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บทคดัยอ่ 

การวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์ คือ 1.) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความ

เหลื่อมล ้าทางสังคมของกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในพื นที่เทศบาลต้าบลล้า

ตาเสา อ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในมิติด้านคุณภาพชีวิต

และมิติการเข้าถึงบรกิารสาธารณสุข2.) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไข

ปัญหาเกี่ยวกับความเหลื่อมล ้าทางสังคมของกลุ่มแรงงานต่างด้าวใน

พื นที่กลุ่มเป้าหมายการวิจัย คือ แรงงานต่างด้าวที่อาศยัในพื นที่ 

คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 7 ราย ท้าการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบส้าภาษณ์และการ

สังเกต 

ผลการวจิยัพบวา่1.) ปญัหาความเหลือ่มล า้ทางสงัคมมติดิา้นคณุภาพ

ชวีติพบว่า สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานมีความแออัด รายได้ต่อ

เดือน 9,000-12,000 บาท ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 4,000-5,000บาท แต่

ได้รับการดูแลจากนายจ้างในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงานดี มีแหล่งที่อาศัย

เป็นหลักแหล่งมติดิา้นการเขา้ถงึสาธารณสขุ พบว่าประวัตกิารเจ็บป่วย

หรืออุบตัิเหตมุีน้อยครั งขั นตอนการติดต่อสถานพยาบาลและเจ้าหน้าท่ี 

แรงงานในพื นที่ไม่สามารถสื่อสารไดต้้องมีล่ามในการติดต่อ ด้าน

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต้องจ่ายเอง  เลือกใช้บริการกับเอกชน 

เพื่อลดปัญหาการบรกิารและเน้นความสะดวก อุปสรรคและปัญหาที่



เกิดขึ นกับด้านสวัสดิการสาธารณสุข มีแรงงานจ้านวนมากเข้าไม่ถึง

สิทธิของรัฐ เช่น ประกันสังคม สิทธ ิ30 บาท โดยใช้สิทธิเงินสดในการ

รักษา 2.)แนวทางการแก้ไขปญัหาความเหลือ่มล า้ทางสงัคมทีเ่กดิ

ขึ นกบัแรงงานตา่งดา้ว พบว่า 1.ต้องการได้รับสิทธิด้านสุขภาพ เช่น 

ประกันสังคม สิทธ ิ 30 บาท เงินช่วยเหลือต่าง ๆ 2.ตอ้งการการ

ช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น กรณีการขาดรายได้เนื่องจากการท้างาน 3.

ต้องการให้รัฐบาลชว่ยเหลือกรณีต่ออายใุบอนุญาต 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ :ความเหลื่อมล ้าทางสังคม,แรงงานต่างด้าว,นโยบาย 
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***อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  

ความเปน็มาและความสา้คญัของปญัหา 

 “แรงงานตา่งดา้ว” หมายถึง กลุ่มแรงงานซึ่งไม่ใช่คนไทย มีเชื อ

ชาติ ภาษา วัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งโดยปกติหมายถึงแรงงานจาก 3 

สัญชาติ คือ ลาว กัมพูชา และเมียนมา เนื่องจากพื นที่ชายแดนไทยมี

อาณาเขตตดิต่อกัน ท้าให้กลุ่มแรงงานเหล่านี สามารถเดินทางเข้ามา

ท้างานในประเทศไทยได้ไม่ยากนัก ประเทศไทยมีจ้านวนแรงงานต่าง

ด้าวที่เข้ามาท้างานในประเทศเป็นจ้านวนมาก ทั งที่มีทักษะสูงซึ่งมี

จ้านวนไม่มากนัก และที่มีทักษะต่้าซึ่งมีจ้านวนมากเข้ามาท้างานใน

กลุ่มอาชีพที่คนไทยไม่นิยมท้าเก่ียวข้องกับภาคการผลิต ภาค

เกษตรกรรม  และการบริการในหลายภาคส่วน การขยายตัวทางด้าน

เศรษฐกิจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นอย่างมากแรงงานต่าง

ด้าวย้ายถ่ินฐานเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ้านวนมากอย่างต่อเน่ือง 

ภาคธุรกิจเองกลุ่มนายจ้างหรือนายทุนก็มีความต้องการแรงงานเข้ามา



ในภาคการผลิตอีกด้วย ส่งผลให้ปัจจุบนัแรงงานกลุ่มนี มีการขยายตัว

อยู่ในพื นที่ต่างๆเกิดการแออัด กระจุกตัวอยู่อย่างมาก 

ปัญหาที่ส้าคัญส้าหรบัแรงงานต่างด้าว คอื ปัญหาความเหลื่อมล ้า

ทางสังคม เนื่องจากเหตุผลหลายอย่าง เช่น รายได้ การศึกษา ระดับ

ชนชั นในสังคม การถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง การเข้าไม่ถึงบริการ

สาธารณะต่าง ๆ ซึง่ในสังคมไทยปัญหาความเหลื่อมล ้าเกิดขึ นมานาน

และยังคงเกิดซ ้าอยู่ในสังคมไทย ผู้วิจัยขอชี ให้เห็นในกรณีของกลุ่ม

แรงงานต่างด้าวที่เขา้มาในประเทศไทย การเข้ามาเพือ่ต้องการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม  ตอ้งการรายได้เพื่อครอบครัว ปลดหนี  หรือ

ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาการเมืองและปญัหาทางเศรษฐกิจในประเทศ 

กลุ่มแรงงานต่างด้าวต้องเผชิญกับความเหลื่อมล ้าทางสังคมทียั่ดเยียด

ให ้ การถูกตัดสินเพียงใช้สายตาผ่านทางชาติพันธุ์ หรือแม้กระทั่งเป็น

การถูกเอารัดเอาเปรยีบจากนายจ้างหรือลูกจ้างคนไทยที่ท้างานใน

สถานที่เดียวกันเอง เป็นสิ่งที่กลุ่มแรงงานต่างด้าวต้องตอ่สู้และอดทน

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งทีห่วังไว้ คือ รายได้ที่มั่นคงและมากพอ 

ปัจจุบันประเทศไทยบริหารงานภายใต้การน้าของพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความส้าคัญกับการบริหาร

จัดการแรงงานต่างดา้ว สัญชาติลาวกัมพูชา และเมียนมาอย่างมาก

มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบดูแลใน

การบริหารจดัการ มีการก้าหนดนโยบายที่พยายามแก้ไขปัญหา

แรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบแทรกมิตกิารคุ้มครองแรงงานโดยพล

เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลงนโยบายของ

คณะรัฐมนตรีตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 

พุทธศักราช 2557 โดยมีการก้าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกับแรงงาน

ต่างด้าวและความเหลื่อมล ้าทางสังคม ไดแ้ก่  

1) นโยบายที่ 3: การลดความเหลือ่มล ้าของสังคม และการสร้าง

โอกาสการเข้าถึงบรกิารของรัฐ 



 2) นโยบายที่ 5 : การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข 

และสุขภาพของประชาชน 

ซึ่งทั งสองนโยบายนี มีความเกี่ยวข้องกับทั งประชาชนไทยและ

กลุ่มแรงงานต่างด้าวในด้านความเหลื่อมล ้าและด้านสาธารณสุขเป็น

อย่างมาก  

จากความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น 

ผู้วิจัยจึงสนใจอยากศึกษาปัญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคมที่เกดิขึ นกับ

กลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อน้าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ถึงปัญหาและใช้

เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ น และสอดคล้องตามหลัก

สิทธิมนุษยชนที่ควรเกิดขึ นกับมนุษย์ ซึ่งในการศึกษาครั งนี ขอมุ่งที่

ประเด็นปัญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคมภายใต้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ

ด้านคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงด้านสิทธิประโยชน์(สาธารณสุข)เป็น

ส้าคัญ 

คา้ถามการวจิยั :  

ความเหลื่อมล ้าทางสังคมที่เกิดขึ นกับกลุ่มแรงงานต่างด้าว

ภายใต้นโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาในพื นที่

เทศบาลต้าบลล้าตาเสา อ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรอียุธยาเป็น

อย่างไร จะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 

วตัถปุระสงค ์: 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความเหลือ่มล ้าทางสังคมของกลุ่ม

แรงงานต่างด้าว ในพื นที่เทศบาลต้าบลล้าตาเสา อ้าเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรอียุธยาในมิติด้านคุณภาพชีวติและมิติการเข้าถึงบริการ

สาธารณสุข 

2.เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับความเหลื่อมล ้าทาง

สังคมของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื นที่เทศบาลต้าบลล้าตาเสา อ้าเภอ

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



ขอบเขตของการวจิยั : 

1.ขอบเขตเนื อหา : ผู้วิจัยจะท้าการศึกษาในด้านเนื อหาของ

สภาพปัญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคมที่เกดิขึ นกับกลุ่มแรงงานต่างด้าว

ภายใต้นโยบายรัฐบาลพลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชาในแง่มุมมิตดิ้าน

คุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ รายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขในระหวา่งการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา-2019 ที่

ก้าลังเกิดขึ นอยู่ในปัจจุบัน 

2.ขอบเขตพื นที่ : ผู้วิจัยลงพื นที่ท้าการศึกษาในพื นที่เทศบาล

ต้าบลล้าตาเสา อ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนือ่งจากเป็น

พื นที่ท่ีมีกลุ่มแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก และมีอายุงานท่ี

ค่อนข้างนานมากกว่า 1 ปีขึ นไป 

3.ขอบเขตด้านเวลา : ผู้วิจัยท้าการศึกษาในระหว่างช่วงเดือน  

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 

ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั : 

1.เพื่อทราบถึงสภาพปัญหาความเหลื่อมล า้ทางสังคมที่เกิดขึ นกับ

กลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื นที่เทศบาลต้าล้าตาเสา อ้าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.เพื่อเป็นประโยชน์ส้าหรับการก้าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล ้าทางสังคมของกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื นที่เทศบาล

ต้าบลล้าตาเสา อ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรอบแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวคดิวา่ดว้ยสทิธแิละเสรภีาพ 

 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ (2555 อ้างถึงใน เสกสรรค์ กันยา

สาย ,2559: หน้า 34-35) ท้าการศึกษาพบว่า สิทธิและเสรภีาพเป็นสิ่ง

ที่มีค่าและติดตัวมนุษย์แต่ละคนมาตั งแต่ก้าเนิด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า



สิทธิและเสรภีาพเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่ให้แก่มนุษย์ทุกๆคน เป็น

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพิกถอนไม่ได้ ซึ่งเป็นรากฐานแนวคิดของ

ส้านักกฎหมายฝ่ายธรรมชาติ อย่างไรก็ตามในการคุ้มตรองสิทธิ

เสรีภาพของรฐัต่าง ๆในปัจจุบันนั น ย่อมปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่ากฎหมาย

เป็นเครื่องมือส้าคัญอย่างย่ิงด้วยการคุ้มครอง ซึ่งมักปรากฏในรูปแบบ

ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ ภายในรัฐ กรณีดังกล่าวแสดงให้

เห็นว่าสิทธิเสรภีาพตามกฎหมายฝ่ายธรรมชาติอิทธิพลตอ่กฎหมาย

บ้านเมือง โดยทีก่ฎหมายฝ่ายบ้านเมืองไม่อาจปฏิเสธทีจ่ะไม่รับรอง

คุ้มครองสิทธิและเสรภีาพอันเป็นพื นฐานของมนุษย์ได้  

แนวคดิเกี่ยวกบันโยบายสาธารณะ 

พศกร โยธินนีรนาท (2555: หน้า 10)นโยบาย คือ สิ่งที่เป็น

เหมือนหัวใจหลักของผลสัมฤทธิ์การด้าเนินงานของฝ่ายรัฐบาล ซึ่ง

การเข้าถึงความส้าเรจ็ต้องมีการก้าหนดเป้าหมายให้แน่ชัด รวมไปถึง

การก้าหนดขั นตอนการด้าเนินงาน แนวทางปฏิบัติ ผลลัพธ์ของ

นโยบายและปัจจัยที่จะส่งผลต่อนโยบาย โดยปกติแล้วส่วนใหญ่จะมีค้า

ว่า “สาธารณะ” พ่วงต่อท้ายนโยบาย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่วนรวม ซึ่งใน

บางครั งอาจใช้ค้าเรยีกว่า “นโยบายสาธารณะ” (public policy)  คือ 

แนวทางปฏิบัติรวมถึงกิจกรรมที่ทางรัฐบาลเลือกท่ีกระท้าหรือไม่กระท้า 

โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคมเป็นหลัก ซึ่งเป็น

ผลผลิตที่มาจากระบบการเมือง โดยนโยบายสาธารณะจะส่งผลต่อการ

ด้าเนินชีวิตของประชาชน เช่น  ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสิง่แวดล้อม 

ปัญหาแรงงาน เปน็ต้นนโยบายสาธารณะแบ่งออกเป็นหลายประเภท

ด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเภทนั นก็จะแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม 

ส่วนการน้าไปใช้บริหารประเทศนั นก็ขึ นอยู่กับรัฐบาลแต่ละชุดจะ

ก้าหนดและปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะแบบไหน เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนมากที่สุด  

นโยบายทีเ่กี่ยวขอ้งกับแรงงานตา่งดา้ว 



พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลง

นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวนัที่ 12 

กันยายน พุทธศักราช 2557 โดยได้มีการก้าหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน 

เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ซึ่งมีการก้าหนดให้รัฐบาลท้า

หน้าท่ีในการบริหารราชการแผ่นดิน และให้ด้าเนินการปฏิรปูด้านต่าง 

ๆ และส่งเสรมิความสามัคคีและสมานฉันท์ของประชาชนในชาติใน

ครั งนั น มีนโยบายส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวและความ

เหลื่อมล ้าทางสังคม ดังตอ่ไปนี (ส้านักงานคณะรัฐมนตร ี

http://www.oic.go.th) 

นโยบายที ่ 3: การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาส

การเข้าถึงบริการของรัฐ 

นโยบายที ่ 5 : การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และ

สุขภาพของประชาชน 

จากนโยบายทั งสองนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ที่ได้มีการออกแถลงการณ์ไว้นั น  นโยบายมุ่งหลักไปท่ี

กลุ่มประชาชนและกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ให้ได้รับสิทธิ

การเข้าถึงซึ่งเข้าถึงสิทธิด้านมนุษยชนและการเข้าถึงซึ่งบริการ

สาธารณสุขของรัฐ  

งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

วีระ เภียบและศิวัช ศรีโภคางกุล(2560) ท้าการศึกษาพบว่า 

สวัสดิการในการรักษาพยาบาลของกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา 

ยังไม่ได้รับการดูแลเท่าท่ีควร เช่น เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยก็ต้องออกค่า

รักษาเอง กรณีเจบ็ป่วยหนักก็ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอง 

(ซึ่งบริษัทควรจัดหารรถน้าส่ง) โดยอาศัยบัตรประกันตนและไม่ได้รับ

ความสะดวกและสิทธิเหมอืนแรงงานไทย รวมไปถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ตาม

กฎหมายแรงงานไทยก้าหนด ควรมีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปตรวจสอบ



และน้าทีมแพทย์อาสาเข้าไปดูแลเรื่องสุขภาพแรงงานในบริษัทอย่าง

สม่้าเสมอ อย่างน้อยเดือนละครั งหรอืสองครั ง ให้ความรู้ด้านสิทธิการ

รักษาพยาบาลเพื่อให้แรงแรงงานได้รู้ถึงสิทธิของตนอย่างถูกต้อง  

อมรวรรณ  ศรีชูเปี่ยม (2550) จากการศกึษาพบว่า นโยบายด้าน

สาธารณสุข โดยเปรียบเทียบกับทั ง 4 นโยบายในการน้าไปปฏิบัตินั น

เป็นนโยบายที่ประสบผลส้าเร็จมากสุด เพราะมีความเพียงพอกับ

งบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็มีทัศนคติที่ดีต่อแรงงานต่างด้าว

โดยค้านึงถึงสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว อีกทั งมีการบ

บริหารงานและประสานงานระหว่างกอง หรือหน่วยงานต่างๆท่ี

เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ดีมีข้อจ้ากัดในเรื่องปัญหาการ

เคลื่อนย้ายเปลี่ยนนายจ้างท้าให้เกิดปัญหาการติดตามโรค ส่วน

แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีการจดทะเบียนแรงงานจะต้องมีค่า

รักษาพยาบาล เพราะไม่สามารถเข้าโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน

หน้าได้ นอกจากนี ยังมีปัญหาการดูแลรักษา การควบคุมโรค การ

สื่อสารที่ไม่เข้าใจ สถานพยาบาลห่างไกล การเดินทางไม่สะดวก ความ

เชื่อที่ผิด ๆ ในการรักษาพยาบาล ความตัวตอ่การถูกจับกุม ความ

ปลอดภัยในการเดินทาง 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ากลุ่ม

แรงงานต่างด้าวที่เขา้มาอาศัยท้างานในประเทศไทยนั น ควรมีสิทธิ

เสรีภาพในการเข้าถึงบริการสาธารณะทีร่ัฐจัดให้แก่ประชาชนที่อาศัย

อยู่ในประเทศ ซึ่งไม่เพียงคนไทยเท่านั นควรรวมถึงกลุ่มแรงงานต่าง

ด้าวด้วยเช่นกัน  

 

 

 

 



แนวทางแกไ้ขปญัหา 

-ต้องการได้รับสิทธิด้านสุขภาพ เช่น ประกันสังคม สิทธิ 30 บาท เงิน

ช่วยเหลือต่าง ๆ  

-ต้องการได้รับการชว่ยเหลือจากทางรัฐบาล เช่น กรณกีารขาดรายได้ 

เน่ืองจากถกูระงบัการท้างาน  

-ต้องการให้รัฐบาลชว่ยเหลือกรณกีารด้าเนินการต่ออายุใบอนุญาต ให้

สามารถท้าได้ง่ายขึ น และมคี่าใช้จ่ายที่น้อยลงกว่านี  

 

กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายรฐับาลพลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 

-นโยบายที ่3: การลดความเหลื่ออมล ้าของสงัคม และการสร้างโอกาส

การเขา้ถึงบริการของรัฐ 

-นโยบายที ่5: การยกระดับคณุภาพบรกิารดา้นสาธารณสขุ และสขุภาพ

ของประชาชน 

 

ดา้นคณุภาพชวีติ 

-แรงจูงใจในการเข้า

มาท้างานในประเทศ

ไทย 

-สภาพความเป็นอยู ่

-รายไดต้่อเดือน 

-ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

-การศกึษา (กรณมีี

บุตร) 

-การดูแลที่ได้รบัจาก

นายจ้าง/บริษัท 

ดา้นการเขา้ถงึสทิธิ

ประโยชน ์

-ประวตัิการเจ็บปว่ย / 

อุบัติเหตุ 

-ขั นตอนการตดิต่อ

สถานพยาบาลหรือ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

-ค่ารักษาพยาบาล/

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

-อุปสรรคหรือปัญหาที่

เกิดขึ นกบัด้าน

สวัสดิการสาธารณสุข 

เช่น ประกันสังคม 

-สวัสดิการทีต่้องการ

ได้รับ 

 

 

- 

ความเหลือ่มล า้

ทางสงัคม 



 

 

 

 

 

วธิกีารดา้เนินการวจิยั 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคมภายใต้

นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : กรณีศึกษากลุ่มแรงงาน

ต่างด้าว พื นที่เทศบาลต้าบลล้าตาเสา อ้าเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรอียุธยา” ผู้วิจัยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส้าคญัในลักษณะแบบเจาะประเด็น (focused 

interview) 

ผูใ้หข้อ้มลูสา้คญั 

ประชากร คือ แรงงานต่างด้าวในพื นที่ จังหวัด

พระนครศรอียุธยา จา้นวน 29,229 คน ตามมาตรา 59 (ส้านักงาน

บริหารแรงงานต่างดา้ว http//:www.doe.go.th/alien) 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยคดัเลือกผู้ให้ข้อมูลส้าคัญแบบเฉพาะเจาะจง 

มีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ ท้างานโดยมีและไม่มีใบอนุญาตท้างาน

ตามกฎหมาย มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สื่อสารภาษาไทยได้ ท้าการ

คัดเลือกจากห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส.เอ็น.แซด เนื่องจากมีการจ้าง

แรงงานต่างด้าวในพื นทีเ่ป็นจ้านวนมากจ้านวนทั งสิ น 7 ราย  

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

การเก็บรวบรวมข้อมลู (data collection) ผู้วิจัยได้มีการแบ่งข้อมูล

ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี  

1.1ข้อมูลขั นปฐมภมู ิเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์และ

อุปกรณ์ช่วยในการเก็บข้อมูล ใชแ้บบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างโดย



มิได้ก้าหนดประเด็นค้าถามไว้ตายตัว และมีลักษณะเป็นค้าถาม

ปลายเปิด 

1.2 ใช้การศึกษาข้อมูลขั นทุติยภูมิ (secondary source) ซึ่งได้

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือ ต้ารา เอกสารงานวิจัย 

วารสารวิชาการ บทความ และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเป็นการทบทวนแนวคิด 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และท้าการจดบันทึก ถ่ายรูป ถ่ายส้าเนาเอกสารไว้ 

เพื่อน้ามาทบทวนเนื อหาและใช้วิเคราะหง์านวิจัยในครั งนี  

การนา้เสนอขอ้มลู 

ส้าหรับการน้าเสนอข้อมูลในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้การ

พรรณนาข้อค้นพบที่ได้ทั งในขั นทุติยภูมิและขั นปฐมภูมิเพื่อให้ทราบ

ข้อมูลท่ัวไปอย่างละเอียด รวมถึงยึดหลักการตีความสร้างขอ้สรุปแบบ

องค์รวม 

ผลการศกึษาวจิยั 

ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1:เพื่อศึกษาสภาพปัญหา

ความเหลื่อมล ้าทางสังคมของกลุ่มแรงงานต่างด้าว ในพื นที่เทศบาล

ต้าบลล้าตาเสา อ้าเภอวังน้อย จังหวดัพระนครศรอียุธยาในมิติด้าน

คุณภาพชีวิตและมิตกิารเข้าถึงบริการสาธารณสุขใช้การศึกษาโดย

การสังเกตและแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสา้คัญแล้วน้าผลการศึกษามา

วิเคราะห์ใน 2 ด้าน ผลการศึกษาพบว่า 

1.ปญัหาความเหลือ่มล า้ทางสงัคมของกลุม่แรงงานตา่งดา้ว มติดิา้น

คณุภาพชวีติ 

1.1 แรงจงูในการเขา้มาทา้งานในประเทศไทยของแรงงานตา่งดา้ว 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพื นที่ 

ส่วนใหญ่เข้ามาท้างานต่อสู้ดิ นรนท้างานในประเทศไทย เนื่องจาก

ต้องการมาหารายได้ สร้างบ้าน หรือช้าระหนี สินต่าง ๆ รวมไปถึงเพื่อ

หนีจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่้าของประเทศตนเอง ไม่มีงานท้า ไม่มี

รายได้ รวมไปถึงการหนีจากปัญหาการเมืองที่ไม่เป็นปกติที่เกิดขึ นใน

ประเทศของตนเอง สาเหตุเหล่านี ส่งผลให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวต้องเข้า



มาอาศัยประเทศไทย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและ

ครอบครัว  

1.2 ดา้นสภาพความเปน็อยูข่องแรงงานตา่งดา้ว 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มแรงงาน

ต่างด้าวในพื นที่  พบความเป็นอยู่ท่ีดีขึ น รู้สึกปลอดภัยและ

สะดวกสบายกว่าช่วงที่เดินทางเข้ามาในช่วงแรก ๆ จากอดตีที่เข้ามา

ท้างานในประเทศไทยช่วงแรกนั น มีความรู้สึกหวาดกลัวบา้ง ไม่กล้า

ออกไปไหนมาก เพราะบางคนไม่มีใบอนุญาตท้างานท่ีถูกต้อง ท้าให้

ต้องเก็บตัวอยู่กับห้องในเวลาช่วงวันหยุดหรือมักไม่เดินทางไปไหน

นอกพื นที่บ่อยนัก เนื่องจากกลัวต้ารวจไทยจับกุมหรือตรวจสอบเอกก

สาร หากถูกจับกุมก็จะตอ้งมีค่าใช้จ่ายเวลาท่ีถูกจับซึ่งต้องจ่ายด้วยเงิน

จ้านวนมาก 

1.3ดา้นรายไดข้องแรงงานตา่งดา้ว 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันรายได้ของกลุ่มแรงงานต่างด้าวใน

พื นที่นั น หากเปรียบเทียบกับช่วงแรกที่เดินทางเข้ามามรีายได้น้อย 

งานหนัก รายได้ไม่มากอยู่ท่ี 5,000-6,000 บาทต่อเดือน แต่ปัจจุบัน

พบว่ามีรายได้ที่ดีขึ นเนื่องจากโรงงานมีงานให้ท้าอยู่ตลอด ช่วง

เทศกาลจะมีงานเข้ามาเยอะทุกวัน ส่งผลให้มีโอทีเพิ่มขึ นด้วย รายได้

ต่อเดือนเฉลี่ย 9,000-12,000 บาทต่อเดอืน (รวมโอทีและไม่หยุดงาน) 

ท้าให้เหลือเงินใช้เพียงพอมากขึ น 

1.4 ดา้นคา่ใชจ้า่ยตอ่เดอืนของแรงงานตา่งดา้ว 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื นทีม่ีค่าใช้จ่ายใน

การด้ารงชีวิต เช่น ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือนอยู่

ที ่ 4,000-5,000 บาทต่อคนต่อเดือน ซึง่ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงส้าหรับ

รายได้ต่อเดือน 9,000 บาท เพราะเหน็ได้ว่ารายได้คงเหลือน้อยมาก

ในการด้ารงชีวิตในสังคมไทย ที่ปัจจุบันค่าครองชีพต่อเดอืนค่อนข้าง

สูง 



1.5 ดา้นการศกึษา (กรณมีบีตุร) ของแรงงานตา่งดา้ว 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื นที่ส่วนใหญ่ไม่มี

บุตร สถานะภาพโสด อาศัยอยู่กันด้วยความสัมพันธ์แบบกลุ่มหรือญาติ 

และส่วนที่มีบุตรแต่ก็ให้บุตรอาศัยอยู่ที่ประเทศบ้านเกิดตนเอง 

เนื่องจากช่วงที่เดินทางเข้าในประเทศไทยนั นมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่แล้ว

ต่อหัว และความไมป่ลอดภัยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ แรงงาน

ต่างที่มีครอบครัวจึงเดินทางมาเพียงล้าพังตัวสามีหรือภรรยา  

1.6 ดา้นการดแูลที่ไดร้บัจากนายจา้ง/บรษิัทของแรงงานตา่งดา้ว 

จากการศึกษาพบว่าแรงงานต่างด้าวในพื นที่ได้รับการดูแล

เบื องต้นตามสมควร ทั งเรื่องจัดหาแหล่งงาน จัดหาที่พักอาศัย รวมไป

ถึงรถรับส่งในการเดินทางไปท้างานล่วงเวลา ในส่วนทางบริษัทที่ลง

พื นที่ปฏิบัติงานบางครั งที่ไม่ได้รับการดแูลท่ีดีมากหนัก เวลาเกิดปัญหา

ในระหว่างปฏิบัติงานหรือมีปัญหาการทา้งานกับแรงงานไทยบริษทัจะ

มองว่าคนไทยเป็นฝ่ายถูก ซึ่งตรงนี แรงงานต่างด้าวรู้สึกวา่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม 

2.ปญัหาความเหลือ่มล า้ทางสงัคม มติดิา้นการเขา้ถงึสทิธปิระโยชน ์

(บรกิารสาธารณสขุ) 

2.1 ประวตักิารเจบ็ปว่ย / อบุตัเิหต ุ

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื นที่มีประวัติ

เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุทั่วไปจากการท้างานไม่มากนัก เนื่องจากมีการ

เฝ้าระวงั ป้องกัน และดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี และในช่วงระหว่าง

ท้างานนายจ้างหรือบริษัทก็ได้ให้การดูแลเป็นอย่างดี บางครั งก็มี

บริการรถรับส่งพนักงานในช่วงการท้างานล่วงเวลา หรือในช่วง

เทศกาลท่ีมียอดการผลิตเข้ามามาก  

2.2 ขั นตอนการตดิตอ่สถานพยาบาลหรอืเจา้หนา้ทีร่ฐั 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มแรงงานในพื นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถ

สื่อสารภาษาไทยได้มากนัก มีสื่อสารได้เพียงบางส่วน จะตอ้งมีล่ามเป็น



คนกลางในการสื่อสาร ด้วยเหตุนี จึงส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการ

ติดต่อสือ่สาร มีการล่าช้าในขั นตอนการสื่อสาร ส่วนในเรื่องการ

เดินทางไปยังสถานพยาบาลจะเดินทางเอง เนื่องจากรถบริษทัจะใช้ใน

กรณีเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเท่านั น  

2.3 คา่รกัษาพยาบาล/คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ต้องเขา้รับ

การรักษา โดยใช้เงินส่วนตัวเนื่องจากไม่มีสิทธิประกันสังคมหรือสิทธิ

อื่น ๆ  อีกทั งหากเป็นสิทธิประกันสังคมก็ไม่ได้รับการให้บริการที่ดีมาก

นัก ถูกเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าท่ี เช่น การเพิกเฉย ไม่สอบถามอาการ 

เป็นต้น กลุ่มแรงงานยอมรับการถูกเลือกปฏิบัติเช่นนี  เนื่องจากเขาเอง

เข้าใจว่าต้องให้สิทธคินไทยด้วยกันก่อนเป็นเรื่องปกติ 

2.4 อปุสรรคหรอืปญัหาทีเ่กดิขึ นกบัดา้นสวสัดกิารสาธารณสขุ เชน่ 

ประกนัสงัคม 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื นที่ส่วนใหญ่ยัง

ไม่ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพมากนัก เช่น ประกันสังคม สิทธิ 

30 บาท เป็นต้น มีขั นตอนที่ยุ่งยากในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์เหล่านี  

และเน่ืองมาจากนายจ้างยังไม่เข้าร่วมเกี่ยวกับมาตรการของรัฐ ไม่ว่า

จะเป็นการน้าแรงงานไปรายงานตัว ตรวจสุขภาพ  หรือเหตุอื่น ฯลฯ 

ปัจจัยเหล่านี ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวในพื นที่ยังไม่ได้รับและเข้าถึง

สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพอย่างเต็มที่  

2.5 สวสัดกิารทีต่อ้งการไดร้บัจากหนว่ยงานภาครฐั 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื นที่ต้องการ

สวัสดิการด้านรายได้เป็นหลัก อยากขอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยควบคุมสั่ง

การนายจ้างให้มีการเพิ่มค่าแรง ค่าลว่งเวลา  เงินชดเชยอัน

เนื่องมาจากการท้างาน เช่น การเบิกชดเชยจากการพักงาน เนื่องจาก

การลาป่วยหรืออุบัติเหตุ หรอืแม้กระทั งการถูกพักงานเนื่องจากการถูก

ค้าสั่งปิดกิจการชั่วคราวช่วงขณะการแพร่ระบาดของเชื อโคโรนา-

2019 เป็นต้น  



แนวทางแก้ไขปญัหาความเหลือ่มล า้ทางสงัคมทีเ่กดิขึ นกบัแรงงานตา่ง

ดา้ว 

ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค ์ ข้อที่ 2 :เพื่อศึกษาแนว

ทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับความเหลื่อมล ้าทางสังคมของกลุ่มแรงงาน

ต่างด้าวในพื นที่เทศบาลต้าบลล้าตาเสา อ้าเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรอียุธยาโดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น สามารถสรุปได้ดงันี  

การแก้ไขปญัหาดา้นคณุภาพชวีติ 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลการวจิัย โดยใช้วิธีการสังเกตและ

แบบสัมภาษณ์พบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหามดีังต่อไปนี  

1.ดา้นรายได ้ ผลจาการศึกษาที่พบว่า รายได้ของแรงงานต่างด้าวนั น

ยังไม่มากนัก หากไม่มีการท้างานล่วงเวลาหรือท้างานในวันหยุด 

เพื่อให้มีรายได้รวมที่มากขึ นกว่าปกติ จะไม่สามารถมรีายได้ที่เพียงพอ

หรือส่งเสียให้กับครอบครัวได้มากนัก แนวทางการแก้ไขปัญหาพบว่า  

1.1นายจ้างหรอืบริษทัว่าจ้างควรมีการจัดสรรรายได้ให้กับ

แรงงานต่างด้าวอย่างเป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรียบ หรือหักค่าใช้จ่าย

เกินความเป็นจริงเชน่ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าต่อใบอนุญาตท้างาน เป็น

ต้น ควรให้สิทธิความเสมอภาคไม่แสวงหาผลประโยชน์จาการใช้

แรงงาน 

1.2ภาครัฐควรมีการจัดเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจสอบหรือดูแลด้าน

สวัสดิการแรงงานให้ทั่วถึงและเป็นธรรมตามกฎหมาย เพือ่ป้องการ

กระท้าผิดกฎหมายของนายจ้างควรเข้าชว่ยเหลือแรงงานหากพบเจอ

การเอาเปรียบจากนายจ้าง ควรมีการให้ความรู้และข้อมลูด้านสิทธิ

แรงงานท่ีมากขึ น  

2. ดา้นคา่ใชจ้า่ย กลุม่แรงงานต่างด้าวสว่นใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่สูง และ

ค่าครองชีพกส็ูงตามสภาพเศรษฐกิจ ค่าต่อใบอนุญาตท้างาน ค่าตรวจ

สุขภาพ ค่าที่พัก คา่รักษาพยาบาล ฯ  ควรมีแนวทางปัญหาเบื องต้น

ดังนี  



2.1 ส่วนของนายจ้างหรือบริษัท หากเป็นไปได้กรณีที่เกิดเหตุ

จ้าเป็น ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เจ็บป่วยหนักหรืออุบตัิเหตุแล้วตอ้งหยุดพัก

งาน นายจ้างหรือบริษัทควรให้แรงงานได้เบิกเงินส้ารองล่วงหน้า เพื่อ

ใช้ช้าระค่าใช้จ่ายในการดูแลตัวเองและทดแทนการขาดรายได้ 

2.2 ส่วนของหน่วยงานรัฐ ควรเข้ามาดูแลแรงงานต่างด้าวใน

เรื่องค่าใช้จ่ายในการต่อใบอนุญาตหรือขั นตอนให้สะดวกมากขึ น

กว่าเดิม และควรช่วยเหลือเรือ่งค่าใช้จ่ายในการค้าเนินการตรวจ

สุขภาพก่อนขอรับใบอนุญาต หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

การขอผ่านแดนเข้ามาท้างานในประเทศไทย 

การแก้ไขปญัหามติดิา้นการเขา้ถงึสทิธปิระโยชน(์สาธารณสขุ) 

ส้าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคมที่เกดิ

ขึ นกับกลุ่มแรงงานต่างด้าว ข้อเรียกร้องส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลช่วย

เรื่องของค่าใช้จ่ายตา่ง ๆ กรณีที่เกิดเหตุจ้าเป็น รวมไปถึงอยากให้รัฐ

ช่วยเหลือเรื่องของการด้าเนินการต่ออายุใบอนุญาตท้างานหรือ

เอกสารต่าง ๆ แรงงานไม่มีความรู้มากนนักจึงเป็นเหตุให้ถูกเอารัดเอา

เปรียบหรือเข้าไม่ถึงสิทธิอย่างง่ายจากบริการของรัฐ กรณีเจ็บป่วยก็

เช่นกันกลุ่มแรงงานต่างด้าวยอมที่จะรักษาตัวเอง เนื่องจากไม่มีสิทธิ

ด้านการรักษาจากรัฐบาล เวลาเข้ารับบริการก็จะได้รับบริการที่ไม่ดีนัก 

ล่าช้า อันเน่ืองมาจากเพราะเขาคือแรงงานต่างด้าว 

สรปุผลการวจิยั การอภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

ผลการศกึษา 

 การศึกษาวิจัยพบว่า ปัญหาความเหลือ่มล ้าทางสังคมที่เกิดขึ นกับ

กลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื นที่เทศบาลต้าบลล้าตาเสา อ้าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรอียุธยานั น แรงงานควรได้รับความคุ้มครองทั ง

ทางด้านสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคดา้นแรงงาน และสิทธิขั น

พื นฐานด้านสุขภาพที่ไม่ว่าจะเป็นเชื อชาติใดก็ตามควรจะไดร้ับตาม

สิทธิของความเป็นมนุษย์ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลต่าง 

ๆ ดังค้าให้สัมภาษณข์องผู้ให้ข้อมูลส้าคญัที่กล่าวว่า 



“อยากให้รัฐบาลท้าให้ดีกว่านี  บริหารจดัการให้ทั่วถึง ช่วยเหลือ

กลุ่มแรงงานต่างด้าวในด้านสิทธิต่าง ๆ บ้าง เช่น เงินช่วยเหลือยาม

ขาดรายได้ สิทธิคนละครึ่ง เพี่อไว้ใช้จ่าย หรือช่วยเหลือด้านสวัสดิการ

แรงงาน ค่าจ้าง” 

และ  “บางครั งกเ็จอคนไทยที่คิดดีบ้างและคิดไม่ดีกับพวกเรา 

รู้สึกเสียใจที่เกิดปัญหาความเหลื่อมล ้าทางด้านมนุษยชน แต่ก็เข้าใจ

เราไม่ใช่คนไทย” 

และ “อยากให้รัฐบาลท้าให้ดีกว่านี  บริหารจัดการให้ทั่วถึง 

ช่วยเหลือกลุ่มแรงงานต่างด้าวในด้านสิทธิต่าง ๆ บ้าง เช่น เงิน

ช่วยเหลือยามขาดรายได้ สิทธิคนละครึ่ง เพี่อไว้ใช้จ่าย หรอืช่วยเหลือ

ด้านสวัสดิการแรงงาน ค่าจ้าง” 

การอภปิรายผล 

1.ผลการศึกษาจากแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน พบว่า กลุ่ม

แรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับความเท่าเทียม ยังพบไม่ความเสมอภาคใน

ด้านสิทธิต่างๆ พบการเอาเปรียบและการดูถูกจากสังคมไทย ต้อง

ยอมรับสถานะว่าเลือกไม่ได้ เพราะจดุประสงค์หลัก คอื การเข้ามา

ท้างานเพื่อหารายได้ส่งกลับสู่ครอบครัว ข้อสรุปดังกล่าวตรงกับ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของ บงกช นาภาอัมพร (2551)ได้อธิบายว่า 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้รับรองโดยที่ประชุมใหญ่

องค์กรสหประชาชาติในปี ค.ศ.1948 หลักการรับรองสทิธินี เป็นการ

รับรองว่ามนุษย์ทุกคนเป็นผู้ทรงสิทธิในแต่ละบทของปฏิญญาสากลว่า

ด้วยสิทธิมนุษยชน  จะเป็นการกล่าวถึง สิทธิและเสรภีาพขั นพื นฐานที่

มนุษย์ทุกคนว่าไว้ ชายหรือหญิงหรือเดก็ จะต้องไดร้ับความคุ้มครอง

อย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่าง ๆ  

2.ผลการศึกษาจากแนวคิดนโยบายแรงงานต่างด้าว พบว่า กลุ่ม

แรงงานยังไม่ได้รับสวัสดิการของรฐัการเข้าถึงสิทธิมีขั นตอนและ

ขบวนการทียุ่่งยาก หากนายจ้างไม่ได้รับค้าสั่งจากทางภาครัฐก็ไม่

ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวมากนัก ดังนั นโดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่ม



แรงงานหากเจ็บป่วยจะเลือกใช้วิธีการรักษาด้วยเงินสด เพื่อให้รวดเร็ว

และบริการที่ดีสอดคล้องกับการศึกษาของวีระ เภียบและศิวัช ศรีโภคาง

กุล(2560) ศึกษาพบว่า สวัสดิการในการรักษาพยาบาลของกลุ่ม

แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ยังไม่ได้รับการดูแลเท่าท่ีควร เช่น เมื่อ

เจ็บป่วยเล็กน้อยก็ต้องออกค่ารักษาเอง กรณีเจ็บป่วยหนักก็ต้องเข้ารับ

การรักษาที่โรงพยาบาลเอง (ซึ่งบริษัทควรจัดหารถน้าส่ง) โดยอาศัย

บัตรประกันตนและไม่ได้รับความสะดวกและสิทธิเหมอืนแรงงานไทย 

รวมไปถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ตามกฎหมายแรงงานไทยก้าหนด ควรมี

หน่วยงานภาครัฐเข้าไปตรวจสอบและนา้ทีมแพทย์อาสาเข้าไปดูแล

เรื่องสุขภาพแรงงานในบริษัทอย่างสม่้าเสมอ อย่างน้อยเดือนละครั ง

หรือสองครั ง ให้ความรู้ด้านสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อให้แรงแรงงาน

ได้รู้ถึงสิทธิของตนอย่างถูกต้อง  

ขอ้เสนอแนะในการทา้วจิยัครั งตอ่ไป 

1.การศึกษาปัญหาความเหลื่อมล ้าของแรงงานต่างด้าวควรศึกษาใน

พื นที่อื่น เช่น กลุ่มแรงงานในพื นทีเ่กษตรสวนยาง ภาคอุตสาหกรรม

ประมง กลุ่มอาชีพรบัใช้ในบ้าน ซึ่งอาจยังไม่ได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการ

ทางสังคมใดๆ 

2.ควรท้าการศึกษาในมุมของนายจ้างว่าการมีแรงงานต่างในความ

ดูแลนั นมีแนวทางดูแลอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามข้อก้าหนดหรือ

นโยบายของรัฐบาล และมีข้อจ้ากัดหรอปัญหาในทางปฏิบัติมากน้อย

เพียงใด 

3.ปัญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคมเป็นปญัหาที่อยู่คู่สังคมไทยมาเป็น

เวลานาน สังคมควรร่วมมือกันอย่างไรเพื่อขจัดปัญหาหรือหาทางลด

ปัญหานี  รัฐเองควรมีนโยบายใดที่สามารถน้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่าง

จริงจงั 
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