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แรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี : 
สาเหตุและแนวทางแก้ไข

บทคัดย่อ
ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยมีจ�านวน 67,534 คน คิด

เป็นร้อยละ 75 ของแรงงานไทยคงเหลือในปี 2560 ซึ่งมีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแรงงานต่างชาติอื่นๆ ในเกาหลีใต้ การ

ลกัลอบท�างานผดิกฎหมายส่งผลเสยีต่อตวัแรงงานและประเทศชาติ บทความน้ีศกึษาถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา โดยการสมัภาษณ์บคุคลส�าคญัทีเ่กีย่วข้อง ทบทวนงานศึกษาทีเ่กีย่วข้อง และศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากเวบ็ไซต์ของ

กระทรวงแรงงานและอืน่ๆ ผลการศกึษาพบว่า สาเหตุส�าคญัเกดิจากโอกาสทีจ่ะเดนิทางไปท�างานอย่างถกูต้องตามกฎหมายอยู่

ในระดับต�่า ในขณะที่ค่าจ้างที่ได้รับจากการท�างานในเกาหลีใต้สูงกว่าในไทยเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวง

แรงงานควรจดัท�าตวัช้ีวดัเพือ่ประเมนิผลการแก้ไขปัญหา ชักจูงให้แรงงานไทยผดิกฎหมายเดนิทางกลบัโดยให้แรงจงูใจ ส่งเสริม 

การอบรมภาษาให้ได้มาตรฐาน ลดระยะเวลาการออกหนังสอืรับรองความประพฤติ ปราบปรามขบวนการนายหน้า บริษทัหางาน  

และบริษัททัวร์ที่ลักลอบน�าเข้าแรงงานผิดกฎหมาย เสนอทางการเกาหลีใต้ให้อนุญาตแรงงานอาชีพหมอนวดเข้าท�างานได้  

และจัดเตรียมอาชีพที่เหมาะสมให้กับแรงงานคืนถิ่น
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Illegal Thai Workers in the Republic of Korea : 

Causes of Problems and Solutions

Abstract
Illegal Thai workers in the Republic of Korea (South Korea) have risen sharply, with 67,534 employees, or 75 

percent of Thai workers, remaining in 2017, the highest proportion compared to other foreign workers in South 

Korea. Illegal labor has the potential to undermine labor and the nation. This article explores the causes of problems 

and solutions by interviewing key persons, reviewing related studies and gathering information from websites of 

the Ministry of Labor of both countries. The study indicated that the opportunity to travel to work legally is low 

while the minimum wage in South Korea is much higher than in Thailand. Thus, many Thai workers illegally work in 

South Korea. To fix the problem, the Ministry of Labor should develop measures to assess illegal situation of Thai 

workers in South Korea. Illegal Thai workers should be encouraged to return to Thailand with some incentives. The 

length of time to receive the certificate of conduct should be reduced. The brokers, job agencies and touring 

companies that bring in illegal workers should be suppressed. The Thai government should consult with South 

Korea to allow for Thai massage therapists to work in the country. Proper occupations should be prepared for 

returned migrant workers.
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บทน�า
ในช่วงปลายเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2561 ปรากฎภาพข่าว

คนงานไทยทีเ่ดนิทางไปท�างานแบบผดิกฎหมายในสาธารณรัฐ

เกาหลี (เกาหลีใต้) หรือที่เรียกกันว่า “ผีน้อย” หนีเจ้าหน้าที่ 

ตรวจคนเข้าเมอืงเกาหลใีต้เข้าไปหลบซ่อนในป่า ภาพข่าวดงักล่าว 

น�ามาซึ่งค�าวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ว่า การกระท�า 

ดังกล่าวของคนงานไทยสร้างความเสียหายให้กับประเทศ

และเป็นอันตรายต่อตัวแรงงานเองอีกด้วย ต่อมาในวันที่ 13 

กันยายน พ.ศ. 2561 กงสุลใหญ่เกาหลีใต้ประจ�าประเทศไทย

ได้เข้าหารือกบักระทรวงแรงงานเพือ่หาแนวทางการแก้ปัญหา

แรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ที่ได้เพิ่มจ�านวนสูงข้ึน

เกือบ 2 เท่าจากเกือบ 70,000 คน เป็น 122,192 คน ในช่วง

เวลาเพียง 1 ปีที่ผ่านมา และในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ได้เดนิทางไปเกาหลใีต้ เพือ่เจรจาหาทางออกร่วมกนัในการแก้ 

ปัญหาดงักล่าว โดยเกาหลใีต้ได้ออกประกาศให้แรงงานต่างชาติ 

ผิดกฎหมายออกมารายงานตัวในช่วง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อลงทะเบียนส่งกลับประเทศ 

โดยไม่ถูกขึ้นบัญชีด�า 

ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้มีความ

รุนแรงเพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลของส�านักประสานความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 

แรงงานไทยคงเหลือในเกาหลีใต้มีจ�านวน 90,472 คน ใน

จ�านวนนี้เป็นแรงงานผิดกฎหมาย 67,534 คน คิดเป็นร้อยละ 

75 โดยแรงงานไทยผิดกฎหมายอยู่ในเกาหลีใต้มีจ�านวนมาก 

เป็นอนัดบั 2 รองจากในประเทศมาเลเซยี หากพจิารณาแนวโน้ม 

การเปลี่ยนแปลงในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2560 จะพบว่า 

ปัญหาแรงงานไทยผดิกฎหมายในเกาหลใีต้ได้เพิม่สงูข้ึนอย่าง 

ก้าวกระโดดจาก 3,726 คน ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 67,534 คน  

ในปี พ.ศ. 2560 คดิเป็นอตัราการเติบโตสงูถงึร้อยละ 1,713 และ 

จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2558 คนไทยเป็นกลุ่มที่พ�านักอยู่อย่าง 

ผดิกฎหมายในเกาหลใีต้จ�านวนมากเป็นอนัดบัที ่2 (53,950 คน  

ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558) รองจากประเทศจีน (70,000  

คน) และเวยีดนามเป็นอนัดบัที ่3 (26,000 คน) แต่หากเปรียบเทยีบ 

สัดส่วนแล้ว คนไทยมีสัดส่วนคนผิดกฎหมายเมื่อเทียบกับ 

คนไทยทัง้หมดในเกาหลใีต้สงูทีส่ดุ โดยแรงงานไทยผดิกฎหมาย

ส่วนใหญ่เดนิทางเข้าประเทศเกาหลใีต้ในลกัษณะนักท่องเทีย่ว

ที่ยกเว้นวีซ่า 90 วัน ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ในจ�านวน

นักท่องเที่ยวไทย 61,322 คน มีคนไทยอยู่เกินระยะเวลา

อนุญาต 90 วัน จ�านวนสูงถึง 50,697 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

82.6 (Prapan Disyatat, 2015)

แม้จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและประเทศได้

จ�านวนมาก แต่การลักลอบท�างานอย่างผิดกฎหมายของ

แรงงานไทยในเกาหลีใต้ส่งผลเสียต่างๆ ไม่เฉพาะแต่ตัว

แรงงานเอง แต่ยังส่งผลต่อประเทศชาติอีกด้วย กล่าวคือ 

แรงงานผิดกฎหมายมีความเสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ

จากนายจ้าง ไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย และ

มีค่าใช้จ่ายสูงที่จะต้องจ่ายให้กับนายหน้า โดย Samarn 

Laodamrongchai (2015) ระบุว่า แรงงานไทยที่ลักลอบ

เข้าไปท�างาน ซ่ึงส่วนมากเป็นงานนวดสปา เกษตรกรรม 

และกรรมกรในโรงงานขนาดย่อม ส่วนใหญ่จะถกูนายจ้างยดึ 

เอกสารต่างๆ โดยเฉพาะหนังสือเดินทาง และมีความเสี่ยง 

ต่อการถูกบังคับใช้แรงงานและตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์  

กล่าวคอื มคีวามเสีย่งต่อการถกูบงัคบัให้ท�างานโดยไม่สมคัรใจ 

ท�างานเลยก�าหนดเวลาปกติ แต่ไม่ได้รับค่าล่วงเวลา หรือถูก

บงัคบัให้ค้าประเวณี จากข้อมลูการร้องทกุข์กบัเจ้าหน้าที ่พบว่า  

ในช่วงปีงบประมาณ 2560 มีผู้ร้องทุกข์ทั้งสิ้น 2,901 คน โดย

กรณีเร่ืองร้องทุกข์ ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทดแทน 

ในกรณีบาดเจ็บ เป็นต้น 

นอกจากน้ี ยังส่งผลกระทบต่อผู้อื่นด้วย กล่าวคือ 

แรงงานผิดกฎหมายที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากท�าให้ส�านักตรวจ

คนเข้าเมืองเกาหลีใต้จ�าเป็นต้องใช้วิธีตรวจคัดกรองเข้มข้น

ข้ึนโดยเฉพาะในช่วงฤดรู้อน (ประมาณปลายเดอืนพฤษภาคม) 

ซึ่งเป็นช่วงที่แรงงานไทยนิยมลักลอบเดินทางเข้าไปท�างาน 

จ�านวนมากโดยเฉพาะในภาคเกษตร ซึง่ในส่วนน้ีมผีลกระทบ 

ต่อการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ท�าให้นักท่องเที่ยวไทย 
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โดยเฉพาะผูห้ญงิไม่ได้รับความสะดวกสบายในการเดนิทางผ่าน

เข้าประเทศ และคนไทยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศมีจ�านวน

มากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 มีคนไทยถูกปฏิเสธ

เข้าประเทศประมาณ 8,700 คน และ 7,000 คน ตามล�าดับ 

ซึ่งท�าให้นักท่องเที่ยวไทยไม่พอใจและแสดงออกเชิงลบใน

โซเชียลมีเดีย ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้

นอกจากน้ี ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า สถาน

เอกอัครราชทูตไทยในเกาหลีใต้มีภาระค่าใช้จ่ายในการให้

ความช่วยเหลือแรงงานไทยผิดกฎหมาย โดยปี พ.ศ. 2560  

ให้เงินกู ้ยืมเพื่อช่วยเหลือกว่า 100 ล้านวอน (ประมาณ  

3 ล้านบาท) ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเจ็บไข้ 

ได้ป่วย เน่ืองจากแรงงานผิดกฎหมายไม่มีประกันสุขภาพ

และส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การลดค่ารักษาพยาบาลของ 

โรงพยาบาลในเกาหลใีต้ให้กบัแรงงานไทยผดิกฎหมายกอ็ยูใ่น 

ภาวะจ�ายอมของเกาหลีใต้ ในกรณีแรงงานเสียชีวิต สถาน

เอกอัครราชทูตฯ จะทดรองค่าฌาปนกิจศพ ค่าจัดส่งอัฐิกลับ

ประเทศไทย และในกรณีส่งกลับแรงงานไทยผิดกฎหมาย 

ก็เช่นเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องทดรองจ่ายค่าตั๋ว

เครื่องบิน โดยการทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้นั้น  

ผู้ตกทุกข์จะเซ็นสัญญารับสภาพหน้ีและสัญญาว่าจะคืนเงิน 

ให้กบัรัฐบาลไทย ซึง่โดยปกตกิารเรียกเกบ็เงินคืนเป็นไปได้ยาก 

ค่าใช้จ่ายเหล่านีจ้งึตกเป็นภาระทางการคลงัของประเทศไทย

บทความน้ีจะได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและ

แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผดิกฎหมายในเกาหลีใต้ 

โดยได้สัมภาษณ์เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ 

เกาหล ีนักวชิาการและเจ้าหน้าทีก่ระทรวงแรงงานทีรั่บผดิชอบ

ส่งแรงงานไทยไปเกาหลีใต้ สืบค้นข้อมูลสถิติจากเว็บไซต์

กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย และกระทรวงแรงงานและการ

จ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลี และทบทวนงานวิจัยและเอกสาร

ทีเ่กีย่วข้อง โดยในส่วนแรกจะได้กล่าวถงึสถานการณ์แรงงาน

ต่างชาติและแรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้ ส่วนที่สองและ

สาม จะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นและแนวทางการ

แก้ปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายในต่างประเทศ ตาม

ล�าดบั ส่วนทีส่ีแ่ละห้า จะวเิคราะห์ปัญหาและน�าเสนอแนวทาง

แก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ ตามล�าดับ 

และส่วนสุดท้ายจะเป็นบทสรุป

1. สถานการณ์แรงงานต่างชาติและแรงงานไทยในประเทศ

เกาหลีใต้

ตั้งแต่ทศวรรษ 1960 ถึง 1990 เกาหลีใต้เป็นประเทศ

ส่งออกแรงงานไปท�างานในอาชีพและประเทศต่างๆ เช่น 

พยาบาลและเหมืองแร่ในเยอรมันตะวันตก ก่อสร้างใน

ประเทศตะวันออกกลาง เป็นต้น ภายใต้การสนับสนุนของ 

รัฐบาลเพื่อลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ที่ เป ็น 

เงนิตราต่างประเทศให้กบัประเทศ ต่อมาเมือ่ภาคอตุสาหกรรม

ของเกาหลีใต้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจากนโยบายการผลิต

เพื่อส่งออก ท�าให้มีความต้องการแรงงานภายในประเทศ

เพิ่มสูงข้ึนอย่างมาก แรงงานหนุ่มสาวส่วนใหญ่ท�างานใน

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงเกิดปัญหาการขาดแคลน

แรงงานในภาคเกษตรกรรม ประมง ก่อสร้าง บริการ และ

อุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก 

นอกจากน้ี ปัจจัยด้านอุปทานแรงงาน อันได้แก่ 

วัฒนธรรมของชาวเกาหลีใต้ที่ยึดถือสถานะทางสังคมเป็น

อย่างมาก จึงนิยมท�างานในบริษัทขนาดใหญ่ มีชื่อเสียง และ

ให้เงินเดือนสูง แต่หากไม่ได้ท�างานในบริษัทเหล่าน้ัน ชาว

เกาหลีใต้รุ่นหนุ่มสาวจะเลือกไม่ท�างาน และกลับไปอยู่อาศัย 

กับพ่อแม่ของตนเอง หรืออาจเปิดธุรกิจส่วนตัว เพราะ 

ไม่ต้องการเปน็ลูกจา้งใคร อีกทั้งคนรุ่นใหม่มกีารศึกษาสูงขึน้ 

จึงไม่อยากท�างานประเภท 3 ส อีกต่อไป อัตราการเกิด 

ลดต�า่ลงอย่างรวดเร็ว จากประมาณ 23 คนต่อประชากร 1,000 

คน ในปี พ.ศ. 2523 เป็น 8.3 คนต่อประชากร 1,000 คน ใน

ปี พ.ศ. 2560 อัตราการเติบโตของประชากรอยู่ในระดับต�่า

เพียงร้อยละ 0.09 อัตราการเจริญพันธุ์อยู่ในระดับต�่าเช่นกัน

เพียง 1.27 คาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2573, 2583 และ 2593 

เกาหลีใต้จะมีประชากรลดลงเหลือ 48.6, 46.3 และ 42.3 ล้าน 

คน ตามล�าดับ จาก 49.3 ล้านคน ในปัจจุบัน อายุขัยเฉลี่ย

อยู่ที่ 80.66 ปี หากเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ไม่ว่า 
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จะเป็นฝร่ังเศส อติาล ีสหรัฐอเมริกา สเปน และญีปุ่น่ จะพบว่า  

สัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของสาธารณรัฐเกาหลีได้เพ่ิมข้ึน

อย่างรวดเร็วและอยู่ในอัตราที่สูงที่สุด 

1.1 แรงงานต่างชาติในเกาหลีใต้

ปัจจยัด้านอปุสงค์และอปุทานแรงงานดงักล่าวข้างต้น 

ท�าให้เกาหลีใต้น�าเข้าแรงงานต่างชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533  

เป็นต้นมา โดยจ�านวนคนต่างชาติในเกาหลีใต้มีแนวโน้ม 

เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จวบจนปัจจุบัน ตัวเลข 

คาดการณ์จ�านวนแรงงานต่างชาตใินเกาหลใีต้ ทัง้ทีถ่กูกฎหมาย

และผิดกฎหมายอยู่ในช่วง 1.2 - 2 ล้านคน การเพิ่มขึ้นของ

แรงงานต่างชาติเป็นไปอย่างก้าวกระโดดจาก 220,000 คน 

ในปี พ.ศ. 2543 หรือเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6 - 10 เท่า ใน

ระยะเวลาเพียง 17 ปี อย่างไรก็ดี ถือว่ายังมีสัดส่วนต�่าเพียง 

ร้อยละ 4 ของจ�านวนประชากรเท่านั้น สาธารณรัฐเกาหลีจึง

ได้ช่ือว่าเป็นประเทศที่มีเลือดเดียวเพราะมีความบริสุทธิ์ของ 

เช้ือชาตแิบบไม่ผสมกลมกลนืกบัเช้ือชาติอืน่สงูทีส่ดุประเทศหน่ึง 

ในโลก โดยคนต่างชาติในเกาหลีใต้ แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 

1. แรงงานไร้ฝีมือภายใต้ระบบการอนุญาตจ้างงาน  

(Employment Permit System: EPS) ซึ่งเป็นระบบน�าเข้า 

แรงงานต่างชาติไร้ฝีมือแบบ G-to-G ของเกาหลีใต้จาก

ประเทศต่างๆ รวม 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย  

อินโดนีเซีย มองโกเลีย ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม  

อุซเบกิสถาน ปากีสถาน กัมพูชา จีน เมียนมาร์ บังกลาเทศ  

เนปาล คาซคัสถาน ตมิอร์ตะวนัออก และสปป.ลาว มีจ�านวน 

สะสมคงเหลือ 279,187 คน ในปัจจุบัน2 ถือวีซ่า E-9 

โดยในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลเกาหลใีต้ได้ก�าหนดโควตา 

น�าเข้าแรงงานต่างชาตภิายใต้ระบบ EPS ไว้จ�านวน 56,000 คน  

เท่ากับปี พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาจากจ�านวนแรงงาน 

ต่างชาติที่สัญญาจ้างหมดอายุจ�านวน 41,000 คน แรงงาน 

ต่างชาตผิดิกฎหมายจ�านวน 10,000 คน และขาดแคลนแรงงาน

ภายในประเทศจ�านวน 5,000 คน โดยในจ�านวน 56,000 คนน้ี  

จะเป็นแรงงานกลุ่มกลับเข้าไปใหม่ (Re-entry) 11,000 คน  

และแรงงานกลุ่มใหม่อีกจ�านวน 45,000 คน ท�างานใน 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจ�านวน 42,300 คน เกษตรกรรม 

6,600 คน ประมง 2,600 คน ก่อสร้าง 2,400 คน และบริการ

อีก 100 คน โดยจะแบ่งการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้เป็น 

ช่วงๆ ตามไตรมาส โดยจะน�าเข้าในไตรมาสที ่1 และ 2 ร้อยละ  

75 ของแรงงานทั้งหมด ทั้งน้ี เกาหลีใต้จะก�าหนดเพดาน

จ�านวนแรงงานของแต่ละประเทศไว้ โดยที่ยอดรวมเพดาน

ของทุกประเทศจะต้องไม่เกิน 2-3 เท่าของโควตาประจ�าปี 

โดยกลุ่มใหญ่ที่สุดในปี 2555 มาจากประเทศกัมพูชา ร้อยละ 

16 รองลงมาคือ เวียดนาม ร้อยละ 13 อินโดนีเซีย ร้อยละ  

12 เนปาล ร้อยละ 11 และไทย ร้อยละ 10 ซ่ึงสัดส่วนน้ี 

จะแปรผันขึ้นลงในแต่ละปี เช่น ปี พ.ศ. 2550 กลุ่มใหญ่ที่สุด 

มาจากเวียดนาม ร้อยละ 34 รองลงมา ได้แก่ ฟิลิปปินส์ 

ร้อยละ 18 ไทย ร้อยละ 17 และอินโดนีเซีย ร้อยละ 13 

(Kaewkwan Tangtipongkul et al,. 2016)

2. แรงงานประมง มีจ�านวนประมาณ 15,312 คน3 ถือ

วีซ่า E-10

3. แรงงานมีฝีมือ ส่วนใหญ่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ

และแรงงานในภาคหัตถอุตสาหกรรม มีจ�านวนประมาณ 

20,880-48,000 คน4 ถือวีซ่า E-7 ในปี ค.ศ. 2017 รัฐบาล

เกาหลีใต้ได้ออกวีซ่าประเภทใหม่คือ E7-4 ส�าหรับแรงงาน 

ต่างชาติที่ถือวีซ่า E-9 มาอย่างน้อย 4 ปี และเป็นแรงงาน 

มีทักษะ เพื่อผ่อนคลายปัญหาขาดแคลนแรงงานมีฝีมือใน

ภาคเกษตรกรรม ก่อสร้าง และอตุสาหกรรมทีแ่รงงานท้องถิน่ 

ไม่ประสงค์จะท�า

2http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170719000993
3http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170719000993 
4http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2017/04/20/2017042001442.html
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4. ผู้หญิงต่างชาติที่เข้ามาแต่งงานกับผู้ชายเกาหลีใต้ 

สืบเน่ืองจากเกาหลีใต้ประสบปัญหาผู้หญิงเกาหลีไม่ยินดี

แต่งงานกับผู้ชายที่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน ซึ่งส่วนใหญ่

มีอาชีพเกษตรกรอาศัยอยู่ในชนบท ท�าให้เกิดบริษัทนายหน้า 

จัดหาคู ่ และผู ้หญิงชาวต่างชาติได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานใน

เกาหลใีต้ด้วยวธีิการแต่งงานจ�านวนมาก โดยในปี 2557 มยีอด

สะสม ไม่ต�่ากว่า 150,000 คน (Kim and Kilkey, 2017) ถือ

วีซ่า F-2 ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน เวียดนาม ญี่ปุ่น และ

ฟิลิปปินส์ ตามล�าดับ

5. คนจีนเช้ือสายเกาหลีใต้ มีจ�านวนประมาณ 

254,950-330,000 คน5 ถือวีซ่า H-2 ซ่ึงโดยปกติผู้ชาย 

จะท�างานในภาคก่อสร้าง และผูห้ญงิจะท�างานในภาคบริการ

เพราะสามารถพูดภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่ว 

6. แรงงานผิดกฎหมาย คาดว่ามีจ�านวนประมาณ 

251,000 คน6 

1.2 แรงงานไทยในเกาหลีใต้

แรงงานไทยเร่ิมเดนิทางไปท�างานในต่างประเทศอย่าง

จริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทย

ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการ

เมือง รวมถึงการถอนทหารอเมริกันออกจากประเทศไทย 

ท�าให้คนงานไทยที่เคยท�างานในฐานทัพอเมริกาและกิจการ

ที่เกี่ยวข้องต้องว่างงานลงมาก ในช่วงเวลาเดียวกัน ประเทศ

ตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

และบาห์เรน ซึง่เป็นประเทศร�า่รวยจากการขายน�า้มนั มคีวาม

ต้องการแรงงานจ�านวนมากมาสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ต่างๆ การไปท�างานในตะวันออกท�าให้แรงงานไทยมีรายได้

และส่งเงนิกลบัประเทศจ�านวนมาก รฐับาลจึงสง่เสรมิและให ้

ความสนับสนุนในด้านต่างๆ แก่แรงงานไทยที่ไปท�างาน 

ต่างประเทศอย่างชัดเจนตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นต้นมา 

ต่อมาตลาดแรงงานไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางได้

ซบเซาลงในปี พ.ศ. 2534 เนื่องจากวิกฤติการณ์อ่าวเปอร์เซีย 

และกรณีโจรกรรมเคร่ืองเพชรในซาอุดิอาระเบีย แต่ขณะ

เดียวกันก็มีความต้องการแรงงานจากภูมิภาคเอเชียเข้ามา

แทน เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ บูรไน ฮ่องกง ไต้หวัน 

รวมถึงสาธารณรัฐเกาหลี โดยจ�านวนแรงงานไทยที่ไปท�างาน

ต่างประเทศมแีนวโน้มเพิม่สงูข้ึนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2523 จนกระทัง่

ปี พ.ศ. 2542 หลงัจากนัน้จงึมีแนวโน้มลดลงจนถึงปัจจบุนั ซึง่

เป็นผลจากการที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจ มี

ความต้องการใช้แรงงานในประเทศสูงขึ้น และอัตราการเกิด

ทีล่ดต�า่ลงเร่ือยๆ จนตลาดแรงงานไทยอยูใ่นภาวะตึงตวั ในปี 

2560 มีแรงงานไทยเดินทางไปท�างานในต่างประเทศจ�านวน 

115,215 คน โดยสาธารณรัฐเกาหลีถือเป็นประเทศปลายทาง

ทีไ่ด้รับความนิยมเป็นอนัดบัต้นๆ ของแรงงานไทยในปัจจบุนั 

ข้อมลูจากส�านักประสานความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

กระทรวงแรงงาน ในปี 2560 มีแรงงานไทยคงเหลือใน

สาธารณรัฐเกาหลีจ�านวน 90,472 คน แบ่งเป็น ถูกกฎหมาย 

22,938 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และผิดกฎหมาย 67,534 คน 

คดิเป็นร้อยละ 75 แรงงานไทยในต่างประเทศทัง้ทีถ่กูกฎหมาย

และผดิกฎหมายท�างานในเกาหลใีต้ คดิเป็นร้อยละ 21.5 ของ

แรงงานไทยในต่างประเทศทั้งหมด โดยมีจ�านวนมากเป็น

อันดับ 2 รองจากประเทศมาเลเซีย ดังแสดงในตารางที่ 1 

และหากพิจารณาเฉพาะที่ถูกกฎหมาย พบว่า แรงงานไทย

ในต่างประเทศท�างานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายมจี�านวนมากเป็นอบัดบั 4 รองจากไต้หวนั มาเลเซยี 

และอิสราเอล ตามล�าดับ ในขณะที่แรงงานไทยผิดกฎหมาย

อยู่ในเกาหลีใต้มีจ�านวนมากเป็นอันดับ 2 รองจากประเทศ

มาเลเซีย 

5http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170719000993 
6http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20180128000231
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ตารางที่ 1 : จ�านวนแรงงานไทยคงเหลือในต่างประเทศ, 2560

ที่มา : ส�านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน

หากพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2560 จะพบว่า สัดส่วนแรงงานไทยคงเหลือในเกาหลีใต้

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่แรงงานไทยไปท�างานก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเช่นกัน จากร้อยละ 4 ในปี พ.ศ. 2555 เป็น

ร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2560 ดังแสดงในภาพที่ 1 นอกจากนี้ จ�านวนแรงงานไทยคงเหลือในเกาหลีใต้ได้เพิ่มสูงขึ้นจาก 18,276 

คน เป็น 90,472 คน คิดเป็นร้อยละ 395 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีหลังจาก

ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชยีนเกมส์ 2014 จึงเป็นโอกาสให้คนไทยเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้จ�านวนมาก 

ดังแสดงในภาพที่ 2 นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าว

กระโดด โดยในปี พ.ศ. 2555 จ�านวนคนไทยที่พ�านักอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเพิ่มสูงขึ้นจาก 3,726 คน เป็น 67,534 

คนในปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นอตัราการเตบิโตสงูถงึร้อยละ 1,713 ในปี พ.ศ. 2558 โดยคนไทยเป็นกลุม่ทีพ่�านกัอยูอ่ย่างผดิกฎหมาย

ในเกาหลีใต้มากเป็นอันดับที่ 2 (53,950 คน ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558) รองจากประเทศจีน (70,000 คน) และเวียดนามเป็น 

อันดับที่ 3 (26,000 คน) แต่หากคิดเทียบสัดส่วนแล้ว พบว่า คนไทยมีสัดส่วนคนผิดกฎหมายสูงที่สุดเมื่อเทียบกับจ�านวน 

คนไทยทั้งหมดในเกาหลีใต้ (กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลี)
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แผนภาพที่ 1: สัดส่วนแรงงานไทยคงเหลือในประเทศเกาหลีใต้ทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย, 2555-2560

ที่มา : ส�านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน

ภาพที่ 2: แรงงานไทยคงเหลือในประเทศเกาหลีใต้, 2555-2560

ที่มา : ส�านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน
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การเดินทางไปท�างานในประเทศเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถกระท�าได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ เดินทางด้วย

ตัวเอง กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจัดส่ง นายจ้างพาลูกจ้างไปท�างาน และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน ทั้งนี้ การ

เดินทางไปเกาหลีใต้นั้นไม่สามารถเดินทางผ่านบริษัทนายหน้าจัดส่งเหมือนกรณีไต้หวัน และการเดินทางผ่านช่องทางกรมการ

จัดหางานของกระทรวงแรงงานภายใต้ระบบการอนุญาตจ้างงาน (EPS) มีจ�านวนมากที่สุด โดยในปี 2560 แรงงานไทยที่ได้รับ

อนุญาตให้เดินทางไปท�างานที่เกาหลีใต้มีจ�านวน 12,609 คน ซึ่งแบ่งเป็นแรงงานกลุ่มใหม่จ�านวน 6,057 คน และแรงงานกลุ่ม

กลับเข้าไปใหม่ (Re-entry) จ�านวน 6,552 คน ซึ่งแรงงานใหม่เกือบทั้งหมดเดินทางผ่านช่องทางกรมการจัดหางาน จ�านวน 

5,834 คน คิดเป็นร้อยละ 96 

ส่วนการเดินทางไปท�างานในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมายนั้น Samarn Laodamrongchai (2015) ระบุว่า มี 5 ช่องทาง 

ได้แก่ ไปกับบริษัทท่องเที่ยว บริษัทจัดหาคู่ โรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนฝึกอาชีพ และผ่านสื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ต ซึ่ง

ล้วนท�าธุรกิจอื่นบังหน้าการจัดหางานโดยผิดกฎหมาย โดยวิธีผ่านสื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ตก�าลังแพร่หลายมากในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ แรงงานไทยผิดกฎหมายส่วนใหญ่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ในลักษณะนักท่องเที่ยวที่ยกเว้นวีซ่า 90 วัน โดย ณ เดือน

มีนาคม ปี พ.ศ. 2558 ในจ�านวนนักท่องเที่ยวไทย 61,322 คน มีคนไทยอยู่เกินระยะเวลาอนุญาต 90 วันจ�านวนสูงถึง 50,697 

คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.6 (Prapan Disyatat, 2015)

จ�านวนแรงงานไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในแต่ละปีมีแนวโน้มลดลงจากระดับ 15,000 คนต่อ

ปีในช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2552 เป็นประมาณ 10,000 คนต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2557 และ 12,000 คนต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 

2558 - 2560 ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยการที่จ�านวนแรงงานไทยไดร้บัอนญุาตไปท�างานทีเ่กาหลใีต้มแีนวโน้มลดลงเป็นไปไดด้ว้ย

หลายปัจจัย เช่น สภาพเศรษฐกิจเกาหลีใต้ จ�านวนแรงงานไทยผิดกฎหมาย ความต้องการแรงงานไทยของนายจ้างเกาหลีใต้ 

(ซึ่งระยะหลังแรงงานเวียดนามได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น) อัตราการขอย้ายงาน และประสิทธิภาพของระบบหรือความรวดเร็ว

ในการจัดส่งคนงานของประเทศไทย ซึ่งเกาหลีใต้จะท�าการประเมินทุกๆ ครึ่งปี 

แผนภาพที่ 3 : จ�านวนแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�างานในประเทศเกาหลีใต้, 2548-2560

ที่มา : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน
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ส�าหรับลักษณะของแรงงานไทยที่ท�างานในเกาหลีใต้นั้น ในปี พ.ศ. 2560 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 85) อายุอยู่ใน

ช่วง 18 - 40 ปี ภูมิล�าเนาจังหวัดอุดรธานี (ร้อยละ 17.3) รองลงมา ได้แก่ นครราชสีมา (ร้อยละ 8.9) เชียงราย (ร้อยละ 7.9) 

ขอนแก่น (ร้อยละ 5.7) หนองบัวล�าภู (ร้อยละ 5.2) ส่วนใหญ่ท�างานในภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ 82.6) เกษตรกรรม (ร้อยละ 

9.7) และก่อสร้าง (ร้อยละ 7.7) ดังแสดงในแผนภาพที่ 4 โดยสัดส่วนภาคเกษตรกรรมและก่อสร้างมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง

ปี พ.ศ. 2547 - 2560 และไม่มีแรงงานไทยเดินทางไปท�างานประมงเพราะแรงงานไม่ประสงค์จะท�างาน และภาคบริการเพราะ

ไม่สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้ดีพอ 

ทัง้น้ี ไม่มข้ีอมลูสถติริะดบัการศกึษาของแรงงานให้สบืค้น ส่วนหน่ึงเป็นเพราะการไปท�างานทีเ่กาหลใีต้ไม่ได้ก�าหนดระดบั

การศึกษาของแรงงานเป็นเงื่อนไขเอาไว้ แต่จากข่าวและการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานที่รับผิดชอบ พบว่า แรงงาน 

รุ่นใหม่ทีมี่การศกึษาสงู เช่น ระดบัปริญญาตรี นิยมเดนิทางไปท�างานทีเ่กาหลใีต้มากข้ึน ในส่วนของรายได้ส่งกลบัประเทศไทยน้ัน  

ข้อมูลที่ได้รับจากส�านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 7,234 ล้านบาทต่อปี 

ในช่วงปี พ.ศ. 2558 - 2560 หรือคิดเป็นประมาณเกือบร้อยละ 0.1 ของรายได้ประชาชาติของประเทศไทย ดังแสดงในภาพที่ 5

แผนภาพที่ 4 : สัดส่วนแรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้จ�าแนกตามภาคอุตสาหกรรม, 2548-2560

ที่มา : กลุ่มงานบริหารการไปท�างานต่างประเทศโดยรัฐ กองบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน
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แผนภาพที่ 5 : รายได้ส่งกลับของแรงงานไทยที่ไปท�างานที่ประเทศเกาหลีใต้, 2558-2560 (หน่วย: ล้านบาท)

ที่มา: ส�านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน

2. แนวคิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่น

Patcharawalai Wongboonsin (2009) จ�าแนกทฤษฎีการย้ายถิ่นเป็น 3 ระดับ คือ มหภาค จุลภาค และกลาง 

ระดับมหภาค ได้แก่ แนวคิดว่าด้วยปัจจัยผลักและปัจจัยดึง โดยปัจจัยผลัก ได้แก่ ปัญหาที่ท�าให้บุคคลต้องการ 

เดินทางออก เช่น ปัญหาการเมือง ความยากจน ภัยพิบัติ และปัจจัยดูด ได้แก่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในประเทศปลายทาง 

ซึ่งกระตุ้นให้บุคคลสนใจเดินทางย้ายถิ่นเข้าสู่ประเทศปลายทาง เช่น ค่าจ้างและความเป็นอยู่ที่ดีกว่า 

ระดับจุลภาค ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจในระดับปัจเจกชน ซึ่งจะเปรียบเทียบต้นทุนกับประโยชน์ที่จะได้รับ

จากการย้ายถิ่น ซึ่งถ้าหากการย้ายถิ่นเกิดผลประโยชน์สุทธิก็จะตัดสินใจย้ายถิ่น นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในระดับครัวเรือนที่

ต้องการกระจายแหล่งที่มาของรายได้เพื่อลดความเสี่ยงลง เงินส่งกลับจากผู้ย้ายถิ่นจึงถือเป็นแหล่งเงินทุนใหม่ของครัวเรือน 

ระดับกลาง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคม คือ การที่บุคคลมีเครือข่าย มีครอบครัว ญาติ เพื่อน คนรู้จัก ท�าให้

บุคคลได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูล การเตรียมตัวก่อนเดินทาง การเร่ิมตั้งถิ่นฐาน และการใช้ชีวิตในพื้นที่ใหม่ ส่งผลให้

บุคคลตัดสินใจย้ายถิ่นได้ง่ายขึ้น 

ซึ่งการเดินทางไปท�างานของแรงงานไทยในเกาหลีใต้ก็มีลักษณะตามแนวคิดทางทฤษฎีที่กล่าวมาข้างต้นในทุกระดับ 

ตั้งแต่ระดับมหภาคที่มีปัจจัยดึงและปัจจัยดูดที่เกาหลีใต้มีค่าจ้างขั้นต�่าสูงกว่า 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าไทยอย่างมาก 

ระดบัจลุภาคเกดิขึน้จากการทีแ่รงงานไทยได้ค�านวณต้นทนุและประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการไปท�างานทีเ่กาหลใีต้โดยเปรียบเทยีบ

ผลประโยชน์สทุธกิรณีเดนิทางไปท�างานอย่างถกูต้องตามกฎหมายกบักรณีลกัลอบเข้าไปท�างานอย่างผดิกฎหมาย ดงัที ่Prapan 

Disyatat. (2015) ได้พัฒนาแบบจ�าลองไว้ นอกจากนี้ เงินส่งกลับของแรงงานไทยในเกาหลีใต้ยังช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวใน

ประเทศไทยได้อย่างมากอีกด้วย และระดับกลางที่แรงงานไทยมีเครือข่ายญาติเพื่อนฝูงที่ช่วยสนับสนุนให้ข้อมูลท�าให้สามารถ

เดินทางไปท�างานในเกาหลีใต้ได้สะดวกและง่ายขึ้น
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3. แนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของ

ประเทศต่างๆ

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงาน

ต่างชาติผิดกฎหมาย ของทั้งประเทศที่ส่งออกแรงงานและ 

ประเทศทีน่�าเข้าแรงงาน โดยประเทศทีส่่งออกแรงงานทีเ่ลอืกมา

คือ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ส่งออกแรงงาน

จ�านวนมากที่สุดในโลก จากการคาดการณ์มีชาวฟิลิปปินส์

อาศยัในต่างประเทศประมาณ 8 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ  

10 ของประชากรทั้งหมด และประเทศที่น�าเข้าแรงงานที่ 

เลือกมาคือ เกาหลีใต้ เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับงานศึกษา

นี้ และระบบของเกาหลีใต้ได้รับการยกย่องจากสากลให้เป็น

ระบบที่ดีและเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆ ประเทศได้ไปศึกษา

ดูงาน

ประเทศฟิลิปปินส์

รัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ได้มุ ่งเน้นการพัฒนาและ

คุ้มครองแรงงานของตนที่ไปท�างานในต่างประเทศ โดยมี

หน่วยงานภายใต้กระทรวงการต่างประเทศรับผดิชอบในเร่ือง

การคุ้มครองการจ้างงานอย่างผิดกฎหมาย การช่วยเหลือ

แรงงานจากแรงกดดันในประเทศที่ท�างาน การบังคับสิทธิ

แรงงานในประเทศที่ท�างาน รวมถึงการรับค�าขอการจ้างงาน

จากต่างประเทศด้วย โดยมีการก่อตั้งกองทุนเพื่อการฉุกเฉิน 

และศูนย์แรงงานในต่างประเทศ เพ่ือช่วยเหลือแรงงานแบบ

ครบวงจร ทั้งในเร่ืองการคุ้มครอง การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

การช่วยเหลอืแรงงานทีก่ลบัมาให้อยูใ่นสงัคม ด้วยการพฒันา

ทีอ่ยูอ่าศยัและส่งเสริมการจ้างแรงงานระดบัท้องถิน่ และการ

ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ทั้งน้ี ประเทศฟิลิปปินส์ยังได้ม ี

การส่งเสริมให้แรงงานที่ท�างานต่างประเทศได้ส่งเงินกลับ 

เข้ามาภายในประเทศ โดยรัฐบาลส่งเสริมให้ธนาคารของ

ประเทศได้เปิดส่วนบริการให้ชาวฟิลิปปินส์ได้โอนเงินกลับ

ประเทศโดยมีต้นทุนต�่า 

เกาหลีใต้

เกาหลีใต้ประสบความส�าเร็จอย่างสูงและรวดเร็วใน

การพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม แม้จะมี 

ความต้องการแรงงานในภาคการผลติเป็นจ�านวนมาก แต่ภายใต้  

Exit and Entry Control Act 1977 เกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้

มีการจ้างแรงงานข้ามชาติ ยกเว้น งานพิเศษบางประเภท 

อีกทั้งคนเกาหลีใต้ไม่ต้องการท�างานไร้ฝีมือและงานประเภท 

3D และก�าลังแรงงานใหม่ของเกาหลีใต้นิยมท�างานในสถาน

ประกอบการขนาดใหญ่ที่จ่ายค่าตอบแทนสูง มีสวัสดิการดี 

ท�าให้สถานประกอบการขนาดกลางและเลก็อนัเป็นหน่วยผลติ

ทีส่�าคญัของเศรษฐกจิขาดแคลนแรงงานจ�านวนมาก เกดิการ

ลักลอบเข้ามาท�างานอย่างผิดกฎหมาย โดยคาดว่ามีแรงงาน

ข้ามชาติผิดกฎหมายจ�านวนไม่ต�่ากว่า 380,000 คน จาก

ประเทศฟิลิปปินส์ ไทย อินเดีย ปากีสถาน เมียนมาร์ และจีน 

เพื่อคลี่คลายปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในปี พ.ศ. 

2536 รัฐบาลได้ใช้นโยบายแรงงานทดแทนในฐานะผูฝึ้กงาน ที่

เรียกย่อๆ ว่า ITS ย่อมาจาก Industrial Trainee System เปิด 

โอกาสให้โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง 

น�าเข้าแรงงานข้ามชาติในรูปของการฝึกงาน โดยจ�ากดัเฉพาะ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตบางประเภทที่คนภายในประเทศ 

ไม่ต้องการท�า และส่วนหน่ึงเป็นหน่วยผลิตที่เป็นบริษัท

ระหว่างประเทศที่มีการร่วมทุนหรือไปลงทุนในต่างประเทศ 

เพ่ือพัฒนาทักษะของแรงงานข้ามชาติให้สามารถมาทดแทน

ก�าลังแรงงานภายในประเทศที่ปฏิเสธที่จะท�างาน โดยมี

ลักษณะเป็นนโยบายชั่วคราวมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

อย่างไรก็ตาม นโยบายน้ีกลับไม่ประสบความส�าเร็จ

เท่าทีค่วร เพราะผูฝึ้กงานไม่ได้รับความคุม้ครองตามกฎหมาย

แรงงานของประเทศ ท�าให้เกิดปัญหาการหลบหนีนายจ้างไป

ท�างานที่อื่นที่ให้ค่าตอบแทนสูงและสวัสดิการดีกว่า นโยบาย

ดังกล่าวจึงท�าให้แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายเพิ่มจ�านวนขึ้น

อย่างมาก แม้รัฐบาลจะพยายามเพิ่มแรงจูงใจ เช่น ขยาย

ระยะเวลาการฝึกงานจาก 1 ปี เป็น 2 - 3 ปี หรือให้สถานะ 

แรงงานกับผู้ฝึกงาน 2 ปี หลังจากฝึกงานครบ 1 ปี รวมถึง

ขยายประเภทของอุตสาหกรรมที่สามารถเปิดรับแรงงานเข้า 

ฝึกงานได้ แต่ก็ยังไม่สามารถลดจ�านวนแรงงานข้ามชาติ 

ผิดกฎหมายลงได้
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ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลเกาหลีใต้จึงริเร่ิมระบบใบอนุญาต

การท�างานแบบรัฐต่อรัฐ หรือที่รู้จักกันในชื่อ EPS ย่อมาจาก 

Employment Permit System for Foreigners มาใช้ในปี พ.ศ. 

2547 โดยอนุญาตให้ท�างานได้ 5 กิจการ คือ อุตสาหกรรม

การผลิต ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีพนักงาน

ประจ�าน้อยกว่า 300 คน การประมง ในกิจการประมงชายฝั่ง

ที่มีเรือลากอวนขนาด 10 - 25 ตัน การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 

การก่อสร้างในกิจการที่มีงบโครงการไม่เกิน 3 หมื่นล้านวอน 

และการบริการในงาน 6 ประเภท ได้แก่ งานภัตตาคาร งาน

สนับสนุนการประกอบการ เช่น งานท�าความสะอาดตึก งาน

บริการสังคม งานดูแลผู้ป่วย แม่บ้าน 

ภายใต้ระบบน้ี จ�านวนแรงงานต่างชาติน�าเข้าถูก

ก�าหนดให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แต่

ในขณะเดยีวกนั รัฐกเ็ข้าไปก�ากบัดแูลทกุขัน้ตอนอย่างเข้มงวด 

เป็นระบบ เพื่อคัดกรองแรงงานข้ามชาติโดยอาศัยความ 

ร่วมมอืจากประเทศต้นทาง โดยเร่ิมแรกได้อนุญาตให้แรงงาน 

ผิดกฎหมายมาข้ึนทะเบียนโดยไม่มีความผิดตามระยะเวลา

ที่ก�าหนด จากน้ันให้เดินทางกลับประเทศก่อน แล้วกลับ

มาท�างานใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยรัฐประเมิน

สถานการณ์แรงงานภายในประเทศว่ามคีวามต้องการแรงงาน

ข้ามชาตเิท่าไร จากประเทศไหนบ้าง ประกอบกับข้อมูลอตัรา

การหลบหนีของแรงงานประเทศต่างๆ ในการก�าหนดโควตา

ให้กบัประเทศต่างๆ ทีก่ระทรวงแรงงานได้ท�าบนัทกึข้อตกลง

ว่าด้วยการจดัส่งแรงงานกบั 16 ประเทศ ด้วย ดงัน้ี อนิโดนีเซยี 

มองโกเลีย ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม อุซเบกิสถาน 

ปากสีถาน กมัพชูา จนี เมยีนมาร์ บงักลาเทศ เนปาล คาซคัสถาน  

ตมิอร์-เลสเต และสปป.ลาว ต่อจากนัน้จงึด�าเนินตามข้ันตอน

การส่งแรงงานแบบรัฐต่อรัฐ เร่ิมต้ังแต่การสอบภาษาเกาหลี 

การตรวจสขุภาพ การอบรมภาษาและวัฒนธรรมก่อนเดนิทาง 

และการอบรมก่อนท�างาน นโยบายน้ีประสบความส�าเร็จใน

การลดจ�านวนแรงงานผิดกฎหมายลงจากร้อยละ 79.8 ในปี 

พ.ศ. 2545 เหลือร้อยละ 37.8 ในปี พ.ศ. 2546 

4. สาเหตุของปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในประเทศ

เกาหลีใต้

แรงจูงใจส�าคัญที่ดึงดูดให้แรงงานไทยไปท�างานที่

เกาหลีใต้คือ ค่าแรงที่สูงกว่าในประเทศไทยหลายเท่า โดย 

ค่าจ้างข้ันต�า่ปัจจบุนัอยูท่ีช่ัว่โมงละ 224 บาท ส�าหรับแรงงานที่

ท�างานสปัดาห์ละ 40 ช่ัวโมง จะได้รับค่าจ้างเดอืนละประมาณ 

46,987 บาท ซึ่งหากท�างานล่วงเวลาด้วยจะสามารถส่งเงิน

กลับบ้านได้เฉลี่ยสูงถึงเดือนละ 20,000 บาท (ข้อมูลจาก

ส�านักงานฝ่ายแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล) 

นอกจากน้ี ในช่วงที่ผ่านมา มีกระแสความนิยมชมชอบ

วัฒนธรรมเกาหลีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งดารา 

นักร้อง อาหาร แฟชั่นเสื้อผ้าทรงผม เครื่องส�าอาง และการ

ท่องเทีย่ว ท�าให้มคีวามต้องการเดนิทางไปท�างานในเกาหลใีต้

ของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น 

จากการศึกษา พบว่า หนึ่งในอุปสรรคที่ส�าคัญในการ

เดินทางไปเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมายของแรงงาน

ไทย คอื การทีไ่ม่สามารถสอบภาษาเกาหลผ่ีาน โดยอตัราการ

สอบผ่านอยู่ในระดับเพียงร้อยละ 20 ซึ่งเป็นระดับที่ต�่าที่สุด

เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยในปี พ.ศ. 2557 มีแรงงานไทย

สอบผ่านภาษาเพยีง 4,119 คน จากผูเ้ข้าสอบประมาณ 20,000  

คน ท�าให้ไม่สามารถส่งแรงงานไปท�างานได้ตามโควตาทีไ่ด้รับ

จ�านวน 5,400 คน ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ไทยที่ดูแลเร่ืองการจัดส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ

ได้ให้ข้อสังเกตว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแรงงานไทยไม่มีความ

กระตือรือร้นที่จะฝึกฝนภาษาเพื่อเตรียมตัวสอบ ซึ่งข้อสอบ

ในปัจจุบันมีลักษณะต้องอาศัยความเข้าใจและไม่เน้นท่องจ�า 

แรงงานไทยใช้เวลาเตรียมตวัสอบเพยีง 2 เดอืน แตกต่างจาก

แรงงานเวียดนามและอินโดนีเซียที่ทุ่มเทเรียนภาษาเกาหลี 

เป็นระยะเวลาหลายเดือนและสามารถสอบได้คะแนนสูง  

ครูสอนภาษาเกาหลีตามสถาบันสอนภาษาในประเทศไทย 

ไม่ได้มีความรู้ภาษาเกาหลีลึกซ้ึง และสอนให้ท�าข้อสอบได้  

แต่ไม่ได้สอนเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ�าวัน 



118 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งน้ี แม้แรงงานจะสามารถสอบภาษาผ่านแล้ว แต่

แรงงานต้องรอการคัดเลือกจากนายจ้างเป็นเวลาค่อนข้าง

นานและอาจจะไม่ได้รับการคดัเลอืกจากนายจ้างเลยกไ็ด้ โดย

เฉพาะแรงงานหญงิจะมโีอกาสได้รับคดัเลอืกน้อยกว่าและต้อง

รอนานกว่าแรงงานชาย เน่ืองจากค่านิยมและลกัษณะของงาน

ที่ต้องไปท�า นายจ้างเกาหลีใต้จึงชอบแรงงานชายมากกว่า 

ส่งผลให้แรงงานหญิงลักลอบไปท�างานผิดกฎหมายมีสัดส่วน

สูงกว่าแรงงานชาย กระบวนการส่งแรงงานของไทยก็มีส่วน

ท�าให้เกิดความล่าช้า โดยเฉพาะในส่วนของการออกหนังสือ

รับรองความประพฤติจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติที่ต้องใช้

ประกอบการขอรับการตรวจลงตรา ซึง่บางกรณีใช้เวลานานถึง 

1 เดือน (Prapan Disyatat, 2015) ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผล

ให้กระบวนการจัดส่งแรงงานของไทยใช้เวลานานเป็นอันดับ

ที่ 13 จาก 15 ประเทศที่จัดส่งแรงงานไปเกาหลีใต้ โดยในปี 

พ.ศ. 2558 ประเทศไทยใช้เวลาประมาณ 69.1 วนั ในการจดัส่ง 

นับจากวันเซ็นสัญญาจ้างงาน ใกล้เคียงกับประเทศเมียนมาร์ 

และกัมพูชาที่ใช้เวลา 68.9 วัน และ 69.8 วัน ตามล�าดับ ใน

ขณะที่ประเทศที่เร็วที่สุดใช้เวลาเพียง 44 วัน คือ คีร์กีซสถาน 

(Prapan Disyatat, 2015)

นอกจากน้ี อุปสรรคที่ส�าคัญอีกประการคือ รัฐบาล

เกาหลีใต้ได้จ�ากัดโควตาจ�านวนแรงงานต่างชาติไว้เพียง 

ปีละ 5,000 - 6,000 คน ซึ่งต�่ามากเมื่อเทียบกับความต้องการ 

ของนายจ้างในประเทศและของแรงงานไทย จึงท�าให้เกิด 

การลักลอบเข้าไปท�างานผิดกฎหมายของคนไทยกว่า 1.2 

แสนคนในปัจจุบัน การไม่อนุญาตให้คนไทยไปท�างานนวด

ภายใต้ระบบ EPS ทั้งๆ ที่มีความต้องการสูงภายในประเทศ 

ท�าให้เกดิการลกัลอบเข้าไปท�างานของอาชีพหมอนวดซึง่ส่วน 

ใหญ่เป็นผูห้ญงิจ�านวนมากจากประเทศไทย นอกจากน้ี ภายใต้ 

ระบบ EPS นายจ้างมีอ�านาจต่อรองเหนือแรงงานในการ

ก�าหนดเงื่อนไขการท�าสัญญาจ้าง โดยแรงงานมีสิทธิตอบรับ

หรือปฏิเสธข้อเสนอการจ้างงานเพียง 2 ครั้ง แต่ไม่มีโอกาส

เจรจาให้มีการปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการจ้างงานต่างๆ และ

การจะย้ายงานได้ก็ต่อเมื่อนายจ้างเซ็นยินยอมให้ย้ายงานได้

เท่านั้น และมีหลายกรณีที่งานที่ไปท�าไม่ตรงกับลักษณะงาน

ตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างอีกด้วย 

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้แรงงานไทยลักลอบ

เข้าไปท�างานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายจ�านวนมาก เพื่อ

หลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการสอบภาษาและข้ันตอนต่างๆ 

หลายขั้นตอน เช่น การตรวจสุขภาพ การขอหนังสือรับรอง

ความประพฤติ และการเข้ารับการอบรมและสอบภาษา โดย

แรงงานเดินทางเข้าเกาหลีใต้ด้วยตัวเองผ่านการแนะน�าของ

ญาติมิตร หรือผ่านบริษัทนายหน้าหรือบริษัททัวร์ที่น�าพาเข้า

ประเทศในฐานะนักท่องเที่ยว โดยอาศัยการยกเว้นวีซ่าการ 

ท่องเทีย่วระหว่างสองประเทศ ท�าให้สามารถพ�านักอยูไ่ด้ 90 วนั  

โดยต้องเสยีค่านายหน้าสงูถงึ 50,000-300,000 บาท และต้อง

เสี่ยงต่อการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่รัฐเกาหลีใต้ การเอารัด 

เอาเปรียบจากนายจ้าง และการหลอกลวงของนายหน้า

5. แนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในประเทศ

เกาหลีใต้

ทีผ่่านมากระทรวงแรงงานไทยได้พยายามแก้ไขปัญหา

แรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ โดยวิธีการหน่ึงที่ได้

ด�าเนินการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ทั้งช่องทางสื่อโทรทัศน์

และโซเชียลมีเดียผ่านเฟซบุ๊คของกระทรวง มีการถ่ายทอด

การสัมภาษณ์แรงงานไทยที่ก�าลังท�างานในประเทศเกาหลีใต้

เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นอยู่และการท�างานที่ดีมีมาตรฐาน  

กล่าวเชิญชวนให้ไม่ลักลอบไปท�างานที่เกาหลีใต้อย่าง 

ผดิกฎหมาย โดยกล่าวถงึโทษทีจ่ะได้รับ และให้ข้อมลูข้ันตอน

การไปท�างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เพื่อ 

แก้ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ 

มปีระสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน กระทรวงแรงงานควรจดัท�าตวัช้ีวดั 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน โดยก�าหนดเป็น 

เป้าหมายว่าในแต่ละปีจะลดจ�านวนแรงงานไทยผดิกฎหมายลง 

เป็นจ�านวนเท่าไร จะลดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งแรงงาน

ให้เหลือไม่เกินก่ีวัน และจะเพิ่มจ�านวนแรงงานไทยที่จัดส่ง

เทียบเป็นสัดส่วนต่อจ�านวนโควตาแรงงานที่ได้รับจัดสรรเป็น

เท่าไร เป็นต้น
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สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับส�านักงานฝ่ายแรงงาน

ควรชักจูงให้แรงงานไทยที่พ�านักอยู ่ในเกาหลีใต้อย่าง 

ผดิกฎหมายเดนิทางกลบัประเทศไทยในช่วงทีไ่ด้รับการผ่อนผนั

จากเกาหลีใต้ (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2562) และ

เพื่อให้แรงงานไทยมีความพร้อมและสามารถใช้ภาษาเกาหลี

ในการสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ รัฐบาลทั้งสองประเทศควร

ส่งเสริมการอบรมภาษาให้ได้มาตรฐาน โดยประสานสถาน

เอกอัครราชทูตไทยประจ�าเกาหลีใต้ในการจัดส่งครูหรือ

อาสาสมัครมาช่วยสอนภาษาเกาหลีให้กับแรงงานไทย และ

ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยตระหนักถึงความส�าคัญของ

การรู้ภาษาเกาหลี และกระทรวงแรงงานไทยควรมีบทบาท

ในการเข้าควบคุมมาตรฐานการสอนของสถาบันสอนภาษา

เกาหลีในประเทศไทย 

นอกจากน้ี ยังต้องเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพของ

กระบวนการส่งแรงงานของภาครัฐไทย โดยเฉพาะการออก

หนังสือรับรองความประพฤติจากส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ที่มีความล่าช้าและลดโอกาสในการเรียกสินบน อีกทั้งยัง

ต้องปราบปรามขบวนการนายหน้า บริษัทหางาน บริษัท

ทัวร์ ทั้งในประเทศไทยและเกาหลีใต้ ที่น�าเข้าแรงงาน โดย

อาศัยความร่วมมือระหว่างต�ารวจไทยกับเกาหลีใต้ สืบหา

ข้อมูลผ่านช่องทางการโฆษณาชักจงูแรงงานทางโซเชียลมเีดยี

ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ นอกจากนี้ รัฐบาลไทยควรปรึกษา

กับรัฐบาลเกาหลีใต้ให้อนุญาตน�าเข้าแรงงานอาชีพหมอนวด

จากประเทศไทยซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของคนเกาหลีใต้

อีกด้วย อย่างเช่นที่ประเทศมาเลเซียน�าเข้าหมอนวดจากไทย

อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หากรัฐต้องการสนับสนุนการไปท�างานในต่างประเทศ

ของแรงงานไทย ควรหาช่องทางเพิม่โควตาให้คนไทยสามารถ

ไปท�างานที่ประเทศเกาหลีใต้ได้จ�านวนมากข้ึน เพราะหาก

เปรียบเทียบค่าจ้างข้ันต�่าของเกาหลีใต้กับไต้หวันซึ่งเป็น

ประเทศที่คนงานไทยเดินทางไปท�างานมากเป็นอันดับที่ 1 

แล้ว พบว่า แรงงานทีท่�างานทีไ่ต้หวนัได้รับค่าจ้างข้ันต�า่เพยีง

เดือนละ 22,000 บาท และจะต้องจ่ายค่านายหน้า ค่าที่พัก  

และค่าอาหารเองอีกด้วย จากการค�านวณของ Kiriya 

Kulkolkarn (2017) แรงงานจะต้องท�างานนานถึง 4 - 7 เดือน 

เพือ่ชดเชยค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี ในขณะทีก่ารท�างานทีเ่กาหลใีต้ 

ไม่มค่ีาใช้จ่ายในเรือ่งนายหน้า ค่าทีพ่กั และค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย 

ก่อนการเดินทางไปท�างานที่เกาหลีใต้รวมอยู่ที่ 40,000 - 

53,000 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าต๋ัวเคร่ืองบิน เงินประกัน 

(บางส่วนจะได้รับคืนเมื่อเดินทางกลับ) และค่าใช้จ่ายในการ

เรียนภาษาเกาหลี ในขณะที่ค่าจ้างข้ันต�่าของเกาหลีใต้อยู่ที่

เดือนละประมาณ 46,987 - 50,809 บาท ดังนั้น แรงงานจะใช้

เวลาเพยีง 1 เดอืน เท่าน้ัน กส็ามารถมเีงนิออมส่งกลบับ้านได้ 

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานไทยควรจัดเตรียมอาชีพ

ที่เหมาะสมให้กับแรงงานคืนถิ่น ให้สามารถน�าความรู้และ

ทักษะการท�างานที่ได้รับจากประเทศเกาหลีใต้กลับมาใช้ใน

ประเทศไทยได้อย่างเป็นประโยชน์ ให้ได้ท�างานตรงกับทกัษะ 

ทีม่ ีไม่อยูใ่นสภาพตกงาน และได้รับรายได้ทีเ่หมาะสมเพยีงพอ 

สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ โดยประสานกับบริษัท

สัญชาติเกาหลีใต้ในประเทศไทยเพื่อรับแรงงานคืนถ่ินเข้า

ท�างาน อกีทัง้ยงัควรสนบัสนุนให้แรงงานคนืถิน่น�าเงินส่งกลบั

หรือเงินออมไปลงทุนสร้างฐานะให้มั่นคง เพื่อจะได้ไม่ต้อง

กลับไปหางานท�าในต่างประเทศอีกโดยไม่จ�าเป็น

บทสรุป
ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี 

(เกาหลีใต้) ได้เพิ่มสูงข้ึนอย่างมาก ซึ่งมีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อ

เทียบกับแรงงานต่างชาติอื่นๆ ในเกาหลีใต้ การลักลอบ

ท�างานอย่างผิดกฎหมายของแรงงานไทยส่งผลเสียต่อตัว

แรงงานเองที่จะมีความเสี่ยงถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง 

และไม่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย นักท่องเที่ยวไทย

โดยเฉพาะผู้หญิงไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้า

ประเทศเกาหลใีต้เน่ืองจากการตรวจคดักรองทีเ่ข้มข้นข้ึน และ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือแรงงานผิดกฎหมายเป็นภาระทาง 

การคลังของประเทศ บทความน้ีศึกษาถึงสาเหตุของปัญหา

และแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการสัมภาษณ์บุคคลส�าคัญ 
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ทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง และศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

จากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานและอื่นๆ ผลการศึกษาพบ

ว่า สาเหตุส�าคัญเกิดจากโอกาสที่จะเดินทางไปท�างานอย่าง

ถกูต้องตามกฎหมายอยูใ่นระดบัต�า่ เพราะแรงงานไม่สามารถ

สอบภาษาเกาหลผ่ีาน ต้องรอเป็นเวลานานกว่าจะได้ไปท�างาน 

และต�าแหน่งงานที่เปิดรับมีจ�ากัด แม้มีความเสี่ยงที่จะถูก

จับและต้องเสียค่านายหน้าในอัตราที่สูง แต่ค่าจ้างข้ันต�่าใน

เกาหลใีต้มอีตัราทีส่งูกว่าไทยมาก แรงงานไทยจงึนิยมลกัลอบ

ไปท�างานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ยังเกิด 

จากอาชีพหมอนวดไม่ได้รับอนุญาตให้ไปท�างานได้อย่าง 

ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งๆ ที่มีความต้องการภายในประเทศ

สูง ท�าให้แรงงานหญิงไทยลักลอบเข้าไปท�างานจ�านวนมาก

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงแรงงานควรจัดท�า 

ตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลการแก้ไขปัญหา โดยก�าหนดเป็น 

เป้าหมายว่าในแต่ละปีจะลดจ�านวนแรงงานไทยผิดกฎหมาย

ลงเป็นจ�านวนเท่าไร จะลดระยะเวลาทีใ่ช้ในการจดัส่งแรงงาน

ให้เหลือไม่เกินก่ีวัน และจะเพิ่มจ�านวนแรงงานไทยที่จัดส่ง

เทียบเป็นสัดส่วนต่อจ�านวนโควตาแรงงานที่ได้รับจัดสรรเป็น

เท่าไร นอกจากนี้ ควรชักจูงให้แรงงานไทยผิดกฎหมายเดิน

ทางกลับประเทศไทย และเพื่อให้แรงงานไทยสามารถสอบ

ผ่านภาษาเกาหลีได้จ�านวนมากขึ้น จ�าเป็นต้องท�าให้แรงงาน

ไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการรู้ภาษาเกาหลี จัดส่งครู

หรืออาสาสมัครชาวเกาหลีมาสอนภาษาเกาหลีให้กับแรงงาน

ไทย และกระทรวงแรงงานเข้าไปมีบทบาทในการควบคุม

มาตรฐานของสถาบนัสอนภาษา เช่น จัดตัง้สถาบนัจัดอันดับ

และตรวจสอบมาตรฐานโรงเรียนสอนภาษาในประเทศไทย 

นอกจากน้ี ควรลดระยะเวลาการออกหนังสือรับรอง

ความประพฤติ และปราบปรามขบวนการนายหน้า บริษัท

หางาน บริษัททัวร์ ทั้งในประเทศไทยและเกาหลีใต้ ที่ชักจูง

แรงงานให้เข้าไปท�างานอย่างผิดกฎหมาย รัฐบาลไทยควร 

ปรึกษากับรัฐบาลเกาหลีใต้ในการอนุญาตแรงงานอาชีพ 

หมอนวดจากประเทศไทยให้สามารถเข้าไปท�างานได้ และ 

จัดเตรียมอาชีพที่เหมาะสมให้กับแรงงานคืนถิ่น ให้สามารถ

น�าความรู้และทักษะการท�างานที่ได้รบัจากประเทศเกาหลีใต้

กลบัมาใช้ในประเทศไทยได้อย่างเป็นประโยชน์ ตรงกบัทกัษะ

ที่มี ไม่อยู่ในสภาพตกงาน และได้รับรายได้ที่เหมาะสม และ

สนับสนนุให้แรงงานคนืถ่ินน�าเงินส่งกลบัหรือเงินออมมาลงทนุ

สร้างฐานะที่มั่นคง 
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