โครงการศึกษาเพือ่ รองรับนโยบายการเก็บเงินจากลูกจ้ างคนต่ างด้ าว เข้ ากองทุนเพือ่ เป็ นประกัน
ค่ าใช้ จ่ายในการส่ งลูกจ้ างกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
ทีม่ าและสาระสํ าคัญของผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ องนี้ มีที่มาจาก พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
กําหนดให้ลูกจ้างที่ได้ใบอนุญาตทํางานตําแหน่งงานรับใช้ในบ้านและงานกรรมกร ต้องส่ งเงินเข้ากองทุน
เพื่อการส่ งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อเป็ นการประกันค่าใช้จ่ายในการส่ งลูกจ้างที่เป็ น
แรงงานต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยลูกจ้างสัญชาติพม่าและลาวต้องนําส่ งเงินเข้ากองทุน
คนละ 2,400 บาท สัญชาติกมั พูชาต้องนําส่ งเงินเข้ากองทุนคนละ 2,100 บาท และให้นายจ้างมีหน้าที่
หักเงินค่าจ้างของลูกจ้างโดยเฉลี่ยเป็ นจํานวนเท่ากันทุกเดือนติดต่อกันเป็ นเวลา 6 เดือน และนําส่ งเข้า
กองทุนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจนครบอัตราดังกล่าว โดยเริ่ มส่ งครั้งแรกในวันที่ 2 มกราคม
2554 แต่เมื่อจะเริ่ มดําเนินการจัดเก็บเงินเข้ากองทุน มีนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวจํานวนมากร้องขอให้
กระทรวงแรงงาน ชะลอการบังคับใช้กฎกระทรวงพร้อมทั้งทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราในการ
เก็บเงิ นเข้ากองทุนใหม่ ให้เหมาะสมไม่เป็ นที่เดื อดร้ อนแก่ นายจ้างและแรงงานต่างด้าว กระทรวง
แรงงาน จึ ง ได้เ สนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการเลื่ อ นระยะเวลาการบัง คับ ใช้
กฎกระทรวงดังกล่าวออกไปจากเดิ ม เป็ นวันที่ 1 มีนาคม 2555 ซึ่ งคณะรัฐมนตรี พิจารณาแล้วมีมติเมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 2554 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และก่อนที่จะมีการบังคับใช้กฎกระทรวง
ดังกล่าว กระทรวงแรงงานได้มอบหมายกรมการจัดหางาน ทําการศึกษาผลกระทบของการบังคับใช้
กฎกระทรวง รวมตลอดถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่เหมาะสมในการส่ งเงินเข้ากองทุน เพื่อเป็ น
ข้อมูลแก่ผบู ้ ริ หารในการพิจารณาปรับปรุ งกฎกระทรวงตามความเหมาะสมต่อไป
ผลการวิจยั มีสาระสําคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
1) กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนายจ้างและประชาชนมีความเห็นว่า การเก็บเงินจากลูกจ้างคน
ต่างด้าวเข้ากองทุนเพื่อเป็ นประกันค่าใช้จ่ายในการส่ งลูกจ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักร มีผลกระทบ
ทั้งด้านบวกและด้านลบ
2) ผลกระทบด้า นบวกคื อ ไม่ เป็ นภาระแก่ งบประมาณแผ่น ดิ น และมี ห ลัก ประกัน
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่ งกลับ
3) ผลกระทบด้านลบคือ เป็ นภาระในการนําส่ งเงิน ของนายจ้าง และเป็ นภาระของ
ลูกจ้างที่ตอ้ งเป็ นผูจ้ ่ายเงิน
4) นายจ้างเห็นว่าควรปรับปรุ งวิธีการจัดเก็บเงิน เข้ากองทุนใหม่ คือ เก็บครั้งเดียวใน
วันที่ยื่นขออนุ ญาตทํางาน และเก็บตามอัตราต้นทุนการส่ งกลับของแต่ละประเทศ โดยเก็บจากแรงงาน
ต่างด้าวทุกประเภททั้งมีฝีมือและไร้ฝีมือ

-25) ลูกจ้างต่างด้าว ทั้ง 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) มีรายได้โดยเฉลี่ย วันละ 200 บาท
มี ร ายจ่ า ยต่ อเดื อ น เฉลี่ ย 3,000 บาท มี เ งิ น ออมเฉลี่ ย เดื อ นละ 2,000 บาท ส่ ว นใหญ่ ส่ง กลับ ประเทศ
ภูมิลาํ เนาเดือนละ 1 ครั้ง
รายละเอียดของผลการศึกษาปรากฏอยูใ่ น www.doe.go.th และ http://lmi.doe.go.th
เผยแพร่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554
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เรื่อง
โครงการศึกษาเพือ่ รองรับนโยบายการเก็บเงินจากลูกจ้ างคนต่ างด้ าว
เข้ ากองทุนเพือ่ เป็ นประกันค่ าใช้ จ่ายในการส่ งลูกจ้ างกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาแบบผสมวิธี (Mixed method) ซึ่ งประกอบด้วยการศึกษา
เชิงปริ มาณ และการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้กลยุทธ์ในการผสมแบบ Sequential กล่าวคือ ทําการศึกษา
เชิงคุณภาพเสร็ จก่อนโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) เพื่อให้ได้
ประเด็นในการศึกษาที่ครอบคลุมและชัดเจนแล้วจึงดําเนิ นการศึกษาเชิ งปริ มาณ โดยการนําข้อมูลจาก
การศึกษาเชิงคุณภาพมาสร้างเครื่ องมือ (แบบสอบถาม) โดยการศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
ผลกระทบด้านบวกด้านลบจากการเรี ยกเก็บเงินเข้ากองทุน 2) ศึกษาวิธีการ อัตราเรี ยกเก็บ และกลุ่มคน
ต่างด้าวที่สมควรส่ งเงินเข้ากองทุน และ 3) เสนอแนะเชิงนโยบายในการเก็บเงินเข้ากองทุน
โดยการศึ ก ษาครั้ งนี้ ทํา การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากตัว อย่ า ง 3 กลุ่ ม ประกอบด้ว ย
1) นายจ้างที่จา้ งแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาวและกัมพูชา) 2) ประชาชน และ 3) แรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ซึ่งคณะผูศ้ ึกษาสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะดังนี้
1.1 สรุปผลการศึกษา
การสรุ ปผลการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนคณะผูศ้ ึกษาจึงพิจารณาผลการศึกษา
เป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการศึกษาความคิดเห็นของนายจ้าง
ส่ วนที่ 2 สรุ ปผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
ส่ วนที่ 3 สรุ ปผลการศึกษาศักยภาพในการจ่ายเงินเข้ากองทุนของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
ส่ วนที่ 4 สรุ ปผลการศึกษาภาพรวม
โดยมีรายละเอียดในแต่ละส่วนดังนี้
1.1.1 ส่ วนที่ 1 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของนายจ้ าง
1) สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,600 คน เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 50.9) มากกว่าเพศชาย
(ร้อยละ 49.1) มีอายุระหว่าง 40 – 49 ปี มากที่สุดคิด (ร้อยละ 35.1) และสําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
มากที่สุด (ร้อยละ 32.5)
2) ความคิดเห็นเกีย่ วกับการเก็บเงินจากลูกจ้ างคนต่ างด้ าวเข้ ากองทุน
ก. ความคิดเห็นในการเก็บเงินเข้ ากองทุน
นายจ้า งส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 63.3) เห็ น ด้ว ยกับ การเก็บ เงิ น จากลู ก จ้า ง
คนต่างด้าวเข้ากองทุน โดยมีนายจ้างเพียงร้อยละ 36.7 ที่ไม่เห็นด้วยกับการเก็บเงินดังกล่าว โดยนายจ้าง
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กล่ า วคื อ ไม่ เ ป็ นภาระแก่ ง บประมาณแผ่น ดิ น (ร้ อยละ 28.1) และมี ห ลัก ประกัน เกี่ ย วกับค่ า ใช้จ่ า ย
ในการส่ งกลับ (ร้อยละ 27.0) ส่ วนกลุ่มที่มีความคิดเห็นว่าการเก็บเงินดังกล่าวมีผลเสี ย (ร้อยละ 41.7) นั้น
เนื่ องจากคิดว่าเป็ นภาระของลูกจ้างที่ ตอ้ งเป็ นผูจ้ ่ายเงิ น (ร้ อยละ 21.6 ) และเป็ นภาระในการนําส่ งของ
นายจ้าง (ร้อยละ 11.8)
ข. ประเภทของแรงงานต่ างด้ าวทีส่ มควรเก็บเงินเข้ ากองทุน
สําหรับการเก็บเงินจากลูกจ้างคนต่างด้าวเข้ากองทุนนั้น นายจ้างส่ วนใหญ่
เห็นควรให้เก็บจากแรงงานต่างด้าวทุกประเภททั้งมีฝีมือและไร้ฝีมือ (ร้อยละ 72.1) รองลงมา คือ แรงงาน
ต่างด้าวไร้ฝีมือ (กรรมกร/ผูร้ ับใช้ในบ้าน) (ร้อยละ 7.6) และเก็บจากแรงงานต่างด้าวมีฝีมือ (ร้อยละ 5.9)
ค. แนวทางในการจัดเก็บเงินเข้ ากองทุน
สําหรั บแนวทางในการจัดเก็บเงิ นเข้ากองทุนพบว่า นายจ้างส่ วนใหญ่
(ร้อยละ 58.3) เห็นว่าควรเก็บตามอัตราใหม่ โดยมีแนวทางในการจัดเก็บ 2 แนวทาง คือ เก็บตามอัตรา
ต้นทุนการส่ งกลับของแต่ละประเทศ หรื อเก็บตามอัตราที่เหมาะสม คือ พม่า 333 บาท ลาว 328 บาท และ
กัมพูชา 329 บาท
ง. วิธีการจัดเก็บเงินเข้ ากองทุน
นายจ้างส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 52.9) เห็ นว่าควรเก็บแบบใหม่ โดยมีวิธีการ
จัดเก็บ คือ เก็บครั้งเดียวในวันที่ยนื่ ขออนุญาตทํางาน (ร้อยละ 47.3) และเก็บตามความสมัครใจของลูกจ้าง
ครั้งเดียวหรื อหลายครั้งภายในระยะเวลา 6 เดือน (ร้อยละ 22.6)
จ. นโยบายในการเก็บเงินเข้ ากองทุน
เมื่ อพิจารณานโยบายที่ เหมาะสมในการเก็บเงิ นจากลูกจ้างคนต่ างด้าว
เข้ากองทุ นเพื่อเป็ นประกันค่ าใช้จ่ ายในการส่ งลูก จ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักรพบว่า นายจ้าง
ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 88.8) เห็นว่าควรเก็บตามความจําเป็ นโดยไม่มีการยกเว้นให้ประเทศใดประเทศหนึ่ ง
และมี เ พีย งส่ ว นน้อย (ร้ อยละ 5.0) เท่ านั้นที่ เ ห็ น ว่าควรเก็บตามความจําเป็ นแต่ ยกเว้นให้กับประเทศ
ที่ไม่เห็นด้วยกับการเก็บเงินดังกล่าว
ฉ. ความต้ องการแรงงานสั ญชาติอนื่
สําหรั บความต้องการแรงงานสัญชาติ อื่นเพื่ อทดแทนแรงงานต่ างด้าว
3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) มีนายจ้างแสดงความคิดเห็นเพียงร้อยละ 4.3 และไม่แสดงความคิดเห็น
ร้อยละ 95.7 โดยกลุ่มที่แสดงความคิดต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว สัญชาติเวียดนาม จีน มาเลเซี ย และ
ฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อทดแทนแรงงาน 3 สัญชาติดงั กล่าว
1.1.2 ส่ วนที่ 2 สรุ ปผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชน
1) สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง
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เพศชาย (ร้อยละ 48.1) มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี มากที่สุดคิด (ร้อยละ 35.5) โดยสําเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มากที่สุด (ร้อยละ 41.2) และประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไปมากที่สุด (ร้อยละ 29.8)
2) ความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับการเก็บเงินจากลูกจ้ างคนต่ างด้ าวเข้ ากองทุน
ก. ความคิดเห็นในการเก็บเงินเข้ ากองทุน
ประชาชนส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 74.8) เห็ นด้วยในการเก็บเงิ นจากลูกจ้าง
คนต่างด้าวเข้ากองทุน โดยมีประชาชนร้อยละ 25.2 ที่ไม่เห็นด้วย และส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 73.4) เห็นว่าการ
เก็บเงินเข้ากองทุนดังกล่าวมีผลดี มีเพียงบางส่ วน (ร้อยละ 26.6) ที่คิดว่ามีผลเสี ย ซึ่ งกลุ่มที่คิดว่ามีผลดี
เนื่ องจากไม่เป็ นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน(ร้อยละ 49.7) และมีหลักประกันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
ส่ งกลับ (ร้ อยละ 47.3) ส่ วนกลุ่มที่ มีความคิดเห็ นว่าการเก็บเงิ นดังกล่าวมี ผลเสี ยนั้น เนื่ องจากคิดว่า
เป็ นภาระในการนําส่ งของนายจ้าง (ร้อยละ 60.5) และ เป็ นภาระของลูกจ้างที่ตอ้ งเป็ นผูจ้ ่ายเงิน (ร้อยละ 35.8)
ข. ประเภทของแรงงานต่ างด้ าวทีส่ มควรเก็บเงินเข้ ากองทุน
ประชาชนมีความคิดเห็ นว่า การเก็บเงินจากลูกจ้างเข้ากองทุน นั้นควร
จัดเก็บจากแรงงานต่างด้าวทุกประเภททั้งมีฝีมือและไร้ฝีมือ (ร้อยละ 68.3) และเก็บจากแรงงานต่างด้าว
ไร้ฝีมือ (กรรมกร/ผูร้ ับใช้ในบ้าน) (ร้อยละ 19.3)
ค. นโยบายในการเก็บเงินเข้ ากองทุน
เมื่ อพิจารณานโยบายที่ เหมาะสมในการเก็บเงิ นจากลูกจ้างคนต่ างด้าว
เข้ากองทุนเพื่ อเป็ นประกันค่าใช้จ่ายในการส่ งลูกจ้างกลับออกไปนอกราชอาณาจักรพบว่า ประชาชน
ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 70.8) เห็นว่าควรเก็บตามความจําเป็ นโดยไม่มีการยกเว้นให้ประเภทใดประเภทหนึ่ ง
และมีเพียงบางส่ วน (ร้อยละ 19.1) ที่เห็นว่าควรเก็บตามความจําเป็ นแต่ยกเว้นให้กบั ประเทศที่ไม่เห็นด้วย
กับการเก็บเงินดังกล่าว
ง. การจ้ างแรงงานต่ างด้ าวสั ญชาติอนื่
สํา หรั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การจ้า งแรงงานต่ า งด้า วสั ญ ชาติ อื่ น เพื่ อ
ทดแทนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) พบว่าประชาชนแสดงความคิดเห็ น
ในประเด็นนี้ เพียงร้อยละ 26.2 และไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 73.8 โดยประชาชนที่แสดงความเห็น
ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 66.9) เห็ น ว่า ควรจ้า งแรงงานจากประเทศเวี ย ดนาม จี น และประเทศมาเลเซี ย
ตามลําดับ
1.1.3 ส่ วนที่ 3 สรุปผลการศึกษาศักยภาพในการจ่ ายเงินเข้ ากองทุนของแรงงานต่ างด้ าว
3 สั ญชาติ
1) สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง
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เพศชายร้อยละ 47.2 โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.5) เป็ นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า รองลงมาคือ สัญชาติ
ลาว (ร้อยละ 16.8) และสัญชาติกมั พูชา (ร้อยละ 5.7)
2) ศักยภาพในการจ่ ายเงินเข้ ากองทุน
ก. รายได้ ของแรงงานต่ างด้ าว
แรงงานต่ างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) มี ค่ามัธยฐานหรื อ
ค่ากลาง(Median) ของรายได้ต่อวัน คือ 200 บาท โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่าและกัมพูชามีค่ามัธยฐาน
ของรายได้เท่ากัน คือ 200 บาทต่อวัน ส่ วนแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวมีค่ามัธยฐานของรายได้ 195 บาท
ต่อวัน
ข. รายจ่ ายโดยเฉลีย่ ต่ อเดือนของแรงงานต่ างด้ าว
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่ า ลาว และกัมพูชา) มี ค่ามัธยฐานหรื อ
ค่ากลาง(Median) ของรายจ่ายต่อเดือน คือ 3,000 บาท โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่ามีค่ามัธยฐานของ
รายได้มากที่สุด คือ 3,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกมั พูชามีค่ามัธยฐานของ
รายได้ 2,500 บาทต่อเดือน และแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวมีค่ามัธยฐานของรายได้ 2,000 บาทต่อเดือน
ค. เงินออมของแรงงานต่ างด้ าว
การออมเงิ นของแรงงานต่ างด้าวพิจารณาจาก ความถี่ แ ละจํานวนการ
ส่ งเงินกลับประเทศภูมิลาํ เนา รวมทั้งการเก็บออมเงินในประเทศไทย พบว่า แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
ส่ งเงินกลับประเทศภูมิลาํ เนาเดือนละครั้งมากที่สุด (ร้อยละ 31.6) เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่ส่งเงินกลับ
ประเทศภูมิลาํ เนาเดื อนละครั้งเป็ นรายสัญชาติพบว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว ส่ งเงินกลับประเทศ
ภูมิลาํ เนาเดือนละครั้งมากที่สุด (ร้อยละ 48.7) รองลงมาคือ กัมพูชา (ร้อยละ 42.4) และพม่า (ร้อยละ 27.1)
ตามลําดับ โดยแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติส่งเงินกลับประเทศภูมิลาํ เนาเฉลี่ย 2,611.02 บาทต่อเดือน
ซึ่ งแรงงานต่ างด้าวสัญชาติ กัมพูชาส่ งเงิ นกลับประเทศภูมิลาํ เนาต่อเดื อนมากที่สุดคือ 3,131.94 บาท
รองลงมาคือ สัญชาติพม่า 2,693.83 บาทต่อเดือน และสัญชาติลาว 2,252.10 บาทต่อเดือน สําหรับการ
ออมเงินในประเทศไทย พบว่า แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติส่วนใหญ่มีเงินออมคิดเป็ นร้อยละ 71.8 มีเพียง
ร้อยละ 28.2 ที่ไม่มีเงิ นออม โดยกลุ่มที่มีเงินออมพบว่า ทั้ง 3 สัญชาติมีมธั ยฐานของเงินออมต่อเดือน
2,000 บาท และเมื่อพิจารณารายสัญชาติ พบว่า พม่าและลาวมีค่ามัธยฐานเงิ นออมต่อเดื อนเท่ากัน
คือ 2,000 บาท ส่ วนกัมพูชามีค่ามัธยฐานเงินออมต่อเดือนน้อยที่สุด คือ 1,500 บาท
1.1.4 ส่ วนที่ 4 สรุปผลการศึกษาภาพรวม
1) ความคิดเห็นของนายจ้ างและความคิดเห็นของประชาชน
จากการศึกษาความคิดเห็ นเกี่ยวกับการเก็บเงินเข้ากองทุนของนายจ้างที่จา้ ง
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) พบว่า ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ในประเด็นต่อไปนี้
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1.2) ส่ วนใหญ่เห็นด้วยว่าการเก็บเงินจากคนต่างด้าวเข้ากองทุนจะก่อให้เกิด
ผลดีมากกว่าผลเสี ย
1.3) กลุ่มตัวอย่างที่คิดว่าการเก็บเงิ นจากคนต่างด้าวเข้ากองทุนก่ อให้เกิ ด
ผลดีเนื่องจากเหตุผลหลัก ดังนี้
ก. ไม่เป็ นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน
ข. มีหลักประกันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส่ งกลับ
1.4) กลุ่มตัวอย่างที่คิดว่าการเก็บเงิ นจากคนต่างด้าวเข้ากองทุนก่ อให้เกิ ด
ผลเสี ยเนื่องจากเหตุผลหลัก ดังนี้
ก. เป็ นภาระในการนําส่ งเงินของนายจ้าง
ข. เป็ นภาระของลูกจ้างที่ตอ้ งเป็ นผูจ้ ่ายเงิน
1.5) ประเภทคนต่างด้าวที่ควรจัดเก็บเงิ นเข้ากองทุน คือ แรงงานต่างด้าว
ทุกประเภททั้งมีฝีมือและไร้ฝีมือ
1.6) นโยบายในการจัดเก็บเงิ นเข้ากองทุ น คื อ ควรเก็บตามความจําเป็ น
โดยไม่มีการยกเว้นให้ประเทศใดประเทศหนึ่ง
2) ศักยภาพในการจ่ ายเงินเข้ ากองทุนของแรงงานต่ างด้ าว 3 สั ญชาติ
จากการศึกษาศักยภาพในการจ่ายเงินเข้ากองทุนของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
ในประเด็นรายได้ รายจ่ายและเงินออมของแรงงานต่างด้าวดังกล่าว สรุ ปประเด็นที่สาํ คัญ ดังนี้
2.1) แรงงานต่างด้าวมีรายได้โดยเฉลี่ย 200 บาทต่อวัน
2.2) แรงงานต่างด้าวมีรายจ่ายโดยเฉลี่ย 3,000 บาทต่อเดือน
2.3) แรงงานต่างด้าวส่ วนใหญ่ส่งเงินกลับบ้านเดือนละครั้ง โดยส่ งกลับ
บ้านเฉลี่ย 2,611.02 บาทต่อเดือน
2.4) แรงงานต่างด้าวมีเงินออมโดยเฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท
1.2 อภิปรายผลการศึกษา
1.2.1 จากผลการศึ กษาดังที่ กล่ าวแล้วนั้น จะเห็ นว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ นนายจ้างและ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชาชนทัว่ ไป มีความเห็นสอดคล้องกันหรื อเป็ นไปในทางเดียวกัน รวม 4 ประเด็น คือ
1) ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการเก็บเงินจากลูกจ้างคนต่างด้าวเข้ากองทุนเพื่อ
เป็ นประกันค่าใช้จ่ายในการส่ งกลับตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ส่ วนใหญ่
ของทั้ง 2 กลุ่มเห็นตรงกันว่า เห็นด้วยกับการเก็บเงินจากลูกจ้างต่างด้าวเข้ากองทุนดังกล่าว
กรณี น้ ี น่าจะมีสาเหตุจากทั้งสองกลุ่ม เห็นว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางาน
ในประเทศไทยมี รายได้เพียงพอที่ จะรั บผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ ประกอบกับการส่ งแรงงานต่ างด้าว
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จึงไม่สมควรที่จะต้องตกเป็ นภาระแก่งบประมาณแผ่นดิน ซึ่ งมาจากการเสี ยภาษีของประชาชนคนไทย
ทุกหมู่เหล่า
2) ประเด็ น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ประเภทของคนต่ า งด้า วที่ ค วรจัด เก็ บ เงิ น
เข้ากองทุนเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่ งกลับ ส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มมีความเห็นตรงกันว่า
ควรเรี ยกเก็บจากแรงงานต่างด้าวทุกประเภททั้งมีฝีมือและไร้ฝีมือ
กรณี น้ ีน่าจะเป็ นเพราะกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม เห็นว่าแรงงานต่างด้าวทั้งที่มี
ฝี มือและไร้ฝีมือ มีรายได้เพียงพอที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการถูกส่ งกลับไปยังประเทศภูมิลาํ เนาได้
และสาเหตุการส่ งกลับก็มาจากการกระทําที่ผดิ กฎหมายของแรงงานต่างด้าวเองตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1)
3) ประเด็ นความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับนโยบายในการจัดเก็บเงิ นจากแรงงานต่ างด้าว
เข้ากองทุนเพื่อประกันค่าใช้จ่ายในการส่ งกลับ ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดเก็บจาก
แรงงานต่างด้าวทุกสัญชาติ โดยไม่ยกเว้นให้กบั ประเทศใดประเทศหนึ่ง
กรณี น้ ี น่าจะมีสาเหตุจากทั้งสองกลุ่ม เห็ นว่าควรปฏิบตั ิต่อทุกประเทศโดย
เท่ า เที ย มกัน ตามหลัก ประชาธิ ป ไตย หากยกเว้น ให้ป ระเทศใดประเทศหนึ่ ง ก็อ าจทํา ให้เ กิ ด ปั ญ หา
กับประเทศอื่นๆ ต่อไปได้
4) ประเด็นความคิดเห็ นเกี่ ยวกับคําถามที่ว่าควรนําแรงงานต่างด้าวสัญชาติใด
เข้ามาทดแทนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) เกือบทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างไม่แสดง
ความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว
กรณี ดัง กล่ า ว น่ า จะมี ส าเหตุ ม าจากกลุ่ ม ตัว อย่า งทั้ง สองกลุ่ ม ไม่ มี ข อ้ มู ล
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนําเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติอื่นว่ามีจาํ นวนเท่าใด และจะคุม้ ค่าในการนําเข้ามา
ทํางานหรื อไม่ ประกอบกับขณะนี้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ยังคงมีอยูจ่ าํ นวนมาก
1.2.2 กลุ่มตัวอย่างในส่ วนของลูกจ้างต่างด้าว ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีการ
ทางสถิติจากลูกจ้างต่างด้าวทัว่ ประเทศ มีรายได้โดยเฉลี่ย (จากทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศ) วันละ 200 บาท รายจ่าย
เฉลี่ยเดือนละ 3,000 บาท และมีเงินออมโดยเฉลี่ยเดือนละ 2,000 บาท และส่ วนใหญ่ส่งเงินกลับบ้านเดือน
ละ 1 ครั้ ง เป็ นกรณี ที่แสดงให้เห็ นว่าลูกจ้างต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) มีศกั ยภาพในการ
จ่ายเงินเข้ากองทุนเพื่อประกันการส่ งกลับทั้งในอัตราที่กาํ หนดไว้เดิ ม และอัตราใหม่หากพิจารณาตาม
ต้นทุนในการส่ งกลับ
1.2.3 หากเปรี ยบเทียบการถูกเรี ยกเก็บเงินระหว่างคนไทยที่ทาํ งานในต่างประเทศ และ
คนต่ างด้าว 3 สัญชาติ (พม่ า ลาว และกัมพูชา) ที่ ทาํ งานในประเทศไทย จะเห็ น ว่าคนไทยที่ ทาํ งาน
ในต่างประเทศถูกเรี ยกเก็บเงินจากประเทศที่ไปทํางานในอัตราที่สูงกว่ามาก อาทิ
ไต้ หวัน

-9คนงานไทยต้องจ่ายปี ละประมาณ 97,000 – 140,000 บาท ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั จํานวน
รายได้ที่ได้รับในปี ภาษีน้ นั
ประเทศญีป่ ุ่ น
คนไทยที่ไ ปฝึ กงานต้อ งเสี ย ภาษีร ายได้ปี ละประมาณ 14,000 บาท ทั้ง นี้
ยังไม่รวมค่าประกันสุ ขภาพ
สาธารณรัฐเกาหลี
คนไทยที่ ไปทํางานที่ สาธารณรั ฐเกาหลี ต้องจ่ ายค่าประกันการเดิ นทางกลับ จํานวน
400,000 วอน และค่าประกันอุบตั ิเหตุ จํานวน 50,000 วอน รวม 2 รายการ จํานวน 450,000 วอน คิดเป็ น
เงินไทยประมาณ 12,240 บาท
ประเทศอิสราเอล
คนงานไทยที่ ไปทํางานที่ ประเทศอิ สราเอล ต้องเสี ยภาษี เงิ นได้ ร้ อยละ 10-27
ขึ้นอยู่กบั รายได้ในแต่ละเดื อน และต้องจ่ายค่าประกันสังคม (ไม่เกิ น) 103 เชคเกลต่อเดื อน และต้องจ่าย
ค่าที่พกั ค่านํ้าประปา ไฟฟ้ า และอื่นๆ ให้นายจ้างเดือนละ (ไม่เกิน) 260 เชคเกล เฉลี่ยแล้วคนงานไทยต้องจ่าย
หรื อถู ก หัก เงิ น ให้ท างราชการและนายจ้างปี ละประมาณ ระหว่าง 8,976.22 ถึ ง 16,830.58 เชคเกล
คิดเป็ นเงินไทยประมาณ ระหว่าง 72,686.74 ถึง 136,288.99 บาทต่อปี
เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราการเรี ยกเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าวของประเทศไทยและ
ประเทศอื่นๆ ที่คนไทยไปทํางาน จะเห็นว่าประเทศไทยเรี ยกเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าวในอัตราที่ต่าํ มาก
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะประเทศไทยมีความเห็นอกเห็นใจและให้ความสําคัญกับมนุษยธรรมมากกว่าประเทศอื่นๆ
5.2.4 กลุ่มตัวอย่างทั้งฝ่ ายนายจ้างและประชาชนทัว่ ไป ยังไม่แน่ใจและยังบอกไม่ได้ว่า
จะนําแรงงานต่างด้าวสัญชาติใดเข้ามาทดแทนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) นั้น
อาจเป็ นเพราะไม่มีขอ้ มูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องค่าใช้จ่ายในการนําเข้า และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้าง
และสวัสดิการต่างๆ ที่ตอ้ งจ่ายทั้งหมดมีจาํ นวนเท่าใด
1.3 ข้ อเสนอแนะ
1.3.1 ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
การกําหนดอัตราการเก็บเงินค่าประกันการส่ งกลับจากแรงงานต่างด้าว รัฐอาจ
พิจารณาตามความเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เห็นควรเก็บตามต้นทุนในการส่ งกลับแต่ละประเทศโดยเก็บ
ครั้งเดียวในวันที่ยื่นใบขออนุ ญาตทํางาน อย่างไรก็ตามสิ่ งที่สมควรได้รับพิจารณาปรับปรุ งไปพร้อมๆ
กัน คือ การอํานวยความสะดวกในการส่ งเงินโดยให้ส่งผ่านธนาคารหรื อหน่ วยบริ การของภาคเอกชน
(Counter Services) ทั้งนี้เพื่อลดภาระความยุง่ ยากในการส่ งเงินแก่กองทุน
1.3.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป

-10ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อ ไปควรศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บการเก็ บ เงิ น กั บ คนต่ า งด้ า ว
ของประเทศต่าง ๆ เพื่อพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการจัดเก็บเงินจากแรงงานต่างด้าว
และประเด็น ที่ น่ า สนใจอี ก ประการคื อ เมื่ อมี ก ารจัด เก็บ เงิ น จากแรงงานต่ า งด้า วเข้า กองทุ น เพื่ อ การ
ส่ งคนต่างด้าวกลับออกนอกราชอาณาจักรได้ระยะหนึ่งแล้วควรจะมีการศึกษาวิจยั เพื่อทราบถึงปั ญหาและ
อุปสรรคในการจัดเก็บเงินดังกล่าวเพื่อปรับปรุ งกระบวนการดําเนิ นงานการจัดเก็บเงินของกองทุนให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

