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บทคัดย่อ

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปสรรคในการท�างานของแรงงานไทยในเกาหลีใต้ และการเข้าถึง 

ความช่วยเหลือว่าเป็นอย่างไร โดยการวิเคราะห์เอกสารทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและการวิเคราะห ์

เชงิคณุภาพจากการสมัภาษณ์เชงิลกึแรงงานไทยในเกาหลใีต้และผู้ทีม่ส่ีวนเก่ียวข้อง พร้อมทัง้การสงัเกตการณ์อย่าง

มีส่วนร่วมผ่านการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาเป็นเวลา 1 เดือน จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า แรงงานไทย 

เผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะแรงงานที่มีสถานะผิดกฎหมาย ซึ่งมักถูกละเมิดสิทธิต่างๆ เช่น  

ถูกเอารัดเอาเปรียบค่าแรง การไม่ได้รับเงินชดเชยเม่ือลาออกจากงานหลังจากท�างานครบปี การท�างานล่วงเวลา

โดยไม่ได้รับค่าตอบแทน รวมไปถึงความรุนแรง ในขณะที่แรงงานที่ถูกกฎหมายส่วนใหญ่จะมีปัญหาในกรณ ี

ขอย้ายงาน แม้จะมีหน่วยงานที่คอยให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในประเทศเกาหลีใต้อยู่หลายหน่วยงาน  

แต่กลับมีอุปสรรคหลายประการที่ท�าให้แรงงานไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ เช่น อุปสรรคทางด้านภาษา  

การเข้าไม่ถึงข้อมูลเก่ียวกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ การไม่กล้าเดินทางออกจากที่พัก 

เพราะกลัวถูกจับและถูกส่งกลับประเทศ เป็นต้น จากข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบาย เช่น การให้สิทธิแรงงานในการเลือกนายจ้างมากขึ้น การอบรมภาษาที่เข้มข้น การเปิดโอกาสให้คนที่มี

สถานะผิดกฎหมายเข้ามาอยูใ่นระบบและท�างานอย่างถูกกฎหมาย และการจัดให้มหีน่วยงานตรวจสอบสถานประกอบการ 

เพื่อป้องกันนายจ้างท�าผิดสัญญาและดูแลความปลอดภัยในการท�างาน เป็นต้น อาจช่วยบรรเทาปัญหาที่แรงงาน

ไทยในเกาหลีใต้ต้องเผชิญได้

ค�าส�าคัญ: แรงงานไทย เกาหลีใต้ อุปสรรค การเข้าถึงความช่วยเหลือ
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Thai Migrant Workers in South Korea: 
Challenges and Access to Migrant Help Services
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Abstract 

This paper aims to identify the challenges that Thai migrant workers face while working in 

South Korea. It also intends to study about their access to existing assistance. The author reviewed 

literature and conducted in–depth interviews with Thai migrant workers in South Korea, stake  

holders, and participatory observation during a 1 month ethnographic fieldwork. It is found that 

Thai migrant workers in South Korea face many challenges while working in South Korea,  

especially undocumented workers whose rights have been violated in many ways e.g. wage  

exploitation and abuses etc. Meanwhile, documented workers face problems such as struggling in 

job change process. Although there are many existing organizations that help migrant workers in 

South Korea, Thai migrant workers still face many obstacles in accessing the available services. For 

example, language barrier, limited access to information about available existing organizations, fear 

of going out and being arrested and deported etc. Policy recommendations such as giving more 

bargaining power in choosing employers and work places, providing more intensive language  

training, allowing registration/legalizing for undocumented workers, setting up an organization for 

work place inspection etc. may help addressing the challenges that Thai migrant workers face in 

South Korea. 
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บทน�ำ

ประเทศไทยถูกจัดให้อยูใ่นระดบัเทยีร์ 3 จากรายงานการค้ามนุษย์ทีจั่ดท�าโดยสหรฐัอเมรกิามาเป็นเวลาหลายปี 

ติดต่อกันแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งความจริงประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู ่ในระดับเทียร์ 2 ตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2551 และ 2552 ก่อนที่จะถูกจัดให้อยู่ในระดับเฝ้าระวังเทียร์ 2 ในปี พ.ศ. 2553–2556 และระดับเทียร์ 3 ใน

ทีส่ดุ
1
 เหตุผลทีท่�าให้ประเทศไทยอยูใ่นกลุม่ทีม่สีถานการณ์การค้ามนุษย์แย่ทีส่ดุอาจเป็นผลมาจากการทีป่ระเทศไทย

ไม ่เพียงแต่เป ็นประเทศปลายทางของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเท ่าน้ัน แต่ยังเป ็นทั้ง 

ทางผ่านและประเทศที่ส่งออกแรงงานไปยังต่างประเทศอีกด้วย (Department of States, 2015) ปฏิเสธไม่ได้เลย

ว่าในแวดวงวิชาการและแวดวงสื่อมวลชนต่างมุ่งเน้นความสนใจไปที่กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างานใน

ประเทศไทยจากเมียนมา ลาว และกัมพูชา เน่ืองจากเป็นกลุ่มประชากรที่ค่อนข้างใหญ่และมีจ�านวนที่สามารถ 

คาดประมาณได้ค่อนข้างยาก แรงงานข้ามชาติเหล่าน้ีมีความเสี่ยงที่จะถูกน�าพาเข้าสู่กระบวนการการค้ามนุษย์ 

อย่างไรก็ตามกลุ่มประชากรที่ยังไม่ได้รับความสนใจในการศึกษาวิจัยมากนักคือกลุ่มแรงงานไทยที่ออกไปท�างาน 

ในต่างประเทศทัง้ทีถู่กกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึง่ประชากรกลุม่น้ีมคีวามเปราะบางทีจ่ะถูกน�าพาเข้าสูก่ระบวนการ

ค้ามนุษย์ไม่น้อยไปกว่าแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย

รายงานล่าสดุเมือ่ปี พ.ศ. 2558 จากส�านักงานบรหิารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงานระบุว่า มีแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปท�างานในเกาหลีใต้จ�านวน 5,549 คน และกลับเข้าไปใหม่ 

(re–entry) จ�านวน 5,833 คน ซึ่งมีจ�านวนมากเป็นอันดับ 3 รองจากประเทศไต้หวันและญี่ปุ่น (กระทรวงแรงงาน, 

2558) อย่างไรก็ตาม รายงานน้ีครอบคลมุเพยีงแรงงานไทยทีเ่ดนิทางไปท�างานผ่านช่องทางอย่างถูกกฎหมายเท่าน้ัน 

มิได้รวมถึงแรงงานที่ลักลอบเข้าไปท�างานในประเทศเกาหลีใต้แต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปได้ว่ามีแรงงานที่ลักลอบเข้าไป

ท�างานในประเทศเกาหลีใต้เป็นจ�านวนมากตั้งแต่อดีต เน่ืองจากผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยสามารถ 

เดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้โดยวีซ่าท่องเที่ยวและสามารถพ�านักอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้นานถึง 90 วัน

จากการทบทวนวรรณกรรมในเบื้องต้น พบว่า มีงานวิจัยจ�านวนหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงงานไทยที่ไปท�างาน

ในต่างประเทศ และแรงงานข้ามชาติในประเทศเกาหลีใต้พอสมควรแต่ข้อมูลงานวิจัยมีความล้าหลัง เนื่องจากเป็น

ข้อมูลก่อนที่ประเทศเกาหลีใต้จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ยังพบว่า งานวิจัยเกี่ยวกับ

แรงงานไทยในเกาหลีใต้ยังมีจ�านวนจ�ากัด ทั้งๆที่ไทยส่งออกแรงงานไปเกาหลีใต้เป็นอันดับต้นๆ ท�าให้ปัญหาและ

อุปสรรคที่แรงงานไทยต้องเผชิญในเกาหลีใต้ยังไม่เป็นที่รับรู้ จึงจ�าเป็นที่จะต้องศึกษาสถานการณ์แรงงานไทย 

ในเกาหลีใต้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

1
 การจัดอันดับในรายงานการค้ามนุษย์แบ่งเป็น 4 อันดับ ((Department of States, 2015) ได้แก่ 

1)  เทียร์ 1 คือประเทศที่รัฐบาลปฏิบัติตามมาตรฐานในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ 

2)  เทยีร์ 2 คอืประเทศทีร่ฐับาลยงัปฏิบตัติามมาตรฐานในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเตม็ที ่แต่มคีวามพยายามทีจ่ะท�า 

3)  เทียร์ 2 เฝ้าระวัง คือ ประเทศที่มีจ�านวนเหยื่อจากการค้ามนุษย์มากขึ้น และไม่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา 

อย่างจริงจัง และ 

4)  เทียร์ 3 คือประเทศที่ไม่มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แต่อย่างใด
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บทความน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุปสรรคในการท�างานของแรงงานไทยในเกาหลีใต้และการเข้าถึง 

ความช่วยเหลือว่าเป็นอย่างไร บทความนี้จะกล่าวถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะอธิบายเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล

และระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษา ตามด้วยผลการวิเคราะห์การศึกษา ก่อนที่จะสรุปในบทสรุป 

และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในตอนท้ายบทความ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านแรงงานข้ามชาติของเกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีใต้เริ่มเปิดโอกาสให้สถานประกอบการที่มีสาขาในต่างประเทศน�าแรงงานจากต่างประเทศ 

เข้ามาท�างานผ่านโครงการ Industrial Skill Trainee Program ตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2534 (Yoo, 2005) 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้เร่ิมใช้ระบบ Employment Permit System (EPS) (Ministry of Labour, 2012)  

ซึ่งอนุญาตให้แรงงานท�างานได้อย่างถูกกฎหมาย โดยสัญญาแรกมีอายุ 3 ปี และสามารถต่อสัญญาได้อีก 1 ป ี 

10 เดือน เมื่อครบสัญญาทั้งหมด 4 ปี 10 เดือนแล้ว หากนายจ้างยังต้องการจ้างแรงงานต่อก็สามารถท�าได้ 

โดยนายจ้างต้องเป็นผู้รับรองและแรงงานต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อสอบแบบพิเศษและกลับไปท�างาน 

กับนายจ้างคนเดิม (Employment Permit System, 2016)

แรงงานไทยในเกาหลีใต้ 

แรงงานไทยในเกาหลีใต้สามารถแบ่งตามสถานะทางกฎหมายได้ 2 ประเภท คือ แรงงานที่ถูกกฎหมาย  

และแรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานในกลุ่มแรกเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มแรงงานไทยว่า “คนวี” หมายถึงเป็นคนที่มีวีซ่า 

ส่วนแรงงานในกลุ่มที่ 2 นั้น คนไทยในเกาหลีใต้เรียกกันว่า “คนผี”

ข้อมูลจากเว็บไซต์บริการข้อมูลทางสถิติของกระทรวงมหาดไทยของประเทศเกาหลีใต้ ระบุว่ามีแรงงานไทย

จ�านวน 23,158 คน อยู่ในเกาหลีใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 3.18 เมื่อเทียบกับแรงงานข้ามชาติทั้งหมด

จ�านวน 608,116 คนในปีเดียวกัน อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้พิจารณาเพียงแรงงานไทยที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย

เท่านั้น ไม่ได้รวมถึงแรงงานที่ท�างานอย่างไม่ถูกกฎหมาย

ข้อท้าทายของแรงงานข้ามชาติในเกาหลีใต้และแรงงานไทยในต่างประเทศ

แรงงานข้ามชาติที่เข้าไปท�างานในเกาหลีใต้ต้องเผชิญกับความยากล�าบากและความไม่เป็นธรรมในหลาย 

รปูแบบ เช่น การได้รบัค่าแรงในอตัราทีน้่อยกว่าค่าแรงขัน้ต�า่ การถูกบงัคบัให้ท�างานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน 

ความรนุแรงในทีท่�างาน และการไม่ได้รบัค่าชดเชยในกรณเีกิดอบัุตเิหตรุะหว่างการท�างาน (Asia Pacific Migration 

Network, ILO, 2015; Amnesty International, 2014; DW, 2014; Kang 1996). โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงาน 

ในภาคการเกษตรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ต�่ากว่ามาตรฐาน (Asia Pacific Migration Network, ILO, 2015;  

Amnesty International, 2014; Deutsche Welle, 2014). 

มงีานวจัิยหลายชิน้ทีศ่กึษาวถีิชวีติของแรงงานไทยในต่างแดน เช่น นภาพร อตวิานิชยพงศ์ และคณะ (2555) 

ศึกษาเรื่องแรงงานกับความไม่เป็นธรรม ปัญหาและทางออกในกลุ่มคนไทยที่เคยไปท�างานในต่างประเทศและ 
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เดนิทางกลบัมายงัประเทศไทยแล้ว และแรงงานไทยทีท่�างานเป็นผู้ช่วยงานในบ้านในฮ่องกง Tsay (2002) ได้ศกึษา

เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในไต้หวัน ดุษฎี อายุวัฒน์ (2553) ท�าการศึกษาวิถีชีวิตแรงงานไทยในไต้หวัน 

และบัญญัติ ศิริปรีชา (2553) รายงานเรื่องแรงงานไทยภายใต้บริษัทเหมาช่วงของเกาหลีใต้ในยูเออี 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง พบว่า นอกจากแรงงานไทยจะถูกเอาเปรียบเน่ืองจากต้องจ่ายเพื่อ 

เดินทางไปท�างานในต่างประเทศมีอัตราที่สูงแล้ว (นภาพร และคณะ, 2555; Tsay, 2002) ยังต้องเผชิญกับปัญหา

ความไม่เป็นธรรม เช่น การถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องชั่วโมงการท�างานและการเอาเปรียบค่าแรง การไม่มีอ�านาจ

ต่อรองเน่ืองจากมีข้อจ�ากัดเร่ืองการเปลี่ยนงาน และความสามารถในการสื่อสารภาษาท้องถ่ิน เป็นต้น (นภาพร  

และคณะ, 2555; บัญญัติ, 2553; ดุษฎี, 2553) นอกจากน้ียังพบปัญหาที่เกิดจากตัวแรงงานเอง เช่น การเล่น 

การพนัน การดื่มสุรา และการทะเลาะวิวาท รวมถึงความเสี่ยงทางเพศ (บัญญัติ, 2553) และปัญหาสุขภาพถดถอย

ในกลุ่มแรงงานไทยในไต้หวันที่ท�างานในภาคการก่อสร้าง (Tsay, 2002) รายงานของกรมการจัดหางาน กระทรวง

แรงงานยังรายงานว่า แรงงานไทยในไต้หวันมักถูกส่งให้ไปท�างานในสถานประกอบการขนาดเล็ก ท�าให้เสี่ยงต่อ 

การเกิดอุบัติเหตุในที่ท�างานอีกด้วย (Ministry of Labour, 2012)

สิทธิแรงงานข้ามชาติภายใต้กรอบแนวคิดของสากล

สิทธิของแรงงานข้ามชาติสามารถแบ่งได้เป็นสิทธิทางด้านต่างๆ ดังนี้

1. สิทธิด้านสังคม ได้แก่ สิทธิในการท�างาน ซึ่งครอบคลุมสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียม 

ในภาระงานที่เทียบเท่า สิทธิในการเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน และสิทธิในการเข้าถึงผลประโยชน์เมื่อว่างงาน 

และการอบรมอาชพี สทิธิการประกันสงัคมและการมคีณุภาพชวีติตามมาตรฐาน สทิธิในการเข้าถึงบรกิารทางสขุภาพ 

สิทธิในการพักผ่อนหย่อนใจ สิทธิในการอยู่อาศัย สิทธิในการรวมตัวกับครอบครัวส�าหรับแรงงานถูกกฎหมาย  

สิทธิในการส่งเงินกลับประเทศต้นทาง และสิทธิในการได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือต่างๆ 

2. สิทธิด้านวัฒนธรรม ได้แก่ สิทธิต่อการศึกษา สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน 

อย่างอิสระ และสิทธิในการชื่นชมศิลปะและมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

3. สิทธิด้านการเมือง ได้แก่ สิทธิในการด�ารงชีวิต อิสรภาพทางความคิด ความเชื่อ และศาสนาอิสรภาพ 

ในความคิดเห็นและการแสดงออก สิทธิและอิสรภาพในการเคลื่อนย้ายและการเลือกที่พักอาศัย สิทธิในการได้รับ

การยอมรับในฐานะบุคคลตามกฎหมาย สิทธิในการรวมตัวอย่างสงบสิทธิในการแต่งงานโดยปราศจากข้อจ�ากัดทาง

ด้านเชื้อชาติ สัญชาติ และศาสนา สิทธิในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ และในบางประเทศครอบคลุมถึงสิทธิ 

ในการเลือกตั้งด้วย (Koray, 2000)

ข้อมูลและระเบียบวิธีวิจัย

บทความน้ีเป็นการทบทวนเอกสาร และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลบางส่วนของโครงการวิจัยเร่ือง 

“Strategies to Secure Rights: Thai Migrant Workers in the United States, Korea, & Taiwan 2014–2016” 

ด�าเนินการโดยวทิยาลยัเซยีนน่า (Siena College) ประเทศสหรฐัอเมริกา ทีม่วีตัถุประสงค์เพือ่ศกึษาชวีติความเป็นอยู่ 

ของแรงงานไทยในประเทศเกาหลีใต้ และบทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเรื่อง 
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สิทธิของแรงงานชาวไทย ในการวิจัยเชิงคุณภาพใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแรงงานไทยจ�านวน 41 ราย  

และผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องจ�านวน 7 ราย ได้แก่ เจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานราชการเกาหลใีต้, องค์กรพฒันาเอกชน (NGO), 

องค์กรทางศาสนา และเจ้าของกิจการร้านไทยในเกาหลใีต้ และบนัทกึของนักวจัิยจากการวจัิยเชงิชาตพินัธ์ุวรรณนา 

ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558 

ผลกำรวิเครำะห์กำรศึกษำ

แรงงานไทยในเกาหลีใต้ที่ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมด 41 รายน้ัน เป็นเพศชาย 24 คน และเพศหญิง 17 คน  

อยู่ในช่วงอายุ 20–29 ปี จ�านวน 19 คน อายุ 30–39 ปี จ�านวน 16 คน และอายุ 40 ปีขึ้นไป จ�านวน 6 คน ในเรื่อง

สถานะทางกฎหมายของแรงงานไทยทัง้ 41 คนน้ัน พบว่ามจี�านวน 14 คน มสีถานะถูกต้องตามกฎหมาย และ 27 คน 

มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยใน 27 คนนี้มีจ�านวน 6 คน เท่านั้น ที่เดินทางไปท�างานในประเทศเกาหลีใต้ 

ผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมาย แต่หลบหนีออกจากสถานประกอบการจึงเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานผิดกฎหมาย

ปัญหาในการท�างานของแรงงานไทยในเกาหลีใต้ 

จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการก�าหนดรหัส (code) ข้อมูล เพื่อดูแบบแผนและสาระหลัก  

(pattern and theme) ของปัญหาในการท�างานที่แรงงานไทยในเกาหลีใต้ระบุว่าต้องเผชิญ พบว่ามีหลายประเด็น 

เช่น การถูกเอารดัเอาเปรยีบทัง้ในเรือ่งค่าแรงและในรูปแบบอืน่ ปัญหาในการเปลีย่นงานและหางานใหม่ความเสีย่ง

ต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศและความรุนแรง 

1. การถูกเอารดัเอาเปรยีบค่าแรง โดยนายจ้างอาจจะจ่ายค่าแรงช้าหรอืไม่เตม็จ�านวน เพือ่ดงึให้แรงงานไม่

ลาออกเพราะต้องรอค่าแรง นายจ้างบางรายหักเงินค่าเช่าที่พัก ทั้งๆ ที่ตามสัญญาแล้วนายจ้างต้องจัดหาที่พัก 

ให้แรงงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมถึงกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน (เงินแทจิกึม)
2
  

ให้แรงงานเมื่อแรงงานออกจากงานและมีระยะเวลาท�างาน 1 ปีขึ้นไป ตัวอย่างค�าพูดของแรงงานไทยที่ระบุว่า 

ตนถูกเอารัดเอาเปรียบค่าแรง เช่น

“แทจิกึมไม่ได้ ท�ำงำนครบปีอยู่ แต่ว่ำไม่ได้ ก็เลยให้พี่ ฮ. ไปช่วยท�ำเร่ือง แล้วเขำก็ให้มำอยู่  

ให้มำ 500,000 กว่ำ [วอน] เนี่ยแหละ”

(เพศชาย, อายุ 37 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“บำงเดอืนมนัก็ไม่จ่ำยตงัค์ มนัเลือ่นอย่ำงน้ี ก็เลยย้ำย ไม่ได้ร้องเรยีนอะไร ก็ทีท่นอยูน่ั่นก็ทนอยูอ่ย่ำงน้ัน 

เพรำะมันไม่มีที่ไป ท�ำงำนเอำ แล้วก็เขำก็เลี้ยงข้ำว”

(เพศชาย, อายุ 28 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

2
 เมื่อแรงงานท�างานครบ 1 ปีที่สถานประกอบการที่ใดที่หน่ึง จะได้รับค่าชดเชยเมื่อออกจากงานเท่ากับ จ�านวนปีเต็มที่ท�างาน  

ที่สถานประกอบการนั้น คูณกับค่าเฉลี่ยของเงินเดือน 3 เดือนสุดท้าย
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“อยู่ได้ 2 ปีเถ้ำแก่มันเจ๊ง เงิน 3 เดือนสุดท้ำยไม่ได้ เถ้ำแก่ก็ขำยเครื่อง ก็ไปเลย ทิ้งผมกับเพื่อน 4 คน 

คิดว่ำมันจะขำยเครื่องเสร็จแล้วมันจะเอำเงินมำให้เรำอย่ำงนี้ มันก็ไม่เอำมำให้”

(เพศชาย, อายุ 42, สถานะผิดกฎหมาย)

2. การเอารัดเอาเปรียบแรงงานในรปูแบบอืน่ เช่น การท�างานเกินเวลาแต่ไม่นับให้เป็นการท�างานล่วงเวลา 

เป็นต้น

“ปกติเขำเข้ำ 8 โมงนะ เรำก็ได้เข้ำก่อนอีกครึ่งชั่วโมงอย่ำงน้ีน่ะ แต่คนอื่นที่เป็นคนเกำหลีก็  

8 โมง เลิกพร้อมกัน บำงทีก็มีออเดอร์ค้ำงก็เลยเวลำไปครึ่งชั่วโมงบ้ำง ชั่วโมงหนึ่งบ้ำง” 

(เพศหญิง, อายุ 29 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“เรำก็ท�ำอะไรเสร็จแล้ว 5 โมงแต่ยังไม่ให้เรำกลับ ให้มำน่ังแปะสติ๊กเกอร์กล่องขนม 5 โมงครึ่ง 

ค่อยกลับอะไรอย่ำงนี้ ถ้ำเกินต้องเป็นโอที แต่เขำไม่ให้โอทีเรำ”

(เพศหญิง, อายุ 25 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

3. แรงงานทีม่าท�างานในระบบ EPS ต้องเผชญิกับปัญหาในการเปลีย่นงานและการหางานใหม่ โดยปัจจุบัน 

หากแรงงานจะเปลี่ยนงาน จะต้องให้นายจ้างลงนามอนุญาตให้เปลี่ยนงานได้ ซึ่งหลายครั้งแรงงานไม่พอใจในงาน 

ที่ท�าอยู่ แต่นายจ้างไม่อนุญาตให้เปลี่ยนงาน แรงงานจึงต้องทนท�างานอยู่ที่เดิม หรือหากทนไม่ไหวก็จะหลบหนี 

ออกมาจากสถานประกอบการ กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย 

“ผมหนี [คอน] แทรค เคยหนี[คอน]แทรคไง เคยหนีไป คือถ้ำหนีไปก็จะไม่มีวีซ่ำอย่ำงน้ี หนีไป  

5 วันแล้วเขำโทร.ตำมให้ไปเซ็นย้ำยงำน ผมเลยกลับไป แต่เขำไม่เซ็นให้” 

(เพศชาย, อายุ 28 ปี, สถานะถูกกฎหมาย)

“ถ้ำผมย้ำย แกเซ็นให้ผมกลับเลย คุณคือกลับไทยอย่ำงเดียว ถึงสุขภำพจะดีหรือไม่ดี ผมขอย้ำยดีๆ 

เถ้ำแก่ครับ ผมขอย้ำยนะ เขำไม่เซ็นย้ำย แต่เขำเซ็นกลับ ผมก็เลย ถ้ำเขำเซ็นกลับ ผมก็โดด

[คอนแทรค]” 

(เพศชาย, อายุ 31 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“เถ้ำแก่ง่ีเง่ำ ขอย้ำยงำน เขำก็ไม่ยอมให้ย้ำย แต่ก่อนพี่มำท�ำงำนพวกก่อสร้ำง เชื่อมสะพำน  

เงินเดือนอะไรก็ได้น้อย”

(เพศชาย, อายุ 38 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)
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4. แรงงานเพศหญิงมีความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะด้วยการกระท�าหรือค�าพูดก็ตาม 

“เขำว่ำ ที่ซูวอนน่ะ 50,000–60,000 [วอน] ผู้หญิงอะไรแบบน้ี แล้วก็ได้นอนด้วยแล้ว แล้วเขำ 

ก็เลยชี้มำที่เรำ แล้วอย่ำงน้ีเท่ำไหร่ อะไรอย่ำงน้ี เขำเป็นเพื่อนกับเถ้ำแก่ เถ้ำแก่เขำก็ว่ำ 500  

อะไรแบบนี้ เหมือนเขำพูดเล่น หยอกล้อกัน เรำก็รู้สึกโมโหค่ะ แต่ท�ำอะไรไม่ได้” 

(เพศหญิง, อายุ 39 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“ก็พำไปซื้อเสื้อผ้ำ พำไปกินข้ำว อะไรแบบน้ี เถ้ำแก่น่ะ ก็น่ันน่ะ เหมือนเขำจะคิดไม่ดีกับเรำ  

เห็นเรำเป็นผู้หญิงต่ำงชำติ ไม่ได้ภำษำด้วยอย่ำงน้ีไง […] เรำไม่ได้ภำษำด้วยแหละ เขำชวนไปไหน 

เรำก็ไม่รู้เรื่อง วันน้ันก็ชวนไปโรงแรมอะไรอย่ำงน้ี เรำก็ขอตัวออกมำวันน้ัน เขำบอกผ่ำนหัวหน้ำ 

คนไทย ก็บอกว่ำไม่อยู่แล้ว แล้วก็ขึ้นแท็กซี่กลับเลย”

(เพศหญิง, อายุ 24 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“พวกคุมร้ำนนวดนี่แหละ เขำลำกไปเลย ลำกไปหน้ำห้องน�้ำเลย เขำจะข่มขืน พำสปอร์ตอะไรก็ยึดไว้

หมด โดด มันจะเป็นช่องลมเล็กๆ ก็ลงนี่แหละ […] คนอื่นเขำก็ยอมนะ มีคนไทยอยู่ประมำณ 5–6 คน 

ถ้ำไม่ยอมมันก็ซ้อมประมำณน้ีน่ะ ช้อม ตี […] ถ้ำไม่ให้มำนอนด้วยมันก็ซ้อมอยู่น่ันน่ะ เคยโดนตี  

ตบ สำรพัด จนแบบอยำกกลับบ้ำนเลย แต่พำส [พำสปอร์ต] มันยึดไว้” 

(เพศหญิง, อายุ 33 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

5. นอกจากน้ียงัพบว่า นายจ้างคนเกาหลมีลีกัษณะนิสยัรนุแรงทัง้ทางร่างกายและทางวาจา ชอบพดูเสยีงดงั 

หรือดุด่าว่ากล่าวแรงงาน ส่งผลกระทบทางจิตใจต่อแรงงานในการท�างาน

“พีเ่คยโดนมะเหงกอย่ำงแรงเลยบ่อยค่ะ คอือย่ำงถ้ำเขำโมโหอย่ำงน้ีเขำเตะลงัใส่ก็มีนะ ทำงนู้นเตะมำ  

น่ีก็เตะไปเหมือนกันแหละ ไม่สน […] บำงทีแรงที่เขำโมโหน่ะ มะเหงกลงน�้ำตำร่วงเหมือนกันนะ 

เพรำะมันเจ็บ มันแรง” 

(เพศหญิง, อายุ 39 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“เวลำเรำท�ำงำน เรำเป็นลูกน้องเขำเขำไม่ถูกใจเขำก็ว่ำให้เรำ บำงครั้งเรำก็น้อยใจ แต่เรำ 

ก็ต้องก้มหน้ำท�ำ เพรำะเรำก็อยำกได้ตังค์ส่งบ้ำน” 

(เพศหญิง, อายุ 33 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“ค�ำพูดเขำไม่ได้ พูดว่ำเรำแบบนี้ ด่ำเรำก็มี แต่เรำไม่รู้เรื่อง แต่เรำรู้สึกได้ เรำรู้สึกว่ำเขำด่ำเรำแต่เรำ

ไม่รู้ควำมหมำย ก็เสียใจ ก็โกรธ ก็อยู่เฉยๆ ไม่ได้ตอบโต้ ไม่กล้ำ” 

(เพศชาย, อายุ 24 ปี, สถานะถูกกฎหมาย)
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จะเห็นว่าประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เก่ียวกับปัญหาที่แรงงานไทยในเกาหลีใต้เผชิญในที่ท�างาน 

ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งการถูกเอารดัเอาเปรยีบและการถูกละเมดิสทิธิข์องแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่สทิธิทางสงัคม คอื 

สิทธิในการท�างาน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นปัญหาจากนายจ้าง อย่างไรก็ดียังมีประเด็นปัญหาในการท�างานที่พบว่า 

เกิดจากตัวของแรงงานเอง คือ ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบค่าแรงเกิดจากการที่แรงงานไม่มีความสามารถ 

ในการท�างานได้อย่างคล่องแคล่วในช่วงเริ่มงานอันมีสาเหตุมาจากการมีข้อจ�ากัดทางภาษาท�าให้เรียนรู้งานได้ช้า 

รวมถึงแรงงานมีสถานะผิดกฎหมาย นายจ้างจึงเอาเปรียบค่าแรง นอกจากน้ียังมีปัญหาอบายมุขและการทะเลาะ

วิวาทในกลุ่มแรงงานด้วย

1. ปัญหาเรื่องการถูกเอารัดเอาเปรียบค่าแรงจากการที่แรงงานยังขาดความคล่องแคล่วในการท�างานใน

ช่วงเร่ิมงาน เน่ืองจากมีข้อจ�ากัดทางภาษาท�าให้ไม่สามารถสื่อสารกับหัวหน้างานหรือนายจ้างในการเรียนรู้งาน 

ได้สะดวกจึงได้รับค่าตอบแทนต�่าในช่วงแรก เช่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพศหญิงรายหนึ่งเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะสื่อสาร

ภาษาเกาหลีได้ เธอถูกลดเงินเดือนจากปกติ 500,000 วอนเป็น 400,000 วอน เธอจึงเรียนภาษาเกาหลีที่โบสถ์  

หลังจากนั้นเงินเดือนจึงปรับขึ้นเป็นเดือนละ 600,000 วอน
3

อีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้แรงงานถูกเอาเปรียบค่าแรง คือ สถานะที่ผิดกฎหมายของแรงงาน

“ไอ้ที่ว่ำตำมกรม มันเป็นค่ำแรงของแรงงำนที่ไทยเขำส่งมำ เขำบอกเลยว่ำเงินเดือนมันต้อง 

ได้เท่ำน้ี เขำก็ต้องจ่ำยตำมกรมฯ น่ันคือคนไทยที่เขำรู ้อยู ่แล้ว พวกคนไทยที่มำถูกต้องน่ะว่ำ  

เขำจะได้เท่ำไหร่ แต่เรำมำผิดอย่ำงนี้ เรำก็ไม่รู้ไงว่ำมันจะได้เท่ำไหร่” 

(เพศชาย, อายุ 26 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

2. ปัญหาอบายมุข การทะเลาะวิวาท และการท�าผิดกฎหมาย

“ทะเลำะวิวำทเยอะมำก และที่หนักสุดคือ ซื้อรถโดยที่ไม่มี... ชอบซื้อรถผี แล้วก็ไม่มีใบขับขี่ เกิด

อุบัติเหตุทำงรถยนต์ นี่คนไทยจะเยอะกว่ำประเทศอื่น” 

(ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง, เพศหญิง, อาสาสมัคร)

“แต่คนไทยเสียอย่ำงเดียวคือว่ำเล่นกำรพนันกันเยอะเลยไม่มีเงินเก็บ เขำเล่นไฮโล ทุกอย่ำง (หวย) ก็

มีบ ้ำง หวย ไพ ่ ไฮโล ทุกอย่ำงที่ เป ็นกำรพนัน คนไทยไปไหนก็มีแต ่กำรพนัน กินเหล้ำ  

ไม่กินเหล้ำก็กำรพนัน ไม่กำรพนันก็ผู้หญิง” 

(เพศหญิง, อายุ 39 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

เมื่อแรงงานได้เผชิญกับความไม่เป็นธรรม หรือต้องการความช่วยเหลือ แรงงานมักจะปรึกษาเพื่อนแรงงาน

ด้วยกันเองเก่ียวกับหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือต่อแรงงานข้ามชาติในเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์

เชิงลึก พบว่า ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือหลายประการ ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนต่อไป

3 
บันทึกการลงพื้นที่ของนักวิจัย (รีนา ตะดี) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

แรงงานไทยในเกาหลีใต้: ปัญหาและอุปสรรคของการเข้าถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและเกาหลีใต้  117



อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของแรงงานไทยในเกาหลีใต้ 

แม้ว ่าจะมีองค ์กรหรือหน่วยงานที่พร ้อมจะให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในเกาหลีจ�านวนมาก  

ทั้ง 1) หน่วยงานของภาครัฐของประเทศไทย ได้แก่ ฝ่ายแรงงานประจ�าสถานทูตไทย และหน่วยงานภาครัฐ 

ของเกาหลใีต้ ได้แก่ กรมแรงงานและศนูย์ช่วยเหลอืแรงงานข้ามชาตขิองรฐับาลเกาหลใีต้ และ 2) หน่วยงานทีไ่ม่ใช่

ภาครัฐ เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน วัดไทย สหภาพแรงงานต่างด้าว และอาสาสมัคร เป็นต้น ซึ่งให้ความช่วยเหลือ

โดยการรับค�าร้องเรียนจากแรงงานในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธ์ิทางแรงงานด้านต่างๆ อีกทั้งยังติดตามเงินชดเชย 

และสวัสดิการต่างๆ ที่แรงงานพึงได้ รวมถึงให้ที่พักพิงกับแรงงานที่ไร้ที่พักอาศัย เรียกร้องความเป็นธรรม 

ให้กับแรงงานข้ามชาติผ่านการเจรจาไกล่เกลี่ยกับนายจ้างและประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง แต่จาก 

การสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่ายังมีอุปสรรคส�าคัญหลายประการที่จ�ากัดการเข้าถึงความช่วยเหลือของแรงงานไทย  

โดยประเด็นที่ได้ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่

1. อุปสรรคทางด้านภาษา ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการของเกาหลีใต้ แรงงานจ�าเป็นต้องใช้บริการ

ล่ามในการติดต่อสื่อสาร เน่ืองจากแรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารในภาษาเกาหลีได้อย่างคล่องแคล่ว 

ในขณะที่ล่ามภาษาไทย–เกาหลีมีจ�านวนไม่มากนัก 

“ควำมยำกล�ำบำกคือ เวลำมีปัญหำ ไปโรงพยำบำลหรือไปไหน เรำสื่อสำรไม่รู้เรื่อง”

(เพศหญิง, อายุ 50 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“อยำกเรียนเพิ่มเติม เพรำะถ้ำไม่เรียนมันล�ำบำก กำรสื่อสำร ถ้ำไม่เจอคนไทยมันก็ล�ำบำก ไม่เข้ำใจไง 

กว่ำจะให้ กว่ำจะโทรไปหำล่ำมอย่ำงน้ี ให้คุยกัน 2–3 คนอย่ำงน้ี เปิดล�ำโพงพูดอย่ำงน้ี มันล�ำบำก

ครับ” 

(เพศชาย, อายุ 25 ปี, สถานะถูกกฎหมาย)

2. แรงงานไทยที่เข้ามาท�างานอย่างผิดกฎหมายไม่กล้าเดินทางออกจากที่พักหรือที่ท�างาน เพราะกลัวว่า 

จะถูกต�ารวจตรวจคนเข้าเมืองจับเพื่อส่งกลับมายังประเทศไทย

“บำงครั้งเรำก็ไม่อยำกออกไปเองไง เพรำะว่ำถ้ำเรำออกไปแล้วเรำโดนจับมันก็ไม่คุ้มไง” 

(เพศหญิง, อายุ 50 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“เข้ำถึงยำกอยู่ เขำจะเหมือน ถ้ำเขำไม่ไว้ใจเขำจะไม่บอก [ว่ำอยู่ที่ไหน] คือยังไงล่ะ เขำไม่ออกมำอยู่

แล้ว แล้วเรำก็เข้ำถึงเขำไม่ได้” 

(ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง, เพศหญิง, อาสาสมัคร)
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“ตอนน้ีศูนย์ที่ติดต่อได้ก็คือที่เมือง บ. ครับ เคยติดต่อพี่ ส. แต่แกบอกว่ำให้เข้ำไปคุยเอง เคยโทร 

ไปครับ แล้วแกบอกว่ำให้เอำเอกสำรนู่นเอกสำรน่ีมำ เดี๋ยวพี่จะเดินเรื่องให้ เรื่องเงินแทจิกึม 

เนี่ยแหละครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ครับ เพรำะว่ำผมยังไม่ได้เดินเรื่อง อยำกเดินเรื่องครับ เพรำะว่ำโดด

[คอน]แทรคแล้ว ออกไปมันก็อันตรำย” 

(เพศชาย, อายุ 31 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

3. แรงงานไทยยังเข้าไม่ถึงข้อมูลของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติอย่างครบถ้วน และ

อาศยัการบอกเล่าจากเพือ่นแรงงาน ญาต ิหรอืเครอืข่ายแรงงานอืน่ๆ เก่ียวกับข้อมูลการตดิต่อหน่วยงานทีใ่ห้ความ

ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ

“ก็ไม่รู้จักนะ พี่ ฮ. ก็รู้จักจำกตำ จ. นี่แหละ ที่รู้จักกับพี่ ฮ.”

(เพศหญิง, อายุ 33 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“สหภำพแรงงำน [ข้ำมชำต]ิ ยงัไม่เคยได้ยนิ แต่ว่ำศนูย์ช่วยเหลอืก็อนัเดยีวกันหรอืเปล่ำก็ไม่รูน้ะ”

(เพศหญิง, อายุ 39 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“สหภำพแรงงำนข้ำมชำติหรอคะ ไม่รู้จักค่ะ รู้แค่ศูนย์ช่วยเหลือ” 

(เพศหญิง, อายุ 25 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

4. ในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ บ่อยครั้งแรงงานต้องเดินทางไปยังหน่วยงานน้ันๆ 

และเน่ืองจากแรงงานส่วนมากไม่เข้าใจระบบขนส่งมวลชนของเกาหลีใต้ จึงใช้วิธีน่ังรถแท็กซ่ีหรือจ้างวานให้เพื่อน

แรงงานที่มีรถไปส่งต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก นอกจากน้ีแรงงานยังต้องขาดงานเมื่อต้องเดินทางไปติดต่อ 

หน่วยงานต่างๆ อีกด้วย 

“ก็เลยไปปร๊ินท์เอกสำรออกมำ 3 ชุด ให้ผมกับพี่ ท. แล้วก็บอกว่ำ เอำกลับไปนะ ให้เถ้ำแก่เซ็น  

ผมก็เลยถำมพนักงำนคนน้ันว่ำตอนน้ีคุยกับเถ้ำแก่รู ้เร่ืองหรือยังเขำเข้ำใจหรือยัง ผมยังเน้น  

เพรำะไปกลับรอบหนึ่งค่ำแท็กซี่ 30,000 [วอน] ตอนนั้นไม่มีตังค์ด้วยไงครับ ตังค์ยังไม่ออก” 

(เพศชาย, อายุ 25 ปี, สถานะถูกกฎหมาย)

“อำจำรย์ ร. ครับ ผมไปถึงที่เลยแล้วทีน้ีแกบอกว่ำก�ำลังจะโทร.คุย แกก็โทร.คุยบอกผมนะ  

วันน้ันที่ผมไปหำ บอกว่ำตอนน้ีเขำก�ำลังจะเซ็นให้ให้น้องไปที่กรมแรงงำนอยู ่อันซำน ผมก็ 

ขึ้นรถมำค่ำรถผม 30,000 กว่ำวอนไปกลับ 60,000 กว่ำวอน มำปั๊บไม่ได้ค�ำตอบอะไรเลย” 

(เพศชาย, อายุ 31 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

5. เหตุผลอื่นๆ เช่น ขั้นตอนยุ่งยาก และทัศนคติของแรงงานที่คิดว่าแม้จะเรียกร้องความเป็นธรรม  

ก็อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นต้น
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“ที่โดนเถ้ำแก่ด่ำหรือท�ำร้ำย ไม่ได้ไปค่ะ เพรำะว่ำถ้ำไปต้องมีหลำยอย่ำง ต้องมีหลักฐำน ต้องมีแผล 

มันต้องอะไรทุกอย่ำงเรำก็คิดว่ำมันยุ่งยำกแค่นั้นก็เลยไม่” 

(เพศหญิง, อายุ 39 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

“ไม่ได้ไปพี่ เพรำะว่ำคิดว่ำมันไม่นำ่จะได้นะเพรำะไปดูมันก็ย้ำยโรงงำนปิดหนีไปเลย ไม่รู้ว่ำมันไปไหน 

โทรศัพท์ก็ไม่ติดติดต่อไม่ได้หลักฐำนอะไรเรำก็ไม่มี มีแค่รูปถ่ำยโรงงำนกับรูปเถ้ำแก่ที่ถ่ำยไว ้ 

กับรูปตอนเรำท�ำงำน แต่ก็เขำ (อำสำสมัครคนเกำหลี) ก็บอกว่ำมันไม่ได้หรอก เพรำะว่ำถ้ำเขำย้ำย

โรงงำนหนีโทรศัพท์เขำก็เปลี่ยนเบอร์หนีไม่รับสำยบ้ำงอะไรอย่ำงนี้ก็เลยตัดใจ มันก็นำน” 

(เพศหญิง, อายุ 24 ปี, สถานะผิดกฎหมาย)

บทสรุป

ความเติบโตทางเศรษฐกิจและความขาดแคลนแรงงานท�าให้ประเทศเกาหลีใต้ต้องน�าเข้าแรงงานจาก 

ต่างประเทศเข้ามาท�างาน แรงงานไทยที่เข้ามาท�างานในเกาหลีใต้มีทั้งที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย และผิดกฎหมาย 

ซึ่งต่างประสบปัญหาในการท�างานต่างๆ โดยเฉพาะแรงงานที่มีสถานะผิดกฎหมายมีแนวโน้มที่จะถูกละเมิดสิทธ์ิ

มากกว่า เช่น การถูกเอารัดเอาเปรียบค่าแรง การไม่ได้รับเงินชดเชยเมื่อลาออกจากงานหลังจากท�างานครบปี  

การท�างานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน รวมไปถึงความรุนแรงทางกาย วาจา และทางเพศ ในขณะที่แรงงาน

ทีถู่กกฎหมายส่วนใหญ่จะมปัีญหาเร่ืองอ�านาจการต่อรองในกรณขีอย้ายงาน แม้จะมหีน่วยงานทัง้ภาครัฐของทัง้สอง

ประเทศและภาคเอกชน แต่แรงงานไทยก็ยังเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือจากหลายเหตุผล ได้แก่ 

ข้อจ�ากัดทางภาษา ความกลวั การเข้าไม่ถึงข้อมลูว่ามหีน่วยงานใดให้ความช่วยเหลอืแรงงานข้ามชาตบ้ิาง ค่าใช้จ่าย

ที่สูงในการเดินทางไปติดต่อขอความช่วยเหลือ และปัญหาอื่นๆ เช่น ขั้นตอนยุ่งยาก เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาถึงปัญหาในการท�างานทั้งที่เกิดจากนายจ้างและแรงงาน และอุปสรรค 

ในการเข้าถึงบริการความช่วยเหลือแล้ว จ�าเป็นต้องมีการผลักดันทางด้านนโยบายให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ 

1. ให้สิทธิแรงงานในการเลือกงานหรือนายจ้างมากขึ้น ปัจจุบันแรงงานรู้สึกว่านายจ้างมีสิทธิมากกว่า 

ในการเลือกแรงงาน และเมื่อแรงงานอยากเปลี่ยนงานก็ไม่สามารถท�าได้ง่าย เน่ืองจากนายจ้างไม่ยอมขั้นตอน 

การเปลี่ยนงานและหางานใหม่ยุ่งยากและใช้เวลานานท�าให้ขาดรายได้ อีกทั้งในระหว่างเปลี่ยนงานแรงงานต้องหา

ที่พักอาศัยใหม่

2. ให้มีการอบรมภาษาเกาหลีก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยเข้มข้นมากขึ้น เน่ืองจากภาษาเป็นปัจจัย

ส�าคัญที่ท�าให้แรงงานไม่ถูกเอาเปรียบและสามารถสื่อสารและต่อรองกับนายจ้าง รวมถึงติดต่อหน่วยงานของ

เกาหลีใต้ อีกทั้งยังช่วยให้การใช้ชีวิตในประเทศเกาหลีใต้ได้สะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการเดินทางการเข้า 

รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย เป็นต้น
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3.การเปิดให้คนไม่มีวีซ่าได้เข้าระบบที่ถูกกฎหมายจะช่วยให้คนเหล่าน้ีได้รับการคุ้มครองสิทธิได้ คนเหล่าน้ี 

มีจ�านวนมากและเข้ามาท�างานอยู่ในเกาหลีใต้เป็นเวลาหลายปี สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจเกาหลีใต้และส่งเงินกลับ

ประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก แต่กลับถูกละเมิดสิทธิ์อย่างมาก โดยไม่สามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้ เนื่องจาก

กลัวถูกจับส่งกลับประเทศไทย 

4.ควรมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบโรงงาน สถานประกอบการ เพื่อป้องกันไม่ให้นายจ้างท�าผิดสัญญา  

รวมถึงดูแลความปลอดภัยในการท�างานในสถานประกอบการด้วย

ข้อเสนอแนะทางนโยบายเหล่าน้ี อาจช่วยคุ ้มครองแรงงานไทยและส่งเสริมในแรงงานไทยเข้าถึง 

ความช่วยเหลือได้มากขึ้น
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