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ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ได้เพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดด โดยในปี 2557 จ านวนคนไทยที่พ านักอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเพ่ิมขึ้นจาก 
20,665 คน ในปี 2556 เป็น 44,283 คน ปัจจุบันร้อยละ 60.80 ของคนไทยในเกาหลีใต้พ านักอยู่
อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เพ่ือวัตถุประสงค์ลักลอบท างาน สถานการณ์ดังกล่าวได้น าไปสู่ปัญหา
ต่างๆ อาทิ การมีคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากมากขึ้น การเสื่อมเสียของภาพพจน์ของคนไทย และอาจ
ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้ด้วย 

ถึงแม้ว่ าไทยและเกาหลี ใต้มีความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกันภายใต้ระบบ 
Employment Permit System (EPS) แต่ก็พบว่ายังมีแรงงานไทยที่เข้าไปท างานอย่างผิดกฎหมาย
จ านวนมาก 

รายงานการศึกษาฉบับนี้มุ่งศึกษา 2 ประเด็นส าคัญ คือ (1) ปัจจัยอะไรดึงดูดและผลักดันให้
แรงงานไทยไปท างานในเกาหลีใต้ และ (2) เหตุใดแรงงานไทยจึงเข้าไปท างานอย่างผิดกฎหมายทั้งๆ 
ที่ไทยและเกาหลีใต้มีความร่วมมือภายใต้ระบบ EPS ระหว่างกัน 

จากการศึกษาวิจัย โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการส ารวจข้อมูลจาก
แรงงานไทยในเกาหลีใต้ 134 คน พบว่า แรงจูงใจส าคัญท่ีสุดที่ดึงดูดให้แรงงานไทยไปท างานในเกาหลี
ใต้คือค่าแรงที่สูงกว่าในประเทศไทยหลายเท่า ทั้งนี้ แรงงานส่วนใหญ่ประสงค์จะไปท างานในเกาหลีใต้
อย่างถูกต้องผ่านระบบ EPS แต่อุปสรรคที่ส าคัญที่สุดคือการสอบภาษาเกาหลี (EPS-Test of 
Proficiency in Korean) โดยแรงงานไทยมีอัตราการสอบผ่านเพียงร้อยละ 20 ต่ าที่สุดเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ที่มีความร่วมมือกับเกาหลีใต้ในระบบ EPS ยิ่งไปกว่านั้น แรงงานไทยไม่มีความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาเกาหลีเพ่ือเตรียมตัวในการสอบ แต่กลับหันไปพ่ึงพาระบบนายหน้าหรือ
ในการน าพาเข้าประเทศเกาหลีใต้ในฐานะนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันธุรกิจนายหน้ามีการเผยแพร่และ
โฆษณาอย่างเปิดเผย โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย อาทิ Line และ Facebook  

ผู้ที่สอบผ่านการทดสอบภาษาก็ต้องประสบกับความล่าช้ากว่าจะได้รับการเรียกตัวไป
ท างาน โดยเฉพาะแรงงานหญิงที่ต้องรอนานกว่าแรงงานชาย และบ่อยครั้งที่แรงงานหญิงไม่ถูกเรียก
ตัวเลย โดยพบว่า ไทยช้าเป็นอันดับที่ 13 จาก 15 ประเทศท่ีมีความร่วมมือกับเกาหลีใต้ ซึ่งความล่าช้า
ดังกล่าว เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจให้แรงงานไทยลักลอบเข้าไปท างานในเกาหลีใต้อย่างผิด
กฎหมายมากข้ึน โดยเฉพาะส าหรับแรงงานหญิง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการศึกษา ผู้ เขียนได้พัฒนาโมเดลส าหรับ
กระบวนการตัดสินใจของแรงงานบนพ้ืนฐานของแนวคิด cost-benefit analysis ซึ่งโมเดลดังกล่าว
อาจน าไปสู่การก าหนดโยบายต่างๆ เพ่ือแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ อาทิ 

1) การด าเนินการในเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์และชักจูงให้แรงงานไทยที่พ านักอยู่ใน
เกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศไทยโดยสมัครใจ  



จ 

2)  สนับสนุนการจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่างต ารวจไทยและเกาหลีใต้ในการ
ปราบปรามขบวนการนายหน้า (broker) ที่น าเข้าแรงงาน การสืบสวนขบวนการธุรกิจนายหน้าใน
โซเชียลมีเดีย เช่น Facebook หรือ Line  

3) ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านภาษาให้กับแรงงานไทย เพ่ือเพ่ิมความพร้อมในการทดสอบ
ภาษา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ และส านักงานแรงงานประจ ากรุงโซล สามารถช่วยในการจัดส่งครู
หรืออาสาสมัครมาสอนภาษาเกาหลีให้กับแรงงานไทย 

4) จัดตั้งกลไกการหารือระหว่างสถานแอกอัครราชทูตฯ ส านักงานฝ่ายแรงงาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรับทราบความต้องการของนายจ้างเกาหลีใต้
เกี่ยวกับประเภทแรงงานที่ต้องการ เพ่ือกระทรวงแรงงานจะได้เน้นการฝึกทักษะของแรงงานในด้านที่
สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว  

5) เร่งรัดกระบวนการส่งแรงงานที่ได้สอบผ่านภาษาแล้ว โดยปรับปรุงประสิทธิภาพทั้ง
กระบวนการ โดยเฉพาะในส่วนของการออกหนังสือรับรองความประพฤติจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  

6) ในระยะยาว รัฐบาลอาจพิจารณาปรับค่าแรงในประเทศไทยให้สูงขึ้นเพ่ือที่แรงงานไทย
สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยโดยไม่ต้องไปท างานต่างประเทศ รวมทั้งทบทวนนโยบาย
ส่งเสริมแรงงานไทยประเภทไร้ฝีมือไปท างานต่างประเทศ และหันมาเน้นการสร้างบุคลากรและ
แรงงานที่มีฝีมือและมีคุณภาพแทน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1  ปัญหาการลักลอบท างานอย่างผิดกฎหมาย  
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ ได้กลายเป็นจุดหมายที่

เป็นที่นิยมอย่างสูงส าหรับนักท่องเที่ยวไทยจากกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี โดยในปี 2557 มีคนไทย
เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ถึง 412,217 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.55 จากปี 2556 (313 ,347 คน)1 
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ พบว่าในปี 2557 จ านวนคนไทยที่พ านัก
อยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 114 จาก 20,665 คน ในปี 2556 เป็น 44,283 คน ในปี 
2557 และ ณ เดือนมีนาคม 2558 ได้เพ่ิมขึ้นเป็น 53 ,950 คน จากคนไทยทั้งหมด 88,740 คน ที่
พ านักอยู่ในเกาหลีใต้ หรือคิดเป็นร้อยละ 60.80 ท าให้คนไทยเป็นกลุ่มคนที่พ านักอยู่อย่างผิดกฎหมาย
ในเกาหลีใต้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากจีน (ประมาณ 70 ,000 คน) และเวียดนามเป็นอันดับ 3 
(ประมาณ 26,000 คน) แต่หากคิดตามอัตราส่วนแล้ว ไทยเป็นอันดับ 1 ดังรายละเอียดปรากฏใน
ตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1  สถิติและสถานภาพคนไทยที่พ านักอยู่ในเกาหลีใต้ (จ าแนกเป็นรายปี) 

(หน่วย: คน) 
ปี พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 ณ เดือน มี.ค. 2558 

จ านวนทั้งหมด 
(จ านวนผูท้ี่ถือวีซ่าระยะยาว) ก 

45,634 
 (26,241) 

45,945 
 (22,004) 

55,110 
 (26,530) 

94,313 
 (27,295) 

88,740 
 (27,418) 

ผู้พ านักอย่างผิดกฎหมาย 
(จ านวนผูท้ี่มีวีซ่าระยะยาว)  

14,095 
(3,581) 

17,591 
 (3,911) 

20,665 
 (3,571) 

44,283 
 (3,444) 

53,950 
 (3,253) 

อัตราการพ านักอย่างผิด
กฎหมาย 

30.90% 38.30% 37.50% 47% 60.80% 
ก ผู้ที่ถือวีซ่าระยะยาวหมายถึงผู้ที่มีวิซ่าท างาน วีซ่าการศึกษา ประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่สมรสกับชาวเกาหลี เป็นต้น 
ที่มา: Korean Immigration Service, Ministry of Justice of the Republic of Korea 

 
จากตารางที่ 1 เห็นได้ว่า จ านวนคนไทยที่พ านักอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย

เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะระหว่างปี 2556 และ 2557 ซึ่งเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 114 จาก 
20,665 คน เป็น 44,283 คน โดยสาเหตุส าคัญเนื่องจากเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา 
Asian Games 2014 ท าให้มีคนไทยอาศัยโอกาสดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้เป็นจ านวน
                                                 
1 ข้อมูลจาก Korean Immigration Service 
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มากในปี 2557 ดังปรากฏในตารางที่ 2 นอกจากนั้น จากตาราง 1 สามารถค านวณได้ว่า ณ เดือน
มีนาคม 2558 มีคนไทยที่พ านักอยู่ในเกาหลีใต้แบบชั่วคราว โดยส่วนมากเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
ลักษณะนักท่องเที่ยว (ยกเว้นวีซ่า 90 วัน)2 จ านวน 61,322 คน3 ในจ านวนนี้ 50,697 คน4 พ านักอยู่
อย่างผิดกฎหมาย (เกินระยะเวลาอนุญาต 90 วัน) หรือร้อยละ 82.6 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก และเป็นที่
กังวลของทางการเกาหลีใต้ โดยในปี 2558 กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ได้เชิญสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงโซลไปหารือเพ่ือแจ้งให้ทราบถึงข้อกังวลหลายครั้งแล้ว และขอความร่วมมือในการโน้มน้าวและชักจูง
คนไทยที่พ านักอยู่อย่างผิดกฎหมายให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสมัครใจ 

 
ตารางท่ี 2  สถิติการเดินทางเข้าประเทศระหว่างไทยและเกาหลีใต้ (จ าแนกเป็นรายปี) 

(หน่วย: คน) 

ปี ค.ศ. 
คนเกาหลีท่ีเดินทางไป 

ประเทศไทย 
คนไทยที่เดินทางเข้า 

ประเทศเกาหลี 
2011 902,685 262,703 
2012 1,048,823 334,502 
2013 1,128,717 313,347 
2014 933,473 412,217 

ม.ค. - มี.ค. 2015 318,502 110,360 
ที่มา: Korean Immigration Service, Ministry of Justice of the Republic of Korea 

 
คนไทยที่พ านักอยู่ในเกาหลีใต้เกินระยะเวลาที่ก าหนดส่วนมากมีจุดประสงค์เพ่ือหา

งานท า เนื่องจากค่าจ้างในเกาหลีสูงมากเมื่อเทียบกับในประเทศไทย โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปัจจุบันอยู่
ที่ 5,580 วอน/ชั่วโมง ส าหรับแรงงานที่ท างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมงจะได้รับค่าจ้างเดือนละประมาณ 
1,166,220 วอน (ประมาณ 35,089 บาท) ซึ่งหากท างานล่วงเวลาด้วยจะสามารถส่งเงินกลับบ้านได้
เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท5 อนึ่ง ถึงแม้ว่าเกาหลีใต้มีค่าครองชีพที่สูงกว่าประเทศไทยมาก โดยตาม
การจัดล าดับของ Mercer 2015 Cost of Living Ranking กรุงโซลมีค่าครองชีพที่สูงเป็นอันดับที่ 8 
ของโลก และค่าครองชีพ (consumer price) ในเกาหลีใต้สูงกว่าในประเทศไทยประมาณร้อยละ 
81.486 อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง แรงงานส่วนมากจะมีห้องพักที่นายจ้างจัดให้ (แม้ว่ามีกรณีที่
แรงงานร้องเรียนว่าที่พักที่ได้รับจัดสรรอยู่ในสภาพที่ย่ าแย่มาก บางแห่งเป็นห้องคอนเทเนอร์) และ

                                                 
2 ไทยและเกาหลีใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยสามารถพ านักใน
ประเทศของอีกฝ่ายหนึ่งได้ถึง 90 วัน 
3 88,740 ลบด้วย 27,481 
4 53,950 ลบด้วย 3,253 
5 ข้อมูลจากส านักงานฝ่ายแรงงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล 
6 สถิติ ณ 15 ก.ค. 2558 แหล่งทีม่า:  http://www.numbeo.com 
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นายจ้างมีอาหารให้บางมื้อ หรือแรงงานจะร่วมกันปรุงอาหารเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย เพ่ือสามารถเก็บ
เงินส่งกลับบ้านให้ได้มากท่ีสุด  

ถึงแม้ว่าประเภทงานที่คนไทยส่วนมากท าในเกาหลีใต้ เป็นงานที่หนักประเภทงาน
ไร้ฝีมือ หรือเป็นที่รู้จักกันว่างานประเภท 3D ได้แก่ Dirty, Dangerous, Difficult แต่เป็นงานที่
ประชาชนเกาหลีใต้ไม่ประสงค์จะท าเองแล้ว อาทิ งานก่อสร้าง งานโรงงาน งานเกษตร งานเลี้ยงสุกร
หรือไก่ กอปรกับเกาหลีใต้เองก็ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงมีความต้องการแรงงานประเภทนี้มาก 
และนายจ้างจ านวนมากก็พร้อมที่จะว่าจ้างแรงงานด่างชาติที่ผิดกฎหมาย  

1.1.2  ความตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยและเกาหลีใต้  
ไทยกับเกาหลีใต้มีความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกัน โดยได้ลงนามใน 

Memorandum of Understanding between the Ministry of Employment and Labor of 
the Republic of Korea and the Ministry of Labor of the Kingdom of Thailand on the 
Sending of Workers to the Republic of Korea under the Employment Permit System 
โดยไทยเป็น 1 ใน 15 ประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้ส่งแรงงานประเภทไร้ฝีมือไปท างานในเกาหลีใต้อย่าง
ถูกต้องภายใต้โครงการ Employment Permit System (EPS) ซึ่งแรงงานท่ีไปท างานภายใต้โครงการ 
EPS จะท าสัญญาการจ้างงานกับนายจ้าง ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของเกาหลีใต้เทียบเท่าคน
ในชาติ ได้รับประกันอุบัติเหตุ และได้รับค่าจ้างค่อนข้างสูง 

ในแต่ละปีกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้จะก าหนดโควตาจ านวนแรงงานที่จะรับจาก
แต่ละประเทศท่ีมีความตกลงด้วย โดยในปี 2558 ไทยได้รับโควตา 4,700 คน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา
ไทยมักส่งแรงงานไปท างานภายใต้โครงการ EPS ต่ ากว่าจ านวนโควตาที่ได้รับ ในขณะที่มีแรงงานที่
ลักลอบเข้าไปท างานในเกาหลีใต้จ านวนมาก 

1.1.3  ผลกระทบของแรงงานไทยผิดกฎหมาย 
การที่มีคนไทยพ านักอยู่อย่างผิดกฎหมายและลักลอบท างานในเกาหลีใต้เป็น

จ านวนมากเช่นนี้ ย่อมน าไปสู่สภาพปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ และประเทศ
ไทยโดยรวม ไม่ในทางตรงก็ในทางอ้อม อาทิ 

1.1.3.1  เป็นการเพ่ิมภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในด้านงานคุ้มครองคนไทย 
โดยเฉพาะในกรณีที่แรงงานคนไทยเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ซึ่งค่า
รักษาพยาบาลในเกาหลีใต้สูงมาก โดยที่เป็นแรงงานผิดกฎหมายที่ไม่มีประกันสุขภาพและส่วนมากมี
ฐานะทางบ้านที่ยากจน สถานเอกอัครราชทูตฯ มักจะต้องรับภาระในการทดรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ไปก่อน โดยให้ผู้ตกทุกข์เซ็นสัญญารับสภาพหนี้และสัญญาว่าจะคืนเงินดังกล่าวให้กับรัฐบาลไทย ซึ่ง
จากสถิติที่ผ่านมา พบว่าการเรียกเก็บเงินดังกล่าวคืนจากผู้ตกทุกข์เป็นไปได้ยากมาก ดังนั้น สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จะพยายามเจรจาต่อรองกับโรงพยาบาลให้ลดค่ารักษาให้มากที่สุดเท่าที่ท าได้ ซึ่ง
บ่อยครั้งส่งผลให้โรงพยาบาลตกอยู่ในสภาวะจ ายอม (take it or leave it) และก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบ
ต่อคนไทย ซึ่งอาจส่งผลให้โรงพยาบาลดังกล่าวไม่เต็มใจที่จะรับคนป่วยชาวไทยในอนาคต ส าหรับ ใน
กรณีที่แรงงานเสียชีวิต สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทดรองค่าฌาปนกิจศพ ค่าจัดส่งอัฐิกลับประเทศไทย 
รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลที่ยังค้างจ่ายให้กับโรงพยาบาล ซึ่งโอกาสได้รับเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืนจาก
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ญาติของแรงงานก็น้อยมากเช่นกัน การด าเนินการด้านการคุ้มครองแรงงานไทยผิดกฎหมายที่เพ่ิมมาก
ขึ้นดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการเพ่ิมภาระทางงบประมาณของประเทศชาติโดยรวมด้วย 

1.1.3.2 การที่มีคนไทยพ านักอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก
ย่อมก่อให้เกิดภาพพจน์ในเชิงลบต่อนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเกาหลีใต้ ท าให้เจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองของเกาหลีใต้เพ่งเล็งและระมัดระวังเป็นพิเศษในการคัดกรองนักท่องเที่ยวไทยที่จะเดิน
ทางเข้าประเทศ ส่งผลให้คนไทยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศมากขึ้น โดยในปี 2556 มีคนไทยที่ถูก
ปฏิเสธเข้าประเทศประมาณ 8,700 คน และในปี 2557 อีกประมาณ 7,000 คน7 ในการด าเนิน
มาตรการเข้มงวดดังกล่าว แน่นอนในบางครั้งนักท่องเที่ยวไทยที่มีเจตนาไปท่องเที่ยวอย่างแท้จริงก็ถูก 
“ลูกหลง” ปฏิเสธไปด้วย ก่อให้เกิดความไม่พอใจและเสียความรู้สึกต่อฝ่ายเกาหลีใต้ สถานการณ์นี้
สามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระดับประชาชนได้ โดยเฉพาะในยุคของ social media ซึ่งผู้ที่
ถูกกระทบสามารถระบายความรู้สึกและกระจายออกสู่สังคมในวงกว้างอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น อาจ
กล่าวได้ว่า ในระดับรัฐบาลก็ได้มีแรงกดดันให้ฝ่ายไทยตอบโต้มาตรการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดของ
เกาหลีใต้โดยฝ่ายไทยก็ได้เริ่มเข้มงวดกับชาวเกาหลีใต้ที่มีพฤติกรรม เดินทางเข้า -ออกประเทศไทย
หลายครั้ง (visa-runners) โดยอาศัยความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราฯ ซึ่งพบว่าชาวเกาหลีใต้
จ านวนมากที่อาศัยช่องทางดังกล่าวประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย  

1.1.3.3 การที่มีแรงงานไทยท างานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้เป็นจ านวนมาก
อาจส่งผลกระทบต่อความร่วมมือด้านแรงงานอย่างเป็นทางการระหว่างไทยและเกาหลีใต้ภายใต้
โครงการ EPS ได้ 2 ประการ (1) การที่มีแรงงานไทยผิดกฎหมายจ านวนมาก และหากรัฐบาลไทยไม่
สามารถแสดงให้ฝ่ายเกาหลีใต้เห็นถึงความพยายามท่ีจะแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลให้
เกาหลีใต้ปรับลดจ านวนโควตาแรงงานที่ไทยได้รับอนุญาตไปท างานในเกาหลีใต้ในแต่ละปีภายใต้ EPS 
(2) การที่มีแรงงานไทยท างานอยู่อย่างผิดกฎหมายจ านวนมากเป็นการตัดโอกาสของแรงงานไทยรุ่น
ใหม่ที่ประสงค์จะไปท างานในเกาหลีใต้อย่างถูกต้อง และได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกภายใต้โครงการ 
EPS แล้ว โดยการลดอุปสงค์ของนายจ้างเกาหลีส าหรับแรงงาน และเป็นการบั่นทอนระบบการส่ง
แรงงานไปท างานภายใต้ EPS ในระยะยาว 

1.1.4  ค าถามการศึกษา 
จากข้อเท็จจริงของแรงงานไทยตามที่ได้บรรยายไว้ในข้อ 1.1.1 1.1.2 และ

ผลกระทบของปัญหาดังกล่าวตามท่ีระบุในข้อ 1.1.3 การศึกษาฉบับนี้มุ่งที่จะตอบค าถาม ดังนี้ 
1) ปัจจัยอะไร ทั้งจากฝั่งไทยและฝั่งเกาหลีใต้ ที่มีความส าคัญในการผลักดันและ

ดึงดูดให้คนไทยเลือกเดินทางไปท างานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ อาทิ ความยากจน ค่าแรงที่สูงใน
เกาหลีใต้ ความสะดวกในการเข้าประเทศเกาหลีใต้ การชักน าของเพ่ือน/ญาติ/นายหน้า ความต้องการ
แรงงานของเกาหลีใต้  

2) เหตุใดคนไทยจึงไม่ใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านแรงงาน EPS อย่างเต็มที่ 
ในการเข้าไปท างานในเกาหลีใต้ แต่กลับมีการลักลอบเข้าไปท างานอย่างผิดกฎหมายอย่างแพร่หลาย 
โดยวิเคราะห์ทั้งข้อจ ากัดของระบบ EPS เอง และข้อจ ากัดหรือปัญหาที่เกิดจากฝ่ายไทยเอง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพ่ือศึกษาและเข้าใจถึงปัจจัยที่เป็นแรงผลัก/แรงดูด ทั้งของไทยและเกาหลีใต้ ที่ท าให้

คนไทยไปท างานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ 
1.2.2 เพ่ือศึกษาข้อจ ากัดของระบบ Employment Permit System (EPS) และ/หรือ

ข้อจ ากัดของกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและเกาหลีใต้ที่อาจมีผลให้แรงงานไทยไม่ใช้
ประโยชน์จากระบบ EPS อย่างเต็มที ่

1.2.3 เพ่ือน าบทเรียน/ประสบการณ์ของเกาหลีใต้มาใช้กับไทย ซึ่งอยู่ในสภาวะที่คล้ายกับ
เกาหลีใต้ที่ต้องพ่ึงพาแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพ่ือนบ้าน และก าลังศึกษาแนวทางท าความตกลงใน
การส่งแรงงานต่างด้าวมาท างานในประเทศไทยแบบ G to G 

1.2.4 เพ่ือก าหนดข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย และในเชิงปฏิบัติต่อภาครัฐบาลเพ่ือแก้ไข
หรือบรรเทาปัญหาดังกล่าว 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1 ศึกษาโดยการสังเคราะห์และวิเคราะห์เชิงพรรณาข้อมูลที่ ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างแรงงานไทยในเกาหลีใต้ที่ท างานอยู่ในบริเวณกรุงโซลและจังหวัด  
คยองกี (Gyeongi-do) ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่ส าคัญของเกาหลีใต้ และ
เป็นเขตที่แรงงานไทยท างานอยู่หนาแน่นที่สุด โดยผู้ศึกษาได้มีโอกาสพูดคุยและสอบถามแรงงาน
ดังกล่าวในโอกาสการจัดกงสุลสัญจร ณ วัดไทยในจังหวัดคยองกี และในโอกาสที่แรงงานไทยไปติดต่อ
ขอรับบริการด้านงานกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งนี้ เพ่ือเข้าใจถึงปัจจัยผลักดันและดึงดูด
แรงงานไปท างานในเกาหลีใต้ โดยวิเคราะห์กระบวนการตัดสินใจของแรงงานบนพ้ืนฐานของแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.3.2 ศึกษาจากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ช่วยทูตฝ่าย
แรงงานประจ าสถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่มี
ประสบการณ์ท างานด้านกงสุลมายาวนาน เพ่ือวิเคราะห์ข้อจ ากัดของระบบการส่งแรงงานภายใต้ EPS 

1.3.3 ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเอกสารรายละเอียด
เกี่ ยวกับระบบ EPS และความตกลงระหว่ าง ไทยและเกาหลี ใต้  อาทิ  Memorandum of 
Understanding between the Ministry of Employment and Labor of the Republic of 
Korea and the Ministry of Labour of the Kingdom of Thailand on the Sending of Workers 
to the Republic of Korea under the Employment Permit System 

 
1.4 ประโยชน์ของการศึกษา 

1.4.1 การเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งเสริมให้คนไทยไปแสวงหางานท าอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ 
และข้อจ ากัดของกรอบความร่วมมือระดับรัฐบาลที่มีอยู่ รวมถึงข้อจ ากัดของระบบ EPS ของเกาหลีใต้ 
อาจจะช่วยให้สามารถหาแนวทางลดหรือแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ได้  

1.4.2 ไทยอาจน าประสบการณ์และบทเรียนของระบบ EPS มาประยุกต์ใช้กับแนวทาง
จ้างแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือป้องกันการลักลอบท างานอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทย



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ในการศึกษาปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ ซึ่งมุ่งศึกษาท าความเข้าใจกับปัจจัย
สนับสนุนและดึงดูดที่ส่งผลให้แรงงานไทย “เลือก” ที่จะไปท างานในเกาหลีใต้ และ”เลือก”ที่จะไป
ท างานอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านระบบ EPS มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็น
กรอบความคิดท าวิจัย ดังนี้ 

 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

การวิเคราะห์สถานการณ์การไปท างานในเกาหลีใต้ของแรงงานไทยภายใต้สภาวะที่ได้กล่าว
มาในบทที่ 1 ซึ่งมีทั้งการลักลอบเข้าไปท างานอย่างผิดกฎหมาย และการไปท างานอย่างถูกต้องผ่าน
ระบบ Employment Permit System อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ตัดสินใจว่าจะไป
ท างานในเกาหลีใต้หรือไม่ และ (2) หากตัดสินใจไป จะไปโดยวิธีที่ถูกต้อง (ผ่านระบบ EPS) หรือ
ลักลอบเข้าไปท างานแบบนักท่องเที่ยว ซึ่งในแต่ละขั้นตอนถือเป็นการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล 
(rational decision) ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ภายในเงื่อนไขข้อจ ากัด (constraints) อาทิ ทรัพยากร เช่น 
เงินทุน และเวลา (financial and time constraints) ข้อมูลข่าวสาร (information) ดังภาพที่ 1  
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กระบวนการตัดสินใจไปท างานของแรงงาน 
 
ซึ่งกระบวนการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอนมีแนวคิดหรือทฤษฎีที่สามารถน ามาประกอบการ

วิเคราะห์ต่างกัน ดังนี้  
2.1.1  ในขั้นตอนที่ 1 ที่แรงงานไทยตัดสินใจว่าจะย้ายถิ่นฐานไปท างานในเกาหลีใต้หรือไม่ 

อาจอธิบายได้โดยทฤษฎี Push-Pull Theory ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และศึกษาปัจจัยผลักดันและดึงดูด 
(push and pull factors) ที่ประกอบกันเป็นแรงจูงใจ (incentive) ที่น าไปสู่การตัดสินใจของแรงงาน
ในฐานะที่เป็น economic agent  

แรงงาน 

ไปท างาน 

ไม่ไปท างาน 

ไปในระบบ EPS 

ลักลอบท างาน 
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ปัจจัยผลักดันหมายถึงปัจจัยจากภายในประเทศของตนที่ส่งผลให้แรงงานมีความ
ประสงค์จะย้ายถิ่นฐานเพ่ือแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า อาทิ ฐานะทางครอบครัว สภาวะการถูกกดขี่ทาง
การเมืองในประเทศต้นทาง ความขัดสนหรือขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ (economic opportunities) 
เป็นต้น ปัจจัยดึงดูดหมายถึงปัจจัยในประเทศปลายทางที่จูงใจให้แรงงานย้ายถิ่นฐานไป อาทิ ระดับ
ค่าจ้างและเงินเดือนที่สูงกว่าในประเทศต้นทาง อุปสงค์ส าหรับแรงงานในประเทศปลายทาง โอกาส
ทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า และเสรีภาพทางการเมืองที่ดีกว่า เป็นต้น ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ซึ่งตั้ง
สมมุติฐานว่าแรงงานมีข้อมูลครบถ้วน (perfect information) เกี่ยวกับค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง และต้นทุน (cost) ต่างๆ ในการหางานท าในสถานที่ใหม่ แรงงานดังกล่าวย่อมตัดสินใจอย่าง
มีเหตุผล (rational decision) โดยค านึงถึงผลประโยชน์และต้นทุน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือได้รับ
ประโยชน์สูงสุด (maximize benefit) ของตน ดังนั้น แรงงานจะตัดสินใจย้ายถิ่นฐานหากรายได้และ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (expected benefit) สูงกว่าค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (expected 
costs)   

2.1.2  ในขั้นตอนที่ 2 เมื่อแรงงานตัดสินใจว่าจะไปท างานแล้ว การตัดสินใจเลือกว่าจะไป
ท างานตามช่องทางที่ถูกกฎหมายผ่านระบบ EPS หรือจะลักลอบเข้าไปท างานอย่างผิดกฎหมายเป็น
ผลของการประเมินผลประโยชน์ในเชิง cost-benefit analysis ของแต่ละทางเลือก โดยต้นทุน 
(cost) ในขั้นที่ 2 นี้มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยจะต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัว เช่น  
การเรียนภาษาเกาหลี ค่าเสียโอกาสจากการเสียเวลารอขึ้นบัญชีจนกว่านายจ้างจะเรียกตัว และ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากความไม่โปร่งใสในระบบ (rent-seeking) และหากเลือกที่จะไป
ท างานอย่างผิดกฎหมาย จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่จะไม่สามารถหางานท า ความเสี่ยงจากการถูกจับ
และลงโทษ หรือความเสี่ยงจากการประสบภัยหรือตกทุกข์ได้ยากในเกาหลีใต้ เป็นต้น ทั้งนี้ ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ตั้งสมมุติฐานว่าทุกคนมีข้อมูลอย่างสมบูรณ์ (perfect information) ซึ่งจะน าไปสู่การ
ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดที่เป็นได้ (optimum decision) แต่ในความเป็นจริง แรงงานไทยจ านวนมาก 
ไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์  

2.1.3  อีกปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ งต่อการตัดสินใจของแรงงานในการไปท างาน
ต่างประเทศคือการชักจูงของเพ่ือนและญาติมิตร ซึ่งอธิบายได้ตามทฤษฎีเครือข่ายสังคมของแรงงาน
ย้ายถิ่น (Migrant Network Theory) ซึ่งระบุว่า การมีโครงข่ายกับแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ
ก่อนแล้ว รวมทั้งนายจ้างในประเทศต้นทางอาจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจของแรงงานในการไปท างาน
ในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการมีเครือข่ายจะช่วยให้แรงงานมีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการโยกย้ายถิ่น
และเกี่ยวกับโอกาสการหางานในประเทศปลายทาง รวมทั้งอาจให้ความช่วยเหลือในการหาที่พักและ
ทางการเงินในระยะแรกๆ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการย้ายถิ่นและลดความเสี่ยง ซึ่งยังผลให้การจ้าง
งานหรือความต้องการแรงงานในประเทศต้นทางได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และแรงงาน
สามารถคาดการณ์รายได้ที่จะได้รับได้ค่อนข้างแน่นอนกว่า ทั้งนี้ เครือข่ายดังกล่าวอาจพัฒนาเป็น
สถาบันซึ่งท าให้โยกย้ายถิ่นด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและยากต่อการที่ภาครัฐจะเข้ามาควบคุม 

2.1.4 นอกเหนือจากแนวคิดในเชิงทฤษฎีแล้ว ยังต้องค านึงถึงปัจจัยหรือ ”โอกาส” อ่ืนๆ 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของแรงงาน อาทิ ความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศ โดยประเทศไทยและ
เกาหลีใต้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับการท่องเที่ยวระหว่างกัน โดยอนุญาตให้พ านัก
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อยู่ได้ 90 วัน หรือความต้องการแรงงานที่สูงของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้เพ่ือ
รองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ กอปรกับสภาวะขาดแคลนแรงงานขั้นต่ าท าให้รัฐบาลเกาหลีใต้ 
ถึงแม้ว่าโดยนโยบายพยายามปราบปรามแรงงานที่ผิดกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงก็ท าเสมือน “ปิดตา
ข้างหนึ่ง” เพ่ือสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
นอกจากนั้น การที่มีนายหน้า หรือ broker แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง ก็เป็นการ “ขยายแรงจูงใจ
และโอกาส” ให้แรงงานไทยเสี่ยงโชคไปหางานท าในเกาหลีใต้อีกด้วย  

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

2.2.1  รายงานส่วนบุคคล เรื่อง แนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้
ภารกิจของกรมการจัดหางาน กรณีศึกษาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
จากประเทศเพ่ือนบ้าน (ลาว พม่า กัมพูชา) จัดท าโดยนางเพียงภาพ  วิทยช านาญกุล รหัส 3036 
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 3 ปี 2554 ได้ศึกษาอุปสรรค ข้อเสนอ และแนวทางความร่วมมือ
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้าน (ลาว พม่า 
กัมพูชา) กับประเทศไทย  

2.2.2  บทความเรื่ อง  Determinants of International Labor Migration to Korea 
โดย Yoon Ah Oh, Jione Jung ได้ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญของมูลค่าการค้าทวิภาคีต่อการย้ายถิ่นฐาน
ของแรงงานไปยังเกาหลีใต้ และพบว่ามีความเกี่ยวโยงระหว่างมูลค่าการค้าที่เกาหลีใต้ค้าขายกับ
ประเทศหนึ่งกับจ านวนแรงงานต่างด้าวจากประเทศนั้นในเกาหลีใต้ 

2.2.3  บทความ เรื่ อ ง  Factors influencing labour migration of Korean women 
into the entertainment and sex industry in Australia โดย Haeyoung Jang, Kyungja Jung, 
Bronwen Dalton ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของหญิงเกาหลีใต้ที่ไปท างานค้าประเวณีใน
ออสเตรเลีย โดยพบว่า ปัจจัยหลักท่ีน าไปสู่การตัดสินใจดังกล่าวคือรายได้ที่สูง แต่ก็มีปัจจัยอื่นที่มีส่วน
ในการตัดสินใจดังกล่าว อาทิ สภาวะทางเศรษฐกิจในเกาหลีใต้ที่ซบเซา และนโยบาย Working Visa 
ของออสเตรเลียซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวเกาหลีใต้เดินทางเข้าออสเตรเลียและหางานท าง่ายขึ้น 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

การศึกษานี้จะวิเคราะห์ปัจจัยที่ดึงดูดหรือผลักดันให้แรงงานไทยไปท างานในเกาหลีใต้ โดย
ใช้แนวคิด push-pull theory รวมทั้งวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนที่ส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล (rational decision) ระหว่างการไปท างานอย่างผิดกฎหมายหรืออย่างถูกต้องผ่านระบบ EPS 
ซึ่งอาจสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงมีแรงงานไทยจ านวนมากที่เลือกไปท างานในเกาหลีใต้อย่างผิด
กฎหมาย ทั้งๆ ที่ไทยและเกาหลีใต้มีความตกลงด้านแรงงานระหว่างกัน 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ระบบการอนุญาตจ้างงานส าหรับแรงงานต่างชาติ (EPS)  

3.1.1  ความเป็นมา 
จากการที่เกาหลีใต้ได้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนก้าวไปสู่การ

เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized Country) ท าให้ค่าแรงเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
แรงงานเกาหลี โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่โยกย้ายเข้าไปแสวงหางานท าในเมืองใหญ่ รวมกับค่านิยมของคน
เกาหลีที่ชอบท างานให้บริษัทใหญ่และไม่ชอบท างานที่ใช้แรงงาน ท าให้ภาคการผลิตในชนบทหรือเมือง
เล็กๆ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กขาดแคลนแรงงานอย่างมาก ด้วยเหตุนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จึง
ได้เห็นถึงความจ าเป็นต้องน าเข้าแรงงานต่างชาติ เพ่ือตอบสนองอุปสงค์ส าหรับแรงงานของ
ผู้ประกอบการรายย่อย  

เดิมทีรัฐบาลเกาหลีใช้ระบบฝึกงานอุตสาหกรรม ( Industrial Training System–
ITS) โดยอนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้าไปฝึกงานในเกาหลีใต้เป็นเวลา 2 ปี หลังจากนั้นสามารถ
ท างานต่อได้อีก 1 ปี และต่ออายุได้ 1 ปี แต่เนื่องจากการท างานดังกล่าวถือว่าเป็นการฝึกงาน แรงงาน
ต่างชาติจึงไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงาน และไม่ได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมาย ท าให้แรงงานต่างชาติที่เข้าไปท างานในระบบ ITS จ านวนมากหลบหนีไปเป็นแรงงานผิด
กฎหมาย ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย รัฐบาลเกาหลีใต้จึงได้เริ่มน าระบบ
การอนุญาตจ้างงานแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System: EPS) มาใช้ตั้งแต่วันที่ 17 
สิงหาคม 2547 เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านแรงงานแก่ภาคอุตสาหกรรมที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
เนื่องจากคนรุ่นใหม่ของเกาหลีใต้นิยมท างานประเภทใช้แรงงานน้อยลง ระบบ EPS มีวัตถุประสงค์
เพ่ือคุ้มครองโอกาสในการท างานของคนเกาหลี แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในสถานประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยอนุญาตนายจ้างที่ไม่สามารถว่าจ้างแรงงานในประเทศให้
สามารถว่าจ้างแรงงานไม่มีฝีมือต่างชาติในจ านวนที่เหมาะสมอย่างถูกกฎหมาย และยังเป็นการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติด้วย โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ (กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน–
Ministry of Employment and Labor) จะเป็นผู้คัดเลือกประเทศผู้ส่งออกแรงงานและก าหนด
โควตาของแรงงานต่างชาติแต่ละปี รวมทั้งก าหนดเพดานการจัดส่งแรงงานต่างชาติแต่ละประเทศ 

ภายใต้ระบบการอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ จ ากัดให้ว่าจ้างแรงงานต่างชาติได้ใน 
5 ภาค ได้แก่ (1) ภาคการผลิต (2) ภาคก่อสร้าง (3) ภาคเกษตรและการผสมพันธุ์สัตว์ (4) ภาคประมง 
และ (5) ภาคบริการ (คลังห้องเย็น ร้านอาหาร การก าจัดของเสีย บริการซ่อมรถยนต์ทั่วไป พยาบาล 
บริการในครัวเรือน ฯลฯ)8 

                                                 
8 ส านักงานแรงงาน ณ กรุงโซล, สถานการณ์แรงงานไทยในสาธารรณรัฐเกาหลี. 
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แรงงานต่างชาติที่ไปท างานผ่านระบบ EPS จะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย
แรงงานและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายมาตรฐานแรงงาน กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ า 
กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน ฯลฯ เช่นเดียวกับแรงงานในประเทศ ยกเว้น
แรงงานที่ท างานในครัวเรือนจะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน ผู้ว่าจ้างสามารถตัดสินใจและบังคับใช้
เงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ เวลาท างาน การเลิกจ้างงาน วันลา วันหยุด ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
นอกจากนั้น บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องบางข้อหรือบางมาตราจะไม่มีผลบังคับใช้กับ
แรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมเกษตร ป่าไม้ และประมง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือแรงงานต่างชาติใน
อุตสาหกรรมเกษตร การผสมพันธุ์สัตว์ และประมง จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้บทบัญญัติ 
“กฎระเบียบส าหรับค่าล่วงเวลา” (Overtime) ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 

ปัจจุบันมี 15 ประเทศเข้าร่วมอยู่ในโครงการ EPS ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา มองโกเลีย จีน อุซเบกิซสถาน ปากีสถาน กัมพูชา เนปาล พม่า คีร์กิซสถาน 
บังกลาเทศ และติมอร์ตะวันออก นอกจากนั้น เกาหลีใต้ก าลังอยู่ระหว่างการเจรจากับ สปป.ลาวเพ่ือ
เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว  

3.1.2  ระยะเวลาจ้างงาน 
แรงงานต่างชาติที่เดินทางไปท างานตามระบบ EPS จะได้รับวีซ่าประเภท E-9 และ

ได้รับอนุญาตให้ท างานในเกาหลีใต้ 3 ปี แต่หากนายจ้างพึงพอใจแรงงาน นายจ้างสามารถยื่นเรื่องต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอจ้างต่อไปอีก 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาอีก 1 ปี 10 เดือน รวมเป็นระยะเวลา
จ้างงานต่อเนื่อง 4 ปี 10 เดือน โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยหลัง 3 ปีแรก เมื่อครบ 4 ปี 10 
เดือนแล้ว แรงงานจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น แต่หากแรงงานประสงค์จะกลับไปท างานอีก 
สามารถท าได้ 4 วิธี ได้แก่ 

1) หากอายุไม่เกิน 39 ปี สามารถสมัครสอบกลับไปท างานในระบบ EPS ได้อีก  
2) หากนายจ้างเกาหลีประสงค์จะจ้างแรงงานคนเดิม นายจ้างจะต้องติดต่อ

กระทรวงยุติธรรมเพื่อขออนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติที่ไม่ใช่ประเภทแรงงานไร้ฝีมือ 
3) กรณีต้องการท างานกับนายจ้างเดิม หากแรงงานสมัครใจกลับประเทศใน

ระยะเวลาที่อนุญาตท างานโดยได้ท างานกับนายจ้างรายสุดท้ายมากกว่า 1 ปี แรงงานสามารถกลับเข้าไป
ท างานกับนายจ้างรายสุดท้ายหลังจากพักท่ีประเทศไทย 6 เดือน โดยต้องสอบภาษาเกาหลีพิเศษ 

4) หากแรงงานไม่ได้มีการย้ายงานเลยในช่วงเวลา 4 ปี 10 เดือน สามารถกลับไป
ท างานกับนายจ้างคนเดิม หลังจากพักที่ประเทศไทย 3 เดือน โดยไม่ต้องสอบภาษาและอบรมอีกครั้ง 
โดยนายจ้างจะต้องเป็นผู้ยื่นขออนุญาตก่อนที่ลูกจ้างจะเดินทางกลับประเทศไทย 
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3.1.3  ขั้นตอนการคัดเลือกและการรับแรงงานต่างชาติ EPS  
ขั้นตอนการคัดเลือกและรับแรงงานต่างชาติไปท างานในเกาหลีใต้ภายใต้ระบบ EPS 

มี 9 ขั้นตอน ดังนี้9 
1) คณะกรรมการนโยบายแรงงานแห่งชาติ เกาหลีใต้ ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ

จ านวนแรงงานต่างชาติที่น าเข้าและประเทศที่ส่งแรงงาน โดยพิจารณาประเด็นหลักๆ เกี่ยวกับ
แรงงานต่างชาติ เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จ านวนโควตาแรงงานต่างชาติที่น าเข้า ประเทศที่ส่ง
แรงงาน ฯลฯ ทั้งนี้ การก าหนดโควตาแรงงานต่างชาติจะด าเนินโดยกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน 
(Ministry of Employment and Labor) โดยพิจารณาจากหลายปัจจัย อาทิ ความพึงพอใจของ
นายจ้าง อัตราการอยู่อย่างผิดกฎหมาย อัตราการขอย้ายงาน รวมทั้ง ผลการสอบของแรงงานจาก
ประเทศนั้น 

2) การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งแรงงาน (ระหว่างกระทรวงการจ้างงาน
และแรงงานเกาหลีใต้กับกระทรวงแรงงานของประเทศผู้ส่ง) โดยรัฐบาลเกาหลีใต้จะลงนามบันทึก
ความเข้าใจกับประเทศที่ยอมรับขั้นตอนการรับสมัครของเกาหลีใต้เพ่ือป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการ
จัดส่งแรงงานต่างชาติ โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีผลบังคับใช้คราวละ 2 ปี จากนั้นจะประเมินผลการ
ด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงนาม MOU ครั้งต่อไป 

3) หน่วยงานรัฐบาลของประเทศผู้ส่งคัดเลือกแรงงานตามวิธีการและกระบวนการ
ที่รัฐบาลเกาหลีก าหนด เช่น คะแนนการทดสอบภาษาเกาหลีและประสบการณ์การท างาน และจัดส่ง
รายชื่อผู้หางานต่างชาติที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไปยังสถาบันบริการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่ง
ประเทศเกาหลี หรือ HRD Korea 

4) การสมัครขออนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติ (ระหว่างนายจ้างกับกระทรวง
แรงงานเกาหลีใต้) นายจ้างที่ได้ประกาศว่าจ้างแรงงานในประเทศแล้ว 7 วัน แต่ไม่สามารถหาแรงงาน
ชาวเกาหลีได้ จะได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติผ่านศูนย์สนับสนุนการว่าจ้าง (Employment 
Security Center: ESC)  

5) การคัดเลือกแรงงานต่างชาติและการออกใบอนุญาตว่าจ้าง (ระหว่างนายจ้าง
กับกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้) ศูนย์สนับสนุนการว่าจ้างจะให้ข้อมูลแรงงานต่างชาติจากบัญชีรายชื่ อ 
ผู้หางานต่างชาติแก่นายจ้าง เพ่ือให้นายจ้างคัดเลือกแรงงานต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามความต้องการ 
เมื่อนายจ้างคัดเลือกแรงงานต่างชาติที่ต้องการแล้ว ศูนย์สนับสนุนการว่าจ้างจะออกใบอนุญาตว่าจ้าง
ให้แรงงานต่างชาติที่ถูกคัดเลือก 

6) การลงนามสัญญาจ้างแรงงาน (ระหว่างนายจ้างกับแรงงานต่างชาติ) นายจ้าง
จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงานตามแบบฟอร์มมาตรฐานกับแรงงานต่างชาติที่ถูกคัดเลือก โดยสัญญา
จ้างจะก าหนดเงื่อนไขของสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ได้แก่ ค่าแรง เวลาท างาน วันหยุด สถานที่ท างาน ฯลฯ 
ทั้งนี้ นายจ้างอาจท าสัญญาจ้างโดยตรงกับแรงงานต่างชาติ  หรือมอบหมายให้ HRD Korea เป็น
ผู้ด าเนินการแทน 

                                                 
9 เรื่องเดียวกัน. 
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7) การออกใบรับรองเพ่ือขอรับการตรวจลงตรา (ระหว่างนายจ้างกับส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงยุติธรรม) นายจ้างยื่นใบอนุญาตว่าจ้างแรงงานต่างชาติและสัญญาแรงงาน
มาตรฐานเพ่ือให้กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ออกใบรับรองเพ่ือการขอตรวจลงตราแก่แรงงานต่างชาติ 
โดยนายจ้างอาจมอบหมายให้ HRD Korea เป็นผู้ด าเนินการแทน 

8) การรับแรงงานต่างชาติ (ระหว่างนายจ้างกับแรงงานต่างชาติ) นายจ้างส่ง
ใบรับรองเพ่ือการขอรับการตรวจลงตราให้แรงงานต่างชาติ จากนั้น แรงงานต่างชาติที่ถูกคัดเลือกจะ
ได้รับการตรวจลงตราประเภทท างาน (E-9) จากสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจ าประเทศผู้ส่ง 
และเดินทางเข้าไปท างานในเกาหลีใต้ ทั้งนี้ เมื่อแรงงานต่างชาติเดินทางถึงเกาหลีใต้จะต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการว่าจ้างภายใน 15 วัน ณ สถาบันฝึกอบรมการที่เก่ียวข้อง  

9) การจัดการเกี่ยวกับการพ านักของแรงงานต่างชาติ (ระหว่างนายจ้างกับ
กระทรวงแรงงาน/ กระทรวงยุติธรรม) ถึงแม้ว่าโดยหลักการแล้ว แรงงานต่างชาติจะถูกห้ามมิให้ย้าย
ไปท างานที่อ่ืน อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างชาติสามารถย้ายไปท างานที่อ่ืนได้ ในกรณีที่มีเหตุผลจ าเป็น
เช่น การหยุดกิจการชั่วคราวหรือการปิดกิจการ และการที่นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างแรงงานโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้เข้มงวดกับแรงงานที่อยู่อาศัยและท างานอย่างผิดกฎหมาย 
รวมทั้งมีมาตรการป้องกันไม่ให้แรงงานต่างชาติตั้งรกรากในประเทศ โดยก าหนดระยะเวลาการว่าจ้าง 
ครั้งละ 3 ปี และต้องต่อการตรวจลงตราทุกปี 
 
3.2  การเข้าร่วมระบบ Employment Permit System ของประเทศไทย 

ในส่วนของประเทศไทย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปท างาน
ใ น เ ก า ห ลี ใ ต้ ภ า ย ใ ต้  EPS (Memorandum of Understanding between the Ministry of 
Employment and Labor of the Republic of Korea and the Ministry of Labor of the 
Kingdom of Thailand on the Sending of Workers to the Republic of Korea under the 
Employment Permit System) ตั้งแต่ปี 2547 โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีผลบังคับใช้ครั้งละ 2 ปี 
และได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ มาแล้ว 4 ครั้ง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3  การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปท างานในเกาหลีใต้ 
 

ครั้งที ่ ผลบังคับใช้ ผู้ลงนาม 
1 25 มิ.ย. 2547–24 มิ.ย. 2549 รมว.อุไรวรรณ  เทียนทอง 
2 30 ส.ค. 2549 - 29 ส.ค. 2551 รมว.สมศักดิ์  เทพสุทิน 
3 12 เม.ย. 2552–11 เม.ย. 2554 รมว.ไพฑูรย์  แก้วทอง 
4 16 เม.ย. 2555–15 เม.ย. 2557 รมว. เผดิมชัย  สะสมทรัพย์ 

 
ปัจจุบันกระทรวงแรงงานไทยและกระทรวงจ้างงานและแรงงานเกาหลีใต้ก าลังอยู่ระหว่าง

การเจรจาเพ่ือลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับที่ 5 ซึ่งคาดว่าการเจรจาจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 
2558 
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ตั้งแต่ไทยเริ่มส่งแรงงานไปท างานในเกาหลีใต้ในระบบ EPS เมื่อปี 2547 จนถึงปัจจุบันมี
แรงงานไทยเดินทางไปท างาน แล้ว 65,561 คน และในปัจจุบันมีแรงงานไทยในระบบ EPS ที่ยัง
ท างานอยู่ในเกาหลีใต้ประมาณ 23,000 คน10 ส่วนมากท างานในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร 

3.2.1  ขั้นตอนการสมัครเข้าไปท างานในระบบ EPS 
3.2.1.1 กระทรวงแรงงานร่วมกับสถาบันบริการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่ ง

ประเทศเกาหลี หรือ Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea) เป็นผู้
จัดสอบภาษาเกาหลีเพ่ือคัดเลือกแรงงานไทยที่มีความสนใจไปท างานในเกาหลีใต้ โดยในประเทศไทย
มีการจัดสอบปีละ 2 ครั้ง มีศูนย์สอบ 4 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ นครราชสีมา อุดรธานี และล าปาง โดย
กระทรวงแรงงานจะประชาสัมพันธ์การจัดสอบให้ผู้สนใจทราบล่วงหน้าทางสื่อมวลชน อาทิ 
หนังสือพิมพ์ ส านักงานแรงงานจังหวัด ทางเว็บไซต์ http://eps.hrdkorea.or.kr และผ่านสื่อ social 
media ต่างๆ 

3.2.1.2 HRD Korea ได้ก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้สมัครทดสอบความสามารถ
ภาษาเกาหลี ดังนี้ 

1) อายุตั้งแต่ 18-39 ปี 
2) ไม่มีประวัติอาชญากรรม 
3) สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีใต้ก าหนด 
4) ไม่เคยมีประวัติการถูกเนรเทศออกจากสาธารณรัฐเกาหลี 
5) ไม่เป็นผู้ถูกสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 

3.2.1.3 ข้อสอบภาษาเกาหลี (EPS–Test of Proficiency in Korean (TOPIK)) 
ประกอบด้วยการฟัง 25 ข้อ และการอ่าน 25 ข้อ รวมทั้งหมด 50 ข้อ โดยมีเวลาสอบ 70 นาที โดย
ผู้สอบสามารถศึกษาตัวอย่างข้อสอบล่วงหน้า โดยดาวน์โหลดได้ที่ http://eps.hrdkorea.or.kr 

3.2.1.4 เกณฑ์การผ่านสอบ: ผู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป (คะแนนเต็ม 
200 คะแนน) เรียงตามล าดับคะแนนผู้สอบได้สูงสุด  

3.2.1.5 ผู้สมัครที่สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี จะได้รับการขึ้นทะเบียน
รายชื่อคนหางาน ( job seekers’ roster) เพ่ือส่งให้ทางการเกาหลีใต้ และให้นายจ้างเกาหลีใต้
พิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอนตามข้อ 3.1.3 ทั้งนี้ การสอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าจะได้รับคัดเลือกเข้าไปท างานในเกาหลีใต้ หรือว่าจะได้รับการคัดเลือกเมื่อใด ผล
การสอบใช้ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลสอบไปจนถึง 2 ปี หากเกิน 2 ปีแล้วยังไม่ได้รับการเลือกไปท างาน 
จะต้องทดสอบภาษาใหม่อีกครั้ง 

3.2.1.6 เมื่อนายจ้างเกาหลีได้เลือกแรงงานจากทะเบียนผู้หางานเรียบร้อยแล้ว 
HRD Korea จะเตรียมสัญญาจ้างงานและส่งให้กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพ่ือแจ้งให้แรงงาน 
ทราบข้อเสนอและแรงงานเป็นตัดสินใจว่าจะรับข้อเสนอหรือไม่ โดยจะต้องให้ค าตอบภายใน 14 วัน 
หากแรงงานปฏิเสธสัญญาจ้างงาน 2 ครั้งโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม HRD Korea อาจถอนชื่อแรงงาน
ดังกล่าวออกจากทะเบียนได้ 

                                                 
10 ข้อมูลจาก HRD Korea ประจ าประเทศไทย 
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3.2.2  ค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าไปท างานในระบบ EPS 
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบภาษาและอ่ืนๆ ไม่เกิน 20,000 บาท ประกอบด้วย 
1) ค่าสมัครสอบ 25 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 830 บาท 
2) ค่าหนังสือเดินทาง 1,000 บาท 
3) ค่าตรวจสุขภาพ 1,500 บาท 
4) ค่าฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ก่อนเดินทางไปท างาน ไม่เกิน 4,500 บาท 
5) เงินเข้ากองทุน 500 บาท 
6) ตั๋วเครื่องบิน 11,500 บาท (รวมค่าเสื้อและรถโดยสารจากกรมจัดหางานไป

สนามบินสุวรรณภูมิ)  
ส าหรับการตรวจลงตรา กรมจัดหางานเป็นผู้ด าเนินการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายในเกาหลีใต้ที่จะต้องน าเป็นเงินสดติดตัว ประมาณ 25,000 บาท แบ่งเป็น 
1) ค่าประกันค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย ประมาณ 12,000 บาท 
2) ค่าประกันอุบัติเหตุ นอกเวลาท างาน ประมาณ 1,500 บาท 
3) เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวก่อนได้รับเงินเดือนในเดือนแรก 11,500 บาท 

3.2.3  ปัญหาที่แรงงานไทยมักประสบ 
จากการสัมภาษณ์ นางณคประภา  บ ารุงสุข ฝ่ายพิจารณาการไปท างานตามระบบ 

EPS สาธารณรัฐเกาหลี ส านักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน ซึ่งเคยได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานประจ าเกาหลีใต้เป็นเวลา 3 ปี เห็นว่า ที่จริงแล้ว 
แรงงานไทยส่วนใหญ่ประสงค์จะเดินทางไปท างานอย่างถูกต้อง ผ่านระบบ EPS แต่มีปัญหาในการ
สอบภาษาเกาหลีจึงจ าเป็นต้องหาทางไปท างานอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งนาย Choi Sang Geon, 
Director General of the EPS Center in Thailand, HRD Korea เห็นพ้องว่า ตั้งแต่ที่ตนมารับ
ต าแหน่งในประเทศไทย 1 ปีเศษ พบว่าปัญหาส าคัญของแรงงานไทยมี 2 เรื่อง คือ (1) คนไทยสอบ
ภาษาผ่านน้อยมาก และ (2) ความล่าช้าในการส่งตัวแรงงานไปท างานหลังจากสอบผ่านแล้ว โดยมี
รายละเอียดของปัญหา ดังนี้ 

3.2.3.1  ปัญหาการสอบภาษาเกาหลี  
1) แรงงานไทยมีปัญหาสอบภาษาเกาหลีไม่ผ่าน และไม่ค่อยมีความ

พยายามที่จะเรียนภาษาเกาหลีหรือเตรียมตัวให้ดีก่อนไปสอบ ท าให้ได้คะแนนต่ ามาก คะแนนสอบ
ของแรงงานไทยอยู่อันดับท้ายสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีร่วมโครงการ EPS 15 ประเทศ โดยอัตรา
การสอบผ่านของแรงงานไทยเพียงร้อยละ 20-30  

2) ข้อสอบภาษาเกาหลีของ HRD Korea เป็นการสอบแบบปรนัย 50 ข้อ 
คะแนนเต็ม 200 โดยเกณฑ์ผ่านคือต้องได้คะแนน 80 (ร้อยละ 40) แต่ในปี 2557 มีแรงงานไทยสอบ
ผ่านเกณฑ์เพียง 4,119 คน จากจ านวนผู้เข้าสอบประมาณ 20,000 คน (สอบปีละ 2 รอบ) ท าให้ไม่
สามารถส่งแรงงานไปท างานได้ตามโควตาที่ได้รับจ านวน 5,400 คน  

3) ก่อนปี 2556แรงงานไทยสามารถศึกษาและ “ท่องจ า” ค าถาม
ตัวอย่าง 2,000 ข้อล่วงหน้า โดยข้อสอบจริง 50 ข้อดังกล่าวจะออกจากค าถามตัวอย่าง 2,000 ข้อนี้ 
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แต่หลังจากปี 2556 HRD Korea ได้เปลี่ยนข้อสอบให้ยากขึ้น โดยเป็นค าถามที่ต้องอาศัยความเข้าใจ 
และไม่มีตัวอย่างข้อสอบให้ศึกษาท่องจ าก่อน ท าให้ผลการสอบของแรงงานไทยยิ่งลดระดับลงไปอีก 

4) แรงงานไทยไม่ค่อยได้เตรียมตัวสอบล่วงหน้า ส่วนมากจะเริ่มเรียน
ภาษา 2 เดือนก่อนสอบ โดยมักเข้าเรียนในสถาบันสอนภาษาเกาหลี (ค่าเรียนหลักสูตรละประมาณ 
8,500 บาท) แต่อาจจะด้วยข้อจ ากัดด้านความสามารถ และความที่มีการศึกษาพ้ืนฐานต่ า จึงเรียนรู้ได้ช้า 
โอกาสที่จะสอบผ่านจึงมีน้อย และมีแรงงานหลายคนที่เสี่ยงดวงไปลองสอบโดยไม่ได้เรียนภาษามาเลย  

5) โรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยเป็นอีกปัญหา 
เนื่องจากมีคุณภาพต่ า ครูสอนภาษาเกาหลีตามสถาบันสอนภาษาไม่ได้มีความรู้ภาษาเกาหลีลึกซ้ึง โดย
มีความรู้ภาษาเกาหลีเพียงระดับ 2 หรือ 3 ตามมาตรฐาน TOPIK (Test of Proficiency in Korean)11 
กระทรวงแรงงานเคยจัดหลักสูตรสอนภาษาเกาหลีส าหรับแรงงานเกาหลีเพ่ือเตรียมตัวสอบภาษา แต่
ไม่ได้รับความสนใจ ซึ่งต่างจากแรงงานเวียดนามหรืออินโดนีเซียที่สนใจและทุ่มเทเรียนภาษาเกาหลี
เป็นเวลาหลายเดือนล่วงหน้า ท าให้สอบได้คะแนนสูง เช่น กรณีแรงงานอินโดนีเซียโดยเฉลี่ยสอบได้
คะแนน 140 จาก 200 จึงมีแรงงานที่ขึ้นทะเบียนรอการเรียกตัวจ านวนมาก ประเด็นนี้เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ไทยถูกปรับลดโควตาลงในระยะหลัง (จาก 5,700 คนในปี 2556 เหลือ 5,400 คนในปี 2557) 
เนื่องจากไม่สามารถหาแรงงานที่สอบผ่านได้ตามจ านวนโควตา และไปเพิ่มโควตาส าหรับประเทศอ่ืนที่
มีแรงงานที่สอบผ่านและขึ้นทะเบียนจ านวนมากแทน 

3.2.3.2  ปัญหาความล่าช้าในการเรียกตัว 
1)  แรงงานไทยที่สอบผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีผ่านเกณฑ์ จะได้รับ

การขึ้นทะเบียนเพ่ือรอการเรียกตัวจากนายจ้างเกาหลี แต่ปัญหาที่ประสบคือความล่าช้าในการเรียก
ตัวแรงงานไปด าเนินการเซ็นสัญญาจ้างงานและเดินทางไปท างานในเกาหลีใต้ โดยเฉพาะแรงงาน
ผู้หญิงมักจะต้องรอนานมาก หรือไม่ได้รับการเรียกตัวเลย เนื่องจากโดยค่านิยม และลักษณะของงาน
ที่ต้องไปท า นายจ้างเกาหลีใต้ชอบแรงงานชายมากกว่า ส่งผลให้แรงงานหญิงที่สอบได้หลายคน
ตัดสินใจไม่รอ และหาทางลักลอบเข้าไปท างานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ หรือบางกรณีแรงงาน
หญิงรอการเรียกตัวจนครบ 2 ปี ซึ่งผลการสอบหมดอายุ จึงตัดสินใจหาทางเข้าไปท างานในเกาหลีใต้
โดยวิธีอ่ืน 

2) นอกจากนั้น นาย Choi ให้ข้อมูลว่า มีความล่าช้าในขั้นตอนการขอ 
CID (หนังสือรับรองความประพฤติ) ซึ่งแรงงานที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างจะต้องขอจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเพ่ือใช้ประกอบการขอรับการตรวจลงตรา ซึ่งในอดีตใช้เวลาประมาณ 1 
สัปดาห์ แต่ในปัจจุบันใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เป็นผลให้การจัดส่งแรงงานไปท างานล่าช้า อนึ่ง จาก
การสัมภาษณ์แรงงาน EPS ในเกาหลีใต้ มีแรงงานบางคนกล่าวหาว่ามีการเรียกเงินสินบนจากแรงงาน
หากต้องการเร่งรัดการออกหนังสือรับรองความประพฤติ 

3) โดยรวมแล้ว เมื่อเทียบกับอีก 15 ประเทศ ไทยมีความล่าช้าใน
กระบวนการส่งแรงงานไปท างานเป็นอันดับเกือบสุดท้าย โดยของไทยใช้เวลา 69.1 วันในการจัดส่ง 

                                                 
11 มาตรฐาน TOPIK มี 6 ระดับ ระดับ 1-2 เป็นระดับพ้ืนฐาน และระดับ 3-6 เป็นระดับ intermediate ถึง 
advanced 
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ในขณะที่คีร์กิซสถานใช้เวลาเพียง 44 วัน ดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 ซึ่งอาจส่งผลให้
นายจ้างยกเลิกการท าสัญญาจ้าง เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในแรงงานไทย และยังอาจมีผลให้ไทยถูก
ปรับลดโควตาลงในปีถัดไปด้วย 

 
ตารางท่ี 4  ระยะเวลารอส่งแรงงานไปท างาน (นับจากวันที่เซ็นสัญญาจ้างงาน)  

 (ข้อมูลสิ้นสุด 13 ก.ค. 2558, หน่วยนับ: วัน) 
ประเทศ ระยะเวลาการจัดส่ง ประเทศ ระยะเวลาการจัดส่ง 

1. คีร์กิซสถาน 44.0 9. ศรีลังกา 61.7 
2. ปากีสถาน 48.2 10. อุซเบกีสถาน 65.6 
3. บังกลาเทศ 53.2 11. ฟิลิปปินส์ 67.7 
4. เวียดนาม 55.7 12. เมียนมาร์ 68.9 
5. มองโกเลีย 56.7 13. ไทย 69.1 
6. เนปาล 58.1 14. กัมพูชา 69.8 
7. จีน 59.2 15. อินโดนีเซีย 73.8 
8. ติมอร์ 59.9   
ที่มา: HRD Korea ประจ าประเทศไทย 

 
3.2.4  ข้อจ ากัดของ EPS 

ถึงแม้ว่าโดยรวมแล้ว ระบบ EPS ถือว่าเป็นระบบจากน าเข้าแรงงานที่ดี ป้องกัน
การเอารัดเอาเปรียบจากนายหน้าและให้ความคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างชาติขั้นพ้ืนฐาน แต่การศึกษา
วรรณกรรม บทความต่างๆ และการสัมภาษณ์แรงงานไทยที่ท างานอยู่ในเกาหลีใต้ พบว่าระบบ EPS 
ยังมีข้อจ ากัดในด้านต่างๆ ดังนี้ 

3.2.4.1 การจ ากัดอายุผู้ เข้าร่วมโครงการ โดยก าหนดไว้ที่อายุ  40 ปี  ณ  
วันเดินทาง ท าให้แรงงานที่ประสงค์จะไปท างานอย่างถูกต้อง แต่มีอายุเกิน 40 ปี ไม่สามารถไปได้  
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้ช่วยทูตด้านแรงงานของไทยและฟิลิปปินส์เคยร่วมกันผลักดันฝ่ายเกาหลีใต้ให้
ขยายเพดานอายุดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ  

3.2.4.2 การที่นายจ้างมีอ านาจต่อรองเหนือแรงงานในการก าหนดเงื่อนไขการท า
สัญญาจ้าง แรงงานมีข้อจ ากัดในการเจรจาค่าจ้าง โดยมีสิทธิเพียงตอบรับหรือปฏิเสธ ( take it or 
leave it) ข้อเสนอจ้างงาน ซึ่งหากมีการปฏิเสธ 2 ครั้งก็อาจถูกตัดชื่อออกจากทะเบียน (roster) 
นอกจากนั้น หากแรงงานที่ท างานไปแล้วไม่พอใจกับงานหรือนายจ้าง ก็จะสามารถย้ายงานได้ต่อเมื่อ
นายจ้างเซ็นอนุมัติการย้ายงานได้เท่านั้น 

3.2.4.3 มีหลายกรณีท่ีแรงงานที่ไปท างานในระบบ EPS แจ้งว่า งานที่ไปท าไม่ตรง
กับลักษณะงานตามท่ีระบุในสัญญาจ้าง 
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3.3  ปัจจัยสนับสนุนการเข้าไปท างานในเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมาย 
ด้วยปัญหาต่างๆ ที่แรงงานไทยประสบตามที่ได้บรรยายในข้างต้น โดยเฉพาะปัญหาการ

สอบภาษาเกาหลีไม่ผ่าน ท าให้แรงงานจ านวนมากที่ประสงค์จะไปท างานในเกาหลีใต้ แต่ไม่สามารถ
ไปในระบบ EPS ได้ จึงตัดสินใจเสี่ยงโชคหาทางเข้าไปท างานในเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมาย  
แต่นอกเหนือจากปัญหาที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.2 แล้ว จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานของ
ไทยและเกาหลีใต้ พบว่ายังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีส่วนสนับสนุนให้แรงงานไทยตัดสินใจเสี่ยงโชคเข้าไป
ท างานในเกาหลีใต้แบบนอกระบบ ดังนี้ 

3.3.1  ระบบ EPS  
เป็นความร่วมมือลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล และเป็นระบบที่มีหลายขั้นตอน ทั้งใน

ด้านเอกสารและในการ “เดินเรื่อง” อาทิ การยื่นเอกสารส าคัญ การไปตรวจสุขภาพ การขอหนังสือ
รับรองความประพฤติจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ และการเข้ารับการอบรม ซึ่งแรงงานไทยหลายคน
รู้สึกว่าเป็นภาระที่ยุ่งยากและไม่อยากจะท า จึงเลือกทางออกที่ง่ายกว่า คือการเดินทางไปแบบ
นักท่องเที่ยว หรือผ่านบริษัททัวร์/บริษัทนายหน้า ซึ่งมีคนด าเนินการต่างๆ ให้หมดทุกอย่าง โดยเก็บ
ค่าบริการ หรือค่านายหน้าซึ่งมีราคาสูงมาก ระหว่าง 50,000 - 300,000 บาท 

3.3.2  เพื่อนและญาติมิตร  
แรงงานส่วนใหญ่มีเครือข่ายเพ่ือน ญาติมิตร หรือคนรู้จักที่ท างานอยู่ในเกาหลีใต้อยู่

แล้วหรือเคยท างานอยู่ในเกาหลีใต้ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการชักจูงให้แรงงานตามไปท างานในเกาหลีใต้
ด้วยกัน โดยให้ข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกับลู่ทางในการหางานท า เรื่องความเป็นอยู่ ตลอดจนวิธีการ
หลีกเลี่ยงการถูกจับกุม และที่ส าคัญคือเป็นตัวอย่างของความส าเร็จในการได้งานท าและมีรายได้ที่สูง 
เป็นแนวทางให้แรงงานอื่นๆ ด าเนินรอยตาม  

3.3.3  อุปสงค์ส าหรับแรงงานต่างชาติในเกาหลีใต้  
การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางตามชานเมือง 

และความต้องการของนายจ้างเกาหลีใต้ที่จะจ้างแรงงานต่างชาติในราคาถูก กอปรกับค่าแรงที่สูงเป็น
หนึ่งในปัจจัยส าคัญท่ีสุดที่ดึงดูดให้แรงงานไทยหาทางไปท างานในเกาหลีใต้โดยทุกวิถีทาง โดยปัจจุบัน
ค่าแรงขั้นต่ าอยู่ที่ 5,580 วอน/ชั่วโมง หากท างานวันละ 8 ชั่วโมงก็เท่ากับรายได้ 44,640 วอนหรือ
ประมาณ 1,428 บาทต่อวัน ซึ่งยังไม่รวมถึงค่าล่วงเวลาในอัตราเพ่ิมอีกร้อยละ 50 ของค่าจ้างต่อ
ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ าของไทยที่อยู่ที่เพียง 300 บาทต่อวัน 

อนึ่ง การจ้างแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมายถือว่าเป็นการกระท าผิดกฎหมายตรวจ
คนเข้าเมืองของเกาหลีใต้ และบริษัทหรือโรงงานที่พบว่ามีการแจ้งแรงงานผิดกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า 
“แรงงานผี” มีโทษปรับเป็นเงิน 20 ล้านวอน หรือประมาณ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ และหากเป็น
โรงงานที่มีแรงงาน EPS ท างานอยู่ด้วย ก็จะถูกตัดสิทธิในการจ้างแรงงาน EPS ไปช่วงเวลาหนึ่ง แต่
หากพบว่ามีการจ้างแรงงานผีมากกว่า 10 คนขึ้นไป จะถือว่าเป็นความผิดทางอาญาซึ่งมีโทษสูงกว่า 
แต่ในความเป็นจริง ทางการเกาหลีใต้ไม่ได้ตรวจตราหรือปราบปรามนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานผีอย่าง
เข้มงวด โดยเจ้าหน้าที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เคยยอมรับกับผู้ศึกษาอย่างไม่เป็นทางการว่า 
ฝ่ายเกาหลีใต้ไม่มีบุคลากรเพียงพอที่จะไปตรวจสอบทุกโรงงานและฟาร์มตามเมืองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน 
นอกจากนั้น เกาหลีใต้ยังต้องพ่ึงพาแรงงานต่างชาติจ านวนมากเพ่ือรักษาระดับการพัฒนาทาง



18 

 

เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น รัฐบาลเกาหลีคงไม่ได้มุ่งหวังที่จะขจัดแรงงานต่างชาติที่ผิด
กฎหมายออกไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิง เพียงแต่ต้องการลดจ านวนลงให้เหลือในระดับที่เหมาะสมและรับได้ 

3.3.4  ความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศ  
อีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนการเดินทางเข้าไปลักลอบท างานในเกาหลีใต้ คือ ความ

สะดวกในการเดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากไทยกับเกาหลีใต้มีความตกลงยกเว้นวีซ่าการท่องเที่ยว
ระหว่างกัน ซึ่งสามารถพ านักอยู่ในประเทศของแต่ละฝ่ายได้ถึง 90 วัน ซึ่งในปี 2557 กว่าร้อยละ 60 
ของคนไทยที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้โดยไม่ใช้วีซ่าทั้งหมด 67,482 คน หรือคิดเป็นจ านวน 40,928 คน 
กลายเป็นแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย12 อย่างไรก็ตาม หากแรงงานคนใดไม่ผ่านการคัดกรองของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศและถูกกักตัวไว้ที่สนามบินเพ่ือรอส่งกลับ
ประเทศ โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินประมาณ 100,000 วอน หรือประมาณ 
3,000 บาท 

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการที่ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ท างานอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิด
กฎหมายเป็นจ านวนมาก ทางการเกาหลีใต้จึงได้ออกนโยบายเพ่ิมแรงจูงใจให้แรงงานไทยที่ผิดฎหมาย
สมัครใจเดินทางกลับประเทศไทย โดยนโยบายจูงใจดังกล่าว ได้แก่ 

1)  ไม่ว่าจะพ านักอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายนานเท่าใดก็จะได้รับการยกเว้น
ค่าปรับ จะไม่ถูกกักขัง และสามารถเดินทางกลับประเทศไทยอย่างอิสระ 

2)  ผู้ที่สมัครใจเดินทางออกนอกประเทศจะได้รับการลดหย่อนมาตรการถูกห้ามเข้า
ประเทศเกาหลีใต้อีก (blacklist) เหลือ 2 ปี เทียบกับกรณีที่ถูกจับและส่งตัวกลับประเทศจะถูกห้ามเข้า
ประเทศเป็นเวลา 10 ปี  

3.3.5  การแพร่หลายของบริษัทนายหน้าหรือตัวแทนหางานในรูปแบบต่างๆ  
อาทิ บริษัทหางาน บริษัททัวร์  โดยมีนายหน้าอยู่ ในทั้ งไทยและเกาหลีใต้

ประสานงานกันและรับช่วงต่อกัน รวมทั้งมีคนไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้จ านวนมากที่ท าหน้าที่เป็น
นายหน้าเอง โดยอาศัยเครือข่ายกับโรงงานและธุรกิจของชาวเกาหลี บางบริษัทมีการจัดอบรมให้กับ
แรงงานที่จะเดินทางไปเกาหลีใต้เกี่ยวกับการปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยว รวมทั้งด้านบุคลิก อาทิ 
แนะน าเรื่องการแต่งตัว การตอบค าถาม การประพฤติตัว เพ่ือให้สามารถผ่านการสอบถามของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ ปัจจุบันการโฆษณาชักจูงแรงงานของนายหน้าและบริษัททัวร์ดังกล่าว
กระท าผ่านช่องทาง social media อาทิ Line และ Facebook ซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศไทยและใน
หมู่แรงงานไทยอย่างแพร่หลาย จากการค้นหาในอินเทอร์เน็ตสามารถพบเว็บไซต์โฆษณาการหางาน
ในเกาหลีใต้เป็นจ านวนมาก โดยมักเสนอค่าแรงที่สูงและความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายเป็นที่ดึงดูดความ
สนใจของแรงงานไทย ตัวอย่างการโฆษณาดังกล่าว อาทิ  

1) Facebook/รับสมัคร งานนวดสปาเกาหลี จ านวนมาก 
2) Facebook/หางานเกาหลี Working Korea 
3) Facebook/หางานประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โรงงาน ฟาร์ม เกษตร 

                                                 
12 รายงานข่าว “สื่อเกาหลีเผยมีคนงานไทหิดกฎหมายในประเทศร่วม 4 หมื่นคน” [ออนไลน]์, 19 เมษายน 2555, 
แหล่งที่มา: http://www.prachatai.com. 
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ดังตัวอย่างปรากฏในภาพที่ 2 และ 3 
 

 
 

ภาพที่ 2  ตัวอย่างโฆษณาเชิญชวนไปท างานในเกาหลีใต้ทาง Line 
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ภาพที่ 3  ตัวอย่างโฆษณาเชิญชวนไปท างานในเกาหลีใต้ทาง Facebook 
 

3.4  การประเมินผลการตอบแบบสอบถามของแรงงานไทยในเกาหลีใต้ 
ผู้ศึกษาได้สอบถามข้อมูลและความคิดเห็นของแรงงานไทยโดยจัดท าแบบสอบถามให้กลุ่ม

ตัวอย่างแรงงานไทยในเกาหลีใต้ที่ท างานอยู่ในบริเวณกรุงโซลและจังหวัดคยองกี (Gyeongi-do) ซึ่ง
เป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่ส าคัญของเกาหลีใต้ และเป็นเขตที่แรงงานไทย
ท างานอยู่หนาแน่นที่สุด เพ่ือเข้าใจถึงปัจจัยที่ดึงดูดและผลักดันให้แรงงานไทยไปท างานในเกาหลีใต้
เพ่ิมเติม ผลการส ารวจข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  ผลการส ารวจข้อมูลแรงงานไทยที่ไปท างานในเกาหลีใต้13 
 

ข้อมูลแรงงานไทย แรงงาน EPS (คน) แรงงานผิดกฎหมาย (คน) 
จ านวนส ารวจ 76 58 
เพศ 

ชาย 60 26 
หญิง 16 32 

อายุ 
20-24 ปี 4 3 
25-29 ปี 14 8 
30-34 ปี 18 16 
35-39 ปี 20 9 
40-44 ปี 11 9 
45-49 ปี 3 10 
>50 ปี - 3 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่ามัธยม 22 25 (43.10) 
ระดับมัธยมปลาย 23 18 
ปวช./ปวส. 22 10 
ปริญญาตรี 8 5 

งานที่ประเทศไทย 
พนักงาน 21 12 
เกษตร 15 7 
รับจ้าง 25 26 
ธุรกิจส่วนตัว 8 6 
ว่างงาน 2 2 
นักศึกษา 1 4 

รายได้ในประเทศไทย (บาท) 
< 10,000 36 (47.36) 33 (56.89) 
10,000-14,999 20 7 
15,000-19,999 10 12 
20,000-24,999 4 1 

                                                 
13 ข้อมูลที่ได้รับจากการส ารวจอาจมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจาก (1) ผู้ตอบแบบส ารวจหลายคนมีระดับการศึกษาที่ต่ า 
หลายคนอ่านและเขยีนไมค่ล่อง จงึอาจไม่เข้าใจค าถามถ่องแท้ หรือตอบไม่ครบถ้วน (2) ผู้ตอบแบบสอบถามยังมี
ความระแวงจึงอาจไม่ตอบตรงตามความจริงทุกประการ 
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ข้อมูลแรงงานไทย แรงงาน EPS (คน) แรงงานผิดกฎหมาย (คน) 
25,000-29,999 2 1 
30,000-34,999 1 1 

รายได้ในเกาหลีใต้ (วอน) 
< 1,000,000 2 5 
1,000,000-1,499,999 25 (33.33) 28 (48.27) 
1,500,000-1,999,999 40 (53.33) 22 (37.93) 
> 2,000,000 8 (10.66) 3 (5.17) 

ปัจจัยท่ีดึงดูดให้ไปท างานในเกาหลีใต้ 
สนใจไปเอง 33 (43.42) 23 (39.65) 
รายได้ด ี 49 (64.47) 36 (62.06) 
เพ่ือน/ญาติชักจูง 12 (15.78) 18 (31.03) 
กระแสนิยมเกาหลี 5 (6.57) 4 (6.89) 
รู้ภาษาเกาหลี 5 - 
นายหน้าชักจูง - 5 (8.62) 

การสอบภาษาส าหรับ EPS 
เคยสอบ 76 12 
ไม่เคยสอบ - 40 
เคยสอบแต่ไม่ผ่าน - 4 

การจ่ายค่านายหน้า (บาท) 
50,000-100,000 - 12 
100,000-200,000 - 12 
200,000-300,000 - 3 
300,000-400,000 - 1 
>400,000 - 1 

 
จากการวิเคราะห์ผลของแบบส ารวจข้อมูลแรงงานไทยในเกาหลีใต้ สามารถสกัดข้อมูลที่

น่าสนใจหลายประการ สรุปได้ดังนี้ 
3.4.1  กลุ่มแรงงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 134 คน แบ่งเป็นแรงงานที่ไปท างานผ่าน

ระบบ EPS 76 คน และแรงงานท่ีท างานอย่างผิดกฎหมาย 58 คน  
3.4.2  ในกลุ่มแรงงาน EPS แบ่งเป็นชาย 60 คน และหญิง 16 คน ในกลุ่มผิดกฎหมาย

แบ่งเป็นชาย 26 คน และหญิง 32 คน เห็นได้ว่าในกลุ่มแรงงาน EPS แรงงานหญิงน้อยมากเทื่อเทียบ
กับแรงงานชาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ว่า แรงงาน EPS ที่เป็นชายมีโอกาสที่
จะได้รับการเรียกตัวไปท างานมากกว่าแรงงานหญิง ผลที่ตามมาคือ โอกาสที่แรงงานหญิงจะเป็น
แรงงานผิดกฎหมายมีสูงกว่าแรงงานชาย เนื่องจากโอกาสที่จะได้รับการเลือกในระบบ EPS มีน้อยกว่า 
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3.4.3  จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแรงงาน EPS สรุปข้อมูลได้ ดังนี้ 
1) แรงงานที่ไปท างานในระบบ EPS มีอายุระหว่าง 20 ถึง 39 ปี ตามเกณฑ์ของ

แรงงาน EPS ถึงร้อยละ 81.58 ในขณะที่กลุ่มแรงงานผิดกฎหมายที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 39 ปี มีน้อยกว่า
ที่ร้อยละ 62 นอกจากนั้น พบว่าในกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายมีผู้ที่มีอายุเกิน 40 ปี 22 คน หรือร้อยละ 
37.93 ซึ่งมากกว่าในกลุ่มแรงงาน EPS ซึ่งมีเพียงร้อยละ 20 

2) ในด้านการศึกษาพบว่า แรงงาน EPS มีสัดส่วนของผู้ที่จบการศึกษาระดับ 
ปวช./ปวส.หรือสูงกว่าร้อยละ 40 ในขณะที่แรงงานผิดกฎหมายมีผู้ที่จบระดับ ปวช./ปวส.หรือสูงกว่า
เพียงร้อยละ 25 ซึ่งอาจจะสะท้อนให้เห็นว่า แรงงานที่มีการศึกษาสูงกว่ามีความสามารถในการเรียนรู้
ภาษาเกาหลีได้ดีกว่า จึงมีโอกาสสอบ EPS-TOPIK ผ่านที่สูงกว่า 

3) ด้านรายได้ในประเทศไทยพบว่า สัดส่วนผู้มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท เท่ากับ
ร้อยละ 47.36 ส าหรับแรงงาน EPS และเท่ากับร้อยละ 56.89 ส าหรับกลุ่มแรงงานผิดกฎหมาย  

4) ด้านรายได้เมื่อไปท างานในเกาหลีใต้ พบว่าแรงงาน EPS 40 คน หรือร้อยละ 
53.33 มีรายได้ระหว่าง 1,500,000–1,999,999 วอน/เดือน ในขณะที่แรงงานผิดกฎหมายส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 48.27) จะได้รายได้ระหว่าง 1,000,000–1,499,999 วอน/เดือน และเพียง 22 คน (ร้อยละ 
37.93) มีรายได้ระหว่าง 1,500,000–1,999,999 วอน/เดือน นอกจากนั้น แรงงาน EPS มีโอกาสที่จะได้
รายได้เกิน 2 ล้านวอน เป็น 2 เท่าของแรงงานผิดกฎหมาย 

5)  ส าหรับปัจจัยดึงดูดให้ไปท างานที่เกาหลีใต้ พบว่าสัดส่วนของแรงงาน EPS 
และแรงงานผิดกฎหมายที่เห็นว่ารายได้ดีมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 64.47 และ 62.06 ตามล าดับ) 
นอกจากนั้น เห็นได้ว่า เพ่ือนและญาติมิตรมีบทบาทในการตัดสินใจของแรงงานผิดกฎหมายมากกว่า
แรงงาน EPS ถึง 2 เท่า (ร้อยละ 31.03 เทียบกับร้อยละ 15.78)  

6) จากแบบส ารวจพบว่าแรงงานผิดกฎหมาย 16 คน หรือร้อยละ 27.58 เคยสอบ
ภาษาส าหรับเข้าในระบบ EPS แต่สอบไม่ผ่าน หรือผ่านและแต่ไม่ได้รับการเรียกตัว แต่ส่วนมาก (40 คน) 
ไม่เคยสอบ  

ส าหรับบทบาทของนายหน้านั้น จากการสอบถามแรงงานที่ผิดกฎหมาย ปรากฏว่า 
29 คน (ร้อยละ 50) ได้จ่ายเงินให้นายหน้า เพ่ือเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ โดยส่วนมากจ่ายเงิน
จ านวนระหว่าง 50,000–200,000 บาทเป็นค่านายหน้า 

นอกจากนั้น แรงงานที่ส ารวจได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของระบบ EPS 
อาทิ (1) ความล่าช้าในการเรียกตัวไปท างาน โดยเฉพาะแรงงานหญิง (2) การจ ากัดอายุของผู้สมัคร
ไม่ให้เกิน 39 ปี (3) การที่นายจ้างมีอ านาจในการเซ็นอนุญาตย้ายงาน (4) สภาพความเป็นอยู่ของ
แรงงานและสภาพที่พักไม่เหมาะสม (5) การจ่ายเงินเดือนไม่ตรงเวลา หรือบางกรณีต้องทวงเงินเดือน
จากนายจ้าง (6) งานที่ไปท าไม่ตรงกับสัญญาจ้างงาน และ (7) มีการกล่าวอ้างถึงการรับสินบนในการ
สอบภาษาและการขอหนังสือรับรองความประพฤติ  
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3.5  โมเดลการตัดสินใจ 
จากข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ และแบบส ารวจข้อมูล เราสามารถน ามาวิเคราะห์การ

ตัดสินใจของแรงงานตามแนวคิด cost-benefit analysis ได้ โดยการพัฒนาสูตร (Simple Model) 
ชองการตัดสินใจของแรงงาน ดังนี้ 

สมมุติว่า 
CEPS = ต้นทุน (cost) ในการเดินทางไปท างานในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย 

 
ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการสอบ EPS-TOPIK และเดินทางไปท างานอย่าง

ถูกต้องภายใต้ระบบ EPS ดังที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.1 แต่เนื่องจากแรงงานที่สอบผ่านการทดสอบภาษา
และได้ขึ้นทะเบียน roster ไว้แล้ว มักจะต้องรอเป็นเวลานานกว่าจะได้รับการเรียกตัว ดังนั้นส าหรับ
แรงงานกลุ่มนี้ ย่อมมีต้นทุนในแง่ค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ด้วย ดังนั้น อาจเขียนต้นทุนใน
การเดินทางไปท างานในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายได้ ดังนี้ 

CEPS = cost (passport+ticket+allowance+insurance) + COPP  (1) 
 
โดย COPP คือค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) จากการรอส่งตัวไปเกาหลีใต้ หลังจากที่

สอบได้และข้ึนทะเบียนแล้ว โดย COPP = n x wageEPS  
โดย n = จ านวนเดือนที่ต้องรอก่อนได้รับการส่งตัว 
และ wageEPS = รายได้ที่แรงงาน EPS คาดว่าจะได้รับต่อเดือน 
 
และสมมุติว่า 

CI = ต้นทุน (cost) ในการเดินทางไปท างานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย 
ประกอบด้วยค่าหนังสือเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน เงินติดตัวเป็นเงินค่าใช้จ่ายในเดือนแรก และค่า
นายหน้า 

CI = cost (passport+ticket+allowance) + ค่านายหน้า   (2)  
 
ดังนั้น แรงงานจะตัดสินใจไปท างานอย่างผิดกฎหมายหากต้นทุนในการไปท างานอย่าง

ถูกต้องสูงกว่าต้นทุนในการไปท างานอย่างผิดกฎหมาย นั้นคือ หาก   
CEPS > CI      (3)  

 
สมการ (3) อาจช่วยให้เราสามารถคาดคะเนแนวโน้มการตัดสินใจของแรงงานได้ โดย

ปรับเปลี่ยนมูลค่าของตัวแปร (variables) ต่างๆ ตัวอย่าง เช่น จากข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในข้อ 
3.2.1 และจากแบบการส ารวจข้อมูลแรงงาน เราทราบว่า ค่าใช้จ่ายที่แรงงานจะต้องออกไปก่อนที่เริ่ม
ท างานรวมกันแล้วประมาณ 45,000 บาท และจากผลส ารวจข้อมูล รายได้เฉลี่ยส าหรับแรงงาน EPS 
ตกอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาท/เดือน ส าหรับค่านายหน้า จากการส ารวจพบว่าส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
50,000 ถึง 200,000 บาท จึงอาจประมาณได้ว่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาท 

ดังนั้น CEPS = 45,000 + n x 40,000 
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และ CI = cost (passport+ticket+allowance) + ค่านายหน้า 
 = (1,000+11,500+11,500) + 150,000 
 = 174,000 บาท 

 
หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในขั้นต้นในการเข้าไปท างานอย่างผิดกฎหมายอยู่ที่ประมาณ 

174,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับค่านายหน้าที่ต้องจ่าย 
จากสมการ (3) หาก CEPS > CI: ไปท างานอย่างผิดกฎหมาย เราสามารถค านวณค่าของ n 

หรือระยะเวลา (จ านวนเดือน) ที่แรงงานพร้อมที่รอก่อนที่จะตัดสินใจไปท างานอย่างผิดกฎหมายได้ 
ดังนี้ 

CEPS > CI  
 45,000 + n•40,000 > 174,000 

n•40,000 > 129,000 
n > 3.225 

 
หากแรงงานคาดว่าระยะเวลาที่ต้องรอการเรียกเกิน 3 เดือนเศษ ก็น่าจะคุ้มกว่าหากไป

ท างานอย่างผิดกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม สมการข้อ (3) เป็นการมองเพียงครึ่งเดียวของภาพใหญ่ คือมองเฉพาะด้าน

ต้นทุน ในความเป็นจริงแรงงานย่อมต้องค านึงถึงรายได้ด้วย ซึ่งจากผลการส ารวจข้อมูลพบว่า รายได้
จากการไปท างานแบบถูกต้องมีแนวโน้มที่จะสูงกว่ารายได้จากการไปท างานอย่างผิดกฎหมายอย่าง
ชัดเจน ดังนั้น การตัดสินใจของแรงงานอาจเขียนเป็นสมการที่สมบูรณ์กว่า ดังนี้  
 
EPS =  p•[∑ 𝑊𝑎𝑔𝑒 𝐸𝑃𝑆𝑡 − 𝐶 𝐸𝑃𝑆

𝑇
𝑡=𝑛+1 ] − 𝑞 • [∑ 𝑊𝑎𝑔𝑒 𝐼𝑡 − 𝐶 𝐼

𝑇
𝑡=1 ] > 0 

หรือ p• [∑ 𝑊𝑎𝑔𝑒 𝐸𝑃𝑆𝑡 − 𝐶 𝐸𝑃𝑆
𝑇
𝑡=𝑛+1 ] >  𝑞 • [∑ 𝑊𝑎𝑔𝑒 𝐼𝑡 − 𝐶 𝐼

𝑇
𝑡=1 ] (4)  

 
โดย EPS  = “ก าไร” (profit) จากการที่ไปท างานอย่างถูกกฎหมายในระบบ EPS 
Wage EPSt = รายได้ของแรงงานที่ท างานในระบบ EPS ณ เวลา t  
Wage It  = รายได้ของแรงงานที่ท างานผิดกฎหมาย (illegal) ณ เวลา t 
CEPS  = ต้นทุน (cost) ในการเดินทางไปท างานในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายในระบบ EPS 
CI  = ต้นทุน (cost) ในการเดินทางไปท างานในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย  
p = โอกาส (probability) ที่แรงงานท่ีถูกกฎหมายจะได้รายได้ตามที่คาดหวัง 
q = โอกาส (probability) ที่แรงงานท่ีผิดกฎหมายจะได้รายได้ตามที่คาดหวัง 
T = ระยะเวลา (จ านวนเดือน) ที่แรงงานคาดว่าจะท างานในเกาหลีใต้ 
n = ระยะเวลา (จ านวนเดือน) ที่ต้องรอก่อนได้รับการส่งตัว 
 
สมการที่ (4) แสดงถึงเงื่อนไข (condition) เพ่ือให้แรงงานเลือกที่จะไปท างานอย่างถูก

กฎหมายในระบบ EPS นั้นคือ หากรายได้ที่คาดหวัง (expected income) จากการไปท างานอย่าง
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ถูกต้อง (ฝั่งซ้าย) มากกว่ารายได้ที่คาดว่าจะได้รับหากไปท างานอย่างผิดกฎหมาย (ฝั่งขวา) โดย
ค านึงถึงความเป็นไปได้ (probability) ของในแต่ละกรณีด้วย 

เราสามารถใช้ประโยชน์จากสมการที่ (4) ในการก าหนดหรือออกแบบนโยบาย หรือ
มาตรการที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของแรงงานได้ โดยก าหนดนโยบายที่จะส่งผลต่อค่าของตัวแปร
ต่างๆ โดยเฉพาะ p และ q โดยเป้าหมายของรัฐคือการปรับนโยบายเพ่ือให้สมการฝั่งซ้าย มากกว่าฝั่ง
ขวา ตัวอย่างเช่น จากผลการศึกษา เราทราบว่าอัตราการสอบผ่านของไทยประมาณ ร้อยละ 20 
ดังนั้น p = 0.2 หากเราก าหนดนโยบายเพ่ิมการฝึกอบรมด้านภาษาให้แรงงานก่อนที่เขาจะสอบ EPS-
TOPIK ก็จะเป็นการเพ่ิมโอกาสให้แรงงานสอบผ่าน และเพ่ิมให้ตัวแปร p มีค่าสูงขึ้น น าไปสู่รายได้ที่
คาดหวังที่สูงขึ้น หรือหากเราสามารถลดระยะเวลาในการรอก่อนที่จะได้รับการเรียกตัว ก็จะเป็นการ
ลดค่าเสียโอกาสและลดค่าของ CEPS และน าไปสู่รายได้ที่คาดหวังที่สูงขึ้นเช่นกัน เช่นเดียวกัน หากมี
นโยบายเพ่ิมความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเพ่ิมความกวดขันในการจับนายจ้างที่
ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ก็จะเป็นการลดค่าของ q ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ที่คาดหวังจากการท างานผิด
กฎหมายลดลง และเป็นการลดแรงจูงใจของแรงงานที่จะไปท างานอย่างผิดกฎหมาย ในทางตรงกัน
ข้าม หากอุปสงค์ส าหรับแรงงานต่างด้าวมากขึ้น โอกาสที่แรงงานผิดกฎหมายจะหางานได้ง่ายขึ้น ค่า
ของ q ก็สูงขึ้น 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

4.1.1 จากการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามแรงงานไทยในเกาหลีใต้ และการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานของไทยและเกาหลีใต้ พบว่าแรงจูงใจที่ส าคัญที่สุดที่ดึงดูดให้
แรงงานไทยไปท างานในเกาหลีใต้คือค่าจ้างที่สูงกว่าในประเทศไทย (ค่าจ้างขั้นต่ าในเกาหลีใต้ 5,580 
วอน/ชั่วโมง หรือเทียบเท่ากับ 44,640 วอนต่อวัน หากท างาน 8 ชั่วโมง หรือประมาณ 1,428 บาทต่อวัน)  

4.1.2 ปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อการตัดสินใจไปแสวงหางานในเกาหลีใต้คือ การมีเพ่ือน ญาติ 
หรือคนรู้จักที่เคยไปท างานในเกาหลีใต้ หรือก าลังท างานอยู่ แนะน าหรือชักจูงให้ไปท างาน  

4.1.3 โดยทั่วไปแล้ว แรงงานไทยส่วนมากอยากไปท างานในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย 
ภายใต้ระบบ EPS แต่มีปัญหาในการสอบภาษาเกาหลีไม่ผ่านตามเกณฑ์ อีกทั้งไม่มีความพยายามใน
การเรียนภาษาเกาหลีอย่างเพียงพอ ท าให้ไม่สามารถเข้าไปท างานในระบบ EPS ได้ จึงจ าเป็นต้อง
แสวงหาวิธีอ่ืน อาทิ การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบนักท่องเที่ยว หรือการใช้บริการบริษัท
นายหน้า ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่แพร่หลายและใช้ช่องทาง social media ในการโฆษณาบริการของตนใน
วงกว้าง 

4.1.4 ส าหรับผู้ที่สอบภาษาผ่านเกณฑ์ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะได้ไปท างานในระบบ 
EPS เนื่องจากต้องรอการตอบรับจากนายจ้างฝั่งเกาหลีใต้เป็นเวลานาน โดยเฉพาะแรงงานหญิง เป็น
ผลให้หลายคนเปลี่ยนใจไปเดินทางเข้าไปท างานอย่างผิดกฎหมายในระหว่างการรอเรียกตัว 

4.1.5 ระบบการอนุญาตจ้างงานส าหรับแรงงานต่างชาติ (Employment Permit 
System -EPS) ของเกาหลีใต้เป็นความร่วมมือระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของเกาหลีใต้ และขณะเดียวกันพยายามให้
ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างชาติที่ไปท างานในระบบดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยการให้
การคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องเทียบเท่าแรงงานชาวเกาหลีใต้ 
ถึงแม้ว่าระบบดังกล่าวจะมีข้อเสียอยู่บ้าง อาทิ การจ ากัดอายุแรงงาน และความล่าช้าในการเรียกตัว
แรงงานไปท างาน แต่โดยรวมแล้วเป็นระบบที่ 

4.1.6 จากการวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อการตัดสินใจของแรงงาน 
ผู้เขียนได้พัฒนาโมเดลซึ่งจ าลองการตัดสินใจของแรงงาน ซึ่งโมเดลดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ใน
การออกแบบนโยบายที่สามารถบรรเทาปัญหาแรงงานผิดกฎหมายได้ โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดังปรากฏในข้อ 4.2 
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4.2  ข้อเสนอแนะ 
การแก้ไขปัญหาแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ ควรจะต้องแยกแยะระหว่าง (1) 

ปัญหาการมีแรงงานที่ท างานอยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ และ (2) ปัญหาการที่แรงงานไทยไม่
สามารถไปท างานในเกาหลีไต้อย่างถูกต้องผ่านระบบ EPS ซึ่งแต่ละประเด็นต้องมีแนวทางด าเนินการ
ที่ต่างกัน 

4.2.1  การแก้ไขปัญหาการมีแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ 
4.2.1.1  ที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล มักอยู่ ในสถานะตั้งรับ 

(defensive) ในการด าเนินงานด้านคุ้มครองคนไทย โดยเป็นที่พึ่งพิงของแรงงานผิดกฎหมายที่ตกทุกข์
ได้ยาก หรือล้มป่วย ซึ่งโดยหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องให้บริการและความช่วยเหลือแก่คนไทย
ทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือ แต่ขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจะต้องด าเนินการในเชิงรุก
เพ่ือลดจ านวนคนไทยที่พ านักอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายควบคู่กันไป ซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหว 
เนื่องจากอาจถูกมองว่าเป็นการลิดรอนผลประโยชน์ของคนไทยบางส่วน อย่างไรก็ตาม สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับส านักงานฝ่ายแรงงานอาจพิจารณาแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

1) ด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และชักจูงให้แรงงานไทยที่พ านักอยู่ใน
เกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศไทยโดยสมัครใจ โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งฝ่าย เกาหลีใต้
ก าลังสนับสนุนให้คนไทยที่พ านักอยู่อย่างไม่ถูกต้องเดินทางกลับประเทศไทย โดยให้แรงจูงใจเป็น
พิเศษ อาทิ อนุโลมประกาศยกเว้นโทษปรับและลดระยะเวลาห้ามไม่ให้กลับเข้าประเทศ (blacklist) 
จาก 10 ปีเหลือ 2 ปี ส าหรับแรงงานไทยที่ท างานอยู่อย่างผิดกฎหมายที่สมัครใจเดินทางกลับประเทศไทย
ด้วยตนเอง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถใช้สื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ เช่น การติด
ประกาศตามชุมชนไทย การใช้สื่ อ social media เช่น Twitter และ Facebook ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งขอความร่วมมือศูนย์ให้ความช่วยเหลือคนต่างชาติ และผู้น าชุมชนในการ
ประชาสัมพันธ์ 

2) ยกระดับความร่วมมือกับต ารวจท้องถิ่นและเป็นตัวกลางประสาน
ระหว่างต ารวจไทยและต ารวจท้องถิ่นในการปราบปรามขบวนการนายหน้า (broker) ที่น าเข้าแรงงาน 
ซึ่งนายหน้าดังกล่าวมีการปฏิบัติการอยู่ทั้งในฝั่งไทยและฝั่งเกาหลีใต้ โดยค านึงว่า ธุรกิจนายหน้า
ลักลอบแรงงานเข้าประเทศมักมีส่วน (element) ที่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติด้วย และในบาง
กรณีอาจมีการหลอกลวงหรือเอาประโยชน์ (exploit) แรงงาน ซึ่งเข้าข่ายการค้าแรงงานหรือค้ามนุษย์ด้วย 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแรงงานหญิง ดังนั้น ควรมีการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ทั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สืบสวนสอบสวน และจับกุม และโดยที่ปัจจุบันการ
เสนอบริการธุรกิจนายหน้ากระท าในโลก on-line มากขึ้น ผ่าน Facebook หรือ Line ท าให้ล าบาก
ต่อการสืบสาวไปถึงตัวผู้กระท าผิด จึงยิ่งมีความจ าเป็นต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ อาจมีการ
จัดตั้งกลไกการหารือกันอย่างเป็นทางการระหว่างต ารวจหรือหน่วยงานความมั่นคงของไทยและ
เกาหลีใต้ เพ่ือให้มีการประสานงานกันอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งกลไกดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอ่ืนๆ ที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นด้วย เช่น กรณีชาวเกาหลีใต้ใช้ไทยเป็นฐาน
ในการก่อคดีหลอกลวงการตั้งแก๊งค์ต้มตุ๋นทางโทรศัพท์ 
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3) สานต่อความร่วมมือและการสนับสนุนองค์กร NGOs และศูนย์
ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติซึ่งมีบทบาทส าคัญในเข้าไปช่วยเหลือแรงงานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือ
นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือในกรณีข้อพิพาทระหว่างแรงงานและนายจ้าง โดยที่แรงงานไทยไม่
สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ดีท าให้ตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบ ดังนั้นการที่มีองค์กรดังกล่าวให้ความ
ช่วยเหลือเป็นการสร้างความมั่นใจของแรงงาน EPS อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้  ที่ผ่านมาสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลได้ด าเนินโครงการมอบเงินสนับสนุนให้แก่องค์กรดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี 
แต่เป็นเงินเพียงจ านวนน้อย และไม่ทั่วถึงทุกองค์กร จึงควรพิจารณาเพ่ิมงบประมาณส าหรับโครงการ
ดังกล่าว เนื่องจากผลประโยชน์ที่แรงงานไทยและประเทศไทยได้รับจากโครงการนี้สูงกว่างบประมาณ
ที่จ่ายไปมาก 

4) ผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้ให้เพ่ิมความเข้มงวดใน
การตรวจตราและปราบปรามนายจ้างเกาหลีใต้ที่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย เพ่ือเป็นการลดอุปสงค์ ตราบใดที่
ยังมีความต้องการแรงงานผิดกฎหมาย ก็จะมีแรงงานที่พร้อมจะเสี่ยงลักลอบเข้ามาท างานต่อไป 

5) ร่วมมือกับฝ่ายแรงงานในการประชาสัมพันธ์ผลประโยชน์ของการไป
ท างานในระบบ EPS ให้เป็นที่ทราบในวงกว้างมากขึ้น โดยจ าเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยงานใน
ส่วนกลางด้วย อาทิ กรมการกงสุล กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลและความเข้าใจที่
ถูกต้อง และเป็นการต้านการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มนายหน้าอีกด้วย 

4.2.1.2  ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ควรพิจารณาทบทวนนโยบายการ
ให้บริการด้านกงสุลแก่คนไทยในต่างประเทศทุกคนโดยไม่ค านึงถึงสถานะของบุคคลดังกล่าว อาทิ 
การอนุญาตให้บุคคลที่พ านักอยู่ในต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายท าหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า เป็นการสนับสนุนและอ านวยให้บุคคลดังกล่าวละเมิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศนั้นๆ โดยกระทรวงฯ อาจพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อคนไทยที่มีสถานะผิด
กฎหมายที่แตกต่างไปจากแนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถานะอย่างถูกต้อง ในลักษณะ 2 -tier 
approach เพ่ือเป็นการกดดันให้บุคคลที่มีสถานะผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศไทย 

4.2.1.3  กระทรวงแรงงานควรหาแนวทางร่วมมือกับภาคเอกชน ทั้งไทยและ
เกาหลี เพ่ือรองรับแรงงานไทยที่ท างานครบสัญญาแล้ว และต้องเดินทางกลับประเทศไทย เพ่ือให้
แรงงานกลุ่มนี้ซึ่งได้รับการฝึกฝนทักษะมาแล้วและสามารถพูดภาษาเกาหลีได้ สามารถหางานท าใน
ประเทศไทยได้ เพ่ือเป็นการลดแรงจูงใจที่จะลักลอบอยู่ในเกาหลีใต้ต่อไปหลังจากครบสัญญาว่าจ้างแล้ว 

4.2.1.4  ควรมีการก ากับแลบริษัททัวร์ที่มีพฤติกรรมและประวัติในการน าแรงงานไทย
แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้าเกาหลีใต้เป็นประจ า และมีการด าเนินการกับบริษัทดังกล่าวอย่างเข้มงวด 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย 

4.2.2  การแก้ไขปัญหาการที่แรงงานไทยไม่สามารถไปท างานในเกาหลีไต้ในระบบ EPS 
1) กระทรวงแรงงานควรพิจารณาเพ่ิมการเตรียมพร้อมและฝึกอบรมด้านภาษา

ให้กับแรงงานที่สนใจไปท างานในระบบ EPS โดยอาจมุ่งพ้ืนที่เป้าหมายไปยังภาคอีสาน เนื่องจาก
แรงงานที่พบส่วนมากมาจากภาคอีสาน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถด าเนินโครงการร่วมกับ
ส านักงานแรงงานประจ ากรุงโซล ในการจัดส่งครูหรืออาสาสมัครมาสอนภาษาเกาหลีให้กับแรงงานไทย 
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2) จัดตั้งกลไกการหารือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ ส านักงานฝ่ายแรงงาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเกาหลีใต้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือศึกษาและรับทราบความต้องการของ
นายจ้างเกาหลีใต้ว่าแรงงานประเภทใดเป็นที่ต้องการ อาทิ ด้านการก่อสร้าง และการเกษตร เพ่ือ
กระทรวงแรงงานจะได้เน้นการฝึกทักษะของแรงงานในด้านที่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว ซึ่ง
จะเป็นการเพิ่มโอกาสที่แรงงานไทยเป็นที่ต้องการของนายจ้างเกาหลีใต้  

3) เร่งรัดกระบวนการส่งแรงงานที่สอบผ่านภาษาเกาหลี โดยเฉพาะในส่วนของ
การออกหนังสือรับรองความประพฤติจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งยังมีความล่าช้าและส่งผลให้
นายจ้างขาดความเชื่อมั่นในแรงงานไทย นอกจากนั้น ยังมีข้อกล่าวหาจากแรงงาน EPS บางรายว่ามี
การเรียกสินบนอยู่บ้าง ปัญหาดังกล่าวอาจสะท้อนถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการปฏิรูปองค์กรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของต ารวจในภาพรวม 

4.2.3  ข้อเสนอแนะในระยะยาว 
1) รัฐบาลอาจพิจารณาความเหมาะสมในการปรับค่าแรงให้สูงขึ้นเพ่ือสอดคล้อง

กับค่าครองชีพในประเทศไทยที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือที่แรงงานไทยสามารถประกอบอาชีพและรับ
รายได้เพียงพอในการด ารงชีวิตและดูแลครอบครัวได้อย่างไม่ขัดสน เพ่ือจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการไป
หางานท าในต่างประเทศ 

2) รัฐบาลควรพิจารณาทบทวนนโยบายส่งเสริมแรงงานไทยประเภทไร้ฝีมือไป
ท างานต่างประเทศ ซึ่งถึงแม้ว่าอาจจะได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่สูงกว่าในประเทศไทย แต่ในเชิง
เปรียบเทียบ (relative) กับอาชีพอ่ืนๆ ในประเทศปลายทาง ก็ยังคงเป็นอาชีพชั้นต่ าที่ไม่มีเกียรติใน
สังคมนั้นๆ นอกจากนั้น แรงงานไร้ฝีมือเป็นอาชีพที่มีมูลค่าเพ่ิมต่ ามาก หากไทยต้องการจะหลุดพ้นไป
จากกับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงแรงงานจะต้องมุ่งสร้างบุคลากรและแรงงานที่มีฝีมือและมีคุณภาพ  

 
โดยสรุป ตราบใดที่ยังมีความต้องการแรงงานในเกาหลีใต้ และค่าจ้างยังสูงกว่าในประเทศไทย 

แรงงานไทยก็พร้อมที่จะตอบสนอง ไม่ว่าจะไปท างานโดยช่องทางที่ถูกต้องผ่านระบบ EPS หรือ
ลักลอบเข้าไปท างานอย่างผิดกฎหมาย ประเด็นส าคัญส าหรับรัฐบาลไทยคือ ท าอย่างไรให้ลดจ านวน
แรงงานผิดกฎหมายในเกาหลีใต้ ซึ่งในความเห็นของผู้เขียน น่าจะเน้นในเรื่องการพัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาของแรงงานไทยเพ่ือให้สามารถไปท างานในระบบ EPS ได้มากขึ้น การร่วมมือกัน
ปราบปรามขบวนการนายหน้า ซึ่งมักมีการเอารัดเอาเปรียบหรือหลอกลวงแรงงาน และควรมี
การศึกษาถึงประเภทของแรงงานที่เป็นที่ต้องการในเกาหลีเพ่ือจะได้ตอบสนองได้ถูกต้อง สุดท้ายแล้ว 
รัฐบาลไทยต้องถามตัวเองว่า ยังต้องการจะคงนโยบายส่งเสริมการส่งออกแรงงานไร้ฝีมือต่อไปเรื่อยๆ 
หรือจะมุ่งพัฒนาแรงงานที่มีฝีมือ เพ่ือสร้างคนที่มีคุณภาพและรองรับการพัฒนาของประเทศต่อไปใน
ระยะยาว 
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แบบสอบถามแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี 
 
เพ่ือศึกษาสถานภาพของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลี 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1. เพศ  
  ชาย  หญิง  

2. อายุ  
  0-24 ปี  25-29 ปี  30-34 ปี 
  35-39 ปี  40-44 ปี  45-49 ปี 
  50 ปีขึ้นไป   

3. ภูมิล าเนาในประเทศไทย ...........................................................  
 

4. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน หรือท่านก าลังศึกษาอยู่ในระดับใด 
 

  ต่ ากว่ามัธยมปลาย  มัธยมปลาย  ปวช./ปวส./อนุปริญญา 
  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  

5. อาชีพในประเทศไทย 
 

  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  นักเรียน/นักศึกษา 
  พ่อบ้าน/แม่บ้าน  รับจ้างทั่วไป  งานเกษตร 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ) ..........................................................  ว่างงาน 
6. รายได้ในประเทศไทย (ต่อเดือน)   
  ต่ ากว่า 10,000 บาท  ระหว่าง 10,000–14,999 บาท 
  ระหว่าง 15,000–19,999 บาท  ระหว่าง 20,000–24,999 บาท 
  ระหว่าง 25,000–29,999 บาท  ระหว่าง 30,000–34,999 บาท 
  35,000 บาทข้ึนไป  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลการท างานในสาธารณรัฐเกาหลี 
7. อาชีพปัจจุบันในเกาหลีใต้  
  โรงงาน (ผลิต ...............................)   เกษตร (ผลิต ....................................)  
  รับจ้างทั่วไป  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ...................................... 
  นวด  ว่างงาน 
8. รายได้ปัจจุบันในเกาหลีใต้ (ต่อเดือน)  
  ต่ ากว่า 1,000,000 วอน  ระหว่าง 1,000,000–1,499,999 วอน 
  ระหว่าง 1,500,000–1,999,999 วอน  2,000,000 วอนขึ้นไป 
9. ท่านท างานวันละกี่ชั่วโมง ....... ชม. และท างานก่ีวันต่อสปัดาห ์..... วนั 
10. กรณีเป็นแรงงาน ปัจจุบันท่านเป็นแรงงานประเภทใด? 
  ท างานถูกกฎหมายผ่านระบบ EPS (วีซ่า E-9)  
  ท างานโดยผิดกฎมาย 
11. กรณีเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ท่านเดินทางเข้าเกาหลีใต้อย่างไร? 
  เดินทางมากับทัวร์  เดินทางมาเอง 
  เข้ามาท างานแบบ EPS แต่ปัจจุบันวีซ่าหมดแล้ว  ผ่านนายหน้า 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................  
12. หากท่านมาเกาหลีใต้ผ่านนายหน้า ท่านจ่ายค่านายหน้าไปจ านวนเท่าใด? 
  50,000–100,000 บาท  100,001–200,000 บาท 
  200,001–300,000 บาท  300,001–400,000 บาท 
  เกิน 400,000 บาท  
13. ท่านมาอยู่ทีเ่กาหลีใต้นานเท่าใดแล้ว? 
  น้อยกว่า 1 ปี  1 -2 ปี  2 - 5 ปี 
  5 - 10 ปี  เกิน 10 ปี  
14. ท่านคาดว่าจะท างานอยู่ท่ีเกาหลีใตต้่อไปอีกนานเท่าใด? 
  น้อยกว่า 1 ปี  1 -2 ปี  2 - 5 ปี 
  เกิน 5 ปี   
15. ปัจจัยใดดึงดูดให้ท่านตัดสินใจมาท างานในเกาหลีใต้? (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  สนใจมาด้วยตัวเอง  มีนายหน้าชักจูงมา 
  เพ่ือน/ญาติชักจูงมา  เห็นโฆษณาในโซเชียลเน็ตเวิร์ค (เช่นเฟสบุ๊ค)  
  ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ  รายได้สูง 
  กระแสนิยมเกาหลี  รู้ภาษาเกาหลี 
  อ่ืนๆ .....................................................   
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16. ท่านเคยทดสอบภาษาเกาหลีเพ่ือมาท างานในระบบ EPS หรือไม่?  
  เคยสอบ  ไม่เคยสอบ 
  เคยสอบแต่ไม่ผ่าน  ไม่สนใจสอบเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์ 
17. ท่านเห็นว่าอะไรเป็นปัญหาส าคัญของระบบ EPS? …………………………………………………………….  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
18. ท่านเคยไปท างานในประเทศอ่ืนหรือไม่? (โปรดระบุ) …………………………………………………………….  
19. ข้อได้เปรียบของการมาท างานในเกาหลีใต้ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  มีความตกลงด้านแรงงาน (EPS)   ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ 
  การเดินทางสะดวก/ไม่แพง  ไกล้ประเทศไทย 
  รายได้ดีกว่า  โอกาสหางานท าดีกว่า 
  ค่าครองชีพไม่สูง  เจ้าหน้าที่ไม่เข้มงวด 
  อ่ืนๆ .....................................................   
20. ท่านอยากเห็นรัฐบาลไทยหรือสถานทูตฯ ท าอะไรเพื่อช่วยเหลือ หรือพัฒนาความเป็นอยู่ของท่านได้บ้าง? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

นายประพันธ์ ดิษยทัต 
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