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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิ บายคุณภาพชี วิตการทางานของแรงงานต่างด้าวในตลาดโรงเกลือ
โดยมีขอบเขตการวิจยั ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทางานและการดาเนิ นชีวิตของแรงงานต่างด้าวในตลาด
โรงเกลือ 2) เพื่อศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการทางานและการดาเนิ น ชีวิต ของแรงงานต่างด้าวในตลาดโรงเกลือ และ
3) เพื่อศึกษาการวางแผนการดาเนิ นชีวิตในอนาคตของแรงงานต่างด้าวในตลาดโรงเกลือ ซึ่ งผูว้ ิจยั เลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ น
แรงงานต่างด้าวเพศหญิง-ชาย สัญชาติ กัมพูชา ที่ทางานในตลาดโรงเกลือ มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป จานวน 7 คน สามารถ
สื่ อสารภาษาไทยได้ เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ คุณภาพชีวิตของแรงงานต่างด้าวนั้นพวกเขา
พยายามแสวงหาโอกาสเพื่อจะทาให้ตนเองมีชีวิตที่ดีข้ ึน เลือกงานให้เหมาะกับตนเองและการงานที่มนั่ คง หางานที่มี
สวัสดิการช่วยเหลือเพื่อให้ดารงชีวิตอยูไ่ ด้ ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าปั จจุบนั แรงงานต่างด้าวหลายคนเลือกที่จะเข้ามา
ทางานอย่างถูกกฎหมายทาให้คุณภาพชี วิตดีข้ ึน ปั ญหาต่างๆ ค่อยๆ หมดไปในเรื่ องของการทางาน ความพยายามใน
การฝึ กฝนทักษะต่างๆ เพื่อปรับปรุ งตนเอง และเพื่อให้นายจ้างยอมรับความสามารถ ปั จจุบนั ปั ญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด
คือ การระบาดของไวรัสโควิด19 ซึ่ งที่ผ่านมาทาให้ระบบทั้งหมดเกิ ดความเสี ยหาย การปิ ดด่านชายแดนทาให้ไม่มี
แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางาน
การวางแผนชีวิตของพวกแรงงานต่างด้าวนั้นพวกเขาค่อนข้างมีการวางแผนที่ดีและมีแบบแผน ที่สมบูรณ์
ทาให้เขาสามารถมีเงินเก็บและมีคุณภาพชีวติ ที่ดีตามที่พวกเขาวางไว้ ทุกคนพยายามเก็บเงินเพื่อที่จะได้กลับไปใช้ชีวิต
ในประเทศของตนเองได้
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิตการทางาน, แรงงานต่างด้าว, ตลาดโรงเกลือ

ABSTRACT
The purpose of this study was to describe the quality of work life of migrant workers At Rong Kluea
market. The scope of research is as follows: 1) To study quality of life in working and lifestyle. of foreign workers
At Rong Kluea market., 2) To study problems arising from work and life. of migrant workers At Rong Kluea
market and 3) To study future lifestyle planning of migrant workers At Rong Kluea market. In which the researcher
selected the informants as female-male migrant workers of Cambodian nationality who worked At Rong Kluea
market, aged 18 years and over, Seven people could communicate in Thai language, for the convenience of
collecting information by interviewing. The quality of life of migrant workers is that they seek opportunities to
improve their lives. They will choose a job that is suitable for yourself and a stable job and find a job with benefits
to help them survive. The finding found that for better life of living they foreign workers need a work permit and
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develop skills for employer’s acceptable. At present the border closed because of virus covid 19 outbreak crisis
reasoning why foreign workers shortage.
According to their plan, they work and save money enough for better living when returned their country.
Keywords: Quality of Work Life, Migrant Workers, Rong Kluea Market
1. บทนา
ประเทศไทยมีลกั ษณะทางภูมิประเทศมี พรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางน้ า โดย
ติ ดต่อ กับประเทศพม่ า สาธารณรั ฐประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว กัมพูชา และมาเลเซี ย ทาให้ป ระชาชนระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านสามารถเดินทางไปมาหาสู่ กนั ได้ง่าย เป็ นปั จจัยดึงดูดให้แรงงานจากประเทศที่ดอ้ ย
กว่าทางเศรษฐกิจ เดินทางเข้ามาเพื่อเติมช่องว่างของการขาดแคลนแรงงานในประเทศไทย (เสาวธาร โพธิ์ กลัด, 2555)
ปั จจุบนั นี้ ตลาดโรงเกลือเป็ นตลาดการค้าชายแดนที่ ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกของประเทศไทย และยัง
เป็ นตลาดการค้ามื อสองที่ ใหญ่ ที่สุดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิ ชย์ ที่ ร วบรวมเกี่ ย วกับ มูลค่ าการนาเข้าและส่ งออกของด่ านศุ ลกากรที่ มี มู ลค่ าสู งในการนาเข้าส่ งออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศตามแนวชายแดนปี พ.ศ. 2555 พบว่า ด่านศุลกากรอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเป็ น
ด่านที่ มีการนาเข้าและส่ งออกมากที่ สุด ซึ่ งมี มูลค่าการค้ารวม 48,119.54 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อ ยละ 58.62 ของมูลค่า
การค้าชายแดนกับกัมพูชา (สานักงานจังหวัดสระแก้ว, 2563)
จากการศึ กษาที่ ผ่านมาคุ ณภาพชี วิตการทางานมี ความหลากหลายอาชี พ แต่ สาหรั บ คุ ณภาพชี วิตในการ
ทางานของแรงงานต่างด้าวในตลาดโรงเกลือ มีเงื่อนไขการทางานและสภาพแวดล้อมการทางานที่ แตกต่างออกไป
ผูว้ ิจยั มีจุดมุ่งหมายศึกษาในเรื่ องของคุณภาพชี วิต การทางาน การดาเนิ นชี วิต ทิ ศทางในการทางานของแรงงานต่าง
ด้าวในตลาดโรงเกลือ เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงสภาพการทางานอันเป็ นประโยชน์ในการอธิ บายคุณภาพชี วิตการ
ทางานรวมถึงทราบปัญหาจากการทางานและการดาเนินชีวิต หลังจากการกลับไปใช้ชีวิตที่ประเทศของตนเอง ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ องค์ก รทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลเกี่ ย วกับ การท างานของแรงงานต่ า งด้า วให้ เ ข้า ใจ
สถานการณ์คุณภาพชีวิตการทางานของแรงงานต่างด้าวและหาแนวทางในการดาเนิ นการตรวจสอบนายจ้างหรื อให้
ความรู ้เกี่ยวคุณภาพชีวติ การทางานที่แท้จริ ง
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติ ในการทางานและการดาเนิ นชีวติ ของแรงงานต่างด้าวในตลาดโรงเกลือ
2) เพื่อศึกษาปั ญหาจากการทางานและการดาเนิ นชีวติ ของแรงงานต่างด้าวในตลาดโรงเกลือ
3) เพื่อศึกษาการวางแผนในดาเนินชีวิตในอนาคตของแรงงานต่างด้าวในตลาดโรงเกลือ
3. การดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบเฉพาะเจาะจงผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นแรงงานต่าง
ด้าวเพศหญิ ง -ชาย สั ญ ชาติ กัม พูชา ที่ ท างานในตลาดโรงเกลื อ มี อ ายุ 18 ปี ขึ้ นไป จ านวน 7 คน สามารถสื่ อสาร
ภาษาไทยได้ เพื่ อ ความสะดวกในการเก็บ ข้อ มู ลด้วยการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก โดยมี ช่วงเวลาดาเนิ นการศึ กษาตั้งแต่
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20 กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2563 การสัมภาษณ์ น้ ี ผูว้ ิจยั จะทาการตรวจสอบคาตอบให้ครบถ้วนทุกประเด็นตาม
เอกสารข้อคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้คาตอบครบทุกประเด็นที่ทาการศึกษา รวมถึงใช้การสังเกตและจด
บันทึกท่าทางของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เพื่อประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
4. ผลการวิจัย
4.1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลผู้ให้ ข้อมูลหลัก
โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูล ทั้งหมด 7 คน เป็ นชาย 6 คนหญิง 1 คน อายุระหว่าง 20 ถึง 41 ปี สมรส 6 คน มีโสดเพียง
1 คน ส่ วนใหญ่ทางานด้านการให้บริ การรับส่ งสิ นค้า ทุกคนมีใบอนุญาต และเข้ามาทางานในไทย ตั้งแต่ 2 - 20 ปี
4.1.1 นาย ก. เพศชาย อายุ 41 ปี สมรส มีบุตร 2 คน พนักงานเช็คสิ นค้า เขียนกระสอบ มีใบอนุ ญ าต
ทางาน เข้ามาทางานในไทย 20 ปี
4.1.2 นาย ข. เพศชาย อายุ 35 ปี สมรส มี บุตร 2 คน รั บของมาส่ ง-ยกกระสอบ-เขียนกระสอบ มี
ใบอนุญาตทางาน เข้ามาทางานในไทย 18 ปี
4.1.3 นาย ค. เพศชาย อายุ 26 ปี สมรส พนักงานเช็คสิ นค้า เขียนกระสอบ มีใบอนุ ญาตทางาน เข้ามา
ทางาน ในไทย 10 ปี
4.1.4 นาย ง. เพศชาย อายุ 27 ปี สมรส พนักงานจัดเรี ยงสิ นค้า มีใบอนุญาตทางาน มาทางาน ในไทย 13 ปี
4.1.5 นาง จ. เพศหญิง อายุ 25 ปี สมรสยังไม่มีลูก พนักงานรับสิ นค้า มีใบอนุญาตทางาน เข้ามาทางานใน
ไทย 7 ปี
4.1.6 นาย ฉ. เพศชาย อายุ 33 ปี สมรส พนักงานส่ งสิ นค้า มีใบอนุญาตทางาน มาทางานในไทย 16 ปี
4.1.7 นาย ช. เพศชาย อายุ 20 ปี โสด พนักงานจัดเรี ยงสิ นค้า มีใบอนุญาตทางาน มาทางานในไทย 2 ปี
4.2 คุณภาพชีวติ การทางาน
4.2.1 แรงผลักดันที่ทาให้เดินทางมาไทย
หลายคนที่มาทางานที่ประเทศไทย มีชีวิตที่ดีข้ ึน ความเป็ นอยูท่ ี่ดี มีงานและ เงินใช้ มีพอ่ แม่พี่นอ้ งหรื อคน
ในหมู่บา้ นเดียวกันที่เคยมา และหากไม่เคยมาก็จะมีนายหน้าเป็ นคนจัดการในเรื่ องต่างๆให้ เมื่อก่อนไปมาได้หลาย
ช่องทางสะดวกแต่ปัจจุบนั มีเพียงช่องทางเดียวและสามารถอยูท่ างานได้อย่างถูกกฏหมายเพราะมีใบอนุญาต
นาย ก. “ทำไมถึงมำไทยนะหรอครั บ แรกๆ ตำมพ่ อแม่ มำอยู่ด้วย ข้ ำมไปมำระหว่ ำงไทยกับที่ บ้ำนผม ตอน
แรกๆ สมัยก่ อนง่ ำย พอช่ วงเค้ ำกวดขันก็มีนำยหน้ ำเสี ยเงินหน่ อย เพื่อให้ มำทันช่ วงที่ เค้ ำต้ องกำรแรงงำน ตอนนี ท้ ำ
ใบอนุญำตแล้ วสบำยไม่ เครี ยด ประเทศที่เรำสำมำรถหำเงินได้ และต้ องกำรกลับบ้ ำนเมื่อไหร่ ก็ได้ ”
นาย ข. “ผมมำอยู่เมืองไทยเพรำะอยำกมีชีวิตที่ ดีขึน้ อยู่ที่โน่ นลำบำก ไม่ มีเงินใช้ ไม่ มีงำนทำ ที่ ไร่ ที่ นำก็ไม่
มีเลย ที่ มำได้ เพรำะตำมเพื่อนมำ หนีเข้ ำมำเลยและถูกส่ งกลับบ้ ำง เสี ยค่ ำนำยหน้ ำบ้ ำง แต่ ด้วยกำรยอมเสี ยตังค์ มันคุ้มก็
ต้ องยอมทำ ตำมคำแนะนำของเพื่ อนๆ ทำไม่ ไหวก็ข้ำมกลับไปอยู่บ้ำน ไม่ มีเงิ นก็กลับมำ วนไปมำอยู่แบบนี ส้ ั กพัก
ใหญ่ จนได้ มำทำกับเจ๊ ถึงได้ อยู่ยำว เจ๊ เค้ ำแนะนำเรื่ องกำรทำใบอนุญำต มันก็ดีไม่ ต้องห่ วง ทำงำนด้ วยควำมสบำยใจ”
นาย ค. “ก็อยำกมี เงิ น มี งำนทำและบ้ ำนหลังใหญ่ เหมื อนคนอื่ นเขำเห็ นคนแถวบ้ ำนที่ มำ ทำให้ คิดว่ ำมำ
ทำงำนที่ นี่ แล้ วชี วิตน่ ำจะดี ขึน้ เพรำะอยู่ที่น่ ูนไม่ มีงำนให้ ทำ ในหมู่บ้ำนผมจะมีนำยหน้ ำออกมำตำมคนเลยว่ ำ ใคร
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อยำกไปบ้ ำง พ่ ออยำกให้ ผมมำทำงำนที่ ไทยโดยไปยืม เงินจำกญำติ บำงคนมีกำรให้ ผ่อนและมำตำมเก็บที่ เมืองไทยอี ก
ก็มี”
นาย ง. “ตำมพ่ อแม่ มำอยู่ตั้งแต่ เด็กๆ ไปมำหลำยรอบ ตำมพ่ อแม่ แรกๆ ก็เสี ยค่ ำนำยหน้ ำเพรำะพ่ อต้ องตำม
ใช้ หนีเ้ ค้ ำอยู่หลำยปี เพรำะทุกๆเดือน เค้ ำจะมำเรี ยกเก็บตลอด”
นาง จ. “ตำมพี่ สำวมำทำงำน เพรำะอยู่ที่บ้ำนไม่ มีงำนทำ และที่ บ้ำนไม่ มีพืน้ ที่ ทำนำ พ่ อแม่ ยำกจนมำก
ไม่ ได้ มีควำมกลัวเพรำะพี่สำวพี่ชำยมำอยู่ที่นี่นำนแล้ ว จ่ ำยค่ ำนำยหน้ ำแต่ ไม่ เยอะเพรำะมีพี่ที่ช่วยเรื่ องเอกสำร”
นาย ฉ. “ในสมัยก่ อน มำทำเพรำะต้ องกำรเงิน ที่ บ้ำนถึงมีงำนก็ได้ เงินน้ อยมำก เลยพยำยำมที่ จะเข้ ำมำอยู่
เมืองไทย ในระยะแรกมำทำงำนก่ อสร้ ำงในกรุ งเทพฯก่ อน ต้ องจ่ ำยค่ ำนำยหน้ ำที่ แพงมำก แต่ กต็ ้ องยอมเพรำะอยำกมำ
โดนโกงค่ ำแรง และ โดนทิ ง้ หลำยครั้ ง แม้ เงินที่ ได้ จะดีมำกแต่ หำควำมมั่นคงไม่ ได้ เลยในแต่ ละครั้ งต้ องลุ้นมำกว่ ำวัน
เงินเดือนออกว่ ำจะเหลือไหม โดนโกงเงินไหม จนมีคนแนะนำให้ มำทำที่สระแก้ วว่ ำมีงำนให้ ทำไม่ ต้องเดินทำง”
นาย ช. “ผมไม่ ได้ เสี ยค่ ำนำยหน้ ำเหมือนคนอื่ นเพรำะมีน้ำและพี่ชำยเป็ นนำยหน้ ำเองเลย ทำให้ ตำมพี่ชำย
มำทำงำนครั บ เคยมำเที่ยวตอนเด็กๆครั้ งนึง พอพี่กลับบ้ ำนไปเลยขอตำมมำด้ วย และพี่แนะนำให้ ทำงำนที่นี่”
4.2.2 ภาษาที่ใช้กบั นายจ้าง
ทุกคนพูดไทยได้สื่อสารได้เข้าใจเป็ นอย่างดี
4.2.3 ความเป็ นอยูใ่ นไทย
มีความเป็ นอยูห่ ลายรู ปแบบ มีท้ งั การไปเช่าห้องพักอยูเ่ องเพื่อต้องการความอิสระ หรื อพักกับครอบครัว
หรื อการพักอยู่กบั นายจ้าง ที่ มีสวัสดิ การห้องพักสาหรั บพนักงาน มี รูปแบบการทางานดี ข้ ึ นและการจ่ ายเงิ นที่ ดี มี
กิจกรรมร่ วมกัน มีการทาพิธีทางศาสนา และมีการไปมาหาสู่ กนั ระหว่างญาติพี่นอ้ ง
นาย ก. “ผมคิดว่ ำดีมำก ที่ ทำงำนมีที่พัก แต่ ผมเลือกมำเช่ ำห้ องเอง เพรำะครอบครั วผมอยู่กันหลำยคนและ
ลูกๆ ก็มำอยู่ด้วยกัน ทุกคนก็มีครอบครั วกันหมดแล้ วมีงำนทำ หลำนๆก็เรี ยนในไทย เจ้ ำนำยผมเค้ ำติดต่ อให้ หมด”
นาย ข. “แรกๆ ลำบำก งำนไม่ ดี เงินแต่ ละวันแทบไม่ เหลือ โดนโกงบ้ ำง มีทั้งคนไทยที่ เป็ นเจ้ ำนำยเก่ ำ หรื อ
เพื่อนที่เป็ นคนประเทศเดียวกันเพรำะว่ ำกำรที่เรำพูดภำษำไทยไม่ ได้ คนที่ พูดได้ กเ็ อำรั ดเอำเปรี ยบเรำ หนีกลับประเทศ
บ่ อยมำก เมื่อก่ อนไปมำง่ ำย ตอนนี ท้ ุกอย่ ำงดีขึน้ มำกไปคนละแบบเลย เงินแต่ ละเดือนเหลือ งำนมีเงินเก็บพอมีที่พัก
สะดวกสบำย”
นาย ค. “ผมพักที่ นี่ ที่ทำงำนจัดให้ เป็ นห้ องสำหรั บพนักงำน ผมอยู่กันเป็ นครอบครั ว ญำติกอ็ ยู่ใกล้ ๆ กันไป
มำหำสู่ กันตลอด เลิกงำนก็ไปเที่ยวเล่ นหำกันมันดูไม่ เดียวดำยไม่ เหงำ บำงทีมีงำนเช่ น งำนแต่ งเหมือนวันรวมญำติ”
นาย ง. “สบำยมำกครั บถ้ ำเที ยบกับกำรอยู่ที่บ้ำน ผมพักที่ ทำงำนและไปอยู่กับพ่ อแม่ บ้ำงในวันหยุด พ่ อแม่
ทำงำนทั้งสองคนเลยมีเงินส่ งกลับไปให้ ป่ ูกับย่ ำและดูแลพวกผมตอนเด็กๆ เลยอยำกมำอยู่ด้วยเพรำะน่ ำจะหำรำยได้ ได้
หลำยทำง มันดีตรงที่เรำมีเงินเหลือไว้ ซื้อของกินของใช้ และเก็บไปซื ้อที่ทำงที่บ้ำนได้ ”
นาง จ. “แรกๆอยู่กับพี่สำว ก็คับแคบเพรำะต้ องนอนรวมกันหลำยคน หลังจำกมีแฟน แฟนชวนมำทำงำน
ที่นี่แม้ งำนจะหนักหน่ อย เวลำมีสินค้ ำเข้ ำและออก แต่ ค่ำตอบแทนดี มีห้องพักให้ ให้ ทำให้ สำมำรถเก็บเงินได้ เยอะ”
นาย ฉ. “ในตอนนี เ้ รี ยกได้ ว่ำอยู่ในระดั บดีมำก บ้ ำนที่ พักสะดวกสบำย ใครขำดเหลือนำยจะหำมำให้ เช่ น
พวกเครื่ องครั ว ทุกคนช่ วยกันในเรื่ องของควำมสะอำด มีกฎระเบี ยบที่ ใช้ ในกำรดูแล เมื่อก่ อนได้ ไปใช้ แรงงำนที่ ใน
กรุ งเทพฯ อยู่ตำมแคมป์ คนงำนมีชีวิตที่ลำบำกมำก นำ้ ไฟไม่ มีเวลำฝนตกลำบำกสุดๆ หรื อต้ องย้ ำยที่ตลอดเวลำ”
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นาย ช. “เมื่อก่ อนพักกับพี่พอพี่แต่ งงำนผมก็ออกมำอยู่ที่พักที่ทำงำน สะดวกสบำยดีครั บห้ องกว้ ำงเมื่อก่ อน
อยู่กับเพื่อนร่ วมงำน ตอนนีเ้ ค้ ำกลับบ้ ำน ผมเลยได้ อยู่คนเดียว”
4.2.4 รายได้ เงินเดือนที่ได้รับ ค่าโอที เงินพิเศษ ค่าล่วงเวลา
ในปัจจุบนั พวกเรามีรายได้เงินเดือนที่ได้เทียบเท่ากับค่าแรงงานมาตรฐานทัว่ ไป หลายคนมีรายได้เทียบเท่า
ค่าแรงคนไทย เงินเดือนจ่ายตรงเวลา มีการจ่ายเงินพิเศษตามเทศกาลต่างๆ มีเบี้ยเลี้ยง และมีการจ่ายค่าล่วงเวลา
นาย ก. “รำยได้ ถือว่ ำรำยได้ ดีมำกๆ เจ้ ำนำยให้ เงินเดือนผมเท่ ำกับพนักงำนไทยคนอื่ นๆ นำยก็ให้ ค่ำโอที
ช่ วงสงกรำนต์ หรื อตรุ ษจี นก็จะให้ เงินพิเศษ แต่ ถ้ำมีงำนเข้ ำมำเยอะ นำยก็ยังให้ พิเศษอี กต่ ำงหำก เคยทำงำนมำหลำยที่
ลำบำกมำกไม่ ค่อยได้ ตำมที่ตกลงโดนเอำเปรี ยบมำตลอด ผมเคยเจอไปทวงเงินแล้ วโดนทุบตีด้วยแต่ นั่นนำนมำแล้ ว”
นาย ข. “ผมทำมำหลำยที่ มำก แต่ ทำงำนที่ นี่ 10 ปี ทำให้ ร้ ู ว่ ำงำนที่ นี่ดีที่สุด แม้ ว่ำจะงำนหนักในบำงครั้ ง แต่
ค่ ำตอบแทนเรื่ องของเงินเดือน เจ๊ มีควำมยุติธรรม และให้ เหมือนเรำเป็ นคนไทยคนนึ ง ทำงำนดึกเจ๊ กจ็ ะมีของกินให้
และให้ โอที ในช่ วงสงกรำนต์ หรื อตรุ ษจี นเจ๊ กม็ ีสินนำ้ ใจให้ เงินเรำถ้ ำเกิดปั ญหำสำมำรถขอเบิกเงินล่ วงหน้ ำได้ ”
นาย ค. “ซึ่ งที่ อื่นอยู่มำไม่ มี OT ให้ จ่ ำยช้ ำจ่ ำยไม่ ครบจำนวน ผมมำทำที่ นี่ได้ 2 ปี ที่ นี่รำยได้ ค่อนข้ ำงดีนะ
เริ่ มมีเงินเก็บบ้ ำงแล้ ว นำยจ่ ำยให้ ไม่ ได้ เอำเปรี ยบมี OT มีเบีย้ เลีย้ งให้ มีเงินพิเศษ ที่สำคัญเงินออกตรงเวลำมำก”
นาย ง. “รำยได้ ถือว่ ำดี อำจจะไม่ ใช่ เยอะที่สุดแต่ มีค่ำตอบแทนที่ยตุ ิธรรม เพรำะมีโอที และเงินพิเศษหลำยๆ
อย่ ำงให้ ดีที่พ่อแม่ ทำมำหลำยที่ มีประสบกำรณ์ เค้ ำก็บอกๆกันว่ ำที่ไหนดี ”
นาง จ. “รำยได้ ดีกว่ ำที่ ทำที่ เก่ ำมำก ไม่ ได้ หักค่ ำอะไรเลย ทำให้ เงิ นที่ ได้ รั บเต็มจำนวน ในกำรทำงำน
ล่ วงเวลำ ก็จะจ่ ำยตำมจริ ง จะแจ้ งล่ วงหน้ ำว่ ำในแต่ ละวันจะมีกำรทำโอทีหรื อไม่ ทำให้ ร้ ู เวลำกำรทำงำนในแต่ ละวัน”
นาย ฉ. “เงิ นเดือนที่ ได้ นำยให้ ตำมอำยุงำนและควำมใส่ ใจควำมขยันในกำรทำงำน ในแต่ ละปี จะเพิ่ มขึน้
หรื อลดลงจะพิจำรณำกันเป็ นปี ต่ อปี ซึ่ งนำยจะมองจำกงำนที่ ได้ ตำมรำยได้ ของปี นั้นๆ นำยจะให้ เงินพิเศษ ตอนวัน
สงกรำนต์ และ วันปี ใหม่ เพื่อเป็ น แรงใจในกำรทำงำนอำจจะไม่ มำกแต่ พวกเรำก็ร้ ู สึกว่ ำเป็ นสิ่ งที่ดี”
นาย ช. “ได้ เงินเป็ นค่ ำแรงรำยวัน เพรำะเมื่อก่ อนเกเร ขำดงำนบ่ อยมำก เวลำงำนเยอะๆ จะมีค่ำโอที”
4.2.5 ลักษณะงานที่ทา
งานที่ ส่ ว นใหญ่ ท างานด้า นการให้บ ริ ก ารรั บ -ส่ งสิ น ค้า โดยจะมี ห น้าที่ ต รวจสอบและเช็ คสิ น ค้า ยก
กระสอบและเขียนกระสอบที่เป็ นตัวเลขและภาษอังกฤษ ในรายละเอียดของสิ นค้าที่จะขนส่ ง จะดูแลเรื่ องรายละเอียด
ของการขนส่ งจัดเรี ยงสิ นค้าจากโกดังขึ้นรถขนส่ ง ส่ งสิ นค้า
นาย ก. “เมื่อก่ อนทำตั้งแต่ งำนแบกของ ก่ อสร้ ำง ซักผ้ ำ คัดแยกผ้ ำ ส่ วนตอนนีง้ ำนที่ ทำ จะเป็ นพนักงำนเช็ค
สิ นค้ ำ และส่ งของ โดยจะทำหน้ ำที่ตรวจสอบ คลังสิ นค้ ำเพื่อไม่ ให้ มีกำรตกค้ ำง ลงรำยเละเอียดเพื่อรำยงำนหั วหน้ ำ”
นาย ข. “ผมเป็ นพนักงำนพนักงำนรั บส่ งสิ นค้ ำ ช่ วยยกกระสอบและเขียนกระสอบที่เป็ นตัวเลขและ
ภำษำอังกฤษ ในรำยละเอียดของสิ นค้ ำที่จะขนส่ ง กำรขึน้ ของลงของ ตรงตำมรำยกำรหรื อไม่ ”
นาย ค. “ผมเป็ นพนักงำนเช็คสิ นค้ ำ ว่ ำมีสินค้ ำมีเข้ ำ-ออกจำนวนเท่ ำไหร่ เขียนกระสอบ ที่จะใช้ ส่งสิ นค้ ำ”
นาย ง. “จัดเรี ยงสิ นค้ ำจำกโกดังขึน้ รถขนส่ ง และส่ งของบ้ ำง ถ้ ำพนักงำนขนส่ งหยุดงำน”
นาง จ. “จะทำหน้ ำที่ รับสิ นค้ ำเมื่อมีสินค้ ำเข้ ำจะตรวจสอบ กำรห่ อสิ นค้ ำ และลงบันทึ กว่ ำสิ นค้ ำนั้นๆ เป็ น
อะไร ก่ อนบรรจุหรื อมีกำรชำรุ ดในเรื่ องของห่ อหรื อไม่ มีสินค้ ำเข้ ำ-ต้ องส่ งจำนวนกี่ชิน้ สำยส่ งไปเส้ นไหนบ้ ำง”
นาย ฉ. “ทำหน้ ำที่ส่งสิ นค้ ำและช่ วยขึน้ ของถ้ ำพนักงำนขำด กำรที่เรำช่ วยเหลืองำน มันน่ ำจะเป็ นสิ่ งที่ดี”
นาย ช. “พนักงำนจัดเรี ยงสิ นค้ ำ ยกของโดยจะจัดเรี ยงตำมใบขนส่ ง ตำมสำยที่จะไปส่ ง”
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
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4.2.6 ความเชื่อมโยง ความแปลกแยกทางวัฒนธรรม
มี ค วามเชื่ อ มโยงต่ อ กัน ในเรื่ อ งวัฒ นธรรมมี ก ารผสมผสานที่ จ ะอยู่ร่ วมกัน ไม่ มี ค วามแปลกแยกทาง
วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ อาหารการกิน ศาสนา โดยไม่มีความแตกแยก มีเพียงส่ วนเล็กน้อยที่รู้สึกแตกต่าง
นาย ก. “ไม่ ได้ มีปัญหำเรื่ องวัฒนธรรม อะไรนะทุกคนก็อยู่กันได้ พวกผมก็ไปวัด ตำมเทศกำล ค่ อนข้ ำง
เรี ยบง่ ำย ไม่ ได้ ยึดติด ด้ วยคนไทยที่อยู่ในอรั ญ หรื อคนกัมพูชำ เรำอยู่ด้วยกันมำนำนมันเลยไม่ ได้ มีข้อแตกต่ ำงอะไร”
นาย ข. “ผมไม่ เห็ นมีอะไรแปลกแยกนะเพรำะคนส่ วนใหญ่ ก็เป็ นคนกัมพูชำซะส่ วนใหญ่ ไม่ มีชำติ อื่น
เท่ ำไหร่ นะที่ร้ ู ส่ วนคนไทยก็ชินกับกำรอยู่ร่วมกันกับคนกัมพูชำ แม้ จะอยู่ที่ไทย อำหำรกำรกิน ศำสนำก็เหมือนเดิม”
นาย ค. “ไม่ มีอะไรที่ แตกต่ ำงไปทำงไหนมีแต่ คนบ้ ำนเดียวกัน หลำยคนมีกิจกำรของตัวเอง”
นาย ง. “ผมรู้ สึกได้ ว่ำมีควำมแตกต่ ำงนะครั บ มีช่องว่ ำง แม้ จะไม่ มำกก็ตำม”
นาง จ. “เรำว่ ำเรำชิ นกับสิ่ งแวดล้ อมและควำมเป็ นอยู่ทั้งสองที่ มันเหมือนเป็ นส่ วนหนึ่งของประเทศตัวเอง
เลยเพรำะมองไปทำงไหนก็มีคนของประเทศตัวเอง”
นาย ฉ. “รู้ สึกว่ ำเชื่ อมต่ อกันด้ วยวัฒธรรมที่ ใกล้ เคียง อำจจะด้ วยที่ ผมอยู่เมืองไทยมำนำน ทำให้ ร้ ู สึ กอยู่บ้ำน
ทั้งสองที่ เวลำกลับบ้ ำนหรื อทำงำนก็ไม่ ได้ ร้ ู สึกว่ ำแตกต่ ำงอะไร”
นาย ช. “ก็ยงั ไม่ ชิน เพรำะมีหลำยอย่ ำงที่ไม่ เข้ ำใจ”
4.2.7 ความมัน่ คงในการทางาน
มีความมัน่ คง ในเรื่ องการทางาน มีงานให้ทาอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ที่ทามีธุรกิจหลายอย่าง อาชีพ สวัสดิการ
ที่ได้รับ การดูแลอย่างดีจากนายจ้าง มีการพูดคุยทาความเข้าใจในช่วงโรคระบาดโควิด 19 พูดคุยในเรื่ องของความ
สมัครใจที่หรื ออยูห่ รื อกลับภูมิลาเนา
นาย ก. “พวกเรำ ค่ อนข้ ำงเจอนำยดี กำรทำงำนและเงินเดือนค่ อนข้ ำงมีสวัสดิกำรดี งำนดีมำตลอดเพรำะ
นำยมีธุรกิจหลำยด้ ำน ได้ เงินเดือนประจำ มีค่ำโอที ทุกเทศกำล นำยจะแจกเงินและของ ลูกๆ เกิดนำยก็ดูแล”
นาย ข. “งำนค่ อนข้ ำงมั่นคง เพรำะจะมีงำนเข้ ำมำตลอด แม้ แต่ ในช่ วง ที่ มีโรคระบำดแม้ จะมีงำนน้ อย แต่
เรำก็ยงั สำมำรถอยู่ได้ เจ๊ พูดคุยทำควำมเข้ ำใจ ว่ ำอำจจะได้ บำงส่ วนที่ ลดลงไป เช่ นโอที ไม่ มี เงินเดือนอำจจะเป็ นรำยวัน
มีกำรปิ ดด่ ำนชำยแดน ใครอยำกกลับบ้ ำนก็ได้ ให้ เงินไปเพื่อเป็ นค่ ำเดินทำง พอหมดเรื่ องโรคอยำกกลับมำเจ๊ กย็ ินดี”
นาย ค. “นำยผลักดันให้ ทำใบอนุญำต พอมีใบอนุญำตทำให้ มีควำม มั่นคงในกำรทำงำน มีงำนให้ ทำตลอด
วันหยุดก็ยงั มีข้ำวให้ แม้ ในช่ วงที่งำนน้ อย นำยยังหำงำนมำให้ จะได้ มีรำยได้ ประคองตัวเองและครอบครั ว”
นาย ง. “ผมเคยทำงำนมำหลำยอำชี พส่ วนใหญ่ จะเป็ นอำชี พรั บจ้ ำง ใช้ แรงงำนไม่ ว่ำจะเป็ นกำรขนของ กำร
ขำยหน้ ำร้ ำน ซั กล้ ำง กำรทำควำมสะอำด ค่ ำแรงส่ วนใหญ่ จะมีทั้งรำยวันและรำยเดือน โดยที่ มีกำรเข้ ำออกงำนกัน
หลำยคนทำมำหลำยอำชี พโดยมีควำมชำนำญในอำชี พนั้น แต่ ผมทำที่นี่ได้ 3 ปี รู้ สึกแม้ งำนจะมีหนักบ้ ำงแต่ สบำยใจ”
นาง จ. “มีควำมมั่นคงในกำรทำงำนสู ง งำนมีควำมต่ อเนื่ อง แม้ ในช่ วงที่ ไม่ มีงำนเยอะ ก็จะมีกำรจ่ ำยเงิ น
ปกติอย่ ำงในช่ วงโควิด 19 รอบแรกนำยก็จะเรี ยกพูดคุยและสอบถำมควำมสมัครใจว่ ำใครจะกลับบ้ ำนบ้ ำง เมื่อหมดโค
วิด 19 รอบนั้นนำยก็จะเรี ยกกลับมำทำงำน ทำให้ ร้ ู สึกมีควำมวำงใจในที่ทำงำนทำให้ ไม่ อยำกเปลี่ยนงำนไปทำที่อื่น”
นาย ฉ. “ผมเปลี่ยนงำนมำเป็ น10 งำนแล้ วเจอมำทุกรู ปแบบ มีกระทั้งไม่ ให้ กินข้ ำวถ้ ำงำนไม่ เสร็ จโกงเงิน
ค่ ำแรงหรื อตอนเด็ก ๆ ที่โดนทุบตีเพรำะนั่งหลับในเวลำทำงำนที่หลับเพรำะเรำเหนื่อยมำกทำงำนทั้งวันทั้ งคืนเลยหลับ
แต่ เค้ ำไม่ เข้ ำใจ หลังนั้นหนีเลยนะ เปลี่ยนงำนหลำยที่จนมำเจอนำยดีมำกคนปั จจุบันนำยเข้ ำใจเรำในทุกอย่ ำง”
นาย ช. “ดีกว่ ำอยู่ที่บ้ำนเยอะเลยครั บ มีหลำยอย่ ำงให้ ผมได้ และพี่ชำยก็ไม่ ให้ ลำออก”
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
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4.2.8 ความพึงพอใจในการทางานในประเทศไทย
ทุกคนต้องการที่จะทางานในประเทศไทย ด้วยมีความผูกพัน ในเรื่ องการทามาหากิน ในอาชีพเพราะให้ที่
กินที่อยูแ่ ละมีรายได้เลี้ยงครอบครัว และมีลกู หลานอยูน่ ี่ญาติพี่นอ้ งอยูร่ ่ วมกันทาให้รู้สึกประเทศไทยเป็ นบ้านมากกว่า
นาย ก. “ก็ชอบ ผมอยู่มำ 20 กว่ ำปี ได้ นำนๆ จะกลับประเทศเพรำะมีควำมผูกพันที่ จะอยู่ที่นี่ลูกหลำนอยู่นี่
ญำติพี่น้องอยู่นี่กันหมด ผมอยู่จนมีหลำนทำให้ ร้ ู สึกประเทศไทยเป็ นบ้ ำนมำกกว่ ำมองไปทำงไหน มีแต่ ญำติพี่น้อง”
นาย ข. “ก็คิดว่ ำ จะทำงำนเก็บเงินไปเรื่ อยๆ เพรำะกลับไปอยู่ประเทศของตัวเองก็ไม่ มีงำนให้ ทำ พืน้ ที่ ที่จะ
ทำกินไม่ มีกพ็ ยำยำมทำงำน ต่ อใบอนุญำตทุกปี เพื่อทำงำนที่นี่ให้ นำนที่สุด เจ้ ำนำยคนปั จจุบันแนะนำทุกอย่ ำง”
นาย ค. “ตอนนีร้ ้ ู สึกดีมำกๆ ไม่ ต้องลำบำก เหมือนเมื่อก่ อน”
นาย ง. “ชอบมำก หำกมีลกู ก็คิดว่ ำจะให้ เค้ ำอยู่ที่นี่หรื อส่ งกลับบ้ ำนเพรำะทำงำนสองคนได้ เงินเยอะกว่ ำ”
นาง จ. “มีควำมรู้ สึ กผูกพันกับเมืองไทยเพรำะให้ ที่กินที่ อยู่และมีรำยได้ เลีย้ งครอบครั ว มีควำมผูกพันกั บ
เจ้ ำนำย เพรำะเจ้ ำนำยใส่ ใจดูแลเป็ นอย่ ำงดี มีควำมเป็ นห่ วงในเรื่ องของเศรษฐกิจและโรคระบำด ทำให้ รำยได้ ของนำย
ลดลง แต่ นำยยังมีข้ำวและแม่ เบีย้ เลีย้ งดูแลทุกคน”
นาย ฉ. “ผมรู้ สึกได้ ถึงควำมเป็ นมำกกว่ ำที่ ให้ ที่ทำงำนและชี วิตใหม่ มันเหมือนบ้ ำน”
นาย ช. “สนุกกับกำรอยุ่ที่นี่ครั บเพื่อนเยอะ ญำติพี่น้อง เหมือนอยู่บ้ำนตัวเอง เลิกงำนก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ”
4.2.9 ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างหรื อผูป้ ระกอบการ
นายจ้างดูแลเป็ นอย่างดี มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อได้รับความพอใจสู งสุ ดเพื่อจะได้ทางาน
ด้วยกัน เมื่ อมีปัญหาที่ เกิดขึ้นก็จะรับฟั งและแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นร่ วมกัน มี การดูแลในเรื่ องความเป็ นอยู่ การศึกษา
การดูแลเมื่อเจ็บป่ วยในครอบครัวและบุตรหลานของพนักงาน การดูแลอย่างดีในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด 19
นาย ก. “เมื่อก่ อนเรี ยกได้ เคยเจอมำหลำยรู ปแบบมำก ทุบตีกม็ ี โกงก็มี นำยค่ อนข้ ำงใจดี และรู้ สึ กว่ ำเขำเอำ
ใจใส่ ในทุกเรื่ อง ลูกหลำนผมนำยก็ดแุ ลเวลำเจ็บไข้ กพ็ ำไปรั กษำ หลำนผมนำยก็ส่งให้ เรี ยนหนังสื อ”
นาย ข. “เจ๊ ดีนะช่ วยเหลือผมตลอด พูดคุยในเรื่ องของปั ญหำได้ ถำมไถ่ สำรทุกข์ สุขดิบทุกอย่ ำง ไม่ ได้ ถำม
แต่ เรื่ องงำน เรำสำมำรถไปปรึ กษำ ในเรื่ องงำนหรื อเรื่ องส่ วนตัวกับแกได้ แรกๆ แกถำมตลอดว่ ำเงินพอใช้ ไหม”
นาย ค. “เจ้ ำนำยค่ อนข้ ำงใจดี อำจมี นำ้ เสี ยงดุ หรื อเสี ยงดังบ้ ำง แต่ ถ้ำผิ ดพลำดก็จะโดนดุแล้ วสอนให้ ทำ
อย่ ำงถูกวิธี หรื อถ้ ำผิดพลำดร้ ำยแรงก้ จะเรี ยกมำตำหนิ และออกใบเตื อน เมื่อก่ อนผมชอบหนี เที่ ยวโดนเรี ยกมำดุ แต่
เจ้ ำนำยก็ให้ โอกำส ตอนนีผ้ มโตแล้ วไม่ ได้ ทำตัวเกเรเหมือนเมื่อก่ อนเพรำะคิดว่ ำตัวเองไม่ ได้ มีโอกำสบ่ อยๆ”
นาย ง. “นำยใจดีและเป็ นกันเองสำมำรถพูดคุยได้ หำเรำมีปญหำ แม่ ผมป่ วยนำยก็หำทำงช่ วยพำไปรั กษำ
แม้ แม่ ผมจะทำงำนอีกอื่นนำยก็ดูแลให้ ”
นาง จ. “นำยจ้ ำงสำหรั บพวกเรำเป็ นสิ่ งสำคัญมำก นำยดีเรำยอมเหนื่อยนะเพรำะพวกเค้ ำเข้ ำใจและรู้ ว่ ำถ้ ำ
พวกเค้ ำใส่ ใจเรำ เรำก็จะตอบแทนในสิ่ งที่นำยให้ เรำอย่ ำงเต็มที่นำยคนปั จจุบันดีมำก”
นาย ฉ. “ในช่ วงโควิด 19 ที่ ผ่ำนมำ พวกเรำก็เห็นว่ ำนำยมีผลกระทบจำกกำรสั่ งปิ ดด่ ำนชำยแดนสิ่ ง ที่ เรำ
ได้ รับจำกนำยคือค่ ำตอบแทนและเงินก้ อนเพื่อให้ เรำได้ กลับบ้ ำน และคำมัน่ สั ญญำที่จะรั บเรำกลับมำทำงำน”
นาย ช. “ยังไม่ สนิท แต่ ร้ ู สึกว่ ำนำยใจดีมำก”
4.2.10 ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมเพียงพอและสวัสดิการที่ได้รับ
พนักงานส่ วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือนออกตรงเวลา มีสวัสดิการที่พกั ข้าว ค่าเบี้ยเลี้ยงแต่ละ
วัน สามารถเบิกล่วงหน้าได้ ดูแลรักษาและออกค่าใช้จ่ายให้ท้ งั หมดเมื่อพนักงานและคนในครอบครัวเจ็บป่ วย
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นาย ก. “ค่ ำตอบแทนที่ ได้ ดีมำกที่ นี่นำยมีบ้ำนให้ อยู่มีข้ำวให้ มีเบีย้ เลีย้ ง เรำแทบจะไม่ ต้องซื ้ออะไรให้ แต่
ผมออกไปอยู่ข้ำงนอกเพรำะควำมสะดวก ส่ วนคนที่ มีครอบครั วก็สำมำรถอยู่ได้ สิ่งที่นำยให้ มีมำกกว่ ำที่อื่นเยอะมำก”
นาย ข. “เรี ยกว่ ำดีมำกๆ เลยล่ ะ ผมเคยอยู่มำหมดแล้ วนำยที่ ใ ห้ เงินไม่ ครบโกงเงินหรื อแม้ กระทั่ง แทบจะ
ไม่ ให้ เรำกินข้ ำว ที่นี่ดีสวัสดิกำรดีมีบ้ำนให้ อยู่ และ มีข้ำว ค่ ำกับข้ ำวต่ อวัน 35 บำท เรำสำมำรถจะซื ้ออะไรกินก็ได้ ”
นาย ค. “มีสวัสดิกำรที่ ดีกว่ ำที่ อื่นที่ ทำมำที่ พักข้ ำว ค่ ำเบี ย้ เลีย้ ง มีปัญหำพูดคุยและเบิ กล่ วงหน้ ำได้ ผมเคย
ป่ วยนำยพำไปรั กษำและออกค่ ำใช้ จ่ำยให้ ทั้งหมด เพื่อนผมทำอีกที่ ป่วย 3-4 วัน เจ้ ำนำยเค้ ำให้ ลำออกเลย”
นาย ง. “ผมทำมำนำนและหลำยที่ รำยวันเป็ นสิ่ งที่ ผมเลือกไม่ ได้ และทำให้ ผมไม่ มีเงิ นเก็บ ผมพยำยำม
ปรั บเปลี่ยนกำรใช้ เงินและดูแลเรื่ องกำรเงิน จนผมคิ ดว่ ำ สิ่ งที่ ดีที่สุดคื อเงินเดือนประจำผมเลือก งำนที่ จะให้ เงินเดือน
ผมเป็ นแบบรำยเดือนเพรำะสำมำรถเก็บเงินได้ แต่ ถ้ำเป็ นรำยวัน บำงทีเขำหั กจนเรำไม่ เหลืออะไรเลย”
นาง จ. “เคยเจอมำหมดแล้ วหรื อไม่ ได้ รับค่ ำจ้ ำงเลย จ่ ำยค่ ำจ้ ำงล่ ำช้ ำ จ่ ำยไม่ ส มำ่ เสมอหรื อไม่ จ่ำยเต็ม
จำนวนที่ ตกลงไว้ ตอนแรก นอกจำกนี บ้ ำงคนยังถูกตัดเงิ นเดื อนตำมอำเภอใจของนำยจ้ ำงและบำงครั้ งก็ตัดมำกกว่ ำ
รำคำจริ งที่คนรั บใช้ ต้องรั บผิดชอบได้ แต่ ปัจจุบันดี มำกมีให้ ทุกอย่ ำงที่พัก ข้ ำว เบีย้ เลีย้ ง”
นาย ฉ. “ที่ พักจะเป็ นบ้ ำนพักคนงำนเรำสำมำรถอยู่เป็ นครบอครั วได้ นำยจะจัดกำรเรื่ องเรี ยนและดูแลเรื่ อง
ของกำรไปโรงเรี ยนให้ ตอนคลอดก็ดูแลเรื่ องโรงพยำบำลและค่ ำใช้ จ่ำยที่สำคัญเงินออกตรงเวลำ”
นาย ช. “มีที่พักให้ และมีข้ำว เบีย้ เลีย้ งให้ ในแต่ ละวัน”
4.3 ปั ญหาต่าง ๆ ที่พบ
ปั ญหาส่ วนที่ พบคือการเอารั ดเอาเปรี ยบในเรื่ องของการทางาน การจ่ายเงิน ระหว่างคนในชาติเดียวกัน
หรื อคนไทยบางคน ข้อกังวลในเรื่ องของการต้องหางานใหม่หรื อการต้องกลับประเทศหากไม่มีงานทา
นาย ก. “อำจจะด้ วยผมทำงำนและอยู่ที่นี่มำนำน ปั ญหำที่ เจอเรำเองไม่ ค่อยได้ มีปัญหำกั บใครหรื ออะไร
มำกมำยด้ วยกำรที่ อยู่มำนำนมีวิถีชีวิตเดิมๆ เรำเลือกใช้ ชีวิต เพื่อทำงำนเก็บเงิน เลยมองข้ ำมปั ญหำอื่ นๆออกไป เช่ น
งำนหนักแต่ นำยดีมนั ก็ตัดปั ญหำเหล่ ำนั้นไปเพรำะถ้ ำงำนไม่ ดี นำยเอำเปรี ยบอันนีป้ ั ญหำใหญ่ กว่ ำเยอะ”
นาย ข. “ปั ญหำคื อกลัวเรื่ องกำรกลับประเทศ อยู่ที่นี่มีงำนทำแต่ ช่วงนี ้เรำเข้ ำใจว่ ำมันอยู่ในช่ วงปั ญหำ
หลำยๆ อย่ ำง กลัวเรื่ องไม่ มีงำนให้ ทำพยำยำมทำงำนด้ วยควำมตั้งใจและเข้ ำใจในเรื่ องปั ญหำที่เจ้ ำนำยเจอด้ วย”
นาย ค. “แรกๆที่ มำจะมีเรื่ องของเจ้ ำถิ่นทั้งคนไทยและคนกัมพูชำเอง โดยที่ เรำไม่ สำมำรถทำอะไรได้ กำร
ทำงำนที่ไม่ มีประสิ ทธิ ภำพในเรื่ องของกำรเงินโดนโกงค่ ำแรง เช่ นตกลงกัน 200 บำท โอที ชม. ละ10 บำท ต่ ำงจำกแต่
พอจ่ ำยเงินจ่ ำยแค่ 200 บำท ไม่ จ่ำยค่ ำโอที และควำมเป็ นอยู่ที่แย่ กห็ ลีกเลี่ยงและออกจำกที่ทำงำนที่เอำรั ดเอำเปรี ยบ”
นาย ง. “มำอยู่แรกๆ ด้ วยควำมเป็ นเด็กและตำมพ่ อแม่ มำมันเลยไม่ มีปัญหำ ช่ วงแรกๆ เก็บเงินไม่ ได้ เพรำะ
เที่ยวหมด ได้ งำนไม่ ค่อยดีมีปัญหำเรื่ องกำรจ่ ำยเงินทำให้ ต้องนับ 1 ใหม่ เสมอ”
นาง จ. “จะมีปัญหำแรกๆในช่ วงกำรทำงำนเพรำะด้ วยควำมที่เป็ นผู้หญิงและเจอที่ ทำงำนที่ ไม่ มีควำมมั่นคง
เพรำะเขำต้ องกำรแรงงำนที่ เป็ นผู้ชำยมำกกว่ ำเมื่อเกิดปั ญหำเขำก็จะให้ เรำออกโดยไม่ ได้ แจ้ งล่ วงหน้ ำ กำรแก้ ปัญหำ
ของข้ ำพเจ้ ำคือเลือกงำนที่มีควำมมั่นคง เพื่อจะได้ ลดปั ญหำกำรให้ ออกจำกงำนกระทันหั น”
นาย ฉ. “ปั ญหำเรื่ องกำรทำงำนที่ ผ่ำนมำส่ วนใหญ่ เรำก็จะเจอเรื่ องนำยและงำนที่ ไม่ ค่อยดีแต่ สิ่งที่ พองำนที่
ดีเรำก็ตั้งใจทำงำน โดยมีค่ำตอบแทนให้ เรำและสร้ ำงควำมมั่นคงให้ กับเรำได้ ”
นาย ช. “ก็ไม่ ค่อยชิ นเพรำะเพิ่งมำเริ่ มทำงำนที่ นี่พยำยำมปรั บตัวอยู่ มี บ้ำงที่ คิดถึงที่ บ้ำนพ่ อแม่ พี่น้องที่ บ้ำน
อยู่กันหลำยคน ดีที่มีพี่ชำยอยู่ใกล้ เบื่อๆ ก็ไปหำพี่ชำย”
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4.4 การวางแผนชีวติ
การมาทางานใช้แรงงานเป็ นที่ทราบกันว่าหลายคนต้องการที่จะกลับบ้านในช่วงบั้นปลายชีวิตหรื อมีเงินเก็บ
สักก้อนหนึ่ ง แต่หลายคนก็เลือกที่จะตั้งหลักปั กฐานที่ประเทศไทยเพราะด้วยทรัพยากรและเศรษฐกิจของไทยที่ดีกว่า
ประเทศของตนทาให้เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตที่นี่ แต่หลายคนก็เลือกที่ จะกลับบ้านของตนโดยที่จะเลือกที่จะส่ งเงินไป
ปลูกบ้านกันและเตรี ยมที่จะค้าขายหรื อทาธุรกิจขนส่ งกับไทยต่อไป
นาย ก. “ก็คิดว่ ำทำงำนจนกว่ ำจะทำไม่ ไหวแล้ วค่ อยกลับไปพยำยำมเก็บเงิ นเพื่ อจะได้ กลับไปอยู่บ้ำน
อำจจะค้ ำ ขำยเล็ก น้ อ ยหรื อท ำสวนท ำไร่ ต่ อไป ส่ วนลูก หลำนแล้ ว แต่ เ ค้ ำ เลย เค้ ำ ดี ที่ หลำนๆ เรี ยนที่ นี่ ทำให้ ได้ ร้ ู
ภำษำไทย คงมีประโยชน์ กับเค้ ำในอนำคตตัว ผมเองอยำกมีควำมมัน่ คงแต่ กห็ วังกลับไปบ้ ำนแบบลืมตำอ้ ำปำกได้ ”
นาย ข. “ก็พยำยำมเก็บเงิน เพรำะไม่ ร้ ู อนำคตจะเป็ นยังไง งำนช่ วงนีแ้ ม้ จะน้ อย แต่ ยงั ดีที่มีงำนบ้ ำง อยำกอยู่
เมืองไทยเพื่อหำเงิ นต่ อไปเรำก็คำดหวังว่ ำจะอยู่ให้ นำนที่ สุดถ้ ำต้ องกลับก็พยำยำมกลับมำทำงำนใหม่ ให้ ได้ เพรำะที่
บ้ ำน เงินและงำนไม่ มี”
นาย ค. “พยำยำมทำงำนให้ ดีที่สุด และเก็บเงิ นส่ งกลับบ้ ำนเพื่ อให้ พ่อแม่ ปลูกบ้ ำนและทำห้ องเพื่ อที่ จะ
กลับไปค้ ำขำยที่ บ้ำนดี ใจที่ ปัจจุบันยังมีโอกำสทำงำนทำให้ มีงำนมีเงินได้ เลีย้ งตัวเองและครอบครั วดี ขึน้ ดีใจที่ ได้ มำ
ทำงำนในเมืองไทย แม้ ผมได้ งำนดีแต่ กย็ งั อยำกกลับไปอยู่ที่บ้ำนตัวเองเพรำะสุดท้ ำย ยังไงก็อยำกกลับบ้ ำน”
นาย ง. “อยำกมี กิจกำรที่ ทำงำนประสำนกับประเทศไทย อยำกค้ ำขำยโดยนำของจำกกัมพูชำมำขำยที่
ชำยแดนหรื อพ่ อค้ ำเพรำะเรำรู้ เรื่ องขนส่ งแล้ ว น่ ำจะขอคำปรึ กษำกับเจ้ ำนำยได้ บ้ำงแต่ คงต้ องเก็บเงิ นเพื่ อทำกิ จกำร
เพรำะน่ ำจะต้ องใช้ เงินเยอะและต้ องมีทุนสำรองอีก ถ้ ำจะทำต้ องเตรี ยมเงิน”
นาง จ. “เรำและสำมีเลือกที่ จะเก็บเงิ นและส่ งกลับ ไปปลูกบ้ ำน โดยที่ เรำพยำยำมทำงำนตำมจุดที่ เรำได้
วำงเป้ ำหมำยไว้ แต่ ถ้ำในอนำคต เศรษฐกิจมีควำมมั่นคงกว่ ำนีเ้ รำจะกลับไปรั บลูกมำอยู่ด้วย อยำกค้ ำขำยในไทย”
นาย ฉ. “อยำกจะให้ เปิ ดด่ ำนชำยแดนอี กจะได้ กลับไปทำงำนและจะพยำยำมเก็บเงิ น เพื่ อจะในอนำคต
จะเกิอะไรขึน้ มำอีก อยู่บ้ำนลำบำกมำก”
นาย ช. “พยำยำมเก็บเงินและดูแลพ่ อแม่ ให้ ได้ อยำกมีบ้ำน”
5. การอภิปรายผล
5.1 คุณภาพชีวติ
จากการศึกษาเรื่ องคุณภาพชี วิตในการทางานของแรงงานต่างด้าวในตลาดโรงเกลือ พบว่า สิ่ งที่พวกเขา
ต้องการในเรื่ องของการทางานที่มนั่ คง มีการจ่ายค่าตอบแทนตรงเวลา คุณภาพชีวิตการทางานที่ดี ความรู้สึกในการ
ทางานที่ มีต่อการทางานมีความรักและใส่ ใจในองค์กร ซึ่ งสามารถตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่ างกายและ
จิตใจ ทาให้บุคคลมีความพึงพอใจในการทางาน อันจะก่อให้เกิดผลดีกบั ตนเองและทาให้งานบรรลุวตั ถุประสงค์อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ยังทาให้การดาเนิ นชีวิตของบุคคลมีความสุ ขมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน (ชาญชัย วิทยาวรากรณ์,
2547) ได้สอดคล้องกับแนวคิดที่วา่ คุณภาพชีวิตเป็ นการมองชีวิตมนุษย์โดยภาพรวม เพราะมนุษย์ประกอบด้วยร่ างกาย
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด คุณภาพชีวิตของมนุษย์จึงพิจารณาชีวิตความเป็ นอยูใ่ นเวลานั้นๆ ว่าโดยสรุ ป
แล้ว คุณภาพชีวิตการทางาน หมายถึง สภาพการทางานที่มีความสุ ขทั้งทางร่ างกาย และจิตใจ อันเนื่องมาจากการได้รับ
การตอบสนอง ความต้องการในด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม มีความสุ ขทางกายได้แก่การมีอาหาร เสื้ อผ้า ที่
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อยูอ่ าศัย การอานวยความสะดวกต่างๆ อย่างเหมาะสมกับสภาพและฐานะของตน เกิดความสุ ขทางจิ ตใจ ได้แก่ การ
ได้รับความรักความอบอุ่น การยอมรับจากสังคม และความมัน่ คงทางจิตใจ (พิพฒั น์ จันทรา, 2542)
5.1.1 แรงผลักดันที่ทาให้เดินทางมาไทย พวกเขาต้องการมีชีวิตที่ดีข้ ึน โดยที่ส่วนใหญ่เข้ามาทางานพราะ
คาแนะนาของญาติพี่นอ้ งที่มาทางานก่อน เรื่ องเงิน หน้าที่การงาน โดยทุกคนหวังแค่การมีงานทา ในอดีตพวกเขาจะ
เข้ามาทางานโดยการลักลอบเข้ามาทางช่องทางอื่นๆโดยจะมีการชักนาของนายหน้าซึ่ งมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่อนข้างสู งแต่ในปั จจุบนั พวกเขามาในช่องที่ถูกกฎหมาย จากประสบการณ์การทางาน มีความสุ ขและความพึ งพอใจ
ในการทางาน ซึ่ งตอบสนองความต้องการของบุคคล รู ้ สึกว่างานนั้นทาให้ชีวิตมี คุณค่า มีความปลอดภัยต่อสุ ขภาพ
ความมัน่ คง ความก้าวหน้าและมีการดาเนินชีวิตที่ดีตามการยอมรับของสังคม (ภัทราพร ตาราไต, 2554)
5.1.2 ภาษาที่ใช้ ทุกคนพูดภาษาไทยได้ค่อนข้างดี สามารถฟังและสื่ อสารได้
5.1.3 ความเป็ นอยูใ่ นไทย จะอยูเ่ กาะกลุ่มกันแบบญาติพี่นอ้ งในบริ เวณใกล้เคียงกัน มีหอ้ งพักส่ วนตัวมีท้ งั
เช่าห้องพัก บ้านเป็ นหลัง หรื อการพักที่ทางาน ส่ วนใหญ่ที่ทางานจะมีที่พกั ให้ในบริ เวณที่ทางานเพื่อสะดวกในการ
เดินทาง ซึ่ งเกิดความรู ้สึกสภาพแวดล้อม สังคมหรื อวัฒนธรรม เสมือนอยูใ่ นพื้นที่ปลอดภัย (ชุติมา มาลัย, 2538)
5.1.4 รายได้ เงิ น เดื อ นที่ ไ ด้รั บ ค่ า โอที เงิ น พิ ศ ษ ค่ า ล่ ว งเวลา การศึ ก ษาที่ ผ่า นมา เงิ น เดื อ นซึ่ งเป็ น
ค่าตอบแทนการทางาน โดยพิจารณาในเรื่ องของจานวนค่าจ้างที่เหมาะสมกับปริ มาณของผลงาน และมีวิธีการจ่าย
ค่าจ้างที่ยตุ ิธรรมเสมอภาค (รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง, 2547) พบว่าแรงงานบางส่ วนในอดีตพวกเค้าได้รับค่าจ้างไม่สม่าเสมอ
หรื อไม่ได้รับค่าจ้าง นายจ้างจานวนมากจ่ายค่าจ้างล่าช้า จ่ายไม่สม่าเสมอหรื อไม่จ่ายเต็มจานวนที่ตกลงไว้ตอนแรก
บางคนยังถูกตัดเงินเดือนตามอาเภอใจของนายจ้างและตัดมากกว่าราคาจริ งที่ตอ้ งรับผิดชอบ ซึ่ งไม่ได้กาหนดให้มี
อัตราค่าจ้างขั้นต่า และในส่ วนของสวัสดิการก็ยงั ไม่มีกฎหมายใดๆ คุม้ ครอง แต่จากการสัมภาษณ์แรงงาน พวกเขา
เหล่านั้นได้รับค่าตอบแทนจากนายจ้างปั จจุบนั ที่สมน้ าสมเนื้อตามความเหมาะสมและดูแลเรื่ องเงินด้วยความยุติธรรม
5.1.5 ลักษณะงานที่ทา ส่ วนมากงานที่เลือกคืออาชีพรับจ้าง การขนย้ายสิ นค้า ในธุรกิจโลจิสติกส์หรื อ
ธุรกิจซื้ อมาขายไปเพราะค่อนข้างมีความมัน่ คงสู งเพราะมีงานให้ทาเสมอ (ทรู ปลูกปัญญา, 2562)
5.1.6 ความเชื่ อมโยง ความแปลกแยกทางวัฒนธรรม ด้วยจังหวัดสระแก้ว อยู่ติดกับชายแดนประเทศ
กัมพูชา ทาให้มีวฒั นธรรมใกล้เคียงกันในหลายๆ ด้าน และการข้ามไปมาทางานของแรงงานนั้นจะมีให้เห็นกันมานาน
ไม่มีความแปลกแยกทางวัฒนธรรม สองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนวัฒธรรมหรื ออยูร่ ่ วมกันได้ (ชุติมา มาลัย, 2538)
5.1.7 ความมัน่ คงในการทางาน อาชีพส่ วนใหญ่จะเป็ นอาชีพรับจ้าง โดยการใช้แรงงานไม่วา่ จะเป็ นการขน
ของ การขายหน้าร้าน ค่าแรงส่ วนใหญ่จะมีท้ งั รายวันและรายเดือน โดยมีความชานาญในอาชีพนั้น แต่งานส่ วนใหญ่
จะมีความมัน่ คงสู ง งานค่อนข้างมีความต่อเนื่ องมีงานรองรับตลอด แม้ในช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ที่ผา่ นมาใน
แต่ละครั้งนั้นสถานประกอบการ ก็ยงั พอมีงานรองรับหล่อเลี้ยงพวกเขาได้สิ่งที่เราได้พบได้คือพวกเค้าเหล่านั้นได้รับ
ความมัน่ คงทางการเงินและระบบการทางานที่ดีมีการดูแลในเรื่ องการให้การดูแลในเรื่ องการเงินการทางานที่ดี่มีการ
ป้ อนงานให้อย่าสม่าเสมอแม้วา่ จะมีวิกฤตการหลายๆ อย่างที่ผา่ นมา (รัตกัมพล พันธุ์เพ็ง , 2547)
5.1.8 ความพึงพอใจในการทางานในประเทศไทย มีทิศทางไปในทางที่ดี ทุกคนอยากทางานในประเทศ
ไทยต่อไป มีหลายคนที่ตอ้ งกลับไปอยูบ่ า้ นในช่วงโรคระบาดที่เกิดขึ้น แต่ก็พร้อมที่จะกลับมาทางานในประเทศไทย
เหมือนเดิมถ้ามีการเปิ ดพรมแดน (HR NOTE Thailand, 2562)

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 482

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

5.1.9 ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างหรื อผูป้ ระกอบการ ในการทางานทาให้พวกเขา ค่อนข้างเป็ นแรงงานที่
มีประสบการณ์ในการทางานสู งและใช้คาบอกต่อในเรื่ องของงานหรื อเจ้านายที่ให้ความเมตตาและให้ความยุติธรรม
ในการทางาน พวกเขาใช้ประสบการณ์ในการทางานมาเป็ นตัวเลือก (SATITER, 2559)
5.1.10 ค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเและสวัสดิการที่ได้รับ ค่าตอบแทนที่ได้จะมีการจ่ายที่ตรงเวลา มีขา้ ว เบี้ย
เลี้ยง มีที่พกั ในบริ เวณที่ทางาน มี การดูแลบุตรหลานของพนักงานให้มีการศึกษา การดูแลเมื่อมีการเจ็บป่ วย ไปจนถึง
ญาติพี่นอ้ ง และทาให้แรงงานพึงพอใจมากยิง่ ขึ้น (ธรรณฐภรณ์ สุ นทรถิรพงศ์, 2557)
5.2 ปั ญหาต่าง ๆ ที่พบปั ญหาการเอารัดเอาเปรี ยบของคนไทยและคนชาติเดียวกันในช่วงระยะแรกของการเข้า
มาในการทางานหลายคนอาจจะเคยโดนทุบตี การโกงเงินหรื อการรี ดไถเงิน ค่านายหน้าที่แพงเกินจริ ง แต่ในปั จจุบนั
หลายคนเลือกที่จะเข้ามาอย่าถูกกฎหมายปั ญหาเหล่านั้นเลยหมดไปในเรื่ องการทางานความพยายามในการฝึ กฝนด้วย
ตนเอง อย่างมากที่นายจ้างให้ตนเป็ นและพยายามปรับปรุ งตนเองเพื่อให้เข้ากับนายจ้างและที่เห็นเป็ นปั ญหามากที่สุด
คือ การระบาดไวรัสโควิด19 ที่ผา่ นมาทาให้ระบบทั้งเกิดความเสี ยหาย การปิ ดด่านชายแดน (ธรรมนิติม, 2562)
5.3 การวางแผนชี วิต การวางแผนชี วิตของพวกแรงงานต่างด้าวนั้นพวกเขาค่อนข้างมีการวางแผนที่ดีและมี
แบบแผน ที่สมบูรณ์ทาให้เขาสามารถมีเงินเก็บและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามที่พวกเขาวางไว้โดยมีการดูแลจากนายจ้าง
เป็ นอย่างดี ทุกคนพยายามออมเงินเพื่อที่ได้กลับไปใช้ชีวติ ของประเทศตนเอง (มลิวลั ย์ พระธรรมมาตย์, 2563)
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ชี้ชดั ว่าคุณภาพชีวติ ในการทางานของแรงงานต่างด้าวในตลาดโรงเกลือพอใจกับคุณภาพชีวิตการ
ทางานในปั จจุบนั มีทิศทางไปในด้านที่ดี มีการทาเอกสารใบอนุญาตอย่างถูกต้อง ในอีกด้านยังมีแรงงานอีกหลายด้าน
ที่เขาอาจต้องเจอผูป้ ระกอปการเอารั ดเอาเปรี ยบในเรื่ องการทางานแต่พวกเขาแทบจะไม่มีความรู ้ ใดๆ ในกฎหมาย
แรงงานและสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ที่ พึงจะได้รับ จึ งมี ความท้าทายอย่างมากในการบริ หารจัดการ ภาครั ฐควรที่ จะ
ออกมาดูแลในเรื่ องสิ ทธิ แรงงานต่างด้าวอย่างแท้จริ งหากพวกเขามี ความรู ้ ในกฎหมายแรงงานและสิ ทธิ ประโยชน์
ต่างๆ แล้วพวกเขาจะยังพอใจในสภาพที่เป็ นอยู่ ยังคงยินดีจะทางานในประเทศไทยต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ได้รับความกรุ ณาอย่างสู งจากท่านอาจารย์ ผศ.ร.ต.อ.ดร. จอมเดช ตรี เมฆ อาจารย์ที่ปรึ กษางานวิจยั และท่าน
อาจารย์ทุกท่านที่กรุ ณาให้คาแนะนาปรึ กษา ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ อย่างดียงิ่
ผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงความตั้งใจจริ งและความทุ่มเทของท่านอาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความกรุ ณาและเสี ยสละเวลาให้ความรู้
ตลอดระยะเวลาการทางาน ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
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