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บทคัดย่อ 
 

การศกึษาเร่ือง “มาตรการป้องกนัอาชญากรรมแรงงานตา่งชาติ สญัชาติกมัพชูา
ในพืน้ท่ีจังหวดัตราด” มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา ผลกระทบ และมาตรการป้องกันการก่อ
อาชญากรรมอาชญากรรมแรงงานต่างชาติสัญชาติกัมพูชา ในพืน้ท่ีจังหวัดตราด และให้ได้
มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกนัการก่ออาชญากรรมแรงงานตา่งชาติสญัชาตกิมัพชูาของ
ต ารวจภูธรจังหวดัตราด การวิจัยเป็นแบบผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิจัย   
เชิงปริมาณ ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ ให้ข้อมูลส าคัญ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม
ข้าราชการต ารวจ กลุ่มหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และกลุ่มภาคประชาชน รวมทัง้สิน้ 33 คน 
และการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในสถานี
ต ารวจภูธรจงัหวดัตราด จ านวน 223 คน และก าลงัพลสมาชิกกองอาสารักษาดนิแดนจงัหวดัตราด 
จ านวน 148 คน รวมทัง้สิน้ 380 คน  

ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาของการก่ออาชญากรรมแรงงานต่างชาติ สัญชาติ
กมัพชูาในพืน้ท่ีจงัหวดัตราดมีสาระส าคญัเกิดจากสภาพพืน้ท่ีเป็นเขตชายแดน การเดินทางเข้าออก
สะดวก รองลงมา คือ ความยากจน ไม่มีงานท า และไม่มีการศึกษาของแรงงานต่างชาติ  รวมถึง
การรวมตวักนัเป็นชุมชนใหญ่ของแรงงานตา่งชาติ ซึ่งได้ส่งผลกระทบทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม 
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การเมือง และด้านอ่ืน ๆ ต่อประเทศไทย ขณะท่ีมาตรการป้องกันอาชญากรรมแรงงานต่างชาติ
สญัชาตกิมัพชูา ประกอบด้วย  

มาตรการป้องกันพืน้ฐาน อันดับแรก คือ ความเข้มงวดการเดินทางเข้าออก
ชายแดนไทย กัมพูชา รองลงมา คือ การจดัท าทะเบียนลูกจ้าง สญัญาจ้างแรงงานต่างชาติ และ
การจดัท าฐานข้อมลูพืน้ฐานแรงงานตา่งชาตใิห้ถกูต้อง และครบถ้วน  

มาตรการป้องกันตามปกติ อันดับแรก คือ การตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม
ด าเนินคดีผู้กระท าผิดท่ีเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย รองลงมา คือ ตรวจคดักรองแรงงานตา่งชาติท่ีจะ
เข้ามาท างานในจงัหวดัตราดและตรวจเย่ียมพืน้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ  

มาตรการเชิงรุก อนัดบัแรก คือ ท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ขึน้ทะเบียน
แรงงานตา่งชาตใิห้ถกูต้อง รองลงมา คือ หนว่ยงานราชการออกตรวจตราพืน้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ  

มาตรการป้องกันพิเศษ อันดบัแรก คือ ปราบปรามผู้ มีอิทธิพล นายหน้าน าเข้า
แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย รองลงมา  คือ ลงโทษรุนแรงกับผู้ เก่ียวข้องกับการมีผลประโยชน์    

แอบแฝงในขบวนการน าเข้าแรงงานตา่งชาติผิดกฎหมาย  
มาตรการการป้องกันอ่ืน ๆ นอกเหนือจากมาตรการข้างต้น ประกอบด้วย อนัดับ

แรก คือ การใช้เทคโนโลยีในการป้องกัน เช่น ติดตัง้กล้องวงจรปิด รองลงมา  คือ หามาตรการหรือ
แผนงานด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

จากการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ผลการวิจยัท าให้ได้รูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพของ
มาตรการในการป้องกนัการก่ออาชญากรรมแรงงานตา่งชาติสญัชาติกมัพูชาในพืน้ท่ีจงัหวดัตราด 
เป็นตัวแบบ “4Ps Model” ประกอบด้วย 1) นโยบาย (Policy) ประการแรกต้องมีความเข้มงวด     
ในการตรวจตราการเดินทางเข้าออกชายแดนไทยกัมพูชา ประการท่ีสองจะต้องจดัท าฐานข้อมูล
พืน้ฐานแรงงานต่างชาติให้ถูกต้องและครบถ้วน  2) กระบวนการ (Process) ประการแรกต้องมี
กระบวนการสกัดกัน้การลักลอบเข้าเมือง เพิ่มความเข้มงวดในการตัง้จุดสกัด ประการท่ีสอง 
กระบวนการลงโทษต้องมีประสิทธิภาพ รุนแรงและเด็ดขาด 3) บุคลากร (Person) ประการแรก 
เจ้าหน้าท่ีด้านตรวจสอบ ปราบปรามแรงงานต่างชาติ ต้องด าเนินการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต 
ประการท่ีสอง เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมีพืน้ท่ีติดชายแดนควรได้รับการอบรมภาษาท่ีแรงงานต่างชาติ
อาศัยอยู่  4) ความร่วมมือ  (Partnership) ประการแรกต้องเสริมสร้างเครือข่ายภาคท้องถ่ิน          
ในการร่วมเฝ้าระวังปัญหาก่ออาชญากรรมของแรงงานต่างชาติ ประการท่ีสอง มีการบูรณาการ
ร่วมกนักบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ในการตดิตามและตรวจสอบการจดัการปัญหาแรงงานตา่งชาติ  
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Abstract 
  

The objectives of this dissertation were to study the problems, the impacts 
and the measurement of Crime prvention among Cambodian migrant workers in Trat 
Province in order to bring and to get the efficiency measurement of crime prevention in 
Trat Provincial Police.   
  The research techniques in this study used Mixed methods, comprised of 
qualitative method which collected data from in-depth interviews from 3 groups of persons 
whose are  Police, government officials who involve in or are responsible to and people 
who lives in Trat province, total 33 persons. The quantitative research collected data in 
form of the questionaires from 223 of Trat Provincial police and 148 of the Volunteer 
Defense Corps, in total of 380 persons. 
  The results revealed that the major of Cambodian migrant crime problems 
were  from the borders which are easily to enter, the second problem is the poverty, the 
unemployed, uneducated of migrant workers and they live together, created a big 
community. This impact Thai ecomics, social, political, etc.  
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The Measurement of Crime prevention among Cambodian migrant 
workers in Trat Province comprise of  

Basic prevention measures, firstly, there must have the strictness when 
accessing Thai-Cambodian border. Secondly, the registration of migrant workers, the 
contract and the basic fundamental database of migrant workers must be accurate and 
complete.  

Normal preventive measures, firstly, there must be the suppression, 
prosecution of offenders who illegally entered. Secondly,  there must have the process to 
screen migrant workers who work in Trat and timely visit the area.  

Aggressive measures, firstly, to explain and get the entreprenuers to 
register the foreign workers, secondly, Government department should conduct regular 
patrols of public areas where foreign workers congregate to ensure safety and security of 
residents. 

Special prevention measures, firstly, to suppress the influence persons, 
brokers who import illegal migrant workers. Secondly, to provide a severe punishment for 
those involved in the illegal exploitation of migrant workers.  

Other prevention measures, Firstly, to use technology to prevent the crime 
eg. CCTV. Secondly, to find the measures or safty plans for people's lives and property. 

The result of the analysis lead to the measurement of Crime prevention 
among Cambodian migrant workers in Trat Province namely 4Ps Model which comprise 
of 1) Policy: the first thing is the strictness when accessing Thai-Cambodian border. The 
second thing is the registration of migrant workers, the contract and the basic fundamental 
database of migrant workers must be accurate and complete 2) Process: the first thing is 
to intercept the access at the border, increasing the frequency of inspection. The second 
thing is the process of punishment must be united. The offender must be severely 
punished in order to take this as an example to other offenders. 3) Person: The first 
process is the inspection staffs must perform their own duties with honesty, sincere. The 
second is, the border authorities should be encouraged to attend language training 
courses. 4) Partnership: the first thig is to strengthen the local network, co-monitor the 
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problem of migrant workers. The second thing is to integrate with migrant labor agencies 
to monitor and examine the way to manage migrant workers.  
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