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การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขง (GMS) มีการขยายตวั
เพ่ิมข้ึนในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เขตเศรษฐกิจ
พิเศษเหล่าน้ีออกแบบมาเพ่ือดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศและเร่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค โดยมีการจัดตั้ งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
ประเทศเมียนมาร์ 3 แห่ง รวมทั้งในประเทศอ่ืน ๆ
เช่น ประเทศกมัพูชา 30 แห่ง ไทย 10 แห่ง และ
อีกมากกว่า 30 แห่งในประเทศกลุ่มสมาชิกอนุ
ภู มิ ภ า ค ลุ่ ม แ ม่น ้ า โ ข ง  แ ล ะ อุ ตส าหก ร รม
เคร่ืองนุ่งห่มซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการใช้
แรงงานอย่างมากและชัดเจน ได้ด าเนินงาน
ภายในอนุภูมิภาคเหล่าน้ี  

ดว้ยวา่เขตเศรษฐกิจพิเศษไดเ้สนอสิทธิ
พิเศษในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ
และการคุม้ครองแรงงานท่ีอ่อนแอ จึงเป็นสถานท่ี
ท่ีน่าดึงดูดส าหรับอุตสาหกรรมผลิตเส้ือผ้า ท่ี
ตอ้งการตน้ทุนการผลิตต ่าและค่าจา้งแรงงานต ่า 
แ ม้ ว่ า ผู ้ ห ญิ ง คื อ แ ร ง ง า น ส่ ว น ใ ห ญ่ ข อ ง
อุตสาหกรรมน้ี แต่พวกเขามักจะได้ท  างานใน
ต าแหน่งท่ีได้รับค่าจ้างต ่ า ท่ีสุดและมีทักษะท่ี
ไดรั้บการยอมรับน้อยท่ีสุด ความทา้ทายต่าง ๆ ท่ี
แรงงานหญิงต้องเผชิญนั้ นประกอบด้วยหลาย
ปัจจัยโดยเฉพาะสถานะแรงงานข้ามชาติของ
ตนเอง ท่ีต้องประสบกับความไม่มั่นคง ท่ี มี
ลกัษณะเฉพาะอีก  

ในภูมิภาคอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงนั้น
อุตสาหกรรมการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษตอ้ง

พ่ึงทั้งแรงงานยา้ยถ่ินภายในประเทศและแรงงาน
ขา้มชาติสูงมากข้ึนเร่ือย ๆ 

เครือข่ายการยา้ยถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่ม
น ้าโขง (MMN) และสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 
(AIT) โดยไดรั้บการสนับสนุนจากศูนยว์ิจยัเพื่อ
การพฒันาระหว่างประเทศ (IDRC) แห่งแคนาดา 
เพื่อร่วมกนัด าเนินโครงการวิจยัและเรียกร้องการ
เปล่ียนแปลงระดับนโยบาย โดยไดด้ าเนินการ
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2562 เพื่อตรวจสอบ
ประเด็นแรงงานและการยา้ยถ่ินในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงโดยใช้มุมมอง
ดา้นความเสมอภาคทางเพศ โดยมีค าถามส าคญัว่า
งานท่ีสร้างข้ึนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่าน้ี
ก าลงัส่งเสริมงานท่ีมีคุณค่าส าหรับแรงงานขา้ม
ชาติหญิงหรือไม่  

การวิจยัคร้ังน้ีมีกรณีศึกษา 4 กรณีของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแ้ก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษติละ
วา (เขตย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์) เขตเศรษฐกิจ
พิเศษพนมเปญ (พนมเปญ ประเทศกัมพูชา) เขต
เศรษฐกิจพิเศษแมนฮัตตัน (จังหวัดสวายเรียง 
ประเทศกัมพูชา) และเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
(จังหวัดตาก  ประ เทศไทย )  โดย เน้น ไป ท่ี
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2561 พนัธมิตรโครงการของ MMN 
ไดท้  าการส ารวจขอ้มูลของแรงงานในโรงงานตดั
เย็บเส้ือผ้าใน 4 พ้ืนท่ีดังกล่าว โดยมีผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 700 ราย จากพ้ืนท่ีย่างกุ้ง 

ตาก และพนมเปญ มีผูต้อบแบบสอบถามพ้ืนท่ีละ 
200 ราย และอีก 100 รายมาจากพ้ืนท่ีสวายเรียง 
ในย่างกุ้งและพนมเปญซ่ึงโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้
กระจุกอยู่ในพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในเขตชานเมือง
นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดงันั้น จึงเก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามกบัแรงงานท่ีท างานทั้งในและนอก
เขตเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเปรียบเทียบประสบการณ์
ของแรงงานทั้ งสองกลุ่มน้ีด้วย ระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2561 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 มีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับแรงงานหญิงท่ีได้รับการ
คดัเลือกมาจากโรงงานตัดเยบ็เส้ือผา้ รวมทั้งได้
สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคัญอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ตวัแทน
คณะกรรมการท่ีบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
สมาคมนายจา้ง เจ้าของโรงงาน สหภาพแรงาน 
และองค์กรภาคประชาสังคมในแต่ละพ้ืนท่ีอีก
ดว้ย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลักของ
การศึกษารวมกับการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
ละเอียด ปรากฏประเด็นส าคัญ 4 ประเด็นซ่ึง
ต้องการความสนใจเป็นพิเศษเพื่อตระหนักถึง
สภาพงานท่ีมีคุณค่าส าหรับแรงงานหญิงขา้มชาติ
ในโรงงานเส้ือผา้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ประเด็นเหล่าน้ีคือ สภาพการ
ท างาน การจดัตั้งกลุ่มแรงงาน การพฒันาและการ
เห็นคุณค่าทักษะแรงงานและงานดูแล เด็ก
นอกจากนั้นยงัไดเ้น้นผลกระทบของการพฒันา
เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีต่อการเคล่ือนย้ายของ
แรงงานดว้ย  

 

JOBS IN SEZS: 
Migrant garment factory workers in 
Tak, Thailand 



 

เขตเศรษฐกิจพิเศษและการเคล่ือนยา้ยของแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

สภาพการท างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

 

 
 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษตากในประเทศไทยซ่ึง
ติดกับเมืองเมียวดีในประเทศเมียนมาร์ก าลังมีการ
พฒันาในบางส่วนเพ่ือการใชป้ระโยชน์จากแรงงาน
ขา้มชาติ “ราคาถูก” และการจ ากัดการเคล่ือนยา้ย
ของแรงงานขา้มชาติท่ีมีอยู่ ซ่ึงมีการด าเนินการโดย
ใช้นโยบายบงัคบัการจา้งงานของแรงงานขา้มชาติ
แบบชั่วคราวและจ ากดัการเคล่ือนยา้ยของแรงงาน 
ให้ท  างานเฉพาะในจงัหวดัท่ีก าหนด ผ่านมาตรา 64 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน
ของคนต่างดา้ว ปี 2560 มาตรา 64 อนุญาตให้ชาว
เมียนมาร์ลงทะเบียนในเมืองเมียวดี และถือบตัรผ่าน
แดนเพ่ืออยู่อาศัยและท างานในพ้ืนท่ีชายแดนของ
ประเทศไทย แต่พวกเขาไม่ไดรั้บอนุญาตให้ยา้ยไป
ยังจังหวัดหรือ เขตอ่ืน  และพวก เขาจะได้ รับ
ใบอนุญาตพักอาศัยระยะส้ัน (หน่ึงเดือน) และ
ใบอนุญาตท างาน (สามเดือน) ส่ิงน้ีถูกก าหนดข้ึน
เพื่อให้นายจ้าง จา้งงานได้ง่ายข้ึน แต่คนงานจะ
ไดรั้บความคุม้ครองในการท างานน้อยลง เน่ืองจาก
พวกเขาจะไม่ได้รับประกันสังคมหรือไม่ได้รับ
สัญญาจา้งระยะยาว 

 

 

 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นพ้ืนท่ีซ่ึงมีการ
จัดการด้านแรงงานท่ีไม่มั่นคงและมีการละเมิดสิทธิ
แรงงานมาตั้งแต่ก่อนจะก าหนดเป็นพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายงานว่ามีการให้
ค่าจา้งและมีสภาพการท างานท่ีละเมิดกฎหมายแรงงาน 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บค่าแรงขั้นต ่า และ
ผูต้อบแบบสอบถามน้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นตไ์ดรั้บสิทธิ
ในการลางาน เม่ือเปรียบเทียบกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อ่ืนๆในการวิจัยน้ี สภาพการท างานในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตากได้แสดงระดับท่ีแย่กว่า ในเชิงกฎหมาย
แรงงาน งานวิจยัน้ีแสดงถึงความแตกต่างของสภาพการ
ท างานเก่ียวข้องกับมาตรฐานของแต่ละประเทศท่ี
แตกต่างกัน ซ่ึงส่วนหน่ึงถูกก าหนดภายใต้วิธีการท่ี
รัฐบาลและผูมี้อ  านาจปกครองในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้
คุณค่าและท าการตลาดกับแรงงานของพวกเขา เพื่อจะ
ให้เป็นส่ิงท่ีเชิดหน้าชูตาต่อนักลงทุนจากต่างประเทศท่ี
ตอ้งการจะปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานอย่างเช่นกรณี
ของประเทศกมัพูชา หรืออย่างในกรณีของประเทศไทย
ท่ีเป็นแบบแรงงาน “ใช้แล้วทิ้ง” ซ่ึงเป็นท่ีต้องการ
ส าหรับบริษทัท่ีตอ้งการจ่ายค่าจา้งท่ีต ่าท่ีสุด 



 

การจดัตั้งแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

ในประเทศไทย แรงงานท่ีไม่ไดมี้สัญชาติไทยไม่สามารถจดัตั้งสหภาพแรงงานของตนเองได ้เน่ืองจากคนงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเกือบ
ทั้งหมดเป็นแรงงานชาวเมียนมาร์ ท  าให้การจดัตั้งสหภาพการคา้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากเป็นไปไม่ได ้คนงานประมาณ 15 เปอร์เซ็นต ์ร้องขอ
ความช่วยเหลือจากองคก์รพฒันาเอกชนแต่ในกรณีส่วนใหญ่ถูกทิ้งใหเ้ป็นภาระรายบุคคล ท่ีจะตอ้งเจรจากบันายจา้งของพวกเขาโดยตรง 

 

  การพฒันาและการใหก้ารยอมรับทกัษะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 

ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากผูต้อบแบบสอบถาม 30 เปอร์เซ็นต์
รายงานว่าได้รับการฝึกอบรมทักษะ แต่ทว่า เป็นการอบรมใน
ระหว่างการท างานและเน้ือหาก็เก่ียวกับวิธีการเย็บเส้ือผา้เฉพาะ
ประเภทเท่านั้ น มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ผู ้ตอบแบบสอบถามจากโรงงานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษระบุว่าทกัษะของพวกเขาไม่เป็นท่ียอมรับและไม่ได้
น าไปสู่การเล่ือนต าแหน่งหรือการเพ่ิมค่าจา้ง แมว้่าจะมีผูใ้ชแ้รงงาน
ท่ีไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งในงาน แต่จ านวนปีของประสบการณ์ใน
การตดัเยบ็และการไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งกลบัไม่มีความสัมพนัธ์
กันและการได้รับการเล่ือนต าแหน่งและค่าจ้างปัจจุบันก็ไม่มี
ความสัมพนัธ์เช่นกนั   

การวจิยัพบวา่มีเพียงบางวธีิท่ีผูใ้ชแ้รงงานสามารถเพ่ิมรายไดจ้าก
การท างานของพวกเขาเช่น การท างานล่วงเวลามากข้ึนหรือการ
เปล่ียนงาน แมว้่าผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากเลือกท่ีจะท างาน
ในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม เน่ืองจากพวกเขาสนใจหรือเคยมี
ประสบการณ์ในการตดัเยบ็มาก่อนและไดส้ะสมทกัษะระหว่างการ
ท างาน แต่ช่องทางในการไดรั้บการยอมรับทกัษะของแรงงานและ
การพฒันาอาชีพอยา่งเหมาะสมนั้นยงัขาดอยูม่าก 

 
 

  การสนบัสนุนการดูแลเดก็ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
                                       

 จากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ผูใ้ชแ้รงงานหญิงในโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในวยั
เจริญพนัธ์ุ แต่ผลการวิจยัพบว่าในเขตเศรษฐกิจพิเศษยงัขาดการสนับสนุนการดูแลเด็กอยู่มาก 
และบทบาทของแม่ท่ีเป็นผู้ใช้แรงงานจ านวนมากนั้ นโดยทั่วไปก็ไม่ได้รับความสนใจ 
ประมาณคร่ึงหน่ึงของกรณีศึกษาทั้งหมดพบวา่แรงงานหญิงตอ้งดูแลลูกดว้ยตวัเอง ผลการวิจยั
พบว่าแรงงานข้ามชาติหญิงตอ้งรับภาระดูแลเด็กสูงกว่าแรงงานหญิงท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินผูซ่ึ้งมี
ทางเลือกมากกวา่ 



ขอ้เสนอแนะ 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

เม่ือเทียบกับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในประเทศอ่ืน ๆ สภาพ
การท างานและการสนับสนุน
อ่ืนๆ เพ่ืองานท่ีมีคุณค่ายงัขาด
อยา่งรุนแรง  

เขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับ
การคาดว่าจะมีศักยภาพใน
การสนบัสนุนโอกาสเพื่องาน
ท่ีมีคุณค่าแต่ข้อค้นพบของ
โครงการวิจยัน้ีกลบัช้ีให้เห็น
ว่าย ังไม่มีการตระหนักถึง
ศักยภาพน้ี  ดังนั้ น เพื่อการ
สนับสนุนการสร้างงานทีดี
และการให้ความส าคัญต่อ
สิทธิและความเป็นอยู่ท่ีดีของ
พนักงานทุกคน งานวิจัยน้ีมี
ขอ้เสนอส าคญัดงัต่อไปน้ี 

ส าหรับภาครัฐบาลของประเทศไทย      

 
  

 

1. ส่งเสริมการตรวจสอบแรงงานและการตรวจสอบการปฏิบติัต่อ

แรงงานของโรงงาน จุดเน้นของการตรวจสอบควรอยู่ท่ี การจ่าย

ค่าแรงขั้นต ่า การหักค่าแรง การรับค่าแรงเม่ือลา อตัราค่าล่วงเวลา

รายชัว่โมง ลดการจ่ายส าหรับผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม การยึดเอกสาร

การลงทะเบียน และการปฏิบติั "เงินฝาก" 

2. แก้ไขกฎหมายแรงงานเพ่ือให้แรงงานข้ามชาติสามารถจัดตั้ ง

สหภาพแรงงานของตนเอง  

3. แกไ้ขมาตรา 64 เพื่อ  

ก. อนุญาตให้คนงานมีงานท าอย่างมัน่คงโดยขยายระยะเวลา

อนุญาตการพ านกั  

ข. ลดค่าใชจ่้ายใหถู้กกวา่แผนการตรวจสอบสัญชาติ 

ค. ช่วยใหผู้อ้ยูใ่นความอุปการะสามารถเดินท่างรวมไดแ้ละ  

ง. อนุญาตใหแ้รงงานลงทะเบียนดว้ยตนเองและไม่เช่ือมโยงกบั

นายจา้ง 

4. จดัหาสถานดูแลเดก็ส าหรับบุตรของแรงงาน 

5. จัดการฝึกอบรมแก่แรงงานข้ามชาติเพ่ือเพ่ิมทักษะและความ

ช านาญ 

6. จัดการฝึกอบรมนายจ้างในความตระหนักต่อบทบัญญัติของ

กฎหมายแรงงานมากข้ึนและประโยชน์ของการฝึกอบรมพนกังาน 

7. ส่งเสริมและควบคุมเวทีส าหรับการสนทนาทางสังคมเป็นประจ า 

ส าหรับนายจ้าง ผู ้ซ้ือ พนักงานและ รัฐบาล เพ่ือรับประกัน

สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและมัน่คง 

1. ลบขอ้ก าหนดของการท่ีตอ้งมีถ่ินอยู่ในเมียวดีเพ่ือสิทธ์ิส าหรับ
การท าหนงัสือผา่นแดนภายใตม้าตรา 64 

2. เสริมสร้างการตรวจสอบสภาพการท างานของแรงงานขา้มชาติ
เมียนมาร์ในแม่สอดผ่านการปฏิสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองกับผูช่้วย
ทูตฝ่ายแรงงานของประเทศเมียนมาร์  

3. ให้การสนับสนุนแก่พนักงานท่ีท าการร้องเรียนถึงผู ้ตรวจ
แรงงาน 

  
 

1. ปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานเก่ียวกับการจ่ายค่าแรงขั้นต ่า จ่ายค่า
ล่วงเวลาเป็นรายชัว่โมง จ่ายค่าฝึกอบรมผูฝึ้กงาน และรับประกนัว่า
ไม่มีการหกัเงิน และยกเลิกการปฏิบติั “เงินฝาก” 

2. รับประกนัว่าส าเนาของสัญญาและส าเนาตน้ฉบบัของเอกสารการ
ลงทะเบียนยังคงอยู่ในความครอบครองของคนงานซ่ึงเป็น
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

3. จดัหาสถานเล้ียงเดก็ใหแ้ก่พนกังาน 
4. อนุญาตและสนับสนุนคณะกรรมการสวสัดิการแรงงานเพื่อท า

หนา้ท่ีเป็นเวทีสนทนาและเจรจาต่อรองระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 
5. จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานและรับประกันว่าทักษะและ

ประสบการณ์ท่ีไดรั้บการปรับปรุงของพนักงานจะสะทอ้นอยู่ใน
ค่าจา้งและโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งงาน รวมไปถึงการใชก้าร
ยกเวน้ภาษีส าหรับค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมอยา่งกวา้งข้ึน 

6. สร้างกลไกเพื่อการดูแลตนเองของอุตสาหกรรม เป็นเร่ืองส าคญัท่ี
จะต้องทราบว่านายจ้างบางส่วนก าลังปฏิบัติตามกฎหมาย และ
สร้างสภาพการท างานท่ีเหมาะสมและผลประโยชน์ต่อแรงงาน 
ในขณะท่ีอีกส่วนไม่ท า ซ่ึงมีความจ าเป็นส าหรับนายจา้งในการจดั
ระเบียบและรับผิดชอบซ่ึงกันและกันส าหรับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
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ส าหรับภาครัฐบาลของประเทศเมียนมาร์ 

ส าหรับนายจา้ง  
 


