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มลูนธิเิอ็มพาวเวอร ์

 
เอ็มพำวเวอรค์อืองคก์รพนักงำนบรกิำรในประเทศไทย เริม่กอ่ตัง้ขึน้

ในปี พ.ศ. 2528 จำกควำมรว่มมอืระหวำ่ง จันทวภิำ อภสิขุ (นอ้ย) กลุม่

พนักงำนบรกิำร และนักกจิกรรมในพัฒนพ์งษ์ กรงุเทพมหำนคร เอ็มพำว

เวอรส์ง่เสรมิสทิธมินุษยชนของพนักงำนบรกิำรและสรำ้งพืน้ทีใ่หพ้วกเรำ

เป็นเจำ้ของ เป็นสว่นหนึง่ รวมกลุม่ และยนืยนัสทิธขิองพวกเรำในเรือ่ง

กำรศกึษำ สขุภำพ กำรเขำ้ถงึควำมยตุธิรรมและกำรมสีว่นรว่มทำงกำรเมอืง 

ในรอบกวำ่ 30 ปีทีผ่ำ่นมำ มพีนักงำนบรกิำรมำกกวำ่ 50,000 คน 

ไดเ้ป็นสว่นหนึง่ของเอ็มพำวเวอร ์โดยสมำชกิของเรำ คอื พนักงำนบรกิำร

จำกประเทศไทยและพนักงำนบรกิำรขำ้มชำตทิีส่ว่นมำกมำจำกประเทศลุม่

แมน่ ้ำโขง เชน่ ลำว พมำ่ จนี และกมัพชูำ 

ในปัจจบุนัเอ็มพำวเวอรไ์ดเ้ขำ้ถงึพนักงำนบรกิำร หลำยพันคน ผำ่น

แกนน ำพนักงำนบรกิำรทีส่นับสนุนสทิธพินักงำนบรกิำรใน 11 จังหวัดของ 

ประเทศไทย และมศีนูยใ์นจงัหวดันนทบรุแีละเชยีงใหม ่โดยในแตล่ะพืน้ที่

นัน้เอ็มพำวเวอรเ์ป็นสว่นหนึง่ของชมุชนพนักงำนบรกิำร 
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บทน า 

งำนบรกิำรคอืงำน  ขอ้ควำมสัน้ๆ นีช้ดัเจนและเป็นขอ้เรยีกรอ้งที่
น ำไปกลำ่วซ ้ำทั่วโลกโดยพนักงำนบรกิำรจำกบรบิททีห่ลำกหลำยทัง้สภำพ
กำรท ำงำน วัฒนธรรม ชำตพิันธุ ์ศำสนำ เพศสภำพ ชว่งอำย ุ ฐำนะเศรษฐกจิ 
และ กฎหมำย เป็นตน้ งำนบรกิำรมเีครอืขำ่ยระดับโลกคอื NSWP (Network 
Sex Work Projects) ซึง่ประกอบดว้ยสมำชกิองคก์รทีน่ ำโดยพนักงำนบรกิำร
กวำ่ 237 องคก์ร  และกลุม่ตำ่ง ๆ จำกทัว่โลกใน 71 ประเทศ ทีย่อมรับวำ่ 
งำนบรกิำรคอืงำน1  

นอกจำกนัน้หน่วยงำนระดับสำกลทีส่ ำคัญตำ่งๆ ซึง่ใหก้ำรสนับสนุน
พวกเรำอยำ่งเปิดเผยก็มจี ำนวนมำกขึน้ กลำ่วคอืสนับสนุนกำรเรยีกรอ้งให ้
สงัคมยอมรับและใหง้ำนบรกิำรไมเ่ป็นอำชญำกรรม หน่วยงำนส ำคัญเหลำ่นี้
คอื องคก์ำรอนำมยัโลก(WHO) กองทนุประชำกรแหง่สหประชำชำติ
(UNFPA) โครงกำรพัฒนำแหง่สหประชำชำต ิ(UNDP) รวมทัง้โครงกำรควำม
รว่มมอืกำรท ำงำนดำ้นเอชไอวเีอดสข์ององคก์ำรสหประชำชำต(ิUNAIDS) ซึง่
รวมไปถงึยเูอ็นวเีมน (UN Women) ทกุองคก์รดังกลำ่วใหก้ำรยอมรับวำ่ งำน
บรกิำรคอืงำน และไดส้นับสนุนกำรเสนอใหอ้ำชพีบรกิำรไมเ่ป็นอำชญำกรรม 
และลำ่สดุในวันที ่ 11 สงิหำคม 2558  องคก์ำรนริโทษกรรมสำกลไดย้นืยนั
ใหก้ำรรับรองนโยบำยสนับสนุนงำนบรกิำรไมใ่ชอ่ำชญำกรรม โดยมฮีวิแมน
ไรสว์อทช ์สถำบนัวจัิยแลนเซท็ (The Lancet) และควำมรว่มมอืเพือ่ตำ้น
กำรคำ้หญงิ (GAATW) เขำ้รว่มกำรเรยีกรอ้งนีด้ว้ยเชน่กนั2  

 
รวมทัง้มอีงคก์รทนุสำกลเพือ่สทิธมินุษยชนทีส่นับสนุนกำรยอมรับ

สทิธขิองพนักงำนบรกิำรและกำรปฏริปูกฎหมำยแรงงำนมำนำนหลำยสบิปี 
เชน่ Open Society Foundation (OSF), องคก์รเพือ่สำธำรณะกศุลโดยชำว 
ยวิอเมรกินั (American Jewish World Service : AJWS ) และ Mama Cash 
(มำมำ่แคช) และในปัจจบุนัองคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO) ไดย้อมรับ
วำ่งำนบรกิำรเป็นกจิกรรมทำงเศรษฐกจิอยำ่งหนึง่3  

                                        
1
 www.nswp.org/members 

2
 http://www.nswp.org/news/amnesty-international-votes-decriminalisation-sex-

work 
3
 Prostitution, Politics & Policy Roger Matthews 2008  
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ถงึแมว้ำ่สภำพกำรท ำงำนของพนักงำนบรกิำรจะไมเ่ป็นทีย่อมรับ แต่
อยำ่งไรกต็ำม งำนบรกิำรกค็อืงำน ซึง่เหมอืนกบังำนอืน่ๆ ทัง้หมดคอื  งำน
บรกิำรก็ยงัคงเป็นงำนบรกิำร ไมไ่ดเ้ปลีย่นเป็นงำนอืน่ถงึแมว้ำ่สภำพกำร 
ท ำงำนจะไมเ่ป็นทีย่อมรับกต็ำม มนัจ ำเป็นมำกที ่“หำกจะยกระดับสภำพกำร 
ท ำงำนใหด้ขี ึน้รวมทัง้ลดกำรตตีรำและควำมรนุแรงทีเ่กีย่วขอ้งกบังำนบรกิำร 
จะตอ้งใหก้ำรยอมรับวำ่งำนบรกิำร4 คอืงำน ถงึแมส้ภำพกำรท ำงำนมกีำร
แสวงหำประโยชนอ์ยำ่งรนุแรง ซึง่งำนอืน่ก็พบกำรแสวงหำประโยชนด์ว้ย
เชน่กนั”5 งำนบรกิำรกเ็หมอืนกบัธรุกจิภำคอืน่ๆ ทีม่กีำรแสวงหำประโยชน ์กำร
บงัคับใชแ้รงงำน หรอืสภำพกำรท ำงำนทีต่ ่ำกวำ่มำตรฐำนทีแ่รงงำนไดรั้บนัน้ 
ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่รัฐสำมำรถปฏเิสธควำมรับผดิชอบทีจ่ะคุม้ครองสทิธิ
แรงงำน หรอืจะปฏเิสธสทิธขิองบคุคลทีจ่ะแสวงหำกำรยอมรับหรอืใหม้กีำร
ยอมรับอยำ่งถกูตอ้งในฐำนะแรงงำนคนหนึง่  

สภำพกำรถกูแสวงหำประโยชนใ์นอตุสำหกรรมงำนบรกิำรจะไม่
สำมำรถแกไ้ขไดห้ำกสถำนกำรณ์กำรละเมดิในงำนบรกิำรยงัถกูพจิำรณำวำ่อยู่
นอกบรบิทของกำรท ำงำนโดยอตัโนมตั ินอกจำกนัน้กำรแบง่แยกยงัท ำใหเ้กดิ
กำรแบง่ชัน้ทีเ่กีย่วกบัคณุงำมควำมดอีกีดว้ย กลำ่วคอื พนักงำนบรกิำรถกูมอง
วำ่ จะตอ้งถกูลว่งละเมดิทำงอำญำกอ่น  เชน่ เป็นเหยือ่ของกำรคำ้มนุษย ์จงึ
จะถกูมองวำ่สมควรไดรั้บควำมชว่ยเหลอื กำรสนับสนุน และโอกำสหรอืกำร 
คุม้ครองจำกกฎหมำยและสงัคม เป็นตน้ 

ในปัจจบุนักำรพจิำรณำเกีย่วกบักรณีพนักงำนบรกิำรไดใ้ชร้ปูแบบทำง
อำญำเพยีงอยำ่งเดยีวคอืใชก้ำรลงโทษในฐำนะทีเ่ป็นกำรคุม้ครอง ซึง่เป็นวธิี
แกปั้ญหำแบบเดยีวแตห่วังจะใชแ้กปั้ญหำทกุประกำร ทัง้เพือ่แกปั้ญหำใน
ระดับทีรั่บรูโ้ดยทัว่ไปและปัญหำทีเ่ป็นกำรแสวงหำประโยชนอ์ยำ่งแทจ้รงิใน
ธรุกจิภำคบรกิำร กำรท ำใหง้ำนบรกิำรเป็นอำชญำกรรมนัน้ถกูบงัคบัใชต้ำม
กฎหมำยมำนำนหลำยสบิปี มำกกวำ่ 116 ประเทศทั่วโลก และประเทศไทย
ไดก้ ำหนดวำ่กำรขำยและกำรซือ้บรกิำรทำงเพศเป็นอำชญำกรรมมำเป็นเวลำ
กวำ่ 60 ปีแลว้ 

กำรท ำใหง้ำนบรกิำรเป็นอำชญำกรรมนัน้ ไมเ่พยีงลม้เหลวในกำร 
คุม้ครองคนจำกกำรถกูแสวงหำประโยชน ์แตย่งัลม้เหลวอยำ่งเห็นไดช้ดัใน

                                        
4
 ค ำว่ำ “โสเภณ”ี นัน้มคีวำมหมำยเชงิลบและน่ำรงัเกยีจส ำหรบัพนกังำนบรกิำรจ ำนวนมำก เรำจงึใชค้ ำวำ่ 

“กำรคำ้ประเวณ”ี “งำนบรกิำร” และ “พนกังำนบรกิำร” แทน 
5
 Hardy (2013: 52)  Body/Sex/Work: Intimate, Embodied and Sexualised Labour  

edited by Carol Wolkowitz, Rachel Lara Cohen, Teela Sanders, Kate Hardy  
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กำร “ยตุกิำรคำ้ประเวณี” ไมว่ำ่ในประเทศไทยหรอืประเทศไหนๆ ใน 116 
ประเทศ ดังกลำ่ว กำรท ำใหง้ำนบรกิำรเป็นอำชญำกรรมไดส้ง่ผลเสยีหำย
รำ้ยแรงตอ่พนักงำนบรกิำรทกุคน กลำ่วคอืไมไ่ดใ้หก้ำรคุม้ครองตำมทีก่ลำ่ว
อำ้งหรอืตัง้ใจเลย นอกจำกนัน้มนัยงัลม้เหลวในกำรแกไ้ขปัญหำอืน่ๆ ของ
สงัคมดว้ยเชน่กนั ไมว่ำ่จะเป็นกำรละเมดิสทิธมินุษยชน กำรลว่งละเมดิเด็ก 
กำรเอำรัดเอำเปรยีบแรงงำน รวมทัง้กำรคอรรั์ปชัน่หรอืกำรรับสนิบน 

เรำเสนอวำ่กำรปฏริปูกฎหมำยเป็นสิง่ส ำคญัมำกทีจ่ะมอบควำม
ยตุธิรรมและคุม้ครองสทิธมินุษยชนใหแ้กพ่นักงำนบรกิำร กำรยกเลกิกำรท ำ
ใหง้ำนบรกิำรเป็นอำชญำกรรม และกำรยกเลกิใชก้ฎหมำยอำญำกบังำน
บรกิำรไมไ่ดห้มำยควำมวำ่จะไรซ้ ึง่ระเบยีบกฎเกณฑม์ำก ำกบัดแูล อำชพีสว่น
ใหญก่็ไมไ่ดถ้กูกฎหมำยและอำชพีเหลำ่นัน้ก็ไมไ่ดเ้ป็นอำชญำกรรมดว้ย
เชน่กนั องคก์ร SWOP (Sex worker organization) ซึง่เป็นองคก์รพนักงำน
บรกิำรไดน้ ำเสนอดังตอ่ไปนี:้ 

งำนชำ่งไมไ้มไ่ดถ้กูระบวุำ่ “ถกูกฎหมำย” แตก่็ไมไ่ดถ้กูมองวำ่เป็น 
อำชญำกรรม งำนชำ่งไมไ้มไ่ดต้อ้งกำรกฎหมำยอำญำอะไรเป็น 
พเิศษมำควบคมุ แตม่รีะเบยีบหรอืกฎหมำยอืน่ๆ อกีมำกมำยทีใ่ห ้
กำรคุม้ครองชำ่งไมใ้นฐำนะแรงงำน มชีมุชนทีช่ำ่งไมท้ ำงำน 
(ค ำนงึถงึ เรือ่งวัสด ุกำรแบง่โซนท ำงำน เสยีงดัง เป็นตน้) และ 
ชำ่งไมก้็สำมำรถไดรั้บกำรอบรมหรอืเขำ้รว่มสหภำพได ้เป็นตน้  
หำกยกเลกิกำรท ำงำนบรกิำรเป็นอำชญำกรรม ก็จะสง่ผลใหพ้นักงำน
บรกิำรมสีทิธติำ่งๆ เหมอืนชำ่งไม ้แตก่็ยงัตอ้งปฏบิตัติำมกฎเกณฑ์
ตำ่งๆ ไมว่ำ่จะเป็น หนำ้ทีพ่ลเมอืง มำตรฐำนทำงแรงงำน และ
กฎระเบยีบของสงัคม6 
 
เรำไมไ่ดต้ัง้ใจจะบรรยำยรำยละเอยีดวำ่ควำมรนุแรงทัง้หมดทีม่ี

สำเหตจุำกกำรท ำใหง้ำนบรกิำรเป็นอำชญำกรรมนัน้มอีะไรบำ้ง หรอืมุง่ทีจ่ะ
กลำ่วซ ำ้วำ่ กำรยอมรับวำ่งำนบรกิำรคอืงำนจะยกระดบัสถำนกำรณ์สทิธิ
มนุษยชน แตอ่ยำ่งไรก็ตำมเรำสนับสนุนทำ่นใหเ้ขำ้ถงึเอกสำรทีใ่ห ้
รำยละเอยีดอยำ่งครอบคลมุ รวมทัง้มลีงิคเ์ชือ่มโยงไปยงัฐำนขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งอกีดว้ย โดยทำ่นสำมำรถเขำ้ไปดไูดท้ีเ่ว็บไซตข์องNSWP 
www.nswp.org และรำยงำนกำรวจิัยโดยองคก์ำรนริโทษกรรมสำกล ที่
เว็บไซต ์www.amnesty.org 

                                        
6
 https://swoplv.wordpress.com/category/legalize-decriminalize-ง

prohibit/page/12/  

                                                                                                                                    

http://www.nswp.org/
https://swoplv.wordpress.com/category/legalize-decriminalize-งprohibit/page/12/
https://swoplv.wordpress.com/category/legalize-decriminalize-งprohibit/page/12/
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สรปุ 

กฎหมำยอำญำนัน้เป็นเครือ่งมอืทีท่ือ่และไดรั้บกำรพสิจูนแ์ลว้วำ่ใชไ้ม่
ไดผ้ลในกำรแกไ้ขปัญหำเกีย่วกบัพนักงำนบรกิำรทีม่คีวำมซบัซอ้น เหมอืนค ำ
กลำ่วโบรำณวำ่ “ถำ้มแีต ่คอ้น ทกุอยำ่งกเ็ป็น ตะป ูหมด” เรำเสนอวำ่มนัถงึ
เวลำแลว้ทีจ่ะเพิม่เครือ่งมอืใหพ้นักงำนบรกิำรและสงัคมใชไ้ดอ้ยำ่งแทจ้รงิ 

ในปี 2559 สงัคมไทยไดใ้หค้วำมสนใจมำกขึน้ตอ่กำรแกไ้ขปัญหำ 
กำรแสวงหำประโยชน ์กำรลดปัญหำคอรรั์ปชัน่ และมุง่ไปทีเ่รือ่งสทิธเิด็ก 
มำกกวำ่จะเนน้กำรลงโทษกำรซือ้ขำยบรกิำรทำงเพศ สงัคมไทยสว่นใหญ่
อำจมุง่ไปทีป่ระเด็นกำรใชเ้พศสมัพันธแ์ลกกบัเงนิวำ่เป็นเรือ่งผดิศลีธรรม แต่
อยำ่งไรกต็ำม เรำเสนอวำ่กำรฝ่ำฝืนควำมเชือ่ทำงศลีธรรมบำงขอ้ของสงัคม
นัน้ ไมม่คีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งลงโทษทำงอำญำแกผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้ง กรอบทำงกฎ 
หมำยทีล่ำ้สมยัทีใ่ชก้บัพนักงำนบรกิำรมคีวำมจ ำเป็นตอ้งปฏริปูใหท้ันกบั 
สถำนกำรณ์กำรแกปั้ญหำของสงัคมสมยัใหม ่พ.ร.บ.ป้องกนัและปรำบปรำม
กำรคำ้ประเวณี พ.ศ.2539 ก ำลังตกอยูใ่นสถำนกำรณ์อนัตรำยทีน่่ำเป็นหว่งวำ่
ก ำลังจะกลำยเป็นกฎหมำยทีข่ดัแยง้กบัควำมกำ้วหนำ้ของสงัคมอยำ่งสิน้เชงิ 

ในปัจจบุนั พนักงำนบรกิำรยงัไมอ่ยูใ่นวงพดูคยุเรือ่งสทิธแิรงงำน ใน
รำยงำนของ ILO เรือ่ง “ควำมเสมอภำคทำงเพศและงำนทีม่คีุณคำ่ในประเทศ
ไทย: รำยงำนแหง่ชำตสิ ำหรับ ILO/ADB” และ “กำรขยำยกำรคุม้ครอง
กฎหมำยแรงงำนไปสูแ่รงงำนทกุคน: กำรสง่เสรมิงำนทีม่คีณุคำ่ในภำค
เศรษฐกจิงำนนอกระบบในกมัพชูำ ไทย และมองโกเลยี ” นัน้ ไมไ่ดก้ลำ่วถงึ
พนักงำนบรกิำรเลย 

ในกำรพัฒนำกรอบกำรท ำงำนใหมนั่น้จ ำเป็นทีจ่ะตอ้งส ำรวจกำร
คุม้ครองสทิธติำ่งๆ แกพ่นักงำนบรกิำรทีม่อียูแ่ลว้ภำยใตก้ฎหมำยแพง่ และ
กำรใชก้ลไกทำงแรงงำนอืน่ๆ 

กำรสรำ้งควำมชดัเจนใหก้บัประโยค “งำนบรกิำรคอืงำน” นัน้ไมไ่ดมุ้ง่
ไปทีก่ำรลงโทษพฤตกิรรมทำงเพศทีถ่กูระบวุำ่ผดิศลีธรรม แตมุ่ง่ไปทีก่ำร
ยกระดับสภำพกำรท ำงำนและคณุภำพชวีติของพนักงำนบรกิำรรวมทัง้ควำม
เป็นอยูท่ีด่ขีองสงัคมดว้ยกำรขยำยควำมคุม้ครองใหค้รอบคลมุแรงงำนทกุคน 



- 5 - 
 

 
                                                                                           
แคนดบูาร ์ 
 
แคนดบูำร ์บำรย์ตุธิรรม เรำท ำได ้
 

พนักงำนบรกิำรในประเทศไทยไดเ้ริม่ท ำใหว้สิยัทศันน์ีเ้ป็นจรงิแลว้ 
ในปี พ.ศ. 2549 พนักงำนบรกิำรทีเ่ขำ้รว่มเอ็มพำวเวอรไ์ดส้รำ้งโมเดลตน้แบบ
สถำนทีท่ ำงำนทีม่คีวำมยตุธิรรมส ำหรับพนักงำนบรกิำร คอื แคนดบูำร ์(Can 
Do Bar) ในจังหวดัเชยีงใหม ่ซึง่แตกตำ่งจำกสถำนบนัเทงิอืน่ๆ ในประเทศ
ไทยคอื  สภำพแวดลอ้มในทีท่ ำงำนนัน้เป็นไปตำมมำตรฐำนอำชวีอนำมยัและ
ควำมปลอดภยัในสถำนทีท่ ำงำนตำมกฎหมำยไทย กลำ่วคอื พนักงำนไดรั้บ
กำรจำ้งงำนตำมพ.ร.บ.กฎหมำยแรงงำนและไดเ้ขำ้ระบบประกนัสงัคม 
นอกจำกนัน้แคนดบูำรย์งัใหโ้อกำสพัฒนำทักษะและฝีมอืดำ้นตำ่งๆแก่
พนักงำนอกีดว้ย ถงึแมจ้ะยงัไมม่สีหภำพแรงงำนของพนักงำนบรกิำรอยำ่ง
เป็นทำงกำร แตพ่นักงำนของแคนดบูำรก์็ไดพ้บปะอยำ่งสม ำ่เสมอและมบีท 
บำทส ำคัญในกำรใหค้ ำแนะน ำเพือ่สรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนใหด้ขี ึน้
เรือ่ยๆ 
 ถงึแมว้ำ่แคนดบูำรจ์ะเป็นตน้แบบบำรย์ตุธิรรมทีย่อดเยีย่ม แตย่งัคงมี
ควำมจ ำเป็นเรง่ดว่นทีจ่ะตอ้งปฏริปูกฎหมำยอำญำทีม่อียูเ่พรำะมผีลกระทบ
เชงิลบตอ่พนักงำนบรกิำรเป็นอยำ่งมำก 
 ค ำตำ่งๆ เชน่ “กำรแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรคำ้ประเวณี” และ “กำร
แสวงหำประโยชนท์ำงเพศ” ถกูใชใ้นกฎหมำยและในกำรปฏบิตัจิรงิ ซึง่ก็ยงั
ไมม่กีำรระบใุหช้ดัเจนวำ่สำมำรถใชแ้ทนกนัไดห้รอืไม ่และมคีวำมชดัเจนใน
ตนเองเพยีงพอหรอืยงั ซึง่ยงัไมใ่ชปั่ญหำ แตย่ิง่ไปกวำ่นัน้คอืเมือ่ยงัไมม่ี
ควำมหมำยทีช่ดัเจนจงึสง่ผลใหไ้มม่เีครือ่งมอืทีจ่ะใชว้ดัหรอืตรวจสอบ “กำร
ละเมดิพนักงำนบรกิำร” แตใ่นทำงกลับกนั มนัสง่ผลใหก้ำรตัดสนิของ
เจำ้หนำ้ทีท่ีพ่จิำรณำคดใีชค้วำมคดิเห็นสว่นตัว ซึง่โดยธรรมชำตแิลว้แตล่ะคน
จะมอีคตติอ่พนักงำนบรกิำรตำมหลกัศลีธรรม ควำมเชือ่ทำงศำสนำ ควำมคดิ
เรือ่งเพศสภำพ ชนชัน้ วัฒนธรรม และประสบกำรณ์ของแตล่ะบคุคลแตกตำ่ง
กนัไป มนัจงึสง่ผลใหเ้กดิเป็นกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยแบบ “ตำมใจฉัน” 
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มุง่สูง่านบรกิารทีม่คีณุคา่ 
 

ในกำรสรำ้งกระบวนกำรปฏริปูกฎหมำย เรำจ ำเป็นตอ้งเริม่ดว้ยกำรรับ
ฟังวำ่ในมมุมองของพนักงำนบรกิำรนัน้ กำรแสวงหำประโยชน์คอือะไร และ
พวกเธอถกูแสวงหำประโยชนอ์ยำ่งไรบำ้ง รวมทัง้สรำ้งควำมเขำ้ใจวำ่
พนักงำนบรกิำรก ำลังท ำงำนในสภำพแวดลอ้มและเงือ่นไขอะไรบำ้ง 
นอกจำกนัน้ยงัจ ำเป็นตอ้งใชค้ ำอธบิำยและค ำจ ำกดัควำมทีม่ำจำกพนักงำน
บรกิำรเองในกำรตดัสนิใจวำ่จะสำมำรถประเมนิสภำพปัญหำและตอบสนองตอ่
เรือ่งกำรแสวงหำประโยชนใ์นภำคงำนบรกิำร ใหด้ทีีส่ดุไดอ้ยำ่งไร โดยกำร
ตอบสนองเพือ่แกปั้ญหำจะตอ้งครอบคลมุกำรสรำ้งกลไกและกำรแทรกแซงที่
มคีวำมเหมำะสม สำมำรถใชป้้องกนัและแกไ้ขกำรแสวงหำประโยชนใ์นงำน
บรกิำร 

 
ILO ไดก้ ำหนดควำมหมำยอยำ่งชดัเจนเกีย่วกบัสภำพกำรท ำงำน 

เชน่ค ำตอ่ไปนี ้งำนทีม่คีณุคำ่ งำนทีไ่มส่รำ้งคณุคำ่ รปูแบบกำรท ำงำนทีไ่ม่
เป็นทีย่อมรับ แรงงำนบงัคับ แรงงำนเด็ก และ แรงงำนขดัหนี ้รวมทัง้ พ.ร.บ.
คุม้ครองแรงงำน พ.ศ.2541 พ.ร.บ.ประกนัสงัคม (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2542 
รวมทัง้พ.ร.บ.ควำมควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำน พ.ศ.2554 ไดใ้หค้วำมหมำยอยำ่งชดัเจนครอบคลมุและน ำไปใชว้ัด
ประเมนิควำมปลอดภยัและควำมยตุธิรรมในกำรท ำงำนไดจ้รงิในประเทศไทย 

 
         เรำไดน้ ำมำตรฐำนเหลำ่นีม้ำปรับใชก้บัสภำพกำรท ำงำนจรงิในภำคงำน
บรกิำรในประเทศไทย เรำไดจ้ัดท ำขอ้มลูสถำนภำพงำนบรกิำรใน ปัจจบุนั
เทยีบกบัมำตรฐำนดำ้นงำนทีม่คีณุคำ่ งำนทีไ่มส่รำ้งคณุคำ่ รวมทัง้ สภำพที่
เป็นกำรละเมดิกฎหมำยตำ่งๆ และรปูแบบกำรท ำงำนทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรับ ตำมที่
ไดรั้บกำรนยิำมจำก ILO และเรำไดใ้ชค้วำมเขำ้ใจและประสบกำรณ์ จรงิของ
พนักงำนบรกิำรมำอำ้งองิจ ำนวนพนักงำนบรกิำรในรำยงำนของเรำ 
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สภำพกำรท ำงำน 

ต ำ่กวำ่มำตรฐำน 

                                                                                                    

 
รัฐบำลไทยประมำณจ ำนวนพนักงำนบรกิำรในประเทศวำ่ม ี300,000 คน เรำ
พบวำ่กำรทีพ่นักงำนบรกิำรถกูปฏเิสธไมไ่ดรั้บกำรคุม้ครองจำกกฎ หมำย
คุม้ครองแรงงำนและกำรท ำใหง้ำนบรกิำรเป็นอำชญำกรรมนัน้ ขดัตอ่หลกักำร
ของงำนทีม่คีณุคำ่ คอื เสรภีำพ ควำมยตุธิรรม ควำมปลอดภยั และศกัดิศ์ร ี
กำรใชก้ฎหมำยอำญำ เชน่ พ.ร.บ.ป้องกนัและปรำบปรำมกำรคำ้ประเวณี พ .ศ.  
2539 ไดก้ดีกนัพนักงำนบรกิำรทัง้หมดรวมทัง้ธรุกจิภำคบรกิำรไมใ่หเ้ขำ้ถงึ
มำตรฐำนงำนทีม่คีณุคำ่และกำรคุม้ครองจำกกฎหมำยแรงงำน กฎหมำย
ประกนัสงัคม และ กฎหมำยควำมปลอดภยัในสถำนทีท่ ำงำน ดังนัน้จงึ
สำมำรถกลำ่วไดว้ำ่ พนักงำนบรกิำร 100 % ในประเทศไทยก ำลังอยูใ่นสภำพ
กำรท ำงำนแบบ “งำนบรกิำรทีไ่มส่รำ้งคณุคำ่” เรำเชือ่วำ่กำรใชก้ฎหมำย
แรงงำนมำแทนทีก่ฎหมำยอำญำจะท ำใหพ้นักงำนบรกิำรทัง้หมดมสีภำพกำร
ท ำงำนดขีึน้และเขำ้สูส่ภำพงำนทีม่คีณุคำ่ได ้

 
                                                                                

ผลกำรวจิัยสภำพงำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่ 

งำนทีม่คีณุคำ่ 

ตวัชีว้ัดแรงงำน

บงัคบั 

ตวัชีว้ัดแรงงำน
ขดัหนี ้

กำรคำ้มนุษย/์

อำยุต ำ่กวำ่ 18 ปี 
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กำรแปลผลกำรวจิัยของเรำพบวำ่ 87.2 % ของพนักงำนบรกิำรใน
ประเทศไทย (ประมำณ 261,600 คน) ก ำลังท ำงำนในสภำพแวดลอ้มทีข่ดัตอ่
ควำมหมำยของงำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่ และ ต ำ่กวำ่มำตรฐำนของกฎหมำย
แรงงำนและกฎหมำยควำมปลอดภยัในสถำนทีท่ ำงำนของประเทศไทย 

ยิง่กวำ่นัน้ 9% (27,000 คน) ก ำลังท ำงำนในสภำพทีถ่กูละเมดิสทิธิ
มนุษยชนซึง่ถอืเป็นรปูแบบงำนบรกิำรทีย่อมรับไมไ่ด ้แรงงำนเหลำ่นีก้ ำลัง
ท ำงำนในสภำพแวดลอ้มทีม่ตีัวชีว้ดัวำ่มกีำรใชแ้รงงำนบงัคับหรอืแรงงำนขดั 
หนี ้เชน่ กำรยดึเงนิเดอืน จ ำกดัเสรภีำพกำรเดนิทำง และยดึเอกสำรเดนิทำง 
เป็นตน้ โดยสถำนกำรณ์เหลำ่นีไ้มไ่ดต้รงตำมควำมหมำยของแรงงำนบงัคับ
หรอืแรงงำนขดัหนีโ้ดยตรง แตส่ำมำรถท ำใหเ้กดิแรงงำนบงัคับหรอืแรงงำน
ขดัหนีไ้ด ้ทัง้นีไ้มม่พีนักงำนบรกิำรคนไหนเลยทีร่ว่มกำรวจิัยนีก้บัเรำทีไ่ดบ้อก
หรอืแสดงควำมรูส้กึวำ่ตกอยูใ่นสถำนกำรณ์แรงงำนบงัคบัหรอืแรงงำนขดัหนี ้

 
มขีอ้มลูจ ำนวนมำกทีไ่ดรั้บกำรเผยแพร ่ใชป้ระมำณกำรณ์และ

ถกเถยีงเกีย่วกบักำรคำ้มนุษยใ์นงำนบรกิำร รวมทัง้ขอ้มลูจำกกำรตพีมิพ์
งำนวจิัยชมุชนเอ็มพำวเวอร์7ดว้ย ซึง่เรำจะไมน่ ำมำกลำ่วซ ้ำในทีน่ี ้แตเ่รำได ้
น ำขอ้มลูจำกโครงกำรควำมรว่มมอืสหประชำชำตวิำ่ดว้ยกำรตอ่ตำ้นกำรคำ้
มนุษย ์( UNIAP/UNACT-ซึง่เป็นหน่วยประสำนงำนส ำคญัของUN ดำ้นกำรคำ้
มนุษยใ์นประเทศไทย) ทีไ่ดป้ระมำณวำ่ 3.8% (11,400 คน) ของคนที่
ท ำงำนในธรุกจิภำคบรกิำรของไทยก ำลังตกอยูใ่นสถำนกำรณ์กำรคำ้มนุษย ์
หรอืกำรใชแ้รงงำนเด็ก(อำยตุ ่ำกวำ่ 18 ปี)8 ถงึแมน้ีจ่ะเป็นกำร “ประมำณ
กำรณ์อยำ่งเป็นทำงกำร” แตเ่รำก็ไมท่รำบวำ่ขอ้มลูนีถ้กูตอ้งหรอืไม ่และ
ขดัแยง้กบักำรประมำณกำรจำกหน่วยงำนอืน่หรอืไมเ่ชน่กนั 
 
 ขอ้มลูในแผนภมูขิำ้งบนนีส้รำ้งจำกประสบกำรณ์จรงิของพนักงำน
บรกิำรและสำมำรถใชเ้ป็นแนวทำงพัฒนำนโยบำยและแนวปฏบิตัทิีเ่หมำะสม
ทีส่ำมำรถแกปั้ญหำของสงัคมไดร้วมทัง้ปัญหำเกีย่วกบัพนักงำนบรกิำร ทัง้นี ้
เรำสำมำรถสรำ้งตวัชีว้ัดทีว่ดัไดอ้ยำ่งเป็นรปูธรรมและสำมำรถน ำไปใช ้

ตัดสนิใจวำ่สภำพกำรท ำงำนแบบไหนจ ำเป็นตอ้งใชก้ฎหมำยอะไร ระหวำ่ง
กฎหมำยแรงงำน หรอื กฎหมำยแพง่ หรอื กฎหมำยอำญำ หรอืจ ำเป็นตอ้งใช ้

ทัง้กฎหมำยแพง่และอำญำ ซึง่กฎหมำยทีไ่ดรั้บกำรปรับปรงุแลว้นัน้จะใชไ้ด ้

                                        
7
 Hit & Run  www.empowerfoundation.org 

8
 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-

bangkok/documents/publication/wcms_097142.pdf 

                                                                                                   

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_097142.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_097142.pdf
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กบัพนักงำนบรกิำรและบคุคลทั่วไปดว้ยเพือ่ตอบสนองเชงิบวกตอ่สถำนกำรณ์ 
 
ปัญหำตำ่งๆ โดยไมจ่ ำเป็นตอ้งค ำนงึถงึสถำนภำพของพนักงำนบรกิำรแต่
เพยีงอยำ่งเดยีว 
 ในปัจจบุนัไดม้กีำรปฏริปูอตุสำหกรรมประมงไทยเพือ่ยกระดับใหเ้ป็น
งำนทีม่คีณุคำ่และขจัดรปูแบบกำรท ำงำนทีย่อมรับไมไ่ด ้กำรปฏริปูตำ่งๆ ที่
ก ำลังด ำเนนิกำรอยูใ่นอตุสำหกรรมไทยนัน้มคีวำมเชือ่มโยงอยำ่งเฉพำะเจำะ 
จงกบัพนักงำนบรกิำร เป็นทีรั่บทรำบทัว่กนัวำ่รัฐบำลไทยก ำลังพัฒนำ “เรอื
สำธติ” ใหเ้ป็นตน้แบบงำนประมงทีม่คีณุคำ่ ซึง่คลำ้ยกนักบัทีพ่นักงำนบรกิำร
ไดท้ ำในปี 2549 คอืกำรสรำ้งแคนดบูำร ์
 
 เรำใครแ่นะน ำวำ่กำรสรปุบทเรยีนจำกกำรปฏริปูอตุสำหกรรมประมง
ควรน ำไปใชเ้ป็นแผนปฏบิตักิำรน ำรอ่งในกำรปฏริปูสภำพกำรท ำงำนในธรุกจิ 
ภำคบรกิำรไทย เรำเสนอวำ่ควรพัฒนำพืน้ทีต่วัอยำ่งในหนึง่พืน้ทีก่อ่น เชน่ ใน
เมอืงเชยีงใหม ่เป็นเวลำ 5 ปี โดยมกีำรตดิตำมประเมนิผล และรำยงำน
สรปุผลของโครงกำรจะชีใ้หเ้ห็นพัฒนำกำรของยทุธศำสตรร์ะดับชำตใินกำร
ยตุริปูแบบงำนบรกิำรทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรับในประเทศไทย 

ธุรกจิภาคบรกิารไทย : ตวัชีว้ดัส าคญัส าหรบัการปฏริปู  

1. การปฏริปูกฎหมายและนโยบายทีม่อียูใ่นปจัจบุนั 

มคีวำมจ ำเป็นอยำ่งยิง่ทีจ่ะตอ้งปฏริปูทำงกฎหมำยเพือ่ยตุกิำรท ำให ้
พนักงำนบรกิำรเป็นอำชญำกร กำรยกเลกิกำรท ำใหพ้นักงำนบรกิำรเป็น
อำชญำกรนัน้ไมไ่ดห้มำยควำมวำ่กฎหมำยจะตอ้งหำยไป กลำ่วคอื  
ประมวลกฎหมำยแพง่และพำณชิย ์และประมวลกฎหมำยอำญำยงัใชไ้ด ้
แตภ่ำยใตก้ำรยกเลกิกำรท ำใหพ้นักงำนบรกิำรเป็นอำชญำกรนัน้ พนักงำน
บรกิำรจะมสีทิธแิรงงำน และจะปฏบิตัติำมและไดรั้บกำรคุม้ครองจำก
กฎหมำยตำ่งๆทีม่อียูไ่มว่ำ่จะเป็นกฎหมำยแพง่ กฎหมำยแรงงำน และ
แนวทำงสงัคมตำ่งๆ โดยกำรปฏริปูกฎหมำยจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรมสีว่น
รว่มจำกกระทรวงยตุธิรรม กรมสวัสดกิำรและคุม้ครองแรงงำน สมำคม
อตุสำหกรรมตำ่งๆ และหน่วยงำนหรอืกลุม่ของพนักงำนบรกิำร รวมทัง้ 
ILO เพือ่ใหก้ำรสนับสนุนทำงเทคนคิ ใหภ้ำพรวมของกำรจำ้งงำนและ
สภำพกำรท ำงำนในประเทศไทย รวมทัง้ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัอนุสญัญำ ILO 
ทีเ่กีย่วขอ้ง มำตรฐำนสำกลดำ้นแรงงำน และตัวอยำ่งสภำพกำรจำ้งงำน
และสภำพกำรท ำงำนทีด่ ี                                              
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2. การปรบัปรงุการตรวจแรงงาน  

กำรลอ่ซือ้โดยต ำรวจและกำรจูโ่จมจับกมุดว้ยวธิกีำรทีร่นุแรงจะถกู

แทนทีด่ว้ยกำรจดัใหม้ทีมีตรวจแรงงำนทีป่ระกอบดว้ยบคุคลจำกหลำย

สำขำอำชพี ทีม่ทีรัพยำกรและควำมเชีย่วชำญทีจ่ ำเป็นอยำ่งครบถว้นเพือ่

จะสำมำรถตรวจสภำพกำรท ำงำนของพนักงำนบรกิำรไดอ้ยำ่งมี

ประสทิธภิำพ ทมีตรวจแรงงำนดังกลำ่วนีจ้ะตอ้งมตีวัแทนจำกองคก์รหรอื

กลุม่ของพนักงำนบรกิำรรวมอยูด่ว้ย 

3. การพฒันาแนวทางการปฏบิตัทิางแรงงานทีด่ ี

ควรปรับปรงุสภำพงำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่ในรำยละเอยีดเฉพำะตำ่งๆ 

หลำยประกำรเพือ่สรำ้งตวัชีว้ัดส ำหรับกำรพัฒนำกำรประเมนิตรวจสอบ

สภำพกำรท ำงำนและแผนกำรน ำกฎหมำยไปใชใ้นทกุระดับ โดยตวัชีว้ัดนี้

จะน ำไปพัฒนำเป็นแนวทำงกำรปฏบิตัทิำงแรงงำนทีด่หีรอื Good Labour 

Practices (GLP) รวมทัง้สำมำรถน ำไปพัฒนำเป็นจรยิธรรมส ำหรับ

นำยจำ้งดว้ย 

4. การยกระดบัอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน 

ในปัจจบุนัยงัขำดกำรวเิครำะหแ์ละควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัอำชวีอนำมยั

และควำมปลอดภยัส ำหรับพนักงำนบรกิำรในประเทศไทย จงึจ ำเป็นตอ้ง

ตรวจสอบกำรปฏบิตัติำม พ.ร.บ. ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และ

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน วำ่ไดน้ ำมำใชก้บังำนบรกิำรหรอืไมแ่ละ

อยำ่งไร โดยกระบวนกำรนีส้ำมำรถศกึษำจำกประสบกำรณ์ของแคนดบูำร์

ของเอ็มพำวเวอร ์รวมทัง้ประสบกำรณ์จำกนำนำชำต ิเชน่ อำชวีอนำมยั

และควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนบรกิำรของประเทศนวิซแีลนด ์และรัฐนวิ

เซำทเ์วลสป์ระเทศออสเตรเลยี  

พนกังานบรกิาร 4.0  
ควำมซบัซอ้นและปัญหำตำ่งๆในสงัคมทีแ่ตล่ะประเด็นมี

ลักษณะเฉพำะและควำมเป็นมำอนัยำวนำนดังไดก้ลำ่วไปแลว้นัน้ เรำอยำก
เสนอใหจ้ดัท ำโครงกำรน ำรอ่งเป็นระยะเวลำ 5 ปี “โครงกำรเชยีงใหมโ่มเดล” 
ในชมุชนพนักงำนบรกิำร ในจังหวดัเชยีงใหม ่เรำเลอืกเชยีงใหมเ่พรำะวำ่
พนักงำนบรกิำรในพืน้ทีน่ีม้กีำรรวมกลุม่จัดตัง้กนัคอ่นขำ้งดภีำยใตก้ำรท ำงำน
ของมลูนธิเิอ็มพำวเวอรซ์ ึง่ไดป้ระสำนกบักลุม่พนักงำนบรกิำรทีม่คีวำม 
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หลำกหลำยทัง้รปูแบบและสไตลก์ำรท ำงำน โดยโครงกำรเชยีงใหมโ่มเดลนี้
จะด ำเนนิกำรกบัทัง้กลุม่พนักงำนบรกิำรทีไ่ดรั้บผลกระทบและไดรั้บขอ้
กลำ่วหำจำกนโยบำย รวมทัง้จะมกีำรน ำมำตรฐำนใหมด่ำ้นงำนทีม่คีณุคำ่มำ
พัฒนำ น ำไปปฏบิตัจิรงิ และมกีำรบงัคบัใชใ้นสถำนบรกิำรตำ่งๆทีม่อียูใ่นพืน้ที ่
 
ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำน:  
 
1. ใหม้มีตคิณะรัฐมนตรเีพือ่ระงับกำรบงัคับใช ้พ.ร.บ.ป้องกนัและปรำบปรำม

กำรคำ้ประเวณี พ.ศ.2539 กบัสถำนบนัเทงิทีม่อียูใ่นจังหวัดเชยีงใหม ่

สว่นนโยบำยอืน่ๆ เชน่ พ.ร.บ.สถำนบรกิำร พ.ร.บ.ป้องกนัและปรำบปรำม

กำรคำ้มนุษย ์พ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์รวมทัง้กฎหมำยอำญำ

และกฎหมำยแพง่อืน่ๆ นัน้ยงัคงใชเ้หมอืนเดมิ 

2. มลูเอ็มพำวเวอรแ์ละนำยจำ้งรว่มกบักรมกำรจัดหำงำนเป็นคณะท ำงำนที่

รับผดิชอบสรำ้ง “ตวัชีว้ดังำนทีม่คีณุคำ่” ทีส่ ำคญั รวมทัง้จัดท ำรำ่ง

ขอ้เสนอแนะกำรแกไ้ขปัญหำในพืน้ทีน่ ำรอ่ง  

3. ในชว่งด ำเนนิกำรจะมกีำรพัฒนำแผนจัดหำทรัพยำกรและจัดสรรเพือ่

สนับสนุนใหท้มีตรวจแรงงำนประเมนิสถำนทีท่ ำงำนโดยมจีดุประสงคค์อื

เพือ่ใหก้ำรสนับสนุนนำยจำ้งจัดสภำพกำรท ำงำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน

งำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่ มตีัวอยำ่งกำรจัดสรรปรับใชท้รัพยำกรไดอ้ยำ่งยอด

เยีย่ม คอื “เชค็ลสิตง์ำนทีม่คีณุคำ่ (Decent Work Checklist)” สำมำรถดู

รำยละเอยีดไดท้ี ่WageIndicator.org เว็บไซต ์

www.tusalario.org/costarica 

4. งบประมำณสำมำรถจัดสรรมำจำกงบดำ้นกำรทอ่งเทีย่ว กำรตอ่ตำ้นกำรคำ้

มนุษย ์หรอืกำรตอ่ตำ้นกำรคอรรั์ปชัน่  

5. คณะท ำงำนรว่มกบัทมีตรวจแรงงำนจะพัฒนำและด ำเนนิงำนกำรตดิตำม

ตรวจสอบและประเมนิผล โดยใหค้วำมสนใจเฉพำะเป็นพเิศษแกค่วำม

คดิเห็นสะทอ้นจำกพนักงำนบรกิำร นอกจำกนัน้กำรประเมนิผลขัน้สดุทำ้ย

จะมขีอ้เสนอแนะเพือ่กำรปฏริปูกฎหมำย และผูจ้ดัท ำกฎหมำยจะน ำขอ้

คน้พบไปออกแบบโครงสรำ้งกฎหมำยใหมท่ีจ่ะน ำไปบงัคับใชท้ัว่ประเทศ 
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งานบรกิารคอืงานทีม่คีณุคา่  
 
งำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่นัน้เป็นจรงิได ้ขัน้แรกคอืจะตอ้งยอมรับวำ่งำนบรกิำร
ไมใ่ชก่ำรถกูละเมดิ หรอืถกูแสวงหำประโยชนท์ำงอำญำโดยอตัโนมตั ิแตง่ำน
บรกิำรกค็ลำ้ยงำนอืน่หรอืคลำ้ยกบัควำมสมัพันธร์ะหวำ่งมนุษยก์บัมนุษยท์ั่วไป 
พนักงำนบรกิำรก็คอืแรงงำน ทีม่สีภำพกำรท ำงำนทีแ่ตกตำ่งหลำกหลำยกนั
ไป พนักงำนบรกิำรก็คลำ้ยแรงงำนทั่วไป 
 
รปูแบบงานบรกิารทีย่อมรบัไมไ่ด ้และพนกังานบรกิารพจิารณาวา่คอื
การแสวงหาประโยชน ์จ าเป็นตอ้งมกีารแกไ้ขอยา่งเรง่ดว่นคอื 

1. การหกัเงนิเดอืน 

2. การบงัคบัใหด้ ืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์

3. การไมม่อีสิระทีจ่ะเลอืก หรอืปฏเิสธลกูคา้ เชน่ การใชเ้ป้าบงัคบั 

การขูจ่ะใหอ้อกจากงาน เป็นตน้ 

4. การไดร้บัสว่นแบง่รายไดน้อ้ยกวา่ 50%  

เรำจะสำมำรถเริม่ตน้กำรปฏริปูสถำนกำรณ์พนักงำนบรกิำรในประเทศไทยได ้
ก็ดว้ยกำรกำ้วออกจำกควำมเชือ่สว่นบคุคลเกีย่วกบัเรือ่งเพศและวถิทีำงเพศ 
แลว้มองไปทีส่ทิธติำมธรรมชำตทิีพ่วกเรำมรีว่มกนัในฐำนะมนุษย ์และในฐำนะ
แรงงำนเหมอืนกนั ดว้ยกำรรือ้กรอบกำรท ำงำนเดมิเรือ่งกำรลงโทษทำงอำญำ
ทีก่ระท ำตอ่พนักงำนบรกิำร เรำสำมำรถสรำ้งกรอบกำรท ำงำนใหมท่ีใ่หก้ำร
ปกป้องสทิธมินุษยชนและศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์และดว้ยกำรวำงเครือ่งมอื
เดมิลงกอ่น เรำจงึจะสำมำรถสรำ้งเครือ่งมอืใหมท่ีม่ปีระสทิธภิำพมำกกวำ่เดมิ 
คอืเครือ่งมอืทีส่ำมำรถชว่ยสรำ้งสงัคมใหม้คีวำมเขม้แข็งมำกขึน้ เป็นสงัคมที่
งำนทกุประเภทคอืงำนทีม่คีณุคำ่ 
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งานวจิยัชุมชนของเอ็มพาวเวอรม์ลีกัษณะชุมชนนยิม 
กลา่วคอืค าถามและค าตอบของงานวจิยัไดม้าจาก
ประสบการณ์ของกนัและกนัในชุมชนพนกังานบรกิาร 
งานวจิยัเอ็มพาวเวอรค์อืการวจิยัจากภายในสูภ่ายนอก   
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นีค่อืกำรวจิัยชมุชนและคอืเอกสำรทีม่กีำรแลกเปลีย่นควำมคดิเห็น 
 

ทีพ่นักงำนบรกิำรไดถ้ำมค ำถำมซึง่กนัและกนัวำ่  
“เรำมสีภำพกำรท ำงำนทีเ่หมอืนกนัอยำ่งไรบำ้ง?”  
“งำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่นัน้เป็นอยำ่งไร?” และ  

“กำรแสวงหำประโยชนใ์นงำนของเรำคอือะไร?” 
 

 

 

 

เอม็พาวเวอร์ไดจ้ดัแสดงงานนิทรรศการ  
เร่ืองของค าจ่ิง  ในเดือนมีนาคม 2553 ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
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ระเบยีบวธิวีจิยั 

นีค่อืเอกสำรทีไ่ดจ้ำกกำรแลกเปลีย่นควำมคดิเห็นของชมุชนทีส่รำ้งจำก
ควำมรู ้ขอ้คน้พบจำกกำรวจิยัและประสบกำรณ์ของมลูนธิเิอม็พำวเวอร ์โดยมี
พนักงำนบรกิำรมำกกวำ่ 228 คนเขำ้รว่มโครงกำรวจัิยครัง้นีร้วมทัง้มสีว่นรว่ม
ในกำรประชมุเชงิวชิำกำร(เวริค์ชอ็ป)ทีจั่ดขึน้ในหกจังหวดัของประเทศไทย 
ทัง้นีร้ะหวำ่งท ำวจิัยเรำไมเ่พยีงคน้หำค ำตอบ แตไ่ดถ้ำมค ำถำมไปดว้ย คอื
“เรำมสีภำพกำรท ำงำนทีเ่หมอืนกนัอยำ่งไรบำ้ง?” “งำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่นัน้
เป็นอยำ่งไร?” และ “กำรแสวงหำประโยชนใ์นงำนของเรำคอือะไร?” 
  
เรำรวบรวมค ำตอบแลว้น ำมำเปรยีบเทยีบกบัสถำนกำรณ์ของพนักงำนบรกิำร
ในชมุชนพนักงำนบรกิำรเอ็มพำวเวอรใ์นจังหวัดเชยีงใหมซ่ ึง่มจี ำนวนพนักงำน
บรกิำรถงึประมำณ 3,000 คน และเรำถอืวำ่เป็นตวัแทนของธรุกจิภำคบรกิำร
ของไทยโดยทัว่ไป 
 
ในกระบวนกำรวจัิยไดม้ขีัน้ตอนกำรศกึษำคน้ควำ้ขอ้มลูจำกเอกสำรตำ่งๆ เพือ่
คน้หำกฎหมำยและนโยบำยสำกลตำ่งๆ ทีม่คี ำจ ำกดัควำมและค ำอธบิำยเรือ่ง 
“กำรแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรคำ้ประเวณี” 9 
 
งำนวจัิยชิน้นีข้องเรำไดมุ้ง่ควำมสนใจเป็นพเิศษตอ่กำรแสวงหำประโยชนจ์ำก
แรงงำนและงำนทีม่คีณุคำ่ในภำคงำนอืน่ โดยบทควำมทีเ่รำสนใจเป็นกำร
เฉพำะคอื “ระหวำ่งงำนทีม่คีณุคำ่และแรงงำนบงัคบั: ส ำรวจตรวจสอบกำร
แสวงหำประโยชน”์ โดย Klara Skrivankova จัดพมิพโ์ดยมลูนธิ ิJoseph 
Rowntree ในปี 255310 
 
ในระหวำ่งทีเ่รำก ำลังจัดท ำเอกสำรงำนวจิัยนี ้เรำไดรั้บควำมรว่มมอืจำก Silke 
Heumann และ Karin Astrid Siegmann จำกสถำบนัสงัคมศกึษำสำกล 
(The International Institute of Social Studies : ISS) จำกประเทศ 

                                        
9
 EXPLOITATION OF PROSTITUTION  Review of Law and Policy by Rachael McGuin 

for Empower Foundation April 2013 
10

www.gla.gov.uk/PageFiles/1602/JRF%20%20Between%20decent%20work%20a
nd%20forced%20labour.pdf 

 

http://www.gla.gov.uk/PageFiles/1602/JRF%20%20Between%20decent%20work%20and%20forced%20labour.pdf
http://www.gla.gov.uk/PageFiles/1602/JRF%20%20Between%20decent%20work%20and%20forced%20labour.pdf
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เนเธอรแ์ลนด ์ซึง่ก ำลังจัดท ำงำนวจัิยในลกัษณะเดยีวกนันีอ้ยูเ่ชน่กนั คอื “มุง่
สูม่มุมองใหมเ่รือ่งกำรขำดควำมมัน่คงปลอดภยัดำ้นแรงงำน และ งำนทีม่ี
คณุคำ่ของพนักงำนบรกิำร (Towards new perspectives on labour 
precarity and decent work of sex workers)” ซึง่จะจัดพมิพโ์ดย
สถำบนัวจิัย Civic Innovation Research Initiative (CIRI) โดยใหเ้ป็นบท
หนึง่ในหนังสอืของสถำบนัวจัิยนี ้หนังสอืชือ่ The Meaning of Civic 
Innovation (ควำมหมำยของนวัตกรรมเพือ่ชมุชน) ซึง่โอกำสนีไ้มเ่พยีงใหเ้รำ
มพีืน้ทีแ่ลกเปลีย่นควำมคดิเห็นและขอ้คน้พบ แตก่ระบวนกำรควำมรว่มมอืได ้
ชว่ยใหเ้รำมคีวำมเขำ้ใจทีก่ระจำ่งชดัเจนมำกยิง่ขึน้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“งำนของฉันคอืงำนทีด่ ีฉันท ำงำนนีม้ำเป็นเวลำ 10 ปีแลว้ เพรำะกำร
ท ำงำนเป็นพนักงำนบรกิำรท ำใหฉั้นซือ้ทีด่นิของตนเองได ้และฉันก็มี
เงนิเกบ็ไวใ้ชย้ำมเกษียณดว้ย”  
            ดำว – พนักงำนบรกิำร, เอ็มพำวเวอร,์ ธันวำคม 2558  

             เวทีแสดงจริงของเอม็พาวเวอร์ 
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ความหมายจากความเขา้ใจของเรา  

งานทีม่คีณุคา่  
 
แนวคดิเรือ่งงำนทีม่คีณุคำ่ไดรั้บกำรเอย่ถงึเป็นครัง้แรกโดยผูอ้ ำนวยกำรของ 
ILO ในรำยงำนของเขำในปี 2542 ทีน่ ำเสนอตอ่กำรสมัมนำ แรงงำนสำกล 
โดยกลำ่ววำ่ ‘งำนทีม่คีณุคำ่ คอื งำนทีก่อ่ใหเ้กดิผลตอบแทน ภำยใตส้ภำวะที่
มเีสรภีำพ ควำมยตุธิรรม ควำมมัน่คงปลอดภยั และศักดิศ์ร ีโดยไดรั้บกำร
คุม้ครองสทิธ ิไดรั้บคำ่ตอบแทนอยำ่งเพยีงพอ รวมทัง้ไดรั้บกำรคุม้ครองทำง
สงัคม’11  
 
ศักดิศ์รใีนบรบิทของกำรท ำงำน คอื กำรใหก้ำรยอมรับวำ่ กำรท ำงำนคอื
กจิกรรมของมนุษย ์แรงงำนไมใ่ชส่ ิง่ของทีไ่มม่ชีวีติจติใจ โลกใหค้ณุคำ่แก่
ตลำด ดังนัน้ งำนคอืแหลง่ของศักดิศ์รขีองมนุษยแ์ละควำมเป็นอยูท่ีด่ขีอง
ครอบครัว มนุษยท์กุคนทีท่ ำงำนมสีทิธแิละตอ้งไดรั้บกำรปกป้องสทิธิ12 
 
ในปี 2549 ILOไดแ้จกแจงคณุสมบตัขิองงำนทีม่คีณุคำ่วำ่เป็นดังนี ้
 

 คอืงำนทีก่อ่ใหเ้กดิผลและปลอดภยั;  

 คอืงำนทีรั่บประกนักำรเคำรพสทิธแิรงงำน; 

 คอืงำนทีใ่หค้ำ่ตอบแทนอยำ่งเพยีงพอ;  

 คอืงำนทีใ่หก้ำรคุม้ครองทำงสงัคม; 

 คอืงำนทีค่ ำนงึถงึประเด็นทำงสงัคม มเีสรภีำพของสหภำพแรงงำน มี

กลไกกำรเจรจำตอ่รองรว่ม(ระหวำ่งนำยจำ้งและสหภำพแรงงำน) 

และค ำนงึถงึกำรมสีว่นรว่ม  

 
 
 

                                        
11

 ILO 2006, p. 15 
12

 FACTS ON Decent Work  ILO 2015 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--
-dgreports/-dcomm/documents/publication/wcms_082654.pdf              

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-dcomm/documents/publication/wcms_082654.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-dcomm/documents/publication/wcms_082654.pdf
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“มนัจะดกีวำ่ส ำหรับสงัคมไหม คอืแทนทีจ่ะมองวำ่เรำเป็นอำชญำกร
จ ำนวน 300,000 คนแลว้จับเรำ แตเ่ปลีย่นมำมองวำ่เรำคอืแรงงำน คอืแม ่
คอืคนดแูลครอบครัวจ ำนวน 300,000 คน เพรำะในฐำนะแรงงำน ในฐำนะ
แมแ่ละคนดแูลครอบครัว เรำสำมำรถชว่ยแกปั้ญหำตำ่งๆ ของสงัคมได ้แต่
ในฐำนะอำชญำกร เรำท ำไมไ่ด”้  

มำล ี– พนักงำนบรกิำร, เอ็มพำวเวอร,์ สงิหำคม 2558  
 

 
 

กำรสรำ้งควำมเขำ้ใจใหช้ดัเจนวำ่ งำนบรกิำรคอืงำน สำมำรถเปลีย่น
ควำมสนใจจำกกำรมุง่ไปทีก่ำรลงโทษเพรำะพฤตกิรรมกำรท ำผดิ

ศลีธรรมทำงเพศ ไปเป็นกำรยกระดับสภำพกำรท ำงำนและคณุภำพชวีติ  
 

ของพนักงำนบรกิำร รวมทัง้ขยำยควำมเป็นอยูท่ีด่ใีหค้รอบคลมุคนทกุ
กลุม่ของสงัคมดว้ย 

 

 การเฉลมิฉลองที่แคนดบูาร์ กบัเพื่อนๆ จากอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก   
 การรวมตวักนัขององคก์รท างานกบัพนกังานบริการ เดือนกมุภาพนัธ์  2558  
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รปูแบบงานทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบั 13 
 
ในภำคของอำชพีและงำนสว่นใหญนั่น้ มสีภำพกำรท ำงำนทีแ่ตกตำ่ง
หลำกหลำยทีส่ำมำรถน ำมำเปรยีบเทยีบจัดอนัดับจำกสภำพงำนทีม่คีณุคำ่ไป
จนถงึสภำพงำนทีต่ ำ่กวำ่มำตรฐำน และในบำงกรณีพบวำ่เป็นแรงงำนบงัคับ 
รวมทัง้กลุม่ยอ่ยของสภำพงำนบงัคับ เชน่ แรงงำนขดัหนี ้หรอื กำรคำ้มนุษย ์
 
ILO ไดจ้ดัประเภทครอบคลมุสภำพกำรท ำงำนตำ่งๆ ทีม่ลีักษณะเป็น “รปูแบบ
งำนทีย่อมรับไมไ่ด ้(Unacceptable Forms of Work (UFW))” คอืมสีภำพ
ตรงกนัขำ้มกบังำนทีม่คีณุคำ่และจ ำเป็นตอ้งก ำจดัใหห้มดไป รปูแบบงำนที่
ยอมรับไมไ่ดนั้น้ไมไ่ดก้ลำ่วถงึธรรมชำตขิองงำนหรอืประเภทงำนวำ่คอืงำน
อะไร แตห่มำยถงึสภำพกำรท ำงำน เนน้วำ่งำนนัน้ท ำใหเ้สร็จไดอ้ยำ่งไร 
 
รปูแบบงำนทีย่อมรับไมไ่ด ้หมำยถงึสภำพกำรท ำงำนทีล่ะเมดิสิง่ตอ่ไปนี ้:   
    (i) กำรเคำรพรำ่งกำย  
    (ii) ศักดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์
    (iii) กำรเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจ  
 
ILOไดอ้ธบิำยรปูแบบงำนทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรับวำ่คอืสภำพกำรท ำงำนที:่ 

• ปฏเิสธหลักกำรพืน้ฐำนและสทิธใินกำรท ำงำน คอื,  
1.1 กำรเลอืกปฏบิตัใินกำรจำ้งงำนและอำชพี  
1.2 แรงงำนบงัคับ  
1.3 แรงงำนเด็ก  
1.4 เสรภีำพของสหภำพแรงงำนและกำรเจรจำตอ่รองรว่ม  

• ท ำใหช้วีติ สขุภำพ เสรภีำพ ศักดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์และควำม
มัน่คงปลอดภยัของแรงงำนตกอยูใ่นควำมเสีย่งทีจ่ะถกูละเมดิ 
• ท ำใหค้รอบครัวของแรงงำนตกอยูใ่นสภำพยำกจนอยำ่งมำก14   
 
 
 

                                        
13 เนื้อหำนี้คดัมำจำกวตัถุประสงค์และควำมเป็นมำของกำรจดัเวริค์ชอ็ปกบัผูเ้ชีย่วชำญเรื่องควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะใชว้ธิกีำร
เดลฟ่ี (Delphi Methodology) ในกำรระบุขอบเขตและใหค้ ำอธบิำยรปูแบบงำนทีย่อมรบัไม่ได้ ซึง่จดัขึน้ในกรุงเจนีวำ เดอืน
ธนัวำคม พ.ศ.2556  
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“ประเด็นคอื ลักษณะควำมสมัพันธท์ีเ่ช ือ่มระหวำ่งบคุคลทีเ่ป็น
ลกูจำ้งกบั ‘นำยจำ้ง’ ไมใ่ชป่ระเภทของงำนทีล่กูจำ้งท ำ – ผูห้ญงิที่
ถกูคำ้มนุษยแ์ละถกูบงัคบัใหเ้ป็นโสเภณีไดรั้บกำรจัดประเภทเป็น
แรงงำนบงัคับดว้ยเหตผุลคอืสภำพกำรท ำงำนท ำใหเ้ธอตกอยูใ่น
อนัตรำย ซ ึง่กจิกรรมทำงเพศทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของงำนของเธอ หรอื 

                                                                                                                         
 
 14 คดัมำจำกโครงกำรและงบประมำณส ำหรบัปี พ.ศ. 2557-2558 

โปสเตอร์รณรงคเ์ร่ืองสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและยติุธรรม 

เอม็พาวเวอร์ 2547  
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สถำนะถกูกฎหมำยหรอืผดิกฎหมำยของอำชพีทีเ่ธอท ำนัน้น ำมำใช ้
เป็นเหตผุลของแรงงำนบงัคบัไมไ่ด”้ 15 

 
สภำพกำรท ำงำนนัน้สำมำรถวัดไดโ้ดยพจิำรณำจำกองคป์ระกอบตอ่ไปนี้:  
 

2.1 กำรคัดเลอืกและรับเขำ้ท ำงำน และกำรท ำสญัญำกำรจำ้งงำน  
2.2 ชัว่โมงกำรท ำงำน   
2.3 รำยไดท้ีเ่กดิจำกกำรท ำงำนนัน้  
2.4 สขุอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  
2.5 กำรคุม้ครองทำงสงัคม  
2.6 กำรเขำ้ถงึกำรชดเชยหรอืกำรคุม้ครองและกำรแกปั้ญหำ 
     หำกเกดิกำรละเมดิขึน้  

 
การใชแ้รงงานบงัคบั  
 
กำรหำ้มไมใ่หใ้ชแ้รงงำนบงัคับโดยอนุสญัญำองคก์ำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ
หรอืILO (โดยเฉพำะฉบบัที ่29 และ 105 ) พำเรำยอ้นกลับไปยงัครึง่แรกของ
ศตวรรษที2่0 อนุสญัญำแรงงำนบงัคับฉบบัที ่29 (ปี 1930 หรอื พ.ศ.2473)16 
ไดใ้หค้วำมหมำยของแรงงำนบงัคับวำ่คอื: 

a) งำนและกำรบรกิำรทกุรปูแบบที;่ 
        - ไมไ่ดท้ ำดว้ยควำมสมคัรใจ; 
        - ท ำเพรำะกำรบบีบงัคับโดยใชบ้ทลงโทษ  
 
โดยทั่วไปแลว้ แรงงำนบงัคบัตำ่งๆ มลีกัษณะส ำคญัรว่มกนัสองประกำรคอื 
กำรบบีบงัคับ และกำรลดิรอนเสรภีำพ 
 
การบบีบงัคบั 
 
ตำมนยิำมของ ILO กำรบบีบงัคับโดยใชก้ำรลงโทษไมไ่ดห้มำยควำมวำ่
จะตอ้งมกีำรลงโทษจรงิเสมอไป แตพ่บวำ่มกีำรใชก้ำรขูเ่ข็ญดว้ยวธิกีำรตำ่งๆ 
ซึง่บำงครัง้คอืกำรขม่ขูท่ำงจติใจ หรอืขูจ่ะท ำใหส้ญูเสยีสทิธทิำงสงัคม สทิธ ิ
ประโยชนห์รอืผลประโยชนต์ำ่ง ๆ ทีเ่คยม ีเชน่ กำรขูจ่ะไมจ่ำ่ยคำ่จำ้ง เป็นตน้  

                                        
15 ILO Minimum Estimate of Forced Labour in the World 2005, p 8 
16 ILO Forced Labour Convention, 1930: Article 2(1) 
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ในขณะที ่ILO ยอมรับวำ่กำรบบีบงัคับโดยใชบ้ทลงโทษสำมำรถอยูใ่นรปูแบบ
ของกำรบบีบงัคับจติใจ แตก่ไ็มย่อมรับวำ่แนวคดินีส้ำมำรถใชก้บัควำมจ ำเป็น
ทำงเศรษฐกจิได ้ดว้ยเหตนุี ้ท ำใหค้วำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งท ำงำนเพือ่หำเลีย้ง
ชพีไมเ่ขำ้ขำ่ยกำรบบีบงัคับโดยใชก้ำรลงโทษ แตจ่ะเขำ้ขำ่ยเมือ่สถำนกำรณ์
นัน้ๆ มอีงคป์ระกอบอืน่ทีส่ง่เสรมิใหเ้ป็นกำรบบีบงัคับโดยใชก้ำรลงโทษ 
นอกจำกนัน้ ILO ไดร้ะบวุำ่ ‘นำยจำ้ง หรอื รัฐ ไมต่อ้งรับผดิชอบกรณีทีม่กีำร
บบีบงัคบัจำกปัจจัยภำยนอกหรอืกำรบงัคับทำงออ้ม’17 
 
จำกมมุมองของงำนทีม่คีณุคำ่ ‘เสรภีำพในกำรเลอืก’ หมำยถงึ ลกูจำ้งเป็น
เจำ้ของอ ำนำจในกำรตอ่รองและสำมำรถเจรจำตอ่รองกบันำยจำ้งเกีย่วกบั
เงือ่นไขและสภำพกำรจำ้งงำนโดยไมถ่กูลงโทษ 
 
ในสถำนกำรณ์กำรใชแ้รงงำนบงัคับ นำยจำ้งมอี ำนำจเบด็เสร็จในกำรก ำหนด
สภำพและกฎเกณฑก์ำรท ำงำน และลกูจำ้งไมส่ำมำรถปฏเิสธโดยไมถ่กู
ลงโทษ 
 
ILO ไดช้ีว้ำ่หำกสภำพกำรจำ้งงำนใดพบตัวชีว้ดัตอ่ไปนีจ้ ำนวนสองประกำรขึน้
ไป แสดงวำ่มคีวำมชดัเจนอยำ่งมำกวำ่คอืสภำพกำรใชแ้รงงำนบงัคับ : 
 

 กำรคกุคำม ขูเ่ข็ญ จะท ำรำ้ยรำ่งกำยหรอืกระท ำควำมรนุแรงทำงเพศ  
 กำรจ ำกดักำรเดนิทำง ทัง้สถำนทีท่ ำงำนและพืน้ทีก่ ำหนดเฉพำะ 
 กำรเป็นแรงงำนขดัหนี:้ แรงงำนท ำงำนเพือ่จำ่ยหนีห้รอืเงนิกูท้ีไ่มส่ม

เหตผุล และไมไ่ดรั้บคำ่จำ้งส ำหรับงำนหรอืบรกิำรทีท่ ำ  

 กำรยดึคำ่จำ้ง ปฏเิสธทีจ่ะจำ่ยคำ่จำ้ง หรอืกำรหักคำ่จำ้งทีม่ำกเกนิ
กวำ่จะยอมรับได ้ 

 กำรยดึเอกสำรประจ ำตวับคุคล เชน่ หนังสอืเดนิทำง บตัรประจ ำตวั
ตำ่งๆ เป็นตน้  

 กำรขูว่ำ่จะแจง้เจำ้หนำ้ทีท่ำงกำรใหม้ำจับกมุหรอืลงโทษ  
 
ตัวชีว้ดัเหลำ่นีถ้กูใชอ้ยำ่งแพรห่ลำยในฐำนะทีเ่ป็นวธิกีำรระบสุภำพกำรท ำงำน
ทีเ่ป็นกำรใชแ้รงงำนบงัคับ นอกจำกนัน้ ILO ยงัไดพ้ัฒนำเดลฟ่ีโมเดล 
(Delphi model (ILO, 2009c)) เพือ่ใชร้ะบสุถำนกำรณ์กำรใชแ้รงงำนบงัคับ 
ทีเ่ป็นผลจำกกำรคำ้มนุษยอ์กีดว้ย 

                                        
17

 ILO, 2002, p. 98 
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“หากคณุยมืเงนิจากธนาคาร ธนาคารก็จะคดิดอกเบีย้คณุ หาก
คณุจา่ยเงนิคนืชา้ธนาคารก็จะสง่จดหมายทวงหนีม้าใหค้ณุ และ
จะโทรหาคณุท ัง้ทีท่ างานและทีบ่า้นจนกวา่คณุจะจา่ยเงนิคนืตาม
ขอ้ตกลง บางคร ัง้ธนาคารสามารถยดึทีด่นิของคณุหากคณุไม่
จา่ยเงนิคนื ไมม่ใีครเรยีกการกระท าเชน่นีว้า่เป็นการขดัหนี ้แต่
เรยีกวา่เครดติหรอืเงนิกู”้ 

ลลีี ่พนักงำนบรกิำร เอ็มพำวเวอร ์เมษำยน 2558 
 

 

 

ประเด็นแรงงำนขดัหนีนั้น้ ไมเ่หมอืนกนั กบักำรทีล่กูจำ้งเป็นหนี้
นำยจำ้ง กำรท ำใหง้ำนบรกิำรทำงเพศเป็นอำชญำกรรมนัน้กดีกนัไมใ่ห ้
พนักงำนบรกิำรเขำ้ถงึกำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิทัว่ไป ดังนัน้กำร
กูย้มืเงนิหรอืกำรเบกิเงนิเดอืนลว่งหนำ้จงึเป็นทำงเลอืกเดยีว และ
แรงงำนขำ้มชำตกิห็ำเงนิจำ่ยคำ่เดนิทำงเขำ้มำท ำงำนดว้ยวธินีี ้  

ตุก๊ตาเหล่าน้ีเป็นตวัแทนพนกังานบริการจ านวนมากกวา่หน่ึงลา้นคนในภูมิภาคอาเซียน  

ชุดใหค้วามรู้เร่ืองพนกังานบริการอาเซียนของเอม็พาวเวอร์ 
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แรงงานบงัคบั (ภายใตก้ฎหมายไทย) 
 
หลำยประเทศก ำหนดใหม้มีำตรกำรป้องกนัพเิศษไมใ่หม้กีำรใชแ้รงงำนบงัคับ 
โดยก ำหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญหรอืกฎหมำยสทิธมินุษยชนแหง่ชำต ิและ
รัฐธรรมนูญลำ่สดุของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 ก ำหนดไวด้ังนี:้ 
 
มำตรำ 38:กำรเกณฑแ์รงงำนจะกระท ำมไิด ้เวน้แตโ่ดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิหง่กฎหมำย เฉพำะเพือ่ประโยชนใ์นกำรป้องปัดภยัพบิตั ิ
สำธำรณะอนัมมีำเป็นกำรฉุกเฉนิ หรอืโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิหง่
กฎหมำยซึง่ใหก้ระท ำไดใ้นระหวำ่งเวลำทีป่ระเทศอยูใ่นภำวะสงครำมหรอืกำร
รบ หรอืในระหวำ่งเวลำทีม่ปีระกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉนิหรอืประกำศใชก้ฎ
อยักำรศกึ 
 
ซึง่เรำหวังวำ่มำตรำนีจ้ะยงัคงอยูใ่นรัฐธรรมนูญฉบบัใหมท่ีจ่ะประกำศใชใ้น
อนำคตของประเทศไทย กำรหำ้มไมใ่หใ้ชแ้รงงำนบงัคับผำ่นกฎหมำยทั่วไป
หรอืกฎหมำยระหวำ่งประเทศนัน้ถอืวำ่กำรบงัคับใชแ้ละกำรฟ้องรอ้งด ำเนนิคดี
เป็นไปคอ่นขำ้งยำกมำก ยกเวน้จะระบวุำ่เป็นกำรท ำผดิทำงอำญำซึง่ก ำหนด
ไวใ้นกฎหมำยแหง่ชำต ิและยงัคงสอดคลอ้งกนักบัทีใ่นหลำยรัฐไดใ้ห ้
สตัยำบนัตอ่อนุสญัญำ ILO ทีเ่กีย่วขอ้งตำ่งๆ เพือ่สรำ้งหลักประกนัวำ่ ‘กำรใช ้

แรงงำนบงัคับหรอืกำรเกณฑแ์รงงำนอยำ่งผดิกฎหมำยจะตอ้งถกูลงโทษตำม
กฎหมำยอำญำ’ 
 
นอกจำกนัน้ ในหลำยมำตรำภำยใตพ้.ร.บ.คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 ก็มี
กำรหำ้มไมใ่หย้ดึคำ่จำ้ง ไมใ่หป้ฏเิสธทีจ่ะจำ่ยคำ่จำ้ง หรอื ไมใ่หห้กัคำ่จำ้งที่
มำกเกนิกวำ่จะยอมรับได ้ 
 
 
แรงงานขดัหนี ้ 
 
อนุสญัญำเสรมิของสหประชำชำตวิำ่ดว้ยกำรเลกิกำรใชท้ำสและกำรคำ้ทำส 
1926 (พ.ศ.2469) ไดก้ลำ่ววำ่แรงงำนขดัหนีค้อื:  

“แรงงำนขดัหนี ้คอื สถำนภำพหรอืเงือ่นไขทีเ่กดิจำกขอ้ผกูมดัของเจำ้หนีท้ีม่ ี
ตอ่ลกูหนี ้คอืควบคมุใหล้กูหนีท้ ำงำนชดใชห้นี ้แตม่ลูคำ่ของงำนทีท่ ำไมไ่ด ้
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ถกูคดิค ำนวณเพือ่ใชห้นีอ้ยำ่งสมเหตสุมผล หรอื ไมไ่ดม้กีำรระบแุละก ำหนด
ระยะเวลำและลกัษณะกำรท ำงำนเพือ่ใชห้นีใ้หช้ดัเจน”  

กลำ่วอกีนัยยะหนึง่ “แรงงำนขดัหนีห้มำยถงึระบบทีแ่รงงำนตดิอยูใ่นพันธะที่
ไมม่คีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะจำ่ยหนีต้ำมจ ำนวนจรงิ ตำมจ ำนวนทีก่ ำหนดขึน้มำ 
หรอืตำมจ ำนวนในจนิตนำกำร ใหห้มดลงได”้     

อยำ่งไรกต็ำม แรงงำนขดัหนีไ้มเ่หมอืนกบักำรทีแ่รงงำนตดิหนีน้ำยจำ้ง:  

“ไมใ่ชท่กุคนทีต่อ้งจำ่ยหนีใ้หน้ำยจำ้งหรอืเจำ้หนีจ้ะตกอยูใ่นสถำนะแรงงำน
ขดัหนีเ้สมอไป หำกนำยจำ้งหรอืเจำ้หนีห้ักคำ่จำ้งอยำ่งสมเหตสุมผล ไมไ่ด ้
เพิม่จ ำนวนหนี ้ไมไ่ดข้ยำยระยะเวลำกำรช ำระหนีอ้อกไปเรือ่ยๆ ก็ถอืวำ่ไมใ่ช่
แรงงำนขดัหนี ้ทัง้นีพ้บวำ่แรงงำนขำ้มชำตจิ ำนวนมำกไดจ้ำ่ยหนีค้ำ่เดนิทำง
ดว้ยวธินีี ้

ถงึแมว้ำ่จะไมใ่ชแ่รงงำนขดัหนี ้แตก่็ยงัอำจเป็นกำรกระท ำทีผ่ดิกฎหมำย
เพรำะมนัจ ำเป็นตอ้งมใีครสกัคนท ำงำนใหน้ำยจำ้งคนใดคนหนึง่เพือ่จะจำ่ย
หนี”้  

มกัจะมกีำรคำดคะเนวำ่กำรเกดิหนีนั้น้ท ำใหต้กอยูใ่นสถำนกำรณ์ถกูบบีบงัคบั
และเสีย่งอนัตรำยโดยอตัโนมตั ิซึง่คอืกำรสนันษิฐำนวำ่ควำมสมัพันธล์กัษณะ
นีค้อื “กำรบบีบงัคบั” และกำรเป็นหนีค้อืรปูแบบของกำรผกูมดั หรอื 
พันธนำกำร หรอืกระทั่งควำมเป็นทำส แตค่วำมหมำยของกำรเป็นหนีแ้บบ
แรงงำนขดัหนีน้ี ้“ไมย่อมรับวำ่ควำมสมัพันธเ์ชงิแลกเปลีย่นทีบ่คุคลยอมรับ
กำรเป็นหนีแ้ละเต็มใจจะจำ่ยหนีค้นืผูท้ีอ่ ำนวยควำมสะดวกใหต้นเดนิทำงยำ้ย
ถิน่เพือ่ท ำงำนวำ่คอืแรงงำนขดัหนี ้– ยกเวน้หำกมกีำรควบคมุใหเ้ป็นทำสดว้ย
กำรใชค้วำมรนุแรงและลดิรอนเสรภีำพของบคุคลทีเ่ป็นหนี้”18 

ในควำมเป็นจรงิแลว้ กำรเป็นหนีค้อืสว่นหนึง่ตำมธรรมชำตขิองกำรยำ้ยถิน่
เพือ่ท ำงำนของแรงงำนขำ้มชำตทิีย่ำกจน กำรกูเ้งนิหรอืกำรเบกิเงนิเดอืน
ลว่งหนำ้เพือ่เดนิทำงยำ้ยถิน่นัน้ ไมค่อ่ยจะส ำคัญสกัเทำ่ไรหำกเทยีบกบั
ควำมสมัพันธแ์ละรำยละเอยีดของขอ้ตกลงกำรกูย้มืเงนินัน้ๆ และมกีำรปฏบิตั ิ
ตำมขอ้ตกลงนัน้เชน่ไร ซึง่รวมไปถงึกำรพจิำรณำวำ่สภำพกำรท ำงำนถกูระบุ

                                        
18

 Human Rights and Social Justice in a Global Perspective Susan C. Mapp Assistant 
Professor of Social Work Elizabethtown College 
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ไวใ้นขอ้ตกลงกำรกูย้มืดว้ยหรอืไม ่ ทัง้นีก้ำรตัง้ค ำถำมวำ่ แรงงำนขำ้มชำติ
ไดรั้บในสิง่ทีเ่ขำจำ่ยไปหรอืไม ่? น่ำจะเป็นประโยชนม์ำกกวำ่ในฐำนะทีเ่ป็น 
“บรรทัดฐำนทีใ่ชใ้นกำรตดัสนิใจวำ่ หนี ้นัน้ มลีกัษณะเป็น กำรบงัคับขูเ่ข็ญ 
กำรโกง กำรท ำใหไ้มส่ำมำรถจำ่ยคนืได ้กำรเอำรัดเอำเปรยีบ หรอื เป็นเพยีง
หนีท้ีส่ำมำรถจำ่ยคนืไดต้ำมปกต”ิ19 

กำรเป็นหนีไ้มค่วรถกูมองโดยอตัโนมตัวิำ่คอืกำรเป็นแรงงำนขดัหนี ้แตค่วรมี
กำรพจิำรณำโดยใชก้รอบมำตรฐำนแหง่ชำตทิีใ่ชก้บักำรใหกู้ย้มืเงนิทั่วไป 
และควรพจิำรณำวำ่เป็นกำรหลอกลวง กำรบบีบงัคับขูเ่ข็ญ และกำรท ำผดิ
สญัญำ หรอืไม ่

หนีใ้นกฎหมายไทย 
 
เงนิกูแ้ละกำรจำ่ยเงนิกูไ้ดรั้บกำรจัดกำรภำยใตก้ฎหมำยแพง่และพำณชิย ์
ปัจจบุนัอตัรำดอกเบีย้สงูสดุจะตอ้งไมเ่กนิ 15 %ตอ่ปีของเงนิตน้ เป็นที่
น่ำสนใจวำ่เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิตำ่งๆ นัน้ไมม่เีพดำนดอกเบีย้ ยกเวน้กรณี
พเิศษ เชน่ บตัรเครดติ ระเบยีบเกีย่วกบักำรคุม้ครองและกำรแกปั้ญหำ
เกีย่วกบัเงนิกูนั้น้อยูใ่นพ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้รโิภคและพ.ร.บ.วำ่ดว้ยขอ้สญัญำที่
ไมเ่ป็นธรรม20 
 
งานทีไ่ดท้ า 
 
เรำเขำ้ใจวำ่สภำพกำรท ำงำนทีต่ ่ำกวำ่มำตรฐำนซึง่ถงึแมจ้ะมลีักษณะเป็น 
“รปูแบบงำนทีย่อมรับไมไ่ด”้ ดว้ยนัน้ ไมไ่ดถ้กูจดัใหเ้ป็นอำชญำกรรมหรอื
แรงงำนบงัคับโดยอตัโนมตั ิเชน่เดยีวกนักบักำรขำดทำงเลอืกทำงเศรษฐกจิที่
ท ำใหค้นจ ำนวนหนึง่ท ำงำนในสภำพกำรท ำงำนหนึง่ๆ นัน้ก็ไมส่ำมำรถ
พจิำรณำวำ่เป็นแรงงำนบงัคบัดว้ยเชน่กนั 
 
หำกมองเชงิเปรยีบเทยีบแลว้เรำจะพบวำ่ในโลกนีม้คีนเพยีงจ ำนวนนอ้ยมำกที่
สำมำรถยนืยนัสทิธทิีจ่ะท ำงำนประกอบอำชพีทีพ่วกตนไดเ้ลอืกเองอยำ่ง
แทจ้รงิและท ำงำนอยำ่งมคีวำมสขุดว้ย 

                                        
19

 Prostitution, Power and Freedom Julia O'Connell Davidson 2013 
20

 Loan transactions and security interests in Thailand Stephen Frost, Bangkok 
International Associates 
www.bia.co.th/.../Loans%20and%20Security%20Interests%20Art%2007 
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“มนัยากมากทีจ่ะท างานพนกังานบรกิารหากคณุไมรู่ส้กึสนกุกบัการ
ท างานจรงิๆ หากคณุตอ้งบงัคบัตนเองใหท้ างานคณุก็จะหารายไดไ้ด้
ไมม่าก ซึง่ก็จะท าใหค้ณุไมค่อ่ยมแีรงจงูใจทีจ่ะท างานตอ่ไปดว้ย หาก
คณุไมช่อบงานนี ้คณุก็ท างานนีไ้มไ่ด”้ 

ผึง้ – พนกังานบรกิาร เอ็มพาวเวอร,์ สงิหาคม 2559  
 

   

 

พวกเรำสว่นใหญ ่“ท ำงำนดว้ยควำมรูส้กึวำ่ตอ้งท ำ ซ ึง่กเ็หมอืนกบังำนทัง้หมด
ในสงัคมทนุนยิมทีไ่มไ่ดท้ ำเพรำะรูส้กึรัก แตก่็เหมอืนแรงงำนอืน่ๆ น่ันแหละ
คอื หำกเรำหยดุท ำงำน เรำกบัลกูๆ ของเรำก็อดตำย  ” 

 

กิจกรรมการเยี่ยมเยือนกนัในสถานท่ีท างาน เอ็มพาวเวอร์ 
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คนจ ำนวนมำกคน้พบควำมหมำยและรำงวลัจำกกำรท ำงำนทีพ่วกเขำท ำ 
ถงึแมว้ำ่งำนทีท่ ำนัน้จะไมใ่ชง่ำนทีพ่วกเขำอยำกท ำเป็นอนัดับแรก  หลำยคน
คน้พบวำ่ตนเองตดัสนิใจท ำงำนตอ่ไปทัง้ๆ ทีไ่มรู่ส้กึสนุกกบังำนนัน้ แตเ่พรำะ
งำนนัน้ไดใ้หส้ ิง่ทีเ่ขำพอใจ เชน่ จ ำนวนรำยได ้จ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำน 
สถำนทีท่ ำงำน สถำนะ  หรอื ทักษะควำมสำมำรถ ซึง่งำนทีเ่ป็นตัวเลอืกอืน่ไม่
สำมำรถใหส้ิง่ทีพ่วกเขำจ ำเป็นตอ้งไดรั้บเหลำ่นีไ้ด ้
 
ตำมทีรั่บรูก้นัวำ่มแีรงงำนในทกุสำขำอำชพีทีไ่มช่อบงำนทีพ่วกเขำท ำ เรำจงึ
ขอเพิม่ค ำทีแ่สดงถงึควำมหว่งใยตอ่ประเด็นนีค้อื “งำนทีไ่ดท้ ำ” ซึง่หมำยถงึ
แรงงำนทีป่ระสงคอ์ยำกท ำงำนอืน่ทีไ่มใ่ชง่ำนทีก่ ำลังท ำอยู ่แตไ่มม่ตีัวเลอืก
งำนอืน่ทีด่กีวำ่ หรอืงำนอืน่ใหค้ำ่จำ้งทีไ่มเ่พยีงพอตอ่ควำมจ ำเป็น หรอืไมใ่ห ้
อสิรภำพ เป็นตน้ บทควำมในวำรสำรวอลลส์ตรทีไดก้ลำ่ววำ่แฮรสิโพลลไ์ดค้น้
พบวำ่ จ ำนวนแรงงำน 41 % รูส้กึไมพ่งึพอใจในงำนทีพ่วกเขำท ำ เรำขอเรยีก
แรงงำนเหลำ่นีว้ำ่เป็นแรงงำนทีก่ ำลังท ำ“งำนทีไ่ดท้ ำ”21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
21

 Harris Poll: Many Employees Dislike Their Job and Employers The Wall Street 
Journal Online http://www.wsj.com/articles/SB111523804494924885 
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“เรำเห็นแรงงำนอืน่ๆ เชน่ คนสง่อำหำรและพนักงำนเสริฟ์อำหำร ที่
ไดรั้บคำ่จำ้งนอ้ยและถกูแสวงหำประโยชน์ แตส่งัคมก็ยงัยอมรับเรือ่งนี ้
แรงงำนดังกลำ่วนีม้องพวกเรำจำกขำ้งนอก... พวกเขำจ ำเป็นทีจ่ะตอ้ง
เขำ้ใจพวกเรำจำกขำ้งใน” 
ออมสนิ – พนักงำนบรกิำร, เอ็มพำวเวอร,์ กนัยำยน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เรำตอ้งเริม่ดว้ยกำรฟังวำ่พนักงำนบรกิำรไดใ้หค้วำมหมำยและมปีระสบกำรณ์
ถกูแสวงหำประโยชนอ์ยำ่งไร ควำมเขำ้ใจวำ่พนักงำนบรกิำรท ำงำนภำยใต ้
สภำพและเงือ่นไขอะไรบำ้ง และกำรใชค้วำมหมำยและค ำอธบิำยของ
พนักงำนบรกิำรในกำรตดัสนิใจวำ่กำรแสวงหำประโยชนใ์นธรุกจิภำคบรกิำรจะ
สำมำรถตรวจสอบและแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุไดอ้ยำ่งไร 

โปสเตอรล์ะคร ออกแบบโดยพนกังานบรกิาร 
กนัยายน 2558  
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การแสวงหาประโยชน ์

ควำมหมำยพืน้ฐำนของค ำวำ่ “แสวงหำประโยชน”์ คอื กำรหำผลประโยชน์
อยำ่งไมย่ตุธิรรม ดกิชัน่นำรอีอ๊กซฟ์อรด์ใหค้วำมหมำยค ำวำ่แสวงหำประโยชน์
คอื “สถำนกำรณ์ทีใ่ครคนใดก็ตำมปฏบิตักิบัคนอืน่อยำ่งไมย่ตุธิรรม 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เพือ่หำเงนิจำกกำรท ำงำนของคนทีถ่กูแสวงหำประโยชน”์ 

มคีวำมสมัพันธร์ะหวำ่งบคุคลทีพ่บในชวีติประจ ำวันมำกมำยทีข่ ึน้อยูก่บัฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึง่ทีไ่ดรั้บผลประโยชนจ์ำกอกีฝ่ำยหนึง่ และมกัเป็นควำมสมัพันธท์ีไ่ม่
ยตุธิรรม เชน่ ควำมสมัพันธร์ะหวำ่งนำยจำ้งกบัลกูจำ้ง ระหวำ่งผูข้ำยกบัผูซ้ ือ้ 
สถำบนัใหกู้ย้มืเงนิกบัผูกู้ ้เป็นตน้ 

ถงึแมค้วำมสมัพันธล์กัษณะนีส้ว่นใหญจ่ะเป็นกำรแสวงหำประโยชนอ์ยำ่งเห็น
ไดช้ดั แตก่็อยูภ่ำยใตก้ฎหมำย สงัคมและรัฐยอมรับวำ่มนัเกดิขึน้ได ้และน่ัน
คอื “กำรแสวงหำประโยชนอ์ยำ่งถกูกฎหมำย” อยำ่งชดัเจน และสรำ้งควำม
พงึพอใจใหแ้กต่ลำดมำกกวำ่แรงงำน 

ดเูหมอืนวำ่ ILO จะรับทรำบและไมย่อมรับวำ่มขีอ้จ ำกดัและกำรใชอ้ ำนำจบบี
บงัคับในตลำดแรงงำน อยำ่งไรก็ตำม ILO ก็ยงัไมไ่ดใ้หรั้ฐรับผดิชอบทีจ่ะ
สรำ้งเงือ่นไขภำยนอกทีส่ง่ผลตอ่กำรแสวงหำประโยชนไ์ด ้

“นำยจำ้งหรอืรัฐไมต่อ้งรับผดิชอบตอ่ขอ้จ ำกดัหรอืกำรใชอ้ ำนำจบบี
บงัคับทำงออ้มทีม่อียูจ่รงิในทำงปฏบิตั”ิ22  

รัฐและบรษัิทขำดควำมรูส้กึส ำนกึผดิทีย่งัปลอ่ยใหก้ำรเอำรัดเอำเปรยีบยงัมอียู ่
รัฐลม้เหลวในกำรจัดใหม้สีวสัดกิำรอยำ่งเพยีงพอ คำ่จำ้งทีอ่ยูไ่ด ้เสรภีำพทีจ่ะ
อยูโ่ดยปรำศจำกควำมรนุแรง กำรเขำ้ถงึกำรศกึษำหรอืเงนิทนุ  กำรยอมรับวำ่
งำนทีผู่ห้ญงิท ำ ไมไ่ดรั้บคำ่จำ้ง รวมทัง้โอกำสส ำหรับผูพ้กิำร เป็นตน้ 
 

 

                                        
22

 International Labour Organization, 2002, 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--
declaration/documents/publication/wcms_106143.pdf ( p.98).   

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_106143.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_106143.pdf
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นักแสดงเอ็มพำวเวอรร์ะหวำ่งกำรถำ่ยท ำภำพยนตร์
เรือ่ง  “Last Condom In Siam” 2557 

ค าทีย่งัไมม่คี าจ ากดัความ 

การแสวงหาประโยชนท์างเพศ 
 
กำรแสวงหำประโยชนท์ำงเพศ ยงัไมม่กีำรใหค้วำมหมำยของค ำนีอ้ยำ่งเป็น
มำตรฐำนและเป็นทีย่อมรับโดยทั่วไป เรำไดใ้หค้วำมหมำยค ำนีว้ำ่คอืกำร
แสวงหำผลประโยชนอ์ยำ่งไมย่ตุธิรรมจำกใครก็ตำมเพือ่ควำมพงึพอใจทำง
เพศของผูท้ีก่ระท ำกำรแสวงหำประโยชน ์เชน่ ครทูีส่ญัญำวำ่จะใหเ้กรดทีด่แีก่
นักเรยีนหำกนักเรยีนมเีพศสมัพันธก์บัตน นำยจำ้งทีบ่งัคบัลกูจำ้งใหม้ี
เพศสมัพันธก์บัตนโดยใชก้ำรขูว่ำ่จะใหอ้อกจำกงำนหรอืจะถกูสง่กลับหำกไม่
ยอม ผูใ้หญเ่พศชำยทีห่ลอกเด็กใหร้ว่มถำ่ยท ำภำพยนตรห์รอืถำ่ยภำพทำง
เพศ ผูน้ ำศำสนำทีใ่ชอ้ ำนำจในต ำแหน่งหนำ้ทีข่องตนเพือ่บบีบงัคับคนอืน่ให ้
ยอมมกีจิกรรมทำงเพศดว้ย ต ำรวจทีข่ม่ขูพ่นักงำนบรกิำรวำ่จะเปิดเผย
เรือ่งรำวหรอืจะจับกมุหำกไมใ่หบ้รกิำรทำงเพศฟร ีเหลำ่นีค้อืตวัอยำ่งของกำร
แสวงหำประโยชนท์ำงเพศ  
 
กำรแสวงหำประโยชนท์ำงเพศคอื
อำชญำกรรมทีส่ำมำรถเกดิขึน้ได ้
ในหลำยรปูแบบทัง้ในและนอก
สถำนทีท่ ำงำนและไมไ่ดจ้ ำกดัอยู่
เพยีงกบัอำชพีใดอำชพีหนึง่ 
 
 
 
ทัง้ๆทีม่กีำรใชว้ล ี“กำรแสวงหำ
ประโยชนจ์ำก กำรคำ้ประเวณี” 
หรอื “กำรแสวงหำประโยชนท์ำง
เพศ” ในกฎหมำยระหวำ่งประเทศ
และกฎหมำยของประเทศ
มำเป็นเวลำหลำยทศวรรษ
แลว้ แตก่็ยงัไมม่กีำรให ้
ควำมหมำยทีช่ดัเจนเป็นทีย่อมรับโดยทัว่ไป และกำรใชว้ล ี“กำรแสวงหำประ 
โยชนจ์ำกกำรคำ้ประเวณี” กม็กัคลมุเครอื ไมม่กีำรวเิครำะหห์รอือธบิำยให ้
ชดัเจน รำวกบัวำ่วลนีีไ้ดอ้ธบิำยควำมหมำยและควำมเสยีหำยดว้ยตัวของมนั
เองแลว้ ซ ึง่ควำมจรงิก็ไมเ่ป็นเชน่นัน้ 
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กำรแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรคำ้ประเวณี 

อนุสญัญำวำ่ดว้ยกำรปรำบปรำมกำรคำ้มนุษยแ์ละกำรแสวงหำประโยชนจ์ำก
กำรคำ้ประเวณีไดรั้บกำรเขยีนขึน้ในปี พ.ศ.2492 และไดก้ลำยเป็นอนุสญัญำ
แรกทีใ่ชค้ ำวำ่ “กำรคำ้ประเวณี” รวมทัง้วล ี“กำรแสวงหำประโยชนจ์ำก 
กำรคำ้ประเวณี”23 

ถงึแมจ้ะไมม่กีำรใหค้วำมหมำยค ำวำ่กำรคำ้ประเวณีในเนือ้หำอนุสญัญำ แตก่็
ไดรั้บกำรอธบิำยในบทน ำวำ่คอืสิง่ที ่“ขดัแยง้กบัศกัดิศ์รแีละคณุคำ่ของควำม
เป็นมนุษย ์และเป็นภยัตอ่สวสัดภิำพของครอบครัวและชมุชน” 

เรำทรำบวำ่บทน ำดังกลำ่วนีถ้กูเขยีนขึน้เมือ่กวำ่ 60 ปีมำแลว้ โดยไดรั้บควำม
คดิเห็นจำกผูห้ญงิทั่วไปเพยีงนอ้ยนดิ แตไ่มม่คีวำมคดิเห็นจำกพนักงำน
บรกิำรเลยไมว่ำ่จะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยห์รอืไมก่็ตำม 

ทัง้ๆทีม่กีำรใชว้ล ี“กำรแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรคำ้ประเวณี” หรอื “กำร
แสวงหำประโยชนท์ำงเพศ” ในกฎหมำยระหวำ่งประเทศและกฎหมำยของ
ประเทศมำเป็นเวลำหลำยทศวรรษแลว้ แตก่็ยงัไมม่กีำรใหค้วำมหมำยที่
ชดัเจนเป็นทีย่อมรับโดยทั่วไป และกำรใชว้ล ี“กำรแสวงหำประโยชนจ์ำก
กำรคำ้ประเวณี” ก็มกัคลมุเครอื ไมม่กีำรวเิครำะหห์รอือธบิำยใหช้ดัเจน รำวกบั
วำ่วลนีีไ้ดอ้ธบิำยควำมหมำยและควำมเสยีหำยดว้ยตวัของมนัเองแลว้ ซึง่
ควำมจรงิก็ไมเ่ป็นเชน่นัน้24 

 

                                        
23

 “รัฐท่ีลงนามในอนสุญัญาเห็นด้วยท่ีจะลงโทษผู้ ท่ีกระท าการต่อไปนีต้่อผู้ อ่ืน:  

1. จดัหา จดัซือ้ ลอ่ลวง หรือ น าพาผู้ อ่ืนเพื่อจดุประสงค์ด้านกำรคำ้ประเวณี ถึงแม้จะได้รับความยินยอมจากผู้นัน้แล้วก็ตาม  

2. แสวงหาประโยชน์จำกผู้ อ่ืนท่ีคำ้ประเวณี ถึงแม้จะได้รับความยินยอมจากผู้นัน้แล้วก็ตาม” (มาตรา 1)  
โดยมีข้อความเพิ่มเติมคือ ให้เอาผิดทางอาญาต่อผู้ ท่ี “เก็บ จดัการ จดัหาเงินทนุให้ เช่า หรือ ใช้ อาคารหรือบ้านสาว เพื่อ

จดุประสงค์แห่งกำรค้าประเวณี” (มาตรา 2) และ ให้ “ใช้มาตรการท่ีจ าเป็นเพื่อควบคมุธุรกิจจดัหางานต่างๆ เพ่ือปอ้งกนัมิให้

บคุคลท่ีก าลงัหางาน โดยเฉพาะหญิงและเด็กจากการได้รับอนัตรายจากการค้าประเวณี (มาตรา 20)”  

นอกจากนัน้ รัฐยงัจะต้องจดัให้มีกิจกรรมปอ้งกนัการค้าประเวณี (มาตรา 16) 
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นอกจำกนัน้อนุสญัญำฉบบันีย้งัเริม่ชกัน ำแนวควำมคดิในกำรเพกิถอนสทิธใิน
กำรเลอืกของบคุคลอกีดว้ย พนักงำนบรกิำรถกูขโมยสทิธทิีจ่ะตดัสนิใจเพรำะ
กำรถกูท ำใหค้ดิวำ่พนักงำนบรกิำรทัง้หมดถกูแสวงหำประโยชน ์กำรถกู
แสวงหำประโยชนนั์น้ขดัแยง้กนักบัค ำวำ่ยนิยอม ดังนัน้มนัจงึเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะ
มกีำรยนิยอมใหถ้กูแสวงหำประโยชน ์– “กำรแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรคำ้
ประเวณี” ถกูท ำใหเ้ขำ้ใจวำ่จะตอ้งเกดิขึน้ “ถงึแมว้ำ่บคุคลผูเ้ป็นพนักงำน
บรกิำรนัน้ไดใ้หค้วำมยนิยอม” กต็ำม 

 
 

 
 
 
 
 
 
งำนบรกิำรคอืงำน 
ถงึแมส้ภำพกำรท ำงำน
จะยอมรับไมไ่ด ้– มนัก็
ยงัคอืงำน กำรแกไ้ข
ปัญหำเรือ่งนีต้อ้งกำร
มมุมองดำ้นแรงงำน
ดว้ย ไมเ่พยีงใชม้มุมอง
ดำ้นอำญำเทำ่นัน้ 
 
 
 
 

 
 
   
 
                                                                      
24 www.annualreviews.org  • Human Traficking and Contemporary Slavery 

 
 

ภำพนีว้ำดโดยผูก้อ่ตัง้เอ็มพำวเวอร ์คณุนอ้ย จันทวภิำ อภสิขุ 
เป็นกจิกรรมสว่นหนึง่ของโครงกำรของ ILO ใน ปี 2541 
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การแสวงหาประโยชนจ์ากการคา้ประเวณีในกฎหมายไทย  
 
งำนบรกิำรถกูท ำใหเ้ป็นอำชญำกรรมในประเทศไทยภำยใตพ้.ร.บ.ป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรคำ้ประเวณี พ .ศ.  2539(1996).25 
 
ภำยใต ้พ.ร.บ.นี ้“กำรคำ้ประเวณี” หมำยถงึ ‘กำรมเีพศสมัพันธ ์ กำรคำ้
ประเวณี หมำยควำมวำ่ กำรยอมรับกำรกระท ำช ำเรำหรอืกำรยอมรับกำรกระท ำ
อืน่ใด หรอืกำรกระท ำอืน่ใดเพือ่ส ำเร็จควำมใครใ่นทำงกำมำรมณ์ของผูอ้ ืน่ อนั
เป็นกำรส ำสอ่นเพือ่สนิจำ้งหรอืประโยชนอ์ืน่ใด ทัง้นี ้ไมว่ำ่ผูย้อมรับกำรกระท ำ
และผูก้ระท ำจะเป็นบคุคลเพศเดยีวกนัหรอืคนละเพศ’  
  
‘กำรส ำสอ่น’ ไมม่กีำรใหค้วำมหมำยในพ.ร.บ.นี ้แตด่กิชนันำรขีองอ็อกซฟ์อรด์
ไดใ้หค้วำมหมำยวำ่คอื “กำรมเีพศสมัพันธก์บัหลำยคน” จ ำนวนทีแ่น่นอนของ
คนทีม่เีพศสมัพันธด์ว้ย “หลำยคน”นัน้ไมไ่ดก้ ำหนดไว ้“คูห่ลำยคน” อำจจะ
เป็น 3 คน, 7 คน, 21 คน หรอื 340 คนก็ได ้ขึน้อยูก่บัมมุมอง ประสบกำรณ์
และเพศสภำพของแตล่ะคน แตผู่ห้ญงินัน้โดยทั่วไปถกูคำดหวังใหม้จี ำนวนคู่
นอ้ยกวำ่ผูช้ำยมำก 
 
ในกฎหมำยไทยนัน้ ควำมหมำยอยำ่งกวำ้งของค ำวำ่ กำรแสวงหำประโยชน ์
หรอื กำรแสวงหำประโยชนโ์ดยมชิอบ  อยูใ่นพ.ร.บ.ป้องกนัและปรำบปรำม 
กำรคำ้มนุษย ์พ.ศ.2551 มำตรำ4 ดังนีค้อื 
 
“แสวงหำประโยชนโ์ดยมชิอบ” หมำยควำมวำ่ กำรแสวงหำประโยชนจ์ำก
กำรคำ้ประเวณีกำรผลติหรอืเผยแพรว่ัตถหุรอืสือ่ลำมก กำรแสวงหำประโยชน์
ทำงเพศในรปูแบบอืน่ กำรเอำคนลงมำเป็นทำส กำรน ำคนมำขอทำน กำร
บงัคับใชแ้รงงำนหรอืบรกิำร กำรบงัคบัตดัอวัยวะเพือ่กำรคำ้หรอืกำรอืน่ใดที่
คลำ้ยคลงึกนัอนัเป็นกำรขดูรดีบคุคล ไมว่ำ่บคุคลนัน้จะยนิยอมหรอืไมก่็ตำม 
 

 
 
 
 

                                        
25

 Translation of Suppression and Prevention of Prostitution Act BE 2539 
http://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/legis/en/act/1960/15308.doc 
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การแสวงหาประโยชนด์ว้ยการท าใหก้ารคา้ประเวณีเป็นอาชญากรรม 
– การคอรร์ปัช ัน่ 
 
พนักงำนบรกิำรนัน้อยูเ่หนอืต ำรวจ แตก่็อยูใ่ตก้ำรคุม้ครอง26 
 
กำรท ำใหพ้นักงำนบรกิำรกลำยเป็นอำชญำกรนัน้ไมไ่ดล้ดหรอืท ำใหก้ำร
คำ้ประเวณีหรอืกำรแสวงหำประโยชนห์มดไป อยำ่งไรกต็ำม กำรท ำให ้
พนักงำนบรกิำรกลำยเป็นอำชญำกรนัน้ไดเ้ปิดชอ่งใหเ้จำ้หนำ้ทีผู่ม้อี ำนำจและ
บคุคลทีส่ำมทีไ่มค่ ำนงึถงึศลีธรรมท ำกำรคอรรั์ปชัน่ และแสวงหำประโยชน์
รวมทัง้ขูเ่ข็ญและ รดีไถไดห้ลำยวธิ ี เมือ่ไดรั้บกำรปฏบิตัอิยำ่งไมย่ตุธิรรมหรอื
ถกูแสวงหำประโยชน ์แรงงำนอืน่ๆ สำมำรถรอ้งเรยีนไปยงัส ำนักงำนสวัสดกิำร
และคุม้ครองแรงงำน, กรมกำรจัดหำงำน, ส ำนักงำนประกนัสงัคม และ 
พนักงำนตรวจแรงงำน แตพ่นักงำนบรกิำรมกัจะไมส่ำมำรถรำยงำนเรือ่ง 
อำชญำกรรมหรอืกำรแสวงหำประโยชน ์หรอืไมส่ำมำรถเขำ้ถงึกำรคุม้ครอง 
หรอืควำมยตุธิรรมไดอ้ยำ่งเต็มทีจ่ำกกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยโดยไมต่อ้งเผชญิ
กบักำรลงโทษหรอืกำรจับกมุและกำรท ำใหอ้บัอำยตอ่สำธำรณชน 
นอกจำกนัน้ส ำหรับพนักงำนบรกิำรทีเ่ป็นแรงงำนขำ้มชำตกิต็อ้งเผชญิกบั
ควำมเสีย่งทีจ่ะถกูสง่กลับอกีดว้ย 
 
กำรท ำใหพ้นักงำนบรกิำรกลำยเป็นอำชญำกรนัน้ท ำใหอ้ ำนำจทีไ่มเ่ทำ่เทยีม
กนัระหวำ่งพนักงำนบรกิำรและเจำ้หนำ้ทีท่ีม่อี ำนำจตำ่งๆ นัน้แยย่ ิง่ขึน้ 
กลำ่วคอืท ำใหพ้นักงำนบรกิำรมคีวำมเสีย่งทีจ่ะถกูแสวงหำประโยชนโ์ดย
เจำ้หนำ้ทีท่ีก่ระท ำกำรคอรรั์ปชัน่อยำ่งเลวรำ้ยเพิม่ขึน้ไปอกี 
 
งำนพนักงำนบรกิำรแตกตำ่งจำกงำนอืน่ๆ คอื พนักงำนบรกิำรถกูบงัคับใหจ้ำ่ย 
เงนิใหแ้กเ่จำ้หนำ้ทีท่ีค่อรรั์ปชัน่เพือ่สทิธขิัน้พืน้ฐำนทีจ่ะมอีสิรภำพจำกกำรถกู
แสวงหำประโยชน ์รวมทัง้เพือ่เขำ้ถงึควำมยตุธิรรม ดังนัน้กำรยตุกิำร
คอรรั์ปชัน่จงึมคีวำมส ำคญักบัพนักบรกิำรทกุคนเป็นอยำ่งมำก รวมทัง้ส ำคญั
กบัสงัคมโดยรวมดว้ยเชน่กนั อยำ่งไรกต็ำม หำกพนักงำนบรกิำรไม่
จ ำเป็นตอ้งจำ่ยเงนิเพือ่ควำมยตุธิรรมอกีตอ่ไป น่ันหมำยควำมวำ่กำรเขำ้ถงึ
สทิธไิดรั้บกำรคุม้ครองและยกระดับแลว้ น่ันคอื ตอ้งมกีำรปฏริปูกฎหมำยเพือ่ 
ท ำให ้‘กำรแสวงหำประโยชนด์ว้ยกำรท ำใหพ้นักงำนบรกิำรเป็นอำชญำกร 
หมดไป’ 

                                        
26

 Responding to Hate Crime: The Case for Connecting Policy and Research  edited 
by Neil Chakraborti, Jon Garland 2015 
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“ทกุค าทีเ่อย่ออกมาสามารถสง่ผลกระทบตอ่มนษุยค์นอืน่" 
                   พรพศิ, เอ็มพาวเวอร ์ ปี 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยงัไมเ่ห็นความพยายามทีจ่ะมกีารรบัเอามมุมองของพนกังาน
บรกิารไปใชใ้นการใหค้วามหมายอยา่งเป็นทางการ หรอืการ
อธบิายค าวา่ ‘การแสวงหาประโยชนจ์ากการคา้ประเวณี’ ดงัน ัน้  
การกลา่วถงึค านีโ้ดยท ัว่ไป จงึยงัไมถ่กูตอ้ง และ ขาดการ
เชือ่มโยงกบัความเป็นจรงิ รวมท ัง้ไมส่ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ  

สือ่สิง่พมิพเ์กีย่วกบัค ำและควำมหมำยทีน่ยิำมโดยพนักงำนบรกิำร 
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ความหมายทีม่ใีนปจัจบุนั  และ การขาดหายไปของการใหค้วามหมาย 
อยา่งเป็นมาตรฐาน: ปญัหาส าคญั 

 ยงัไมเ่ห็นควำมพยำยำมทีจ่ะมกีำรรับเอำมมุมองของพนักงำนบรกิำร
ไปใชใ้นกำรใหค้วำมหมำยอยำ่งเป็นทำงกำร หรอืกำรอธบิำยค ำวำ่ 
‘กำรแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรคำ้ประเวณี’ ดังนัน้ กำรกลำ่วถงึค ำนี้
โดยทั่วไป จงึยงัไมถ่กูตอ้ง และ ขำดกำรเชือ่มโยงกบัควำมเป็นจรงิ 
รวมทัง้ไมส่ำมำรถน ำไปใชไ้ดจ้รงิ  

 ไมม่ตีัวชีว้ัดทีอ่ยูบ่นพืน้ฐำนของควำมเป็นจรงิและสำมำรถวัดไดจ้รงิ 
ของค ำวำ่ “กำรแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรคำ้ประเวณี” แตใ่นทำง
กลับกนั กฎหมำยไดร้ะบวุำ่กำรไดรั้บประโยชนจ์ำกกำรใชแ้รงงำน
พนักงำนบรกิำรนัน้คอืกำรแสวงหำประโยชนเ์สมอและจงึสมควรทีจ่ะ
ถกูหำ้ม กำรตัดสนิใจเรือ่งนีข้ ึน้อยูก่บัหลักศลีธรรม ควำมเขำ้ใจ และ
อคตสิว่นตวัของเจำ้หนำ้ทีผู่ท้ ำหนำ้ทีบ่งัคับใชก้ฎหมำย 

 พนักงำนบรกิำรแตกตำ่งจำกแรงงำนอืน่ๆ คอื ถกูปฏเิสธสทิธทิีจ่ะ
ตัดสนิใจท ำขอ้ตกลงหรอืสญัญำตำ่งๆ (เกีย่วกบักำรท ำงำน)ของ
ตนเอง รวมทัง้กำรตัดสนิใจเรือ่งกำรเงนิของตนเอง 

 งำนบรกิำรและพนักงำนบรกิำรไมไ่ดอ้ยูภ่ำยใตก้ฎหมำยแรงงำน หรอื
กำรจ ำกดัควำมทำงแรงงำน ดังนัน้ ขอ้หว่งกงัวลของเรำในฐำนะ
แรงงำนก็ไมป่รำกฏในเวทแีลกเปลีย่นควำมคดิเห็นเกีย่วกบังำนทีม่ี
คณุคำ่ รวมทัง้ในกำรอภปิรำยดำ้นแรงงำนในหัวขอ้อืน่ๆ ดว้ย 
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ในรอบ 60 ปีทีผ่ำ่นมำ กำรตอบสนองตอ่เรือ่งพนักงำนบรกิำรนัน้ไดท้ ำ 
ใหเ้กดิกำรลงโทษผูห้ญงิดว้ยกำรใชก้ฎหมำยอำญำ “เมือ่เครือ่งมอื
เพยีงช ิน้เดยีวทีม่คีอืคอ้น ดังนัน้ทกุอยำ่งทีต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืจงึเป็น
เหมอืนตะป”ู เรำจ ำเป็นตอ้งมเีครือ่งมอืใหม ่
  

 
 

 

 

คณะละครจรงิๆ น ำโดยคณุทนัตำ (ปิงปอง) กนัยำยน 2015 
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งานบรกิารคอืงาน  
 
ในปี ค.ศ.1979 (พ.ศ. 2522) คณุแครอล ลนี (Carol Leigh) นักกจิกรรม 
พนักงำนบรกิำรไดก้ลำ่วเป็นครัง้แรกวำ่ “มนัคอืกำรยอมรับงำนทีเ่รำท ำมำก 
กวำ่กำรใหค้วำมหมำยพวกเรำจำกสถำนะของเรำ”  ตลอด 36 ปีทีผ่ำ่นมำ นัก
กจิกรรม พนักงำนบรกิำรและองคก์รทีส่นับสนุนสทิธพินักงำนบรกิำรไดน้ ำค ำ
กลำ่วนีม้ำใชท้ัว่โลกรวมทัง้พนักงำนบรกิำรในประเทศไทยดว้ย 
 
แตจ่นถงึปัจจบุนัสถำนกำรณ์ของพนักงำนบรกิำรก็ยงัไมถ่กูรวมเขำ้ไปในกำร
กลำ่วถงึประเด็นแรงงำนหรอืกำรหำรอืเกีย่วกบัแรงงำน แทนทีจ่ะมขีอ้หว่ง
กงัวลดำ้นแรงงำนตอ่พนักงำนบรกิำร แตก่ลับมกีำรใชก้ฎหมำยอำญำมำ
จัดกำร เชน่  “กำรแสวงหำประโยชนจ์ำกกำรคำ้ประเวณี”  และอืน่ๆ อกี
มำกมำย ลำ่สดุคอื “กำรคำ้มนุษย”์  หรอื นโยบำยชัว่ครำวทำงดำ้น
สำธำรณสขุ เชน่ ขอ้เสนอแนะ ILO 200 เรือ่ง เอชไอวแีละกำรท ำงำน  
 
หำกเรำพจิำรณำสภำพกำรท ำงำนของพนักงำนบรกิำรอยำ่งไมแ่บง่แยกออก
จำกงำนอืน่ทัว่ไป เรำจะสำมำรถสรำ้งควำมเขำ้ใจและสรำ้งวธิกีำรแกปั้ญหำ
และกำรเยยีวยำทีใ่ชไ้ดจ้รงิ ซึง่จะแกปั้ญหำส ำคญัตำ่งๆ ของพนักงำนบรกิำร
และของสงัคมได ้ กำรท ำควำมเขำ้ใจเรือ่งปัจจัยทีท่ ำใหง้ำนบรกิำรคอืงำนทีม่ี
คณุคำ่จะชว่ยใหผู้อ้อกกฎหมำยและนโยบำยมเีป้ำหมำยอยำ่งเป็นรปูธรรม
สำมำรถวดัไดจ้รงิ กำรแยกควำมแตกตำ่งของกำรแสวงหำประโยชนส์ำมำรถ
ชว่ยสรำ้งตัวชีว้ัดทีจ่ะน ำไปตรวจสอบรปูแบบงำนบรกิำรทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรับได ้
อกีดว้ย 

ในกำรก ำหนดควำมหมำยของค ำตำ่งๆ และกำรสรำ้งนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
พนักงำนบรกิำรจะตอ้งมสีว่นรว่มจำกพนักงำนบรกิำร กำรเคำรพศักดิศ์รคีวำม 
เป็นมนุษยแ์ละควำมเป็นปัจเจกจะตอ้งไมถ่กูดหูมิน่โดยงำ่ยเพยีงเพรำะใครคน
ใดไมเ่ห็นดว้ยกบัทำงเลอืกหรอืกำรตดัสนิใจของคนหมูม่ำก ในระดับโลก 
พนักงำนบรกิำรไดเ้ตอืนผูอ้อกกฎหมำยใหพ้งึระลกึวำ่ “ไมม่อีะไรทีเ่กีย่วกบัเรำ 
จะไมม่สีว่นรว่มจำกเรำ”27 

 
 

                                        
27

 nswp.org 
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เกีย่วกบัเรา 
 
เราคอืใคร  
 
ควำมรูเ้กีย่วกบัอตุสำหกรรมทำงเพศของพวกเรำมำจำกประสบกำรณ์ 30 ปี 
ในฐำนะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของชมุชนพนักงำนบรกิำรในประเทศไทย ตัง้แตปี่ 
1985 (พ.ศ.2528) เป็นตน้มำเรำมพีนักงำนบรกิำรกวำ่ 50,000 คน ทีไ่ดเ้ป็น
สว่นหนึง่ของ เอ็มพำวเวอร ์พืน้ทีห่ลกัในกำรท ำวจิัยของเรำคอืเชยีงใหม ่
และเอ็มพำวเวอรท์ีเ่ชยีงใหมไ่ดต้ดิตอ่กบัพนักงำนบรกิำรจ ำนวน 3,091 คน 
อยำ่งสม ำ่เสมอ จำกสถำนบนัเทงิ 249 แหง่ทีเ่รำไดไ้ปเยีย่ม 

      
 

 

 

 

 

 
 
 
สมาชกิของพวกเราคอื : 

 
1. ผูห้ญงิทีเ่พิง่เริม่งำนบรกิำร, มปีระสบกำรณ์ท ำงำนบรกิำร, วำงแผนจะเปลีย่นงำน 

หยดุท ำงำน หรอืไดห้ยดุท ำงำนแลว้; 

2. ผูห้ญงิทีม่สีภำพกำรท ำงำนต ำ่กวำ่มำตรฐำน หรอือยูใ่นสภำพทีม่ตีวับง่ชีว้ำ่เป็น
แรงงำนขดัหนีห้รอืแรงงำนบงัคับตำมควำมหมำยทีใ่หไ้วโ้ดย ILO;  

3. พนักงำนบรกิำรทีรั่กงำนของตนเอง และพนักงำนบรกิำรทีเ่กลยีดงำนที ่ตนเอง
ท ำ โดยมชีว่งตัง้แตท่ ำงำนอยำ่งงำนทีไ่ดท้ ำ ไปจนถงึท ำงำนอยำ่งกระตอืรอืรน้; 

4. ผูเ้ป็นแมแ่ละคนเลีย้งดคูรอบครัว ทัง้พนักงำนบรกิำรชำวไทย กลุม่ชำตพัินธุ ์ชน

กลุม่นอ้ย และ แรงงำนขำ้มชำตจิำกประเทศอนุภมูภิำคลุม่น ้ำโขง; 
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5. ผูท้ีท่ ำงำนในบำรอ์ะโกโก ้คำรำโอเกะและบำรเ์บยีร ์รำ้นนวด ตำมพืน้ที่
สำธำรณะ ทำงอนิเตอรเ์น็ต และในบำ้นสำว 
  

ในชว่ง 30 ปีทีผ่ำ่นมำ เอ็มพำวเวอรไ์ดเ้ป็นสว่นหนึง่ในกำรสรำ้งควำม
เปลีย่นแปลงหลำยประกำรของสภำพแวดลอ้มงำนบรกิำรของประเทศไทย 
ยอ้นไปเมือ่ปี 1990 (พ.ศ.2538) ซึง่มำกกวำ่ 15 ปีมำแลว้ ตอนนัน้ยงัมกีำร
ปฏบิตักินัอยำ่งทั่วไปทีห่น่วยงำนทีเ่จำ้หนำ้ทีรั่ฐจะใชก้ฎหมำยอำญำในกำร
ชว่ยพนักงำนบรกิำรจำกบำ้นสำวรวมทัง้เป็นรปูแบบดัง้เดมิของกำรฉวยโอกำส 
กำรบบีบงัคับ แรงงำนขดัหนี ้และ แรงงำนบงัคับ สถำนกำรณ์เหลำ่นีไ้ดรั้บกำร
บนัทกึไวใ้นรำยงำนส ำคญั เชน่ ยำ้ยถิน่ดว้ยควำมหวัง (Migrating with 
Hope)28  และ รปูแบบใหมข่องกำรคำ้ทำส (Modern Form of Slavery)29  

อยำ่งไรกต็ำมหลำยเหตกุำรณ์ในชว่ง 4-5 ปีก็น ำมำสูจ่ดุพลกิผันใหม้กีำรแกไ้ข
สถำนกำรณ์พนักงำนบรกิำร ในปี 2559  ยงัคงมบีำ้นสำวจ ำนวนนอ้ยแหง่และ
เจำ้หนำ้ทีรั่ฐยงัคงใชว้ธิทีลำยบำ้นสำวแบบเดมิ กำรวเิครำะหอ์ยำ่งลกึซึง้ถงึ
กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้บำงประกำรโดยเฉพำะ และมคีวำมส ำคญัทำง
ประวัตศิำสตรพ์บวำ่ยงัหำ่งไกลจำกขอบเขตของงำนวจิัยฉบบันีม้ำก เรำ
สำมำรถกลำ่ววำ่ควำมคบืหนำ้ทีเ่กดิขึน้นี้แทบจะไมม่ ีหรอืไมม่สีว่นรว่มและกำร
ชีน้ ำจำกพนักงำนบรกิำร, เจตจ ำนงทำงกำรเมอืง หรอืกำรสนับสนุนให ้
พนักงำนบรกิำรมชีวีติทีด่ขี ึน้เลย เรำท ำไดเ้พยีงจนิตนำกำรวำ่ภำคธรุกจินีจ้ะดี
ขึน้เพยีงไรหำกมกีำรประสำนงำนรับฟังควำมคดิเห็นจำกพนักงำนบรกิำร ให ้
พนักงำนบรกิำรมสีว่นรว่มในกำรแกไ้ขปัญหำอยำ่งแทจ้รงิรวมทัง้ไดรั้บกำร
สนับสนุนจำกผูม้อี ำนำจทีเ่กีย่วขอ้ง  

รำยงำนฉบบันีเ้ขยีนขึน้จำกประสบกำรณ์และสภำพกำรท ำงำนจรงิของ
พนักงำนบรกิำรทีก่ ำลังท ำงำนในภำคธรุกจินีใ้นชว่งเวลำของกำรเขยีนรำยงำน
ฉบบันีใ้นปี 2016  (พ.ศ.2559) 

 
 
 

                                        
28

 http://www.ibiblio.org/obl/docs3/Migrating-with-hope-ocr.pdf 
29

 https://www.hrw.org/report/1993/12/01/modern-form-slavery/trafficking-
burmese-women-and-girls-brothels-thailand 
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“มเีหตผุลเพยีงสองอยา่งทีเ่ราจะไปสถานบนัเทงิ คอืไปเพือ่
จา่ยเงนิแลกกบัความบนัเทงิ หรอืไปเพือ่จะไดร้บัการจา่ยเงนิแลก
กบัการใหบ้รกิารความบนัเทงิ แคน่ ัน้ เราเป็นคนทีไ่ดร้บัการ
จา่ยเงนิ… เราคอืคนท างาน บารค์อืสถานทีท่ างานของเรา”  

หนึง่, พนกังานบรกิาร, เอ็มพาวเวอร,์ มกราคม 2558 
 

 

 

พนกังานบรกิารและสถานทีท่ างานของพวกเธอมคีวามสมัพนัธแ์บบ
ลกูจา้งและนายจา้งภายใตก้ฎหมายไทยอยา่งสมบรูณ์ ดงัน ัน้พนกังาน
บรกิารจงึไมไ่ดถ้กูกดีกนัออกจากขอบขา่ยงานของกฎหมายแรงงาน
ไทย 

 

 

พนักงำนและผูจ้ัดกำร ในกำรประชมุประจ ำเดอืน  

ณ บำรค์ำรำโอเกะแหง่หนึง่ ในเชยีงใหม ่
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การจา้งงานพนกังานบรกิารในประเทศไทย: บรบิทในปจัจบุนั  

นายจา้งและลกูจา้ง  
 
ภำยใตก้ฎหมำยไทย “นำยจำ้ง” หมำยถงึ บคุคลซึง่ตกลงรับลกูจำ้งเขำ้
ท ำงำนโดยจำ่ยคำ่จำ้งให ้“ลกูจำ้ง” หมำยถงึ ผูซ้ ึง่ตกลงท ำงำนใหน้ำยจำ้ง
โดยรับคำ่จำ้ง 
 
ในพ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2553 มำตรำ 14 ก ำหนดไวว้ำ่ ‘ใหน้ำยจำ้ง
ปฏบิตัติอ่ลกูจำ้งใหถ้กูตอ้งตำมสทิธแิละหนำ้ทีท่ีก่ ำหนดไวใ้น ประมวล
กฎหมำยแพง่และพำณชิย ์เวน้แตพ่.ร.บ.นีก้ ำหนดไวเ้ป็นอยำ่งอืน่’ 
 
ภำยใตพ้.ร.บ.ประกนัสงัคม(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2542 ก ำหนดไวว้ำ่ นำยจำ้งทกุ
คนทีม่ลีกูจำ้งหนึง่คนขึน้ไปจะตอ้งน ำลกูจำ้งขึน้ทะเบยีนประกนัสงัคมและ
น ำสง่เงนิสมทบเขำ้กองทนุประกนัสงัคม แตใ่นควำมเป็นจรงิ นำยจำ้งสว่น
ใหญใ่นสถำนบนัเทงิหลกีเลีย่งกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยนีด้ว้ยกำรปฏเิสธ 
สถำนะกำรจำ้งงำนลกูจำ้งของตนเอง มนัไมย่ำกทีจ่ะหลกีเลีย่งเชน่นีเ้พรำะไม่
คอ่ยมกีำรบงัคบัใชก้ฎหมำยนีอ้ยูแ่ลว้ ยกเวน้วำ่จะมกีำรรอ้งเรยีนโดยตรงเป็น
รำยกรณีไป 
 
นอกจำกนัน้ นำยจำ้งยงัมคีวำมรับผดิชอบทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติำมพ.ร.บ. ควำม
ปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 “ควำม
ปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน” หมำยควำมวำ่ กำร
กระท ำหรอืสภำพกำรท ำงำนซึง่ปลอดจำกเหตอุนัจะท ำใหเ้กดิกำรประสบ
อนัตรำยตอ่ชวีติ รำ่งกำย จติใจ หรอืสขุภำพอนำมยัอนัเนือ่งจำกกำรท ำงำน
หรอืเกีย่วกบักำรท ำงำน30 
 
ภำยใต ้พ.ร.บ.ควำมปลอดภยัฯ นี ้ควำมหมำยของนำยจำ้งและลกูจำ้งมี
ขอบเขตทีก่วำ้งกวำ่ คอื “นำยจำ้ง” หมำยควำมวำ่ นำยจำ้งตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำนและใหห้มำยควำมรวมถงึ ‘ผูป้ระกอบกจิกำรซึง่ยอม
ใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่มำท ำงำนหรอืท ำผลประโยชนใ์หแ้ก ่หรอืในสถำน
ประกอบกจิกำร ไมว่ำ่กำรท ำงำนหรอืกำรท ำผลประโยชนนั์น้จะเป็นสว่นใด 
 
 

                                        
30

 Occupational Safety, Health and Environment ACT B.E. 2554 OH&S 2011 
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สว่นหนึง่หรอืทัง้หมดในกระบวนกำรผลติหรอืธรุกจิในควำมรับผดิชอบของผู ้
ประกอบกจิกำรนัน้หรอืไมก่ต็ำม’ และ “ลกูจำ้ง” หมำยควำมวำ่ ลกูจำ้งตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำนและใหห้มำยควำมรวมถงึ ‘ผูซ้ ึง่ไดรั้บ
ควำมยนิยอมใหท้ ำงำนหรอืท ำผลประโยชนใ์หแ้กใ่นสถำนประกอบกจิกำรของ
นำยจำ้งไมว่ำ่จะเรยีกชือ่อยำ่งไรก็ตำม’ 
 
พนักงำนบรกิำรและสถำนทีท่ ำงำนของพวกเธอมคีวำมสมัพันธแ์บบลกูจำ้ง
และนำยจำ้งภำยใตก้ฎหมำยไทยอยำ่งสมบรูณ์ ดังนัน้พนักงำนบรกิำรจงึไมไ่ด ้
ถกูกดีกนัออกจำกขอบขำ่ยงำนของกฎหมำยแรงงำนไทย31 
 
 
 

 
 
สถานทีท่ างานของพวกเราสรปุโดยยอ่  

                                        
31

 สำมำรถดขูอ้มลูเรื่องกรอบกำรท ำงำนดำ้นกฎหมำยแรงงำนแห่งชำตฉิบบัเตม็ไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องILO ที่ 
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.countrySubjects?p_lang=en&p_country=T
HA 
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บำ้นสำว : 
 
โดยทั่วไปบำ้นสำวมกัเป็นตกึชัน้เดยีวและตดิกนัเป็นแถว ไมม่ป้ีำยบอกชือ่
สถำนที ่แตเ่ป็นทีรู่จั้กในชือ่ของเจำ้ของบำ้นสำวนัน้ๆ หรอืใชช้ือ่ตำมยำ่นหรอื
สถำนทีส่ ำคญัทีบ่ำ้นสำวตัง้อยูใ่กลเ้คยีง พนักงำนของบำ้นสำวมกัจะพักอำศัย
และท ำงำนในบำ้นสำว มกีำรจัดสรรพืน้ทีใ่หพ้นักงำนรอลกูคำ้ ทีบ่ำงครัง้คอืที่
น่ังทีจั่ดเป็นชัน้ๆ หรอืเกำ้อีธ้รรมดำวำงตดิผนังตกึ สว่นมำกบำ้นสำวแตล่ะแหง่
จะจำ้งผูห้ญงิใหท้ ำงำนประมำณ 10-20 คน ตัง้แตปี่ 1960 (พ.ศ.2503) เป็น
ตน้มำยงัไมเ่คยมกีฎหมำยทีบ่งัคับใชก้บับำ้นสำวแตม่เีพยีงกฎหมำยอำญำ
เกีย่วกบักำรคำ้ประเวณี มกีำรบนัทกึเกีย่วกบับำ้นสำวในประเทศไทยตัง้แต ่
700 ปีมำแลว้โดยพบเป็นภำพในจติรกรรมฝำผนังในวดั ซึง่ถอืวำ่เป็นบนัทกึ
ประวัตศิำสตรข์องประเทศดว้ย 
 
รำ้นนวด:  
 

 นวดแผนโบรำณเป็นตกึหลำยชัน้ มพีนักงำนมำกถงึ 200 คน หรอือำจ

เป็นรำ้นเล็กๆ มพีนักงำนเพยีง 4-5 คน มป้ีำยบอกชือ่รำ้นทัง้

ภำษำไทยและองักฤษ ถงึแมจ้ะมรีำ้นนวดจ ำนวนมำกใหบ้รกิำรทำง

เพศ แตไ่มไ่ดห้มำยควำมวำ่รำ้นนวดทกุรำ้นจะใหบ้รกิำรทำงเพศเสมอ

ไป ในบำงรำ้นอำจมกีำรใหบ้รกิำรทำงเพศเต็มรปูแบบ หรอืใหบ้รกิำร

ทำงเพศบำงสว่น แตส่ว่นมำกแลว้พนักงำนจะออกไปกบัลกูคำ้เพือ่ให ้

บรกิำรขำ้งนอก พนักงำนในรำ้นนวดทกุแหง่จะตอ้งมใีบ

ประกำศนยีบตัรกำรนวดไทยทีอ่อกใหโ้ดยรัฐบำล และรำ้นนวด

สำมำรถจดทะเบยีนกบักรมสำธำรณะสขุ แตก่ำรจดทะเบยีนของรำ้น

นวดไมไ่ดม้ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบัควำมเป็นอยูท่ีด่ ีหรอืสทิธขิอง

พนักงำน ทัง้นีก้ำรนวดแผนไทยโบรำณมมีำอยำ่งยำวนำนกวำ่ 2,000 

ปี และกำรนวดไทยไมไ่ดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ควำมพงึพอใจทำงเพศ 
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เอ็มพำวเวอรม์นิบิำร ์ปี 2009 
(พ.ศ.2552) โดย รัชนกิร อยู่
พำรำ (เล็ก) พนักงำนบรกิำร
และศลิปินจำกเอม็พำวเวอร ์
เธอสรำ้งสรรคภ์ำพสำมมติ ิ
(10 x12 ซม.) จ ำนวน 30 
ภำพ แสดงถงึสถำนทีท่ ำงำน
และรำยละเอยีดตำ่งๆ ในกำร
ท ำงำนของเรำ งำนศลิปะชดุนี้
ทัง้หมดจัดแสดงถำวรอยูใ่น
พพิธิภณัฑเ์อ็มพำวเวอร ์ชือ่ 
“This is Us” หรอื “นีค่อืเรำ” 
ที ่จ.นนทบรุ ี 
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 อำบอบนวด  

รำ้นอำบอบนวดคอือำคำรสมยัใหมข่นำดใหญ่คลำ้ยโรงแรม  

โดยทั่วไปมกัมหีลำยชัน้และมหีอ้งมำกกวำ่ 50 หอ้ง มกีำรจำ้ง

พนักงำนจ ำนวนหลำยรอ้ยคนและแบง่ชว่งเวลำท ำงำนเป็นกะ มกีำร

จัดพืน้ทีเ่ป็นสว่นใหพ้นักงำนน่ัง บำงทีม่กีำรกัน้เป็นหอ้งกระจกให ้

ลกูคำ้มองทะลแุละเลอืกพนักงำน ลกูคำ้จะเชำ่หอ้งและพนักงำน

เพือ่ใหพ้นักงำนใหบ้รกิำรอำบน ้ำ นวด และบรกิำรอืน่ๆ ตำมทีต่กลง

กนั รำ้นอำบอบนวดมป้ีำยในภำษำไทยและไมค่อ่ยพบป้ำย

ภำษำองักฤษ ลกัษณะทั่วไปมกัแตกตำ่งอยำ่งชดัเจนกบัโรงแรมคอื

ไมค่อ่ยมหีนำ้ตำ่ง รำ้นอำบอบนวดอยูภ่ำยใตพ้.ร.บ.สถำนบรกิำรซึง่ไม่

มขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบัควำมเป็นอยูท่ีด่หีรอืสทิธขิองพนักงำน 

โดยทั่วไปรำ้นอำบอบนวดมกัพบตำมตัวเมอืงขนำดใหญ ่และรำ้นอำบ

อบนวดมเีป็นครัง้แรกในประเทศไทยเมือ่ปี 1920 (พ.ศ. 2463) โดย

เลยีนแบบมำจำกกำรอบ นวด และอำบ ของตรุก ีจ ำนวนรำ้นอำบอบ

นวดเพิม่ขึน้เป็นอยำ่งมำกในชว่งทีก่องทพัญีปุ่่ นเขำ้มำประเทศไทย

ในชว่งสงครำมโลกครัง้ที ่2 

บารอ์ะโกโก ้   
 
บำรอ์ะโกโกจ้ำ้งแรงงำนตัง้แต ่10 ถงึ 100 คน ขึน้กบัขนำดของบำร ์ในบำรม์ี
เวทสี ำหรับเตน้ 1 เวทขีึน้ไป โดยมเีสำใหพ้นักงำนเตน้เป็นรอบ โดยทัว่ไปกำร
เตน้รอบหนึง่จะใชเ้วลำประมำณ 20 นำท ี มโีต๊ะและมำ้น่ังไมม่พีนักใหล้กูคำ้
และพนักงำนน่ังดว้ยกนั  พนักงำนจะออกไปกบัลกูคำ้ บำรอ์ำจจะจดทะเบยีน
ภำยใต ้พ.ร.บ.สถำนบรกิำรซึง่ไมม่ขีอ้ก ำหนดเกีย่วกบัควำมเป็นอยูท่ีด่หีรอื
สทิธขิองพนักงำน ในบำรอ์ะโกโกบ้ำงแหง่อำจมโีชวเ์ตน้หรอืโชวอ์ืน่ๆ  เชน่ 
โชวปิ์งปอง พนักงำนทีส่ำมำรถแสดงโชวไ์ดจ้ะไดรั้บควำมเคำรพอยำ่งสงูจำก
พนักงำนคนอืน่เพรำะถอืวำ่มทีักษะ ควำมสำมำรถพเิศษ และพรสวรรคเ์ป็น
อยำ่งมำก บำรอ์ะโกโกส้ว่นมำกตัง้อยูใ่นเมอืงทอ่งเทีย่ว โดยบำรอ์ะโกโกแ้หง่
แรกของประเทศไทยเปิดขึน้ทีพ่ัฒนพ์งษ์ในปี 1969 (พ.ศ.2512) ชือ่แกรนด์
พรกิซบ์ำร ์(Grand Prix Bar) และหนึง่ในนักเตน้รุน่แรกคอื จอย ซึง่เธอเตน้
แบบเทำ้เปลำ่ ตอ่มำมกีำรเพิม่เสำเขำ้ไปในอะโกโกบ้ำรใ์นปี 1980 
(พ.ศ.2523) ซึง่เลยีนแบบมำจำกมอนทรอีอล ประเทศแคนำดำ 



- 48 - 
 

 

Open Air Karaoke 

VIP Karaoke Air 

A Go Go Bar Bar Beer 
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บำรเ์บยีร ์   
บำรเ์บยีรเ์ป็นรำ้นขนำดเล็กถงึขนำดกลำง มเีคำนเ์ตอรข์ำยเครือ่งดืม่
แอลกอฮอล ์มกีำรแสดงดนตร ีมโีต๊ะประมำณ 6-30 โต๊ะส ำหรับลกูคำ้และ
พนักงำน และมกัจะมโีต๊ะสนุกเกอรด์ว้ย บำรเ์บยีรจ์ำ้งพนักงำนประมำณ 5-40 
คน ขึน้อยูก่บัขนำดของรำ้น รำ้นบำรเ์บยีรต์กแตง่ดว้ยไฟปำรต์ีแ้ละมชีือ่รำ้น
เป็นภำษำองักฤษ เชน่ แคนดบูำร ์(Can Do Bar) ลกักีบ้ำร ์(Lucky Bar) บตั
เตอรฟ์ลำยบำร ์( Butterfly Bar) บำรเ์บยีรม์กัจะตัง้อยูต่ดิกนัเป็นแถวหรอือยู่
ใกลก้นั หรอือยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั และมกัจะอยูใ่นพืน้ทีท่อ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง
โดยเฉพำะในเมอืงใหญ ่บำรเ์บยีรส์ำมำรถจดทะเบยีนภำยใตพ้.ร.บ.สถำน
บรกิำรหรอืพ.ร.บ.ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ซึง่ทัง้สองพ.ร.บ.นีไ้มม่ี
ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัควำมเป็นอยูท่ีด่แีละสทิธขิองพนักงำน ทีบ่ำรเ์บยีร์
พนักงำนจะออกไปกบัลกูคำ้ บำรเ์บยีรแ์หง่แรกเปิดขึน้แถวฐำนทัพอเมรกิำใน
พืน้ทีอู่ต่ะเภำและภำคตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย เชน่ โครำช และ 
อบุลรำชธำน ีในชว่งสงครำมอเมรกินัอนิโดจนี ปี 1960 (พ.ศ.2503) ทีข่ยำย
พืน้ทีส่งครำมมำประเทศเวยีดนำมและลำว 
 
รำ้นคำรำโอเกะ   
 

 คำรำโอเกะโอเพน่แอร ์คอืรำ้นขนำดเล็ก กอ่สรำ้งตำมแบบทอ้งถิน่ มี

โต๊ะ 5-6 ตัว มเีคำนเ์ตอรข์นำดเล็ก และป้ำย กบัขอ้ควำมเชญิชวนให ้

ซือ้เครือ่งดืม่ พนักงำนจะออกไปกบัลกูคำ้ รำ้นคำรำโอเกะสำมำรถจด

ทะเบยีนภำยใตพ้.ร.บ.สถำนบรกิำร และพ.ร.บ.นีจ้ะไมม่ขีอ้ก ำหนด

เกีย่วกบัควำมเป็นอยูท่ีด่แีละสทิธขิองพนักงำน  รำ้นคำรำโอเกะ

โอเพน่แอรส์ำมำรถพบไดท้ัว่ไปทกุพืน้ทีใ่นประเทศไทย ซึง่เขำ้มำ

แทนทีร่ะบบบำ้นสำวแบบเดมิ 

 คำรำโอเกะวไีอพ ีคอือำคำรทีม่คีวำมมัน่คงแข็งแรงมำกกวำ่คำรำโอ

เกะโอเพน่แอร ์อำจมชีัน้เดยีวหรอืเป็นตกึหลำยชัน้ขนำดใหญ ่มป้ีำย 

และมกัจะมหีนำ้ตำ่งกระจกมดืเพือ่ควำมระมดัระวัง พนักงำนมกัจะตอ้ง

น่ังดำ้นนอกตรงประตหูนำ้เพือ่ดงึดดูควำมสนใจจำกลกูคำ้ทีเ่ดนิผำ่น

ไปมำ รำ้นคำรำโอเกะประเภทนีจ้ำ้งพนักงำนผูห้ญงิประมำณ 50-200 

คน ขึน้กบัขนำดของธรุกจิ และขำ้งๆ บรเิวณสว่นกลำงของรำ้นยงัมี

หอ้งคำรำโอเกะสว่นตัวใหเ้ชำ่อกีดว้ย ในรำ้นมอีปุกรณ์ส ำหรับรอ้งคำ

รำโอเกะและโซฟำใหล้กูคำ้และพนักงำน พนักงำนมกัจะออกไปกบั

ลกูคำ้ แตไ่มใ่ชท่กุรำ้นคำรำโอเกะทีพ่นักงำนจะออกไปกบัลกูคำ้ 
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การนวดตวั ทีป่ระชาสมัพนัธแ์ละตดิตอ่ลกูคา้ทางเว็บไซตแ์ละแคดดีใ้น
สนามกอลฟ์ 
มรีปูแบบกำรท ำงำนอืน่ๆ อกีหลำยประเภท ซึง่เงือ่นไขกำรท ำงำนหลำย 
ประกำรมคีวำมคลำ้ยคลงึกนักบัทีไ่ดอ้ธบิำยไปกอ่นหนำ้นี้  
 
 
การสมคัรเป็นพนกังานบรกิาร Applying for sex work 
 
ไมว่ำ่จะเป็นบำรอ์ะโกโก ้รำ้นคำรำโอเกะ บำรเ์บยีร ์รำ้นนวด หรอืบำ้นสำว 
สถำนบนัเทงิทกุแหง่ลว้นประกำศรับสมคัรพนักงำน โดยมกัจะตดิป้ำยประกำศ
ไวห้นำ้รำ้นคลำ้ยกบัธรุกจิขนำดเล็กประเภทอืน่ในประเทศไทย คนทีส่นใจก็จะ
ตดิตอ่ทำงโทรศัพทแ์ตส่ว่นมำกมกัจะไปสมคัรงำนดว้ยตนเอง โดยจะได ้
พดูคยุกบัผูจ้ดักำรหรอืเจำ้ของรำ้นทีจ่ะเป็นคนแจง้รำยละเอยีดเงือ่นไขกำร
ท ำงำนพืน้ฐำน เชน่ ชัว่โมงกำรท ำงำน หนำ้ทีรั่บผดิชอบ อตัรำคำ่ตอบแทน 
เป้ำพเิศษหรอืเงือ่นไขพเิศษตำ่งๆ กำรแตง่กำย ผลประโยชนอ์ืน่หรอืโบนัสที่
อำจม ีเป็นตน้ รวมทัง้กำรอนุญำตหรอืไมอ่นุญำตใหพ้นักงำนออกไปกบัลกูคำ้
ขำ้งนอกก็จะแจง้ใหท้รำบในกำรสมัภำษณ์ดว้ยเชน่กนั  ผูจ้ัดกำร/เจำ้ของรำ้น
จะถำมเกีย่วกบัทกัษะและประสบกำรณ์ทีเ่คยท ำงำนมำแลว้ บำงครัง้ก็ถำม
เกีย่วกบัสถำนภำพกำรจดทะเบยีนแรงงำนขำ้มชำตดิว้ย นอกจำกนัน้ผูส้มคัร
งำนก็อำจถกูขอใหส้ำธติทกัษะเฉพำะดำ้นไมว่ำ่จะเป็นกำรนวด กำรรอ้งเพลง 
กำรใชภ้ำษำองักฤษ กำรเตน้ หรอืกำรชงเครือ่งดืม่ ขึน้อยูก่บัแผนกของงำนที่
สมคัร พนักงำนบรกิำรจ ำเป็นตอ้งมทีกัษะและควำมถนัดเฉพำะดำ้นและไมใ่ช่

ทกุคนทีส่มคัรท ำงำนจะไดรั้บคัดเลอืก กำรรับเขำ้ท ำงำนก็เหมอืนกบังำนอืน่ๆ 
อกีหลำยประเภทคอืไมม่กีำรท ำสญัญำจำ้งงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรแตม่กีำร
ท ำขอ้ตกลงทำงวำจำ ซึง่ในประเทศไทยถอืวำ่มผีลผกูมดัไมต่ำ่งกนั 
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หากจะท างานบรกิารในประเทศไทยก็ตอ้งสมคัรเขา้ท างาน พนกังาน
บรกิารจ าเป็นตอ้งมทีกัษะและความถนดัเฉพาะดา้นและไมใ่ชท่กุคนที่
สมคัรท างานจะไดร้บัคดัเลอืก. 
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รายละเอยีดลกัษณะงาน 
 
พนักงำนบรกิำรอำจจะไดรั้บกำรจำ้งงำนแบบครึง่เวลำหรอืเต็มเวลำ หนำ้ทีท่ี่
เรำจะตอ้งท ำมลีกัษณะตอ่ไปนี:้ 

 น่ัง พดูคยุ กบัลกูคำ้ 
 รอ้งเพลง 
 เตน้ 
 แสดงโชว ์

 เลน่สนุ๊กเกอร/์เกมสใ์นบำร ์กบัลกูคำ้ 
 นวดและอำบน ้ำ 
 ชง/เสริฟ์ เครือ่งดืม่  
 ท ำควำมสะอำด/ลำ้งแกว้ 
 เก็บเงนิ 
 เฝ้ำประตหูรอืเชญิชวนลกูคำ้เขำ้รำ้น 
 เชญิชวน กระตุน้ใหล้กูคำ้ซือ้เครือ่งดืม่ โดยเฉพำะ “ซือ้ดืม่ให ้

พนักงำน” 32 และอำจมเีป้ำขัน้ต ่ำทีก่ ำหนดโดยนำยจำ้ง เชน่ จะตอ้ง
ขำยใหไ้ด1้00-150 “ดืม่ของพนักงำน” ตอ่เดอืน 

 ท ำยอดลกูคำ้ หรอืใหล้กูคำ้จำ่ยคำ่บำรท์ีเ่รยีกวำ่ “เพยบ์ำร”์ 33 เพือ่พำ
เรำออกไปขำ้งนอก นำยจำ้งอำจก ำหนดกำรท ำยอด “เพยบ์ำร”์ ขัน้ต ่ำ
ตอ่เดอืน เชน่  10-15 คน ตอ่เดอืน  

 
 
เมือ่พนักงำนออกไปนอกรำ้นกบัลกูคำ้แลว้ นำยจำ้งจะไมยุ่ง่เกีย่วกบัเรือ่ง
ระหวำ่งพนักงำนกบัลกูคำ้-นำยจำ้งจะไมห่ักเงนิคำ่บรกิำรและไมรั่บผดิชอบ
อะไรดว้ย พนักงำนจะตัดสนิใจดว้ยตนเองวำ่จะใหบ้รกิำรอะไรแกล่กูคำ้และ
ก ำหนดคำ่บรกิำรเอง  
 
 

                                        
32

 ซือ้ดื่มใหพ้นกังำน คอื เครื่องดื่มที่ลกูคำ้ซือ้ใหพ้นกังำน มกัจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมรีำคำสงูกวำ่ปกต ิโดยเป็นที่
เขำ้ใจกนัวำ่พนกังำนจะใชเ้วลำพดูคุยด้วยและใหค้วำมบนัเทงิแก่ลกูคำ้คนทีซ่ือ้ดื่มให้ตน 
33

 ค่ำบำร ์หรอื ทีม่กัเรยีกวำ่ “เพยบ์ำร”์ คอืเงนิจ ำนวนหนึ่งที่ลกูคำ้จ่ำยใหแ้ก่บำรเ์มื่อจะพำพนกังำนออกไปจำกทีท่ ำงำน 
(หรอื “ออ็ฟ”) โดยนำยจำ้งอำ้งวำ่เป็นค่ำชดเชยเวลำท ำงำนของพนกังำนคนที่ถกูออ็ฟออกไป ถงึแมใ้นควำมเป็นจรงิแล้วเงนิ
ค่ำเพยบ์ำรจ์ะไม่ตรงกบัอตัรำค่ำจำ้งรำยชัว่โมงของพนกังำน รวมทัง้นำยจำ้งกย็ังใชข้อ้อำ้งนี้ถงึแมจ้ะไม่มกีำรจ่ำยค่ำจำ้งให้
พนกังำนกต็ำม 
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ยงัมพีนักงำนบรกิำรทีท่ ำงำนในสถำนทีป่ระเภทอืน่ โดยมหีนำ้ทีรั่บผดิชอบ
หลกัคอืใหบ้รกิำรทำงเพศ ซึง่มกัอยูใ่นซอ่งแบบดัง้เดมิ รำ้นอำบอบนวด รำ้น
นวดตัวและ เลำจค์ำรำโอเกะบำงแหง่ รำคำคำ่บรกิำรก ำหนดโดยนำยจำ้งและ
พวกเรำไดรั้บสว่นแบง่ 50 - 60 % โดยไดรั้บเป็นเงนิเดอืน นำยจำ้งใหค้วำม
ปลอดภยับำงเรือ่งแกเ่รำเกีย่วกบักำรเลีย่งกำรบงัคับใชก้ฎหมำยแตก่็
รับผดิชอบเพยีงนอ้ยนดิหรอืไมรั่บผดิชอบเรือ่งสขุภำพและควำมปลอดภยัหรอื
ประกนัสงัคมของพนักงำน 
  
 
พนกังานรายเดอืน  
 
สถำนบนัเทงิสว่นมำกจำ่ยคำ่จำ้งใหพ้นักงำนนอ้ยกวำ่อตัรำคำ่จำ้งขัน้ต ่ำตำม
กฎหมำยแรงงำน  นอกจำกนัน้ในธรุกจิภำคบรกิำรของไทยยงัมกีำรปฏบิตัสิบื
ทอดกนัมำอกีประกำรหนึง่คอืใชก้ำรตัดเงนิเดอืนเป็นกำรลงโทษและควบคมุ
พนักงำน34 ซึง่ขดัตอ่ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำน พ.ศ.2541 และพนักงำนบรกิำร
ก็เห็นวำ่กำรตัดเงนิเดอืนเป็นสิง่ทีย่อมรับไมไ่ดแ้ละเป็นกำรแสวงหำประโยชน ์
ในชว่ง 10-15 ปีทีผ่ำ่นมำพนักงำนบรกิำรจงึเปลีย่นไปท ำงำนอสิระทีไ่มต่อ้ง
ขึน้กบัเงนิเดอืน- เรยีกวำ่ไซดไ์ลนห์รอืพำสไทม ์   

ไซดไ์ลน ์ 
 
ไซดไ์ลนห์มำยถงึพนักงำนบรกิำรทีท่ ำสญัญำกบัเจำ้ของสถำนบรกิำรไมว่ำ่
สถำนบรกิำรนัน้จะจดทะเบยีนหรอืไมก่ต็ำม สถำนบรกิำรทีม่พีนักงำนไซดไ์ลน ์
เชน่ บำรอ์ะโกโก ้บำรเ์บยีร ์รำ้นคำรำโอเกะและรำ้นนวด โดยเจำ้ของรำ้นจะให ้
โอกำสพนักงำนไดเ้ขำ้ถงึลกูคำ้ของรำ้น และรำ้นจะไดผ้ลตอบแทนเป็นจ ำนวน
ลกูคำ้ทีเ่พิม่ขึน้ มรีำยไดเ้พิม่มำกขึน้จำกคำ่ “ซือ้ดืม่ใหพ้นักงำน” และ “เพย์
บำร”์ รวมทัง้ไดพ้นักงำนมำท ำงำนใหโ้ดยไมต่อ้งจำ่ยคำ่จำ้ง คอืมำชว่ยงำน
ตำ่งๆ เชน่ เสริฟ์เครือ่งดืม่ รอ้งเพลง เตน้ ท ำควำมสะอำด 
 
 

 
 

                                        
34

 Bar Rules http://empowerfoundation.org/sexy_en.php# 
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พนักงำนแบบกนิเงนิเดอืนและพนักงำนไซดไ์ลน์ท ำงำนดว้ยกนั 
และพนักงำนทัง้สองประเภทนีต้ำ่งก็ตอ้งปฏบิตัติำม “กฎของ
บำร”์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฎของบารค์อืกฎระเบยีบตา่งๆ ทีน่ายจา้งสว่นใหญน่ ามาใชก้บั
พนกังานบรกิารอยา่งเขม้งวด กฎของบารต์า่งจากกฎหมายของ
ประเทศตรงทีก่ฎของบารส์ามารถเปลีย่นแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยไม่
แจง้ลว่งหนา้ และไมเ่ปิดโอกาสใหม้กีารทกัทว้ง  
 

เอ็มพำวเวอรไ์ปเยีย่มกนัและกันในทีท่ ำงำน- คำรำโอเกะ  
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พนักงำนบรกิำรไมไ่ดรั้บคำ่จำ้งจำกเจำ้ของรำ้นแตจ่ะไดรั้บคำ่คอมมชิชัน่จำก
คำ่ “ซือ้ดืม่ใหพ้นักงำน” (โดยทั่วไปคอื 50 บำท จำก 150 บำท) หรอืบำงครัง้
ก็ไดรั้บคำ่เพยบ์ำรท์ีส่ำมำรถสงูถงึ 50 % หรอื 400-700 บำทดว้ย 
 
ดว้ยเหตทุีน่ำยจำ้งยงัคงจำ่ยคำ่จำ้งใหพ้นักงำน ควำมสมัพันธแ์บบนีใ้น
กฎหมำยไทยยงัถอืเป็นรปูแบบหนึง่ของควำมสมัพันธร์ะหวำ่ง ลกูจำ้ง-
นำยจำ้งและควำมรับผดิชอบทัง้หมดก็ยงัคงอยู ่
 
บอ่ยครัง้ทีเ่สน้แบง่ระหวำ่งกำรเป็นลกูจำ้งและกำรเป็นนำยจำ้งตนเองขำด
ควำมชดัเจน เพรำะวำ่เจำ้ของรำ้นยงัยนืยนัวำ่พนักงำนบรกิำรจะไดรั้บคำ่
คอมมชิชัน่ใดๆ และอยูใ่นรำ้นไดนั้น้ พนักงำนจะตอ้งท ำตำม “กฎของบำร”์35 
ไมว่ำ่จะเป็นจ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำน กำรท ำยอด “ซือ้ดืม่ใหพ้นักงำน” หรอื 
“เพยบ์ำร”์ 
 
ถงึแมพ้นักงำนบรกิำรอำจไดรั้บผลประโยชนจ์ำกกำรลดควำมเครยีดดว้ยกำร
หลกีเลีย่งกฎของบำรแ์ละมอีสิระเพิม่ขึน้รวมทัง้มรีำยไดเ้พิม่ขึน้ดว้ย แตก่ำร
จัดกำรของรำ้นก็ยงัคงท ำใหเ้จำ้ของรำ้นไดผ้ลประโยชนแ์ละไมต่อ้งรับผดิชอบ
อะไรตอ่ควำมปลอดภยั สขุภำพและควำมมัน่คงของพนักงำนบรกิำร  
 
กำรท ำสญัญำจำ้งงำนดังไดก้ลำ่วมำนีห้รอืขอ้ผกูมดัเชงิสญัญำเหลำ่นีไ้มเ่ป็นที่
รับรูใ้นระบบยตุธิรรมวำ่ถกูตอ้งตำมกฎหมำย ทัง้ พ.ร.บ.ป้องกนัและปรำบปรำม
กำรคำ้ประเวณี พ .ศ.  2539 และ พ.ร.บ.ป้องกนัและปรำบปรำมกำรคำ้มนุษย ์
พ.ศ. 2551 นัน้หำ้มไมใ่หม้กีำรด ำเนนิกำรทำงกำรเงนิใดๆ ซึง่นีย่ ิง่เป็นกำรโดด
เดีย่วพนักงำนบรกิำรออกจำกกำรคุม้ครอง กำรแกไ้ขปัญหำ และกำรชดเชย
ทำงแรงงำน ในขณะทีน่ำยจำ้งเป็นอสิระ ไมต่อ้งรับผดิชอบอะไรตอ่ลกูจำ้ง 
 
 
 
 

                                        
35

 กฎของบารคื์อกฎระเบียบต่างๆ ท่ีนายจ้างส่วนใหญ่น ามาใช้กบัพนักงานบริการอย่างเข้มงวด กฎของบารต่์าง
จากกฎหมายของประเทศตรงท่ีกฎของบารส์ามารถเปล่ียนแปลงได้อย่างรวดเรว็โดยไม่แจ้งล่วงหน้า และไม่เปิด
โอกาสให้มีการทกัท้วง กฎของบารมี์ความส าคญัต่อพนักงานบริการมากกว่ากฎหมายของประเทศเพราะกฎหมาย
อยู่ห่างไกลจากชีวิตประจ าวนัมาก   
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พนกังานบรกิารในบา้นสาว   
 
พนักงำนบรกิำรในบำ้นสำวสว่นมำกเป็นผูห้ญงิทีย่ำ้ยถิน่เขำ้มำท ำงำนจำก
ประเทศเพือ่นบำ้น ผูห้ญงิทีใ่ชบ้รกิำรนำยหนำ้มกัจะทรำบรำยละเอยีดพืน้ฐำน
ของงำนทีจ่ะมำท ำตัง้แตก่อ่นออกจำกบำ้น คลำ้ยกนักบับรษัิทจัดหำงำน
ตำ่งประเทศอืน่ๆ นำยหนำ้จะบอกขอ้มลูเกีย่วกบัทีต่ัง้ของรำ้นทีก่ ำลังรับคนเขำ้
ท ำงำน คำ่เดนิทำง เปอรเ์ซน็ตก์ำรแบง่รำยไดก้บันำยจำ้งและมทีีพ่ักให ้และ
คดิคำ่ทีพ่ักหรอืกำรพักทีท่ ำงำน36   
 
พนักงำนบรกิำรในบำ้นสำวตำ่งจำกพนักงำนบรกิำรในรำ้นประเภทอืน่คอื 
พนักงำนฯในบำ้นสำวไมต่อ้งใหบ้รกิำรอืน่ทีช่ว่ยสรำ้งรำยไดเ้พิม่ใหน้ำยจำ้ง 
เชน่ เตน้ รอ้งเพลง นวด หรอืกระตุน้ใหล้กูคำ้ซือ้ดืม่ใหพ้นักงำน แตพ่นักงำน
บรกิำรในบำ้นสำวจะใหบ้รกิำรทำงเพศเทำ่นัน้ 

โดยทั่วไปลกูคำ้จะจำ่ยคำ่บรกิำรทีก่ ำหนดมำแน่นอนใหแ้กน่ำยจำ้ง แลว้
คำ่บรกิำรจะถกูแบง่ใหพ้นักงำน ปกตจิะแบง่กนั 50-50 แตบ่ำงแหง่แบง่ให ้
พนักงำน 60% และใหน้ำยจำ้ง 40% ลกูคำ้จ ำนวนมำกยงัใหท้ปิแกพ่นักงำน
โดยตรงอกีดว้ยและพนักงำนไมจ่ ำเป็นตอ้งแบง่ทปิใหน้ำยจำ้ง 
 
ท างานอสิระ  

พนักงำนบรกิำรทีเ่ป็นนำยจำ้งของตนเองจัดกำรกำรท ำงำนของตนเองโดยไม่
ขึน้กบัคนอืน่ บำงคนมกีลุม่ลกูคำ้ทีใ่ชบ้รกิำรเป็นประจ ำทีอ่ำจจะตดิตอ่กนัเป็น
รำยเดอืนหรอืชว่งสัน้ๆ หรอืรำยปี ซึง่สว่นมำกจะตอ่เนือ่งเป็นเวลำหลำย
สปัดำหห์รอืหลำยเดอืน โดยทั่วไปลกูคำ้อำจจะจำ่ยคำ่บรกิำรเป็นรำยครัง้หรอื
จำ่ยเป็นประจ ำตำมทีต่กลงกนั ซึง่คลำ้ยกบักำรจำ่ยคำ่ทนำยควำม 
 
พนักงำนบรกิำรอสิระแบบอืน่หำลกูคำ้จำกทำงอนิเตอรเ์น็ต ในไนทค์ลับ หรอื
ในสถำนทีส่ำธำรณะอืน่ๆ เชน่ สวนสำธำรณะ ขำ้งถนน ศนูยก์ำรคำ้ และสนำม
กอลฟ์ พนักงำนเหลำ่นีส้รำ้งทมีของตนเอง รวมทัง้ก ำหนดคำ่บรกิำร ชัว่โมง 
 

                                        
36

 ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสถำนกำรณ์กำรยำ้ยถิน่ในปัจจุบนั กระบวนกำรจำ้งงำน และสภำพกำรท ำงำน ดูไดใ้นรำยงำน
ของเอม็พำวเวอร ์ชือ่Hit & Run 2012 ในเวบ็ไซต์ www.empowerfoundation.org 
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กำรท ำงำน และรปูแบบกำรบรกิำรขึน้มำเอง พวกเธอรับผดิชอบทกุสิง่ดว้ย
ตนเอง ไมว่ำ่จะเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรท ำงำนและสขุภำพ รวมทัง้ควำม
ปลอดภยั ซึง่รวมไปถงึประกนัสงัคมทีจ่ ำเป็น เชน่กำรซือ้ประกนัจำกบรษัิท
ประกนัและกำรออมเงนิ 
 

 
แคนดบูาร ์– ผูเ้ชีย่วชาญการท างานบรกิาร  

 
ในปี พ.ศ. 2549 พนักงำนบรกิำรจำกเอ็มพำวเวอรไ์ดส้รำ้งตน้แบบ สถำนที่
ท ำงำนทีม่คีวำมยตุธิรรมส ำหรับพนักงำนบรกิำรขึน้ คอื แคนดบูำร ์(Can Do 
Bar) ใน จ.เชยีงใหม ่แคนดบูำรแ์ตกตำ่งจำกสถำนบรกิำรอืน่ๆ ในประเทศไทย
คอืสภำพแวดลอ้มภำยในรำ้นเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำ
มยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน พนักงำนไดรั้บกำรจำ้งงำนอยำ่งเป็นไป
ตำม พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงำน รวมทัง้ไดเ้ขำ้ประกนัสงัคมตำมกฎหมำย 
นอกจำกนัน้แคนดบูำรย์งัเปิดโอกำสใหพ้นักงำนไดพ้ัฒนำทักษะและเลือ่น
ต ำแหน่งอกีดว้ย ถงึแมจ้ะยงัไมม่สีหภำพแรงงำนหรอืกลุม่ของพนักงำนบรกิำร
อยำ่งเป็นทำงกำร แตพ่นักงำนก็มกีำรประชมุกนัอยำ่งสม ำ่เสมอและมบีทบำท
ส ำคญัในกำรชีน้ ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงในสถำนทีท่ ำงำน  
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สภาพการท างานของชุมชนหลกั – เชยีงใหม ่
 

 
ประเภท
สถานที่
ท างาน 

จ านวน 
พนกังาน

รบั
เงนิเดอืน 

พนกังาน
ไซดไ์ลน ์

จ านวน
พนกังาน
บรกิาร
ท ัง้หมด 

1.  
บำรเ์บยีร ์ 88 25 875 900 

2.  
คำรำโอเกะวไีอพ ี 17 540 0 540 

3.  
นวดแผนโบรำณ 52 215 305 520 

4.  
อำบอบนวด 7 420 0 420 

5.  คำรำโอเกะโอเพน่
แอร ์

65 350 0 350 

6.  
บำรอ์ะโกโก ้ 3 150 90 240 

7.  
รำ้นนวด 10 10 50 60 

8.  
บำ้นสำว 4 41 0 41 

9.  ท ัง้หมด 249 1,726 1,365 3,091 

 
 

พนักงำนรับเงนิเดอืน (บำรอ์ะโกโก,้ บำรเ์บยีร,์ คำรำโอเกะ, รำ้นนวด)...28   
ไซดไ์ลน ์(บำรอ์ะโกโก ้, บำรเ์บยีร,์ รำ้นนวด)................................113 
พนักงำนบรกิำรในบำ้นสำว..........................................................86  
พนักงำนบรกิำรอสิระ...................................................................1 
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“ในฐานะแรงงานเรามกัจะถกูแสวงหาประโยชนไ์มท่างใดก็ทางหนึง่
เสมอ ทางเดยีวทีม่คีอืท างานแบบรบัจา้งเหมาชว่ง หรอืไมก็่หาทาง
เป็นนายจา้งตนเอง” 

หม ี– พนกังานสง่น า้ (ชาย), เชยีงใหม ่
 
 

 
 
 

 
 
 
 
มจี านวนแรงงานนอ้ยมากในประเทศไทย โดยเฉพาะผูท้ ีท่ างานที่
อยูน่อกการคุม้ครองของกฎหมายแรงงานและประกนัสงัคม ทีจ่ะ
มสีภาพการท างานตามมาตรฐานงานทีม่คีณุคา่ของ ILO 

 

 

เอ็มพำวเวอรเ์ขำ้รว่มกจิกรรมกำรเดนิรณรงคว์ันแรงงำนสำกล  
จ.เชยีงใหม ่พ.ศ. 2557  

“สทิธแิรงงำนเพือ่พนักงำนบรกิำร” 

Empower boarding a boat at Koh Larn August 2013 
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งานบรกิารทีม่คีณุคา่ในประเทศไทย  

“งำนทีม่คีณุคำ่” ไดรั้บกำรอธบิำยโดยองคก์ำรแรงงำนระหวำ่ง

ประเทศ (ILO) วำ่ คอืงำนทีส่ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรเกีย่วกบัชวีติกำร

ท ำงำนของมนุษยไ์ด ้ภำยใตเ้งือ่นไขของเสรภีำพ ควำมยตุธิรรม ควำม

ปลอดภยั และศักดิศ์ร ีในประเทศไทยมผีูไ้ดรั้บกำรจำ้งงำนประมำณ 39.9 

ลำ้นคน37 โดยในจ ำนวนนี ้27 ลำ้นคนโดยประมำณ หรอื 68 เปอรเ์ซน็ตข์องผู ้

มงีำนท ำทัง้หมดท ำงำนในภำคงำนนอกระบบ ซึง่อยูน่อกกำรคุม้ครองของ

กฎหมำยประกนัสงัคม38 และแรงงำนนอกระบบสว่นมำกเป็นแรงงำนหญงิซึง่มี

จ ำนวนถงึ 18 ลำ้นคน 

เรำเขำ้ใจวำ่มจี ำนวนแรงงำนนอ้ยมำกในประเทศไทยโดยเฉพำะ

แรงงำนทีท่ ำงำนโดยไมไ่ดรั้บกำรคุม้ครองจำกกฎหมำยแรงงำนและ

ประกนัสงัคมทีจ่ะมชีวีติกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนอนัสงูสง่ของแนวคดิงำนทีม่ี

คณุคำ่ ตวัอยำ่งเชน่ ในปี พ.ศ.2555 มแีรงงำนจำกภำคเอกชนเพยีง 9.4ลำ้น

คนเทำ่นัน้ทีข่ ึน้ทะเบยีนประกนัสงัคม39 

เรำพบวำ่นีค่อืควำมจรงิส ำหรับพนักงำนบรกิำรดว้ยเชน่กนั ตำมทีท่มี

วจิัยของเรำคน้พบวำ่มพีนักงำนบรกิำรเพยีง 5 คน จำก 228 คน (2%) เทำ่นัน้

ทีม่สีภำพกำรท ำงำนใกลเ้คยีงกบัสภำพงำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่ทีม่กีำรประมำณ

ไว ้ทัง้นี ้เกอืบทัง้หมดของพนักงำนบรกิำร 2% ดังกลำ่วท ำงำนทีแ่คนด ูบำร ์

หรอืท ำงำนดว้ยตนเอง ไมเ่ป็นลกูจำ้งใคร อยำ่งไรก็ด ีแมก้ระทั่งพนักงำน

บรกิำรกลุม่นีก้็ยงัตอ้งเผชญิกบักำรท ำใหง้ำนบรกิำรเป็นอำชญำกรรมซึง่เป็น

อปุสรรคใหญห่ลวงทีจ่ะเขำ้ถงึหลกักำรส ำคญัเรือ่งเสรภีำพ ควำมยตุธิรรม 

ควำมปลอดภยั และศักดิศ์ร ีตำมควำมหมำยของงำนทีม่คีณุคำ่ 

 

                                        
37

 World Bank http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN   
38

 Extending Labour Law to All Workers: Promoting Decent Work in the Informal 
Economy in 
Cambodia, Thailand and Mongolia  Informal Economy, Poverty and Employment 
Cambodia • Mongolia • Thailand International Labour Office David Tajgman 
file:///C:/Users/user/Downloads/wcms_bk_pb_129_en.pdf 
39

 Social Security Fund  Number of Insured Persons (Article 33) : 2003-2012  
http://www.sso.go.th/sites/default/files/R_D122012/statisticsmid3_en.html 
 

http://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN
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งานทีม่คีณุคา่ โดย ILO งานบรกิาร ในฐานะทีเ่ป็นงานทีม่คีณุคา่ 

 

งานทีม่คีณุคา่รบัประกนั

ผลตอบแทนและความ

ม ัน่คง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งำนบรกิำรถกูระบวุำ่คอืทีม่ำของรำยได ้

จ ำนวนมำกในระบบบญัชแีหง่ชำตขิอง

องคก์ำรสหประชำชำตติัง้แตปี่ พ.ศ.2551 

งำนบรกิำรใหผ้ลตอบแทนคุม้คำ่และตอ้งใช ้

ทักษะตำ่งๆ ซึง่สำมำรถฝึกฝนได ้โดยทักษะ

ตำ่งๆ สำมำรถชว่ยใหธ้รุกจินีเ้ตบิโต และยงั

ชว่ยเป็นใบเบกิทำงไปสูก่ำรประกอบอำชพี

อืน่อกีดว้ย เชน่ งำนเกีย่วกบักำร

ตดิตอ่สือ่สำร กำรจัดกำร งำนทีต่อ้งใชภ้ำษำ 

งำนบรกิำร งำนนวด กำรแสดง กำร

ทอ่งเทีย่ว เป็นตน้ 

สิง่ทีข่าด: งำนบรกิำรถกูปฏเิสธไมใ่หม้กีำร

ประกำศรับสมคัรงำนอยำ่งเหมำะสม และ

กำรท ำขอ้ตกลงจำ้งงำนทีเ่ป็นสญัญำ เพรำะ

ทัง้สองสิง่นีถ้อืเป็นอำชญำกรรม ภำยใต ้

กฎหมำยทีเ่กีย่วกบักำรคำ้ประเวณีและ

กฎหมำยกำรคำ้มนุษย ์(พ.ร.บ.ป้องกนัและ

ปรำบปรำมกำรคำ้มนุษย)์  พนักงำนบรกิำร

จงึท ำขอ้ตกลงกำรจำ้งงำนดว้ยสญัญำทำง

วำจำซึง่มกัจะไมม่ขีอ้ก ำหนดเรือ่งกำรเลกิ

จำ้ง หรอืไมม่คีวำมมัน่คงในกำรท ำงำน

น่ันเอง แคนดโูมเดล: แคนดบูำรส์รำ้งควำม

มัน่คงในกำรท ำงำน ดว้ยกำรท ำสญัญำกำร

จำ้งงำนซึง่มกีระบวนกำรเรือ่งกำร ใหอ้อก

จำกงำนอยำ่งยตุธิรรม เหมอืนกนังำนอืน่ๆ 

ในกฎหมำยแรงงำน นอกจำกนัน้แคนดบูำร์

ยงัมกีำรพัฒนำทกัษะของพนักงำนบรกิำร

และมกีำรจัดอบรมใหด้ว้ย 



- 62 - 
 

 

งานทีม่คีณุคา่ใหค้วาม

ม ัน่ใจเรือ่งการเคารพสทิธิ

แรงงาน 

                                                        

สิง่ทีข่าด: นำยจำ้งไมไ่ดป้ฏบิตัติำม

กฎหมำยแรงงำนถงึแมว้ำ่งำนในสถำนบรกิำร

ไมไ่ดถ้กูระบใุหอ้ยูน่อก เหนอืกำรคุม้ครอง

ของกฎหมำยแรงงำน 

แคนดบูารโ์มเดล: พนักงำนบรกิำรไดรั้บ

กำรคุม้ครองสทิธแิรงงำนภำยใตก้ฎหมำย

ไทย 

งานทีม่คีณุคา่ท าใหม้ี

รายไดอ้ยา่งเพยีงพอ 

รำยไดร้วมของพนักงำนบรกิำรอยำ่งนอ้ย

ทีส่ดุนัน้คดิเป็นสองเทำ่ของคำ่จำ้งขัน้ต ่ำใน

ประเทศไทย แรงงำนกลุม่นีม้รีำยไดเ้พยีง

พอทีจ่ะดแูลคำ่ใชจ้ำ่ยของตนเองไดท้ัง้หมด 

และมพีนักงำนบรกิำรจ ำนวนมำกทีใ่ชร้ำยรับ

ของตนเองดแูลผูใ้หญค่นอืน่ๆ อกีถงึ 5 คน

เลยทเีดยีว 

สิง่ทีข่าด: พนักงำนบรกิำรไมไ่ดรั้บคำ่จำ้ง

อยำ่งถกูตอ้งตำมกฎหมำยคำ่จำ้งไทย

ส ำหรับงำนทีท่ ำในสถำนบรกิำร เชน่ กำร

เสริฟ์เครือ่งดืม่ กำรเตน้ กำรท ำควำมสะอำด 

แคนดบูารโ์มเดล: พนักงำนบรกิำรไดรั้บ

คำ่จำ้งส ำหรับกำรท ำงำนในบำร ์ตำมอตัรำ

คำ่จำ้งขัน้ต ่ำ และไมต่อ้งแบง่รำยไดอ้ืน่ให ้

ทำงบำร ์

งานทีม่คีณุคา่ใหก้าร

คุม้ครองทางสงัคม 

 

 

สิง่ทีข่าด: ถงึแมว้ำ่พนักงำนบรกิำรสำมำรถ

เขำ้ระบบประกนัสงัคมแหง่ชำตไิด ้และ

นำยจำ้งก็มหีนำ้ทีต่ำมกฎหมำยใหน้ ำลกูจำ้ง

เขำ้ประกนัสงัคม แตม่นีำยจำ้งจ ำนวนนอ้ยที่

ปฏบิตัติำมกฎหมำยประกนัสงัคม (พ.ร.บ.
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งานทีม่คีณุคา่ครอบคลมุถงึ

เรือ่งการเจรจาทางสงัคม, 

เสรภีาพการต ัง้กลุม่แรงงาน

(สหภาพแรงงาน), การ

เจรจาตอ่รองรว่ม และการมี

สว่นรว่ม 

 

ประกนั สงัคม) 

แคนดบูารโ์มเดล: น ำพนักงำนบรกิำรทกุ

คนเขำ้ระบบ ประกนัสงัคม 

สิง่ทีข่าด: กำรท ำใหง้ำนบรกิำรเป็น

อำชญำกรรมนัน้ รวมถงึกำรหำ้มไมใ่ห ้

“รวมกลุม่ผูค้ำ้ประเวณี” หรอื ไมใ่หร้วมกลุม่ 

“ในสถำนทีท่ ำงำนคำ้ประเวณี” นีเ่ป็น

อปุสรรคทำงกฎหมำยทีข่วำงกัน้พนักงำน

บรกิำรไมใ่หม้เีสรภีำพในกำรตัง้สหภำพ และ

กำรเจรจำทำงสงัคม  

 

 

เรำเขำ้ใจวำ่งำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่ตำมที ่ILO ไดใ้หค้วำมหมำยงำนทีม่คีณุคำ่

ไวนั้น้ มคีวำมหมำยครอบคลมุตอ่ไปนี:้  

• รับประกนัผลตอบแทนและควำมมัน่คง ; 

• ใหค้วำมมัน่ใจเรือ่งกำรเคำรพสทิธแิรงงำน; 

• มรีำยไดอ้ยำ่งเพยีงพอ;  

• ใหก้ำรคุม้ครองทำงสงัคม; 

• รวมทัง้กำรเจรจำทำงสงัคม, เสรภีำพกำรตัง้สหภำพแรงงำน, กำร

เจรจำตอ่รองรว่ม และกำรมสีว่นรว่ม 

 

เรำคน้พบวำ่ถงึแมง้ำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่นัน้มคีวำมเป็นไปได ้แตก่็มสี ิง่ทีข่ำด

หำยไปจำกสภำพงำนทีม่คีณุคำ่อยำ่งเห็นไดช้ดั สิง่ทีข่ำดหำยไปนีย้งัเกดิกบั

พนักงำนบรกิำรในแคนดบูำรด์ว้ยเชน่กนัคอื กำรท ำใหเ้ป็นอำชญำกรรมตำม

กฎหมำยนัน้กดีกนัไมใ่หส้ำมำรถพัฒนำสภำพกำรท ำงำนใหด้ทีีส่ดุเทำ่ทีจ่ะ

เป็นไปได ้
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รปูแบบงานบรกิารทีไ่มเ่ป็นทีย่อมรบั 
 
รปูแบบงำนบรกิำรทีย่อมรับไมไ่ดนั้น้เกีย่วกบัสภำพกำรท ำงำนทีข่ำดสิง่
ตอ่ไปนี ้: 

(i) ศักดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์
(ii) กำรเคำรพรำ่งกำย 
(iii) กำรเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจ 

 
(i) ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย ์

ผูค้นมกักงัวลเรือ่งควำมสมัพันธร์ะหวำ่งพนักงำนบรกิำรและศักดิศ์รี

ควำมเป็นมนุษย ์มนุษยท์กุคนมคีณุคำ่ในตนเอง ทกุคนมคีณุคำ่ในฐำนะทีเ่ป็น

มนุษย ์คณุคำ่ในตนเองของพวกเรำนัน้ควรไดรั้บกำรยอมรับและไดรั้บกำร

เคำรพโดยผูอ้ ืน่ คณุคำ่ในตนเองของเรำและกำรยอมรับในคณุคำ่ในตนเอง

ของเรำคอืศักดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์

ในปี พ.ศ. 2492 สนันบิำตชำต ิ(เป็นองคก์ำรระหวำ่งประเทศ ตัง้ขึน้

ใน พ.ศ. 2462 ตอ่มำถกูยบุไปและแทนทีด่ว้ยองคก์ำรสหประชำชำตหิรอืยู

เอ็น) ไดอ้ธบิำยวำ่งำนบรกิำร “เขำ้กนัไมไ่ดก้บัศักดิศ์รแีละคณุคำ่ควำมเป็น

มนุษยแ์ละเป็นอนัตรำยตอ่ครอบครัวและชมุชน” 

 หำกค ำกลำ่วนีเ้คยเป็นจรงิมำกอ่น เรำพบวำ่มนัไมเ่ป็นจรงิอกีต่อไป

แลว้ เมือ่เรำพจิำรณำสว่นหลังของค ำกลำ่วนีค้อื  “เป็นอนัตรำยตอ่ครอบครัว

และชมุชน” ก็ทรำบวำ่ไมจ่รงิ เพรำะงำนบรกิำร ไดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นแลว้วำ่

สำมำรถเป็นเสน้ทำงทีย่ัง่ยนืในกำรกำ้วออกจำกควำมยำกจนส ำหรับหลำย

ครอบครัว หลำยชมุชม และกระทั่งส ำหรับหลำยประเทศในบำงกรณี 

เรำพบวำ่ค ำกลำ่วดังกลำ่วนัน้เป็นกำรละเลย ท ำใหโ้ดดเดีย่วและท ำใหเ้ป็น
อำชญำกร ตอ่พนักงำนบรกิำร ซึง่ “เขำ้กนัไมไ่ดก้บัศกัดิศ์รแีละคณุคำ่ของ
ควำมเป็นมนุษย”์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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“ศกัดิศ์รขีองพวกเราไมไ่ดถ้กูท าลายดว้ยงานของพนกังานบรกิาร 
แตศ่กัด ิศ์รขีองเราถกูละเมดิจากการปฏบิตัติอ่พนกังานบรกิารเยีย่ง
อาชญากร และการปฏเิสธสทิธขิองพวกเราในฐานะแรงงาน” 

ปิงปอง- พนกังานบรกิาร, เอ็มพาวเวอร,์ กนัยายน 2558 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุยถ์กูละเมดิเมือ่บคุคลใดหรอืกลุม่คนใดถกู
ท าใหเ้ป็นชายขอบ ถกูปฏเิสธ หรอื ถกูลดคณุคา่ และสามารถ
แกไ้ขไดค้อืกฎหมายตอ้งใหก้ารยอมรบัดว้ยการใหพ้ืน้ทีแ่ละให้
ความเคารพแกค่นทกุคน  
 

 
 
 
 
 
 

“หยุดท ำใหพ้นกังำนบรกิำรขำ้มชำตติกเป็นแพะรบับำป”  

- เอม็พำวเวอร ์ หนงัสอืพมิพบ์ำงกอกโพสต ์2 มนีำคม 2558  
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เพือ่เคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุยจ์ะตอ้งมสี ิง่ตอ่ไปนี:้ 
 

1. กำรหำ้มไมใ่หป้ฏบิตัอิยำ่งไรม้นุษยธรรม ท ำใหข้ำยหนำ้ หรอื ท ำ

ใหเ้สือ่มเสยีระหวำ่งบคุคล 

2. กำรรับรองควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะมทีำงเลอืกสว่นบคุคล และเงือ่นไข

ส ำหรับ “กำรบรรลเุป้ำหมำยดว้ยตนเองของแตล่ะบคุคล” ควำม

เป็นอสิระ หรอืกำรเตมิเต็มศกัยภำพตนเอง 

3. กำรยอมรับวำ่กำรปกป้องวัฒนธรรม และอตัลักษณ์ของกลุม่อำจ

จ ำเป็นมำกส ำหรับกำรปกป้องศักดิศ์รขีองบคุคล 

4. กำรสรำ้งเงือ่นไขทีจ่ ำเป็นตำ่งๆ เพือ่ใหบ้คุคลไดรั้บควำมพงึพอใจ

ในสิง่ทีม่คีวำมส ำคญัเป็นอยำ่งมำก40 

 
ศักดิศ์รใีนบรบิทของงำนนัน้ใหก้ำรยอมรับวำ่กำรท ำงำนคอื

กจิกรรมของมนุษย ์งำนโดยรวมทัง้งำนบรกิำรนัน้มกัจะเป็นแหลง่ของ
ควำมภำคภมูใิจในตนเองและกำรใหค้ณุคำ่ตนเอง ศักดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์
และควำมอยูด่มีสีขุของครอบครัว 
 

พนักงำนบรกิำรคอืกลุม่แรงงำนทีม่คีวำมกระตอืรอืรน้ในตลำดแรง 
งำน ถงึแมว้ำ่สภำพกำรท ำงำนจะมกีำรแสวงหำประโยชนก์็ตำม ไมว่ำ่สถำน 
กำรณ์จะยำกล ำบำกเพยีงไหน ประสบกำรณ์รว่มกนัทัว่โลกและกำรวจิัยได ้
แสดงใหเ้ห็นวำ่พนักงำนบรกิำรก็เหมอืนแรงงำนอืน่ๆ คอื  พนักงำนบรกิำร
เกอืบทัง้หมดดิน้รนตอ่สูใ้หไ้ดโ้อกำสควบคมุชวีติตนเองกลับคนืมำ ตอ้งกำร
ท ำงำนโดยไมถ่กูแสวงหำประโยชน ์และไดรั้บศักดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย์
กลับมำ41 

ศักดิศ์รคีวำมเป็นมนุษยถ์กูละเมดิเมือ่บคุคลใดหรอืกลุม่คนใดถกูท ำ
ใหเ้ป็นคนชำยขอบ ถกูปฏเิสธ หรอื ถกูลดคณุคำ่ และสำมำรถแกไ้ขไดค้อื
กฎหมำยตอ้งใหก้ำรยอมรับดว้ยกำรใหพ้ืน้ทีแ่ละใหค้วำมเคำรพแกค่นทกุคน 
 

 

                                        
40

 Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights Christopher 
McCrudden   http://ejil.oxfordjournals.org/content/19/4/655.full#fn-214 
41

 Between decent work and forced labour: examining the continuum of 
exploitation 
Klara Skrivankova November 2010 
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“ฉนัสามารถบอกวา่ได ้ฉนัสามารถบอกวา่ไม ่ฉนัสามารถบอกวา่ 
อาจจะ,ทหีลงั, ตอนนี,้ ไมม่ทีาง,  
ส าหรบัความรกั, ส าหรบัเงนิ, ส าหรบัความสนกุ หรอืส าหรบัการกศุล   
ฉนัเป็นเจา้ของรา่งกายของฉนั และฉนัตดัสนิใจ 
วา่ฉนัตอ้งการท าอะไรกบัรา่งกายของฉนัเอง” 

 
ไหม- พนกังานบรกิาร, เอ็มพาวเวอร,์ มกราคม 2558 

 
 

 
พนักงำนบรกิำรก็เหมอืนกบัมนุษยท์กุคนทีม่สีทิธติดัสนิใจวำ่ผูใ้หญค่นไหน
บำ้งทีต่นเองจะปฏเิสธหรอืตกลงจะมเีพศสมัพันธด์ว้ย เมือ่ไหร ่ท ำไม และ 
อยำ่งไร สทิธนิีไ้มส่ำมำรถท ำใหห้มดไปดว้ยอำชพีของเรำ เหมอืนกบัทีห่มด
ไปเพรำะกำรแตง่งำน กำรท ำงำนบรกิำรไมไ่ดห้มำยควำมวำ่จะมเีพศสมัพันธ์
กบัทกุคน – ก็เหมอืนกบักำรตัดสนิใจจะเป็นนักมวยทีไ่มไ่ดห้มำยควำมวำ่จะ
ชกตอ่ยใคร เมือ่ไหร ่ทีไ่หนก็ได ้ 
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(ii) การเคารพรา่งกาย 
         กำรเคำรพรำ่งกำยหมำยถงึ รำ่งกำยของเรำมศีักดิศ์ร ีลว่งละเมดิไมไ่ด ้
และเนน้ย ้ำถงึควำมส ำคญัของควำมเป็นอสิระและเป็นตวัของตวัเอง รวมทัง้
อ ำนำจในกำรตดัสนิใจอยำ่งอสิระของมนุษยท์กุคนทีจ่ะปฏบิตัติอ่รำ่งกำยของ
ตนเอง ในสถำนทีท่ ำงำนนำยจำ้งมคีวำมรับผดิชอบสรำ้งหลกัประกนัวำ่
รำ่งกำยของลกูจำ้งไดรั้บกำรปกป้อง ลกูจำ้งหรอืแรงงำนจะตอ้งมคีวำม
ปลอดภยั สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนถกูสขุลกัษณะ และสภำพกำรท ำงำน
จะตอ้งสง่เสรมิกำรอยูด่มีสีขุ ตวัอยำ่งเชน่ มเีวลำพักผอ่นอยำ่งเพยีงพอ จ ำกดั
ชัว่โมงท ำงำน มอีปุกรณ์ป้องกนัอนัตรำยและสรำ้งควำมปลอดภยั เป็นตน้  

อกีมมุมองหนึง่เกีย่วกบักำรเคำรพรำ่งกำยคอื ควำมเป็นอสิระในเนือ้

ตัวรำ่งกำยของเรำเอง และกำรเคำรพอ ำนำจในกำรตัดสนิใจอยำ่งอสิระ กำร

เคำรพรำ่งกำยและควำมเป็นอสิระทำงเพศหมำยควำมวำ่ พนักงำนบรกิำร ก็

เหมอืนกบัมนุษยท์กุคนทีม่สีทิธติดัสนิใจวำ่ผูใ้หญค่นไหนบำ้งทีต่นเองจะมี

เพศสมัพันธด์ว้ย เมือ่ไหร ่ท ำไม และ อยำ่งไร และสทิธนิีไ้มส่ำมำรถท ำให ้

หมดไปดว้ยอำชพีของเรำ กำรท ำงำนเป็นพนักงำนบรกิำรไมไ่ดห้มำยควำมวำ่

จะมเีพศสมัพันธก์บัทกุคน – ก็เหมอืนกบักำรตดัสนิใจจะเป็นนักมวยทีไ่มไ่ด ้

หมำยควำมวำ่จะชกตอ่ยใคร เมือ่ไหร ่ทีไ่หนก็ได ้ในมำตรำ13 ของอนุสญัญำ

ILO ดำ้นควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั, ปี พ.ศ. 2524 / ค.ศ.1981 (ฉบบั

ที ่155) ระบวุำ่แรงงำนหรอืลกูจำ้งมสีทิธทิีจ่ะปฏเิสธงำนทีเ่ชือ่วำ่อำจเกดิ

อนัตรำยได ้โดยในประเทศนวิซแีลนดไ์ดใ้หก้ำรปกป้องสทิธทิีจ่ะปฏเิสธกำร

ใหบ้รกิำรของพนักงำนบรกิำรในกฎหมำยกำรปฏริปูงำนบรกิำร (ปี 2003 / 

พ.ศ. 2546) วำ่ “สำมำรถปฏเิสธทีจ่ะมเีพศสมัพันธก์บัลกูคำ้ดว้ยเหตผุลใดก็

ได ้หรอืจะไมแ่สดงเหตผุลกไ็ด”้42 ในระหวำ่งกำรเคลือ่นไหวเพือ่ตอ่สูใ้หม้ี

กฎหมำยดังกลำ่วนีก้ลุม่พนักงำนบรกิำรไดร้ว่มกนัตะโกนดว้ยเสยีงกูก่อ้งวำ่ 

“Hey Ho –Let’s Go-Right to yes- Right to No!” (เฮ ้โฮ ่ไปเถอะไปกนั 

เรำมสีทิธทิีจ่ะพดูใช ่มสีทิธทิีจ่ะพดูไมใ่ช)่  เพือ่ใหก้ำรยกยอ่งหลักกำรเคำรพ

รำ่งกำยนัน้จะตอ้งสรำ้งหลกัประกนั “อสิรภำพจำก...” ไปพรอ้มๆกนักบักำร

สนับสนุน “อสิรภำพทีจ่ะ...” ดว้ยเชน่กนั  

รัฐหรอืประเทศมขีอ้ผกูมดัทีจ่ะตอ้งจัดใหม้โีครงสรำ้งตำ่งๆทีใ่หก้ำรยก

ยอ่งและคุม้ครองหลักกำรเคำรพรำ่งกำย กำรท ำใหง้ำนบรกิำรเป็น 

                                        
42

 http://www.nzpc.org.nz/index.php?page=Law 
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อำชญำกรรมและกำรเพกิเฉยสทิธแิรงงำนของพนักงำนบรกิำรนัน้ขดัตอ่

หลกักำรปกป้องกำรเคำรพรำ่งกำยรวมทัง้ขดัแยง้กบัสทิธแิรงงำนและสทิธิ

ทำงเพศของพนักงำนบรกิำร 

 (iii) การเสรมิสรา้งความม ัน่ใจ 
โดยทั่วไปแลว้ กำรเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจสำมำรถมองเห็นไดอ้ยำ่ง

เป็นรปูธรรมคอื ผูค้นทีจ่ัดกำรชวีติของตนเองได ้หมำยถงึคนที(่พยำยำม)ท ำ 
ใหเ้ป้ำหมำยของตนเองส ำเร็จลลุว่ง ใชช้วีติในแบบทีต่นเองเชือ่มัน่และให ้
คณุคำ่ พัฒนำกำรพึง่ตนเองและสำมำรถสรำ้งทำงเลอืกรวมทัง้วำงแนว
ทำงกำรตดัสนิใจของตนเองทีส่ง่ผลกระทบตอ่ชวีติตนเองและสงัคมใน
ภำพรวม กำรทีค่นจะไดรั้บกำรเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจนัน้จะตอ้งมเีงือ่นไขที่
เอือ้อ ำนวยในสงัคมใหเ้รำไดรั้บทรัพยำกรทีจ่ ำเป็น เขำ้ถงึควำมรู ้และมสีว่น
รว่มทำงกำรเมอืงได ้ นอกจำกนัน้ยงัตอ้งสง่เสรมิโอกำสตำ่งๆ ของพวกเรำ
รวมทัง้ชว่ยยกระดับศักยภำพขององคก์รของพวกเรำดว้ย43   

ตำมธรรมชำตแิลว้ในระดับปัจเจกบคุคลนัน้พนักงำนบรกิำรอำจจะ
ไดรั้บกำรเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจ หรอือำจถกูลดควำมมัน่ใจ ไมต่ำ่งจำกคนอืน่
ในสงัคมโดยไมเ่กีย่วกบัอำชพีพนักงำนบรกิำรเลย 

อยำ่งไรกต็ำม กำรเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจอยำ่งเป็นระบบในกำรท ำงำน
ไดรั้บกำรค ำนงึถงึนอ้ยกวำ่กำรเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจในระดับปัจเจกบคุคล แต่
มุง่ไปทีส่ภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน วำ่ไดส้ง่เสรมิหรอืขดัขวำงกำรเสรมิสรำ้ง
ควำมมัน่ใจในตนเองของแรงงำนในฐำนะทีเ่ป็นปัจเจกบคุคลหรอืกลุม่บคุคล
หรอืไม ่สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีส่ง่เสรมิควำมมัน่ใจใหแ้รงงำนนัน้ ตอ้ง
รับประกนัวำ่แรงงำนจะไดเ้ขำ้ถงึขอ้มลู ทรัพยำกร กำรสนับสนุน โอกำสทีจ่ะ
เรยีนรูแ้ละเตบิโต รวมทัง้สำมำรถเขำ้รว่มกำรจัดตัง้กลุม่แรงงำน ซึง่ส ิง่ตำ่งๆ 
เหลำ่นีค้อืสว่นประกอบทีจ่ ำเป็นของกำรเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจอยำ่งเป็นระบบ
ในสถำนทีท่ ำงำน44 

                                        
43 Source: IFAD http://www.ifad.org/gender/glossary.htm 
44 Workplace Empowerment, Work Engagement and Organizational Commitment 
of New Graduate Nurses  by Julia Cho, MScN, RN; Heather K. Spence Laschinger, 
PhD, RN 
https://www.researchgate.net/profile/Heather_Laschinger/publication/6755559_
Workplace_empowerment_work_engagement_and_organizational_commitment
_of_new_graduate_nurses/links/0912f50aae6a2d23c7000000.pdf 
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“ตามกฎหมายแลว้เราไมส่ามารถต ัง้กลุม่ไดใ้นฐานะแรงงาน 
เพราะถอืเป็นอาชญากรรมที ่‘รวมกลุม่ม ัว่สมุคา้ประเวณี’ 
โมร-ิพนกังานบรกิาร, เอ็มพาวเวอร,์ ธนัวาคม 2558 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
สภาพแวดลอ้มการท างานทีส่ง่เสรมิความม ัน่ใจใหแ้รงงานน ัน้ 
ตอ้งรบัประกนัวา่แรงงานจะไดเ้ขา้ถงึขอ้มลู ทรพัยากร การ
สนบัสนนุ โอกาสทีจ่ะเรยีนรูแ้ละเตบิโต รวมท ัง้สามารถเขา้รว่ม
การจดัต ัง้กลุม่แรงงาน  

 

พีน่อ้ยและมาล ีเอ็มพาวเวอร ์ไดม้อบรางวลัใหแ้กน่กัเตน้อะ
โกโกท้ีเ่ตน้ไดย้อดเยีย่มทีสุ่ด,   พฒันพ์งษ ์ 2556 
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ในประเด็นกำรเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจอยำ่งเป็นระบบนัน้ ยงัมอีงคป์ระกอบ
ส ำคญัอกีเจ็ดสว่นทีส่ำมำรถใชว้เิครำะหเ์พือ่ประเมนิสภำพกำรเสรมิสรำ้งควำม
มัน่ใจในสิง่แวดลอ้มกำรท ำงำน 
1. ปรมิำณงำนทีเ่หมำะสม: ควำมคำดหวังใหล้กูจำ้งท ำงำนทีร่ะบรุะยะเวลำ

ท ำงำนอยำ่งชดัเจน  

2. ทรัพยำกร: เครือ่งมอืและอปุกรณ์ตำ่งๆทีจ่ ำเป็นตอ้งใชท้ ำงำนเพือ่ให ้

ท ำงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธผิล ปลอดภยั และมปีระสทิธภิำพ  

3. กำรควบคมุ: ระดับกำรตดัสนิใจ และกำรมอีสิระในกำรท ำงำน  

4. สิง่ตอบแทน/ กำรใหร้ำงวลั: กำรรับรองผลงำนและใหส้ิง่ตอบแทน 

(สำมำรถเป็นเงนิ, กำรตอบแทนทำงสงัคม, กำรตอบแทนแบบสว่นตัว 

โดยใหอ้ยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรอืหลำยอยำ่งรวมกนั) 

5. ชมุชน: คณุภำพของกำรมปีฏสิมัพันธท์ำงสงัคมในสถำนทีท่ ำงำน  

6. ควำมยตุธิรรม: กำรเคำรพ ควำมโปรง่ใส และ กำรค ำนงึถงึสทิธแิรงงำน

และคณุภำพชวีติ  

7. คณุคำ่: ควำมสอดคลอ้งกนัของคณุคำ่ตำ่งๆ และ กำรจัดล ำดบั

ควำมส ำคญั ระหวำ่งลกูจำ้งกบัฝ่ำยบรหิำร 

 

ในประเทศไทยยงัไมม่กีำรวจิัยหรอืเอกสำรเกีย่วกบักำรเสรมิสรำ้ง
ควำมมัน่ใจอยำ่งเป็นระบบในสถำนทีท่ ำงำน สว่นในระดบัสำกลนัน้ประเด็นกำร
เสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจในสถำนทีท่ ำงำนก็ไดรั้บควำมสนใจนอ้ยมำก ในปัจจบุัน
นัน้กำรตดัสนิใจถกูจ ำกดัไวส้ ำหรับประเด็นตำ่งๆ เกีย่วกบักำรเสรมิสรำ้งควำม
มัน่ใจทำงเศรษฐกจิ และกำรเสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจใหผู้ห้ญงิก็ไมไ่ดถ้กูแยกมำ
พจิำรณำเป็นประเด็นเฉพำะ แตถ่กูเหมำรวมโดยอำชพีหรอืสภำพแวดลอ้มกำร
ท ำงำน มนัไมส่มเหตสุมผลทีจ่ะคำดหวังใหพ้นักงำนบรกิำรพสิจูนเ์รือ่งกำร
เสรมิสรำ้งควำมมัน่ใจของงำนพนักงำนบรกิำรในขณะทีป่ระเด็นกำรเสรมิสรำ้ง
ควำมมัน่ใจนีย้งัไมม่ใีนบรบิททีเ่อย่ถงึสทิธแิรงงำนในงำนอืน่ๆแทบจะทัง้หมด 

การละเมดิภายใตก้รอบกฎหมายแรงงาน: บทสรปุ  

เรำรวบรวมประสบกำรณ์ของพวกเรำเกีย่วกบังำนบรกิำรและระบสุภำพกำร
ท ำงำนทีเ่รำเผชญิเหมอืนกนั เรำเปรยีบเทยีบขอ้มลูเหลำ่นีก้บั พ.ร.บ.คุม้ครอง 
แรงงงำน พ.ศ. 2541 (ซึง่มกีำรแกไ้ขโดย พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงำน (ฉบบัที ่2) 
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2541 และ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2553 (ตำรำงรำยละเอยีดกำร
เปรยีบเทยีบอยูใ่นล ำดับถัดไป)  
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มกีำรละเมดิกฎหมำยแรงงำนทีพ่บเห็นไดท้ั่วไป 19 ประกำร ดังตอ่ไปนี:้   
1. ชัว่โมงกำรท ำงำน  

2. กำรจำ่ยคำ่จำ้งตำมอตัรำคำ่จำ้งขัน้ต ่ำ  

3. คำ่ท ำงำนลว่งเวลำ (OT) 

4. กำรหกัเงนิเดอืน   

5. วันหยดุตำมประเพณี  

6. กำรพักผอ่น/พักระหวำ่งท ำงำน  

7. วันหยดุประจ ำเดอืน  

8. วันหยดุประจ ำปี   

9. วันลำกจิ  

10. กำรลำป่วย  

11. กำรลำคลอด  

12. กำรเลกิจำ้งไมเ่ป็นธรรม    

13. กำรอบรม/กำรพัฒนำทักษะ 

14. กำรตัง้ครรภ ์ 

15. กำรปิดกจิกำรและกำรจำ่ยคำ่ชดเชย  

16. ขอ้หำ้มไมใ่หน้ำยจำ้งจำ้งลกูจำ้งเด็กทีม่อีำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี  

17. คณะกรรมกำรสวัสดกิำรในสถำนประกอบกจิกำร  

18. กำรสง่ขอ้มลูกำรจำ้งงำนและสภำพกำรท ำงำนถงึกรมกำรจัดหำงำน  

19. กระบวนกำรตรวจแรงงำน 

นอกจำกนัน้ เรำยงัพบวำ่สภำพกำรท ำงำนไมเ่ป็นไปตำมเงือ่นไขของ พ.ร.บ.
ประกนัสงัคม พ.ศ.2533 และ พ.ร.บ.ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน พ.ศ. 2554 โดยเฉพำะ มำตรำ 6  ‘ใหน้ำยจำ้งมี
หนำ้ทีจ่ดัและดแูลสถำนประกอบกจิกำรและลกูจำ้งใหม้สีภำพ 
กำรท ำงำนและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนทีป่ลอดภยัและถกูสขุลักษณะ 
รวมทัง้สง่เสรมิสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของลกูจำ้งมใิหล้กูจำ้งไดรั้บอนัตรำย 
ตอ่ชวีติ รำ่งกำย จติใจ และสขุภำพอนำมยั’ 
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ตารางตอ่ไปนีแ้สดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบการคุม้ครองและสทิธปิระโยชน์
ของลกูจา้งตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน กบัสภาพการท างานจรงิใน
ปจัจบุนัของพนกังานบรกิารในประเทศไทย 
โดยม ีพ.ร.บ.คุม้ครองแรงงงาน พ.ศ. 2541 (ซึง่มกีารแกไ้ขโดย
พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที ่2) (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2541 และ (ฉบบั
ที ่4) พ.ศ. 2553 
 

ประเด็น ขอ้บงัคบัทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
สภาพทีเ่ป็นจรงิของพนกังาน

บรกิาร พ.ศ. 2559 

ชัว่โมงกำรท ำงำน มาตรา 23 ใหน้ำยจำ้งประกำศ
เวลำท ำงำนปกตใิหล้กูจำ้งทรำบ 
แตล่ะวนัหนึง่ตอ้งไมเ่กนิแปด
ชัว่โมง  

สงูถงึ 12 ชัว่โมง  

กำรท ำงำนลว่งเวลำ (OT) 
 

 

มาตรา 23,24 นำยจำ้งตอ้งจำ่ย
คำ่ลว่งเวลำ ไมน่อ้ยกวำ่ 1.5 
เทำ่ของอตัรำคำ่จำ้งตอ่ชัว่โมง 
ตำมจ ำนวนชัว่โมงทีท่ ำ  

บงัคบัใหท้ ำงำนลว่งเวลำ และไม่
จำ่ยคำ่จำ้ง ทัง้ส ำหรับพนักงำน
เต็มเวลำและครึง่เวลำ 

กำรท ำงำนในวนัหยดุตำม
ประเพณ ี

มาตรา 25     
นำยจำ้งอำจใหล้กูจำ้งท ำงำนใน
วนัหยดุไดส้ ำหรับกจิกำรสถำน
มหรสพ รำ้นขำยเครือ่งดืม่ 
สโมสร  
โดยไดร้ับควำมยนิยอมจำก
ลกูจำ้งกอ่นเป็นครำว ๆ ไป 
 

หำ้มไมใ่หล้ำหยดุ/ หรอืหำกหยดุ
ก็จะถกูหกัเงนิเดอืนเป็นจ ำนวน
มำก  

ชว่งเวลำกำรพกัผอ่น มาตรา 27 ใหน้ำยจำ้งจัดให ้
ลกูจำ้งมเีวลำพกัระหวำ่งกำร
ท ำงำนวนัหนึง่ไมน่อ้ยกวำ่หนึง่
ชัว่โมงหลงัจำกทีล่กูจำ้งท ำงำน
มำแลว้ไมเ่กนิหำ้ชัว่โมงตดิตอ่กนั 

ไมม่ชีว่งเวลำพกั  

สทิธกิำรลำโดยไดร้ับคำ่จำ้ง และ
วนัหยดุนักขตัฤกษ์/วนัหยดุตำม

ประเพณ ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 28 ใหน้ำยจำ้งจัดให ้
ลกูจำ้งมวีนัหยดุประจ ำสปัดำห ์
สปัดำหห์นึง่ไมน่อ้ยกวำ่หนึง่วนั 
(4 วนัตอ่เดอืน)  
มาตรา 29 ใหน้ำยจำ้งประกำศ
ก ำหนดวนัหยดุตำมประเพณใีห ้
ลกูจำ้งทรำบเป็นกำรลว่งหนำ้ 
ปีหนึง่ไมน่อ้ยกวำ่สบิสำมวนั ใน
กรณีทีน่ำยจำ้งไมอ่ำจใหล้กูจำ้ง
หยดุตำมประเพณีได ้เนือ่งจำก
ลกูจำ้งท ำงำนทีม่ลีกัษณะหรอื
สภำพของงำนตำมทีก่ ำหนดใน
กฎกระทรวง ใหน้ำยจำ้งตกลงกบั
ลกูจำ้งวำ่ จะหยดุในวนัอืน่ชดเชย
วนัหยดุตำมประเพณีหรอืนำยจำ้ง
จะจำ่ยคำ่ท ำงำนในวนัหยดุใหก้็
ได ้

1-2 วนั/ เดอืน 
 
 
 
ไมม่กีำรจำ่ยคำ่จำ้งหำกหยดุงำน
ในวนัหยดุตำมประเพณี 
ตดัเงนิเดอืนจ ำนวนมำกหำกหยดุ
งำนในวนัหยดุตำมประเพณี 
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มาตรา 56 ใหน้ำยจำ้งจำ่ย
คำ่จำ้งใหแ้กล่กูจำ้งเทำ่กบั
คำ่จำ้งในวนัท ำงำนส ำหรับ
วนัหยดุดงัตอ่ไปนี ้
(1) วนัหยดุประจ ำสปัดำห ์เวน้
แตล่กูจำ้งซึง่ไดร้ับคำ่จำ้งรำยวนั
รำยชัว่โมง หรอืตำมผลงำนโดย
ค ำนวณเป็นหน่วย 
(2) วนัหยดุตำมประเพณี 
(3) วนัหยดุพกัผอ่นประจ ำปี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัหยดุประจ ำปี 
 

มาตรา 30 ลกูจำ้งซึง่ท ำงำน
ตดิตอ่กนัมำแลว้ครบหนึง่ปีมสีทิธิ
หยดุพกัผอ่นประจ ำปีไดปี้หนึง่ไม่
นอ้ยกวำ่หกวนัท ำงำน 

ไมม่กีำรจำ่ยคำ่จำ้งหำกใชส้ทิธิ
วนัหยดุประจ ำปี  

กำรลำกจิ  
 

มาตรา 34 ใหล้กูจำ้งมสีทิธลิำ
เพือ่กจิธรุะอนัจ ำเป็นไดต้ำม
ขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำน 

ยดึเงนิเดอืน หรอื หกัเงนิเดอืน
เทำ่กบัคำ่เพยบ์ำร ์(500-700 
บำท) 

กำรอบรม/พฒันำทกัษะ มาตรา 36 ใหล้กูจำ้งมสีทิธลิำ
เพือ่กำรฝึกอบรมหรอืพฒันำ
ควำมรูค้วำมสำมำรถตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง 
 

ยดึเงนิเดอืน หรอื หกัเงนิเดอืน
เทำ่กบัคำ่เพยบ์ำร ์(500-700 
บำท) 

กำรลำคลอด มาตรา 41 ใหล้กูจำ้งซึง่เป็น
หญงิมคีรรภม์สีทิธลิำเพือ่คลอด
บตุรครรภห์นึง่ไมเ่กนิเกำ้สบิวนั 
มาตรา 59 ใหน้ำยจำ้งจำ่ย
คำ่จำ้งใหแ้กล่กูจำ้งซึง่เป็นหญงิ
ในวนัลำเพือ่คลอดบตุรเทำ่กบั
คำ่จำ้งในวนัท ำงำนตลอด
ระยะเวลำทีล่ำ แตไ่มเ่กนิสีส่บิหำ้
วนั  

หำกตัง้ครรภจ์ะท ำใหถ้กูออกจำก
งำนทนัท ี 

กำรหำ้มเลกิจำ้งลกูจำ้งทีต่ัง้ครรภ ์ มาตรา 43 หำ้มมใิหน้ำยจำ้งเลกิ
จำ้งลกูจำ้งซึง่เป็นหญงิเพรำะ
เหตมุคีรรภ ์

เลกิจำ้งงำนทนัท ี 

กำรลำป่วยโดยไดร้ับคำ่จำ้ง มาตรา 57 ใหน้ำยจำ้งจำ่ย
คำ่จำ้งใหแ้กล่กูจำ้งในวนัลำป่วย
ตำมมำตรำ 32 เทำ่กบัอตัรำ
คำ่จำ้งในวนัท ำงำนตลอด
ระยะเวลำทีล่ำ แตปี่หนึง่ตอ้งไม่
เกนิสำมสบิวนัท ำงำน  

ไมม่กีำรจำ่ยคำ่จำ้งหำกลำป่วย 
และลกูจำ้งอำจถกูตดัหรอืยดึ
เงนิเดอืนอกีดว้ย 

กำรปิดกจิกำร/กำรวำ่งงำน
ชัว่ครำว  

มาตรา 75 ในกรณทีีน่ำยจำ้งมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งหยดุกจิกำร
ทัง้หมดหรอืบำงสว่นเป็นกำร
ชัว่ครำวโดยเหตหุนึง่เหตใุดที่
มใิชเ่หตสุดุวสิยั ใหน้ำยจำ้ง
จำ่ยเงนิใหแ้กล่กูจำ้งไมน่อ้ยกวำ่
รอ้ยละเจ็ดสบิหำ้ ของคำ่จำ้งใน
วนัท ำงำนทีล่กูจำ้งไดร้ับกอ่น

ไมจ่ำ่ยคำ่จำ้ง  และ ต ำรวจเขำ้
ตรวจคน้ ซึง่ค ำสัง่ของต ำรวจ
สว่นมำกจะใชเ้ป็นเหตผุลบงัคบั
ใหปิ้ดกจิกำร  
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นำยจำ้งหยดุกจิกำรตลอด
ระยะเวลำทีน่ำยจำ้งไมไ่ดใ้ห ้
ลกูจำ้ง  

อำย ุ มาตรา 47 หำ้มมใิหน้ำยจำ้งให ้
ลกูจำ้งซึง่เป็นเด็กอำยตุ ำ่กวำ่สบิ
แปดปีท ำงำนในระหวำ่งเวลำ 
22.00 นำฬกิำ ถงึเวลำ 06.00 
นำฬกิำ เวน้แตจ่ะไดร้ับอนุญำต
เป็นหนังสอืจำกอธบิดหีรอืผูซ้ ึง่
อธบิดมีอบหมำย 
มาตรา 50 หำ้มมใิหน้ำยจำ้งให ้
ลกูจำ้งซึง่เป็นเด็กอำยตุ ำ่กวำ่สบิ
แปดปีท ำงำนในสถำนที่
ดงัตอ่ไปนี ้
 (3) สถำนเตน้ร ำ ร ำวง หรอื
รองเง็ง 
(4) สถำนทีท่ีม่อีำหำร สรุำ น ้ำ
ชำ หรอืเครือ่งดืม่อยำ่งอืน่
จ ำหน่ำยและบรกิำร โดยมผีู ้
บ ำเรอส ำหรับปรนนบิตัลิกูคำ้ 
หรอืโดยมทีีส่ ำหรับพกัผอ่นหลบั
นอนหรอืมบีรกิำรนวดใหแ้กล่กูคำ้ 
 

นำยจำ้งไมไ่ดเ้ชค็อำยขุอง
ผูส้มคัรงำนในสถำนบรกิำรอยำ่ง
สม ำ่เสมอ 
 

กำรหำ้มหกัเงนิเดอืน  
 

มาตรา 76 หำ้มมใิหน้ำยจำ้งหกั
คำ่จำ้ง คำ่ลว่งเวลำ คำ่ท ำงำนใน
วนัหยดุ และคำ่ลว่งเวลำใน
วนัหยดุ เวน้แตเ่ป็นกำรหกัเพือ่ 
(1) ช ำระภำษีเงนิไดต้ำมจ ำนวน
ทีล่กูจำ้งตอ้งจำ่ยหรอืช ำระเงนิ
อืน่ตำมทีม่กีฎหมำยบญัญัตไิว ้
(2) ช ำระคำ่บ ำรงุสหภำพ
แรงงำนตำมขอ้บงัคบัของ
สหภำพแรงงำน 
(3) ช ำระหนีส้นิสหกรณ์ออม
ทรัพย ์หรอืสหกรณ์อืน่ทีม่ ี
ลกัษณะเดยีวกนักบัสหกรณอ์อม
ทรัพยห์รอืหนีท้ีเ่ป็นไปเพือ่
สวสัดกิำรทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่
ลกูจำ้งฝ่ำยเดยีวโดยไดร้ับควำม
ยนิยอมลว่งหนำ้จำกลกูจำ้ง 
 

กำรหกัเงนิเดอืน 
ตวัอยำ่งทีท่ ำกนัมำยำวนำน: 
มำสำย: 3 บ./นำท;ี  
ท ำยอดขำยเครือ่งดืม่ไมไ่ดต้ำม
เป้ำ:ตดัเงนิเดอืนตำมจ ำนวนยอด
เครือ่งดืม่ทีข่ำด; 
น ้ำหนักขึน้: 200 บ./กก.; 
ขึน้เวทเีตน้ชำ้:250 บ. ; ไมไ่ด ้
ตรวจสขุภำพ:ยดึเงนิเดอืน หรอื
ปรับ 1,000 บ.; 
หยดุงำน(กลำงคนื): จำ่ยคำ่เพย์
บำร ์(500-700 บ.);  
หยดุงำน(กลำงคนื)ในวนัหยดุ/
สดุสปัดำห:์ 1,000 บ. ขึน้ไป 
กำรหกัเงนิเดอืนจ ำนวนเป็นไป
ตำมควำมพอใจหำกฝ่ำฝืนกฎ
ตอ่ไปนี ้เชน่ แตง่ตวัไมถ่กูตอ้ง มี
ปัญหำกบัลกูคำ้ ทะเลำะเบำะแวง้ 
เขำ้ประชมุพนักงำนชำ้หรอืขำด
ประชมุ  

คณะกรรมกำรสวสัดกิำรในสถำน
ประกอบกจิกำร  

 
 
 
 
 

มาตรา 96 ในสถำนประกอบ
กจิกำรทีม่ลีกูจำ้งตัง้แตห่ำ้สบิคน
ขึน้ไปใหน้ำยจำ้งจัดใหม้ี
คณะกรรมกำรสวสัดกิำรในสถำน
ประกอบกจิกำร ประกอบดว้ย
ผูแ้ทนฝ่ำยลกูจำ้งอยำ่งนอ้ยหำ้
คน  

ไมม่ ี
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กำรสง่ขอ้มลูกำรจำ้งงำนและ
สภำพกำรท ำงำน หำกมกีำรจำ้ง

แรงงำนมำกกวำ่ 10 คน 
 
 
 

 
 
 
กองทนุสงเครำะหล์กูจำ้ง 

มาตรา 115/1ใหน้ำยจำ้งซึง่มี
ลกูจำ้งรวมกนัตัง้แตส่บิคนขึน้ไป
ยืน่แบบแสดงสภำพกำรจำ้งและ
สภำพ กำรท ำงำนตอ่อธบิดหีรอืผู ้
ซ ึง่อธบิดมีอบหมำยภำยในเดอืน
มกรำคมของทกุปี ทัง้นีใ้ห ้
พนักงำนตรวจแรงงำนสง่แบบ
ตำมทีอ่ธบิดกี ำหนดใหน้ำยจำ้ง
ภำยในเดอืนธนัวำคมของทกุปี  
มาตรา 130 ใหล้กูจำ้งส ำหรับ
กจิกำรทีม่ลีกูจำ้งตัง้แตส่บิคนขึน้
ไปเป็นสมำชกิ กองทนุสงเครำะห์
ลกูจำ้ง 

ไมม่กีำรยืน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมม่ ี
 
 

ผูเ้ชีย่วชำญหรอืทมีพนักงำน
ตรวจแรงงำน 

มาตรา 142 ในกำรตรวจสถำน
ประกอบกจิกำรหรอืส ำนักงำน
ของนำยจำ้ง หรอื สถำนทีท่ ำงำน
ของลกูจำ้ง อธบิดหีรอืผูซ้ ึง่อธบิดี
มอบหมำยอำจจัดใหแ้พทยนั์ก
สงัคมสงเครำะหห์รอื ผูเ้ชีย่วชำญ
ซึง่รัฐมนตรแีตง่ตัง้เขำ้ไปใน
สถำนทีด่งักลำ่วเพือ่ใหค้วำม
คดิเห็น หรอืชว่ยเหลอืแก่
พนักงำน ตรวจแรงงำนในกำร
ปฏบิตักิำรตำมพ.ร.บ.นี ้

ไมม่ ี
มเีพยีงต ำรวจกบัต ำรวจตรวจคน
เขำ้เมอืงเทำ่นัน้ทีม่ำตรวจ  
 
 
 

                       ควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
พ.ร.บ.ควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกรท ำงำน พ.ศ. 2554 

ควำมปลอดภัยและอำชวีอนำมยั  
 
 

 

มาตรา 6 ใหน้ำยจำ้งมหีนำ้ทีจั่ด
และดแูลสถำนประกอบกจิกำร
และลกูจำ้งใหม้สีภำพ 
กำรท ำงำนและสภำพแวดลอ้มใน
กำรท ำงำนทีป่ลอดภยัและถกู
สขุลกัษณะ รวมทัง้สง่เสรมิ
สนับสนนุ 
กำรปฏบิตังิำนของลกูจำ้งมใิห ้
ลกูจำ้งไดร้ับอนัตรำยตอ่ชวีติ 
รำ่งกำย จติใจ และสขุภำพ
อนำมยั 
ใหล้กูจำ้งมหีนำ้ทีใ่หค้วำมรว่มมอื
กบันำยจำ้งในกำรด ำเนนิกำรและ
สง่เสรมิดำ้นควำมปลอดภยั 
อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม
ในกำรท ำงำน เพือ่ใหเ้กดิควำม
ปลอดภัยแกล่กูจำ้งและสถำน
ประกอบ 
กจิกำร 

ทำงหนไีฟถกูล็อค มสี ิง่กดีขวำง 
หรอืไมม่ทีำงหนไีฟ; 
กำรระบำยอำกำศไมด่;ี 
ไมม่หีอ้งน ้ำส ำหรับพนักงำน; 
เสยีงดนตรสีงูเกนิคำ่ทีป่ลอดภยั 
คอื 91 เดซเิบล; 
แสงไมพ่อ/ต ำ่กวำ่มำตรฐำน; 
บงัคบัใหด้ืม่แอลกอฮอล ์ 

พ.ร.บ.ประกนัสงัคม พ.ศ. 253345 

                                        
45

 http://www.sso.go.th/sites/default/files/Social%20%20security%20act.pdf 
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ประกนัสงัคม นำยจำ้งทีม่ลีกูจำ้งตัง้แตห่นึง่คน

ขึน้ไปจะตอ้งน ำลกูจำ้งเขำ้
ประกนัสงัคมและน ำเงนิเขำ้
กองทนุประกนัสงัคม 

โดยทัว่ไปมกัจะจ ำกดัเฉพำะ
พนักงำนเก็บเงนิ/แคชเชยีร ์หรอื 
พนักงำนเปิดประต ู

 มาตรา 46 ให ้
รัฐบำล  นำยจำ้ง  และ
ผูป้ระกนัตนตำม
มำตรำ  ๓๓  ออกเงนิสมทบเขำ้
กองทนุเพือ่กำรจำ่ยประโยชน์
ทดแทนในกรณีประสบอนัตรำย
หรอืเจ็บป่วย  กรณีทพุพล
ภำพ  กรณีตำย  และกรณีคลอด
บตุร  ฝ่ำยละเทำ่กนัตำมอตัรำที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง  แตต่อ้ง
ไมเ่กนิอตัรำเงนิสมทบทำ้ย
พ.ร.บ.นี ้

เขำ้ไมถ่งึ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 http://www.sso.go.th/sites/default/files/Social%20%20seurity%20act.pdf 
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กฎ(ของ)บาร ์ 
 

มาสาย : นำทลีะ 3 บำท 
ท ายอดขายเครือ่งดืม่ไมไ่ดต้ามเป้า : 80 บำท / หนึง่ดืม่ คดิตำม

จ ำนวนเครือ่งดืม่ทีข่ำด  
น า้หนกัขึน้: 200 บำท/ กโิลกรัม หรอื หยดุงำนชัว่ครำว  
ขึน้เวทเีตน้ชา้: 250 บำท 
ไมไ่ดต้รวจสขุภาพ: ยดึเงนิเดอืนจนกวำ่จะโชวบ์ตัรตรวจสขุภำพ 
หยดุงาน(กลางคนื) : จำ่ยคำ่เพยบ์ำร ์(500-700 บ.)  
หยดุงาน(กลางคนื)ในวนัหยดุ/สดุสปัดาห ์: 1,000-7,500 บำท 

 
กำรหกัเงนิเดอืนจ ำนวนเป็นไปตำมควำมพอใจหำกฝ่ำฝืนกฎตอ่ไปนี:้ 

- แตง่ตวัไมถ่กูตอ้ง  
-  มปีญัหากบัลกูคา้  
-  ทะเลาะเบาะแวง้  
-  เขา้ประชมุพนกังานชา้หรอืขาดประชุม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายได ้– การไดร้บัประโยชนจ์ากการคา้ประเวณีของผูอ้ ืน่? 
 
 

มกีฎบำร ์กำรตัดเงนิเดอืน และก ำหนดเป้ำใหท้ ำยอด 
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รายได ้- ประโยชนจ์ากการคา้ประเวณีของผูอ้ ืน่? 
 
ประเด็นหว่งใยส ำคัญส ำหรับผูจั้ดท ำนโยบำยและผูร้ณรงคเ์รยีกรอ้งสทิธิ
มนุษยชนคอื พวกเขำมกัจะย ้ำกนัทีว่สิยัทศันท์ีผ่ดิพลำดเรือ่งกำรตกเป็นเหยือ่
และพนักงำนบรกิำรถกูบงัคบัใหท้ ำงำน รวมทัง้กำรแบง่รำยไดใ้หผู้ช้ำยที่
ควบคมุพวกเธอ แตใ่นควำมเป็นจรงิ กำรแบง่รำยได ้50-50 กบันำยจำ้งหรอื
ผูจ้ัดกำรนัน้ ปฏบิตักินัทัว่ไปทั่วโลกในอำชพีอืน่ๆ ไมว่ำ่จะเป็น นักมวยอำชพี 
นักแตง่เพลงและบรษัิทผูจั้ดจ ำหน่ำยดนตร ีธรุกจิเสรมิสวยสตัวเ์ลีย้ง โมเดล
ลิง่ และ งำนเก็บผลไม ้ควำมสมัพันธล์กัษณะนีเ้หมอืนกบัควำมสมัพันธท์ำง
แรงงำนอืน่ๆ ทัง้หมดคอือ ำนำจทีไ่มเ่ทำ่เทยีมกนั มนัอำจจะไมถ่กูศลีธรรม 
หรอื ผดิจรยิธรรม แตก่็ไมใ่ชก่ำรแสวงหำประโยชนท์ำงอำญำหรอืเป็นสิง่
ตอ้งหำ้ม 
 
พนักงำนบรกิำรในประเทศไทยรูส้กึวำ่ กำรแบง่รำยได ้50:50 นัน้เป็นอตัรำที่
ยงัยตุธิรรมอยูแ่ละไมค่วรแบง่ใหพ้นักงำนบรกิำรนอ้ยกวำ่นี้ เพรำะนำยจำ้ง
จัดหำสถำนทีท่ ำงำน อปุกรณ์ สิง่ของเครือ่งใชอ้ ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ 
ตดิตอ่กบัลกูคำ้ และคุม้ครองพนักงำนจำกต ำรวจ/ ต ำรวจตรวจคนเขำ้เมอืง 
ซึง่ทัง้หมดนีล้ว้นจ ำเป็นตอ่กำรท ำงำนของพวกเรำทัง้ส ิน้ อยำ่งไรกต็ำม หำก
เรำไมจ่ ำเป็นตอ้งพึง่พำกำรคุม้ครองจำกกำรถกูจับตอ่ขอ้หำอำชญำกรรม 
เพรำะท ำงำนเป็นพนักงำนบรกิำรและกำรเขำ้เมอืงผดิกฎหมำยแลว้ เรำกอ็ำจ
ไดรั้บสว่นแบง่รำยไดใ้นเปอรเ์ซน็ตท์ีเ่หมำะสมกวำ่นี ้ขอ้คน้พบของพวกเรำคอื 
หำกพนักงำนบรกิำรไดรั้บสว่นแบง่ใดๆ นอ้ยกวำ่ 50% น่ันเป็นตวัชีว้ัดที่
ชดัเจนของกำรแสวงหำประโยชนจ์ำกแรงงำน 
 
รปูแบบงานบรกิารทีย่อมรบัไมไ่ด ้ 
 
รปูแบบงำนบรกิำรทีย่อมรับไมไ่ดนั้น้ประกอบดว้ยสภำพของกำรเลอืกปฏบิตั ิมี
ตัวชีว้ดัวำ่เป็นแรงงำนบงัคับ แรงงำนขดัหนี ้และกำรคำ้มนุษย ์รวมทัง้สภำพ
กำรท ำงำนทีไ่มย่อมรับหลักกำรและสทิธขิัน้พืน้ฐำนในกำรท ำงำน  
 
1.1 การเลอืกปฏบิตัใินการจา้งงานและอาชพี  

 
ในประเทศไทยมกีำรบงัคับใชก้ฎหมำยเพยีงนอ้ยนดิเกีย่วกบักำรขจัดกำรเลอืก
ปฏบิตัใินกำรจำ้งงำน ยิง่ในธรุกจิภำคบรกิำรพบวำ่ไมไ่ดรั้บควำมสนใจเรือ่ง
อะไรเลย และมกีำรเลอืกปฏบิตัใินระดบับคุคลเกีย่วกบัอำย ุลกัษณะภำยนอก 
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และเพศสภำพ ตวัอยำ่งสำมรำยกำรขำ้งลำ่งนีส้ำมำรถพบเห็นไดท้ัว่ไปใน
ธรุกจิขนำดใหญน่ี ้

 พนักงำนบรกิำรทีต่ัง้ครรภห์รอือยูร่ว่มกบัเชือ้เอชไอว ีจะถกูใหอ้อก

จำกงำนทันทแีละถกูเลอืกปฏบิตั ิเชน่ ไมถ่กูจำ้ง 

 พนักงำนบรกิำรทีน่ ้ำหนักเกนิ 50 กโิลกรัมจะถกูปรับ 

 พนักงำนบรกิำรทีไ่มใ่ชค่นไทยอำจไดรั้บคำ่จำ้งนอ้ยกวำ่พนักงำนที่

เป็นคนไทย 

1.2 แรงงานบงัคบัในงานบรกิาร Forced labour in sex work 
 
การหกัเงนิเดอืน 
ILO ไดย้นืยนัวำ่ “กำรยดึคำ่จำ้ง กำรปฏเิสธทีจ่ะจำ่ยคำ่จำ้งใหล้กูจำ้ง หรอื 
กำรหกัคำ่จำ้งมำกเกนิไป” ถงึแมจ้ะไมใ่ชค่วำมหมำยโดยตรงของแรงงำน
บงัคับ แตก่เ็ป็นหนึง่ในตวัชีว้ดัวำ่คอืสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำนทีส่ำมำรถ เกดิ
แรงงำนบงัคับได ้กำรหักเงนิเดอืนของพนักงำนบรกิำรทีท่ ำกนัอยำ่งแพร ่
หลำยและถกูใชก้นัจนเป็นระบบนัน้ ไมใ่ชแ่รงงำนบงัคบั แตเ่ป็นรปูแบบงำน 
บรกิำรทีย่อมรับไมไ่ด ้กำรหกัเงนิเดอืนถอืวำ่ผดิกฎหมำยแรงงำนของประเทศ 
ไทย 
 
กำรละเมดิสทิธแิรงงำนทัง้ 19 ประกำร ทีเ่รำส ำรวจพบ คอืตวัชีว้ัดทีเ่กดิขึน้ 
จรงิ และเรำใชว้ดัมำตรฐำนแรงงำนส ำหรับพนักงำนบรกิำรในประเทศไทย 
กำรยกเลกิกำรท ำใหพ้นักงำนบรกิำรเป็นอำชญำกรรว่มกบักำรขยำยกำร
คุม้ครองและสทิธปิระโยชนข์องแรงงำนมำยงัพนักงำนบรกิำร จะสรำ้งโอกำส
ใหพ้นักงำนบรกิำรสำมำรถจดัตัง้สหภำพแรงงำนและยกระดับสภำพกำร
ท ำงำนได ้
 
รปูแบบงำนบรกิำรทีย่อมรับไมไ่ดท้ีพ่นักงำนบรกิำรระบวุำ่คอืกำรแสวงหำ
ประโยชนแ์ละจ ำเป็นตอ้งแกไ้ขปัญหำอยำ่งเรง่ดว่นคอื: 
     1. กำรหกัเงนิเดอืน  
     2. กำรบงัคบัใหด้ืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ 
     3. ท ำใหข้ำดอสิรภำพในกำรเลอืกหรอืปฏเิสธลกูคำ้ ดว้ยวธิตีอ่ไปนี ้เชน่ 
เป้ำ กำรขูจ่ะไลอ่อก  
    4.   กำรแบง่รำยไดน้อ้ยกวำ่ 50% ไมว่ำ่ส ำหรับรำยไดท้ำงใด  
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สขุภาพและความปลอดภยั  
 

 มนัยอมรับไมไ่ดท้ีน่ำยจำ้งไมจ่ัดใหส้ถำนทีท่ ำงำนมคีวำมปลอดภยัและ
สขุอนำมยัทีด่ ีกำรบงัคับใหด้ืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลด์ว้ยกำรก ำหนด 
เป้ำดืม่การดืม่คอืกำรท ำลำยสขุภำพรำ่งกำยของพนักงำนบรกิำร และ
มนัยอมรับไมไ่ดท้ีน่ำยจำ้งควบคมุและก ำหนดเป้ำออฟ ลกูคำ้หรอื
ตัดสนิใจเรือ่งเงือ่นไขกำรใหบ้รกิำรทำงเพศของพนักงำนบรกิำร 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพงานทีไ่ดท้ า ไมใ่ชแ่รงงานบงัคบั 
 

ควำมพงึพอใจในงำนของพนักงำนบรกิำรในประเทศไทยนัน้อยูส่งูกวำ่
คำ่เฉลีย่ของงำนอืน่ๆ คอื มพีนักงำนบรกิำรนอ้ยกวำ่ 30% ในประเทศ
ไทยทีไ่มพ่งึพอใจงำนของตนเอง เชน่ ไมพ่อใจในสภำพกำรท ำงำน
ของงำนทีต่นไดท้ ำ  
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พนกังานบรกิารขา้มชาต ิ 
 
นอกจำกกำรตดัเงนิเดอืนแลว้ พนักงำนบรกิำรขำ้มชำตอิำจตกอยูใ่นสถำน 
กำรณ์ “ควบคมุกำรเดนิทำงในสถำนทีท่ ำงำนหรอืในพืน้ทีท่ีจ่ ำกดัไว”้ และ 
“ยดึหนังสอืเดนิทำงและเอกสำรประจ ำตวั” ตวัชีว้ัดทัง้สองประกำรนีห้รอือำจมี
มำกกวำ่นีย้งัไมส่ำมำรถรับประกนัวำ่คอืแรงงำนบงัคบั แตเ่ป็น “ตัวชีว้ดัที่
ชดัเจนมำกวำ่มกีำรใชแ้รงงำนบงัคับ” 
 
กำรควบคมุเสรภีำพและกำรเดนิทำงของพนักงำนบรกิำรขำ้มชำตริวมทัง้กำร
ยดึเอกสำรประจ ำตวั เป็นผลจำกกำรเลอืกปฏบิตัทิำงเชือ้ชำต ินโยบำยหรอื
ขอ้บงัคับตำ่งๆ ทีม่ลีักษณะจ ำกดั กำรคอรรั์ปชัน่ และ นโยบำยกำรตรวจคน
เขำ้เมอืงและกำรคำ้มนุษย ์ทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิแรงงำนบงัคับ  
 
ถงึแมจ้ะมจี ำนวนพนักงำนบรกิำรขำ้มชำตเิป็นจ ำนวนมำกและมคีวำมตอ้งกำร
พวกเธอเป็นอยำ่งสงูในธรุกจิภำคบรกิำร โดยเฉพำะในรำ้นคำรำโอเกะ แต่
พนักงำนบรกิำรขำ้มชำตกิ็ถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขำ้ถงึเอกสำรกำรเขำ้เมอืงและกำร
จดทะเบยีนแรงงำนขำ้มชำตอิยำ่งถกูตอ้งตำมกฎหมำยซึง่แรงงำนประเภทอืน่
สำมำรถท ำได ้พวกเธอตกอยูใ่นสถำนกำรณ์ไมม่ัน่คง คอืงำนของพวกเธอ    
จะตอ้งใกลช้ดิกบัเจำ้หนำ้ทีท่ีค่อรรั์ปชัน่ และนำยจำ้งทีแ่สวงหำประโยชนจ์ำก
พวกเธอโดยไมไ่ดรั้บควำมใสใ่จและไมไ่ดรั้บกำรคุม้ครอง สว่นสถำนกำรณ์
ของพนักงำนบรกิำรขำ้มชำตทิีจ่ดทะเบยีนนัน้ดกีวำ่เพยีงเล็กนอ้ย  กำรจด
ทะเบยีนจะท ำใหว้ซีำ่ท ำงำนขึน้อยูก่บันำยจำ้งซึง่ท ำใหเ้กดิควำมไมส่มดลุของ
อ ำนำจตอ่รอง กลำ่วคอืพนักงำนจะสญูเสยีสถำนภำพกำรเขำ้เมอืงหำกไมไ่ด ้
ท ำงำนนัน้แลว้ 
  
การยา้ยถิน่  
 
ในชมุชนของเรำ บำงคนไดจ้ำ่ยเงนิเป็นจ ำนวนมำกเพือ่เดนิทำงและเพือ่จะ 
ไดง้ำนท ำ บรษัิท/คนจดัหำงำนหรอืผูท้ีจ่ะเป็นนำยจำ้งไมไ่ดอ้อกเงนิใหก้อ่น 
แตพ่นักงำนหรอืครอบครัวของเธอจะใชเ้งนิเก็บหรอืกูเ้งนิในทอ้งถิน่เพือ่จะได ้
เดนิทำงขำ้มประเทศเขำ้มำท ำงำน อตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงและกำรได ้
งำนท ำนัน้เป็นทีท่รำบกนัด ีรวมทัง้มมีำตรฐำนแน่นอนและขึน้อยูก่บัปลำยทำง
ทีจ่ะเขำ้มำท ำงำนและประเภทกำรเดนิทำง 
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“ในระหวา่งพวกเรา เรายมืเงนิมากนัประมาณ 500,000 บาท 
เจา้นาย ของพวกเราจะเสีย่งมากหากใหเ้รายมืเงนิจ านวนมาก
ขนาดน ัน้ เพราะพวกเราอาจจะหนไีปก็ได ้หรอืเราอาจจะถกูจบั
สง่กลบั  หากเป็นอยา่งน ัน้ เจา้นายก็จะเสยีเงนิเยอะมาก เรา
เขา้ใจวา่ท าไม เจา้นายถงึมเีงือ่นไขวา่เราจะตอ้งอยูท่ างานแบบ
ไปไหนไมไ่ดห้ากเรายมืเงนิเยอะมากขนาดน ัน้”  

หญงิ – พนกังานบรกิาร, เอ็มพาวเวอร,์ พฤษภาคม 2558 
 

 
 
 

“พวกเขาไมไ่ดเ้อาเปรยีบเรา พวกเขาเพยีงหาผลประโยชนอ์ยา่ง
ไมย่ตุธิรรมจากสถานการณ์ทีเ่กดิข ึน้กบัพวกเรา มคีนจ านวนมาก
และแมก้ระท ัง่องคก์รทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืทีเ่อาเปรยีบจาก
สถานการณ์ความยากจนและความยากล าบากเพือ่เลีย้งปาก
เลีย้งทอ้งหรอืเพือ่ผลประโยชน”์  

 
นวล – พนกังานบรกิาร, เอ็มพาวเวอร,์ 2555 

 
 
 
 
 

เอ็มพาวเวอรจ์ดัแสดงเรือ่งของค าจ ิง่ 

ทีห่อศลิปวฒันะธรรมกรงุเทพ 2553 
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กำรเดนิทำงจำกชำยแดนไทย-พมำ่ในภำคเหนอืเพือ่ขำ้มไปท ำงำนในบำ้น
สำวในมำเลเซยีส ำหรับพนักงำนทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนนัน้ คำ่ใชจ้ำ่ยอำจสงูถงึ 
150,000 บำท ในขณะทีก่ำรเดนิทำงส ำหรับใครกต็ำมทีม่เีอกสำรกำรเดนิทำง
ไดอ้ยำ่งอสิระนัน้จะมคีำ่ใชจ้ำ่ยนอ้ยนดิเพยีง 6,000 บำท พนักงำนบรกิำรขำ้ม
ชำตริูส้กึวำ่คำ่เดนิทำงแพงมำกแตก่็ไมรู่ส้กึวำ่ตนเองถกูแสวงหำประโยชน ์
นำยหนำ้และเจำ้หนำ้ทีท่ีค่อรรั์ปชัน่นัน้แสวงหำประโยชนจ์ำกสถำนกำรณ์ที่
บำงคนตอ้งกำรและจ ำเป็นจะตอ้งเดนิทำงยำ้ยถิน่เพือ่ท ำงำนแตไ่มส่ำมำรถ
เขำ้ถงึกำรเดนิทำงอยำ่งถกูกฎหมำยได ้ควำมรูค้วำมเขำ้ใจของพนักงำน
บรกิำรขำ้มชำตนัิน้ชดัเจนถกูตอ้ง  
 
แรงงานขดัหนีแ้ละงานบรกิาร  
 
ในกำรวจิัยของเรำไมพ่บกำรใชแ้รงงำนขดัหนีต้ำมทีน่ยิำมไวโ้ดย ILO มี
พนักงำนบรกิำรในบำ้นสำวจ ำนวนนอ้ยคนทีไ่ดกู้ย้มืเงนิหรอืทีเ่รยีกวำ่ “เบกิเงนิ 
เดอืนลว่งหนำ้” ซึง่พวกเธอเต็มใจทีจ่ะใหน้ำยจำ้งหักคำ่จำ้งเพือ่ใชห้นี ้พวก 
เธอทกุคนดังกลำ่วนีเ้ป็นพนักงำนบรกิำรขำ้มชำตแิละไดย้มืเงนิกันคนละ 
ประมำณ 80,000-100,000 บำท ซึง่เงนิจ ำนวนนีเ้พยีงพอทีจ่ะซือ้ทีด่นิและ
สรำ้ง บำ้นใหค้รอบครัวในพืน้ทีช่นบทของพมำ่ โดยทัว่ไปเงนิกูจ้ ำนวนนีใ้ช ้

เวลำ ประมำณ 4-6 เดอืนในกำรใชค้นื และไมค่ดิดอกเบีย้ 
 
ขอ้ตกลงในกำรจำ้งงำนทั่วไปเกีย่วกบักำรแบง่รำยไดค้อื กำรจำ่ยคำ่บรกิำร 
ของลกูคำ้แตล่ะครัง้ พนักงำนบรกิำรกบันำยจำ้งจะแบง่กนั 50-50  
 
เงือ่นไขของกำรกูเ้งนิคอื 

 คำ่บรกิำรจำกลกูคำ้แตล่ะครัง้จะถกูแบง่ใหพ้นักงำน 25% แบง่เป็นคำ่

ใชห้นี ้25% และแบง่ใหส้ว่นของนำยจำ้ง 50%  

 ส ำหรับเงนิกูท้ีม่ำกกวำ่ 80,000 บำท พนักงำนทีย่มืเงนิจะตอ้งพักใน 

บำ้นสำวจนกวำ่จะจำ่ยหนีค้รบ และหำกจะออกไปขำ้งนอกบำ้นสำวก็

จะตอ้งแจง้เหตผุลกอ่น 

เรำพบวำ่นีค่อืมำตรฐำนทีใ่ชป้ฏบิตักินัในสถำนบรกิำรสว่นมำกทีม่กีำรใหกู้ย้มื
เงนิ พนักงำนบรกิำรพบวำ่เงือ่นไขกำรกูย้มืเงนิสมเหตสุมผลและ ยตุธิรรม
เพรำะเหตผุลตอ่ไปนี:้ 

 พวกเธอไมส่ำมำรถเขำ้ถงึกำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิตำ่งๆ; 

 พวกเธอมอีสิระทีจ่ะกูห้รอืไมกู่ย้มืเงนิ ไมไ่ดเ้ป็นเงือ่นไขบงัคับ; 
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 คนปลอ่ยเงนิกูค้ดิดอกเบีย้ 3% ตอ่วัน ; 

 พวกเธอรับทรำบวำ่สถำนกำรณ์ทีไ่มม่ัน่คงของพวกเธอท ำใหก้ำรออก

เงนิกูข้องนำยจำ้งไมม่กีำรคุม้ครองเงนิกูห้รอืหลกัประกนัเงนิกู ้

เงนิกูท้ีไ่มเ่กนิ 80,000 บำทนัน้ ไมม่ดีอกเบีย้ ไมม่ขีอ้จ ำกดัเรือ่งกำรเขำ้ออก 
สถำนทีท่ ำงำนหรอืกำรพักอำศัย  

 
ภาพรวมขอ้สรปุ  
 
ถงึแมว้ำ่สถำนกำรณ์ของพวกเรำพนักงำนบรกิำรมกัจะถกูน ำเสนอออกมำเป็น
กรำฟและสถติทิีม่สีสีนัและน่ำสบัสน และทีเ่อ็มพำวเวอรเ์รำก็ไมใ่ชนั่กสถติ ิแต ่
อยำ่งไรกต็ำม เรำมัน่ใจทีจ่ะใชข้อ้คน้พบจำกงำนวจัิยของเรำ ประสบกำรณ์ 
นับหลำยสบิปีในฐำนทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของชมุชนพนักงำนบรกิำร และเรือ่งรำว 
นับพันเรือ่งจำกสมำชกิเอ็มพำวเวอรท์ีท่ ำงำนในสถำนบรกิำรทกุประเภทจำก
ทั่วประเทศ เพือ่จัดท ำขอ้สรปุเกีย่วกบัสถำนกำรณ์ของงำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่ 
ในประเทศไทย เรำคน้พบวำ่นีส่ำมำรถเรยีกไดว้ำ่เป็น ‘ขอ้สรปุทีส่ำมำรถใช ้

เป็นตวัแทนของประชำกรทัว่ไป’ ได ้
 
“ขอ้สรปุทีส่ำมำรถใชเ้ป็นตัวแทนของประชำกรทั่วไปได ้ประกอบดว้ยประเด็น 
ส ำคญัสองประกำร ประกำรแรกคอื ไมว่ำ่ปรำกฏกำรณ์อะไรก็ตำมทีพ่บในกลุม่ 
ตัวอยำ่งของกำรวจิัย (ตวัอยำ่งเชน่ ควำมคดิเห็น ประสบกำรณ์ พฤตกิรรม 
หรอื ผลลัพธ)์ ก็จะพบไดค้ลำ้ยกนัในกลุม่ประชำกรเดมิ (หมำยถงึพนักงำน 
บรกิำรทั่วไป-ผูแ้ปล) ประกำรทีส่องคอื อำจพบปรำกฏกำรณ์อืน่เพิม่เตมิ (หรอื
มมุมองอืน่ทีม่ตีอ่ประชำกรเดมิ) ในกลุม่ประชำกรเดมิซ ึง่ไมไ่ดม้กีำรน ำ เสนอ
ในกลุม่ประชำกรตวัอยำ่งของกำรวจิัย” 46 
 
เรำยนืยนัวำ่ปรำกฏกำรณ์ทีพ่บในชมุชนส ำคญัของเรำนัน้สำมำรถพบไดใ้น
กลุม่ประชำกรเดมิ (พนักงำนบรกิำรในประเทศไทย) และนอกจำกนัน้ มมุมอง
ทีเ่รำคน้พบในชมุชนเชยีงใหมก่็ยงัสะทอ้นมมุมองของพนักงำนบรกิำรใน
ประเทศไทยไดอ้กีดว้ย 
 
 

                                        
 47 https://mthoyibi.files.wordpress.com/2011/10/qualitative-research-

practice_a-guide-for-social-science-students-and-researchers_jane-ritchie-and-
jane-lewis-eds_20031.pdf 
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ยกเลกิการท าใหเ้ป็นอาชญากร: การท าใหง้านบรกิารมคีณุคา่  
 
งำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่นัน้เป็นไปไดแ้ละมอียูจ่รงิในพืน้ทีท่ีย่กเลกิกำรท ำให ้
พนักงำนบรกิำรเป็นอำชญำกร เชน่ ในประเทศนวิซแีลนด ์เป็นตน้ เรำพบวำ่ 
กำรขำดควำมเอำใจใสแ่ละกำรแยกงำนบรกิำรออกจำกกำรคุม้ครองทำง
แรงงำน รวมทัง้กำรท ำใหง้ำนบรกิำรเป็นอำชญำกรรมนัน้ขดัแยง้กนักบัแนว
ทำงกำรท ำใหง้ำนบรกิำรเป็นงำนทีม่คีณุคำ่ เพรำะงำนทีม่คีณุคำ่คอืกำร 
ท ำงำนทีม่กีำรรับประกนัวำ่สภำพกำรท ำงำนม ี“อสิรภำพ ควำมยตุธิรรม ควำม
มัน่คง และศักดิศ์ร ีไดรั้บกำรคุม้ครองสทิธ ิมคีำ่จำ้งทีเ่พยีงพอ และมกีำร
คุม้ครองทำงสงัคม ” 
 
รัฐบำลไทยประมำณวำ่มจี ำนวนพนักงำนบรกิำรประมำณ 300,000 คนในประ 
เทศ เรำพบวำ่กำรขำดควำมเอำใจใสแ่ละกำรแยกงำนบรกิำรออกจำกกำรคุม้ 
ครองทำงแรงงำน รวมทัง้กำรท ำใหง้ำนบรกิำรเป็นอำชญำกรรมนัน้ขดั 
แยง้กบัหลกักำรของงำนทีม่คีณุคำ่ดำ้นอสิรภำพ ควำมยตุธิรรม ควำมมัน่คง 
และศักดิศ์ร ี 
 
กำรใชก้ฎหมำยอำญำเริม่ตน้ดว้ย พ.ร.บ.ป้องกนัและปรำบปรำมกำร
คำ้ประเวณี พ.ศ.2539 ซึง่กนัไมใ่หพ้นักงำนบรกิำรทัง้หมดรวมทัง้ธรุกจิภำค
บรกิำรเขำ้ถงึกำรมมีำตรฐำนดำ้นงำนทีม่คีณุคำ่รวมทัง้กำรไดรั้บกำรคุม้ครอง
จำกกฎหมำยคุม้ครองแรงงำน ประกนัสงัคม และกฎหมำยควำมปลอดภยั  อำ
ชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
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สิง่ทีเ่ราคน้พบ  

 
งานทีม่คีณุคา่  
 
เรำพบวำ่กำรท ำใหง้ำนคำ้ประเวณีเป็นอำชญำกรรม หมำยควำมวำ่ ไมม่พีนัก 
งำนบรกิำรในประเทศไทยทีส่ำมำรถไดรั้บกำรอธบิำยวำ่ก ำลังท ำงำนอยูใ่น 
สภำพ ‘งำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่’ ตำมทีม่กีำรใหค้วำมหมำยไวโ้ดย ILO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 50 100 150 200 250 300 350
     

100% 300,000  Sex Workers

Decent work 0 0

Substandard 87.2 261,600

Indications of  Forced

Labour
7 21,000

Indications of Debt

Bondage
2 6,000

Human Trafficking

/Under 18
3.8 11,400

                             

สภาพการท างาน
งานท่ีมีคุณค่า 
ต ่ากวา่มาตรฐาน 

ตวัช้ีวดัแรงงานขดัหน้ี 

ตวัช้ีวดัแรงงานบงัคบั 

การคา้มนุษย/์อายตุ  ่า
กวา่ 18 ปี 
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ต า่กวา่มาตรฐาน  
 
มพีนักงำนบรกิำร 87.2 % หรอื 261,600 คน ทั่วประเทศทีเ่ผชญิกบัสภำพที ่
ไมใ่ชง่ำนทีม่คีณุคำ่ คอืกำรท ำงำนในสภำพทีต่ ่ำกวำ่มำตรฐำนกฎหมำยแรง 
งำน  
 
พนักงำนบรกิำรสว่นใหญต่กอยูใ่นสภำพทีไ่มไ่ดรั้บกำรคุม้ครองจำกขอบขำ่ย
ดำ้นแรงงำนซึง่รวมถงึควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำร 
ท ำงำนและประกนัสงัคม นอกจำกนัน้นำยจำ้งและรัฐก็ไมไ่ดเ้คำรพศักดิศ์รี
ควำมเป็นมนุษยแ์ละไมเ่คำรพรำ่งกำยของพนักงำนบรกิำรซึง่เห็นไดจ้ำกกำรที่
นำยจำ้งบงัคับใหพ้นักงำนดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละก ำหนดจ ำนวนเป้ำ
ออฟ ลกูคำ้ หรอืกำรทีรั่ฐลม้เหลวในกำรคุม้ครองสขุภำพและควำมปลอดภยั
ของพนักงำนบรกิำรทัง้ทีพ่วกเธอท ำงำนอยูใ่นสถำนทีท่ ำงำนทีถ่กูกฎหมำย
ของรัฐรวมทัง้ยงัลงโทษพนักงำนบรกิำรดว้ยกฎหมำยอำญำอกีดว้ย 
 
กำรท ำใหเ้ป็นอำชญำกรและกำรทีรั่ฐไมใ่สใ่จท ำใหพ้นักงำนบรกิำรสว่นใหญ่
ในประเทศไทยตอ้งเผชญิกบัสิง่ตอ่ไปนีเ้ป็นประจ ำ: 
 
1. กำรเลอืกปฏบิตัใินกำรจำ้งงำนและอำชพี;  

2. กำรหำงำนโดยไมไ่ดรั้บกำรคุม้ครอง และกำรหำ้มไมใ่หท้ ำสญัญำกำรจำ้ง

งำน;   

3. ชัว่โมงกำรท ำงำนทีม่ำกเกนิไป;  

4. กำรจำ้งงำนทีจ่ำ่ยคำ่จำ้งต ำ่เกนิไปและประเด็นอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยได ้

โดยเฉพำะกำรหักเงนิเดอืน;  

5. ไมม่แีนวทำงหรอืกำรคุม้ครองดำ้นอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำร

ท ำงำน;  

6. ไมส่ำมำรถเขำ้ถงึกำรคุม้ครองทำงสงัคม; 

7. ไมส่ำมำรถเขำ้ถงึกำรชดเชย 

เรำประมำณวำ่ 12.8% ของพนักงำนบรกิำรทีเ่หลอื หรอืประมำณ 38,400 คน
ทั่วประเทศ ก ำลังท ำงำนในสภำพกำรท ำงำนทีย่อมรับไมไ่ด ้  
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ตวัชีว้ดัการใชแ้รงงานบงัคบั  
 
มพีนักงำนบรกิำร 7 % หรอืประมำณ 21,000 คนทั่วประเทศ ก ำลังท ำงำนใน 
สภำพทีม่ตีวัชีว้ัดถงึกำรใชแ้รงงำนบงัคับตอ่ไปนี ้1-3 ประกำร  

 กำรจ ำกดักำรเขำ้ออกสถำนทีท่ ำงำนหรอืในพืน้ทีท่ีก่ ำหนด  

 กำรยดึหนังสอืเดนิทำงและเอกสำรประจ ำตวับคุคล 

 กำรลดคำ่จำ้งใหเ้หลอืจ ำนวนนอ้ยเกนิไป  

 
ตวัชีว้ดัแรงงานขดัหนี ้ 
มพีนักงำนบรกิำร 2% หรอืประมำณ 6,000 คนทั่วประเทศทีกู่ย้มืเงนิแบบม ี
เงือ่นไข ซึง่ชวนใหค้ดิถงึแรงงำนขดัหนี ้อยำ่งไรกต็ำมพนักงำนยนิยอมทีจ่ะ 
รับประกนักำรกูเ้งนิดว้ยกำร “ใชก้ำรท ำงำนใหบ้รกิำรเป็นกำรรับประกนัเงนิกู”้  
 
 
การคา้มนษุย ์ 
 
เรำไมค่อ่ยพบกำรใชแ้รงงำนเด็กและกำรคำ้มนุษยใ์นธรุกจิภำคบรกิำร และเรำ
ก็ไมพ่บทัง้สองกรณีนีใ้นงำนวจิัยของเรำ UNIAP (The United National 
Inter-agency Program (UNIAP)47 ประมำณวำ่มพีนักงำนบรกิำร 11,400 
คน (3.8%) ก ำลังตกอยูใ่นสถำนกำรณ์กำรคำ้มนุษย ์ โดยจ ำนวนนีร้วมถงึ
พนักงำนในธรุกจิภำคบรกิำรทีม่อีำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี ซึง่ตำมกฎหมำยแลว้ถกูระบุ
วำ่เป็นผูเ้สยีหำยจำกกำรคำ้มนุษยใ์นสถำนกำรณ์นี ้
 
กำรเพิม่กำรลงโทษทำงอำญำแกผู่ท้ีท่ ำงำนบรกิำรและผูท้ีย่ำ้ยถิน่นัน้ไมไ่ด ้
น ำไปสูก่ำรเปลีย่นแปลงใดๆ ตอ่กำรคำ้มนุษย ์ประเทศไทยถกูลดอนัดับมำถงึ
สองครัง้แลว้จำกกระบวนกำร TIP ของสหรัฐอเมรกิำ ตัง้แตม่กีำรบงัคับใช ้

กฎหมำย พ.ร.บ.ป้องกนัและปรำบปรำมกำรคำ้มนุษย ์พ.ศ. 2551 และปัจจบุนั
อยูใ่นระดับต ่ำทีส่ดุคอืเทยีร ์3 เห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนวำ่กำรใชก้รอบกำรท ำงำน
ตอ่ตำ้นกำรคำ้มนุษยท์ ำใหไ้มม่กีำรตรวจสอบดแูลเกีย่วกบักำรรับคนเขำ้
ท ำงำน และสง่ผลใหไ้มม่กีำรท ำสญัญำกำรจำ้งงำนไปโดยอตัโนมตั ิซึง่สง่ผล
ใหพ้นักงำนไมม่อี ำนำจตอ่รองหรอืไมส่ำมำรถแกไ้ขปัญหำได ้กำรมุง่ไปที่

                                        
48
เดมิท ีUNIAP ถูกก่อตัง้ขึน้มำเพื่อประสำนกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนของ UN 13 หน่วยงำน กบัเอน็จโีอ 37 

องคก์รทีท่ ำงำนต่อตำ้นกำรคำ้มนุษยใ์นภมูภิำค ซึง่มกีำรลดขนำดองคก์รไมน่ำนมำนี้และเปลีย่นชื่อเป็น UN ACT  
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ผลลัพธอ์ยำ่งสดุโตง่เพยีงอยำ่งเดยีวไมไ่ดส้ง่ผลดตีอ่กำรปฏริปูระบบและ
โครงสรำ้งภำยในธรุกจิภำคบรกิำรและภำยในกฎหมำยตำ่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กำรใชแ้รงงำนบงัคับเลย  

 
 

 
 
“หากแรงงานท างานบา้นไมไ่ดร้บัคา่จา้งและถกูบงัคบัใหท้ างาน 
– งานทีเ่ธอท ายงัถกูเรยีกวา่เป็นงานบา้น หากพนกังานบรกิาร 
ไมไ่ดร้บัคา่จา้งและถกูบงัคบัใหท้ างาน – งานทีเ่ธอท าก็ยงัถกู 
เรยีกวา่งานบรกิาร ใชห่รอืไม ่?” 

ฟ้า – พนกังานบรกิาร, เอ็มพาวเวอร,์ ธนัวาคม 2558  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หำกงำนบรกิำรยงัคงเป็นอำชญำกรรม ก็จะสำมำรถเขำ้ถงึกำรคุม้ครอง 
เพยีงนอ้ยนดิหรอืไมส่ำมำรถเขำ้ถงึไดอ้ยำ่งแทจ้รงิ ถงึแมก้ำรคุม้ครอง 
นัน้จะอยูภ่ำยใตป้ระมวลกฎหมำยอำญำหรอืกฎหมำยแพง่ก็ตำม 
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กำรแกไ้ขปัญหำรปูแบบงำนบรกิำรทีย่อมรับไมไ่ดนั้น้จะตอ้งอำศัยกำร
ตัดสนิใจอยำ่งถกูตอ้งบนพืน้ฐำนควำมเป็นจรงิ โดยทั่วไปแลว้กำรแทรกแซง
ทำงกฎหมำยจะตอ้งท ำตำมหลกักำรสำมประกำรตอ่ไปนี:้ 
1. หำกมกีำรละเมดิมำตรฐำนทำงแรงงำน จะตอ้งมกีำรเยยีวยำแกไ้ขปัญหำ 

อยำ่งดทีีส่ดุโดยใชก้รอบกฎหมำยแรงงำนและกฎหมำยแพง่ 

2. เมือ่เกดิอำชญำกรรมขึน้ จะตอ้งมกีำรเยยีวยำแกไ้ขปัญหำโดยกรอบกฎ 

หมำยอำญำ เชน่ ประมวลกฎหมำยอำญำ 

3. หำกเกดิอำชญำกรรมทีเ่กีย่วกบักำรท ำงำน เชน่ กำรใชแ้รงงำนบงัคับ (ไม่

วำ่จะเป็นผลจำกกำรคำ้มนุษยห์รอืไมก่ต็ำม) กำรเยยีวยำแกไ้ขปัญหำจะ

ใชท้ัง้กฎหมำยแรงงำนและกฎหมำยอำญำ 

มุง่สูง่านบรกิารทีม่คีณุคา่   

ขอ้สรปุสถำนกำรณ์งำนบรกิำรของเรำสรำ้งจำกประสบกำรณ์จรงิของพนักงำน
บรกิำร ซึง่ฉำยภำพใหเ้ห็นวำ่หำกเรำใชก้ฎหมำยแรงงำนมำแทนทีก่ฎหมำย 
อำญำ จะสำมำรถชว่ยใหพ้นักงำนบรกิำร 260,000 คนออกจำกสภำพกำร
ท ำงำน ทีต่ ่ำกวำ่มำตรฐำนและมุง่สูก่ำรเป็นงำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่ไดอ้ยำ่งไร 
เรำเสนอวำ่กำรเปลีย่นแปลงดังกลำ่วนีค้วรจะเพิม่กำรคุม้ครองและ
ผลประโยชนแ์กพ่วกเรำพนักงำนบรกิำร 40,000 คนทีท่ ำงำนในสภำพที่
ยอมรับไมไ่ดด้ว้ยเชน่กนั 

การเขา้ถงึความยตุธิรรม  

งำนบรกิำรอยูภ่ำยใตก้ำรควบคมุของกฎหมำยหลักสำมฉบบั โดยกฎหมำยทัง้ 
สำมฉบบันีม้คีวำมคำบเกีย่วกนัในเรือ่งกำรฟ้องคดอีำญำแตไ่มใ่หก้ำรคุม้ครอง 
มชีอ่งวำ่งส ำคญัทีท่ ำใหพ้นักงำนบรกิำรไมส่ำมำรถเขำ้ถงึกำรแกไ้ขปัญหำหรอื
ควำมยตุธิรรม หำกงำนบรกิำรยงัคงเป็นอำชญำกรรม กจ็ะสำมำรถเขำ้ถงึกำร 
คุม้ครองภำยใตป้ระมวลกฎหมำยอำญำหรอืกฎหมำยแพง่ไดเ้พยีงนอ้ยนดิ
หรอืไมส่ำมำรถเขำ้ถงึไดอ้ยำ่งแทจ้รงิ ตำรำงดำ้นลำ่งนี ้ตำรำงทีห่นึง่ (#1) มี
อำชญำกรรมและกำรละเมดิสทิธแิรงงำนของพนักงำนบรกิำรอะไรบำ้งทีไ่ดรั้บ
กำรแกไ้ขปัญหำภำยใตก้รอบกำรท ำงำนในปัจจบุนั และตำรำงทีส่อง #2 
แสดงใหเ้ห็นวำ่เมือ่ยกเลกิกำรท ำใหง้ำนบรกิำรเป็นอำชญำกรรม พนักงำน
บรกิำรจะไดรั้บกำรคุม้ครองภำยใตก้ฎหมำยและสำมำรถเขำ้ถงึประมวล
กฎหมำยอำญำและกฎหมำยแพง่เพือ่แกไ้ขปัญหำและไดรั้บควำมยตุธิรรม
เหมอืนแรงงำนอืน่ 
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ตาราง #1 แสดงการเขา้ถงึความยตุธิรรมภายใตก้รอบการท างานของ
กฎหมายในปจัจบุนั: 
 

 
#
1 

อำชญำกรรม หรอื กำร
ละเมดิสทิธ ิ

กฎหมำย
คำ้ประเวณี 

พ.ร.บ. สถำน
บรกิำร 

พ.ร.บ. คำ้
มนุษย*์ 

1.  ขอ้ขดัแยง้เรือ่งคา่จา้ง X X X 

2.  เงือ่นไขการจา้งงาน X X X 

3.  สภาพการท างาน X X X 

4.  อตัราดอกเบีย้/เงนิกู ้ X X X 

5.  การขม่ขนื/อนาจาร X X X 

6.  
สขุอนามยัและความ
ปลอดภยัของลกูจา้ง 

X X X 

7.  
การเลกิจา้งไมเ่ป็น
ธรรม 

X X X 

8.  การชดเชย/ทดแทน X X X 

9.  
การพฒันาทกัษะ
แรงงาน 

X X (จ ากดั) 

10.  ประกนัสงัคม X X X 

11.  
การจดัต ัง้/รวมกลุม่/
สหภาพแรงงาน 

X X X 

12.  การโกง/หลอกลวง X X (จ ากดั) 

13.  
ความเป็นอสิระทาง
เพศ 

X X √ 

14.  ความรนุแรง X X (จ ากดั) 

15.  การลกัพาตวั X X √ 

16.  การกกัขงัตามใจชอบ X X √ 

17.  การขดูรดีเงนิ X X (จ ากดั) 

18.  แรงงานเด็ก √ √ √ 
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#

2 

อาชญากรรม หรอื 

การละเมดิสทิธ ิ

ประมวล
กฎหมาย

อาญา/แพง่ 

ขอบขา่ย
ดา้น

แรงงาน 

พ.ร.บ. 
คา้

มนษุย*์ 

1.  
ขอ้ขดัแยง้เร ือ่ง
คา่จา้ง 

X √ X 

2.  
สภาพ/เง ือ่นไขการ
จา้งาน 

X √ X 

3.  สภาพการท างาน X √ X 

4.  อตัราดอกเบีย้/เงนิกู ้ √ X X 

5.  การขม่ขนื/อนาจาร √ X X 

6.  
สขุอนามยัและความ
ปลอดภยัของลกูจา้ง 

X √ X 

7.  
การเลกิจา้งไมเ่ป็น

ธรรม 
X √ X 

8.  
การชดเชย/
ทดแทน ดา้น
แรงงาน 

X √ √ 

9.  
การพฒันาทกัษะ

แรงงาน 
X √ (จ ากดั) 

10.  ประกนัสงัคม X √ X 

11.  
การจดัต ัง้/

รวมกลุม่/สหภาพ
แรงงาน 

X √ X 

12.  การโกง/หลอกลวง √ X (จ ากดั) 

13.  
ความเป็นอสิระทาง
เพศ 

√ (จ ากดั) √ 

14.  ความรนุแรง √ X (จ ากดั) 

15.  การลกัพาตวั √ X √ 

16.  
การกกัขงัตามใจ

ชอบ 
√ X √ 

17.  การขดูรดีเงนิ √ X (จ ากดั) 

18.  แรงงานเด็ก √ √ √ 
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“หากรฐับาลสามารถแกไ้ขปญัหาธุรกจิประมงเพือ่แรงงานประมงได ้
ดงัน ัน้เราคดิวา่รฐับาลก็สามารถแกไ้ขปญัหาธุรกจิภาคบรกิารได้
ดว้ยเชน่กนั”   

นก – พนกังานบรกิาร, เอ็มพาวเวอร,์ มกราคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในอตุสำหกรรมประมง ไมไ่ดเ้นน้กำรก ำหนดโทษทำงอำญำหรอืควำม   
พยำยำมทีจ่ะก ำจดักำรประมงทัง้หมด แตม่คีวำมรว่มมอืกนัในกำรแกไ้ข 
ปัญหำกำรแสวงหำประโยชนแ์ละแกไ้ขขอ้บกพรอ่งเรือ่งงำนทีม่คีณุคำ่ 

 
 

 
 

เอ็มพาวเวอรบ์นเรอืใกลพ้ทัยา 
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งานบรกิารและอตุสาหกรรมประมง 

ถงึแมเ้รำจะเห็นวำ่กำรเปลีย่นกฎหมำยทีใ่ชก้บัพนักงำนบรกิำรจะท ำให ้
พนักงำนบรกิำรหลำยแสนคนในประเทศไทยเขำ้ใกลง้ำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่มำก
ขึน้ แตใ่นควำมเป็นจรงิแลว้ดเูหมอืนวำ่มนัเป็นกระบวนกำรทีค่อ่ยเป็นคอ่ยไป 
มนัจ ำเป็นทีผู่ส้รำ้งนโยบำย นำยจำ้ง และพนักงำนบรกิำร จะตอ้งมโีอกำสท ำ
ควำมเขำ้ใจและแลกเปลีย่นควำมคดิเห็นทีห่ลำกหลำยกนักอ่น 
 
มคีวำมจ ำเป็นตอ้งจดัประชมุหำรอืระดบัประเทศโดยมตีวัแทนจำกรัฐบำล ภำค 
ธรุกจิ และองคก์รพนักงำนบรกิำรทีท่ ำงำนดำ้นสทิธแิรงงำนเขำ้รว่ม รวมทัง้ม ี
ตัวแทนจำก ILO มำใหก้ำรสนับสนุนทำงเทคนคิ มคีวำมจ ำเป็นอยำ่งเร่งดว่น 
ทีจ่ะตอ้งแกไ้ขสิง่ทีก่นัไมใ่หพ้นักงำนบรกิำรสำมำรถเรยีกรอ้งสทิธขิองตนเอง 
ภำคงำนอืน่ในประเทศไทยทีไ่ดรั้บควำมสนใจจำกทัง้ระดับชำตแิละนำนำชำติ
เรือ่งกำรแสวงหำประโยชนจ์ำกแรงงำนและรปูแบบงำนทีย่อมรับไมไ่ดค้อื
อตุสำหกรรมประมง 
 
เห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนวำ่ในอตุสำหกรรมประมง ไมไ่ดเ้นน้กำรก ำหนดโทษทำง
อำญำหรอืควำมพยำยำมทีจ่ะก ำจดักำรประมงทัง้หมด แตม่คีวำมรว่มมอืกนัใน
กำรแกไ้ขปัญหำกำรแสวงหำประโยชนแ์ละแกไ้ขขอ้บกพรอ่งเรือ่งงำนทีม่ี
คณุคำ่ ในอตุสำหกรรมประมงกำรปฏริปูเนน้ไปทีก่ำรจำ้งงำนและสภำพกำร
ท ำงำน ไมไ่ดเ้นน้ไปทีน่ำยจำ้งและลกูจำ้ง ในธรุกจิภำคบรกิำรก็มคีวำมจ ำเป็น 
ใหเ้นน้กำรเปลีย่นแปลงไปทีก่ำรจำ้งงำนและสภำพกำรท ำงำนดว้ยเชน่กนั 
 
เรำไดอ้ำ้งองิถงึศนูยว์จัิยกำรยำ้ยถิน่แหง่เอเชยี สถำบนัเอเชยีศกึษำ 
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย ทีไ่ดท้ ำกำรศกึษำกำรปฏริปูอตุสำหกรรมประมง
ไทยเพือ่ระบปุระเด็นและยทุธศำสตรส์ ำคัญ48   
 
 
 

                                        
48

 สภำพกำรท ำงำนและกำรจำ้งงำนในภำคงำนประมงไทย  กำรปฏบิตักิำรแบบไตรภำคขีอง ILO เพื่อคุม้ครองสทิธขิอง
แรงงำนขำ้มชำตภิำยในและจำกอนุภมูภิำคลุ่มน ้ำโขง (GMS TRIANGLE project) ศนูยว์จิยักำรยำ้ยถิน่แห่งเอเชยี (Asian 
Research Center on Migration) สถำบนัเอเชยีศกึษำ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ลขิสทิธิ ์ © International 

Labour Organization 2013 www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/184/Fishing.pdf 
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ประเด็นทีพ่บรว่มกนัระหวา่งอตุสาหกรรมประมงและธุรกจิภาคบรกิาร: 
 
1. ไมม่กีฎเกณฑแ์ละมำตรฐำนกำรบังคบัใชก้ฎเกณฑเ์รือ่งประกนัสงัคมและ

จ ำนวนชัว่โมงกำรพักผอ่นขัน้ต ่ำสดุ  

2. มคีวำมจ ำเป็นตอ้งพัฒนำแนวทำงส ำหรับกำรตรวจแรงงำนอยำ่งไดผ้ล

และสม ำ่เสมอและตอ้งมผีูเ้ชีย่วชำญจำกภำคประชำสงัคมเขำ้รว่มดว้ย 

3. กำรใหส้มำคมอตุสำหกรรมประมงและธรุกจิภำคบรกิำรมสีว่นรว่มพัฒนำ

นโยบำยและออกกฎหมำยในสว่นทีเ่กีย่วกบัระเบยีบดำ้นกำรจัดหำแรงงำน

และกำรจำ้งงำน รวมทัง้กำรจัดอบรมพัฒนำทักษะแรงงำนและกำร 

จัดเตรยีมขอ้มลู 

4. กำรส ำรวจทำงเลอืกส ำหรับกำรจดทะเบยีนแรงงำนขำ้มชำตโิดยไตรต่รอง

ถงึสภำพกำรเคลือ่นยำ้ยทีม่คีอ่นขำ้งสงูภำยในประเภทงำนทัง้สองนี ้รวม 

ทัง้อนุญำตใหแ้รงงำนขำ้มชำตสิำมำรถเปลีย่นนำยจำ้งโดยไมส่ญูเสยี

สถำนภำพทำงกฎหมำย 

5. กำรแกไ้ขปัญหำเกีย่วกบัควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม

ในกำรท ำงำน  

6. กำรสง่เสรมิใหม้กีำรจัดอบรมเรือ่งควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และ

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  

7. กำรสรำ้งกลไกกำรรอ้งทกุขใ์หส้ำมำรถใชไ้ดจ้รงิและมเีพิม่ขึน้อยำ่ง

เพยีงพอส ำหรับแรงงำนทกุคนรวมทัง้แรงงำนขำ้มชำต ิ

8. ใหแ้รงงำนมพีืน้ทีเ่พือ่รวมกลุม่/จัดตัง้สหภำพแรงงำน เพือ่เป็นตัวแทนน ำ 

เสนอประเด็นทีแ่รงงำนใหค้วำมสนใจและเพือ่แรงงำนจะสำมำรถเจรจำกบั

นำยจำ้งได ้

9. กำรรว่มมอืกบัประเทศตน้ทำงเพือ่ยกระดบักำรเขำ้ถงึขอ้มลูเกีย่วกบักำร

ยำ้ยถิน่ทีป่ลอดภยัและชอ่งทำงกำรยำ้ยถิน่อยำ่งถกูกฎหมำย 

10. เรยีกรอ้งกำรเปลีย่นแปลงและตดิตำมกำรใชม้ำตรฐำนตำ่งๆ ทีม่คีวำมเขม้ 

งวดมำกยิง่ขึน้เพือ่ป้องกนัและขจัดกำรใชแ้รงงำนบงัคับและรปูแบบกำร 

ท ำงำนทีย่อมรับไมไ่ดอ้ืน่ๆ 
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มาตรการส าคญัทีก่ าลงัไดร้บัการปฏบิตัใินการปฏริปูอตุสาหกรรม
ประมงไทย  
 
1. กำรปฏริปูกฎหมำยและนโยบำยทีม่อียู ่
2. กำรปรับปรงุกำรตรวจแรงงำน  

3. กำรพัฒนำแนวทำงกำรปฏบิตัทิำงแรงงำนทีด่ ี

4. กำรพัฒนำจรรยำบรรณ 

5. กำรยกระดับควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำ 

งำน  

เรำเชือ่วำ่กำรปฏริปูอตุสำหกรรมประมงสำมำรถใชเ้ป็นตน้แบบในกำรปฏริปู
ธรุกจิภำคบรกิำรของไทยโดยใชม้ำตรกำรทีค่ลำ้ยกนั เอกสำรแจกนักขำ่วจำก 
กระทรวงกำรตำ่งประเทศไดแ้สดงใหเ้ห็นวธิกีำรปฏบิตัทิีใ่ชใ้นกำรปฏริปูนัน้
คลำ้ยกนักบัแนวคดิและกำรพัฒนำของแคนดบูำรใ์นฐำนะทีเ่ป็นตน้แบบของ
งำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่ 
 

ในวันที ่18 มนีำคม 2559 หน่วยงำนภำครัฐตำ่งๆ ของไทยรว่มกบั 
กลุม่ผูน้ ำธรุกจิอตุสำหกรรมประมงไทยไดเ้ขำ้รว่มกำรเปิดตวัโครงกำร
ชือ่ ‘เรอืสำธติ’ โครงกำรนีด้ ำเนนิงำนโดยกรมประมง กระทรวงกำร
ตำ่งประเทศ บรษัิทเนสทเ์ลแ่ละบรษัิทไทยยเูนี่ยน โดยมวีัตถปุระสงค์
เพือ่สรำ้งควำมตระหนักใหแ้กเ่จำ้ของเรอืประมง กปัตัน และลกูเรอื 
เกีย่วกบัแนวปฏบิตัทิีด่ใีนดำ้นสทิธมินุษยชนของแรงงำนในเรอืประมง 
โดยรัฐบำลไทยจะจัดหำเรอืประมงเพือ่ใชใ้นกำรด ำเนนิโครงกำร และ
บรษัิทเนสทเ์ลร่ว่มกบับรษัิทไทยยเูนีย่นและพันธมติรองคก์รพัฒนำ
เอกชนจะสนับสนุนกำรปรับปรงุสภำพภำยในเรอืใหเ้ป็นเรอืตน้แบบที่
มกีำรยกระดับสภำพกำรท ำงำนและมำตรฐำนดำ้นแรงงำน ‘เรอืสำธติ’ 
นีจ้ะใชเ้ป็นตน้แบบกำรจดักจิกรรมสรำ้งเสรมิศกัยภำพส ำหรับเจำ้ของ
เรอื กปัตัน และแรงงำนประมง จะมกีำรจดัอบรมทีไ่ดรั้บกำรออกแบบ
โดยพันธมติรทกุภำคสว่นรวมทัง้กรมประมงและกระทรวงแรงงำน49 

 

                                        
49

 Thai Government, Nestlé and Thai Union to launch ‘Demonstration Boat’ to 
protect fishery workers’ right http://www.mfa.go.th/main/en/media-
center/14/65812-Thai-Government,-Nestl%C3%A9-and-Thai-Union-to-launch-
%E2%80%98.html#.VvpTXrHBxJA.facebook 
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การปฏริปูธุรกจิภาคบรกิาร: มาตรการส าคญัทีค่วรม ี 

1. ปฏริปูกฎหมายและนโยบายทีม่ใีนปจัจบุนั   
 

กำรปฏริปูกฎหมำยทีค่วรท ำโดยเฉพำะอยำ่งยิง่คอื จะตอ้งปฏริปูกฎหมำยทีท่ ำ
ใหง้ำนบรกิำรเป็นอำชญำกรรม กำรยกเลกิกำรท ำใหเ้ป็นอำชญำกรรมไมไ่ด ้
หมำยควำมวำ่ไมต่อ้งมกีฎหมำยดังกลำ่ว แตป่ระมวลกฎหมำยอำญำ กฎหมำย 
แพง่และกฎหมำยเกีย่วกบัธรุกจิกำรคำ้ตำ่งๆก็ยงัคงม ีโดยกำรปฏริปูดังกลำ่ว 
จะท ำใหพ้นักงำนบรกิำรมสีทิธแิรงงำนแตก่็ยงัตอ้งปฏบิตัติำมระเบยีบตำ่งๆ ไม่
วำ่จะเป็นทำงแพง่ แรงงำน และสงัคม 
กำรปฏริปูกฎหมำยควรมสีว่นรว่มจำกกระทรวงยตุธิรรม กรมสวัสดกิำรและคุม้ 
ครองแรงงำน รวมทัง้สมำคมของผูป้ระกอบกำรธรุกจิสถำนบนัเทงิ และองคก์ร  
พนักงำนบรกิำร นอกจำกนัน้ยงัควรม ีILO ซึง่มบีทบำทใหก้ำรสนับสนุน  ทำง
เทคนคิดำ้นกำรจำ้งงำนในประเทศไทยและสภำพกำรท ำงำนทีม่คีวำม
เกีย่วขอ้งกบัอนุสญัญำตำ่งๆ ของ ILO มำตรฐำนสำกลดำ้นแรงงำนและ
ตัวอยำ่งทีด่ตีำ่งๆ  
 
2. การปรบัปรงุการตรวจแรงงาน 

กำรลอ่ซือ้และกำรจูโ่จมตรวจคน้โดยต ำรวจจะถกูแทนทีด่ว้ยกำรตรวจแรงงำน
ดว้ยทมีทีป่ระกอบดว้ยตวัแทนจำกหลำยสำขำทีม่ทีรัพยำกรและควำม
เชีย่วชำญทีจ่ ำเป็นและสำมำรถตรวจสภำพสทิธแิรงงำนของพนักงำนบรกิำร
ได ้ทมีตรวจแรงงำนนีจ้ะตอ้งมอีงคก์รหรอืสมำคมของพนักงำนบรกิำรรวมอยู่
ดว้ย 
 
3. การพฒันาแนวทางการปฏบิตัทิางแรงงานทีด่ ี

ภำพรวมสถำนกำรณ์งำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่นัน้จ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรพจิำรณำ
อยำ่งละเอยีดถีถ่ว้นเพือ่ท ำควำมเขำ้ใจและระบลุกัษณะสภำพแวดลอ้มอยำ่ง
เฉพำะเจำะจงทีส่ำมำรถน ำไปใชเ้ป็นตัวชีว้ดัส ำหรับกำรประเมนิและวำงแผน
เพือ่กำรปรับปรงุในทกุระดับ ซึง่จะน ำไปพัฒนำเป็นคูม่อืแนวทำงกำรปฏบิตั ิ
ทำงแรงงำนทีด่ ี(Good Labour Practices (GLP) 
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4. การพฒันาจรรยาบรรณ  

แนวทำงกำรปฏบิตัทิำงแรงงำนทีด่ ี(Good Labour Practices (GLP) สำมำรถ
น ำไปใชใ้นกำรพัฒนำจรรยำบรรณได ้ 
 
5. การยกระดบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน  

ในปัจจบุนัยงัขำดกำรวเิครำะหแ์ละควำมเขำ้ใจเรือ่งควำมปลอดภยัอำชวีอนำ
มยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของงำนบรกิำร จงึมคีวำมจ ำเป็น อยำ่ง
ยิง่ทีจ่ะตอ้งสรำ้งควำมตระหนักและควำมเขำ้ใจอยำ่งลกึซึง้วำ่ท ำไม พ.ร.บ.
ควำมปลอดภยัฯ นี ้จะตอ้งบงัคับใชก้บังำนบรกิำรดว้ย กระบวนกำรนี ้สำมำรถ
ใชป้ระสบกำรณ์ของแคนดบูำรข์องเอ็มพำวเวอร ์รวมทัง้ประสบกำรณ์ ระดบั
สำกลเกีย่วกบัควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน
ในธรุกจิภำคบรกิำรในประเทศนวิซแีลนด ์และ รัฐนวิเซำทเ์วลสป์ระเทศ
ออสเตรเลยี  

การน าไปปฏบิตั ิ  

จำกทีเ่รำไดน้ ำเสนอควำมซบัซอ้นหลำยประกำร ขอ้กงัวลของสงัคมและ 
ธรรมชำตทิีเ่ป็นมำอยำ่งยำวนำนของประเด็นตำ่งๆ เรำเสนอแนะใหม้โีครงกำร 
น ำรอ่งเป็นเวลำ 5 ปี ในชมุชนเชยีงใหม ่เรำเลอืกเชยีงใหมเ่พรำะพนักงำน 
บรกิำรทีน่ีไ่ดรั้บกำรจดัตัง้มำแลว้เป็นอยำ่งดภีำยใตก้ำรท ำงำนแบบรม่ของ
มลูนธิเิอ็มพำวเวอร ์โดยโครงกำรตน้แบบนีจ้ะด ำเนนิกำรกบัทัง้พนักงำนกลุม่ที่
ไดรั้บผลกระทบและกลุม่ทีไ่ดรั้บขอ้กลำ่วหำจำกนโยบำย รวมทัง้จะมกีำรน ำ
มำตรฐำนใหมด่ำ้นงำนทีม่คีณุคำ่มำพัฒนำ น ำไปปฏบิตัจิรงิ และ ใหม้กีำร
บงัคับใชใ้นสถำนบนัเทงิตำ่งๆทีม่อียูใ่นพืน้ที ่ 
 
 
 
 
 
 
 



- 100 - 
 

 
ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน:  
 
1. ใหรั้ฐ มกีำรตดิตำม บงัคบัใชก้ฎหมำยคุม้ครองแรงงำน ตำมขอ้เสนอ 

CEDAW 201750 กบัสถำนบรกิำร 
2. จัดตัง้คณะท ำงำนโดยมทีกุภำคสว่น  รัฐและเอกชน เป็นตัวแทน

คณะท ำงำนทีรั่บผดิชอบสรำ้ง “ตวัชีว้ัดงำนทีม่คีณุคำ่” จดัสภำพกำร
ท ำงำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนงำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่ มตีวัอยำ่งกำรจัดสรร
ปรับใชท้รัพยำกรไดอ้ยำ่งยอดเยีย่ม คอื “เชค็ลสิตง์ำนทีม่คีณุคำ่ (Decent 
Work Checklist)” สำมำรถดรูำยละเอยีดไดท้ี ่WageIndicator.org 
เว็บไซต ์www.tusalario.org/costarica 

3. สรำ้งองคค์วำมรู ้แนวทำงในกำรแกปั้ญหำรว่มกนั ทีส่ำมำรถใชต้รวจ
แรงงำนภำคบรกิำร  

4. ตอ้งไมม่กีำรเอำควำมผดิทำงอำญำกบัพนักงำนบรกิำร และจัดท ำงำนเพือ่
มกีำรทบทวน พ.ร.บ.ปรำบปรำมกำรคำ้ประเวณี พ.ศ.2539 กบัสถำน
บรกิำรทีม่อียูใ่นจังหวัดเชยีงใหม ่ 

 
 
 
 
 
 

                                        
50

 คณะกรรมการ CEDAW มีข้อเสนอแนะอนัสืบเน่ืองจากการใช้ พ.ร.บ.ปอ้งกนัและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.

2539 และการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีรัฐวา่ 

“ ข้อ  26. ...คณะกรรมการยงัมีข้อสงัเกตด้วยความกงัวลวา่พนกังานบริการหญิงมกัถกูสนันิษฐานวา่กระท าความผิดฐาน
ค้าประเวณีตามพระราชบญัญติันีแ้ละถกูจบักมุและปฏิบติัต่ออยา่งดหูมิ่นในการใช้ก าลงัรุนแรงบกุเข้าตรวจค้นสถานบริการ
และตกเป็นเปา้การลอ่ซือ้ของต ารวจ คณะกรรมการยงักงัวลอีกกับรายงานท่ีวา่มีเจ้าหน้าท่ีร่วมมือกบัการแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบจากผู้หญิง...” 

ข้อ 27.คณะกรรมการผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะต่อรัฐไทย... 

(d) ยติุการใช้ก าลงัรุนแรงในการตรวจค้นสถานบริการโดยยติุการลอ่ซือ้และการรีดไถทนัที ให้น าตวัเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ี
เก่ียวข้องกบัการกระท าเหลา่นัน้มาลงโทษ 

( f  ) ประกนัวา่จะมีการบงัคบัใช้กฎหมายแรงงานและสวสัดิการสงัคมกบัสถานบนัเทิงทกุแห่งโดยเฉพาะส าหรับผู้หญิงท่ีเป็น
พนกังานของสถานบริการท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย" 
  

http://www.tusalario.org/costarica
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งานบรกิารคอืงานทีม่คีณุคา่  
 
งำนบรกิำรทีม่คีณุคำ่นัน้เป็นจรงิได ้ขัน้แรกคอืจะตอ้งยอมรับวำ่งำนบรกิำร
ไมใ่ชก่ำรถกูละเมดิ หรอืถกูเอำรัดเอำเปรยีบโดยอตัโนมตั ิแตง่ำนบรกิำรก็
คลำ้ยงำนอืน่หรอืคลำ้ยกบัควำมสมัพันธร์ะหวำ่งมนุษยก์บัมนุษยท์ั่วไป 
พนักงำนบรกิำรก็คอืแรงงำน ทีม่สีภำพกำรท ำงำนทีแ่ตกตำ่งหลำกหลำยกนั
ไป พนักงำนบรกิำรก็คลำ้ยแรงงำนทั่วไป เรำสำมำรถเริม่ตน้กำรปฏริปู
สถำนกำรณ์พนักงำนบรกิำรในประเทศไทยได ้ก็ดว้ยกำรกำ้วออกจำกควำม
เชือ่สว่นบคุคลเกีย่วกบัเรือ่งเพศและวถิทีำงเพศ แลว้มองไปทีส่ทิธติำม
ธรรมชำตทิีพ่วกเรำมรีว่มกนัในฐำนะมนุษย ์และในฐำนะแรงงำนเหมอืนกนั 
ดว้ยกำรรือ้กรอบกำรท ำงำนเดมิเรือ่งกำรลงโทษทำงอำญำทีก่ระท ำตอ่
พนักงำนบรกิำร เรำสำมำรถสรำ้งกรอบกำรท ำงำนใหมท่ีใ่หก้ำรปกป้องสทิธิ
มนุษยชนและศักดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์ 
 

 ดว้ยการวางคอ้นเดมิ คอืกฎหมายป้องกนัและปราบปราม  
การคา้ประเวณีลงกอ่น เราจงึจะสามารถสรา้งเครือ่งมอืใหมท่ีม่ ี
ประสทิธภิาพมากกวา่เดมิ คอืเครือ่งมอืทีส่ามารถชว่ยสรา้งสงัคม  

ใหม้คีวามเขม้แข็งมากขึน้ เป็นสงัคมทีง่านทกุประเภท 
รวมท ัง้งานบรกิารคอืงานทีม่คีณุคา่ 
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CEDAW/C/THA/CO/6-7 เผยแพร 21 July 2017 
 
คณะกรรมการขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตร ี
ขอ้คดิเห็นโดยสรปุตอ่การรายงานตามวาระของ
ประเทศไทยทีร่วมรายงานคร ัง้ที ่6 และคร ัง้ที ่7   
 
 
26.    คณะกรรมการฯ มคีวามกงัวลวา่หญงิและ
เด็กหญงิจ านวนมากทีต่อ้งถกูแสวงประโยชนจ์ากการคา้ประเวณีใน
ประเทศไทย และหญงิในการคา้ประเวณียงัถอืเป็นผูก้ระท าผดิทาง
อาญาตาม พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539   
ขณะทีผู่แ้สวงประโยชนจ์ากหญงิเหลา่นีก้ลบัไมค่อ่ยถกูด าเนนิคด ี  ยงั
มขีอ้กงัวลดว้ยวา่หญงิทีท่ างานในภาคบนัเทงิไดถ้กูเหมารวมวา่กระท า
ผดิตาม พ.ร.บ.นี ้ถกูจบักมุด าเนนิคด ีไดร้บัการปฏบิตัโิดยไมใ่หเ้กยีรติ
และย า่ยศีกัด ิศ์รใีนการปิดลอ้มจบักมุ และเป็นเป้าหมายในการลอ่ซือ้
ของเจา้หนา้ทีต่ ารวจ   คณะกรรมการฯ  หว่งใยตอ่รายงานทีร่ะบถุงึการ
มสีว่นรว่มกระท าผดิของเจา้หนา้ทีใ่นการเอารดัเอาเปรยีบตอ่หญงิใน
การคา้ประเวณี รวมท ัง้มกีารบงัคบัขม่ขู ่รดีไถโดยเจา้หนา้ทีต่ ารวจที่
คอรปัช ัน่  คณะกรรมการฯ ไดร้บัรูด้ว้ยวา่ แมแ้ตห่ญงิทีไ่ดร้บัการจา้ง
งานทีถ่กูตอ้งในสถานบนัเทงิทีเ่ปิดโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย แตใ่นทาง
ปฏบิตัแิลว้ยงัไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน
และการประกนัสงัคมอยา่งทีแ่รงงานประเภทอืน่ๆ ไดร้บั 
 
27. คณะกรรมการฯ มขีอ้เสนอแนะประเทศไทย ดงันี ้
a) ขอใหแ้กไ้ข พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 
ยกเลกิความผดิทางอาญาตอ่หญงิในการคา้ประเวณี 
d) ยตุมิาตรการบกุเขา้จบักมุในสถานบนัเทงิดว้ยความรนุแรง การ
ลอ่ซือ้ และการบงัคบัขม่ขู ่รดีไถ โดยทนัท ีและด าเนนิการใหเ้จา้
พนกังานต ารวจทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งตอ้งรบัผดิชอบตอ่การกระท าดงักลา่ว 
f) สรา้งหลกัประกนัวา่จะมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงานและจดั
สวสัดกิารสงัคมอยา่งครบถว้นในงานภาคบรกิาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ตอ่หญงิทีไ่ดร้บัการจา้งงานอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายในสถาน
ประกอบการเหลา่น ัน้ 
 
ตน้ฉบบัภาษาองักฤษ (ค าแปล อยา่งไมเ่ป็นทางการ)  
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มลูนธิเิอ็มพาวเวอร ์ 

322 หมูบ่า้นเชยีงใหมแ่ลนด ์
เชยีงใหม ่ประเทศไทย 

WWW.EMPOWERFOUNDATION.ORG 


