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การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลกระทบของแรงงานข้ามชาติเปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้า
สูป่ ระชาคมอาเซียน กลไกภาครัฐ เอกชนและชุมชน รวมถึงแนวทางเพิม่ ศักยภาพในการบริหารแรงงานข้าม
ชาติในเขตจังหวัดชายฝั ง่ ทะเลตะวันออก จะใช้วธิ กี ารวิจยั แบบผสมระหว่างการวิจยั สารวจในเชิงปริมาณและ
การวิจยั เชิงคุณภาพทัง้ เอกสารและสัมภาษณ์ ข้อค้นพบจากการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่า งก่อนและหลังการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แรงงานข้ามชาติใ นเขตจังหวัด ชายฝั ง่ ทะเล
ตะวันออก ส่งผลกระทบทีแ่ ตกต่างกันทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและสาธารณสุข ส่วน
การศึกษาบทบาท กลไกเดิมทัง้ ภาครัฐ เอกชนและชุมชนโดยใช้การเปรียบเทียบระหว่างบทบาททีเ่ ป็ นอุดมคติ
ในกฎหมาย (ideal role) กับบทบาทที่ปฏิบตั ิจริง (actual role) ก็จะพบว่า โรงพยาบาลของรัฐและ
ผูป้ ระกอบการประมงในชุมชน มีบทบาทสอดคล้องต้องกันระหว่างสองบทบาท (commensurating role) ส่วน
สมาคมประมงเอกชน และกองบังคับการตารวจน้ า พบว่า บทบาทในอุดมคติตามกฎหมายนัน้ ขัดแย้งกับ
บทบาททีป่ ฏิบตั จิ ริง (conflicting role) และข้อค้นพบเกีย่ วกับการเพิม่ ศักยภาพในการบริหารจัดการ แรงงาน
ข้ามชาตินนั ้ ควรมี 10 แนวทางด้วยกัน คือ ควรจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเป็ นงานประจาทัง้ ปี ควรจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในราคาทีเ่ ป็ นธรรมในการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ เพิม่ บทลงโทษสถานหนักต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับขบวนการค้าแรงงานเถื่อน จัดทาศูนย์แรงงานข้ามชาติ ควรตัง้ ศูนย์รบั เรื่องแรงงาน
ร้องทุกข์ในชุมชนทีม่ กี ารจ้างแรงงาน เพิม่ บทลงโทษแก่บุคคลทีน่ าพาหรือผูใ้ ห้ทพ่ี กั พิงแก่แรงงานข้ามชาติท่ี
ลักลอบทางานผิดกฎหมาย แยกการบริหารจัดการด้านสิทธิประโยชน์และการคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติออก
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จากพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม มีรางวัลแก่ผแู้ จ้งเบาะแสซึง่ นาไปสู่การนาจับนายหน้าค้าแรงงานเถื่อน ควร
เพิม่ การตรวจสอบและขยายผลการจับกุมขบวนการค้าแรงงานเถื่อนและให้แรงงานข้ามชาติจ่ายเงินประกัน
ตนเองเพื่อป้ องกันการเปลีย่ นงานบ่อย
คาสาคัญ: การเพิม่ ศักยภาพ การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ชุมชนประมง

ABSTRACT
The purposes of this research were to study the impacts of migrant workers before and
after the ASEAN Community participation, government mechanism, private and community sectors.
The guidelines for the potential increase in migrant labor administration in the Eastern Coastal
Provinces. The mixed method approaches of quantitative and qualitative research were employed in
this study. Documentary research and interview as the qualitative research methodology were used.
The research findings revealed that the comparative results before and after the participation of the
ASEAN Community reflected different effects in terms of economics, social aspects, politics and
government, as well as, public health. Pregovernment mechanism private and community sectors
were studied by comparing between the ideal roles and actual roles. The research found that public
hospitals and fishery entrepreneurs showed their commensurating roles. The ideal and actual roles
based on the laws showed the conflicting roles between Fisheries Association and Marine Police
Division. The result of potential increase in migrant labor administration was consisted of 10
guidelines: annual migrant worker registration, fair registration fees, heavy legal punishment for
government officers who were involved in labor trafficking, the establishment of migrant worker
centers, the centers of complaints in the communities with migrant worker employment, heavy legal
punishment for people providing shelters for the migrant workers with the illegal work, separation of
benefit management and migrant labor protection from Social Security Act, rewarding for whistleblowers leading to the arresting of illegal labor brokers, double-inspection and result extension of
labor trafficking process, and paying of social security contribution made by the migrant workers to
prevent them from frequent job mobility.
Keywords: Capacity building, Immigration worker management, Fishing community

บทนา
แรงงานข้ามชาติในภาคตะวันออกมีบทบาทสาคัญต่อกิจการประมง ด้วยสาเหตุทเ่ี ดิมกิจการประมง
ขาดแคลนแรงงานอยู่แล้ว และแรงงานไทยก็ไม่ให้ความสนใจกับอาชีพการทาประมง เพราะเนื่องจากงาน
ประมงเป็ นงานที่เสีย่ งอันตราย ยากลาบาก สกปรก จึงส่งผลให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาขายแรงงา นแทนที่
แรงงานไทยที่ไ ม่ ย อมท าประมง จากสถิติข องสานักบริห ารแรงงานข้า มชาติ มีแ รงงานข้า มชาติใ นภาค
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ตะวันออกกว่า 179,048 คน โดยเป็ นแรงงานทีถ่ ูกกฎหมาย 136,068 คน และแรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย 42,980
1
คน
ก่อนหน้าที่จะเริม่ มีการใช้แรงงานข้ามชาติในกิจการประมงทะเล การทาประมงในภาคตะวันออก
สมัยก่อนจะเป็ นการทาประมงแบบชายฝั ง่ เพื่อยังชีพ ยังไม่ตอ้ งพึง่ พาแรงงานข้ามชาติเพราะเป็ นประมงขนาด
เล็กทีไ่ ม่ตอ้ งใช้แรงงานมาก ต่อมาได้พฒ
ั นามาเป็ นประมงพาณิชย์ทต่ี ้องมีการจ้างแรงงานจานวนมากในการ
ออกหาปลา จึงจ้างแรงงานไทยจากภาคอีสาน แต่เนื่องด้วยเกิดพายุ เกย์ทเ่ี กิดขึน้ ในอ่าวไทยในปี พ.ศ.2532
ทาให้มลี กู เรือประมงเสียชีวติ เป็ นจานวนมาก ส่งผลให้ต่อมาแรงงานไทยทีม่ าจากภาคอีสานได้อพยพกลับถิน่
2
ฐาน เป็ นผลทาให้แรงงานประมงขาดแคลน
เนื่องด้วยพื้นทีภ่ าคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรแี ละตราด ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชา
กล่าวคือ จังหวัดจันทบุรมี อี าณาเขตด้านทิศตะวันออกติดต่อกับกัมพูชา เป็ นระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร
ในพื้น ที่ อ.สอยดาวและ อ.โป่ งน้ าร้อ น มีพ้นื ที่ติด กับ จังหวัด พระตะบองและกรุง ไพลิน ของกัม พูช า แนว
พรมแดนส่วนใหญ่เป็ นคลองลาห้วยและสันปั นน้าของทิวเขาบรรทัด และหลักเขตจานวน 17 หลัก ส่วนจังหวัด
ตราด มีชายแดนทีต่ ดิ ต่อกับกัมพูชาทางบกกว่า 160 กิโลเมตร และยังมีเขตติดต่อทางทะเล ทาให้ประชาชน
ทัง้ สองประเทศไปมาหาสู่กนั กว่า 10 ช่องทางตามแนวชายแดน เช่นนี้จงึ ทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานของ
แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา สามารถเข้ามาหางานทาได้โดยง่า ย โดยเฉพาะอาชีพประมงทะเล การเข้ามา
ของแรงงานกัมพูชาก่อนอาเซียน มี 2 แบบ คือ เข้ามาก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเข้ามา
หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในบรรดาชุมชนชาวประมงของฝั ง่ ทะเลตะวันออกที่ติดกับชายแดนกัมพูชาคือจังหวัดจันทบุรแี ละ
ตราดนัน้ จะพบว่ามีชุมชนชาวประมงทีถ่ อื ว่าเป็ นชุมชนชาวประมงขนาดใหญ่ของทัง้ สองจังหวัดและมีประวัติ
การทาประมงมายาวนานจนกระทังการประมงได้
่
กลายมาเป็ นเศรษฐกิจของชุมชน ตัง้ แต่อดีตมาจนถึงปั จจุบนั
ได้แก่ ชุมชนชาวประมงแหลมสิงห์ของจังหวัดจันทบุรี และชุมชนชาวประมงคลองใหญ่ ของจังหวัดตร าด
ชุมชนชาวประมงทัง้ สองมีความผูกพันกับประเทศอาเซียน ก่อนการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการ
รับแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มาจากประเทศกัมพูชา
เมื่อประเทศไทยเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว ข้อตกลงเกีย่ วกับการเปิ ดเสรีดา้ นแรงงานโดย
มีเงื่อนไขให้มกี ารเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มอื (skilled labour) อย่างเสรี 8 วิชาชีพ ได้แก่ 1. วิศวกรรม 2. การ
สารวจ 3. สถาปั ตยกรรม 4. แพทย์ 5. ทันตแพทย์ 6. พยาบาล 7. บัญชี และ 8. การบริการ/การท่องเทีย่ ว
อย่างไรก็ดี การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีดงั กล่าวมิได้รวมแรงงานไร้ฝีมอื จากกัมพูชา ที่ เข้ามา
ทางานในจังหวัดจันทบุรแี ละตราดเป็ นเวลานานก่อนการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ดังนัน้ รัฐบาล คสช. จึง
พยายามทีจ่ ะจัดระเบียบแรงงานไร้ฝีมอื กัมพูชาโดยการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามประกาศคาสัง่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 73/2557 เรื่อง การแต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายการจัดการปั ญหาแรงงาน
ข้ามชาติและการค้ามนุษย์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 ประกาศ คสช.ดังกล่าว จึงเป็ นการเตรียม
เข้า สู่ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในลักษณะหนึ่ง การรับแรงงานประมงกัม พูช าที่ผ่านมาในอดีต พบว่ า
1

สานักบริหารแรงงานต่างด้าว, กรมแรงงาน. การเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร, 2555.
สุคนธา จันทรุปราคากุล, ผลกระทบจากแรงงานต่างด้าวผิ ดกฎหมาย: กรณี ศึกษาอุตสาหกรรมประมงใน
จังหวัดสมุทรสาคร. ภาคนิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2551, หน้า 1
2
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ประสบปั ญหาผลกระทบทัง้ ในเชิงบวกและเชิงลบ เช่น การช่วยทดแทนการขาดแคลนแรงงานประมงหรือการ
เกิดปั ญหาแรงงานเถื่อน รวมทัง้ ผลกระทบเกีย่ วกับปั ญหาความมันคงที
่
ม่ าจากแรงงานกัมพูชา เป็ นต้น
นอกจากนี้ เมื่อมีการจดทะเบียนแรงงานไร้ฝีมอื กัมพูชาเพื่อเตรียมสู่อาเซียนแล้วนัน้ คาดว่าแรงงาน
3
กัมพูชาน่ าจะเกิดผลกระทบในรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึน้ แต่กลไกรัฐทีม่ อี ยู่เดิม โรงพยาบาลของรัฐ กองบังคับ
การตารวจน้า สมาคมประมง รวมถึงกลุ่มประมงในชุมชนทีเ่ คยเป็ นกลไกในการจัดการปั ญหาแรงงานกัมพูชา
ในอดีต จะสามารถรับมือกับผลกระทบใหม่ๆทัง้ เชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึน้ ได้หรือไม่ ถ้ากลไกดังกล่าวไม่
สามารถจัด การผลกระทบใหม่ๆ ที่เ กิดขึ้นได้ เราจ าเป็ น ที่จ ะต้องมีก ารเพิ่ม ศัก ยภาพของกลไกทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคชุมชน ให้สามารถรับมือปั ญหาแรงงานในช่วงการเป็ นประเทศอาเซียนต่อไป
ดังนัน้ เมื่อมีการนามาตรการจดทะเบียนแรงงานกัมพูชาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อเตรียมเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว จึงมีคาถามหรือปั ญหาวิจยั ทีน่ ่าศึกษาว่า
1. แรงงานประมงกัมพูชาจะก่อให้เกิดผลกระทบทีแ่ ตกต่างจากเดิม ก่อนการใช้มาตรการจดทะเบียน
เตรียมเข้าสูอ่ าเซียนอย่างไร
2. กลไกของรัฐ เอกชนและชุมชนทีม่ อี ยู่เดิมก่อนการประกาศใช้มาตรการจดทะเบียนแรงงานกัมพูชา
ในการเตรียมเข้าสูอ่ าเซียนจะสามารถจัดการปั ญหาผลกระทบได้หรือไม่
3. ถ้า กลไกที่มีอ ยู่เ ดิม ไม่ สามารถจัด การปั ญ หาแรงงานในปั จ จุ บ ัน ได้ จะมีแ นวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารแรงงานข้ามชาติอย่างไร

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาผลกระทบทีด่ ารงอยู่และทีเ่ กิดขึ้นใหม่ ของแรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดชายฝั ง่ ทะเล
ตะวัน ออก จากการกาหนดนโยบายจัดระเบีย บแรงงานไร้ฝี มือสัญ ชาติกมั พูช าของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในช่วงการก้าวสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อศึกษากลไกที่มอี ยู่เดิมทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ในการจัดการผลกระทบเกี่ ยวกับ
แรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดชายฝั ง่ ทะเลตะวันออก
3. เพื่อหาแนวทางในการเพิม่ ศักยภาพในการบริหารจัดการ แรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดชายฝั ง่
ทะเลตะวันออก

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิ จยั เชิ งสารวจ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ประชาชนในชุมชนเดียวกัน ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับ
แรงงานข้ามชาติ ในเขตอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรแี ละอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เช่น ชาวประมง
ทีเ่ ป็ นนายจ้าง กลุ่มทีค่ า้ ขายกับแรงงานข้ามชาติ รับจ้างทัวไปที
่ ท่ างานกับแรงงานข้ามชาติ หน่วยงานของรัฐที่

3

มนัส เจริญสิทธิ ์, เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลแหลมสิง, สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2557 ; ประเสริฐ เนินริมหนอง, นายก
สมาคมประมงแหลมสิงห์, สัมภาษณ์ 24 กรกฎาคม 2557.
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เกี่ย วข้องกับ แรงงานข้ามชาติ เป็ นต้น แต่ ไ ม่ท ราบจ านวนประชากรที่แ น่ น อน ดังนัน้ การกาหนดขนาด
4
ตัวอย่างจึงจะใช้สตู รของ ทาโร่ ยามาเน่ ในกรณีทไ่ี ม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน ดังนี้
n=
โดยที่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
z=
ถ้ากาหนดระดับความเชื่อมัน่ 95 % จะได้ z = 1.96
e = ระดับความคลาดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้ กาหนดไว้เท่ากับ 0.05
เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ค่าขนาดตัวอย่างเท่ากับ 385 คน แต่ผวู้ จิ ยั จะเก็บกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 400
คน ส่วนเทคนิคการสุม่ ตัวอย่างนัน้ จะเก็บตัวอย่างจากอาเภอทีม่ ฐี านเศรษฐกิจการประมงเป็ นหลักคือ อาเภอ
แหลมสิงห์ และอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด อย่างไรก็ดจี ากข้อจากัดของข้อมูลทางด้านจานวนและลักษณะ
5
ประชากรทีแ่ น่นอนนัน้ ทาให้ผวู้ จิ ยั ต้องอาศัยการเลือกตัวอย่างโดยบังเอิญ (accidental sampling) โดยผูว้ จิ ยั
แบ่งการเก็บกลุ่มตัวอย่าง จานวน 200 คนในอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรแี ละอาเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด จานวน 200 คน รวมทัง้ สิน้ 400 คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. การสร้างเครื่องมือวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม
2. การทดสอบแบบสอบถาม จะทาการทดสอบความตรง (Validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ได้แก่
2.1 รศ.ดร.สมศักดิ ์ สามัคคีธรรม
2.2 รศ.ดร.ธงชัย วงศ์ชยั สุวรรณ
2.3 รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก
หลังจากนัน้ ได้ทาการตรวจสอบความเทีย่ ง (Reliability) โดยเก็บข้อมูลในพื้นที่ อาเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี จานวน 30 ชุด พบว่าได้ค่าแอลฟ่ า(Alpha Coefficient) ของ Cronbach ได้ค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 0.872 ตามมาตรฐาน
3. การฝึกอบรมนักวิจยั ภาคสนามซึง่ เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี โดยคาดหวัง
ทีจ่ ะพัฒนาให้เป็ นนักวิจยั รุ่นใหม่ จานวน 10 คน
4. การลงภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามจากประชากรที่เป็ นเป้ าหมายการวิจยั ได้แก่
ประชาชนในเขตแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี จานวน 200 คนและอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด จานวน 200
คน รวมทัง้ สิน้ 400 คน
การจัดกระทากับข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้มกี ารจัดกระทากับข้อมูลเชิงปริมาณได้จากการสารวจดังนี้
1. ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบหรือแบบสัมภาษณ์ตอ้ งถือว่าเป็ นข้อมูลดิบเพื่อนาไปสูก่ ารประมวลเป็ นผล
วิเคราะห์ต่อไป
4

กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, สถิ ติสาหรับงานวิ จยั . ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, พิมพ์ครัง้ ที่ 4.
(กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552).
5
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ , ตาราเรียบเรียงวิ ธีวิทยาการวิ จยั ทางสังคม. (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี, 2559), หน้า 131
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2. เป็ นการลงรหัส (coding) ซึง่ ในที่น้ีหมายถึง การจัดกระทาข้อมูลดิบให้เป็ นตัวเลขเพื่อสามารถ
นามาใช้ดว้ ยวิธที างสถิตใิ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
3. การประมวลผลข้อมูลซึ่งในที่น้ีเมื่อใช้กบั โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง การคีย์ข้อมูลที่เป็ น
ตัวเลขให้ลงสูโ่ ปรแกรมคอมพิวเตอร์
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลซึง่ หมายถึง การจัดการกับตัวเลขโดยอาศัยวิธกี ารทางสถิตซิ ง่ึ ในกรณีทใ่ี ช้กบั
โปรแกรมคอมพิว เตอร์ผู้วิจ ัย จึง ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งค านวณด้ว ยเครื่อ งคิด เลข แต่ จ ะมีคู่ มือ การใช้โ ปรแกรม
คอมพิว เตอร์เ หมือนดังเช่นคู่มือ การใช้เตาอบไมโครเวฟที่เราซื้อ มาศูนย์การค้า เช่น เมื่อเราต้องการให้
คอมพิว เตอร์ใ ช้ โ ปรแกรมวิเ คราะห์ข้อ มู ล ผู้วิจ ัย ต้ อ งกดไปที่ค าสัง่ ว่ า “analyze” และถ้ า เราต้ อ งการให้
คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมคานวณค่าเฉลีย่ เราก็อาจจะกดคาสังว่
่ า “descriptive” เป็ นต้น
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ตวั แปรส่วนบุคคลจะใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา คือ โดยการนามาแจกแจงความถี่
(Frequencey) คานวณเป็ นค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ตวั แปรต้นหรือตัวแปรตามจะใช้ ค่าสถิติเชิงพรรณนา โดยนาเสนอในรูปแบบของ
ค่าเฉลีย่ ร้อยละและค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ในการศึกษาครัง้ นี้ ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ใี ช้เป็ น สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สาหรับการวัดระดับความเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม สร้างขึน้ ตามลักษณะการสร้างแบบวัดทัศนคติทเ่ี รียกว่า (Likert Scale) โดยมีตวั เลือกตอบแบบ
5 ระดับ โดยในแต่ละระดับกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลทีเ่ กิดขึน้ จากการมีแรงงานประมงกัมพูชาในทัศนะ
6
ของประชาชนในอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี และอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนนระดับความแตกต่าง
ระดับแตกต่างกันมาก
ระดับแตกต่างกันค่อนข้างมาก
ระดับแตกต่างกันค่อนข้างน้อย
ระดับแตกต่างกันน้อยมาก
ระดับไม่แตกต่างกัน

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
7

ในการแปลผลค่าเฉลีย่ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
คะแนนระหว่าง 4.53 – 5.00
แสดงว่า เป็ นระดับแตกต่างกันมาก
คะแนนระหว่าง 3.38 – 4.52
แสดงว่า เป็ นระดับแตกต่างกันค่อนข้างมาก
คะแนนระหว่าง 2.23 – 3.37
แสดงว่า เป็ นระดับแตกต่างกันค่อนข้างน้อย
คะแนนระหว่าง 1.50 – 2.22
แสดงว่า เป็ นระดับแตกต่างกันน้อยมาก
6

อ้างอิงแล้ว, วิ ธีวิทยาการวิ จยั ทางสังคม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี,
2555), หน้า 255
7
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 192
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คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.49

แสดงว่า เป็ นระดับไม่แตกต่างกัน

การวิ จยั เชิ งคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วธิ กี ารวิจยั ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
1. การวิจยั เอกสาร เอกสารทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 เอกสารชัน้ ต้น (Primary Data) เป็ นข้อมูลทีย่ งั ไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การเก็บ
รวบรวมจากแนวการสัมภาษณ์เกีย่ วกับแรงงานประมงข้ามชาติกมั พูชา ในเขตชุมชนชาวประมง อาเภอแหลม
สิงห์ จังหวัดจันทบุรี และอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
1.2 เอกสารชัน้ รอง (Secondary Data) เป็ นเอกสารทีม่ กี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปแบบต่างๆ คือ
ข้อมูลทางกายภาพของพืน้ ทีแ่ ละข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลของอาเภอแหลมสิงห์และอาเภอ
คลองใหญ่ ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม โดยแหล่งข้อมูลดังกล่าวได้แก่ เอกสารทางราชการ หนังสือวารสาร
วิทยานิพนธ์ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. การสัมภาษณ์ วิธกี ารสัมภาษณ์ทจ่ี ะใช้ในการวิจยั นี้มลี กั ษณะเป็ นการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
(Semi–structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ (Interview Guide) เป็ นเครื่องมือใน
รูปแบบต่างๆ คือ
2.1 การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก เป็ นการสัมภาษณ์ แบบไม่เป็ นทางการหรือไม่มีโครงสร้าง
(Informal or Unstructured Interview) คือ มีเพียงคาถามวิจยั เป็ น แนวสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ในทีน่ ้ี จะ
กาหนดผู้ให้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ ผูท้ ร่ี ู้เรื่องเกี่ยวกับ แรงงานประมงข้ามชาติกมั พูชาเป็ นอย่างดี โดยมีกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลหลัก (Key-informants) ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่ วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการเรือประมง สมาคมประมง
เป็ นต้น
2.2 การสัมภาษณ์กลุ่มย่อย โดยใช้ผู้ให้ขอ้ มูลหลัก 3-5 คน ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจยั
ดังนัน้ การสัมภาษณ์กลุ่มจึงเป็ นการตรวจสอบข้อมูลไปในตัว รายงานวิจยั นี้จะสัมภาษณ์กลุ่มทีส่ าคัญ เช่น
กลุ่มตัวแทนหน่วยงานราชการ กลุ่มผูป้ ระกอบการเรือประมงและกลุ่มสมาคมประมง เป็ นต้น
การตรวจสอบข้อมูลและการจัดกระทากับข้อมูล
8
ในการตรวจสอบข้อมูลและการจัดกระทากับข้อมูลในเชิงคุณภาพจะมีขนั ้ ตอนทีส่ าคัญ คือ
1. ในการจัดกระทาข้อมูลในเชิงคุณภาพจะอาศัยหลักการที่ว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลนัน้ อาศัย
แนวคิดหลัก (core concept) ในการชีน้ าการทางานในทีน่ ้ี จึงอาศัยแนวคิดผลกระทบของแรงงานข้ามชาติและ
การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียมาชีน้ าในการพิจารณาข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ทก่ี ล่าวไว้ก่อน
หน้านี้
9
2. การตรวจสอบข้อมูลในทีน่ ้ใี ช้รปู แบบ ดังนี้
2.1 การตรวจสอบการสัมภาษณ์โดยใช้แหล่งข้อมูลทีต่ ่างกัน ระหว่างเอกสาร การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก โดยผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จะถ่ายทอดความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริงเกีย่ วกับความพึงพอใจและผลกระทบเกีย่ วกับ
8

อ้างอิงแล้ว, ตาราเรียบเรียงวิ ธีวิทยาการวิ จยั ทางสังคม. (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราไพพรรณี, 2559), หน้า 135-138
9
เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 157-158
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นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษว่าเป็ นอย่างไร ซึง่ สามารถนามาเป็ นการตรวจสอบข้อมูลระหว่างเอกสาร ข้อมูล
จากการให้สมั ภาษณ์แบบเจาะลึก ว่าตรงกันหรือมีขอ้ แตกต่างกันแต่ประการใด
2.2 การตรวจสอบโดยใช้ผสู้ มั ภาษณ์ทม่ี จี ุดยืนต่างกัน ในการวิจยั จะใช้ผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักที่มี
จุดยืนต่างกัน เช่น ส่วนราชการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และประชาชนในพืน้ ที่
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ใช้การตีความข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อเพิม่ เติมคาอธิบายตาราง
จากการสารวจให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูลจาก
บันทึกการสัมภาษณ์ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ละประเด็นหลัก และสรุปข้อค้นพบทีไ่ ด้ จากการสัมภาษณ์และข้อมูลที่
ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร
นอกจากนี้ จะใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพในการวิเคราะห์กลไกทีม่ อี ยู่เดิมทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ชุมชน ในการจัดการผลกระทบเกี่ยวกับแรงงานต่ างด้าวในเขตจังหวัดชายฝั ง่ ทะเลตะวันออก เป็ นการ
วิเคราะห์บทบาทของกลไกโดยเปรียบเทียบระหว่างบทบาทในเชิงอุดมคติ ตามที่ ระบุไว้ในกฎหมาย (Ideal
role) กับบทบาทที่ขบั เคลื่อนจริงในภาคปฏิบตั ิ (actual role) ผลการวิเคราะห์เนื้อหาในเชิงคุณภาพจะใช้
เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
1. เนื้อหาทีเ่ ปรียบเทียบระหว่างบทบาทในเชิงอุดมคติและบทบาททีข่ บั เคลื่อนจริงในภาคปฏิบตั ิ มี
ผลในลักษณะทีส่ อดคล้องต้องกัน (commensulating role) หมายถึงกลไกได้แสดงบทบาททีบ่ รรลุประสิทธิผล
2. เนื้อหาทีเ่ ปรียบเทียบระหว่างบทบาทในเชิงอุดมคติและบทบาททีข่ บั เคลื่อนจริงในภาคปฏิบตั ิ มี
ผลในลักษณะทีข่ ดั แย้งกัน (conflicting role) หมายถึงกลไกไม่สามารถ บรรลุประสิทธิผล ดังนัน้ จึงต้องมีก าร
ปรับปรุงเพื่อเพิม่ ศักยภาพต่อไป
โดยการเปรียบเทียบจะพิจารณาถึงบทบาททีส่ อดคล้องต้องกัน (commensulating role) กับบทบาท
ทีข่ ดั แย้งกัน (conflicting role) กล่าวคือ ถ้าเปรียบเทียบบทบาททัง้ สองแล้วเกิดผลวิเคราะห์ออกมาเป็ น
บทบาททีข่ ดั แย้งกันก็มคี วามจาเป็ นทีจ่ ะต้องปรับปรุงหรือพัฒนากลไกต่อไป ผูว้ จิ ยั ได้เพิม่ เติมคาอธิบายการ
วิเคราะห์กลไก การจัดการผลกระทบของแรงงานข้ามชาติไว้ในบทที่ 3 หัวข้อการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผลการวิ จยั
ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาผลกระทบทีด่ ารงอยู่และทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ของแรงงาน
ข้ามชาติในเขตจังหวัดชายฝั ง่ ทะเลตะวันออก สามารถสรุปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการ
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดชายฝั ง่ ทะเลตะวันออก ส่งผลกระทบที่
แตกต่างกันทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและสาธารณสุข ดังนี้
ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ ที่ดารงอยู่และผลกระทบที่เกิดขึ้นใหม่ของแรงงานข้ามชาติในอาเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีและอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยภาพรวมจะ พบว่า มีผลกระทบทาง
เศรษฐกิจแตกต่างกันค่อนข้างน้อย และเมื่อวิเคราะห์ในระดับเรื่องทางด้านเศรษฐกิจก็จะ พบว่า มีผลกระทบ
แตกต่างกันออกเป็ น 2 ระดับคือ ระดับทีม่ คี วามแตกต่างกันค่อนข้างมาก ได้แก่ เรื่องแรงงานกัมพูชาได้เข้ามา
ช่วยทดแทนแรงงานไทยทีไ่ ม่ยอมทางาน สร้างผลผลิตจากการทางานได้มากกว่าแรงงานไทยทีท่ าอยู่เดิมและ
สร้างรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบการ ส่วนอีกระดับหนึ่งมีความแตกต่างกันค่อนข้างน้อย ได้แ ก่ การจ้างแรงงาน
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กัมพูชาช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงาน การเข้ามาแย่งอาชีพอื่นของคนในพืน้ ที่ และแรงงานกัมพูชา
มักมีปัญหาเปลีย่ นงานบ่อยเกินไป เป็ นต้น
ผลกระทบทางสังคม ทีด่ ารงอยู่และทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ของแรงงานข้ามชาติในอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัด
จันทบุรแี ละอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยภาพรวมจะ พบว่า มีผลกระทบทางสังคมแตกต่างกันค่อนข้าง
น้อย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเมื่อวิเคราะห์ในระดับ
เรื่องทางด้านสังคมก็จะพบว่า มีผลกระทบแตกต่างกันออกเป็ น 3 ระดับคือ ระดับทีม่ คี วามแตกต่างกั นมาก
ได้แก่ แรงงานกัมพูชามักมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนไทยในพื้นที่น้อยลง ระดับที่มีความแตกต่างกัน
ค่อนข้างน้อย ได้แก่ การเข้ามาอยู่อาศัยของแรงงานกัมพูชาในพืน้ ที่ ทาให้เกิดปั ญหาเด็กไร้สญ
ั ชาติมากขึน้
แรงงานกัมพูชามักมีปัญหาทะเลาะวิวาทกันเองน้อยลงและแรงงานกัมพูชาได้เข้ามาแย่งไฟฟ้ า น้ าประปาของ
คนในพื้นที่น้อยลง ส่วนระดับที่มคี วามแตกกันน้อยมาก ได้แก่ ผู้ประกอบการมักใช้แรงงานกัมพูชาในการ
ทางานเยีย่ งทาสน้อยลง เป็ นต้น
ผลกระทบทางการเมืองการปกครอง ทีด่ ารงอยู่และทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ของแรงงานข้ามชาติในอาเภอ
แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรีและอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยภาพรวมจะ พบว่า มีผลกระทบทาง
การเมืองการปกครองแตกต่างกันค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซีย น และเมื่อวิเคราะห์ในระดับเรื่องทางด้านการเมืองการปกครองก็จะพบว่า มีผ ลกระทบ
แตกต่างกันออกเป็ น 3 ระดับคือ ระดับที่มคี วามแตกต่างกันค่อนข้างมาก ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐมักหา
ผลประโยชน์เป็ นเงินใต้โต๊ะจากการจับกุมแรงงานกัมพูชาน้อยลง ระดับที่มคี วามแตกต่างกันค่อนข้างน้อย
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ประโยชน์จากการเก็บส่วยรายเดือนจากแรงงานกัมพูชาน้อยลง ระบบนายหน้า
นาเข้าแรงงานเถื่อนสร้างปั ญหาความมันคงของชาติ
่
ในระยะยาวลดลง และการเข้ามาของแรงงานกัมพูชา
ส่งผลกระทบต่อความมันคงตามแนวชายแดนในปั
่
จจุบนั ลดลง ส่วนระดับทีม่ คี วามแตกกันน้อยมาก ได้แก่ เมื่อ
มีปัญหาเรื่องการจับกุม เจ้าหน้าทีต่ ารวจเลือกจับกุมแรงงานไทยมากกว่าแรงงานกัมพูชา เพราะเป็ นภาระ
ส่งกลับประเทศ และมีการจ้างแรงงานกัมพูชามาเป็ นม็อบชุมนุมทางการเมืองน้อยลง เป็ นต้น
ผลกระทบทางด้านสาธารณสุข ทีด่ ารงอยู่และทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ของแรงงานข้ามชาติในอาเภอแหลม
สิง ห์ จัง หวัดจันทบุรีและอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัด ตราด โดยภาพรวมจะ พบว่ า มีผ ลกระทบทางด้า น
สาธารณสุขแตกต่างกันค่อนข้างน้อย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และเมื่อวิเคราะห์ในระดับเรื่องทางด้านสาธารณสุขก็จะ พบว่า มีผลกระทบแตกต่างกันออกเป็ น 2
ระดับคือ ระดับทีม่ คี วามแตกต่างกันค่อนข้างมาก ได้แก่ แรงงานกัมพูชาเข้ามาแย่งการใช้บริการโรงพยาบาล
ในพื้นทีล่ ดลงและการเข้ามาของแรงงานกัมพูชา ทาให้ราชการต้องเสียงบประมาณ ในด้านการดูแลสุขภาพ
มากขึน้ ส่วนระดับที่มคี วามแตกกันค่อนข้างน้ อย ได้แก่ การเข้ามาของแรงงานกัมพูชาได้นาโรคมาด้วย
แรงงานกัมพูชามีพฤติกรรมการกินอยู่ท่ไี ม่ถูกสุขลักษณะเช่น การขับถ่าย เป็ นต้นลดลงและปั ญหาแรงงาน
กัมพูชามักทิง้ ขยะไม่เป็ นทีเ่ ป็ นทางลดลง เป็ นต้น
ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การศึกษากลไกทีม่ อี ยู่เดิมทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน
ในการจัดการผลกระทบเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดชายฝั ง่ ทะเลตะวันออก สามารถสรุปได้ว่า
ผูว้ จิ ยั จะใช้การเปรียบเทียบระหว่างบทบาททีเ่ ป็ นอุดมคติในกฎหมาย (ideal role) กับบทบาททีป่ ฏิบตั จิ ริง
(actual role) ถ้าผลการเปรียบเทียบทัง้ สองบทบาทสอดคล้องต้องกัน (commensurating role conflicting
role) ก็จะถือว่ากลไกดังกล่าว ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ถ้าบทบาททัง้ สองเกิดความ
ขัดแย้งกัน (conflicting role) ก็จะถือว่ากลไกภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนมีช่องว่างในการทางาน จึงควรมี
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การเพิม่ ศักยภาพให้มากขึน้ ในการวิเคราะห์กลไกเกีย่ วกับการบริหารแรงงานประมงกัมพูชาในทีน่ ้จี ะพิจารณา
กลไกหลักทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับแรงงานประมงดังกล่าวก็คอื
1. โรงพยาบาลของรัฐ
จากการวิเคราะห์บทบาทในอุดมคติและบทบาททีป่ ฏิบตั จิ ริงของโรงพยาบาลภาครัฐ พบว่ามีความ
สอดคล้อ งต้อ งกัน ระหว่ า งสองบทบาทแต่ มี ผ ลลัพ ธ์ท่ีต ามมาก็คือ หน่ ว ยงานราชการ อาทิ สาธารณสุ ข
โรงพยาบาล ต้องเสียงบประมาณด้านสุขภาพ ในเรื่อง ค่ายารักษาโรค การแจกถุงยางอนามัยให้กบั แรงงาน
ข้ามชาติเพื่อป้ องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การจ้างบุคลากรเพิม่ เติมในการรองรับการรักษาพยาบาลที่
เพิม่ ขึน้ นอกเหนือจากคนไทยในพืน้ ที่
2. สมาคมประมงภาคเอกชน
บทบาทในอุดมคติของสมาคมประมงไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างเต็มที่ เนื่องจากการแทรกแซงของ
รัฐบาลทีอ่ อกข้อบังคับเรือประมงทีผ่ ดิ กฎหมายและการออกระเบียบเรื่องการออกจับปลาในทะเล
3. ผูป้ ระกอบการประมงในชุมชน
บทบาทในอุ ด มคติข องผู้ป ระกอบการก็ส อดคล้อ งกับ บทบาทที่ป ฏิบ ัติจ ริง เนื่ อ งจากเจ้า ของ
เรือประมงให้ความร่วมมือเป็ นอย่างดี ในการเข้าร่วมนาแรงงานข้ามชาติกมั พูชา มาจดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย
4. กองบังคับการตารวจน้า
ก่อนทีค่ ณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเข้ามา พบว่า บทบาทในอุดมคติตามกฎหมายของ
ตารวจน้ านัน้ ขัดแย้งกับบทบาทที่ปฏิบตั ิจริง เนื่องจากเจ้าของเรือประมงต้องเสียค่าส่วยรายเดือน ให้กบั
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เนื่องด้วยเป็ นแรงงานเถื่อน แต่ภายหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามา การ
เก็บส่วยรายเดือนของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ก็เริม่ หมดไป เพราะ แรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย เจ้าของเรือประมงได้นาแรงงาน
ดังกล่าว ไปจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ทาให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไม่มชี ่องทาง ในการหาผลประโยชน์เข้า
ตนเอง
ข้อค้นพบ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
แรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดชายฝั ง่ ทะเลตะวันออก สามารถสรุปได้ว่า นโยบาย คสช.ยังมีผลต่อการแก้ไข
ปั ญหาแรงงานข้ามชาติในหลายๆ ประเด็น ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงขอสรุปแนวทางในการเพิม่ ศักยภาพในการบริหาร
จัดการแรงงานประมงกัมพูชา ในเขตอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรแี ละอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ดังนี้
แนวทางที่ 1 ควรเสนอให้รฐั บาลจัดระบบการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเป็ นงานประจาทัง้ ปี
แนวทางที่ 2 ควรเสนอให้รฐั บาลจัดเก็บค่าธรรมเนียมในราคาที่เป็ นธรรมสาหรับการจดทะเบียน
แรงงานข้ามชาติ
แนวทางที่ 3 หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรเสนอให้เพิม่ บทลงโทษสถานหนักต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐที่มสี ่วน
เกีย่ วข้องกับขบวนการค้าแรงงานเถื่อน
แนวทางที่ 4 หน่วยงานของรัฐควรจัดทาศูนย์ขอ้ มูลออนไลน์เกีย่ วกับประวัตแิ รงงานข้ามชาติ
แนวทางที่ 5 รัฐบาลควรตัง้ ศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์ของแรงงานข้ามชาติในชุมชนที่มกี ารจ้าง
แรงงาน
แนวทางที่ 6 หน่วยงานรัฐควรเพิม่ บทลงโทษแก่บุคคลทีน่ าพาหรือผูใ้ ห้ทพ่ี กั พิงแก่แรงงานข้ามชาติท่ี
ลักลอบทางานผิดกฎหมายในประเทศไทย
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แนวทางที่ 7 การแยกการบริหารจัดการด้านสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติออก
จากพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
แนวทางที่ 8 รัฐบาลควรมีรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสซึ่งนาไปสู่การนาจับกระบวนการนายหน้ าค้า
แรงงานเถื่อน
แนวทางที่ 9 หน่วยงานของรัฐทีร่ บั ผิดชอบควรเพิม่ การตรวจสอบและขยายผลการจับกุมขบวนการ
ค้าแรงงานเถื่อน
แนวทางที่ 10 ควรกาหนดมาตรการให้แรงงานข้ามชาติจ่ายเงินประกันตนเองเพื่อป้ องกันการเปลีย่ น
งานบ่อย

สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
ในการวิเคราะห์ถงึ องค์ความรูใ้ หม่ทไ่ี ด้จาการวิจยั ผูว้ จิ ยั จะอภิปรายเปรียบเทียบระหว่างข้อค้นพบที่
ได้จากการศึกษาและองค์ความรูเ้ ดิมจากเนื้อหาบทที่ 2 ดังนี้
เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาจากงานวิจยั เรื่อง มาตรการเพิม่ ศักยภาพของการบริหารจัดการแรงงาน
ข้ามชาติ ในเขตชุมชนประมงจังหวัดชายฝั ง่ ทะเลตะวันออก: กรณีศกึ ษา อาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
และอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า ผลการวิจยั ดังกล่าวถือได้ว่าเป็ นองค์ความรู้ใหม่ในการศึกษา
เปรียบเทียบผลกระทบของแรงงานก่อนและหลังการเข้าสู่ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังจะเห็นได้ จาก
ตัวอย่างของงานวิจยั ทีม่ อี ยู่เดิม เช่น
10
ประกาย กิจธิคุณ ค้นพบว่า โดยสรุปปั ญหาที่เกิดจากการใช้แรงงานข้ามชาติในกิจการเกษตรที่
สาคัญ คือปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาสังคม ปั ญหาการเมืองและความมันคง
่ ปั ญหาสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
ตลอดจนปั ญหาการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ โดยมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาให้หน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องดาเนินการเพื่อให้แรงงานข้ามชาติทอ่ี ยู่นอกระบบจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมากขึน้ เพื่อลด
ปั ญหาและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เพื่อจูงใจให้แรงงานไทยเข้าทางานแทนแรงงานข้ามชาติมากขึน้ ในอนาคต
ส่ว นข้อ ค้น พบในการวิจ ัย นี้ มีข้อ ค้น พบเพิ่ม เติม ว่ า มีผ ลกระทบเช่ น เดีย วกัน แต่ มีข้อ ค้น พบใน
รายละเอียดในประเด็นด้านเศรษฐกิจเรื่องแรงงานกัมพูชาได้เข้ามาช่วยทดแทนแรงงานไทยทีไ่ ม่ยอมทางาน
แรงงานกัมพูชาช่วยสร้างผลผลิตจากการทางานได้มากกว่าแรงงานไทยทีท่ าอยู่เดิม การจ้างแรงงานกัมพูชา
ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงาน การเข้ามาพักอาศัยของแรงงานกัมพูชา ได้ช่วยสร้างรายได้ให้กบั
ผู้ประกอบการและการเปลี่ยนงานบ่อยของแรงงานกัมพูชาว่ามีผลกระทบค่อนข้างมาก และประเด็นด้าน
การเมืองการปกครองได้แก่ เรื่อง เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมักหาผลประโยชน์เป็ นเงินใต้โต๊ะ และในส่วนของประเด็น
ด้านสาธารณสุขเรื่องแรงงานกัมพูชาเข้ามาแย่งการใช้บริการโรงพยาบาลในพื้นที่ลดลงและการเข้ามาของ
แรงงานกัมพูชา ทาให้ราชการต้องเสียงบประมาณ ในด้านการดูแลสุขภาพมากขึ้นนัน้ พบว่ามีผลกระทบ
ค่อนข้างมากเช่นเดียวกัน
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ประกาย กิจธิคุณ. การศึกษาการใช้แรงงานข้ามชาติ ในกิ จการเกษตรที่ สาคัญ. กรุงเทพมหานคร:
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2546.
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ประกาย กิจธิคุ ณ ค้น พบว่ า ความคิด เห็น ของเกษตรกรและผู้ป ระกอบการภาคเกษตรต่ อ
ผลกระทบของแรงงานข้ามชาติในด้านต่างๆ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมันคง
่
สิง่ แวดล้อม และสาธารณสุข โดยภาพรวมทัง้ 5 ด้าน พบว่าความคิดเห็นของเกษตรกรและผูป้ ระกอบการภาค
เกษตรต่อผลกระทบของแรงงานข้ามชาติอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาทีพ่ บ
จากการศึกษาครัง้ นี้ คือสร้างความตระหนักให้สงั คมได้เข้าใจปั ญหาแรงงานข้ามชาติและสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่แรงงานในภาคการผลิตให้สามารถมีอานาจต่อรองและเข้าถึงกลไกทางกฎหมายเพื่อให้ความคุม้ ครองแก่
ทัง้ แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ รวมทัง้ ควรให้หน่ วยงานส่วนท้องถิ่น เช่น กานัน ผู้ใหญ่บา้ น องค์การ
บริหารส่วนตาบล (อบต.) เป็ นผูด้ ูแลการนาเข้าและส่งกลับแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตร เนื่องจากบุคคล
สาคัญในพื้นทีน่ ัน้ ๆ จะทราบดีว่าช่วงไหนมีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทางานมาก และเข้ามาทางช่องทางไหน
มากทีส่ ดุ
ส่วนข้อค้นพบในการวิจยั นี้ มีขอ้ ค้นพบเพิม่ เติมว่า ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหานัน้ ควรเสนอให้
เพิม่ บทลงโทษสถานหนักต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับขบวนการค้าแรงงานเถื่อน จัดทาศูนย์ขอ้ มูล
ออนไลน์เกี่ยวกับประวัติแรงงานข้ามชาติ ตัง้ ศูนย์รบั เรื่องราวร้อ งทุกข์ของแรงงานข้ามชาติในชุมชน เพิ่ม
บทลงโทษแก่บุคคลทีน่ าพาหรือผูใ้ ห้ทพ่ี กั พิงแก่แรงงานข้ามชาติ ควรมีรางวัลแก่ผแู้ จ้งเบาะแสซึง่ นาไปสู่การ
นาจับกระบวนการนายหน้าค้าแรงงานเถื่อนและควรเพิม่ การตรวจสอบและขยายผลการจับกุมขบวนการค้า
แรงงานเถื่อน เป็ นต้น
12
เพ็ญชลิดา มหัทธนาภิวฒ
ั น์ ค้นพบว่า การดาเนินการตามนโยบายของรัฐ ไม่ประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้เนื่องจากความไม่ชดั เจนของนโยบายและเงื่อนไขการดาเนินงาน ขาดความร่วมมือ
จากผู้ท่เี กี่ยวข้องกับนโยบาย ความไม่คล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการกาหนดประเภทกิจการและอาชีพไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดาเนินนโยบายการแก้ไข
ปั ญหาแรงงานข้ามชาติผดิ กฎหมายทีต่ อ้ งการจะผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติทล่ี กั ลอบเข้ามาในประเทศไทยได้
ทางาน
ส่วนข้อค้นพบในการวิจยั นี้ มีขอ้ ค้นพบเพิม่ เติมว่า การดาเนินการตามนโยบายของรัฐทีม่ ปี ั ญหาเรื่อง
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวนัน้ เนื่องด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายเกีย่ วกับการ
จัดระบบแรงงานข้ามชาติ โดยให้เจ้าของเรือประมงนาแรงงานข้ามชาติมาจนทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ณ ศูนย์จดทะเบียนข้า มชาติแ บบเบ็ด เสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ปั ญ หาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อหมดเขต
ระยะเวลาที่รฐั กาหนด เจ้าของเรือประมงไม่สามารถพาแรงงานข้ามชาติผดิ กฎหมายไปจดทะเบียนอย่าง
ถูกต้องได้ ส่งผลให้เจ้าของเรือประมงต้องจ้างแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย เมื่อมีการตรวจสอบจากทาง
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ส่งผลให้นายจ้างมีความผิดตามกฎหมาย จึงมีขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับมาตรการแก้ไขแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย ควรให้รฐั บาลจัดระบบการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเป็ นงานประจาทัง้ ปี
11

อ้างอิงแล้ว, การศึกษาผลกระทบของแรงงานข้ามชาติ ต่อเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการภาคเกษตร:กรณี ศึกษาเกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพมหานคร:
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2548.
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เพ็ญชลิดา มหัทธนาภิวฒ
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นิกร ฮะเจริญ ค้นพบว่า แรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า ถูกกดขีข่ ดู รีดจากกระบวนการแรงงาน
และถูกเลือกปฏิบตั จิ ากภาครัฐจนทาให้ป่วยเป็ นวัณโรค จาแนกได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 คือแรงงานข้ามชาติทถ่ี ูกกดขีส่ งู ส่วนใหญ่จะไม่มใี บอนุ ญาตทางาน ไม่ได้รบั การดูแลจาก
ภาครัฐ ต้องเผชิญกับการถูกเอาเปรียบจากการจ้างงาน และมีความยากลาบากในการเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพ กลุ่มที่ 2 คือแรงงานข้ามชาติท่ีถูกกดขีต่ ่ า พบว่าจะถูกเอาเปรียบขูดรีดจากนายจ้างเช่นเดียวกัน แต่
กลุ่มนี้จะเป็ นแรงงานทีข่ น้ึ ทะเบียนและมีใบอนุ ญาตทางาน จะได้รบั คุม้ ครองจากรัฐ จึงมีโอกาสและทางเลือก
ในการเข้ารับบริการสุขภาพทีด่ กี ว่า สาหรับข้อเสนอแนะในการค้นพบมีดงั นี้ คือ ภาครัฐควรมีกลไกการจัดการ
แรงงานข้ามชาติทงั ้ ระบบ ตัง้ แต่การขออนุญาตทางาน ต้องชีใ้ ห้เห็นความสาคัญและประโยชน์ทพ่ี งึ ได้รบั ทัง้ ต่อ
ตัวนายจ้างและตัวแรงงานข้ามชาติ การจัดระบบบริการสุขภาพจะต้องมีความเหมาะสมสอดรับกับพืน้ ที่ วิถี
ของแรงงานและความแตกต่ า งของชาติพ ัน ธุ์ รวมทัง้ การควบคุ ม นายจ้า งมิ ใ ห้มีก ารละเมิด สิทธิแ รงงาน
นอกจากนี้องค์กรรัฐและเอกชนควรเสริมสร้างพลังอานาจของตัวแรงงานข้ามชาติ และส่งเสริมการเข้าถึง
ความรูด้ า้ นสุขภาพและสิทธิแรงงาน
ส่วนข้อค้นพบในการวิจยั นี้ มีขอ้ ค้นพบเพิม่ เติมว่า ในอาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรแี ละอาเภอ
คลองใหญ่ จังหวัดตราด ไม่มกี ารถูกกดขีข่ ดู รีดจากกระบวนการแรงงาน หรือการค้ามนุ ษย์ ถึงแม้ว่าจากการ
สารวจจากกลุ่มตัวอย่างจะพบว่า กรณีแรงงานภาคประมง ในอาเภอแหลมสิงห์ไม่มกี ารกักขังแรงงานประมง
ไม่ให้เข้าฝั ง่ นัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว ควรตัง้ ศูนย์รอ้ งเรียนสาหรับแรงงานข้า มชาติขน้ึ เพื่อ
เป็ นการรับเรื่องร้องเรียนอันจะเกิดจากการเอาเปรียบของนายจ้าง การขูดรีดจากเจ้าหน้ าที่รฐั จึงเสนอให้
รัฐบาลควรตัง้ ศูนย์รบั เรื่องราวร้องทุกข์ของแรงงานข้ามชาติในชุมชนทีม่ กี ารจ้างแรงงาน
14
ปรีดา รอดนวล ค้นพบว่า ปั จจุบนั จานวนแรงงานข้ามชาติทไ่ี ม่ได้ไปจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ตามมติคณะรัฐมนตรีมจี านวนเพิม่ ขึน้ เนื่องจากความต้องการแรงงานข้ามชาติจากผู้ประกอบการไทยยังมี
อย่างต่อเนื่อง แรงงานข้ามชาติทใ่ี ช้ชวี ติ อยู่ในชุมชนมักจะประสบปั ญหาด้านต่างๆ เช่น ปั ญหาเรื่องการทางาน
พบว่า แรงงานข้ามชาติมกั จะถูกกกค่าแรงจากนายจ้ าง ไม่ได้รบั สวัสดิการเท่าเทียมกับแรงงานคนไทย หรือ
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด ด้านปั ญหาเรื่องความมันคงและความปลอดภั
่
ยในทรัพย์สนิ พบว่า แรงงานข้ามชาติ
ส่วนใหญ่มกั จะถูกกระทาจากคนไทยบางกลุ่มบางคน โดยปั ญหาทีแ่ รงงานข้ามชาติพบมากได้แก่ ปั ญหาการ
ถูกจีป้ ล้นทรัพย์สนิ ทัง้ ในที่พ ักและระหว่างการเดินทาง ส่วนแรงงานข้ามชาติท่เี ป็ นผู้หญิงนัน้ บางส่วนมักถูก
ละเมิดทางเพศ ทัง้ จากการละเมิดด้วยสายตา วาจา และที่หนักมากทีส่ ุดนัน่ ก็คอื การถูกข่มขืน แรงงานข้าม
ชาติทถ่ี ูกกระทามักจะแก้ปัญหากันเองด้วยการระมัดระวังตัว ไม่ให้ตกเป็ นเหยื่อ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาในครัง้ นี้ รัฐบาลและชุมควรเปิ ดใจยอมรับว่าแรงงานข้ามชาติชว่ ยให้ระบบ
เศรษฐกิจของไทยและชุมชนโคกขามสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ โดยเป็ นผู้เกื้อหนุ นปั จจัยเศรษฐกิจด้าน
13
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แรงงาน ในการแก้ปัญหาควรรับฟั งปั ญหาของคนไทยในสังคมแต่ละฝ่ ายทัง้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลประโยชน์และผูท้ ่ีไม่ได้
รับผลประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้เกิดนโยบายของมาตรการที่สามารถเป็ นทีย่ อมรับของผูค้ นทุก
กลุ่ม ในสังคมที่ไ ด้รบั ผลกระทบจากการเข้ามาของแรงงานข้า มชาติท งั ้ ทางบวกและลบ ควรปรับมุม มอง
ทัศนคติ ความรูค้ วามเข้าใจของกลุ่มคนแต่ละฝ่ ายที่เกีย่ วข้องกับแรงงานข้ามชาติ โดยหน่ วยงานของรัฐและ
ชุมชนควรเสนอนโยบายทีส่ ามารถควบคุมแรงงานข้ามชาติอยู่ในกรอบของกฎหมายตามแนวคิดความมันคง
่
ของประเทศที่เหมาะสมและควรมีมาตรการบังคับให้ภาคธุรกิจที่มคี วามต้องการจ้างแรงงานข้ามชาติให้มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุ ษยชน และส่งเสริ มให้ภาคธุรกิจดังกล่าวปฏิบตั ติ ่อแรงงานข้ามชาติ
อย่างเป็ นธรรมตามกรอบของกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
ส่วนข้อค้นพบในการวิจยั นี้ มีขอ้ ค้นพบเพิม่ เติมว่า ไม่พบปั ญหาแรงงานข้ามชาติมกั จะถูกกดค่าแรง
จากนายจ้างเหมือนกับงานวิจยั ของ ปรีดา รอดนวล เนื่องจากการสารวจกลุ่มตัวอย่าง พบว่ า การจ้างแรงงาน
กัมพูชาช่วยลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยการจ้างแรงงานพบว่ามีผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจากผูป้ ระกอบการประมง
จะจ้างแรงงานต่างด้าวในราคาอัตราค่าจ้างขัน้ ต่าเท่ากับแรงงานไทย
ส่วนการอภิปรายในเชิงทฤษฎีนนั ้ พบว่า ข้อค้นพบจากการวิจยั นัน้ สอดคล้องกับแนวคิดแนวคิดการ
จัดการ (Managerialism) เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ระกอบการประมงทีเ่ ป็ นนายจ้างกับแรงงานต่าง
ด้าวที่เป็ นลูกจ้างจะมีลกั ษณะความสัมพันธ์ท่ไี ม่เท่าเทียมกัน โดยคนงานมีตาแหน่ งแห่งที่ อยู่ภายใต้อานาจ
ของฝ่ ายนายจ้างและต้องจานนต่ อสิทธิอานาจของผู้บงั คับบัญชา ถึงแม้ความสัมพันธ์แบบไม่เท่าเทียมกัน
ดังกล่าวของสองฝ่ ายจะมีโอกาสให้เกิดความตึงเครียดขึน้ และอาจนาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกันได้โดยง่าย
แนวคิดนี้มคี วามเชื่อว่า สามารถหลีกเลีย่ งความขัดแย้งระหว่างลูกจ้างกับฝ่ ายบริหารมิให้เกิดขึน้ ได้ โดยการ
สร้างความสัมพันธ์แบบร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้ทุกฝ่ ายปรองดองกัน มีความเห็นพ้องต้องกันและยึดมันต่
่ อ
เป้ าหมายขององค์การร่วมกันเป็ นสาคัญ
แนวคิดการจัดการนี้ค่อนข้างจะไม่ไว้ใจสหภาพแรงงาน ด้วยเหตุน้ีพวกเขาจึงพยายามมิให้คนงาน
จัดตัง้ สหภาพฯขึน้ เพราะพวกเขาเชื่อว่าการรวมกลุ่มทาให้สมาชิกประเมินอานาจของตนเองสูงและมองผูอ้ ยู่
นอกกลุ่มอย่างไม่เป็ นมิตร รวมทัง้ การดาเนินงานของสหภาพแรงงานเป็ นการคุกคามต่อสิทธิอานาจของฝ่ าย
บริหาร ตัวอย่างเช่น จากการวิจยั พบว่า ไม่มแี นวคิดเกีย่ วกับการจัดตัง้ สหภาพแรงงานข้ามชาติเลย เนื่องจาก
แรงงานในกิจการประมงทะเลส่วนใหญ่จะเป็ นแรงงานกัมพูชา มีลกั ษณะเป็ นแรงงานผิดกฎหมายและอพยพ
มาชัวคราว
่
กล่าวคือ แรงงานกัมพูชาจะอาศัยอยู่แบบไม่มหี ลักแหล่งทีแ่ น่ นอนและจะมีปัญหาเรื่องการเปลีย่ น
งานบ่อย บ้างก็เป็ นแรงงานทีเ่ ข้ามาโดยผิดกฎหมาย ดังนัน้ จึงไม่มกี ารเรียกร้องในการรวมตัวกันจัดตัง้ เป็ น
สหภาพแรงงาน
หัวใจหลักในการบริหารแรงงานของแนวคิดการจัดการก็คอื การใช้ทรัพยากรมนุษย์และทุนเพื่อบรรลุ
เป้ าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากข้อค้นพบ จากการวิจยั ทีว่ ่าผูป้ ระกอบการประมง
ต้องการให้มกี ารจดทะเบียนตลอดทัง้ ปี จะทาให้ได้แรงงานกัมพูชาทีถ่ ูกกฎหมายและเป็ นแรงงานทีจ่ ดทะเบียน
ทีต่ ่อเนื่อง รวมถึงไม่เห็นด้วยกับการเปลีย่ นจากการจดทะเบียนบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มสี ญ
ั ชาติหรือบัตรสี
ชมพูทจ่ี ะหมดอายุวนั ที่ 31 มีนาคม 2561 นี้เป็ นแบบพาสปอร์ต เนื่องจากมีราคาต้นทุนการดาเนินการทีส่ งู ทา
ให้แรงงานกัมพูชาไม่สามารถแบกรับ ภาระค่าใช้จ่ายได้ ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะสารองจ่ายให้ก่อนแล้วหัก
จากค่าแรงในภายหลัง
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