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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการย้ายถิ่นข้ามพรมแดนและสภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของแรงงานข้ามชาติลาว กลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานข้ามชาติลาวที่เข้ามาท างานในไทย จ านวน 400 ราย 
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษา พบว่า การย้ายถิ่นข้าม
พรมแดนของแรงงานข้ามชาติลาว โดยส่วนใหญ่มีญาติหรือเพื่อนเป็นกลุ่มบุคคลร่วมเดินทางข้ามแดน
โดยใช้เงินทุนของตนเอง เดินทางกลับไปยัง สปป.ลาว มากกว่า 3 ครั้ง/ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 
เย่ียมครอบครัวหรือญาติ ด้านสภาพชีวิตความเป็นอยู่ พบว่า แรงงานข้ามชาติลาวส่วนใหญ่อาศัยอยู่
กับนายจ้าง มีสภาพที่พักอาศัยท่ีดี เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับคนไทย และส่งเงินกลับภูมิล าเนา
เฉล่ีย 20,752.73 บาทต่อปี ส่วนทักษะด้านภาษา พบว่า สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว 
แต่ยังมีข้อจ ากัดด้านทักษะการอ่านและการเขียน 
 

ค าส าคัญ: การย้ายถิ่น, สภาพชีวิตความเป็นอยู่, แรงงานข้ามชาติลาว 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study cross-border migration and living conditions of 
Lao migrant workers. The sample consisted of 400 migrant workers from Laos, who 
came to work in Thailand. Using simple random sampling, data collecting by the 
structured interview and data were analyzed by percentage, frequency, mean and 
standard deviation. The results demonstrated that most of the cross-border migration 
of Lao migrant workers had relatives or friends in the traveling group and used their 
own funds. They traveled back to Laos more than 3 times/year with the main 
objective of visiting families or relatives, in terms of living conditions found that most 
of the Lao migrants lived with their employers and had good living conditions, also 
participated in social activities with Thai people, and sent money back to hometown 
at an average of 20,752.73 baht per year. In term of language skills, it was found that 
Lao migrant workers could speak Thai fluently, but they still had the limitations in 
reading and writing skills. 
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บทน า   
 นับต้ังแต่ทศวรรษท่ี 2500 ประเทศไทยได้เริ่มการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ท่ีมุ่งพัฒนาไปสู่สังคมอุตสาหกรรม จนส่งผลให้ภาคการผลิตของไทยค่อยๆ เปล่ียนจาก
เกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงานอย่างส าคัญ 
จากแรงงานท่ีเคยอยู่ในภาคเกษตรกรรมกว่าร้อยละ 60 ในช่วงก่อนทศวรรษที่ 2530 ปัจจุบันมีแรงงาน
ภาคเกษตรกรรมเพียงร้อยละ 36 โดยประมาณ จากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
กว่าร้อยละ 10 ต่อปี ในช่วงปี 2531-2533 ท าให้การจ้างงานในภาคนอกการเกษตรขยายตัวอย่างสูง 
รวมถึงการจ้างงานในภาคการเกษตรมีระยะส้ันเพียง 6 เดือน/ปี แต่การท างานในภาคอุตสาหกรรม 
ภาคบริการ มีการจ้างงานตลอดปี แรงงานในภาคนี้จึงมีรายได้ประจ า ภายใต้บริบทดังกล่าวเกษตรกร
จ านวนมากได้หันไปเป็นแรงงานในภาคบริการ (อานันท์ กาญจนพันธุ์ และ ชัยพงษ์ ส าเนียง, 2557) 
 การลดลงของแรงงานในภาคเกษตรกรรมยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลดลงของพื้นท่ี
เกษตรกรรม เมื่อท่ีดินท ากินได้เปล่ียนไปอยู่ในมือของคนนอกภาคเกษตรกรรมมากขึ้น ท้ังนี้เพราะ
ประเทศไทยละเลยปัญหาของการกระจายการถือครองท่ีดิน จนท่ีดินจ านวนมากถูกท้ิงให้รกร้างว่างเปล่า
และไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง เพราะนายทุนขนาดใหญ่ถือครองเพื่อการเก็งก าไรท่ีดินต้ังแต่
ทศวรรษที่ 2530 ในช่วงท่ีเศรษฐกิจมีการขยายตัวและมีผลให้ราคาท่ีดินสูงขึ้นอย่างมาก พร้อมท้ังเกิด
ผลกระทบตามมาท่ีผลักดันให้เกษตรกรจ านวนมากกลายเป็นเกษตรกรไร้ท่ีดิน หรือไม่ก็ขาดทุนจน 
ไม่สามารถอยู่ในภาคการผลิตทางการเกษตรได้ และต้องผันตนเองไปเป็นแรงงานในภาคการผลิตอื่นๆ 
นอกจากนี้ยังพบว่า เกษตรกรท้ังประเทศประมาณร้อยละ 20 ไร้ท่ีดินท ากิน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การกระจุกตัวของการถือครองท่ีดิน โดยคนร้อยละ 90 ถือครองท่ีดินเพียงร้อยละ 10 ส่วนคนร้อยละ
10 ถือครองท่ีดินถึงร้อยละ 90 ซึ่งอยู่ในการครอบครองของนายทุนนั่นเอง การท่ีท่ีดินไม่ได้อยู่ในความ
ครอบครองของเกษตรกร แรงงานไทยจึงผันตัวเองออกจากภาคการเกษตรและหันไปประกอบอาชีพ
ในภาคการผลิตอื่นๆ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม และบริการเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลน
แรงงานในภาคเกษตรกรรม และยังผลักดันให้ค่าจ้างแรงงานในภาคการผลิตดังกล่าวขยับตัวสูงขึ้น
อย่างมาก จนเกิดแรงผลักดันให้มีการเปิดรับแรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนแรงงานท่ีขาดหายไป  
ซึ่งเท่ากับเป็นการเปิดให้ตลาดแรงงานท่ีเคยจ ากัดอยู่เฉพาะแรงงานภายในประเทศกลายเป็น
ตลาดแรงงานไร้พรมแดน (อานันท์ กาญจนพันธุ์ และ ชัยพงษ์ ส าเนียง, 2557)    
 การอพยพข้ามพรมแดนของแรงงานข้ามชาติลาว เป็นผลพวงจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) สืบเนื่องมาจากพัฒนาการด้านการติดต่อส่ือสาร การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อันแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายของทุน แรงงาน 
ข้อมูล และผู้คน ซึ่งส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบันลักษณะการข้ามชาติ (Transnationalism) เป็นโครงสร้างหรือ
ระบบความสัมพันธ์เช่ือมโยงและการมีเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคน เงินทุน หรือสถาบันข้ามแดน
เหนือบริบทความเป็นรัฐ (ชูพักตร์ สุทธิสา, 2556) ซึ่งก่อนเดินทางมาท่ีประเทศไทยแรงงานลาวส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ท านา ท าไร่ เล้ียงสัตว์ จึงเกิดการว่างงานตาม
ฤดูกาล ท าให้ในช่วงเวลาดังกล่าวแรงงานขาดรายได้ในการเล้ียงชีพ นอกจากนี้อาชีพเกษตรกรรม  
จักต้องอาศัยสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม หากเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งหรืออุทกภัย จะส่งผลให้
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ผลผลิตทางเกษตรได้รับความเสียหาย ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า จึงท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 
โดยเหตุผลในการเดินทางมาท างานยังประเทศไทย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของ สปป.ลาว มีปัญหา
การว่างงานสูง แรงงานได้รับค่าตอบแทนต่ า แหล่งงานกระจุกตัวอยู่ในเขตชุมชนเมืองซึ่งอยู่ห่ างไกล
จากท่ีอยู่อาศัย และแรงงานลาวมองว่าท่ีประเทศไทยมีโอกาสหางานท าและได้รับค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า 
นอกจากนี้สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวลาวมีความสัมพันธ์และมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับคนอีสาน
ของประเทศไทย อีกท้ังค่านิยมของคนลาวท่ีต้องการเดินทางไปเมืองท่ีมีเจริญและมีคว ามทันสมัย 
(จันทร์เพ็ญ เกตุส าโรง, 2557) 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาการย้ายถิ่นข้ามพรมแดนและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
แรงงานข้ามชาติลาว โดยผลท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการย้ายถ่ิน
ของแรงงานข้ามชาติลาวท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าถึง
ข้อมูลท่ีเท่าทันกับการเปล่ียนแปลงและความซับซ้อนของปัญหา อันเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาและ
พัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติท่ีมีประสิทธิภาพของ
หน่วยงานรัฐและเอกชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาการย้ายถ่ินข้ามพรมแดนของแรงงานข้ามชาติลาวที่เข้ามาท างานในไทย 
 2. เพื่อศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติลาวท่ีเข้ามาท างานในไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรท่ีเป็นเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ แรงงานข้ามชาติลาวท่ีเข้ามาท างานในไทยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จ านวน 250,000 ราย (ชาตรี มูลสถาน, 2554) ก าหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1967) จ านวน 400 ราย โดยมีความผิดพลาดได้ไม่เกินร้อยละ 5 
ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)  
 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Structured Interview) ท่ีผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการย้ายถิ่นข้ามพรมแดน และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงาน
ข้ามชาติลาว โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ตอน มีลักษณะดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ลักษณะอาชีพ รายได้เฉล่ียท่ี สปป.ลาว จ านวนสมาชิกในครอบครัว และระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในไทย 
  ตอนท่ี 2 การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลท่ีร่วมเดินทางข้ามแดน 
แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเดินทาง ความถ่ีและวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางกลับภูมิล าเนา 
  ตอนท่ี 3 สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคคลท่ีอยู่ร่วมพักอาศัย สภาพท่ี
พักอาศัย ทักษะทางภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม การส่งเงินกลับภูมิล าเนา และสภาพความ
เป็นอยู่หลังย้ายมาท างานท่ีประเทศไทย 
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 แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ได้มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จ านวน 
3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา (Content validity) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
โดยข้อค าถามในแบบสอบถามฉบับนี้ มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม
ไปท าการทดสอบ (Pre-test) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เป็นแรงงานข้ามชาติเวียดนาม ต าบล
หมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จ านวน 10 ชุด เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของข้อค าถาม 
แล้วน ามาปรับปรุง แก้ไขแบบสอบถามให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม 
 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มแรงงานข้ามชาติลาวท่ีท างาน
และอยู่อาศัยตามลุ่มน้ าโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 3 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร หนองคาย
และนครพนม โดยข้อมูลถกูเก็บรวบรวมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์ 2561  
 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  วิเคราะห์ลักษณะท่ัวไป การย้ายถ่ินข้ามพรมแดน สภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพการ
ท างานของแรงงานข้ามชาติลาว โดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

ผลการวิจัย  
 1. ลักษณะทั่วไปของแรงงานข้ามชาติลาว  
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของแรงงานข้ามชาติลาว แสดงรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของแรงงานข้ามชาติลาว  
 

ลักษณะทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
165 
235 

 
41.25 
58.75 

อาย ุ
ต่ ากว่า 15 ปี 
15 – 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
มากกว่า 50 ปี 
(Max = 57 ปี, Min = 12 ปี, x = 27.80 ปี, SD = 8.59 ปี) 

 
1 
78 
211 
74 
24 
12 

 
0.25 
19.50 
52.75 
18.50 
6.00 
3.00 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  
 

ลักษณะทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ 

โสด 
สมรส 
หย่าร้าง 
หม้าย 

 
192 
161 
35 
12 

 
48.00 
40.25 
8.75 
3.00 

ระดบัการศึกษา 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
122 
144 
112 
21 
1 

 
30.50 
36.00 
28.00 
5.25 
0.25 

ลักษณะอาชีพที่ สปป.ลาว 
ท าไร่/ท านา 
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ค้าขาย 
รับจ้างท่ัวไป 
อื่นๆ (เช่น แม่บ้าน คนงานก่อสร้าง เป็นต้น) 
ไม่ได้ท างาน 

 
255 
12 
14 
49 
9 
61 

 
63.75 
3.00 
3.50 
12.25 
2.25 
15.25 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
ไม่ได้ท างานและไม่มีรายได้ 
ท างานให้ครอบครัวจึงไม่มีรายได้ 
1 – 2,000 บาท 
2,001 – 4,000 บาท 
4,001 – 6,000 บาท 
มากกว่า 6,000 บาท  
(Max = 10,000 บาท, Min = 0 บาท, x = 1,754.60 บาท, SD = 

2,314.91 บาท)* 
*ค านวณเฉพาะผู้มีงานท า 

 
61 
188 
27 
80 
36 
8 

 
15.25 
47.00 
6.75 
20.00 
9.00 
2.00 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
1 – 3 คน 
4 – 6 คน 
7 – 9 คน  
10 – 12 คน 
มากกว่า 12 คน 
(Max = 19 คน, Min = 1 คน, x = 6.32 คน, SD = 2.55 คน) 

 
38 
211 
115 
29 
7 
 

 
9.50 
52.75 
28.75 
7.25 
1.75 
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ตารางที่ 1 (ต่อ)  
 

ลักษณะทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย 

1 – 2 ปี 
3 – 5 ปี 
6 – 9 ปี 
10 ปีข้ึนไป  
(Max = 34 ปี, Min = 1 ปี, x = 5.77 ปี, SD = 5.88 ปี) 

 
151 
130 
60 
59 

 
37.75 
32.50 
15.00 
14.75 

รวม 400 100 
 

  จากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างแรงงานข้ามชาติลาว จ านวน 400 ราย จ าแนก
ออกเป็นเพศหญิง จ านวน 235 ราย (ร้อยละ 58.75) และเพศชาย จ านวน 165 ราย (ร้อยละ 41.25) 
โดยส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี (ร้อยละ 52.75) มีสถานภาพโสด (ร้อยละ 48.00) มี
การศึกษาอยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา (ร้อยละ 36.00) ประกอบอาชีพท าไร่ ท านา (ร้อยละ 63.75) มี
รายได้เฉล่ียต่อเดือน 1,754.60 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 6.32 คน และมีระยะเวลา
เฉล่ียท่ีอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่ากับ 5.77 ปี  
 
 2. การย้ายถ่ินข้ามพรมแดนของแรงงานข้ามชาติลาว 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการย้ายถิ่นข้ามพรมแดนของแรงงานข้ามชาติลาว แสดง
รายละเอียดดังตารางท่ี 2 – 5  
 
ตารางที่ 2 บุคคลท่ีร่วมเดินทางข้ามแดนมายังประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติลาว 
 

บุคคลที่ร่วมเดินทางมายังประเทศไทย จ านวน ร้อยละ 
มาคนเดียว 
บุคคลในครอบครัว (เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง เป็นต้น) 
ญาติ/เพื่อน 
อื่นๆ (เช่น นายจ้าง หรือ นายหน้า เป็นต้น) 

104 
115 
161 
20 

26.00 
28.75 
40.25 
5.00 

รวม 400 100.00 
 
  จากตารางท่ี 2 พบว่า การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติลาว โดยส่วนใหญ่มีญาติหรือ
เพื่อนเป็นกลุ่มบุคคลท่ีร่วมเดินทางข้ามแดนมายังประเทศไทย (ร้อยละ 40.25) รองลงมาคือ บุคคลใน
ครอบครัว (ร้อยละ 28.75) เดินทางมาคนเดียว (ร้อยละ 26.00) และร่วมเดินทางกับบุคคลอื่นๆ เช่น 
นายจ้าง หรือนายหน้า (ร้อยละ 5.00) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3 แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเดินทางข้ามแดนของแรงงานข้ามชาติลาว 
 

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเดินทางข้ามแดน จ านวน ร้อยละ 
เงินตนเอง 
เงินจากบุคคลในครอบครัว 
เงินยืมจากคนรู้จัก 
เป็นหนี้นายหน้า 
อื่นๆ (เช่น จากนายจ้าง หรือ กู้นอกระบบ เป็นต้น) 

265 
54 
42 
28 
11 

66.25 
13.50 
10.50 
7.00 
2.75 

รวม 400 100.00 
 
  จากตารางท่ี 3 พบว่า เกือบร้อยละ 70 ใช้เงินทุนของตนเองในการเดินทางข้ามพรมแดน 
รองลงมาคือ ใช้เงินทุนจากบุคคลในครอบครัว (ร้อยละ 13.50) เงินยืมจากคนรู้จัก (ร้อยละ 10.50) 
เป็นหนี้นายหน้า (ร้อยละ 7.00) และจากแหล่งเงินทุนอื่นๆ เช่น จากนายจ้าง หรือ กู้นอกระบบ (ร้อยละ 
2.75) ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนการเดินทางกลับ สปป.ลาว ของแรงงานข้ามชาติลาวในปี 2560 
 

จ านวนการเดินทางกลับ สปป.ลาว  จ านวน ร้อยละ 
ไม่ได้เดินทางกลับ 
1 ครั้ง 
2 ครั้ง 
3 ครั้ง 
มากกว่า 3 ครั้ง 

125 
87 
31 
10 
147 

31.25 
21.75 
7.75 
2.50 
36.75 

รวม 400 100.00 
 
  จากตารางท่ี 4 พบว่า ในปี 2560 แรงงานลาวโดยส่วนใหญ่เดินทางกลับไปยัง สปป.ลาว 
มากกว่า 3 ครั้ง (ร้อยละ 36.75) และมีกว่าร้อยละ 30 ท่ีไม่ได้เดินทางกลับ สปป.ลาว เลย 
 
ตารางที่ 5 แสดงวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางกลับ สปป.ลาว ของแรงงานข้ามชาติลาว 
 

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางกลับ สปป.ลาว จ านวน ร้อยละ 
เย่ียมครอบครัว/ญาติ 
ต่อวีซ่า/พาสปอร์ต/หนังสือเดินทาง 
ท าธุระส่วนตัว 
พักผ่อน 
อื่นๆ (เช่น เก็บเกี่ยวผลผลิต ท าบุญตามเทศกาล เป็นต้น) 

159 
56 
19 
24 
17 

57.82 
20.36 
6.91 
8.73 
6.18 

รวม 275 100.00 
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  จากตารางท่ี 5 พบว่า กว่าครึ่งหนึ่งของแรงงานข้ามชาติลาวมีวัตถุประสงค์หลักในการ
เดินทางกลับภูมิล าเนาเพื่อเย่ียมครอบครัว/ญาติ และร้อยละ 20 ท่ีกลับไปต่อวีซ่า/พาสปอร์ต/หนังสือ
เดินทาง นอกจากนี้เดินทางกลับด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ท าธุระส่วนตัว พักผ่อน หรือเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร 
 
 3. สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติลาว 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติลาว พบว่า บุคคล
ท่ีอยู่ร่วมท่ีพักอาศัยคืออาศัยอยู่กับนายจ้างมากท่ีสุด (ร้อยละ 23.18) ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพที่พักอาศัยท่ีดี 
มีความมั่นคง แข็งแรง (ร้อยละ 81.50)  แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 6 - 7 
 
ตารางที่ 6 บุคคลท่ีอยู่ร่วมพักอาศัยของแรงงานข้ามชาติลาว 
 

บุคคลที่อยู่ร่วมพักอาศัย* จ านวน ร้อยละ 
นายจ้าง 
คู่สมรส 
เพื่อนร่วมงาน 
ลูก 
ญาติ 
เพื่อน 
อยู่คนเดียว 
พ่อแม ่
อื่นๆ (เช่น คนรัก แฟน เป็นต้น) 

140 
138 
117 
64 
59 
44 
27 
14 
1 

23.18 
22.85 
19.37 
10.60 
9.77 
7.28 
4.47 
2.32 
0.16 

รวม 604 100.00 
* สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
 

ตารางที่ 7 สภาพที่พักอาศัยของแรงงานข้ามชาติลาว 
 

สภาพที่พักอาศัย จ านวน ร้อยละ 
มีสภาพดี/มั่นคง 
มีสภาพทรุดโทรม/ไม่มั่นคง 

326 
74 

81.50 
18.50 

รวม 400 100.00 
 

  ในส่วนของทักษะทางภาษาของแรงงานข้ามชาติลาว พบว่า โดยส่วนใหญ่สามารถพูด
ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว (ร้อยละ 55.50) แต่ทักษะการอ่านและการเขียนยังมีข้อจ ากัด มีแรงงานลาว
เพียงร้อยละ 17.75 ท่ีสามารถอ่านภาษาไทยได้คล่องแคล่ว และกว่าครึ่งหนึ่งไม่สามารถเขียนภาษาไทย
ได้เลย (ร้อยละ 56.25) แสดงดังตารางท่ี 8 
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ตารางที่ 8 ทักษะด้านภาษาไทยของแรงงานข้ามชาติลาว 
 

ทักษะด้านภาษาไทย จ านวน ร้อยละ 
การพูดภาษาไทย 

ไม่ได้เลย 
ได้บ้าง 
คล่องแคล่ว 

 
15 
163 
222 

 
3.75 
40.75 
55.50 

การอ่านภาษาไทย 
ไม่ได้เลย 
ได้บ้าง 
คล่องแคล่ว 

 
108 
221 
71 

 
27.00 
55.25 
17.75 

การเขียนภาษาไทย 
ไม่ได้เลย 
ได้บ้าง 
คล่องแคล่ว 

 
225 
162 
13 

 
56.25 
40.50 
3.25 

รวม 400 100.00 
   
  ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับคนไทย (ได้แก่ กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา
และวัฒนธรรมของไทย เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันสงกรานต์ เป็นต้น) พบว่า กลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติลาวท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับคนไทยมีมากกว่าร้อยละ 50 (เข้าร่วมบางครั้ง ร้อยละ 45.00, 
เข้าร่วมเป็นประจ า ร้อยละ 8.75) แสดงดังตารางท่ี 9 
 
ตารางที่ 9 แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับคนไทยของแรงงานข้ามชาติลาว 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับคนไทย จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยเข้าร่วม 
เข้าร่วมบางครั้ง 
เข้าร่วมเป็นประจ า 

185 
180 
35 

46.25 
45.00 
8.75 

รวม 400 100.00 
 
  เมื่อพิจารณาถึงการส่งเงินกลับไปยังภูมิล าเนาท่ี สปป.ลาว พบว่า ในปี 2560 แรงงาน
ข้ามชาติลาว ร้อยละ 68.75 ท่ีมีการส่งเงินกลับไปยังภูมิล าเนาของตนเองโดยเฉล่ีย 20,752.73 บาท
ต่อคน เมื่อพิจารณาเช่ือมโยงกับระยะเวลาการอยู่อาศัยในประเทศไทย พบว่า มีแนวโน้มไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ แรงงานท่ีย้ายถ่ินข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย ในระยะแรกช่วง 1 – 2 ปี ต้องใช้
เวลาในการปรับตัวท้ังทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม จึงท าให้แรงงานลาวบางกลุ่มไม่สามารถ
ส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวได้ทันที (ร้อยละ 35.10) ซึ่งสอดคล้องกับเหตุผลการไม่ส่งเงินกลับภูมิล าเนา
ของกลุ่มดังกล่าว พบว่า มีกว่าร้อยละ 70 ให้เหตุผลว่ามีรายได้ไม่เพียงพอ 
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  แรงงานข้ามชาติลาวเมื่ออยู่อาศัยในประเทศไทยนานขึ้นและปรับตัวในถิ่นฐานใหม่ได้แล้ว 
จึงสามารถส่งเงินกลับประเทศบ้านเกิดได้มากขึ้น พิจารณาได้จากกลุ่มท่ีอยู่อาศัยในไทยระหว่าง 3 - 5 ปี 
และ 6 - 9 ปี มีสัดส่วนการส่งเงินกลับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 77.69 และ ร้อยละ 80 ตามล าดับ 
  ส่วนกลุ่มแรงงานข้ามชาติลาวที่มีระยะเวลาอยู่อาศัยในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี พบว่า
มีจ านวนกว่าครึ่งหนึ่งท่ีไม่ได้ส่งเงินกลับภูมิล าเนา เนื่องจากแรงงานเหล่านี้ได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในไทย
ต้ังแต่อายุยังน้อยและสร้างครอบครัวอยู่ในไทย อีกท้ังไม่มีเครือญาติท่ีอาศัยอยู่ฝ่ัง สปป.ลาว จึงไม่มี
ความจ าเป็นต้องส่งเงินกลับภูมิล าเนาเดิม สอดคล้องกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แรงงานลาว พบว่า 
กลุ่มท่ีมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย 10 ปีขึ้นไป มีกว่าร้อยละ 70 ท่ีให้เหตุผลว่าได้ย้ายมาต้ังถิ่นฐานท่ี
ประเทศไทยเป็นการถาวรแล้ว และไม่มีญาติพี่น้องท่ี สปป.ลาว แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 10 – 12 
 
ตารางที่ 10 แสดงการส่งเงินกลับภูมิล าเนาของแรงงานข้ามชาติลาวในปี 2559 
 

ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย 
การส่งเงินกลับภูมิล าเนา 

รวม 
ส่ง ไม่ส่ง 

1-2 ปี 
98 ราย 

(64.90%) 
53 ราย 

(35.10%) 
151 ราย 

(100.00%) 

3-5 ปี 
101 ราย 
(77.69%) 

29 ราย 
(22.31%) 

130 ราย 
(100.00%) 

6-9 ปี 
48 ราย 
(80%) 

12 ราย 
(20.00%) 

60 ราย 
(100.00%) 

10 ปีข้ึนไป 
28 ราย 

(47.46%) 
31 ราย 

(52.54%) 
59 ราย 

(100.00%) 

รวม 
275 ราย 
(68.75%) 

125 ราย 
(31.25%) 

400 ราย 
(100.00%) 

 
ตารางที่ 11 จ านวนเงินท่ีส่งกลับภูมิล าเนาของแรงงานข้ามชาติลาวในปี 2559 
 

จ านวนเงินที่ส่งกลับภูมิล าเนาที่ สปป.ลาว จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
มากกว่า 40,000 บาท 

(Max = 90,000 บาท, Min = 1,000 บาท, x = 20,752.73 
บาท, SD = 20,787.22 บาท) 

138 
45 
31 
16 
45 

50.18 
16.36 
11.28 
5.82 
16.36 

รวม 275 100.00 
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ตารางที่ 12 แสดงเหตุผลการไม่ส่งเงินกลับภูมิล าเนาของแรงงานข้ามชาติลาว 
 

เหตุผลที่ไม่ได้ส่งเงิน 
กลับภูมิล าเนา 

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย  
รวม 1-2 ป ี 3-5 ป ี 6-9 ป ี 10 ปีขึ้น

ไป 
มีรายได้ไม่เพียงพอ 
 

40 ราย 
(75.47%) 

12 ราย 
(41.38%) 

4 ราย 
(33.33%) 

9 ราย 
(29.03%) 

65 ราย 
(52.00%) 

ย้ายมาต้ังถิ่นฐานท่ีไทยแล้ว 
 

- 10 ราย 
(34.48%) 

8 ราย 
(66.67%) 

20 ราย 
(64.52%) 

38 ราย 
(30.40%) 

ตกเป็นทาส 
 

8 ราย 
(15.09%) 

2 ราย 
(6.90%) 

- - 10 ราย 
(8.00%) 

ก าลังเก็บเงิน 
 

5 ราย 
(9.44%) 

1 ราย 
(3.45%) 

- - 6 ราย 
(4.8%) 

ไม่มีญาติพี่น้องท่ี สปป.ลาว 
 

- 1 ราย 
(3.45%) 

- 2 ราย 
(6.45%) 

3 ราย 
(2.4%) 

อื่นๆ (เช่น ภูมิล าเนาอยู่ไกล) - 3 ราย 
(10.34%) 

- - 3 ราย 
(2.4%) 

รวม 53 ราย 
(100.00%) 

29 ราย 
(100.00%) 

12 ราย 
(100.00%) 

31 ราย 
(100.00%) 

125 ราย 
(100.00%) 

 
  เมื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติลาว หลังจากย้ายมาท างานใน
ประเทศไทยแล้ว พบว่า กว่าร้อยละ 90 มองว่ามีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นกว่าเดิม แสดงรายละเอียดดัง
ตารางท่ี 13  
 
ตารางที่ 13 แสดงสภาพความเป็นอยู่หลังจากย้ายมาท างานท่ีประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติลาว 
 

สภาพความเป็นอยู่หลังจากย้ายมาท างานที่ประเทศไทย จ านวน ร้อยละ 
ดีขึ้น 
เหมือนเดิม/ไม่เปล่ียนแปลง 
แย่ลง 

369 
20 
11 

92.25 
5.00 
2.75 

รวม 400 100.00 
 
อภิปรายผล 
 1. จากการศึกษาพบว่า แรงงานข้ามชาติลาวเป็นแรงงานหญิงมากกว่าชาย เนื่องจาก
ลักษณะงานท่ีเข้ามาท าในไทยส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ เช่น เด็กเสิร์ฟในร้านอาหาร ผู้ช่วยช่างในร้าน
เสริมสวย เป็นต้น ซึ่งลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานท่ีเหมาะกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย สอดคล้องกับงานของ 
เกษมณี แคว้นน้อย และ บัวพันธ์ พรหมพักพิง (2554) ได้ให้เหตุผลว่าการที่แรงงานลาวส่วนใหญ่เป็น
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ผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากนายจ้างมองว่าผู้หญิงสามารถท างานได้ดีกว่า เพราะมีความอดทนและ
รับผิดชอบสูงกว่าผู้ชาย 
 2. จากการศึกษาพบว่า แรงงานข้ามชาติลาวท่ีย้ายถ่ินข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย โดย
ส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ในวัยหนุ่มสาวคือมีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาไม่สูง
มากนักคืออยู่ในระดับช้ันประถมศึกษา และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวค่อนข้างมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของ เกษมณี แคว้นน้อย และ บัวพันธ์ พรหมพักพิง (2554) ช้ีให้เห็นว่า แรงงานลาวท่ีมา
ท างานในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ซึ่งเป็นวัยท่ีสามารถท างานหา
เล้ียงครอบครัวได้เป็นอย่างดี แต่แรงงานเหล่านี้จะมีการศึกษาอยู่ในระดับต่ า เนื่องจากใน สปป.ลาว แต่
ละคนจะเรียนถึงระดับใดพ่อแม่จะเป็นผู้ก าหนดโดยพิจารณาจากสถานภาพทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าครอบครัวส่วนใหญ่มีความยากจน และเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ มีลูกมาก (เนื่องจากใน 
สปป.ลาว ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของระบบสาธารณสุข ท าให้มีการคุมก าเนิดอยู่ในวงจ ากัด) จึงไม่สามารถ
ส่งเสียให้ลูกทุกคนเรียนหนังสือสูงๆ ได้ สอดคล้องกับ เนตรดาว เถาถวิล (2549) ท่ีพบว่า ผู้หญิงลาวท่ี
เดินทางข้ามพรมแดนมายังไทย ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ท้ังท่ีรัฐบาลสนับสนุน
การศึกษาภาคบังคับฟรีถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ีห้า แต่เนื่องจากความยากจนของครอบครัวซึ่งมีอุปสรรค
ในการหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจ าวันส าหรับลูกในวัยเรียน ประกอบกับค่านิยมทางสังคมซึ่งสนับสนุน
โอกาสทางการศึกษาของลูกชายมากกว่าลูกสาว เพราะเช่ือว่าผู้ชายจะเติบโตไปเป็นเจ้าคนนายคน ส่วน
ผู้หญิงเติบโตไปเป็นเมียและแม่ ท าให้ผู้หญิงลาวส่วนใหญ่มีโอกาสเรียนน้อย 
 3. จากการศึกษาพบว่า มีแรงงานข้ามชาติลาวที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี ย้ายถ่ินเข้ามาท างานใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นช่วงอายุท่ีไม่สอดคล้องตามกฎหมายแรงงานไทยท่ีห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 
15 ปี เป็นลูกจ้าง สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจ้างงานนอกกฎหมาย ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์
และการกดข่ีขูดรีดแรงงานได้ในอนาคต สอดคล้องกับงานของ กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์ และ ประเทือง 
ช่วยเกล้ียง (2562) ท่ีพบแรงงานข้ามชาติท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี ถูกผลักเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การบังคับใช้แรงงาน การบังคับค้าประเวณี และการบังคับให้เป็นขอทาน เป็นต้น 
 4. ผลจากการศึกษาพบว่า อาชีพของแรงงานข้ามชาติลาวก่อนการย้ายถ่ินข้ามพรมแดนมายัง
ประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ คือ การท าไร่ ท านา มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 1,754.60 บาท สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ อภิชาต สุวรรณรัตน์ และ เก็ตถวา บุญปราการ (2556) พบว่า แรงงานลาวส่วนใหญ่ก่อน
อพยพมายังประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้จากการขายผลผลิตเมื่อส้ินฤดูกาลเท่านั้น 
โดยอาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ไม่มากนัก และเป็นอาชีพที่เกิดจากการว่างงานตาม
ฤดูกาลสูง จึงท าให้แรงงานเหล่านี้ต้องด้ินรนหาเล้ียงชีพด้วยการข้ามแดนมาท างานยังประเทศไทย 
 5. ผลจากการศึกษาพบว่า แรงงานลาวมีระยะเวลาเฉล่ียการอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่ากับ 
5.77 ปี และมีแรงงานท่ีอยู่อาศัยเกิน 10 ปีขึ้นไปประมาณร้อยละ 15 แสดงให้เห็นว่ามีแรงงานบางกลุ่ม
เข้ามาท างานในประเทศไทยต้ังแต่อายุยังน้อยและมีการตั้งถิ่นฐานเป็นการถาวรอยู่ในประเทศไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ อภิชาติ จ ารัสฤทธิรงค์, จรัมพร โห้ล ายอง และ กัญญา อภิพรชัยสกุล 
(2554) ท่ีส ารวจชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติจาก สปป.ลาว ซึ่งมีระยะเวลาอยู่อาศัยโดยเฉล่ีย 
6.5 ปี และมีแรงงานท่ีอาศัยอยู่มาเกิน 10 ปี ในสัดส่วนท่ีสูงประมาณ 1 ใน 5 จากแรงงานท่ีท าการ
ส ารวจ ซึ่งมีจ านวนกว่าครึ่งท่ีมีความต้องการอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร 
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 6. ผลจากการศึกษาพบว่า การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติลาว โดยส่วนใหญ่มีญาติหรือ
เพื่อนเป็นกลุ่มบุคคลท่ีร่วมเดินทางข้ามแดนมายังประเทศไทย เนื่องจากการเข้ามาท างานของแรงงานลาว
นั้น เกิดจากความสัมพันธ์ระบบเครือญาติหรือคนรู้จัก ซึ่งเป็นส่ิงท่ีเอื้อต่อการท างานในประเทศไทย 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Changpitikoun (2008) พบว่า กว่าร้อยละ 80 ของแรงงานลาวให้เพื่อน
และคนรู้จักช่วยหางานให้ในประเทศไทย นอกจากนี้ เนตรดาว เถาถวิล (2549) ยังมองว่าการมี 
เครือญาติอยู่ในประเทศไทยท าให้การเดินทางข้ามพรมแดนท าได้ง่ายยิ่งขึ้น  
 7. ผลจากการศึกษาพบว่า แหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเดินทางข้ามแดนของแรงงานข้ามชาติลาว 
โดยส่วนใหญ่ใช้เงินทุนของตนเอง มีการเดินทางกลับไปยัง สปป.ลาว มากกว่า 3 ครั้ง โดยมีวัตถุ 
ประสงค์หลัก คือ เยี่ยมครอบครัวหรือญาติ เนื่องจากการย้ายถิ่นเข้ามาท างานในประเทศไทยของแรงงาน
เหล่านี้ จะอาศัยอยู่ตามจังหวัดชายแดนท่ีมีภูมิประเทศติดต่อกันกับ สปป.ลาว อาทิ จังหวัดหนองคาย 
นครพนม และมุกดาหาร จึงท าให้สามารถเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อกลับไปท ากิจกรรมต่างๆ ได้บ่อยครั้ง
ตามความต้องการ สอดคล้องกับงานของ ชูพักตร์ สุทธิสา (2556) พบว่า แรงงานชาวลาวท่ีอยู่อาศัย
ติดชายแดนจะมีการเดินทางเพื่อกลับไปเยี่ยมบ้านได้ง่าย เพราะเส้นทางข้ามแดนมีความสะดวก ถึงแม้
การเดินทางของแรงงานจะปราศจากเอกสารท่ีใช้เป็นหลักฐานในการข้ามแดน แรงงานก็ไม่ประสบปัญหา
ในการตรวจจับจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ประการใด โดยรูปแบบการข้ามแดนของแรงงานข้ามชาติลาวมี
อยู่ 2 รูปแบบหลัก คือ 1) การข้ามแดน ณ ด่านผ่านแดนถาวร ซึ่งต้องท าหลักฐานเอกสารและเสีย
ค่าธรรมเนียมในการข้ามแดน รวมท้ังมีการตรวจตราอย่างละเอียด เช่น การข้ามแดน ณ ด่านผ่านแดน
ถาวรท่ีสะพานมิตรภาพและท่ีท่าเรือข้ามฟากของเทศบาลเมืองมุกดาหาร จะมีเรือโดยสารของไทยและ
ลาวข้ามไปมาตามก าหนดเวลาในแต่ละวัน ผู้โดยสารจะท าหลักฐานการข้ามแดน ส่วนใหญ่ชาวลาวใน
แขวงสะหวันนะเขตและชาวไทยในเมืองมุกดาหารจะข้ามแม่น้ าโขงด้วยเส้นทางนี้ เพราะมีความสะดวก 
สบายมากกว่าข้ามท่ีสะพาน เส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางหนึ่งท่ีแรงงานลาวข้ามเข้ามาท างานในประเทศไทย
เป็นจ านวนมาก 2) การข้ามแดนท่ีช่องธรรมชาติ หรือด่านประเพณี หรือจุดผ่อนปรน เป็นพื้นท่ีการ
เคล่ือนไหวของแรงงานท่ีข้ามผ่านไปมาโดยการดูแลของคนในชุมชนหมู่บ้านชายแดน เป็นช่องทางข้าม
ไปมาของคนในหมู่บ้านท่ีมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีลักษณะทางสังคมท่ีไม่ซับซ้อน ในพื้นท่ีชายแดน
ริมฝ่ังแม่น้ าโขงจะเป็นด่านประเพณีท่ีเรียกว่า จุดรวมเรือ จุดจอดเรือ หรือจุดผ่อนปรน ถ้าเป็นชายแดน
ท่ีมีลักษณะเป็นพื้นแผ่นดินจะเรียกว่า ช่อง เช่น ช่องสะง า ช่องกร่าง ช่องจอม เป็นต้น การเปิดโอกาส
ให้ด่านประเพณีเป็นพื้นท่ีข้ามเขตแดนบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ร่วมกันทางประเพณีวัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ในระบบเครือญาติ อาจเป็นหนทางหนึ่งท่ีสามารถผ่อนคลายความตึงเครียด ลดภาระ
ของรัฐในการจัดการควบคุมดูแลแรงงานข้ามชาติท่ีลักลอบเข้ามารับจ้างท างานโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียน
ตามกฎหมายไทย ขณะเดียวกันยังเป็นช่องทางหรือทางเลือกหนึ่งในการดูแลแรงงานข้ามชาติท่ีเข้ามา
ท างานรับจ้างท างานเกษตรกรรมตามฤดูกาลเพื่อเติมเต็มระบบเศรษฐกิจไทยบริเวณพื้นท่ีชายแดน 
นอกจากนี้แรงงานลาวยังลักลอบเข้ามาตามเส้นทางอื่นๆ ท่ีมีความสะดวกสบายไม่ต้องท าเอกสาร ไม่ต้อง
เสียค่าผ่านแดนหรือค่าธรรมเนียมใดๆ นอกจากค่าโดยสารพาหนะท่ีพาข้ามแดน เช่น การข้ามเขตแดน 
ท่ีฝ่ังแม่น้ าโขงโดยเรือข้ามฟากของชาวบ้าน และชาวประมงในสองฝ่ังโขง แม้ว่าการลักลอบข้ามเขตแดน
แม่น้ าโขงของแรงงานลาวเข้ามายังฝ่ังประเทศไทยเป็นเรื่องท่ีผิดกฎหมาย แต่คนในชุมชนสองฝ่ังโขง
กลับมีความรู้สึกว่า การข้ามฝ่ังแม่น้ าโขงไป-มาเป็นเรื่องปกติธรรมดา รวมท้ังการข้ามแดนท่ีด่าน
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ประเพณี ซึ่งเป็นพื้นท่ีร่วมทางวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา การข้ามฝ่ังท่ีด่านประเพณียังเป็น
แนวทางสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของคนสองฝ่ังโขง โดยการก าหนดการควบคุมดูแล
ของคนในชุมชนหมู่บ้านนั้นๆ (โสภี อุ่นทะยา, 2556) 
 8. ผลจากการศึกษาพบว่า บุคคลท่ีอยู่ร่วมท่ีพักอาศัยของแรงงานข้ามชาติลาวคืออาศัยอยู่
กับนายจ้างมากท่ีสุด เนื่องจากการจัดสวัสดิการท่ีนายจ้างมีให้กับแรงงานข้ามชาติมากท่ีสุด คือ ท่ีพัก 
(อรรถพงศ์ ลิมป์กาญจนวัฒน์, 2558) และเพื่อให้ง่ายต่อการปรับตัววิถีชีวิตใหม่เมื่อย้ายถ่ินเข้ามาอาศัย
อยู่ในประเทศไทย แรงงานลาวจึงมักอาศัยอยู่กับนายจ้างเป็นหลัก (อภิชาต สุวรรณรัตน์ และ เก็ตถวา 
บุญปราการ, 2556)  
 9. ผลจากการศึกษาพบว่า แรงงานข้ามชาติลาวโดยส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่าง
คล่องแคล่ว เนื่องจากภาษาพูดเป็นส่ิงท่ีง่ายต่อการปรับตัวมากท่ีสุดของแรงงานลาว เพราะมีความ
คล้ายคลึงกันอย่างมากกับภาษาอีสานของประเทศไทย (อภิชาต สุวรรณรัตน์ และ เก็ตถวา บุญปราการ, 
2556) นอกจากนี้ยังเป็นผลสืบเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ประชาชนลาวได้รับอิทธิพลจากส่ือสาร 
มวลชนของไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ เพลง และละคร ท าให้คนลาวสามารถเรียนรู้ภาษาไทย
จากส่ือเหล่านี้และสามารถพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี (รัตนา จันทร์เทาว์, 2554) แต่ทักษะการอ่าน
และการเขียนยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากภาษาไทยและภาษาลาวมีการใช้ตัวอักษรพยัญชนะท่ีแตกต่างกัน 
และยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระบบหลักสูตรการศึกษาของ สปป.ลาว อย่างจริงจัง 
(รัตนา จันทร์เทาว์, 2554) จึงท าให้มีแรงงานลาวเพียงร้อยละ 17.75 ท่ีสามารถอ่านภาษาไทยได้
คล่องแคล่ว และกว่าครึ่งหนึ่งไม่สามารถเขียนภาษาไทยได้เลย  
 10. ผลจากการศึกษาพบว่า กลุ่มแรงงานข้ามชาติลาวท่ีเคยเข้าร่วมกิจกรรมกับคนไทยมี
มากกว่าร้อยละ 50 สอดคล้องกับการศึกษาของ อภิชาติ จ ารัสฤทธิรงค์, จรัมพร โห้ล ายอง และ กัญญา 
อภิพรชัยสกุล (2554) พบว่า แรงงานลาวเข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีในวันส าคัญทางศาสนา ร้อยละ 
57.9 และร่วมกิจกรรมทางสังคม ร้อยละ 54.9 ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าแรงงานข้ามชาติจากพม่าและ
กัมพูชา เนื่องจากความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณีในลุ่มแม่น้ าโขงระหว่าง
ฝ่ังไทยและลาว จึงท าให้ง่ายต่อการปรับตัว 
 11. ผลจากการศึกษาพบว่า แรงงานข้ามชาติลาว ประมาณร้อยละ 70 มีการส่งเงินกลับไป
ยังภูมิล าเนาของตนเอง โดยผลท่ีเกิดขึ้นของการส่งเงินกลับประเทศถือเป็นการช่วยยกฐานะทางเศรษฐกิจ
ของครอบครัวและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น เงินท่ีส่งกลับจะถูกใช้จ่ายไปเพื่อ
เป็นค่าอาหารและช่วยจุนเจือครอบครัวในค่าใช้จ่ายรายวันของสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการน าเงิน
ไปลงทุนในกิจการต่างๆ ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นเกิดการหมุนเวียน กระตุ้นการบริโภค และ
สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น พร้อมกันนี้การส่งเงินกลับนั้นอยู่ในรูปเงินตราต่างประเทศท้ัง
เงินบาทไทยและดอลลาร์สหรัฐ เงินท่ีส่งกลับของแรงงานข้ามชาติลาวนั้น จะถูกใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
สร้างและต่อเติมบ้านเรือนเป็นอันดับแรก ตามมาด้วยการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของคนในครอบครัว ใช้
จ่ายเพื่อซื้อหาอาหาร ใช้จ่ายเพื่อซื้อหาส่ิงอ านวยความสะดวก และใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมทางการเกษตร 
ตามล าดับ โดยความมุ่งหวังในส่ิงต่างๆ เหล่านี้ท าให้แรงงานลาวต่างย้ายถ่ินเพื่อไปท างานและพยายาม
เก็บออมรายได้เพื่อจัดหาในส่ิงท่ีครอบครัวชนบทท่ัวไปขาดแคลนและตามกระแสนิยม (เกตุชพรรณ์ 
ค าพุฒ, 2550) 
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 12. ผลจาการศึกษาพบว่า แรงงานข้ามชาติลาว กว่าร้อยละ 90 มองว่าการย้ายถิ่นมายัง
ประเทศไทยท าใหม้ีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับการศึกษาของ อภิชาติ จ ารัสฤทธิรงค์, 
จรัมพร โห้ล ายอง และ กัญญา อภิพรชัยสกุล (2554) พบว่า แรงงานลาวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่และการท างานในประเทศไทย ได้แก่ ความพึงพอใจในท่ีอยู่อาศัย รายได้ สุขภาพ การ
ท างาน เพื่อนร่วมงาน และการใช้ชีวิตร่วมกับคนไทย การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม การรับรู้ด้าน
สิทธิและการคุ้มครองแรงงาน การเข้าถึงการศึกษาของบุตรในระบบของการเรียนของไทย รวมท้ังความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงท าให้มีแรงงานลาวกว่าครึ่งหนึ่งมีแนวโน้มท่ีจะอาศัยอยู่ประเทศไทย
เป็นการถาวร นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ เกษมณี แคว้นน้อย และ บัวพันธ์ พรหมพักพิง 
(2554) พบว่า แรงงานลาวส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทยมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับตอนอยู่ สปป.ลาว หลายคนมีความรู้สึกมีความสุขและพึงพอใจในชีวิต พอใจกับรายได้ 
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีเงินใช้จ่ายส าหรับตนเองและส่งให้ครอบครัว ถึงแม้จะมีหนี้สินบ้างก็ตาม 
รวมท้ังบริการทางด้านสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพสูงกว่า สปป.ลาว  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  แรงงานข้ามชาติลาวที่ย้ายถ่ินข้ามพรมแดนมายังประเทศไทยมีอยู่เป็นจ านวนมาก และ
มีความหลากหลาย ซึ่งอาจตกเป็นเหยื่อจากผู้ท่ีแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายจ้าง ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการท างานกับกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
  1.1 อบรมให้ความรู้กับแรงงานข้ามชาติท่ีเป็น “กลุ่มเส่ียง” โดยเฉพาะแรงงานเด็กและ
ผู้หญิง เกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน กฎหมายแรงงาน และการขึ้นทะเบียนแรงงานท่ีถูกต้องตามกฎหมาย  
  1.2 จัดให้มีศูนย์เตรียมความพร้อมของแรงงานข้ามชาติท่ีจะเข้ามาท างานใหม่ และมีการ
ใหค้วามรู้เบ้ืองต้นส าหรับการท างานในประเทศไทย 
  1.3 จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติให้ครอบคลุมพื้นท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ โดยศูนย์ 
ดังกล่าวต้องมีความพร้อมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาของแรงงานข้ามชาติในเบื้องต้น พร้อมท้ังมี
คณะท างานท่ีชัดเจน เป็นระบบ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรศึกษาการย้ายถ่ินข้ามพรมแดนและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติอื่น 
เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ท่ีมีลักษณะเป็นพลวัตตามสภาพ
เศรษฐกิจสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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