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Abstract
This research focuses on fiscal implications arising from the immigration of unskilled migrant
workers from the ASEAN Economic Community (AEC) countries, namely Myanmar, Cambodia and Laos.
The analysis employs secondary data from governmental institutions as well as primary data from
conducting the research’s own survey. The research applies Dustmann, Frattini and Halls’ (2010) and
Dustmann and Frattini’s (2014) framework of analysis, focusing on the monetary value of fiscal benefits
and costs. To avoid controversy over the actual number of migrant workers, which is not the major
objective of this study, the analysis considers the impact by range with defined minimum projection as
the lower boundary and maximum projection as the upper boundary. From the assessment of the fiscal
benefits and costs, the results indicate that the benefit to cost ratio is greater than 1 in both cases.
Moreover, the ratio does not change significantly in the next 20 years under the assumption that the
growth of migrant workers is in line with the past trend. In other words, the range of impacts on the
benefit to cost ratio will remain within the boundary of 2.87 to 1.90. However, it is to be noted that as
the number of migrant workers approaches the minimum projection level, the benefit to cost ratio
increases significantly. This pinpoints some policy implications on labour policy design in the near future.
As the number of migrant workers increases within the range of analysis, there is still net fiscal benefit.
However, the increased number of migrant workers yield significant impacts on the public health care
costs. Therefore, restructuring of cost management and cost allocation in terms of health care is urgently
called for. This may include an advocation for multi-lateral agreement and co-operation on the costsharing of health care and health management among the AEC countries respective of the migrant
workers.
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แรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว:
บทวิเคราะห์ผลประโยชน์-ต้นทุนทางการคลังสําหรับประเทศไทย3
เอื้อมพร พิชัยสนิธ4
และ
กิริยา กุลกลกาล
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ เจาะจงศึกษาถึ งนัย ทางการคลั งอั นเนื่ องจากการย้ ายเข้ ามาทํ างานของแรงงานระดั บ ไร้ฝีมือ จากสาม
ประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน (AEC) ประกอบด้วย เมียนมา กัมพูชา และลาว โดยอาศัยข้อมูลเชิงทุติยภูมิและข้อมูล
ปฐมภูมิ งานวิจัยนี้เป็นการริเริ่มการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน (benefit-cost analysis) ที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติใน
เชิงปริมาณเพื่อก่อให้เกิดความเป็นรูปธรรม โดยครอบคลุมเฉพาะผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลัง (fiscal implications)
งานวิ จั ย ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบจํ า ลองของ Dustmann, Frattini and Halls (2010) และ Dustmann and Frattini (2014)
พิ จารณาผลประโยชน์ และต้ น ทุ น ทางการคลั ง ที่ สามารถแปรงค่าเป็ น มูลค่ าทางการเงิน ได้ (monetary value) โดยการ
ประเมินขนาดผลกระทบเป็นช่วง (range) ประมาณการจํานวนแรงงานข้ามชาติในขนาดที่ต่ําสุดและสูงสุดที่เป็นไปได้ พบว่า
สัดส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (benefit to cost ratio) ได้ค่ามากกว่า 1 ในทุกช่วง และในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า ภายใต้
เงื่อนไขอั ตราการเติบ โตของแรงงานข้ามชาติ ที่ เป็ น ไปตามแนวโน้ม ที่ ผ่านมา สั ดส่วนดังกล่ าวก็ ยั งไม่ เปลี่ ยนแปลงอย่ างมี
นัยสําคัญ กล่าวคือ สัดส่วนผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลัง อยู่ในขอบเขตระหว่าง 2.87- 1.90 ซึ่ง นัยและทิศทางทาง
นโยบายในเฉพาะมุมมองทางด้านการคลัง บ่งชี้ว่า หากมีจํานวนแรงงานข้ามชาติเพิ่มมากขึ้น การคลังของประเทศไทยยังคงได้
ผลประโยชน์สุทธิในช่วงจํานวนแรงงานที่มีการประมาณการ ทั้งนี้ ประเด็นที่พึงระวังคือ เมื่อจํานวนแรงงานข้ามชาติเพิ่มมาก
ขึ้น จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการคลังในด้านสาธารณสุขอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้น หากรัฐบาลดําเนินนโยบายที่เปิดช่องทาง
ให้มีแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือมาทํางานในประเทศไทยมากขึ้น ก็ควรมีการขับเคลื่อนในระดับภาครัฐเพื่อสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการแบ่งเบาภาระต้นทุนการบริหารจัดการและการดําเนินการด้านสาธารณสุขควบคู่ไปด้วย
คําสําคัญ: การวิเคราะห์ผลประโยชน์-ต้นทุนทางการคลัง ผลกระทบทางการคลัง แรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือ
JEL Classification: H27, H53, J61, J68
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บทความวิจัยนี้นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “แรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือจากประเทศใน AEC กับนัยทางการคลังสําหรับ
ประเทศไทย สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ความเห็นในรายงานนี้เป็นของคณะผู้วิจัย โดย สกว. ไม่
จําเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
4 ผู้เขียนหลัก (Corresponding Author): euamporn@econ.tu.ac.th
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1. บทนํา
ปัจจุบัน กําลังแรงงานไทยทั้งหมดมีประมาณ 39 ล้านคน เป็นแรงงานไร้ฝีมือ5 (Unskilled Labour)
31 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 80 ของกําลังแรงงานทั้งหมด6 ในภาพรวม การจ้างงานกลุ่มแรงงานที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา หรือต่ํากว่า มีอัตราร้อยละ 70 ของการจ้างงานแรงงานในทุกระดับการศึกษา7 สะท้อนให้
เห็ น ว่ า ภาคการผลิ ต ของไทยยั ง คงเป็ น การผลิ ต ที่ ใช้ แ รงงานเข้ ม ข้ น (Labour-Intensive Industries) โดย
ผู้ประกอบการในหลายภาคการผลิตยังมีความต้องการแรงงานกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอีก ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความ
จําเป็นต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติ เพื่อเป็นการทดแทนความขาดแคลนในหลายกิจการ8 ซึ่งแรงงานข้ามชาติไร้
ฝีมือส่วนใหญ่มาจากประเทศ เมียนมา กัมพูชา และลาว
การเข้ามาของแรงงานข้ามชาติย่อมมีนัยทางการคลังต่อประเทศเจ้าบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศ
ไทยยั งขาดผลการวิจั ย เชิ งประจั ก ษ์ ที่ ส ะท้ อ นถึ ง ผลประโยชน์ ห รือ ต้ น ทุ น สุ ท ธิในเบื้ อ งต้ น ที่ ส ามารถนํ า ไป
ประกอบการพิจารณาชุดนโยบาย (Policy Package) แรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือที่เหมาะสม และมีความสมดุล
กับสภาวการณ์ตลาดแรงงานไทยในระยะยาวอย่างเป็นระบบ
ในปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่า แรงงานข้ามชาติที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านมีจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ล้าน
คน ซึ่งสามารถจําแนกได้เป็น 3 ประเภทกลุ่มคือ: (1) กลุ่มที่เข้าเมืองถูกกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือในการจ้างแรงงาน (MOU on Cooperation in the Employment of Workers9) กับประเทศ
เมียนมา กัมพูชา และลาว (2) กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ และกลุ่มจดทะเบียน One Stop Service10 และ (3) กลุ่ม
5ตามนิยามของสํานักงานสถิติแห่งชาติ

“แรงงานไร้ฝีมือ” (Unskilled Labour) หมายถึง เป็นผู้ทํางานซึ่งลักษณะงานที่ทําไม่
ต้องใช้ความรู้ความสามารถมาก เพียงได้รับคําแนะนําเล็กน้อยก็สามารถทําได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการค่าจ้างมีมติเมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เห็นชอบปรับปรุงแก้ไขคําว่า “แรงงานไร้ฝีมือ” เป็น “แรงงานเพื่อพัฒนาฝีมือ” แรงงานทั่วไปแรกเข้า
ทํางาน เพราะคําว่า แรงงานไร้ฝีมือ ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่สร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยจะยังคงใช้คําว่า “แรงงานไร้
ฝีมือ” เพื่อความสอดคล้องเชิงเทคนิคกับวรรณกรรมในระดับสากล
6
ข้อมูลจากเวทีเสวนาการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพแรงงานทั้งมวล 19 ก.พ. 2557
7
ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการทั่วประเทศ พ.ศ. 2551
8
แท้จริงแล้ว ตลาดแรงงานไทยมีลักษณะตึงตัว และมีแนวโน้มขาดแคลนแรงงานทั้งในเชิงปริมาณ (เช่น ระดับไร้ฝีมือ) และ
คุณภาพ (โดยเฉพาะระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น แพทย์ วิศวกร ฯลฯ) งานวิจัยนี้จะเจาะลึกเฉพาะในส่วนของแรงงานไร้
ฝีมือ
9
http://wp.doe.go.th/wp/images/m_lift/MOU_pamar.pdf,
http://wp.doe.go.th/wp/images/m_lift/MOU_kam.pdf, http://wp.doe.go.th/wp/images/m_lift/MOU_lao.pdf
สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559
10 ตามมาตรา 12 ของ พรบ.คนเข้ าเมื อ ง พ.ศ. 2522 กํ า หนดไว้ ชั ด เจนว่ า ไม่ อ นุ ญ าตให้ ค นต่ างชาติ เข้ ามาเป็ น กรรมกรใน
ประเทศ แต่เนื่องจากมีแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยมาทําให้รัฐบาลต้องปรับตัวหันมาใช้นโยบายที่ยืดหยุ่นขึ้น โดยอาศัยอํานาจ
ตามมาตรา 17 แห่ง พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 เปิดนโยบายผ่อนผันให้บุคคลที่มีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
3

ที่ ห ลบซ่ อ นอยู่ ในราชอาณาจั ก รไทยที่ ไม่ มี ตั ว เลขอย่ า งเป็ น ทางการ (Officially Unrecognised Migrant
Labours) ซึ่ ง คาดว่ า จํ า นวนแรงงานข้ า มชาติ เหล่ า นี้ จ ะยั ง ไม่ ล ดน้ อ ยลงในเวลาอั น ใกล้ จ นกระทั่ ง สภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของทั้ง 3 ประเทศจะพัฒนาดีขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลที่เป็นทางการจากสํานักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ระบุว่า แรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือ 3 สัญชาติ
ดังกล่าว ที่ได้รับอนุญาตทํางานคงเหลือจํานวนทั้งสิ้น 2,922,016 คนแบ่งเป็นกลุ่มแรงงาน เมียนมา ประมาณ
1,663,813 คน (ร้อยละ 57) กัมพู ชา 943,148 คน (ร้อยละ 32) และลาว 315,055 คน (ร้อยละ 11) และ
แบ่งเป็นแรงงานข้ามชาติจดทะเบียนตามนโยบาย คสช.เมื่อ ปี พ.ศ. 2557 จํานวน 1,533,675 คน (ร้อยละ
52) แรงงานข้ ามชาติป ระเภทพิ สู จน์ สั ญ ชาติ 1,052,805 คน (ร้อยละ 36) และประเภทนํ าเข้ าตาม MOU
จํานวน 335,536 คน (ร้อยละ 12)
จังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือประเภทพิสูจน์สัญชาติและนําเข้าตาม MOU11 จาก 3 ประเทศ
ดังกล่าว มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ (ร้อยละ 14) ปทุมธานี (ร้อยละ 11) สมุทรสาคร (ร้อยละ
11) เชียงใหม่ (ร้อยละ 6) และสุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 5) ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจะ
กระจุ ก ตั ว อยู่ ห นาแน่ น ในจั ง หวั ด ที่ มี ค วามต้ อ งการแรงงานสู ง ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น เมื อ งใหญ่ เช่ น
กรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่ จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่มาก เช่น สมุทรสาคร ชลบุรี และปทุมธานี
จังหวัดที่มีภาคบริการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต และ
จังหวัดใกล้ชายแดน เช่น ตาก แรงงานเหล่านี้สามารถทํางานใน 2 ลักษณะงาน คืองานกรรมกร และงานรับใช้
ในบ้าน
การมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาทํางานในประเทศไทย ส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบ
โดยวรรณกรรมที่ผ่านมาสําหรับประเทศไทย ได้แสดงข้อค้นพบถึงผลระทบในเชิงบวกที่อาจจะเกิดขึ้นได้จาก
การเข้ามาของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้:
(1) แรงงานจากประเทศเพื่ อนบ้านช่วยเพิ่ มปั จจัยแรงงานในประเทศ ส่งผลให้ผลิตภั ณ ฑ์ มวลรวม
(GDP) ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น Sussangkarn (1996) ประมาณการว่าแรงงานข้ามชาติจํานวน 750,000 คนทั่ว
ประเทศ มีส่วนทําให้ GDP ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2538 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 และ Martin (2007) พบว่า
แรงงานข้ามชาติทําให้ผลิตภาพการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้ประชาชาติของไทย เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.25
ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัย กรณีสหราชอาณาจักร โดย Riley and Weale (2006) พบว่า ร้อย
ละ 17 ของการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 2004 และ 2005 เป็นผลมาจากแรงงานข้ามชาติ
(2) แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านช่วยบรรเทาปัญ หาการขาดแคลนแรงงาน (Labour Scarcity)
ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อและค่าจ้างลดต่ําลง ช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันในสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น ไม่
ว่าจะเป็นการส่งออกผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหารทะเล แรงงานท้องถิ่นสามารถทํางานที่ใช้ทักษะสูงขึ้น
โดยมีแรงงานข้ามชาติทํางานที่ใช้ทักษะพื้นฐานแทน
เฉพาะจากสามประเทศเพื่อนบ้านสามารถทํางานได้ในลักษณะชั่วคราวตามเงื่อนไขที่รัฐกําหนด โดยอาศัยมติคณะรัฐมนตรี
ประกาศผ่อนผันเป็นครั้งๆ ไป
11 กลุ่มจดทะเบียน One-Stop-Service ยังไม่พบว่า มีการเผยแพร่ข้อมูลจําแนกรายจังหวัด
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(3) แรงงานจากประเทศเพื่ อ นบ้ านช่ว ยบรรเทาปั ญ หาสั ง คมสู งวัย (Ageing Society) ซึ่ งปั จ จุ บั น
สังคมไทยมีจํานวนผู้สูงอายุมากขึ้น และต้องการแรงงานระดับพื้นฐานมาเติมเต็มความขาดแคลนแรงงานใน
งานบริการ โดยเฉพาะงานบริการที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการที่เป็นผู้สูงอายุ ธนะพงษ์ โพธิปิติ และกิริยา กุล
กลกาล (2553) พบว่า จากการคาดการณ์จํานวนแรงงานข้ามชาติที่จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ. 2573 นั้น
จะช่วยบรรเทาปัญหาการลดลงของผลผลิตของประเทศอันเนื่องมาจากภาวะสังคมสูงวัยได้ถึงร้อยละ 57
(4) แรงงานจากประเทศเพื่ อ นบ้ า นลดความผั น ผวนตามฤดู ก าล และวั ฎ จั ก รธุ ร กิ จ (Seasonal
Fluctuation and Business Cycle) และสร้างความยืดหยุ่นในตลาดแรงงาน โดยในยามที่เศรษฐกิจเติบโต
และมี ค วามต้ อ งการแรงงานสู ง ประเทศเจ้ า บ้ า น สามารถเปิ ด รับ แรงงานข้ า มชาติ เพื่ อ ลดการตึ งตั ว ของ
ตลาดแรงงานในประเทศได้ และในยามที่เศรษฐกิจฝืดเคืองการว่างงานสูง ประเทศเจ้าบ้านสามารถลดการใช้
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านลงเพื่อบรรเทาปัญหาแรงงานล้นตลาด
อย่างไรก็ตาม หากขาดมาตรการอันเหมาะสม แรงงานข้ามชาติก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
ประเทศเจ้าบ้าน ในบางประเด็น หรือทุกประเด็นดังต่อไปนี้:
(1) แรงงานท้องถิ่นอาจมองว่า แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแย่งงานแรงงานไทย และทําให้
ค่ า จ้ า งของแรงงานท้ อ งถิ่ น ไร้ฝี มื อ ลดต่ํ า ลง ทั้ งนี้ Kulkolkarn and Potipiti (2007) พบว่ าการเข้ ามาของ
แรงงานข้ ามชาติ ไม่ มีผ ลต่ อ ค่ าจ้างของแรงงานไทย ซึ่ งค่ อ นข้ างสอดคล้ องกั บ งานศึ ก ษาของ Bryant and
Rukumnuaykit (2007) ที่พบว่ามีผลน้อยมาก ในขณะที่ Lathapipat (2010) พบว่า แรงงานข้ามชาติทําให้
ค่าจ้างของแรงงานไร้ฝีมือต่ําลง และค่าจ้างของแรงงานมีฝีมือสูงขึ้น สําหรับผลประเมินเชิงประจักษ์ในระดับ
สากล ยังไม่เป็นที่สรุปได้ว่าผลกระทบต่อค่าจ้างในระยะยาว จะเป็นเช่นดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากจําเป็นต้อง
พิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น การบังคับใช้กฎหมายค่าแรงขั้นต่ําด้วย กรณี สหราชอาณาจักร Dustmann et al
(2010) แสดงข้อสรุปว่า ค่าแรงระดับไร้ฝีมือได้รับผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติค่อนข้างน้อยมากในระดับที่
ไม่มีนัยสําคัญ เนื่องจากกฎหมายค่าแรงขั้นต่ํา (National Minimum Wage: NMW) มีการบังคับใช้ในวงกว้าง
อย่างเข้มงวด
(2) การใช้แรงงานข้ามชาติทําให้ผู้ประกอบการพึ่งพิงแรงงานไร้ฝีมือเป็นหลัก เป็นการลดแรงจูงใจที่จะ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ในการนี้ เป็น
กรณีตรงกันข้ามกับในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่เป็นแรงงานมีฝีมือสูง ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตเพิ่มมากขึ้น (Stephan and Levin, 2001) ในกรณีประเทศไทย กิริยา กุลกลการ (2553)
พบว่า บริษัทที่จ้างแรงงานข้ามชาติมีแนวโน้มจะมีสัดส่วนการส่งออกและการเติบโตของยอดขายสูงกว่าบริษัท
ที่ไม่ได้จ้างแรงงานข้ามชาติ แต่จะมีสัดส่วนการใช้เครื่องจักรที่ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ สัดส่วนทุนต่อ
แรงงาน และทักษะต่อแรงงานต่ํากว่า
(3) แรงงานข้ามชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย โดยทางการไม่มีข้อมูล ประวัติ หรือถิ่นฐานที่
พัก ในการติดตามจับกรณีที่ทําผิดกฎหมาย สะท้อนถึงภาวะล่อแหลม สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรม การค้ายา
เสพติด การค้ามนุษย์ และปัญหาอื่นๆทางสังคม ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ (และอาจสามารถ
มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ)
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(4) เนื่องจากแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้รับความคุ้ มครองและมีสิท ธิขั้นพื้นฐานตาม พรบ.
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่นเดียวกับแรงงานไทยทุกประการ จึงถือได้ว่าเป็นภาระทางการคลัง (Fiscal
Burden) สําหรับรัฐบาลไทยไปโดยปริยายโดยเฉพาะในเรื่องการรักษาพยาบาลและการศึกษา ไม่เพียงเฉพาะ
ของแรงงานรุ่นที่หนึ่ง แต่ยังรวมไปถึงรุ่นที่สอง รุ่นที่สาม และรุ่นต่อๆไป เนื่องแรงงานบางส่วนอาจตัดสินใจตั้ง
ถิ่นฐานในราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ ในประเทศไทย ยังไม่มีงานวิจัยเชิงประจักษ์ ที่แสดงถึงผลกระทบของ
แรงงานข้ามชาติต่อโครงสร้างอายุ (Demographic Structure) ของแรงงานทั้งประเทศ ซึ่งย่อมส่งผลกระทบ
ทางการคลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แม้ว่าประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติจะเป็นวาระสําคัญเร่งด่วนในสภาวะสังคม-เศรษฐกิจ-การเมืองไทย
ในปัจจุบัน แต่ปรากฏว่า วรรณกรรมเชิงประจักษ์เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ และวรรณกรรมที่กล่าวถึงนัยและ
ผลกระทบสุท ธิท างการคลังสํ าหรับ ประเทศไทย อั นเนื่ อ งจากแรงงานข้ ามชาติ ยังไม่ป รากฏอย่างเด่ น ชัด
เท่ า ที่ ค วร หน่ ว ยงานภาครั ฐ จึ ง ขาดข้ อ มู ล สนั บ สนุ น เชิ ง วิ ช าการ ที่ ส ามารถนํ า มาประกอบการพิ จ ารณา
แนวนโยบายที่ พึ ง มี ต่ อ แรงงานข้ า มชาติ (Migrant Workers Policies) ในฐานะประเทศเจ้ า บ้ า น รวมทั้ ง
แนวนโยบายที่เหมาะสมในการตอบสนองความขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการในกิจการต่างๆ ในฐานะ
ประเทศที่อุปสงค์และอุปทานแรงงานขาดความสมดุล ซึ่งท้ายที่สุด ผลการวิจัยมีเป้าประสงค์เพื่อตอบคําถาม
หลั ก ๆ ในเชิ ง นโยบายได้ ประกอบด้ ว ย ผลกระทบสุ ท ธิ ท างการคลั ง ของแรงงานข้ า มชาติ เป็ น อย่ า งไร
องค์ประกอบของผลประโยชน์ท างการคลั งเป็น อย่างไร องค์ ประกอบของต้น ทุนทางการคลังเป็ นอย่างไร
ประเทศไทยควรอาศัยแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือต่อไปและหั นมาเน้นผลิตแรงงานระดับสูงเพิ่ มมากขึ้น หรือ
ประเทศไทยควรจะให้ความสําคัญและสร้างแรงจูงใจสําหรับแรงงานท้องถิ่นที่ไร้ฝีมือด้วย เพื่อให้เกิดความ
สมดุลในการพึ่งพิงแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น
งานวิจัยนี้ เป็นการริเริ่มการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน (benefit-cost analysis) โดยเจาะจง
ศึกษานัยทางการคลังจากการย้ายเข้ามาทํางานของแรงงานระดับไร้ฝีมือจากสามประเทศเพื่อนบ้านใน AEC
ประกอบด้วย เมียนมา กัมพูชา และลาว โดยจะอาศัยข้อมูลเชิงทุติยภูมิในส่วนของสถิติเกี่ยวกับข้อมูลแรงงาน
ข้ามชาติที่เป็นทางการในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนใหญ่จําเป็นต้องอาศัยข้อมูลปฐมภูมิด้านพฤติกรรม
ในการทํางานและการดํารงชีวิต สภาพความเป็นอยู่ การบริการภาครัฐและสวัสดิการที่ได้รับ โดยเฉพาะด้าน
สาธารณสุข และการศึกษา งานวิจัยจะครอบคลุมเฉพาะนัยทางการคลังของแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือรุ่นที่หนึ่ง
การวิเคราะห์ได้นําตัวแปรมาพิจารณาแปรผันตามจํานวนแรงงานตามประมาณการโดยงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมา
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงจํานวนขั้นต่ําสุด และสูงสุดที่มีการประมาณการมาแล้วโดยงานวิจัยอื่นๆ ก่อนหน้านี้ พบว่า
ผลการประมาณการของงานวิจัยที่ผ่านมามีขอบเขตที่กว้าง ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการถกเถียงในเรื่อง
ตัวเลขจํานวนแรงงานต่างชาติที่แท้จริง ซึ่งเป็นการยากที่จะได้ข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ งานวิจัยนี้จึงดําเนินการ
ประเมินขนาดผลกระทบเป็นช่วง (range) โดยกําหนดให้กรณี จํานวนแรงงานข้ามชาติที่ต่ําสุด (minimum
projection) เป็ น ขอบล่ า ง (lower boundary) และกรณี จํ า นวนแรงงานข้ า มชาติ ที่ สู ง สุ ด (maximum
projection) เป็นขอบบน (upper boundary) เพื่อสามารถประเมินขนาดของผลประโยชน์ หรือต้นทุนสุทธิที่
เป็นไปได้อย่างครอบคลุมทั้งขอบเขต การวิเคราะห์เช่นนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพรวมที่เป็นรูปธรรม จะเป็น
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ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เนื่องจากผู้วางนโยบายสามารถประเมินขอบเขตของผลกระทบที่มีความเป็นไปได้ที่
จะเกิดขึ้นทั้งหมด

2. วรรณกรรมปริทัศน์ด้านการวิเคราะห์ผลประโยชน์-ต้นทุนของแรงงานข้ามชาติ
งานวิจั ยเชิ งประจัก ษ์ โดย Holzer (2011) พบว่า การมี แ รงงานข้ ามชาติ ไร้ฝี มือ ที่ เข้ าไปทํ างานใน
สหรัฐอเมริกามีผลทําให้ค่าจ้างลดลง และทําให้แรงงานไร้ฝีมือชาวอเมริกันต้องออกจากตลาดแรงงาน ในขณะ
ที่นายจ้างมีกําไรมากขึ้น และในระยะยาว หากกําไรที่สูงขึ้นนี้จะดึงดูดให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมนั้นๆ ที่
พึ่งพาแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือ มีแนวโน้มจะส่งผลดีต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ ยังทําให้
ผู้บริโภคได้รับบริโภคสินค้าและบริการในราคาถูกลง อย่างไรก็ตาม เมื่อประเมินจากการวิเคราะห์ BenefitCost ของแรงงานข้ า มชาติ ที่ ไร้ ฝี มื อ ในสหรั ฐ ฯ ในมิ ติ ต่ า งๆ ของสั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่ ซั บ ซ้ อ น พบว่ า ทั้ ง
ผลประโยชน์และต้นทุนของแรงงานข้ามชาตินั้น ยังไม่สามารถมีข้อสรุปที่ชัดเจนสําหรับแต่ละช่วงเวลา และ
เป็นไปได้ยากที่จะระบุว่าระดับที่เหมาสมที่สุด (“optimal” level) ของแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือควรเป็นเช่นไร
Jiménez (2007) ศึกษาเกี่ยวกับความเข้ าใจและความคิ ดเห็ นของชาวเม็ก ซิกัน-อเมริกัน เกี่ยวกั บ
ต้นทุนและผลประโยชน์ของการขับเคลื่อนแรงงานข้ามชาติ วิธีการวิจัยคือการสัมภาษณ์เชิงลึกชาวเม็กซิกันอเมริกันรุ่นหลังที่มีบรรพบุรุษอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940 หรือก่อนหน้านั้น ผลการศึกษา
พบว่า ชาวเม็กซิกัน-อเมริกันใน Garden City และ Santa Maria ได้แสดงทัศนคติที่คล้ายกัน คือชาวเม็กซิกันอเมริกันก่ อให้เกิดผลประโยชน์ท างสังคมและเศรษฐกิจ ด้วยความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและแนวคิด
รากฐานทางสังคมและการเมืองที่แรงงานข้ามชาติชาวเม็กซิกันได้ถ่ายทอดสู่สหรัฐฯ นอกจากนี้แรงงานข้ามชาติ
เม็กซิกันยังก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคที่กลุ่มชาวเม็กซิโกได้เป็นตัวแทนทางการเมือง
Münz et al (2006) ศึก ษาเกี่ ย วกั บ ต้ น ทุ น และผลประโยชน์ ข องแรงงานข้ามชาติ ที่ เข้ ามาในกลุ่ ม
ประเทศในสหภาพยุโรป แรงงานข้ามชาติที่มีฝีมือส่งผลที่เป็นบวกต่อการเติบโตและการคลังภาครัฐ สําหรับ
แรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือ แม้ว่าข้อค้นพบเชิงประจักษ์จะแสดงให้เห็นว่า แรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือทําให้ผลิตภาพ
ลดลง แต่แรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือเหล่านี้มีส่วนทําให้ภาคการผลิตในส่วนนี้คงอยู่ได้และพัฒนาต่อไป เนื่องจาก
ในภาคการผลิตดังกล่าว เช่น เกษตรกรรม งานก่อสร้างและซ่อมบํารุงสาธารณูปโภค และ การบริการในด้าน
ต่างๆ มี ความขาดแคลนแรงงานไร้ฝี มือ ทั้ งนี้ งานวิจัยดังกล่ าวมี ข้อ ค้น พบที่ น่าสนใจ กล่าวคือ ประเทศที่
แรงงานข้ามชาติสามารถเริ่มทํางานได้เร็ว จะส่งผลเชิงบวกต่อการคลังภาครัฐ ส่วนประเทศที่ แรงงานข้ามชาติ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ลี้ภัย และต้องเผชิญกับเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าทํางาน หรือมีการกีดกันไม่ให้ทํางาน ก่อให้เกิด
ต้นทุนทางการคลังที่สูง เนื่องจากแรงงานเหล่านี้ยังต้องอาศัยสวัสดิการภาครัฐ โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในการเสีย
ภาษีหรือประกันสังคมใดๆ
Dustmann et al (2010) ศึกษาผลกระทบทางการคลังจากแรงงานข้ามชาติจากประเทศในยุโรป
กลางและยุโรปตะวันออกที่เข้าร่วมสหภาพยุโรปในเดือนพฤษภาคม 2004 (A8 Immigrants) พบว่า สหราช
อาณาจักรได้ผลประโยชน์ทางการคลังสุทธิ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ทําให้อัตราการมีส่วนร่วมในกําลัง
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แรงงาน (labour force participation rate) สูงขึ้น ดังนั้น จึงเกิดการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทําให้รัฐบาลได้รับภาษี
ทางอ้อมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ยังใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภคที่จัดสรรโดยภาครัฐ
น้อยกว่าประชากรอังกฤษเองด้วย ด้วยหลักการดังกล่าว Springford (2013) สนับสนุนผลประโยชน์สุทธิของ
แรงงานข้ามชาติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงข้อถกเถียงของการที่สหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพ
ยุโรปด้วยในเวลาต่อมา งานวิจัยดังกล่าวทําการศึกษาเฉพาะแรงงานข้ามชาติในกลุ่มประเทศ A8 ที่เข้ามาในส
หราชอาณาจักรหลังจากการขยายตัวของสหภาพยุโรปในปี ค.ศ. 2004 และอาศัยอยู่ในประเทศไม่ต่ํากว่า 1 ปี
จึงใช้ข้อมูลทางสถิติจํานวนแรงงานข้ามชาติในกลุ่มประเทศ A8 เป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี ค.ศ.
2004 ถึงไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2009
ผลประโยชน์ทางการคลังจากแรงงานข้ามชาติขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย
1) แรงงานข้ามชาติที่อายุน้อย มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้จ่ายเงินสมทบให้แก่รัฐบาลจนกว่าแรงงานเหล่านี้จะมีอายุ
ระหว่าง 40 ถึง 45 ปี ถึงจะได้รับค่ารักษาพยาบาลและเงินบํานาญจากรัฐบาล
2) หากอัตราการจ้างแรงงานข้ามชาติสูงกว่าอัตราการจ้างงานชาวอังกฤษแล้ว แรงงานเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะได้รับ
สวัสดิการน้อยกว่า
3) สําหรับแรงงานข้ ามชาติที่ มีทั กษะสูง และมีแนวโน้ มที่ จะถูกจ้างงานมาก ทําให้ต้องจ่ายภาษีมากแต่ได้รับ
สวัสดิการที่น้อย
ต้นทุนทางการคลัง หรือรายจ่ายของรัฐบาล ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
1) ความแพร่หลายของสวัสดิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาล มีการกระจายผลประโยชน์หรือสวัสดิการของรัฐบาล
ระหว่างแรงงานข้ามชาติและชาวอังกฤษเป็นอย่างไร แตกต่างอย่างไรและรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
2) เงินลดหย่อนภาษี เป็นตัวแปรที่สําคัญของผลประโยชน์ในรูปเงินสด ซึ่งเงินลดหย่อนภาษีนี้ขึ้นอยู่กับจํานวนของ
บุตรและรายได้ครอบครัว
3) สวัสดิการที่อยู่อาศัย เป็นการให้เงินอุดหนุนค่าที่อยู่อาศัยหรือรายจ่ายอื่นๆ แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยและมีคุณสมบัติ
ตรงตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนด
4) สวัสดิการบุตร เป็นการจ่ายเงินอุดหนุนให้ในอัตราที่กําหนดต่อคน ซึ่งอัตราดังกล่าวคิดจากงบประมาณในส่วน
สวัสดิการเด็กทั้งหมดหารด้วยจํานวนครอบครัวที่เป็นผู้รับสวัสดิการดังกล่าว แต่ไม่คํานึงถึงจํานวนบุตรที่แต่ละ
ครอบครัวมี
สอดคล้องกับ Dustmann et al (2010) คืองานศึกษาของ Kahanec et al (2013) ได้ประเมินผล
ประโยชน์และต้นทุนของแรงงานข้ามชาติจากประเทศแถบยุโรปตะวันออก (Eastern Partnership: EaP) ซึ่ง
ประกอบด้วย อาร์มีเนีย อาเซอร์ไบจาน, เบลารุส, จอร์เจีย, มอลโดวา และยูเครน ไปยังประเทศในสหภาพ
ยุ โรป โดยประเมิ น ผลกระทบทางตรงต่ อ เศรษฐกิ จ เช่น อุ ป สงค์ ม วลรวมที่ เปลี่ ย นแปลง การเพิ่ มขึ้ น ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม การจ้างงาน อํานาจในการซื้อของผู้บริโภค เป็นต้น ผลกระทบทางอ้อมต่อเศรษฐกิจ เช่น
การเพิ่มขึ้นของแรงงานต่างชาติต่อค่าจ้าง การเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ ครอบครัวและเด็กที่
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ตามมาด้วยก่อให้เกิดต้นทุนทางการคลังเช่น ในเรื่องการสาธารณสุขและการศึกษา งานวิจัยทําการวิเคราะห์
ข้อมูลจาก 5 ประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป ได้แก่ ประเทศอิตาลี ประเทศเยอรมัน ประเทศสเปน ประเทศ
โปแลนด์ และ สหราชอาณาจักร แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ไม่ได้รับสวัสดิการในอัตราที่สูงกว่าแรงงานข้ามชาติ
กลุ่มอื่นในแง่ของความช่วยเหลือทางสังคมหรือผลประโยชน์ของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ ดังนั้น ในระดับมห
ภาค งานวิจัยดังกล่าวพบว่า แรงงานข้ามชาติจากประเทศยุโรปตะวันออกเหล่านี้ นําไปสู่ผลประโยชน์สุทธิทาง
เศรษฐกิจและการเพิ่มความเสรีในการเคลื่อนย้ายแรงงานจะทําให้การจัดหางานง่ายขึ้น
ต่อมา Dustmann and Frattini (2014) ศึกษาผลกระทบทางการคลังของแรงงานข้ามชาติในกลุ่ม
(European Economic Area: EEA) และนอกกลุ่มประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 19952011 พบว่า แรงงานข้ามชาติในกลุ่ม EEA ก่อให้เกิดผลประโยชน์สุทธิทางการคลัง แม้ในช่วงที่รัฐบาลอังกฤษ
เผชิญกับภาวะงบประมาณขาดดุล ส่วนแรงงานข้ามชาตินอกกลุ่ม EEA ก่อให้เกิดต้นทุนสุทธิทางการคลัง การ
ประมาณผลกระทบทางการคลังขึ้นอยู่กับสมมติฐานเกี่ยวกับการใช้บริการสาธารณะของแรงงานข้ามชาติ แต่
แรงงานข้ามชาติมีลักษณะที่แตกต่างจากชาวอังกฤษ อาจทําให้การใช้บริการสาธารณะแตกต่างไปด้วย การ
ประมาณผลกระทบทางการคลังยังขึ้นอยู่กับการดูแลบุตรของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งหมายถึงเด็กที่เกิดทั้งในและ
นอกสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ การประมาณผลกระทบทางการคลังยังขึ้นอยู่กับการจ่ายภาษีของแรงงาน
ข้ามชาติอีกด้วย
งานวิจัยที่สอดคล้องกับ Dustmann and Frattini (2014) คือ Vargas-Silva (2015) ซึ่งแสดงข้อสรุป
ผลกระทบทางการคลังของแรงงานข้ามชาติต่อรัฐบาลสหราชอาณาจักรและศึกษาวิธีการประมาณผลกระทบ
ทางการคลังของแรงงานข้ามชาติในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ผลกระทบทางการคลังสุทธิของแรงงานข้ามชาติคือ
การประมาณการส่วนต่างระหว่างรายรับภาษีที่ได้เพิ่มขึ้นจากแรงงานข้ามชาติ และต้นทุนทางการคลังในด้าน
สวัสดิการและการช่วยเหลือต่างๆ ที่ต้องใช้งบประมาณของรัฐบาล รวมทั้งบริการต่างๆ ที่แรงงานข้ามชาติ
ได้รับ ผลการประเมินขึ้นอยู่กับลักษณะกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ผลกระทบของแรงงานข้ามชาติต่อตลาดแรงงาน
รวมทั้ง ลักษณะและกฎ กติกาในระบบสวัสดิการของรัฐ ซึ่งโดยทั่วไป แรงงานข้ามชาติที่อายุน้อย มีทักษะสูง
ย่อมก่อให้เกิดผลสุทธิทางการคลังที่เป็นบวกมากกว่าแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือ ข้อค้นพบจากงานวิจัยดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า ผลกระทบทางการคลังจากแรงงานข้ามชาติในสหราชอาณาจักรค่อนข้างน้อย อยู่ที่ระดับต่ํา
กว่า + หรือ – ร้อยละ 1 โดย The Office for Budget Responsibility มีข้อเสนอว่า การมีแรงงานข้ามชาติ
เข้ามาทํางานสุทธิ จะทําให้ลดภาระด้านงบประมาณ ภายใต้ข้อสมมติว่า แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาโดยรวมจะ
อยู่ในช่วงอายุทํ างานมากกว่าโครงสร้างประชากรของประเทศ ทั้ งนี้ ผลการวิจั ย เชิ งประจัก ษ์ จ ากหลาย
ประเทศในช่ ว งปี ค.ศ. 2007-2009 พบว่ า ผลประโยชน์ สุ ท ธิ ท างการคลั ง ของแรงงานข้ า มชาติ ต่ อ สห
ราชอาณาจักรอยู่ที่ประมาณร้อยละ 0.46 ของ GDP ซึ่งสูงกว่าผลกระทบต่ออี ก 16 ประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม
ประเทศในองค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (Organisation for Economic Cooperation and Development: OECD) โดยที่ สหราชอาณาจักรอยู่ลําดับที่ 11 (ใน 27 ประเทศ) ที่ ได้รับ
ผลประโยชน์ทางการคลังสุทธิจากแรงงานข้ามชาติ
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3. การทบทวนงานวิจัยเรื่องผลกระทบของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
3.1 ผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. 2538 ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติประมาณ 750,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของ
กํ า ลั ง แรงงานในประเทศทั้ ง หมด Sussangkarn (1996) ได้ ใช้ แ บบจํ า ลอง (Social Accounting Matrix –
Computable General Equilibrium: SAM-CGE) พบว่า แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีส่วนช่วยเพิ่มผลผลิตมวล
รวมประชาชาติของไทยร้อยละ 0.5 หรือประมาณ 839 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังจากนั้น Martin (2007) ได้ใช้
แบบจําลองเดียวกันนี้ ชี้ให้เห็นว่า ในปี พ.ศ. 2548 แรงงานข้ามชาติที่มีสัดส่วนร้อยละ 5 ของกําลังแรงงาน
ทั้งหมดในประเทศ การเข้ามาทํางานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยต่อการบริโภค จากการที่แรงงานข้าม
ชาติที่มีอยู่ 1.8 ล้านคนได้รับรายได้และมีการใช้จ่ายเงินเพื่อการบริโภคในประเทศไทย จะทําให้ผลผลิตมวล
รวมประชาชาติของไทยเพิ่มขึ้นผ่านตัวคูณทําให้ผลผลิตมวลรวมประชาชาติของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25 หรือ
2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ งานศึกษาของ ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์ และมหชัย สัตยธํารงเธียร (2557) สํารวจ
แรงงานชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 400 ตัวอย่าง พบว่า แรงงานข้ามชาติในกลุ่มตัวอย่าง
มีรายได้เฉลี่ย 7,391 บาทต่อเดือนต่อคน รายจ่ายเพื่อการบริโภคและรายจ่ายด้านค่าที่อยู่อาศัยเฉลี่ยของ
แรงงานข้ามชาติเท่ากับ 2,789 บาทต่อเดือนต่อคน
นอกจากนี้ Martin (2007) ยั งได้ ใช้วิ ธีป ระมาณจากมู ล ค่ าเพิ่ ม ของแรงงานข้ ามชาติ ในแต่ ล ะภาค
เศรษฐกิจ พบว่า ถ้ามีแรงงานข้ามชาติร้อยละ 25 ทํางานในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 15 ทํางานประมง ร้อย
ละ 40 อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และอีกร้อยละ 20 อยู่ในภาคบริการ และหากแรงงานข้ามชาติมีความสามารถ
ในการผลิตเพียงครึ่งเดียวของแรงงานไทยแล้ว กลุ่มแรงงานข้ามชาติจะมีส่วนร่วมในการผลิต คิดเป็นร้อยละ
3.1 ของผลผลิ ต มวลรวมประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2548 แต่ ห ากแรงงานเหล่ านี้ มีความสามารถในการผลิ ต
เทียบเท่ากับแรงงานไทย การมีส่วนร่วมก็จะเพิ่มเป็นสองเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 Martin (2007) ยังได้
ประเมิน คุณ ประโยชน์ด้ วยแบบจําลองอุป สงค์ แ ละอุปทานรวมของแรงงาน พบว่า ผลประโยชน์สุ ท ธิจาก
แรงงานข้ามชาติมีมูลค่ าเท่ ากับ 47 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ ราคาคงที่ หรือเท่ากับ 53 ล้านเหรียญ ณ ราคา
ปัจจุบัน
Pholphirul and Rukumnuaykit (2009) พบว่า การเข้ามาของแรงงานข้ามชาติทําให้เจ้าของทุนได้
ประโยชน์ และประโยชน์นี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 0.03 ของรายได้ประชาชาติที่แท้จริง (880 ล้าน
บาท) ในปี ค.ศ. 1995 เป็นร้อยละ 0.055 ของรายได้ประชาชาติที่แท้จริง (2,039 ล้านบาท) ในปี ค.ศ. 2005
และแรงงานข้ามชาติมีส่วนในรายได้ประชาชาติที่แท้จริงคิดเป็นร้อยละ 0.023 ต่อปี หรือประมาณ 760 ล้าน
บาทต่ อ ปี นอกจากนี้ การเข้ า มาของแรงงานข้ ามชาติ ยั งอาจส่ งผลต่ อ การผลิ ต ของประเทศในระยะยาว
ตัวอย่างเช่น การเข้ามาของแรงงานข้ามชาติอาจลดแรงจูงใจในกลุ่มนายจ้างที่จะหาวิธีการเปลี่ยนแปลงให้เกิด
การประหยัดแรงงานการใช้แรงงานข้ามชาติทําให้ผู้ประกอบการพึ่งพิงแรงงาน และขาดแรงจูงใจในการหันไป
ใช้ทุนและเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว กิริยา กุลกล
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การ (2553) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้แรงงานข้ามชาติกับการรักษาความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไทยและอุตสาหกรรมการผลิตไทย 9 ประเภท ตามลําดับ พบว่า ร้อยละ 19
ของบริษัทในภาคอุตสาหกรรมไทยใช้แรงงานข้ามชาติ โดยการจ้างแรงงานข้ามชาติร้อยละ 70 กระจุกตัวอยู่ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและแปรรูปอาหารโดยบริษัทที่จ้างแรงงานข้ามชาติมีแนวโน้มจะมีสัดส่วนการส่งออกและ
การเติบโตของยอดขายสูงกว่าบริษัทที่ไม่ได้จ้างแรงงานข้ามชาติ แต่มีสัดส่วนความเป็นเจ้าของโดยต่างชาติ
การใช้เครื่องจักรที่ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ สัดส่วนทุนต่อแรงงาน และทักษะต่อแรงงานต่ํากว่า อีกทั้งยัง
จ่ายค่าจ้างต่ํากว่าอีกด้วย
ในประเด็นเรื่องผลกระทบของสังคมที่สูงวัยต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ธนะพงษ์ โพ
ธิปิติ และกิริยา กุลกลการ (2553) ศึกษาถึงความสามารถในการใช้แรงงานข้ามชาติเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการ
ลดลงของผลผลิตอันเกิดจากภาวะสังคมสูงวัยในประเทศไทย โดยได้คาดการณ์ จํานวนแรงงานข้ามชาติใน
อนาคตด้วยแบบจําลองแรงโน้มถ่วงว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ต่อปี หรือจะมีจํานวน 6 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573
และได้ประมาณการความสามารถในการทดแทนกันระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติด้วยฟังก์ชันการ
ผลิตในระดับจังหวัดของประเทศไทยในรูปค๊อบ-ดักกลาส พบว่า แรงงานข้ามชาติ 1 คนมีความสามารถเท่ากับ
แรงงานไทย 0.58 คน และจากการทําสถานการณ์จําลอง (simulation) โดยใช้แบบจําลองการเจริญเติบโต
ของโซโลว์ พบว่า การเพิ่มขึ้นของแรงงานข้ามชาติ 3.6 เปอร์เซ็นต์ จะช่วยบรรเทาปัญหาการลดลงของผลผลิต
ของประเทศอันเนื่องมาจากภาวะสังคมสูงวัยได้เพียงร้อยละ 57 และยิ่งจะทําให้ผลผลิตต่อหัวลดลง หรือหาก
เพิ่มขึ้นก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือมีประสิทธิภาพการผลิตต่ํากว่าแรงงานไทย อีก
ทั้งแรงงานข้ามชาติยังทําให้สัดส่วนปัจจัยทุนต่อแรงงานต่ําลงอีกด้วย
3.2 ผลกระทบต่อค่าจ้าง
Bryant and Rukumnuaykit (2007) ใช้ข้อมู ลจากการลงทะเบี ยนของแรงงานข้ามชาติ ในปี พ.ศ.
2547 ที่แยกตามพื้นที่ 76 จังหวัด และ 917 อําเภอทั่วประเทศ ทําการเปรียบเทียบสัดส่วนของแรงงานข้าม
ชาติกับอัตราค่าจ้างในแต่ละอําเภอ เพื่อจะดูว่าการเพิ่มขึ้นของจํานวนแรงงานข้ามชาตินั้นมีความสอดคล้องกับ
ระดับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ หลังจากที่ได้ทําการควบคุมผลของแรงงานข้ามชาติที่จะเลือกย้ายเข้าไป
ในพื้นที่ที่มีค่าจ้างสูงโดยใช้ตัวแปร Instrumental แล้ว พบว่า อัตราค่าจ้างกับสัดส่วนของแรงงานข้ามชาติไม่มี
ความสั ม พั น ธ์ ที่ มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ งานศึ ก ษาของ Kulkolkarn and Potipiti (2007) ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษา
คล้ายคลึงกัน และให้ผลสอดคล้องกันว่า การเข้ามาของแรงงานข้ามชาติไม่มีผลต่อค่าจ้างของแรงงานไทย
เช่นเดียวกันกับงานศึกษาของ Lathapipat (2010) ที่พบว่า การเข้ามาของแรงงานข้ามชาติส่งผลเพียงเล็กน้อย
ต่อค่าจ้างของแรงงานไทยไร้ฝีมือ แต่จะส่งลบต่อค่าจ้างของแรงงานข้ามชาติด้วยกันเอง และส่งผลดีต่อแรงงาน
ไทยที่มีฝีมือ
อย่างไรก็ดี งานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้
เน้นถึงผลกระทบของแรงงานข้ามชาติที่มีต่อการลดลงของค่าจ้าง และได้ประมาณการว่า แรงงานข้ามชาติทํา
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ให้รายได้ที่แท้จริงของคนกลุ่มที่ยากจนที่สุดร้อยละ 60 ของครัวเรือนไทย ลดลงไปร้อยละ 0.4 ในขณะที่ทําให้
รายได้ที่แท้จริงของคนกลุ่มที่รวยที่สุดร้อยละ 40 ของประเทศเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 0.3 (National Economic
and Social Development Board (NESDB), n.d., p16) ทั้งนี้ สศช. ได้สรุปว่า แรงงานข้ามชาติมีประโยชน์
เฉพาะกับกลุ่มคนจํานวนน้อย อาทิ กลุ่มธุรกิจ เท่านั้น

3.3 ผลกระทบต่อรายรับและรายจ่ายของภาครัฐ
Martin (2007) กล่าวว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่มีรายได้และต้องจ่ายภาษี จึงไม่ได้
แสวงหา หรือมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือจากเงินภาษีสําหรับบุตรหลานในเรื่องการศึกษา
และการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ จํานวนบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมีสัดส่วนต่ํากว่าเมื่อ
เทียบกับคนไทย แรงงานข้ามชาติจึงน่าจะจ่ายภาษีในรูปแบบต่างๆ มากกว่าต้นทุนการใช้บริการที่ได้รับจาก
รัฐบาลไทย แรงงานข้ามชาติจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน ซึ่งส่วนนี้อาจมองได้ว่าเป็นภาษี ที่
แรงงานข้ามชาติจ่ายให้แก่รัฐ ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลไทยมีรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการพิจารณา
การทํางานของแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือ 3 สัญชาติรวมถึง 1,237.5 ล้านบาท ซึ่งมาจากค่าธรรมเนียมพิสูจน์
สั ญ ชาติ 244.5 ล้ านบาท นํ าเข้ าตาม MOU 37 ล้ านบาท และกลุ่มเข้ าเมื องผิ ด กฎหมายตามมติ ครม. 3
สัญชาติ 956 ล้านบาท ซึ่งหากประมาณค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานคิดเป็นเงินเดือน 1 เดือนของแรงงาน
ข้ามชาติ เปรียบได้กับภาษีรายได้ร้อยละ 8.3 นอกจากนี้ แรงงานเหล่านี้ยังจ่ายภาษีการบริโภคทางอ้อมสําหรับ
การใช้จ่ายในขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอีกด้วย
นอกจากนี้ แรงงานข้ามชาติยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับการตรวจร่างกายและการประกันสุขภาพ
โดยในปี พ.ศ. 2547 ต้องจ่ายเป็นจํานวน 600 และ 1,300 บาทตามลําดับ เงินทั้งหมดที่ได้รับจากการเก็บค่า
ประกั น สุ ข ภาพจํ า นวน 1.1 พั น ล้ า นบาทจะนํ า ส่ ง ให้ กั บ ทางสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เพื่ อ ใช้ ในการ
รักษาพยาบาลแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้บริการภายใต้โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค อย่างไรก็ตาม
แรงงานข้ามชาติที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วอาจไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่พวกเขาได้จ่ายเงินไป เนื่องจาก
การขาดแคลนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิที่พวกเขาได้รับ และขาดแคลนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สามารถพูด
ภาษาเดียวกับแรงงานเหล่านี้ได้
งานศึ ก ษาของอรทั ย และคณะ (2556) สํ า รวจข้ อ มู ล จากโรงพยาบาลในสั ง กั ด ของรั ฐ ได้ แ ก่
โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ติดกับประเทศพม่า โรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด มีพื้นที่ติด
กั บ กั ม พู ช า และโรงพยาบาลเขมราฐ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี พื้ น ที่ ติ ด กั บ ประเทศลาว พบว่ า ภาระค่ า
รักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยในสูงกว่าผู้ป่วยนอกในทั้ง 3 โรงพยาบาล โรงพยาบาลแม่สายเป็นโรงพยาบาลที่
ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจดี มีเงินรายได้ที่เป็นเงินนอกงบประมาณจากการให้บริการกลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามารับ
บริการสุขภาพเป็นรายได้หลักของโรงพยาบาล ภาระทางการเงินในส่วนที่ผู้รับบริการไม่สามารถจ่ายได้โดย
เฉลี่ย 4-7 แสนบาทต่อปี ในขณะที่ รายรับจากการให้ บริการกลุ่มคนต่างด้าวโดยเฉลี่ยปีละหลายล้าน โดย
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ภาพรวม โรงพยาบาลมีรายได้มากกว่ารายจ่าย จึงถือว่าโรงพยาบาลแม่สายไม่มีปัญหาภาระทางการเงินจาก
การให้บริการแรงงานข้ามชาติ มีชาวพม่าคิดเป็นร้อยละ 40-50 ของผู้รับบริการทั้งหมด โดยเฉพาะแผนกผู้ป่วย
นอกในงานส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กกว่าร้อยละ 70-90 ของผู้มารับบริการเป็นชาวพม่า และชนกลุ่มน้อย
ดังนั้น โรงพยาบาลจึงต้องแบกรับภาระงานบริการเพิ่มขึ้นเท่าตัว และจําเป็นต้องจ้างบุคลากรทางการพยาบาล
เพิ่มเติมด้วยเงินรายได้ของโรงพยาบาล
โรงพยาบาลคลองใหญ่แบกรับภาระค่ารักษาพยาบาล 7.2 แสนบาทถึง 1.3 ล้านบาท ชาวกัมพูชาคิด
เป็นร้อยละ 40-50 ของผู้รับบริการของโรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ป่วยในแผนกสูติกรรมมีจํานวนถึงร้อยละ 6070 ของผู้มารับบริการสูติกรรมทั้งหมด ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554 พบข้อมูลทะเบียนผู้ป่วยต่างด้าวค้างชําระ
ของโรงพยาบาลคลองใหญ่ 4,684,915 บาท เฉลี่ยปีละ 1 ล้านบาท โรงพยาบาลแก้ปัญหาด้วยการหารายได้
เอง โดยเพิ่มบริการที่สร้างรายได้ เช่น นวดแผนไทย และประหยัดในส่วนอื่น โดยผู้ป่วยต่างด้าวที่เคยมารับ
บริการและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะฝากครรภ์และทําคลอด จะบอกข้อมูลต่อกัน ทําให้มีจํานวนผู้มารับ
บริการที่ไม่จ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นโรงพยาบาล จึงมีแนวคิดจะตั้งกองทุนเพื่อขายบัตรประกันสุขภาพเอง
โรงพยาบาลเขมราฐมีรายจ่ายมากกว่ารายรับเพิ่มมากขึ้นจาก 7.7 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2553 เป็น 8.2
ล้านบาทในปี พ.ศ. 2554 โดยโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินค่าบริการได้เพียงร้อยละ 25 ของจํานวนเงินทั้งหมดที่
ให้ บริก าร ส่ วนใหญ่ เป็ น ค่ าใช้ จ่ ายในการให้ บ ริก ารกรณี ไม่ ใช่แ รงงานที่ ขึ้ น ทะเบี ย น โรงพยาบาลรับ ภาระ
ค่าใช้จ่ายแทนผู้ใช้บริการโดยจัดสรรงบประมาณจากส่วนเงินบํารุงของโรงพยาบาลมาสนับสนุน และขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากจังหวัดหรือส่วนกลาง
จากกรณีสามโรงพยาบาล อาจตั้งข้อสังเกตได้ว่าโรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงรายเป็นโรงพยาบาล
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจที่ดี ผู้มารับบริการที่เป็นแรงงานข้ามชาติไร้สิทธิ์หรือชาวต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิ์รักษา แต่
ส่วนใหญ่ สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ทําให้โรงพยาบาลมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีเพียงส่วนเล็กน้อย
เท่านั้นที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ ทําให้โรงพยาบาลไม่มีภาระทางการเงินที่มีรายจ่ายติดลบในแต่ละปี
ซึ่งแตกต่างจากโรงพยาบาลคลองใหญ่ จังหวัดตราด และโรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีที่ตั้งอยู่ใน
พื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ที่ ไม่ ดี เท่ า แห่ ง แรก ทั้ ง นี้ โรงพยาบาลทั้ ง สองแห่ ง ก็ มี ค วามแตกต่ า งทางบริ บ ทพื้ น ที่ โดย
โรงพยาบาลคลองใหญ่ถือเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งในพื้นที่เส้นทางหลักสําคัญของแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่
ข้ามฝั่งมาใช้แรงงานในประเทศไทยได้อย่างสะดวก และระยะทางใกล้กับด่านข้ามแดน นอกจากนี้ ในวันศุกร์จะ
มีแพทย์มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลทําให้ชาวกัมพูชาและเวียดนามข้ามมารับบริการสุขภาพจํานวนมาก
ส่งผลให้โรงพยาบาลต้องรับภาระถึงร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โรงพยาบาลจึงต้องทําระบบบัตรประกัน
สุขภาพ แต่มีปัญหาในเรื่องการส่งตัวผู้ป่วย และระบบการตามจ่ายในระบบประกันสุขภาพระหว่างโรงพยาบาล
ส่วนโรงพยาบาลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่ใช่เส้นทางหลักในการเดินทางทํางานในประเทศ
ไทย ทําให้สัดส่วนคนต่างด้าวไร้สิทธิ์เข้ารับการรักษามีสัดส่วนน้อยกว่าโรงพยาบาลแม่สายและคลองใหญ่ และ
สร้างภาระการเงินให้โรงพยาบาลได้น้อยกว่า
Srithamrongsawat et al (2009) พบว่ า แม้ ว่ า แรงงานข้ า มชาติ ผิ ด กฎหมายต้ อ งชํ า ระค่ า
รักษาพยาบาลเอง แต่แรงงานเหล่านี้ทราบดีว่า สามารถของดเว้นการชําระได้ โรงพยาบาลจึงมีภาระการ
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รัก ษาพยาบาลเอง ไม่ มี ง บชดเชยหรื อ สนั บ สนุ น ฐานะทางการเงิน นํ า มาซึ่ ง เหตุ ผ ลของนโยบายด้ านการ
ให้บริการสุขภาพระหว่างประเทศ ทั้งนี้ จังหวัดระนองเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการใช้ระบบการประกันสุขภาพโดย
สมัครใจ แต่เนื่องจากเป็นระบบสมัครใจ จึงทําให้เกิดการคัดสรรกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการเจ็บป่วยเข้ามาเป็น
ผู้ซื้อประกันตน ส่งผลต่อความยั่งยืนของกองทุน โดยในปี พ.ศ. 2549 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,337 คน ส่วนใหญ่
เป็นผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง ทําให้ต้นทุนสูงเป็นสองเท่าของรายรับ
Tharathep et al (2013) ทํ าการศึ กษาเรื่องการเงิน ในระบบประกั น สุ ข ภาพและระบบสุข ภาพที่
เหมาะสมสําหรับแรงงานข้ามชาติ โดยเลือกจังหวัดสมุทรสาครและระยองเป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบว่า
แม้ว่าร้อยละ 90 ของแรงงานข้ามชาติจะรู้ถึงสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล แต่ยังมีจํานวนน้อย คือร้อยละ 20 ที่รู้
ถึงบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน และร้อยละ 30 ที่รู้เกี่ยวกับบริการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ แรงงานข้าม
ชาติส่วนใหญ่ซื้อยาจากคลินิก โดยที่ร้อยละ 73 และ 51 ของแรงงานข้ามชาติที่มีประกันสุขภาพในระยองและ
สมุทรสาครจะไปโรงพยาบาล เทียบกับร้อยละ 23 และ 30 ของแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีประกันสุขภาพในระยอง
และสมุทรสาคร ที่ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ตามลําดับ แรงงานข้ามชาติที่มีประกันจ่ายค่ารักษาพยาบาล
137 และ 74 บาทต่อครั้ง ในจังหวัดระยองและสมุทรสาคร ตามลําดับ ซึ่งต่ํากว่าเมื่อเทียบกับแรงงานข้ามชาติ
ที่ไม่มีประกันจะจ่าย 712 และ 460 บาท ในจังหวัดระยองและสมุทรปราการ ตามลําดับ งานวิจัยดังกล่าวมี
ผลสรุปซึ่งชี้ให้เห็นว่า การบังคับให้ซื้อประกันสุขภาพช่วยให้แรงงานข้ามชาติลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ได้ และยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคได้ อี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยลดภาระด้ า นการเงิ น ของ
โรงพยาบาล
จรัมพร โห้ลํายอง และ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต (2554) พบว่า การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของแรงงาน
ข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาตน้อยกว่าแรงงานที่มีใบอนุญาต แต่แรงงานทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพไม่แตกต่างกัน Srivirojana and Punpuing (2008) พบว่า สาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพ
และการเจ็บป่วยของแรงงานพม่า ลาว และกัมพูชา คือ ท้องร่วงเฉียบพลัน มาลาเรีย และไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ส่วนสาเหตุการตายของแรงงานพม่า คือ มาลาเรีย ปอดบวม วัณ โรค โรคฉี่หนู และการฆ่าตัวตาย แรงงาน
กัมพูชาคือ ปอดบวม วัณโรค ตับอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และบาดทะยัก ส่วนแรงงานลาวคือ ปอดบวม
ทั้งนี้ สาเหตุของการตายขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และเชื้อชาติเป็นสําคัญ
Aung (2008) พบว่า เมื่อเกิดการเจ็บป่วยเล็กน้อย แรงงานพม่าในจังหวัดระนองจะซื้อยาที่ร้านขายยา
หากเจ็บป่วยรุนแรง จะไปใช้บริการในสถานพยาบาล ปัจจัยด้านเพศ อาชีพ การมีสถานะแรงงานถูกกฎหมาย
การมี ห ลักประกั นสุขภาพ เวลาที่ ใช้ในการเดิ นทาง ที่ อยู่อาศั ย และค่าใช้จ่าย มีผ ลต่อการไปรับบริการใน
สถานพยาบาลอย่างมีนัยสําคัญ โดยแรงงานข้ามชาติชอบที่จะไปรับบริการในสถานพยาบาลเอกชนมากกว่า
ภาครัฐ สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ (2548) ศึกษาแรงงานข้ามชาติที่เป็นคนรับใช้ในบ้าน พบว่า แรงงานขาด
ความรู้เรื่องสุขอนามัยขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการติดเชื้อเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ นายจ้างไม่อนุญาตให้ออก
นอกบ้านและไม่ให้ไปฟังบรรยายความรู้ โดยอุปสรรคที่สําคัญคือ ไม่สามารถอ่านข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
เพราะไม่มีการแปลเป็นภาษาพม่าและนายจ้างร้อยละ 78.6 ไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แก่ลูกจ้าง และผู้ไม่
มีใบอนุญาตทํางานมีปัญหามากในการเข้ารับบริการตามศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลท้องถิ่นของรัฐ
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จากรายงานสุขภาพคนไทย ปี พ.ศ. 2556 สถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากการใช้บริการรักษาสุขภาพของ
แรงงานข้ามชาติในสถานบริการของรัฐเมื่อปี พ.ศ. 2555 ยืนยันว่า สภาพปัญหาที่โรงพยาบาลต้องเผชิญยังคง
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปัญหาเดิม ได้แก่ บุคลากรไม่เพียงพอให้บริการ มีปัญหาการสื่อสารกับคนต่างด้าว อัตรา
การครองเตียงของผู้ป่วยในของคนต่างด้าวสูง โรงพยาบาลไม่สามารถเก็บเงินจากผู้ป่วยที่เป็ นแรงงานผิด
กฎหมายได้เพราะไม่มีหลักประกันสุขภาพ แรงงานข้ามชาติที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม ซึ่งมีประมาณ 342,236
คน (ประชาชาติธุรกิจ, 17-20 ตุลาคม 2556) ส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจเรื่องการเลือกสถานพยาบาลและการใช้
สิ ท ธิ การพบโรคติ ด เชื้ อ และโรคเรื้อ รั ง ในแรงงานข้ า มชาติ ได้ แ ก่ วั ณ โรคที่ ดื้ อ ยา โรคเท้ า ช้ าง มาลาเรี ย
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคเอดส์ และปัญหาอนามัยแม่และเด็ก
ในด้านการศึกษาของบุตรหลานแรงงานข้ามชาติที่ติดตามมาด้วย กระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ออก
กฎข้อบังคับในปี พ.ศ. 2537 อนุญาตให้บุตรหลานของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียน สามารถเข้ามา
เรียนในโรงเรียนไทยได้จนถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ12 แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมหก
ได้รับประกาศนียบัตร (Amaraphibal and Worasaen, 2000) ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 รัฐบาล
ไทยได้ออกพระราชกฤษฎีกาว่า ให้เด็กทั้งหมดในประเทศไทยมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา แต่ก็ไม่มีความชัดเจน
ว่านโยบายนี้ได้มีการขับเคลื่อนอย่างไร โดยมีรายงานข่าวชี้ว่า ในพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติ เช่น ในจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนบางแห่งได้ทํางานร่วมกับทางองค์กรพัฒนาเอกชนในการส่งเสริมให้
เด็ ก ต่ า งด้ าวได้ เข้ า มาเรี ย นหนั ง สื อ โดยมี ก ารมอบชุ ด นั ก เรี ย นและตั้ ง ชื่ อ ไทยให้ (Kaewmorakot, 2006)
อย่างไรก็ตาม เด็กต่างด้าวจํานวนมากไม่ได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนไทย ด้วยเหตุผลหลายประการ อาทิ พ่อแม่ที่
เป็นแรงงานข้ามชาติไม่เห็นว่าการศึกษาไทยจะเป็นประโยชน์สําหรับบุตรหลาน และบางส่วนก็ไม่มีเงินสําหรับ
ใช้เป็นค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ซึ่งหากกฎหมายแรงงานไม่ถูกนํามาบังคับใช้อย่างเคร่งครัด กลุ่มพ่อ
แม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติก็อาจจะต้องการให้ลูกๆ ของตนไปทํางานหาเงินช่วยครอบครัวมากกว่าให้เรียน
หนังสือ
4. ประมาณการณ์จํานวนแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือในประเทศไทย
เนื่ องจากข้ อมูลแรงงานข้ามชาติ ที่ เดิน ทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ได้ผ่านทางการ เช่ นเดียวกั บ ใน
ประเทศอื่นๆ ไม่สามารถระบุเป็นที่แน่ชัด ดังนั้น ข้อมูลแรงงานข้ามชาติทั้งหมดในประเทศไทยจึงไม่สามารถ
เป็นที่ทราบแน่ชัดเช่นกัน งานวิจัยจึงทําการรวบรวมข้อมูลจากงานศึกษาที่ผ่านมา ดังแสดงใน ตารางที่ 1 ซึ่ง
ระบุงานศึกษา จํานวนแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือที่มีการประมาณการ และนําไปใช้ในการวิเคราะห์ ปี พ.ศ. และ
ที่มาหรือวิธีการประมาณการจํานวนแรงงานข้ามชาติ

12กฎหมายการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทยปี

พ.ศ. 2542 ได้ให้สิทธิ์คนไทยเรียนฟรี 12 ปี และเพิ่มการศึกษาภาคบังคับจาก
6 ปี เป็น 9 ปี โดยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545
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ตารางที่ 1 จํานวนแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือในงานศึกษาผ่านมา
งานศึกษา
Sussangkarn (1996)

จํานวนแรงงานข้ามชาติ
750,000 คน

ปี พ.ศ.
2538

Martin (2007)

1,800,000 คน

2548

Pholphirul et al. (2010)

1,800,000 คน ในปี พ.ศ. 2549-2551
2549, 1,827,000 คนใน
ปี พ.ศ. 2550 และ
1,854,405 คนในปี พ.ศ.
2551

ธนะพงษ์ โพธิปิติ และ กิ ริยา กุ ลกลการ 3,570,000 คน ในปี พ.ศ. 2557-2572
(2553)
2557, 4,270,000 คนใน
ปี พ.ศ. 2562 และ
6,130,000 คนในปี พ.ศ.
2572

Hugeut (2014)

2,675,762 คน

2556
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วิธีการประมาณการณ์
อ้ า งถึ ง ตั ว เลขป ระมาณ การ
จํ า นวนแรงงานข้ า มชาติ ผิ ด
กฎหมาย
อ้างถึงสัดส่วนของแรงงานข้าม
ชาติคิดเป็นร้อยละ 5 ของกําลัง
แรงงาน 36 ล้านคน
ใช้ ข้ อ มู ล สั ด ส่ ว นแรงงานข้ า ม
ชาติ รายอุ ต สาหกรรมจากการ
สํารวจกําลังแรงงาน (LFS) คูณ
ด้ ว ยจํ านวนแรงงานข้ ามชาติ ที่
รายงานใน Chalamwong and
Prugsamats (2009)
พยากรณ์ จํ า นวนแรงงานข้ า ม
ชาติในอนาคต ด้วยแบบจําลอง
ที่ใช้ค่าความยืดหยุ่นของตัวแปร
ที่ ได้ จ ากการประมาณสมการ
แ ร งดึ ง ดู ด (gravity model)
ด้วยข้อมูลแรงงานขึ้นทะเบียนปี
พ.ศ. 2544, 2546-2549 และ
สมมติ ให้ แ รงงานข้ ามชาติ ทั้ งที่
ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายใน
ปี พ .ศ . 2 5 5 2 มี จํ า น ว น
3,000,000 ล้านคน
คํานวณจากจํานวนแรงงานข้าม
ช า ติ ที่ ขึ้ น ท ะ เบี ย น ส ะ ส ม
จน กระทั่ งถึ ง ปี พ .ศ. 2556
เท่ากับ 3,567,683 คน ทั้งนี้ ใน
จํานวนนี้จะมีแรงงานข้ามชาติที่
อาจเดิ น ทางกลั บ ประเทศต้ น
ทางแล้ ว หรื อ อาจขึ้ น ทะเบี ย น
ซ้ําหลายรอบ และอาจมีแรงงาน
ข้ามชาติที่ไม่เคยขึ้นทะเบียน ซึ่ง
จํานวนตั วเลขแรงงานข้ามชาติ
คงค้ างน่ า จะอยู่ ในสั ด ส่ ว นร้อ ย

ปัทมา ว่าพัฒนาวงศ์ และคณะ (2558)

4,550,000 คน โดยที่
3.52 ล้านคนเป็นแรงงาน
และ 1.03 ล้านคนไม่ใช่
แรงงาน

2558

ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร (2559)

2,000,000 คน

2558

ละ 75 ของยอดสะสม หรื อ มี
จํ า นวน 2,675,762 คน ซึ่ ง ใน
จํ า นวนนี้ มี ใ บอนุ ญ าตทํ า งาน
จํานวน 1,082,892 คน นํ าไปสู่
ข้อสังเกตว่า มีแรงงานข้ามชาติ
ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ป ร ะ ม า ณ
1,592,870 คน
สร้ า งสม การแสดงแนวโน้ ม
ข น า ด แ ร ง ง า น ข้ า ม ช า ติ ที่
เหมาะสมกั บ สถิ ติ ที่ มี และทํ า
การพยากรณ์ โดยใช้ ข้ อ มู ล สํ า
มะโนประชากรและเคหะ ปี
พ.ศ. 2533 ของสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ข้อมูลการจดทะเบียน
แรงงานข้ามชาติ รายเดื อ นของ
กระทรวงแรงงาน ข้ อ มู ล จาก
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงาน
ข้ามชาติแบบเบ็ดเสร็จ
ใช้ ข้ อ มู ล ก าร สํ า ร ว จ กํ าลั ง
แรงงาน (LFS)

ที่มา: รายละเอียดเอกสารในบรรณานุกรม
5. การวิเคราะห์ผลประโยชน์-ต้นทุน

และนัยทางการคลัง

5.1. หลักการทั่วไปในการวิเคราะห์ผลประโยชน์-ต้นทุน (Benefit-Cost Analysis) และกรณีตัวอย่างการ
วิเคราะห์
โดยทั่ ว ไปการวิ เคราะห์ ผลประโยชน์ -ต้ น ทุ น หรือ Benefit-Cost Analysis เป็ น การประยุ ก ต์ ใช้
เศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจ โดยการรวบรวมและประมวลข้อดี หรือผลประโยชน์ (Benefits) และข้อเสีย
หรือต้นทุน (Costs) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือนโยบายที่ทําการวิเคราะห์ โดยจะสามารถยอมรับในนโยบาย
หรือโครงการนั้นในระดับหนึ่ง หากผลประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น และในกรณีที่มีหลายทางเลือก ก็ควร
จะเลือกนโยบายที่มีผลประโยชน์สุทธิ (ผลประโยชน์รวม– ต้นทุนรวม) สูงสุด หรือผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของ
นโยบายจะต้องเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของนโยบาย หลักการของ Benefit-Cost Analysis คือระบุต้นทุนและ
ผลประโยชน์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากนโยบายนั้นๆ รวมไปถึงการครอบคลุมกลุ่มคนที่จะได้รับผลดี และผลเสีย
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จากนโยบายดังกล่าว เมื่อทราบต้นทุนและผลประโยชน์แล้ว ควรทําการประเมินออกมาเป็นมูลค่าเงินในแต่ละ
ส่วนของผลประโยชน์ และต้นทุนที่เกิดขึ้น แล้วนํามารวมเป็นผลประโยชน์และต้นทุนของนโยบาย ในรูปของ
มูลค่าเงิน แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผลประโยชน์และต้นทุนของนโยบายมักเกิดในเวลาที่ต่างกัน จึงต้องทําการ
คิดลดต้นทุน และผลประโยชน์เหล่านั้นมาคํานวณให้อยู่ในรูปของมูลค่าปัจจุบันด้วย
Boadway (2006) กล่าวถึงกระบวนการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการปฏิรูปนโยบายหรือ
โครงการรัฐบาลโดยวิธีการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนของนโยบาย โดยประมวลมูลค่าผลประโยชน์
ทั้งหมดและต้นทุนทั้งหมดของนโยบายให้เป็นหน่วยวัดเดียวกัน ในบริบทของกาลเวลา และแปรงเป็นมูลค่า
ปั จ จุ บั น (present value: PV) ตามอั ต ราคิ ด ลดของสั ง คม (social discount rate แทนค่ า ด้ ว ย r) ซึ่ ง
กําหนดให้มีค่าคงที่ในทุกช่วงเวลาสมการที่ (1) แสดงมูลค่าปัจจุบันของโครงการได้ดังนี้
=∑

(

)

(1)

โดยที่ Bt และ Ct ในสมการที่ (1) คือผลประโยชน์และต้นทุนของนโยบายในช่วงเวลาที่ t ซึ่งเริ่มจาก
ช่วงเวลาที่ 0 ไปจนถึงวันสิ้นสุดนโยบายช่วงเวลาที่ t ถ้าหาก PV เป็นบวกแสดงว่า นโยบายนี้ทําให้สังคมได้รับ
ผลประโยชน์สุทธิ
นอกจากนี้ หากนโยบายดังกล่าวมีผลกระทบในระยะยาว กล่าวคือ มีระยะเวลาหลายรุ่นอายุค น
ผลประโยชน์สุทธิหรือต้นทุนสุทธิย่อมเกิดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงในหนี้สาธารณะ
การเปลี่ยนแปลงในระบบประกันสังคม และการปฏิรูปภาษี เป็นต้น เมื่อมีการประเมินผลประโยชน์และต้นทุน
ในแต่ละช่วงเวลาแล้ว จําเป็นต้องแปลงผลการประเมินให้เป็นมูลค่าปัจจุบันของการบริโภค โดยอาจจะใช้อัตรา
คิดลด เช่น อัตราคิดลดการบริโภคหลังหักภาษี อย่างไรก็ตาม หากมีปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น การออมเงิน
หรือปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการสะสมทุน สิ่งเหล่านี้ก็ควรจะถูกนํามาพิจารณารวมไปด้วย ทั้งนี้ หากมี
การจํากัดการกู้ยืม หรือมีความไม่แน่นอนในอนาคตที่ส่งผลต่อตลาดทุน อัตราดอกเบี้ยในตลาด ปัจจัยเหล่านี้
ย่อมมีผลกระทบต่อผลการคํานวณอัตราคิดลดการบริโภคที่ถูกต้อง
เอกสารคู่มือการทํา Benefit-Cost Analysis โดย Puget Sound Regional Council Information
Center (2009) ยกตัวอย่างการประเมินผลประโยชน์และต้นทุนกรณีโครงการการปรับปรุงระบบการขนส่ง ซึ่ง
ผลประโยชน์เกิดที่ขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้ระบบการขนส่ง ประกอบด้วย การประหยัดค่าใช้จ่าย และต้นทุน
ต่างๆ ของผู้ใช้บริการระบบการขนส่งที่ได้รับการปรับปรุง เช่น ค่าใช้จ่ายยานพาหนะส่วนตัวที่ลดลง และเวลา
การเดินทางที่ลดลง การเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น นอกจากนี้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในโครงการ
ดังกล่าวที่อยู่ในรูปผลผลิตทางอ้อม ยังเกิดจากผลิตภาพที่อาจจะเพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินที่
อยู่ใกล้โครงการระบบการขนส่งใหม่ เป็นต้น ขณะที่ต้นทุนของโครงการระบบการขนส่งใหม่ถูกกําหนดด้วย
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เช่น ต้นทุนการดําเนินงาน ปัจจัยทุนของโครงการ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนเดิม
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
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5.2. กรอบการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลังของงานวิจัย
การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลังอันเกิดจากแรงงานข้ามชาติในงานวิจัยนี้ เป็นการ
ประยุกต์ใช้แบบจําลองของ Dustmann, Frattini and Halls (2010) และ Dustmann and Frattini (2014)
แสดงในสมการที่ (2)
=

−

=∑

(2)

−∑

โดยที่ GSUR คือผลกระทบทางการคลังหรือผลต่างระหว่างผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลัง,
REV คือ รายได้รวมของรัฐบาล คํานวณจากผลรวมของรายได้ทางภาษีแต่ละชนิดที่รัฐบาลจัดเก็บ (revi, i =
1, …, NR) โดย NR คือจํานวนชนิดของภาษีทั้งหมดและค่าธรรมเนียมต่างๆที่รัฐบาลจัดเก็บ
EXP คือ รายจ่ายรวมของรัฐบาล คํานวณจากจากผลรวมของรายจ่ายแต่ละชนิดที่รัฐบาลใช้จ่าย (expj, j =
1, … NE) โดย NE คือจํานวนชนิดของรายจ่ายทั้งหมด
ในแบบจําลองต้นแบบ ผลประโยชน์ทางการคลัง (fiscal benefits) ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ และเงิน
สมทบประกันสังคม โดยหักด้วยเงินลดหย่อนภาษีรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีทางอ้อม ภาษียานพาหนะ
ภาษีธุรกิจและภาษีจากส่วนเกินทุน ภาษีมรดก ภาษีโรงเรือน และอัตราทางธุรกิจ ส่วนต้นทุนทางการคลัง
(fiscal costs) ประกอบด้ ว ย สิ น ค้ าสาธารณะ (public goods) สิ น ค้ าและบริ การอื่ น ๆ ที่ รัฐบาลจั ด หาให้
(public provisions) เช่น ระบบยุติธรรม การจัดการเรือนจํา การพัฒนาอาคารสงเคราะห์ ค่ารักษาพยาบาล
การคุ้มครองทางสังคม การศึกษาภาคบังคับ การศึกษาหลังชั้นมัธยม การอพยพแรงงานข้ามชาติ และการ
บริการของตํารวจตรวจคนเข้าเมือง และการบริการอื่นๆ เพื่อรักษาความสงบภายในประเทศ
สําหรับการประมาณการผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลังจากแรงงานข้ามชาติจะนําสมการที่ 2 มา
ประยุกต์ใช้ โดยกรอบการประมาณการของงานวิจัยนี้ จะพิจารณาผลประโยชน์ และต้นทุนทางการคลัง ตามที่
แสดงใน
แผนภาพที่ 1 ที่ ส ามารถแปรงค่ า เป็ น มู ล ค่ า ทางการเงิ น ได้ ผลประโยชน์ ท างการคลั ง ประกอบด้ ว ย
ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางานแรงงานข้างมชาติ ค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกาย ค่าประกันสุขภาพ และ
เงินสมทบประกันสังคม รายได้ภาษีจากการอุปโภคบริโภคของแรงงานข้ามชาติ รายได้ภาษีรัฐบาลจากผลของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย รายได้ภาษีจากการอุปโภคบริโภคประชาชาติ และรายได้ภาษีจาก
กําไรหน่วยผลิตในประเทศไทย ในส่วนของต้นทุนทางการคลัง ได้แก่ ต้นทุนการบริหารจัดการแรงงานข้าม
ชาติโดยภาครัฐ ต้นทุนในระบบประกันสังคม ต้นทุนในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต้นทุนด้านการคลอด
บุตรแรงงานต่างด้าว ต้นทุนด้านสงเคราะห์บุตรและการให้วัคซีนในเด็กต่างด้าว และต้นทุนการศึกษาบุตรของ
แรงงานข้ามชาติ ในส่วนต่อจากแผนภาพที่ 1 จะเป็นการอธิบายซึ่งที่มาของตัวเลขที่นํามาคํานวณในงานวิจัยนี้
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประมาณการผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลังจากแรงงานข้ามชาติ
Framework for Benefit-Cost Analysis of Fiscal Impacts of Migrant Workers

ที่มา: ผู้วิจัย
ผลประโยชน์ทางการคลัง (Fiscal Benefits)
1. ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางานแรงงานข้ามชาติ
ค่าธรรมเนี ยมการขึ้นทะเบี ยนและขอใบอนุ ญ าตทํ างานของแรงงานข้ามชาติ ไร้ฝีมือ 3 สัญ ชาติ ใน
ประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ ดังต่อไปนี้
1. ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตทํางานของแรงงานข้ามชาติมีอัตราดังต่อไปนี้
1.1 ยื่นขอ 100 บาท
1.2 ใบอนุญาตอาชีพกรรมกรและทํางานในบ้าน
- 3 เดือน 225 บาท
- 3-6 เดือน 450 บาท
- 6-12 เดือน 900 บาท
- เกิน 1 ปี ชําระเพิ่มในอัตราตามระยะเวลาที่เกิน
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1.3 ต่ออายุ อัตราเดียวกันกับ 1.2
1.4 เปลี่ยนงาน เปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนท้องที่ เปลี่ยนสถานทีท่ ํางาน 900 บาท
1.5 ใบแทนใบอนุญาต 200 บาท
1.6 เปลี่ยนเงื่อนไขในการอนุญาต 150 บาท
2. การขอใบ ทร. 38/1 เพื่อบันทึกประวัติ 80 บาท
3. ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ประกันสุขภาพ 1,600 บาทต่อปี (ซึ่งส่วนนี้จะนําไปแยกคํานวณในส่วน
ของรายรับด้านสาธารณสุขในหัวข้อย่อยถัดไป)
ที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมมีการปรับลดอัตราเรื่อยมา โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานที่ก่อน
หน้ารัฐบาล คสช. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางาน 1 ปี คือ 1,800 บาท รายงานผลการพิจารณาอนุญาตการ
ทํางานของคนต่างด้าวประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้รายงานรายได้
ค่าธรรมเนียมคนต่างด้าวประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2538-2548 ไว้ดังแสดงในตารางที่ 2 ผลการจัดเก็บเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียม ปี พ.ศ. 2538-2557 ทั้งนี้หากจําแนกแรงงานข้ามชาติเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ (1) คือ
กลุ่มเข้าเมืองถูกกฎหมายตามมาตรา 9 ซึ่งประกอบด้วย แรงงานทั่วไป แรงงานตามมาตรา 12 ได้แก่ ส่งเสริม
การลงทุน และ กลุ่มเข้าเมืองผิดกฎหมายตามมาตรา 13 ได้แก่ ชลลุ่มน้อย กลุ่มที่ (2) ประกอบด้วย แรงงานไร้
ฝี มื อ ตาม มติ ครม. 3 สั ญ ชาติ นํ าเข้ า ตาม MOU พิ สู จ น์ สั ญ ชาติ พบว่ า ในช่ วงปี ดั ง กล่ าว ตั วเลขรายได้
ค่ า ธรรมเนี ย มเป็ น รายได้ ร วมของค่ า ธรรมเนี ย มที่ เก็ บ จากแรงงานข้ ามชาติ ทั้ ง 2 กลุ่ ม โดยไม่ ได้ จํ า แนก
รายละเอียดตามประเภทของแรงงานข้ามชาติไว้อย่างชัดเจน อาจสามารถประมวลได้ว่า ตัวเลขดังกล่าว รวม
รายได้ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากคนต่างด้าวมีฝีมือและสัญชาติอื่นๆ ด้วยได้แก่ แรงงานข้ามชาติกลุ่มที่ 1 ซึ่งอยู่
นอกเหนือขอบเขตของโครงการศึกษาของผู้วิจัยที่มุ่งศึกษาเฉพาะแรงงานข้ามชาติกลุ่มที่ 2 เข้าไว้ด้วย
ตารางที่ 2 ผลการจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียม ปี พ.ศ. 2538-2557
รายได้ค่าธรรมเนียมคนต่างด้าว
กองทุนเพื่อการส่งคน
ต่างด้าวกลับออกไป
นอกราชอาณาจักร

ปีงบประมาณ/
แหล่งที่มาของ
ข้อมูล
2538
2539
2540
2541
2542

กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
เฉพาะแรงงานข้าม
ชาติกลุ่มที่ 2 (ไร้
เฉพาะแรงงาน
ฝีมือ 3 สัญชาติ
ข้ามชาติกลุ่มที่ 1
รวมแรงงานข้ามชาติ
ได้แก่ MOU,
รวมแรงงานข้าม
(ชั่วคราวทั่วไป
พิสูจน์สัญชาติ และ ส่งเสริมการลงทุน ทั้ง2 กลุ่ม (รวม 6
ชาติทั้ง 2 กลุ่ม
ตามมติครม.)
(รวม 6 ประเภท)
และชนกลุ่มน้อย ประเภท)
56,262,140.00
70,485,338.12
365,124,510.00
207,496,141.14
134,655,901.40
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2543 168,747,025.14
2544 226,199,889.53
2545 435,907,281.33
2546 805,536,539.45
2547 435,907,281.33
2548 946,655,912.31
2549
2550
2551
2552
2553 1,553,574,965.00 1,237,493,660.00
2554
2555
2556
2557

376,896,539.00
405,100,103.00
357,354,402.00
325,570,462.00
316,081,305.00
2,968,141,491.00
2,598,432,272.50
4,957,497,846.00
3,619,181,440.00

ที่มา: รายงานผลการพิจารณาอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าวประจําปีงบประมาณ
http://wp.doe.go.th/wp/images/statistic/sy/sy2548.pdf
รายงานผลการดําเนินงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
http://fund.doe.go.th/admincp/images/reports/File_82117_035.pdf
สืบค้น ณ วันที่ 17 เมษายน 2559
ข้อสังเกตจาก ตารางที่ 2 คือในปี งบประมาณ พ.ศ. 2549-2552 มีการเปลี่ยนแปลงการนําเสนอ
รายงานประจําปีงบประมาณดังกล่าว โดยรายงานดังกล่าวได้นําเสนอเฉพาะค่าธรรมเนียมกลุ่มที่ 1 เท่านั้น ซึ่ง
ได้แก่ แรงงานข้ามชาติทั่วไปตามมาตรา 9 แรงงานข้ามชาติประเภทส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา 12 และชน
กลุ่มน้อยตามมาตรา 13 ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมของคนต่างด้าวที่ใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานัก
บริ ห ารแรงงานต่ า งด้ า ว แต่ ไม่ ได้ ร ายงานค่ า ธรรมเนี ย มของคนต่ า งด้ า วกลุ่ ม ที่ 2 ซึ่ ง รายงานผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกองแผนงานและวิชาการ กรมจัดหางาน ไว้ด้วย ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีการ
รายงานค่ าธรรมเนี ย มของทั้ งกลุ่มที่ 1 และกลุ่ มที่ 2 ไว้อ ย่างละเอีย ด ดั งแสดงไว้ในตารางที่ 2 ซึ่งถื อเป็ น
ปีงบประมาณเดียวที่พบว่ามีการรายงานตัวเลขรายได้ค่าธรรมเนียมไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน ต่อมาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 รายงานประจําปีดังกล่าวก็ไม่ได้รายงานรายได้ค่าธรรมเนียมคนต่างด้าวไว้อีก
ไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติกลุ่มที่ 1 หรือ 2 ก็ตาม แต่มีรายงานรายได้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวในรายงานผล
การดําเนินงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรปี พ.ศ. 2554-2557 ซึ่งได้รายงาน
รายได้ค่าธรรมเนียมรวมของคนต่างด้าวทั้งกลุ่มที่ 1 และ 2 ไว้โดยไม่ได้จําแนกประเภท
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารทํ างานของคนต่ างด้ าว พ.ศ. 2551 อนุ ญ าตให้ ก รมการจั ดหางานนํ าเงิน
ค่าธรรมเนียมส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดระบบการทํางานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากรายงานผลการดําเนินงานปี พ.ศ. 2557 ได้
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รายงานผลการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2557 ดังตารางที่ 3 ซึ่งเงินรายได้ที่เก็บได้นั้น
ส่วนหนึ่งจะนําเข้าเป็นเงินกองทุนเพื่อใช้ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ และที่เหลือจะนําส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน
ตารางที่ 3 ผลการจัดเก็บเงินรายได้ค่าธรรมเนียม ปี พ.ศ. 2554-2557
ปีงบประมาณ
2554
2555
2555
2556
2556
2557
2557

ช่วงเวลาจัดเก็บ
1 ธ.ค. 2553-30 ก.ย. 2554
1 ต.ค. 2554-31 ม.ค. 2555
1 ก.พ. 2555-30 ก.ย. 2555
1 ต.ค. 2555-31 ส.ค. 2556
1 ก.ย. 2556-30 ก.ย. 2556
1 ต.ค. 2556- พ.ค. 2557
พ.ค. 2557-ก.ย. 2557

รายได้ทั้งหมด
2,968,141,491.00
479,409,025.00
2,119,023,247.50
3,240,117,712.50
1,717,380,133.50
1,376,600,000.00
2,242,581,440.00

รายได้เข้ากองทุน
1,484,070,745.50
239,704,512.50
847,609,299.00
1,296,047,085.00
1,717,380,133.50
1,376,600,000.00
-

รายได้แผ่นดิน
1,484,070,745.50
239,704,512.50
1,271,413,948.50
1,944,070,627.50
2,242,581,440.00

ที่มา: รายงานผลการดําเนินงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2557
ข้อมูลล่าสุด ตามเอกสารคู่มือนายจ้างประกอบการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (กระทรวงแรงงาน, 2559) หลังวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการผ่อน
ผันให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อดําเนินการตรวจสุขภาพ ประกัน
สุ ขภาพ รายงานตั ว เพื่ อ จั ด ทํ าทะเบี ย นประวัติ และขออนุ ญ าตทํ างานเป็ น เวลา 120 วัน ระหว่ างวัน ที่ 1
เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แรงงานที่มารายงานตัวจะได้รับอนุญาตทํางานตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 เหมือนกันทุกคน โดยเมื่อผ่านการตรวจสุขภาพ
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่กําหนด ให้ชําระค่าทําเนียมการอนุญ าตทํางาน ณ จุดบริการชําระเงิน (counter
service) หรือสํานักงานจัดหางานจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 อัตราค่าธรรมเนียมอนุญาต
ทํางาน 2 ปี 1,800 บาท ค่ายื่นคําขออนุญาตทํางาน 100 บาท รวม 1,900 บาท และค่าบริการ 10 บาท ต่อ
แรงงานข้ามชาติ 1 คน รวม 1,910 บาท ต่อคน
งานวิจัยโดย Martin (2007) ก่อนหน้านี้ อธิบายว่าในทางปฏิบัติ แรงงานข้ามชาติจะต้องใช้เงินคืน
นายจ้างที่เป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ให้ก่อนด้วยการหักออกไปจากค่าจ้างของตน ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ใช้
สําหรับเป็นค่าใบอนุญาตการทํางานและค่ารักษาพยาบาล รวมแล้วคิดเป็นเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือนที่แรงงานข้าม
ชาติได้รับมาในอัตราค่าจ้างขั้นต่ําในปี พ.ศ. 2549 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แรงงานข้ามชาติได้จ่ายค่าธรรมเนียมซึ่ง
เสมือนเป็นภาษี เท่ากับหนึ่งในสิบสองของรายได้ที่ได้รับทั้งปี โดยที่ ค่าจ้างขั้นต่ําในปี พ.ศ. 2549 มีอัตรา 184
บาท ในเขต กทม. นํ าไปคู ณ 22 วัน จะได้ มูล ค่ าประมาณ 4,000 บาทต่ อ เดื อ น ซึ่ งเท่ ากั บ ค่ าธรรมเนี ย ม
ใบอนุญาตทํางานรวมกับค่าสุขภาพในสมัยนั้น หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 8.3 ในด้านต้นทุนฝั่งของของแรงงาน
ข้ ามชาติ ปิ ย ะวงศ์ ปั ญ จะเทวคุป ต์ และมหชั ย สัต ยธํ ารงเธีย ร (2557) พบว่า แรงงานข้ ามชาติ ในจังหวัด
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สมุทรสาคร มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ามาทํางานของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งรวมค่าเดินทาง ค่าใบอนุญาต
ทํางาน ค่าธรรมเนียมที่จ่ายให้กับบริษัทจัดหางาน และอื่นๆ รวมเป็น 15,283 บาทต่อคนอย่างไรก็ตาม ต้นทุน
ในส่วนนี้จะไม่นําไปรวมกับการคํานวณผลกระทบการคลังของไทย เนื่องจากเป็นต้นทุนส่วนบุคคลของแรงงาน
ข้ามชาติ
2. ค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกายค่าประกันสุขภาพ และ เงินสมทบประกันสังคม
2.1 ค่าธรรมเนียมการตรวจร่างกาย และค่าประกันสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา (ไม่รวมแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทํางาน
อย่างถูกกฎหมายตาม MOU และแรงงานที่จดทะเบียนในกิจการประมง และแปรรูปสัตว์น้ํา ซึ่งได้จดทะเบียน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้ง 2 ระยะ) และผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติดังกล่าวที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป บัตรราคา 3,700 บาท มีอายุคุ้มครอง 2 ปี สิ้นสุดการคุ้มครอง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561
ซึ่งบัตรราคา 3,700 บาท ประกอบด้วย ค่าตรวจสุขภาพปีแรก คนละ 500 บาท (ในปีที่ 2 ให้หน่วยบริการนัด
หมายและเรียกเก็บค่าบริการได้อีก 500 บาท) และ ค่าประกันสุขภาพ คนละ 3,200 บาท (ค่าประกันสุขภาพ
ประกอบด้วย ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค 412 บาท ค่าบริการทางการแพทย์ 1,828 บาท ค่า
รักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง 700 บาท และค่าบริหารจัดการ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, กรมการแพทย์,
สํานักงานปลักกระทรวงสาธารณสุข) 260 บาท)
สําหรับผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติดังกล่าวที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี บริบูรณ์ บัตรราคา 720
บาท มีอายุคุ้มครอง 2 ปี สิ้นสุดการคุ้มครอง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ไม่มีค่าตรวจสุขภาพ มีเพียงค่า
ประกั นสุ ข ภาพคนละ 720 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่ าบริการสร้างเสริมสุข ภาพและป้ อ งกัน โรค 116 บาท
ค่ า บริ ก ารทางการแพทย์ 514 บาท ค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง 28 บาท และค่ า บริ ห ารจั ด การ
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, กรมการแพทย์, สํานักงานปลักกระทรวงสาธารณสุข) 72 บาท สําหรับข้อมูล
เงินรายรับของภาครัฐ ในส่วนของค่าตรวจสุขภาพ และค่าประกันสุขภาพทั้งหมด ปัจจุบัน ยังไม่มีการบันทึก
บัญชีอย่างเป็นระบบในภาพรวม เพราะในทางปฏิบัติกระจายกันทําในแต่ละโรงพยาบาล เงินรายได้จะนําเข้า
เป็ น เงิน บํ า รุง ระดั บ หน่ ว ยงาน จึ ง ไม่ ส ามารถจะแยกจํ านวนระบุ อ อกมาได้ จึ ง อาศั ย ตั ว เลขจํ า นวนผู้ จ่ า ย
ค่าธรรมเนี ย มและค่าประกัน สุ ขภาพที่ เป็ น แรงงานข้ ามชาติทั้ งประเทศจากสํ านั ก งานวิจัย เพื่ อการพั ฒ นา
หลักประกันสุขภาพไทย นํามาคูณกับอัตราค่าธรรมเนียมและค่าประกันสุขภาพเพื่อเป็นส่วนของรายรับภาครัฐ
รายรับจากโครงการประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติถือเป็นแหล่งเงินสําหรับใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ 79 ในปี พ.ศ. 2548 และลดลงเหลือร้อยละ 60 ในปี พ.ศ. 2549 โดยที่อีกร้อยละ
20 เป็นส่วนที่ผู้ป่วยต่างด้าวจ่ายเอง และอีกร้อยละ 20 เป็นส่วนที่โรงพยาบาลเป็นผู้รับภาระไว้เองนอกจากนี้
ยังพบว่า แม้ผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษาก็ต่อเมื่อมีอาการหนักทําให้ต้นทุนสูง แต่โครงการก็ยังไม่ขาดทุนเพราะ
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การเข้ามาใช้บริการจากระบบประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติอยู่ในระดับต่ําอย่างไรก็ดี ต้นทุนก็มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นจากการเข้ามาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น แต่หากนําต้นทุนจากการงดเว้นค่ารักษาพยาบาลให้กับแรงงานข้าม
ชาติผิดกฎหมายมาคิดรวมด้วยแล้ว ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของแรงงานข้ามชาติทั้งหมดจะสูงกว่างบประมาณ
ที่มี ทั้งนี้ สถานะทางการเงินมีความแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด จังหวัดชายแดนจะมีปัญหาที่ต้องรับภาระ
ทางการเงินสูง ปัญ หาการบริหารจัดการส่วนหนึ่งเกิดจากการที่กระทรวงสาธารณสุขเป็นทั้งผู้ขายประกัน
สุขภาพและผู้ให้บริการ จึงไม่เกิดการกระตุ้นการขายประกันนี้อย่างจริงจัง ในจังหวัดสมุทรสาครมีโรงพยาบาล
เอกชนเพียง 1 แห่ง ที่ให้บริการในโครงการประกันสุขภาพต่างด้าว ทําให้แรงงานข้ามชาติมีทางเลือกน้อยและ
การเข้าถึงจํากัด นอกจากนี้ การกํากับและตรวจสอบโครงการยังเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จาก
ยอดจังหวัดที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการให้กับกระทรวงสาธารณสุขมีจํานวนลดลงเรื่อยๆ Srithamrongsawat
et al (2009) เสนอว่า ควรปรับปรุงการบริหารจัดการโครงการและข้อมู ลเป็ นอันดับแรก และให้มีการตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการโครงการทั้งในระดับส่วนกลางและระดับจังหวัด สําหรับการแก้ปัญหาภาระ
ค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยไม่ได้ชําระนั้น งานวิจัยดังกล่าวได้เสนอ 2 ทางเลือก ทางเลือกที่ 1 คือ ให้แรงงานข้ามชาติเข้า
ร่วมโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณเพิ่ม ซึ่งเป็นเงินจากภาษีที่จัดเก็บจาก
นายจ้างและประชาชน ที่ต่างได้รับประโยชน์จากการเข้ามาทํางานของแรงงานข้ามชาติ ทางเลือกที่ 2 คือ การ
บังคับให้แรงงานข้ามชาติทุกคน ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย ต้องเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ
สําหรับแรงงานข้ามชาติ
2.2 เงินสมทบเข้าประกันสังคม
สําหรับอัตราการนําส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กําหนดให้ผู้ประกันตนต้องนําส่งเงินสมทบใน
อัตราร้อยละ 5 จากค่าจ้างรายเดือน ซึ่งค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบของผู้ประกันตน กําหนด
เป็นจํานวนไม่ต่ํากว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงาน
ข้ามชาติได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และได้นําส่งเงินสมทบจะ
ได้รับความคุ้มครองใน 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์
บุ ต ร ชราภาพ และว่ างงาน ในการประมาณการจะใช้ ข้ อ สมมติ ว่า สั ด ส่ ว นของแรงงานข้ า มชาติ ในระบบ
ประกันสังคมต่อแรงงานข้ามชาติทั้งหมด มีสัดส่วนเท่าเดิมตามสัดส่วนเฉลี่ยที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2555-2557 ใน
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จํานวนแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติที่อยู่ในระบบประกันสังคม
ปี
จํานวนแรงงานข้ามชาติที่มีใบอนุญาตทํางาน
จดทะเบียน พิสูจน์
MOU
รวม
สัญชาติ
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จํานวน
แรงงานข้าม
ชาติที่อยู่ใน
ประกันสังคม

ร้อยละของ
แรงงานข้าม
ชาติที่อยู่ใน
ประกันสังคม

167,881
733,603
93,265
994,749
249,961
25.1
2555
n.a.
174,042
847,130
1,021,172 397,246
38.9
2556
n.a.
1,149,088 251,373
1,400,461 415,588
29.7
2557
(กรกฎาคม)
ที่มา: สํานักบริหารแรงงานต่างด้าว และสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน อ้างจาก Paitoonpong
(2014)
3. รายได้ภาษีจากการอุปโภคบริโภคของแรงงานข้ามชาติ (Migrant Consumption Effect)
นอกจากรายรับจากค่าธรรมเนียมแล้ว แรงงานข้ามชาติยังจ่ายภาษีทางอ้อมจากการใช้จ่ายในขณะที่
อาศัยอยู่ในประเทศไทยในรูปของภาษีมูลค่าเพิ่ม (value added tax: VAT) ซึ่งรัฐบาลจัดเก็บในอัตราร้อยละ
7 ของราคาสินค้าอุปโภคบริโภค รายได้ภาษีรัฐบาล (tax revenue) ที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการบริโภคที่
เพิ่มขึ้น โดยตั้งข้อสมมติว่า ร้อยละ 63 ของรายได้แรงงานนําไปสู่การบริโภคโดยตรงซึ่งสัดส่วนการบริโภคต่อ
รายได้ดังกล่าวอ้างอิงมาจากผลสํารวจแรงงานข้ามชาติในบทที่ 3 การวิเคราะห์นี้จะพิจารณาเฉพาะรายได้
รัฐบาลที่เพิ่มขึ้นจากภาษีมูลค่าเพิ่ม อันเนื่องมาจากการบริโภคส่วนเพิ่มของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทํางานและ
อาศัยอยู่ในประเทศไทย
4. รายได้ภาษีรัฐบาลจากผลของการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP Effects)
4.1 รายได้ภาษีจากการบริโภคประชาชาติ (National Consumption Effect)
การที่ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีแรงงานข้ามชาติเข้ามา
เสริมกระบวนการผลิต นําไปสู่รายได้ที่สูงขึ้นของแรงงานในประเทศโดยรวม ผลของการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอัน
เนื่องจากรายได้ของแรงงานไทยที่เพิ่มขึ้น พิจารณาจากผลทวีคูณ ของการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อการบริโภค
(multiplier effect on consumption) ของครัวเรือนไทย ซึ่งงานวิจัยตั้งข้อสมมติ ว่าร้อยละ 5 ของรายได้ที่
เพิ่มขึ้น นําไปสู่การบริโภคโดยตรง สอดคล้องกับการสํารวจข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน (Socio-Economic Survey: SES) ในปีที่ผ่านมา ดังนั้น การบริโภคส่วนเพิ่มของครัวเรือนไทยใน
ส่วนนี้จะนําไปคิดในการคํานวณรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐบาลด้วย
4.2 รายได้ภาษีส่วนเพิ่มจากกําไรหน่วยผลิต (Marginal Profit Effect)
จากการที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทํางานในประเทศไทย ก่อให้เกิดผลผลิตมวลรวมในประเทศเพิ่ม
สูงขึ้น ก่อให้เกิดกําไรส่วนเพิ่ม การเพิ่มขึ้นของกําไรของหน่วยผลิต ส่งผลให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีเงินได้
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นิติบุคคล (corporate income tax) เพิ่มมากขึ้น การวิเคราะห์กําหนดข้อสมมติว่า สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวม ในลักษณะที่สอดคล้องกับสมการถดถอยของ
ความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้รัฐบาลจากภาษีเงินได้นิติบุคคลและผลิตภัณฑ์มวลรวมใน แผนภาพที่ 2 งานวิจัย
อาศัยอัตราภาษีที่แท้จริงเฉลี่ยทุกภาคการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 17.09 จากการคํานวณโดย Phijaisanit (2011)
และแรงงานข้ามชาติมีผลทํ าให้ผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25 จากการประมาณการของ Martin
(2007)
แผนภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้รัฐบาลจากภาษีเงินได้นิติบุคคลและผลิตภัณฑ์มวลรวม

ที่มา: ผู้วิจัยประมวลจากข้อมูลรายได้ภาษีนติ ิบุคคลจากกรมสรรพากร และผลิตภัณฑ์มวลรวมจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ช่วง ปี พ.ศ. 2548 -2558
ต้นทุนทางการคลัง (Fiscal Costs)
1. ต้นทุนการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติโดยภาครัฐ
สําหรับการจัดสรรงบประมาณกองทุนบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจ
พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามแนวทางและลําดับความสําคัญของการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนในแต่ละปี โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินมีทั้งหมด 11 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน
กองบัญ ชาการกองทัพไทย กองทัพเรือ กองทัพบก สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรมการปกครอง กรมประชาสั ม พั น ธ์ กรุ งเทพมหานคร กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน และกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่นําเงินเหล่านี้ไปบริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางานของคน
ต่างด้าว โดยสามารถสรุปการจัดสรรเงินให้หน่วยงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2558 ดังตารางที่ 5 ซึ่งงานวิจัยนี้จะ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ และปีต่อๆ ไปหลังจากนั้น จะใช้
ตัวเลขจากการคาดการณ์ อิงกับอัตราการเติบโตของแรงงานข้ามชาติใน Pholphirul et al (2010)
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ตารางที่ 5 จํานวนเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับการทํางานของคนต่างด้าว
ลําดับที่

หน่วยงาน

จํานวนเงินที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปี (บาท)
พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558
599,414,797.80

1

กรมการจัดหางาน

710,864,159.00

718,107,122.53

1,260,025,148.00

2

กองบัญชาการกองทัพไทย

1,892,600.00

1,489,586.52

1,489,610.00

3

กองทัพบก

22,445,880.00

17,648,109.86

17,648,110.00

17,600,000.00

4

กองทัพเรือ

14,037,000.00

12,968,587.80

11,211,430.00

11,200,000.00

5

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

101,063,500.00

80,720,014.37

77,525,190.00

77,500,000.00

6

สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

46,475,600.00

57,874,600.06

57,061,580.00

49967670

7

กรมการปกครอง

26,303,564.00

8,409,512.77

4,025,000.00

4,025,000.00

8

กรมประชาสัมพันธ์

3,940,500.00

3,194,823.63

3,194,830.00

3,190,000.00

9

กรุงเทพมหานคร

3,010,000.00

1,789,101.23

1,800,000.00

1,800,000.00

10

กรมสวัสดิการฯ

11,582,240.00

11,012,324.71

11,011,180.00

6,000,000.00

11

กอ. รมน.

2,036,480.00

1,087,198.48

1,020,200.00

2,292,350.00

12

สนง. ปลัดกระทรวงแรงงาน

1,446,012,278.00

772,989,817.80

รวมทั้งสิ้น

15,832,356.99
943,651,523.00

930,133,338.95

ที่มา: เว็บไซด์สํานักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักhttp://doe.go.th/fund/
สืบค้น ณ วันที่ 17 เมษายน 2559
2. ต้นทุนด้านสาธารณสุข
2.1 ต้นทุนด้านการในระบบประกันสังคม
งานวิจัยอาศัยข้อมูลจํานวนผู้จ่ายเงินสมทบ จํานวนการใช้ผลประโยชน์การบริการ จากกองวิจัยและ
พัฒนา สํานักงานประกันสังคม ข้อมูลตัวเลขแรงงานข้ามชาติในระบบกองทุนประกันสังคมอ้างอิงถึง ตารางที่
4 จํานวนแรงงานข้ามชาติ 3 สั ญ ชาติ ที่ อยู่ ในระบบประกัน สังคม และงานวิจัยอาศั ยข้ อสมมติ ว่า สัด ส่ว น
แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในประกันสังคมต่อผู้จ่ายเงินสมทบทั้งหมดนี้ คงเดิมตลอดการคํานวณ สําหรับข้อมู ล
รายจ่ายอ้างอิงจากสํานักบริหารการเงิน การบัญชี และการลงทุน สํานักสิทธิประโยชน์ และสํานักจัดระบบ
บริก ารทางการแพทย์ สํ า นั ก งานประกั น สั ง คม ตามตารางที่ 6 อั ต ราค่ า บริก ารทางการแพทย์ ในระบบ
ประกันสังคม ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคมได้ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน ดังนั้น อัตราสูงสุดที่
ประกันสังคมจะจ่าย คือ 2,020 บาทต่อคนต่อปี งานวิจัยสมมติให้อัตรานี้คงเดิม และอัตราการใช้สิทธิคงเดิม
ตามเฉลี่ยที่ผ่านมา
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ตารางที่ 6 อัตราค่าบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม
รายการ
ค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่าย
ให้กับสถานพยาบาลในระบบ
ประกันสังคม
การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่
สถานพยาบาลหรือผู้ประกันตนกรณี
รักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง

อัตราเดิม
1,446 บาทต่อคนต่อปี

อัตราปัจจุบัน
1,460 บาทต่อคนต่อปี

ภายในวงเงินไม่เกิน 4,460 บาทต่อคน 560 บาทต่อคนต่อปี
ต่อปี

ที่มา: สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สํานักงานประกันสังคม อ้างอิงใน สํานักงานประกันสังคม (2557)
2.2 ต้นทุนในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Care)
ในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม หากใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในประเทศ
ไทยในส่วนของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ก็จะก่อให้เกิดต้นทุนทางการคลังขึ้น ค่าใช้จ่ายกองทุนประกัน
สุขภาพถ้วนหน้ามีค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายรายหัวประมาณ 2,202 ต่อคน ในปี พ.ศ. 2552 (ไพรินทร์ เชื้อสมุทร,
2555) และในปัจจุบัน มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 กว่าบาทต่อหัวต่อปี (ไทยพับลิก้า, 2556) ในส่วนของอัตรา
การใช้บริการ งานวิจัยอ้างอิงอัตราการใช้บริการผู้ป่วยภายนอกและการเข้านอนโรงพยาบาล (outpatient
utilization rate and hospitalisation rate) จ า ก International Organisation for Migration and
World Health Organisation (2009) และตั้ ง ข้ อ สมมติ ว่ า สั ด ส่ ว นดั ง กล่ า วเท่ า เดิ ม ซึ่ ง ที่ ผ่ า นมาค่ อ นข้ า ง
ใกล้เคียงกันที่ประมาณ 2.42 ครั้งต่อคนต่อปี
3. ต้นทุนด้านการคลอดบุตร
ในระบบประกันสังคมมีอัตราจ่ายในการคลอดบุตร 12,000 บาทต่อการคลอด 1 ครั้ง เป็นอัตราของ
ประกันสังคม อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในด้านของต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งรวมค่าบริหารจัดการต่างๆ คือนํา
ค่าใช้จ่ายจริงในจํานวนเงินประโยชน์ทดแทน (maternity benefit paid) หารด้วยจํานวนผู้รับผลประโยชน์
ทดแทนคลอดบุตร ซึ่งได้ค่าประมาณ 23,755 บาทต่อคน ในปี พ.ศ. 2557 ข้อมูลรายจ่ายอ้างอิงจากสํานัก
บริห ารการเงิน การบั ญ ชี และการลงทุ น สํานั กสิ ท ธิประโยชน์ และสํานั ก จัด ระบบบริการทางการแพทย์
สํานักงานประกันสังคม งานวิจัยตั้งข้อสมมติว่า อัตราการเกิดของแรงงานต่างด้าวคงเดิมตามที่ผ่านมา สําหรับ
กรณีประกันสุขภาพถ้วนหน้า งานวิจัยอ้างอิงต้นทุนคํานวณของ รพ. บันนัสตา จังหวัดยะลา ซึ่งต้นทุนที่สูงสุด
คื อ งานห้ อ งคลอด อั ต รา 6,572.01 บาท ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ต้ น ทุ น พื้ น ฐาน 6,398.80 บาท และต้ น ทุ น ค่ า
รักษาพยาบาล 173.20 บาท (มลฤดี บํารุงชู, 2554) งานวิจัยตั้งข้อสมมติอัตราการคลอดบุตรของแรงงงานข้าม
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ชาติจาก International Organisation for Migrants and WHO (2009) ใน ตารางที่ 7 และจํานวนเพิ่มเป็น
สัดส่วนตามจํานวนการประมาณการของแรงงานข้ามชาติใน Pholphirul et al (2010)
ตารางที่ 7 อัตราการเกิดและการได้รับวัคซีนของบุตรแรงงานข้ามชาติ
รายงาน
จํานวนการคลอดบุตรโดยไมมี
บุคลากรทางการแพทย์
จํานวนการคลอดบุตรโดยมีบุคลา
การทางการแพทย์
จํานวนเด็กต่างด้าวอายุต่ํากว่า 5
ปี ที่ได้รับวัคซีนผ่าน โครงการ
Expanded Program for
Immunization (EPI)
จํานวนเด็กต่างด้าวอายุต่ํากว่า 5
ปี ที่ได้รับวัคซีนโปลีโอ (2 โดส)

พ.ศ. 2547
10,012

พ.ศ. 2548
11,836

พ.ศ. 2549
11,545

9,145

11,081

10,455

11,880

12,870

11,608

45,521

51,720

59,334

ที่มา: แปลจากตารางที่ 7 ใน International Organisation for Migrants and WHO (2009)
4. ต้นทุนด้านสงเคราะห์บุตรและการให้วัคซีนในเด็ก
4.1 การสงเคราะห์บุตรในระบบประกันสังคม (Child Allowance)
อีกส่วนหนึ่ งของผลประโยชน์ ของผู้ป ระกัน ตนในระบบประกัน สังคมคื อ กองทุน ประกั นสังคมจะ
จ่ายเงินสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตนในอัตรา 400 ต่อคนต่อเดือน หรือ 400 บาท x 12 = 4,800 บาทต่อปี
จนบุตรของผู้จ่ายเงินสมทบมีอายุ 6 ปี บริบูรณ์ ในส่วนของรายจ่ายจริงด้านสงเคราะห์บุตรต่อหัวในปี พ.ศ.
2557 คือ 5,280 บาทต่อคน สําหรับจํานวนบุตรของแรงงานข้ามชาติที่อยู่ในระบบประกันสังคม งานวิจัยตั้งข้อ
สมมติให้มีสัดส่วนเท่ากันกับการมีบุตรของแรงงานทั้งระบบประกันสังคม ซึ่งอัตราสอดคล้องกับข้อค้นพบจาก
การสํารวจกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้
4.2 การให้วัคซีนในเด็ก (Child Vaccinations)
การคํานวณต้นทุนด้านการให้วัคซีนในเด็ก อ้างอิงจํานวนเด็กต่างด้าวใน ตารางที่ 7 และอาศัยข้อ
สมมติว่า จํานวนการเพิ่มขึ้นของเด็กต่างด้าวเป็นสัดส่วนตามจํานวนการประมาณการของแรงงานข้ามชาติใน
Pholphirul et al (2010) งานวิ จั ย อาศั ย อั ต ราต้ น ทุ น ในการให้ บ ริ ก ารส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก อายุ 1-4 ปี
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179.41 บาท ต่อคนต่อปี ในกรณี ศึกษาของ ไพรินทร์ เชื้อสมุทร (2555) ทั้งนี้ การคํานวณต้นทุนในส่วนนี้
อาจจะน้อยกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง หากจํานวนบุตรของแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นมากกว่าข้อสมมติ
5. ต้นทุนด้านการศึกษา
ในเรื่องต้นทุนด้านการศึกษา งานวิจัยอาศัยอัตรางบประมาณรัฐต่อหัวใน ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
และคณะ (2558) ซึ่งได้คํานวณค่าใช้จ่ายต่อหัวผู้ผลิตบริการของสถานศึกษารัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. 2554- 2556 ดังแสดงใน ตารางที่ 29
ตารางที่ 8 งบประมาณรัฐต่อ หั ว คํ านวณจากค่ าใช้ จ่ายต่อ หั วชองผู้ ผลิ ต บริก ารของสถานศึ ก ษารัฐ สั งกั ด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2554-2556
ปี พ.ศ. ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาสายสามัญ
รวม
2554
32,920
38,511
26,550 32,831
2555
47,894
43,712
29,085 38,276
2556
47,302
48,426
30,234 40,774
ที่มา: ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สัทธิ์ และคณะ (2558)
การเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์และต้นทุนต่างๆ จะปรับตามอัตราเงินเฟ้อ การเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
จะเป็นสมมติฐานที่เศรษฐกิจเติบโตในระดับปานกลางตามการประมาณการณ์การเติบทางเศรษฐกิจของทีดีอาร์
ไอ อ้างอิงใน Prasitsiriphon et al (2013) วิเคราะห์บนแผนผังลักษณะเฉพาะของตลาดแรงงานไทยจากการ
ประยุ ก ต์ ใช้ Rapid Assessment Protocol (RAP) ขององค์ ก ารแรงงานระหว่ างประเทศ (International
Labor Organisation: ILO) (Schmitt, 2011) อ้ างอิ งใน ถาวร สกุ ล พาณิ ชย์ และคณะ (2559) กํ าหนดให้
อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางคือ ร้อยละ 2 ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยธนาคารกลางช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
จากการพิจารณาปัจจัยผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลังที่ได้กล่าวมาแล้ว งานวิจัยได้นําตัวแปร
ดังกล่าว มาพิจารณาแปรผันตามจํานวนแรงงานประมาณการโดยงานวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงจํานวน
ขั้นต่ําสุด และสูงสุดที่มีการประมาณการแล้ว พบว่าผลการประมาณการของงานวิจัยที่ผ่านมามีขอบเขตที่กว้าง
ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการถกเถียงในเรื่องตัวเลขจํานวนแรงงานต่างชาติที่แท้จริง ซึ่งเป็นการยากที่จะได้
ข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ งานวิจัยนี้จึงทําการประเมินเป็นช่วง (range) โดยกําหนดให้กรณีจํานวนแรงงานข้าม
ชาติที่ต่ําสุด (minimum projection) เป็นขอบล่าง (lower boundary) และกรณีจํานวนแรงงานข้ามชาติที่
สู ง สุ ด (maximum projection) เป็ น ขอบบน (upper boundary) ดั ง แสดงใน แผนภาพที่ 8 เพื่ อ จะได้
สามารถประเมินขนาดของผลประโยชน์หรือต้นทุนสุทธิได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด การวิเคราะห์เช่นนี้ ซึ่งเห็น
ภาพเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย เนื่องจากผู้วางนโยบายสามารถประเมินขอบเขตของผลกระทบ
ที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมด แรงงานต่างด้าวที่พิจารณาประกอบด้วย แรงงานไร้ฝีมือที่ได้รับอนุญาตทํางาน
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ประเภทพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ นํ าเข้ า ตาม MOU และเข้ าเมื อ ง 3 สั ญ ชาติ ต ามมติ ค รม. และตามนโยบาย คสช.
คงเหลือทั่วราชอาณาจักร สําหรับขอบล่าง งานวิจัยใช้ตัวเลขแรงงานต่างด้าวที่ต่ําที่สุดจากงานวิจัยที่ผ่านมา
และในส่วนของขอบบน งานวิจัยได้ใช้จํานวนสัดส่วนแรงงานข้ามชาติในขอบเขตงานวิจัยต่อแรงงานข้ามชาติ
ทั้งหมด (พ.ศ. 2549-2558) คูณกับตัวเลขจํานวนแรงงานข้ามชาติทั้งหมดจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่มีระดับ
สูงสุด เพื่อให้ทราบถึงตัวเลขสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน การประมาณการจํานวน
แรงงานต่ า งด้ า วตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2559 เป็ น ต้ น ไป ของทั้ ง ขอบบนขอบล่ า งอิ ง ตามอั ต ราการเติ บ โดยของ
Pholphirul et al (2010)
แผนภาพที่ 3 ขอบเขตการประมาณการจํานวนแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มา: รวบรวมและประมวลข้อมูลจากแหล่งที่มาในตารางที่ 1 จํานวนแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือในงานศึกษาผ่าน
มา)
6. ผลการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลัง
จากการวิเคราะห์ ผ ลประโยชน์ แ ละต้ นทุ น ทางการคลังโดยใช้ ปัจ จัย ดั งที่ กล่ าวมาแล้ว งานวิจั ยได้
ประเมินผลประโยชน์สุทธิทางการคลังทั้งสองกรณี คือ กรณี minimum projection และ กรณี maximum
projection ของการประมาณการจํานวนแรงงานต่างด้าวพบว่า สัดส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (benefit to
cost ratio) ได้ค่ามากกว่า 1 ในทั้งสองกรณี และในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า ภายใต้เงื่อนไขที่ได้กล่าวไว้ใน
หัวข้อย่อยที่ 2 ในบทนี้ สัดส่วนดังกล่าวก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ สัดส่วนผลประโยชน์และ
ต้นทุนทางการคลัง อยู่ในขอบเขตระหว่าง 2.87- 1.90 ซึ่ง สังเกตได้ว่า ยิ่งมีแรงงานข้ามชาติไปในทิศทางเข้า
ใกล้ minimum projection สัดส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนทางการคลังก็จะยิ่งสูงมากขึ้น จึงอาจสามารถโยง
ถึงนัยและทิศทางทางนโยบายได้ในเบื้องต้น ว่าหากมีจํานวนแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น แม้สัดส่วนดังกล่าวจะ
มีค่ามากกว่า 1 แต่ก็มีทิศทางที่ลดลง
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ตารางที่ 9 สัดส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนทางการคลัง
Benefit to Cost Ratio (Minimum
Projection)
Benefit to Cost Ratio (Maximum
Projection)

2559

2564

2569

2574

2579

2.8340

2.8121

2.8312

2.8512

2.8692

1.9218

1.9023

1.9045

1.9083

1.9126

ที่มา: ผู้วิจัย
จากตารางที่ 9 สาเหตุที่กรณี minimum projection และ maximum projection ส่งผลให้สัดส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนที่แตกต่างกัน เนื่องจากในส่วนของต้นทุนทางการคลัง (fiscal costs) คํานวณโดยนํา
ข้อมูลต้นทุนต่อหั วของสวัสดิการต่างๆ ในแผนภาพที่ 1 ซึ่งมีตัวเลขจริงมาคูณ กับจํานวนแรงงานข้ามชาติ
ประมาณการในสองกรณี ซึ่งจํานวนแรงงานในแต่ละกรณีเพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตใน Pholphirul et al
(2009) ดั งแสดงในแผนภาพที่ 3 ดั ง นั้ น ต้ น ทุ น ทางการคลั งจึ ง แปรผั น ตามจํ า นวนแรงงานในแต่ ล ะกรณี
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายได้ภาครัฐ ซึ่งนับเป็นผลประโยชน์ทางการคลัง องค์ประกอบหนึ่งคือ รายได้
ค่าธรรมเนียม การอนุญาตทํางาน แรงงาน คณะผู้วิจัยพบว่ามีตัวเลขจริงจนถึงปี พ.ศ. 2558 หลังจากนั้น ได้
กําหนดการเพิ่มขึ้นของรายได้ตามอัตราการเติบโตของแรงงานข้ามชาติใน Pholphirul et al (2009) เช่นกัน
ทั้ งนี้ เหตุ ผ ลที่ ไม่ ได้ ใช้ ตั ว เลขรายได้ ร วมมาหารกั บ ตั ว เลขแรงงานข้ า มชาติ ที่ ป ระมาณการใน minimum
projection และ maximum projection เนื่องจากไม่สามารถทราบได้ว่าตัวเลขแรงงานจริงคือเท่าไร และใน
จํานวนแรงงานประมาณการก็ไม่สามารถระบุได้ว่าสัดส่วนระหว่างแรงงานในระบบกับแรงงานนอกระบบที่เข้า
มาอย่างไม่เป็นทางงานนั้นเท่าไร ดังนั้น หากนํารายได้รวมมาหารกับตัวเลขแรงงานในแต่ละกรณีประมาณการ
เพื่ อหารายได้ ต่ อหน่ วย ก็ จ ะได้ ตั วเลขที่ ไม่ ส มเหตุ ส มผล เช่น จะได้ รายได้ร วม/minimum projection >
รายได้รวม/maximum projection ก็จะได้รายได้ต่อหน่วยที่ไม่เท่ากันในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งไม่สมเหตุสมผล
ในเมื่อมีข้อจํากัดดังกล่าว งานวิจัยจึงใช้ตัวเลขผลประโยชน์ทางการคลังที่เป็นผลประโยชน์ทางการคลังตัวเลข
จริ ง เติ บ โตไปตามอั ต ราการเติ บ โตของแรงงานทั้ ง สองกรณี ทํ า ให้ เมื่ อ จํ า นวนแรงงานมุ่ ง เข้ า ใกล้ ก รณี
maximum projection สั ด ส่ ว นผลประโยชน์ ต่ อ ต้ น ทุ น ทางการคลั ง จึ ง ลดน้ อ ยลง ทั้ ง นี้ หากข้ อ มู ล
องค์ประกอบแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมีความครอบคลุม ก็จะสามารถ
นํ า มาคํ า นวณได้ ต ามต้ น ทุ น และผลประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ย และหากสมมติ ว่ า แรงงานข้ า มชาติ ทุ ก ส่ ว นจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมต่างๆเท่ากัน (ซึ่งไม่มีข้อมูลดังกล่าว) และพฤติกรรมแรงงานข้ามชาติคงที่ ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
สัดส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนทางการคลังจะคงที่
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา ตารางที่ 10 แสดงถึงผลประโยชน์สุทธิทางการคลังต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ พบว่า กรณี จํานวนแรงงานข้ามชาติที่ เป็น maximum projection ส่งผลให้ผลประโยชน์
สุทธิทางการคลังสูงกว่ากรณี minimum projection เพียงเล็กน้อย
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ตารางที่ 10 ผลประโยชน์สุทธิทางการคลังต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
Benefit - Cost (% GDP, Minimum
Projection)
Benefit - Cost (% GDP, Maximum
Projection)

2559

2564

2569

2574

2579

0.1006%

0.0861%

0.0736%

0.0628%

0.0597%

0.1012%

0.0867%

0.0741%

0.0632%

0.0601%

ที่มา: ผู้วิจัย
เมื่ อ ลงลึ ก ไปในรายละเอี ย ดส่ ว นของผลประโยชน์ ท างการคลั ง ตามแผนภาพที่ 1 สํ า หรั บ กรณี
minimum projection ใน ตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบของผลประโยชน์ทางการคลังที่มีสัดส่วนที่สูงที่สุด
คือ รายรับจากการตรวจสุ ขภาพ ค่าประกันสุข ภาพ และเงินสมทบเข้ากองทุ น (ร้อยละ 60) รองลงมาคื อ
รายรับภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องมาจากการบริโภคของแรงงานข้ามชาติ (ร้อยละ 17) และลําดับที่สาม คือ รายได้
จากค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางานแรงงานข้ามชาติ (ร้อยละ 14) สําหรับกรณี maximum projection ใน
ตารางที่ 12 พบว่า สัดส่วนผลประโยชน์ทางการคลังที่สูงที่สุดคือ รายรับจากการตรวจสุขภาพ ค่าประกัน
สุขภาพ และเงินสมทบเข้ากองทุน เช่นกัน แต่สัดส่วนจะน้อยกว่ากรณี minimum projection (ร้อยละ 44)
รองลงมาคือ รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องมาจากการบริโภคของแรงงานข้ามชาติที่สัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นจากกรณี
minimum projection (ร้ อ ยละ 39) และลํ าดั บ ที่ ส าม คื อ รายได้ จ ากค่ าธรรมเนี ย มการอนุ ญ าตทํ างาน
แรงงานข้ามชาติ (ร้อยละ 10.54)
ตารางที่ 11 สัดส่วนองค์ประกอบของผลประโยชน์ทางการคลัง กรณี Minimum Projection
Fiscal Benefits (Minimum Projection)
2559
2564
2569
Revenue from Immigration Fees 14.31% 13.00% 11.59%
Revenue from Health Check-Up & Insurance Fees 60.00% 60.13% 60.67%
Social Security Contributions
5.89% 6.05% 6.10%
VAT Revenue from Migrant Consumption 16.63% 17.08% 17.23%
Tax Revenue from Increased GDP Effects
3.17% 3.75% 4.40%
Total Fiscal Benefit 100.00% 100.00% 100.00%

2574
10.31%
61.04%
6.14%
17.34%
5.17%
100.00%

2579
9.37%
61.24%
6.16%
17.40%
5.83%
100.00%

2574
7.51%
44.45%
4.47%

2579
6.82%
44.56%
4.48%

ที่มา: ผู้วิจัย
ตารางที่ 12 สัดส่วนองค์ประกอบของผลประโยชน์ทางการคลัง กรณี Maximum Projection
Fiscal Benefits (Maximum Projection)
Revenue from Immigration Fees
Revenue from Health Check-Up & Insurance Fees
Social Security Contributions
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2559
10.54%
44.19%
4.34%

2564
9.50%
43.97%
4.42%

2569
8.45%
44.26%
4.45%

VAT Revenue from Migrant Consumption 38.60% 39.37% 39.63%
Tax Revenue from Increased GDP Effects
2.34%
2.74%
3.21%
Total Fiscal Benefit 100.00% 100.00% 100.00%

39.80%
3.77%
100.00%

39.90%
4.25%
100.00%

ที่มา: ผู้วิจัย
สําหรับในส่ วนของต้น ทุ นทางการคลังตามแผนภาพที่ 1 สํ าหรับ กรณี minimum projection ใน
ตารางที่ 13 องค์ ป ระกอบของต้ น ทุ น ทางการคลั งที่ มี สั ด ส่ ว นที่ สู งที่ สุ ด คื อ รายจ่ า ยด้ านสาธารสุ ข (กรณี
ประกันสังคม ร้อยละ 18.4 และ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 30.1 รวมเป็น ร้อยละ 48.5) รองลงมา
คือ ต้นทุนด้านการศึกษาของบุตรของแรงงานข้ามชาติ (ร้อยละ 32.3) และลําดับที่สาม คือ ต้นทุนการบริหาร
จัดการแรงงานข้ามชาติโดยภาครัฐ (ร้อยละ11.2) สําหรับกรณี maximum projection ในตารางที่ 14 พบว่า
สัดส่วนต้นทุนทางการคลังที่สูงที่สุดคือ รายจ่ายด้านสาธารสุข แต่สัดส่วนจะเพิ่มขึ้นเกือบจะเป็นสองเท่าของ
กรณี minimum projection (ประกันสังคม ร้อยละ 9.2 และ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 63.1
รวมเป็น ร้อยละ 72.3) รองลงมาคือ ต้นทุนด้านการศึกษาบุตรของแรงงานข้ามชาติ ที่สัดส่วนเพิ่มลดลงจาก
กรณี minimum projection (ร้อยละ 16.1) และลําดับที่สาม คือ ต้นทุนด้านการคลอดบุตร และการบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว (ด้านละประมาณร้อยละ 5) ทั้งนี้ ต้นทุนการคลอดบุตรมีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นในปีถัดๆ
ไป
ตารางที่ 13 สัดส่วนองค์ประกอบของต้นทุนทางการคลัง กรณี Minimum Projection
Fiscal Costs (Minimum Projection)
Administration and Related Costs
Social Security Healthcare Costs
Universal Health Care Costs
Child Delivery Costs
Child Assistance and Vaccination Costs
Education Costs
Total Fiscal Cost

2559
11.18%
18.38%
30.11%
4.90%
3.16%
32.28%
100.00%

2564
2569
2574
9.47%
8.02%
6.80%
18.73% 19.03% 19.28%
30.69% 31.18% 31.59%
4.99%
5.07%
5.14%
3.22%
3.27%
3.32%
32.90% 33.42% 33.87%
100.00% 100.00% 100.00%

2579
5.97%
19.45%
31.88%
5.18%
3.35%
34.17%
100.00%

ที่มา: ผู้วิจัย
ตารางที่ 14 สัดส่วนองค์ประกอบของต้นทุนทางการคลัง กรณี Maximum Projection
Fiscal Costs (Maximum Projection)
Administration and Related Costs
Social Security Healthcare Costs
Universal Health Care Costs
Child Delivery Costs

2559
5.58%
9.18%
62.10%
5.44%
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2564
4.68%
9.27%
62.70%
5.49%

2569
3.94%
9.34%
63.19%
5.53%

2574
3.32%
9.40%
63.59%
5.57%

2579
2.90%
9.44%
63.87%
5.59%

Child Assistance and Vaccination Costs
Education Costs
Total Fiscal Cost

1.58%
16.12%
100.00%

1.59%
16.27%
100.00%

1.61%
16.40%
100.00%

1.62%
16.51%
100.00%

1.62%
16.58%
100.00%

ที่มา: ผู้วิจัย
ข้อสังเกตที่เด่นชัดจากการประเมินในงานวิจัยนี้ คือเมื่อจํานวนแรงงานเพิ่มมากขึ้น แม้พิจารณาใน
ภาพกว้าง ตามตารางที่ 10 กรณี minimum projection และ กรณี maximum projection ผลประโยชน์
สุทธิทางการคลังไม่ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบขนาดของผลประโยชน์ต่อต้นทุน
ทางการคลังในตารางที่ 9 แล้ว ผลการวิเคราะห์บ่งชี้นัยทางนโยบายว่า ควรมีการกําหนดจํานวนแรงงานข้าม
ชาติในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของต้นทุนในตารางที่ 13 และตารางที่
14 พบว่า จํานวนแรงงานไร้ฝีมือข้ามชาติที่เพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบต่อต้นทุนทางการคลังในด้านสาธารณสุข
อย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้น จึงควรมีระบบการจัดการเพื่อแบ่งเบาภาระทางการคลังในส่วนของสาธารณสุข ซึ่งอาจ
หมายรวมถึงการขับเคลื่อนในระดับภาครัฐเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการแบ่งเบาภาระต้นทุนใน
ส่วนนี้

7. บทสรุป และข้อจํากัดในการศึกษา
งานวิจัยนี้เจาะจงศึกษาถึงนัยทางการคลังจากการย้ายเข้ามาทํางานของแรงงานระดับไร้ฝีมือจากสาม
ประเทศเพื่อนบ้านใน AEC ประกอบด้วย เมียนมา กัมพูชา และลาว โดยจะอาศัยข้อมูลเชิงทุติยภูมิในส่วนของ
สถิติเกี่ยวกับข้อมูลแรงงานข้ามชาติที่เป็นทางการในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง จําเป็นต้อง
อาศัยข้อมูลปฐมภูมิด้านพฤติกรรมในการทํางานและการดํารงชีวิต สภาพความเป็นอยู่ การบริการภาครัฐและ
สวัสดิการที่ได้รับ โดยเฉพาะด้านสาธารณสุข และการศึกษาของบุตรที่ติดตามมาด้วย งานวิจัยนี้เป็นการริเริ่ม
การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุน (benefit-cost analysis) ที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในเชิงปริมาณเพื่อ
ก่อให้เกิดความเป็นรูปธรรม โดยครอบคลุมเฉพาะผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลัง (fiscal implications)
ต่อรัฐบาลไทย อันเกิดจากการย้ายเข้ามาทํางานของแรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือรุ่นที่หนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ประกอบด้วย (1) เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนัยทางการคลังของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยที่
ผ่านมา จําแนกเป็นประเด็น (2) เพื่อศึกษาผลกระทบสุทธิทางการคลังของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและ
(3) เพื่ อศึกษาองค์ ป ระกอบ และทิ ศทางของผลประโยชน์ และต้ นทุ น ทางการคลังของแรงงานข้ามชาติ ใน
ประเทศไทย ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าวอย่างเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง
การวิเคราะห์ถึงนัยทางการคลังจําเป็นต้องพิจารณาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้น นัย
ทางการคลังเกิดจากกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เป็นรุ่นที่หนึ่ง (first-generation migrant workers) ซึ่งโดยสุทธิ
การทํา benefit-cost analysis จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลักสองส่วนดังนี้:
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(1) ส่วนแรกคือด้านการสมทบ (contributions from migrants หรือ fiscal benefits) ทั้งทางตรง
และทางอ้ อ ม ในทางตรง (direct contributions) จะอยู่ ในรูป ของการจ่ ายภาษี (ส่ งผ่ านทาง ภาษี บุ ค คล
ธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีอุปโภคบริโภค) รวมทั้งการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ซึ่งถือเป็นภาษี
ชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ ในส่วนของการสมทบทางอ้อม (indirect contributions) หมายถึงการที่แรงงานข้าม
ชาติมีส่วนทําให้กิจการนั้นๆ เกิดผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการ และแรงงานและครัวเรือนท้องถิ่น
เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และมีความสามารถในการจ่ายเงินภาษีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลที่เป็นบวกต่อรายได้ทางภาษี
(2) ส่วนที่สองคือส่วนผลประโยชน์ (benefits to migrants หรือ fiscal costs) ซึ่งหมายถึงขอบเขต
และขนาดที่แรงงานข้ามชาติใช้บริการสาธารณะ และได้รบั ผลประโยชน์ต่างๆ ที่รัฐบาลไทยจัดหาให้
การเข้าถึงข้อเท็จจริงส่วนใหญ่ เหล่านี้ ไม่สามารถอาศัยข้อมูลทุติยภูมิเพียงอย่างเดียวได้ การวิจัย
จําเป็นต้องอาศัยข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเป็นการวิจัยภาคสนาม โดยการอาศัยเครือข่ายในพื้นที่เป้าหมาย สอบถาม
และสัมภาษณ์ แรงงานข้ามชาติ แรงงานท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บ
ข้อมูลในส่วนของพฤติกรรมการทํางานและใช้ชีวิตของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ทั้งใน
ส่วนของการจ่ายเงิน สมทบ และในส่วนของการได้รับ ผลประโยชน์ ของแรงงานข้ามชาติ เมื่อ สิ้นสุ ดการ
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม การวิจัยได้นําข้อมูลดิบมาประมวลโดยวิธีการเชิงพรรณนา (Qualitative) และเชิง
ปริมาณ (Quantitative)
สําหรับผลกระทบในระยะยาว จําเป็ นต้องพิจารณาแรงงานข้ามชาติรุ่นต่อๆ ไป โดยงานวิจัยนี้ได้
กํ า หนดขอบเขตการพิ จ ารณาเฉพาะแรงงานข้ ามชาติ รุ่ น ที่ ห นึ่ ง (first-generation migrant workers) ใน
ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น สําหรับผลในระยะยาว จําเป็นต้องพิจารณาประเด็นเพิ่มเติมในเรื่องผลกระทบของ
แรงงานข้ามชาติต่อโครงสร้างอายุของแรงงานโดยรวมของประเทศไทย ซึ่งในส่วนนี้จําเป็นต้องอาศัยการอ้างอิง
วรรณกรรมที่ ใช้ วิธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ป ระกั น ภั ย (Actuarial Mathematics) ตามเท่ า ที่ จํ า เป็ น ซึ่ งไม่ ได้
รวมอยู่ในขอบเขตการวิเคราะห์ครั้งนี้
การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลังอันเกิดจากแรงงานข้ามชาติในงานวิจัยนี้ เป็นการ
ประยุกต์ใช้แบบจําลองของ Dustmann, Frattini and Halls (2010) และ Dustmann and Frattini (2014)
กรอบการประมาณการของงานวิจัยนี้ พิจารณาผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลัง ที่สามารถแปรงค่าเป็น
มูลค่าทางการเงินได้ ซึ่งผลประโยชน์ทางการคลังประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางานแรงงานข้าม
ชาติ ค่าธรรมเนี ยมการตรวจร่างกาย ค่าประกันสุข ภาพ และเงินสมทบประกันสังคม รายได้ภาษี จากการ
อุปโภคบริโภคของแรงงานข้ามชาติ รายได้ภาษีรัฐบาลจากผลของการเติบโตทางเศรษฐกิจ (อันเนื่องมาจาก
รายได้ภาษีจากการอุปโภคบริโภคประชาชาติ และรายได้ภาษีจากกําไรหน่วยผลิต) ในส่วนของต้นทุนทางการ
คลัง งานวิจัยนี้พิจารณาถึง ต้นทุนการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติโดยภาครัฐ ต้นทุนในระบบประกันสังคม
ต้นทุนในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต้นทุนด้านการคลอดบุตรแรงงานต่างด้าว ต้นทุนด้านสงเคราะห์บุตร
และการให้วัคซีนในเด็กต่างด้าว และต้นทุนการศึกษาบุตรของแรงงานข้ามชาติ
การเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์และต้นทุนต่างๆ จะปรับตามสัดส่วนดังกล่าว และปรับตามอัตราเงินเฟ้อ
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจ จะเป็นสมมติฐานที่เศรษฐกิจเติบโตในระดับปานกลางตามการประมาณการณ์
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การเติบทางเศรษฐกิจ ทีดีอาร์ไอ อ้างอิงใน Prasitsiriphon et al (2013) วิเคราะห์บนแผนผังลักษณะเฉพาะ
ของตลาดแรงงานไทยจากการประยุกต์ใช้ Rapid Assessment Protocol (RAP) ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International Labor Organisation: ILO) (Schmitt, 2011) อ้ างอิ งใน ถาวรสกุ ล พาณิ ชย์ และ
คณะ (2559) กําหนดให้อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางคือร้อยละ 2 ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยดอกเบี้ยธนาคารกลางช่วง
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
จากการพิจารณาปัจจัยผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลังที่ได้กล่าวมาแล้ว งานวิจัยได้นําตัวแปร
ดังกล่าวมาพิจารณาแปรผันตามจํานวนแรงงานตามประมาณการโดยงานวิจัยที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง
จํานวนขั้นต่ําสุด และสูงสุดที่มีการประมาณการแล้วโดยงานวิจัยอื่นๆ ก่อนหน้านี้ พบว่าผลการประมาณการ
ของงานวิจัยที่ผ่านมามีขอบเขตที่กว้าง ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการถกเถียงในเรื่องตัวเลขจํานวนแรงงาน
ต่างชาติที่ แ ท้ จ ริง ซึ่ งเป็ น การยากที่ จ ะได้ ข้ อสรุป ที่ เป็ น เอกฉัน ท์ งานวิจัย นี้ จึงดํ าเนิ น การประเมิ น เป็ น ช่ว ง
(range) โดยกําหนดให้กรณี จํานวนแรงงานข้ามชาติที่ต่ําสุด (minimum projection) เป็นขอบล่าง (lower
boundary) และกรณี จํ า นวนแรงงานข้ า มชาติ ที่ สู ง สุ ด (maximum projection) เป็ น ขอบบน (upper
boundary) เพื่อสามารถประเมินขนาดของผลประโยชน์หรือต้นทุนสุทธิได้อย่างครอบคลุมทั้งขอบเขต การ
วิเคราะห์เช่นนี้ ซึ่งเห็นภาพเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย เนื่องจากผู้วางนโยบายสามารถประเมิน
ขอบเขตของผลกระทบที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดแรงงานต่างด้าวที่พิจารณาประกอบด้วย แรงงานข้างชาติ
ไร้ฝีมือที่ได้รับอนุญาตทํางานประเภทพิสูจน์สัญชาติ นําเข้าตาม MOU และเข้าเมือง 3 สัญชาติตามมติครม.
และตามนโยบาย คสช. คงเหลือทั่วราชอาณาจักร สําหรับขอบล่าง งานวิจัยเลือกตัวเลขแรงงานต่างด้าวที่ต่ํา
ที่ สุด จากงานวิจั ยที่ ผ่านมาสํ าหรับ ขอบบน งานวิจั ยได้ ใช้ จํ านวนสั ดส่ วนแรงงานข้ ามชาติ ที่ อ ยู่ ในขอบเขต
งานวิจัยต่อแรงงานข้ามชาติทั้งหมด (พ.ศ. 2549-2558) คูณกับตัวเลขที่สูงที่สุดของจํานวนแรงงานข้ามชาติ
ทั้งหมดจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ เพื่อให้ทราบถึงตัวเลขสูงสุดที่สามารถจะเป็นไปได้ สําหรับการประมาณการ
จํานวนแรงงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ของทั้งขอบบน และขอบล่างได้อิงตามอัตราการเติบโดยของ
แรงงานข้ามชาติใน Pholphirul et al (2010)
จากการวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลังโดยใช้ปัจจัยดังที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยได้
ประเมินผลประโยชน์สุทธิทางการคลังทั้งสองกรณี คือ กรณี minimum projection และ กรณี maximum
projection ของการประมาณการจํานวนแรงงานต่างด้าว พบว่า สัดส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (benefit to
cost ratio) ได้ค่ามากกว่า 1 ในทั้งสองกรณี และในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า ภายใต้เงื่อนไขที่ได้กล่าวไว้ใน
หัวข้อย่อยที่ 2 ในบทที่ 5 สัดส่วนดังกล่าวก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ สัดส่วนผลประโยชน์
และต้นทุนทางการคลัง อยู่ในขอบเขตระหว่าง 2.87- 1.90 ซึ่ง สังเกตได้ว่า ยิ่งมีจํานวนแรงงานข้ามชาติไปใน
ทิศทางเข้าใกล้ minimum projection สัดส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนทางการคลังก็จะยิ่งสูงมากขึ้น ทั้งนี้
หากพิจารณาผลประโยชน์สุทธิทางการคลังต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ พบว่า กรณี จํานวนแรงงาน
ข้ า มชาติ ที่ เป็ น maximum projection ส่ ง ผลให้ ผ ลประโยชน์ สุ ท ธิ ท างการคลั ง สู ง กว่ า กรณี minimum
projection เพียงเล็กน้อย ประมาณร้อยละ 0.10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

38

เมื่อลงลึกไปในรายละเอียดส่วนของผลประโยชน์ทางการคลัง สําหรับกรณี minimum projection
พบว่า องค์ประกอบของผลประโยชน์ทางการคลังที่มีสัดส่วนที่สูงที่สุดคือ รายได้จากการตรวจสุขภาพ ค่า
ประกันสุขภาพ และเงินสมทบเข้ากองทุน (ร้อยละ 60) รองลงมาคือ รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องมาจากการ
บริโภคของแรงงานข้ามชาติ (ร้อยละ 17) และลําดับที่สาม คือ รายได้จากค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางาน
แรงงานข้ามชาติ (ร้อยละ 14) สําหรับกรณี maximum projection พบว่า สัดส่วนผลประโยชน์ทางการคลังที่
สูงที่สุดคือ รายได้จากการตรวจสุขภาพ ค่าประกันสุขภาพ และเงินสมทบเข้ากองทุน เช่นกัน แต่สัดส่วนจะ
น้อยกว่ากรณี minimum projection (ร้อยละ 44) รองลงมาคือ รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มอันเนื่องมาจากการ
บริโภคของแรงงานข้ามชาติที่สัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นจากกรณี minimum projection (ร้อยละ 39) และลําดับที่
สาม คือ รายได้จากค่าธรรมเนียมการอนุญาตทํางานแรงงานข้ามชาติ (ร้อยละ 10.54)
ในส่วนของต้นทุนทางการคลัง สําหรับกรณี minimum projection องค์ประกอบของต้นทุนทางการ
คลังที่มีสัดส่วนที่สูงที่สุดคือ รายจ่ายด้านสาธารสุข (กรณีประกันสังคม ร้อยละ 18.4 และระบบประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าร้อยละ 30.1 รวมเป็น ร้อยละ 48.5) รองลงมาคือ ต้นทุนด้านการศึกษาของบุตรของแรงงานข้ามชาติ
(ร้อยละ 32.3) และลําดั บที่ ส าม คือ ต้น ทุน การบริหารจัด การแรงงานข้ามชาติ โดยภาครัฐ (ร้อ ยละ11.2)
สําหรับกรณี maximum projection แม้ว่า สัดส่วนต้นทุนทางการคลังที่สูงที่สุดคือ รายจ่ายด้านสาธารสุข แต่
สัดส่วนได้เพิ่มขึ้นเกือบเป็นสองเท่าของกรณี minimum projection (ประกันสังคม ร้อยละ 9.2 และ ระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 63.1 รวมเป็น ร้อยละ 72.3) รองลงมาคือ ต้นทุ นด้านการศึกษาบุ ตรของ
แรงงานข้ า มชาติ ที่ สั ด ส่ ว นลดลงจากกรณี minimum projection (ร้ อ ยละ 16.1) และลํ า ดั บ ที่ ส าม คื อ
ต้นทุนด้านการคลอดบุตร และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว (ด้านละประมาณร้อยละ 5) ทั้งนี้ ต้นทุนการ
คลอดบุตรมีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นในปีถัดๆ ไป
ด้วยสภาพของฐานข้อมูลที่ปรากฏและสามารถเข้าถึงในหลายตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ กล่าวได้ว่า
งานวิจัยนี้ย่อมมีข้อจํากัด และการประมาณการในบางส่วนอาจสามารถเป็นการประมาณการที่สูงกว่าที่เป็นจริง
(over-estimation) หรื อ ต่ํ า กว่ า ที่ เป็ น จริ ง (under-estimation) เช่ น ในกรณี ข องการใช้ บ ริ ก ารในระบบ
ประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการประเมินต้นทุนทางการคลังที่สูงกว่าจริง
(over-estimation of fiscal cost ห รื อ under-estimation of net fiscal benefit) ใน อ ดี ต ได้ เค ย มี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบประกันสังคมกับแรงงานข้ามชาติว่า ตามข้อกําหนดในการรับสิทธิ
ชราภาพนั้น จะต้องจ่ายเงินสมทบครบ 15 ปี จึงจะได้รับสิทธิเมื่อมีอายุครบ 55 ปี เนื่องจากตามกฎหมายแล้ว
แรงงานข้ามชาติสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องได้ติดต่อกันไม่เกิน 4 ปี ดังนั้น แรงงานข้ามชาติ
จึงไม่ได้ใช้สิทธิชราภาพนี้ ต่อมา จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายให้แรงงานข้ามชาติสามารถรับบําเหน็จคืนได้เมื่อ
ใบอนุญาตทํางานสิ้นสุดและเดินทางกลับประเทศต้นทางอย่างถาวร นอกจากนี้ กรณีตาย ทายาทหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องอาจอยู่ในประเทศต้นทางที่ทางการอาจจะติดต่อไปได้ยาก ทําให้อาจจะไม่มีโอกาสได้รับเงินค่าทําศพ
ซึ่งเป็นข้อจํากัดในการรับประโยชน์จากสิทธิกรณีตาย ในทํานองเดียวกัน เมื่อสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างกับนายจ้าง
คนปัจจุบันจะต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน 7-15 วัน ไม่เช่นนั้นจะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศต้นทาง ทําให้
แรงงานข้ ามชาติ เหล่ านี้ ไม่ ส ามารถตกอยู่ในสภาวะว่างงานได้ แรงงานข้ามชาติ ไม่ มีโอกาสได้ รับสิ ท ธิ จาก
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สวัสดิการกรณีว่างงาน นอกจากนี้ แรงงานข้ามชาติบางส่วนอาจไม่มีข้อมูลเรื่องสิทธิด้านประกันสุขภาพ จึง
อาจจะไม่สามารถเข้ารับการบริการได้เช่นกัน
นอกจากนี้แล้ว ภาระทางการเงินของโรงพยาบาลแต่ละแห่งขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยสภาพ
เศรษฐกิจทั้งฝั่งไทยและเพื่อนบ้าน ปัจจัยด้านความสะดวกในการเดินทางข้ามด่าน ปัจจัยด้านศักยภาพและ
คุณภาพบริการของสถานบริการสุขภาพในฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน และปัจจัยด้านความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ
ระหว่างประชาชนในสองประเทศ โดยโรงพยาบาลจัดการกับปัญ หาภาระการเงินด้วยการใช้เงินบํารุงของ
โรงพยาบาล เพราะไม่มีงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งใด นอกจากนี้ ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลและการเจ็บป่วย
ของแรงงานข้ ามชาติ ไม่ ได้ ถู ก บั น ทึ ก และจั ด เก็ บ ไว้อ ย่างเป็ น ระบบและครบถ้ วนทํ าให้ ไม่ ส ามารถสะท้ อ น
สถานการณ์ ในภาพรวมของประเทศได้ นอกจากปั ญ หาภาระการเงิ น แล้ ว ยั ง มี ปั ญ หาเรื่ อ งภาระงานที่
อัตรากําลังถูกจัดสรรตามจํานวนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นหลัก ไม่คํานึงถึงแรงงานข้ามชาติที่เข้ามา
ทํางาน อีกทั้งยังมีปัญหาด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามแนวชายแดน ความต่อเนื่องในการรักษา และ
ระบบส่งต่อของผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในประเทศไทยและระหว่างประเทศอีกด้วย (อรทัย ศรีทองธรรม
และคณะ, 2556) ซึ่งการคํานวณต้นทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาระทางการคลังเหล่านี้ไม่ได้นํามารวมในการ
คํานวณด้วยด้วย ทําให้การประเมินต้นทุนทางการคลังอาจต่ํากว่าที่เป็นจริง (under-estimation of fiscal
cost) หรืออีกนัยหนึ่งคือ ผลประโยชน์สุทธิทางการคลังอาจจะสูงกว่าที่เป็นจริง (over-estimation of net
fiscal benefit) ในการตอบสนองข้อจํากัดทางข้อมูลดังกล่าว งานวิจัยจึงใช้การประเมินแบบขอบเขต (range)
เพื่อสามารถครอบคลุมขนาดของผลกระทบทางการคลังที่ จะเกิดขึ้นทุกกรณี ที่ เป็นไปได้ ดังนั้น หากมีการ
พั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล บริการสุข ภาพให้ ค รอบคลุม ชาวต่ างด้าวอย่างทั่ วถึง ก็ จ ะช่ วยให้ เกิ ดความชั ดเจน
แม่นยําในการประเมินตัวเลขที่แท้จริงได้มากยิ่งขึ้น

8. นัยเชิงนโยบาย
ข้อสังเกตที่เด่นชัดจากผลการวิเคราะห์ในการวิจัยนี้ คือ เมื่อจํานวนแรงงานเพิ่มมากขึ้น โดยภาพรวม
ทางการคลั ง ตามตารางที่ 10 ผลประโยชน์ สุท ธิท างการคลั งต่ อผลิต ภั ณ ฑ์ มวลรวมภายในประเทศ กรณี
minimum projection และ กรณี maximum projection ไม่ ต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ และสั ด ส่ ว น
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนทางการคลังมีค่ามากกว่าหนึ่งตลอดช่วงการประมาณการ ผลการวิเคราะห์บ่งชี้นัยทาง
นโยบายดังต่อไปนี้
ประการที่หนึ่ง เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดองค์ประกอบของต้นทุน พบว่า จํานวนแรงงาน มี
ผลกระทบต่อต้นทุนทางการคลังในด้านสาธารณสุขอย่างมีนัยสําคัญ หากประเทศไทยและประเทศในอาเซียน
มองว่ า การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานข้ า มชาติ ก่ อ ให้ เกิ ด ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น กระทรวงสาธารณสุ ข โดยการ
ประสานงานของกระทรวงการต่างประเทศ ควรพิจารณาหาแนวทางขับเคลื่อนให้เกิดระบบการจัดการเพื่อแบ่ง
เบาภาระทางการคลังด้านสาธารณสุขของแรงงานข้ามชาติ ซึ่งสามารถนําไปถึงประเด็นการตกลงเรื่องนโยบาย
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ระบบประกันสุ ขภาพ การจั ดการการเงิน และการดําเนิ น งานด้านบริการสาธารณสุข ระหว่างประเทศใน
อาเซียน
ประการที่สอง จากข้อจํากัดด้านข้อมูล ก่อให้เกิดการประเมินต้นทุนทางการคลังที่สูงหรือต่ํากว่าที่เป็น
จริงได้ทั้งสองกรณี ในการนี้ หาก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน ผลักดันการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้านการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติอย่างทั่วถึงมากขึ้น ก็สามารถเอื้อให้เกิดการ
ประเมินผลประโยชน์และต้นทุนทางการคลัง และในการประเมินในมิติอื่นๆ ได้อย่างแม่นยํามากขึ้น
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