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บทคัดย่อ 

 
การค้นคว้าอิสระนี้ศึกษาเรื่องอุปสรรคการท าธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงาน

เมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ภายใต้มาตรการออกใบอนุญาตท างานของประเทศไทย เนื่องจาก
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ใน
ปัจจุบันการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์  ทั้งการโอนผ่านตู้เอทีเอ็ม 
และการโอนผ่านสาขาของธนาคาร มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์
ผ่านช่องทางอ่ืน แม้ว่าสภาพแวดล้อมด้านการค้าการลงทุน รวมถึงระบบสถาบันการเงินในประเทศ
เมียนมาร์ มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น จากนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเงิน แต่
ธุรกรรมการโอนเงินจากประเทศไทย-ประเทศเมียนมาร์ส่วนใหญ่ยังท าผ่านนอกระบบ เช่น นายหน้า 
ดังนั้นการค้นคว้าอิสระนี้จึงมุ่งวิเคราะห์ถึงอุปสรรคที่ท าให้แรงงานสัญชาติเมียนมาร์ในไทยไม่นิยมใช้
บริการโอนเงินกลับผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมุ่งวิเคราะห์กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินพุทธศักราช 2485 กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง ว่ามีผลกระทบต่อการโอนเงินผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ของแรงงานเมียนร์มาร์ในประเทศไทยหรือไม่ 

นอกจากนี้ยังมีการส ารวจภาคสนามโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแรงงานเมียนมาร์ จากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 300 คน จ าแนกตามประเภทกิจการ เป็น 3 กลุ่ม คือ ภาคการก่อสร้าง ภาคโรงงาน
การผลิต และลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล  
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ผลการศึกษาและการวิเคราะห์กฎหมายและมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการโอนเงินกลับ
ของแรงงานเมียนมาร์ผ่านธนาคารพาณิชย์ พบว่าในส่วนที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
ซื้อหรือแลกเปลี่ยนเพ่ือการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ผ่านธนาคารพาณิชย์ของไทยนั้น 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงินก าหนดแต่เพียงว่าการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการโอนเงินที่ต่ ากว่า 50 ,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตาม
อัตราตลาด กฎหมายก าหนดให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศต้องยื่นเอกสารแจ้งวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมเท่านั้น  แต่ในทางปฏิบัติธนาคาร
พาณิชย์ได้ขอเอกสารเพ่ิมเติมคือ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว (ทร.
38/1), หนังสือรับรองรายได้, ส าเนาใบอนุญาตเข้างาน และเม่ือพิจารณาสิทธิการถือครองเอกสารตาม
พระราชบัญญัติการท างานคนต่างด้าวพุทธศักราช 2551 สามารถจ าแนกแรงงานเมียนมาร์ตาม
กระบวนการในการจดทะเบียนแรงงานเมียนมาร์ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มน าเข้า (2) กลุ่มผ่อนผัน 
และ (3) กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ ส าหรับกลุ่มน าเข้าและกลุ่มพิสูจน์สัญชาติจะมีสิทธิถือครองเอกสาร
เหมือนกันคือ หนังสือเดินทาง วีซ่า และใบอนุญาตท างาน ส่วนกลุ่มผ่อนผันจะมีสิทธิถือครองเอกสาร
คือ ใบ ทร. 38/1 และ ใบอนุญาตท างาน  เมื่อน าสิทธิการถือครองเอกสารของแรงงานเมียนมาร์มา
เปรียบเทียบกับเอกสารที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนดเพ่ือประกอบการใช้บริการท าให้แรงงานกลุ่มผ่อนผัน
ไม่สามารถท ารายการโอนเงินกลับผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ได้ แต่ยังคงใช้บริการโอนเงินกลับ
ผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ จึงไม่ถือว่ามาตรการต่างๆ ของไทยเป็นอุปสรรคต่อการโอนเงินกลับผ่านธนาคาร
พาณิชย์ 

ผลจากการส ารวจภาคสนามพบกว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทราบว่าตนเองเป็นแรงงานที่
ถูกกฎหมายแต่ยังคงมีความเกรงกลัวในระบบกฎหมายของไทย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เลือกใช้การ
โอนเงินกลับผ่านนายหน้าเพราะเห็นว่ามีความสะดวก มีความเคยชิน และใช้ตามเพ่ือนร่วมงาน โดย
กลุ่มตัวอย่างจะให้ความส าคัญกับความสะดวกมาเป็นอันดับแรกและการเลือกช่องทางการโอนเงิน
กลับกลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะให้ความส าคัญกลับความสะดวกของผู้รับเงินปลายทางมากกว่าความ
สะดวกของตน เหตุที่ไม่ใช้การโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์จึงเป็นเพราะความยากในการเข้าถึง
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศเมียนมาร์ของผู้รับเงินปลายทางให้ผู้รับเงินในประเทศเมียนมาร์ไม่มีบัญชี
กับธนาคารปลายทาง ความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ที่อาจมี
เพ่ิมเติมในฝั่งผู้รับเงิน และท่ีส าคัญคือความห่างไกลของธนาคารพาณิชย์ในฝั่งประเทศเมียนมาร์  

 
ค าส าคัญ: แรงงานต่างด้าว, แรงงานเมียนมาร์, การโอนเงินกลับ
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ ศรีพินิจ เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณา
สละเวลาอันมีค่ามาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ ซึ่งอาจารย์ได้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า
และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่การค้นคว้าอิสระนี้ และทั้งนี้ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. 
ชลธิชา พิระชัย เป็นอย่างสูงเช่นกันที่ได้สละเวลามาเป็นกรรมการการค้นคว้าอิสระ ซึ่งส่งผลให้การ
ค้นคว้าอิสระนี้มีรายละเอียดเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านอาจารย์โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศทุก
ท่านที่ให้ความรู้แก่ผู้วิจัย รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ทุกท่านที่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่
ผู้วิจัย ในเรื่องการติดต่อประสานงานต่างๆ และให้ค าแนะน าที่ดีแก่ผู้วิจัย และขอขอบพระคุณผู้ที่สละ
เวลาในการท าแบบสอบถามให้ จนท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การค้นคว้าอิสระเล่มนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และเพ่ือนทุกคนที่ได้ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน 
และเป็นก าลังใจ โดยเฉพาะในเรื่องของการช่วยน าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างท า จนท าให้
การศึกษาค้นคว้าอิสระเล่มนี้ส าเร็จลงด้วยดี 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการค้นคว้าอิสระเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องและสนใจ หากการค้นคว้าอิสระเล่มนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยและขอ
น้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
    
  ในปัจจุบันภาคธุรกิจไทยยังคงเน้นการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น เพ่ืออาศัยความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนค่าแรงที่ต่ าในการแข่งขันระดับเวทีการค้าโลก แต่ประสบปัญหาขาดแคลน
แรงงานระดับล่างในหลายสาขาอาชีพ เช่น ประมง เกษตร ผู้ช่วยแม่บ้าน เป็นต้น เนื่องจากแรงงาน
ไทยไม่ต้องการท างานดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นงานหนัก ในขณะเดียวกันแรงงานจากประเทศเพ่ือน
บ้านหลายประเทศ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา มีสภาพความเป็นอยู่ที่ยังไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ยัง
มีความล้าหลังในการด ารงชีวิต และมีอัตราค่าจ้างแรงงานที่ต่ ากว่าไทย จึงท าให้มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เข้ามาทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลน (Labour Shortage)1 
  แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมี 3 สัญชาติ คือ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา2  
แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะถูกน ามาใช้ทดแทนแรงงานในประเทศที่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
  ในอดีตแรงงานต่างด้าวมีปัญหาส าคัญคือ การไม่มีสิทธิการถือบัตรประจ าตัว การ
ออกบัตรที่ล่าช้า การปลอมแปลงบัตรประชาชนอย่างผิดกฎหมาย ปัญหาการสวมสิทธิบัตรประจ าตัว 
และปัญหาการตรวจยึดจับกุมของต ารวจ3 เหล่านี้เป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้แรงงานไม่
สามารถท าธุรกรรมผ่านทางธนาคารพาณิชย์ได้ แต่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมาประเทศไทยได้
พยายามจัดการแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบโดยอนุญาตให้แรงงานที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวและพิสูจน์สัญชาติได้ เพ่ือน าไปสู่กระบวนการที่ท าให้เป็นแรงงานถูก
กฎหมาย (Legalization) และผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวยังสามารถท างานอยู่ในประเทศไทยได้ 
ดังนั้นเมื่อจ าแนกประเภทของแรงงานเมียนมาร์ตามกระบวนการในการเข้ามาท างานในประเทศไทย

                                           
1 ศิวิไล ชยางกูร, แรงงานข้ามชาติกับความต้องการดูแลผูสู้งอายุในประเทศไทย (ทุนอุดหนุนจาก

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา, 2555), 21-27. 
2 ธนิต นุ่มน้อย ช้ีแจงตัวเลขแรงงานต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานในไทย ผา่นการแถลงข่าวของ คสช. 
3 นฤมล นิราทร, “การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียน: กรณีแรงงานไร้ฝีมือในประเทศไทย” (เอกสาร

ประกอบการสัมมนาโครงการธรรมศาสตร-์อาเซียน เรื่องเราจะอยูร่ว่มกันอย่างไรในอาเซยีน คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 30 เมษายน 2555), 3. 
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สามารถจ าแนกได้ คือ (1) แรงงานที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศ
ไทย (2) แรงงานที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตให้ท างานใน
ประเทศไทย หรือแรงงานผิดกฎหมาย และ (3) แรงงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ได้รับการจด
ทะเบียนสถานะบุคคล ทร. 38/1 และได้การผ่อนผันให้ท างานในประเทศไทยได้ และน าไปสู่วิธีการที่
เรียกว่า “การพิสูจน์สัญชาติ” ต่อไป  
  ปัจจุบันแนวโน้มของแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานในประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้น
เรื่อยๆ สังเกตได้จากจากสถิติคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานในประเทศไทยปี พ.ศ. 2552- พ.ศ. 
2557 ณ เดือนธันวาคม ของแต่ละปี (ภาพที่ 1.1) ที่มีปริมาณคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างาน
คงเหลือ4ในประเทศไทยมีจ านวนมากทุกปี 
 

 

ภาพที่ 1.1 สถิติแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างานคงเหลือในประเทศไทยปี พ.ศ. 2552- พ.ศ. 
2557 ณ เดือนธันวาคม ของแต่ละปี, ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน 
 
    จากแผนภูมิเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละปีจะเห็นว่าจ านวนแรงงานต่างด้าว
ได้รับอนุญาตท างานคงเหลือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557 มีจ านวนมากทุกปีแต่อาจจะมีเพ่ิมขึ้น

                                           
4 จ านวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนญุาตท างานคงเหลือคือ จ านวนคนต่างด้าวที่ไดร้ับอนุญาตท างานท่ี

ใบอนุญาตที่ยังไม่หมดอายรุวมกับจ านวนคนต่างด้าวท่ีได้รับอนญุาตท างานใหม่ ณ เดือนธันวาคมของปีนั้นๆ 
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คนต่างด้าวท่ีได้รับอนญุาตท างานใน… 
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หรือลดลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของโลก และเมื่อเปรียบเทียบแรงงานต่างด้าวตามสัญชาติพบว่า
โดยส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ (ภาพที่ 1.2) 
 

 
ภาพที่ 1.2 จ านวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตท างานคงเหลือในประเทศไทย จ าแนกโดยสัญชาติ 
ในช่วง ปี พ.ศ. 2552- พ.ศ. 2557 ณ เดือนธันวาคม ของแต่ละปี , ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 
กระทรวงแรงงาน 
 
  การวิจัยเรื่องการย้ายถิ่นและการโอนเงินกลับบ้านของแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็น
แรงงานสัญชาติใดส่วนใหญ่ชี้ว่า เงินโอนกลับของแรงงานจะเป็นเงินที่เป็นที่พ่ึงพิงหลักของครอบครัว 
ในกรณีแรงงานเมียนมาร์จะใช้วิธีการโอนเงินกลับโดยผ่านนายหน้ามากที่สุด ทั้งที่เป็นวิธีการที่มี
ค่าใช้จ่ายในการโอนมากกว่าวิธีอ่ืนๆ (ค่าโอนประมาณ 400-1000 บาทต่อการโอนหนึ่งครั้ง ยังไม่รวม
ค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวอาจต้องไปรับเงินที่บ้านนายหน้า ในขณะที่การโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของ
ธนาคารพาณิชย์ค่าใช้ค่าประมาณ 100 - 200 บาทต่อการโอนหนึ่งครั้ง หรือการโอนเงินกลับผ่าน
สาขาของธนาคารค่าใช้จ่ายจะประมาณ 400 – 500 บาทต่อการโอนหนึ่งครั้ง) ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
วิธีการโอนเงินผ่านนายหน้าเป็นวิธีการเดียวที่แรงงานรู้จักและสะดวก ส าหรับการโอนเงินของแรงงาน
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ต่างด้าวผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ที่มีเพียง ร้อยละ125  ของการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าว
สัญชาติลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ในปี พ.ศ.2551 เหตุผลหนึ่งที่แรงงานต่างด้าวไม่ใช้บริการโอนเงิน
กลับผ่านธนาคารพาณิชย์ส่วนมากเป็นเพราะไม่มีความรู้เรื่องบริการของธนาคาร คิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์
ในการเปิดบัญชี และไม่มีเอกสารที่ธนาคารต้องการ แรงงานต่างชาติที่ไม่มีบัญชีธนาคารส่วนใหญ่ ระบุ
ว่าต้องการมีไว้เก็บเงินเพราะคิดว่าปลอดภัยและสะดวกมากกว่าที่จะมีไว้เพ่ือเป็นช่องทางโอนเงินกลับ
บ้าน 
  ปัจจุบันการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าวมีมูลค่าสูงมาก จากรายงานของ
ธนาคารโลก (World Bank) ปรากฏว่าในปี พ.ศ. 2557 การโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าวทั่วโลกมี
มูลค่าสูงถึง 436 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 4.46 โดยรวมแล้วทุก
ภูมิภาคในโลกมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นของการโอนเงินกลับของแรงงานยกเว้นยกเว้นยุโรปและเอเชียกลาง 
(ECA) ที่มีกระแสการโอนเงินลดลงเนื่องจากการความตกต่ าของเศรษฐกิจรัสเซียและค่าของเงินรูเบิล
ลดลง    
  ส าหรับประเทศเมียนมาร์การโอนเงินกลับของแรงงานนั้นเป็นรายได้ที่ส าคัญของ
ประเทศ โดยแรงงานจากประเทศเมียนมาร์ได้กระจายออกกันไปประกอบอาชีพในหลายประเทศ เช่น 
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ แต่แรงงานเมียนมาร์ส่วนใหญ่เลือกเข้ามาท างานในประเทศไทย7 และจากการ
เก็บสถิติในปี พ.ศ. 2550 พบว่าการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ในไทยมีมูลค่าสูงถึง 91 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น ร้อยละ 14 ของการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ทั่ว
โลกที่โอนเงินกลับไปยังประเทศเมียนมาร์8 ในอนาคตแนวโน้มความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์มีความส าคัญมากขึ้นตามล าดับโดยมีปัจจัยเร่งจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศเมียนมาร์ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านท าให้ประเทศเมียนมาร์มีการ

                                           
5
 อารี จ าปากลาย, “การส่งเงินกลบับ้านของผู้ย้ายถิ่นจากพม่า ลาว และเขมร ที่มีผลต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจในครัวเรือนของประเทศต้นทาง,” (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล, 2551): 2-15. 
6 World Bank, “Migration and remittances: recent developments and outlook,” Migration 

and Development Brief 22. (2015) : 1-27. 
7 Jerrold W. Huguet and Aphichat Chamratrithirong, Thailand migration Report 2011:  

Migration for development in Thailand: Overview and tools for policymakers (Bangkok: 
International Organization for Migration, 2011): 7-39.  

8 Aree Jampaklay and Sirinan Kittisuksathit, “Migrant workers’ remittances: Cambodia, Lao 
PDR and Myanmar” (Thailand: ILO Regional Office for Asia and the Pacific,2009): 9-67. 
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เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญทางด้านการเงินการธนาคารหลายประการ ประกอบด้วย การผ่อนคลาย
มาตรการทางการเงินการธนาคาร โดยเริ่มให้ใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์ใหม่ และต่อมาได้เพ่ิมบทบาท
ธนาคารพาณิชย์ให้สามารถท าธุรกรรมการเงินเพ่ิมเติม รวมไปถึงการเปิดให้บริการเงินโอนกลับของ
แรงงานเมียนมาร์ รวมทั้งธนาคารพาณิชย์ไทยและธนาคารพาณิชย์เมียนมาร์หลายแห่งมีการจับคู่
ร่วมมือกันเป็นธนาคารพันธมิตร (correspondent bank) ซึ่งกันและกัน การผ่อนคลายการน าเงิน
ออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพรมแดนติดกันจาก 5 แสนบาทเป็น 2 ล้านบาท 9  เพ่ือช่วยอ านวย
ความสะดวกในการท าธุรกรรมการเงินระหว่างกัน โดยทั้งหมดข้างต้นจะช่วยสนับสนุนให้มีการท า
ธุรกรรมการเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์มากข้ึน  
  อย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศเมียนมาร์จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านระบบการเงินการ
ธนาคารในทิศทางที่ดีขึ้น แต่จากการส ารวจแรงงานเมียนมาร์ในไทยในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 1,023 
ราย ใน 12 จังหวัด พบว่า ร้อยละ 94 จะโอนเงินนอกระบบ ทั้งการใช้โพยก๊วน การฝากเงินสดกลับไป
กับญาติ การซื้อสินค้ากลับประเทศ และการถือเงินสดกลับเอง10 สาเหตุที่แรงงานนิยมการโอนนอก
ระบบผ่านตัวกลางหรือนายหน้า ที่เรียกว่า โพยก๊วน หรือ เอ็งเจี่ย ในภาษาเมียนมาร์ เนื่องจาก
ระยะเวลาโอนสั้นได้เงินเร็ว และกระบวนการใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน เพราะจุดรับเงินห่างจากบ้าน
ประมาณ 10 นาที และในบางพ้ืนที่บริการโอนเงินถึงบ้านและยังไม่ต้องใช้เอกสารประกอบ ท าให้
สะดวก หลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการท าธุรกรรมและไม่เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องหลังจากท าธุรกรรม
เสร็จ11  แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าราคาที่ใช้เป็นราคามาตรฐานของการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ (100 – 
500 บาท) ทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการสูญหาย โดยในระบบโพยก๊วนนั้นจะต้องมีพ่อค้าเงินนอกระบบ
หรือ ตัวแทนหักบัญชี (Clearing Agent) ท าหน้าที่เป็นคนกลางเสมือนเป็นนายธนาคารในการรับโอน
หรือส่งมอบเงินให้แก่บุคคลที่ผู้ใช้บริการ จึงเข้าข่ายเป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ

                                           
9 กรมอาเซียน, ส่วน AFTA Unit “การค้าชายแดนไทย-เมียนมารจ์ะเพิ่มขึ้น หลังจากเมียนมารเ์ปิดใช้วีซ่า 

ณ ด่านชายแดน,” กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, www.thaifta.com/thaifta/portals /0/mm_border 
trade.pdf (สืบค้นเมื่อวันท่ี  22 มถิุนายน 2558). 

10 Australian National University อ้างถึงใน สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร และคณะธนาคารแห่งประเทศ

ไทย, “แนวทางพัฒนาการช าระเงินชายแดนไทย-เมียนมาร.์” (ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ, 
2556), 3. 

11 สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร และคณะธนาคารแห่งประเทศไทย, “แนวทางพัฒนาการช าระเงินชายแดน
ไทย-เมียนมาร,์” , 4. 
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ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 เนื่องจากเป็นการโอนปัจจัยการช าระเงินต่างประเทศจะท าได้
นั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 
  นอกจากนี้กลุ่มที่รับหน้าที่โอนเงินกลับแบบไม่เป็นทางการนี้ อาจเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอ่ืนๆ ด้วยอาทิ การค้ามนุษย์ การฟอกเงินซึ่งเป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ธนาคารพาณิชย์ของไทยจึงควรเข้ามา
มีบทบาทในการให้บริการแก่แรงงานเมียนมาร์ เช่น บริการเครื่องเอทีเอ็มเป็นภาษาเมียนมาร์ หรือ
บริการโอนเงินไปประเทศเมียนมาร์ เพ่ือสนองต่อความต้องการของแรงงานเมียนมาร์ที่ต้องการโอน
เงินกลับบ้านด้วยความปลอดภัยแทนการโอนผ่านนายหน้า เนื่องจากเงินโอนกลับของแรงงานด่างด้าว
อาจเป็นรายได้หลักของครอบครัว รวมทั้งเพ่ือให้เงินโอนกลับเกิดประโยชน์สูงสุดกับการพัฒนาชุมชน
ในประเทศเมียนมาร์ เพราะมูลค่าของเงินโอนกลับจะลดลงหากมีการโอนเงินผ่านช่องทางอย่างไม่เป็น
ทางการ ในขณะที่เงินโอนกลับผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการได้แก่การโอนผ่านธนาคารจะถูกน าไปใช้
ในการพัฒนาได้มากกว่า การเอ้ือความสะดวกให้มีการโอนเงินกลับผ่านช่องทางธนาคารจึงเป็นการ
สนับสนุนให้มีการใช้เงินโอนกลับอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์กับประเทศเมียนมาร์
แล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ส าหรับประเทศไทยที่ต้องการแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในหลายภาคส่วน
ของการจ้างงาน และการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์จะช่วยในเรื่องของการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง
ในทางสถิติในการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทยอีกด้วย 
  ปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในระหว่างการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวซึ่งจะท าให้มี
แรงงานเมียนมาร์ที่ถูกกฎหมายมากขึ้น ส าหรับการอ านวยความสะดวกด้านธุรกรรมการโอนเงินกลับ
ประเทศของแรงงานเมียนมาร์ในต่างประเทศ แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลเมียนมาร์จะยังไม่อนุญาตให้
ธนาคารต่างชาติด าเนินธุรกรรมในประเทศเมียนมาร์ได้ แต่ได้อนุญาตให้ธนาคารของประเทศเพ่ือน
บ้านที่มีแรงงานเมียนมาร์อาศัยอยู่ร่วมมือกับธนาคารท้องถิ่นในการโอนเงินของแรงงานเมียนมาร์กลับ
สู่ประเทศ เช่น  ในส่วนของประเทศไทยธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมมือกับธนาคาร Asia Green 
Development และ Co-Operative Bank  ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมมือกับธนาคาร Kanbawza 
เพ่ือการอ านวยความสะดวกด้านการโอนเงิน ในระยะเริ่มต้นการให้บริการโอนเงินระหว่างสอง
ประเทศอาจมีความยุ่งยากด้วยข้อจ ากัด แต่ในอนาคตมีแนวโน้มว่าการท าธุรกรรมทางการเงินและ
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ความร่วมมือของสถาบันทางการเงินทั้ง 2 ประเทศจะเพ่ิมสูงขึ้น โดยคาดว่ารัฐบาลของประเทศเมียน
มาร์จะอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติด าเนินธุรกรรมเต็มรูปแบบต่อไป12 

 จากสาเหตุที่กล่าวมาเบื้องต้นคือแรงงานด่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่ได้รับอนุญาตใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ในปัจจุบันการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ผ่าน
ระบบธนาคารพาณิชย์ถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อย และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าสภาพแวดล้อม
ด้านการค้าการลงทุน รวมถึงระบบสถาบันการเงินในประเทศเมียนมาร์ มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่
ดีขึ้น จากนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเงิน แต่ธุรกรรมการโอนเงินจากไทยไปยังประเทศเมียน
มาร์ส่วนใหญ่ยังท าผ่านนอกระบบ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในระยะยาว หากมีการพัฒนาการ
โอนเงินระหว่างประเทศไทย-ประเทศเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์มากขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์
ต่อภาคธุรกิจในระยะยาว ท าให้การช าระเงินระหว่างกันอยู่บนพ้ืนฐานที่ปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว 
ด้วยต้นทุนที่สมเหตุสมผล13 ดังนั้นการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จึงมุ่งวิเคราะห์ถึงอุปสรรคที่ท าให้แรงงาน
สัญชาติเมียนมาร์ในไทยไม่นิยมใช้บริการโอนเงินกลับผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมุ่งวิเคราะห์
กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 2485 กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง 
ว่ามีผลกระทบต่อการโอนเงินผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ของแรงงานเมียนร์มาร์ในประเทศไทยหรือไม่ 
นอกจากนี้ยังมีการส ารวจภาคสนามโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแรงงานเมียนมาร์ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
300 คน จ าแนกตามประเภทกิจการ เป็น 3 กลุ่ม คือ ภาคการก่อสร้าง ภาคโรงงานการผลิต และ
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล เพ่ือส ารวจทัศนะคติ และสาเหตุที่แรงงานเมียนมาร์ไม่เลือกใช้ธนาคาร
พาณิชย์ในการโอนเงินกลับ 
 
1.2 โจทย์การวิจัย 
 

                                           
12 สถานเอกอัครราชฑตูไทย กรุงย่างกุ้ง, “การปฏริูปด้านการเงินการธนาคาร,” สถานเอกอัครราชทูตไทย 

ณ กรุงย่างกุ้ง,  http://www.thaiembassy.org/yangon/th/business/26195-การปฏริูปด้านการเงินการ
ธนาคาร.html (สืบค้นเมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2558). 

13 สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร และคณะธนาคารแห่งประเทศไทย, “แนวทางพัฒนาการช าระเงินชายแดน
ไทย-เมียนมาร,์”, 6. 
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  ศึกษาอุปสรรคที่ท าให้แรงงานสัญชาติเมียนมาร์ในไทยไม่นิยมใช้บริการโอนเงินกลับ
ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมแรงงานต่างด้าว
และมาตรการทางกฎหมายของไทยที่ใช้ควบคุมการโอนเงินของแรงงานเมียนมาร์ปัจจุบันว่ามีความ
เหมาะสมและช่วยส่งเสริมให้แรงงานเมียนมาร์สามารถโอนเงินค่าแรงผ่านธนาคารพาณิชย์ได้มากขึ้น
หรือเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการท าธุรกรรมผ่านธนาคารพาณิชย์ 
 
1.3 สมมติฐาน 
 
  1.3.1 มาตรการทางกฎหมายของไทยที่ใช้ในการควบคุมแรงงานต่างด้าวและ
มาตรการทางกฎหมายของไทยที่ควบคุมการโอนเงินของแรงงานเมียนมาร์ที่ใช้ปัจจุบันเป็นปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคต่อการท าธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
  1.3.2 ความสะดวกของผู้รับเงินปลายทางเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการโอนเงิน
กลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
 
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
  1.4.1 ศึกษาอุปสรรคที่ท าให้แรงงานเมียนมาร์ที่ถูกกฎหมายในไทยไม่นิยมใช้บริการ
โอนเงินกลับผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
  1.4.2 ศึกษา วิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายภายในของไทยที่มีผลต่อการ
เข้าถึงการท าธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนม่าร์ 
  1.4.3 ศึกษาถึงกระบวนการและต้นทุนของแรงงานเมียนมาร์ที่ถูกกฎหมายในการ
เข้าถึงธุรกรรมการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชน์ 
 
1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 
  การค้นคว้าอิสระนี้ศึกษาเฉพาะอุปสรรคในการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ที่
ได้รับอนุญาตท างานในประเทศไทยผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการท างานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 2485 และกฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการส ารวจ
ภาคสนาม โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแรงงานเมียนมาร์จ านวน 300 คน จ าแนกตามประเภทกิจการเป็น 3 
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กลุ่ม คือ ภาคการก่อสร้าง ภาคโรงงานการผลิต และลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล เพราะจากการ
ส ารวจของส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน จ านวนแรงงานคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม 
ปี พ.ศ. 2557 แรงงาน 3 ประเภทนี้มีเป็นจ านวนมากเป็นอันดับต้น 
 
 
 

1.6 วิธีด าเนินการวิจัย 
 
  1.6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
         เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกด้วยการส ารวจจาก
แบบสอบถาม โดยเลือกแรงงานเมียนมาร์ซึ่งท างานอยู่ในประเภทกิจการ เป็น 3 กลุ่ม คือ การก่อสร้าง 
ภาคโรงงานการผลิต และลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล โดยสัมภาษณ์เกี่ยวช่องทางการโอนเงินกลับที่
เลือกท ารายการ สาเหตุของการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับ การปรับตัวในการด าเนินการหาก
ต้องการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

  1.6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
         ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับ
การทบทวนวรรณกรรม ซึ่งแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ หนังสือต ารา รายงานการวิจัย 
วารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และเอกสารอ่ืนๆ เช่น รายงานการประชุม การสัมมนา
วิชาการ เป็นต้น 
 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
  1.7.1 สามารถเป็นข้อมูลในการก าหนดหลักเกณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ในการท า
ธุรกรรมโอนเงินของแรงงานเมียนมาร์ 
  1.7.2 สามารถเปรียบเทียบต้นทุนที่เกิดขึ้นจากระเบียบของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่
ภายใต้กฎหมายภายในว่ามากหรือน้อยกว่าการท าธุรกรรมผ่านช่องทางผิดกฎหมาย 
  1.7.3 น าไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อยอดในเรื่องของแรงงานเมียนมาร์ที่มี
บทบาทในภาคเศรษฐกิจและสังคมไทยมากข้ึนเรื่อยๆ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง อุปสรรคการท าธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบ

ธนาคารพาณิชย์ภายใต้มาตรการออกใบอนุญาตท างานของประเทศไทย พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ

น่าสนใจ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นประเด็น ดังนี้ 

 2.1 ความส าคัญของการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าว 

 2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าว 

  2.3 ช่องทางการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์จากประเทศไทยไปประเทศ 

เมียนมาร์ 

  2.5 การเลือกช่องทางการโอนกลับเงินจากประเทศไทยไปประเทศเมียนมาร์ของ

แรงงานเมียนมาร์ 

  2.5 นโยบายของประเทศเมียนมาร์เกี่ยวกับการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ 

 
2.1 ความส าคัญของการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าว 
 
  การศึกษาอุปสรรคในการโอนกลับของแรงงาน ต้องทราบความส าคัญของการโอน
เงินกลับ เพ่ือที่จะน าไปสู่การหาอุปสรรคนั้นและการแก้ปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งได้มีงานวิจัยที่ได้
กล่าวถึงความส าคัญของการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าว ดังนี้ 
  Slobodan Djajic14 ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนโอรเงินกลับของแรงงานต่างด้าวใน
ปี ค.ส. 1986 พบว่าการที่แรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายตนไปท างานยังประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของตน
นั้น ประเด็นส าคัญแรงงานจะค านึงถึงคือสวัสดิการหรือคุณภาพชีวิตของผู้ที่คอยอยู่ที่บ้านเกิด แต่
ในขณะนั้น (ค.ศ.1986) ยังไม่ปรากฏข้อมูลการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าวให้เท่าที่ควร และ 

                                           
14 Slobodan Djajic, “International Migration, Remittances and Welfare in a Dependent 

Economy,” Journal of Development Economics 21(2): May (1986): 229–234. 
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Adams and Page15 ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการส่งเงินกลับของแรงงานต่างด้าวในประเทศก าลังพัฒนา
พบว่าการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าวไปยังบ้านเกิดของตนยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศผู้รับเงินที่เป็นก าลังพัฒนา เช่นเดียวกับที่ Sean Turnell, Alison Vicary and 
Wylie Bradford16 ซึ่งศึกษาการส่งเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์พบว่าการโอนเงินกลับของแรงงาน
ไม่ได้เกิดประโยชน์เฉพาะตัวผู้รับเงินแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ 
ด้วย เรียกว่าจะส่งผลทวีคูณต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศผู้รับเงินเพราะเป็นการกระตุ้นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ อีกทั้งเป็นแนวทางที่เอ้ือต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่ นคง 
และจากรายงานของธนาคารโลก ในปี พ.ศ. 2557 การโอนเงินกลับของแรงงานข้ามชาติมีมูลค่าสูงถึง 
436 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่จ านวนดังกล่าวไม่ได้รวมการโอนเงินผ่านช่องทางอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ช่องทาง
การโอนเงินอย่างเป็นทางการ17 ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความมหาศาลของมูลค่าของการโอนเงินกลับของ
แรงงานต่างด้าวชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้ง Demirguc-Kunt et al.18 ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการเงินและการ
ธนาคาร พบว่าการโอนเงินกลับของแรงงานกระตุ้นการขยายตัวของภาคธนาคาร โดยได้ยกการโอน
เงินกลับของชาวเม็กซิโกที่แสดงให้เห็นว่ามีผลกระตุ้นการขยายตัวของขยายเครือข่ายสาขาของ
ธนาคาร 
  โดยสรุปแล้วงานวิจัยส่วนใหญ่จะศึกษาถึงผลที่มีต่อประเทศผู้รับเงินหรือประเทศผู้
ส่งออกแรงงาน แต่อย่างที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อก่อนหน้าว่า การโอนเงินกลับโดยโดยผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์เป็นการท าธุรกรรมที่ ไม่ขัดต่อกฎหมายภายในของประเทศ และป้องกันการท า
ธุรกรรมอันพึงต้องสงสัย หรือทุจริต รวมทั้งสามารถน าข้อมูลทางธุรกรรมไปใช้ในการรวบรวมทางสถิติ
เพ่ือใช้พัฒนาที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ต่อไปได้  
 

                                           
15

 Adams and Page, “Do International Migration and Remittances Reduce Poverty in 

Developing Countries,” World Development 33(10): October (2005): 1645–1669. 
16

 Sean Turnell, Alison Vicary and Wylie Bradford, “Migrant Worker Remittances and 

Burma: An Economic Analysis of Survey Results,” (Burma Economic Watch Macquarie University, 
2010): 3-18.  

17 World Bank, “Migration and remittances,” 1-27. 
18

 Demirguc-Kunt et al., “Remittances and banking sector breadth and depth: evidence 

from Mexico,” Journal of Development Economics 95(2), (2011): 229-241. 
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2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าว 
 
  Shivani Puri and Tineke Ritzema19 ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการโอนเงินกลับ
ของแรงงานต่างด้าวที่พบว่าการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าวจะมีมูลค่ามากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับปัจจัยเหล่านี้ คือ ประเภทของงานที่แรงงานต่างด้าวท า รายได้ที่แรงงานต่างด้าวได้รับ  เศรษฐกิจ
ทั้งประเทศของประเทศเจ้าของแรงงานต่างด้าวและของประเทศที่แรงงานต่างด้าวไปท างานอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงทางการเมือง ช่องทาง ความสะดวกในการโอนเงิน
กลับ เป็นต้น  

 
2.3 ช่องทางการโอนของแรงงานเมียนมาร์ 
 
  ช่องทางการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ในไทยนั้นมีหลายช่องทาง ทั้งถูก
กฎหมาย และผิดกฎหมายซึ่ง Koji KUBO20 ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาช่องทางการโอนเงินกลับของ
แรงงานเมียนมาร์ในไทยได้จ าแนกช่องทางการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ไว้ คือ (1) ธนาคาร
พาณิชย์ (2) นิติบุคคลรับอนุญาต และ (3) ช่องทางการโอนอย่างไม่เป็นทางการ แต่ในการวิจัยครั้งนี้
ศึกษาเฉพาะอุปสรรคในการโอนผ่านธนาคารพาณิชย์เท่านั้น จากการศึกษาของ Tun Min Sandar21 
ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ในจังหวัดสมุทรสาคร  และ Linda 
Deelen and Pracha Vasuprasat22 ศึกษาเกี่ยวกับการส่งเงินกลับของแรงงานกัมพูชานและลาวใน
ประเทศไทย พบว่าช่องทางการโอนเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของแรงงานเมียนมาร์คือช่อง

                                           
19 Shivani Puri and Tineke Ritzema, “Migrant Worker Remittances, Micro-Finance and the 

Informal Economy: Prospects and Issues,” Social Finance Working Paper No. 21, (1999) : 15-25. 
20

 Koji KUBO, “Evolving Informal Remittance Methods of Myanmar Migrant Workers in 

Thailand,” (Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization, 2015): 5-6. 
21 Tun Min Sandar, “Study of Factors Influencing Remittances of Myanmar Migrants (Case 

Study in Samut Sakhon, Thailand),” (Vahu Development Institute, 2011): 4-9. 
22

 Deelen and Pracha Vasuprasat, “Migrant Workers’ Remittancesfrom Thailand to 

Cambodia, Lao PDR and Myanmar : Synthesis Report on Survey Findings in Three Countries and 
Good Practices,” (ILO/Japan Project on Managing  Cross-border Movement of Labour in 
Southeast Asia Regional Office for Asia and the Pacific, 2009): 3-27. 
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ทางการโอนอย่างไม่เป็นทางการ ที่เรียกว่า “Hundi System” หรือเรียกอีกอย่างว่าช่องทางการโอน
ผ่านนายหน้านั่นเอง ช่องทางนี้จะมีตัวแทนอยู่ในประเทศต้นทางและปลายทาง การท าธุรกรรมเกิดขึ้น
โดยตัวแทนจากประเทศไทยจะส่งข้อความหรือโทรศัพท์ไปยังตัวแทนที่ประเทศเมียนมาร์ เพ่ือที่จะให้
ตัวแทนช าระเงินให้แก่ผู้รับปลายทาง  
  ในขณะเดียวกันผลงานวิจัยของอีเลน เพียร์สัน ,สุรีย์พร พันพ่ึง และคณะที่วิจัย 
แรงงานต่างด้าว23  ซึ่งศึกษาการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย พบว่าเช่องทางที่แรงงานต่างด้าว
ใช้ในการโอนเงินกลับมากที่สุดคือช่องทางการโอนเงินกลับผ่านนายหน้า ตามตารางที ่2.3 
 
ตารางที่ 2.1 แรงงานต่างด้าวจ าแนกตามช่องทางที่แรงงานใช้โอนเงินกลับบ้านและภาคการจ้างงาน 

ช่องทางในการโอนเงินกลับ

บ้านของแรงงาน 

เกษตรกรรม ประมง โรงงาน เฉลี่ย (%) 

ผ่านนายหน้า 40.3 68.4 60.0 55.9 

ผ่านญาติ 8.6 23.1 14.6 18.6 

อ่ืน ๆ 8.4 11.1 6.9 8.7 

ผ่านธนาคาร 9.3 1.7 13.1 8.2 

ผ่านนายจ้าง 10.9 0.0 7.7 6.4 

ไม่ทราบ 3.1 7.7 3.1 4.5 

จัดการส่งด้วยตนเอง 10.8 0.0 0.0 3.7 

 

                                           
23

 อีเลน เพียรส์ัน,สุรีย์พร พันพ่ึง และคณะที่วิจยั แรงงานต่างด้าว, “การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศ

ไทย:งานหนัก จ่ายน้อย และไม่ไดร้ับการคุม้ครอง เลม่ หนึ่ง,” (โครงการระหวา่งประเทศว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการ
ใช้แรงงานเด็กองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), 2549). 
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ตารางที่ 2.1 แรงงานต่างด้าวจ าแนกตามช่องทางที่แรงงานใช้โอนเงินกลับบ้านและภาคการจ้างงาน 
(ต่อ) 

ช่องทางในการโอนเงินกลับ

บ้านของแรงงาน 

เกษตรกรรม ประมง โรงงาน เฉลี่ย (%) 

ผ่านเพ่ือน 4.8 0.9 0.8 2.1 

ผ่านเพ่ือนร่วมงาน 0.0 0.0 1.5 0.5 

ผ่านมูลนิธิ/องค์กรพัฒนา

เอกชน 

0.8 0.0 0.0 0.3 

ผ่านไปรษณีย์ 0.0 0.0 0.8 0.3 

ระบบบริการโอนเงินกลับ

อย่างเป็นทางการ 

0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่มา:  การจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย:งานหนัก จ่ายน้อย และไม่ได้รับการคุ้มครองเล่ม 1 ปี 
2549 

 
  ผลจากการศึกษาพบว่าช่องทางที่แรงงานต่างด้าวใช้บริการมากที่สุดคือ “นายหน้า” 
หรือในประเทศไทยรู้จักกันในนาม “โพยก๊วน” ในขณะที่การโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์โดย
เฉลี่ยแล้วมีเพียงแค่ร้อยละ 8 ของการส ารวจทั้งหมด  ในประเทศไทยเชื่อกันว่าโพยก๊วนเป็น
กิจการที่มีการพัฒนามาจากชาวจีนที่มาอาศัยและท ามาหากินอยู่ในประเทศไทยที่จะโอนงเงินดังกล่าว
กลับไปยังญาติพ่ีน้องชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน ทั้งนี้เนื่องจากในสมัยนั้นระบบการเงินการ
ธนาคารยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนเช่นทุกวันนี้ แต่ในปัจจุบันแม้ระบบการเงินการธนาคารจะ
เจริญก้าวหน้ากว่าในอดีตก็ตาม แต่ระบบ โพยก๊วนก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและ
นักธุรกิจ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อที่ว่าระบบการเงินการธนาคารในสมัย
ปัจจุบันถูกควบคุมและครอบง าโดยกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มากมายจนกลายเป็น
อุปสรรคต่อการท าธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
พ.ศ. 2485, พระราชบัญญัติการป้องกันและปรามปราบการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งวรรณทนี รุ่งเรือง
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สภากุล24 อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการการท างานของโพยก๊วนไว้คือ จะต้องมีพ่อค้าการเงินนอกระบบ
หรือ “ตัวแทนหักบัญชี” (Clearing Agent) คอยท าหน้าที่เป็นคนกลางเสมือนเป็นนายธนาคารในการ
รับโอนหรือส่งมอบเงินให้แก่บุคคลที่ผู้ใช้บริการโพยก๊วนระบุ ซึ่งอาจจะเป็นผู้ใช้บริการโพยก๊วนเอง
หรือบุคคลอ่ืนๆ ที่ผู้ใช้โพยก๊วนระบุไว้ก็ได้ โดยผู้ที่มีสิทธิจะได้รับเงินจากพ่อค้าการเงินนอกระบบ  ได้
นั้นก็คือต้องบุคคลที่มี “หลักฐานการรับเงิน”หรือ”โพย”เท่านั้น ซึ่งหลักฐานการรับเงินหรือโพยนั้น
อาจจะเป็นธนบัตรหรือสิ่งอ่ืนๆตามแต่จะตกลงกันระหว่างผู้ใช้บริการโพยก๊วนและพ่อค้าการเงินนอก
ระบ ดังนั้นในระบบโพยก๊วนจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยกัน 3 ฝ่าย คือ 
  (1) ผู้ใช้บริการโพยก๊วน 

  (2) พ่อค้าการเงินนอกระบบหรือ“ตัวแทนหักบัญชี” (Clearing Agent) 

  (3) ผู้รับเงิน 

  หรือสามารถอธิยายด้วยภาพดังนี้ (ภาพท่ี 2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 การโอนเงินผ่านตัวกลางผิดกฎหมายของแรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทย, การส ารวจโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ ปี พ.ศ. 2556 

                                           
24

 วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล, “มารู้จกั : ระบบโพยก๊วน,” GotoKnow. https://www.gotoknow.org                     

/posts/291152 (สืบค้นเมื่อวันท่ี  22 มิถุนายน 2558). 

Myanmar Worker Agent Agent Beneficiary 

Bank Bank 

SMS/Call 
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  จากภาพจะแบ่งประเภทของตัวกลาง 2 พวกคือ (1) ตัวกลางที่เดินทางข้ามประเทศ

เองและ (2) ตัวกลางที่โอนเงินผ่านช่องธนาคารพาณิชย์ 

  (1) ตัวกลางที่เดินทางข้ามประเทศเอง แรงงานเมียนมาร์จะน าเงินบาทหรือทองค า

ไปยังตัวแทน ณ ฝั่งประเทศไทยและตัวแทนจะเดินทางไปยังประเทศเมียนมาร์เพ่ือน าเงินบาทหรือ

ทองค าไปแลกเป็นเงินจั๊ดและน าไปให้ครอบครัวของแรงงาน ตัวแทนประเภทนี้อาจเป็นนายหน้า ญาติ 

หรือคนรู้จักก็ได้ 

  (2) ตัวกลางทีโ่อนเงินผ่านช่องธนาคารพาณิชย์ แรงงานเมียนมาร์จะน าเงินบาทไปยัง

ตัวแทน ณ ฝั่งประเทศไทยและตัวแทนจะโอนเงินจากบัญชีของตัวเองผ่านธนาคารพาณิชย์ไปยัง

ตัวแทนฝั่งเมียนมาร์ ตัวแทนฝั่งเมียนมาร์ก็จะช าระเงินจั๊ดให้แก่ผู้รับปลายทางตามวิธีที่ผู้รับเงิน

ปลายทางสะดวก  

  จากการศึกษาข้อมูลการท างานของระบบโพยก๊วนท าให้สามารถตั้งข้อสังเกตว่าข้อ

ได้เปรียบของระบบโพยก๊วนคือนายหน้าหรือตัวแทนเข้าถึงแรงงานเมียนมาร์ได้มากกว่าธนาคาร

พาณิชย์เพราะนายหน้าโอนเงินมักจะเป็นคนที่น าแรงงานเข้ามายังประเทศไทยเป็นที่รู้จักในกลุ่มของ

แรงงานเมียนมาร์มาก่อน และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคที่ท าให้แรงงานใช้ในการตัดสินใจเลือก

ช่องทางในการโอนเงินกลับ 

  เนื่องจากยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายใด ๆ ที่เข้ามาตรวจสอบดูแลการเงินนอก

ระบบประเภทนี้ ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวกับโพยก๊วน เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และเอ้ืออ านวยต่อการ

เคลื่อนย้ายเงินขององค์กรอาชญากรรมเพ่ือการฟอกเงินได้เป็นอย่างดี จึงมีการศึกษาหาวิธีการป้องกัน

และปราบปรามการใช้โพยก๊วน โดยผ่านการประชุมหน่วยงานเฉพาะกิจระหว่างประเทศในหลาย

ภูมิภาคของโลก FinCEN ในสหรัฐอเมริกา25 เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของ

ประชาชนและผู้ต้องสงสัยซึ่งได้ข้อมูลมาจากหน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลุ่มที่รับหน้าที่โอน

เงินกลับแบบไม่เป็นทางการ อาจมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอ่ืนๆ ด้วยอาทิ การค้า

                                           
 25 สีหนาท ประยรูรตัน.์ “ความคืบหน้ากฎหมายฟอกเงินเข้าสูส่ภาและผลการประชุมFATFรวมถึงสร้าง
ความเข้าใจเรื่องรูปแบบวิธีการฟอกเงินประเภทโพยก๊วน,” ข่าวประชาสัมพันธ์ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ฉ.1 (2555): 1-3. 
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มนุษย์ การฟอกเงิน และยังอาจท าให้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศที่ประเทศเมียนมาร์จะได้รับ

จากเงินโอนงกลับนั้นลดลงอีกด้วย     

  ส าหรับการโอนเงินกลับของแรงงานผ่านธนาคารพาณิชย์นั้นในปัจจุบันธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศไทยมีบริการเพ่ือให้แรงงานชาวเมียนมาร์ที่มาประกอบอาชีพต่างๆ ภายในประเทศ

ไทย สามารถโอนเงินกลับไปยังประเทศเมียนมาร์ผ่านธนารคารพาณิชย์แทนการโอนเงินโดยวิธีผ่าน

นายหน้าหรือวิธีการอ่ืนๆ ที่มีความเสี่ยงและค่าธรรมเนียมที่สูง ซึ่งกระบวนการการโอนเงินกลับผ่าน

ธนาคารพาณิชย์สามารถท าได้ทั้งการท าธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคารหรือผ่านเครื่องเอทีเอ็ม โดย

สามารถอธิบายกระบวนการการท าธุรกรรมได้ ดังนี้ (ภาพที2่.2)   

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 การโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ของแรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทย, ธนาคารกสิกร
ไทย ณ เดือนสิงหาคม 2558 
 
  จากภาพจะเห็นว่าแรงงานเมียนมาร์จะต้องเดินทางไปท าธุรกรรมโอนเงินที่ธนาคาร
หรือเครื่องเอทีเอ็ม และธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจะด าเนินการโอนเงินของแรงงานไปให้
ปลายทาง ณ ธนาคารปลายทาง (Correspondence Bank) ที่ผู้รับเงินมีบัญชีอยู่โดยผู้รับเงินสามารถ
มารับเงินได้ท่ีสาขาของธนาคารปลายทางดังกล่าว  
   
 2.4 การเลือกช่องทางการโอนเงินของแรงงานเมียนมาร์ 
 
  อุปสรรคที่ส าคัญในการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์คือสถานะทางกฎหมาย
ของแรงงาน แต่ในงานวิจัยครั้งนี้สนใจการโอนเงินของแรงงานที่ถูกกฎหมายเท่านั้น ซึ่ง  Sean 

Bank 
Operation 

Correspondence 
Bank Myanmar Worker Beneficiary 
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Turnell, Alison Vicary and Wylie Bradford26 พบว่านอกจากเหตุผลเรื่องสถานะทางกฎหมาย
แล้วการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์อาจจะขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่าด้วย คือ 
  (1) วัฒนธรรมการโอนเงินของแรงงาน เนื่องจากแรงงานเมียนมาร์คุ้นเคยกับการโอน

เงินแบบเดิมคือผ่านตัวกลางผิดกฎหมายและไม่เคยชินกับระบบของธนาคารพาณิชย์ท าให้ยังเลือกที่จะ

ใช้วิธีการโอนเงินแบบเดิม 

  (2) ความไว้วางใจของแรงงาน เนื่องจากการโอนเงินผ่านตัวกลางผิดกฎหมายส่วน

ใหญ่จะผ่านนายหน้าที่รู้จักกัน 

  (3) ความห่างไกลของธนาคารพาณิชย์เป็นอุปสรรคในการเดินทางโดยเฉพาะใน

ชนบท  

  (4) การโอนเงินผ่านตัวกลางผิดกฎหมายมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง

ของเศรษฐกิจ การเมือง มากกว่าธนาคารพาณิชย์ 

  (5) การโอนเงินผ่านตัวกลางผิดกฎหมายมีเงื่อนไขน้อยเมื่อเทียบกับการโอนผ่าน

ธนาคารพาณิชย์  

  รวมถึง Linda Deelen and Pracha Vasuprasat27 ซึ่งศึกษาการโอนเงินกลับของ
แรงงานลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ในประเทศไทย พบเหตุผลที่คล้ายคลึงกันในการเลือกช่องทางการ
โอนเงินของแรงงานไว้ว่าการเลือกช่องการโอนผ่านตัวกลางผิดกฎหมายเพราะคิดว่ามีความสะดวก 
รวดเร็ว และไม่ทราบถึงวิธีการ กระบวนการโอนเงินผ่านช่องทางอ่ืน  และ Adams28 ซึ่งศึกษาว่าการ
ส่งเงินกลับลดความยากจนหรือไม่ พบเหตุผลเพ่ิมเติมว่าเหตุที่แรงงานเมียนมาร์นิยมใช้การโอนเงิน
ผ่านนายหน้านั้นค่าใช้จ่ายไม่สูงมากประมาณ 2-10% ของยอดเงินที่โอน 
 

                                           
26

  Turnell, Vicary and Bradford, “Migrant Worker Remittances and Burma: An Economic 

Analysis of Survey Results,” 3-18. 
27

 Deelen and Vasuprasat, “Migrant Workers’ Remittancesfrom Thailand to Cambodia, 

Lao PDR and Myanmar,” 3-27. 
28

 Adams and Page, “Do International Migration and Remittances Reduce Poverty in 

Developing Countries,” 1645–1669. 
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2.5 นโยบายของประเทศเมียนมาร์เกี่ยวกับการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ 
 
  Andy Hall29 ซึ่งศึกษาประเทศเมียนมาร์และแรงงานเมียนมาร์ พบว่ารัฐบาลของ

ประเทศเมียนมาร์ได้ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นทางการในโอนเงินกลับมาให้

ครอบครัวของพวกเขาผ่านทางธนาคารของประเทศปลายทางที่เชื่อมโยงกับธนาคารเมียนมาร์ และ

รัฐบาลในขณะนั้นของประเทศเมียนมาร์ควรให้การสนับสนุนการโอนเงินกลับของแรงงงานมากกว่าที่

เป็น แต่ในปัจจุบันประเทศเมียนมาร์ได้มีความพยายามที่จะส่งเสริมด้านการเงินการธนาคารมากขึ้น 

โดยมีการจัดตั้งธนาคารของรัฐทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ Myanmar Foreign TRADE BANK (MFTB), 

Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB), Myanmar Economic Bank (MEB) 

และ Myanmar Agriculture and Development Bank (MADB) และในระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 

พ.ศ. 2553  ประเทศเมียนมาร์ได้ด าเนินนโยบายการแปรรูปกิจการครั้งใหญ่ รวมถึงภาคการธนาคาร

ด้วย โดยปัจจุบันมีธนาคารเอกชนท้องถิ่นทั้งหมด 19 ธนาคาร แต่เดิมรัฐบาลของประเทศเมียนมาร์

อนุญาตให้เฉพาะธนาคารของรัฐบาลเท่านั้นที่สามารถท าธุรกรรมด้านสกุลเงินต่างประเทศได้ ใน

กลางเดือนกรกฎาคมปี พ.ศ. 2555 ธนาคารกลางเมียนมาร์ได้อนุญาตให้ธนาคาร Co-operative 

Bank ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนของประเทศเมียนมาร์สามารถให้สามารถเปิดบัญชีเงินฝากเป็นบัญชีเงิน

สกุลต่างชาติได้ แต่จ ากัดบุคคล/นิติบุคคลที่สามารถเปิดบัญชีดังกล่าวกับ Co-operative Bank 

เฉพาะองค์กรภาครัฐ กิจการที่มีรัฐถือหุ้นส่วนใหญ่อยู่เท่านั้น นอกจากนี้ธนาคารกลางเมียนมาร์มีนโน

บายเพื่อสนันสนุนการเงินและการธนาคารเพ่ิมข้ึน คือ 

 
  2.5.1 ความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารกลางเมียนมาร์ 
         เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนปี พ.ศ. 2555  ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคาร

กลางเมียนมาร์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือทางวิชาการ 

(Technical Assistance -TA) แก่ธนาคารกลางเมียนมาร์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และทักษะความ

ช านาญด้านการธนาคารกลางแก่พนักงาน ส่งเสริมความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือ

                                           
29 Andy Hall, “Myanmar and Migrant Workers: Briefing and Recommendations,” (Mahidol 

Migration Centre, 2012): 5-12. 
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ด้านเทคนิค เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของธนาคารกลางเมียนมาร์ และพัฒนาศักยภาพขององค์กรและ

บุคลากร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเงิน และโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ   

เมียนมาร์ และการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนในระยะข้างหน้า 

 
  2.5.2 การเปิดส านักงานผู้แทนของธนาคารต่างชาติในประเทศเมียนมาร์ 
          เพ่ือให้มีการพัฒนาศักยภาพของธนาคารท้องถิ่นในประเทศเมียนมาร์ พร้อมๆ 

ไปกับการเปิดเสรีด้านการธนาคารให้มากขึ้น เพ่ือรองรับการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจของ

อาเซียนรัฐบาลเมียนมาร์จึงได้มุ่งหมายที่จะด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

          ก. การอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติเป็นส านักงานผู้แทนในประเทศเมียนมาร์ 
แต่ยังไม่สามารถท าธุรกรรมทางด้านการเงินได้ โดยธนาคารไทยที่จัดตั้งส านักงานผู้แทนในประเทศ
เมียนมาร์ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งใน
ช่วงแรกการเปิดส านักงานผู้แทน เป็นสร้างการรับรู้แบรนด์ให้แก่ชาวเมียนมาร์ เพ่ือการให้ข้อมูลตลาด 
การค้าการลงทุน รวมถึงโครงการจับคู่ธุรกิจในอนาคต  
           ข. การส่งเสริมให้ธนาคารต่างชาติจัดตั้ง Joint Venture ร่วมกับธนาคาร
ท้องถิ่น 
           ค. รัฐบาลเมียนมาร์จะอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติด าเนินธุรกรรมเต็มรูปแบบ
ในประเทศเมียนมาร์ได้  
  2.5.3 การอ านวยความสะดวกด้านธุรกรรมการโอนเงินกลับประเทศของแรงงาน 
          เมียนมาร์ในต่างประเทศ 
          แม้ว่าในปัจจุบัน รัฐบาลเมียนมาร์จะยังไม่อนุญาตให้ธนาคารต่างชาติด าเนิน

ธุรกรรมในประเทศเมียนมาร์ได้ แต่ได้อนุญาตให้ธนาคารของประเทศเพ่ือนบ้านที่มีแรงงานเมียนมาร์

อาศัยอยู่ร่วมมือกับธนาคารท้องถิ่นในการโอนเงินของแรงงานเมียนมาร์กลับสู่ประเทศ ในส่วนของไทย 

ธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมมือกับ Asia Green Development และ Co-Operative Bank ขยาย

เครือข่ายการให้บริการ โอนเงินไปประเทศพม่า ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม โดยโอนเงินได้สูงสุด 100,000 

บาทต่อคนต่อวัน และหากโอนเงินก่อนเวลา 14.00 น.จะสามารถรับเงิน ได้ภายใน 1 วัน ที่สาขา

ธนาคารในเครือข่าย (Affiliated Banks) ของ Asia Green Development และ Co-Operative 

Bank และธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมมือกับ Kanbawza Bank ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนอันดับ
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หนึ่งในประเทศพม่า มีเครือข่ายสาขาและเครื่องเอทีเอ็มเป็นจ านวนมากเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ

แรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทยสามารถโอนกลับไปยังประเทศเมียนมาร์30 

 

 

                                           
 30 สถานเอกอัครราชฑตูไทย กรุงย่างกุ้ง, “การปฏริูปด้านการเงินการธนาคาร,” (สืบค้นเมื่อวันที่  22 
มิถุนายน 2558). 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีด าเนินการศึกษา 

 
  บทนี้อธิบายรายละเอียดวิธีการด าเนินการศึกษา (Methodology) โดยการค้นคว้า
อิสระนี้มุ่งศึกษาถึงสาเหตุส าคัญที่แรงงานเมียนมาร์ถูกกฎหมายในประเทศไทยไม่ใช้บริการโอนเงิน
กลับผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยเน้นทัศนะคตขิองแรงงานเมียนมาร์ที่มีต่อระบบธนาคารพาณิชย์ 
  ระเบียบวิธีด าเนินการศึกษานี้ ประกอบด้วย วิธีด าเนินการศึกษา ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เนื้อหาของแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้ 
 
3.1 วิธีด าเนินการศึกษา 
 
  จากสมมติฐานที่ว่าอุปสรรคท่ีท าให้แรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทยไม่นิยมใช้บริการ
โอนเงินกลับผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ อาจเกิดจากมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยทีใช้
ควบคุมแรงงานต่างด้าวและมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่ควบคุมการโอนเงินของแรงงาน
เมียนมาร์หรือไม ่และความสะดวกของผู้รับเงินปลายทางเป็นปัจจับที่เป็นอุปสรรคต่อการโอนเงินกลับ
ประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์  การค้นคว้าอิสระนี้วิธีการด าเนินการศึกษา 
2 รูปแบบ ดังนี้ 
  3.1.1 การวิจัยแบบในลักษณะวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและมีการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสาร
ต่างๆ โดยศึกษาจากค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ ข้อมูลเอกสารจากทางราชการ 
เอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ต ารา บทความ เอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ตัวบทกฎหมาย 
พระราชบัญญัติและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ โดย
เฉพาะที่เก่ียวกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการโอนเงินกลับผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนสถิติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าการศึกษาข้อมูลแล้วท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือบรรลุผลแห่งการ
ข้อสรุปสุดท้ายต่อไปและน ามาประกอบการศึกษาให้สมบูรณ์ 
  3.1.2 เก็บรวบรวมภาคสนาม (Field Research) โดยผู้ศึกษาจะท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เพ่ือทราบถึงทัศนะคติและอุปสรรคของ
แรงงานเมียนมาร์ที่มีการโอนเงินกลับผ่านระบบธนาคารพาณิชย์แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล เชิง
พรรณนาประกอบตาราง แผนภูมิ อภิปราย และสรุปผลการศึกษา 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
  ส าหรับประชาการที่ใช้ในการศึกษาถึงอุปสรรคการท าธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศ
ของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษานี้จ ากัดเฉพาะแรงงานเมียนมาร์ที่ท างาน
ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้น โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากแรงงานเมียนมาร์ที่ประกอบอาชีพอยู่ในภาคการก่อสร้าง 
ภาคโรงงานการผลิต และภาคลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล  โดยไม่ระบุคุณสมบัติของประชากรที่
ท าการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 500 ชุดแต่มีกลุ่มตัวอย่างที่เต็มใจและตอบ
แบบสอบถามทั้งสินจ านวน 300 คน  
 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งมีลักษณะข้อค าถามชนิด
ปลายปิด (Close – Ended) คือ ก าหนดหลายค าตอบให้ผู้ตอบได้เลือกตอบข้อที่ต้องการมากที่สุด 
รวมทั้งค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือวัดทัศนะคติของแรงงานเมียนมาร์ที่มีต่อ
การโอนเงินกลับทั้งผ่านนายหน้าและการโอนเงินกลับผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ โดยให้ผู้ตอบเลือก
ค าตอบเพียงค าตอบเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุด มีระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วย
มากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยมาก โดยการให้คะแนน
ระดับการวัดในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาแบ่งเป็น 
  3.3.1 เห็นด้วยมากที่สุด  มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 5 
  3.3.2 เห็นด้วยมาก มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 4 
  3.3.3 เห็นด้วยปานกลาง มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 3 
  3.3.4 เห็นด้วยน้อย มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 2 
  3.3.4 เห็นด้วยน้อยมาก มีน้ าหนักคะแนนเท่ากับ 1 
  เมื่อน าค่าน้ าหนักคะแนนข้างต้นมาใช้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของค่าเฉลี่ยใน
การประเมินค่าระดับทัศนะคติของแรงงานเมียนมาร์ที่มีต่อการโอนเงินกลับทั้งผ่านนายหน้าและการ
โอนเงินกลับผ่านระบบธนาคารพาณิชย์โดยมาตรวัดจะใช้ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การให้คะแนนของค่าเฉลี่ยในการประเมินค่าระดับทัศนะคติของแรงงานเมียนมาร์ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับทัศนะคติ 
1.00 – 1.80 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

1.81 – 2.60 ไม่เห็นด้วย 
2.61 – 3.40 ไม่แน่ใจ 

3.41 – 4.20 เห็นด้วย 

4.21 – 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 
  โดยขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามมีดังนี้ 
  1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคการท าธุรกรรมโอนเงินกลับ
ประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ 
  2. น าข้อมูลและแนวคิดที่รวบรวมได้จากการทบทวนวรรณกรรมมาสรุป เพ่ือก าหนด
ขอบเขตและเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาท่ีต้องการศึกษา 
  3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนี้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ือความเหมาะสมและเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และปรับปรุงแก้ไขภาษาและ
ค าถามให้กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ส าหรับแรงงานเมียนมร์ 
  4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นแปลเป็นภาษาเมียนมาร์เพ่ือความเข้าใจที่ง่ายส าหรับ
แรงงานเมียนมาร ์
  5. น าแบบสอบถามที่ แก้ไข ปรับปรุงทั้งเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และแปลเป็นภาษาเมียน
มาร์แล้วนั้นไปทดสอบ (Pre – Test) เพ่ือความเที่ยงทรง (Reliabilities) ของแบบสอบถาม โดยลอง
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แรงงานเมียนมาร์ ดังกล่าวข้างต้น จากนั้นจึงน าแบบสอบถาม
ปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง แล้วจึงน าไปเก็บรวบรวมในข้ันวิธีวิจัยต่อไป  
    
3.4 เนื้อหาของแบบสอบถาม 
   
  แบบสอบถามที่ใช้ในการส ารวจภาคสนามในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ประกอบไปด้วย  
6 ส่วน ดังนี้ 



25 
 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (แรงงานเมียนมาร์) เป็นดาร
สอบถามที่เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่าง และเกี่ยวกับการท างานในประเทศไทยของ
แรงงานเมียนมาร ์ได้แก่ 
  - เพศ 
  - อายุ 
  - สถานภาพการสมรส 
  - ถิ่นที่อยู่ในประเทศเมียนมาร์ 
  - อาชีพ 
  - ระยะเวลาที่ท างานในประเทศไทย 
  - ระยะเวลาที่คาดว่าจะยังท างานในประเทศไทย 
  ส่วนที่ 2 ความเข้าใจกฎหมายไทยของแรงงานเมียนมาร์ เป็นการสอบถามเกี่ยวกับ
ความเข้าใจในสถานะของแรงงานเมียนมาร์ภายใต้กฎหมายไทย รวมถึงความสนใจที่มีต่อกฎหมายไทย
ที่เก่ียวกับตัวแรงงานเอง 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลการโอนเงินกลับประเทศเมียนมาร์ เป็นการสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูล
เกี่ยวกับการสาเหตุในการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ และวิธีการโอนเงินกลับ
ที่ใช้มากที่สุด 
  ส่วนที่ 4 ทัศนคติของแรงงานเมียนมาร์ต่อการโอนเงินกลับผ่านนายหน้า เป็นการ
สอบถามที่เก่ียวกับสาเหตุของการเลือกใช้ช่องทางนายหน้าในการโอนเงินกลับของแรงงาน 
  ส่วนที่ 5 ทัศนคติของแรงงานเมียนมาร์ต่อการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ เป็นการ
สอบถามที่เกี่ยวกับสาเหตุที่แรงงานเมียนมาร์เลือกและไม่เลือกใช้ธนาคารพาณิชย์ในการโอนเงินกลับ
เมียนมาร์ 
  ส่วนที่ 6 เปรียบเทียบอุปสรรคในการโอนผ่านธนาคารพาณิชย์ระหว่างอุปสรรคใน
ประเทศไทยและอุปสรรคในประเทศเมียนมาร์ เป็นการสอบถามเพ่ือการหาข้อสรุปว่าท้ายที่สุดแล้ว
ส าหรับการเลือกช่องทางการโอนเงินของแรงงานเมียนมาร์อุปสรรคที่แท้จริงเป็นอุปสรรคที่เกิดต่อ
แรงงานเมียนมาร์ผู้โอนเงินในประเทศไทยหรือเป็นอุปสรรคที่เกิดกับผู้รับเงินในประเทศเมียนมาร์ 
 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และขอ
ความร่วมมือจากแรงงานเมียนมาร์ที่ประกอบอาชีพอยู่ในภาคการก่อสร้าง ภาคโรงงานการผลิต และ



26 
 
ภาคลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล โดยใช้แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 500 ชุดแต่มีกลุ่มตัวอย่างที่เต็ม
ใจและตอบแบบสอบถามทั้งสินจ านวน 300 คน 
  การจัดส่งข้อมูลแบบสอบถาม ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ไปติดต่อกับ
หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องและมีบุคลากรเป็นแรงงานเมียนมาร์ โดยเข้าพบหัวหน้างานของแต่
ละหน่วยงานเพ่ือชี้แจงความประสงค์ ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ 
แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการรวบรวมเพ่ือวิเคราะห์ต่อไป   
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ทั้งหมด ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลในการศึกษาเรื่องอุปสรรคการท าธุรกรรมโอนเงินกลับ
ประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ภายใต้มาตรการออกใบอนุญาตท างานของ
ประเทศไทยผู้ศึกษาแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 การวิจัยแบบในลักษณะวิจัยเชิงเอกสารวิเคราะห์ข้อมูล (Documentary 
Research)  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวกับระเบียบ
ของธนาคารพาณิชย์ในการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ โดยเปรียบเทียบในส่วนของเอกสาร 
ต้นทุนการท าธุรกรรม วิเคราะห์ความสอดคล้อง และผลกระทบที่มีผลต่อการโอนเงินกลับของแรงงาน
เมียนมาร์ 
  ส่วนที่ 2 เก็บรวบรวมภาคสนาม (Field Research) โดยการน าข้อมูลมาจัดระเบียบ
หรือจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามท าการจัดระเบียบลงรหัสและแจกแจงด้ วยมือ (Manual 
Editing) แล้วจึงประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Science Program) และโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ผู้ศึกษา
น าเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางด้วยสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยตัวบทกฎหมาย ระเบียบของธนาคาร
พาณิชย์ และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เป็นกรอบในการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
และน าเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  
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3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  ในการศึกษาค้นคว้าอิสระนั้น ผู้ศึกษาใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และอ่ืนๆ ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ เพศ  สถานภาพการสมรส ถิ่นที่อยู่ในประเทศเมียนมาร์ อาชีพ ความเข้าใจในกฎหมายไทยของ
แรงงานเมียนมาร์ ข้อมูลการโอนเงินกลับประเทศเมียนมาร์ เป็นต้น 
  ส่วนค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับ
ค าถามเกี่ยวกับสาเหตุที่แรงงานเมียนมาร์เลือกโอนเงินกลับผ่านนายหน้า สาเหตุที่แรงงานเมียนมาร์
เลือกโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ และสาเหตุที่แรงงานเมียนมาร์ไม่ใช้บริการโอนเงินกลับผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ 
 
3.8 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 
  ผู้ศึกษาได้ก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ประมาณ 4 
เดือน โดยมีการจัดตารางการปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าอิสระภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้เหมาะสม 
ดังนี้ 
  3.7.1 ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ และสังเกตการณ์ 
  3.7.2 เตรียมเค้าโครงสารนิพนธ์และเสนอสอบ 
  3.7.3 สร้างแบบสอบถามทดสอบ ทดสอบแบบสอบถาม (Pre – Test) และปรับปรุง
แก้ไข 
  3.7.4 การส่ง – จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.7.5 วิเคราะห์ข้อมูล 
  3.7.6 สรุปและเขียนรายงาน 
  3.7.7 เสนอสารนิพนธ์และท ารูปเล่ม 
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บทที่ 4  
มาตรการของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ 

 
  แรงงานต่างด้าวมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากการที่
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้านอย่างมาก จึงท าให้แรงงานต่างด้าวอพยพ
จากประเทศเพ่ือนบ้าน หลั่งไหลเข้าประเทศไทยมากขึ้น จากสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือน
บ้านไม่เอ้ือต่อการท างาน ประกอบกับความต้องการเพิ่มโอกาสในการหางานท าและรายได้ที่ดีกว่าของ
แรงงานต่างด้าว และหากแรงงานต่างด้าวออกไปจากระบบเศรษฐกิจของไทย จะท าให้ผลผลิตรวม
ของประเทศลดลงประมาณ ร้อยละ 0.4931 ทั้งนี้เพราะแรงงานต่างด้าวช่วยสร้างประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจด้วยการเข้าไปเติมเต็มในต าแหน่งงานว่างที่คนไทยไม่ท า ลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เพ่ิม
ผลผลิตและรายได้ เป็นก าลังส าคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยเติบโตโดยสนับสนุนการขยายตัวของ
อุตสาหกรรม ช่วยให้ธุรกิจการส่งออกของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ ช่วยให้มีแรงงานท างาน 
ชดเชยก าลังแรงงานในภาคเกษตรกรรมที่ลดลง และอุดหนุนการบริโภคภายในประเทศ ใน
ขณะเดียวกันถ้าแรงงานต่างด้าวออกไปจากระบบเศรษฐกิจ จะมีแรงกดดันต่อค่าจ้างแรงงานและ
ระดับราคา อาจส่งผลให้การส่งออกน้อยลง32 
  และจากสถิติของส านักบริหารแรงงานต่างด้าว พบว่าแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาต

ท างานคงเหลือ ณ เดือนธันวาคม จ านวน 1,339,834 เป็นชาวเมียนมาร์ 930,911 คน คิดเป็นร้อยละ 

69.48 ถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในจ านวนแรงงานต่างด้าวในไทย (ภาพที่ 4.1)  

 

 

 

                                           
 31 ชาตรี มูลสถาน, ชูวิทย์ มิตรชอบ, สันทัด เสริมศรี และ ศากลุ ช่างไม้, “การบริหารจัดการแรงงานต่าง
ด้าวชาวลาวในทศวรรษหน้า,” วารสารประชากร 2, ฉ.2 (มีนาคม 2554): 1-20. 
 32 ปณิตา ศรศร,ี แรงงานต่างด้าว : ความส าคญัและการบริหารจัดการ (เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง
แรงงานต่างด้าว ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค, 2554). 
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ภาพที่ 4.1 จ านวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตท างานคงเหลือในประเทศไทย ณ เดือนธันวาคม 2557, 
ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน 
 

ส าหรับการท าธุรกรรมโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ของแรงงานต่างด้าวนั้น 
การที่แรงงานต่างด้าวจะสามารถท าธุรกรรมได้หมายความว่าแรงงานต้องสามารถแสดงเอกสารที่ใช้ใน
การท าธุรกรรมตามที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนด โดยแรงงานที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยจะต้องเป็น
แรงงานที่ได้รับใบอนุญาตให้ท างานตามตามพระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
แรงงานที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยจึงมีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทจะมีสิทธิถือครองเอกสารที่
แตกต่างกัน จึงเป็นที่มาของความจ าเป็นต้องทราบความเป็นมาของแรงงานต่างด้าวแต่ละประเภท 
กระบวนการจดทะเบียนแรงงานเมียนมาร์ตามกฎหมายไทย มาตรการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเนื้อหา
ในบทนี้จึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้  
  4.1 มาตรการที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
  4.2 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทย 
  4.3 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
   
 
 
 

เมียนมาร์ 
69% 

ลาว 
4% 

กมัพชูา 
15% 

อ่ืน 
12% 
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4.1 มาตรการที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 
 
  แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยนั้นมีหลายประเภทตามรูปแบบของ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการท างานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  และแรงงานแต่ละประเภทจะมี
สิทธิในการถือครองเอกสารแตกต่างกัน แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะท างานต้องขออนุญาตท างาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว ส าหรับใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาตและการแจ้ง
นั้น วรรคสามของมาตราเดียวกันก าหนดให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่ง
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามวรรคนี้คือกฎกระทรวงว่าด้วยว่าด้วยการขอรับ
ใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการท างานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2554  ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติการท างานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551  สามารถจ าแนกประเภทของแรงงานต่างด้าวที่ถูก
กฎหมายตามมาตราที่เก่ียวข้องกับการจ้างแรงงานต่างด้าว 4 มาตรา คือ มาตรา 9 มาตรา 12 มาตรา 
13 และมาตรา 14  ดังนี้ 
  (1) แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 9 ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้คนต่างด้าวท างานใด
นอกจากงานตามมาตรา 733 และได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน เว้นแต่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพ่ือท างานอันจ าเป็นและเร่งด่วนที่มี
ระยะเวลาท างานไม่เกินสิบห้าวัน แต่คนต่างด้าวจะท างานนั้นได้เมื่อได้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียน
ทราบ” ประเภทของแรงงานที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรานี้สามารถจ าแนกได้ดังนี้   
       ก. ประเภททั่วไป  หมายถึง คนต่างด้าวที่เป็นแรงงานที่มีทักษะและท างานอยู่ใน
ต าแหน่งค่อนข้างสูง หรือถูกส่งมาจากบริษัทแม่ในต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรือเข้า
มาท างานชั่วคราวในงานที่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีชั้นสูง  ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน มีความ
ช านาญเฉพาะด้าน หรือมีความสามารถทางการสื่อสาร (ภาษา) ที่ยังหาคนไทยที่มีความสามารถ  หรือ
มีความช านาญเข้ามาร่วมงานไม่ได้  หรือเป็นการเข้ามาท างานในกิจการที่ตนเองลงทุน หรือกิจการ
ของคู่สมรส หรือกิจการที่ร่วมลงทุน  เป็นต้น  ส่วนใหญ่ท างานในกิจการ ดังนี้  
   -  กิจการที่มีการลงทุนตั้งแต่  2 ล้านขึ้นไป 
          -  กิจการที่มีการลงทุนมากกว่า  30 ล้านขึ้นไป 
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 มาตรา 7 งานใดที่คนต่างด้าวอาจท าได้ในท้องที่ใด เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดย

ค านึงถึงความมั่นคงของชาติ โอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและความต้องการแรงงานต่างด้าวท่ีจ าเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ จะก าหนดให้แตกต่างกันระหว่างคนต่างด้าวท่ัวไปกับคนต่างด้าวตามมาตรา13 และมาตรา 
14 ก็ได ้
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         -  มูลนิธิ/สมาคม/องค์การเอกชนต่างประเทศ     
      ข. ประเภทตลอดชีพ  หมาย ถึง คนต่างด้าวซึ่งได้รับใบอนุญาตท างานตาม
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับ ที่ 322 ข้อ 10 (100) มีสาระส าคัญว่า “ใบอนุญาตที่ออกให้แก่คนต่างด้าวซึ่ง
มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักรตาม กฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมืองและท างานอยู่แล้วก่อนวันที่ 13 ธันวาคม 
2515 ให้ใช้ได้ตลอดชีวิตของคนต่างด้าวนั้น เว้นแต่คนต่างด้าวจะเปลี่ยนอาชีพใหม่” 
      ค. ประเภทข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกับประเทศคู่ภาคี  ได้แก่ 
   (1) แรงงานพิสูจน์สัญชาติ หมายถึง แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการจัดระบบตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนีเข้า การจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว มีหลักการคือ ปรับสถานภาพแรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองให้เป็นแรงงานเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย เปิดโอกาสให้นายจ้างน าแรงงานต่าง
ด้าวมารายงานตัวเพ่ือจัดส่งรายชื่อให้ประเทศต้นทางพิสูจน์ และรับรองสถานะ เพ่ือปรับเข้าสู่ระบบที่
ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป โดยมติคณะรัฐมนตรีผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ระหว่างรอการ ส่งกลับ อนุญาตให้ท างานได้ 2 งาน คือ งานกรรมกรและคนรับใช้ในบ้าน มีใบอนุญาต
ท างานบัตรสีชมพู และต้องปรับเปลี่ยนสถานะโดยการพิสูจน์สัญชาติจากเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทาง 
เพ่ือรับเอกสารรับรองสถานะ ได้แก่ หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสาร
รับรองบุคคล (Certificate Of Identity) เป็นต้น และขออนุญาตท างาน ได้รับใบอนุญาตท างานเป็น
ชนิดบัตรสีเขียว 
   (2) แรงงานน าเข้า หมายถึง คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงาน
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งชาติอ่ืน  ปัจจุบันท าข้อตกลงกับประเทศ 3 
ประเทศ คือ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงข้อที่ 2 
  (2) แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 12 ซึ่งบัญญัติว่า “ในการอนุญาตให้คนต่างด้าว
เข้ามาท างานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน ให้ผู้
อนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวมีหนังสือแจ้งการอนุญาตนั้นต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยรายละเอียดที่
อธิบดีก าหนดโดยเร็ว” แรงงานต่างด้าวตามมาตรานี้จึงหมายถึง กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างาน
ในประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอ่ืน เช่น กฎหมายส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ.2520, กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 หรือกฎหมายอ่ืน ๆ  
ตามนโยบายจัดการแรงงานข้ามชาติเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งทั้งหมดเป็นแรงงานมีฝีมือและจะได้รับ
การปฏิบัติเป็นพิเศษ ระบุให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้คนต่างด้าวนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 
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  (3) แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 13 คือ แรงงานต่างด้าวที่ไม่อาจขอรับใบอนุญาต
ตามมาตรา 9 แต่ได้รับอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวท างานตามประเภทที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาการท างานของคนต่างด้าว 
ซึ่งตามกฎกระทรวงว่าด้วยว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการท างาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 แรงงานที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรานี้ หมายรวมถึงกลุ่มต่อไปนี้ 
      ก. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่รอการเนรเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศแต่ได้รับ
การผ่อนผันให้ไปประกอบอาชีพ ให้สามารถท างานได้ ณ ที่แห่งใดในประเทศไทยแทนการเนรเทศ 
สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงข้อ 10 
      ข. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง แต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือรอการส่งกลับออกไปนอกประเทศ
ไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 (กลุ่มแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน 3 ประเทศ คือ เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว 
กลุ่มนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนรับเลขประจ าตัว 13 หลัก(บัตรชมพู) ขึ้นต้นด้วยเลข “00” ตั้งแต่ พ.ศ. 
2547) สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงข้อ 11 
       ค. ชนกลุ่มน้อยที่รอลงรายการสัญชาติไทย หรือรอพิสูจน์สัญชาติไทย เนื่องจาก

เป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยหรือบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติตามประกาศของ

คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือเป็นบุคคลที่เกิด

ในประเทศไทยแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตตาม

กฎกระทรวงข้อ 13 

  (4) แรงงานต่างด้าวตามมาตรา 14 ซึ่งบัญญัติคนต่างด้าวซึ่งมีภูมิล าเนาและเป็น
คนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ถ้าได้เข้ามาในประเทศไทยโดยมีเอกสารใช้
แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อาจได้รับอนุญาตให้ท างานบางประเภทหรือ
ลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
       เนื่องจากสภาวะการขาดแคลนแรงงานระดับล่าง แรงงานกลุ่มนี้มีส่วนส าคัญใน
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย และการศึกษาในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มแรงงานต่า ง
ด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย จ าแนกตามกระบวนการในการจดทะเบียน
แรงงานเมียนมาร์ได้ ดังนี้ (1) กลุ่มแรงงานเมียนมาร์ที่น าเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตาม
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) (แรงงานต่างด้าวตาม
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ข้อ (1) (ค(1)), (2) กลุ่มแรงงานเมียนมาร์ที่หลบหนีเข้าเมืองและได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยและ
ท างานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี (แรงงานต่างด้าวตามข้อ (3)(ก), (3)(ข)) 
และ (3) กลุ่มแรงงานเมียนมาร์ที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ (แรงงานต่างด้าวตามข้อ (1) (ค(2)) ซึ่งแต่ละ
ประเภทมีวิธีการข้ันตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  (1) กลุ่มแรงงานเมียนมาร์ที่น าเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตาม 
          บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ  
       (MOU) 
       แรงงานกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 9 
ถูกเรียกว่าสั้นๆว่า “กลุ่มน าเข้า” โดยนายจ้างจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างานใหม่ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยช าระค่าธรรมเนียมในอัตราที่กฎหมายก าหนด โดยมีขั้นตอน
การน าเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย MOU ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 4.2 กระบวนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรายใหม่ที่น าเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ , ส านักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน. 
 
  จากภาพดังจะเห็นได้ว่าแรงงานเมียนมาร์ประเภทนี้มีขั้นตอนการเข้ามาท างานอย่า
ถูกต้องตามกระบวนการ ตามข้อ 8. การยื่นจะขอวีซ่า (Visa) ได้นั้นแรงงานจะต้องมีหนังสือเดินทาง 
(Passport) และเม่ือด าเนินการสิ้นสุดจึงจะได้รับวีซ่าและใบอนุญาตการท างานในประเทศไทย ดังนั้น
แรงงานที่น าเข้าแบบถูกกฎหมายประเภทนี้จึงมีเอกสารถือครองคือ หนังสือเดินทาง (Passport) , 

1.ยื่นขอโควตาเพ่ือน าเข้า
แรงงานต่างด้าว 
2. เมื่อได้รับโควตา ยื่น 
Demand Letter และสัญญา
จ้าง (กทม. สจก.1-10, 
ต่างจังหวัด สจจ.) 
 

3.ส่ง Demand Letter และ
สัญญาจ้างให้ฝ่ายพม่าผ่านสถาน
ฑูตเมียนมาร์ ประจ าประเทศ
ไทย 
 

4.กระทรวงแรงงานเมียนมาร์
ด าเนินการเตรียมคนหางานเข้า
รับการคัดเลือก 
 

5.ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงาน
ต่างด้าว 
 

8.น าคนงานไปยังที่ด่าน 
ตม.เพื่อยื่นขอวีซ่า และ
อนุญาตให้เข้าประเทศ 

6.ฝ่ายประเทศเมียนมาร์ : จัดท า
บัญชีรายชื่อคนหางาน(Name 
List) แจ้งกระทรวงแรงงานไทย 
 

7. มีหนังสือถึงสถานฑูตเมียน
มาร์ในไทย ยืนยันการคัดเลือก
และแจ้ง ตม.เพ่ือตรวจลงตรา
และอนุญาตให้แรงงานเดิน
ทางผ่านด่าน 
 

9.น าแรงงานไปตรวจโรคและยื่น

รับใบอนุญาตท างาน  
(กทม. สจก.1-10, ต่างจังหวัด 
สจจ.) 
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เอกสารเดินทางที่มีการตรวจลงตรา (Visa), ใบอนุญาตท างาน ซึ่งถือว่าเป็นแรงงานกลุ่มที่มีเอกสาร
ครบถ้วนมากท่ีสุด 
  (2) กลุ่มแรงงานเมียนมาร์ที่หลบหนีเข้าเมืองและได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัย 
       ละท างานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี  
       แรงงานกลุ่มนีเ้ป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 13 
ถูกเรียกว่าสั้นๆว่า “กลุ่มผ่อนผัน” นายจ้างจะต้องท าเรื่องขออนุญาตท างานกับกรมการจัดหางาน 
และช าระค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างานตามอัตราที่ก าหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร  
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 กระบวนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองและได้รับการผ่อนผันให้อยู่
อาศัยและท างานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรีตามกฎกระทรวงว่าด้วยว่าด้วย
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554, ส านัก
บริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน. 

  จากภาพเมื่อแรงงานเมียนมาร์กลุ่มนี้ได้รับได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นแรงงานที่
ได้รับการผลผันจะมีสิทธิในการถือครองเอกสารคือ ทร 38/1(บัตรชมพู) และใบอนุญาตท างาน 
หมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2559  
  (3) กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ  
       แรงงานกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 9 
ถูกเรียกว่าสั้นๆว่า “กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ” เกิดจากการที่แรงงานประเภทที่สองที่ได้รับการผ่อนผัน
ด าเนินการยื่นขอพิสูจน์สัญชาติ  
 
 

แรงงานเมียนมาร์
หลบหนีเข้าเมือง

สถานะเป็น 
“แรงงานผิด
กฎหมาย” 

แรงงานเมียนมาร์ที่ขึ้นทะเบียน
แล้วมี ทร 38/1(บัตรชมพู) และ
ใบอนุญาตท างานถึงวันที่  31 
มีนาคม 2559 สถานะเป็น 
“แรงงานที่ได้รับการผ่อนผัน” 

แรงงานขึ้นทะเบียนแล้วไม่
ด า เนินการ พิสูจน์สัญชาติ 
สามารถอยู่ได้ถึง 31 มีนาคม 
2559 จากนั้นจะถูกส่งตัว
กลับประเทศ 
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ภาพที่ 4.4 กระบวนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติเพ่ือเป็นแรงงานถูกกฎหมายใน
ประเทศไทย, ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน. 
 
  จากภาพเมื่อแรงงานต่างด้าวผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ  เท่ากับว่าเป็นแรงงาน
ที่ถูกกฎหมาย ท าให้สามารถถือครองพาสปอร์ต วีซ่า และใบอนุญาตท างาน  เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
จับกุมหรือส่งกลับ และสามารถเดินทางได้ทั่วประเทศไทย  นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางกลับประเทศ
ของตนได้ แต่ถ้าต้องการเดินทางกลับเข้ามาประเทศไทย  ต้องยื่นค าร้องขอกับเจ้าหน้าที่กองตรวจคน
เข้าเมืองหลังจากท่ีกลับออกไปแล้ว 
  ส าหรับแรงงานจากประเทศเมียนมาร์  กระบวนการพิสูจน์สัญชาติเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 
2552 โดยระยะแรกมีขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานาน แต่ปัจจุบันรัฐบาลเมียนมาร์  ยินยอม
เข้ามาตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติในประเทศไทยรวม  5 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี  แรงงานจากประเทศเมียนมาร์ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว
จะได้เอกสารการเดินทาง และบัตรประจ าตัวประชาชนออกโดยรัฐบาลเมียนมาร์   
  จากประเภทของแรงงานและกระบวนการการจดทะเบียนแรงงานที่กล่ าวไปแล้ว
ข้างต้น ท าให้สามารถสรุปเอกสารของแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายแต่ละประเภทตามตารางที่ 4.1 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะท าให้สามารถน าไปเปรียบเทียบกับรายการเอกสารที่ธนาคารพาณิชย์ก าหนดไว้ใน
การท าธุรกรรมการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ในล าดับต่อไป 
 
 
 
 
 
 

แรงงานเมียนมาร์
หลบหนีเข้าเมือง

สถานะเป็น 
“แรงงานผิด
กฎหมาย” 

แรงงานเมียนมาร์ที่ขึ้นทะเบียน
แล้วมี ทร 38/1(บัตรชมพู) และ
ใบอนุญาตท างานถึงวันที่  31 
มีนาคม 2559 สถานะเป็น 
“แรงงานที่ได้รับการผ่อนผัน” 

ยื่ น พิ สู จ น์ สั ญ ช า ติ  ท า
พาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาต
ท างาน สถานะเป็น 

“แรงงานถูกกฎหมาย” 
สามารถอยู่ท างานได้ 4 ปี 
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ตารางที่ 4.1 ตารางเปรียบเทียบการถือครองเอกสารของแรงงานต่างด้าวแต่ละประเภท 

ประเภทแรงงาน พาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาต
ท างาน 

ทร 38/1(บัตร
ชมพู) 

กลุ่มน าเข้า √ √ √  

กลุ่มผ่อนผัน   √ √ 

กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ √ √ √  

 
4.2 มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทย 
 

เนื่องจากงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับการโอนเงินกลับของแรงงาน

เมียนมาร์ จึงวิเคราะห์มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกลับเพ่ือพิจารณาว่ามาตรการดังกล่าวมี

ความสอดคล้องกับมาตรการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวของไทยหรือไม่ เพราะการเคลื่อนย้ายแรงงาน

หรือการเข้ามาท างานของแรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทย ท าให้ตัวของแรงงานมีรายได้และสามารถ

โอนเงินรายได้กลับไปยังครอบครัวของตน แต่การโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์สามารถท าได้

หลายวิธีตามที่กล่าวไปบ้างแล้วข้างต้น แต่ทั้งนี้การโอนเงินกลับที่ถูกต้องจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย

หรือข้อบังคับของประเทศไทย ซึ่งกฎหมายหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ 

    4.2.1 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 2485  
           พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 2485  เป็นกฎหมาย

แม่บทที่ใช้ในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ

การโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าวคือ มาตรา 4 และ มาตรา 4 ทวิ ดังต่อไปนี้ 

   (1) มาตรา 4 บัญญัติว่า “ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงควบคุม 

ก าจัดหรือห้ามการปฏิบัติกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ ยนเงินหรือการอ่ืนซึ่งมีเงินตรา

ต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าในรูปใด และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวงในข้อต่อไปนี้ด้วย” ซึ่ง

อนุมาตราที่เก่ียวกับการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์มีดังนี้ 

   “ข้อ (1) การซื้อ การขาย การให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศหรือทองค า  



38 
 
   ข้อ (2) การส่งเงินตรา ธนาคารบัตร ธนาณัติ  หลักทรัพย์ เงินตรา

ต่างประเทศหรือทองค าออกไปนอกประเทศ  

   ข้อ (6) การอนุญาตให้ธนาคารหรือบุคคลอื่นใดท าการแลกเปลี่ยนเงิน”  

   ซึ่งมีการอาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวออกกฎกระทรวง ประกาศ

กระทรวงการคลัง และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนี้  

   (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) และแก้ไขเพ่ิมเติม ออกโดยอาศัย

อ านาจตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช  2485 โดย

กฎกระทรวงได้บัญญัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเก่ียวกับปัจจัยช าระเงินต่างประเทศไว้ ดังนี้ 

   “ข้อ (3) ห้ามมิ ให้บุคคลใดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช าระเงิน

ต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีบุคคลใดประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัย

ช าระเงินต่างประเทศจะต้องท าค าขอต่อรัฐมนตรีตามแบบที่ก าหนด โดยยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศ

ไทยรัฐมนตรีจะประกาศข้อก าหนดเป็นค าสั่งซึ่งผู้ขอรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติเพ่ือการขอรับอนุญาต 

และซึ่งผู้รับอนุญาตต้องปฏิบัติไว้ก็ได้ ถ้าใบอนุญาตนั้นมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตเป็น

ธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาต ให้ถือว่าใช้ได้ส าหรับสาขาของผู้รับอนุญาตด้วย กรณีจะเป็น

ประการใดก็ตาม รัฐมนตรีมีอ านาจเรียกใบอนุญาตมาแก้ไขเสียใหม่ โดยระบุมิให้ใบอนุญาตนั้นใช้ได้

ส าหรับสาขาใดของผู้รับอนุญาตก็ได้ 

   ข้อ (7) ห้ามมิให้บุคคลใด นอกจากธนาคารรับอนุญาต บริษัทรับอนุญาต 

หรือบุคคลรับอนุญาต ท าการซื้อ ขาย ให้กู้ยืม แลกเปลี่ยน หรือโอนปัจจัยช าระเงินต่างประเทศ เว้น

แต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 

   ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่ 

   (1) การซื้อ การขายหรือการแลกเปลี่ยนปัจจัยช าระเงินต่างประเทศกับ

ธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาต 

   (2) การซื้อหรือการขายธนบัตรต่างประเทศ ธนาคารบัตรต่างประเทศหรือ 

เหรียญกษาปณ์ต่างประเทศกับบุคคลรับอนุญาต หรือการขายเช็คส าหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตรา

ต่างประเทศแกบุคคลรับอนุญาต” 
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   จากกฎกระทรวงดังกล่าวสรุปได้ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะประกอบธุรกิจ

ได้จึงต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาต ซึ่งการรับแลกเปลี่ยนเงินของนายหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นการท าที่

ผิดกฎหมาย 

   (2) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ค าสั่งรัฐมนตรีให้ ไว้แก่ตัวแทนรับ

อนุญาต ลงวันที่ 31มีนาคม พ.ศ. 2547 ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 3 ของกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2497) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยประกาศมีข้อที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกลับของ

แรงงานต่างด้าวดังนี้ 

   “ข้อ (10) ในการรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นิติบุคคลรับ

อนุญาตต้องจัดให้ผู้ขอยื่นแบบและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานก าหนด 

   ในการซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือเมื่อนิติบุคคลรับอนุญาต

รับซื้อแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว ให้นิติบุคลรับอนุญาตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่เจ้า

พนักงาน 

   ข้อ (11) นอกจากกรณีตามข้อ 13 ในการขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตัวแทนรับอนุญาตต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

   (1) จัดให้ผู้ขอยื่นแบบและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้า

พนักงานก าหนด 

   (2) ตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเอกสารหลักฐานนั้นแท้จริงและถูกต้อง

ครบถ้วนและเป็นการซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพ่ือวัตถุประสงค์ตามท่ีแจ้งไว้ 

    (3) ขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามความจ าเป็นและ

เหมาะสม 

   (4) ประทับตราบนเอกสารหลักฐาน และเก็บรักษาเอกสารหลักฐานนั้นไว้

ไม่น้อยกว่าห้าปีเพ่ือให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ 

   (5) เมื่อตัวแทนรับอนุญาตขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้ว ให้

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานก าหนด” 

   (3) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 7 และข้อ 
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9 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 8 ข้อ 10 ข้อ 

11ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 และข้อ 17 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ค าสั่ง

รัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยระบุเนื้อหาที่

เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกลับของแรงงานต่างด้าวไว้ในข้อ 15 ว่า ดังนี้ 

   “ข้อ 15 บุคคลใดขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับ

อนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลนั้นยื่นแบบตามที่ก าหนดใน

ข้อ 44 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขอซื้อหรือแลกเปลี่ยน ดังนี้ 

   (24) การส่งเงินออมของชาวต่างประเทศที่ท างานในประเทศไทย ต้องเรียก

หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง 

   นอกจากกรณีตามข้อ 18 (3) ถึง (4) และการส่งเงินไปฝากในต่างประเทศ 

ในการซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตที่มีจ านวนเงินต่ ากว่า 50,000 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดเพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ให้นิติบุคคลรับอนุญาต

เรียกให้ผู้ขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยื่นเอกสารแจ้งวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม 

   ทั้งนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมได้ในกรณีที่

จ าเป็น และเมื่อนิติบุคคลรับอนุญาตตรวจสอบและพอใจว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริงและถูกต้อง

แล้ว ใหข้ายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม” 

   (2) มาตราที่ 4 ทวิ บัญญัติว่า “ในการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ 

หรอืเล็ตเตอร์ออฟเครดิตและ การโอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารหรือบุคคลอ่ืนใดที่ได้รับอนุญาตให้

ท าการแลกเปลี่ยนเงิน ต้องท าการนั้นให้ถูกต้องตามประกาศหรือค าสั่งของรัฐมนตรี” ซึ่งธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ท าหน้าที่ก ากับดูแลการซื้ อขาย

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งพนักงานของธนาคารเป็น

เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 เพ่ือควบคุมดูแลให้มี

การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนเงินตรา

ต่างประเทศทุกประเภทจะต้องกระท ากับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินตรา

ต่างประเทศ (ธนาคารรับอนุญาต) หรือผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งได้แก่ บุคคลรับอนุญาต ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศกและ
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บริษัทรับอนุญาต ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลทั่วไปซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนเงินตราต่างประเทศกับผู้ที่

ไม่มีใบอนุญาตเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเป็นรายกรณี ซึ่งการที่

แรงงานเมียนมาร์โอนเงินกลับผ่านนายหน้านั้น ช่องทางนายหน้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจึง

เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมี ดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง, ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
  สรุปได้การว่าบุคลคลหรือนิติบุคคลใดจะประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศได้นั้น
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้น และหลักเกณฑ์ในการโอน
เงินกลับของชาวต่างชาติหากจะพิจารณาตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินแล้ว 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้การโอนเงิน
ออมของชาวต่างประเทศที่ท างานในประเทศไทย ก าหนดแต่เพียงว่าการส่งเงินกลับของแรงงานต่าง
ด้าว ต้องมีหนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการโอนเงินที่ต่ ากว่า 50,000 
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด กฎหมายก าหนดให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้
ขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต้องยื่นเอกสารแจ้งวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมเท่านั้น  
นอกจากนี้ นิติบุคคลรับอนุญาตอาจเรียกเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมได้ในกรณีที่จ าเป็น และเมื่อนิติ
บุคคลรับอนุญาตตรวจสอบและพอใจว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริงและถูกต้องแล้ว ให้ขายหรือ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม แต่ในทางปฏิบัติการโอนเงินกลับ

นิติบุคคลรับอนุญาต 

ตัวแทนรับอนุญาต นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น และได้รับ FX License 

ธนาคารรับอนุญาต บริษัทรับอนุญาต 
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ของแรงงานเมียนมาร์จะต้องขึ้นอยู่กับระเบียบ ข้อก าหนดของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละธนาคาร ซึ่ง
อาจจะมีรายละเอียดที่เพ่ิมเติมขึ้นจากธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
 
  4.2.2 การท าธุรกรรมโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ของแต่ละธนาคาร 
          พาณิชย์ในประเทศไทย 

      การท าธุรกรรมโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ของแต่ละธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทยในปัจจุบันมีรูปแบบการให้บริการหลักอยู่ 2 วิธี คือการท ารายการผ่านตู้เอทีเอ็ม และ
การท ารายการผ่านสาขาของธนาคาร ซึ่งแต่ละวิธี มีจะมีข้อก าหนด กระบวนการ และค่าใช้จ่าย 
แตกต่างกัน ดังนี้ 

         (1) บริการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ที่ได้รับอนุญาต ผ่านครื่อง 
              เอทีเอ็มของธนาคารพาณิชย์ 
              ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้มีการบริการโอนเงินกลับผ่านเครื่อง
เอทีเอ็มซึ่งแต่ละธนาคารก็ทีเงื่อนไข วิธีการ และการก าหนดเอกสารในการท าธุรกรรมแตกต่างกัน 
ดังนี้ 

ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดการใช้บริการโอนเงินกลับผ่านเครื่องเอทีเอ็มของแรงงานเมียนมาร์ 

ธนาคาร เอกสารประกอบ เงื่อนไข ค่าใช้จ่าย 

ธนาคารไทย

พาณิชย์ 

- ส าเนาหนังสือเดินทาง 

หรือ ใบส าคัญประจ าตัวคน

ต่างด้าว (ทร. 38/1) 

- หนังสือรับรองรายได้ 

- สมุดคู่ฝากของธนาคาร

ไทยพาณิชย์ 

 

- ผู้โอนชาวเมียนมาร์มีบัญชีเงินฝาก

และบัตรเอทีเ อ็มของธนาคารไทย

พาณิชย์ 

- สามารถระบุผู้รับปลายทางได้ 3 คน 

- บัตรเอทีเอ็ม สามารถโอนเงินได้ไม่

เกินวันละ 100,000 บาท 

- บัตรเดบิต สามารถโอนได้ไม่เกินวัน

ละ 200,000 บาท 

- โอนเงินได้ไม่เกินจ านวนรายได้ 

200 บาท/

รายการ 
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ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดการใช้บริการโอนเงินกลับผ่านเครื่องเอทีเอ็มของแรงงานเมียนมาร์ 
(ต่อ) 

ธนาคาร เอกสารประกอบ เงื่อนไข ค่าใช้จ่าย 

   ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองรายได้

จากนายจ้าง  

- ผู้รับปลายทางไม่จ าเป็นต้องมีบัญชี

กับธนาคารในประเทศเมียนมาร์ 

 

ธนาคารกรุงไทย - ส าเนาหนังสือเดินทาง 

หรือ ใบส าคัญประจ าตัวคน

ต่างด้าว (ทร. 38/1) 

- ส าเนาใบอนุญาตเข้างาน  

-ผู้โอนชาวเมียนมาร์มีบัญชี เงินฝาก

และบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย 

- โอนได้สูงสุด 100,000 บาท/วัน 

- สามารถระบุผู้รับปลายทางได้ 2 คน 

- ผู้รับปลายทางไม่จ าเป็นต้องมีบัญชี

กับธนาคารในประเทศเมียนมาร์ 

150 บาท/

รายการ 

ธนาคารกสิกร

ไทย 

- ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

ของธนาคารกสิกรไทย

ประเภทออมทรัพย์ 

- ส าเนาหนังสือเดินทาง 

หรือ ใบส าคัญประจ าตัวคน

ต่างด้าว (ทร. 38/1) 

- ส าเนาบัตรประชาชน

เมียนมาร์ 

- ส าเนาใบอนุญาตการงาน 

- หนังสือรับรองเงินเดือน

จากนายจ้าง 

- ลูกค้าชาวเมียนมาร์ที่มีบัญชีเงินฝาก

และบัตรเอทีเอ็มของธนาคารกสิกร 

-  โอนไดสู้งสุด 100,000 บาท/วัน 

- ผู้รับเงินปลายทาง ต้องมีบัญชีกับ

ธนาคารตามรายชื่อเหล่านี้ 

  1) Asia Green Development 

Bank (AGD) 

  2) Co-Operative Bank (CBB)  

  3) Ayeyarwaddy Bank (AYA)  

  4) Myawaddy Bank (MYD)  

  5) Kanbawza Bank (KBZ)   

200 บาท/

รายการ 

ที่มา: เว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
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  จากตารางจะเห็นได้ว่าแต่ละธนาคารก าหนดเอกสารไม่แตกต่างกันมาก แต่เงื่อนไข

ในการท ารายการต่างๆ รวมไปถึงค่าบริการก็แตกต่างกัน และนอกจากค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังมี

ค่าธรรมเนียมที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากธนาคารปลายทาง ตัวอย่าง ธนาคารกสิกรไทยมีเงื่อนไขว่า

ผู้รับปลายทาง ต้องมีบัญชีกับธนาคารตามรายชื่อเหล่านี้ 

(1) Asia Green Development Bank (AGD) มีจ านวน 51 สาขาในประเทศเมียน   
มาร์ 
(2) Co-Operative Bank (CBB) มีจ านวน 131  สาขาในประเทศเมียนมาร์ 
(3) Ayeyarwaddy Bank (AYA) มีจ านวน 118 สาขาในประเทศเมียนมาร์ 
(4) Myawaddy Bank (MYD) มีจ านวน 27 สาขาในประเทศเมียนมาร์  
(5) Kanbawza Bank (KBZ) มีจ านวน 109 สาขาในประเทศเมียนมาร์34 

  ผู้รับเงินปลายทางมีบัญชีกับ AGD หรือ CBB จะไม่เสียค่าใช้จ่ายปลายทาง แต่หาก

เลือกเข้าบัญชีของ Affiliated bank จะเสียค่าธรรมเนียมในอัตราต่างออกไป คือ (1) AGD : 400Kyat 

+ 0.002%-0.005% ของยอดเงินโอน (% ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ปลายทาง) (2) CBB : 500Kyat +   0.01-

0.15%MMK (% ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ปลายทาง) เป็นต้น  สาเหตุเหล่านี้อาจท าให้เกิดเป็นอุปสรรคในการ

ท าธุรกรรมของแรงงานเมียนมาร์  

  (2) การโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องสาขาของ    
             ธนาคารพาณิชย์ 
       นอกจากการโอนผ่านเครื่องเอทีเอ็มแล้วแรงงานเมียนมาร์สามารถท ารายการ
โอนเงินกลับผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งแต่ละธนาคารมีเงื่อนไขและค่าบริการดังนี้ 
 
 
 
 
 

                                           
 34 ธนาคารกสิกรไทย. บริการเงินโอนส าหรับแรงงานเมียนมาร ์(สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2558). 
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ตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดการใช้บริการโอนเงินของแรงงานเมียนมาร์ผ่านสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ 

ธนาคารพาณิชย์ เอกสารประกอบ เงื่อนไข ค่าใช้จ่าย 

ธนาคารไทย

พาณิชย์ 

- ส าเนาหนังสือเดินทาง 

- ส าเนาใบอนุญาตท างาน 

- หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง 

- ผู้โอนชาวเมียนมาร์มีบัญชี

เงินฝากของธนาคารไทย

พาณิชย์ 

- ผู้รับเงินปลายทาง ต้องมี

บัญชีกับธนาคารในประเทศ

เมียนมาร์ 

400 บาท/

รายการ 

ธนาคารกรุงไทย - ส าเนาหนังสือเดินทาง 

- ส าเนาใบอนุญาตท างาน 

- หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง 

 - ผู้โอนชาวเมียนมาร์มี

บัญชีเงินฝากของ

ธนาคารกรุงไทย 

- ผู้รับเงินปลายทาง ต้องมี

บัญชีกับธนาคารในประเทศ

เมียนมาร์ 

400 บาท/

รายการ 

ธนาคารกสิกร

ไทย 

- ส าเนาหนังสือเดินทาง 

- ส าเนาใบอนุญาตท างาน 

- หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง 

- ผู้รับเงินปลายทาง ต้องมี

บัญชีกับธนาคารในประเทศ

เมียนมาร์ 

500 บาท/

รายการ 

ธนาคารกรุงเทพ - ส าเนาหนังสือเดินทาง 

- ส าเนาใบอนุญาตท างาน 

- หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง 

- ผู้โอนชาวเมียนมาร์มีบัญชี

เงินฝากของธนาคาร

กรุงเทพ 

- ผู้รับเงินปลายทาง ต้องมี

บัญชีกับธนาคารในประเทศ

เมียนมาร์ 

400 บาท/

รายการ 

ที่มา: เว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
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        จากตารางเห็นว่าการร้องขอเอกสารของธนาคารพาณิชย์แต่ละที่ไม่แตกต่างกัน 
แต่ต่างกันแค่ค่าใช้จ่ายในการท ารายการ และทุกธนาคารเรียกส าเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งแรงงาน   
เมียนมาร์ถูกกฎหมายไม่ได้มีส าเนาหนังสือเดินทางทุกคน อีกทั้งการโอนผ่านสาขาของธนาคารจะท า
ได้ก็ต่อเมื่อผู้รับเงินปลายทางมีบัญชีกับธนาคารปลายทางเท่านั้น 
   
  4.2.3 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง การก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์     
                            ปฏิบัติในเรื่องการรับฝากเงิน 

      เนื่องจากเมื่อศึกษาการท าธุรกรรมโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ของแต่

ละธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแล้วพบว่าการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ไม่ว่าจะเป็นผ่าน

เครื่องเอทีเอ็มของแต่ละธนาคาร หรือ การโอนเงินผ่านช่องสาขาของธนาคารพาณิชย์ ทั้ง 2 วิธี

แรงงานเมียนมาร์จ าเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในไทย ยกเว้นช่องสาขาของธนาคารพาณิชย์

ของธนาคารกสิการไทย จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดบัญชีด้วยเช่นกัน 

       ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 41 แห่ง

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 

77/2551 เรื่อง การก าหนดให้สถาบันการเงินปฏิบัติในเรื่องการรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน 

ซึ่งมีข้อที่เก่ียวข้องกับการเปิดบัญชีของแรงงานต่างด้าว ดังนี้  

       “ข้อ 5.2 ในการเปิดบัญชีเงินฝากหรือการรับเงินจากประชาชน สถาบัน

การเงินต้องจัดให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตนเองอย่างละเอียด ในแบบรายการที่สถาบันการเงิน

ก าหนดขึ้น พร้อมลงลายมือชื่อ  

       ข้อ 5.3 สถาบันการเงินต้องจัดให้มีเอกสารแสดงตน หรือส าเนาเอกสาร

ดังกล่าวเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีอย่างน้อยดังต่อไปนี้ และต้องให้ลูกค้าลงลายมือชื่อ

รับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารหลักฐานดังกล่าวไว้ด้วย ในกรณีของแรงงานต่างด้าว ประกาศ

ข้อ 5.3.5 ได้บัญญัติว่า ส าหรับลูกค้าที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย หรือไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนใน

ประเทศไทย เอกสารที่ต้องมีได้แก่ หนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรืออเอกสาร

หลักฐานแสดงตนที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ เอกสารแสดงตนที่ กล่าว

ข้างต้น ให้หมายรวมถึง ใบแทน หรือบัตรชั่วคราวที่ใช้ระหว่างรอการออกเอกสารดังกล่าวด้วย”  
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       แต่ในทางปฏิบัตินั้นการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ต้องค านึงถึง
นโยบายของแต่ละธนาคารนั้นๆ ด้วย อย่างเช่น   

 
ตารางที่ 4.4 แสดงรายละเอียดการเปิดบัญชีเงินฝากของแรงงานเมียนมาร์ผ่านสาขาของธนาคาร
พาณิชย์ 
ธนาคารพาณิชย์ เอกสารประกอบ เงื่อนไข หมายเหตุ 

ธนาคารไทย

พาณิชย์ 

- ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ 

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว (ทร. 

38/1) 

- ส าเนาใบอนุญาตท างาน  

- เปิดบัญชีขั้นต่ า 

500 บาท ฝากครั้ง

ต่อไปขั้นต่ า 10 บาท 

- จะสามารถเปิด

บัญชีเงินฝากได้นั้น

จะข้ึนอยู่กับดุลพินิจ

ของเจ้าหน้าที่

ธนาคาร 

ธนาคารกรุงไทย - ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ 

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว (ทร. 

38/1) 

 - เปิดบัญชีขั้นต่ า 

500 บาท  

-จะสามารถเปิดบัญชี

เงินฝากได้นั้นจะ

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

เจ้าหน้าที่ธนาคาร 

ธนาคารกสิกร

ไทย 

- ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ 

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว (ทร. 

38/1) 

- หนังสือรับรองการท างานจาก

นายจ้าง 

-  เปิดบัญชีขั้นต่ า 

500 บาท 

- บัญชีต้องมีการ

เคลื่อนไหวอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง 

-จะสามารถเปิดบัญชี

เงินฝากได้นั้นจะ

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

เจ้าหน้าที่ธนาคาร 

ธนาคารกรุงเทพ - ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ 

ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว (ทร. 

38/1) 

- เปิดบัญชีขั้นต่ า 

500 บาท  

-จะสามารถเปิดบัญชี

เงินฝากได้นั้นจะ

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

เจ้าหน้าที่ธนาคาร 

ที่มา: เว็บไซต์ของแต่ละธนาคาร ณ วันที่ 28 กันยายน 2558 
 



48 
 
         เห็นได้ว่าประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้การเปิดบัญชีเงินฝาก
ของแรงงานเมียนมาร์แสดงแค่หนังสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรืออเอกสาร
หลักฐานแสดงตนที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ และเอกสารแสดงตนที่กล่าว
ข้างต้น ให้หมายรวมถึง ใบแทน หรือบัตรชั่วคราวที่ใช้ระหว่างรอการออกเอกสารดังกล่าวด้วย แต่
ระเบียบของธนาคารพาณิชย์แต่ละธนาคารมีการร้องขอเอกสารเพ่ิมเติมเกี่ยวเกี่ยวกับการท างาน ซึ่ง
แต่ละธนาคารก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามตารางระบุ แต่การจะเปิดบัญชีเงินฝากได้นั้นจะ
ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาของธนาคารที่เปิดบัญชีด้วย 
 
    4.2.4 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช 2542 
            พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 อาจจะไม่

เกี่ยวข้องโดนตรงกับการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ แต่จากที่กล่าวไปข้างต้นในบทของการ

ทบทวนวรรณกรรม ว่าวิธีการโอนเงินกลับที่แรงงานนิยมใช้คือวิธีการที่ไม่ถูกกฎหมายท าให้สามารถ

เข้าข่ายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

            ซ่ึงในมาตราที่ 3 ของพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติความหมายของ ธุรกรรมที่

มีเหตุอันควรสงสัย ไว้ว่า “ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการท า ธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ท า 

กันอยู่ตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท า 

ขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจ

เกี่ยวข้องกับการกระท า ความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการท า ธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลาย

ครั้ง”  และส่วนของการใช้โพยก๊วน ถือได้ว่าเป็นธุรกรรมที่เป็นการปกปิด อ าพราง หรือแปลงสภาพ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการฟอกเงินเป็นรูปแบบของการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศที่  ที่หลีกเลี่ยงการ

รายงานธุรกรรมทางการเงินนั่นเอง 

            เห็นได้ว่าวิธีการการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ที่ได้รับความนิยม
อย่างที่เคยกล่าวไปแล้วคือโอนผ่านระบบโพยก๊วน เป็นวิธีการที่ขัดกับกฎหมายทั้งสองฉบับคือทั้ง 
พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 2485 และ พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช 2542 ดังนั้นงานการค้นคว้าอิสระฉบับนี้นอกจากจะศึกษาถึง
อุปสรรคการโอนเงินกลับของแรงงานแล้วยังเป็นการน าไปสู่การค้นหาต้นเหตุแห่งการผิดกฎหมายสอง
ฉบับนี้ด้วย   
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4.3 ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 
  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่เก่ียวข้องในประเทศไทยแล้วไม่พบว่า
เป็นอุปสรรคต่อการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ เป็นไปได้ว่าอุปสรรคอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นที่
เกี่ยวข้อง จึงควรวิเคราะห์ควบคู่ไปกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ควบคู่ไปด้วยเพ่ือให้มองเห็นถึงมุมมอง
ที่กว้างข้ึน ดังนี้ 
 
  4.3.1 ทฤษฎีต้นทุนธุรกรรม (Transaction cost Theory) 
          ต้นทุนธุรกรรม (Transaction Cost) หรือต้นทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการโดยตรง โดยในความหมายในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึง ต้นทุน
ทางด้านเวลา ราคาค่ายใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งในงานศึกษานี้
ต้นทุนธุรกรรมที่เกิดขึ้นต่อแรงงานในการไปท าธุรกรรมการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์แทนการ
โอนผ่านนายหน้า คือ  
          (1) ต้นทุนด้านเวลา เพราะนายหน้าเดินทางไปให้บริการแรงงานถึงที่พัก แต่
ถ้าใช้บริการธนาคารพาณิชย์แรงงานเมียนมาร์ต้องเดินทางไปยังธนาคารหรือเครื่องเอทีเอ็ม เองซึ่งใช้
เวลามากว่า และเช่นเดียวกันผู้รับปลายทางก็มีต้นทุนเวลาเพ่ิมขึ้นมาด้วยในการเดินทางไปรับเงินที่
ธนาคารปลายทาง เป็นต้น 
           (2) ต้นทุนด้านการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากแรงงานเมียนมาร์แต่ละคนมี
พ้ืนฐานด้านภาษาแตกต่างกัน หางแรงงานเมียนมาร์ไม่สามารถพูดภาษาไทยหรืออังกฤษได้การโอน
เงินผ่านธนาคารพาณิชย์ก็จ าไปสู่ต้นทุนทางด้านการสื่อสารที่เพ่ิมข้ึน 
 
  4.3.2 ทฤษฎีปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูล (Asymmetric information) 
          ลักษณะของปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูล (Asymmetric information)
ระหว่างแรงงานเมียนมาร์ นายหน้าผิดกฎหมาย และธนาคารพาณิชย์ในไทย โดยในทางเศรษฐศาสตร์
ความไมส่มมาตรของข้อมูลแบบเป็น 2 ประเภท คือ 
          (1) ปัญหาการคัดสรรค์ที่เป็นปรปักษ์ (Adverse selection Problem) 
         เป็นลักษณะของความไม่สมมาตรของข้อมูลในรูปแบบที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง ใน
งานการค้นคว้าอิสระนี้จะเห็นว่านายหน้าเข้าถึงแรงงานได้ดีกว่า มีข้อมูลเฉพาะของแรงงานเมียนมาร์
มากกว่าธนาคารพาณิชย์ในไทย นายหน้าย่อมได้เปรียบทั้งในเรื่องความไว้วางใจของแรงงาน เป็นต้น 
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          (2) ปัญหาคุณธรรมวิบัติ (Moral Hazard Problem)  
         ในบางกรณีปัญหาอาจจะเกิดขึ้นทั้งที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีข้อมูลครบถ้วน แต่ผลลัพธ์

หรือผลตอบแทนขึ้นอยู่กับการกระท าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อีกฝ่ายไม่สามารถตรวจสอบได้ บางครั้งเราจึง

เรียกปัญหา Moral hazard ว่า “การมีการกระท าแอบแฝง (Hidden Action)” ยกตัวอย่าง การ

ประชาสัมพันธ์การใช้บริการโอนเงินกลับแรงงานเมียนมาร์ของธนาคารจ าเป็นต้องจ้างล่ามในการให้

ข้อมูลแก่แรงงานและจากการส ารวจพบว่าล่ามภาษาเมียนมาร์ส่วนใหญ่มักจะเป็นนายหน้ารับโอนเงิน

ผิดกฎหมายด้วย35 ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่าการให้ข้อมูลแก่แรงงานนั้นถูกต้องตามที่ธนาคาร

ต้องการสื่อสารหรือไม่ 

 
4.4 การอภิปลายผล  
 
  จากทฤษฎีทั้งหมดข้างต้นสามารถสรุปได้โดยสังเขปว่ามาตรการของประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวและการโอนเงินกลับของแรงงานต่างดาวไม่ได้เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
ต่อการโอนเงินกลับของแรงงานเมียนมาร์ในประเทศไทย แต่สาเหตุที่พฤติกรรมการส่งเงินกลับของ
แรงงานเมียนมาร์ยังคงใช้บริการการโอนเงินกลับผ่านนายหน้า หรือช่องทางที่ผิดกฎหมายอ่ืนๆ อาจ
เป็นในส่วนของความไม่ทราบข้อมูลการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือความสะดวกของ
แรงงานเองเพราะการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ท าให้แรงงานต้องเดินทางมาท าธุรกรรมด้วยตนเอง
ที่เครื่องเอทีเอ็มหรือสาขาของธนาคาร ซึ่งต่างๆ เหล่านี้จะสารมารถสรุปได้จากข้อมูลการส ารวจ
ภาคสนามในบทต่อไป 

                                           
 35 ธนาคารกสิกรไทย. บริการเงินโอนส าหรับแรงงานเมียนมาร ์ (สืบค้นเมื่อ 18 สิงหาคม 2558). 
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บทที่ 5 
ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

 
  ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถาม 
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 500 ชุด แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างในภาคของการก่อสร้างจ านวนไม่
น้อยกว่า 200 คนไม่กล้าท าแบบสอบถามเนื่องจากกลัวผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น การเก็บข้อมูล
ภาคสนามครั้งนี้จึงเป็นการน าเสนอผลการศึกษาผลจากแบบสอบถามที่เกิดจากกลุ่มตัวอย่างที่ยินดีท า
แบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 300 ชุด โดยน าเสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ แสดงข้อมูลทางสถิติ
ประกอบการพรรณนา พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยที่มีผลให้เลือกช่องทางการโอนเงินกลับผ่านนายหน้า ปัจจัยที่มีผลให้เลือกและ
ไม่เลือกช่องทางการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ การเปรียบเทียบอุปสรรคในการโอนผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ระหว่างอุปสรรคในประเทศไทยและอุปสรรคในประเทศเมียนมาร์ และการ
เปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับของกลุ่มตัวอย่าง 
   
5.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดแบ่งเป็น 3 อาชีพ คือ ภาคการก่อสร้าง ภาคโรงงานผลิต และ
ภาคลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล เท่าๆ กันคือ กลุ่มละ 100 คน จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.34 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 39.66 โดยร้อยละ 44.13 มีอายุระหว่าง 
15 – 25 ปี รองลงมาร้อยละ 31.28 มีอายุ 26 - 35 ปี ร้อยละ 14.53 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 7.82 
มีอายุ 46 – 60 ปี ตามล าดับ ซึ่ง ร้อยละ 54.75 มีสถานะโสด และรองลงมาร้อยละ 32.96 มีสถานะ
สมรส ร้อยละ 10.06 มีสถานะสมรสแต่แยกกันอยู่ และร้อยละ 2.23 มีสถานะหม้าย/หย่าร้าง 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาท างานในประเทศไทยมาจากหลายภูมิภาคในประเทศ  
เมียนมาร์ดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 5.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเข้ามาท างานในประเทศไทยจ าแนกตามเขต/มณฑลในประเทศ
เมียนมาร์, จากการรวมรวบข้อมูลภาคสนาม. 
 
  จากการส ารวจพบว่าวกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 26.26 มาจากเขตตะนาวศรีที่มี
พ้ืนที่ติดกับประเทศไทยและรองลงมาร้อยละ 17.32 เป็นรัฐยะไข่ เมื่อพิจารณาระยะเวลาการท างาน
ในประเทศไทยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ท างานในไทยมานานมากกว่า 4 ปีมีจ านวนมากถึง ร้อยละ 45.25 
รองลงมา ร้อยละ 31.84 เป็นแรงงานที่เข้ามาท างานในไทยนาน 3 – 4 ปี ร้อยละ 11.74 และร้อยละ 
11.17 เป็นแรงงานที่เข้ามาท างานในไทยนานน้อยกว่า 1 ปี และแรงงานที่เข้ามาท างานในไทย 1-2 ปี 
ตามล าดับ แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 55.66 คาดว่าจะท างานในประเทศไทยอีกมากกว่า 4 ปีขึ้นไป 
และรองลงมา ร้อยละ 20.11 คาดว่าจ าท างานในไทยอีก ประมาณ 1 – 2 ปี ร้อยละ 14.53 คาดว่าจ า
ท างานในไทยอีก ประมาณ 3 – 4 ปี และ ร้อยละ 3.91 คาดว่าจะท างานในไทยอีกไม่เกิน 1 ปี 
ตามล าดับ 
  โดยสรุปกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี และมี
สถานะโสด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มากจากเมืองแถบชายแดนของประเทศเมียนมาร์ที่มีพ้ืนที่ติดกับ
ประเทศไทยคือเขตตะนาวศรีมากที่สุดและมีแนวโน้มว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการที่จะเข้ามา
ท างานในประเทศไทยเป็นเวลานานอย่างน้อยมากกว่า 4 ปี อาจเป็นเพราะขั้นตอนการเข้ามาท างาน
อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยค่อนข้างมีต้นทุนสูง ต้นทุนในที่นี้หมายถึงกระบวนการด าเนินการจาก
ที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 4 ท าให้กลุ่มมีความคาดหวังที่จะท างานในประเทศไทยนานตามมา 

เขตเอยาวดี, 6.15 
เขตพะโค, 5.03 

เขตมาเกว, 1.12 

เขตมณัฑะเลย์, 6.15 

เขตสะกาย, 3.35 

เขตตะนาวศรี, 26.26 

เขตยา่งกุ้ง, 10.06 

รัฐชิน, 1.68 

รัฐกะฉ่ิน, 1.12 

รัฐกะเหร่ียง, 9.5 

รัฐมอญ, 9.5 

รัฐยะไข,่ 17.32 

รัฐฉานหรือไทใหญ่, 2.79 
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  5.1.1 ความเข้าใจในกฎหมายไทยของกลุ่มตัวอย่าง  
          จากการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 67.60  ทราบว่าตนเองเป็นแรงงาน
ถูกกฎหมาย และในการวิเคราะห์ข้อมูลการความเข้าใจกฎหมายไทยของกลุ่มตัวอย่าง ได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบตามกลุ่มตัวอย่างที่สนใจและไม่สนใจจะศึกษากฎหมายของไทยที่เกี่ยวกับตนเอง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.1 ร้อยละของลักษณะของกลุ่มตัวอย่างระหว่างสนใจและไม่สนใจศึกษากฎหมายของไทยที่
เกี่ยวกับตน 
ลักษณะของ
แรงงาน 

ไม่สนใจกฎหมาย สนใจกฎหมาย รวม Sig.* 

เพศ    0.669 

ชาย 
หญิง 

55.3 
51.7 

44.7 
48.3 

60.34 
39.66 

 

อายุ    0.013* 
15 – 25 ปี 
25 – 35 ปี 
35 – 45 ปี 
46 – 60 ปี  

64.3 
43.2 
56.5 
12.5 

35.7 
56.8 
43.5 
87.5 

44.13 
31.28 
14.53 
7.82 

 

อาชีพ    0.000* 
ภาคการก่อสร้าง 
ภาคโรงงานการ
ผลิต 
ภาคลูกจ้างใน
ครัวเรือนส่วน
บุคคล 

77.6 
33.9 
44.8 

23.3 
61.1 
55.2 

33.33 
33.33 
33.33 

 

รวม 53.8 46.2  

หมายเหตุ เครื่องหมาย “*” หมายถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีต่ ากว่า 0.05 
ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
  
          จากตารางพบว่า เพศชายมีความสนใจในกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับตนเอง
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 46 – 60 ปี จะมีความสนใจ
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กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับตนเองในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 87.5 อาจเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากเริ่ม
สนใจผลประโยชน์อ่ืนที่ได้รับมากกว่าจะสนใจแต่รายได้จากการท างาน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างอายุ
น้อย 15 – 25 ปี มีความสนใจกฎหมายเพียงร้อยละ 35.7 ซึ่งจะเห็นได้ความสนใจในกฎหมายไทยที่
เกี่ยวกับตนเองของแต่ละช่วงของอายุมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ  และกลุ่มตัวอย่างในภาค
การก่อสร้างมีความสนในในกฎหมายน้อยเพียงร้อยละ 23.3 ในขณะที่ภาคโรงงานการผลิต และภาค
ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคลมีความสนในกฎหมายร้อยละ 61.1 และ 55.2 ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้
ความสนใจในกฎหมายไทยที่เก่ียวกับตนเองของแต่ละอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ 
  โดยร้อยละ 65 ของผู้ที่ไม่สนใจให้เหตุผลว่ากฎหมายของไทยมีความเข้าใจยาก 
รองลงมาร้อยละ 30 เห็นว่าเพราะกฎหมายของไทยหาข้อมูลยาก และร้อยละ 5 เห็นว่าการศึกษา
เกี่ยวกับกฎหมายของไทยไม่มีความส าคัญต่อตนเอง 
  อีกท้ังแรงงานเมียนมาร์จากกลุ่มตัวอย่างนี้ ร้อยละ 61.45 ไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์
ที่ตนพึงได้รับจากการเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายของไทยและส าหรับการโอนเงินกลับธนาคารนั้น
แรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 50.57 ทราบว่าตนเองสามารถท าธุรกรรมโอนเงินกลับผ่านธนาคารได้ 
  
  5.1.2 ข้อมูลการโอนเงินกลับประเทศเมียนมาร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
          จากการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 86.59 เคยโอนเงินกลับไปยัง
ประเทศเมียนมาร์ซึ่งใช้วิธีการโอนเงินกลับหลากหลายวิธีดังนี้ (ภาพที่ 5.2) 
 

 
ภาพที่ 5.2 ร้อยละช่องทางการโอนเงินกลับที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุด, จากภาพรวมของข้อมูล
ภาคสนาม 

โอนผ่านธนาคาร, 26.90 

นายหน้า, 30.30 

เพื่อน, 38.60 

มนัน่ีแกรม, 2.10 เวสเทิร์น ยเูน่ียน, 0.70 ไมเ่คยโอน, 
1.4 
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          จากภาพจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 38.6 ใช้วิธีการโอนเงิน
กลับผ่านเพ่ือน รองลงมาร้อยละ 30.30 ใช้วิธีโอนเงินกลับผ่านนายหน้า ร้อยละ 26.90 ใช้วิธีการโอน
เงินกลับผ่านธนาคาร ร้อยละ 2.10 ใช้วิธีการโอนเงินกลับผ่านมันนี่แกรม และ ร้อยละ  0.70 ใช้วิธีการ
โอนเงินกลับผ่านเวิสเทิร์นยูเนี่ยนตามล าดับ ซึ่งช่องทางการโอนเงินกลับที่กล่าวมาข้างต้น สามารถ
จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ช่องทางที่ถูกกฎหมาย ได้แก่ การโอนผ่านธนาคาร เวสเทิร์นยูเนี่ยน 
และมันนี่แกรม เป็นร้อยละ 29.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และ (2) ช่องทางที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ 
นายหน้า และเพ่ือน เป็นร้อยละ 68.90 โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับ
ของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 77.78 แรงงานเมียนมาร์เลือกที่จะให้ความส าคัญแก่ความสะดวกของผู้รับ
เงินปลายทางมากกว่าตนเอง 
   
5.2 ปัจจัยที่มีผลให้เลือกช่องทางการโอนเงินกลับผ่านนายหน้า 
 
  จากการส ารวจพบว่าแรงงานเมียนมาร์ร้อยละ 55.06 รู้จักการโอนเงินกลับผ่าน
นายหน้าผ่านเพ่ือน รองลงมาร้อย 18.35 รู้จักการโอนเงินกลับผ่านนายหน้าผ่านนายหน้ารับโอนเงิน 
ร้อยละ 17.72 รู้จักการโอนเงินกลับผ่านนายหน้าผ่านนายจ้าง ร้อยละ5.06 รู้จักการโอนเงินกลับผ่าน
นายหน้าผ่านนายหน้าที่น าแรงงานเมียนมาร์เข้ามาท างานในไทย และร้อยละ 3.80 ไม่รู้จักการส่งเงิน
กลับผ่านนายหน้าผ่านตามล าดับ ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 80.75 ไม่ทราบว่าการโอนเงินกลับผ่าน
นายหน้าเป็นการท าธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ร้อยละ 11.18 คิดว่าการโอนเงินกลับผ่านนายหน้า
เป็นการท าธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย และร้อยละ 8.07 คิดว่าการโอนเงินกลับผ่านนายหน้าเป็นการท า
ธุรกรรมที่ไม่ผิดกฎหมาย และหากการโอนเงินกลับผ่านนายหน้าเป็นการท าธุรกรรมที่ผิดกฎหมายแล้ว
ร้อยละ 89.76 เลือกที่จะไม่ใช้วิธีนี้ในการโอนเงินกลับประเทศเมียนมาร์ 
  สาเหตุทีก่ลุ่มตัวอย่างเลือกโอนเงินกลับผ่านนายหน้านั้นจากการส ารวจพบว่าสาเหตุ
หลักเรียงตามล าดับจากมากไปน้อยได้ (ตารางที่ 5.2) คือ กลุ่มตัวอย่างคิดว่าผู้รับเงินปลายทางได้รับ
เงินในจ านวนที่แน่นอน ใช้ตามเพ่ือน มีความสะดวก รวดเร็ว กลุ่มตัวอย่างมีความไว้วางใจต่อนายหน้า 
ความเคยชิน ไม่ต้องการเตรียมเอกสาร ไม่รู้จักวิธีการโอนเงินกลับแบบอ่ืน และกลัวจะมีปัญหาเรื่อง
กฎหมายของประเทศไทย 
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ตารางที่ 5.2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างแสดงสาเหตุที่แรงงานเมียนมาร์เลือกโอนเงินกลับผ่าน
นายหน้า 

สาเหตุที่แรงงานเมียนมาร์
เลือกโอนเงินกลับผ่าน

นายหน้า 

ระดับทัศนะคติของแรงงาน x̄  S.D. การ
แปล
ผล 

ล าดับ 

มาก
สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
มาก 

1. มีความสะดวก รวดเร็ว 52.11 20.17 21.85 2.25 3.36 4.15 1.06 มาก 3 
2. ใช้ตามเพ่ือน 63.89 10.42 10.42 9.72 5.56 4.17 1.27 มาก 2 

3. ความเคยชิน 47.66 19.63 21.50 9.35 1.87 4.02 1.11 มาก 5 

4. กลัวจะมีปัญหาเรื่อง
กฎหมายของประเทศไทย 

15.53 12.62 18.45 17.48 35.92 2.54 1.47 น้อย 8 

5. ไม่รู้จักวิธีการโอนเงิน
กลับแบบอื่น 

22.86 23.81 32.38 11.43 9.52 3.39 1.22 ปาน
กลาง 

7 

6. ไม่ต้องการเตรียม
เอกสาร 

31.73 23.08 29.81 13.46 1.92 3.69 1.11 มาก 6 

7. มีความไว้วางใจที่มต่ีอ
นายหน้า 

46.60 27.18 12.62 10.68 2.91 4.04 1.15 มาก 4 

8. ผู้รับเงิปลายทางได้รับ
เงินในจ านวนที่แน่นอน 

57.0
1 

23.3
6 

14.0
2 

2.80 2.80 4.29 1.00 มาก
สุด 

1 

ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
 
  จากตารางพบว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างเลือกมากที่สุดในการโอนเงินกลับผ่านนายหน้า
เพราะคิดว่าการโอนเงินกลับผ่านวิธีการนี้ผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินในจ านวนที่แน่นอน 
  และเนื่องจากผลการส ารวจที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 80.75  ไม่ทราบว่า
การโอนเงินกลับผ่านนายหน้าเป็นเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายและนี่อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่ท าให้กลุ่ม
ตัวอย่างยังคงใช้บริการนายหน้า เพราะพบว่าหากกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ทราบว่าการโอนเงินผ่าน
นายหน้าผิดกฎหมายกลุ่มตัวอย่างส่วยใหญ่ร้อยละ 89.76 ก็เลือกท่ีจะไม่ใช้วิธีนี้  
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5.3 ปัจจัยท่ีมีผลให้เลือกและไม่เลือกช่องทางการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ 
 
  จากการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างรู้จักวิธีโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์โดยส่วน
ใหญ่ร้อยละ 48.20 รู้จักผ่านเพ่ือน รองลงมาร้อยละ 23.02 รู้จักผ่านนายจ้าง ร้อยละ 6.47 รู้จักผ่าน
โทรทัศน์หรือวิทยุ และร้อยละ 3.60 รู้จักผ่านเจ้าหน้าที่ของธนาคารเอง ในขณะที่ร้อยละ 18.71 ไม่
รู้จักวิธีการเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักวิธีการโอนเงินกลับผ่านธนาคาร
พาณิชย์นั้น ร้อยละ 57.55 ไม่เคยใช้บริการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ และยังมีกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 3.60 ที่เคยใช้บริการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์แต่เลิกใช้ไปแล้วโดยส่วนใหญ่จะให้
เหตุผลถึงสาเหตุที่เลิกใช้เพราะการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ใช้เวลาค่อนข้างนาน 
  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้การโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์นั้นพบว่าสาเหตุที่
เลือกใช้เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย (ตารางที่ 5.3) คือ มีความสะดวก รวดเร็ว คิดว่าการโอนผ่าน
ธนาคารพาณิชย์มีความปลอดภัย เชื่อว่าผู้รับปลายทางได้รับเงินแน่นอน ใช้ตามเพ่ือน และค่าใช้จ่าย
ในการท ารายการต่ า 
 
ตารางที่ 5.3 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างแสดงสาเหตุที่แรงงานเมียนมาร์เลือกโอนเงินกลับผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ 

สาเหตุที่แรงงานเมียนมาร์
เลือกโอนเงินกลับผ่าน

ธนาคารพาณิชย์ 

ระดับทัศนะคติของแรงงาน x̄  S.D. การ
แปล
ผล 

ล าดับ 

มาก
สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
มาก 

1. มีความสะดวก รวดเร็ว 60.76 17.72 12.66 7.59 1.27 4.29 1.04 มาก
สุด 

1 

2. ใช้ตามเพ่ือน 65.14 11.01 7.34 9.17 7.34 4.17 1.32 มาก 4 

3. ค่าใช้จ่ายต่ า 56.94 8.33 20.83 8.33 5.56 4.03 1.28 มาก 5 

4. คิดว่าการโอนผ่าน
ธนาคารพาณิชย์มีความ
ปลอดภัย 

61.64 17.81 9.59 1.37 9.59 4.21 1.27 มาก
สุด 

2 

5. เชื่อว่าผู้รับได้รับเงินใน
จ านวนที่แน่นอน 

62.50 13.89 12.50 1.39 9.27 4.18 1.29 มาก 3 

ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 



58 
 
  เมื่อน ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ธนาคารพาณิชย์มาวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง
ที่เลือกใช้การโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.4 ร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกช่องทางการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละของผู้ที่เลือกโอนเงิน
กลับผ่านธนาคารพาณิชย์ 

ร้อยละของผู้ที่โอนกลับผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ต่อกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด 

Sig.* 

เพศ   0.601 
ชาย 
หญิง 

53.85 
46.15 

24.7 
30 

 

อายุ   0.080* 

15 – 25 ปี 
26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 
46 – 60 ปี 

48.72 
28.20 
12.82 
10.26 

28.6 
22.7 
21.7 
50 

0.022* 

เมืองที่แรงงานอาศัยใน
ประเทศเมียนมาร์ 

  0.001* 

เขตพะโค 
เขตมาเกว 
เขตมัณฑะเลย์ 
เขตสะกาย 
เขตตะนาวศรี 
เขตย่างกุ้ง 
รัฐกะเหรี่ยง 
รัฐมอญ 
รัฐยะไข่ 
รัฐฉานหรือไทใหญ่ 

5.12 
2.56 
2.56 
7.69 
12.82 
1.69 
10.26 
20.21 
28.21 
2.56 

33.33 
50 

11.11 
75 

11.63 
25 

26.67 
50 

47.83 
20 
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ตารางที่ 5.4 ร้อยละของลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่เลือกช่องทางการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์  
(ต่อ) 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละของผู้ที่เลือกโอนเงิน
กลับผ่านธนาคารพาณิชย์ 

ร้อยละของผู้ที่โอนกลับผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ต่อกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด 

Sig.* 

อาชีพ   0.001* 
ภาคการก่อสร้าง 
ภาคโรงงานการผลิต 
ภาคลูกจ้างในครัวเรือนส่วน
บุคคล 

20.51 
51.28 
20.21 

13.33 
35.71 
37.93 

 
0.008* 

ความสนใจกฎหมาย   0.001* 

สนใจ 
ไม่สนใจ 

64.51 
38.46 

35.82 
19.23 

 

ทัศนะคติต่อความสะดวก   0.001* 

สนใจความสะดวกของตนเอง 
สนใจความสะดวกของผู้รับ
เงิน 

15.38 
 

84.62 

22.22 
 

27.97 

 

หมายเหตุ เครื่องหมาย “*” หมายถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีต่ ากว่า 0.05 
ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
 
  จากตารางพบว่า สัดส่วนของเพศชายมากกว่าเพศหญิงคือร้อยละ 53.85 แต่เมื่อ
เปรียบเทียบเพศชายที่โอนผ่านธนาคารพาณิชย์กับเพศชายทั้งหมดมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
เพศหญิงที่โอนผ่านธนาคารพาณิชย์ต่อเพศหญิงทั้งหมด ซึ่งท าให้มีความเป็นไปได้ว่าเพศหญิงมีการใช้
บริการธนาคารพาณิชย์มากกว่าเพศชาย เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มที่มีช่วงอายุ 15 – 25 ปีมีเปอร์เซ็นต์
การโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์มากที่สุดถึงร้อยละ 48.72 แต่เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในช่วง
อายุนี้การโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์เป็นเพียงร้อยละ 28.6 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 46 – 60 
ปี เป็นเพียงร้อยละ 10.26 ของกลุ่มที่ใช้การโอนกลับผ่านธนาคารพาณิชย์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ตัวอย่างในช่วงอายุนี้ทั้งหมด ผลคือกลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 46 – 60 ปี ใช้การส่งเงินกลับผ่านธนาคาร
พาณิชย์มากถึงร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุนี้ ท าให้สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
มากมีแนวโน้มที่จะใช้การโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 
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  จากการพิจารณาเมืองที่แรงงานอาศัยในประเทศเมียนมาร์ พบว่า สัดส่วนของ
แรงงานที่เลือกโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.21  มาจากรัฐยะไข่ รองลงมา
ร้อยละ 20.21 มาจากรัฐมอญ โดยปัจจัยนี้มีผลต่อการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับของกลุ่มตัวอย่าง 
จากการรีวิวที่พบว่าธนาคารในประเทศเมียนมาร์มีจ านวนสาขาไม่มาก เมืองที่แรงงานจากมาหมายถึง
เมืองที่ผู้รับเงินอาศัยอยู่จึงส่งผลต่อการเลือกช่องทางของกลุ่มตัวอย่าง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่มาจากเขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเมียนมาร์แต่กลับมีการโอนเงินกลับผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ในปริมาณที่น้อยมาก 
  ส าหรับอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เลือกการโอนเงินกลับผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.28 เป็นกลุ่มแรงงานในภาคโรงงานการผลิต แต่การโอนเงินกลับ
ผ่านธนาคารพาณิชย์เป็นเพียงร้อยละ 35.71 ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่ม
ตัวอย่างในภาคการก่อสร้างและกลุ่มตัวอย่างในภาคลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคลมีร้อยละของการ
โอนเงินกลับใกล้เคียงกันคือ 20.51 และ 20.21 ตามล าดับ แต่ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างในภาคการ
ก่อสร้างการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์เป็นเพียงร้อยละ 13.33 ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ แต่กลุ่ม
ตัวอย่างในภาคลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคลการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์มากถึงร้อยละ 
37.93 ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างในภาคการก่อสร้างไม่นิยมใช้การโอนเงิน
กลับผ่านธนาคารพาณิชย์เมื่อเทียบกับจ านวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้ และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ
ธนาคารกสิกรไทยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ช่องทางการ บริการโอนเงินกลับผ่านเครื่องเอทีเอ็มนั้น 
ทางธนาคารได้ลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์เฉาะกลุ่มโรงงาน36 ส่งผลให้แรงานในภาคอ่ืนๆ ไม่รู้จักช่องทาง
การโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือถ้ารู้จักจากการส ารวจพบว่าส่วนใหญ่จะรู้จักผ่านเพ่ือน
แรงงานด้วยกัน  
  ในส่วนของความสนใจในกฎหมายของไทยที่เกี่ยวกับตนเองของกลุ่มตัวอย่างมีผลต่อ
การเลือกใช้การโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ของแรงงานเพราะร้อยละ 64.51 ของกลุ่มตัวอย่างที่
เลือกโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์มีความสนใจในกฎหมายของไทย และการที่กลุ่มตัวอย่างสนใจความ
สะดวกตนเองหรือผู้รับเงินนั้นมีผลของการเลือกใช้การโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่าง
ที่เลือกโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดมีผู้ที่สนใจความสะดวกของผู้รับเงินมากถึงร้อยละ 
84.46 แต่เป็นเพียงร้อยละ 27.97 ของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้ทั้งหมด คาดเดาได้ว่าการส่งเงินกลับผ่าน

                                           
 36 เจ้าหน้าท่ีธนาคารกสิกรไทย, สมัภาษณ์ โดย วนัญญา พงษ์ทรัพย,์ 28 กรกฎาคม 2558. 
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ธนาคารพาณิชย์อาจจะไม่อ านวยความสะดวกต่อผู้รับเงินปลายทางมากนักในทัศนคติของกลุ่ม
ตัวอย่าง  
  เมื่อส ารวจถึงสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างไม่ใช้บริการโอนเงินกลับธนาคารพาณิชย์นั้น 
สาเหตุที่ส าคัญสามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้านคือ ด้านผู้โอนเงิน (ตัวแรงงานเอง) และด้านผู้รับเงิน (ตาราง
ที ่5.5 และตารางที ่5.6  
 
ตารางที่ 5.5 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างแสดงสาเหตุการไม่ใช้บริการโอนเงินกลับผ่านธนาคาร
พาณิชย์ด้านแรงงานเมียนมาร์ผู้โอนเงิน 

สาเหตุที่แรงงานเมียนมาร์
ไม่ใช้บริการโอนเงนิกลับ

ผ่านธนาคารพาณชิย์ 

ระดับทัศนะคติของแรงงาน x̄  S.D. การ
แปล
ผล 

ล าดับ 

มาก
สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
มาก 

ด้านผูโ้อนเงิน 

1. กลัวความยุง่ยากในเร่ือง
ของเอกสารการสมัครใช้
บริการของท่าน 

33.21 18.45 17.47 11.65 19.42 3.34 1.52 ปาน
กลาง 

7 

2. มีปัญหาเรื่องภาษาที่ใช้
สื่อสารกับเจ้าหนา้ที่ 

23.20 14.40 8.80 11.20 42.40 2.65 1.67 ปาน
กลาง 

4 

3. อยู่ห่างไกลจากจุดให้การ
ของธนาคารพาณิชย์ของ
ประเทศไทย 

22.22 14.44 26.67 11.11 25.56 2.97 1.48 ปาน
กลาง 

1 

4. กลัวจะมีปัญหาเรื่อง
กฎหมายของประเทศไทย 

20.93 13.95 10.47 13.95 40.70 2.60 1.62 ปาน
กลาง 

6 

5. กลัวทางการของประเทศ
ไทยยึดเงิน 

25.84 8.99 13.48 11.24 40.45 2.69 1.67 ปาน
กลาง 

2 

6. กังวลเก่ียวกับของจ านวน
เงินที่ผู้รับเงนิจะได้รับอย่าง
แท้จริง 

21.88 8.83 20.83 14.58 34.38 2.69 1.55 ปาน
กลาง 

2 

7. มีความกังวลเก่ียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการโอน 

17.78 14.44 13.33 11.11 43.43 2.52 1.58 ปาน
กลาง 

5 

ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
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  ทางด้านฝั่งผู้โอนเงินนั้นจะเห็นได้ว่าจากผลการส ารวจกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญใน
แต่ละข้อค่อนข้างปานกลาง ค่อนไปทางน้อย แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคอาจเป็นใน
ฝั่งของผู้รับเงินโอน ซึ่งสามารถทราบได้จาก ตารางที ่5.6 
 
ตารางที่ 5.6 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างแสดงสาเหตุการไม่ใช้บริการโอนเงินกลับผ่านธนาคาร
พาณิชย์ด้านผู้รับเงิน 

สาเหตุทีแ่รงงานเมียนมาร์ไม่ใช้
บริการโอนเงินกลับผ่านธนาคาร

พาณิชย์ 

ระดับทัศนะคติของแรงงาน x̄  S.D. การ
แปล
ผล 

ล าดับ 

มาก
สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
มาก 

ด้านผู้รับเงิน 
1. ผู้รับเงินปลายทางท่ีประเทศ
เมียนมาร์ไม่มีบัญชีกับธนาคาร 

40.22 28.26 16.30 6.52 8.70 3.85 1.27 มาก 1 

2. ผู้รับเงินปลายทางท่ีประเทศ
เมียนมาร์อยู่ห่างไกลธนาคาร
ปลายทางไม่สะดวกต่อการรับเงิน 

33.65 29.81 21.15 10.58 4.81 3.77 1.17 มาก 2 

3. ผู้รับเงินปลายทางกลัวจะถูก
ขโมยเงิน ถูกรีดไถ ระหว่าง
เดินทางกลับจากรับเงินที่ธนาคาร
ปลายทางท่ีประเทศเมียนมาร์ 

11.22 17.35 14.29 13.27 43.88 2.39 1.47 น้อย 4 

4. ผู้รับเงินปลายทางกลัวการ
เรียกเก็บภาษีย้อนหลัง 

8.80 7.20 16.00 35.20 32.80 2.24 1.23 น้อย 5 

5. ผู้รับเงินปลายทางเข้าถึง
ธนาคารในประเทศเมียนมาร์ได้
ยาก 

16.13 18.28 24.73 13.98 26.88 2.83 1.43 ปาน
กลาง 

3 

6. ผู้รับเงินปลายทางไม่เชื่อใน
ระบบธนาคารของประเทศเมียน
มาร ์

9.96 13.98 17.20 7.53 51.61 2.23 1.45 น้อย 6 

ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
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  จากตารางจะเห็นว่าทางด้านผู้รับเงินนั้นอุปสรรคที่มีมากที่สุดจะเป็นในเรื่องผู้รับเงิน
ปลายทางที่ประเทศเมียนมาร์ไม่มีบัญชีกับธนาคาร และผู้รับเงินปลายทางที่ประเทศเมียนมาร์อยู่
ห่างไกลธนาคารปลายทางไม่สะดวกต่อการรับเงินสังเกตได้ 2 สาเหตุเป็นเหตุผลเกี่ยวกับธนาคารใน
ประเทศเมียนมาร์ทั้งสิ้น  
  และหากธนาคารพาณิชย์มีโปรโมชั่นให้เลือกแรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 58.16 เลือก
ต้องการที่จะให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยการันตีว่าผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินภายใน 24 ชม. 
รองลงมา ร้อยละ 26.53 อยากให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์เข้าไปให้บริการยังสถานท างานของ
ท่าน ร้อยละ 8.16 อยากให้มีการเหมาจ่ายค่าท ารายการ 5 รายการ/200 บาท และอีกร้อยละ 7.14 
ยังคงยืนยันว่าไม่ว่าจะมีโปรโมชั่นใดท่านก็ยืนยันไม่ใช้บริการธนาคารพาณิชย์  แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจในเรื่องของความรวดเร็ว และความสะดวกของการท าธุรกรรมการโอนเงินกลับ
มากกว่าที่จะสนใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท ารายการ และสุดท้ายแล้วหากมองไปถึงปัญหา
ส าคัญที่สุดที่ท าให้แรงงานเมียนมาร์ไม่เลือกใช้ธนาคารพาณิชย์นั้นส่วนใหญ่ร้อยละ 57.33 เห็นว่าเป็น
ปัญหาในเรื่องของความสะดวก รองลงมาร้อยละ 28 เห็นว่าเป็นปัญหาในเรื่องความปลอดภัย และอีก
ร้อยละ 14.67 คิดว่าเป็นปัญหาในเรื่องของกฎหมาย  นั่งก็ยิ่งเป็นการย้ าให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความ
สะดวกยังคงเป็นตัวเลือกแรกที่แรงงานเมียนมาร์เหล่านี้สนใจ 
 
5.4 การเปรียบเทียบอุปสรรคในการโอนผ่านธนาคารพาณิชย์ระหว่างอุปสรรคในประเทศไทยและ  
     อุปสรรคในประเทศเมียนมาร์ 
 
  เพ่ือส ารวจว่าในความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการโอนเงิน
กลับผ่านธนาคารพาณิชย์ เป็นปัญหาที่แรงงานกังวลในส่วนของประเทศไทยหรือส่วนของประเทศ
เมียนมาร์จึงได้ผลดังต่อไปนี้  
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ภาพที่ 5.3 เปรียบเทียบอุปสรรคในการโอนผ่านธนาคารพาณิชย์ระหว่างอุปสรรคในประเทศไทยและ
อุปสรรคในประเทศเมียนมาร์, จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเห็นว่าอุปสรรคที่ท าให้ไม่ใช้การโอนเงินกลับผ่านธนาคาร
พาณิชย์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะอยู่ฝั่งของประเทศเมียนมาร์ ไม่ว่าจะเป็นความยากในการเข้าถึงธนาคาร
พาณิชย์ กังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ ความห่างไกลของธนาคาร
พาณิชย์ และกลัวโดนยึดเงิน ส าหรับส่วนประเทศไทยนั้นกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 64.81 มีความกลัวใน
ระบบกฎหมายของไทย และร้อยละ 54 กลัวโดนยึดเงิน 
 
5.5 การเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับของกลุ่มตัวอย่าง 
 
  จากการส ารวจพบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
  5.5.1 พิจารณาจากความใจกฎหมายของไทยท่ีเกี่ยวกับตัวเองของกลุ่มตัวอย่าง 
จะได้ผลดังนี้ 
 
 
 

18.65 
27.45 

33.33 

64.81 

54 

81.35 
72.55 

66.67 

35.19 

46 

ไทย เมียนมาร์ 
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ตารางที่ 5.7 ร้อยละของความสนกฎหมายของกลุ่มตัวอย่างต่อการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับ 

ช่องทางการโอนเงิน ความสนใจกฎหมาย ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจ
กฎหมายเทียบกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

Sig. 
สนใจ ไม่สนใจ 

โอนผ่านธนาคาร 61.5 38.5 33.38 0.000* 
นายหน้า 65.9 34.1 44.46 

เพ่ือน 19.6 80.4 16.9 

มันนี่แกรม 33.3 66.7 1.5 
เวสเทิร์น ยูเนี่ยน 100 0 1.5 

ไม่เคยโอน 50 50 1.5 

รวม 46.2 53.8 100 
หมายเหตุ เครื่องหมาย “*” หมายถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีต่ ากว่า 0.05 
ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
 
  จากตารางจะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่โอนผ่านธนาคารมีผู้ที่สนใจกฎหมายมากถึงร้อย
ละ 61.5 และเป็นร้อยละ 33.38 ของกลุ่มผู้ที่สนใจกฎหมายทั้งหมด แต่การโอนเงินกลับผ่านนายหน้า
ก็มีผู้ที่สนใจกฎหมายร้อยละ 65.9 และเป็นร้อยละ 44.46 ของกลุ่มผู้ที่สนใจกฎหมายทั้งหมด นั่นก็
อาจจะเป็นเพราะความกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในกฎหมายแต่ไม่ได้มีความรู้ในกฎหมายท าให้ร้อยละ
ของการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์และนายหน้าจึงไม่ได้แตกต่างกันมากนัก 
 
ตารางที่ 5.8 ทัศนะคติต่อการสนใจกฎหมายของกลุ่มตัวอย่างต่อการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับ 

ทัศนะคติต่อการสนใจความ
สนใจกฎหมาย 

ช่องทางการโอนเงิน รวม Sig. 

โอนผ่านธนาคาร นายหน้า เพ่ือน 
สนใจกฎหมาย 37.5 

(52) 
45.3 
(63) 

17.2 
(24) 

100 0.000* 

ไมส่นใจกฎหมาย 20 
(31) 

20 
(32) 

60 
(97) 

100 

หมายเหตุ เครื่องหมาย “*” หมายถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีต่ ากว่า 0.05, ตัวเลขในวงเล็บ (  ) คือ
จ านวนประชากรจริง 
ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
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  จากตารางจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่สนใจกฎหมาส่วนใหญ่ร้อยละ 45.3 เลือกการ
โอนเงินกลับผ่านนายหน้า ในขณะไม่สนใจกฎหมายส่วนใหญ่ร้อยละ 60 เลือกการโอนเงินกลับผ่าน
เพ่ือน เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สนใจหรือไม่สนใจกฎหมายก็เลือกช่องทางการโอน
เงินกลับที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าแม้กลุ่มตัวอย่างจะมีความสนใจกฎหมายแต่
ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างเหล่านี้จะมีความรู้ในกฎหมายของประเทศไทย 
  
ตารางที่ 5.9 ร้อยละของความสนใจกฎหมายของไทยที่เกี่ยวกับตนเองต่อของเมืองที่แรงงานอาศัยใน
ประเทศเมียนมาร์ 

เมืองที่แรงงานอาศัยใน
ประเทศเมียนมาร์ 

ความสนใจกฎหมาย ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจ
กฎหมายเทียบกับกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มนี้ทั้งหมด 

Sig. 

สนใจ ไม่สนใจ 

เขตเอยาวดี 
เขตพะโค 
เขตมาเกว 
เขตมัณฑะเลย์ 
เขตสะกาย 
เขตตะนาวศรี 
เขตย่างกุ้ง 
รัฐชิน 
รัฐกะเหรี่ยง 
รัฐมอญ 
รัฐยะไข่ 
รัฐฉานหรือไทใหญ่ 

65.25 
100 
100 
44.4 
75 

11.6 
66.7 
100 
46.7 
25 

82.6 
40 

37.5 
- 
- 

55.6 
25 

88.4 
33.3 

- 
53.3 
75 

17.4 
60 

7.6 
8.9 
3.5 
5.1 
5.1 
6.3 
13.9 
2.5 
10.4 
5.1 
29.1 
2.5 

0.049* 

รวม 46.2 53.8 100 

หมายเหตุ เครื่องหมาย “*” หมายถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีต่ ากว่า 0.05 
ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
 
  จากตารางจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มาจากเมืองใหญ่อย่างรัฐยะไข่และเขตย่างกุ้งมี
ผู้ที่สนใจกฎหมายมากถึงร้อยละ 82.6 และ 66.7 ตามล าดับ และเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงเมื่อเทียบกับกลุ่ม
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ตัวอย่างที่สนในกฎหมายทั้งหมดอีกด้วย มีความเป็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทีมาจากเมืองใหญ่เหล่านี้มี
ความรู้มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มาจากเมืองเล็ก ท าให้ส่งผลต่อความสนใจในกฎหมายของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 5.10 การวิเคราะห์ทัศนะคติต่อการสนใจกฎหมายของกลุ่มตัวอย่างต่อของเมืองที่แรงงาน
อาศัยในประเทศเมียนมาร์ 

ทัศนะคติต่อการ
สนใจความสนใจ

กฎหมาย 

เมืองที่แรงงานอาศัยในประเทศเมียนมาร์ รวม Sig. 

เขตตะนาวศรี เขตย่างกุ้ง รัฐกะเหรี่ยง รัฐมอญ รัฐยะไข่ 

สนใจกฎหมาย 11.6 
(11) 

18.6 
(17) 

16.3 
(15) 

9.3 
(9) 

44.2 
(41) 

100 0.000* 

ไม่สนใจกฎหมาย 57.6 
(82) 

6.1 
(9) 

12.1 
(17) 

18.2 
(26) 

6.1 
(9) 

100 

หมายเหตุ เครื่องหมาย “*” หมายถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีต่ ากว่า 0.05, ตัวเลขในวงเล็บ (  ) คือ
จ านวนประชากรจริง 
ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
 
  จากตารางจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่สนใจกฎหมายส่วนใหญ่ร้อยละ 44.2 มาจาก
รัฐยะไข่ และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจกฎหมายส่วนใหญ่มาจากเขตตะนาวศรีซึ่งข้อมูลเหล่านี้สอดคล้อง
กับตารางที่ 5.9 ที่แสดงให้เห็นว่าเมืองที่แรงงานอาศัยในประเทศเมียนมาร์ มีการแจกแจงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
  เมื่อน ากลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจกฎหมายเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่โอนเงิน
กลับผ่านธนาคารพาณิชย์ตามจะได้ผลตารางที่ 5.11  
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ตารางที่ 5.11 เปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความสนใจกฎหมายและกลุ่มตัวอย่างที่โอนเงิน
กลับผ่านธนาคารพาณิชย์ทีมาจากเมืองเดียวกัน 

เมืองที่แรงงานอาศัยในประเทศ
เมียนมาร์ 

ร้อยละของแรงงานที่สนใจ
กฎหมาย 

ร้อยละของแรงงานที่โอนเงิน
กลับผ่านธนาคารพาณิชย์ 

เขตเอยาวดี 
เขตพะโค 
เขตมาเกว 
เขตมัณฑะเลย์ 
เขตสะกาย 
เขตตะนาวศรี 
เขตย่างกุ้ง 
รัฐชิน 
รัฐกะฉิ่น 
รัฐกะเหรี่ยง 
รัฐมอญ 
รัฐยะไข่ 
รัฐฉานหรือไทใหญ่ 

7.6 
8.9 
2.5 
5.1 
5.1 
6.3 
13.9 
2.5 
1.3 
10.1 
5.1 
29.1 
2.5 

- 
5.12 
2.56 
2.56 
7.69 
12.82 
1.69 

- 
- 

10.26 
20.21 
28.21 
2.56 

ทีม่า: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
 
  จากตารางเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างจากรัฐยะไข่ที่มีความสนใจกฎหมายมากที่สุดและ
ยังเป็นกลุ่มตัวย่างที่ใช้การโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์มากที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน เป็นที่น่าสังเกต
ว่าในเขตย่างกุ้งมีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจกฎหมายเยอะแต่กลับพบว่ามีการโอนเงินกลับผ่าน
ธนาคารพาณิชย์น้อย แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มตัวอย่างที่มาจากรัฐมอญมีร้อยละของความสนใจ
กฎหมายน้อยแต่กลับมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่โอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ในปริมาณมาก แต่การที่
กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในกฎหมายของประเทศไทยก็ไม่ได้แปลว่ากลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มีความรู้ใน
กฎหมาย อีกท้ังกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 ให้ความส าคัญกับความสะดวกของผู้รับเงินปลายทางมากกว่า
ตัวเอง ดังนั้นการตัดสินใจเลือกช่องทางการโอนเงินกลับจึงอาจไม่สามารถน าปัจจัยเรื่องความสนใจ
กฎหมายของกลุ่มตัวอย่างมาเป็นตัวชี้วัดได้  
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  5.5.2 พิจารณาจากช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
  เมื่อวิเคราะห์จากอายุของกลุ่มตัวอย่างต่อการเลือกช่องทางในการโอนเงินกลับ จะ
ได้ผล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.12 ร้อยละของช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างต่อการเลือกช่องทางการโอนเงิน 
ช่วงอายุ
ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(ปี) 

ช่องทางการโอนเงิน รวม Sig. 

โอนผ่าน
ธนาคาร 

นายหน้า เพ่ือน มันนี่  
แกรม 

เวส
เทิร์น ยู
เนี่ยน 

ไม่เคย
โอน 

15 – 25 28.6 14.3 52.9 2.9 0 1.4 100 0.025* 
26 - 35 22.7 52.3 22.7 2.3 0 0 100 

36 - 45 21.1 34.8 0 4.3 4.3 0 100 

46 - 60 50 37.5 12.5 0 0 0 100 
รวม 26.9 30.3 38.6 2.1 0.7 1.4 100 

หมายเหตุ เครื่องหมาย “*” หมายถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีต่ ากว่า 0.05 
ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
 
  จากตารางเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 
52.9 เลือกที่จะใช้วิธีการโอนเงินกลับผ่านเพ่ือน กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุระหว่าง 26 - 35 ปี ส่วน
ใหญ่ร้อยละเลือกที่จะใช้วิธีการโอนเงินกลับผ่านนายหน้า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุระหว่าง 36 – 45 ปี 
ร้อย ละ 34.8  เลือกที่จะใช้วิธีการโอนเงินกลับผ่านนายหน้า และกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุระหว่าง 46 
- 60ปีส่วนใหญ่ร้อยละ 50 เลือกที่จะใช้วิธีการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
สัดส่วนของการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับในแต่ละช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง มีการแจกแจงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 
   
  5.5.3 พิจารณาจากอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง 
  เมื่อวิเคราะห์จากอาชีพของกลุ่มตัวอย่างต่อการเลือกช่องทางในการโอนเงินกลับ จะ
ได้ผล ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.13 ร้อยละของอาชีพของกลุ่มตัวอย่างต่อการเลือกช่องทางการโอนเงิน 

อาชีพของ
กลุ่มตัวอย่าง  

ช่องทางการโอนเงิน รวม Sig. 
โอนผ่าน
ธนาคาร 

นายหน้า เพ่ือน มันนี่ 
แกรม 

เวสเทิร์น 
ยูเนี่ยน 

ไม่เคย
โอน 

ภาคการ
ก่อสร้าง 

13.3 20.0 65.5 - - 1.7 100 0.004* 

ภาค
โรงงานผลิต 

35.7 42.9 12.5 5.4 1.8 1.8 100 

ภาคลูกจ้างใน
ครัวเรือน 

37.9 27.6 34.5 - - - 100 

รวม 26.9 30.3 36.8 2.1 0.7 1.4 100  
หมายเหตุ เครื่องหมาย “*” หมายถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ต่ ากว่า 0.05 
ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
 
  จากตารางเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างในภาคการก่อสร้างส่วนใหญ่ร้อยละ 65.5 เลือกที่
จะใช้วิธีการโอนเงินกลับผ่านเพ่ือน กลุ่มตัวอย่างในภาคโรงงานผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 42.9 เลือกที่จะ
ใช้วิธีการโอนเงินกลับผ่านนายหน้า และกลุ่มตัวอย่างในภาคลูกจ้างในครัวเรือนร้อยละ 37.9 เลือกที่
จะใช้วิธีการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของการเลือกช่องทางการโอนเงิน
กลับในแต่ละอาชีพมีการแจกแจงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สาเหตุที่อาชีพเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกช่องทางการโอนของกลุ่มตัวอย่าง อาจจะเพราะความรู้ของแรงงาน รวมไปถึงการเข้าถึง
ของสื่อต่างๆ ที่ในแต่ละอาชีพไม่เหมือนกันท าให้กลุ่มตัวอย่างบางอาชีพได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน  
 
   5.5.4 พิจารณาจากระยะเวลาที่เข้ามาท างานในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง 
         เมื่อวิเคราะห์จากระยะเวลาที่เข้ามาท างานในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่างต่อ
การเลือกช่องทางในการโอนเงินกลับจะได้ผล ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.14 ร้อยละของระยะเวลาที่เข้ามาท างานในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่างต่อการเลือก
ช่องทางการโอนเงิน 

ระยะเวลาที่เข้ามา
ท างานในไทยของ
กลุ่มตัวอย่าง (ปี) 

ช่องทางการโอนเงิน รวม Sig. 

โอนผ่าน
ธนาคาร 

นาย 
หน้า 

เพ่ือน มันนี่ 
แกรม 

เวส
เทิร์น   
ยูเนี่ยน 

ไม่เคย
โอน 

ต่ ากว่า 1 33.3 33.3 22.2 - - 11.1 100 0.020* 

1 – 2 40 40 13.3 6.7 - - 100 
3 – 4 14 48 38 - - - 100 

ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป 22.2 50 27.8 - - - 100 

รวม 26.9 30.3 36.8 2.1 0.7 1.4 100 

หมายเหตุ เครื่องหมาย “*” หมายถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีต่ ากว่า 0.05 
ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
  
  จากตารางจะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่เข้ามาท างานในประเทศไทยเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกช่องทางการโอนเงินกลับของกลุ่มตัวอย่างเพราะการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยน้อยกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.33 เลือกการโอนเงินกลับผ่าน
ธนาคารพาณิชย์และนายหน้าในสัดส่วนเท่ากัน กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 1 – 2 ปี
ส่วนใหญ่ร้อยละ 40 เลือกการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์และนายหน้าในสัดส่วนเท่ากัน กลุ่ม
ตัวอย่างที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 3 – 4 ปีส่วนใหญ่ร้อยละ 48 33 เลือกการโอนเงินกลับผ่าน
นายหน้า และกลุ่มตัวอย่างเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ร้อยละ 36.8 เลือกการ
โอนเงินกลับผ่านเพื่อน เป็นที่น่าสังเกตว่าท าไมยิ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยนานขึ้นแต่สัดส่วนการใช้การ
โอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ลดลง เป็นที่คาดเดาว่าการที่กลุ่มตัวอย่างเข้ามาท างานในประเทศ
ไทยนานขึ้นความเชื่อในในเพ่ือนก็เพ่ิมขึ้นและจากการส ารวจที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จัก
ช่องทางการโอนเงินกลับที่ตนเองใช้ผ่านเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้อาจจะท าให้การโอนเงินกลับ
ผ่านธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มตัวอย่างลดลงเมื่ออยู่ในประเทศไทยนานขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าสัดส่วนของ
การเลือกช่องทางการโอนเงินกลับในแต่ละอาชีพมีการแจกแจงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
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  5.5.5 พิจารณาจากเมืองท่ีกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์ 
         เมื่อวิเคราะห์จากเมืองที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์ต่อการ
เลือกช่องทางในการโอนเงินกลับ จะได้ผล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.15 ร้อยละของเมืองที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์ต่อการเลือกช่องทางการ
โอนเงิน 

เมืองทีก่ลุ่มตัวอย่าง
อาศัยอยู่ในประเทศ 

เมียนมาร์ 

ช่องทางการโอนเงิน รวม Sig. 

โอนผ่าน
ธนาคาร 

นาย 
หน้า 

เพ่ือน มันนี่ 
แกรม 

เวส
เทิร์น ยู
เนี่ยน 

ไม่เคย
โอน 

เขตตะนาวศรี 11.6 
(5) 

- 88.4 
(79) 

- - - 100 0.018* 

เขตย่างกุ้ง 25 
(6) 

50 
(12) 

8.3 
(2) 

- 8.3 
(2) 

8.3 
(2) 

100 

รฐักะเหรี่ยง 26.7 
(8) 

40 
(12) 

26.7 
(8) 

- - 6.6 
(2) 

100 

รัฐมอญ 50 
(17) 

25 
(8) 

25 
(8) 

- - - 100 

รัฐยะไข่ 47 
(23) 

39.1 
(19) 

4.3 
(2) 

8.7 
(4) 

- - 100 

หมายเหตุ เครื่องหมาย “*” หมายถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีต่ ากว่า 0.05, ตัวเลขในวงเล็บ (  ) คือ
จ านวนประชากรจริง 
ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
 
  จากตารางจะเห็นได้ว่าของเมืองที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับ กลุ่มตัวอย่างท่ีมาจากเขตตะนาวศรีส่วนใหญ่ร้อยละ 
88.4 เลือกโอนเงินกลับผ่านเพื่อน หรือกลุ่มตัวอย่างที่มาจากรัฐยะไข่ส่วนใหญ่ร้อยละ 47 เลือกโอนเงิน
กลับผ่านธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับตารางที่ 5.9 อย่างเช่น เขตย่างกุ้งมีผู้ที่สนใจกฎหมาย
มากถึงร้อยละ 66.7 ของกลุ่มตัวอย่างที่มาจากเมืองนี้ทั้งหมด แต่มีการใช้ธนาคารพาณิชย์เพียงร้อยละ 
25 ของกลุ่มตัวอย่างที่มาจากเมืองนี้ทั้งหมด  ดังนั้นการที่สัดส่วนของการเลือกช่องทางการโอนเงิน
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กลับในแต่เมืองที่กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์มีการแจกแจงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
อาจจะเป็นผลมาจากปัจจัยด้านความสะดวกของผู้รับเงินปลายทางในเมืองนั้นๆ ที่จะกล่าวในหัวข้อ
ถัดไป  
  5.5.6 พิจารณาจากการสนใจความสะดวกของกลุ่มตัวอย่าง 
          เมื่อวิเคราะห์จากการสนใจความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างว่าการท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างสนใจความสะดวกของตนเองหรือผู้รับเงิน มีผลต่อการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.16 การวิเคราะห์ทัศนะคติต่อการสนใจความสะดวกของกลุ่มตัวอย่างต่อการเลือกช่องทาง
การโอนเงินกลับ 

ทัศนะคติต่อการสนใจความ
สะดวก 

ช่องทางการโอนเงิน รวม Sig. 

โอนผ่านธนาคาร นายหน้า เพ่ือน 

สนใจความสะดวกของตนเอง 25 
(13) 

58.3 
(30) 

16.7 
(9) 

100 0.011* 

สนใจความสะดวกของผู้รับเงิน 28.7 
(71) 

26.1 
(95) 

45.2 
(121) 

100 

หมายเหตุ เครื่องหมาย “*” หมายถึงระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีต่ ากว่า 0.05, ตัวเลขในวงเล็บ (  ) คือ
จ านวนประชากรจริง 
ที่มา: จากภาพรวมของข้อมูลภาคสนาม 
 
  จากตารางจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่สนใสความสะดวกของตนเองร้อยละ 58.3 
เลือกการโอนเงินกลับผ่านนายหน้า เพราะการให้บริการของนายหน้าจะเข้าไปให้บริการกลุ่มตัวอย่าง
ยังที่ท างานหรือที่พักของกลุ่มตัวอย่างโดยตรง ในขณะที่กลุ่มสนใจความสะดวกของผู้รับเงินส่วนใหญ่
ร้อยละ 45.2 เลือกการโอนเงินกลับผ่านเพ่ือนนั่นก็เป็นเพราะกลุ่มเพ่ือนของกลุ่มตัวอย่างอาจจะเป็น
เพ่ือนที่มาจากเมืองเดียวกันในประเทศเมียนมาร์ซึ่งสะดวกต่อผู้รับเงินในประเทศเมียนมาร์ แต่อย่างไร
ก็ตามจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ว่าจะเลือกโอนเงินกลับผ่านช่องทางใดก็ให้สนใจ
ความสะดวกของผู้รับเงินปลายทางมากกว่าตนเอง  
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บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
  ในบทนี้จะมีการสรุปผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระเพ่ือศึกษา
อุปสรรคที่ท าให้แรงงานสัญชาติเมียนมาร์ที่ถูกกฎหมายในไทยไม่นิยมใช้บริการโอนเงินกลับผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ กระบวนการและต้นทุนของแรงงานเมียนมาร์ที่ถูกกฎหมายในการเข้าถึงธุรกรรมการ
โอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ และวิเคราะห์ความเหมาะสมของกฎหมายภายในของไทยที่มีผลต่อการ
เข้าถึงการท าธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนม่าร์  กลุ่มตัวอย่างคือแรงงานเมียนมาร์
จ านวน 300 คน สามารถจ าแนกตามประเภทกิจการ เป็น 3 กลุ่ม คือ ภาคการก่อสร้าง ภาคโรงงาน
การผลิต และลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นโดยการประมวล
ความคิดจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน าผลการส ารวจจากแบบสอบถามมา
วิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการต่างๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการโอนเงินกลับของแรงงานเมียน
มาร์  
 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
 
  6.1.1 อุปสรรคจากกฎหมายและมาตรการต่างๆ ภายในประเทศไทย 
           จากการวิเคราะห์กฎหมายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินกลับ
ของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ สามารถสรุปได้ว่าการที่แรงงานเมียนร์จะโอนเงิน
กลับได้นั้นขึ้นอยู่กับข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
          1. แรงงานเมียนมาร์ต้องเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายตามตามพระราชบัญญัติ
การท างานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 สามารถจ าแนกแรงงานเมียนมาร์ถูกกฎหมายที่เข้ามาท างานใน
ไทยได้เป็น (1)  กลุ่มแรงงานเมียนมาร์ที่น าเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) หรือเรียกว่า “กลุ่มน าเข้า” , (2) 
กลุ่มแรงงานเมียนมาร์ที่หลบหนีเข้าเมืองและได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยและท างานในประเทศไทย
เป็นการชั่วคราวตามมติคณะรัฐมนตรี หรือเรียกว่า “กลุ่มผ่อนผัน” และ (3) กลุ่มแรงงานต่างด้าว
สัญชาติเมียนมาร์ที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ หรือเรียกว่า “กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ” 
          2. การท าธุรกรรมโอนเงินกลับต้องมีเอกสารตามก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ก าหนดไว้ว่าการส่งเงินออมของชาวต่างประเทศ
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ที่ท างานในประเทศไทย ต้องเรียกหนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการ
โอนเงินที่ต่ ากว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด กฎหมายก าหนดให้นิติ
บุคคลรับอนุญาตเรียกให้ผู้ขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต้องยื่นเอกสารแจ้งวัตถุประสงค์
ในการท าธุรกรรมเท่านั้น 
          3. เอกสารการท าธุรกรรมของแรงงานต้องถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบข้อ
ปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์แต่ละธนาคารที่แรงงานเมียนมาร์ไปท าธุรกรรมการโอนกลับ ซึ่งในการโอน
เงินกลับผ่านธนาคารนั้นจะสามารถท าได้ 2 วิธีคือ  
   (1) การโอนเงินกลับผ่านเครื่อเอทีเอ็มธนาคารพาณิชย์ในไทยร้องขอ
เอกสารไม่เกินไปกว่านี้คือ ส าเนาหนังสือเดินทาง หรือ ใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว (ทร. 38/1) , 
หนังสือรับรองรายได้, ส าเนาใบอนุญาตการงาน และบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์นั้นๆ 
หมายความว่าแรงงานเมียนมาร์ที่ถูกกฎหมายทุกประเภทสามารถใช้บริการนี้ได้ 
   (2) การโอนเงินกลับผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์ในไทย
ร้องขอเอกสารเหมือนกันทุกธนาคารคือ ส าเนาหนังสือเดินทาง, ส าเนาใบอนุญาตท างาน และหนังสือ
รับรองเงินเดือนจากนายจ้าง ท าให้แรงงานเมียนมาร์กลุ่มผ่อนผันไม่สามารถใช้บริการนี้ได้เพราะไม่มี
ส าเนาหนังสือเดินทาง 
   
ตารางที่ 6.1 เปรียบเทียบสิทธิในการใช้บริการธนาคารพาณิชย์ไทยแยกตามประเภทของแรงงาน 

    ประเภทของบริการ 
 
ประเภทของแรงงาน 

การเปิดบัญชี
เงินฝาก 

การโอนเงินกลับผ่าน
เครื่องเอทีเอ็ม 

การโอนเงินกลับผ่าน
สาขาของธนาคาร

พาณิชย์ 

แรงงานถูกกฎหมาย (กลุ่มน าเข้า  
และ กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ) 

√ √ √ 

แรงงานที่ได้รับการผ่อนผัน (กลุ่ม
ผ่อนผัน) 

√ √ X 

ที่มา: ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน. 
 
  และจากการศึกษาพบว่าการจะท าธุรกรรมการโอนเงินกลับได้ ส่วนใหญ่แรงงาน
เมียนมาร์ต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารนั้นๆ ด้วย จึงต้องพิจารณาระเบียบการเปิดบัญชีของแต่ละ
ธนาคารด้วย จากตารางที่ 6.1 แรงงานเมียนมาร์กลุ่มที่มีสถานะเป็น “แรงงานที่ได้รับการผ่อนผัน” 
จะไม่สามารถท าธุรกรรมการโอนเงินกลับผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ของไทย แต่สามารถใช้การ
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โอนเงินกลับผ่านเครื่องเอทีเอ็มหมายความว่ามาตรการทางกฎหมายของไทยที่ใช้ในการควบคุม
แรงงานต่างด้าวและมาตรการทางกฎหมายของไทยที่ควบคุมการโอนเงินของแรงงานเมียนมาร์ มิได้
เป็นอุปสรรคที่ท าให้แรงงานไม่สามารถใช้บริการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ไทย และจากการ
วิจัยเอกสารพบว่าค่าธรรมในการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์จะอยู่ประมาณ 100 – 500 บาทซึ่ง
เป็นค่าบริการที่ต่ ากว่าการโอนเงินกลับผ่านนายหน้าท าสามารถสรุปได้ว่าค่าใช้จ่ายในการธุรกรรมผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ก็มิใช้อุปสรรคเช่นเดียวกัน 
 
  6.1.2 อุปสรรคอ่ืนจากการส ารวจด้วยแบบสอบถาม 
         จากการค้นคว้าอิสระครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการท าการโอนเงินกลับผ่าน
ธนาคารพาณิชย์มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ กลุ่มตัวอย่างมีการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ถึงร้อยละ 
27.45 ถือว่าเป็นปริมาณมาก แต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ภาคโรงงานการผลิต อาจจะเป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์ของธนาคารพาณิชย์ไทยจะมุ่งไป
ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มนี้ แต่กลุ่มตัวอย่างจ านวนไม่น้อยที่ยังคงไม่เลือกใช้ธนาคารพาณิชย์ จากการ
ส ารวจช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างใช้โอนเงินกลับเป็นอันดับ 1 และ 2 คือ เพ่ือน และนายหน้า ซึ่งทั้ง 2 
ช่องทางเป็นช่องทางการโอนเงินกลับอย่างไม่เป็นทางการและไม่ถูกกฎหมาย หากพิจารณา
กระบวนการกล่าวได้ว่า 2 ช่องทางนี้เป็นวิธีเดียวกันได้ เพราะการโอนเงินผ่านเพ่ือนที่เดินทางกลับใน
ที่นี้เพ่ือนก็เป็นตัวกลางที่ผิดกฎหมายในการโอนเงินและมีการเรียกเก็บค่าธรรามเนียมเช่นเดียวกัน 
เพียงแต่ไม่สูงเท่านายหน้า  และอุปสรรคที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่ใช้บริการโอนเงินกลับผ่านธนาคาร
พาณิชย์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ด้าน คือ (1) ด้านผู้โอนเงิน หรือ แรงงานเมียนมาร์ในไทย และ (2) 
ด้านผู้รับเงินในประเทศเมียนมาร์  
          (1) ด้านผู้โอนเงิน หรือ แรงงานเมียนมาร์ในไทย 
          แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีความเกรงกลัวในระบบกฎหมายของไทยแต่
นั่นก็เป็นเพราะความไม่รู้ในกฎหมาย และคิดกฎหมายไทยเข้าใจยากและหาข้อมูลได้ยาก เมื่อส ารวจ
ถึงสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างไม่ใช้ธนาคารพาณชิย์เพราะไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาใดเป็นพิเศษไม่ว่าจะ
เป็นความยุ่งยากในเรื่องของเอกสาร ภาษาที่ใช้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ หรือค่าใช้จ่ายในการโอน แต่เมื่อ
ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกโปรโมชั่นที่ผู้ศึกษาได้น าเสนอกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกที่จะให้ผู้รับเงินได้เงิน
เร็วและพนักงานธนาคารเข้าไปบริการ ณ จุดที่แรงงานอาศัย สอดคล้องทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างระบุ
ว่าปัญหาส าคัญที่สุดที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างไม่เลือกใช้ธนาคารพาณิชย์เพราะความไม่สะดวก ดังนั้น
สามารถสรุปสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้แรงงานไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์คือ วัฒนธรรมการโอนเงินของ
แรงงานเดิมหรือที่เรียกว่าความเคยชิน ความเชื่อใจในนายหน้า และความสะดวก รวดเร็ว  
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         (2) ด้านผู้รับเงินในประเทศเมียนมาร์ 
         แม้ว่าในปัจจุบันประเทศเมียนมาร์ได้มีความพยายามที่จะโอนเงินด้านการเงิน
การธนาคารมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งธนาคารของรัฐทั้งหมด ๔ แห่ง หรือการอนุญาตให้ธนาคาร 
Co-operative Bank ซึ่งเป็นธนาคารเอกชนเมียนมาร์สามารถรับฝากบัญชีเป็นเงินสกุลต่างชาติได้ แต่
ปัญหาที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับเงินในประเทศเมียนมาร์มีความห่างไกลความห่างไกลจากธนาคาร เพราะ
ธนาคารส่วยใหญ่จะตั้งอยู่ในเมืองใหญ่และยังมีสาขาไม่มากนัก และส่งผลให้ผู้รับเงินไม่มีบัญชีกับ
ธนาคาร ปัจจัยนี่จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างที่มาจากคนละพ้ืนที่เลือกใช้ช่องทางการโอนไม่เหมือนกัน 
  จากสมมติฐานที่ว่ามาตรการทางกฎหมายของไทยที่ใช้ในการควบคุมแรงงานต่าง
ด้าวและมาตรการทางกฎหมายของไทยที่ควบคุมการโอนเงินของแรงงานเมียนมาร์ที่ใช้ปัจจุบันเป็น
อุปสรรคต่อการท าธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์จาก
การศึกษาแสดงให้เห็นว่าสมมติฐานดังกล่าวไม่เป็นความจริง แต่เป็นอุปสรรคเรื่องต้นทุนธุรกรรมใน
การโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์คือต้นทุนด้านเวลา ทั้งเวลาที่เพ่ิมขึ้นในจากเดินทางของแรงงานเมียน
มาร์ไปธนาคารพาณิชย์ของไทยและเวลาที่ผู้รับเงินในประเทศเมียนมาร์เดินทางมารับเงินที่ธนาคาร 
และปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูล เพราะจากการส ารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างรู้จักช่องทางการโอน
เงินกลับผ่านเพ่ือนเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะช่องทางนายหน้าหรือธนาคารพาณิชย์ ท าให้ข้อมูลที่แรงงาน
เมียนมาร์ได้รับไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่าความสะดวกของผู้รับเงิน
ปลายทางเป็นปัจจับที่เป็นอุปสรรคต่อการโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์เพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกให้ความส าคัญกับผู้รับเงินมากกว่าตนเอง 
 
6.2 อุปสรรคจากการท าการศึกษา 
   
  1. การท าการค้นคว้าอิสระครั้งนี้อุปสรรคที่เกิดขึ้นจะเป็นอุปสรรคในขั้นตอนของ
การส ารวจข้อมูลภาคสนาม คือ ข้อจ ากัดของกลุ่มตัวอย่าง การไม่ให้ความร่วมมือของกลุ่มตัวอย่างใน
การตอบแบบสอบถามเพราะกลัวจะส่งผลกระทบต่อตนเองในภายหลัง โดยเฉพาะแรงงานในภาคการ
ก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถอ่าน
ภาษาไทยหรือภาษาเมียนมาร์ในแบบสอบถามได้ กลุ่มตัวอย่างไม่เข้าใจค าถามในแบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่างค่อนข้างใช้เวลานานในการท าแบบสอบถาม และกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามไม่ครบตาม
จ านวนข้อที่แบบสอบถามก าหนด เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของเวลาอุปสรรคเหล่านี้จึงท าให้การเก็บ
ข้อมูลภาคสนามด าเนินไปอย่างล่าช้ากว่าที่คาดการไว้ 
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  2. ในส่วนของประเด็นปัญหาที่แรงงานเมียนมาร์ต้องเผชิญที่อยู่นอกเหนือกฎหมาย 
ทั้ง ปัญหาการถูกรีดไถ ปัญหาการการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น เป็นประเด็นที่ทางผู้ศึกษานั้นไม่ได้ศึกษา 
แต่ผู้ศึกษาคิดว่าเป็นประเด็นที่หน้าสนใจที่สามารถน าไปศึกษาต่อได้ 
  
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 
  ผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางในการน าผลการการศึกษาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
การบริการแรงงานเมียนมาร์ในการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 
  1. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่แรงงานเมียนมาร์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่แรงงาน
ด่างด้าวพึงได้รับ หรือแม้กระทั่งการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานทราบว่าการโอนเงินกลับผ่านนายหน้า
เป็นวิธีการที่ผิดกฎหมายอาจท าให้แรงงานต่างด้าวในไทยกันมาใช้วิธีการโอนเงินกลับที่ถูกกฎหมาย
มากยิ่งขึ้น 
  2. เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จักการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์และกลุ่ม
ตัวอย่างที่รู้จักส่วนใหญ่ก็รู้จักผ่านเพื่อนร่วมงาน การประชาสัมพันธ์บริการการโอนเงินกลับผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการโอนผ่านเครื่องเอทีเอ็มหรือสาขาของธนาคาร อาจจะช่วยให้
แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่รู้จักหันมาใช้บริการธนาคารพาณิชย์มากยิ่งข้ึน  
  3. เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกใช้การโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์หาก
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยการันตีว่าผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินภายใน 24 ชม. หากธนาคาร
พาณิชย์มีผลิตภัณฑ์หรือบริการเพ่ือการันตีความรวดเร็วในการโอนเงินกลับอาจจะช่วยให้แรงงานต่าง
ด้าวที่ยังไม่รู้จักหันมาใช้บริการธนาคารพาณิชย์มากยิ่งขึ้น  
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รายการอ้างอิง 
 
หนังสือและบทความในหนังสือ  
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แบบสอบถามเพื่อประกอบการท าการค้นคว้าอิสระ 
သုေတသနျပဳရန္ ေမးခြန္းပုံစံ 

 
โครงการนิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကုန္သြယ္မုွ ဘာသာရပ္စာတမ္း၊ 

ဥပေဒပညာဌာန ႏွင့္ စီးပြားေရးပညာဌာန၊ သမားဆပ္ တကၠသုိလ္၊ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ။ 
 

เรื่อง แบบสอบถามเพ่ือการส ารวจอุปสรรคการท าธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์
ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ภายใต้มาตรการออกใบอนุญาตท างานของประเทศไทย 

အေၾကာင္းအရာ။။ ဤေမးခြန္းပုံစံသည္ ထုိင္းနိုင္ငံ၏ အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 
ဘဏ္မ်ားမွတဆင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားေငြလႊဲေျပာင္းရာတြင္ 
ေတြ႕ၾကံဳရေသာအခက္အခဲမ်ားအား သိေစရန္ေမးေသာေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ค าชี้แจง 

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ 
 

1. แบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ตอนคือ 

၁။ဤေမးခြန္းပုံစံ၌ အပုိင္း ၆ ပုိင္းပါရိွပါသည္။ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (แรงงานเมียนมาร์) 

အပုိင္း ၁။ ေျဖဆုိသူ၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း(ျမန္မာအလုပ္သမား) 
 

ตอนที่ 2 ความเข้าใจในกฎหมายไทยของแรงงานเมียนมาร์ 
  အပုိင္း၂။ ထုိင္းနိုင္ငံ၏ဥပေဒအေပၚ ျမန္မာအလုပ္သမား၏နားလည္မႈ 
 

ตอนที่ 3 ข้อมูลการโอนเงินกลับประเทศเมียนมาร์ 
အပုိင္း ၃။ ျမန္မာနိုင္ငံသို့ ေငြလႊဲျခင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား 
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ตอนที่ 4 ทัศนคติของแรงงานเมียนมาร์ต่อการโอนเงินกลับผ่านนายหน้า 

အပုိင္း ၄။ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲျခင္းအေပၚ 
 ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏အျမင္ 

 
ตอนที่ 5 ทัศนคติของแรงงานเมียนมาร์ต่อการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ 
အပုိင္း ၅။ ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲျခင္းအေပၚ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏အျမင္ 

 
ตอนที่ 6 เปรียบเทียบอุปสรรคในการโอนผ่านธนาคารพาณิชย์ระหว่างอุปสรรคใน
ประเทศไทยและอุปสรรคในประเทศเมียนมาร์ 

  အပုိင္း၆။ ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ ထုိုင္းနုိင္ငံတြင္ ေတြ ့ၾကံဳရေသာေငြလႊဲေျပာင္ျခင္းဆုိင္ရာ 
 အခက္အခဲမ်ားအားနိႈင္းယွဥ္ျခင္း 

 
2. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตอบให้ครบทุกข้อเพ่ือความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามเพ่ือทีจ่ะสามารถน าไปวิเคราะห์ในการวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการ 

၂။ ပညာေရးဆုိင္ရာသုေတသန ျပဳနုိင္ရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဤေမးခြန္းပံုစံအား 
ျပည့္စုံမွန္ကန္စြာ ေျဖဆုိေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆုိအပ္ပါသည္။ 
 
3. ผลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะน าไปวิเคราะห์เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้นจะไม่มีการเปิดเผย
ความคิดเห็นของท่านและจะไม่วิเคราะห์ความคิดเห็นเป็นรายบุคคลฉะนั้นการตอบแบบสอบถามนี้จะ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อหน้าที่การงานและเกียรติยศชื่อเสียงของท่าน 

၃။ ဤေမးခြန္း၏ ရလဒ္အေျဖမ်ားသည္ ပညာေရးဆုိင္ရာအတြက္သာရည္ရြယ္ပါသည္။ 
သင္၏အေျဖမ်ားအားအမ်ားသိေစရန္ ထုတ္ေဖၚမည္မဟုတ္ပါ။ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
အေျဖမ်ားကုိလည္းသုေတသနလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ထ့ုိေျကာင့္ ဤေမးခြန္းပုံစံအား ေျဖဆုိျခင္းျဖင့္ 
သင္၏ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ဂုဏ္သတင္းအား မထိခုိက္နုိင္ပါ။ 
 
 
 
ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 
ေမးခြန္းမ်ားအားေကာင္းမြန္စြာေျဖဆုိေပးျခင္းအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (แรงงานเมียนมาร์) 

အပုိင္း ၁။ ေျဖဆုိသူ၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း(ျမန္မာအလုပ္သမား) 
ค าชี้แจง โปรดเติมค าลงในช่องว่างหรือท าเครื่องหมาย √ ลงในวงเล็บ (  ) ทีต่รงกับความเป็นจริง
เกีย่วกับตัวท่านมากท่ีสุด 

ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္။ ။ သင္နွင့္အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိမွန္ကန္စြာေရြး၍ 
ေပးထားေသာ    (  ) တြင္ အမွန္ ျခစ္ပါ။ 
 
1. เพศ    (  ) ชาย   (  ) หญิง 

၁။ က်ား/မ      (  ) က်ား           (  ) မ 
 
2. อายุ   (  ) 15 – 25 ปี  (  ) 25 – 35 ปี  (  ) 36 – 45 ปี 

၂။အသက္        (  ) ၁၅-၂၅နွစ္       (  ) ၂၅-၃၅နွစ္    (  ) ၃၅-၄၅နွစ္               
   (  ) 46 – 60 ปี  (  ) 60 ปีขึ้นไป    
   (  ) ၄၆-၆၀ နွစ္     (  ) ၆၀နွစ္ နွင့္ အထက္ 
 
3. สถานภาพ  (  ) โสด   (  ) สมรส  

၃။ အိမ္ေထာင္ေရး (   ) အိမ္ေထာင္မရိွပါ။  (   ) အိမ္ေထာင္ရိွသည္။ 
   (  ) สมรสแต่แยกกันอยู่   

  (   ) အိမ္ေထာင္ရိွ၍ အတူတကြမေနထုိင္ပါ။   

   (  ) หม้าย/หย่าร้าง      

   (   ) ေသဆုံး/ကြာရွင္းျပတ္ဆဲထားသည္။ 
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4. ท่านมาจากเมืองใดของเมียนมาร์ 
၄။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘယ္ၿမိဳ႕ကလာတာပါလဲ။ အ့ဲဒီၿမိဳ႕က ဘယ္တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မွာ 
တည္ရွိပါသလဲ။ 
  
 (  ) เขตเอยาวดี    (  ) เขตพะโค    

 (  ) ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး      (  ) ပခဲူးတုိင္းေဒသႀကီး   
 (  ) เขตมาเกว    (  ) เขตมัณฑะเลย์ 

 (  ) မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး  (  ) မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး 
 (  ) เขตสะกาย    (  ) เขตตะนาวศรี 
 (  ) စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး  (  ) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး 
 (  ) เขตย่างกุ้ง    (  ) รัฐชิน  
 (  ) ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး  (  ) ခ်င္းျပည္နယ္ 
 (  ) รัฐกะฉิ่น    (  ) รัฐกะเหรี่ยง 
 (  ) ကခ်င္ျပည္နယ္   (  ) ကရင္ျပည္နယ္ 
 (  ) รัฐกะยา    (  ) รัฐมอญ 
 (  ) ကယားျပည္နယ္   (  ) မြန္ျပည္နယ  
 (  ) รัฐยะไข่    (  ) รัฐฉานหรือไทใหญ่ 
 (  ) ရခုိင္ျပည္နယ္   (  ) ရွမ္းျပည္နယ္ 
 
5. อาชีพ  (  ) ภาคการก่อสร้าง  (  ) ภาคโรงงานการผลิต 

၅။ အလုပ္အကုိင္ (  ) ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း  (  ) ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း 
   (  ) ภาคลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 

   (  ) ပုဂၢလိကအိမ္ေထာင္စုတြင္အလုပ္လုပ္ျခင္း။ 
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6. ระยะเวลาที่ท่านท างานในประเทศไทย 

၆။ သင္သည္ အခ်ိန္မည္မ်ွ ျကာေအာင္ ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ျပီးပါသနည္း။ 
 (  ) ต่ ากว่า 1 ปี  (  ) 1 - 2 ปี     

(  ) ၁ႏွစ္ေအာက္ (  ) ၁-၂ နွစ္    
 (  ) 3 - 4 ปี  (  ) ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป 

 (  ) ၃-၄ နွစ္  (  ) ၄ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ 
 

7. ท่านคาดว่าจะท างานในประเทศไทยอีกนานแค่ไหน 

၇။ ထုိင္းနိုင္ငံတြင္ သင္ မည္မ်ွ ျကာျကာအလုပ္လုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသနည္း။ 
(  ) ต่ ากว่า 1 ปี  (  ) 1 - 2 ปี     

 (  ) ၁ႏွစ္ေအာက္ (  ) ၁-၂ နွစ္    

 (  )  3 - 4 ปี  (  ) ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป 
၃ ၃ ၃၃၃၃ ၃၃၃၃၃ ၃၃၃၃၃ ၃၃၃၃

 
ตอนที่  2 ความเข้าใจในกฎหมายไทยของแรงงานเมียนมาร์ 
အပုိင္း၂။ ျမန္မာအလုပ္သမာမ်ားတြင္ရိွေသာထုိင္နုိင္ငံ၏ဥပေဒအေပၚ နားလည္မႈ 
ค าชี้แจง โปรดเติมค าลงในช่องว่างหรือท าเครื่องหมาย √ ลงในวงเล็บ (  ) ที่ตรงกับความเป็นจริง
เกี่ยวกับตัวท่านมากท่ีสุด 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္။ ။ သင္နွင့္အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိမွန္ကန္စြာေရြး၍ 
ေပးထားေသာ (  ) တြင္ အမွန္ ျခစ္ပါ။ 
 

1. ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายของประเทศไทย 

၁။ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္သင္သည္ တရားဝင္ အလုပ္သမားျဖစ္ေၾကာင္းသိပါသလား။  
 (  ) ทราบ    (  ) ไม่ทราบ 
 (  ) သိပါသည္။              (  ) မသိပါ။ 
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2. ท่านมีความสนใจศึกษากฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านหรือไม่ 
၂။သင္နွင့္ သက္ဆိုင္၍ျဖစ္ေစမသက္ဆုိင္၍ျဖစ္ေစထုိင္းနုိင္ငံ၏ဥပေဒအားေလ့လာရန္ 
စိတ္ဝင္စားပါ သလား။  
 (  ) สนใจ (ไปข้อ 4)      (  ) ไม่สนใจ 
 (  ) စိတ္ဝင္စားပါသည္။ ( ေမးခြန္းအမွတ္ ၄ မွေျဖဆုိပါ။)     (  ) စိတ္မဝင္စားပါ။ 
 
3. เหตุใดท่านจึงไม่มีความสนใจกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน  
၃။ အဘယ့္ေျကာင့္ ထုိင္းနိုင္ငံ၏ဥပေဒ အားေလ့လာရန္ စိတ္ဝင္စားျခင္းမရိွပါသနည္း။ 
 (  ) เข้าใจยาก         (  ) หาข้อมูลยาก     
 (  ) နားလည္ရန္ ခက္ချဲခင္း   (  ) အခ်က္အလက္မ်ားရရိွရန္ ခက္ချဲခင္း  
 (  ) ไม่ส าคัญ 
 (  )အေရးမျကီးျခင္း။ 
 

4. ท่านทราบหรือไม่ว่าการเป็นแรงงานถูกกฎหมายของท่านได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างในประเทศ
ไทย 
၄။ ထိုင္းနိုင္ငံမွေပးေသာအခြင့္အေရးမ်ားတန္တူရရွေိစရန္သင့္၌ တရား၀င္လုပ္ကုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္
းသင္သိပါသလား။ 
 (  ) ทราบ    (  ) ไม่ทราบ  
 (  ) သိသည္။     (  )မသိပါ။ 
 
5. ท่านทราบหรือไม่ว่าท่านสามารถด าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ของไทยได้ 
၅။ ထိုင္းနိုင္ငံရွိဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းနိုင္ေၾကာင္းသင္သိပါသလား။ 
 (  ) ทราบ    (  ) ไม่ทราบ 
 (  ) သိသည္။    (  ) မသိပါ။ 
 
6. จากข้อ 4 หรือ ข้อ 5 หากท่านเลือกไม่ทราบ ท่านมีความต้องการที่จะทราบข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ 
၆။ ေမးခြန္းအမွတ္ ၄ နွင့္ ၅ တြင္ သင္၏ အေျဖသည္ “ မသိပါ ” ျဖစ္ပါက ၊ 
ထုိအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိသင္ သိရွိရန္ ရည္ရြယ္ပါသလား။ 
 (  ) ต้องการทราบ   (  ) ไม่ต้องการทราบ 
  (  ) သိလိုသည္။   (  ) မသိလုိပါ။ 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลการโอนเงินกลับประเทศเมียนมาร์ 
အပုိင္း ၃။ ျမန္မာနုိင္ငံသ့ုိ ေငြလႊဲျခင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား 
ค าชี้แจง โปรดเติมค าลงในช่องว่างหรือท าเครื่องหมาย √ ลงในวงเล็บ (  ) ที่ตรงกับความเป็นจริง
เกี่ยวกับตัวท่านมากท่ีสุด 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္။ ။ သင္နွင့္အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိမွန္ကန္စြာေရြး၍ 
ေပးထားေသာ ( ) တြင္ အမွန္ ျခစ္ပါ။ 
 

1. ท่านเคยโอนเงินกลับไปยังครอบครัวที่ประเทศเมียนมาร์หรือไม่ 
၁။ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ သင္၏မိသားစုထံသ့ုိ ေငြပ့ုိဖူးပါသလား။ 
 (  ) เคย    (  ) ไม่เคย  
 (  ) ပို့ဖူးသည္။   (  ) မပို့ဖူးပါ။ 
 
2. วิธีที่ใช้ในการโอนเงินกลับประเทศเมียนมาร์บ่อยที่สุด 
၂။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ မည္သည့္ နည္းလမ္းအားအမ်ားဆံုးသုံး၍ 
ျမန္မာနုိင္ငံသ့ုိေငြလႊဲဖူးသနည္း။  
 (  ) โอนผ่านธนาคาร  (  ) นายหน้า    (  ) เพื่อน   
 (  ) ဘဏ္မွတစ္ဆင့္   (  ) ကုိယ္စားလွယ္ (  ) မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း 
 (  ) มันนี่แกรม    (  ) เวสเทิร์น ยูเนี่ยน  
 (  ) မန္းနီးဂရမ္   (  ) ဝက္စတန္ယူနီယမ္ ေငြလႊဲ   
 (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………    
 (  )အျခားနည္းလမ္း(ေဖာ္ျပပါ။)...... 
 
3. ความถี่ในการโอนเงิน 
၃။ သင္မည္မ်ွမၾကာခဏေငြပို႔သနည္း။ 
 (  ) ทุก 2 สัปดาห์   (  ) ทุกเดือน  (  ) ทุก 3 เดือน 

 (  ) ၂ပတ္ ၁ႀကိမ္      (  ) လစဥ္       (  ) ၃လ ၁ႀကိမ္ 
 (  ) ทุก 6 เดือน   (  ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………………… 
  (  ) ၆လ ၁ႀကိမ္    (  ) အျခားနည္းလမ္း(ေဖာ္ျပပါ။)...........  
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4. เหตุผลหลักในการเลือกช่องทางการโอนเงินกลับของท่านสนใจความสะดวกของใครมากท่ีสุด 
၄။ မည္သူအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ 
ေငြလႊဲေျပာင္းမႈဆုိင္ရာနည္းလမ္းမ်ားကုိေရြးခ်ယ္သနည္း။ 
 (  ) ตัวท่าน   (  ) ผู้รับเงิน 
 (  ) သင္ကုိယ္တုိင္   (  ) ေငြလက္ခံရရွိသူ 
 

ตอนที่ 4 ทัศนคติของแรงงานเมียนมาร์ต่อการโอนเงินกลับผ่านนายหน้า 
အပုိင္း ၄။ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲျခင္းအေပၚ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏အျမင္ 
ค าชี้แจง โปรดเติมค าลงในช่องว่างหรือท าเครื่องหมาย √ ลงในวงเล็บ (  ) ที่ตรงกับความเป็นจริง
เกี่ยวกับตัวท่านมากท่ีสุด 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္။ ။ သင္နွင့္အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိမွန္ကန္စြာေရြး၍ 
ေပးထားေသာ ( ) တြင္ အမွန္ ျခစ္ပါ။ 
 
1. ท่านรู้จักการโอนเงินกลับผ่านนายหน้าจากช่องทางใด 
၁။ သင္မည္သည့္ကုိယ္စားလွယ္ထံမွေငြလႊဲ၍ မည္သုိ႔လႊဲသနည္း။ 
 (  ) นายหน้าที่น าท่านเข้ามา     

 (  ) သင့္အားဤနုိင္ငံသုိ႔ေခၚေဆာင္လာေသာကုိယ္စားလုယ္ထံမွ  
 (  ) นายจ้าง    (  ) เพ่ือน   

 (  ) အလုပ္ရွင္ထံမွ    (  ) မိတ္ေဆြထံမွ 
 (  ) ไม่ทราบเลย    (  ) นายหน้ารับโอนเงิน 
 (  ) မည္သုိ႔ေငြလႊဲရမည္မသိပါ  (  ) ေငြလႊဲက္ိုယ္စားလွယ္ထံမွ  
 (  ) อ่ืนๆ (ระบุ) …………………….. 
 (  )အျခားနည္းလမ္း(ေဖာ္ျပပါ။)........... 
 
2. ท่านคิดว่าการโอนเงินกลับผ่านนายหน้าเป็นการท าธุรกรรมที่ผิดกฎหมายไทยหรือไม่ 
၂။ အရစ္က် ေငြလႊဲကိုယ္စားလွယ္မွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲျခင္းသည္ ထုိင္းနုိင္ငံတြင္ 
တရားမဝင္ပါဟုထင္ပါသလား။  
 (  ) ผิดกฎหมาย    (  ) ถูกกฎหมาย   (  ) ไม่ทราบ 
 (  ) တရားမဝင္ပါ။   (  ) တရားဝင္သည္။   (  ) မသိပါ။ 
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3. หากการโอนเงินกลับผ่านนายหน้าเป็นวิธีที่ผิดกฎหมายท่านจะยังคงใช้ต่อหรือไม่ 
၃။ အကယ္၍ အရစ္က် ေငြလႊဲကိုယ္စားလွယ္မွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲျခင္းသည္ 
တရားမဝင္ပါကဤနည္းလမ္းအားဆက္လက္အသုံးျပဳ ရန္ရည္ရြယ္ပါသလား။ 
 (  ) ใช้    (  ) ไม่ใช้ 
 (  ) သုံးမည္။    (  ) မသုံးပါ။ 
 
4. เหตุผลที่ท่านเลือกโอนเงินกลับผ่านนายหน้า  
၄။အဘယ္ေျကာင့္ ေငြလႊဲကုိယ္စားလွယ္မွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲပါသနည္း။  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္။  သင္နွင့္အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိေရြး၍အမွန္ျခစ္ပါ။ 
 

รายการ 

အေၾကာင္းအရာ 
ความคิดเห็น မွတ္ခ်က္ 

มากสุด 

အမ်ား
ဆုံး 

มาก  
မ်ား

ေသာအားျ
ဖင့္ 

ปาน
กลาง 

အလ
ယ္

အလ
တ္ 

น้อย 

အနည္
းငယ္ 

น้อย
มาก 

အလြန္
အနည္
းငယ္ 

1. ท่านมีความสะดวก รวดเร็ว 

၁။အခ်ိန္ကုန္ သက္သာ၍ 
လြယ္ကူအဆင္ေျပေစသည္။ 

     

2. ท่านใช้ตามเพ่ือน  
၂။ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားေၾကာင့္ 

     

3. ท่านมีความเคยชิน 

၃။ အရင္ကသုံးခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ 
     

4. ท่านกลัวจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายของประเทศ
ไทย 

၄။ ထုိင္းနိုင္ငံဥပေဒအားခ်ိဴးေဖာက္မိမည္ 
စိုးရိမ္ေသာေျကာင့္ 

     

5. ท่านไม่รู้จักวิธีการโอนเงินกลับแบบอ่ืน 

၅။ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအားမသိေသာေၾကာင့္ 
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รายการ 

အေၾကာင္းအရာ 
ความคิดเห็น မွတ္ခ်က္ 

มากสุด 

အမ်ား
ဆုံး 

มาก  
မ်ား

ေသာအားျ
ဖင့္ 

ปาน
กลาง 

အလ
ယ္

အလ
တ္ 

น้อย 

အနည္
းငယ္ 

น้อย
มาก 

အလြန္
အနည္
းငယ္ 

6. ท่านไม่ต้องการเตรียมเอกสาร 

၆။ စာရြက္စာတမ္းမ်ားမျပဳလုပ္လုိေသာေၾကာင့္ 
     

7. ท่านมีความไว้วางใจต่อนายหน้า 

၇။ ကုိယ္စားလွယ္အားယုံျကည္ေသာေျကာင့္ 
     

8. ท่านคิดว่าผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินในจ านวน
ที่แน่นอน 

၈။ ေငြလက္ခံရရွိသူသည္ 
တိက်ေသခ်ာစြာရရိွမည္ဟုထင္ျမင္ေသာေျကာင့္ 

     

 
ตอนที่ 5 ทัศนคติของแรงงานเมียนมาร์ต่อการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ 
အပုိင္း ၅။ ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲျခင္းအေပၚ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏အျမင္ 
ค าชี้แจง โปรดเติมค าลงในช่องว่างหรือท าเครื่องหมาย √ ลงในวงเล็บ (  ) ที่ตรงกับความเป็นจริง
เกี่ยวกับตัวท่านมากท่ีสุด 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္။ ။ သင္နွင့္အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိမွန္ကန္စြာေရြး၍ 
ေပးထားေသာ ( ) တြင္ အမွန္ ျခစ္ပါ။ 
 
1. ท่านรู้จักช่องทางการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ผ่านช่องทางใด 

၁။ ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ေငြမည္သ့ုိလႊဲရမည္ကိုသင္သိပါသလား။ 
 (  ) ไม่รู้จัก    (  ) นายจ้าง     
 (  ) မသိပါ။     (  ) အလုပ္ရွင္မွတစ္ဆင့္  
 (  ) เจ้าหน้าที่ของธนาคาร   (  ) โทรทัศน์, วิทยุ   
 (  ) ဘဏ္ဝန္ထမ္းမွတစ္ဆင့္   (  ) ေရဒီယို၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္  
 (  ) เพ่ือน    (  ) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………  
 (  ) သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမွတစ္ဆင့္ (  )အျခားနည္းလမ္း(ေဖာ္ျပပါ။)...... 
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2. ท่านเคยใช้บริการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์หรือไม่  
၂။ ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ေငြလႊဲဖူးပါသလား။ 
 (  ) เคย    

 (  ) လႊဲဖူးသည္။     
 (  ) เคย แต่เลิกใช้ไปแล้ว เพราะ…  (  ) ความยุ่งยาก (  ) ค่าใช้จ่าย  (  ) ใช้เวลาเยอะ  
 (  ) လြဖဲူးသည္။သ့ုိေသာ္ယခုအသံုးမျပဳေတာ့ပါ။ အဘယ္ေျကာင့္ဆုိေသာ္.......... 
 (  )ခက္ခသဲည္။ (  ) အကုန္အက်မ်ားသည္။   (  ) အခိ်န္ကုန္သည္။ 
 (  ) ไม่เคย (ไปข้อ 4) 

  (  ) မလႊဲဖူးပါ။ (ေမးခြန္းအမွတ္ ၄ မွေျဖဆုိပါ။)       
         
3. เหตุผลที่ท่านสาเหตุที่ท่านเลือกโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ 
၄။ ေငြလႊဲဖုိ႔အတြက္ ဘဏ္ကုိ ဘာေၾကာင့္အသုံးမျပဳတာပါလဲ။ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္။  သင္နွင့္အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိေရြး၍အမွန္ျခစ္ပါ။ 
 

รายการ 

အေၾကာင္းအရာ 
ความคิดเห็น မွတ္ခ်က္ 

มากสุด 

အမ်ား
ဆုံး 

มาก  
မ်ား

ေသာအားျ
ဖင့္ 

ปาน
กลาง 

အလ
ယ္

အလ
တ္ 

น้อย 

အနည္
းငယ္ 

น้อย
มาก 

အလြန္
အနည္
းငယ္ 

1. ท่านมีความสะดวก รวดเร็ว 

၁။အခ်ိန္ကုန္ သက္သာ၍ 
လြယ္ကူအဆင္ေျပေစသည္။ 

     

2. ท่านใช้ตามเพ่ือน  
၂။ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားေၾကာင့္ 

     

3. ท่านคิดว่าค่าใช้จ่ายในการท ารายการต่ า 
၃။ ေငြလႊဲခ ေစ်းသက္သာျခင္း 

     

4. ท่านคิดว่าการโอนผ่านธนาคารพาณิชย์มีความ
ปลอดภัย 
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รายการ 

အေၾကာင္းအရာ 
ความคิดเห็น မွတ္ခ်က္ 

มากสุด 

အမ်ား
ဆုံး 

มาก  
မ်ား

ေသာအားျ
ဖင့္ 

ปาน
กลาง 

အလ
ယ္

အလ
တ္ 

น้อย 

အနည္
းငယ္ 

น้อย
มาก 

အလြန္
အနည္
းငယ္ 

၄။ လုံျခံဳမႈရွိျခင္ 
5. ท่านเชื่อว่าผู้รับปลายทางได้รับเงินแน่นอน 

၅။ ဘဏ္မွ အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္ျခင္း 
     

 
 

4. เหตุผลที่ท่านไม่ใช้บริการโอนเงินกลับผ่านธนาคารพาณิชย์ 
၄။အဘယ္ေျကာင့္ ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ ေငြမလႊဲပါသနည္း။ 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္။  သင္နွင့္အသင့္ေတာ္ဆုံးေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကုိေရြး၍အမွန္ျခစ္ပါ။ 
 

รายการ 

အေၾကာင္းအရာ 
ความคิดเห็น မွတ္ခ်က္ 

มากสุด 
အမ်ား
ဆုံး 

มาก 

မ်ား
ေသာ
အားျဖ

င့္ 

ปาน
กลาง 

အလ
ယ္

အလ
တ္ 

น้อย 

အနည္
းငယ္ 

น้อย
มาก 

အလြန္
အနည္
းငယ္ 

ด้านผู้โอนเงิน ေငြလႊဲသူဘက္မွ 

1. ท่านกลัวความยุ่งยากในเรื่องของเอกสารการสมัคร
ใช้บริการของท่าน 

၁။ဘဏ္မွတဆင့္ေငြလႊဲရနစ္ာ႐ြက္စာတမ္းျပင္ဆင္
ရာ၌ အခက္အခဲရွေိသာေၾကာင့္။ 

     

2. ท่านมีปัญหาเรื่องภาษาท่ีใช้สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ 
၂။ ဘဏ္၀န္ထမ္းနွင့္ စကားေျပာဆုိရာ၌အခက္
အခဲရိွေသာေၾကာင့္။ 
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รายการ 

အေၾကာင္းအရာ 
ความคิดเห็น မွတ္ခ်က္ 

มากสุด 
အမ်ား
ဆုံး 

มาก 

မ်ား
ေသာ
အားျဖ

င့္ 

ปาน
กลาง 

အလ
ယ္

အလ
တ္ 

น้อย 

အနည္
းငယ္ 

น้อย
มาก 

အလြန္
အနည္
းငယ္ 

3. ท่านอยู่ห่างไกลจากจุดให้การของธนาคารพาณิชย์
ของประเทศไทย 

၃။ထုိင္းနုိင္ငံဘဏ္နွင့္ ေဝးေသာေျကာင့္ 

     

4. ท่านกลัวจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายของประเทศไทย 

၄။ ထုိင္းနိုင္ငံဥပေဒအားခ်ိဴးေဖာက္မိမည္ 
စိုးရိမ္ေသာေျကာင့္ 

     

5. ท่านกลัวทางการของประเทศไทยยึดเงิน 

၅။လႊဲေသာေငြအား 
ထုိင္းနိုင္ငံမွထိန္းသိမ္းခံရမည္စိုးေသာေျကာင့္ 

     

6. ท่านกังวลเกี่ยวกับของจ านวนเงินที่ผู้รับเงินจะได้รับ
อย่างแท้จริง 

၆။ မိမိလႊဲေသာေငြပမာဏအတိုင္း ေငြလက္ခံသူဖက္

မွ ရရိွမည္/မရရိွမည္အားစုိးရိမေ္သာေၾကာင့္။ 

     

7. ท่านมีความกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการโอน 

။ေငြလႊဲရန္ ကုန္က်ေငြအားစုိးရိမ္ေသာေျကာင့္ 
     

ด้านผู้รับเงินปลายทาง ေငြလက္ခံသူဘက္မွ 

1. ผู้รับเงินปลายทางท่ีประเทศเมียนมาร์ไม่มีบัญชีกับ
ธนาคาร 

၃။ေငြလက္ခံသူ၌ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ ဘဏ္တြင္ 
ေငြစု/ဘဏ္စာရင္းစာအုပ္  မရွိေသာေျကာင့္ 

     

2. ผู้รับเงินปลายทางท่ีประเทศเมียนมาร์อยู่ห่างไกล
ธนาคารปลายทางไม่สะดวกต่อการรับเงิน 

၂။ ေငြလက္ခံမည့္သူသည ္ဘဏ္နွင့္ေ၀းေသာ
ေနရာ၌ေနထုိင္ၿပီးဘဏ္သုိ႔သြားေရာက္ထုတ္ယူရန္
ခက္ခဲေသာေၾကာင့္။ 
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รายการ 

အေၾကာင္းအရာ 
ความคิดเห็น မွတ္ခ်က္ 

มากสุด 
အမ်ား
ဆုံး 

มาก 

မ်ား
ေသာ
အားျဖ

င့္ 

ปาน
กลาง 

အလ
ယ္

အလ
တ္ 

น้อย 

အနည္
းငယ္ 

น้อย
มาก 

အလြန္
အနည္
းငယ္ 

3. ผู้รับเงินปลายทางกลัวจะถูกขโมยเงิน ถูกรีดไถ 
ระหว่างเดินทางกลับจากรับเงินที่ธนาคารปลายทางที่
ประเทศเมียนมาร์ 
၃။ ေငြလက္ခံသူသည္ ဘဏ္မွေငြထုတ္ယူျပီးေနာက္ 
လုယက္ခံရမည္ကုိစိုးရိမ္ေသာေျကာင့္ 

     

4. ผู้รับเงินปลายทางกลัวการเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง 

၄။ေငြလက္ခံသူသည္ေငြေျကးအခြန္ေဆာင္ရမည္ကုိ
စိုးရိမ္ေသာေျကာင့္ 

     

5. ผู้รับเงินปลายทางเข้าถึงธนาคารในประเทศเมียน
มาร์ได้ยาก 

၅။ေငြလက္ခံမည့္သူသည္ ျမနမ္ာနုိငင္ံဘဏ္နွင့္ဆက္
သြယ္ရန္ခက္ခဲေသာေၾကာင့္။ 

     

6. ผู้รับเงินปลายทางไม่เชื่อในระบบธนาคารของ
ประเทศเมียนมาร์ 
၆။ ေငြလက္ခံသူသည္ ျမန္မာနိုင္ငံဘဏ္ 
လုပ္ငန္းအားမယုံျကည္ေသာေျကာင့္ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 
5. หากธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีการออกโปรโมชั่น (Promotion) ดังต่อไปนี้ท่านจะเลือกใช้
บริการรูปแบบใด (เลือก 1 ข้อ) 
၅။ ထိုင္းငံနိုင္ငံရွိဘဏ္မ်ားမွ 
အေရာင္းျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ပါကမည္သည့္နည္းလမ္းအားသင္ေရြးမည္နည္း။ 
(တစ္ခုသာေရြးပါ။) 

(  ) เจ้าหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์เข้าไปให้บริการยังสถานท างานของท่าน 

  (  ) ဘဏ္၀န္ထမ္းမ်ားသင္၏အလုပ္ေနရာသုိ႔လာေရာက္၀န္ေဆာင္မွဴေပးျခင္း 
(  ) เหมาจ่ายค่าท ารายการ 5 รายการ/ 200 บาท 

 (  ) ထုိင္းဘတ္ေငြ ၂၀၀ ၁ႀကိမ္ေပး၍ ၅ႀကိမ္ေငြလႊဲနုိင္ျခငး္ 
(  ) ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยการันตีว่าผู้รับเงินปลายทางได้รับเงินภายใน 24 ชม. 

  (  ) ေငြလက္ခံရရွိသူဘက္မွ ၂၄ နာရီအတြင္းေငြလက္ခံရရိွေစရန္ 
 ထုိင္းနိုင္ငံဘဏ္မွအာမခံေပးျခင္း 
 (  ) ไม่ว่าจะมีโปรโมชั่นใดท่านก็ยืนยันไม่ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ 
 (  ) ထုိသို႔အေရာင္းျမင့္တင္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေသာ္လည္း၊ ဘဏ္မွတဆင့္ေငြလႊဲမည္
 မဟုတ္ပါ။ 
 

6. ท่านคิดว่าปัญหาส าคัญที่สุดที่ท าให้ท่านไม่เลือกใช้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยเพ่ือโอนเงินกลับ
ประเทศเมียนมาร์คือสิ่งใด (เลือก 1 ข้อ) 
၆။ ထုိင္းနိုင္ငံဘဏ္အားအသုံးျပဳ၍ ျမန္မာနုိင္ငံသ့ုိ ေငြမလႊဲေသာအဓိကအေျကာင္းအရင္းမွာ 

(တစ္ခုသာေရြးပါ။) 
 (  ) กฎหมาย  (  ) ความสะดวก  (  ) ความปลอดภัย 

 (  ) ဥပေဒ  (  ) အဆင္ေျပမ  (  )စိတ္ခ်လံုျခဳံမႈ 
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ตอนที่ 6 เปรียบเทียบอุปสรรคในการโอนผ่านธนาคารพาณิชย์ระหว่างอุปสรรคในประเทศไทยและ
อุปสรรคในประเทศเมียนมาร์ 
အပုိင္း၆။ ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ ထုိုင္းနုိင္ငံတြင္ 
ေတြ ့ျကုံရေသာေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းဆုိင္ရာအခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားအားနိႈင္းယွဥ္ျခင္း 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดว่าอุปสรรคในแต่ละข้อ
ท่านคิดว่าเป็นอุปสรรคที่เกิดในประเทศไหนมากกว่ากัน 
ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခက္အခဲမ်ားအားပုိ၍ေတြ့ျကံဳရေသာနုိင္ငံအားေရြး၍သင္နွင့္အသင့္ေတာ္ဆုံးေ
သာ မွတ္ခ်က္မ်ား၌အမွန္ျခစ္ပါ။ 
 

รายการ အေၾကာင္းအရာ ประเทศ နိုင္ငံ 

ไทย ထုိင္း เมียนมาร์ ျမန္မာ 

1. ความยากในการเข้าถึงธนาคารพาณิชย์ 
၁။ဘဏ္နွင့္ဆက္သြယ္ရန္ခက္ချဲခင္း 

  

2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ 
၂။ ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ေငြလႊဲရန္ ေငြကုန္က်ျခင္း 

  

3. ความห่างไกลของธนาคารพาณิชย์  
၃။ ဘဏ္နွင့္ေဝးျခင္း 

  

4. ความไม่เชื่อในระบบของธนาคารพาณิชย์ 
၄။ ဘဏ္လုပ္ငန္းအားမယုံျကည္ရျခင္း 

  

5. กลัวระบบกฎหมาย 

၅။ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအားစုိးရိမ္ရျခင္း 
  

6. กลัวโดนยึดเงิน 

၆။ေငြေျကးသိမ္းဆည္းခံရမည္ကုိ စိုးရိမ္ရျခင္း 
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    ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นางสาว วนัญญา พงษ์ทรัพย์ 
วันเดือนปีเกิด 
วุฒิการศึกษา 

25 มีนาคม 2531 
ปีการศึกษา 2553 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธุรกิจต่างประเทศผ่านช่องทาง
อิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มงานบริการลูกค้าธุรกิจต่างประเทศ
ผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์  ธนาคารกสิกรไทย 

ประสบการณ์ท างาน 2554 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าธุรกิจ
ต่างประเทศผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ 
ธนาคารกสิกรไทย 

 


