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ทัศนคติต่อแรงงานข้ามชาติ
ในประเทศไทย ตามมิติด้าน
สาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านความมั่นคงของ
ประเทศ

สถาบันวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) ได้ให้ความ

ส�าคัญที่จะพัฒนาแนวทางการจัดการและปรับปรุงระบบ

หลักประกันและบริการทางสขุภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติ

ในประเทศไทย โดยอาศัยองค์ความรู้และข้อมูลเชิงประจกัษ์

เป็นฐานสูก่ารพฒันาตามแผนงานวจิยักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

โดย สวรส. ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่สถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เพื่อด�าเนินการวิจัยเชิง

สงัเคราะห์ เร่ืองทัศนคตต่ิอแรงงานข้ามชาตใินประเทศไทย 

ตามมิตด้ิานสาธารณสขุ ด้านเศรษฐกจิ และด้านความม่ันคง

ของประเทศ โดยมี รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ เป็นหวัหน้า

โครงการฯ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ

สังเคราะห์งานวิจัยและนโยบายหรือกฎระเบียบของภาค

รัฐเก่ียวกับทัศนคตขิองคนไทยทีมี่ต่อแรงงานข้ามชาต ิท้ัง

เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในมิติด้านสาธารณสุข ด้าน

เศรษฐกิจ และด้านความม่ันคงของประเทศ และเพือ่ศึกษา

ความเชื่อมโยงของทัศนคติของคนไทยต่อนโยบายใน

การบริหารจดัการแรงงานข้ามชาต ิ โดยใช้วธิกีารวจิยัเชงิ

สงัเคราะห์ (Research Synthesis) ท่ีผสมผสานการศึกษา

วจิยัเอกสาร การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และ

การสนทนากลุ่มย่อย

ผลการศึกษาโดยสรุปชี้ให้เห็นว่า ทัศนคติของ

คนไทยต่อแรงงานข้ามชาติมีความหลากหลาย ทั้งด้านดี

และไม่ดี เป็นพลวตักันในมิตต่ิางๆ ตามบริบทของคนไทย 

เช่น คนไทยทั่วไป แรงงานไทย นายจ้างไทย เจ้าหน้าที่

และบุคลากรไทย ฯลฯ ในช่วงเวลาของการมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างกัน และสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ณ ขณะนัน้ ส�าหรับ

การก�าหนดนโยบายบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเกิด

ขึน้ภายใต้แบบแผนทางความคิดท่ีว่าด้วยการรักษาความ

มั่นคงของประเทศเป็นส�าคัญ จึงท�าให้ผู้ก�าหนดนโยบาย

ก�าหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้องกับคนข้ามชาติและแรงงานข้ามชาติอย่างเข้ม

งวด นอกจากนี ้แบบแผนทางความคิดทีว่่าด้วยการรักษา

ความม่ันคงของประเทศยังมีอิทธิพลครอบคลุมไปในมิติ

ทางเศรษฐกิจและมิติทางสาธารณสุขด้วย
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มิติด้านสาธารณสุข

คนไทยมีทัศนคติท่ีดีในแง่มุมของการให้สิทธิใน

การเข้าถึงบริการด้านการดูแลรักษาพยาบาลแก่แรงงาน

ข้ามชาติ รวมถึงการให้ความรู้ในการดูแลสุขอนามัยและ

ส่ิงแวดล้อมของท่ีพักอาศัยของแรงงานข้ามชาติด้วย ใน

แง่ของการให้บริการของบุคลากรทางสาธารณสุขเอง

ก็สะท้อนให้เห็นว่า มีความเต็มใจที่จะให้การดูแลรักษา

พยาบาลคนไข้ท่ีเป็นแรงงานข้ามชาต ิด้วยมาตรฐานการ

รักษาเดียวกันกับที่คนไทยได้รับอย่างเต็มที่ 

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีทัศนคติอีกด้านหนึ่งใน

ลักษณะของการต้ังค�าถามว่า ชุดสิทธิประโยชน์ในการ

ให้บริการสุขภาพท่ีแรงงานข้ามชาติน่าจะได้รับนั้นควร

เป็นเท่าใด จ�าเป็นหรือไม่ท่ีต้องให้ครอบคลุมทุกอย่าง

เหมือนกับคนไทย เช่น การได้รับความคุม้ครองตามสิทธิ

ประกันสังคมทั้ง 7 กรณี หรือแม้แต่กรณีการคลอดบุตร 

เป็นต้น เหตุผลที่ต้องตั้งค�าถามถึงชุดสิทธิประโยชน์ที่ 

แรงงานข้ามชาติควรจะได้รับ เนื่องจากเกี่ยวโยงไปถึง 2 

ประเด็นคอื (1) ชุดสิทธิประโยชน์หรอืบรกิารสขุภาพบาง

อย่างทีค่นไทยเองยงัไม่มีโอกาสเลือกใช้บริการได้เท่ากับ

แรงงานข้ามชาติ และ (2) เรื่องงบประมาณและภาระค่า

ใช้จ่ายทีภ่าครัฐต้องบริหารจดัการ นอกจากนียั้งมีประเด็น

พฤตกิรรมของแรงงานข้ามชาตท่ีิเข้ามารบับริการสขุภาพ 

แต่ไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาล และส่งต่อข้อมูลไปยัง

กลุ่มเพื่อนว่า โรงพยาบาลที่ตนมารักษาไม่ต้องจ่ายค่า

บริการ ท�าให้แรงงานข้ามชาติจ�านวนมากเกิดพฤติกรรม

ลอกเลียนแบบ (ไม่ยอมจ่ายค่ารักษา) พฤติกรรมเช่นนี้มี

ผลท�าให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีและเกิดทัศนคติเชิงลบต่อ

แรงงานข้ามชาติ

โรคระบาดและการเป็นพาหะน�าโรคของแรงงาน

ข้ามชาติเป็นอีกหนึ่งประเด็นท่ีถูกสะท้อนผ่านงานวิจัย

ท่ีผ่านมาว่า ในอดีตบุคลากรทางสาธารณสุขและคน

ไทยมองว่า แรงงานข้ามชาติเป็นต้นเหตุให้เกิดการแพร่

ระบาดของโรคติดต่อที่ประเทศไทยสามารถควบคุมได้

แล้ว ให้กลับมาระบาดใหม่อีกครั้ง เช่น โรคเท้าช้าง และ

วัณโรค แต่จากการสนทนากลุ่มย่อยพบว่า ความคิดดัง

กล่าวได้เปล่ียนไปในสถานการณ์ปัจจุบัน บุคลากรทาง

สาธารณสุขและคนไทยมีทัศนคติที่ดีขึ้น เพราะเข้าใจว่า

โรคตดิต่ออย่างเช่นวณัโรคอาจไม่ได้เกิดจากแรงงานข้าม

ชาตเิท่านัน้ คนไทยเองก็มีโอกาสท่ีจะเป็นต้นเหตขุองการ

แพร่ระบาดของโรคได้เช่นกัน ในขณะท่ีภาครฐัและสถาน
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บริการสุขภาพต่างก็ได้พยายามหาวิธีการติดตามปัญหา

โรคติดต่อของแรงงานข้ามชาติ เพื่อป้องกันและควบคุม

โรคอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้ยังมีประเด็นสุขอนามัยและส่ิงแวดล้อม

ที่พักอาศัยของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งผูกโยงกับวัฒนธรรม

ของชนชาติ ที่เป็นความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม เช่น 

การเคี้ยวหมากของแรงงานเมียนมา ที่ท�าให้ภาพลักษณ์

ภายนอกของแรงงานเมียนมาดูไม่สะอาด สิ่งเหล่านี้มีผล

ต่อการเกิดทัศนคตทิีไ่ม่ดีของคนไทยต่อแรงงานข้ามชาติ 

ส่วนประเด็นการดูแลส่ิงแวดล้อมท่ีพักอาศัยมีผลต่อการ

เกดิทศันคตขิองคนไทยในชมุชน มีคนไทยทีอ่ยู่ร่วมชมุชน

เดียวกับแรงงานข้ามชาตทิีมี่ทศันคตใินทางลบ เนือ่งจาก

ได้เห็นสภาพที่พักอาศัยของแรงงานข้ามชาติท่ีสกปรก 

ทั้งนี้ มีองค์กรพัฒนาเอกชนที่พยายามเข้าไปให้ความรู้

ในการรักษาความสะอาดที่พักอาศัยให้กับแรงงานข้าม

ชาติในชมุชน รวมทัง้พยายามสร้างเวทขีองการมีส่วนร่วม

ระหว่างคนไทยและแรงงานข้ามชาตใินชมุชน เพือ่ให้เกิด

ความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 

ประเด็นการอยูร่่วมกันและการมีส่วนร่วมระหว่าง

คนไทยกับแรงงานข้ามชาติในชุมชน พบว่า การท่ีคน

ไทยจะมีทัศนคติที่ดีและยอมรับการมีตัวตนอยู่ในชุมชน

ของแรงงานข้ามชาติ เกิดจากการมีโอกาสได้ท�ากิจกรรม

ร่วมกัน ซึง่จะท�าให้คนไทยเข้าใจวถิชีวิีตของแรงงานข้าม

ชาติมากขึ้น การเข้าใจบริบทของกันและกันน�าไปสู่การ

มีทัศนคติท่ีดีและการแสดงออกอย่างเหมาะสม ในขณะ

เดียวกันแรงงานข้ามชาติเองก็ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ

บริบทของสังคมไทยด้วยเช่นกัน 

มิติด้านเศรษฐกิจ 

ส่วนใหญ่เป ็นมุมมองที่ได ้จากนายจ้างและ

แรงงานไทย ซึ่งในภาพรวมมีทัศนคติที่ดีต่อแรงงาน

ข้ามชาติ โดยเฉพาะประเด็นความจ�าเป็นในการจ้างงาน 

เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน

ไทยเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานระดับล่าง จึงจ�าเป็นต้อง

ใช้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนแรงงานไทยในบาง

อุตสาหกรรม เช่น ภาคการผลิต ภาคการก่อสร้าง และ

ภาคการประมง ดังนั้น นายจ้างภาคเอกชนจึงมีมุมมอง

ทางความคดิต่อแรงงานข้ามชาตใินประเด็นนีไ้ปทางบวก

อย่างชัดเจน ท�าให้นายจ้างไทยหันมาให้ความส�าคัญกับ

แรงงานข้ามชาติมากข้ึนด้วย เช่น โรงงานอุตสาหกรรม

บางแห่งให้สถานะหัวหน้าคนงานแก่แรงงานข้ามชาติท่ี

มีทักษะและสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ เพื่อจะได้ท�า

หน้าที่ในการสื่อสารถ่ายทอดค�าส่ังจากนายจ้างไทยไปสู่

แรงงานข้ามชาตคินอืน่ๆ ในโรงงาน สร้างความภาคภมิูใจ

ให้แก่แรงงานข้ามชาติอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีองค์กร

ต่างๆ ที่ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานข้าม

ชาติและด�าเนินการให้ความรู้และฝึกอบรมทักษะต่างๆ 

ให้แรงงานข้ามชาติมากขึ้น 

ในส่วนของแรงงานไทยมีทั้งส่วนที่มีทัศนคติท่ีดี

และไม่ดีต่อแรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการ กล่าว

คือ แรงงานไทยส่วนหนึ่งมองว่า แรงงานข้ามชาติที่เข้า

มาท�างานเป็นการทดแทนความขาดแคลนในอาชีพที่

แรงงานไทยไม่นิยมท�า เช่น งานสกปรกอย่างการประมง 
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งานหนักอย่างการก่อสร้าง นอกจากนี้ บางโรงงาน

อุตสาหกรรมมีการแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนระหว่าง

แรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติ จึงท�าให้แรงงานทั้ง 2 

กลุ่มท�างานและอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหา อย่างไร

ก็ตาม ยังคงมีแรงงานไทยอีกส่วนหนึ่งท่ีมีทัศนคติทาง

ลบต่อแรงงานข้ามชาตใินแง่ทีว่่า แรงงานข้ามชาตมิาจาก

ชนชาติท่ีด้อยกว่าชนชาตไิทย ดังนัน้ แรงงานไทยควรจะ

ได้รับสถานะต่างๆ ที่เหนือกว่าแรงงานข้ามชาติ จนเกิด

การร้องเรียนสิทธิของแรงงานไทยในประเด็นนี้ขึ้น 

อีกประเด็นส�าคัญคือเร่ืองอาชีพและการแย่งงาน

คนไทย อย่างท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า แรงงานข้ามชาติ

ส่วนใหญ่เข้ามาท�างานเพื่อทดแทนแรงงานไทยในบาง

อาชีพที่คนไทยไม่นิยมท�า แต่ก็มีปรากฏการณ์ให้เห็นว่า 

มีแรงงานข้ามชาติบางส่วนที่มีศักยภาพและสามารถผัน

ตัวมาเป็นผู้ประกอบกิจการในชุมชน แน่นอนว่าน่าจะ

เป็นการท�างานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามแรงงานข้าม

ชาติท�า ซึ่งเป็นการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย ประเด็นดัง

กล่าวนีมี้เสยีงสะท้อนจากผูป้ระกอบการคนไทยในชมุชน 

ที่รู้สึกไม่ชอบใจ และคิดว่าแรงงานข้ามชาติจะเข้ามาแย่ง

งานแย่งอาชพีคนไทย ซึง่ในอดีตคนไทยไม่เชือ่ว่าแรงงาน

ข้ามชาตจิะเข้ามาแย่งงานคนไทย แต่ปัจจบัุนคนไทยเร่ิม

รู้สึกไม่ดีและเชือ่ว่าแรงงานข้ามชาตจิะเข้ามาแย่งงานคน

ไทยแน่นอน 

มิติด้านความมั่นคงของประเทศ

ส�าหรับทัศนคติของคนไทยในสังคมในมิติด้าน

ความม่ันคงของประเทศได้สะท้อนออกมาให้เห็นในเชิง

ลบ จากความหวาดระแวงต่อแรงงานข้ามชาติในชุมชน

ทีมี่พฤติกรรมไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเล่นพนนัหวย 

ไพ่ ไฮโล พนันผลฟุตบอล ปัญหายาเสพติดผิดกฎหมาย 

ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาทกันในชุมชน และ

การที่คนไทยไม่สามารถแยกแยะได้ว่าแรงงานข้ามชาติ

คนใดท่ีเข้าเมืองและท�างานถกูกฎหมายหรือผิดกฎหมาย 

ประเด็นปัญหาเหล่านี้ถูกมองว่ามีผลกระทบต่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย ซึ่งเกิดจาก

แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมือง

และท�างานแบบผิดกฎหมาย 

ประเด็นแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศ 

ไทยแบบผิดกฎหมายเป็นประเด็นใหญ่ในมิติด้านความ

ม่ันคงของประเทศ เพราะมีข้อมูลทีช้ี่ว่า แรงงานข้ามชาติ

ผิดกฎหมายเป็นกลุ่มที่เกี่ยวโยงไปถึงปัญหาการน�าเข้า

แรงงานโดยการลักลอบเข้าเมือง ซึ่งก่อให้เกิดช่องว่างใน

การแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานข้ามชาตด้ิวยการค้า

มนุษย์ และการทุจริตของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ประเด็น

ดังกล่าวนี้ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อออกสู่สาธารณะ เป็นการ

ตอกย�า้ให้เกิดการรับรูข้้อมูลด้านลบของแรงงานข้ามชาติ

ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งท�าให้คนไทยรับรู้และเข้าใจ

ว่า แรงงานข้ามชาตสิร้างปัญหาให้กับสงัคมไทยมากกว่า

สร้างผลประโยชน์ และน�าไปสู่การเกิดทัศนคติและการ

แสดงท่าทีที่ไม่เหมาะสมต่อแรงงานข้ามชาติ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นอีกด้านหนึ่ง

ว่า ในมิติด้านความม่ันคงของประเทศยังมีคนไทยส่วน

หนึ่งท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเกิดจากการ

ได้ท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่างคนไทยและแรงงานข้าม

ชาติในชุมชน คนไทยได้รับรู้ข้อมูลและเห็นวิถีชีวิตของ

แรงงานข้ามชาติอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลท�าให้

ทัศนคติและพฤติกรรมการแสดงออกของคนไทยเปล่ียน

ไปในทางที่ดี รวมทั้งความพยายามบริหารจัดการปัญหา

แรงงานข้ามชาติของภาครัฐ ที่เน้นด�าเนินการให้แรงงาน

ข้ามชาตเิข้ามาท�างานอย่างถกูต้องตามกฎหมาย ซึง่เป็น

อีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนไทย

นอกจากนี้  ผลการศึกษายังช้ีให ้เห็นปัจจัย

ก�าหนดส�าคญัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคตแิละการ

แสดงออกของคนไทยต่อแรงงานข้ามชาตใิห้เป็นไปในรปู

แบบทีเ่หมาะสม ได้แก่ การสือ่สารสาธารณะ เพือ่ท�าความ

เข้าใจบรบิทในมิตต่ิางๆ ทางสงัคม ไม่ว่าจะเป็นด้านความ

ม่ันคงของประเทศ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสาธารณสุข 
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ซึ่งเก่ียวข้องกับการอยู่ร่วมกันของคนทุกคน ประเด็น

ดังกล่าวนี้เป็นเร่ืองส�าคัญท่ีทุกฝ่ายต้องให้ความส�าคัญ 

เพราะจะน�าไปสู่การรับรู้สถานการณ์ข้อเท็จจริงที่ชัดเจน 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการก�าหนดนโยบาย และ

การแสดงท่าทีที่เหมาะสมซึ่งกันและกันของคนไทยและ

แรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ การสร้างเวทีของการมีส่วน

ร่วมระหว่างคนไทยกับแรงงานข้ามชาติให้มีโอกาสได้

ท�ากิจกรรมร่วมกัน จะสร้างจุดเปล่ียนส�าคัญในการรับรู้

และเข้าใจวีถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติและน�าไปสู่การ

เปล่ียนแปลงทัศนคติ มุมมองความคิด ตลอดจนท่าทีท่ี

คนไทยจะแสดงออกต่อแรงงานข้ามชาติได้ดีขึ้น

คณะวิจัยจึงมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย

เชิงสังเคราะห์เ ร่ืองทัศนคติต ่อแรงงานข้ามชาติใน

ประเทศไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ปัญหาแรงงานข้ามชาต ิท้ังในเชงิวชิาการและเชงินโยบาย 

ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ

การศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ในวงการวิชาการ

เพียงส่วนหนึ่ง แต่การต่อยอดเชิงวิชาการในประเด็น

เดียวกันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากส�าหรับประเทศ 

คณะวิจัยขอเสนอแนะว่า ในแวดวงวิชาการและงานวิจัย

ควรช่วยกันศึกษาและผลิตองค์ความรู้ที่สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง รวมถึงเป็นองค์ความรู้ท่ีสนับสนุนการ

ท�างานและการพฒันาประเทศของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ 

1. ควรศึกษาในประเด็นการเข้าถึงบริการสุขภาพของ

แรงงานข้ามชาต ิทัง้กลุ่มทีเ่ข้าเมืองและท�างานอย่าง

ถูกกฎหมาย กลุ่มที่เข้าเมืองและท�างานอย่างผิด

กฎหมาย กลุ่มแรงงานข้ามชาติตามแนวชายแดน

ที่เข้ามาท�างานในลักษณะไปเช้า-เย็นกลับ รวมถึง

กลุ่มผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ ว่าแต่ละกลุ่มเข้าถึง

บริการสุขภาพอย่างไร และบริการสุขภาพที่ได้รับ

บริการนั้นเป็นบริการรูปแบบใด โดยแรงงานแต่ละ

กลุม่เข้าถงึและใช้บริการสขุภาพแตกต่างกันหรอืไม่ 

2. ควรศกึษารูปแบบการให้บริการสขุภาพและชดุสทิธิ

ประโยชน์ท่ีเหมาะสมกบัแรงงานข้ามชาตกิลุ่มต่างๆ 

รวมถึงการศึกษาในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่า รูปแบบ

บริการและชุดสิทธิประโยชน์ที่จัดบริการให้แรงงาน

ข้ามชาติจะสร้างผลกระทบ ทั้งด้านต้นทุนและผล

ตอบแทนแก่สถานบรกิารสขุภาพและภาครฐัอย่างไร

3. ควรศึกษารูปแบบการจ่ายและ/หรือความเต็มใจ

จะจ่าย (Willingness to pay) ของนายจ้างไทย

และแรงงานข้ามชาติ เพื่อซื้อประกันสุขภาพและ

ประกันสังคมที่เหมาะสมว่าเป็นอย่างไร และจะน�า

ไปออกแบบรูปแบบที่เหมาะสมได้อย่างไร

4. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community-

Based Participatory Research: CBPR) ในประเด็น

การเรยีนรู้วถิชีวีติและการอยูร่่วมกันของคนไทยและ

แรงงานข้ามชาตท่ีิอาศยัอยู่ร่วมกันในชมุชน เพือ่น�า

ไปสูก่ารสร้างทศันคตแิละความเข้าใจในทางบวกต่อ

แรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้ การศึกษาควรอยู่ในรูปแบบ

ของการวจิยัเชงิทดลอง ออกแบบกิจกรรมให้ท�าร่วม

กัน โดยแบ่งกลุม่การศกึษาตามปัจจยั เพศ กลุม่อายุ 

อาชีพ การศึกษา และอื่นๆ เพื่อดูผลต่อทัศนคติ

ในแต่ละกลุ่มคนไทยว่าการเรียนรู้วิถีชีวิตร่วมกัน

กับแรงงานข้ามชาติมีผลเป็นบวกหรือลบ เพื่อให้ผู้

ก�าหนดนโยบายสามารถออกแบบนโยบายต่อปัจจยั

และมิติต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

5. ควรศึกษาประเด็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิด

ข้ึนจากการจ้างงานแรงงานข้ามชาติในสาขาอาชีพ

ต่างๆ ว่ามีมูลค่าเท่าใด มีส่วนร่วมในการเพิม่รายได้

ให้กบัประเทศหรอืไม่ อย่างไร เพือ่เป็นข้อมูลส�าหรับ

การตัดสินใจของผู้ก�าหนดนโยบาย 

6. ควรศึกษาประเด็นการด�าเนินนโยบายเก่ียวกับ

แรงงานข้ามชาติ และการบังคับใช้กฎหมายท่ี

เก่ียวข้องว่า การด�าเนินนโยบายบรรลุเป้าหมาย

หรือไม่ ยังมีช่องว่างในการด�าเนินนโยบายและช่อง
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ว่างในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ หรือไม่ และ

ควรจะปรับปรุงช่องว่างดังกล่าวนี้อย่างไร เพื่อ

ให้การบริหารจัดการปัญหาแรงงานข้ามชาติมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

7. ควรศึกษารูปแบบความเป็นไปได้ในการบริหาร

จดัการปัญหาแรงงานข้ามชาตอิย่างสมดุล ทัง้ในมิติ

ด้านความม่ันคงของประเทศ มิตด้ิานเศรษฐกจิ และ

มิติด้านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน

8. ควรขยายขอบเขตองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่การ

เรียนการสอนในประเด็นเก่ียวกับแรงงานข้ามชาติ

ให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ภาครัฐในฐานะผู้มีอ�านาจก�าหนดนโยบาย ซึ่ง

เป็นส่วนส�าคัญอย่างมากในการบริหารจัดการแรงงาน

ข้ามชาตใิห้เป็นระบบและสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

ควรด�าเนินการดังนี้

1. สนับสนุนให้มีการสื่อสารสาธารณะและข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ เช่น ข้อมูล

สถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยของ

หน่วยงานรัฐ และส่ือสารเหตุผลความจ�าเป็นของ

การจ้างงานแรงงานข้ามชาติให้ชัดเจน เป็นต้น 

   ส�านักงานประกันสังคมและกรมการจัด 

หางานต้องเน้นการประชาสัมพันธ์และการท�างาน

เชงิรกุ ให้ทัง้กลุ่มนายจ้างและแรงงานข้ามชาตเิข้าใจ

และเห็นความส�าคัญของการเข้าสู ่ระบบประกัน

สังคม 

   กระทรวงสาธารณสุขต ้อง เน ้นการ

ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับ

สิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพแก่แรงงาน

ข้ามชาตแิละผู้ตดิตาม รวมถงึควรให้ความรู้เก่ียวกับ

ค่าใช้จ่าย และการเข้าถงึชุดสทิธปิระโยชน์ในการรับ

บริการสุขภาพด้วย

2. จัดการปัญหาขั้นตอนและกระบวนการน�าเข้าและ

การออกใบอนุญาตท�างานของแรงงานข้ามชาติให้

มีประสิทธิภาพ เช่น ลดระยะเวลาการรับบริการ 

และบังคับใช้พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการ

ท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 อย่างจริงจงั โดย

ต้องประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ได้

รับผลกระทบจากพระราชก�าหนดฉบับดังกล่าวนี้

ด้วย 

3. สนบัสนนุให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้ามา

ช่วยด�าเนนิการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาต ิในส่วน

ที่ภาครัฐไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการเอง หรือที่ภาครัฐ

ไม่สามารถด�าเนนิการได้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา

ในระดับพืน้ที ่ภาครัฐต้องตดัสินใจให้ภาคเอกชนและ

ภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมด�าเนินการ ภายใต้การ

สนับสนุนของภาครัฐ และต้องด�าเนินการอย่างต่อ

เนื่อง

4. สนับสนุนให้เกิดการศึกษาและวิจัยในประเด็นท่ี

ส�าคัญและเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเชิง

นโยบาย โดยภาครัฐต้องน�าองค์ความรู้ท่ีได้จาก

การศึกษาวิจัยมาเป็นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย

5. สนับสนุนให้มีการจัดเวทีวิชาการ (symposium) 

ขนาดใหญ่ เพือ่ให้ภาควชิาการด้านแรงงานข้ามชาติ

ได้น�าเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่ได้จาก

การศึกษาวิจัยต่างๆ ให้ภาครัฐได้รับทราบโดยตรง 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ก�าหนดนโยบาย


