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ผลประโยชน์สุทธิจากการไปท�างาน
ที่ไต้หวันของคนงานไทย

บทคัดย่อ
บทความนีวั้ดขนาดของต้นทนุ และผลประโยชน์ทีแ่รงงานไทยได้รับจากการไปท�างานทีไ่ต้หวนั เพ่ือประเมินผลประโยชน์

สุทธิที่เป็นตัวเงิน และศึกษาปัจจัยก�าหนดขนาดของประโยชน์สุทธิ และประเมินความพึงพอใจจากการท�างานในไต้หวัน โดย

ใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามจ�านวน 111 ชุด แบ่งเป็น แรงงานที่ก�าลังเดินทางไปท�างานครั้งแรก 26 ชุด แรงงานที่ก�าลังกลับไป

ท�างานอีกครั้ง 25 ชุด แรงงานที่ก�าลังท�างานอยู่ที่ไต้หวัน 50 ชุด และแรงงานไทยคืนถิ่น 10 ชุด ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า โดย

เฉลี่ยแรงงานไทยได้รับผลประโยชน์สุทธิจากการไปท�างานที่ไต้หวันเป็นบวก โดยขนาดของผลประโยชน์สุทธิข้ึนอยู่กับระยะ

เวลาท�างาน ยิ่งท�างานนาน จะได้รับผลประโยชน์สุทธิเพิ่มขึ้น แต่ในอัตราที่ลดลง นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับเงินเดือนที่ได้รับใน

ประเทศไทยก่อนเดินทางไปท�างานที่ไต้หวัน โดยแรงงานที่ได้รับเงินเดือนในไทยสูงมีแนวโน้มจะได้รับผลประโยชน์สุทธิสูงด้วย 

อย่างไรก็ดี แรงงานมีความพึงพอใจในการท�างานอยู่ในระดับปานกลาง โดยแรงงานมีความพึงพอใจค่อนข้างน้อยในเรื่องการ

เลือ่นข้ัน เล่ือนต�าแหน่ง ปรับข้ึนเงนิเดอืนตามความเหมาะสม และการทีไ่ม่สามารถแสดงความคดิเหน็กบันายจ้างหรือหวัหน้างาน

ค�ำส�ำคัญ : แรงงานไทยในไต้หวัน การไปท�างานที่ไต้หวัน ผลประโยชน์ 
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Net Benefit of Thai Workers from Working in Taiwan 

Abstract
This article measures nominal economic cost and benefit from emigrating to work in Taiwan of Thai workers. 

It uses data from 111 questionnaires collected from 26 Thai workers who were about to leave for Taiwan for the 

first time, 25 who were re-entry, 50 who were working in Taiwan and 10 returned Thai workers. It finds positive net 

benefit meaning that after deducting cost, workers earn more from emigrating to work in Taiwan than working 

in Thailand on average. Net benefit increases with working duration in Taiwan, but at a decreasing rate. Workers 

with higher salary in Thailand are likely to receive higher net benefit. However, workers’ satisfaction from working 

in Taiwan is just moderate. They satisfy less about a job promotion, a pay raise and how they are not able to 

express opinions about jobs to their employers or bosses. 

Keywords : Thai Workers in Taiwan, Working in Taiwan, Benefit
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บทน�า
ในปี พ.ศ. 2558 แรงงานไทยเดินทางไปท�างานต่าง

ประเทศจ�านวน 117,291 คน มผีลต่อรายได้เข้าประเทศมลูค่า 

83,161 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.60 ของจีดีพี 

แม้จ�านวนแรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานต่างประเทศมีแนว

โน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ 202,296 คน ในปี พ.ศ. 

2538 แต่รายได้จากการไปท�างานต่างประเทศมีส่วนส�าคัญ

ต่อฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวของแรงงานและต่อการ

พฒันาประเทศ แรงงานไทยบางส่วนประสบความส�าเร็จตาม

ที่คาดหมาย แต่บางส่วนประสบกับความยากล�าบาก มีหน้ี

สิน มีปัญหากับนายจ้าง ตลอดจนปัญหาสุขภาพจากสภาพ

การท�างานทีห่นัก สภาพอากาศทีร้่อนหรือหนาวจดั และเสีย่ง

อันตรายจากสารเคมีต่างๆ

งานศึกษาของ Paitoonpong et al. (2012) ค�านวณ

ผลประโยชน์สทุธทิีไ่ด้รับจากการท�างานในไต้หวนัว่ามค่ีาเฉลีย่

เท่ากับ 190,842 บาทต่อคน (คดิตามระยะเวลาทีท่�างาน) และ

ได้กล่าวถึงปัญหาของแรงงานไทยในไต้หวันว่า มีปัญหาถูก

เอารัดเอาเปรียบ การไม่ปฏิบัติตามสัญญาการจ้างงาน ราย

ได้ไม่พอกับค่าครองชีพ ค่านายหน้าที่สูงเกินไป ปัญหาด้าน

ภาษาและวฒันธรรม และปัญหาการปรับตวักลบัเข้าสูม่าตุภูมิ 

งานศึกษาของศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชีย

ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559) พบว่า การเดินทาง

ไปท�างานที่ไต้หวันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงและมีขั้น

ตอนของการจ่ายเงินค่าเดินทางแตกต่างกันไป เช่น บริษัท

จัดหางานบางแห่งไม่เรียกเก็บเงินกับแรงงานทันที แต่จะท�า

สัญญาจ้างโดยระบุให้หักค่าใช้จ่ายจากเงินเดือนที่ได้รับใน

ไต้หวันจนกว่าจะครบ ในขณะทีบ่างบริษทัเรียกเกบ็บางส่วน ที่

เหลอืไปหกัหลงัจากเข้าท�างานในไต้หวนัแล้ว บางบริษทัจดัหา

งานมีบริการให้เงินกูก้บัแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศด้วย 

แรงงานบางรายยงัใช้หน้ีไม่หมดแม้ท�างานครบสญัญาจ้างและ

เดินทางกลับไทยแล้วก็ตาม สะท้อนถึงความไม่คุ้มค่าของ

การเดินทางไปท�างานต่างประเทศ นอกจากน้ี การเดินทาง

ไปท�างานต่างประเทศของแรงงานไทยยังมีปัญหาการหลอก

ลวงแม้จะน้อยลงจากอดีต

สภุางค์ จนัทวานิช และคณะ (2553) พบว่า มธุีรกจิไม่

ว่าจะเป็นร้านขายสนิค้าไทยและร้านขายอาหารไทยในไต้หวนั

จ�านวนมากหลากหลายประเภท ทัง้ทีเ่ป็นร้านขายอาหาร ร้าน

คาราโอเกะ และผับ/ดิสโกเทค บางแห่งเป็นแหล่งมั่วสุมและ

แหล่งอบายมุขต่างๆ ตลอดจนแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยสูงอีกด้วย 

งานศึกษาของชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธ์ิ และคณะ (2553) เก็บ

ข้อมูลแรงงานไทย 10 คน พบว่า 7 คนสามารถส่งเงินกลับ

บ้านเกดิได้ตามเป้าหมายทีต้ั่งไว้ อกี 2 คนสามารถส่งเงินกลบั

บ้านเกิดได้แต่น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้ และอีก 1 คนที่ไม่สามารถ

ส่งเงินกลับบ้านได้ โดยส่วนใหญ่เห็นว่า รายได้ไม่มากเท่าที่

คาดหวังและน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่ก็ยังดีกว่า

ท�างานที่เมืองไทยที่ไม่มีเงินเก็บ นอกจากนี้ ยังไม่พบการถูก

ละเมิดสิทธิแรงงานไทยทั้ง 10 ราย มีสายด่วน 1955 ช่วยรับ

ปรึกษาปัญหาให้กบัแรงงานเป็นภาษาไทย 24 ช่ัวโมง และยงัมี

กจิกรรมทางวฒันธรรม กฬีา รวมถงึรายการวทิยกุระจายเสยีง

เป็นภาษาไทยอกีด้วยโดยแรงงานทีท่�างานในบริษัทใหญ่จะได้

รับการดูแลดีกว่าหากท�างานใน SMEs ดุษฎี อายุวัฒน์ และ

คณะ (2553) พบว่า แรงงานได้รับค่าจ้างข้ันต�า่เป็นเงิน 17,280 

เหรียญต่อเดือน ท�างาน 8 ชั่วโมงต่อวัน แต่หากท�างานล่วง

เวลา 2 ชั่วโมงแรกจะได้ 96 เหรียญไต้หวันต่อชั่วโมง หาก

ท�างานล่วงเวลาเกิน 2 ชั่วโมง ชั่วโมงที่ 3 จะได้ 120 เหรียญ

ต่อชั่วโมง และหากเป็นล่วงเวลา วันเสาร์-อาทิตย์ จะได้ค่า

ตอบแทนต่อวันเท่ากับ 144 เหรียญต่อวัน ดังนั้นตลอดเดือน

แรงงานได้รับเงินค่าตอบแทนระหว่าง 35,000-42,000 บาท 

สวัสดิการที่ได้รับได้แก่สิทธิจากระบบประกันสังคมและการ

ตรวจสุขภาพทุกๆ 6 เดือน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดหาที่พัก

และอาหารให้ แต่ต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทด้วย รายจ่าย 

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและอาหารราว 5,000 เหรียญ ค่าใช้

จ่ายให้ล่ามต่อเดือน 800 เหรียญ ค่าใช้จ่ายเรื่องสังคม กิน

ดื่ม เล่นการพนัน 2,000 เหรียญต่อเดือน ค่าฝากสะสมเดือน

ละ 2,000-3,000 เหรียญ และมีเงินส่งกลับบ้านเกิดเดือนละ 

7,000-10,000 เหรียญ แรงงานบางส่วนถูกเอาเปรียบในการ
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จ้างงาน ขณะเดียวกันแรงงานก็ใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงเรื่องสิ่ง

เสพติด สุรา ท�าให้มีการทะเลาะวิวาท ความเสี่ยงเรื่องเพศ 

และท�าให้การมาท�างานต่างประเทศไม่ประสบความส�าเร็จ

บทความน้ีจะค�านวณต้นทนุและผลประโยชน์จากการ

ไปท�างานในไต้หวันของคนงานไทยโดยใช้กลุม่ตัวอย่างจ�านวน 

111 คน ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ก�าลังจะเดินทาง

ไปท�างานที่ไต้หวัน ทั้งที่เดินทางไปครั้งแรก และที่เคยไปมา

ก่อน กลุม่ทีก่�าลงัท�างานอยูท่ีไ่ต้หวนั และกลุม่คนืถิน่ ซึง่หมาย

ถึง แรงงานที่เคยไปท�างานที่ไต้หวันและได้กลับมาอาศัยอยู่

ในประเทศไทยแล้ว นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ท�าให้

ขนาดของผลประโยชน์สุทธิแตกต่างกัน ซึ่งยังไม่ปรากฏใน

งานศึกษาอื่นๆ และยังได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของ

แรงงานในการท�างานที่ไต้หวัน เพื่อวัดผลเชิงคุณภาพหรือ

ผลประโยชน์สุทธิอื่นๆ ที่ไม่อาจค�านวณเป็นตัวเลขได้อีกด้วย 

ส่วนทีส่องของบทความจะเป็นกรอบแนวคดิทางทฤษฎี

และวิธีการศึกษา ส่วนที่สามจะแสดงข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับ

การไปท�างานที่ไต้หวันของคนงานไทย ส่วนที่สี่เป็นผลการ

ศึกษาขนาดของผลประโยชน์สุทธิ ส่วนที่ห้าแสดงความพึง

พอใจจากการไปท�างานที่ไต้หวันของคนงานไทย ส่วนที่หก

ศึกษาปัจจัยก�าหนดขนาดของผลประโยชน์สุทธิและความพึง

พอใจ ส่วนท่ีเจ็ดเป็นสรุปผลการศึกษาและน�าเสนอข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบาย 

กรอบแนวคิดทางทฤษฎีและวิธีการศึกษา
แนวคิดทางทฤษฎีที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลประโยชน์ (Benefit-Cost Analysis) กล่าวคือผู้ที่เดินทาง

ไปท�างานท่ีต่างประเทศย่อมประเมินความคุ้มค่าด้วยการ

เปรียบเทียบประโยชน์และต้นทุนตลอดช่วงตั้งแต่ก่อนเดิน

ทางไปจากประเทศไทยไปท�างานยังต่างประเทศ ระหว่างที่

ท�างานในต่างประเทศ จนกระทั่งเดินทางกลับมาท�างานใน

ประเทศไทย โดยค�านวณเปรียบเทียบกระแสรายได้กับค่าใช้

จ่ายต่างๆ ณ มลูค่าปัจจบุนั โดยปกตแิรงงานไทยจะต้องจ่าย

ค่านายหน้าจัดหางาน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าท�าหนังสือเดินทาง 

ค่าตรวจสุขภาพที่ประเทศต้นทางและปลายทาง ค่าวีซ่า ค่า

ใบอนุญาตท�างาน ค่าทดสอบทักษะฝีมือ ค่าฝึกอบรม ค่าใบ

สมัคร เป็นต้น ซึ่งส่วนนี้จะเป็นต้นทุนคงที่ที่เกิดขึ้นก่อนการ

เดินทาง นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ท�างาน

อยู่ที่ไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่า

รักษาพยาบาล ค่าสนัทนาการต่างๆ ค่าเสือ้ผ้า ค่าใช้จ่ายส่วน

ตัว ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่ง

ส่วนน้ีเป็นค่าใช้จ่ายแปรผัน รวมถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสจาก

การทีไ่ม่ได้ท�างานในประเทศไทย แรงงานบางคนอาจมต้ีนทนุ

ที่ต้องจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ นอกจากนี้ ยังมีต้นทุนอื่นๆ ที่

ไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ เช่น ความเหงา ความคิดถึง

บ้าน และความเครียด อันเกิดจากการที่ต้องอาศัยห่างจาก

ครอบครัว หรือการต้องปรับตัวหลังคืนถิ่น เป็นต้น ซึ่งจะไม่

ครอบคลุมถึงในการค�านวณน้ี ในส่วนประโยชน์ที่ได้รับน้ัน 

โดยทั่วไปคือ รายรับที่ได้จากการท�างานในต่างประเทศซึ่ง

เป็นผลกระทบทางตรง ทั้งน้ี อาจมีผลกระทบทางอ้อมจาก

เงนิโอนกลบัและการล้นไหล (spillover) ซึง่จะไม่ครอบคลมุถงึ

ในการค�านวณน้ีเช่นกนัโดยเราสามารถวเิคราะห์ผลประโยชน์

และต้นทุนสุทธิ ณ มูลค่าปัจจุบัน ดังนี้
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โดยที ่NPV คอื ประโยชน์สทุธิจากการไปท�างานในต่าง

ประเทศจากการท�างานในไต้หวันจ�านวน n ปี, B คือ รายได้

หรือค่าจ้างและค่าล่วงเวลา, Cf คอื ต้นทนุคงที,่ Cv คอื ต้นทนุ

แปรผัน, r คือ อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราส่วนลด ซึ่งเพื่อความ

ง่ายก�าหนดให้ r มีค่าต�่ามากจนสามารถละเลยได้

โดยผูวิ้จัยเกบ็ข้อมลูจากแรงงานไทยด้วยแบบสอบถาม

เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานะภาพสมรส ภูมิล�าเนาเดิม อาชีพ เป็นต้น และข้อมูล

เก่ียวกับเงินเดือน ต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันต่างๆ แล้ว

น�าข้อมูลเหล่าน้ีมาค�านวณหาผลประโยชน์สุทธิที่ได้รับจาก

การไปท�างานที่ไต้หวัน แล้วจึงเปรียบเทียบกับค่าเสียโอกาส

หากท�างานในประเทศไทย แล้วจึงศึกษาถึงปัจจัยก�าหนด

ความแตกต่างของผลประโยชน์สุทธิ ได้แก่ เพศ ระดับการ

ศึกษา สถานะสมรส รายได้ก่อนเดินทาง ระยะเวลาที่ท�างาน

ในไต้หวัน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้วัดระดับความพึง

พอใจของแรงงานทีม่ต่ีอสภาพการท�างานในบริษัททีไ่ต้หวนัอกี

ด้วย โดยเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตามความสะดวกจากแรงงาน

ไทยที่ท�างานในไต้หวัน 3 กลุ่ม รวม 111 คน ดังนี้

• แรงงานไทยทีก่�าลงัเดนิทางไปท�างานทีไ่ต้หวนั คร้ัง

แรกจ�านวน 26 คน และ กลบัเข้าไปอกี (Re-entry) จ�านวน 25 

คน รวมเป็น 51 คน โดยเก็บข้อมูลจากแรงงานที่มาฝึกอบรม

ที่ส�านักบริการแรงงานไทยไปต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน

ก่อนเดินทางไปท�างานที่ไต้หวันในเย็นวันนั้นหรือวันรุ่งขึ้น

• แรงงานไทยทีก่�าลงัท�างานอยูใ่นไต้หวนั แบ่งเป็น ที่

ไทเป 25 คน และเกาสง 25 คน รวมเป็น 50 คน โดยขอความ

อนุเคราะห์จากส�านักแรงงานในไต้หวนัช่วยแจกแบบสอบถาม

• แรงงานไทยคนืถิน่ทีเ่คยเดนิทางไปท�างานทีไ่ต้หวนั 

จ�านวน 10 คน โดยใช้วิธีโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูล โดยได้

รับรายช่ือและเบอร์โทรศพัท์จากส�านักงานบริหารแรงงานไทย

ไปต่างประเทศ

นอกเหนือจากข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยยังได้

ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานและ

บุคคลที่เกี่ยวข้องได้แก่ นักวิชาการ บุคลากรของส�านักงาน

บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ บริษัทจัดหางาน และ

แรงงานไทย 3 ท่าน ที่ก�าลังเดินทางไปท�างานที่ไต้หวัน งาน

ศึกษาน้ีศึกษาเฉพาะผลประโยชน์สุทธิในระดับปัจเจกหรือ

บุคคลเท่าน้ัน ไม่ครอบคลุมถึงระดับครัวเรือน ชุมชน และ

ประเทศ และแม้กลุ่มตัวอย่างจะมีขนาดใหญ่พอควร แต่การ

สุม่ตวัอย่างเป็นแบบบงัเอญิหรือตามความสะดวกจงึอาจท�าให้

ตัวอย่างที่ได้มีข้อจ�ากัดในการเป็นตัวแทนที่ดีของประชากร 

ข้อมูลทุติยภมูกิารไปท�างานท่ีไต้หวันของแรงงานไทย
คนงานไทยในไต้หวนันิยมท�างานในเมอืงเถาหยวน ซึง่

เป็นเขตอตุสาหกรรม ต้ังอยู่ห่างจากกรงุไทเปไปทางทศิตะวนั

ตกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร รองลงมาคือ เมืองเกา

สง ซึ่งเป็นเมืองท่าและมีท่าเรือใหญ่ติด 1 ใน 10 อันดับโลก 

และเป็นศนูย์กลางธุรกจิทางภาคใต้ทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของ

ไต้หวนั จงึมสี�านักงานแรงงานไทยในไต้หวนัจ�านวน 2 แห่งคอื 

ทีไ่ทเป และทีเ่กาสง ทัง้น้ี ข้อมลูแรงงานไทยในไต้หวนัจากเวบ็

ไซด์ของกระทรวงแรงงานของประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี้

ในปี พ.ศ. 2558 มีแรงงานไทยเดินทางไปท�างานที่

ไต้หวันรวมทัง้สิน้ 34,738 คน หากพจิารณาในช่วง 20 ปีทีผ่่าน

มาคือ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 ถงึ 2558 พบว่า จ�านวนแรงงานไทย

ทีเ่ดนิทางไปท�างานทีไ่ต้หวนัมแีนวโน้มลดลงจาก 120,360 คน 

ในปี พ.ศ. 2538 โดยลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี แนวโน้มของ

การลดลงของการเดนิทางไปท�างานไต้หวนัสอดคล้องกบัการ

ลดลงของการเดินทางไปท�างานในต่างประเทศของแรงงาน

ไทยในภาพรวม ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลจากการเติบโตภายใน

ประเทศทีส่่งผลให้เกดิความต้องการใช้แรงงานมากข้ึน ค่าจ้าง

ในประเทศปรับตัวสูงขึ้น ท�าให้แรงงานไทยนิยมไปท�างานใน

ต่างประเทศลดลง หากพจิารณาสดัส่วนของแรงงานไทยทีเ่ดนิ

ทางไปท�างานในประเทศต่างๆ สดัส่วนของไต้หวันมแีนวโน้ม

ลดลงจากร้อยละ 59 ในปี พ.ศ. 2538 เป็นร้อยละ 30 ในปีพ.ศ. 

2558 โดยลดลงอย่างชัดเจนในช่วงปี พ.ศ. 2546-2552 แสดง

ให้เห็นว่า ประเทศที่แรงงานไทยเดินทางไปท�างานมีการกระ

จายตัวมากขึ้น โดยมิได้กระจุกตัวอยู่ที่ไต้หวัน
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ทั้งน้ี ข้อมูลจากเว็บไซด์ของกระทรวงแรงงานของ

ไต้หวัน (www.english.mol.gov.tw) รายงานว่า ณ ปลายปี 

พ.ศ. 2558 มีแรงงานไทยที่ท�างานอยู่ในไต้หวันสะสมรวมทั้ง

สิ้น 58,372 คน หากพิจารณาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง

ยอดแรงงานไทยสะสมในไต้หวัน ก็พบว่า มีแนวโน้มลดลง

เรื่อยมาในช่วงปี พ.ศ. 2544-2558 โดยลดลงถึงร้อยละ 54.3 

จาก 127,732 คน ในปี พ.ศ. 2544 หากเปรียบเทยีบกบัแรงงาน

ชาติอื่นๆ ในไต้หวัน พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 แรงงานไทยมี

จ�านวนคิดเป็นร้อยละ 9.9 ของแรงงานต่างชาติสะสมทั้งหมด

ในไต้หวัน ซึ่งลดลงอย่างมากจากร้อยละ 41.9 ในปี พ.ศ. 

2544 โดยแรงงานต่างชาติในไต้หวันส่วนใหญ่มาจากประเทศ

อินโดนีเซียสูงถึงร้อยละ 40 (เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 29.9 

ในปี พ.ศ. 2548) รองลงมา ได้แก่ ประเทศเวียดนามอีกร้อย

ละ 28.8 (เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับร้อยละ 4 ในปี พ.ศ. 

2548) และประเทศฟิลิปปินส์ ร้อยละ 20.9 (ลดลงเมื่อเทียบ

กับร้อยละ 23.9 ในปี พ.ศ. 2548) 

คนงานไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เดินทางไปคร้ังแรก

นิยมใช้บริการบริษัทจดัหางานเอกชนในการเดนิทางไปท�างาน

ที่ไต้หวัน ในปี พ.ศ. 2558 แรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานที่

ไต้หวันจ�านวน 26,582 คน (คิดเป็นร้อยละ 77) เดินทางไป

ด้วยวิธีน้ี ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับการเดินทางไป

ท�างานในต่างประเทศของแรงงานไทยในภาพรวมทีม่สีดัส่วน

ของการเดินทางด้วยวิธีนี้เพียงร้อยละ 29 วิธีที่นิยมรองลงมา

คอื เดนิทางด้วยตัวเอง มจี�านวน 7,722 คน คดิเป็นร้อยละ 22 

เดินทางโดยใช้บริการจัดหางานของรัฐจ�านวน 414 คน หรือ

คิดเป็นร้อยละ 1 และใช้วิธีนายจ้างพาลูกจ้างไปท�างานและ

นายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 14 คน และ 6 คน ตามล�าดับ

ส�าหรับระดับการศึกษาของแรงงาน พบว่า ร้อยละ 36 

ของแรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานที่ไต้หวันในช่วงปี พ.ศ. 

2552-2558 มีวุฒิศึกษาสูงที่สุดในระดับประถมศึกษาที่ 6 

ร้อยละ 36 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 18 มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ร้อยละ 4 ปวส. ร้อยละ 3 ปวช. ร้อยละ 2 ประถมศึกษาปีที่ 

4 และร้อยละ 1 ปริญญาตรี ทั้งนี้ สัดส่วนแรงงานที่จบการ

ศึกษาระดับมัธยม 6 มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากร้อยละ 15 

ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2558 นอกจาก

นี้ สัดส่วนแรงงานที่จบการศึกษาระดับมัธยม 3 ก็มีสัดส่วน

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 35 ในปี 

พ.ศ. 2558 ในขณะที่สัดส่วนแรงงานที่จบการศึกษาประถม 6 

หรือต�่ากว่าลดลงจากร้อยละ 44 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 

35 ในปี พ.ศ. 2558 

แรงงานไทยที่เดินทางไปท�างานที่ไต้หวันส่วนใหญ่มี

ภูมิล�าเนามาจากจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย

ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดที่เป็นภูมิล�าเนาของแรงงานไทยที่

ไปท�างานที่ไต้หวัน 5 อันดับแรก ได้แก่ อุดรธานี 5,771 คน 

นครราชสีมา 3,645 คน เชียงราย 2,059 คน บุรีรัมย์ 1,917 

คน และขอนแก่น 1,912 คน หากพิจารณาในช่วงปี พ.ศ. 

2552-2558 พบว่า ทัง้ 5 จงัหวดัต่างติด 5 อนัดบัแรกทกุปี โดย

มจีงัหวดัอดุรธานีเป็นจงัหวดัทีส่่งออกแรงงานไทยไปท�างานที่

ไต้หวนัจ�านวนมากทีส่ดุเป็นประจ�าทกุปี ซ่ึงสอดคล้องกบัภาพ

รวมของแรงงานไทยทีเ่ดนิทางไปท�างานในประเทศอืน่ๆ ด้วย

แรงงานไทยส่วนใหญ่ในไต้หวันท�างานในต�าแหน่งผู้

ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการประกอบ โดยในปี พ.ศ. 2558 แรงงานร้อยละ 88 

หรือจ�านวน 30,570 คน ท�างานในต�าแหน่งดังกล่าว โดยส่วน

ใหญ่ท�างานผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ พลาสติก ชิ้นส่วนอิเลคทรอ

นิคส์ และสิง่ทอ รองลงมา ได้แก่ ต�าแหน่งอาชีพพืน้ฐาน ได้แก่ 

กรรมกรหรอืคนงานท�างานหนัก คิดเป็นร้อยละ 7 หรือจ�านวน 

2,295 คน และผูป้ฏบิติังานโดยใช้ฝีมอืในธุรกจิต่างๆ เช่น ช่าง

ต่างๆ ร้อยละ 4 หรือจ�านวน 1,397 คน หากพิจารณาแนว

โน้มการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนต�าแหน่งงาน พบว่า ในช่วง

ปี พ.ศ. 2552-2558 ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 

ผลประโยชน์สุทธิของการไปท�างานที่ไต้หวัน
คนงานไทยที่เดินทางไปท�างานที่ไต้หวันจะได้รับค่า

ตอบแทนเท่ากับเงินเดือนขั้นต�่า ซึ่งปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2559) 

อยู่ที่เดือนละ 20,008 เหรียญไต้หวัน (เงินเดือนขั้นต�่าได้มีการ
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ปรับสูงขึ้นเรื่อยๆ จาก 19,047 และ 19,273 ในปี พ.ศ. 2556 

และ 2557 ตามล�าดับ) หรือคิดเป็นประมาณ 22,000 บาท 

(อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญไต้หวัน = 1.10 บาท) ส�าหรับ

ช่ัวโมงท�างานล่วงเวลาน้ันไม่แน่นอน จากการสมัภาษณ์ผูแ้ทน

จากบริษัทจัดหางาน ได้ข้อมูลว่า ค่าตอบแทนแรงงานไทยใน

ไต้หวันรวมค่าล่วงเวลาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 25,000 บาท ซึ่งจะสูง

หรือต�า่กว่าน้ีข้ึนอยูกั่บจ�านวนช่ัวโมงท�างานล่วงเวลาทีแ่รงงาน

ได้รับ โดยอัตราค่าล่วงเวลาถูกก�าหนดส�าหรับ 2 ชั่วโมงแรก

เท่ากับ 1.33 เท่าของเงินเดือนคิดเป็นชั่วโมง และ 2 ชั่วโมง

หลังเท่ากับ 1.66 เท่าของเงินเดือนคิดเป็นชั่วโมงและสามารถ

ท�างานล่วงเวลาได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง และไม่เกินเดือนละ 

46 ช่ัวโมงจากการสมัภาษณ์ตวัแทนแรงงานพบว่าแรงงานบาง

คนท�างานล่วงเวลาเกนิกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด เช่น 6-8 ช่ัวโมง

ต่อวัน หรือ 105 ชั่วโมงต่อเดือน แต่จะมีงานให้ท�าเพียงบาง

ช่วง ซึ่งส่วนใหญ่ประมาณ 2-3 เดือนเท่านั้น

ดงันัน้ ค่าตอบแทนทีค่นงานไทยจะได้รับต�า่ทีส่ดุทีเ่ป็น

ไปได้ คอืกรณีทีไ่ม่มช่ัีวโมงท�างานล่วงเวลาเลย เท่ากบั 22,000 

บาท ค่าเฉล่ียจากการสมัภาษณ์เท่ากบั 25,000 บาท และสงูสดุ

เกดิข้ึนกรณีทีท่�างานเดอืนละ 46ช่ัวโมงตามเพดานทีก่ฎหมาย

ก�าหนด จะได้ค่าตอบแทนรวม 22,000 + 8,000 = 30,000 

บาท อย่างไรก็ดี หากคนงานท�างานหลายปี คนงานอาจได้

เบี้ยขยันหรือเงินพิเศษเพิ่มเติม อันเป็นผลจากประสบการณ์

ท�างานและฝมีอืที่ไดร้บัการพัฒนาขึน้ตลอดจนการที่สามารถ

พดูสือ่สารภาษาจนีได้ ท�าให้คนงานบางคนได้รับการเลือ่นข้ัน

เป็นหัวหน้า เช่น จากการสัมภาษณ์แรงงานไทยที่ไปท�างาน

เป็นช่างเช่ือมที่ก�าลังเดินทางไปท�างานที่ไต้หวันเป็นรอบที่ 4 

ได้รับเบี้ยขยันหรือเงินพิเศษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จาก 1,200-3,000 

เหรียญไต้หวันต่อเดือนในรอบแรกเป็น 5,000-6,000 เหรียญ

ไต้หวัน ในรอบที่ 2 และ 3 และ 8,000 เหรียญไต้หวันใน

รอบที่ 4 ในกรณีนี้ ผลประโยชน์ที่ได้รับจะเพิ่มกว่าตัวเลขที่

ค�านวณข้างต้น

ในส่วนค่าใช้จ่ายรายเดือนนั้น แรงงานจะถูกหักเป็น

ค่าที่พักและค่าอาหารประมาณ 2,500 เหรียญไต้หวัน ค่า

ดแูลของบริษทัจดัหางานไต้หวนั 2,500 เหรียญในปีแรก 1,700 

เหรียญในปีทีส่อง และ 1,500 เหรียญในปีทีส่าม ค่าเบีย้ประกัน

กองทุนประกันภัยแรงงานขั้นต�่า 360 เหรียญไต้หวัน ค่าเบี้ย

ประกันกองทุนประกันสุขภาพ 295 เหรียญไต้หวัน รวมเป็น

ค่าใช้จ่ายรายเดอืนคดิเป็นเงินบาทประมาณ 6,035 บาท ค่าใช้

จ่ายส่วนตวัอกีประมาณ 5,000 บาท (ข้อมลูจากการสมัภาษณ์

ตวัแทนแรงงานและบริษทัจดัหางาน) รวมค่าใช้จ่ายรายเดอืน

ประมาณ 11,035 บาทต่อเดอืน นอกจากน้ี ยงัมค่ีาใบอนุญาต

ท�างาน ใบถิ่นที่อยู่ หรือใบกาม่า ปีละ 1,500 เหรียญ และค่า

ตรวจโรค ปีละ 1,500 เหรียญ คิดเป็นเงินบาทประมาณ 272 

บาทต่อเดือน ดังนั้น คนงานไทยจะมีเงินออมรายเดือนอยู่ใน

ช่วง 10,693-18,693 บาท ดังแสดงในตารางที่ 1

หากพจิารณาค่าใช้จ่ายก่อนเดนิทางไปท�างานทีไ่ต้หวนั 

ซึ่งหลักๆ ได้แก่ ค่าบริการที่ปัจจุบันจัดเก็บโดยบริษัทจัดหา

งานจ�านวน 65,000 บาท ซึ่งได้ปรับลดลงจากหลายปีก่อน

อย่างมาก หากรวมค่าท�าหนังสอืเดนิทางหรือพาสปอร์ต 1,000 

บาท ค่าตรวจสขุภาพ 1,500 บาท และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ เช่น ค่า

ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าเดินทางในประเทศไทยอีก จะตกประมาณ 

70,000 บาท ดงัน้ัน เพือ่มเีงนิพอส�าหรับจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วน

ก่อนเดินทางนี้ คนงานจะต้องท�างาน 6.5 เดือนในกรณีที่ไม่มี

ช่ัวโมงล่วงเวลาเลย 5.1 เดอืนโดยเฉลีย่ และ 3.7 เดอืนในกรณี

ที่ท�างานล่วงเวลาเดือนละ 46 ชั่วโมง ตามเพดานที่กฎหมาย

ก�าหนด จะเห็นว่า แรงงานต้องท�างานประมาณ 4-7 เดือน 

แล้วแต่กรณีก่อนถึงจะมเีงนิเกบ็ ทัง้น้ี หากแรงงานท�างานครบ 

3 ปี ตามระยะเวลาทีไ่ด้รับอนุญาตในคร้ังแรกจะมเีงินออมราว 

315,444 บาท ในกรณีทีไ่ม่มช่ัีวโมงล่วงเวลา 423,114 บาท โดย

เฉลี่ย และ 603,784 บาท ในกรณีท�างานล่วงเวลาตามชั่วโมง

สูงสุดที่กฎหมายก�าหนด ดังแสดงในตารางที่ 1 ทั้งนี้ ยิ่งเมื่อ

ท�างานนานขึน้ เงนิเดอืนจะถกูปรับให้สงูข้ึนตามประสบการณ์

1ค่าล่วงเวลาคิดจาก 46 ชั่วโมง *1.33 เท่า* ค่าตอบแทนขั้นต�่าต่อชั่วโมง 120 เหรียญไต้หวัน *1.0865 บาท/เหรียญไต้หวัน = 7,976.65
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การท�างานที่ยาวนานขึ้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทจัดหางาน ทั้งในประเทศไทยและไต้หวันก็จะลดลงด้วย นั่นคือ 

ผลตอบแทนสุทธิจะยิ่งสูงขึ้นเมื่อท�างานในไต้หวันเป็นเวลานานขึ้นกว่าตัวเลขในตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เงินออม ในกรณีต่างๆ

ที่มำ : จากการค�านวณของผู้เขียน

ในส่วนนี้ จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจ�านวน 111 ชุด

1) ลักษณะกลุ่มตัวอย่ำง

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 111 คน พบว่า เป็นแรงงานเพศชาย 52.3% และแรงงานเพศหญิง 47.7% ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 30-45 ปี โดยคิดเป็น 64% รองลงมามีอายุ 30 ปี โดยคิดเป็น 25.2% แรงงานส่วนใหญ่ 76.6% มีภูมิล�าเนามาจาก

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ ตามล�าดับ รองลงมา 17.1% มีภูมิล�าเนาในภาคเหนือ 

เช่น เชียงราย น่าน และล�าปาง ตามล�าดับ จากผลการส�ารวจพบว่า แรงงานส่วนใหญ่ 67.6% ของแรงงานที่ไปท�างานที่ไต้หวัน

จะผ่านการสมรสแล้ว อย่างไรก็ดี พบว่า ในจ�านวนดังกล่าวมีการหย่า แยกทางกัน หรือถูกทอดทิ้ง คิดเป็น 17.1% และหม้าย 

5.4% ของกลุ่มตัวอย่างแรงงานทั้งหมด แรงงานที่ไปท�างานที่ไต้หวันนั้นส่วนใหญ่ 61.2% จะจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 

โดย 31.5% เป็นระดับมัธยมปลาย 29.7% เป็นระดับมัธยมต้น รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา 21.6% และ ปวช. 11.7% 

แรงงานกลุ่มตัวอย่างก่อนจะไปท�างานที่ไต้หวันนั้น 32.4% เคยท�าอาชีพรับจ้าง 22.5% เคยท�างานในภาคการผลิต และ 

20.7% เคยท�างานเพาะปลูก โดย 38.7% จะมีรายได้ต่อเดือน ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส และอื่นๆ น้อยกว่า 

9,000 บาท รองลงมาเป็น 9,000-15,000 บาท (33.3%) ทั้งนี้ คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 10,652 บาท เมื่อเดินทาง

ไปท�างานที่ไต้หวัน แรงงานส่วนใหญ่ 51.4% ท�างานในโรงงานต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตพลาสติก โรงงานประกอบอะไหล่และ

ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รองลงมา เป็นโรงงานทอผ้า 16.5% และก่อสร้าง 9.2% เมื่อแรงงานกลับมาจากการไปท�างาน

ที่ไต้หวัน ส่วนใหญ่ 55% กลับมาประกอบอาชีพเดิมก่อนเดินทางไปไต้หวัน โดยจะประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป 30% เพาะปลูก 

25.0% ค้าขาย 13.3% และมีการว่างงาน 16.7% นอกจากนี้ พบว่าแรงงานที่กลับมาจากไต้หวันจะมีรายได้ต่อเดือนซึ่งประกอบ

ด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส อยู่ระหว่าง 9,000-15,000 บาท (40%) รองลงมาเป็นน้อยกว่า 9,000 บาท (34.3%) คิดเป็น
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 11,926.8 บาท ซึ่งสูงกว่าเดิม

แรงงานส่วนใหญ่ 80.4% ไปท�างานที่ไต้หวันมากกว่า 1 ครั้ง โดย 43.9% ไปท�างานที่ไต้หวัน 1-2 ครั้ง และ 36.4% ไป

ท�างานที่ไต้หวัน 3-5 ครั้ง ระยะเวลาที่แรงงานไปท�างานที่ไต้หวันส่วนใหญ่จะน้อยกว่า 12 ปี โดย 26.9% จะอยู่ระหว่าง 1-3 ปี 

รองลงมาคือ 7-9 ปี (25.9%) เหตุผลหลักที่ท�าให้แรงงานไปท�างานที่ไต้หวันคือ ต้องการรายได้มากขึ้นโดยคิดเป็น 82.4% รองลง

มาคอืต้องการหารายได้เพือ่ใช้ในการศกึษาของคนในครอบครัวโดยคิดเป็น 15.7% รวมถึงต้องการมีเงินเก็บและอยากเปลีย่นงาน

โดยคิดเป็น 1.8% แรงงานส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการไปท�างานที่ไต้หวันผ่านบริษัทจัดหางานและครอบครัวหรือญาติ โดยคิดเป็น

อย่างละ 27.5% รองลงมาคือเพื่อน 24.8% และนายหน้า 17.4% แรงงานส่วนใหญ่ได้งานในไต้หวันผ่านนายหน้าจัดหาแรงงาน 

(เอกชน) โดยคิดเป็น 69.4% รองลงมาเป็นครอบครัวหรือญาติ โดยคิดเป็น 23.1% 

แรงงานส่วนใหญ่ 56.6% จะเงนิส่งกลบับ้านปีละประมาณ 150,000-300,000 บาท รองลงมาคอืปีละน้อยกว่า 150,000 บาท 

(32.9%) ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วแรงงานจะส่งเงินกลับบ้านประมาณ 172,422.8 บาทต่อปี และจากการส�ารวจพบว่า 52.3% จะส่งเงิน

ผ่านการโอนเงนิทีธ่นาคารหรือส่งผ่านนายหน้าโดยคดิเป็น 19.3% นอกจากน้ี แรงงานส่วนใหญ่ 74.3% จะส่งเงินกลบัเดอืนละคร้ัง 

2) ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจที่กลุ่มตัวอย่ำงได้รับ

จากผลการส�ารวจพบว่า แรงงานส่วนใหญ่ 95.5% มีรายได้จากการไปท�างานครั้งแรกที่ไต้หวันมากกว่า 15,000 บาทต่อ

เดอืน หรือโดยเฉลีย่อยูท่ี ่21,340.9 บาทต่อเดอืน ซ่ึงมค่ีาใกล้เคยีงกับค่าจ้างข้ันต�า่ทีไ่ต้หวนัและมากกว่ารายได้ทีแ่รงงานได้รับใน

ประเทศไทยก่อนไปท�างานที่ไต้หวัน (ซึ่งส่วนใหญ่ต�่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน) จึงอาจกล่าวได้ว่ารายได้ที่สูงขึ้นจากการท�างาน

ในไต้หวันเป็นปัจจัยหนึ่งของแรงงานในการเดินทางไปท�างานที่ไต้หวัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการส�ารวจในหัวข้อ 4.1 ทั้งนี้ หาก

พิจารณาเพิ่มเติมจะพบว่าแรงงานมีรายได้จากการไปท�างานครั้งแรกที่ไต้หวันระหว่าง 20,000-25,000 บาท ในสัดส่วน 38.6% 

และระหว่าง 15,000-20,000 บาท ในสัดส่วน 33% ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 ขณะที่แรงงานส่วนใหญ่ 94.6% มีรายได้ครั้งสุดท้าย

จากการไปท�างานที่ไต้หวันมากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 22,798.6 บาทต่อเดือน โดยส่วนใหญ่ 53.6% มี

รายได้ครั้งสุดท้ายจากการไปท�างานที่ไต้หวันระหว่าง 20,000-25,000 บาท รองลงมา 32.1% มีรายได้มากกว่า 25,000 บาท 

ตามล�าดับ ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 ซึ่งสูงกว่ารายได้ครั้งแรก นอกจากนี้ แรงงานยังได้รับค่าล่วงเวลาและโบนัสจากการท�างาน

โดยเฉลี่ยเท่ากับ 19,916.3 บาทต่อเดือน
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จากข้อมูลที่ได้สามารถน�ามาค�านวณผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ทั้งหมดจากการท�างานที่ไต้หวัน (คิดตาม

ระยะเวลาท�างานในไต้หวัน) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ประมาณ 2,958,506.7 บาท (ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเงินเดือนประจ�า กับค่า

เฉลี่ยค่าล่วงเวลาและโบนัสทั้งหมดที่แรงงานได้รับจากการไปท�างานครั้งแรกที่ไต้หวัน) โดย 20.7% ของจ�านวนแรงงานที่ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมดได้รับค่าล่วงเวลาและโบนัสสูงกว่าเงินเดือนประจ�าจึงอาจกล่าวได้ว่าค่าล่วงเวลาและโบนัสเป็นแหล่งผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีนัยความส�าคัญของแรงงานกลุ่มดังกล่าว 

หากพจิารณาตามลกัษณะของกลุม่ตวัอย่างจะพบว่า แรงงานเพศหญงิจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าแรงงาน

เพศชาย โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3,231,673.3 บาท และ 2,734,598.2 บาทตามล�าดับ เนื่องจากแรงงานเพศหญิงได้รับค่าล่วงเวลา

เฉลีย่ทีส่งูกว่าแรงงานเพศชาย จงึอาจกล่าวได้ว่าแรงงานเพศหญงิมกีารท�างานล่วงเวลามากกว่าเพศชาย และแรงงานทีม่อีายมุาก

จะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากที่สุด โดยกลุ่มแรงงานอายุมากกว่า 45 ปี จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4,044,834.7 บาท รองลง

มาเป็น กลุ่มแรงงานอายุ 30-45 ปี ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3,209,399.9 บาท ขณะที่แรงงานที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

1,790,563.8 บาท นอกจากนี้ จากการศึกษาสถานภาพของแรงงานพบว่ากลุ่มแรงงานที่มีสถานะหย่า / แยกกันอยู่ / ถูกทอดทิ้ง 

จะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากที่สุด โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4,590,220.9 บาท รองลงมาเป็นกลุ่มแรงงานที่สมรสแล้ว เฉลี่ยอยู่ที่ 

3,001,260.1 บาท ขณะทีก่ลุม่แรงงานทีม่สีถานภาพหม้ายจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิน้อยทีสุ่ดเฉลีย่อยูท่ี ่1,570,000 บาท

นอกจากน้ี พบว่าแรงงานที่จบการศึกษาในระดับมัธยมต้นจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากที่สุด โดยเฉลี่ยอยู่

ที่ 3,308.645.4 บาท เนื่องจากได้รับค่าล่วงเวลามากกว่า รองลงมาเป็นแรงงานที่จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย เฉลี่ยอยู่ที่ 

3,042,070.4 บาท นอกจากนี้ แรงงานในกลุ่มคนไทยที่ก�าลังเดินทางไปท�างานที่ไต้หวันที่ไม่ใช่ครั้งแรก จะได้รับผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจมากที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 3,567,008.35 บาท รองลงมาเป็นแรงงานในกลุ่มที่ก�าลังท�างานในไทเปเฉลี่ยอยู่ที่ 3,488.356.1 

บาท กลุ่มแรงงานที่ก�าลังท�างานในเกาสงเฉลี่ยอยู่ที่ 2,806,382.5 บาท และกลุ่มคนไทยคืนถิ่นเฉลี่ยอยู่ที่ 1,515,942.9 บาท ตาม

ล�าดับ ขณะที่กลุ่มคนไทยที่ก�าลังเดินทางไปท�างานที่ไต้หวันเป็นคร้ังแรกได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจน้อยที่สุดเฉลี่ยอยู่ที่ 
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792,000 บาท เนื่องจากแรงงานกลุ่มดังกล่าวอาจยังไม่ทราบรายได้ที่จะได้รับแน่ชัด ผู้วิจัยจึงประมาณการรายได้ตามอายุใบ

อนุญาตท�างาน 3 ปี ซึ่งไม่รวมค่าล่วงเวลา รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3

3) ต้นทุนทางเศรษฐกิจ

จากการส�ารวจ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการไปท�างานที่ไต้หวันต่อคนสรุปได้ตามตารางที่ 2 พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ 79.3% จะ

ต้องจ่ายเงินก้อนจ�านวนหนึ่งให้กับนายหน้า ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวส่วนใหญ่จะครอบคลุมในส่วนของค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่า

ใช้จ่ายในการทดสอบความสามารถ ค่าอบรม และค่าธรรมเนียมในการท�าเอกสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าแรงงาน 41.7% 

จะกู้เงินมาใช้จ่ายในการเดินทางไปท�างานที่ไต้หวัน รองลงมาคือ 29.6% ยืมคนในครอบครัว

ตำรำงที่ 2 ค่าใช้จ่ายที่ใช้การไปท�างานที่ไต้หวันต่อครั้งต่อคน (บาท)
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ค่าใช้จ่ายขณะท�างานอยูใ่นไต้หวันต่อคนแสดงดงัตารางที ่3 พบว่าค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ส่วนใหญ่มาจากค่าอาหารและค่าที่

พัก รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายและของใช้ส่วนบุคคล ซึ่งเพศชายจะมีค่าใช้จ่ายในเร่ืองของอาหาร 

ที่พัก ด้านบันเทิงและสันทนาการ ค่าเหล้าและบุหร่ีโดยเฉลี่ยสูงกว่าเพศหญิง ขณะที่เพศหญิงจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในส่วนของ

สุขภาพและการสื่อสารที่สูงกว่าเพศชาย นอกจากนี้ พบว่าแรงงานที่อายุน้อยกว่า 45 ปี จะมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในเรื่องของค่า

อาหาร ค่าที่พัก ค่าเหล้าและบุหรี่สูงกว่าแรงงานที่มีอายุมากกว่า 45 ปี ขณะที่แรงงานที่อยู่ในสถานภาพโสดจะมีค่าใช้จ่ายด้าน

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายการสื่อสาร ความบันเทิงและสันทนาการ สูงกว่าแรงงานสถานภาพอื่น

ตำรำงที่ 3 ค่าใช้จ่ายขณะท�างานอยู่ในไต้หวันต่อคน (บาท)

ข้อมูลจากการส�ารวจสามารถน�ามาค�านวณต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด (คิดตามระยะเวลาที่ท�างานในไต้หวัน) ซึ่งมีค่า

เฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 762,292.5 บาท (ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายคงที่ ได้แก่ ค่าพาสปอร์ต ค่าตรวจโรค ค่านายหน้าจัดหา

งานและค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแปรผัน เช่น ค่าอาหารและค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ อื่นๆ) โดยพบว่าแรงงานเพศชายจะมี

ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแรงงานเพศหญิง ซึ่งแรงงานเพศชายจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 759,220.1 บาท ส่วนแรงงานเพศหญิงจะ

มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 741,661.9 บาท ขณะที่แรงงานที่มีอายุน้อยจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยเฉลี่ยที่น้อยกว่า (มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 

363,855.9 บาท) เช่นเดียวกับแรงงานที่มีสถานภาพหม้าย (มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 592,946.2 บาท) ทั้งนี้ แรงงานที่มีการศึกษาต�่า

กว่ามัธยมศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแรงงานกลุ่มอื่น โดยเฉพาะแรงงานที่จบการศึกษาต�่ากว่าประถมศึกษาจะมีค่าใช้จ่าย

เฉลี่ย 1,152,025.3 บาท
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หากพิจารณาตามกลุ่มตัวอย่างจะพบว่า แรงงานในกลุ่มที่ก�าลังเดินทางไปท�างานที่ไต้หวันเป็นครั้งแรก จะมีค่าใช้จ่าย

ทัง้หมดโดยเฉลีย่น้อยทีส่ดุ 180,069.2 บาท เน่ืองจากแรงงานกลุม่ดงักล่าวยงัไม่ทราบค่าใช้จ่ายขณะท�างานอยูใ่นไต้หวนัมากนัก

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายแปรผนัทีจ่ะทราบเพียงค่าอาหารและค่าทีพ่กัเท่าน้ัน ขณะทีแ่รงงานในกลุม่คนไทยทีก่�าลงัเดนิทางไปท�างาน

ที่ไต้หวันที่ไม่ใช่ครั้งแรกมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงสุดโดยอยู่ที่ 1,000,070.7 บาท รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 4

4) ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจสุทธิ

เม่ือหกัต้นทนุออกจากผลประโยชน์ พบว่า ผลประโยชน์สทุธิมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 1,381,003.8 บาท ทัง้นี ้ระดบัผลประโยชน์

สทุธิทีแ่รงงานได้รับจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของกลุม่ตัวอย่าง ขณะทีต้่นทนุหรือค่าใช้จ่ายทีแ่รงงานต้องจ่ายไม่แตกต่างกนั

นัก โดยจะอยูร่ะหว่าง 500,000-1,000,000 บาท ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิสทุธิของกลุม่ต่างๆ ดงัแสดงด้วยแผนภูมทิี ่5 จะเหน็

ว่า แรงงานที่มีสถานภาพหย่า/แยกกันอยู่/ถูกทอดทิ้ง จะได้รับผลประโยชน์สุทธิสูงสุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2,331,324.6 บาท รองลง

มาคือแรงงานที่มีอายุมากกว่า 45 ปี โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 2,194,929.6 บาท ขณะที่แรงงานในกลุ่มคนไทยคืนถิ่น ได้รับผลประโยชน์

สุทธิน้อยสุด โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 545,423.4 บาท 
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5) ผลประโยชน์สุทธิหลังหักรำยได้หำกท�ำงำนในประเทศไทย

เมื่อหักรายได้หากท�างานในประเทศไทยออก พบว่า ผลประโยชน์สุทธิมีค่าเฉลี่ยลดลงอยู่ที่ 798,861.1 บาท โดยแรงงาน

ที่มีสถานภาพหย่า / แยกกันอยู่ / ถูกทอดทิ้งจะได้รับผลประโยชน์สุทธิหลังหักรายได้หากท�างานในประเทศไทยสูงสุดโดยเฉลี่ย

อยู่ที่ 1,877,017.2 บาท รองลงมาคือแรงงานในกลุ่มคนไทยที่ก�าลังเดินทางไปท�างานที่ไต้หวันที่ไม่ใช่เป็นครั้งแรก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 

1,274,058.4 บาท ขณะทีแ่รงงานในกลุม่คนไทยคนไทยคนืถิน่ได้รับผลประโยชน์สทุธิหลงัหกัรายได้จากการท�างานในประเทศไทย

น้อยที่สุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 103,103,4 รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 6
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การศึกษาในส่วนนี้ พบว่า แรงงานไทยได้รับผลประโยชน์สุทธิจากการไปท�างานที่ไต้หวันเป็นบวก นั่นคือ แรงงานไทย

ได้รับรายได้ทีร่วมเงินเดอืนและค่าล่วงเวลาสงูกว่าค่าใช้จ่ายทัง้หมดทีเ่กดิข้ึนจากการไปท�างานและขณะทีท่�างานในไต้หวนั หรือ

กล่าวได้ว่า แรงงานที่ไปท�างานที่ไต้หวันมีเงินออมสูงกว่าหากท�างานในประเทศไทย ซึ่งเงินออมมีมูลค่าแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะของแรงงาน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และลักษณะการท�างานของแรงงาน ได้แก่ เมืองที่

ท�างาน สถานภาพการท�างานที่ไต้หวัน อย่างไรก็ดี ผลประโยชน์และต้นทุนไม่อาจวัดเป็นตัวเงินได้ทั้งหมด ในส่วนต่อไปจึงจะ

ประเมินความคุ้มค่าของการไปท�างานที่ไต้หวันด้วยการวัดระดับความพึงพอใจจากการท�างานของแรงงาน 

ความพึงพอใจกับสภาพการท�างานที่ไต้หวัน
จากการประเมินความพึงพอใจสภาพการท�างานที่ไต้หวัน พบว่า แรงงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (คะแนน

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.1) โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมากในเร่ืองสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวดี

ข้ึน (คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.6) และการได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน (คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.5) 

อย่างไรก็ดี แรงงานมีความพึงพอใจน้อยในเร่ืองของการพิจารณาเลื่อนข้ัน เลื่อนต�าแหน่ง ปรับข้ึนเงินเดือนด้วยความเหมาะ

สม (คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2.5)
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นอกจากนี ้หากพจิารณาตามลกัษณะของกลุม่ตวัอย่าง (รายละเอยีดตามแผนภมูทิี ่7 ทัง้นี ้ไม่มข้ีอมลูความพงึพอใจของ

แรงงานในกลุ่มทีก่�าลงัเดนิทางไปท�างานทีไ่ต้หวนัเป็นคร้ังแรก) พบว่า แรงงานทีม่รีะดบัความพงึพอใจสงูสดุเมือ่เทยีบกบัแรงงาน

กลุ่มอื่นๆ คือ แรงงานในกลุ่มที่ก�าลังเดินทางไปท�างานที่ไต้หวันที่ไม่ใช่ครั้งแรก และแรงงานในกลุ่ม ปวช. ปวส. (คะแนนเฉลี่ย

อยู่ที่ระดับ 3.5) โดยมีความพึงพอใจมากที่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานและสถานภาพทางเศรษฐกิจของ

ครอบครัวทีด่ข้ึีน ขณะทีแ่รงงานในกลุม่คนไทยคืนถ่ิน มรีะดบัความพงึพอใจน้อยกว่าแรงงานกลุม่อืน่ๆ (คะแนนเฉลีย่อยูท่ีร่ะดบั 

2.7) โดยมคีวามพงึพอใจน้อยในเร่ืองของสวสัดกิารทีไ่ด้รับการเลือ่นข้ัน เลือ่นต�าแหน่ง ปรับข้ึนเงินเดอืนและความสามารถแสดง

ความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมกับนายจ้างหรือหัวหน้างาน 
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ปัจจัยก�าหนดผลประโยชน์สุทธิและความพึงพอใจที่ได้รับจากการไปท�างานที่ไต้หวัน
ขนาดของผลประโยชน์สทุธจิากการไปท�างานทีไ่ต้หวนัข้ึนกบัหลายปัจจยั เช่น เพศ (gender = 1 ถ้าเป็นเพศหญงิ) ผูช้าย

และผูห้ญงิอาจได้รับผลประโยชน์สทุธิไม่เท่ากนั อาย ุ(age) คนงานทีม่อีายุมากกว่าน่าจะมรีายได้สงูกว่าแรงงานทีม่อีายนุ้อยกว่า 

เพราะมีประสบการณ์การท�างานมากกว่า โดยผลประโยชน์สุทธิอาจเพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่ลดลง สถานภาพสมรส (status=1 ถ้า

สมรส) สมรสกบัโสดอาจส่งผลต่อผลประโยชน์สทุธิไม่เท่ากนั คนงานส่วนใหญ่มาจากตะวนัออกเฉยีงเหนือ ภูมลิ�าเนาจากตะวนั

ออกเฉียงเหนือ (region=1 ถ้าภูมิล�าเนาเดิมมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อาจส่งผลให้ได้รับผลประโยชน์สุทธิแตกต่างจาก

ภูมิภาคอื่น ระดับการศึกษา (edu=จ�านวนปีที่ได้รับการศึกษา) ของคนงานที่สูงขึ้นน่าจะส่งผลให้ได้รับผลประโยชน์สุทธิสูงขึ้น 

คนงานที่ได้รับเงินเดือนในประเทศไทยก่อนเดินทางไปท�างานที่ไต้หวัน (salary) สูงกว่าน่าจะได้มีผลประโยชน์สุทธิสูงด้วย คน

งานทีท่�างานในโรงงานอตุสาหกรรม (job=1 ถ้าท�างานในโรงงานอตุสาหกรรม) น่าจะมไีด้รับค่าตอบแทนสงูกว่าคนงานประเภท

อื่นๆ เช่น ก่อสร้าง ทอผ้า คนงานที่ก�าลังเดินทางไปท�างานที่ไต้หวันน่าจะได้รับผลประโยชน์สุทธิสูงกว่ากลุ่มที่ก�าลังท�างานทั้ง

ในไทเป (g2=1 ถ้าก�าลังท�างานที่ไทเป) และเกาสง (g3=1 ถ้าก�าลังท�างานที่เกาสง) และกลุ่มคืนถิ่น (g4=1 ถ้าเป็นแรงงานคืน

ถิ่น) เพราะค่าจ้างขั้นต�่าได้ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ และแรงงานที่ท�างานในไต้หวันเป็นระยะเวลา (time) นานหลายปีกว่าย่อมได้

รับผลประโยชน์สุทธิสูงกว่า เพราะมีเวลาในการเก็บเงินมากขึ้น โดยผลประโยชน์สุทธิจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง

ตำรำงที่ 4 ผลการประมาณสมการถดถอยปัจจัยก�าหนดผลประโยชน์สุทธิ

หมำยเหตุ ตัวแปรผลประโยชน์สุทธิใช้ลอการิทึมฐานธรรมชาติ
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** มีนัยส�าคัญที่ความเชื่อมั่น 95%, R-square = 0.49, 

F( 13, 92)=14.99, Prob > F = 0.00

จากผลการประมาณสมการถดถอยดังแสดงในตาราง

ที่ 4 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้คนงานไทยที่ไปท�างานที่ไต้หวัน

ได้รับผลประโยชน์สทุธิแตกต่างกนั ได้แก่ เงนิเดอืนทีไ่ด้รับใน

ประเทศไทยก่อนเดินทางไปท�างานที่ไต้หวัน โดยคนงานที่ได้

รับเงนิเดอืนในประเทศไทยสงูมแีนวโน้มจะได้รับผลประโยชน์

สุทธิสูงด้วย โดยแรงงานที่ได้รับเงินเดือนในประเทศไทยสูง

ข้ึนร้อยละ 1 จะได้รับผลประโยชน์สุทธิสูงข้ึนร้อยละ 0.37 

นอกจากนี้ ผลประโยชน์สุทธิที่ได้รับข้ึนอยู่กับระยะเวลาที่

ท�างานในไต้หวัน โดยคนงานที่ท�างานในไต้หวันนานหลายปี

ได้รับผลประโยชน์สทุธิสงูกว่าคนงานทีท่�างานเพยีงไม่กีปี่ โดย

ผลประโยชน์สุทธิน้ีเพิ่มข้ึนในอัตราที่ลดลงเร่ือยๆ พิจารณา

กรณีทีแ่รงงานไทยท�างานทีไ่ต้หวนั 5 ปี ซึง่เป็นระยะเวลาเฉลีย่

ทีไ่ด้จากแบบสอบถาม หากแรงงานไทยท�างานในไต้หวันนาน

ขึ้นอีก 1 ปี แรงงานจะได้รับผลประโยชน์สุทธิสูงขึ้นร้อยละ 25 

ส่วนตัวแปรอื่นๆ ไม่ได้เป็นปัจจัยที่ท�าให้ผลประโยชน์

สุทธิของแรงงานแตกต่างกัน เช่น แรงงานเพศชายได้ผล

ประโยชน์สุทธิไม่แตกต่างจากแรงงานเพศหญิง แรงงานอายุ

มากได้ผลประโยชน์สุทธิไม่แตกต่างจากแรงงานอายุน้อย 

แรงงานโสดได้ผลประโยชน์สทุธิไม่แตกต่างจากแรงงานไม่โสด 

แรงงานทีม่าจากภาคตะวันออกเฉยีงเหนือได้ผลประโยชน์สทุธิ

ไม่แตกต่างจากแรงงานภาคอืน่ๆ แรงงานทีม่กีารศกึษาสงูกว่า

ได้ผลประโยชน์สทุธิไม่แตกต่างจากแรงงานทีม่กีารศกึษาน้อย

กว่า แรงงานที่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ผลประโยชน์

สทุธิไม่แตกต่างจากแรงงานประเภทอืน่ๆ แรงงานทีก่�าลงัเดนิ

ทางเข้ามาท�างานที่ไต้หวันได้ผลประโยชน์สุทธิไม่แตกต่าง

จากแรงงานที่ก�าลังท�างานที่ไทเป เกาสง และแรงงานคืนถิ่น 

ในส่วนของปัจจัยก�าหนดระดับความพึงพอใจซึ่ง

คะแนนอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1-5 น้ัน ผลการประมาณสมการ

ถดถอยดังแสดงในตารางที่ 5 พบว่า แรงงานที่ก�าลังเดินทาง

กลับไปท�างานที่ไต้หวันอีกคร้ัง (re-entry) จะมีระดับความ

พึงพอใจในทุกๆ เร่ืองสูงกว่าแรงงานกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่แรงงานทีก่�าลงัท�างานทีเ่กาสงทีม่รีะดบัความพงึพอใจ

ต�่าที่สุด แรงงานหญิงมีความพึงใจในเร่ืองค่าตอบแทนที่ได้

รับมีความคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการท�างาน ไม่

อยากเปลี่ยนงาน และอยากจะแนะน�าญาติพี่น้องและเพื่อน

ไปท�างานที่ไต้หวันมากกว่าแรงงานชาย แรงงานที่มีอายุมาก

และแรงงานที่มีการศึกษาสูงจะพึงพอใจน้อยลงในเร่ืองความ

คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการท�างานและสถานภาพ

ทางเศรษฐกจิของครอบครัวดข้ึีนเมือ่เทยีบกับแรงงานทีม่อีายุ

และการศึกษาน้อย แรงงานที่สมรสมีความพึงพอใจในสภาพ

แวดล้อมโดยรวมมากกว่าแรงงานที่ไม่สมรส แรงงานที่มา

จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจในเร่ืองการ

ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานและสถานภาพทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวดีข้ึนมากกว่าแรงงานจากภาคอื่นๆ 

แรงงานที่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความพอใจใน

เร่ืองสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีข้ึนเมื่อเทียบ

กับแรงงานกลุ่มอื่นๆ และแรงงานที่ท�างานที่ไต้หวันเป็น

ระยะเวลานานมีความพึงพอใจสูงข้ึนในเร่ืองสถานภาพทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวดีข้ึนและความสัมพันธ์ในครอบครัว

ดีข้ึน ส่วนตัวแปรผลประโยชน์สุทธิไม่ได้มีผลต่อระดับความ

พึงพอใจแต่อย่างใด

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แรงงานไทยได้รับผล

ประโยชน์สุทธิจากการไปท�างานที่ไต้หวันเป็นบวก น่ันคือ 

แรงงานไทยได้รับรายได้ที่รวมเงินเดือนและค่าล่วงเวลาสูง

กว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการไปท�างาน หรือกล่าว

ได้ว่า แรงงานมีเงินออม ซึ่งเงินออมน้ีสูงกว่าค่าตอบแทนที่

ได้รับหากท�างานในประเทศไทย นอกจากน้ี หากพิจารณา

ผลจากการประเมินความพึงพอใจของแรงงานที่ไปท�างานที่

ไต้หวัน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น จึงเป็นไปได้ว่า 

แม้แรงงานจะได้ผลประโยชน์สุทธิที่เป็นตัวเงินเป็นบวก แต่

อาจจะไม่มากนักโดยเฉพาะเมื่อคิดรวมปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่อาจ
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วดัเป็นตวัเงินได้ เช่น การทีแ่รงงานไม่ได้รับการเลือ่นข้ัน เลือ่น

ต�าแหน่ง ปรับขึ้นเงินเดือนตามความเหมาะสม และการที่ไม่

สามารถแสดงความคิดเห็นกับนายจ้างหรือหัวหน้างาน ซึ่ง

สะท้อนผ่านคะแนนในส่วนน้ีที่ค่อนข้างต�่ากว่าข้ออื่นๆ โดย

แรงงานทีก่�าลงัเดนิทางกลบัไปท�างานทีไ่ต้หวนัอกีคร้ังมีความ

พึงพอใจสูงกว่าแรงงานกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงาน

ที่ก�าลังท�างานที่เกาสง

ผลการประมาณสมการถดถอย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล

ให้คนงานไทยได้รับผลประโยชน์สุทธิแตกต่างกัน ได้แก่ เงิน

เดือนที่ได้รับในประเทศไทยก่อนเดินทางไปท�างานที่ไต้หวัน 

โดยคนงานที่ได้รับเงินเดือนในประเทศไทยสูงมีแนวโน้มจะ

ได้รับผลประโยชน์สุทธิสูงด้วย นอกจากนี้ ผลประโยชน์สุทธิ

ที่ได้รับข้ึนอยู่กับระยะเวลาที่ท�างานในไต้หวัน โดยคนงานที่

ท�างานในไต้หวันนานหลายปีย่อมได้รับผลประโยชน์สุทธิสูง

กว่าคนงานที่ท�างานเพียงไม่กี่ปี โดยผลประโยชน์สุทธิน้ีเพิ่ม

ข้ึนในอัตราที่ลดลง อย่างไรก็ดี คนงานอาจไม่สามารถเก็บ

ออมเงินจ�านวนดังกล่าวได้ หากมีพฤติกรรมเล่นการพนัน ยา

เสพตดิ และตดิผูห้ญงิ ซึง่จากการสมัภาษณ์บริษทัจดัหางานมี

อยู่ประมาณร้อยละ 3-5 นอกจากนี้ หากพิจารณาต้นทุนที่ไม่

อาจตค่ีาเป็นเงนิได้ ได้แก่ ต้นทนุในเร่ืองความสมัพันธ์ภายใน

ครอบครัวทีต้่องอยูห่่างไกลจากภรรยาและลกู จงึอาจมปัีญหา

ในเร่ืองความเหงาและความคิดถึงบ้าน ไปจนถึงปัญหาหย่า

ร้าง จากการสัมภาษณ์คนงานไทย พบว่า แรงงานจะใช้วิธี

โทรศัพท์คุยและเห็นหน้ากันทุกวันช่วยคลายความเหงาลงได้ 

ซึ่งปัจจุบันมีความสะดวกและมีค่าใช้จ่ายต�่ามาก อย่างไรก็ดี 

จากตัวอย่างจ�านวน 111 คน พบว่า มีแรงงานที่หย่าร้าง แยก

กันอยู่ หรือถูกทอดทิ้งจ�านวน 19 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 17.1 

ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูง 

ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับงานศึกษาอื่นๆ ที่พบ

ว่า แรงงานได้รับผลประโยชน์สูงกว่าที่ต้องจ่ายไปและสูงกว่า

ทีไ่ด้รับหากท�างานในประเทศไทย แต่แตกต่างจากงานศกึษา

ส่วนใหญ่ (ยกเว้น ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์ และคณะ, 2553) ที่

งานศกึษานีไ้ม่พบการหลอกลวงของบริษทัจดัหางานและการ

เอารัดเอาเปรียบของนายจ้าง ซึ่งสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะ งาน

ศกึษาน้ีด�าเนินคนละช่วงเวลากบังานศกึษาอืน่ (Paitoonpong 

et al., 2012, สุภางค์ จันทวานิช และคณะ, 2553,ดุษฎี อายุ

วัฒน์ และคณะ, 2553) งานศึกษาอื่นจัดท�าในขณะที่ไต้หวัน

ถูกจัดอันดับ tier 2 ใน TIP report (พ.ศ. 2548-2553) ของ

สหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันนี้ไต้หวันจัดอยู่ tier 1 โดยไต้หวัน

ได้ปรับปรุงระบบให้มีการดูแลตั้งแต่เดินทางถึงสนามบิน มี

การกรอกแบบสอบถาม ท�าความเข้าใจเกีย่วกับกฎหมายและ

สญัญาจ้างงาน การตรวจโรค และการดแูลโดยบริษทัตวักลาง

ในไต้หวัน นอกจากน้ัน ยงัมศีนูย์ให้ค�าปรึกษากบัแรงงานต่าง

ชาติ ซึ่งแรงงานต่างชาติสามารถร้องเรียนปัญหาผ่านล่าม

ได้ 24 ชั่วโมง และมีการด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 

การส่งแรงงานต่างชาติกลับประเทศของนายจ้างต้องกระท�า

ด้วยความสมัครใจของคนงานต่างชาติเท่านั้น นายจ้างไม่

สามารถบังคับได้ อีกทั้งระบบประกันสังคมของไต้หวันยังให้

ความคุ้มครองในเรื่องต่างๆ ที่สูงกว่าของประเทศไทย ไม่ว่า

จะเป็นพกิาร ทพุพลภาพ หรือเสยีชวีติ รวมถงึบ�าเหน็จบ�านาญ

หลังเกษียณอายุด้วย นอกจากน้ี ข้อมูลข่าวสารและความรู้

ก็ได้ไหลเวียนอย่างสมบูรณ์มากขึ้นด้วย ท�าให้การหลอกลวง

เป็นไปได้ยากในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่

งานศึกษาน้ีไม่สามารถเก็บตัวอย่างแรงงานให้ครอบคลุมถึง

แรงงานที่มีปัญหาได้

ส�าหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มผลประโยชน์

สุทธิให้สูงข้ึนสามารถท�าได้โดยเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย

ลง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. พิจารณาปรับลดค่าบริการและค่าใช้จ่ายที่คนงาน

ไทยต้องจ่ายให้กับบริษัทจัดหางานเอกชนให้เหมาะสม ใน

ปัจจุบันกฎหมายก�าหนดไว้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน แบ่ง

เป็น ค่าบริการไม่เกิน 1 เดือนและค่าใช้จ่ายไม่เกิน 3 เดือน 

ในทางปฏิบัติมีการเรียกเก็บจริงประมาณ 65,000 บาท คิด

เป็น 3 เท่าของเงินเดือน ในส่วนนี้จึงควรปรับแก้กฎหมายโดย

ก�าหนดในส่วนค่าใช้จ่ายให้ไม่เกิน 2 เดือน นอกจากนี้ ควร

ควบคุมดอกเบี้ยนอกระบบให้อยู่ในอัตราที่กฎหมายก�าหนด
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2. เจรจาปรับลดค่าดูแลรายเดือนที่แรงงานไทยต้อง

จ่ายให้กบับริษทัจดัหางานในไต้หวนั ปัจจบุนัคนงานต้องจ่าย

ค่าดแูลเดอืนละ 2,500 เหรียญไต้หวันส�าหรับปีแรก 1,700 และ 

1,500 เหรียญไต้หวันให้กับบริษัทจัดหางานในไต้หวันที่ช่วย

ดูแลพาไปตรวจโรค ท�าใบอนุญาตท�างาน จัดหาล่ามช่วยใน

การสือ่สาร ในส่วนน้ีคนงานอาจไม่ได้รับประโยชน์คุม้ค่าเท่าไร

นัก โดยเฉพาะในปีที ่2-3 ทีค่นงานรู้ภาษาจนีและสามารถเดนิ

ทางไปติดต่อเดินเรื่องต่างๆ ได้เอง ในส่วนนี้รัฐบาลไทยอาจ

ขอเจรจาให้ค่าดแูลต�า่ลง และให้นายจ้างไต้หวนัเข้ามารับผดิ

ชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้มากขึ้น

3. เพิ่มช่องทางการเดินทางไปท�างานที่ไต้หวันแบบ

รัฐต่อรัฐให้มีผลแท้จริงในทางปฏิบัติ รัฐบาลไทยได้พยายาม

สนับสนุนการไปท�างานด้วยช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากการ

เดินทางโดยผ่านบริษัทจัดหางาน โดยเฉพาะการจัดส่งโดยรัฐ 

โดยประชาสัมพันธ์ว่า สามารถลดค่าใช้จ่ายของคนงานลงได้

กว่า 50,000 บาท ซึ่งถือเป็นเรื่องดี นอกจากจะช่วยลดค่าใช้

จ่ายของคนงานไทยแล้ว การเข้ามาของภาครัฐถือเป็นการ

แทรกแซงตลาดจัดหางานให้มีสภาพการแข่งขันด้านราคาที่

สูงขึ้น แต่ที่ผ่านมา ยังไม่มีผลชัดเจนในทางปฏิบัติ คนงานที่

เดินทางผ่านรัฐต่อรัฐยังคงมีจ�านวนน้อย เพราะต�าแหน่งงาน

น้อย ต้องใช้เวลารอนาน เง่ือนไขเยอะ และค่าตอบแทนต�า่ ดงั

น้ัน หากรัฐบาลจะส่งเสริมเร่ืองน้ีเหมอืนอย่างทีป่ระชาสมัพนัธ์ 

รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เหล่าน้ีและเร่ง

ด�าเนินการในเร่ืองน้ีอย่างจริงจังเพื่อให้เห็นผลแท้จริงในทาง

ปฏิบัติ

4. หากต้องการส่งเสริมให้แรงงานไทยไปท�างานใน

ต่างประเทศ ควรส่งเสริมให้ไปประเทศทีม่รีายได้ดกีว่าไต้หวัน 

เช่น เกาหลใีต้ โดยเจรจาให้มตี�าแหน่งงานในจ�านวนทีม่ากข้ึน 

หากเปรียบเทียบเฉพาะค่าจ้างข้ันต�่าของไต้หวันกับเกาหลีใต้

ซึ่งเป็นประเทศที่คนงานไทยนิยมเดินทางไปท�างานมากเป็น

อันดับที่ 2 รองจากไต้หวันน้ัน พบว่า เกาหลีใต้ให้ค่าจ้าง

ต่อเดือนในอัตรา 1,260,270 วอน กรณีท�างานสัปดาห์ละ 40 

ช่ัวโมง และ 1,362,780 วอน กรณีท�างานสปัดาห์ละ 44 ช่ัวโมง 

คิดเป็นเงินบาทเท่ากับ 37,774 บาท และ 40,846 บาทตาม

ล�าดับ และนายจ้างเกาหลีจัดหาที่พักและอาหารให้ด้วย จึง

เห็นว่า ค่าตอบแทนของเกาหลีสูงกว่าไต้หวันพอสมควร เมื่อ

เทียบกับค่าจ้างข้ันต�่าของไต้หวันในอัตรา 19,096 บาทต่อ

เดอืน เม่ือหกัค่าอาหารและทีพ่กัแล้ว หากรัฐต้องการสนับสนุน

การไปท�างานในต่างประเทศของแรงงานไทย จึงควรให้หา

ช่องทางเจรจาเพิ่มต�าแหน่งงานส�าหรับคนไทยแบบรัฐต่อรัฐ 

เพือ่จดัส่งแรงงานไทยไปเกาหลใีต้อย่างถกูกฎหมายผ่านระบบ 

EPS ให้ได้จ�านวนมากขึ้น ในปัจจุบัน แรงงานผิดกฎหมายใน

เกาหลีใต้เป็นแรงงานไทยในสัดส่วนที่สูง รัฐบาลไทยจ�าเป็น

ต้องร่วมมอืกบัเกาหลใีต้เพือ่แก้ปัญหานีใ้ห้ได้เสยีก่อน แล้วจงึ

ค่อยประสานให้เพิม่จ�านวนแรงงานไทยในเกาหลใีต้ผ่านระบบ 

EPS ต่อไป

5. หากต้องการให้แรงงานไทยไม่ต้องเดินทางไป

ท�างานที่ไต้หวัน ต้องเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในประเทศไทย 

ผลการศึกษาชี้อย่างชัดเจนว่า คนงานไทยได้รับผลตอบแทน

สุทธิสูงกว่าท�างานในประเทศไทย หากรัฐบาลต้องการดึงคน

กลุ่มน้ีให้อยู่ท�างานในประเทศไทย ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้าน

การขาดแคลนแรงงานในประเทศ หรือเพือ่สานสมัพนัธ์ภายใน

ครอบครัว รัฐบาลจ�าเป็นต้องท�าให้รายได้ในประเทศไทยของ

แรงงานเหล่าน้ีเพิ่มสูงข้ึน และ/หรือค่าใช้จ่ายของเขาต�่าลง 

การท�าให้รายได้สงูข้ึนน้ัน ในรายทีไ่ปท�างานเป็นช่าง แต่มวีฒุิ

การศกึษาต�า่ เช่น ป.6 รัฐควรเปิดทดสอบฝีมอืและให้ประกาศ

นีบตัรเพือ่ให้เขาสามารถใช้สมคัรงานได้ ส่วนการลดค่าใช้จ่าย

อาจท�าด้วยการให้เงินอุดหนุนกับคนงาน โดยเฉพาะค่าที่พัก

อาศยั ค่าอาหาร และค่าเดนิทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนน้ี 

รัฐบาลสามารถน�าเงินมาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้

แรงงานข้ามชาติ (Levy) ของผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานข้าม

ชาติในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการไทย

หันมาจ้างและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไทยเพิ่มขึ้น 

6. ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับแรงงานคืนถ่ิน

และสนับสนุนให้แรงงานคืนถิ่นน�าเงินส่งกลับหรือเงินออมไป

ลงทุนสร้างฐานะให้มั่นคง ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า แรงงาน
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ไม่ได้มีความพึงพอใจนักจากการไปท�างานที่ไต้หวัน ดังน้ัน 

ควรให้การไปท�างานที่ไต้หวันกระท�าเป็นเพียงช่ัวคราว เมื่อ

แรงงานกลับมาประเทศไทยพร้อมกับเงินออม ประสบการณ์ 

และทักษะฝีมือ แรงงานเหล่านี้ควรน�าเงินออมมาลงทุน และ

หางานท�าที่ตรงกับทักษะที่มีและได้รับรายได้ที่เหมาะสมเพื่อ

จะได้ไม่ต้องกลับไปท�างานที่ต่างประเทศอีกโดยไม่จ�าเป็น 

ส�าหรับแรงงานไทยคืนถิ่นนี้ กระทรวงแรงงานได้ประสานขอ

ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานของไต้หวันเพือ่ส่งจดัส่งราย

ชือ่คนงานไทยตลอดจนผู้ประกอบการไต้หวันในประเทศไทย 

เพื่อให้คนงานไทยที่กลับจากไต้หวันที่ต้องการท�างานบริษัท

ไต้หวันในประเทศไทยได้เข้าท�างาน ท�าให้สามารถน�าความ

รู้และทักษะการท�างานในไต้หวันกลับมาใช้ได้อย่างเป็น

ประโยชน์ ไม่ต้องหางานใหม่ หรือท�างานที่ไม่ตรงกับทักษะ

ที่มี หรืออยู่ในสภาพตกงาน และช่วยให้บริษัทไต้หวันใน

ประเทศไทยสามารถมีคนงานเพียงพอต่อความต้องการ ใน

ส่วนน้ี กระทรวงแรงงานจ�าเป็นต้องเร่งประสานงานและท�าให้

ประสบความส�าเร็จ



76 สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายการอ้างอิง
ชไมพร รุ่งฤกษ์ฤทธิ์, วิภาดา สุวรรณประภา และสุชาดา สนามชวด (2554) การคุ้มครองแรงงานไทยในไต้หวัน. วารสารวิจัย 

 ทรัพยากรมนุษย์, 6 (2) : 13-26.

ดษุฎี อายวัุฒน์, สกุญัญา เอมอิม่ธรรม และอภิศกัดิ ์ธรีะวสิษิฐ์ (2553 วถิชีีวติแรงงานไทยในไต้หวนั : การศกึษาในถิน่ปลายทาง.  

 วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์. 27 (1) : 1-28.

สุภางค์ จันทวานิช, สมาน เหล่าด�ารงชัย, อังคณา กมลเพ็ชร, เปรมใจ วังศิริไพศาล, ไพรินทร์ มากเจริญ, ภัทรินทร์ ขาวจันทน์.  

 (2553) ธุรกิจจัดส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ. ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชียสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ 

 มหาวิทยาลัย.

ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559) ปัญหาการย้ายถิ่นของประชากรในกลุ่ม 

 ประเทศอาเซียนที่มีผลกระทบด้านความมั่นคง ระยะที่สอง, ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.

Paitoonpong, S. Chalamwong, Y. Sukaruji, C. and Piamkulwanich, A. (2012). Economic Costs and Benefits of Labour  

 Migration : Case of Thailand. ISEAS-Yusof Ishak Institute. 242-304.



สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 77

ตำ
รำ

งท
ี่ 5
 ผ

ลก
าร

ปร
ะม

าณ
สม

กา
รถ

ดถ
อย

ปัจ
จัย

ก�า
หน

ดค
วา

มพ
ึงพ

อใ
จท

ี่ได
้รับ

จา
กก

าร
ท�า

งา
นท

ี่ไต
้หว

ัน


