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ปัญหาแรงงานไทยที่ลักลอบไปท างานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายในปัจจุบันก าลังมี 

ความรุนแรงมากขึ้นตามที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ กลายเป็นจุดหมายของแรงงานไทยที่ต้องการไปแสวงโชค 
อันเป็นผลมาจากสภาวะความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและระบบเทคโนโลยีสื่อสารในยุคดิจิตอล
และสังคมสื่อออนไลน์ที่มีการเปิดช่องทางชักจูงโดยนายหน้าให้ประชาชนไปลักลอบค้าแรงงานใน 
เกาหลีใต้ที่มีการยกเว้นการตรวจตราส าหรับการท่องเที่ยวเป็นเวลา 90 วัน และเมื่อเดินทางไปแล้ว 
ถูกลอยแพกลายเป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ นับเป็นปัญหาส าคัญของสถานเอกอัครราชทูต
และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของไทยโดยรวม ที่ส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากการที่
หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้เพ่งเล็งและคัดกรองนักท่องเที่ยวไทยอย่างเข้มงวดและมีคนไทย 
ผู้บริสุทธิ์ ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองมากขึ้นตามล าดับ  

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จ าเป็นต้องปรับวิธีการท างานเป็นเชิงรุกในการ
แก้ไขปัญหานี้  ด้วยการแสดงบทบาทน าในการแสวงหาพันธมิตรและเครือข่ายความร่วมมือจาก 
หน่วยราชการไทยที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างครบวงจร และเพ่ือความเป็น
เอกภาพร่วมกันในการเสริมสร้างและแก้ไขปัญหาคนไทยที่ไปตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศอย่าง
เร่งด่วนร่วมกับทางการเกาหลีใต้ ทั้งด้านแผนงาน และกลไกการประสานงานต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับต้นน้ า
ภายในประเทศ กลางน้ าผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง และปลายน้ า คือ เมื่อมีผู้ตกทุกข์ไปขอรับ
ความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตในต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนปลายเหตุของปัญหา  

ผู้ศึกษาเห็นว่ากรมการกงสุลในยุคปัจจุบันมีบทบาทน าในการแสวงหาแนวทางบูรณาการ
แก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่ลักลอบไปท างานอย่างผิดกฎหมายในต่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ และ  
ในการท างานเชิงรุกที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ  
ผู้ศึกษาหวังว่าการศึกษานี้จะสามารถน าเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะ ตลอดจนระบุถึงข้อจ ากัดต่างๆ 
ในการแก้ไขปัญหานี้ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินนโยบาย 
ในการดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศอย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป 



จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

ในขณะที่ผู้ศึกษาก าลังสรุปผลการศึกษาเรื่องนี้ เป็นช่วงเวลาที่ตรงกับเหตุการณ์ร่วมมือร่วมใจ 
ที่ชาวไทยและชาวต่างชาติผนึกก าลังเพ่ือให้ความช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าที่ติดถ้ าหลวง 
นางนอน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ท าให้ชาวโลกต่างคอยติดตามและรู้สึกชื่นชม  
ในความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายในการทุ่มเทแรงกายและแรงใจของคนไทยในเหตุการณ์ครั้งนี้ 
อันเป็นบทพิสูจน์ว่า หากทุกฝ่ายมีตั้งใจที่จะร่วมแรงกันในการท าภารกิจใด ๆ ไม่ว่าจะยากเย็นเพียงใด
ก็จะประสบความส าเร็จได้ในที่สุด  

จากการที่ผู้ศึกษาได้รับมอบหมายให้ด าเนินการหาแนวทางบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหา
แรงงานไทยที่ลักลอบไปท างานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ นับแต่เดือนมกราคม 2561 ซึ่ งเป็น
ช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีจากกรณีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ โดยที่กรมการกงสุล
ต้องเตรียมแผนอพยพชาวไทยหากเกิดวิกฤตการณ์ฉุกเฉินขึ้นส าหรับจ านวนคนไทยเรือนแสนคนที่
พ านักทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายอยู่ในเกาหลีใต้อันเนื่องมาจากการลักลอบไปท างาน ท าให้ทุกฝ่าย
ตระหนักว่าเรื่องนี้นับว่าเป็นปัญหาใหญ่และเร่งด่วนที่รัฐบาลจ าเป็นต้องมีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันต่อไป  

ผู้ศึกษารู้สึกมีก าลังใจและขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาคือ ท่านอธิบดี นายชาตรี  อรรจนานันท์ 
ท่านรองอธิบดี นางสาวภัทรัตน์  หงษ์ทอง และผู้อ านวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศ นายธาตรี  เชาวชตา แห่งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนเพ่ือนร่วมงาน
ทุกคนที่ได้ให้โอกาสและการสนับสนุนให้ผู้ศึกษาได้มาเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 10 
แม้ว่าจะมีภารกิจงานจ านวนมากที่ก าลังต้องการก าลังคนเพ่ือท างานที่กรมการกงสุลในขณะนี้ รวมทั้ง
ขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างดีเยี่ยม 
เพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ตลอดจนขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้
กรุณาชี้แนะแนวทางในการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคลเล่มนี้เพ่ือให้มีคุณภาพและประโยชน์ใน
การน าไปปฏิบัติใช้ส าหรับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในภารกิจการคุ้มครองและ
ดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การบูรณาการกลไกในภารกิจการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเป็น
ภารกิจเร่งด่วนในการแก้ปัญหาแรงงานไทยในเกาหลีใต้ซึ่งปัจจุบันก าลังมีความรุนแรงมากขึ้นตามที่
ปรากฏในสื่อต่าง ๆ ปัญหานี้มีความเป็นมาจากสภาวะความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและระบบ
เทคโนโลยีสื่อสารในยุคดิจิทอลของสังคมสื่อออนไลน์ ที่ท าให้การเดินทางไปต่างประเทศของบุคคล 
ทั่วไปมีความสะดวกและประหยัดขึ้นได้ และมีส่วนกระตุ้นให้การเดินทางของคนไทยไปต่างประเทศ 
เพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะจากการถูกหลอกลวงไปท างานโดยผิดกฎหมาย กรมการกงสุลจึงมีปริมาณงาน
เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในการที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของคนไทยที่เดินทางไป
ตกทุกข์ในต่างประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้นโดยสุจริต ที่เกิดขึ้นโดยความตั้งใจ และที่ถูกหลอกลวงไปลักลอบ
ท างานโดยผิดกฎหมาย กลไกปัจจุบันในการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ 
โดยการใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ เป็นเพียงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นภายนอกประเทศหรือ 
ที่ปลายน้ าเท่านั้น ไม่เพียงพอและไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ต้นตอของปัญหาอย่างยั่งยืน 
ด้วยเหตุผลของการที่คนไทยตัดสินใจและวางแผนออกเดินทางไปท างานอย่างผิดกฎหมาย
ต่างประเทศข้างต้น  

กรมการกงสุลได้เริ่มบทบาทเชิงรุกในการท าหน้าที่ เป็น Focal point เพ่ือท าหน้าที่
ประสานงานวางแผนร่วมกับหน่วยงานภายในประเทศ ที่ต่างได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและ
เห็นความจ าเป็นที่จะต้องบูรณาการกลไกการท างานต่าง ๆ ร่วมกันอย่างเร่งด่วน และอย่างเป็นระบบ
ในการดูแลทุกข์สุขของคนไทยเหล่านี้ หน่วยงานเหล่านี้ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้เริ่มขยายภารกิจ 
ในการออกไปดูแลแก้ไขปัญหาคนไทยในต่างประเทศด้วยแล้ว แต่ยังไม่มีการบูรณาการแผนงานและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพและยังไม่มีแผนงานร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศที่
เป็นเจ้าภาพปลายน้ าในต่างประเทศ ในภารกิจการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย จึงเกิด
ลักษณะที่ต่างคน ต่างท า ต่างวาระ ในขณะที่ปัญหาต่างๆ ที่คนไทยก่อเหตุและตกทุกข์ในต่างประเทศ
มีความเชื่อมโยงมาจากต้นตอภายในประเทศ ทั้งจากปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม อาทิ  ถูกหลอก 
จากขบวนการมิจฉาชีพและความยากจน เป้าหมายส าคัญในการบูรณาการเพ่ือป้องกันและดูแลแก้ไข
ปัญหาคนไทยไปก่อปัญหาการกระท าผิดกฎหมายในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการท าลายภาพลักษณ์และ
เกียรติภูมิชื่อเสียงของประเทศไทยในต่างประเทศ ตลอดจนส่งลดกระทบต่อคนไทยอ่ืน ๆ ที่เดินทางไป
ต่างประเทศโดยสุจริตด้วย  
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ปัจจุบันแรงงานไทยเป็นแรงงานผิดกฎหมายต่างชาติที่มากที่สุดในเกาหลีใต้และเกิดปัญหา
คนตกทุกข์ได้ยากที่รุนแรงที่สุดในโลก ทั้งนี้ จากสถิติของทางการเกาหลีใต้รายงานว่า มีข้อมูลคนไทย 
ที่ไปอยู่ในเกาหลีใต้ประมาณ 150,000 คน ในจ านวนนี้มีแรงงานที่ลักลอบไปท างานอย่างผิดกฎหมาย
ในเกาหลีใต้รวมกันถึงมากกว่า 5 หมื่นคน และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่มีนายหน้า
ทั้งคนไทยและชาวเกาหลีใต้ร่วมกันลักลอบน าเข้าแรงงานไทยจากการใช้ระบบสื่อออนไลน์สมัครงาน
โดยปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งสามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้โดยการยกเว้นการตรวจลงตรา 90 วัน 
แรงงานไทยเริ่มเดินทางเข้าไปท างานในเกาหลีใต้อย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ ปี 2531 จากสถานการณ์ขาดแคลน
แรงงานฝีมือและไร้ฝีมือขาดแคลน และความนิยมของคนเกาหลีใต้ที่มุ่งไปท างานในกิจการขนาดใหญ่ 
และมีเทคโนโลยีชั้นสูง ประกอบกับค่าจ้างแรงงานในเกาหลีใต้ที่เพ่ิมสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุ
จูงใจให้แรงงานต่างชาติหลั่งไหลเข้าไปท างานในเกาหลีอย่างรวดเร็ว  

ส าหรับแรงงานไทยที่เข้าไปท างานอย่างถูกกฎหมาย จะต้องผ่านระบบการฝึกงานและ
จัดสรรโควต้าระหว่างรัฐบาลไทยกับเกาหลีใต้ ผ่านกระทรวงแรงงานในระบบ EPS (Employment 
Permit System) โดยได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมถึงการรักษาพยาบาลประมาณ
ปีละ 5,000 คน แต่กลับมีคนไทยที่ลักลอบไปท างานยังบริษัทก่อสร้าง โรงงาน สถานบริการนวด/สปา 
มีถึงปีละ 50,000 คน และมีสถิติการเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นทุกปีจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ ข่มขู่ ปัญหา
สุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นและโรคภัยไข้เจ็บ คนไทยเหล่านี้กลายเป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากในเกาหลีใต้
และก่อคดีต่าง ๆ ดังนี้  
 

 
 

ภาพที ่1  อัตราการก่ออาชญากรรมของคนไทยในสาธารณรัฐเกาหลี ปี พ.ศ. 2555–2559 
ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับข้อมูลจากทางการเกาหลีใต้ระหว่างปี 2555–2559 
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เปรียบเทียบกับอัตราการก่ออาชญากรรมของคนไทยในต่างประเทศทั้งหมดตามที่ 
กรมการกงสุล ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกในปี 2560 ดังนี้ 
 

 
 

ภาพที ่2  อัตราการก่ออาชญากรรมของคนไทยในต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2560 
  
สถานการณ์ข้างต้นได้ส่งผลให้รัฐบาลเกาหลีใต้เพ่ิมความเข้มงวดในการลดจ านวนคนต่างด้าว  

ที่พ านักอย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งจับกุมคัดกรองคนต่างด้าวที่จะเดินทางเข้าเกาหลีใต้อย่างเข้มงวด 
รวมทั้งได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคนไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้โดยสุจริตที่ประสบปัญหา  
ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ จากการที่ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ ณ ท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้ปฏิเสธการเข้าเมืองของคนไทยและส่งกลับแล้วรวมถึง 27,000 คน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องของไทยจึงต้องเริ่มการบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือหาทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันต่อเหตุการณ์ และหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหา และมาตรการป้องกันคนไทยไปตกทุกข์ในต่างประเทศอย่างเร่งด่วน เพ่ือหาแนวทางสร้าง
ความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในทุกภาคส่วน และบังคับใช้มาตรการลงโทษเพ่ือยับยั้งป้องปราม 
การหลอกลวงคนไทยไปเป็นแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ตามที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ อยู่เป็นระยะ  

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ในยุคดิจิทอลได้
เริ่มการท างานเชิงรุกในฐานะเป็น Focal point ท าหน้าที่บูรณาการแนวทางและกลไกการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งล้วนแต่มีส่วนส าคัญในการจัดการกับ
ปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้น โดยมีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานส าคัญในการประสานงาน
ร่วมกันในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เข้าขั้นวิกฤต และกระทรวงการต่างประเทศเพียง
ล าพังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่มีต้นตอจากปัจจัยที่สลับซับซ้อนที่มาจากปัญหาความยากจนและ
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กระแสสื่อออนไลน์ที่มีการชักจูงแรงงานจากภายในประเทศให้ไปแสวงโชคในต่างประเทศได้อย่างไม่
เกรงกลัวกฎหมาย 

ล่าสุด กรมการกงสุลอยู่ในระหว่างการเสนอจัดตั้ง (1) คณะท างานกลุ่มย่อยเพ่ือป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาแรงงานถูกล่อลวงไปท างานผิดกฎหมายในต่างประเทศ (2) คณะกรรมการสหวิชาชีพ
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทยในต่างประเทศ โดยมีหน่วย งานที่เกี่ยวข้องจาก
กระทรวงต่าง ๆ ที่มีภารกิจและกิจกรรมไปดูแลคนไทยในต่างประเทศเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบ  
เพ่ือเป็นกลไกประสานงานระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในการวางแผนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเครือข่ายชุมชนชาวไทยในต่างประเทศ โดยจะร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์และ
แผนงานให้มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในระดับรัฐบาล และลด
ความซ้ าซ้อนและประหยัดทรัพยากรและงบประมาณในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐและ
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป กรมการกงสุลคาดหวังว่า คณะท างานและ
คณะกรรมการทั้งสองชุดนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการกลไกการท างาน และเครื่องมือที่สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองดูแลและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศให้ได้ผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.2.1  เพ่ือน าเสนอภาพรวมความส าคัญของภารกิจงานคุ้มครองในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในต่างประเทศที่ตกทุกข์ได้ยากในยุคปัจจุบันที่ได้ทวีความส าคัญมากขึ้นในยุคดิจิทอลที่มี
การติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วในสังคมสื่อออนไลน์ และความรุนแรงของปัญหาแรงงานไทยใน
เกาหลีใต้  

1.2.2  เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยของปัญหาคนไทยที่ลักลอบไปต่างประเทศและแนวทาง 
การ บูรณาการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการท างานเชิงรุก  
เพ่ือแก้ไขปัญหาท างานอย่างมีประสิทธิภาพในภารกิจการทูตเพ่ือประชาชนที่มีต้นตอปัญหามาจาก
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

1.2.3  เพ่ือน าเสนอแนวการบูรณาการพัฒนาศักยภาพและความรู้ในภารกิจงานคุ้มครอง
และช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ โดยเสนอกลไกการบูรณาการแนวทางการท างานร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ และทุกภาคส่วนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่รับผิดชอบในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่ในการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ด้วยการประสานข้อมูล แผนงาน และงบประมาณ
ของแต่ละหน่วยราชการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในการด าเนินภารกิจดูแลคนไทยในต่างประเทศร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในการท าหน้าที่กงสุลใน
ต่างประเทศ 

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาความส าคัญของบทบาทและภารกิจคุ้มครองและช่วยเหลือคนไทยใน

ต่างประเทศในปัจจุบัน และวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค 
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เพ่ือหาแนวทางและกลไกตอบสนองกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี กระทรวงการต่างประเทศ 
พ.ศ. 2558–2561 

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 
1)  ศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการน า

ข้อมูลจากการศึกษามาประมวล วิเคราะห์ โดยการรวบรวมสถิติปัญหาของคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก  
โดยการใช้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้จากสถิติของกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ และรายงานสถิติจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 

2)  ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากการศึกษาวิจัยผลการด าเนินภารกิจของกองคุ้มครอง
และดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ และข้อมูลที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงโซล จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานที่มีภารกิจในการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศและการสัมภาษณ์คนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ 

3)  ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากแนวทางการด าเนินภารกิจและเอกสาร
ข้อมูลนโยบายกลไกของราชการกระทรวง ทบวง กรมของไทยที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือคนไทย  
ที่ตกทุกข์ได้ยาก เพ่ือปรับปรุงแก้ไขระเบียบและแนวปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือคนชาติ 

 
1.4  ค าถามการศึกษา 

1.4.1 อะไรคือต้นตอสาเหตุของปัญหาแรงงานไทยที่ไปตกทุกข์ได้ยากในเกาหลีใต้  
และควรมีกระบวนการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร ของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนของไทยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันอย่างยั่งยืน 

1.4.2 อะไรคือข้อเสนอแนะที่ควรให้รัฐบาลพิจารณาใช้ในการการท างานเชิงรุกเพ่ือแก้ไข
ปัญหานี้และอะไรคือข้อจ ากัดต่าง ๆ  
 
1.5 สมมุติฐานการศึกษา 

การศึกษาแนวทางการบูรณาการกลไกการท างานในภารกิจการคุ้มครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศของกรมการกงสุล จะกล่าวถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของ
โลกในยุคดิจิทอลและสังคมออนไลน์  อันมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆ และการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีส่วนกระตุ้นให้คนไทยเดินทางไปหาโอกาส
ในการท างานในต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่เป็นช่องทางเสี่ยงโชคที่ท าให้มีการเดินทางไป 
ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศมากขึ้นทั้งโดยสุจริตและตั้งใจกระท าความผิด ภารกิจงานด้านการ
คุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนในการท างานเชิงตั้งรับในต่างประเทศ
มาท างานในลักษณะเชิงรุก และ Focal point บูรณาการกลไการท างานร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ 
ตั้งแต่ภายในประเทศทั้งในด้านยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ ในการป้องกันและเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศอย่างเป็นระบบและเป็นเอกภาพ เพ่ือป้องกัน
แก้ไขปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
ต่อไป  
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1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 
เป็นการน าเสนอแนวทางการบูรณาการกลไกการท างานในภารกิจการคุ้มครองและดูแล

ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศของกรมการกงสุลในยุคดิจิทอล ในการเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการ 
ประสานแผนงานและกลไกต่างๆ และงบประมาณ ร่วมกับหน่วยราชการไทยในประเทศที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการท างาน 
เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ รวมทั้งวิเคราะห์และเสนอแนะกระบวนการสร้างเสริม
ศักยภาพ โดยการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติที่มีอยู่ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศของนักการทูตต่อไป  

 
1.7  นิยามศัพท ์

“ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. 2549” เป็นหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการใช้เงินทดรองราชการ 
เพ่ือช่วยเหลือคนไทยที่ ได้รับความเดือดร้อนในต่างประเทศและร้องขอความช่วยเหลือจาก  
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และตามประเภทกรณีตกทุกข์ในกรณีต่างๆ อาทิ กรณีภัยพิบัติ
ซึ่งเป็นสาธารณภัย อันได้แก่ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด อุบัติภัยสงครามอันเนื่องมาจากการก่อการร้าย 
ที่เกิดขึ้น โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือเตรียมการล่วงหน้าได้ และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทรัพย์สิน 
และอันตรายแก่ชีวิตได้ กรณีต้องโทษในทางอาญา ผู้ต้องโทษไม่อยู่ในสถานะที่รับภาระค่าใช้จ่ายได้  
และเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องเข้าไปดูแลและเยี่ยมเยียนเพื่อให้ก าลังใจและช่วยเหลือตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมโดยยึดหลักมนุษยธรรม กรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือบุคคลสัญชาติอ่ืนพร้อมกับ
คนไทย อาทิ ลูกเรือประมง กรณีคนไทยถึงแก่ความตายในต่างประเทศและญาติไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพหรือค่าใช้จ่ายในการส่งอัฐิได้ 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  กฎหมาย พันธกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก. 

6 เมษายน 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 66 รัฐพึงส่งเสริมพันธไมตรีกับนานาประเทศ
โดยถือหลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน  
ให้ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติและของคนไทยใน
ต่างประเทศ  

2)  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 254 ข้อ 3  
ส่วนราชการกรมการกงสุล (2) กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ มีหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูแล รักษาผลประโยชน์ และช่วยเหลือคนสัญชาติไทยและนิติบุคคล
สัญชาติไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในต่างประเทศ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย” 

3)  อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูต ค.ศ. 1961  
– ข้อ 3 ก าหนดหน้าที่ของคณะผู้แทนทางการทูตซึ่งรวมถึงการคุ้มครอง

ผลประโยชน์ของรัฐผู้ส่งและคนชาติของรัฐผู้ส่งในรัฐผู้รับ ภายในขอบเขตของกฎหมายระหว่า ง
ประเทศ  

– ข้อ 5 ก าหนดหน้าที่ทางกงสุล ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐ 
ผู้ส่งและช่วยเหลือคนชาติของรัฐผู้ส่ง ภายในขอบเขตที่ก าหนดโดยกฎหมายของรัฐผู้รับ และข้อ 36 
เกี่ยวกับการสื่อสารและติดต่อคนชาติของรัฐผู้ส่ง ทั้งหน้าที่ของรัฐผู้รับในการแจ้งสถานท าการกงสุ ล
ของรัฐผู้ส่ง กรณีคนชาติรัฐผู้ส่งร้องขอ และด้านเสรีภาพของเจ้าพนักงานกงสุลในการเข้าถึงคนชาติ
ของรัฐผู้ส่งซึ่งรวมถึงการเยี่ยมคนชาติของรัฐผู้ส่งในเรือนจ า การควบคุมตัว และสถานกักกัน  

4)  พันธกิจหลักกระทรวงการต่างประเทศ ข้อ 5 ให้ความคุ้มครองส่งเสริม และ
ดูแลสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศเพ่ือให้สามารถ  

5)  แผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)  
ในด้าน status (สถานะและเกียรติภูมิ ซึ่งมุ่งการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่คนไทยเพ่ือให้มี
เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีในสายตาชาวต่างชาติ และด้าน synergy (มีพลัง) ซึ่งมุ่งพัฒนาบริการด้านการ
ต่างประเทศแก่คนไทยให้มีความเป็นเลิศ และคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยใน
ต่างประเทศอย่างเป็นระบบ 
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2.1.2  แนวคิดการบริหารจั ดการภาครั ฐใน รูปแบบ เครือข่ าย  (Networked 
Government)1 

การบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่จะเป็นการบริหารเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการบริหารจัดการโดยหน่วยงานภาครัฐต้องสร้างระบบการด าเนินการในลักษณะ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน ให้เข้ามามี  
ส่วนร่วม เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานอย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยภารกิจในการให้บริการของภาครัฐ
คือ ผลลัพธ์ที่จะก่อให้เกิดความส าเร็จอันน าไปสู่ความน่าเชื่อถือในการด าเนินการของภาครัฐ 
(service–outcome–trust) โดยพยายามตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเพ่ือสร้างความ
น่าเชื่อถือ โดยเปลี่ยนรูปแบบที่มีสายการบังคับบัญชาไปเป็นการประสานงานระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพ่ือสร้างความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.1.3  แนวความคิดสหอภิบาล (Collaborative Governance)2 
การบริหารจัดการบ้านเมืองแบบที่เห็นว่า ระบบราชการที่น าไปสู่ธรรมาภิบาลได้

ต้องสร้างดุลยภาพให้เกิดในสังคมโดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม การเปลี่ยนการปกครองไปสู่การบริหาร
จัดการที่ดีนั้นต้องมองการเมืองและการบริหารควบคู่กันจึงต้องด าเนินการร่วมกันของ 3 ภาคส่วน  
ที่สมดุลและยั่งยืนระหว่างภาครัฐ ได้แก่ การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น  
ภาคประชาสังคม ได้แก่ ชุมชน และประชาชน และภาคเอกชน  

ในภาคราชการ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมถือว่าเป็นกุญแจดอกส าคัญของ
ความส าเร็จในการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพราะ
กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้ราชการมีพลังในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าและ
รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนที่แท้จริง ลดความขัดแย้งและต่อต้าน และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
ยุ่งยากร่วมกัน ตลอดจนตัดสินใจในประเด็นสาธารณะ 

ในการศึกษาการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานไทยในเกาหลีใต้ มีหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ 

1) ภาครัฐ ภายในประเทศ ได้แก่ กระทรวงแรงงาน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย  

2) ภาคประชาสังคม ได้แก่ ชุมชนไทยในต่างประเทศ (เกาหลีใต้) วัดไทย สมาคม
ร้านอาหารไทยในเกาหลีใต้  

3) ภาคเอกชน ได้แก่ สายการบินต่างๆ และสมาคมผู้ประกอบการบริษัททัวร์ 
น าเที่ยวเกาหลีใต้ที่คนไทยจะใช้วิธีซื้อบริการแล้วหนีทัวร์ไปลักลอบท างานในเกาหลีใต้ซึ่งได้เริ่มให้
ความร่วมมือกับทางกระทรวงแรงงานและการท่าอากาศยานและส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในการ
ตรวจสอบรายชื่อลูกทัวร์ล่วงหน้าที่มีความน่าสงสัยว่าอาจจะหลบหนีทัวร์  ให้ด่านแรงงานกลั่นกรอง

                                                 
1 นเรศน์ วงศ์สุวรรณ, 3 เส้า: การบริหารจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบร่วมกันระหว่างภาคความมั่นคง และภาคสังคม 
(กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554), หน้า 47.  
2 เรื่องเดียวกัน. 
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โดยการสัมภาษณ์ก่อนออกเดินทาง ซึ่งช่วยลดจ านวนผู้ลักลอบไปท างานโดยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้
ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 การต่างประเทศไทย พ.ศ. 2540–2543 ประมวลผลงานของกระทรวง 
การต่างประเทศในรอบ 3 ปี3 

บทที่ 7 การคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กล่าวถึง
การจัดตั้งกรมการกงสุล ในสมัย ฯพณฯ นายสุรินทร์  พิศสุวรรณ ในฐานะรัฐมนตรีผู้ก ากับดูแลงาน
ของกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้การสนับสนุนแผนการจัดตั้งกรมการกงสุล ทั้งด้านนโยบายและ
การงบประมาณ ซึ่งต่อมาได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้จัดตั้งเป็นหน่วยราชการระดับกรม 
และมีพิธีเปิดอาคารที่ท าการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธุ์ 2542 แต่เดิมงานของกรมการกงสุล
ได้กระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงานระดับต่างๆ ท าให้ขาดเอกภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม การจัดตั้ง
กรมการกงสุลจึงเป็นความตั้งใจของกระทรวงการต่างประเทศที่จะให้บริการประชาชนอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประชาชนสามารถใช้บริการของกรมการกงสุลในลักษณะ one stop 
service ณ อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ และกระทรวงการต่างประเทศได้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานบริการประชาชนเพ่ือมาตรฐาน ISO 9002 ซึ่งเป็นมาตรฐานส าหรับการ
จัดการด้านการบริการประชาชนด้วย กรมการกงสุลได้เริ่มมีบทบาทและให้ความส าคัญและสนับสนุน
การเดินทางไปต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายของแรงงานไทย และได้พยายามประชาสัมพันธ์
ให้แรงงานไทยรับทราบข้อมูลและด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ไปท างาน 
นอกจากนี้ ได้มีบทบาทช่วยเหลือแรงงานไทยในประเทศต่างๆ อาทิ ที่ถูกหลอกลวงไปเกาหลีใต้และ
อิสราเอล การแก้ไขปัญหาค่าจ้างแรงงานไม่เป็นธรรม การประชาวสัมพันธ์เพ่ือป้องกันการหลอกลวง
แรงงานไทย และหญิงไทยไปค้าประเวณีในต่างแดน 

2.2.2  การทูตยุคใหม่ หัวใจคือประชาชน (กุมภาพันธ์ 2544–มกราคม 2548)4 
กล่าวถึงการด าเนินนโยบายต่างประเทศตั้งแต่ปี 2544 ที่รัฐบาลภายใต้การน าของ 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ  ชินวัตร ริเริ่มการปฏิรูประบบบริหารราชการในต่างประเทศหรือทีม
ประเทศไทย เพ่ือสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินนโยบายต่างประเทศของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องทั้งที่อยู่ภายในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ที่
ถูกก าหนดไว้ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการบริหารราชการด้านการต่างประเทศทุกด้านเพ่ือสนองต่อ
ผลประโยชน์และความต้องการสูงสุดของประชาชนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอาศัยอยู่มุมใดของโลกอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งยกระดับและบทบาทของประเทศให้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและ
เอกชนจากนานาประเทศ และได้ก าหนดนโยบายการทูตเพ่ือประชาชน โดยให้ความส าคัญกับคนใน

                                                 
3 กระทรวงการต่างประเทศ, การตา่งประเทศไทย พ.ศ. 2540–2543: ประมวลผลงานของกระทรวงการต่างประเทศ
ในรอบ 3 ป ี(กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่างประเทศ, 2543), หน้า 153. 
4 สันติ  สาทิพย์พงษ,์ การทูตยุคใหม่ หัวใจคือประชาชน: กุมภาพันธ์ 2544–มกราคม 2548 (กรุงเทพฯ: ไซเบอร์พรินท ์
จ ากัด, 2548), หน้า 25. 



10 

ฐานะเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายเพ่ือให้เรื่องการต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชน และ
สามารถตอบสนองความต้องการด้านปากท้องและการด าเนินชีวิตของประชาชนคนไทยในทุกมุมโลก 

2.2.3  3 เส้า: การบริหารจัดการความม่ันคงไม่ตามแบบร่วมกันระหว่างภาคความ
ม่ันคง ภาคเอกชนและภาคประชาชน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี 
2554 

ผลงานศึกษาด้านยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยในการค้นหาวิธีการจัดความสัมพันธ์
ของภาคส่วนต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน โดยเฉพาะการบูร
ณาการร่วมกันเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามไม่ตามแบบต่างๆ และเสนอแนวทางปฏิบัติเรื่มต้นต่อการ
บริหารจัดการปัญหาเร่งด่วนเพ่ือให้ภาคส่วนต่างๆ ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป 

2.2.4  รายงานการศึกษาส่วนบุคคลเรื่องบทบาทของที่ปรึกษากฎหมายท้องถิ่นในการ
คุ้มครองผลประโยชน์ของคนงาน/แรงงานไทยในบาห์เรน เดือนมิถุนายน 2554–เดือนเมษายน 
25565 

ศึกษาถึงปัญหาที่แรงงานไทยประสบและถูกเอารัดเอาเปรียบในบาห์เรน การเห็น
ความส าคัญของการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าด้านกฎหมายแรงงานและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานต่างชาติ โดยการเสนอโครงการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายของสถานเอกอัครราชทูตต่อเนื่องตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็นตามบริบทและสภาพการณ์ของท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือ
คนงาน/แรงงานไทยในต่างประเทศ 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การศึกษาการบูรณาการกลไกการท างานในการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ กรณีศึกษาแรงงงานไทยในเกาหลีใต้ เป็นการน าเสนอภาพรวมของปัญหาแรงงานไทยที่
เดินทางไปลักลอบท างานในเกาหลีใต้ที่มีปัจจัยมาจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในยุค
ดิจิตอลและปัจจัยผลักดันต่าง ๆ ภายในประเทศ ความช่วยเหลือแรงงานไทยด้วยกลไกปัจจุบันที่มีอยู่
ของกระทรวงการต่างประเทศในการใช้เงินทดรองราชการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากใน
ต่างประเทศเป็นเพียงการบรรเทาความเดือดร้อนจนระดับปลายน้ า แต่ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้อย่างครบวงจรเป็นระบบ กรมการกงสุลจึงได้เริ่มด าเนินการในเชิงรุกโดยการบูรณาการกลไก
การท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ เพ่ือหาแนวปฏิบัติให้การแก้ไขปัญหาตรงจุด
และตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืนมากท่ีสุด 

รายงานนี้จะใช้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทด้านการต่างประเทศของไทยระยะ 20 ป ี
(พ.ศ. 2561–2580) ตลอดจนพันธกิจของกรมการกงสุลมาเป็นฐานอ านาจในการศึกษากลไกภารกิจ
การท างานของกรมการกงสุลร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงต่าง ๆ ในการดูแลคุ้มครองคนไทยใน
ต่างประเทศมาประกอบการศึกษาเพ่ือเสนอแนะทางเลือกต่าง ๆ เพื่อการน าไปปฏิบัติต่อไป 
 
                                                 
5 ธาตรี  เชาวชตา, บทบาทของที่ปรึกษากฎหมายท้องถิ่นในการคุ้มครองผลประโยชน์ของคนงาน/แรงงานไทยใน
บาห์เรน เดือนมิถุนายน 2554–เดอืนเมษายน 2556 (หลักสตูรนักบริหารการทูต สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ, 2556), หน้า 5. 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

สภาพการณ์ปัจจุบันที่มีคนไทยเดินทางไปและพ านักในต่างประเทศมากข้ึนรวมทั้งถูกล่อลวง
ไปท างานโดยผิดกฎหมายโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือไปค้าแรงงาน  
ผิดกฎหมาย ค้าประเวณี รวมทั้งเป็นเหยื่อค้ามนุษย์และอาชญากรรมระหว่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์ของไทยในประชาคมโลก รัฐบาลโดยหน่วยงานรับผิดชอบจ าเป็นต้องมีกลไกในเชิงรุก
เพ่ือบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหารวมถึงการประสานงานกัน
เพ่ือยกระดับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษาเรื่องการบูรณาการกลไกใน
ภารกิจการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย กรณีศึกษาแรงงานไทยในเกาหลีใต้  จะศึกษาถึง 
ต้นตอของปัญหาและกระบวนการหาทางแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะบทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคชุมชน ในการเข้าร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่ลักลอบไปท างานโดยท าผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ 
ซึ่งในปัจจุบันปัญหานี้ได้ทวีความรุนแรงมากข้ึนจนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและ
เกาหลีใต้  

การศึกษาจะน าข้อมูลปฐมภูมิจากกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประกอบกับข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
อาทิ กระทรวงแรงงาน (ส านักงานที่ปรึกษาแรงงาน ณ กรุงโซล) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบังคับ
การปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม) มาเป็นพ้ืนฐานการศึกษาในการหาทางสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือกันเพ่ือการบูรณาการการท างานร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้ ที่มีความสลับซับซ้อนเช่นนี้
ที่มีปัจจัยมาจากทั้งภายนอกประเทศและปัจจัยภายในประเทศ จ าเป็นต้องมีการท างานร่วมกันทั้ง
ระบบตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพ่ือหาทางรับมือกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ยุคดิจิตอล ดังนี้ 
 
3.1  สาเหตุของปัญหา 

3.1.1  ปัจจัยภายนอกประเทศ  
สถานการณ์การลักลอบท างานนวดในเกาหลีใต้ได้เริ่มจากการมีหญิงไทยเดินทางไป

ท างานนวด ซึ่งตามกฎหมายเกาหลีใต้เป็นอาชีพสงวน ในเกาหลีใต้ให้เฉพาะผู้พิการทางสายตาที่ผ่าน
การอบรมแล้วเท่านั้น แต่เนื่องจากได้มีนายหน้าคนไทยจัดส่งหญิงไทยที่ต้องการหารายได้และหนีจาก
ปัญหาความยากจนในชนบทต่างจังหวัดไปแสวงโชคในเกาหลีใต้ผ่านทางสื่อออนไลน์ไปเกาหลีใต้  
เฟสบุคเหล่านี้ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1 แสนคน ท าหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่อพาเดินทางเข้าไปเกาหลีใต้ 
และมีนายหน้าเกาหลีใต้มารับไปอีกต่อหนึ่งเพ่ือส่งให้ร้านนวด หญิงไทยเหล่านี้ต้องจ่ายค่านายหน้า
ประมาณ 8–9 หมื่นบาท ให้นายหน้าเนื่องจากเชื่อว่าจะมีรายได้ดีคุ่มค่ากับการจ่ายค่านายหน้า
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ดังกล่าว ปัจจุบันมีหญิงไทยที่ไปท างานในลักษณะนี้มากกว่า 50,000 คน กระจายตัวท างานในร้านนวด 
ร้านอาหารกว่า 200 แห่ง ที่มีชาวเกาหลีใต้เป็นเจ้าของ 

การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใต้และแรงดึงดูดใจให้ไปท างาน 
แรงงานไทยเริ่ม เดินทางเข้าไปท างานในเกาหลี ใต้อย่างเห็นได้ชัดตั้ งแต่ปี  2531 เนื่ องจาก 
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของเกาหลีใต้ขาดแคลนแรงงานฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ 
ปัญหานี้เกิดจากค่านิยมของคนเกาหลีใต้ที่นิยมท างานในกิจการขนาดใหญ่หรือกิจการที่มีเทคโนโลยี
ระดับสูง และรังเกียจงานประเภท 3 D คือ งานยากล าบาก difficult งานสกปรก dirty งานเสี่ยง
อันตราย Dangerous นอกจากนี้ ค่าจ้างแรงงานในเกาหลีใต้ได้เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ที่ไม่มีกฎหมาย
อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้าไปท างาน ยกเว้นงานพิเศษบางประเภท และจะต้องผ่านการฝึกอบรม
ในด้านอุตสาหกรรม ผ่านระบบจัดสรรโควต้าของสมาพันธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเกาหลีใต้ 
เป็นเวลา 2 ปีก่อน  

ต่อมาทางการเกาหลีใต้ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการน าเข้าแรงงานต่างชาติในช่วงปี 
2546 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของการขาดแคลนแรงงานเป็นระบบอนุญาตท างาน (Employment 
Permit System: EPS) โดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงานแห่งสาธารณรัฐเกาห ลี จะเป็น
หน่วยงานคัดเลือกประเทศผู้ส่งแรงงานและก าหนดโควตาแรงงานต่างด้าวแต่ละปี นับตั้งแต่รัฐบาล
เกาหลีใต้ได้ใช้ระบบ EPS จ านวนแรงงานต่างชาติภายใต้ระบบนี้ ได้ เพ่ิมมากขึ้นทุก ๆ ปี และ
ตลาดแรงงานต่างชาติในเกาหลีใต้นับเป็นตลาดแรงงานที่มีศักยภาพและเป็นตลาดที่น่าสนใจส าหรับ
แรงงานไทย เนื่องจากแรงงานต่างชาติได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเทียบเท่าคนชาติ รวมทั้งอัตรา
ค่าจ้างที่ค่อนข้างสูง โดยมีค่าจ้างขั้นต่ ารายชั่วโมง อัตราชั่วโมงละเกือบ 300 บาท แรงงานไทยที่มี
สัญญาจ้างงานจะได้ค่าจ้างประมาณเดือนละ 37,319–40,000 บาท ยังไม่รวมค่าล่วงเวลาและ 
ค่าโบนัสประจ าปีเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือน  

ปัจจัยเหล่านี้ดึงดูดที่แรงงานไทยสามารถส่งเงินกลับบ้านได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 
บาท แม้ว่าแรงงานไทยจะมีคู่แข่งจากตลาดแรงงาน 15 ประเทศ แต่แรงงานไทยได้รับความนิยมใน
ล าดับต้น ๆ เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญมีฝีมือและขยัน อดทน แต่ประเด็นเรื่องเพดานอายุของแรงงาน
ต่างด้าวที่ก าหนดให้ไม่เกิน 40 ปี เป็นปัจจัยที่ท าให้คนงานที่มีอายุครบเกณฑ์ตัดสินใจลักลอบท างาน
ต่อไปในเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมาย ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีสถิติแรงงานต่างด้าวที่พ านักเกินก าหนด
ในปี 2557 ว่ามีถึงประมาณ หนึ่งล้านเจ็ดแสนคน มีผู้ลักลอบเข้าไปท างานโดยผิดกฎหมายใน
ภาคอุตสาหกรรมถึง 83.8 % เกษตรและเลี้ยงสัตว์ 9.7%  

3.1.2  ปัจจัยภายในประเทศ  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไทยในยุคสื่อออนไลน์ ทางการเกาหลีใต้ได้ระบุถึง

สาเหตุส าคัญที่ท าให้คนไทยเดินทางพ านักโดยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้และเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนน่าวิตก 
เนื่องจากนายหน้าชาวไทยและเกาหลีใต้ได้ใช้ช่องว่างของการยกเว้นการตรวจลงตรารวม 90 วัน  
ในการลักลอบน าแรงงานไทยเข้าไปท างาน โดยใช้ระบบสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก รับสมัครงานและปลอมตัว 
เป็นนักท่องเที่ยว และเมื่อเดินทางถึงสนามบินจะมีคนเกาหลีรับไปส่งให้บริษัทก่อสร้าง โรงงาน ฟาร์ม 
สถานบริการนวด/บริการทางเพศ โดยคิดค่านายหน้ารวมประมาณ 80,000 บาทต่อคน  
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ปัจจุบันมีขบวนการหลอกลวงคนไทยในสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะเฟสบุคไป
ค้าประเวณีและท างานผิดกฎหมายในเกาหลี โดยมีผู้สมัครใจไปท างานถึงประมาณร้อยละ 90 ที่เต็มใจ
เดินทางไปลักลอบท าผิดกฎหมาย ตัวอย่างเฟสบุคชื่อ รู้ทัน ตม. เกาหลีใต้ ซึ่งมียอดผู้ติดตามถึง 
171,346 คน มีเนื้อหาโฆษณาชักชวนให้สมัครงานผ่านนายหน้า เพ่ือท างานในภาคเกษตรกรรม 
บริการ (หมอนวดซึ่งแฝงการค้าบริการในเกาหลีใต้) อาทิ 

 

 
 

ภาพที ่3  กลุ่ม รู้ทัน ตม.ในประเทศเกาหลีใต้ มีสมาชิก 171,346 คน 
 

 
 

ภาพที ่4  กลุ่ม รู้ทัน ตม. นายหน้าหางาน เถ้าแก่ และแรงงานในประเทศเกาหลีใต้ มีสมาชิก 10,228 คน 
 



14 

 

 
 

ภาพที ่5  กลุ่ม รู้ทัน ตม.ในประเทศเกาหลีใต้ มีสมาชิก 5,235 คน 
 
3.1.3  สภาพปัญหาการตกทุกข์ของแรงงานไทยในเกาหลีใต้  

ในช่วงที่ผ่านมาจ านวนคนไทยที่พ านักในเกาหลีใต้ ตามสถิติของส านักงาน 
ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนมากถูกชักจูงและล่อลวงโดยนายหน้า  
ผิดกฎหมายและเดินทางไปในรูปแบบนักท่องเที่ยว โดยใช้ช่องทางการยกเว้นวีซ่า 90 วัน เพื่อลักลอบ
ท างาน มีอัตราการพ านักอย่างผิดกฎหมายของคนไทยในเกาหลีใต้มากถึงร้อยละ 54.85 จาก ดังนี้ 

 
ตารางที ่1  จ านวนคนไทยที่พ านักในเกาหลีใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556–เดือนมิถุนายน 2560  
 

ประเภท/ปี พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 
จ านวนคนไทยทั้งหมด 55,110 94,314 93,348 100,860 105,066 
คนไทยที่ลงทะเบียน
เป็นผู้มีถ่ินพ านักถาวร 

26,623 27,441 28,512 30,325 30,945 

นักท่องเที่ยว 28,487 66,873 64,836 70,535 74,121 
ที่มา: ส านักงานแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 
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ตารางท่ี 2  จ านวนแรงงานไทยที่เข้าไปเป็นแรงงานในเกาหลีใต้แยกตามประเภท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2553–เดือนกันยายน 2560  

 

ปี 
กรมการจัดหางาน 
จัดส่งตามระบบ 

EPS 

แจ้งการเดินทาง
ด้วยตนเอง 

(รวม re–entry) 

นายจ้างพาไป
ท างานและ

ฝึกงาน 

บริษัทหา
งานจัดส่ง 

รวม 

2553 2,341 7,601 152 – 10,094 
2554 4,148 6,542 107 131 10,964 
2555 6,223 3,949 75 82 10,329 
2556 7,782 3,853 81 3 11,719 
2557 4,221 5,486 129 – 9,836 
2558 5,116 5,925 214 127 11,382 
2559 6,278 6,050 214 48 12,590 

2560 (ม.ค–ก.ย) 3,873 4,295 108 – 8,276 
ที่มา: ส านักงานแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 

 
จ านวนคนไทยมากกว่าครึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นแรงงานที่เข้าไปท างานในลักษณะ 

ผิดกฎหมาย จึงไม่ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามกฎหมายท้องถิ่นและมักถูกหลอก เอารัดเอาเปรียบ 
และถูกกดขี่จากนายจ้างให้ท างานหนัก แรงงานไทยส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้ ท าให้มี
โอกาสถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างได้ง่ายเนื่องจากไม่ทราบสิทธิประโยชน์ มีที่ถูกลวนลามทางเพศ 
มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสภาพการท างาน ภูมิอากาศ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ปัญหาสภาพ 
การท างานหนักในโรงงานที่มีสภาพเหนื่อยหนักและอันตราย แต่ไม่สามารถขอเปลี่ยนงานได้ เนื่องจาก
นายจ้างไม่ยินยอม และได้จ่ายค่านายหน้าไปแล้ว มีหนี้สินที่จ าเป็นต้องอดทนท างานต่อไป กรณีเกิด
เหตุเจ็บป่วยเสียชีวิต ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจ านวนมากด้วยตนเอง ซึ่งจะไม่
คุ้มค่ากับเงินรายได้ที่ออมจากการท างานหนักในระยะเวลาที่ผ่านมาและไม่เพียงพอ เนื่องจากแรงงาน
ส่วนใหญ่ส่งเงินกลับบ้านหมด และเมื่อประสบปัญหาต่าง ๆ ก็จะพากันมาติดต่อขอรับความช่วยเหลือ
จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล โดยเฉพาะการขอยืมเงินทดรองจ่ายโดยลงนามรับสภาพหนี้ 
เพ่ือยืมเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือค่าจัดการส่งศพกลับประเทศไทย ได้อนุมัติ
เงินทดรองช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากและรับสภาพหนี้สูงที่สุดในโลก แต่เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย
แล้วไม่ยอมชดใช้  

นอกจากนี้ ปัญหาแรงงานไทยยังเกิดจากการหลบหนีงานก่อนหมดสัญญาจ้าง 
รวมทั้งเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มแล้วมักมีปัญหาการเมาสุรา ทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติดและขาดงาน
ท าให้ภาพลักษณ์ของคนไทยไม่ดี มีผลกระทบตามมาต่อการพิจารณาโควตาการจัดส่งแรงงานไทยไป
ท างานในเกาหลีใต้ และยังท าให้ส านักงาน ตม. เกาหลีใต้เริ่มเข้มงวดและปฏิเสธคนไทยที่ต้องการไป
ท่องเที่ยวในเกาหลีใต้โดยสุจริตสูงมากขึ้นเป็นจ านวนหมื่นคนต่อปี มีรายงานสถิตคนไทยที่เสียชีวิตใน
เกาหลีใต้ในปี 2560 ถึง 79 ราย ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงที่สุดในโลก สาเหตุการเสียชีวิตได้แก่ เส้นเลือด
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ในสมองแตก หัวใจล้มเหลว/หัวใจวาย ปอดบวม ขาดอากาศหายใจ ไม่มีประกันสุขภาพและทนสภาพ
อากาศหนาวอย่างรุนแรงไม่ได้  
 
3.2  กลไกความร่วมมือในด้านการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานในเกาหลีใต้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

ปัจจุบันมีกลไกในกรอบการประชุมต่าง ๆ ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ 2 กรอบ แต่ยัง ไม่มี
กลไกภายในประเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.2.1  การประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี  

เพ่ือความร่วมมือด้านการจัดส่งแรงงานไทยท างานในเกาหลี ภายใต้ระบบ EPS 
(Employment Permit System) ฝ่ายไทยเสนอขอเพ่ิมโควตาการจ้างแรงงานไทย เพ่ือจูงใจให้
แรงงานไทยเดินทางไปท างานสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพ่ิมมากขึ้น ได้รับค าชี้แจง
จากฝ่ายเกาหลีว่าปัจจุบันจ านวนโควตาที่สาธารณรัฐเกาหลีจัดสรรให้ทุกประเทศที่จัดส่งแรงงานใน
ระบบ EPS ได้ลดลง เนื่องจากปัจจัยหลัก 2 ประการคือ ความต้องการแรงงานลดลงและจ านวน
แรงงานที่ลักลอบท างานอย่างผิดกฎหมายมีเพ่ิมขึ้น 

3.2.2  กลไกความร่วมมือระหว่างกงสุลไทย–เกาหลีใต้ (Thailand–Korea Consular 
Consultation)  

เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 มีรูปแบบการประชุมเป็นการหารือ
ระดับอธิบดีกรมการกงสุลของทั้งสองประเทศโดยเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นต่อประเด็น
และเป็นการสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างกัน  
โดยไม่มีการลงนามในบันทึกผลการประชุมร่วมกัน 

 
3.3  แนวทางการบูรณาการและภารกิจคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์แรงงานไทยในเกาหลีใต้  

รายงานฉบับนี้จะแบ่งการรับผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหาของ actors ต่าง ๆ เป็นภาพแผนผัง
การท างานในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพ่ือควบคุมและป้องปรามการไปท างานอย่าง 
ผิดกฎหมายในเกาหลีใต้อย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักการบริหารจัดการที่ดีนั้น การแก้ไข
ปัญหาจะต้องด าเนินการร่วมกันของ 3 ภาคส่วน ที่สมดุลและยั่งยืนกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสังคม ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุที่ตรงจุด 
ลดความซ้ าซ้อนกัน ดังนี้ 
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ตารางที ่3  แนวทางการบูรณาการและภารกิจคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์แรงงานไทยในเกาหลีใต้  
 

Actors ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
ภาครัฐ กระทรวงแรงงาน 

– การบังคับใช้ พรบ.แรงงาน พ.ศ.
2537 เพื่อควบคุมและจัดการ
แรงงานไทยไปตปท.และป้องกัน
ปราบปรามระงับการไปท างาน
โดยมิชอบรวมถึงการตั้งด่าน
แรงงานเพื่อคัดกรองแรงงานท่ีจะ
ไปท างานในต่างประเทศ ส่งเสริม
การขยายโควต้า EPS ในการจ้าง
แรงงานไทยไปเกาหลีใต ้

– ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
และฝึกอบรมภาษาเพื่อขอขยาย
โควต้าส่งออกแรงงาน 

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
– ด าเนินการป้องกันผู้ทีม่ีโอกาสตก

เป็นเหยื่อ 
– การใช้ทีมไซเบอร์ในการตดิตาม

กลุ่มนายหนา้มิจฉาชีพซึ่งอาศัย
สื่อออนไลน์เช่น ไลน์ เฟสบุคท่ี
ล่อลวงและหลอกคนไปเกาหลีใต ้

– การบริหารจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศในการสร้างความ
ตระหนกรู้ให้กับประชาชน 

– ประชาสมัพันธ์ตั้งศูนย์ Hotline 
ให้ความช่วยเหลือ 

กระทรวงมหาดไทย 
– บก.ปคม. การขึ้นบัญชีและ

ฐานข้อมูลคนไทยทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ใน
ต่างประเทศ 

– สตม. ด าเนินการป้องกัน 
สกัดกั้นแรงงานผดิกฎหมาย
ที่จะออกเดินทางไปเกาหลี
ใต ้ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ต่าง ๆ โดยร่วมกับกระทรวง
แรงงานในการตั้งด่าน
แรงงานคัดกรองคนงานใน 
ตปท. 

– สร้างช่องทางการติดต่อใน
การประสานงานกับ จนท.
ตม.ร่วมกบั ตม. เกาหลีใต้
อย่างใกล้ชิด 

– การตรวจสอบเอกสารการ
เดินทางร่วมกับการตั้งด่าน
สกัดแรงงานทีมีพฤติกรรม
บ่งช้ีว่าจะลักลอบไปท างาน
ผิดกฎหมายทีส่นามบิน 

กระทรวงการต่างประเทศ 
กรมการกงสุล  

– จัดตั้งกลไกประสานงานอย่าง
เป็นระบบในการแก้ไขปัญหา 
ติดตามและให้ความ
ช่วยเหลือคุ้มครองแรงงาน
ไทยท่ีตกทุกข์ในเกาหลีใต ้

– สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงโซล–ประสานงานกับ
หน่วยงานของเกาหลีใต้ท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ตม. 

– ให้ความช่วยเหลือแรงงงานท่ี 
ตกทุกข์ได้ยากที่มาขอความ
ช่วยเหลือท่ีสถานทูต 

– เสรมิสร้างความเขม้แข็งและ
บทบาทชุมชนไทยใน
ต่างประเทศในการสร้าง
เครือข่ายเพื่อช่วยเหลือคน
ไทยท่ีเดือดร้อน 

– ประสานงานกับหน่วย
ราชการไทยท่ีต้องการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ไขปญัหา 
เช่น กระทรวงสาธารณสุขใน
การส่งแพทย์มาตรวจสุขภาพ
แรงงานในเกาหลีใต ้

ภาคเอกชน 
 

สมาคมบริษัทน าเท่ียว 
– ในการจัดระเบียบควบคุมบริษัท

ทัวร์ที่ปล่อยลูกทัวรไ์ม่กลับมากับ
ทัวร์ 

– สร้างหลักประกันใหผู้ที่อยู่ใน
คณะทัวร์ว่าจะเดินทางกลับเมื่อ
สิ้นสุดรายการท่องเที่ยว 

สายการบิน 
– ส่งรายชื่อผู้โดยสารล่วงหน้าให้

ทาง ตม. เช็คประวัตลิ่วงหน้า
ก่อนออกเดินทาง 

 

สื่อมวลชนและสื่อออนไลน ์
– ประชาสมัพันธ์ข้อมูลที่

ถูกต้อง แก่สาธารณชนใน
การเดินทางไปท างานอย่าง
ถูกต้องในเกาหลีใต ้

– การน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
การตกทุกข์ของแรงงานไทย
ที่ลักลอบท างานในเกาหลีใต้
ในรูปแบบต่าง ๆ 

บริษัท /นายจ้างในเกาหลีใต้ 
– การให้ความรู้ที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับสิทธิและสวสัดิการที่
แรงงานควรไดร้ับจากการ
ท างาน 

– การให้ความช่วยเหลือทาง
มนุษยธรรมแก่แรงงานใน
กรณีเกดิตกทุกข์ใน
ต่างประเทศ 
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Actors ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
ภาค 

ประชาชน 
 
 

อาสาสมัคร 
– การสร้างเครือข่ายในการช่วย

สอดส่องแจ้งข้อมูลกลุ่มนายหน้า
มิจฉาชีพและสื่อออนไลน ์
ที่ล่อลวงแรงงานไทยไปลักลอบ
ท างานในต่างประเทศ 

NGOs และองค์กร 
ระหว่างประเทศ 

– การมีเจ้าหน้าท่ีติดตามเฝ้า
ระวังขบวนการกลุม่
มิจฉาชีพ การให้ความรู้
ประชาชนไม่ให้ออกไป
ท างานผิดกฎหมาย 

สมาคมคนไทย/ 
วัดไทยในต่างประเทศ 

– กลุ่มคนไทยและวัดไทยให้
ความช่วยเหลือด้านอาหาร
และที่พักพิงแก่แรงงานไทยที่
ตกงานไม่มรีายไดใ้นเกาหลีใต ้

 
3.4  การบูรณาการท างานของหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานไทยร่วมกับฝ่ายเกาหลีใต้ 

ในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่ไปลักลอบ
ท างานในเกาหลีใต้ ซึ่งมีจ านวนมากกว่าแสนคน และได้มีการหารือเพ่ือก าหนดท่าทีในการเจรจากับ
ฝ่ายรัฐบาลเกาหลีใต้เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหานี้มาเป็นระยะ โดยกรมการกงสุลได้มีบทบาทในเชิงรุก  
ในการท าหน้าที่เป็น Focal point ท าหน้าที่ประสานงานวางแผนร่วมกับหน่วยงาน ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ที่ได้เริ่มตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและเห็นความจ าเป็นที่เร่งด่วนในการ
ดูแลทุกข์สุขของคนไทยเหล่านี้อย่างเป็นระบบร่วมกันระหว่าง กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกระดับ ปัจจุบันในระดับการหารือเชิงนโยบาย มีกรอบการหารือทางด้านการกงสุล 
ระหว่างกรมการกงสุลไทยกับเกาหลีไทย โดยมีแนวทางด าเนินการร่วมกับฝ่ายเกาหลีใต้ ดังนี้ 

3.4.1 ระดับต้นน้ า: การด าเนินการของกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์  

1)  ขอเพ่ิมโควต้าการจ้างแรงงานไทยภายใต้ระบบ EPS เพ่ือจูงใจให้แรงงานไทย
เดินทางไปท างานสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพิ่มมากข้ึน แต่ฝ่าย กลต. แจ้งว่า กลต. 
จ าเป็นต้องลดโควตาการรับแรงงานจากทุกประเทศตามระบบ EPS เนื่องจากความต้องการแรงงานที่
ลดลงและจ านวนแรงงานผิดกฎหมายที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ สองฝ่ายตกลงจะด าเนินความร่วมมือด้าน
ความปลอดภัยในการท างานและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

2)  ขอให้ฝ่ายเกาหลีใต้แก้ไขปรับปรุงระบบรับสมัครคนงานเป็นระบบออนไลน์/ 
การหานายจ้างใหม่ส าหรับแรงงานที่ถูกยกเลิกสัญญาจ้างก่อนเดินทาง/ การคัดกรองคุณสมบัติ
นายจ้าง เพ่ือป้องกันปัญหาแรงงานหลบหนีนายจ้าง/ การเพ่ิมจ านวนห้องสอบภาษาเกาหลีด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ในไทย  

3)  การบังคับให้บริษัทท่องเที่ยวที่น าคนไทยเข้าเกาหลีใต้มีส่วนรับผิดชอบหากมี
การหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งฝ่ายเกาหลีใต้เห็นด้วย โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเกาหลีใต้จะ
ด าเนินการต่อไป 

4)  ขอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเกาหลีใต้ และ
บุคคลที่อยู่เกิน 90 วัน ซึ่งฝ่ายเกาหลีใต้แจ้งว่า ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็น  
คนชาติใด 
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5)  การขออนุญาตให้แรงงานไทยที่ลักลอบท างานอยูชั่วคราวหรืออนุญาตให้ผู้ที่
รายงานตัวเดินทางกลับประเทศ สามารถเดินทางกลับมาท างานใหม่ได้ ซึ่งฝ่ายเกาหลีใต้รับจะประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหารือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ต่อไป 

6)  เสนอให้มีความร่วมมือทางด้านความปลอดภัยในการท างานอย่างต่อเนื่อง และ
ขอรับการสนับสนุนทางวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยในการท างาน ผลการหารือ
สรุปว่า ทั้ง 2 ฝ่าย มีความเห็นสอดคล้องกันว่า ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรม โดยจะร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ทางด้านวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

7)  ความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝ่ายเกาหลีแจ้งว่า พร้อมที่จะให้
ความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่ Thailand 4.0 รวมทั้งจะให้การ
สนับสนุนการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติของไทย เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานในภูมิภาคอาเซียนให้เป็น
แรงงานที่มีผลิตภาพสูงและรวมถึงการอบรมภาษาให้กับแรงงานไทยในระบบ EPS ด้วย 

3.4.2 ระดับกลางน้ า: การด าเนินการของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
หน่วยงานผู้ปฏิบัติในกระบวนการภาคสนาม ในการด าเนินการป้องกันปราบปราม

การลักลอบไปท างานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ ได้ร่วมกันเจรจาหาแนวทางในการสกัดกั้นแรงงานไทยที่
จะออกเดินทางไปท างานโดยผิดกฎหมาย โดยเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเกาหลีใต้ดังนี้  

1)  การหานายจ้างใหม่ให้แรงงานที่ถูกยกเลิกสัญญาจ้างก่อนเดินทางกลับเป็น
ล าดับแรกซึ่งฝ่ายเกาหลีใต้ได้ด าเนินการอยู่แล้วแต่อาจมีปัญหาคุณสมบัติของแรงงานบางรายไม่
สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างเช่นเป็นแรงงานหญิง อย่างไรก็ตามจะประชาสัมพันธ์ให้
นายจ้าง จ้างแรงงานหญิงไทยเพิ่มขึ้น 

2)  การแก้ไขปัญหาแรงงานหลบหนีนายจ้าง โดยฝ่ายไทยเห็นว่า การคัดเลือก
นายจ้างที่ดีจะช่วยป้องกันปัญหาได้ โดยไม่อนุญาตการจ้างแรงงานต่างชาติกับนายจ้างที่มีปัญหาการ
จ่ายค่าจ้างและการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3)  เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยและเกาหลี 
มีมาตรการกวดขัดป้องปรามให้บริษัทท่องเที่ยวที่น าคนไทยเข้าเกาหลีร่วมรับผิดชอบและสร้าง
หลักประกันว่า คนไทยที่ เดินทางไปกับบริษัทจะเดินทางออกจากเกาหลีเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม 
การท่องเที่ยว ซึ่งฝ่ายเกาหลีใต้เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว และชื่นชมแนวความคิดนี้ ทั้งนี้ ส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้จะได้ประสานงานกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเกาหลี ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหน่วยงานหนึ่ง หากได้ผลเป็นประการใดจะได้ประสานผ่านช่องทางการทูต
ต่อไป 

4)  ฝ่ายไทยได้น าเสนอถึงความเป็นไปได้ในการที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองของ
ทั้ง 2 ประเทศ จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคคลที่มีประวัติและไม่อนุญาตให้เข้าเกาหลี รวมทั้งข้อมูล
ของบุคคลที่อยู่เกินระยะเวลา 90 วัน เพ่ือพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและ
เข้าไปท างานที่เกาหลี ซึ่งได้รับแจ้งจากฝ่ายเกาหลีว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนเกาหลีก็ตาม แต่จะพิจารณาหาแนวทางความร่วมมือ
ด้านอื่น ๆ ต่อไป เพ่ือให้ผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายมีจ านวนลดลง 
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ทั้งนี้ ฝ่ายเกาหลีได้แสดงความชื่นชมฝ่ายไทยที่ได้แสดงความจริงใจต่อการแก้ไข
ปัญหาแรงงาน ไทยที่ลักลอบท างานอย่างผิดกฎหมาย และพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยต่อไป อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีก็มีข้อจ ากัดในการด าเนินการเช่นกัน ซึ่งบางเรื่องสามารถปฏิบัติได้ บางเรื่อง
ไม่สามารถปฏิบัติได้  

3.4.3 ระดับปลายน้ า: การด าเนินการของกรมการกงสุล /สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล  
ปัจจุบันในระดับกรมกองที่เกี่ยวข้อง ไทยกับเกาหลีไทยมีกรอบการหารือทางด้าน

การกงสุล โดยมีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล เป็นหน่วยงานด่าน หน้าที่คอยรองรับช่วยเหลือคนไทย 
ที่เดินทางออกนอกประเทศส าเร็จและกลายสภาพเป็นผู้ตกทุกข์ในเกาหลีใต้ อย่างไรก็ดี มีแนวโน้มที่
แรงงานไทยจะใช้ช่องทางความช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ในทางที่ผิด  
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว เนื่องจากคนไทยเห็นว่า สถานเอกอัครราชทูต คือ ที่พ่ึงทางการเงินที่สามารถอนุมัติ
ความช่วยเหลือได้โดยง่ายและไม่มีเพดานการกู้ยืมเงินทดรอง หลายรายไม่ได้เดือดร้อนถึงที่สุด 
แต่ไม่ต้องการใช้ทรัพย์สินส่วนตัวและเมื่อยืมเงินไปแล้วก็หลีกเลี่ยงหรือไม่มีความสามารถที่จะช าระเงิน
คืนแก่ทางราชการได้  
 
3.5  ผลการหารือล่าสุดในการประชุมบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  

กรมการกงสุล ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการ
มาตรการป้องกัน/สกัดกั้น/แก้ไข ปัญหาแรงงานที่ผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ โดยมีผลการประชุมที่
ส าคัญดังนี้  

3.5.1  ประเด็นการส่งแรงงานไทยตามระบบ EPS 
ผู้แทนกระทรวงแรงงาน แจ้งว่า แม้ว่าจะมีการผลักดันให้ขยายโควตาในระบบ EPS 

แต่แท้จริงต าแหน่งแรงงานตามระบบ EPS ในปี 2560 ยังใช้ไม่หมด (มีต าแหน่งประมาณ 6,000คน) 
ต าแหน่งงานส่วนใหญ่ที่ส่งไปเกาหลีใต้ อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการผู้ชาย ส่วนโควตาความ
ต้องการในภาคการเกษตร/ปศุสัตว์และบริการจะมีจ านวนน้อยกว่ าภาคอุตสาหกรรม (ประมาณ 
3,000 คน) สาเหตุที่โควตาไม่เต็มเพราะผู้สมัครไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ทดสอบได้ครบตามจ านวน 
อีกทั้ง นายจ้าง กลต. มีความต้องการแรงงานชายมากกว่าแรงงานหญิง แต่จ านวนแรงงานชายที่สอบผ่าน
การทดสอบทักษะภาษาเกาหลีได้น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานหญิง 

3.5.2  ประเด็นในเชิงนโยบายที่ควรผลักดันกับฝ่ายเกาหลีใต้อย่างต่อเนื่องต่อไป  
1)  การขอเพ่ิมจ านวนโควตาแรงงานในระบบ EPS ในภาพรวม และขอเพ่ิมจ านวน

โควตาหญิงในภาคการเกษตร/ปศุสัตว์ และบริการ เนื่องจากแรงงานหญิงสามารถสอบผ่านทักษะ
ภาษาเกาหลี ในระบบ EPS ได้มาก จึงควรเจรจาเพิ่มโควตาแรงงานในภาคดังกล่าว 

2)  การเสนอให้ปรับระดับเกณฑ์การวัดคะแนนความรู้ภาษาเกาหลีให้เหมาะสมกับ 
แต่ละภาค sector/ต าแหน่ง โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเนื่องจากการท างานในภาคอุตสาหกรรมมี
ระบบ foreman ดูแลคนงานที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารกับแรงงานคนอื่น ฉะนั้น แรงงานทั่วไปใน
ภาคอุตสาหกรรมอาจไม่จ าเป็นต้องมีระดับความรู้ภาษาเกาหลีเท่ากับ foreman หากปรับลดเกณฑ์ 
ลงได้ จะส่งผลให้มีแรงงานไทย (โดยเฉพาะแรงงานชาย) สามารถเข้าไปท างานในเกาหลีในระบบ EPS 
ได้มากขึ้น 



21 

 

3)  ควรเจรจาในทุกระดับของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลไกคณะกรรมการ
บริหารการจัดส่งแรงงานไทยไป กลต. ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ EPS กลไก Consular 
Consultation ตลอดจนกลไกในระดับสูงของ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานเพ่ือ
หาทางเพ่ิมจ านวนโควตาแรงงานระบบ EPS 

4)  กระทรวงแรงงาน จะหยิบยกเรื่องนี้หารือกับเกาหลีใต้ภายใต้กลไกการประชุมร่วม
ระหว่างเกาหลีใต้และประเทศผู้ได้รับโควตา EPS โดยฝ่ายไทยอาจสอบถามกับประเทศอ่ืนที่มีการส่ง
แรงงานไปเกาหลีใต้ เช่น เวียดนาม เพื่อหาแนวร่วมในการเจรจากับฝ่ายเกาหลีใต้  

5)  กรมการจัดหางานมีแนวทางจะร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฝึกอบรมด้าน
ภาษาเกาหลีและทักษะ เพ่ือท าให้ผู้สมัครในระบบ EPS ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ สามารถสอบผ่าน
ภาษาเกาหลีได้มากขึ้น และจะท าให้สามารถส่งแรงงานไปได้เต็มโควตา 

6)  จะมีการพิจารณาแนวทางส่งเสริมทักษะความถนัดทางภาษาเกาหลีให้กั บ
แรงงานไทยที่อยู่ในภูมิภาคเหนือ/ตอ.เหนือ โดยการเปิดศูนย์กลางการเรียนภาษาเกาหลี เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี หากมีการจัดส่งแรงงานได้เต็มโควตาก็คงจะยังไม่พอกับปริมาณคน/แรงงานที่ต้องการจะ
ไปท างานในแต่ละปี 

3.5.3  ประเด็นมาตรการควบคุมปัญหาแรงงานผิดกฎหมายเดินทางไปเกาหลีใต้ 
1)  กระทรวงแรงงาน มีหน่วย(ด่าน) ตรวจคนหางาน สังกัดกองทะเบียนจัดหางาน

และคุ้มครองคนหางาน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแต่ละแห่ง ซึ่งจะคอยดูพฤติการณ์และท าการสุ่มตรวจ
บุคคลที่อาจเข้าข่ายว่าจะเดินทางไปลักลอบท างานที่เกาหลีใต้ นอกเหนือไปจากเป็นกลไกตรวจสอบ
อ านวยความสะดวกแรงงานไปเกาหลีใต้ตามระบบ EPS อย่างไรก็ดี โดยที่คนที่ไปท างานแบบผิดกฎหมาย
ใช้ visaประเภทนักท่องเที่ยวจึงต้องอาศัยการสุ่มตรวจซึ่งมีข้อจ ากัดมาก 

2)  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) สตม.ไม่มีอ านาจยับยั้งการเดินทางออกนอก 
ปท. หากมิได้มีการกระท าผิด สิ่งที่ด าเนินการได้ คือ การตรวจสอบเอกสารการเดินทาง หากมีข้อสงสัย 
ก็จะติดต่อให้เจ้าหน้าที่แรงงานประจ าหน่วย (ด่าน) ตรวจคนหางานดังกล่าว มาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
สตม. จึงไม่มีเครื่องมืออ่ืนในการตรวจสอบและเป็นรูปแบบที่ไม่มีประสิทธิ ภาพที่จะสกัดกั้นคนออกไป
ท างานผิดกฎหมาย นอกจากนี้ สตม. ก าลังพัฒนาระบบ Auto Gate / Auto Chanel เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอาจจะสวนทางกับระบบการตรวจสอบบุคคลที่ด่าน ตม. ที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติ  

3)  เกาหลีใต้ไม่มีการจัดท าข้อมูล Black list ผู้เคยถูกยกเลิกตรวจลงตราและ
เกาหลีใต้ มิได้ให้ข้อมูลบุคคลที่เคย overstay ใน กลต. ให้กับฝ่ายไทย สตม. จึงไม่สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลได้ ผู้แทน สตม. เห็นด้วยกับการ ปชส. ที่ต้นทาง เพ่ือป้องกันมิให้ลักลอบไปท างานที่ กลต. จะดี
ที่สุด เพราะ ผู้เดินทางจะไม่ต้องเสียเงินในการเตรียมตัวออกไปต่างประเทศ 

4)  ผู้แทน สตม. รับไปประสานกับ สตม. เกาหลีใต้เพ่ือขอข้อมูลในเรื่องการจัดท า
ข้อมูลของผู้ที่เคย overstay ความเป็นไปได้ที่จะประสานข้อมูลระหว่างกัน 

5)  สตม. จะประสานกับทางเกาหลีใต้เพ่ือให้มีการแจ้งบทลงโทษหรือมาตรการที่
เกาหลีใต้ด าเนินการต่อผู้ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแก่คนไทยที่ถูกส่งกลับ เพ่ือให้เป็นที่ชัดเจนแก่
บุคคลเหล่านี้ในการ ที่จะตัดสินใจเดินทางกลับเข้าไปใน กลต. อีก 
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6)  จะน าข้อเสนอของกรมการกงสุลเรื่องการพิจารณาเปิดช่องตรวจลงตราพิเศษ
ส าหรับผู้ที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและตรวจสอบบุคคลไว้ที่จุดเดียวกัน
ไปหารือกับต้นสังกัด 

7)  ผู้แทนส านักเลขานุการกรมการกงสุลแจ้งว่า ในการประชุมด้านการกงสุลไทย–
เกาหลีใต้ (Consular Consultation) ครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ฝ่ายเกาหลี
ใต้ได้ขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาการจัดท า ETA (Electronic Travel Authorization) ซึ่งเป็นมาตรการที่
น่าจะมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี จ าเป็นต้องค านึงถึงมิติทางการเมืองหากเป็นการกระท าฝ่ายเดียว อีก
ทั้งต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้โดยสุจริต ไม่สร้างความรู้สึกว่าเป็นการ
สร้างภาระเพ่ิมขึ้นในการไปเกาหลีใต้และค านึงถึงอ านาจทางกฎหมายที่จะด าเนินการ ทั้งนี้ อาจใช้
ระบบ APPS (Advance Passenger Processing Service) แทนระบบ ETA ซึ่งมีความเป็นสากล
และแนบเนียนกว่า แต่มีข้อจ ากัดว่าปกติ APPS เป็นกลไกของสายการบินที่จะปฏิเสธการขึ้นเครื่อง
ของผู้โดยสารแต่ก็ในกรณีที่มีฐานข้อมูลชัดเจน ส าหรับเกาหลีใต้ มีผู้เดินทางทั้งสองฝ่ายเป็นจ านวน
มาก จ าเป็นต้องมีฐานข้อมูลจ าแนกผู้ที่ต้องสังสัยเพ่ือการปฏิเสธการเดินทาง เช่น overstay จึงขึ้นอยู่
กับว่า กลต. มีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไม่ 

3.5.4  ประเด็นการด าเนินการกับนายหน้าหลอกลวงทางสื่อออนไลน์ 
1)  กรณีนายหน้าหลอกลวง/บริษัทน าเที่ยวจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่ได้จากผู้ตกทุกข์ 

ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล จ าเป็นต้องมีการสอบถาม/เก็บข้อมูลกับผู้ตกทุกข์ที่เดินทางไป
เกาหลีใต้อย่างละเอียดเพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่จะให้กับกรมการกงสุลในการประสานกับกระทรวง
ท่องเที่ยวฯ/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พิจารณามาตรการลงโทษหรือแสดงความ
รับผิดชอบ เช่น ออกระเบียบบังคับให้บริษัทน าเที่ยวต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงขึ้น ในกรณีความไม่
รับผิดชอบปล่อยให้ลูกทัวร์ลักลอบอยู่ในเกาหลีใต้ รวมถึงการถอนการจดทะเบียนการค้าฯ ของบริษัท
น าเที่ยว 

2)  กรณีการโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อ online / social media ให้คนไทยไปท างาน
ที่เกาหลีใต้ กรมการจัดหางานมีหน่วยเฉพาะกิจ online เพ่ือติดตามและสอดส่องสื่อ online ต่าง ๆ 
เช่น website / Facebook ที่มีพฤติการณ์ในการชักชวนโฆษณาการหางานไปท างานในต่างประเทศ 
โดยกระทรวงแรงงาน มีกฎหมายรองรับที่จะด าเนินการกับบริษัท/นายหน้าที่มิได้จดทะเบียนกับ
กรมการจัดหางาน เมื่อพบข้อมูลบ่งชี้ก็จะส่งเรื่องให้กับต ารวจ เพ่ือท าการสืบสวนติดตามผู้กระท า
ความผิดมาด าเนินคดีต่อไป 

3)  ในส่วนของกรมการกงสุลได้มีมาตรการการสกัดกั้นโดยตรวจสอบบุคคลที่เคย
ตกทุกข์ในต่างประเทศและที่เคยขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากสถานเอกอัครราชทูต/ สถาน
กงสุลใหญ่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก
ในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 โดยหากกองคุ้มครองฯ ทวงถามและยังมิได้ท าการช าระหนี้หรือยังช าระไม่
หมด กรมการกงสุลจะพิจารณาไม่ออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้ และหากครบ 2 ปี (24 เดือน) ยัง
ช าระหนี้ไม่ครบจ านวน กองคุ้มครองฯ จะส่งเรื่องให้กลุ่มงานนิติการเพ่ือให้อัยการด าเนินการฟ้องร้อง
ต่อไป 
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4)  ปัจจุบันการรวบรวมหลักฐานเพ่ือใช้ในการด าเนินคดีกับกลุ่มนายหน้าผิด
กฎหมาย มีจุดอ่อนอยู่มากเนื่องจากกลุ่มคนงานไม่มาร้องทุกข์ฟ้องร้อง ท าให้ขาดพยานที่จะด าเนินคดี
กับนายหน้าที่หลอกลวงได้ ในขณะที่บุคคลทั่วไปทุกรุ่นทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อย่าง
รวดเร็วซึ่งเป็นโอกาสของกลุ่มนายหน้าผิดกฎหมายที่จะใช้ช่องทางดังกล่าวชักจูงและล่อลวงกลุ่ม
คนหางานไปท างานในเกาหลีใต้ 

 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

4.1.1  การบูรณาการกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานไทยที่ลักลอบท างานหรือพ านัก
อย่างผิดกฎหมาย  

ในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีจ านวนถึง 107,593 คน ในเดือนมิถุนายน 2561 นับเป็น
ปัญหารุนแรงที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีการบูรณาการการท างานร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง
เร่งด่วนและเป็นระบบเพ่ือมิให้กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งผลภาพลักษณ์ของไทย
ในต่างประเทศ ทางการเกาหลีใต้ระบุว่า คนไทยเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่พ านักอย่างผิดกฎหมายมากที่สุด
เป็นอันดับหนึ่งจากที่เคยเป็นชาวจีน เป็นสาเหตุให้ทางการเกาหลีใต้ต้องเพ่ิมความเข้มงวดในการ  
ตรวจคนเข้าเมือง และคัดกรองชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวโดยได้ปฏิเสธคนไทยที่เดินทางไป
ท่องเที่ยวโดยสุจริตเป็นจ านวนหลายหมื่นคน ปัญหานี้มีสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งจากอุปสงค์
ความต้องการแรงงานของนายจ้างเกาหลีใต้เอง และอุปาทานของแรงงานไทยที่ต้องการไปท างานใน
เกาหลีใต้ซึ่งขณะนี้มีค่าแรงต่อชั่วโมงสูงสุดในเอเชีย ประกอบกับการแพร่ขยายของระบบการสื่อสาร
ออนไลน์ในยุคดิจิตอล ที่ท าให้นายหน้าทั้งชาวไทยและชาวเกาหลีใต้ร่วมกันใช้สื่อออนไลน์ในการ
ชักชวนให้มาท างานโดยการปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวทางผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีใต้ได้
หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือเพ่ือขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของไทย ในการสกัดกั้นการเดินทางเข้าไปท างานอย่างผิดกฎหมาย ในเกาหลีใต้จากการได้รับ 
การยกเว้นการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวเป็นเวลา 90 วัน 

4.1.2  กรมการกงสุลได้มีบทบาทในเชิงรุกในการท าหน้าที่เป็น Focal point  
ท าหน้าที่ประสานงานวางแผนร่วมกับหน่วยงานๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ในการดูแลทุกข์สุขของคนไทยเหล่านี้อย่างเป็นระบบ แต่ละหน่วยงานควรด าเนินการให้เกื้อหนุน
ส่งเสริมซึ่งกันและกันและลดความซ้ าซ้อนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านเวลาและงบประมาณ
ระหว่างส่วนราชการ ทั้งมีความเป็นเอกภาพในการก าหนดท่าทีในการเจรจากับฝ่ายรัฐบาลเกาหลีใต้
เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหานี้ของกระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

ในชั้นนี้ ทุกหน่วยงานมีความเห็นร่วมกันว่า ปัญหาเรื่องนี้ ฝายเกาหลีใต้จ าเป็นต้องเพ่ิม
ความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานผิดกฎหมายมากขึ้นเพ่ือให้เป็นการป้องปราม
และลดจ านวนแรงงานไทยที่ลักลอบเข้าไปท างานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้และได้สร้างปัญหา
ความเดือดร้อนและตกทุกข์ได้ยากให้กับตนเองและรัฐบาลเป็นห่วงโซ่แบบไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มบุคคลหรือขบวนการที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ระหว่างกัน 
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4.1.3  ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ข้อคิดเห็นผู้แทนหน่วยงานต่างๆ  
แนวทางด าเนินการแก้ไขปัญหานี้ร่วมกัน ดังนี้  
1)  นางวิชาดา  จอร์ช6 ข้าราชการกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ระดับ

ช านาญการพิเศษ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เกาหลีใต้ควรมีการพิจารณาแก้ไขปัญหาทั้งระบบทั้งอุปสงค์ 
ความต้องการแรงงานของนายจ้างเกาหลีใต้ หากมีแรงงานออกจากงาน นายจ้างมีหน้าที่แจ้งให้รัฐทราบ 
หากฝ่าฝืนก็มีมาตรการลงโทษ จะท าให้แรงงานเกรงกลัวต่อกฎหมาย ควรมีมาตรการลงโทษหรือปรับ
นายจ้างเกาหลีใต้ที่สนับสนุนการกระท าผิดในกรณีให้รุนแรงขึ้นในระดับหนึ่ง ผ่านความร่วมมือในการ
จ้างแรงงานในระบบ EPS ของกระทรวงแรงงานทั้งสองฝ่าย พร้อมกับยกตัวอย่างเปรียบเทียบ 
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวของไทย มีการแก้ไขโดยให้มีเอกสารแสดงตน นับแต่ที่รัฐบาลได้ออก
กฎหมายแรงงานต่างด้าวใหม่เมื่อปี 2560 ในการเพ่ิมความเข้มงวดในบทลงโทษนายจ้างแรงงานต่างด้าว
แบบผิดกฎหมาย ท าให้กฎหมายแรงงานล่าสุดของไทยมีความเข้มงวดกว่าฝ่ายเกาหลีใต้มาก ในขณะนี้
กระทรวงแรงงานของไทยจะต้องหาทางขจัดต้นตอการหลอกลวงทั้งคนกลางหรือนายหน้าที่ลักลอบ
การน าเข้าแรงงานไปเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย  

2)  พ.ต.อ. สาธิมล  มิลินทรางกูร7 ผู้แทนส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ได้ให้
ความเห็นว่า ข้อเสนอของฝ่ายเกาหลีใต้ที่ให้มีการจัดตั้งกลไกหารือระหว่าง สตม.ไทยกับเกาหลีใต้ใน
ระดับปฏิบัติ เป็นทางออกที่น่าจะได้ผลดีในการแก้ปัญหา ทาง สตม.ไทยได้มอบหมายให้ผู้บังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 2 (พล.ต. พฤทธิพงษ์  ประยูรศิริ) เป็นหัวหน้าคณะท างานร่วมฝ่ายไทย ทั้งนี้  
มีการเสนอให้ทั้งสองฝ่ายจัดตั้งสายด่วน (hotline) เพ่ือร่วมมือกันจับกุมขบวนการนายหน้าและบริษัททัวร์
ที่ปล่อยลูกทัวร์หนี รวมทั้งมีมาตรการลงโทษที่เข้มข้นขึ้น รวมทั้งมีการเสนอให้มีโทษปรับนายจ้าง
เกาหลีใต้ในอัตราที่สูงขึ้นและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลุ่มบุคคลหรือขบวนการที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้วย  

3)  เจ้าหน้าที่กงสุลประจ าสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 8 ได้ให้แนวทาง 
การด าเนินการชักจูงแรงงานไทยที่พ านักผิดกฎหมายให้เดินทางกลับโดยสมัครใจ โดยเฉพาะในช่วงที่
รัฐบาลเกาหลีใต้อนุโลมประกายกเว้นโทษ จะช่วยให้มาตรการลดจ านวนคนไทยที่อยู่เกินก าหนดใน
เกาหลีใต้ได้ผลยิ่งขึ้น ส่วนกรณีการสมัครใจเดินทางกลับ ทางสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโซล ยินดี  
ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการท าความเข้าใจกับชุมชนไทยอันเป็นภารกิจในการคุ้มครอง
และดูแลป้องกันไม่ให้กระท าความผิดซ้ า  

4)  นายธาตรี  เชาวชตา9 ผู้อ านวยการการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
ในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้ทัศนะว่า การผลักดันให้กระทรวง
แรงงานด าเนินการป้องปราม สกัดกั้นตั้งด่านตรวจแรงงานที่จะลักลอบไปท างานอย่างผิดกฎหมายที่
เกาหลีใต้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองอย่างถาวรจะช่วยแก้ปัญหาที่ต้นทางและจะช่วยลด
ความเดือดร้อนให้นักท่องเที่ยวที่ไปโดยสุจริตไม่ถูกปฏิเสธที่สนามบินเกาหลีใต้เป็นจ านวนมากและ

                                                 
6 สัมภาษณ์  วิชาดา  จอร์จ, ข้าราชการกรมจัดหางานระดับช านาญการพิเศษ กระทรวงแรงงาน, 27 มิถุนายน 2561. 
7 สัมภาษณ์  สาธิมล  มิลินทรางกูร, เจ้าหน้าท่ีส านักงานตรวจคนเข้าเมือง, 28 มิถุนายน 2561. 
8 สัมภาษณ์  สุเมธ  จุลชาต,ิ อัครราชทูตท่ีปรึกษา ณ กรุงโซล, 28 มิถุนายน 2561. 
9 สัมภาษณ ์ ธาตรี  เชาวชตา, ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสลุ 
กระทรวงการต่างประเทศ, 27 มิถุนายน 2561. 
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รวมทั้งมีการจับกุมขบวนการบริษัททัวร์ที่ปล่อยลูกทัวร์หลบหนีแล้วเพ่ิมมาตรการลงโทษที่เข้มงวดขึ้น 
นอกจากนี้ กลไกความร่วมมือระหว่างกงสุลไทย–เกาหลีใต้ (Thailand–Korea Consular Consultation) 
ซึ่งเป็นการหารือระดับอธิบดีกรมการกงสุลของทั้งสองประเทศเป็นการสร้างเครือข่ายการประสานงาน
ระหว่างหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างกันที่มีประสิทธิภาพมากอีกเวทีหนึ่ง 

5) ผู้แทนระดับผู้อ านวยการกอง กระทรวงพัฒนาสังคมฯ10 เห็นว่า ควรเพ่ิม 
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพ่ือสร้างการตระหนักรู้ต่าง ๆ เพ่ือยับยั้งไม่ให้คนไทยไปท างานอย่างผิดกฎหมาย 
ทั้งทางสื่อทุกประเภทรวมถึงโซเชียลมีเดีย อย่างไรก็ดี คนไทยจ านวนมากไม่ยอมรับข่าวสารดังกล่าว
และยอมเสี่ยงเดินทางไปเกาหลีใต้ เพราะกระทรวงการต่างประเทศเองก็ได้จัดโครงการ บัวแก้วสัญจร
และกรมการกงสุลเคลื่อนที่ยังต่างจังหวัดเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนและป้องกันปัญหา 
การถูกหลอกลวงไปท างานในต่างประเทศ รวมทั้งการเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในรูปแบบการหลอกลวง
ไปค้าประเวณีอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียในด้านภาพลักษณ์ของประเทศด้วยแล้ว  
 
4.2  ข้อเสนอแนะเชิงการพัฒนาระบบกลไกการบูรณาการ 

ปัญหาแรงงานไทยที่ไปที่ไปท างานโดยผิดกฎหมายในต่างประเทศท่ีเกิดขึ้นในโลกยุคดิจิตอล 
ที่มีความก้าวหน้าและได้ย่อโลกให้แคบลงจนปัญหาลุกลาม และระบบการบริหารจัดการของภาครัฐ
เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ งไม่สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การบูรณาการกลไกระบบในรูปแบบการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการรับผิดชอบและบริหารจัดการของแต่ละหน่วย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
จะเป็นทางออกที่มี่ความชัดเจนและเป็นตัวก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่า
แบบต่างคนต่างท าแบบเดิม 

จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ผู้ศึกษาเห็นว่า รูปแบบส าหรับการพัฒนาวิธีการและ
กระบวนการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานไทยในเกาหลีใต้บนพ้ืนฐานทฤษฎี Collaborative 
governance เพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหาที่ได้ คือ  

4.2.1  Information sharing หรือการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งการสื่อสารออนไลน์ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์  
ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านต่าง ๆ รอบด้านร่วมกันอย่างใกล้ชิด 

4.2.2  Sharing common concerns and responsibility ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น  
โดยส านักงานแรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูต ควรเพ่ิมบทบาทในการมีส่วนร่วมกับ 
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่  ทั้งที่มีและไม่มีส านักงานแรงงานประจ าในการให้  
ความช่วยเหลือและคุ้มครองคนงาน/แรงงานไทยในท้องถิ่นแต่ละประเทศโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา
แรงงานที่ท างานอย่างผิดกฎหมายในประเทศนั้นๆ 

4.2.3  ยกระดับความส าคัญของปัญหาโดยหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนสนับสนุน
องค์กร NGOs และการประชาสัมพันธ์ รวมพลังภาคเอกชนทั้งไทยและเกาหลี และควรมีการศึกษาถึง

                                                 
10 สัมภาษณ์  รัตนา  นนทปัทมะดุล, ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองและพทิักษ์สิทธิ์ กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 29 มิถุนายน 2561. 
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ประเภทของแรงงานที่เป็นที่ต้องการของภาคเอกชนในเกาหลี เพ่ือที่จะได้ตอบสนองความต้องการได้
อย่างถูกต้อง และสร้างแรงงานที่มีคุณภาพส าหรับการส่งออกต่อไป  

 
4.3  ข้อเสนอแนะระยะเร่งด่วนและระยะยาว 

4.3.1  แผนงานเร่งด่วน: การจัดตั้งคณะท างานกลุ่มย่อยเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานไทยถูกล่อลวงไปท างานผิดกฎหมายในต่างประเทศ  

4.3.1.1 คณะท างานกลุ่มย่อยนี้แต่งตั้งเฉพาะผู้แทนหน่วยงานหลักขึ้นเพ่ือร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทยถูกล่อลวงไปท างานผิดกฎหมายใน
ต่างประเทศ โดยใช้วีซ่าผิดประเภท จากการถูกกลุ่มนายหน้าผิดกฎหมายชักจูงผ่านช่องทางต่าง ๆ 
โดยเฉพาะสื่อสังคม (Social Media) เพ่ือไปค้าแรงงานผิดกฎหมาย ค้าประเวณี รวมถึงการเป็นเหยื่อ
ค้ามนุษย์อาชญากรรมระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทย รวมถึงการวางแผนงาน
ร่วมกันจะช่วยเพ่ิมความคล่องตัวในการประสานงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วยหน่วยงานหลัก คือ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงแรงงาน กองบังคับ
การการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) และกรมการกงสุล โดยแต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่ 
ดังนี้ 

1) กระทรวงพัฒนาสังคม 
การสร้างโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม ระบบเตือนภัยทางสังคม 

และการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน 
2) กระทรวงแรงงาน 

การบังคับใช้ พรบ.แรงงาน พ.ศ. 2537 เพ่ือควบคุมและจัดการ
แรงงานไทยไปต่างประเทศ และป้องกันปราบปรามระงับการไปท างานโดยมิชอบ รวมถึงการตั้งด่าน
แรงงานเพ่ือคัดกรองแรงงานที่จะเดินทางไปท างานในต่างประเทศ  

3) บก.ปคม. 
การขึ้นบัญชีผู้ที่ อ้างว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ  

การจัดท าฐานข้อมูลคนไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทั่วโลกเป็นรายทวีป การบังคับใช้ พรบ.
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539  

4) กรมการกงสุล 
การจัดท าฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศ ฐานข้อมูลคนไทยตกทุกข์

ในต่างประเทศ การบรรจุข้อมูลประวัติการเดินทางไปต่างประเทศและเลขท่ีหนังสือเดินทางในรูปแบบ 
endorsement ใน chip ของหนังสือเดินทาง และการพิจารณาปฏิเสธหรือยับยั้งค าขอหนังสือ
เดินทางตามหมวด 7 ของระเบียบ กต. (โดยไม่ขัดต่อเสรีภาพในการเดินทางตามรัฐธรรมนูญ)  

4.3.2.3 แนวทางการด าเนินงานของคณะท างานฯ 
1)  การป้องกันผู้มีโอกาสตกเป็นเหยื่อ  

กองตรวจราชการ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงแรงงาน 
สามารถใช้ทีมไซเบอร์ในการติดตามกลุ่มนายหน้าผิดกฎหมายซึ่งอาศัยสื่อสังคม เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก 
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รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มนายหน้าผิดกฎหมายที่ปฏิบัติการในพ้ืนที่ต่าง ๆ และประสาน–ท างาน
ร่วมกับส านักงานในภูมิภาคเพ่ือจับกุมตัวกลุ่มนายหน้าผิดกฎหมายในพ้ืนที่ต้นทาง 

กรมการกงสุล กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และกระทรวงแรงงาน 
มอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังกลุ่มนายหน้าผิดกฎหมาย รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลที่
ถูกต้องเพ่ือเตือนสติและให้ความรู้แก่กลุ่มคนหางาน  

2)  การสกัดกั้นการเดินทางของผู้ถูกล่อลวงและกลุ่มนายหน้าผิดกฎหมาย 
กรมการกงสุล มีโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพ่ือรวบรวมสถิติและ

จัดท าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบรวมถึงเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาออก
หนังสือเดินทาง อาจพิจารณาแลกเปลี่ยนและ/หรือแบ่งปันฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้
ข้อมูลครอบคลุมรอบด้านมากข้ึน  

3)  พิจารณาด าเนินการบรรจุข้อมูลประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ 
และอาจบรรจุข้อมูลประวัติการกรท าความผิดในต่างประเทศซึ่งสามารถเปิดให้ส่วนราชการที่บังคับใช้
กฎหมายโดยเฉพาะ สตม. เข้าถึงข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้  

บก.ปคม. พิจารณาแจ้งรายชื่อบุคคลต้องสงสัยให้กรมการกงสุล
พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของบุคคลดังกล่าวต่อไป  

4)  การด าเนินคดีกับกลุ่มผู้กระท าผิด 
กองตรวจราชการ พม. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินคดี

ตามกฎหมายกับกลุ่มนายหน้าผิดกฎหมายที่อาศัยสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางประกอบธุรกิจ และ
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มคนหางานตระหนักถึงสิทธิในการร้องทุกข์ เนื่องจากปัจจุบันการด าเนินคดีมี
จุดอ่อนอยู่มาก โดยเฉพาะเมื่อกลุ่มคนหางานไม่มาร้องทุกข์ ท าให้ขาดพยานที่จะด าเนินคดีได้ 

4.3.2  แผนงานระยะยาว: การจัดตั้งคณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและบทบาทคนไทยในต่างประเทศ 

4.3.2.1 มุ่งการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่คนไทยเพ่ือให้มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี และมุ่งการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยให้มีพลังและเป็นระบบ  

4.3.2.2  ปัจจุบัน บุคคลสามารถเข้าถึงสื่อสังคมได้ง่าย ซึ่งเป็นโอกาสของกลุ่ม
นายหน้าผิดกฎหมายที่จะใช้ช่องทางดังกล่าวชักจูงกลุ่มคนหางาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมี
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือเตือนสติให้แก่กลุ่มคนหางาน โดยต้องมีบทบาทเชิง
รุกและรู้เท่าทันการใช้สื่อของกลุ่มนายหน้าผิดกฎหมายมากขึ้น โดยอาจใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
สังคมและยกกรณีตัวอย่างของคนที่ตกเป็นเหยื่อ ถูกท าร้าย กักขัง เพ่ือชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงและสร้าง
ความตระหนักให้กลุ่มคนหางานที่มีความเสี่ยง 

4.3.2.3  การเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนไทย ผ่านการด าเนินโครงการ
ลักษณะต่าง ๆ เช่น กิจกรรมด้านพุทธศาสนา การสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยใน
ต่างประเทศ การจัดกีฬาเชื่อมความสามัคคี กิจกรรมด้านวัฒนธรรมไทย การสอนวิชาชีพเสริมให้แก่
ชุมชนไทย เป็นต้น โดยมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ 

4.3.2.4 คณะกรรมการสหวิชาชีพฯ จะเป็นกลไกถาวรของส่วนราชการไทยในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของเครือข่ายและชุมชนชาวไทยในต่างประเทศ โดยจะท าหน้าที่
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ก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน ตลอดจนด าเนินความร่วมมือระหว่างกันให้มีเอกภาพและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้เครือข่ายและชุมชนชาวไทยในต่างประเทศมีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทท่ีจะสามารถสนับสนุนภารกิจของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทย 
ในฐานะอาสาสมัครเพ่ือช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่คนไทยในต่างประเทศประสบ และยังสามารถ
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และสร้างความร่วมมือในระดับประชาชนกับต่างประเทศไทย  
โดยคณะกรรมการสหวิชาชีพฯ จะหารือกันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนงาน
ของแต่ละหน่วยงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของเครือข่ายและชุมชนชาวไทยใน
ต่างประเทศให้มีเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
การด าเนินโครงการพบปะชุมชนชาวไทยในต่างประเทศ เป็นต้น 

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
1) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทน ประธาน 
2) อธิบดีกรมการกงสุล หรือผู้แทน  รองประธาน 
3) ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรรมการ 
4) ผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรรมการ 
5) ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรรมการ 
6) ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุกรรมการ 
7) ผู้แทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรรมการ 
8) ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการ 
9) ผู้แทนกรมการจัดหางานกรรมการ 
10) ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรรมการ 
11) ผู้แทนกรมสุขภาพจิต กรรมการ 
12) ผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
13) ผู้แทนกรมการแพทย์  กรรมการ 
14) ผู้แทนกองบริหารการสาธารณสุข กรรมการ 
15) ผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 
 และความมั่นคงของมนุษย์  กรรมการ 
16) ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุดกรรมการ 
17) ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ กรรมการและ 
 คนไทยในต่างประเทศ  เลขานุการ 

 
4.4  ข้อจ ากัด  

4.4.1  ตามสถิติอย่างเป็นทางการมีคนไทยในต่างประเทศกว่า 1.3 ล้านคน มีสมาคม/
ชมรมคนไทยกว่า 500 แห่ง และวัดไทยกว่า 400 แห่ง โดยคนไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่
ประกอบด้วยผู้มีถิ่นฐาน (resident) ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพหรือแม่บ้าน ตลอดจนผู้ใช้แรงงาน  
(โดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย) และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน 
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ที่ค่าโดยสารเครื่องบินถูกลงและมีการใช้สื่อออนไลน์ในการเข้าถึงผู้เดินทางให้สามารถเดินทางได้เอง
อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตและข้าราชการมีจ านวนเท่าเดิม 

4.4.2  ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ มักอยู่ในสถานะตั้งรับปัญหาใน
ปลายน้ า ในการด าเนินการคุ้มครองคนไทย โดยเป็นที่พ่ึงของแรงงานที่ตกทุกข์ได้ยากหรือล้มป่วย  
โดยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ในขณะเดียวกันปริมาณคนไทยที่ต้องการออกไปท างานใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกรณีเกาหลีใต้โดยไม่ผ่านระบบ EPS ไม่ได้ลดน้อยลงเนื่องจากตราบใดที่ยังมี
ความต้องการแรงงานในเกาหลีใต้ แรงงานไทยก็พร้อมที่จะเสี่ยงและตอบสนอง เนื่องจากทางรัฐบาล
เกาหลีใต้ไม่ได้มีมาตรการลงโทษผู้ลักลอบท างานโดยผิดกฎหมายที่รุนแรงเพียงพอ 

4.4.3  โดยที่สื่อออนไลน์ในปัจจุบันเป็นเครื่องมือส าคัญของบรรดานายหน้าทีโฆษณาชวนเชื่อ 
แรงงานเข้าไปท างานทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและเกาหลีไทยอย่างท้าทายกฎหมายและมีผู้ติดตามเรือนแสน 
จ าเป็นที่จะต้องมีการยกระดับการกวาดล้างเครือข่ายเหล่านี้โดยหน่วยงานต ารวจไทยและต ารวจ
เกาหลีใต้อย่างเป็นระบบและมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
ในการสืบสาวไปถึงตัวผู้ก่อการ ซึ่งอยู่นอกเหนือบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ 

4.4.4  ทั้งนี้ การด าเนินการของกระทรวงการต่างประเทศเพียงล าพังในยุคนี้ไม่เพียงพอที่จะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ ให้เป็นก าลังขับเคลื่อนทีส่ าคัญ
ของการแก้ไข ป้องกัน และลดปัญหาที่คนไทยในต่างประเทศประสบ จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุน
ภารกิจจากหน่วยงานของทีมประเทศไทยทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ในการช่วยกันส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยและความร่วมมือกับต่างประเทศด้วยในยุคนี้ 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางวรพรรณี  ด ารงมณี 
 
ประวัติการศึกษา – ทุน AFS (American Field Service)  

ณ OTOROHANGA COLLEGE ประเทศนิวซีแลนด์ 
 – ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  

(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 – รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2536  เจ้าหน้าที่การทูต 3 กองการเมือง กรมองค์การระหว่างประเทศ  
พ.ศ. 2540  กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย  
พ.ศ. 2544  เลขานุการโท กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต  

กรมพิธีการทูต  
พ.ศ. 2546  เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  
พ.ศ. 2550  เลขานุการเอก ฝ่ายยุโรปใต้ กองยุโรป 2 กรมยุโรป 
พ.ศ. 2555  นักการทูตระดับช านาญการ (ที่ปรึกษา) หัวหน้าส านักงานหนังสือ

เดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ กรมการกงสุล  
พ.ศ. 2558 รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน นักการทูตช านาญการพิเศษ  

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ  
กรมการกงสุล 

 
 


