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ค าน า 

 

มูลนธิเิอ็มพาวเวอรผ์่านมาแลว้มากกว่า 14 รัฐบาล  ทุกรัฐบาลพูดเหมือนกันว่าจะแกปั้ญหาการคา้

ประเวณีแต่ปัญหายังคงอยู่เหมือนเดมิ  แนวทางการแกไ้ขของทุกรัฐบาลยังคงมุ่งไปทีก่ารลงโทษ จับกุม 

ดว้ยวธิีดัง้เดมิ คอื ล่อซือ้ บุกทลายสิง่ทีป่รากฏ คอื ผลกระทบทีเ่กดิข ึน้กับพนักงานบรกิารและครอบครัว 

วธิีการดังกล่าวไม่สามารถแกไ้ขปัญหาใดๆไดเ้ลย หากพนักงานบรกิารในประเทศไทยมี 300,000 คน 

พนักงานบรกิารดแูลครอบครัวอกี 3 คน น่ันแปลว่าคนทีไ่ดร้ับผลกระทบคอื 900,000 คน 

หนา้ทีห่ลกัของพนักงานบรกิาร คอื คอยดูแลคนขา้งหลังผูท้ีเ่ป็นแรงงานของประเทศและผูท้ีส่รา้ง

แรงงาน ตัง้ใจสรา้งใหค้รอบครัวอยู่อย่างมั่งคงและยกสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัวใหด้ขี ึน้เขา้ถงึสทิธิ

ตา่งๆในสงัคมได ้เชน่ สทิธกิารศกึษา สทิธกิารเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสาร  สทิธดิา้นสขุภาพและอื่นๆ แต่งานของ

ผูห้ญงิกลบัถกูมองไม่เห็นคณุคา่ไม่มมีูลคา่ทางสงัคมเป็นพยีงแคห่นา้ทีท่ีต่อ้งกระทําผูห้ญงิหลายคนตอ้งเสยี

โอกาสในชวีติเพียงเพราะหนา้ที่ทีจ่ะตอ้งดูแลคนอื่นซึง่มีผูห้ญงิอีกจํานวนมากในสงัคมที่ถูกทิง้ใหเ้ผชญิ

ชะตากรรมพรอ้มหนา้ทีท่ีต่อ้งดแูลคนในครอบครัว ลกู พ่อแม่ ญาตพิีน่อ้ง  

งานบรกิารถูกผูกโยงเรื่องเพศสมัพันธซ์ ึง่ในมุมมองของพนักงานบรกิารนัน้เป็นเรื่องความยนิยอม

พรอ้มใจกนัเป็นเรือ่งสว่นตวัหนา้ทีข่องรัฐบาลทีเ่กีย่วขอ้ง คอื การคุม้ครอง การทีร่ัฐมีกฎหมายเอาความผดิ

คนทํางานบรกิารทางเพศนัน้เห็นไดช้ดัว่า รัฐทําใหพ้นักงานบรกิารกลายเป็นคนชายขอบถูกเอาเปรียบจาก

เงือ่นไขทํางาน ถกูหักเงนิ ถกูบังคบัดืม่ ไม่มอํีานาจตอ่รองทีจ่ะเลอืกหรอืปฏเิสธลกูคา้และไม่มีสวัสดกิารใดๆ 

ปัญหามอียู่ในทกุระดบัทัง้โครงสรา้งตัง้แต่ระบบเศรษฐกจิ ความเชือ่วัฒนธรรม ทีเ่บยีดขบัใหพ้นักงานบรกิาร

ออกจากสงัคม วธิกีารหนึง่ทีจ่ะแกไ้ขปัญหาทําใหพ้นักงานบรกิารสามารถกลับเขา้สูส่งัคมไดนั้น้ส ิง่ทีส่ําคัญ 

คอืการยกเลกิกฎหมายเอาผดิกบัพนักงานบรกิาร  

 

“เราตอ้งการเพยีงแคเ่ป็นแรงงานคนหนึง่ทีทํ่างานอยู่ในรา้น” 
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บทที ่1 

ทีม่า บทน า 

หลกัการและเหตผุล  

เป้าหมายขององคก์รเอ็มพาวเวอร ์คอื การทีพ่นักงานบรกิารตอ้งไม่มีความผดิทางอาญา คนทํางาน

บรกิารทางเพศตอ้งไดร้ับการคุม้ครองเหมือนอาชพีทุกอาชพี จากการทํางานของเอ็มพาวเวอรก์ว่า 30 ปี มี

พนักงานบรกิารมากกว่า 50,000 คน ทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของเอ็มพาวเวอรโ์ดยการร่วมกจิกรรมหรือมาใชบ้รกิารที่

ศนูยม์สีมาชกิเป็นพนักงานบรกิารทัง้คนไทย พนักงานบรกิาร  ชาตพิันธุท์ีส่ว่นมากมาจากประเทศลุ่มแม่น้ําโขง 

เชน่ ลาว พม่า จีน และกัมพูชา ใน สมาชกิเป็นพนักงานบรกิารทีทํ่างานบรกิารในลักษณะแตกต่างกันไป เชน่ 

บาร ์อะโกโก ้อาบอบนวด พนักงานบรกิารทีส่นใจจะเขา้มาสมัครทีศู่นยม์ักร่วมกจิกรรมทีส่นใจเป็นหลัก ทุกคน

สามารถเขา้ถงึการเรยีนไดโ้ดยไม่ตอ้งคํานงึถงึเรือ่งกฎหมาย  

ในเอ็มพาวเวอรเ์ร ิม่ตน้จากกจิกรรมสอนภาษาอังกฤษกับเรียนรูถ้งึการทํางานของพนักงานบรกิารไป

พรอ้มๆกัน องคก์รเอ็มพาวเวอร์ไดทํ้ากจิกรรมใหข้อ้มูลเรื่องเกี่ยวกับเอชไอวีใหก้ับพนักงานบรกิารในชุมชน 

เนื่องจากเป็นเรือ่งใหม่สาํหรับสงัคมไทยในตอนนัน้ โดยใชก้ารแสดงละคร “ฮันนี่บ”ี และหนังสอืนามชวีติ ทีบ่อก

ถงึวธิกีารป้องกนัเอชไอว ีในชมุชนพนักงานบรกิาร หลังจากนัน้ก็ตัง้กลุ่มเรียน กศน. (การศกึษานอกโรงเรียน) 

โดยมีเป้าหมายในการทํางาน คอื ยกเลกิกฎหมายทีเ่อาผดิการขายบรกิารทางเพศ ใหพ้นักงานบรกิารเขา้ถงึ

สทิธติ่าง ๆไดร้ับการคุม้ครองตามกฎหมาย เคารพในศักดิศ์รีความเป็นมนุษย ์เปิดพื้นทีส่รา้งการรวมกลุ่มของ

พนักงานบรกิาร ทํากจิกรรมกลุ่ม เสรมิทักษะองคค์วามรู ้ใหพ้นักงานบรกิารเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นผูนํ้า

ครอบครัว เป็นแม่ เป็นลกูสาว ไดเ้รยีนรูแ้ลกเปลีย่นขอ้มูลในกลุม่พนักงานบรกิารจากทัว่โลก 

องคก์รเอ็มพาวเวอรเ์ปิดศนูยท์ีห่าดป่าตอง และอกี 6 จังหวัดในภาคเหนือทีจ่ังหวัดตาก อําเภอแม่สอด 

ภาคกลางที่มหาชยั จังหวัดสมุทรสาคร ภาคอีสานที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี 

ภาคใตท้ีจ่ังหวัดกระบี่ หาดอ่าวนาง ในโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับงานป้องกันเอชไอวีโครงการส ิน้สดุในปี พ.ศ. 

2554 ทําใหศู้นย์ไดปิ้ดตัวลง แต่ยังคงมีแกนนําในพื้นที่ที่สามารถตดิต่อประสานงาน ทํากจิกรรมไดอ้ย่าง

ตอ่เนื่องกว่า 30 ปีทีผ่่านมา เอ็มพาวเวอรย์ังคงทํางานรณรงคเ์พือ่ไปใหถ้งึเป้าหมายมาโดยตลอด 

ในปี 2559 องคก์รเอ็มพาวเวอรไ์ดทํ้ารายงานคูข่นานเสนอตอ่กรรมการ CEDAW: อนุสญัญาว่าดว้ยการ

ขจัดการเลอืกปฏบิัตติอ่สตรใีนทกุรูปแบบ เพื่อเสนอสถานการณ์การละเมดิสทิธใินปัจจุบันของพนักงานบรกิาร 

ในปี พ.ศ. 2560 องคก์รเอ็มพาวเวอรส์ง่ตัวแทนพนักงานบรกิารไปนําเสนอปัญหาการล่อซือ้และไม่ไดร้ับการ

คุม้ครองตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานทัง้ทีพ่นักงานบรกิารเป็นลกูจา้งในสถานบรกิารทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย ถกู

เอาผดิแบบเหมารวม (มาตรา6 มั่วสุมในสถานคา้ประเวณี พ.ร.บ.ปราบปรามคา้ประเวณี) เอ็มพาวเวอรไ์ดทํ้า

รายงานคูข่นานไปยังคณะกรรมการว่าดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบิัตติ่อสตรีทุกรูปแบบ หรือคณะกรรมการซดีอว ์

(CEDAW) อย่างเชน่ กรณีเหตุการณ์บุกจับรา้นนาตาลอีาบอบนวด ทีเ่กดิข ึน้ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่

ผ่านมา ประเทศไทยตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการซดีอว ์ 
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ซึง่มขีอ้เสนอแนะกบัรัฐบาลไทยว่า ―ขอ้ที ่26. คณะกรรมการกังวลว่าผูห้ญงิและเด็กผูห้ญงิจํานวนมาก 

ตกเป็นเหยือ่การแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบผ่านการคา้ประเวณีในรัฐภาค ีและผูห้ญงิทีค่า้ประเวณีมีความผดิ

ตามพระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 แตผู่ท้ีแ่สวงหาประโยชนจ์ากผูห้ญงิมักไม่

ถูกดําเนินคดี คณะกรรมการยังมีขอ้สังเกตดว้ยความกังวลดว้ยว่า พนักงานบรกิารหญงิมักถูกสันนิษฐานว่า 

กระทําความผดิฐานคา้ประเวณีตามพระราชบัญญัตนิี้ และถกูจับกมุและปฏบิัตอิย่างดหูมิน่ ในการใชก้ําลังรุนแรง

บุกเขา้ตรวจคน้สถานบรกิาร และตกเป็นเป้าในการลอ่ซือ้ของตํารวจ คณะกรรมการยังกงัวลอีกกับรายงานทีว่่ามี

เจา้หนา้ที่ร่วมมือกับการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากผูห้ญิง รวมทัง้ตํารวจที่ฉอ้ฉลรีดไถในวงกวา้ง 

คณะกรรมการยังมขีอ้สงัเกตดว้ยว่าผูห้ญงิซึง่ทํางานในสถานบรกิารทีจ่ดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมาย แตใ่นทาง

ปฏบิัตแิลว้ กลบัไม่ไดร้ับความคุม้ครองจากกฎหมายแรงงาน และสวัสดกิารทางสงัคม ซึง่คนงานในงานประเภท

อืน่ไดร้ับ ―ขอ้ที ่27. คณะกรรมการเสนอแนะตอ่รัฐภาคดีงันี้ 

1) ทบทวนเนื้อหาของพระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี เพื่อลดการผดิทางอาญากับ

ผูห้ญงิทีค่า้ประเวณี 

2) แกปั้ญหาการคา้ประเวณีทีร่ากเหงา้ และใชม้าตรการทีอ่อกแบบเฉพาะกลุม่ เพือ่ป้องกันไม่ใหผู้ห้ญงิถูก

บบีใหเ้ขา้สูก่ารคา้ประเวณี รวมทัง้การเสนอทางเลอืกดา้นรายไดอ้ืน่ ๆ 

3) สอบสวนและลงโทษบุคคลซึง่แสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบจากการคา้ประเวณี รวมทัง้เจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

4) ยุตกิารใชก้ําลังรุนแรงในการตรวจคน้สถานบรกิารโดยยุตกิารล่อซื้อ และการรีดไถทันที ใหนํ้าตัว

เจา้หนา้ทีต่ํารวจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทําเหลา่นัน้มาลงโทษ 

5) ใหค้วามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู และการปรับตัวเขา้กับสังคม สําหรับผูห้ญิงและเด็กผูห้ญงิที่ถูกแสวงหา

ประโยชนโ์ดยมชิอบจากการคา้ประเวณี รวมทัง้ทางเลอืกอืน่ ๆ สาํหรับผูห้ญงิทีต่อ้งการเลกิคา้ประเวณี 

6) ประกนัว่าจะมกีารบังคบัใชก้ฎหมายแรงงานและสวัสดกิารสงัคมกบัสถานบันเทงิทกุแห่ง 

โดยเฉพาะสําหรับผูห้ญงิที่เป็นพนักงานของสถานบรกิารที่จดทะเบียนตามกฎหมาย‖มีขอ้เสนอแนะที่

เกีย่วขอ้งกบัพนักงานบรกิารโดยเฉพาะอยู่ 2 ขอ้ ซึง่จะเป็นยุทธศาสตรท์ีส่าํคญัมากในการทํางานต่อไปของเอ็ม

พาวเวอรเ์พือ่ตดิตามเรยีกรอ้งใหร้ัฐบาลไทยทําตามตอ่ไป การทีค่ณะกรรมการมองเห็นวา่พนักงานบรกิารมตีวัตน

สง่ผลในวงกวา้งระดบัโลกไม่ใชแ่คป่ระเทศไทยและเป็นการดทีีจ่ะมกีารรณรงคใ์นระดบันานาชาตติอ่ไป  

สถานการณ์ของพนักงานบรกิารตอ้งเปลีย่นแปลงและประสบกับปัญหาทีเ่พิม่มากขึน้ในชว่งรัฐบาลคณะ

รักษาความสงบ (คสช.) ปี 2557 เขา้มาเป็นรัฐบาลก็ไดจ้ัดใหม้ีแผนพัฒนาประเทศ จัดระเบียบต่างๆในทุกภาค

สว่น เนน้เรื่องความมั่นคงและการปราบปรามทุจรติ เมื่อมีการปราบปรามทุจรติ คอรัปชัน่ สถานบรกิารจงึเป็น

เป้าหมายหนึง่ทีร่ัฐบาล คสช.มุ่งเนน้ทีจ่ะควบคุมและจัดการ ซึง่มีนโยบายหลายขอ้ทีส่ง่ผลกระทบต่อพนักงาน

บรกิาร รายไดล้ดลงทําใหภ้าระความรับผดิชอบจงึมาตกอยู่ทีพ่นักงานบรกิาร รา้นแต่ละรา้นจะมีกฎรา้นเงื่อนไข

ทํางานมากขึน้ เชน่ มาสายหักเงนิ หา้มหยุดงาน พนักงานบรกิารจํานวนมากถกูเลกิจา้ง ลอยแพ  

มุมมองของสงัคมทีม่องเปลีย่นไป คือ ไม่ตอ้งการเห็นสถานบรกิารในสังคมอีก สถานบรกิารกลายเป็น

แหลง่อาชญากรรม เห็นไดช้ดัเจนว่า รัฐบาล คสช. มีมุ่งเนน้การจัดระเบียบ ควบคุม ลงโทษ มากกว่าคุม้ครอง

ไม่ไดค้ํานงึถงึผลกระทบของพนักงานบรกิาร คําสัง่ คสช.ดงักลา่วทําใหส้ถานบรกิารแบบเดมิลดลง ปรับเปลีย่น

ลกัษณะสถานบรกิารไป เชน่ บา้นสาวเป็นคาราโอเกะ  สปานวดบอดี ้ แตจํ่านวนพนักงานบรกิารไม่ไดล้ดลง ใน
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ความเป็นจรงิกลบัมากขึน้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิทีต่กตํา่ทําใหช้วีติของพนักงานบรกิารยิง่แย่ลง ทํางานแบบ

ใตด้นิมากขึน้ มีความเสีย่ง ไม่ปลอดภัย ที่สําคัญไม่ไดร้ับความคุม้ครองใดๆ อํานาจการต่อรองของพนักงาน

บรกิารลดลงกบัสถานบรกิารเกรงว่าจะตกงาน ยนิยอมกฎรา้นทีเ่อาเปรยีบเพือ่ใหอ้ยู่รอดในสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 จนกระทั่ง รัฐบาล คสช. ที่ใหทุ้กหน่วยงานรัฐทําการทบทวนกฎหมายทุกฉบับตามรัฐธรรมนูญ ที่

หน่วยงานรัฐทีร่ับผดิชอบคอื กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) เป็นหน่วยงานทีร่ับผดิชอบ

ในสว่นของกฎหมายปราบปรามการคา้ประเวณี ทาง พม.จงึจัดเวท ี―เพื่อฟังความคดิเห็นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีต่อ

การทบทวนกฎหมาย ว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี” ครัง้ที ่1 ในวันที ่24 เมษายน 2561 

กทม. ครัง้ที ่2 วันที ่28 พฤษภาคม 2561 กทม. ผูร้่วมประชมุมีทุกภาคสว่นทัง้ภาครัฐและเอกชน แต่พบว่ามี

องคก์รทีทํ่างานกับพนักงานบรกิารและพนักงานบรกิารมาร่วมในเวทอียู่นอ้ยมาก มีกจิการสตรีและครอบครัว

ภายใต ้กระทรวงพัฒนาสงัคมเป็นหน่วยงานตรงทีร่ับผดิชอบเรือ่งนี้  

การเขา้ร่วมในครัง้ที่ 1 นัน้ เอ็มพาวเวอรไ์ดเ้สนอกับ สค.ว่ายังขาดเสยีงของพนักงานบรกิาร ตอ้งมี

ความเห็นของพนักงานบรกิารดว้ย ในเมือ่กฎหมายนี้มผีลกบัชวีติพนักงานบรกิารโดยตรง ทมีวจิัยไดเ้ก็บคําตอบ

ทุกความคดิเห็นไปรวบรวม ดังนั้นในครัง้ที ่2 ควรใหม้ีตัวแทนพนักงานบรกิารเขา้ร่วมแลกเสนอความเห็น

มากกว่านี้แต่ปรากฏว่าในการจัดประชมุครัง้ที ่2 นัน้ ทางเอ็มพาวเวอรไ์ม่ทราบเรื่องใดๆ จงึไม่สามารถไปเชญิ

ชวนหรอืรวบรวมความคดิเห็นของพนักงานบรกิารมาใหก้บัทางผูจ้ัดประชมุได  ้

หลงัจากนัน้เอ็มพาวเวอร ์พยายามประสานทาง สค. ถามถงึความคบืหนา้และผูท้ีดู่แล โครงการนี้ ทาง 

สค. ไดต้อบว่า โครงการนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดทําและยังขาดความเห็นอีกหลายภาคสว่น จงึเป็นเหตุผลที ่เอ็ม

พาวเวอร์ไดจ้ัดทําโครงการนี้เพื่อ ตดิตามการทํางาน ผลักดันให ้สค. เสนอปรับแก  ้เพื่อยกเลกิ พ.ร.บ.

ปราบปรามคา้ประเวณี ตอ่ไป 

เนื้อหาในการประชมุในครัง้ที ่1 ไดส้รา้งความกงัวลใจหลายอย่างในการทํางานทีเ่อ็มพาวเวอรไ์ดทํ้ามา 

ไม่ว่าทศิทางในการเอาความผดิกบัลกูคา้ การจดทะเบยีนพนักงานบรกิาร จากการจัดระดมความคดิเห็นใน ครัง้ที ่

1‖ วันที ่24 เมษายน 2561 นัน้ รองอธบิดกีรมกจิการสตรแีละครอบครัว พูดถงึเรือ่ง วัตถปุระสงคก์ารจัดโครงการ

นี้ข ึน้มาเนื่องจากทาง สค.มีหนา้ทีท่ีต่อ้งทําตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ(มาตรา77) กฎหมายคุม้ครองสตรี เป็น

หนา้ทีห่ลกัของ สค.(สตรแีละครอบครัว) ทีต่อ้งทบทวน แก ้กฎหมายลูกทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนัน้ พ.ร.บ.ป้องกันและ

ปราบปรามการคา้ประเวณี เป็นหนึง่ในกฎหมายทีต่อ้งทบทวน ดงันัน้จงึเกดิโครงการนี้  

เมื่อดูจากเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้แลว้พบว่า ไม่ไดมุ้่งเนน้ที่การลงโทษ แต่มุ่งคุม้ครอง ผูท้ี่ดอ้ย

โอกาสทัง้การศกึษา เศรษฐกจิ สงัคม จงึไดใ้หท้บทวน ตามแนวหลกั 4P 

 Prevention ป้องกนั ป้องกนัไม่ใหเ้ขา้สูอ่าชพีนี้  

 Protection คุม้ครอง ใหเ้ลกิอาชพียังไง 

 Prosecution ดําเนนิคด ี

 Policy นโยบาย ทํายังไงควบคมุ แกปั้ญหา การคา้ประเวณีใหไ้ด ้

ชว่งที ่2 เป็นการอธบิาย งานวจิัยทีท่างคณะทมีวจิัยกําลังศกึษาอยู่ มุ่งเนน้ศกึษากฎหมายการคา้ประเวณี

ของแต่ละประเทศ มีทัง้หมด 8 ประเทศ เยอรมัน เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส อังกฤษ เนเธอรแ์ลนด ์นวิซแีลนด ์ญี่ปุ่ น 
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สงิคโปร ์การศกึษากฎหมายหลายประเทศไม่ไดห้มายความว่า ประเทศไทยจะรับมาใชข้องประเทศใดประเทศ

หนึง่ ตอ้งใชห้ลกัการทีว่่า  ―ไม่เป็นการสนับสนุน เพื่อจัดระเบียบ ปราศจากปัญหา อยู่ร่วมกันได ้โดยไม่ขัดต่อ

ศลีธรรมอันด‖ีแบ่งหลกัๆออกเป็น 4 ประเภท  

1) ประเทศทีก่ารคา้ประเวณีผดิกฎหมายเชน่ ญีปุ่่ นและไทย 

2) ประเทศทีก่ารคา้ประเวณีถกูกฎหมายและมกีารควบคมุ เชน่ เนเธอรแ์ลนด ์นวิซแีลนด ์เยอรมนี 

3. ประเทศทีก่ารคา้ประเวณีถกูกฎหมาย แตส่ถานคา้ประเวณีผดิกฎหมาย เชน่ สหราชอาณาจักร เบลเยียม 

สงิคโปร ์

4. ประเทศทีก่ารซือ้บรกิารผดิกฎหมายแตก่ารขายบรกิารถูกกฎหมาย เชน่ ฝรั่งเศส และกลุ่มประเทศนอร์

ดกิ 

ซึง่ทศิทางทัว่โลก หมุนไปหมุนมา เพราะว่า บางประเทศเคยถูกกฎหมายกําลังจะกลับมาทําใหผ้ดิ แต่บาง

ประเทศ กําลงัจะทําใหล้กูคา้ผดิกฎหมาย ซึง่มหีลายโมเดล ดงันัน้  

ช่วงที่ 3 เป็นช่วง ระดมความคดิเห็น ซึง่ฐานคดิใหค้ดิว่า ตอนนี้ประเทศไทยไม่มี พ.ร.บ.ป้องกันและ

ปราบปรามการคา้ประเวณี ใหท้กุคนร่วมกนัออกแบบ ว่าจากทีร่ับฟังตวัอย่างของหลายประเทศ แลว้ทกุคนอยาก

ใหป้ระเทศไทยเป็นไปในทศิทางไหน ซึง่มคีําถามคอื 

1. หากการคา้ประเวณีถกูรับรองใหถ้กูกฎหมายเห็นดว้ยหรอืไม่ 

2. ลงทะเบยีน พนักงานบรกิาร ดไีม่ดอีย่างไง ทําแบบไหน และ การจัดเก็บภาษี  

3. ปัญหาทางปฏบิัตทิีอ่าจเกดิข ึน้กบัระบบทางทะเบยีนคอือะไร 

4. ลกัษณะงานแบบไหน ในรา้นหรอื อสิระ ตอ้งทํายังไง 

5. ตอ้งคุม้ครองอะไรบา้ง เชน่ อายุ  

6. พนักงานบรกิารควรไดส้ทิธติา่ง ๆ เหมอืนบุคคลทีป่ระกอบอาชพีอืน่หรอืไม่  

7. เงือ่นไขในการทํางาน เชน่ ตอ้งตรวจสขุภาพ อายุ สญัชาต ิ

8. พนักงานบรกิารควรไดร้ับการเยยีวยาอย่างไรกรณีลกูคา้ไม่จ่ายคา่บรกิารหรอือืน่ๆ 

 

ประเด็นทีใ่หป้ระชมุตอบ 

 สว่นใหญ่เห็นดว้ยว่าไม่ควรมกีฎหมายเอาผดิ คนทํางาน ขายบรกิารทางเพศ  

 มคีนเสนอว่า ควรทําใหล้กูคา้ผดิกฎหมาย 

 การลงทะเบยีนไม่เห็นดว้ย เอ็มพาวเวอรเ์สนอว่า เมือ่ปฏบิัตติามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน เราจะเหมือน

ถกูลงทะเบยีนตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานอยู่แลว้ เพยีงแตต่อ้งบังคบัชดัเจน 

 ลกัษณะงาน ถา้ทํางานในสถานประกอบการ จะถูกบังคับใช ้พ.ร.บ.สถานบรกิารโดยอัตโนมัตอิยู่แลว้ 

แตใ่นกรณีคนทีทํ่าออนไลนห์รอืทําอสิระ กลุม่นี้ ไม่สามารถควบคมุไดเ้พราะว่า ไม่ไดน้ยิามว่าทํางานอยู่

แลว้ ทําไดจ้รงิคอื รณรงคใ์หค้วามรู ้เพือ่ใหม้คีวามปลอดภยั 

 ในเรื่องเก็บภาษี ทุกคนก็เห็นดว้ย เพราะว่า “เราก็ไม่ไดอ้ยากจ่ายส่วยอยู่แลว้และไม่ตอ้งสรา้งอะไร

พเิศษ ก็เหมอืนทกุอาชพี คอืภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา”  
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 ในสว่นเรือ่งห่วงใยอืน่ๆ เรือ่ง โรคตดิตอ่ อายุ ก็สามารถควบคมุได ้โดยใหห้น่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้งไม่ว่า

จะเป็น สค. กระทรวงแรงงานมามบีทบาทแทน ตํารวจ  

 ขอ้กังวลอีกเรื่อง คือเรื่องแรงงานขา้มชาต ิอันนี้ รัฐไทยก็มีนโยบายลงทะเบียน ซื้อประกันสุขภาพ 

ประกนัสงัคมในกรณีทําในรา้นก็ควรเขา้ถงึสทิธ ิอย่างนอ้ยแรงงานตอ้งทํางานโดยปลอดภัย ในสว่นทํา

อาชพีนี้ไดห้รอืไม่ ตอ้งแยกเรือ่งนี้มาวเิคราะห ์ 

 ในสว่นของการป้องกนัการมาทํางานนี้ โดยเฉพาะในกลุม่เด็ก ก็ควรสง่เสรมิในแบบเรยีน  

 เรือ่งการถกูแสวงหาประโยชน ์ตรงนี้ ยังมกีฎหมายคา้มนุษยท์ีส่ามารถมาใชไ้ดอ้ยู่ 

 

จากการเขา้ร่วมเวทใีนครัง้ที ่1 ทีท่าง พม.ไดจ้ัดไปแลว้นัน้ไดส้รา้งความกังวลใจกับพนักงานบรกิารมาก 

เนื่องมาจากการทีพ่นักงานบรกิารไม่ไดม้ีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็น ต่อมาเอ็มพาวเวอรป์ระสานงาน

องคก์รเครอืขา่ยทีทํ่างานประเด็นผูห้ญงิ พนักงานบรกิารในพืน้ทีต่า่งๆทัง้ กรุงเทพฯ พัทยา นักรณรงคเ์พื่อสทิธิ

มนุษยชนเขา้ร่วมหารือ แนวทางในการมีสว่นร่วมจงึคดิว่าตอ้งทํารายงานความคดิเห็นของพนักงานบรกิารต่อ 

พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี ข ึน้มาเองเพือ่ใหภ้าครัฐสามารถนําไปใชไ้ดแ้ละแสดงเจตนาความ

ตอ้งการมสีว่นร่วมตามหลกัรัฐธรรมนูญ ทางเอ็มพาวเวอรแ์ละพนักงานบรกิารจงึออกจดหมายเปิดผนกึ เมื่อวันที ่

28 สงิหาคม 2561 จากชมุชนพนักงานบรกิารซึง่เป็นผูม้ีสว่นไดเ้สยีโดยตรงทีก่ลับไม่ไดม้ีสว่นร่วมแสดงความ

คดิเห็นและร่วมวเิคราะห ์ประเมนิผลการบังคบัใชก้ฎหมายปราบปรามการคา้ประเวณีทีผ่่านมา พวกเราจงึมีความ

กงัวลว่ารายงานความคดิเห็นดงักลา่วทีม่กีารจัดทําขึน้นัน้ ชมุชนพนักงานบรกิารยังไม่ไดม้ีสว่นร่วมอย่างแทจ้รงิ 

การดําเนนิการของกรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว ในการจัดทํารายงานครัง้นี้จงึไม่เป็นไปตามหลักการที่

บัญญัตติามรัฐธรรมนูญ  อีกทัง้ปีทีแ่ลว้คณะกรรมการขจัดการเลอืกปฏบิัตติ่อสตรี(CEDAW committee )มี

ขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะเรือ่ง ขอใหแ้กไ้ข พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี ยกเลกิความผดิทาง

อาญาตอ่หญงิใน การคา้ประเวณี เรามคีวามเห็นว่าการมีสว่นร่วมอย่างมีความหมายของพนักงานบรกิารเท่านัน้

จงึจะทําใหร้ัฐไทยสามารถทีจ่ะแกไ้ข พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี ยกเลกิความผดิทางอาญา

ตอ่หญงิในการคา้ประเวณีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ซึง่รายงานฉบับนี้ ตอ้งการศกึษาเจตนารมณ์ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี ที่มาของ

กฎหมาย การบังคับใชก้ฎหมายว่าในปัจจุบันมีผลกระทบใดต่อพนักงานบรกิาร กฎหมายสามารถแกปั้ญหา

การคา้ประเวณีไดจ้รงิหรือไม่อย่างไร พรอ้มเสนอขอ้แนวทางการแกปั้ญหาที่ ยืนอยู่บนความเป็นจรงิการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม  

วตัถปุระสงค ์

1.1 เพื่อศกึษาทีม่าของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี เจตนารมณ์ของกฎหมายจากอดีต

จนถงึปัจจุบันเป็นว่าสามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้รงิหรอืไม่ อย่างไร 

1.2 เพือ่ศกึษาปัญหาจากนโยบายและแนวทางการแกไ้ขปัญหาเรื่องการขายบรกิารทางเพศทัง้ของรัฐและ

เอกชนสามารถแกไ้ขไดห้รอืไม่อย่างไร  
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1.3 เพือ่หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิข ึน้จาก พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีและเสนอ

แนวทางใหพ้นักงานบรกิารสามารถเขา้ถงึสทิธ ิความยุตธิรรม 

 

ขอบเขตเนือ้หา 

รายงานนี้มีขอบเขตการศึกษาถงึวัตถุประสงค์ ที่มาของเจตนารมณ์ของกฎหมายปราบปรามการ

คา้ประเวณี และกฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ง่ผลกระทบตอ่พนักงานบรกิาร การบังคบัใชจ้รงิของกฎหมายฉบับนี้ 

และนําเสนอ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแกไ้ขปัญหา  

คําว่า “พนักงานบรกิาร” มคีวามหมายถงึการใหบ้รกิารทางเพศประกอบการการใหบ้รกิารดา้นอื่น รวมไป

ถงึใหบ้รกิารทางเพศโดยตรง  

 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

1. ขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัการใช ้พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีไดเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์  

    ของกฎหมายหรอืไม่เพือ่รูถ้งึสาเหตผุลกระทบทีเ่กดิข ึน้กบัพนักงานบรกิาร 

2. มกีารขบัเคลือ่นแกปั้ญหาทีส่ะสมมานาน ทัง้การคา้ประเวณีและการคา้มนุษย์ 

3. มแีนวนโยบายในการแกไ้ขปัญหาซึง่ผ่านการระดมความคดิเห็นจากพนักงานบรกิาร 
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บทที ่2 

งานบรกิารในปจัจบุนั 

ในชว่ง 30 ปีทีผ่่านมา เอ็มพาวเวอรเ์ห็นความเปลีย่นแปลงหลายประการในงานบรกิารทางเพศของไทย 

ผูข้ายบรกิารทางเพศเป็นแรงงานยา้ยถิน่ มักจะไม่ทํางานในบา้นเกดิตนเอง สว่นใหญ่ยา้ยจากจังหวัดขา้งเคยีง

และมาจากภาคอืน่ ๆ ตามจังหวัดทีม่แีหลง่ทอ่งเทีย่วสาํคญั ๆ มีทัง้กลุ่มพนักงานบรกิารทีเ่ป็นคนไทย กลุ่มชาติ

พันธุ ์และแรงงานขา้มชาต ินอกจากนี้ปัจจุบันยังมผีูช้ายและกะเทย ทีเ่ขา้มาขายบรกิารทางเพศในสถานบรกิาร

เพิม่มากขึน้ดว้ย  

สถานบรกิารตา่ง ๆ ทีเ่ป็นพืน้ทีทํ่างานไดแ้ก่ บา้นสาว อาบอบนวด บาร ์อะโกโกแ้ละคาราโอเกะ อาบอบ

นวด สปาพรติตี ้พื้นที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น รมิถนน สถานบรกิารที่มีรูปแบบแตกต่างกัน ลักษณะการจา้ง 

เงือ่นไขการทํางาน ความสมัพันธร์ะหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  

มุมมองของสงัคมทีม่องเปลีย่นไป คือ ไม่ตอ้งการเห็นสถานบรกิารในสังคมอีก สถานบรกิารกลายเป็น

แหลง่อาชญากรรม เห็นไดช้ดัเจนว่า รัฐบาล คสช. มีมุ่งเนน้การจัดระเบียบ ควบคุม ลงโทษ มากกว่าคุม้ครอง

ไม่ไดค้ํานงึถงึผลกระทบของพนักงานบรกิาร คําสัง่ คสช.ดงักลา่วทําใหส้ถานบรกิารแบบเดมิลดลง ปรับเปลีย่น

ลกัษณะสถานบรกิารไป เชน่ บา้นสาวเป็นคาราโอเกะ  สปานวดบอดี ้ แตจํ่านวนพนักงานบรกิารไม่ไดล้ดลง ใน

ความเป็นจรงิกลบัมากขึน้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิทีต่กตํา่ ทําใหช้วีติของพนักงานบรกิารยิง่แย่ลง ทํางานแบบ

ใตด้นิมากขึน้ มีความเสีย่ง ไม่ปลอดภัย ทีส่ําคัญไม่ไดร้ับความคุม้ครองใด ๆ อํานาจการต่อรองของพนักงาน

บรกิารลดลงกับสถานบรกิารเกรงว่าจะ  ตกงาน ยนิยอมกฎรา้นที่เอาเปรียบเพื่อใหอ้ยู่รอดในสถานการณ์ใน

ปัจจุบัน 

 

สถานบรกิารในวนันี ้

วันนี้ภาพการขายบรกิารทางเพศในสงัคมไทยไม่ไดม้แีตแ่ม่เลา้และแมงดาเชน่ในอดตี หากแตป่รากฏภาพ

ของสถานบรกิารทีม่คีวามหลากหลาย เชน่ บาร ์คาราโอเกะ อะโกโก ้สปา อีกทัง้คนทํางานมีทัง้ผูห้ญงิ กะเทย 

ผูช้าย เขา้มาเป็นพนักงานบรกิาร ในสถานบรกิารก็มพีนักงานตําแหน่งอื่น ๆ เพิม่ไม่ใชม่ีแค่เจา้ของกับพนักงาน

บรกิารเทา่นัน้ ยังมคีนเชยีรแ์ขก มาม่าซงั พนักงานเสริฟ์ ทีเ่กีย่วขอ้งกับพนักงานบรกิาร สถานบรกิารต่าง ๆ ใน

อดตีเปลีย่นจากทีม่ีผูห้ญงิมาน่ังโชวใ์นตูก้ระจก ใหแ้ขกนักเทีย่วเลอืกจากรูปถ่าย เปลีย่นจาก "บา้นสาว" เป็น

รา้นคาราโอเกะ อาบอบนวด หรอืแมแ้ตน่วดแผนไทย กลุม่พนักงานบรกิารทีไ่ปหาลกูคา้ในผับ บาร ์ขา้งถนนตา่ง 

ๆ รวมไปถงึผูห้ญงิทีทํ่างานอสิระผ่านทางโลกออนไลน์ พนักงานบรกิารบางคนทํางานในหลายรูปแบบในเวลา

เดยีวกนั เปลีย่นงานไปทําในลกัษณะอย่างอืน่เพิม่เตมิ อาจจะทําใหพ้นักงานบรกิารเกดิองคค์วามรูก้ลุ่มเหล่านี้

ไดก้ลายเป็นมอือาชพีทีม่คีวามชาํนาญเฉพาะดา้นตามความถนัดของตน ซึง่มีสถานบรกิาร 7  รูปแบบ คอื บา้น

สาว อะโกโก ้คาราโอเกะ บาร ์อาบอบนวด สปา ทํางานอสิระ มรีายละเอยีดดงันี้ 
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1. บา้นสาว 

ปัจจุบันบา้นสาวเป็นสถานบรกิารทีม่จํีานวนลดลงมาก ปัจจุบันบา้นสาวจะเปิดในชมุชนแตก่ระจายไปรอบๆ

ไม่กระจุกตวั  ไม่ไดอ้ยู่ตดิกนัไปทัง้หมดอย่างแตก่อ่น บา้นสาวทีเ่ปิดรา้นอยู่ดูภายนอกเหมือนไม่เปิดรา้น แต่จะ

เป็นที่รูก้ันของลูกคา้เก่าที่เคยมาแลว้เท่านั้น ส่วนใหญ่ลูกคา้จะเป็นลูกคา้ประจํา บา้นสาวเดมิส่วนใหญ่ได ้

ปรับเปลีย่นลกัษณะรา้นไปเปิดเป็นลกัษณะเหมอืนรา้นคาราโอเกะ มตีูเ้พลงแตม่ักจะไม่มบีรกิารรอ้งเพลง จะรอ้ง

คาราโอเกะไม่ไดจ้รงิ หรือบางรา้นสามารถรอ้งไดก้็มีเพลงไวใ้หเ้ลอืกรอ้งจํานวนไม่มาก มักเปิดเพลงเพื่อฟัง 

สรา้งบรรยากาศรา้นใหไ้ม่เงยีบเกนิไป การเปิดเพลงเปิดผ่านตูเ้พลงหยอดเหรียญ หากลูกคา้อยากฟังอะไรก็จะ

เอาเหรยีญไปเปิดเพลงให ้ถา้เปิดแค ่1-2 เพลงรา้นก็มักจะไม่เก็บเงนิแตถ่า้เปิดหลายเพลงตดิตอ่กนัหลายเพลง

ก็จะเก็บเงนิ ถา้ลกูคา้รอ้งคาราโอเกะก็จะเก็บเงนิหรอืลงบลิทกุเพลงในรา้นจะมเีครือ่งดืม่ขายแตไ่ม่มใีหเ้ลอืกมาก 

สว่นใหญ่จะมีเบียร์และมกิเซอร์บา้ง หรือน้ําอัดลมเท่านั้นพอใหน่ั้งดื่มนดิหน่อย รา้นไม่ไดเ้นน้ไปที่การขาย

เครือ่งดืม่ ใชเ้พือ่ใหล้กูคา้ดืม่ระหว่างเลอืกผูห้ญงิ บางครัง้ลกูคา้อยากคุยกับผูห้ญงิก่อน ในรา้นจะมีโต๊ะสกัหนึง่

โตะ๊ใหล้กูคา้น่ัง  

บา้นสาวเป็นสถานบรกิารที่เปิดมานานมาก มักจะเป็นบา้นเดีย่วหรือหอ้งแถว ลักษณะเหมือนบา้นมาก 

หากมองเผนิ ๆ จะไม่รูว้่าเป็นบา้นสาว ขา้งในรา้นก็ไม่ไดต้กแต่งอะไร จะมีโต๊ะเกา้อี้ใหพ้นักงานน่ัง มีตูเ้ย็นแช่

เครือ่งดืม่ไวข้ายบา้งแตไ่ม่ไดเ้ยอะมากเหมอืนบารห์รอืคาราโอเกะ อย่างมากจะมแีชน้ํ่าอัดลมนดิหน่อยกบัเบยีรล์ี

โอหรอืเบยีรช์า้งไม่ถงึ 10 ขวด ลกูคา้จะเรยีกรา้นตามชือ่เจา้ของรา้นแทนชือ่รา้นไปเลย ไม่มป้ีายชือ่รา้น ป้ายไฟ

แต่อย่างไร เปิดบรกิารในสองชว่งเวลา กลางวัน 11.00 น.- 19.00 น. และชว่งกลางคนื ตัง้แต่เวลาประมาณ 

19.00-05.00 น. บางครัง้มีลูกคา้ใชว้ธิีการโทรศัพทม์าทีร่า้น เจา้ของก็เรียกผูห้ญงิมาให ้ส่วนใหญ่ตอ้งเป็น

ลกูคา้ประจําและสนทิสนมในระดบัหนึง่ ถงึจะมเีบอรโ์ทรของเจา้ของรา้นได ้และผูห้ญงิที่ทํางานก็ตอ้งรูจ้ักดว้ย 

ไม่อย่างนัน้ผูห้ญงิจะไม่ออกไปเพราะกลวัอันตราย 

พนักงานในรา้นจะไม่มีเงนิเดอืนไม่มีสวัสดกิารใด ๆ ใหพ้นักงาน ถา้มาทํางานก็ไดเ้งนิ ไม่มาก็ไม่ไดเ้งนิ 

เมือ่ไดล้กูคา้จะแบ่งคา่ตอบแทนคนละครึง่กบัเจา้ของรา้น มกีฎอยู่บา้งแตไ่ม่มาก เวลาเขา้มาทํางาน จะมี 2 ชว่ง 

เวลา 13.00 – 19.00 น.หรือในบางรา้น 19.00-01.00 น. เวลาปิดก็จะมีการปรับไปตามลูกคา้บา้งในแต่ละวัน 

หากมีลูกคา้ยังอยู่ก็สามารถปรับเลือ่นไดป้ระมาณ 1 ชม.  ในรา้นไม่มีพนักงานในตําแหน่งอื่น มีแค่พนักงาน

บรกิารอยู่กนัแคเ่จา้ของรา้นเทา่นัน้ พนักงานบรกิารในรา้นสว่นใหญ่มีหลากหลายทัง้คนไทย ชาตพิันธุ ์แรงงาน

ขา้มชาต ิชว่งอายุก็ตัง้แต ่20-40 ปี เมือ่ลกูคา้เลอืกก็จะออกไปทํางานขา้งนอก  

แตพ่อมาถงึในรัฐบาล คสช. เจา้หนา้ทีเ่ขม้งวด เขา้มาตรวจในรา้นอย่างละเอียด บา้นสาวหลายรา้นนําตู ้

คาราโอเกะทีถ่กูตอ้งมใีบลขิสทิธิท์กุอย่างถกูตอ้งมาตดิตัง้ เพือ่ลดปัญหาเวลาเจา้หนา้ทีล่งตรวจ เจา้ของสถาน

บรกิารมกีารปรับตัวไปตามสถานการณ์ความเขม้งวดของภาครัฐ ดังนัน้สถานบรกิารจะมีการเปลีย่นแปลงเวลา

เปิดปิด หรือกตกิาต่าง ๆ ความเขม้งวดของเจา้หนา้ทีก่็เป็นเหตุผลทีเ่จา้ของสถานบรกิารใชใ้นการตัง้เงื่อนไข

ทํางาน ปัญหาในสว่นของพนักงานบรกิารทีพ่บคอืเรือ่งนโยบายของรัฐทีม่กีารเขม้งวดเป็นระยะ ทําใหต้อ้งยา้ยที่

ทํางานหรอืไม่ไดทํ้างานเลยในชว่งทีม่เีจา้หนา้ทีแ่จง้มาทีเ่จา้ของรา้น การแกปั้ญหาโดยการขอความร่วมมือใน

การเปิดปิดรา้นตามคําสัง่ทําใหพ้นักงานบรกิารขาดรายได ้ตอ้งเสีย่งกับอันตรายที่ตอ้งเจอลูกคา้ดว้ยตนเอง 

ไม่ไดม้ีเพื่อนในรา้นหรือเจา้ของรา้นเห็น ในกรณีของออ้ย (นามสมมต)ิ ตอ้งไปอยู่ทีโ่รงแรมในชว่งทีเ่ขม้งวด 
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รา้นใหปิ้ดและไม่ใหน่ั้งในรา้น ―ตอนนัน้รูส้กึอดึอัด กังวลและกลัวไปหมด เพราะถา้โรงแรมหรือใครมาเห็นอาจ

แจง้ความมาจับหรืออะไรไม่รู‖้ เธอจงึตัดสนิใจยา้ยไปทํางานทีจ่ังหวัดอื่นทีไ่ม่เขม้งวดดกีว่า เพราะมีรายไดท้ี่

ชดัเจนกว่าการมาน่ังหลบหรอืยา้ยไปมาแบบนี้  

บา้นสาวมเีงือ่นไขทํางานไม่มาก ใครๆก็สามารถมาทํางานได ้ไม่มขีอ้จํากดัเรื่องของรูปร่าง อายุ สญัชาต ิ

ภาษา และเวลาทํางาน ในปัจจุบันดว้ยภาวะเศรษฐกจิตกตํ่า ค่าใชจ้่ายสงู ก็พบว่ามีผูห้ญงิมาน่ังทํางานในรา้น

ตอนดกึ ๆเพื่อหาเงนิใชจ้่ายในช่วงที่ตอ้งใชเ้งนิเยอะ เช่น เปิดเทอม เทศกาลวันหยุดยาว สงกรานต ์ตอ้ง

เดนิทางกลบับา้นเกดิ ทําใบอนุญาตทํางาน ในสว่นแรงงานขา้มชาตกิ็จะพบว่ามีผูห้ญงิมาน่ังทํางานในบา้นสาว

มากขึน้ เนื่องจากบา้นสาวดว้ยความทีเ่ป็นดา่นแรก คา่ใชจ้่ายในการจ่ายใหเ้จา้หนา้ทีใ่นการดูแลใหส้ามารถเปิด

รา้นได ้ทําใหผู้ห้ญงิมทีีทํ่างานก็ตอ้งจ่ายสงูมาก ในสว่นนี้ก็เป็นภาระทีต่ัวผูห้ญงิดว้ยเชน่กัน สถานการณ์ในการ

มาทํางานเพือ่หาเงนิเป็นชว่ง ๆ  

จะเห็นไดว้่าบา้นสาวจากอดตีจนถงึปัจจุบัน มกีารเปลีย่นแปลงไปมาก จากลกัษณะของรา้นทีต่อ้งปรับไป

ตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายโซนนิ่ง ปัจจุบันมุ่งเนน้เรื่องการควบคุมเรื่อง

โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่เป็นประเด็นเดยีว บา้นสาวมักเป็นเป้าหมายแรกในการควบคุม เพราะว่ามีการ

ใหบ้รกิารทางเพศโดยตรงที่สุด ไม่ตอ้งมีการมาดื่ม มารอ้งเพลง เพียงแต่มาคุย มองตาถูกใจ ลูกคา้คุยกับ

เจา้ของรา้น พนักงานบรกิารก็ออกไปไดเ้ลย พนักงานบรกิารสามารถเลอืกไปหรอืไม่ไปก็ได ้จากนโยบายความ

เขม้งวดจากทีบ่า้นสาวสามารถทํางานในรา้นไดเ้ลยก็ไม่สามารถทําไดอ้ีกต่อไป พนักงานบรกิารตอ้งออกไปที่

โรงแรมกับลูกคา้ทีน่อกรา้น จนมีถงึยุคทีเ่ขม้งวดขึน้ว่าตอ้งแสดงใหเ้ห็นว่าบา้นสาวเป็นสถานบรกิารชนดิไหน 

รา้นตอ้งปรับภาพลกัษณ์ลกัษณะใหเ้ป็นรา้นคาราโอเกะใหม้ากขึน้ เป็นการอา้งไดว้่าไม่ไดเ้ป็นสถานคา้ประเวณี

ไม่มกีารร่วมเพศในรา้น เป็นรา้นคาราโอเกะ แสดงความชดัเจนของลกัษณะของรา้น แตใ่นการทํางานลักษณะก็ 

คอื บา้นสาว 

 

2. อะโกโก ้

การเตน้อะโกโกใ้นระยะเริม่แรก ไม่มีเสาโลหะชุบโครเมี่ยม เป็นอุปกรณ์การเตน้ที่สําคัญอย่างเดี๋ยวนี้ 

จนกระทัง่ตน้ทศวรรษที ่1980 (ราว พ.ศ. 2523 หรอืหลังจากนัน้) มีการนําเขา้เสาเตน้อะโกโก ้จากมอนทรีอัล 

แคนาดา ตอ่มาใน พ.ศ. 2547 ทีเ่ชยีงใหม่ เจา้หนา้ทีทํ่าการรื้อเสาอะโกโก ้ออกจากบารด์ว้ยเหตุผลว่า เสาอะ

โกโกทํ้าใหดู้ไม่สภุาพ และไม่เหมาะสมกับเมืองเชยีงใหม่ ทีเ่ป็นศูนยก์ลางทางวัฒนธรรมของดนิแดนลา้นนา 

(มูลนธิเิอ็มพาวเวอร,์ 2558: 28) 

ปัจจุบันรา้นอะโกโกท้ี่มีอยู่จะเป็นรา้นที่มีความเก่าแก่ เปิดมานาน ที่ตัง้จะอยู่ในโซนนักท่องเที่ยว

ชาวตา่งชาต ิจะไม่มผีูห้ญงิออกมาเรยีกลกูคา้ใหเ้ขา้มาดูโชว ์เหมือนกับทีถ่นนพัฒน์พงศท์ีจ่ะมีรา้นอยู่เรียงราย

ตดิ ๆ กนัหมด ทําเลทีต่ัง้ก็จัดว่าอยู่ในโซนทอ่งเทีย่วที ่          มชีาวตา่งชาตเิดนิผ่านไปผ่านมามากอยู่ และใกล ้

ๆ กบัรา้นก็มทีีพ่ักโรงแรมมากมาย จงึมชีาวตา่งชาตเิดนิผ่านไปมา   

ภายในรา้นอะโกโกด้า้นในตรงกลางจะมเีวทยีกพืน้สงูมหีลายระดบัแบ่งตามความสงูของพนักงาน  และมี

เสาสําหรับเตน้โชว์ มีเกา้อี้ลอ้มรอบฟลอรเ์ตน้ มีมุมโซฟาสําหรับน่ัง จะเนน้ไฟสอ่งไปทีเ่วทเีตน้ รา้นจะไม่ได ้
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ตกแตง่อะไรมาก เพราะว่าในรา้นจะมดื เนน้ไปทีไ่ฟแสงส ีทีเ่วทเีป็นหลกั ไม่มอีาหาร มีแต่เครื่องดืม่ ในรา้นจะมี

หอ้งน้ํารวมไม่แยกชายหญงิ ลกูคา้ หรอืพนักงาน มหีอ้งพนักงานสําหรับเปลีย่นเสือ้ผา้มีล็อคเกอรท์ีล่๊อคกุญแจ

ไวเ้ก็บของใชส้ว่นตวั พนักงานเตน้หลงัจากเปลีย่นชดุทํางานแลว้ก็ตอ้งมาเขา้ควิเตน้ตามฟลอรท์ีก่ําหนด ในรา้น

จะมีพนักงานเสริ์ฟ ทุกคนเป็นผูห้ญงิ มีมาม่าซังหรือที่ผูห้ญงิเรียกแม่มีหนา้ทีเ่ชยีร์ลูกคา้ บาร์จะมีหนา้ที่ทํา

เครือ่งดืม่ใหล้กูคา้ แคชเชยีรด์ูแลเรื่องการคดิเงนิต่าง ๆ ทัง้บลิลูกคา้ ค่าดืม่พนักงาน ลูกคา้จะเขา้มาในรา้นได ้

โดยไม่ตอ้งเสยีค่าเขา้ บางคนเดนิเขา้มาดู ๆ แลว้ออกไปจากรา้น ถา้น่ังจะมีการเขา้ไปถามขายเครื่องดืม่ ใน

ระหว่างทีเ่ตน้โชวพ์นักงานบนฟลอรก์็จะหันหนา้เขา้หาลกูคา้ทีน่ั่งอยู่รอบฟลอร ์การเตน้ก็จะเตน้เบา ๆ เกมเซ็กซี ่

ยิง่เวลาทีล่กูคา้     มองมาเพือ่สรา้งความสนใจกบัลกูคา้ ชดุทีพ่นักงานใสก่็จะมตีามวัน เชน่ วันศกุร ์เป็นระบายสี

ขาว ชดุแบบนี้เหมาะทีจ่ะเตน้แบบน่ารัก ชดุแบบลาย ๆ เป็นส ีก็เตน้แบบเซ็กซี ่ทีร่า้นไม่ไดบ้ังคับใหเ้ตน้ท่าไหน

เป็นพเิศษ แตย่นืนิง่ ๆ ไม่ได ้ทกุคนแตง่หนา้คอ่นขา้งจัด สปีาก สตีา ชดัเจนมาก เพราะดา้นในมดื แตง่ไม่เขม้จะ

สูแ้สงไฟไม่ได ้หนา้จะดจูดืไป  

นอกจากนี้ในรา้นจะมีระฆังอันใหญ่ทีลู่กคา้สามารถตเีพื่อเลีย้งดืม่พนักงานบนฟลอรเ์ตน้ทุก คน  เวลามี

ลกูคา้มาตรีะฆงั จะมเีสยีงปรบมอืของพนักงานบนฟลอร ์บางครัง้ถา้ลกูคา้มาเป็นกลุ่มก็จะมีเสยีงเฮตามมา คนที่

ไดด้ืม่จะเป็นพนักงานทีเ่ตน้อยู่บนฟลอรเ์ตน้เทา่นัน้ หรอืถา้ลกูคา้บอกกับมาม่าว่าใหพ้นักงานเตน้ทุกคน เมื่อได ้

ดืม่พนักงานจะพากันเดนิมาชนแกว้เพื่อการขอบคุณ พนักงานจะผลัด กันเตน้โดยแบ่งเป็นรอบ ๆ รอบละสาม

เพลง พอลงจากฟลอรก์ลุม่ถดัไปก็จะขึน้เตน้ กลุม่ทีล่งจาก ฟลอรก์็จะเดนิเขา้ไปหาลกูคา้เพือ่ชวนคุยและขอดืม่ 

รายไดข้องพนักงานเตน้จะไดเ้ป็นคา่ดืม่ตอ่แกว้ แกว้ละ  60 บาท (เมือ่ลกูคา้ซือ้ดืม่ใหพ้นักงานดืม่ทางรา้นจะหัก

ไป)  

การออกไปกบัลกูคา้มกีระบวนการตดัสนิใจและการหาขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจ พนักงานคนหนึง่บอก

ว่า ―ในกรณีลกูคา้ประจําเราจะรูว้่าลกูคา้เป็นอย่างไร ถา้เป็นลกูคา้ไม่ด ีก็จะบอกตอ่เพือ่นว่าอย่าไป ถา้เป็นลูกคา้

ใหม่อย่างนอ้ยก็ตอ้งคยุกนักอ่นไปขา้งนอก ไดค้ยุไดต้กลงกนักอ่น ดทูา่ทางใจดรีเึปลา่ เมามากรเึปลา่ ทีพ่ักหรอื

โรงแรมทีจ่ะไปไกล เปลีย่วรเึปลา่ แตโ่ดยหลกักอ่นไปอย่างนอ้ยก็ตอ้งบอกเพือ่นว่าไปทีไ่หน จะกลบัมารา้นอีกรึ

เปลา่ หรอืถา้เป็นลกูคา้เพยบ์ารแ์บบ long time คอืเหมาทัง้คนืไปเลย  พนักงานจะถามเยอะกับลูกคา้ เชน่ ชือ่

อะไร มาจากประเทศไหน พักทีไ่หน โรงแรมอะไร บา้นหรอืคอนโด อยู่กับใคร ตรงนี้มองว่าสําคัญมากจะทําให ้

รูส้กึปลอดภยั การทํางานแตล่ะอย่างมคีวามง่ายยากต่างกัน เราตอ้งดูแลตัวเองใหป้ลอดภัยก่อนเอาเงนิ‖ ขอ้ดี

อกีอย่างทีพ่นักงานบอกคอื ―เราสามารถเลอืกปฏเิสธลูกคา้ได ้หากเราคุยแลว้เราไม่ชอบ หรือลูกคา้หยาบคาย 

เมามาก  เราปฏเิสธไม่ไปได ้ไม่ตอ้งถกูตดัเงนิหรอืทําผดิอะไร เรามหีนา้ทีทํ่าเป้าดืม่ เป้าอ๊อฟ แตเ่ป้าอ๊อฟก็มีผล

ตอ่การตดัสนิใจ เชน่ เหลอืเวลาทํางานอกีสามวันแตย่ังขาดเป้าดืม่ การทําเป้าอ็อฟถา้ไม่ชอบลูกคา้มาก ๆ ก็ไม่

เอา แตก่็เกีย่วในบางครัง้เพราะกฎบารเ์รือ่งเป้าดืม่ก็เป็นเรือ่งทีบ่ังคับและทําใหเ้กดิปัญหาเหมือนกัน เพราะถา้มี

อาการเมาเวลาไปกบัลกูคา้หรอืเดนิทางกลบับา้น จะเกดิความเสีย่งในการเดนิทาง เสีย่งกบัอุบัตเิหตไุด‖้  

ในสว่นของเงือ่นไขและกฎระเบยีบในการทํางาน ในรา้นอะโกโกม้พีนักงานหลายตําแหน่ง  คอื พนักงาน

เตน้ พนักงานเสริฟ์ แคชเชยีร ์พนักงานตอ้นรับ บารเ์ทนเดอร ์มาม่าซงั แตล่ะตําแหน่งมเีงือ่นไขทํางานแตกต่าง

กนัไป (ดตูารางที ่2.1) คอื พนักงานในแตล่ะตําแหน่งจะมแีละไม่มเีงนิเดอืน 
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ตารางเง ือ่นไขการท างานตามต าแหนง่งานในรา้น 

 

 
มาม่าซงั 

พนักงาน

ตอ้นรบั 

พนักงาน

เสริฟ์ 

พนักงานเตน้ 

รับเงนิเดอืน 

พนักงานเตน้ 

ไม่รับเงนิเดอืน 

เงนิเดอืน ม ี ม ี ม ี ม ี ไม่ม ี

ประชมุรา้น ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี

เป้าดืม่ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี ม ี

เป้าอ๊อฟ ไม่ม ี ไม่ม ี ม ี ม ี ไม่ม ี

เวลาเขา้ออก 

งาน 
ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี

หักเงนิ ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี

กฎหา้ม ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี

ประกนัสงัคม ม ี ม ี ม ี ม ี ไม่ม ี

ทําใบอนุญาตทํางาน ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี

 

จะเห็นไดว้่าในรา้นอะโกโกม้กีฎระเบยีบหรอืทีเ่รยีกกนัว่า ―กฎเหล็ก‖ ทีเ่หมือนกันกับรา้น     อะโกโก ้อื่น 

ๆ เหมอืนกนั เชน่ จะมกีารออกกฎหา้มยา้ยรา้น ถา้ไปทํารา้นอืน่แลว้ไม่สามารถกลบัมาทํางานรา้นเดมิไดอ้กี หรอื

ถา้จะกลบัมาทําตอ้งจ่ายเงนิเพือ่เขา้มาทํางาน กฎรา้นสว่นใหญ่มาจากเจา้ของรา้นทีม่องว่า พฤตกิรรมบางอย่าง

ของพนักงานบรกิารมักเป็นปัญหากบัทางรา้น เชน่ มาสาย หยุดงาน กฎบางอย่างเกดิจากตวัของพนักงานบรกิาร

เอง เชน่ มเีรือ่งทะเลาะววิาท ทําใหต้อ้งมกีฎใหต้อ้งหา้มดืม่เหลา้จนขาดสต ิคา่ปรับหากทะเลาะววิาท  

ในชว่งหลังทีเ่ศรษฐกจิไม่ด ีลูกคา้ไม่เยอะ เกดิกฎขึน้มาใหม่อยู่อย่างหนึง่ คอื ถา้พนักงานนัดลูกคา้ไป

เทีย่วนอกเวลางาน เชน่ เป็นวันหยุด หรอืตอนกลางวัน หรอืไปกนิขา้วบา้ง ถา้ไปเจอขา้งนอก พนักงานตอ้งเอา

เงนิมาจ่ายคา่บาร ์5,000 บาท หรอืใหอ้อกจากงาน นอกเสยีจากมเีหตุผลว่าคนทีเ่ราไปดว้ยนอกเวลางานไม่ใช่

ลกูคา้แตเ่ป็นแฟนทีก่ําลังคุยกันหรือคบกันอยู่ อย่างทีพ่นักงานคนหนึง่เล่าว่า ―จรงิ ๆ แลว้ ไม่ใชแ่ค่เรื่องการมี

เพศสมัพันธ ์บางครัง้ลกูคา้เห็นเราคยุสนุกกม็ักจะชวนไปกนิขา้ว ไปเทีย่วดว้ยในตอนกลางวัน‖ แตก่ฎนี้เหมอืนจะ

ไม่มแีลว้ เพราะว่า พนักงานหลายคนบอกวา่ ไม่เกีย่วกบัการทํางาน เราเป็นเพือ่นกนัไปเทีย่วตอนกลางวัน ไม่ได ้

เกีย่วกับทางรา้น กฎนี้เลยเหมือนกับว่าหายไปเองไม่ไดม้ีการมาบอกยกเลกิหรือยังไง แต่คลา้ย ๆ ว่า ถงึมีคน

เห็นก็ไม่มใีครเอามาบอกทางรา้น เพราะทกุคนก็ไม่เห็นดว้ยกบัการทีต่อ้งมาจ่ายคา่บารท์หีลงั  

 

3. คาราโอเกะ 

คาราโอเกะม ี2 รูปแบบ แบบแรก เป็นแบบโอเพ่นแอร ์คอืเป็นลกัษณะเปิดไม่ตดิแอรใ์นรา้น สว่นใหญ่จะ

อยู่รอบ ๆ เมอืงออกไป บรเิวณถนนวงแหวนรอบ 2  รา้นจะตัง้ห่าง ๆกนั เวน้ระยะ ในรา้นจะมีตูค้าราโอเกะหยอด

เหรยีญ ตรงกลางเป็นหอ้งโถง มีหลาย ๆโต๊ะ  บางรา้นอาจจะมีหอ้งวีไอพี 2-5 หอ้ง ทีต่ดิแอร ์รา้นคาราโอเกะ
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โอเพ่นแอรม์ักจะอยู่ตดิ ๆ กนัเป็นโซน ๆในรา้นมพีนักงานทีไ่ม่มตีําแหน่งหลกั รา้นหนึง่จะมพีนักงานอย่างนอ้ย 3 

– 10 คนขึน้ไป พนักงานในรา้นจะทํางานทกุอย่าง เชน่ เสริฟ์ รับออเดอร ์และดูแลลูกคา้เวลารอ้งเพลง รายได ้

จะใหเ้ป็นรายวันวันละ 300 บาท  และมใีนสว่นคา่ตอบแทนอืน่ ๆ คอื คา่ดืม่ ค่าชัว่โมงในการดูแลลูกคา้เป็นราย

ชัว่โมง ถา้ไม่มลีกูคา้ก็จะมรีายรับเป็นคา่จา้งรายวัน บางรา้นอาจมอีาหารดว้ยแตจ่ะไม่มาก จะมแีม่ครัวอยู่หลงัรา้น 

ผูห้ญงิก็ตอ้งเสริฟ์ดว้ย บรรยากาศในรา้นก็จะมืด ๆ มีตูค้าราโอเกะ เวลาจะรอ้งเพลงใชเ้หรียญ 10 บาทหยอด

และเลอืกเพลงในสมุดเพลง ถา้ไม่มีเหรียญก็จะเขยีนลงไปในบลิ เพลงละ 10 บาท น่ังขา้งนอกจะไม่มีค่าหอ้ง 

แต่ถา้มีหอ้งวีไอพีจะมีค่าชัว่โมงหอ้งคาราโอเกะ และบังคับใหม้ีพนักงานเขา้ไปดูแล 2 คนที่ลูกคา้ตอ้งจ่าย

ตา่งหากจากคา่หอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่จ่ายตามบลิ พนักงานจะไปขา้งนอกกบัลกูคา้ในเวลางานไม่ได ้ตอ้งรอ

เลกิงานกอ่น  สว่นใหญ่ลกูคา้จะคนเดยีวหรอืกลุม่เล็ก ๆ ไม่เกนิ 4-5 คน  

เห็นไดว้่า คาราโอเกะโอเพ่นแอร ์จะมกีฎไม่มากเพราะขนาดรา้นทีม่ขีนาดเล็ก การจัดการไม่ไดม้ากอะไร 

พนักงานบรกิารมไีม่มากไม่ไดม้กีารบรกิารทางเพศในเวลางาน ความกงัวลเรื่องทีจ่ะมีเจา้หนา้ทีม่าตรวจสอบไม่

มาก ตําแหน่งงานในรา้นก็ไม่มมีาก ทกุคนทํางานเหมอืนกนั จงึไม่มปัีญหาเกีย่วกบัการทํางานเทา่ใด จะมปัีญหา

เหมอืนอะโกโกบ้า้งเรือ่ง แย่งลูกคา้ เชน่ ลูกคา้ประจํามักจะเรียกพนักงานบรกิารคนเดมิทีลู่กคา้รูจ้ัก สนทิสนม 

มาน่ังมากกว่า เกดิการหมั่นไส ้ไม่ชอบกนับา้งว่าไดน่ั้งอยู่คนเดยีว หรือแย่งลูกคา้กันเวลาทีใ่ครขาดงานก็จะดงึ

ความสนใจไปใหไ้ด ้ครัง้ตอ่ไปลกูคา้จะไดเ้ปลีย่นมาเลอืกไปน่ังแทนคนเดมิ ดงันัน้คนใหม่ ๆ ทีพ่ ึง่มาทํางานมักก็

จะไม่ไดน่ั้ง รา้นตอ้งปรับมาใชร้ะบบควิใหพ้นักงานบรกิารในรา้นไดน่ั้งทุกคน การสรา้งความสนทิสนมกับลูกคา้

เป็นเรือ่งสาํคญัมากในการทํางาน พนักงานบรกิารในรา้นเองก็แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ไปแต่ดว้ยความรา้นมีขนาดเล็กก็

จะรูจ้ักกนัทกุคน 

คาราโอเกะแบบทีส่อง เป็นคาราโอเกะวีไอพี รา้นจะมีแต่หอ้งวีไอพีใหญ่ ๆ หลายขนาดมากกว่า 5-20 

หอ้ง หอ้งจะมหีลายขนาดหลายแบบ สว่นใหญ่จะตัง้ในตวัเมอืงเชยีงใหม่ โซนท่องเทีย่วเป็นหลัก ใกลไ้นทบ์าร์

ซา่ กระจายทัว่ไปรอบ ๆ ในตวัเมอืง ถนนเสน้ตดิแม่น้ําปิง  เดนิทางสะดวก รา้นจะมีขนาดใหญ่ ในคาราโอเกะวี

ไอพจีะมพีนักงานหลายตําแหน่ง พนักงานเสริฟ์ เบลบอย มาม่าซัง ผูจ้ัดการ แม่บา้น แม่ครัว คนรับรถ ผูห้ญงิ

น่ังดริง้ค ์โดยผูห้ญงิจะน่ังในหอ้งวไีอพใีหบ้รกิารดูแลลูกคา้ ชงเครื่องดืม่ โดยทั่วไปคาราโอเกะวีไอพี มักจะให ้

ลกูคา้เปิดเมมเบอร ์หรอืเป็นสมาชกิ ซึง่มกีําหนดว่าจะไดเ้หลา้กีข่วดและลดราคาหอ้ง พนักงานทีทํ่างานในรา้น

คาราโอเกะจะมาแต่งหนา้แต่งตัวที่รา้น ซึง่จะมีช่างแต่งหนา้ทําผมของที่รา้นจา้งมาให ้และใหผู้ห้ญงิจ่าย

เงนิเดอืนละ 500 บาท หรอืจะแตง่มาเองก็ได ้แตร่า้นก็บังคบัใหต้อ้งจ่าย บางรา้นจะมกีารบังคบัซือ้ชดุ เชา่ชดุใน

วันสาํคญัดว้ย เชน่ ลอยกระทง ครสิตม์าส วาเลนไทน ์ฯลฯ พนักงานไม่มเีงนิเดอืนหรอืสวัสดกิาร ผูห้ญงิจะไดร้ับ

จากคา่ดืม่ คา่ชัว่โมงในหอ้งวไีอพ ีการจ่ายเงนิจะจ่ายในตอนสิน้เดอืน แตร่า้นจะหักตามกฎของรา้น ซึง่แต่ละทีก่็

ไม่เหมอืนกนั   

พนักงานในรา้นมีหลายตําแหน่ง ผูจ้ัดการจะมีอํานาจสูงสุดในรา้น รองลงมาที่ดูแลพนักงานบริการ

โดยเฉพาะจะเป็นมาม่าซัง ลักษณะจะดูแลเป็นกลุ่ม ๆ เชน่ มาม่าคนนี้ ดูแลนอ้งกลุ่มนี้ทัง้หมด 6 คน พนักงาน

บรกิารจะเป็นคนเลอืกมาม่าซงัเองว่าจะอยู่กับมาม่าซังคนไหน มาม่าซังจะคอยชว่ยทุกเรื่องทัง้เรื่องการแต่งตัว 

ป้อนลกูคา้ให ้ชว่ยกันในกลุ่มใหทุ้กคนไดด้ืม่ตามเป้า พนักงานบรกิารคนไหนไม่มีมาม่าซังจะทํางานยาก ไม่มี

ใครคอยเชยีรล์ูกคา้ให ้มาม่าซังจะไดเ้งนิหักเปอรเ์ซ็นจากค่าดื่มของพนักงานบรกิารในกลุ่ม แต่ภาระที่ตอ้ง
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รับผดิชอบ คอื เป้าดืม่ ตอ้งทํายอด ดงันัน้มาม่าซงัจะทําทกุอย่างทีทํ่าใหม้ลีกูคา้มาใชบ้รกิาร เชน่ โทรศัพทต์าม

ลูกคา้เก่า ใหพ้นักงานบรกิารไปน่ังดื่มตามรา้นใหญ่ ๆ  ทีม่ีลูกคา้เยอะแลว้ชวนมาเที่ยวต่อทีค่าราโอเกะ จา้ง

รถตุ๊กตุ๊กใหพ้าลูกคา้มาสง่จะใหค้่าน้ํา (ค่าน้ําคอืเงนิที่มาม่าซังใหค้นขับถา้พาลูกคา้มาเทีย่วทีค่าราโอเกะได ้

ประมาณคนละ 500 ตอ่ลกูคา้หนึง่คน)  

รา้นมเีงือ่นไขการทํางานมาก ไม่ตอ้งตรวจภายในและตรวจเลอืด แต่บังคับเป้าดืม่ พนักงานจะไดด้ืม่ละ 

80 บาท เขา้งานไม่เกนิ 2 ทุม่  เลกิงานต ี5 ถา้ลกูคา้น่ังอยู่กลบักอ่นจะไม่ไดค้่าดืม่ ตอ้งน่ังจนกว่าลูกคา้จะกลับ  

ถา้ไม่มลีกูคา้ มาม่าซงัจะตอ้งทํายอด นอกจากนี้ ก็ตอ้งดแูลลกูคา้ ในกรณีจะออกไปกบัลกูคา้ สว่นใหญ่มาม่าซงั

จะเป็นคนดแูล เก็บเงนิไวใ้ห ้หากมปัีญหาอะไร มาม่าซงัจะรูว้่า เราไปกบัลกูคา้คนไหน มาม่าซังเหมือนกับคนที่

คอยดวู่าลกูคา้ ทีเ่ราจะ ไปดว้ยดไีม่ดยีังไง ไวใ้จไดร้เึปลา่ ทํางานโดยน่ังดืม่ดูแลลูกคา้ชงเหลา้ กดเพลง ใหใ้น

หอ้ง แตม่าม่าซงัจะดแูลเฉพาะคนทีต่วัเองดแูล จะมกีารแบ่งเด็กว่าใครอยูก่บัมาม่าซงัคนไหน กฎเหล็กของคารา

โอเกะวไีอพแีตล่ะทีไ่ม่เหมอืนกนั แตส่ว่นใหญ่จะคลา้ย ๆ กนั เชน่ หา้มขาดวันสาํคญั หักวันละ 1,500 บาท ขาด

ประชมุครัง้ 500 บาท คา่ทําผมเดอืนละ1,000 บาท  เขา้งานไม่เกนิ 2 ทุม่ ถา้มาสายเกนินาทลีะ 5 บาท เป็นตน้ 

ปลา (นามสมมต)ิ เคยทํางานในคาราโอเกะวไีอพอียู่ 2-3 ปี กอ่นจะยา้ยทีทํ่างาน เล่าถงึลูกคา้ทีม่าเทีย่ว

ในรา้นคาราโอเกะวไีอพวี่า ―ลกูคา้ในคาราโอเกะวไีอพ ีลกูคา้สว่นมากจะเป็นคนทีม่ีฐานะ เพราะว่าราคาสงูมาก 

จะประมาณ 5,000-20,000 บาท  ไหนจะตอ้งมีเปิดเมมเบอร์และยังตอ้งซือ้เหลา้นอกทีม่ีราคาสงู มกิเซอร์ก็

คอ่นขา้งแพง คา่หอ้ง คา่ชัว่โมงพนักงานดแูล อีกกลุ่มทีเ่ขา้มาเทีย่วคาราโอเกะวีไอพีจะเป็นกลุ่มนักท่องเทีย่ว

ชาวตา่งชาต ิสว่นใหญ่เป็นชาวจนี เกาหล ีในรา้นบางครัง้จา้งครูมาสอนภาษาจีนใหพ้นักงานไวส้ือ่สารเบื้องตน้ 

เป็นการบังคบัเรยีน และจะถูกหักเงนิเป็น ค่าเรียน ถงึไม่เรียนก็ตอ้งจ่าย แต่ก็มาสอนไม่นานเพราะพนักงานไม่

คอ่ยไดไ้ปเรียนบางครัง้ทํางานถงึเชา้ ไม่มีแรง‖ ซึง่ลูกคา้ในปัจจุบันมีชาวต่างชาต ิเชน่ จีน เกาหล ีทีม่าเทีย่ว

แบบเป็นกลุ่มทัวร์ เหมาหอ้งวีไอพีใหญ่ ๆ บางครัง้เหมาทั ้งชัน้ ตอ้งมีพนักงานบรกิารทํางานในหอ้งเพื่อดูแล

ลกูคา้ 20-30 คน พนักงานบรกิารตอ้ง กนิ ดืม่ กบัลกูคา้ ลกูคา้มักจะใหพ้นักงานบรกิารดืม่ เตน้ใหด้ ูและมักจะให ้

ทปิเป็นจํานวนมาก พนักงานบรกิารตอ้งใชเ้ทคนคิหลายอย่างเวลาถูกใหด้ืม่มาก ๆ ออม (นามสมมต)ิ “เราก็กนิ

เหลา้จากแกว้แลว้คายไปทีข่วดเบยีร ์จะดเูหมอืนเรากนิเหลา้แลว้กนิเบยีรต์ามแตจ่รงิเราคายทิง้ในขวดเบยีร์”  

งานคาราโอเกะ ทัง้ 2 แบบ กฎการทํางานแตกต่างกันมาก กรณีคาราโอเกะวีไอพี เงื่อนไขทํางานจะสงู

กว่า อาจจะเป็นเพราะจํานวนพนักงานบรกิารในรา้นมีมากกว่า ทางรา้นตอ้งการทีจ่ะควบคุมพนักงานใหช้ดัเจน

แตกตา่งจากคาราโอเกะ จํานวนลกูคา้ทีม่มีากกว่าทีส่าํคญัมาเป็นกลุม่ใหญ่ จองเหมาหอ้งมาเป็นทัวร ์ทางรา้นก็

กงัวลถา้ไม่มพีนักงานมาดแูลลกูคา้ การบรกิาร การแต่งตัวต่าง ๆดังนัน้รา้นคาราโอเกะวีไอพีจงึบังคับใหซ้ือ้ชดุ 

แต่งหนา้ ทําผมที่รา้น เพราะตอ้งการใหเ้ป็นแบบทีร่า้นตอ้งการ ซึง่ต่างจากรา้นคาราโอเกะโอเพ่นแอร์ที่ มี

พนักงานในรา้นนอ้ยกว่า ลูกคา้ไม่ใชก่ลุ่มใหญ่    การทํางานก็เหมือนกันหมด จงึไม่จําเป็นตอ้งมีกฎอะไรมาก 

เห็นไดช้ัดว่าระดับความสัมพันธ์มีความสําคัญในการต่อรองของพนักงานบรกิาร ความสมัพันธท์ี่ไม่ซับซอ้น 

เจา้ของรา้นกับลูกจา้งโดยตรงสามารถต่อรองไดโ้ดยตรงไดเ้ลย แต่กรณีคาราโอเกะวีไอพีนั้นมีระดับ

ความสมัพันธท์ีม่ากกว่า เจา้ของรา้น ผูจ้ัดการ มาม่าซงั พนักงานบรกิาร พนักงานเสริฟ์ กฎรา้นตา่ง ๆ อาจจะเป็น

การควบคมุในระดบั ๆ ตา่ง ๆ ดว้ย ดงันัน้การตอ่รองของพนักงานบรกิารจงึยากกว่า 
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4. บาร ์

 บารม์ักจะถกูเรยีกว่าโซนทีม่บีารจํ์านวนหลายรา้น รูจ้ักในชือ่ Bar Beer Center บารเ์ป็นทีน่ยิมของลูกคา้

ชาวตา่งชาตอิย่างมาก มพีนักงานมาทํางานทีบ่าร ์จํานวนมาก มพีนักงานถกูจา้งใหไ้ปเทีย่วกบัลกูคา้ฝรั่งจํานวน

มาก บารจ์งึมักจะมใีนจังหวัดทอ่งเทีย่วทีม่ชีาวตา่งชาตจํิานวนมาก เชน่ พัทยา ภเูก็ต เชยีงใหม่ อุดรธานี 

โซนบาร์เบียร์มีลักษณะเป็นบาร์ลอ้มรอบกว่า 20 รา้น รา้นที่สังเกตเป็นรา้นที่อยู่โซนตรงกลาง เป็น

ลักษณะรา้นแฝด มีทางเดนิตรงกลางมีโต๊ะพูล 2 โต๊ะ มีบาร์อยู่ขา้งทัง้สองดา้น รา้นจะตกแต่งดว้ยธงชาติ

ประเทศตา่ง ๆ มโีทรทศันเ์ปิดชอ่งดนตร ีทีเ่ปิดเพลงต่าง ๆ ทิง้ไว ้ในสว่นเพลงจะเปิดจากคอมพวิเตอรเ์ปิดในยู

ทปูสว่นใหญ่ จะมไีฟกระพรบิอยู่รอบ ๆ รา้น ในรา้นจะมีพนักงานบรกิารประมาณ 2-10 คน สว่นใหญ่จะเป็นคน

ไทย ในบารจ์ะมีตําแหน่ง 3 ตําแหน่งแคชเชยีรท์ีค่อยเก็บเงนิทําบลิอยู่ดา้นในเคาเตอร ์พนักงานในเคาน์เตอร ์

(เคานเ์ตอรค์อืคนทีทํ่าหนา้ทีเ่ตรยีมของเชค็ของสัง่ของเปิดรา้นเฝ้าเคาน์เตอรร์ับออเดอรอ์อกของปิดรา้น) และ

พนักงานน่ังดริง้ค ์ทําหนา้ทีเ่สริฟ์รับออเดอรเ์ก็บโตะ๊ ลกัษณะงานจะมกีารบรกิารเครื่องดืม่ ลูกคา้จะเขา้มาสัง่ดืม่ 

เลน่พูล พูดคยุเลน่เกมสก์บัพนักงาน พนักงานบรกิารจะเขา้ไปดแูลลูกคา้และขอดืม่จากลูกคา้ กรณีออกไปขา้ง

นอกกบัลกูคา้ ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่บารเ์รียกว่าเพยบ์ารอ์อกไป 400-500 บาท ―เหมือนเป็นค่าเสยีเวลาใหก้ับทาง

รา้นทีล่กูคา้มาพาพนักงานในรา้นออกไป  ปกตพินักงานตอ้งทํางานใหก้ับทางรา้น‖  จากการสมัภาษณ์เจา้ของ

บารเ์กีย่วกบัการขอดืม่ ใหญ่เลา่ว่า ―ดืม่ทีร่า้นเราดืม่อะไรก็ได ้ไม่ว่าจะเป็นเบยีรห์รอืน้ําผลไมเ้ราไดค้า่ดืม่หมด วัน

ไหนไม่อยากดืม่เบยีรก์็ได ้กนิน้ําสม้แทน ลกูคา้เคา้ใหด้ืม่เราแลว้ เราเลอืกดืม่อะไรก็ไดเ้องเลย‖ ลกูคา้ทีม่าเทีย่ว

ทีบ่าร ์ 

ในการทํางานในบารม์กีฎระเบยีบหรอืเงือ่นไขในการทํางานทีแ่ตกตา่งกนัในแตบ่าร ์แตโ่ดยหลกั ๆ แลว้ ก็

จะมคีนทีทํ่างานตามตําแหน่งดงันี้ คอื แคชเชยีร ์พนักงานในเคานเ์ตอร ์พนักงาน น่ังดริง้ค ์ซ ึง่บางรา้นพนักงาน

ในเคาน์เตอร์และแคชเชยีร์อาจเป็นคนเดียวกัน หรือบางรา้นก็ใหพ้นักงานน่ังดริง้คม์าทําหนา้ที่พนักงานใน

เคาน์เตอร์แทนในบางครัง้ทีพ่นักงานประจําไม่ว่าง โดยจะไดค้่าจา้งเป็นวัน 150บาทต่อวัน ส่วนในตําแหน่ง

แคชเชยีรบ์างรา้นก็เป็นเจา้ของที่ทําหนา้ที่เอง แต่ถา้เป็นรา้นขนาดใหญ่ก็มักจะจา้งคนอื่นมาทําแทนทัง้สอง

ตําแหน่ง ดงัตารางที ่2.2 นี้ 

ตารางต าแหนง่และเง ือ่นไขการท างานในบาร ์

ตําแหน่ง หนา้ที ่ กฎรา้น สวัสดกิาร 

แคชเชยีร ์ เก็บเงนิ ทําบลิ 
เขา้งาน 18.00 น.- 1.00 น. 

มเีงนิเดอืน 4,500-6,000 บาท 
มปีระกนัสงัคม 

พนังงานใน

เคานเ์ตอร ์

เปิดรา้นทําความสะอาด             

เชค็สตอ๊กสนิคา้ในรา้น                  

สัง่ของเตรยีมแชข่าย                      

อยู่ในเคานเ์ตอรล์กัษณะงาน

เหมอืนบารเ์ทนเดอร ์ปิดรา้น 

(บางครัง้บางรา้นทําตําแหน่ง

แคชเชยีรด์ว้ย) 

เขา้งาน 18.00 น.- 1.00 น. 

มวีันหยุด 2 วันตอ่เดอืน 

มเีงนิเดอืน 4,500 – 6,000 

บาท 

มปีระกนัสงัคม 
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พนักงาน       

น่ังดริง้ค ์

รับออเดอร ์ดแูลลกูคา้ คยุ    

เลน่พูล เลน่เกม เก็บโตะ๊ 

(สามารถเพยบ์ารไ์ด)้ 

เวลาเขา้งานไม่ม ีแตป่กติ

เจา้ของรา้นใหเ้ขา้รา้นไม่เกนิ 

21.00 น. ไม่มเีงนิเดอืน         

คา่ดืม่ไดร้ับ 40 % เจา้ของรา้น

ได ้60% (ดืม่ละ 50 บาท (

เดอืน/วัน 2 วันหยุด              

จ่ายคา่บาร ์400-500 บาท      

วันถดัไปมาเบกิคา่บารไ์ด ้

ครึง่หนึง่ 

ไม่มปีระกนัสงัคม 

 

เงือ่นไขการทํางานของบารแ์ตล่ะรา้นจะไม่เหมอืนกนั แตส่ว่นมากพนักงานน่ังดริง้คม์ักจะเหมือนกันหมด

ทกุบารค์อืไม่มเีงนิเดอืน แตบ่างรา้นมเีงือ่นไขคอืเขา้งานกอ่น 19.00 น. มคีา่ดืม่ใหค้นละ 100 บาท เงือ่นไขการ

ทํางานมกีารเปลีย่นแปลงตลอดตามสถานการณ์ 

 

5. อาบอบนวด  

รา้นอาบอบนวดคอือาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่คลา้ยโรงแรม  โดยทั่วไปมักมีหลายชัน้และมีหอ้งมากกว่า 

50 หอ้ง มีการจา้งพนักงานจํานวนหลายรอ้ยคนและแบ่งช่วงเวลาทํางานเป็นกะ มีการจัดพื้นที่เป็นสว่นให ้

พนักงานน่ัง บางทีม่กีารกัน้เป็นหอ้งกระจกใหลู้กคา้มองทะลุและเลอืกพนักงาน ลูกคา้จะเชา่หอ้งและพนักงาน

เพือ่ใหพ้นักงานใหบ้รกิารอาบน้ํา นวด และบรกิารอืน่ๆ ตามทีต่กลงกัน รา้นอาบอบนวดมีป้ายในภาษาไทยและ

ไม่คอ่ยพบป้ายภาษาอังกฤษ ลกัษณะทัว่ไปมักแตกตา่งอยา่งชดัเจนกบัโรงแรมคอืไม่คอ่ยมหีนา้ตา่ง รา้นอาบอบ

นวดอยู่ภายใตพ้.ร.บ.สถานบรกิารซึง่ไม่มขีอ้กําหนดเกีย่วกับความเป็นอยู่ทีด่หีรือสทิธขิองพนักงาน โดยทั่วไป

รา้นอาบอบนวดมักพบตามตัวเมืองขนาดใหญ่ และรา้นอาบอบนวดมีเป็นครัง้แรกในประเทศไทยเมื่อปี 1920 

(พ.ศ. 2463) โดยเลยีนแบบมาจากการอบ นวด และอาบ ของตรุกี จํานวนรา้นอาบอบนวดเพิม่ข ึน้เป็นอย่างมาก

ในชว่งทีก่องทพัญีปุ่่ นเขา้มาประเทศไทยในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 

ในการทํางานจะมคีนมาสอนทํางานใหก้อ่นทํางานจรงิ สอนการดแูลลกูคา้ การนวดเบื้องตน้อาบน้ํา เวลา

ทํางานจะไดเ้งนิเป็นรอบทีทํ่างานเสร็จหรอืบางรา้นจะใหเ้ป็นวัน ตอ้งรับเงินค่าตอบแทนวันต่อวัน พนักงานอาบ

อบนวดสว่นใหญ่ไม่มเีงนิเดอืน เขา้งานเวลาประมาณ 11.00 น.ถงึเทีย่งคนื ถา้ทํางานครบ 5 รอบสามารถรับเงนิ

แลว้กลบับา้นกอ่นได ้หรอืไม่กลบัจะน่ังทํางานตอ่ก็ได ้

เงื่อนไขการทํางานส่วนใหญ่อาบอบนวดหลายๆรา้นจะเหมือนกัน คือ ไม่มีประกันสังคมใหพ้นักงาน 

เจา้ของสถานประกอบการมักจะอา้งว่าเป็นการจา้งทําของ กฎอื่นๆเชน่ หักมาสาย 50 บาท ขาดงานวันหยุด

เทศกาล(สงกรานต ์ปีใหม่ ลอยกระทง ฮาโลวนี)  1,000 บาท ขาดประชมุ 500  บาท สง่ผลตรวจเลอืดทกุเดอืน

ไม่สง่หักเงนิวันละ 500 บาท จนกว่าจะสง่ผลตรวจ   
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6. นวด สปา 

นวดแผนโบราณเป็นตกึหลายชัน้ มพีนักงานมากถงึ 200 คน หรอือาจเป็นรา้นเล็กๆ มีพนักงานเพียง 4-5 

คน พนักงานไม่ตอ้งมเีงือ่นไขเรือ่งหนา้ตา รูปร่างหรอือายุ มป้ีายบอกชือ่รา้นทัง้ภาษาไทยและอังกฤษ ถงึแมจ้ะ

มรีา้นนวดบางรา้นทีใ่หบ้รกิารทางเพศ แตไ่ม่ไดห้มายความว่ารา้นนวดทุกรา้นจะใหบ้รกิารทางเพศเสมอไป ใน

บางรา้นอาจมีการใหบ้รกิารทางเพศเต็มรูปแบบ หรือใหบ้รกิารทางเพศบางสว่น แต่สว่นมากแลว้พนักงานจะ

ออกไปกบัลกูคา้เพือ่ใหบ้รกิารขา้งนอก พนักงานในรา้นนวดทุกแห่งจะตอ้งมีใบประกาศนียบัตรการนวดไทยที่

ออกใหโ้ดยรัฐบาล และรา้นนวดสามารถจดทะเบยีนกบักรมสาธารณะสขุ แตก่ารจดทะเบยีนของรา้นนวดไม่ไดม้ี

ขอ้กําหนดเกีย่วกบัความเป็นอยู่ทีด่ ีหรอืสทิธขิองพนักงาน ทัง้นี้การนวดแผนไทยโบราณมมีาอย่างยาวนานกว่า 

2,000 ปี และการนวดไทยไม่ไดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่ความพงึพอใจทางเพศ 

ในกรณีนวดสปา พรติตี ้นวดแบบนี้จะเนน้คัดคนทีทํ่างาน คือ สวย หุ่นด ีลักษณะเป็นบา้น ไม่มีป้ายบอก 

หรอืมป้ีายรา้นเล็ก ลกูคา้มักเป็นลกูคา้บอกตอ่กนัไป ผ่านทางโซเซยีล เชน่ไลน์ เฟสบุค ใหบ้รกิารนวดตัว นวด

น้ํามัน ผูห้ญงิจะไม่ใส่เสือ้ผา้ในเวลานวด แต่ลูกคา้หา้มแตะตอ้งตัวพนักงาน หรือแลว้แต่ตามตกลงระหว่าง

พนักงานกบัลกูคา้ พนักงานจะไดเ้งนิเป็นรอบๆ  รอบละ 1000-4000 บาท ไปลูกคา้ขา้งนอกตกลงต่างหากไม่

เกีย่วกบัทางรา้น หา้มออกไปในเวลางาน   

 

7. ท างานอสิระ พืน้ทีส่าธารณะ 

ปัจจบุันมพีนักงานบรกิารจํานวนมากทีทํ่างานผา่นออนไลน ์ตดิตอ่ลกูคา้ทางเว็บไซต ์แอพลเิคชัน่ โดย

สว่นใหญ่พนักงานทีทํ่างานออนไลนม์ักจะผา่นงานในสถานบรกิารมากอ่นแลว้ขยับมาทํางานออนไลนโ์ดยใช ้

ฐานกลุม่ลกูคา้ประจําทีต่นเองรูจ้ัก บอกตอ่กนั ขยายฐานลกูคา้ไปเรือ่ยๆซึง่ปกตจิะทํางานกบัลกูคา้ประจําเทา่นัน้ 

เพือ่ความปลอดภยัหลายๆอย่าง ในสว่นพนักงานบรกิารทีทํ่างานในพืน้ทีอ่สิระ เชน่ ขา้งถนน โซนใกล ้ๆ คลบั 

บาร ์มักจะเป็นพนักงานทีทํ่างานในบารบ์รเิวณใกลไ้อยู่แลว้ยนืหรอืน่ังกบัเพือ่นหรอืคนเดยีว รอลกูคา้เดนิเขา้มา

ทกัเองจะไม่เรยีกลกูคา้ ตอ่รองกนัแลว้ไปโรงแรมใกล ้ถา้เป็นทีผ่ับก็จะไปเปิดโตะ๊ เหมอืนเป็นลกูคา้ไปเทีย่ว รอ

ลกูคา้ทกั หรอืบางทกี็ไปคยุ ดืม่กบัลกูคา้กอ่น แลว้คอ่ยพูดคยุตกลงไปโรงแรมกนั ถา้รา้นปิดกจ็ะมารอแถวๆหนา้

รา้น แลว้คยุกนั ตกลงไดไ้ปโรงแรม  

ตารางแนวทางการจา้งงาน และการรบัคา่ตอบแทนในสถานบรกิาร 

วธิกีาร 
รายละเอยีด 

 

การสมัครงาน 

โดยปกตผิูห้ญงิรูข้อ้มูลจากผูอ้ืน่บอกและมป้ีายประกาศตดิไว ้เชน่ 

"รับสมัครสาวสวยอายุ 18 ปีข ึ้นไป  หลายตําแหน่ง รับประกันรายไดต้่อเดือน 

20,000 - 30,000 บาท" บา้งครัง้เพิม่"ทีพ่ักพรอ้มอาหาร" 

การโพสตบ์นโซเชยีลมเีดยี เชน่ การโพสตบ์นเว็บไซตข์องรา้น หรอืในหนา้ธุรกจิอืน่ๆ 

งานบรกิารนี้ไม่มกีารรับสมัครในกรมจัดหางาน 

เมือ่เขา้ไปสมัครงาน จะถกูสมัภาษณ์กอ่น เชน่ ชือ่ อายุ บัตรประจําตวัประชาชน หรอื 

บัตรแรงงานขา้มชาต ิประสบการณ์การทํางาน ผูจ้ัดการหรือนายจา้งจะอธบิายการ
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ทํางานของรา้น เชน่ อธบิาย 

 - เวลาเปิดทําการ 

- สว่นแบ่งคา่ดืม่ และเป้าในการทํางาน (โบนัสสาํหรับทําไดม้ากกว่าเป้าเป็นตน้) 

 - ถา้พนักงานมหีนา้ทีไ่ปกบัลกูคา้ ผูจ้ัดการหรอืเจา้ของจะบอกในตอนนัน้ 

(รายละเอยีดอยู่ดา้นลา่ง) 

- การจ่ายเงนิรายวัน หรอืการจ่ายเป็นเงนิเดอืน 

- อธบิายกฎของรา้น  

ถา้สมัครในอาบอบนวด  ตอ้งเปิดหนา้อก และลําตวั ใหต้รวจดู 

(ถา้หนา้ทอ้งลายจากการคลอดลกู จะไดร้ับอัตราคา่จา้งทีต่ํา่กว่า) 

เมื่อผ่านจะตอ้งมาทดลองทํางานฟรี 3 วันก่อน ถา้ผ่านทดลองงานและตอ้งการ

ทํางานตอ่ ในกรณีคนไทย  บา้งรา้นจะตอ้งกรอกฟอรม์  เพื่อทําประกันสงัคมถา้เป็น

แรงงานขา้มชาตนิายจา้งจะตอ้งแจง้ใหก้รมจัดหางาน บางรา้นใชเ้ครื่องสแกนนิว้มือ

พนักงาน เพื่อบันทกึการเขา้ ออกงานของพนักงาน แต่ถา้สถานบรกิารนั้นมีการจด

ทะเบียนสถานบรกิาร  ทางรา้นจะตอ้งส่งประวัตพิรอ้มรายนิ้วมือทัง้ 10 นิ้วใหก้ับ

ตํารวจ ส่วนรา้นอื่นถา้มีลูกจา้งตัง้แต่ 10 คนขึ้นไปจะตอ้งส่งรายชื่อใหก้ับกรม

สวัสดกิารคุม้ครองแรงงาน 

 

การรบัเงนิ

คา่ตอบแทน 

 

คา่สว่นแบ่งจากเครือ่งดืม่มกีารบันทกึไว ้

การตรวจการตัง้ครรภ ์ การตรวจ STI / HIV (ถา้ไม่ตรวจไม่สามารถรับเงนิ) 

มหีักเงนิเป็นคา่ปรับสาํหรับการทําผดิกฎรา้น หรอืจ่ายเงนิสาํหรับคา่แตง่หนา้ คา่ตรวจ 

STI / HIV เป็นตน้ 

 การรับเงนิอาจจะไดร้ับเป็นรายวัน  รายอาทติย ์หรือรายเดือน ส่วนมากขึน้อยู่กับ

พนักงานเป็นผูเ้ลอืก   

บางที่มีหลักฐานการหัก  การจ่าย ใหพ้นักงาน  แต่บา้งที่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆให ้

พนักงาน 

การพัฒนาอาชพี 

 

สว่นมากมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานใหพ้นักงาน เชน่ การ แต่งหนา้, การเตน้, การ

อาบน้ําใหล้กูคา้ (บางทีส่อนฟร ีบางทีพ่นักงานตอ้งจ่ายคา่เรยีน) 

 

การไปกบัลกูคา้ 

 

ในบา้นสาว, คาราโอเกะVIP หรืออาบอบนวด ลูกคา้จ่ายใหก้ับทางรา้น พนักงาน

อาจจะรูห้รอืไม่รูว้่าลกูคา้จ่ายเทา่ไร 

ลูกคา้ A Go Go จ่ายตามมาตรฐานของรา้นและค่าบาร ์คนทํางานไดร้ับเงนิเต็ม 

ยกเวน้คา่บาร ์เชน่ คา่ไปกับลูกคา้จ่ายใหผู้ห้ญงิ 3,000 บาท ผูห้ญงิได ้3,000 บาท  

คา่บาร7์00  รา้นไดไ้ปทัง้หมดเป็นตน้ 

บาร์เบียร์พนักงานคดิราคาเอง  ลูกคา้จ่ายค่าบาร์ ซ ึง่ในส่วนนี้ผูห้ญิงอาจจะได ้

ครึง่หนึง่คาราโอเกะโอเพ่นแอร ์และรา้นนวดแผนโบราณ การไปกับลูกคา้เป็นเรื่อง

สว่นตวั  บางทีส่ามารถไปไดเ้ลย  แตบ่างทีอ่าจตอ้งรอปิดรา้นจงึจะไปได ้ 
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วธิแีกไ้ขปัญหาของ

พนักงานบรกิาร 

 

- ลาออก  พนักงานบรกิารเห็นเพียงวธิีเดยีวในการแกปั้ญหาถา้ลาออก หรือถูกไล่

ออก 

-  ลาออกจะลาออกเมือ่ไรก็ได ้ แตถ่า้ตอ้งการกลับมาทํางานตอ้งบอกล่วงหนา้ 1-2 

อาทติย ์

-  ไลอ่อกถา้ไม่ใชเ่รือ่งใหญ่  สว่นมากจะถกูเตอืนกอ่น 2-3 ครัง้ ก่อนถูกไล่ออก การ

ถกูไลอ่อกไม่มเีงนิชดเชยจากการไลอ่อกให ้

ถา้รา้นถกูสัง่ปิด  หรอืปิดกจิการ  ก็ไม่มชีดเชยหรอืรับผดิชอบใดๆใหก้บัพนักงาน 

ถา้คนทํางานตัง้ทอ้ง  หรอืตดิเชือ้HIV ก็จะถูกใหอ้อกจากงาน ไม่มีค่าชดเชยใดๆให ้

เชน่กนั 

 

สรปุ 

 พบว่าสถานบรกิารมีการปรับเปลีย่นไปตามสถานการณ์ต่างๆ เชน่ เศรษฐกจิ นโยบายรัฐและในแต่ละ

พื้นที่ก็มีบรบิทไม่เหมือนกัน เชน่ จังหวัดใหญ่ๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสถานบรกิารจะมีจํานวนมากทัง้ที่

สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนและมองไม่เห็นชดัเจน เชน่ บารถ์า้เห็นไดช้ดัเจนมักจะอยู่ในโซนเดยีวกัน เชน่ เมือง

พัทยา ถนนลอยเคราะหเ์ชยีงใหม่ แตถ่า้เป็นคาราโอเกะมักจะมองไม่เห็นผูห้ญงิ ขนาดรา้นใหญ่ ป้ายโฆษณาก็

ไม่มมีาก  

 นโยบายรัฐก็มคีวามสาํคญั ชว่งทีร่ัฐมนีโยบายจัดระเบยีบก็ทําใหส้ถานบรกิารตืน่ตัว เคร่งครัดกับการรับ

สมัคร เวลาเปิดปิด ช่วงดังกล่าวพนักงานบรกิารก็จะตอ้งปฏบิัตติามกฎบาร์อย่างเคร่งครัดดว้ยเชน่กัน ส ิง่ที่

เห็นชัดอีกอย่างในช่วงที่ที่นโยบายเคร่งครัด คือ การคอรัปชั่น ตอ้งจ่ายสูงตามตัว โดยเฉพาะรา้นที่ไม่มี

ใบอนุญาตสถานบรกิาร 

 ใบอนุญาตสถานบรกิารปัจจุบนัสามารถทําไดห้ากจดัตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีร่ัฐกําหนด แตใ่นความเป็นจรงิพืน้ที่

ทีร่ัฐกําหนดเป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่สามารถทําธุรกจิใดๆไดไ้ม่ใชแ่คเ่พยีงสถานบรกิารเพียงเท่านัน้ ทําใหส้ถานบรกิารใน

ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบรา้นเชงิพาณิชยท์ี่จําหน่ายสรุา ใหบ้รกิารคาราโอเกะ รา้นนวด สปา ในทางตรงกันขา้ม

สถานบรกิารเองก็ปรับเงือ่นไขการจา้งใหเ้ลีย่งกฎหมายดงักลา่ว พนักงานบรกิารเป็นเพยีง “การจา้งทําของ” ให ้

คา่ตอบแทนเป็นรายครัง้ เจา้ของสถานบรกิารก็ไม่ตอ้งรับผดิชอบดแูลพนักงานในรา้นในฐานะลูกจา้ง ไม่ตอ้งสง่

ประกนัสงัคม สวัสดกิารอืน่ๆไม่ม ี  

 หากจะควบคมุจํานวนสถานบรกิารและเงือ่นไขการทํางานนัน้ม ีพระราช บัญญัตสิถานบรกิาร พ.ศ.2509 

ทีค่วบคมุไดท้ัง้จํานวนสถานบรกิาร จํานวนลกูจา้ง ซึง่ในมาตรา 14 กําหนดใหม้กีารลงทะเบยีนลูกจา้งทุกคนอยู่

แลว้ ในสว่นพืน้ทีใ่หก้ารตัง้สถานบรกิารก็ยังถกูกําหนดตาม พระราชกฤษฎกีากําหนดเขตพื้นทีเ่พื่อการอนุญาต

ใหต้ัง้สถานบรกิารในทอ้งที ่พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 สามารถ

ควบคมุพืน้ทีไ่ด ้ตําแหน่ง พบว่าประเทศไทยมกีฎหมายทีส่ามารถใชใ้นการควบคมุไดห้ลายฉบับทีล่ดความกงัวล

ในหลายประเด็น ดงันัน้เพยีงแคย่กเลกิการเอาความผดิคนขายบรกิารทางเพศแลว้นัน้ ผลทีต่ามมาคอืพนักงาน

บรกิารก็สามารถเขา้ถงึการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานได ้เชน่ ประกนัสงัคม  
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บทที ่3 

 

ทบทวนทีม่า การบงัคบัใชแ้ละผลกระทบตอ่พนกังานบรกิาร 

จาก พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 

  

1. ประวตัพิ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีในไทยและความเปลีย่นแปลงของการเอา

ผดิคา้ประเวณี 

การคา้ประเวณีเคยเป็นการทํางานทีถ่กูกฎหมายและสงัคมยอมรับมากอ่น  ถงึแมอ้าชพีนี้จะไดร้ับการดูถูก

แต่ก็ยังคงเป็นทีย่อมรับไดข้องสงัคม  ไม่เป็นผูผ้ดิกฎหมาย  ต่อมามีการสรา้งกฎหมายขึน้เพื่อความเรียบรอ้ย

ของบา้นเมืองและการควบคุมโรค อย่างไรก็ตามคนทํางานก็ยังไม่ผดิกฎหมายอยู่ดี  แต่เมื่อสหประชาชาติ

ตอ้งการกวาดลา้งการคา้ประเวณี  ประเทศไทยทีพ่ยามเป็นพันธมติรจงึรับเอาแนวคดินี้มาสรา้งกฎหมายทีทํ่าให ้

คนทํางานกลายเป็นคนผดิกฎหมายไปในทีส่ดุ  และนําแนวคดิตะวันตกเขา้มายังทําใหเ้กดิการตตีรา และดูถูก

คนทํางานมากขึน้ กลายเป็นผูก้ระทําผดิทางอาญาไม่ต่างจากอาชญากร จากประวัตศิาสตรค์น้พบว่ามีความ

พยายามในการจัดการการคา้ประเวณีมาโดยตลอด ทีจ่ะทําใหห้มดไปแต่ก็มีนโยบายสง่เสรมิการท่องเทีย่ว มี

กฎหมายใหเ้ปิดสถานบรกิาร สรุปคอืการคา้ประเวณีในอยู่กบัสงัคมไทยมาโดยตลอด แค่ในชว่งพนักงานบรกิาร

เป็นแรงงานในการหารายไดใ้นชว่งท่องเที่ยว เป็นผูแ้พร่เชือ้ในช่วงโรคเอสไอวีระบาด เป็นเหยื่อในช่วงที่มี

กฎหมายการคา้มนุษย ์ 

เร ิม่ตน้ในยุคทีก่ารท างานบรกิารทางเพศ ถกูกฎหมาย  

จากการคน้ควา้ทางประวัตศิาสตร ์ พบว่าประเทศไทยมีกฎหมายลักษณะผัวเมียออกมาในสมัยของพระ

เจา้อู่ทอง ซึง่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ยืนยันว่าอาชพีขายบรกิารมีมาตัง้แต่สมัยสโุขทัย  ในช่วง

รัชกาลที ่4 ทา่นทรงดํารใิหส้รา้งถนนสายแรกในกรุงเทพฯ ก็เร ิม่ใหม้ีการจดทะเบียน เพื่อเก็บภาษีคนทีทํ่างาน

บรกิารในถนนสายนัน้ เรยีกว่า ―ภาษีบํารุงถนน‖ เห็นไดช้ดัว่าถงึแมก้ารขายบรกิารทางเพศจะไดร้ับการดถูกูแตร่ัฐ

ยังคงตอ้งการเก็บภาษีจากคนทํางานบรกิาร 

ต่อมาในในปี พ.ศ. 2451 ไดม้ีพ.ร.บ.สัญจรโรค สมัยรัชกาลที่ 5 สยามเปิดประตูรับอารยะธรรม

ตา่งประเทศ เปิดชอ่งใหค้นงานบรกิาร รัสเซยี อังกฤษ ฝรั่งเศส อติาล ีจนี ญวน ญี่ปุ่ น เขา้มาเปิดบรกิารแข่งกัน

ในไทย  ผลทีต่ามมา ชายไทยในกรุงเทพฯทีน่ยิมไปเทีย่วพนักงานบรกิารตา่งชาต ิป่วยเป็นโรคบุรุษกันมากมาย 

สมัยนัน้ยาฝรั่งยังไม่ม ีตอ้งกนิยาไทยตม้กนัเป็นหมอ้ๆ คณะเสนาบดหี่วงชายไทยจะสญูพันธุ ์จงึไดต้รา พ.ร.บ.

ป้องกันสัญจรโรคขึน้ มีการจดทะเบียนหญงิบรกิาร เพื่อควบคุมดูแล และตรวจโรค การจดทะเบียนสํานักที่

ทํางานของหญงิบรกิารเรยีกว่า ―โรงหญงิ นครโสเภณี‖ กําหนดใหป้กปิดมดิชดิ สะอาดเรียบรอ้ย หนา้โรงตอ้งมี

โคมแขวน ไม่ใหม้ีการกักขังหรือฉุดคร่าผูห้ญงิมาทํางานคา้ประเวณี แต่เจา้พนักงานก็ยังเป็นผูม้ีอํานาจที่จะ

สามารถออกใบอนุญาต หรือทํางานได ้นายโรงก็จะตอ้งเป็นผูห้ญงิที่ตอ้งจดทะเบียนขออนุญาตขอความ

เห็นชอบเสยีกอ่นจงึจะสามารถตัง้โรงได ้ หญงิทีทํ่างานจะตอ้งสมัคร และขอใบอนุญาตดว้ยเชน่กันแต่ถา้หาก

ตอ้งการทีจ่ะเลกิทํางานสามารถขอหักชือ่ตนออกจากทะเบียนได ้(ลา้งประวัต)ิ คนทํางานจะตอ้งมีใบอนุญาต
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และอายุเกนิ 15 ปี หา้มทําความรําคาญ ยือ้แยง้ ฉุดคร่า ลอ้เลยีน ตอ่ผูอ้ืน่  พ.ร.บ.นี้การตตีราตอ่พนักงานบรกิาร

ไม่ไดล้ดลงแตเ่พิม่มุมมองว่าผูห้ญงิบรกิารเป็นตวัแพร่เชือ้  

ในยุคเร ิม่ตน้ใหก้ารขายบรกิารทางเพศมคีวามผดิ  

เร ิม่ตน้ในปี พ.ศ. 2492  ทีท่ัว่โลกมกีระแสตอ่ตา้นการคา้ประเวณี องคก์ารสหประชาชาตไิดเ้รียกรอ้งใหม้ี

การเลกิคา้ประเวณีทัว่โลก ในปี พ.ศ. 2492 เนน้การขจัดการคา้สตรแีละการแสวงหาประโยชนจ์ากการคา้บรกิาร

ทางเพศ เพื่อเลกิการทําใหก้ารคา้ประเวณีเป็นส ิง่ถูกกฎหมาย ตลอดจนสง่เสรมิใหม้ีการจัดตัง้ศูนย์ฝึกอาชพี

ใหแ้กห่ญงิบรกิารเพือ่กลบัเป็นคนดขีองสงัคมตอ่ไปดว้ย ไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นรัฐภาค ีในชว่งปี 2493 รัฐบาลจอม

พล ป. พบิูลสงคราม ตอ้งการทีจ่ะควบคมุทกุอย่างเชน่ การหา้มสถานีวทิยุเปิดเพลง ―ร็อค เอน รอลล‖์ รัฐบาล

ของคณะปฏวิัตทิี่ข ึน้มาก็ตอ้งการควบคุม และขจัดปัญหาสังคมในทุกดา้นใหห้มดสิน้ไปโดยรีบด่วน  มีการ

ปราบปรามหลายอย่างเชน่ การยกเลกิสูบฝ่ิน รัฐบาลไม่ใชแ่ค่ตอ้งการปราบปรามการคา้ประเวณีเพื่อเอาใจ

สหประชาชาต ิเร ิม่จากการไม่ใหม้กีารจดทะเบยีนอกีตอ่ไป  ทําใหผู้ห้ญงิตอ้งทํางานทีข่าดการคุม้ครอง รัฐบาล

ไทยไดป้ระกาศหา้มจัดตัง้สาํนักบรกิารเพิม่ข ึน้อกี และใน พ.ศ. 2498 ก็ไดม้กีารหา้มจดทะเบียนพนักงานบรกิาร

เป็นเด็ดขาด ซึ่งรัฐเองก็มีนโยบายจัดการสงเคราะห์ผูห้ญิงที่ทํางานบริการขึ้นดว้ย ดําเนินการโดย

กระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2503 ไดอ้อกพระราชบัญญัตปิรามการคา้ประเวณี  

พ.ร.บ. ปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2503 

ถงึแมจ้ะหา้มจดทะเบียนของโรงโสเภณี  แต่การคา้ประเวณีก็ยังมีอยู่ ดว้ยสาเหตุนี้  บวกกับนโยบาย

รณรงคก์วาดลา้งมลทนิ ขจัด ―ภยัสงัคม‖ ของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัตน์ ทีมุ่่งกวาดลา้งการคา้ประเวณีเป็นอันดับ

แรก กฎหมายฉบับนี้มุ่งกําจัดการคา้ประเวณี (โดยใหค้ําจํากดัความการคา้ประเวณีว่า เป็นการกระทําสาํสอ่นทาง

เพศ ทีม่กีารใหส้นิจา้งรางวัล) โดยใหเ้ป็นการกระทําทีผ่ดิกฎหมายอาญาใน พ.ร.บ.นี้ ใหจ้ับกมุผูค้า้ประเวณี แลว้

ไปคุมขังไวใ้นสถานสงเคราะห์ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใหม้ีการอบรมแกไ้ขความประพฤต ิการรักษาโดย

การแพทย ์และฝึกอาชพี  และเพือ่เป็นการรองรบัตามกฎหมายจงึไดม้ ี―บา้นเกร็ดตระการ‖ ทีเ่ปิดขึน้มาในวันที ่2 

กรกฎาคม พ.ศ.2503 และมกีารกวาดจับพนักงานบรกิารจํานวน 500 คนและสง่ไปยังบา้นเกร็ดตระการเพื่อฝึก

อาชพี เพือ่คนืคนดสีูส่งัคมนี่เป็นส ิง่ทีพ่นักงานบรกิารกลวัทีส่ดุว่าจะถกูจับใหไ้ปอยู่ทีบ่า้นเกร็ดตระการ 

ในช่วงที่มีการทบทวน พ.ร.บ. ปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2503 ในระหว่างการพิจารณากฎหมายมี

แบ่งกลุม่ความคดิออกเป็น 2 กลุม่  

1. กลุม่ทีเ่ดนิสายกลางกบักลุม่ตอ่ตา้นหา้มคา้ประเวณีอย่างเด็ดขาดสิง่ 

ทีน่่าสนใจคอืแนวคดิของกลุม่เดนิทางสายกลาง ทีม่องเห็นว่า ―การคา้ประเวณีเป็นเรื่องสว่นตัวโดยแท ้ ทุกคน

ย่อมมอีสิระในอันทีจ่ะมคีวามคดิเห็นของตนเองในทางกามอารมณ์เชน่เดยีวกบัในเรือ่งคนทกุคนตา่งมเีสรภีาพใน

การถอืศาสนา  หรอืมคีวามคดิเห็นทางปรัชญา เพราะฉะนัน้กฎหมายไม่มหีนา้ทีต่อ้งสัง่สอนหรือควบคุมศลีธรรม

สว่นบุคคล  ดงันัน้กฎหมายของประเทศทีม่คีวามคดิเห็นเชน่ว่านี้ จงึไม่ถอืว่าการคา้ประเวณีเป็นความผดิอาญา  

เพราะเห็นว่าเป็นเสรภีาพอย่างหนึง่ของมนุษย‖์ 
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2. อกีกลุม่ทีต่อ่ตา้นไดย้กเรือ่งศลีธรรมอันดขีองประชาชน  เกรงจะเกดิ 

จะเกดิการแสวงหาประโยชนจ์ะมุง่เนน้ลงโทษผูห้ากนิกบัพนักงานบรกิาร เชน่ กําหนดโทษการเป็นธุระจัดหา ลอ่

ไป หรอืชกัพาไปซึง่เด็กหญงิ เพือ่การอนาจารหรือเพื่อสําเร็จความใคร่ของผูอ้ื่น โทษทีก่ฎหมายวางไวส้ําหรับ

ความผดิเกีย่วกับการคา้ประเวณีนี้อยู่ในระดับสงู เพื่อผดุงคุณธรรมของชาต ิและใหค้วามคุม้ครองแก่กุลบุตร

กลุธดิามใิหต้กไปในอบายมุข  

อย่างไรก็ด ี พ.ร.บ.นี้มีจํานวนของพนักงานบรกิารทีอ่ายุระหว่า 15 – 19 ปี อยู่ 15%  แต่หลังจาการ

ประกาศใชม้ีจํานวนของพนักงานบรกิารเพิม่ข ึน้เป็น 25% เพราะในขณะเดียวกันทีอ่อกพ.ร.บ.ปรามการคา้

ประเวณีปี 2503 ประเทศไทยก็เซ็นสัญญาอนุญาตใหส้หรัฐมาตัง้ฐานทัพในไทย สงครามเวียดนาม หรือ 

สงครามอนิโดจนีครัง้ทีส่อง ในปี 2504 -2518 ทําใหเ้กดิการพัฒนาธุรกจิการคา้ประเวณี เพือ่ใหบ้รกิารแก่ทหาร

อเมรกิันที่เขา้มาตัง้ฐานทัพในไทย 700,000 คน เป็นการเริม่ตน้การทําใหป้ระเทศทันสมัย การกลายเป็น

ตะวันตก และดงึดดูนักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิรัฐบาลสฤษฏ ์และถนอมไดร้ับการสนับสนุนอย่างแข็งขนัจากสหรัฐ  

 

พ.ร.บ.สถานบรกิาร พ.ศ. 2509  

ในสมัยจอมพล ถนอม กติตขิจร ใหม้กีฎหมายนี้ข ึน้เพือ่ควบคมุสถานบรกิารและการแสดงลามกอนาจาร มี

แนวคดิว่าสถานบรกิารเหล่านี้มีข ึน้เพื่อตอบสนองทหารสหรัฐที่มาตัง้ฐานทัพในไทยใหเ้กดิความสะดวก เมื่อ

ทหารยา้ยออกก็จะไม่มสีถานบรกิารเหลา่นี้อกี  แตเ่ราก็ทราบกนัดวี่าถงึแมว้่าทหารสหรัฐจะยา้ยฐานทัพออกไป

แลว้แตส่ถานบรกิารเหลน่ี้ก็ไม่ไดล้ดลงแตอ่ย่างใด  ตอ่มาไดม้กีารแกไ้ขเกดิข ึน้อีกหลายครัง้  จนกระทัง้มาเป็น 

พ.ร.บ.สถานบรกิาร พ.ศ.2560 (ฉบับที ่5)ทีใ่ชใ้นปัจจุบัน 

ตามมาดว้ยนโยบายการทอ่งเทีย่ว ตามคําแนะนําของธนาคารโลก ในเวลานัน้ เนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้ 

มกีารแยกประเภท ―สถานบรกิาร‖ ไวห้ลากหลาย และใหม้กีารออกใบอนุญาตเป็นประเภท ๆไป โดยใหไ้ปขอจด

ทะเบยีนทีส่ถานีตํารวจ ตามขอ้เท็จจรงิพบว่ามสีถานบรกิารทีไ่ปขึน้ทะเบยีนเพยีง 1 ใน 3 เทา่นัน้ และก.ม. ฉบับ

นี้ก็มไิดม้ขีอ้ความทีส่ง่เสรมิสขุภาพของพนักงาน หรอืการใหค้นงานไดร้ับความคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานแต่

อย่างใด 

พ.ร.บ.สถานบรกิารฉบับนี้เห็นไดอ้ย่างชดัเจนว่าทําใหน้ายจา้งมีอํานาจมากขึน้ เพราะทําใหน้ายจา้งถูก

กฎหมาย  แตค่นทํางานยังคงเป็นผูผ้ดิกฎหมายอยู่  อํานาจการตอ่รองกบันายจา้งลดลง ถูกควบคุมดว้ยกฎของ

สถานบรกิารมากขึน้  อกีทางก็เป็นกฎหมายทีเ่กดิชอ่งว่างทีทํ่าใหเ้กดิสว่ย   

ผลกระทบทีช่ดัเจนจากพ.ร.บ.นี้นอกจากคนทํางานจะยังผดิกฎหมายไม่ไดเ้ป็นแรงงาน ยังถกูบังคบัใหต้อ้งพมิพ์

ลายนิว้มอื และสอบประวัต ิไวใ้นแบบสอบสวนผูต้อ้งหา ขอ้มูลจะถูกสง่ใหก้ับตํารวจในพื้นที ่ซ ึง่ถอืว่าเป็นการ

ละเมดิสทิธมินุษยชน อย่างรา้ยแรง ทีต่อ่มาในปี 2549 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งประเทศไทย ไดม้มีตใิห ้

เลกิปฏบิัตติอ่พนักงานเยีย่งอาชญากร 

หลงัจากสหรัฐยา้ยฐานทพักลบัไป   
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ตอ่มาในปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) ประเทศไทยก็เปิดศักราช ปีแห่งการท่องเทีย่วข ึน้เป็นครัง้แรก รอง

นายกรัฐมนตรี (ขณะนั้น) นายบุญช ูโรจนเสถยีร ไดเ้คยกล่าวต่อสภาไวว้่า ― ในระยะปีสองปีมานี้ ประเทศเรา

จําเป็นตอ้งเร่งสรา้งรายได ้ดว้ยเหตุนี้นายบุญช ูโรจนเสถยีร  จงึขอรอ้งใหผู้ว้่าราชการทุกจังหวัด เอาใจใสก่ับ

การบํารุง และพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาต ิทีส่วยงาม ไปพรอ้ม ๆกับธุรกจิดา้นสถานบรกิาร เพราะว่า

สถานบรกิารทกุแบบ อยู่ในความสนใจของนักท่องเทีย่ว จงึไม่ควรเอาผดิสถานบรกิาร เพียงเพราะดว้ยเหตุผล

ทางดา้นศลีธรรม อีกต่อไป เพื่อเปิดโอกาสใหก้ารงานอาชพีเชน่นี้ ทีเ่ป็นงานทีส่รา้งข ึน้เองโดยประชาชนและ

เพือ่ประชาชน‖  ผูห้ญงิทีทํ่างานกลายเป็นเพยีงทรัพยากรของประเทศเท่านัน้ไม่ใชม่นุษย ์ดังคํากล่าวของนาย

บุญช ู 

ผูห้ญงิหลายคนยา้ยเขา้มาทํางานในเมอืง และพัทยา ซึง่สถานบรกิารเหลา่นี้มขี ึน้ตัง้แตส่งครามเวียดนาม 

กลายเป็นแหล่งสถานบันเทงิขนาดใหญ่ เนื่องมาจากชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาโดยนโยบายของรัฐบาลทีต่อ้งการ

พัฒนาเศรษฐกจิของประเทศจงึประกาศใหเ้ป็นปีการท่องเทีย่ว ทําใหผู้ห้ญงิทีทํ่างานจะตอ้งปรับตัวอย่างมาก

เชน่การเรยีนรูภ้าษาตา่งๆมากขึน้  ฝึกฝนการแสดงมากขึน้เป็นตน้ 

ทําเนียบรัฐบาลโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีแห่งชาตไิดจ้ัดสมัมนาโดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญในการทํางาน

ดา้นสตรแีละเยาวชนจากหลายฝ่ายมาร่วมประชมุเพือ่กําหนดทศิทางและนโยบายในการบรหิารงานพัฒนาสตรี

ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิทําใหใ้นวันที ่๖ มนีาคม 2532 เกดิการเสวนาจุดยนืใน

การแกปั้ญหาพนักงานบรกิาร ผูเ้ขา้ร่วมมีกลุ่มสตรีหลายกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อนหญงิ กลุ่มนักข่าวหญงิ มูลนิธิ

ผูห้ญงิ ศูนยพ์ทิักษ์สทิธหิญงิบรกิาร สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตรี สถาบันพัฒนาสตรีวายเอ็มซเีอเชยีงใหม่ 

องคก์รสทิธมินุษยชนและสทิธสิตรี คณะกรรมการยุตธิรรมและสนัต ิและกลุ่มผูห้ญงิอสิระ ทัง้หมดนี้ไดร้่วมกัน

ทํางานในนามของ ―คณะทํางานเพือ่นหญงิไทย‖ โดยไดร้่างแถลงการณ์คดัคา้นการจดทะเบยีนผูป้ระกอบอาชพี

คา้ประเวณี พรอ้มขอ้เสนอ เพือ่เสนอตอ่รัฐบาลดงัตอ่ไปนี้ 

1)ไม่เห็นดว้ยกับการแกปั้ญหาดว้ยการจดทะเบียนพนักงานบรกิารและจดทะเบียนซ่อง เพราะเท่ากับ

ยอมรับว่าระบบการคา้ประเวณี การคา้หญงิ และเด็ก ใหเ้ป็นส ิง่ถกูกฎหมายและเป็นส ิง่ทีช่อบธรรมในสงัคม 

2) พนักงานบรกิารหรอืผูค้า้ประเวณี ไม่ใชอ่าชญากร ดงันัน้จงึไม่ควรถกูลงโทษ ทางอาญา 

3) ควรใหม้กีารลงโทษทางอาญาสถานหนักตอ่ผูล้อ่ลวง หลอกลวง จัดหา กกัขงั หน่วงเหนี่ยว และบังคบั

ผูอ้ืน่คา้ประเวณีโดยทีเ่จา้ตวัมไิดส้มัครใจ โดยเฉพาะการลอ่ลวงบังคบัเด็ก 

นอกจากนัน้ คณะทํางานกลา่วนี้ยังไดเ้สนอมาตรการใหร้ัฐดําเนนิการดงัตอ่ไปนี้ 

1) ใหย้กเลกิ พ.ร.บ. ปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ทัง้นี้ดว้ยเหตวุ่าพระราชบัญญัตฉิบับนี้ มีขอ้ความ

ขดัแยง้กบัจุดยนืขา้งตน้ เพราะถอืว่าผูค้า้ประเวณีเป็นอาชญากรทีจ่ะตอ้งถกูลงโทษทางอาญา 

2) คดัคา้นการจดทะเบยีนพนักงานบรกิารและจดทะเบยีนซอ่ง ไม่ว่าจะดว้ยรูปแบบใด หรือดว้ยกฎหมาย

ฉบับใดก็ตาม   
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3)รัฐควรจะสนับสนุนใหม้กีารศกึษานอกระบบอย่างกวา้งขวางแกก่ลุม่ประชากรทีม่อีายุตํา่กว่า ๑๘ ปี โดย

มกีารบรหิารและการจัดการทีย่ดืหยุ่น สามารถสนองความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายทีด่อ้ยโอกาส ทีม่ีขอ้จํากัด

นานาประการ เชน่ ผูท้ีทํ่างานในสถานบรกิารทีต่อ้งการเปลีย่นอาชพี 

4) ใหร้ัฐดําเนนิมาตรการเร่งดว่น เพือ่ระงับยับยัง้การคา้หญงิและเด็ก รวมทัง้การทีพ่่อแม่ขายลกู โดยใหม้ี

การบังคบัใชป้ระมวลกฎหมายอาณาในการลงโทษอย่างเฉียบขาดจรงิจัง 

5) ดว้ยเหตทุีปั่ญหาพนักงานบรกิารมอีาจแกไ้ขไดด้ว้ยมาตรการทางกฎหมายแตเ่พยีงอย่างเดยีว แต่ตอ้ง

มมีาตรการสงัคมและเศรษฐกจิดว้ย จงึเห็นควรใหต้ัง้คณะกรรมการ เพือ่ศกึษาและแสวงหามาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหาเกีย่วกับเรื่องพนักงานบรกิาร ทัง้ในแง่กฎหมาย เศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม เพื่อพจิารณา

รายละเอยีดและดําเนนิการตอ่ไป (ขา่ว เดลนิวิส ์มนีาคม 2532) 

ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยก็มกีารประกาศนโยบายถงุยาง 100% ทีค่ลา้ยคลงึกนั กับนโยบายกองทัพ

ญี่ปุ่ น โดย นพ.ววิัฒน์ โรจนพทิยากร ที่ไดร้ับการสนับสนุนจาก องคก์ารอนามัยโลก  นโยบายเชน่นี้ ทําให ้

ถงุยางอนามัยกลายเป็นตราบาป ทีม่ีไวคู้่กับพนักงานบรกิาร (เพราะพวกเธอเป็นหญงิชัว่ หรือพวกมีsexทีไ่ม่มี

ศลีธรรม) หน่วยวางแผนครอบครัว คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ไดร้ณรงคป้์องกันการตดิเชือ้และ

การแพร่กระจายของเชือ้ไวรัสเอดส ์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2529 และไดทํ้าการวจิัย เพื่อหากลยุทธใ์นการป้องกันการ

แพร่กระจายของโรคเอดส ์ในกลุ่มหญงิอาชพีพเิศษ โดยไดนํ้านโยบายใชถุ้งยางอนามัย 100% เป็นยุทธวธิี

หลกัในการป้องกนัจากโครงการรณรงคใ์หพ้นักงานบรกิารใชถ้งุยางอนามัย9. 

ผลกระทบทีเ่กดิข ึน้นอกจากการตตีราพนักงานบรกิาร ทีถู่กมองว่าเป็นตัวแพร่เชือ้  แลว้ถุงยางจากเดมิ

เป็นเรื่องการคุมกําเนิด ก็ถูกตีตราว่าการใชถุ้งยางอนามัย ก็ต่อเมื่อมี sexที่ผิดศีลธรรม,  sex สกปรก 

นอกจากนัน้ยังเกดิขอ้ตกลงระหว่าตํารวจ สาธารณสขุ กบัเจา้ของสถานบรกิาร ในการพาผูห้ญงิไปตรวจโรคเป็น

ประจํา  หากสถานบรกิารไหนไม่มคีนทํางานตดิโรคและใชถุ้งยางอนามัย 100% ก็จะไม่มีการจับหรือบุกทลาย  

ทําใหเ้จา้ของสถานบรกิารจะไม่นําผูห้ญงิทีม่อีาการของโรคไปตรวจ แต่ก็ไม่มีการบังคับใหลู้กคา้ใสถุ่งยาง แต่

หา้มผูห้ญงิมปัีญหากบัลกูคา้เทา่นัน้  

พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 

เพือ่เป็นการตอบตอ่กระแสวพิากษ์วจิารณ์ประเทศในเอเชยีเรือ่งการใชแ้รงงานเด็ก นายกรัฐมนตรขีณะนัน้

คอื นายชวน หลกีภยั จงึประกาศใน วันที ่3 พฤศจกิายน 2535 จะไม่ใหม้ีการใชแ้รงงานเด็กในประเทศไทยอีก

ตอ่ไป มกีารจับในเรือ่งการคา้ประเวณีรวมเขา้กบัเรือ่งแรงงานเด็ก จงึมกีารบุกทะลายซอ่งทัว่ราชอาณาจักร และ

บา้นสาวทุกแห่งในเชยีงใหม่ถูกกวาดลา้งอย่างหนัก แต่ก็มีเจา้ของบา้นสาวบางราย ที่ไดร้ับการแจง้ข่าวจาก

ตํารวจลว่งหนา้นานพอทีจ่ะเปลีย่นแปลงหนา้รา้น ใหก้ลายเป็นรา้นอาหาร หรือบา้นพัก และใหเ้อาเด็กหญงิที่

อายุตํ่ากว่า 20 หรือทีไ่ม่มีบัตรประชาชน ไปหลบซ่อนไวท้ีอ่ื่นเสยี การรณรงค ์“บุกทะลายซ่อง” ไดยุ้ตลิงเมื่อ

วันที ่    17 ธันวาคม 2535 และผูห้ญงิทกุคนก็กลับเขา้ทํางานตามปรกต ิผูห้ญงิหลายคนเล่าถงึความโหดรา้ย

น่ากลวัของสถานทีห่ลบซอ่นของพวกเธอ แตเ่มือ่กลบัมาทํางานก็พบว่า ทีเ่ปลีย่นแปลงไปก็คอืหนา้ตาของซ่อง 

แตใ่นความจรงิอกีดา้นหนึง่คอื เธอเป็นหนี้เจา้ของซอ่งเพิม่มากขึน้ เมื่อเราถามว่า ทําไมพวกเธอจงึไม่อยากให ้
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เจา้หนา้ทีช่ว่ยชวีติ พวกเธอหัวเราะและบอกว่า ―เขาไม่ไดช้ว่ยชวีติเรา เขาจับเราตา่งหาก แลว้เอาเราไปขังไวท้ี่

สถานสงเคราะห ์ซึง่ก็คอืคกุด ีๆน่ันเอง‖ 

เจตนารมณ์ของกฎหมาย1เพือ่ตอ้งการป้องกนัเดก็ และจบัผูแ้สวงหาผลประโยชนจ์าการคา้ประเวณี  

ชว่ยเหลอืผูห้ญงิ  แตก่ลบัไม่มกีารใชก้ฎหมายตามเจตนารมณ์ทีเ่ขยีนไว ้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพ.ร.บ.ปรามการคา้

ประเวณีปี 2503 แลว้ ส ิง่ทีด่ขี ึน้คอืการไม่ลงโทษผูห้ญงิใหไ้ปอยูบ่า้นสงเคราะหห์ากอายุเกนิ 18 ปี ยกเวน้สมัคร

ใจ เพราะมาตรา 11 ในพ.ร.บ.ปี2503 คอืส ิง่ทีผู่ห้ญงิกลวัมากทีส่ดุ  ในชว่งเวลานี้มกีารจดทะเบยีนแรงงานขา้ม

ชาตเิป็นครัง้แรก  และมักจะถกูตํารวจเอากฎหมายขอ้นี้มาขู ่ การเก็บสว่ยไดน้อ้ยลงเปลีย่นมาเป็นเรือ่งของการ

ใหท้ีพ่ักพงิกบัแรงงานขา้มชาตแิทน  ทําใหส้ถานบรกิารหลายแห่งเปลีย่นสถานบรกิารไม่ใหม้ทีีพ่ักพงิอกีตอ่ไป

และยกเลกิความผดิเตร็ดเตร่ ทีทํ่าใหล้ดการจบักมุแบบ “เจอเป็นจบั” ใชค้วามว่าลดไม่ได ้เนื่องจากปัจจุบนัยังมี

เจา้หนา้ทีเ่อาความผดิเตร็ดเตรอ่ยู่ จากพืน้ทีพ่ทัยามขีา่ว “เปิดหลกัฐานจนท.รัฐยดัขอ้หาเตร็ดเตร่ ‗Sex Worker‘

พัทยา-ไม่มกีฎหมายรองรับ” แตเ่จา้หนา้ทีใ่ชว้ธิเีปลีย่นขอ้กลา่วหาเป็น “กระทําการไรป้ระโยชนต์อ่การ

ทอ่งเทีย่ว” ขอ้มูลจากขา่วTCIJ ออนไลน ์

ในปี พ.ศ. 2540 มีพระราชบัญญัตมิาตรการในการป้องกันและปราบปรามการคา้หญงิและเด็ก พ.ศ. 

๒๕๔๐ ยังมไิดก้ําหนดลกัษณะความผดิใหค้รอบคลมุการกระทํา เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากบุคคลที่

มไิดจํ้ากัดแต่เฉพาะหญงิและเด็ก  และกระทําดว้ยวิธีการที่หลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะไทยไดล้งนาม

อนุสญัญาสหประชาชาตเิพือ่ตอ่ตา้นอาชญากรรมขา้มชาต ิทีเ่พิม่เตมิในเรื่องของการคา้มนุษยใ์นหญงิและเด็ก

จงึม ีพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 ขึน้ 

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542   

เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบัญญัตฉิบับนี้เนื่องจากในปัจจุบันผูป้ระกอบอาชญากรรมซึง่กระทํา

ความผดินัน้มากระทําการในรูปแบบตา่ง ๆอันเป็นการฟอกเงนิ เพือ่นําเงนิหรอืทรัพยส์นินัน้ไปใชเ้ป็นประโยชนใน

การกระทําความผดิตอ่ไปไดอ้กี ทําใหย้ากแกก่ารปราบปรามการกระทําผดิกฎหมายเหลา่นัน้ และโดยทกุฎหมาย

                                                             
1

 เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ไดป้ระกาศใชบ้งัคบั
มาเป็นเวลานาน บทบญัญติัท่ีมีอยูโ่ดยเฉพาะอยา่งยิง่บทก าหนดโทษไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และโดยท่ีการคา้ประเวณีมี
สาเหตุส าคญัมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม ผูก้ระท าการคา้ประเวณีส่วนมากเป็นผูซ่ึ้งดอ้ยสติปัญญาและการศึกษา สมควรลดโทษ
ผูก้ระท าการคา้ประเวณี และเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นไดรั้บการคุม้ครองและพฒันาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการให้การอบรมฟ้ืนฟู
จิตใจ การบ าบดัรักษาโรค การฝึกอบรมและพฒันาอาชีพตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวิตและในณณะเดียวกนัเพ่ือเป็นการปราบปราม
การคา้ประเวณีและเพ่ือคุม้ครองบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ีอาจถูกล่อลวงหรือชกัพาไปเพ่ือการคา้ประเวณี สมควรก าหนด
โทษบุคคลซ่ึงกระท าช าเราโสเภณีเด็กในสถานการคา้ประเวณี บุคคลซ่ึงหารายไดจ้ากการคา้ประเวณีณองเด็กและเยาวชน และบิดา 
มารดา หรือผูป้กครอง ซ่ึงมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการจดัหาผูอ้ยูใ่นความปกครอง ไปเพ่ือการคา้ประเวณีกบัให้อ  านาจศาลท่ีจะถอน
อ านาจปกครองณองบิดา มารดา หรือผูป้กครองณองผูก้ระท าความผดิซ่ึงเป็นเด็กเพราะเหตุท่ีมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจให้ผูอ้ยูใ่นความ
ปกครองกระท าการคา้ประเวณี นอกจากนั้น ในปัจจุบนัปรากฏว่าไดมี้การโฆษณาชกัชวนหรือแนะน าตวัทางส่ือมวลชนในลกัษณะท่ี
เห็นไดว้่าเป็นการเรียกร้องการติดต่อในการคา้ประเวณีกนัอยา่งแพร่หลาย สมควรก าหนดให้การกระท าดงักล่าวเป็นความผดิ จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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ทีม่ีอยู่ก็ไม่สามารถปราบปรามการฟอกเงนิหรือดําเนนิการกับเงนิหรือทรัพยส์นินัน้ไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการ

กระทําความผดิตอ่ไปไดอ้กี ทําใหย้ากแกก่ารปราบปรามการฟอกเงนิหรอืดําเนนิการกับเงนิหรือทรัพยส์นินัน้ได ้

เท่าที่ควรดังนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรกําหนดมาตรการต่าง ๆ ให ้

สามารถดําเนนิการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึจําเป็นตอ้งตราพระราชบัญญัต ิ

นี้พระราชบัญญัตนิี้มกีารเพิม่เตมิ และปรับปรุงหลายครัง้จนถงึลา่สดุคอื ฉบับที ่5 ซึง่ปรับในปี พ.ศ.2558 

10. ปี พ.ศ.2544 ไดเ้กดินโยบายจัดระเบียบสงัคมขึน้  จัดทําฐานขอ้มูลสถานบรกิาร เพื่อควบคุมสถาน

บรกิารทีภ่าครัฐเห็นว่าเป็นแหล่งทําเงนิแต่ก็เป็นแหล่งของปัญหาอาชญากรรมต่างๆ นํามาซึง่การจดทะเบียน

พนักงานบรกิารทีทํ่างานอยู่ในสถานบรกิารตา่งๆ นโยบายนี้เกดิข ึน้ในยุคของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร ทีต่อ้งการ

ยกสิง่ที่ผดิกฎหมายใตด้นิข ึน้มาบนดนิ ซึง่การจดทะเบียนไดใ้ชใ้บบันทกึอาชญากรของตํารวจเป็นตัวจดและ

พมิพล์ายนิว้มอื 10 นิว้ของพนักงานบรกิาร โดยให ้ฉบับหนึง่อยู่ทีส่าํนักงานตํารวจในพืน้ที ่และอกีฉบับเก็บไวย้ัง

สถานบรกิารหา้มเซ็กโชว,์ ไม่ใหเ้ปิดสถานบรกิารเกนิกว่าต ี2, หา้มคนทีม่ีอายุนอ้ยกว่า 20 ปีเขา้สถานบรกิาร, 

หา้มขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล ์ก่อน 6 โมงเย็น, และมีการกําหนดเขตสถานบรกิารขึน้ อย่างไรก็ตาม ในปี 

2545 เมื่อการซอ้มรบ Cope Tiger 2002 ทีร่่วมกันหลายประเทศ มาใชป้ระเทศไทยเป็นทีซ่อ้ม โดยมีทหาร

นานาประเทศมาซอ้มรบในประเทศไทยกว่า 1,100 นาย รัฐมนตรีมหาดไทยยุคนัน้ ไดม้ีคําสัง่เฉพาะกจิข ึน้มา 

เพือ่ตอ้นรับเหลา่ทหารนานาชาต ิใหไ้ดผ้่อนคลายหลงัการซอ้มหนักในสถานบรกิารไทยได ้คําสัง่นัน้มผีลใหบ้าร์

และสถานบรกิารอื่น ๆเปิดเกนิตี 2 ได ,้ ผ่อนผันการบังคับเขตุสถานบรกิาร และหา้มไม่ใหส้ถานบรกิารฉวย

โอกาสขึน้ราคาคา่บรกิาร ผลทีต่ามมาคอืผูห้ญงิตอ้งทํางานเร็วข ึน้แตเ่ลกิชา้เหมอืนเดมิ  มสีว่ยมากขึน้  มกีารหัก

เงนิผูห้ญงิมากขึน้  ผูห้ญงิทําความผดิมากขึน้ 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546  

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบับที9่ 

ในสว่นของการคุม้ครองเด็ก และอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิด็ก จงึทําใหม้ีกฎหมายนี้ข ึน้มา โดยเฉพาะมาตรา 26

ภายใตบ้ังคบับทบัญญัตแิห่งกฎหมายอืน่ ไม่ว่าเด็กจะยนิยอมหรอืไม่ หา้มมใิหผู้ใ้ดกระทําการ ใน(3)ทําใหเ้ด็กมี

ความประพฤตเิสีย่งตอ่การกระทําผดิ(5)กระทําดว้ยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากเด็ก

(8)ว่าถงึสถานทีห่า้มมใิหเ้ด็กเขา้(9)กระทําการอันมีลักษณะลามกอนาจาร12  กฎหมายนี้ไดม้ีการคุม้ครองเด็ก

ไวอ้ย่างครบถว้นแลว้  หากไม่มีการคอรัปชั่นก็จะทําใหเ้จา้หนา้ที่สามารถปฏบิัตไิดอ้ย่างเต็มที่  อีกทัง้หาก

พนักงานบรกิารทีทํ่างานอยู่ในสถานบรกิารนัน้ไม่ตอ้งกลวัว่าตนจะถกูจับตามพรบ.ปรามการคา้ประเวณีก็ย่อมจะ

สามารถเป็นกําลงัทีส่าํคญัในการคุม้ครองเด็กอกีทาง 

ใน พ.ศ. 2546  กระทรวงยุตธิรรมเคยพจิารณาขอ้เสนอในการทําใหก้ารคา้ประเวณีเป็นอาชพีถกูกฎหมาย

เพือ่ประโยชน์ดา้นสขุภาพและภาษี โดยมีการเปิดรับฟังความคดิเห็นสาธารณะขึน้ ของการทําใหถู้กกฎหมาย

คาดว่าจะเพิม่รายไดภ้าษี ลดการทุจรติ และปรับปรุงคุณภาพชวีติของผูค้า้บรกิารทางเพศ มีการกล่าวถงึอยู่

เรือ่ยๆ ในสงัคมไทย แตก่็ไม่มคีวามคบืหนา้อกีนับแตนั่น้มาและในปีเดยีวกันนี้ทางมูลนธิเิอ็มพาวเวอรไ์ดร้อ้งต่อ

คณะกรรมการสทิธใิหย้กมาตรา 5 (2) ระบุว่า ‗เตร็ดเตร่หรอืคอยอยู่ตามถนนหรอืสาธารณะสถานในลักษณะหรือ

อาการที่เห็นไดว้่า เป็นการเรียกรอ้งการตดิต่อในการคา้ประเวณี ‘ ใน พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ
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คา้ประเวณีพ.ศ.2539 ออก เนื่องจากขอ้หานี้ทําใหเ้กดิความไม่เท่าเทียมทางเพศ และไม่เคารพสทิธขิอง

ประชาชน 

ในปี 2543  UN หรอืสหประชาชาตไิดต้ัง้นโยบาย ―ตอ่ตา้นการคา้มนุษยท์กุรูปแบบ‖และในปีต่อมา 2544 จอรจ์ 

ดบัเบลิยู บูช เอาการขายบรกิารมาเป็นประเด็นหลักในการต่อตา้นการคา้มนุษย ์ เพราะส ิง่นี้ทําใหทุ้กคนเขา้ใจ

ผดิว่าการคา้มนุษย์กับการคา้ประเวณีเป็นเรื่องเดียวกัน ในปี2546  เร ิม่มีการตรวจสอบจากอเมรกิา  ที่จะให ้

คะแนนกบัประเทศตา่งๆ ในการจัดการปัญหาการคา้มนุษย์    

พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์พ.ศ.2551 

ตามทีป่ระเทศไทยไดร้่วมลงนามในพธิสีารว่าดว้ยการตอ่ตา้นการคา้มนุษยเ์มื่อ ปี พ.ศ.2545 นัน้ ปรากฏ

ว่าขณะนี้ปัญหาเกีย่วกบัการคา้มนุษยก์ําลังถูกหยบิยกขึน้มากล่าวถงึในเวทกีารประชมุหลายระดับ 13 ไม่ว่าจะ

เป็นระดับภูมิภาคหรือระหว่างประเทศ หลายประเทศทั่วโลกต่างเร่งระดมหามาตรการที่เหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพเพือ่ตอ่สูแ้ละปราบปรามกจิกรรมการคา้มนุษยแ์ละเพือ่ชว่ยเหลอืเหยื่อใหพ้น้จากวงจรเหล่านนี้ ใน

สว่นของประเทศไทยเองก็มกีารตืน่ตวัภยัคกุคามของการคา้มนุษยเ์ชน่กนั จะเห็นไดจ้ากการทีห่ลายกลุ่มองคก์ร

ทัง้ภาครัฐและเอกชนไดจ้ัดใหม้ีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ่อยครัง้ คอื รัฐบาล

ประกาศใหก้ารต่อสูก้ับภัยคุกคามจากการคา้มนุษย์เป็นวาระแห่งชาต ิ(ประมาณวันที่ 6 สงิหาคม 2547) 

เชน่เดยีวกับเมื่อคราวทีร่ัฐบาลไดป้ระกาศสงครามกับยาเสพตดิพ.ร.บ.นี้กําหนดใหผู้ห้ญงิและเด็กทีไ่ดร้ับการ

ชว่ยชวีติมา ตอ้งเขา้รับการสงเคราะห ์ทีศู่นยส์งเคราะหแ์ลว้สง่กลับบา้นเกดิหลังจากนัน้ ไม่ว่าผูห้ญงิและเด็ก

เหลา่นัน้จะตอ้งการกลบับา้นหรอืไม่ก็ตามกฎหมายปราบปรามการคา้มนุษย ์ ถกูใชใ้นการจับผูห้ญงิ ถกูใชใ้นการ

จับคนผดิตลอด 10ปี ทีผ่่านมา ดว้ยขบวนการลอ่ซือ้โดย NGOตา่งชาตริ่วมกบัเจา้หนา้ที ่ 

การ―ล่อซือ้พนักงานบรกิาร‖ เป็นวธิีการทีไ่ม่ถูกตอ้งตามหลังสทิธมินุษยชน และ ป.วอิาญามาตรา 226  

ถอืว่าเป็นปฏบิัตกิาร  ทีร่่วมกระทําความผดิของเจา้หนา้ที ่การบุกทลายก็เป็นการละเมดิศักดิศ์รีความเป็นมนุษย ์

และเป็นการกระทําทีรุ่นแรงตอ่พนักงานบรกิาร และสรา้งผลกระทบต่อพนักงานบรกิารทัง้หมด  แต่ล่าสดุก็ยังมี

การลอ่ซือ้ และการบุกทลายสถานบรกิารอยู่ 

พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้มนุษย ์กบั พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีมผีลกระทบตอ่กนั  

เพราะพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีทําใหค้นทํางานยังผดิกฎหมาย  เวลาทีม่กีารปราบปราม

การคา้มนุษยก์็มกัจะรวบจับคนทีทํ่างานทัง้หมดโดยใชข้อ้หาจากมาตรา 6 มั่วสมุในสถานคา้ประเวณี ในพ.ร.บ.

ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี มาอา้งในการกวาดจับคนทัง้หมดแลว้คอ่ยคดัเลอืกเหยือ่อกีที  ดว้ยเหตนุี้

คนทํางานจงึไม่สามารถแจง้ไดใ้นกรณีทีม่กีารคา้มนุษย ์ และยังไม่สามารถเป็นพยานได ้ อํานาจในการตอ่รอง

กบันายจา้งไม่ม ี ไม่สามารถเรยีกรอ้งไดห้ากรา้นจะนําคนทํางานทีอ่ายนุอ้ยกว่า 18 ปีเขา้มาทํางาน เพราะ

นอกจากตนเองจะถกูจับแลว้ยังอาจถกูหมายหัวจากเจา้ของสถานบรกิาร  และผลกระทบไปยังครอบครัวได ้
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รปูแสดงล าดบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ประเวณี 

ตารางแสดงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงานบรกิาร กฎหมายทีใ่ชใ้นการลงโทษเอาผดิ จับกมุ พนักงาน

บรกิาร ขอ้สงัเกต คอื กฎหมายปราบปรามการคา้ประเวณีเพียงอย่างเดยีวทีส่รา้งกําแพง กดีกัน้สทิธติ่าง ๆ ที่

พนักงานบรกิารควรไดร้ับ ถูกเลอืกปฏบิัต ิถกูแสวงหาประโยชน์ 
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2. หนว่ยงานทีใ่ชก้ฎหมายปราบปรามการคา้ประเวณี  

เจา้หนา้ทีต่ ารวจ 

เจา้หนา้ทีต่ํารวจเป็นเจา้หนา้ทีห่ลักในการตรวจสอบผูก้ระทําผดิ ตํารวจถูกเรียกชือ่ตามความรับผดิชอบ  

ตํารวจกองปราบ ตํารวจดับเพลงิ ตํารวจน้ํา ตํารวจตระเวนชายแดน ตํารวจรถไฟ ตํารวจป่าไม ้ตํารวจจราจร 

ตํารวจนครบาล ตํารวจทางหลวง ตํารวจภธูร ตํารวจลบั ตํารวจวัง ตํารวจสภา ตํารวจสนัตบิาล ตํารวจหลวง เป็น

ตน้ แตต่ํารวจทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานบันเทงิหรอืสถานประกอบการ จะเป็นตํารวจกองปราบมหีนา้ทีต่รวจสอบ ดูแล

ความเรียบรอ้ย เนื่องจากสถานบริการส่วนใหญ่มีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจา้หนา้ที่ตํารวจตอ้ง

ตรวจสอบไม่ใหม้ีการคา้ประเวณีแฝง หากไดร้ับการรอ้งเรียนก็สามารถไปตรวจได ้หากไม่ทําการตรวจตามที่

รอ้งเรยีนก็อาจจะมคีวามผดิฐานละเลยไม่ปฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย ์(พม.) 

กระทรวงภาคสงัคมในการทําหนา้ทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาสงัคม การสรา้งความเป็นธรรมและความเสมอภาค

ในสงัคม เป็นสว่นราชการในสงักดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์มหีนา้ทําดปูระชาชนทุก

กลุม่เป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตร ีผูด้อ้ยโอกาส คนพกิาร ผูส้งูอายุ มคีวามมั่นคงในการดํารงชวีติ ให ้

มีการพิทักษ์และคุม้ครองสทิธิตามกรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พนักงานบริการจัดว่าเป็น

กลุม่เป้าหมายหนึง่ภายใตก้ารดแูลของ สค.กรมการสตรแีละครอบครัว ทีม่หีนา้ที่ในการแกปั้ญหาการคา้ประเวณี

ใหก้ารดแูล คุม้ครองพนักงานบรกิารเป็นหนึง่ในภารกจิของกรมกจิการสตรแีละครอบครัว 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง มอํีานาจดําเนนิการเกีย่วกบัการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การสบืสวนสอบสวนคดอีาญาใน

หนา้ทีพ่นักงานฝ่ายปกครอง และการอํานวยความเป็นธรรมใหแ้กป่ระชาชนจะลงตรวจสถานบันเทงิและสถาน

บรกิาร สว่นมากจะตรวจเรือ่งเด็ก ยาเสพตดิและอาวธุของผดิกฎหมายและตรวจว่ามกีารลกัลอบคา้ประเวณี

หรอืไม่ และหากทจุรติในเสน้ทางการเงนิ จะสัง่ปิดสถานประกอบการ โดยอาศยัอํานาจตามกฎหมาย แต่

สว่นมากเจา้หนา้ทีร่ฐัจะตอ้งไดร้บัการรอ้งเรยีนจงึจะมกีารตรวจสอบและลงตรวจ   

มลูนธิ ิและ องคก์ร NGO ตา่งๆ  

องคก์รเอ็นจโีอ ทํางานดา้นตอ่ตา้นการคา้มนุษยแ์ละสนับสนุนหน่วยงานการทํางานของผูท้ีบ่ังคบัใชก้ฎหมายใน

ประเทศไทย และจะเป็นผูท้ีค่อยหาเบาะแสการคา้ประเวณีเด็กตามสถานบรกิารตา่งๆ ซึง่เขา้ขา่ยการคา้มนุษย ์

ไม่ว่าจะเป็นอาบอบนวดหรอืคาราโอเกะ และจะคอ่ยแจง้เบาะแสไปยังหน่วยงานของภาครฐัและลงบุกทลายเมือ่

แน่ใจแลว้ว่ามเีด็กในสถานบรกิาร  

กรมสอบสวนคดพีเิศษ(DSI) ศนูยต์อ่ตา้นการคา้มนษุย ์

อํานาจหนา้ที ่ของหน่วยงาน DSI พัฒนากฎหมาย กฎระเบยีบ รูปแบบ วธิกีาร และมาตรการในการป้องกนั 

ปราบปรามและควบคมุอาชญากรรมทีม่ผีลกระทบอย่างรา้ยแรงตอ่เศรษฐกจิ สงัคม ความมัน่คง และ

ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศ และถา้มกีารแจง้เบาะแสวา่มกีารคา้มนุษยก์จ็ะมกีารเขา้ไปตรวจสอบ  
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ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง  

มหีนา้ทีใ่นการตรวจบุคคลทีเ่ดนิทางเขา้มาในและออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทัง้ใหบ้รกิารคนตา่งดา้วทีอ่ยู่ใน

ประเทศไทย  เป็นการเดนิทางเขา้ออกประเทศโดยใชพ้าสปอรต์ ดงันัน้ สาํนักงานตรวจคนเขา้เมอืง จงึเป็น

หน่วยงานทีส่าํคญั ทัง้งานการใหบ้รกิารในการเดนิทางขา้มแดนและการรกัษาความมั่นคงของประเทศ ในกรณี

เป็นพนักงานบรกิารทีเ่ป็นแรงงานขา้มชาต ิเมือ่ถกูจับ ปรบัจะถกูสง่ตวัใหก้บั ตม.เพือ่ผลกัดนัสง่กลบัประเทศตน้

ทางและจะถกูแสตมป์หนังสอืเดนิทางทีห่า้มเขา้ประเทศไทย โดยวงเล็บวา่ กระทําความผดิเขา้ไปมั่วสมุใน

การคา้ประเวณี  มาตรา 12 (8) 

นกัขา่ว 

เป็นบุคคลทีร่วบรวม เขยีน และเผยแพร่ขา่ว หรอืการใหข้อ้มูลลา่สดุแกส่าธารณะ นักขา่วอาจทํางานในประเด็น

ทัว่ ๆ ไป  และจะตดิตามหรอืทํางานรว่มกบัเจา้หนา้ทีร่ัฐ ในการลงบุกทลายสถานบรกิารเพือ่เผยแพร่ขา่ว แต่

กลบัละเมดิผูห้ญงิโดยการถา่ยรูปผูห้ญงิออกมาเผยแพร่เยีย่งอาชญากร   

กองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนษุย ์(ปคม.) 

เป็นหน่วยงานรบัแจง้เหตกุารคา้มนุษยแ์ละลงตรวจสอบพรอ้มกบัเจา้หนา้ทีร่ัฐ ตามทีไ่ดร้ับแจง้ว่ามกีารคา้มนุษย์

ในสถานบรกิาร  

กองบญัชาการต ารวจทอ่งเทีย่ว  

จะทําหนา้ที่ดา้นดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอ้ย การป้องกันและการปราบปราม

อาชญากรรมทัว่ราชอาณาจักร และการใหบ้รกิารชว่ยเหลอืประชาชน และใหค้วามปลอดภยัแกนั่กทอ่งเทีย่ว  จงึ

จะเห็นจากขา่วทีล่งตรวจสถานบรกิารตา่งๆ เพือ่ชว่ยป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยใ์นการคา้ประเวณี 

 เห็นไดช้ดัเจนว่าหน่วยงานทีทํ่างานโดยหลกัจะเป็นหน่วยงานเพือ่การจับกมุ ลงโทษเป็นหลัก พนักงาน

บรกิารเป็นเป้าหมายการทํางานหลักของหลายหน่วยงาน เนื้องานมักจะจบทีข่ัน้ตอนการจับกุม ปรับดําเนนิคด ี

แตใ่นทางปฏบิัตกิารฟ้ืนฟ ูคุม้ครองตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณีนัน้ไม่ได ้

ปฏบิัตเิลย เชน่ หน่วยงาน พม.ไม่เคยเขา้ไปชว่ยเหลอื หรอืกระทรวงแรงงานไม่เคยเขา้ไปตรวจสอบเงือ่นไขการ

ทํางานทีล่ะเมดิลกูจา้ง ยิง่ถา้หากถกูดําเนนิคดใีนความผดิคา้ประเวณีแลว้ก็ไม่สามารถพึง่พาหน่วยงานใดได ้  

 

3. วธิกีารใช ้กฎหมายและนโยบายการปราบปรามการคา้ประเวณี  

การตรวจคน้สถานบรกิาร 

วธิกีารของเจา้หนา้ทีท่ีทํ่าประจําคอื เจา้หนา้ทีใ่นแต่ละพื้นทีจ่ะลงตรวจเป็นประจําและตรวจความเรียบรอ้ย 

โดยเนน้ตรวจเปิดเกนิเวลาและมีเด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปีมาเที่ยวหรือเปล่า และตรวจใบอนุญาตการเปิดสถาน

บรกิารและเครือ่งดืม่แอลกอฮอร ์เชน่ในปี 2559 ไดม้ีการลงตรวจสถานบรกิารไปแลว้ 147,987 รา้น และตรวจ

พบรา้นทีก่ระทําความผดิ 750 รา้น ทีเ่ปิดไม่ถกูตอ้ง เชน่เปิดเกนิเวลา มเีด็กมาเทีย่ว เปิดสถานบรกิารใกลว้ัดและ

โรงเรยีนเป็นตน้ในการลงตรวจทุกครัง้เจา้หนา้ทีจ่ะถ่ายรูปผูห้ญงิและถ่ายบัตรประจําตัวของผูห้ญงิทีทํ่างานใน
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รา้นทุกคนและถา้ตรวจบัตรเจอคนเป็นแรงงานขา้มชาตทํิางานผดินายจา้งหรือทํางานผดิประเภทจะถูกจับไป

โรงพักและปรับปลอ่ยทัง้นายจา้งและพนักงาน แตส่ ิง่ทีเ่จา้หนา้ทีร่ัฐหรอืหน่วยงานอื่นไม่เคยมีใครมาลงตรวจจะ

เป็นเรือ่งความปลอดภยัในทีทํ่างาน เงือ่นไขการทํางานและสวัสดกิารทีพ่นักงานควรทีค่วรจะไดร้ับ ยังไม่พบว่ามี

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเรือ่งดงักลา่ว จงึเป็นสาเหตทํุาใหพ้นักงานถกูเอาเปรยีบจากนายจา้งมาโดยตลอด  

เจา้หนา้ทีจ่ะทําการเขา้ตรวจคน้ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง การตรวจการจดทะเบยีนสถานบรกิาร, การตรวจเรื่องการ

คา้ประเวณี, การเปิดปิดรา้นตามเวลา และการตรวจใบอนุญาตทํางานของแรงงานขา้มชาต ิเป้าหมายในการ

ตรวจเพื่อจับกุม ไม่ใชก่ารตรวจในเรื่องการคุม้ครองตรงจุดนี้เป็นเงื่อนไขทีทํ่าใหเ้กดิการเรียกรับสว่ย เจา้ของ

สถานบรกิารตอ้งการเปิดเกนิเวลาบา้ง หรือมีการจา้งแรงงานขา้มชาตทิีม่ีใบอนุญาตถูกตอ้งแต่จะมีความผดิที่

ทํางานไม่ตรงตามทีอ่นุญาต  

 

การจบักมุ คมุตวั  เจา้หนา้ทีส่ว่นกลางจะลงตรวจสถานบรกิารในทุกพื้นทีข่องจังหวัด โดยเนน้ตรวจสอบ

แรงงานขา้มชาต ิใบอนุญาต เด็ก และ การคา้มนุษย ์แตบ่างครัง้ก็จะมีพลเมืองดแีจง้เหตุมาว่ามีการคา้ประเวณี 

เจา้หนา้ทีก่็จะสง่สายลับเขา้ไปทําการล่อซือ้และบุกเขา้ไปจับเลย โดยจับขอ้หามั่วสมุในสถานการคา้ประเวณี 

และถา้ตรวจว่ารา้นไหนไม่มใีบอนุญาตสถานบรกิารจะถกูสัง่ปิด 5 ปี สว่นพนักงานบรกิารจะถกูจบัปรับปลอ่ย สว่น

คนทีทํ่างานยนืตามถนนหรอืสาธารณะแบบอสิระคนเดยีว เจา้หนา้ทีจ่ะใชดุ้ลพนิจิเขา้ไปขอตรวจจะขู่ใหย้อมรับ

ผดิโดยใชถ้งุยางเป็นหลกัฐานในขอ้หาเตร็ดเตร่ รบเรา้ชกัชวนเพือ่การคา้ประเวณี ตาม มาตรา 5   

บางทกี็จะเรยีกเก็บเงนิโดยตรงกบัคนทํางานถา้ไม่จ่ายก็จะถูกจับไปทําประวัตจิ่ายค่าปรับ 500-1,000 บาท  

และถา้หากเจา้หนา้ทีต่อ้งการทํายอดในการจับ เจา้หนา้ทีจ่ะขอความรว่มมอืกบัคนทีเ่คยมปีระวตัอิยู่แลว้ใหไ้ปถกู

จับทําประวัตเิสยีคา่ปรับในขอ้หาคา้ประเวณี และคนทีทํ่างานในรา้นเจา้หนา้ทีก่็จะขอความร่วมจากเจา้ของสถาน

บรกิาร โดยทางรา้นจะใหจ้ับชือ่หรอืทําการโหวตถา้ตรงกบัชือ่ใครก็จะตอ้งไปโรงพักเพื่อบันทกึประวัตใินขอ้หา

คา้ประเวณี 

10 ปีทีผ่่านมาจบัผูเ้สยีหาย 300 คนทกุปี ซึง่สง่ผลกระทบกบัคนทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการคา้มนุษย ์ เพือ่ใหไ้ด ้

ผูเ้สยีหาย 10 คน ตอ้งจับถงึ 100 คน เชน่กรณีนาตาลอีาบอบนวดจับ 121 คน ไดผู้เ้สยีหาย 15 คน ลา่สดุทีร่า้น

อายอบนวดวติอเรยี ซเีคร็ดจับผูห้ญงิ 113 คน ไดผู้เ้สยีหาย 8 คน สว่นคนทีเ่หลอืถกูจบัขอ้หามั่วสมุในสถาน

คา้ประเวณี ในหนึง่ปีพนักงานบรกิารถกูจับไมน่อ้ยกว่า 3 หมืน่คน  ตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.ปรามการคา้

ประเวณีเพือ่ชว่ยคนทีด่อ้ยโอกาส แตเ่ราเห็นว่าการจบักมุไม่ไดเ้ป็นการใหโ้อกาสแตอ่ย่างไร 

 

วธิ“ีการลอ่ซือ้” หรอืทีเ่รยีกว่า “การสรา้งหลกัฐาน” เพือ่กลา่วโทษความผดิ ในขอ้หาการคา้ประเวณี มักจะ

ปลอมตวัไปเป็นลกูคา้และตสีนทิกบัผูห้ญงิทีทํ่างานในสถานบรกิาร เพื่อสรา้งความไวใ้จกับทางรา้นและผูห้ญงิ 

โดยใชว้ธิเีลอืกผูห้ญงิไปน่ังพูดคยุดว้ย ทําตวัสภุาพ ซือ้ดืม่ใหแ้ละจะกลบัมาหาบอ่ยๆ และมักจะถามว่ามเีด็กไหม 

เพือ่สรา้งความรูส้กึทีด่ ีทําใหผู้ห้ญงิไวใ้จโดยไม่รูต้วั และใชเ้วลาในการสรา้งความไวใ้จกว่า 3 เดอืนก่อนทําการ

ลอ่ซือ้ จากรายการถามตรงกบัจอมขวัญ ทีม่เีจา้หนา้องคก์ร NVADER ออกมาตอบคําถามการใชเ้วลาในการลง

สบื ก่อนการล่อซือ้ทีห่ลอกล่อใหผู้ห้ญงิกระทําความผดิไปดว้ย โดยใชเ้งนิทีล่่อซือ้กับผูท้ีล่่อซือ้เป็นหลักฐาน

พยานในการเอาผดิผูห้ญงิ  
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การล่อซื้อมีความยอ้นแยง้ในการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่  ต่อพนักงานบรกิารหญิง ในวันที่ 5 เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2560 พล.อ.ไกรบูลย ์ทรวดทรง กรรมาธกิาร สํานักงานยุทธศาสตรต์ํารวจ, สํานักงานตํารวจ

แห่งชาต ิไดเ้ขา้ร่วมการประชมุ เวท ีCEDAW (อนุสญัญาว่าดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบิัตติอ่สตรใีนทกุรูปแบบ ณ 

กรุงเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ไดก้ลา่วถงึเรือ่งการลอ่ซือ้ไวว้่า  ―กรณี ลอ่ซือ้ ปฏบิัตกิารนี้เราใคร่ขอยืนยัน

ใหค้วามมั่นใจว่าคณะกรรมการฝ่าย   ยุทธการตํารวจไม่เคยม ีนโยบายปฏบิัตกิารเชน่นี้เลย และไม่สนับสนุนให ้

เจา้หนา้ที ่  ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาตใิชว้ธิีนี้ สํานักงานตํารวจแห่งชาตไิทย ยนิดรีับฟังขอ้มูลหรือการ

รอ้งเรยีนจากทกุๆ คนเกีย่วกบัการปฏบิัตทิีไ่ม่ถกูตอ้ง และพรอ้มเสมอทีจ่ะ   ทําการสอบสวนเอาผดิต่อเจา้หนา้ที่

เหลา่นัน้‖ แตใ่นความเป็นจรงิในปัจจุบันยังมเีจา้หนา้ทีบ่างหน่วยงานยังทําการล่อซือ้ และเห็นชอบในการสรา้ง

หลักฐานดว้ยวธิีการ ―ล่อซือ้‖อยู่ ตํารวจ กรมการ ปกครอง กรมสอบสวนคดพีเิศษ(DSI) การตรวจคน้รา้น ว่า

สถานที่นั ้นๆมีความเสี่ยง หรือสงสัยว่า  เขา้ข่ายมีการคา้ประเวณีแอบแฝง และพบว่าเขา้ข่ายกระทําผิด

คา้ประเวณี หรอืสงสยัว่ามกีารคา้ประเวณี บุคคลทีอ่ยู่ภายในรา้นนัน้จะถกูจับกมุตวัทนัทใีนขอ้หามั่วสุม่ในสถานที่

มกีาร  คา้ประเวณี มาตรา 6 ใน พ.ร.บ. ปราบปรามการคา้ประเวณี 2539 บุคคลทีอ่ยู่ในรา้นนัน้รวมไปถงึ แคท

เชยีร,์ พนักงานเสริฟ์,แม่บา้น,พนักงานตอ้นรับ และพนักงานทีทํ่างานในรา้น และกฎหมายฉบับนี้ยังเปิดชอ่งทาง

ใหม้อีงคก์รเอกชน NGO ตา่งชาตทิีทํ่างานตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์ Lift  international เดมิชือ่ NVADER ทีไ่ดร้ับ

เงนิทุนจาก Tearfund NZ, Cord Ministries USA, Stewardship UK‖  ทีเ่ขา้มาทําการล่อซือ้ องคก์ร Lift 

international จะปฏบิัตกิารล่อซือ้กับกลุ่มพนักงานบรกิารหญงิ ในการล่อซือ้ไม่เพียงแต่สรา้งการตีตราจาก

สงัคมตอ่พนักงานบรกิารทีเ่พิม่ข ึน้ แตย่ังสรา้ง บาดแผลภายในใจของผูห้ญงิทีต่อ้งถูกล่อซือ้เหมือนเป็นส ิง่ของ

และทําลายความเชือ่ใจของ  ผูห้ญงิเพียงเพื่อสรา้งหลักฐานเพื่อแจง้เบาะแสไปยังเจา้หนา้ทีบุ่กลายรา้นขา้

จับกมุ                                                                                                                               

เวลาตํารวจมาลอ่ซือ้ เขาก็จะทําทตีสีนทิกบัเจา้ของรา้น หรอืพนักงาน มาบ่อยๆ แต ่ ถา้มาคยุเฉยๆแตไ่ม่ซือ้

มันก็แปลก เคยคยุกบันอ้งคนหนึง่ทีเ่ขารูส้กึกบัตํารวจทีม่าล่อซือ้ เกนิกว่าคําว่าลูกคา้ สดุทา้ยตํารวจคนนัน้เป็น

คนสอบปากคํานอ้งเขาเอง เขาก็น่ังอยู่กับ  ตํารวจคนอื่น นอ้งเขาก็ไม่ไดรู้ส้กึโกรธอะไรแต่แค่รูส้กึอายแทน

ตํารวจคนนัน้มากกว่าที ่ ตอ้งเล่ารายละเอียดทุกอย่างใหค้นอื่นรับรูด้ว้ย‖ เจนพนักงานบรกิารกล่าว  ชว่งเดอืน

มถินุายน 2559 ทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดม้ีปฏบิัตกิารบุกทลาย รา้นนาตาลอีาบอบนวด ที ่ ไดร้ับเบาะแสจากองคก์ร 

องคก์ร Lift international ว่ามกีารคา้ประเวณี   

 

การบุกทลายของเจา้หนา้ที ่จะตอ้งขออนุมัตใินการบุกจับจากผูบ้ังคับบัญชาหรือศาล และจะตัง้ซื้อ

หน่วยงานปฏบิัตกิารชดุพเิศษกอ่นจะลงบุกทลาย การลงบุกทลายสถานบรกิาร ทีร่่วมมอืกบัหน่วยงานทีม่ากกว่า 

100 คน ม ีกรมการปกครอง,ตํารวจ ,ทหาร,กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(พม.)  องคก์ร 

NGO ทีทํ่าต่อตา้นการคา้มนุษย ์,นักข่าวจากสํานักต่างๆ ทีร่่วมขบวนการดว้ยทุกครัง้8  หลังจากทําการล่อซือ้

แลว้ข ึน้หอ้งไปเจา้หนา้ที่จะแสดงตัวจับกุมโดยใชถุ้งยางอนามัยและเงินเป็นหลักฐานในการเอาผิดฐาน

คา้ประเวณี หลังจากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะสง่สัญญาณใหก้องกําลังเสรมิบุกเขา้ทลายและจับกุมผูจ้ัดการ ผูห้ญงิที่

ทํางานในรา้น โดยตัง้ขอ้หามั่วสมุในสถานบรกิารคา้ประเวณี โดยมนัีกขา่วตามเขา้ไปถา่ยรูปผูห้ญงิลงสือ่ว่ามกีาร

บุกทลายรา้นอะไร และนักสงัคม สงเคราะห ์(พม.)ตามเขา้ไปเพือ่ตรวจสอบว่าเด็กถูกล่อลวงมายังไงและจะทํา

หนา้ทีด่แูลเด็กหรอืทีเ่รยีกว่าเหยือ่ สว่นผูห้ญงิทีถ่กูจับ ปรับในความผดิมั่วสมุในสถานการคา้ประเวณี ขอ้สงัเกต
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คอืจะไม่เคยมลีกูคา้ทีถ่กูเอาความผดิในความผดิมั่วสุม่ในสถานคา้ประเวณีเลย กฎหมายมีการเลอืกปฏบิัตใินตัว

มันเอง 

 

การเก็บ “ส่วย” หรอื คอรปัช ัน่ เกี่ยวขอ้งกับหลายเรื่อง เช่นผูไ้ดผ้ลประโยชน์ จากการคา้ประเวณี 

เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บเงนิประจําตามสถานประกอบการและคนทีทํ่างานแบบอสิระตามทีส่าธารณะ จ่ายแลว้แบบไม่มี

ใบเสร็จและไม่มีการบันทกึประวัต ิทีจ่่าย 200-300 บาทต่อครัง้ สว่นทางสถานประกอบการจ่ายเป็นรายเดอืน

และรายวัน บางทตีอ้งจ่ายเป็นส ิง่ของหรอืใหใ้ชบ้รกิารฟรใีนวันพเิศษ เชน่วันเกดิ ปีใหม่และอืน่ๆ  

ขอ้มูลรายงาน จากรายการ ตอบโจทย ์: นาตาร"ี สว่ย "ธุรกจิสเีทา" ตําหนใิหญ่ "วงการสกีาก"ี (9 ม.ิย. 59) 

ทีม่เีจา้หนา้ทีร่ัฐบอกว่า “การซือ้ขายบรกิารยังผดิกฎหมายทําใหต้อ้งแบ่งรายไดค้า่ตวัใหก้ับเจา้หนา้ทีร่ัฐ ทีใ่น 1 

ปี ―เฉลีย่ค่าภาษีนอ้ยกว่าที่จ่ายสว่ย 144 ลา้นบาท ทีต่ามขอ้มูลตอ้งจ่ายภาษีต่อปี 36 ลา้นบาท”  ซึง้ขอ้มูล

รายงานนี้เมือ่ พ.ศ.2538 กอ่นเกดิ พ.ร.บ.ปราบปราม 2539 ซึง่นับว่าเป็นตวัเลขทีจ่่ายสว่ยเยอะมาก จากการบุก

ทลาย พบหลกัฐานการจ่ายสว่ยแตม่ักจะไม่มกีารลงโทษจับกุมได ้เรื่องจะค่อยๆเงียบลงไม่สามารถจับผูท้ีเ่รียก

รับสว่ยได ้

4. ผลกระทบจากการใชพ้.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 

คนท างานบรกิารทางเพศจงึมสีถานะ เป็น อาชญากร 

เมื่อพจิารณาจากการกําหนดโทษ คนทํางานบรกิารทางเพศจงึมีสถานะ เป็น ทัง้อาชญากรทีต่อ้งถูก

ลงโทษทางอาญาและเป็นผูด้อ้ยโอกาสทีต่อ้งเขา้รับการอบรม เพือ่ใหเ้ป็น "พลเมอืงด"ี ได ้ผูใ้หบ้รกิารทางเพศ 

จงึถกูกฎมายกดทบัศักดิศ์รีถงึ สองครัง้สองครา แมส้ถานะของผูใ้หบ้รกิารจะพัฒนาขึน้มากตามพ.ร.บ.ปี2539 

โดยเนน้การใหค้วาม  ชว่ยเหลอืในฐานะเหยือ่ของอาชญากรรมมากกว่าการเป็นอาชญากรเสยีเอง แต่อย่างไรก็

ตาม ไม่ว่าจะกฎหมายฉบับไหนผูใ้หบ้รกิารก็ยังคงอยู่ในฐานะทีอ่ยู่ตํ่ากว่ามนุษยค์นอื่นๆ ในสงัคม ‖   อา้งองิ

จากเว็ปไซต ์ilaw  

ถกูตตีราเลอืกปฏบิตั ิ 

พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 2539 ถูกใชก้ับทุกเพศไม่ว่าจะเป็นหญงิ หรือชาย ในกลุ่ม 

กระเทย หรือสาวประเภทสอง ผูช้าย เกย ์ที่เกี่ยวขอ้งกับการคา้ประเวณี ผลกระทบในกลุ่มกระเทยถูกเลือก

ปฏบิัต ิและมกีารตตีราซํ้าซอ้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานบรกิารหรอืไม่ เชน่ ไดร้ับการปฏบิัตจิากโรงแรมจะถูกมองว่า

เป็นพนักงานบรกิารเจา้หนา้ทีโ่รงแรมจะขอตรวจเช็คบัตรประจําตัวเพื่อเก็บไวเ้ป็นประกัน หรือขอตัวคน้กระเป๋า

ทําตัวเหมือนเป็นเจา้หนา้ที่ตํารวจ และถูกชารต์ค่าหอ้งพัก หรือเก็บเงนิเพิม่ คุณ ทฤษฎ ีสว่างยิง่ เครือข่าย

สขุภาพและโอกาส ไดเ้ลา่เรือ่งการ การเลอืกปฏบิัตขิองเจา้หนา้ทีร่ัฐ และโรงแรมต่อพนักงานบรกิารทีเ่ป็นกระ

เทยทีพ่ัทยาว่า ―สว่นมากคนทีทํ่างานทีพ่ัทยาจะเป็นคนทีม่อีายุ เป็นเกย ์กระเทย และผูห้ญงิ พนักงานบรกิารที่

เป็น TG จะโดนการตตีราจากโรงแรมตา่งๆในพัทยา เชน่ถา้เราไปใชบ้รกิาร   ทางเจา้หนา้ทีโ่รงแรมก็จะขอคดิคา่

หอ้งเพิม่ หรอืขอดบูัตรประชาชน หรอืขอเชค็ดูโทรศัพท ์ว่ามีการนัดหมายกับลูกคา้หรือเปล่า หรือโรงแรมบาง

แห่งก็ไม่ใหเ้ขา้ใชบ้รกิาร เพราะคดิว่าเป็น พนักงานบรกิาร‖    
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ความผดิ ม ัว่สุ่มในสถานทีม่กีารคา้ประเวณี มาตรา 6 ใน  พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการ

คา้ประเวณี2539 หรอืผดิในขอ้หาคา้ประเวณี จะถกูจบัลงบนัทกึประจ าวนั และปรบัเงนิ จ านวน  1,000 

บาทแลว้ปลอ่ยตวั      

แรงงานขา้มชาต ิ– กรณีทีเ่ป็นแรงงานขา้มชาต ิหากถูกจบัในความผดิ ม ัว่สุ่มในสถานที ่ มกีาร

คา้ประเวณี มาตรา6 ใน  พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี 2539 หรอืผดิในขอ้หา

คา้ประเวณี  จะมบีทลงโทษดงันี ้ 

ประวตัทิางอาญา  

ผูห้ญงิทีม่ีประวัตทิางอาญาในขอ้หาการคา้ประเวณีไม่สามารถเริม่ตน้หรือสรา้งชวีติใหม่ที่ดไีดแ้ละไม่

สามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได ้เพราะการทําวซีา่ทําใหต้อ้งถกูตรวจสอบประวตั ิจงึไม่สามารถไปทํางานทีอ่ืน่

หรอืทีไ่หนไดอ้กีเลย  จากขอ้มูลทีผู่ห้ญงิพนักงานบรกิารบอกว่าการจับหรือการชว่ยเหลอืไม่ไดช้ว่ยจรงิๆ กลับ

ทําใหช้วีติแย่ลงและเป็นตราบาปทําใหไ้ม่สามารถเริม่ตน้ชวีติใหม่ไดอ้กี 

การถกู Stamp passport หา้มเขา้ประเทศไทยทีร่ะบุว่ากระทําความผดิ

ในขอ้หาคา้ประเวณี    สาํหรับแรงงานขา้มชาต ิไม่ไดแ้ปลว่ากลับเขา้ประเทศ

ไทยไม่ไดเ้ทา่นัน้ แตย่ังสง่ผลใหเ้กดิการตตีรากบัผูห้ญงิทีเ่ป็นแรงงานขา้มชาต ิ 

และยังเป็นการกกับรเิวณไม่ใหอ้อกไปไหนได ้อยู่ไดแ้ต่ภายในประเทศตนเอง

เท่านั้น ไม่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้เพราะคงไม่มีประเทศใด

ตอ้งการใหบุ้คคลทีม่ ีตรา Stamp passport คา้ประเวณีเขา้ประเทศตน ซึง่อาจ

สง่ผลตลอดชวีติ ทําใหต้วัผูห้ญงิเป็นเชน่อาชญากร ขาดรายไดใ้นการดแูลครอบครัวแรงงานขา้มชาตยิังถูกพ่วง

ดว้ยกฎหมายตรวจคนเขา้เมอืง ทีต่อ้งถกู Stamp passport    ตามมาตรา 12 วรรค(8) ตามพระราชบัญญัตติรวจ

คนเขา้เมอืง  และถกูสัง่หา้มเขา้ ประเทศไทยโดยไม่มกีําหนดระยะเวลา.                        

ถกูเอาเปรยีบจากเงือ่นไขการท างานและเรยีกรบัเงนิ คอรปัช ัน่ 

แกว้ (นามสมมต)ิ พนักงานบรกิารทีส่มุทรสาคร เล่าว่า ― เจา้ของบารถ์า้มีเสน้มีสาย เขารับหมดอยู่แลว้ 

เพราะประหยัด กดได ้ไม่ตอ้งทําอะไรใหพ้นักงาน ไม่ตอ้งสนใจ”  พนักงานบรกิารสว่นใหญ่จงึเลอืกทํางานอสิระ 

แต่ในสว่นของแรงงานขา้มชาตทิีเ่ป็นพนักงานบรกิารจะถูกเอาเปรียบ และไม่สามารถต่อรองไดเ้พราะยังตอ้ง

พึง่พานายจา้งอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งเอกสาร กลวัโดนจับถกูสง่กลบั ไม่มใีครชว่ย ดังนัน้แรงานขา้มชาตจิงึ

เลอืกวธิกีาร ยอม ยอมเจา้ของรา้น ยอมลกูคา้ ยอมตํารวจ  

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี 2539 ยังสง่ผลใหม้ีการคอรัปชัน่ข ึน้ เชน่การเรียกเก็บเงนิ 

และการเอาเปรยีบจากเจา้ของสถานบรกิารกบัพนักงานบรกิาร ซึง่หมายความว่าถงึแมพ้นักงานบรกิารเป็นคนที่

ทํางานทีใ่ชแ้รงงาน แตท่างเจา้หนา้ที ่หรือหน่วยงานคุม้ครองแรงงานยังไม่ยอมรับว่าพนักงานบรกิารเป็นกลุ่ม

แรงงาน เพราะดว้ยกฎหมาย พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี 2539 กดทับและขดีเสน้แดงใหก้ลุ่มพนักงาน

บรกิารไม่ว่าจะเป็นชายหรอืหญงิเป็นบุคคลทีผ่ดิกฎหมาย เป็นอาชญากร   
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เขา้ไมถ่งึกระบวนการยุตธิรรม สทิธติามกฎหมาย  

ในกรณีทีพ่นักงานบรกิารถกูรุนแรง หรอืตอ้งการพึง่พากระบวนการยุตธิรรมมักจะถูกกันออกไปดว้ยเพียง

เพราะว่า เป็นคนทํางานผดิกฎหมาย ยกตัวอย่างกรณีถูกกันตัวเป็นพยานในคดคีา้มนุษยแ์ต่ไม่สามารเรียกรอ้ง 

คา่ขาดรายไดไ้ด ้เนื่องทํางานผดิกฎหมาย ในกรณีรา้นอาบอบนวดวคิตอเรียทีผู่ห้ญงิ ไม่ถูกสง่กลับประเทศตน้

ทางได ้เนื่องจากพนักงานสอบสวน สน.หว้ยขวาง ประสานขอใหช้ะลอการสง่กลบัประเทศ เพราะตอ้งนําไปเป็น

พยานและสอบปากคําเพิม่เตมิ จนกว่าจะม ี การสบืสวนสอบสวนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในสํานวนคดแีลว้เสร็จ ซึง่การกัก

ตวัดงักลา่วเป็นไปตาม กฎหมายทุกประการแต่พยานกลุ่มนี้กับไม่ไดร้ับค่าเสยีหาย เสยีเวลา เพียงเพราะ เป็น

พยานทีทํ่างานผดิกฎหมายมากอ่น เห็นไดช้ดัว่ามกีารแบ่งพยานออกเป็น 2 แบบ พยานด ีพยานไม่ด ีทัง้ทีเ่ป็น

พยานเหมอืนกนั ตามสทิธคิุม้ครองพยานหา้ขอ้ทีก่ลา่วมา ตวัพนักงานบรกิารทีใ่หค้วามร่วมมือกับเจา้หนา้ทีเ่ป็น

พยานแตก่ลบัไม่ไดร้ับความคุม้ครองตามสทิธทิีค่วรไดร้ับ เพราะตัวกฎหมาย พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี

ทําใหพ้นักงานบรกิารเป็นคนผดิกฎหมาย จงึทําใหต้ัวพนักงานไดร้ับการเลือกปฏบิัตแิละเสียสทิธติ่างๆ ที่

ประชาชนทกุคนควรไดร้ับ   

ยกกรณีทีเ่อ็มพาวเวอรไ์ดทํ้าการตดิตามเมือ่วันที ่6 มนีาคม 2561 เจา้หนา้ทีมู่ลนธิไิดเ้ขยีนจดหมายถงึ กอง

บังคบัการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค1 ต.คลองหา้ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อขอเขา้เยี่ยมผูห้ญงิทีถู่กจับ

ในคด ีวติอเรยี ซเีครท อาบอบนวด ทางมูลนธิเิอ็มพาวเวอรไ์ดนํ้าของใชจํ้าเป็นไปใหผู้ห้ญงิ เชน่ผา้เช็ดตัว,ผา้

เชด็หัว,ครีมทาผวิ,ยางมัดผม,วติามนิซ,ีทชิช,ูกางเกงขายาว,กางเกงใน,เสือ้,ผา้อนามัย, น้ําพรกิถั่วเน่า,ผลไม ้

ซึง่เป็นของใชท้ีจํ่าเป็นสาํหรับผูห้ญงิ สว่นผูห้ญงิจะถกูแยกเป็น 2 กลุม่ ใหอ้ยู่บา้นคนละ่หลงั หลงัทีห่นึง่มผีูห้ญงิ

อยู่ 11 คน บา้นหลงัที ่2 มผีูห้ญงิ 10 คน สถานการณ์ใน บา้นคอ้นขา้งดูตงึเครียดและอดึอัน เพราะผูห้ญงิตอ้ง

ตอ้งตดิอยู่ในฐานะการเป็นพยานมาเป็น เวลาเกือบ 2 เดือน และภายในบา้นมีเจา้หนา้ที่ทีค่่อยดูแลอยู่อย่าง

ใกลช้ดิจนเกนิไป  

บา้นหลังที1่  ทางเจา้หนา้ทีมู่ลนธิไิดเ้ขา้ไปเยี่ยมผูห้ญงิในบา้นหลังทีห่นึง่ และไดฟั้งถงึส ิง่ทีผู่ห้ญงิอยู่ใน

บา้นพักว่าเป็นอย่างไรบา้ง โดยมผีูห้ญงิในกลุม่คนหนึง่ไดเ้ลา่ว่ามเีพือ่นไม่สบาย อยากจงึขอยากบัเจา้หนา้ที ่แต่

กลับไดย้าทฟิฟ่ีที่หมดอายุ ผูห้ญงิเลยบอกกับทางเจา้หนา้ที่ว่ายาหมดอายุกนิไม่ไดแ้ต่กลับไดค้ําตอบจาก

เจา้หนา้ทีว่่า― ยายังไม่ข ึน้ราก็แสดงว่ายังกนิได ้‖  ขอยาโรคกระเพาะไปก็ไม่ไดต้ามทีข่อ ผูห้ญงิอีกคนก็ไดพู้ด

ขึน้ว่า ― หรือตอ้งใหเ้ราเป็น มากกว่านี้ไหม ถงึจะไดย้า‖ สว่นมากผูห้ญงิจะถามว่า ―เมื่อไหร่จะปล่อยกลับบา้น

แลว้ศาลว่ายังไงบา้ง เพราะตอนนี้เหมือนขาดรายได ้เพราะถูกขังอยู่แต่ที่นี้ออกไปไหนไม่ได ้ ไหนบอกถูก

คุม้ครองเป็นพยานทําไมถูกจับแบบนี้ ต่างจาก 74 คนทีถู่กปล่อยเป็นอสิระ ทัง้ๆทีเ่ป็นพยานเหมือนกัน เพราะ

ตอนนี้บางคนเหลอืเงนิไม่ถงึ 200 บาทแลว้‖  ผูห้ญงิ ทีม่าจากประเทศลาวก็ไดพู้ดขึน้ว่า ―ตอนนี้เหมือนพน้จาก 

นรกขมุที1่ มาเจอนรกขมุที ่2 เลย ชว่ยแบบนี้ไม่ตอ้งชว่ยดกีว่า มนีอ้งคนหนึง่ทีอ่ยู่บา้นเกร็ด 1 คน พ่อ เสยีชวีติ

แลว้ กอ่นพ่อเสยีทางบา้นไดพ้ยายามตดิตอ่กบันอ้งแตก่็ตดิตอ่ ไม่ได ้แม่ ก็เครยีดมากไม่รูจ้ะทํายังไงเพราะนอ้ง

เป็นลูกคนเดยีวดว้ย และอีกขอ้หนึง่คอื นอ้งเขาก็พยายามบอกกับ เจา้หนา้ทีเ่สมอว่าอายุ 24 จะ 25 ปีนี้แลว้ 

ทําไมยังถกูสง่ตวัไปบา้นเกร็ด‖  

บา้นหลงัที2่ ดมูอีสิระมากกว่าหลงัที ่1 เพราะทางเจา้หนา้ทีอ่นุญาตใหอ้อกนอกบา้นไปเดนิเลน่ไดบ้า้ง ดูไม่

อดึอัดเหมือนบา้นหลังที ่1 ส่วนมากจะถูกเรื่องเมื่อไหร่จะถูกส่งกลับบา้น อดึอัดมาก มีผูห้ญงิคนหนึ่งบอกว่า 
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―ตอนนี้เหมอืน ฝัน สลายไปหมดแลว้ เพราะบา้นกําลงัสรา้งใกลจ้ะเสร็จแลว้แต่ตอ้งมาเจออะไรแบบนี้‖ ―ตอนนี้

เรายอมเป็นพยานใหแ้ลว้ จ่ายคา่ปรับแลว้ ทําไมยังไม่ใหเ้รากลบับา้น‖  และทางเจา้หนา้ทีบ่อกว่าจะไดข้ ึน้ศาล 

วันที ่15 มนีาคม ถา้ยังไม่มคีวามคบืหนา้ผูห้ญงิบอกจะเดนิประทว้ง จะไม่เอาเสือ้ผา้ไปเลยสกัอย่าง ตอนนี้หนา้ก็

เป็นสวิ หมดแลว้ ขอยาอะไรไปก็ไม่ได ้กบัขา้วก็เป็นแบบ ซํ้าๆเดมิๆ บางครัง้ไม่กนิขา้วเทีย่งกันเลย เจอแต่ขา้ว

ไขเ่จยีวเกอืบทกุวัน จรงิๆแลว้ผูห้ญงิแค่ขอยากับส ิง่ของจําเป็นบางอย่าง ซึง่ก็เป็น ส ิง่จําเป็นจรงิๆ ซึง่ไม่น่าจะ

ลําบากมากสาํหรับเจา้หนา้ที ่ทีร่ับผดิชอบในการจัดหาให ้ แตส่ดุทา้ย ผูห้ญงิก็ไม่ไดร้ับการคุม้ครองอะไรเลย.  

จากกรณีขา่ว เมือ่วันที ่21 เมษายน 2560 ขา่วเรือ่งตํารวจอาสาทํารา้ยร่างการสาวประเภท สองทีไ่ปเทีย่ว

วันไหลทีพ่ัทยาจนไดร้ับบาดเจ็บ เหตเุกดิจากทางตํารวจอาสาคดิว่าสาวประเภทสองคนดงักลา่วนี้เป็นพนักงาน

บรกิาร  วันที ่22 เมษายน 2560 โลกออนไลนแ์ห่แชรภ์าพและขอ้ความจากผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กชือ่ Suphitnun Ning 

Phalanisong ทีร่ะบุว่า ในวนัที ่21 เมษายน เวลา 02.00 น. ขณะทีต่นมาเทีย่ววนัไหลพัทยาแลว้ออกจากรา้น

แห่งหนึง่ ก็มคีนเรยีกเพือ่นของตนไปอกีฝ่ังของถนน หลงัจากนัน้ก็มอีาสาตาํรวจเขา้มาลอ้มเพือ่นตนเอาไว ้

กลา่วหาว่าขายบรกิาร  แลว้บอกใหเ้อาบัตรประจําตวัประชาชนมา หลงัจากนัน้กล็ากเพือ่นตนขึน้รถไป ‖  

 

สรปุ 

เห็นชดัว่ารัฐทกุชดุมุ่งเนน้ทีจ่ะเขา้มาควบคมุ จัดการ ดแูล การคา้ประเวณีมาโดยตลอด เพื่อปกป้องสงัคม

จากโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์ใชก้ฎหมายในการควบคุม ลงโทษ เพื่อป้องกันไม่ใหม้ีจํานวนผูข้ายบรกิารทาง

เพศมากขึน้เพือ่ใหภ้าพลกัษณ์ประเทศไทยว่าไม่สนับสนุนใหม้กีารคา้ประเวณี ตามทศิทางของนานาประเทศแต่

ในความเป็นจรงิกลบัมองเห็นว่ามจํีานวนผูท้ีข่ายบรกิารทางเพศมากขึน้ ส ิง่ทีร่ัฐทําคอืการบังคับใชก้ฎหมายแต่

เพียงดา้นเดยีว คือ การลงโทษ แต่ในมติเิยียวยาคุม้ครอง สง่เสรมิ และเพิม่ทักษะอาชพีเพื่อเปิดโอกาสให ้

สามารถเขา้ถงึอาชพีอืน่ ๆ นัน้กลบัไม่เห็นรัฐทํางานในดา้นนี้  

นโยบายหรือกฎหมายใหม่ทีป่ระกาศใช ้ก็ส่งผลกระทบกับพนักงานที่เป็นแรงงานขา้มชาตเิอกสารเป็น 

บัตรชมพู (บัตรของ คสช.) หรอืพาสปอรต์ (เลม่ม่วง) ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากกฎหมาย พ.ร.บ.การทํางานของคน

ตา่งดา้ว ฉบับแกไ้ข ปี พ.ศ. 2560 ทีป่รับบทลงโทษทัง้คา่ปรับ จําคกุสงูข ึน้ เป็นเหตใุหเ้จา้ของรา้นรูส้กึกังวลใจ 

จงึเลกิจา้งพนักงานทีเ่ป็นแรงงาน 3 สญัชาต ิ(เมยีนมาร ์ลาว กมัพูชา)  

  พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีม ี2 ดา้น มคีุม้ครองและควบคมุ  

1.การคุม้ครอง ถา้ดูในเจตนารมณ์ของกฎหมายและในมาตรา 15 ของ พ.ร.บ.ปราบปราม ทีบ่อกว่าให ้

ความคุม้ครองผูห้ญงิ และจัดใหม้ีการฝึกอบรมเพื่อใหม้ีการพัฒนาอาชพีไดต้่อไป แต่ทีผ่่านมาพนักงานบรกิาร

บอกว่าไม่เคยไดร้ับการคุม้ครองใดๆเลย ไดแ้ตเ่ป็นคนทีก่ระทําความผดิเทา่นัน้ เพราะทีผ่่านมาผูห้ญิงทีถ่กูจับคดี

การคา้ประเวณีจากเหตุการณ์ล่อซื้อบุกทลายที่ผ่านมา เชน่ สถานบรกิารอาบอบนวดนาตาลี ที่เป็นสถานที่

ทํางานของพนักงานบรกิาร ทีเ่จา้หนา้ทีแ่ละองคก์รชว่ยชวีติ ไดเ้ขา้มาล่อซือ้ชว่ยชวีติผูห้ญงิทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี 

แตผู่ห้ญงิทีถ่กูผลกระทบกลบัไม่ไดม้กีารชว่ยเหลอืในกระบวนการยุตธิรรมเลย และไมไดร้ับการคุม้ครองอย่าง

เหมาะสม  
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2.การควบคมุ ถา้เราดูในเจตนารมณ์ ทีบ่อกว่าตอ้งควบคุมและเอาผดิลงโทษผูท้ีแ่สวงหา ผลประโยชน์

จากการคา้ประเวณี แทจ้รงิตลอด 58 ปี ทีผ่่านมา กฎหมายลงโทษผูท้ีแ่สวงหาผลประโยชนน์อ้ยมาก เมื่อเทยีบ

กับ การจับ ปรับลงโทษ ผูค้า้ประเวณีเพราะที่ผ่านมาผูท้ีใ่ชก้ฎหมายการคา้ประเวณี มุ่งแต่เอาผดิและควบคุม

ผูห้ญงิคนทีทํ่างานขายบรกิารเป็นคนที่ถูกจับมากที่สุด เช่นในสถติ ิปี 2560 มีคนทีถู่กจับคดีการคา้ประเวณี

ทัง้หมด  10,226 คน 

การทีม่ ีพ.ร.บ. ปราบปรามคา้ประเวณี เกดิข ึน้มาโดยเฉพาะคอืตอ้งการควบคมุคนทีทํ่างานบรกิารทางเพศ 

และรักษาศลีธรรมอันดงีาม เป็นเหตผุลในออกกฎหมายโดยเฉพาะทีบ่ังคบัใชม้าเป็นเวลานาน บทบัญญัตทิีม่ีอยู่

ในกฎหมายโดยเฉพาะ จะมองสาเหตสุาํคญัทีม่าจากสภาพเศรษฐกจิและสงัคมทีม่องเห็นว่าผูห้ญงิทีทํ่างานขาย

บรกิารเป็นผูท้ี่ขาดโอกาสทางการศกึษาและตอ้งไดร้ับการคุม้ครองและพัฒนาอาชพี แต่ผูร้ักษากฎหมายไม่

ชดัเจนในการบังคบัใชก้ฎหมาย แตส่ะดวกในการใช ้―ชอ่งว่าง‖ ของกฎหมายมากกว่า  เพราะทีผ่่านมาเจา้หนา้ที่

รัฐ และองคก์ร NGO ทีทํ่างานตอ่ตา้นการคา้มนุษยม์ักจะใชก้ฎหมายฉบับนี้เป็นเครือ่งมอืมากกว่าดแูลคุม้ครองที่

ไดร้ะบุไวใ้นกฎหมายตามมาตรา 15 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณีและในเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย แตท่ีผ่่านมาวธิีการใชก้ฎหมายของเจา้หนา้ที ่ตัง้แต่ พ.ร.บ. ปราบปรามการคา้ประเวณี 2503 จนถงึ 

ฉบับ 2539  มักจะใชก้ฎหมายไปในทางทีเ่รยีกเก็บเป็นคา่คุม้ครองหรอืวา่ ―สว่ย‖ หรอืทีเ่รยีกว่า ―สนิบน‖ ทีม่กีาร

จ่ายและรับจรงิ ทีเ่รียกเก็บเงนิจากคนทีทํ่างานบรกิารทางเพศตามถนนแบบอสิระ และเจา้ของสถานบรกิารที่

เจา้ของหักเงนิจากการทํางานของผูห้ญงิจ่ายให ้เป็นคา่อํานวยความสะดวกของเจา้หนา้ที ่  

ขอ้สงัเกต การบังคับใช ้กฎหมายปราบปรามฯ ขัดต่อเจตนารมณ์ ทีก่ล่าวถงึ สาเหตุของการคา้ประเวณี 

เนื่องจากขาดโอกาสทางสงัคม ตอ้งการป้องกัน เด็ก อายุตํ่ากว่า 18 เขา้สูก่ารคา้ประเวณี  แทจ้รงิ เด็กทุกคน 

ไดร้ับการปกป้อง คุม้ครอง ตาม อนุสัญญาว่าดว้ยสทิธเิด็กอยู่แลว้ อาจเป็นการซํ้าซอ้น ไดต้อ้งการลงโทษ

ผูก้ระทําความผดิ ทีก่ล่าวถงึ ―ผูไ้ดร้ับผลประโยชน์‖ แทจ้รงิตลอด 58 ปี ที่ผ่านมา กฎหมายลงโทษ ผูไ้ดร้ับ

ผลประโยชนน์อ้ยมาก เมือ่เทยีบกบั การจับ ปรับลงโทษ ผูค้า้ประเวณี 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

บทที ่4 

แนวคดิการแกป้ญัหาการขายบรกิารทางเพศ 

 

ในปัจจุบันมีแนวคดิหลากหลายรูปแบบที่มีตน้แบบมาจากประเทศต่างๆทีใ่ชว้ธิีการแกปั้ญหาการขาย

บรกิารทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศทีใ่หก้ารขายบรกิารทางเพศนัน้ผดิกฎหมายอยู่ หรอืใหล้กูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร

ทางเพศผดิเพยีงผูเ้ดยีว กบัแบบใหผู้ข้ายบรกิารทางเพศตอ้งลงทะเบยีน เสยีภาษีทําใหถ้กูกฎหมาย ปฏบิัตติาม

กฎหมายและแบบใหผู้ข้ายบรกิารทางเพศทํางานไดไ้ม่มีความผดิ ลูกคา้ก็ไม่มีความผดิหากไม่ละเมดิใน

ขอ้ตกลงใหก้ารขายบรกิารทางเพศเป็นการตกลงของทัง้ 2 ฝ่าย แต่ปัญหาคือ บรบิท วัฒนธรรม จํานวน

ประชากรความหลากหลายทีแ่ตล่ะประเทศแตกตา่งกนัจงึทําใหท้กุประเทศตา่งพากันศกึษาเพื่อหาขอ้ด ีขอ้เสยี 

ขอ้ทา้ทายในการนํามาใชใ้นประเทศของตนเอง เชน่เดยีวกนักบัรัฐไทยทีก่ําลงัศกึษา แนวคดิของแต่ละประเทศ 

ซึง่กลุม่พนักงานบรกิารก็มกีารศกึษาแลกเปลีย่นขอ้ด ีขอ้เสยี จากพนักงานบรกิารในแต่ละประเทศทัง้ในระดับ

อาเซียน เอเชยีแปซฟิิก ยุโรป อเมรกิา แนวคดิสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3แนวคดิ ไดแ้ก่ ถูกกฎหมาย ผดิ

กฎหมายและไม่ผดิกฎหมาย 

1. แนวคดิถกูกฎหมาย 

แนวคดิการคา้ประเวณีเป็นส ิง่ถูกกฎหมาย(Legalization) แนวคดินี้ยอมใหก้ารบรกิารทางเพศเป็นสิง่ทีถู่ก

กฎหมาย มีการขอ้กําหนดใหจ้ดทะเบียนคนทํางานบรกิารทางเพศและสถานบรกิารตอ้งจดทะเบียน ในบาง

ประเทศจะมคีนดแูลเป็นรัฐจัดการเป็นผูค้วบคุมดูแลและใหใ้บอนุญาต ซึง่ในประเทศไทยมีกฎหมายดังกล่าวที่

ควบคมุสถานบรกิาร กฎหมายสถานบรกิาร กฎหมายควบคุมแอลกอฮอลท์ีม่ีขอ้กําหนดชดัเจน ในงานวจิัยของ 

พงษ์ธร สาํราญทีย่กตวัอย่างการควบคมุสถานบรกิารอาบอบนวด เพยีงแตก่ารคา้การคา้ประเวณีในประเทศไทย

มกีฎหมายใหเ้ป็นความผดิ ซึง่สามารถนํากฎหมายทีไ่ทยมอียู่ในหารควบคมุทัง้สถานบรกิารและผูทํ้างานบรกิาร

ทางเพศเองดว้ย 

ในงานวจิัยเรือ่ง―การคา้ประเวณีหญงิจากประเทศในแถบอนุภูมภิาคลุ่ม แม่น้ําโขงในประเทศไทย “แนวคดิ

แบบLegalization นี้มีประโยชน์ในการควบคุมการแพร่ของโรคตดิต่อสมัพันธเ์ป็นหลัก นอกจาก รัฐก็ยังไดร้ับ

ประโยชน์จากการจัดเก็บภาษีจากการคา้ประเวณีอีกดว้ย แนวคดินี้อาจช่วยลดการประพฤตโิดยมชิอบของ 

เจา้หนา้ทีแ่ละการเอารัดเอาเปรียบหญงิคา้บรกิารโดยผูเ้ป็นธุระจัดหาในแนวทางมีหลายประเทศทีใ่ชแ้นวคดิ

ดงักลา่ว ซึง่ยกตวัอย่างประเทศสงิคโปรท์ีม่บีรบิทใกลเ้คยีงประเทศไทย 

แนวปฏบิตัใินประเทศประเทศสงิคโปร ์งานบรกิารในประเทศสงิคโปร์ถูกกฎหมาย เนื่องจากประเทศ

สงิคโปรม์แีนวคดิว่า หากการคา้ประเวณีผดิกฎหมาย อาจสง่ผลกระทบในเชงิดา้นลบ เชน่ มีผูม้ีอทิธพิล  การก่อ

อาชญากรรม และการคา้มนุษย์ที่เพิม่ข ึน้ ความเสีย่งต่อสขุภาพของประชาชน แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าการ

คา้ประเวณีถูกตอ้ง ที่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเต็มที่ เนื่องจากผูค้า้ประเวณีชาวต่างชาตจิะถูกควบคุมโดย

พระราชบัญญัตคินเขา้เมือง (Immigration Act 8(f,g)  และการทํางานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการคา้ประเวณีมี

ความผดิทางอาญา เชน่ 1. การใชส้ถานทีส่าธารณะเพื่อการคา้ประเวณี 2. การแสวงหาประโยชน์จากหญงิ

บรกิาร 3.เป็นเจา้ของสถานทีค่า้ประเวณี 
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การเป็นเจา้ของสถานทีค่า้ประเวณีถงึแมจ้ะผดิกฎหมาย แตใ่นทางปฏบิัตขิอง  เจา้หนา้ทีต่ํารวจ Anti-

Vice Department จะใชว้ธิกีารปกครองโดยการควบคมุจํานวนการออกใบอนุญาตใหเ้จา้ของสถานทีบ่รกิาร เพือ่

เป็นการควบคุมและตรวจสอบเรื่องการอนุญาตใหผู้ค้า้ประเวณีทํางานในสถานทีด่ังกล่าว สว่นใหญ่แลว้สถาน

บรกิารจะอยู่บรเิวณย่าน Gelang (ยา่นโคมแดง, เขตเกยล์งั) หรอืโซนนิง่ทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดจ้ัดไวใ้หเ้ทา่นัน้    

การปฏบิัตติวัสาํหรับคนทีต่อ้งการทํางานบรกิารทางเพศในประเทศสงิคโปร ์ขอ้มูลจากประสบการณ์ของนัก

สงัคมสงเคราะหภ์ายใต ้ โครงการ Project X ของสมาคมชว่ยเหลอืสตรทีีไ่ดร้ับความรุนแรงทางเพศ (Sunshine  

Initiative Singapore) ผูค้า้ประเวณีทีเ่ป็นชาวตา่งชาตทิีจ่ะทํางานตอ้งมคีณุสมบัตดิงันี้  

1. ตอ้งมอีายุระหว่าง 21 ถงึ 35 ปี   

2. ตอ้งไม่เป็นชาวมุสลมิ   

3. ตอ้งไม่เป็นเพศชาย   

4. คนทีส่ามารถเขา้มาทํางานในประเทศสงิคโปรไ์ดต้อ้งมาจาก ประเทศจีน ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 

ประเทศเวยีดนาม เทา่นัน้                         

5. ตอ้งผ่านการตรวจสขุภาพรายเดอืน และจะไดร้บับัตรเหลอืง                                                    

 - บัตรเหลอืง คอื บัตรทีแ่สดงประวัตกิารตรวจสขุภาพของพนักงานแตล่ะ่เดอืน และมรีายละเอยีดทีทํ่างาน  

6. เจา้หนา้ทีต่ํารวจ Anti-Vice จะตอ้งสมัภาษณ์ถงึการมาทํางานประเภทนี้ว่ามาทําดว้ยความเต็มใจ และจะแจง้

ใหท้ราบว่าตอ้งปฏบิัตติวัอย่างไรตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์และเมือ่ส ิน้สดุสญัญาการจา้งงานแลว้ ก็

จะไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ดนิทางกลบัเขา้มาในประเทศสงิคโปรต์ัง้แต ่3 ปีข ึน้ไปถงึตลอดชวีติ 

7. ระหว่างทํางาน หรือหมดสญัญาการจา้งงานแลว้ หา้มไม่ใหพ้นักงานบรกิารคบหาแบบคู่รักกับคนสญัชาติ

สงิคโปรห์รอืออกเดทดว้ย 

8. ระหว่างทํางานผูพ้นักงานบรกิาร จะมวีันหยุด 1 วันตอ่สปัดาห ์ 

9. ทางเจา้หนา้ทีต่ํารวจ Anti-Vice จะประสานงานกับสํานักตรวจคนเขา้เมืองเพื่อดําเนินการ เรื่องการขอ

อนุญาตใหอ้ยู่ในประเทศสงิคโปรอ์ย่างถกูตอ้งเป็นกรณีเฉพาะกจิ  

10. มรีะยะเวลาทํางานตอ้งทําสญัญาทํางานกบัสถานทีทํ่างาน 2 ปีโดยทางเจา้หนา้ทีต่ํารวจจะเป็นผูอ้อกให ้    

11. ตอ้งพักอยู่กบัสถานทีต่นทํางานทีร่ะบุในบัตรเหลอืงเทา่นัน้   

12. สถานทีทํ่างานตอ้งปิดมดิชดิ ไม่มพีนักงานปรากฏใหเ้ห็นหนา้รา้น ตอ้งอยู่แตใ่นรา้น เทา่นัน้     

13. ตอ้งทํางานตามจํานวนครัง้ทีท่างเจา้ของรา้นกําหนดใหทํ้า เจา้ของสถานทีค่า้ประเวณี 150  ครัง้โดยไม่ได ้

รับคา่ตอบแทน (คา่ขายบรกิารครัง้ละ 50 เหรียญสงิคโปร ์หรือ 1,285 บาท)  หลังจากครบ 150 ครัง้แลว้ 

ทุกครัง้ทีทํ่างานจะแบ่งค่าขายบรกิารคนละครึง่กับเจา้ของสถานทีค่า้ประเวณี โดยเฉลี่ย ผู ค้า้ประเวณีจะ

ทํางานวันละ 10-15 ครัง้ (ตัง้แต1่4.00 น. ถงึ  02.00 น.) สว่น คา่ตอบแทนพเิศษจากลูกคา้ก็จะเป็นของผู ้

คา้ประเวณีทัง้หมด  

14. ตอ้งใสถ่งุยางอนามัยทกุครัง้ทีทํ่างาน   

15. พนักงานบรกิารจะตอ้งทํางานตามทีร่ะบุไวใ้นบัตรเหลอืงเท่านัน้ การสรา้งกฎของรา้น  ถา้ออกไปขา้งนอก 

จะตอ้งกลบัมาทํางานใหต้รงเวลา หากมาสายก็จะถกูหักเงนิทกุ 5 นาท ี   เป็นเงนิ 50 เหรยีญสงิคโปร ์
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การจดทะเบยีนท างานบรกิารประเทศสงิคโปร ์

1.1 กรณีเป็นชาวต่างชาต ิ(คนทีส่ามารถทําไดจ้ะจํากัดไดแ้ค่ 4 ประเทศ คอื ประเทศจีน 

ประเทศไทย   ประเทศมาเลเซยี ประเทศเวยีดนาม เทา่นัน้)                        

• ตอ้งมนีายจา้งทีส่งิคโปรร์ับรอง (MOU) 

• ตอ้งมอีายุระหว่าง 21 ถงึ 35 ปี   

• ตอ้งไม่เป็นชาวมุสลมิ   

• ตอ้งไม่เป็นเพศชายแตก่ําเนดิ 

• จะตอ้งผา่นการตรวจสขุภาพ และจะไดร้บับัตรเหลอืง                                                    - 

บัตรเหลอืง คอื บัตรทีแ่สดงประวัตกิารตรวจสขุภาพของพนักงานทกุเดอืน และมรีายละเอยีดทีทํ่างาน 

เชน่สถานทีทํ่างาน ชือ่รา้น และนายจา้ง 

• ตอ้งทําสญัญาการทํางาน โดยมสีญัญาจา้ง 2 ปี  

• เจา้หนา้ทีต่ํารวจ Anti-Vice จะตอ้งสมัภาษณ์ถงึการมาทํางานประเภทนี้ว่ามาทําดว้ยความเต็ม

ใจ และจะแจง้ใหท้ราบว่าตอ้งปฏบิตัติวัอยา่งไรตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์และเมือ่ส ิน้สดุสญัญา

การจา้งงานแลว้ ก็จะไม่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ดนิทางกลับเขา้มาในประเทศสงิคโปรต์ัง้แต่ 3 ปีข ึน้ไปถงึ

ตลอดชวีติ 

• จะมวีันหยุดให ้อาทติยล์ะ 1 วัน 

• ตอ้งพักอยู่กบัสถานทีต่นทํางานทีร่ะบุในบัตรเหลอืงเทา่นัน้ 

• ตอ้งใสถ่งุยางอนามัยทกุครัง้ทีทํ่างาน  

• ตอ้งทํางานในโซนนิง่ หรอืที่ๆ ทางเจา้หนา้ทีจ่ัดไวใ้หเ้ทา่นัน้ 

1.2 กรณีคนในประเทศ 

• ตอ้งทําบัตรเหลอืง หรอืบัตรตรวจสขุภาพ (ทีต่อ้งตรวจสขุภาพทกุเดอืน) 

• ตอ้งทํางานในโซนนิง่ หรอืที่ๆ ทางเจา้หนา้ทีจ่ัดไวใ้หเ้ทา่นัน้ 

• ตอ้งไม่ใชเ่พศชายแตก่ําเนดิ 

• ตอ้งไม่ใชค่นทีถ่อืศาสนาอสิลาม 

ลกัษณะทีทํ่างาน 

• ตอ้งทํางานในโซนนิง่ หรอืในสถานทีท่างเจา้หนา้ทีจ่ัดให ้เพราะสถานทีข่ายบรกิาร จะตอ้งผ่าน

การตรวจสอบอนุญาตจากเจา้หนา้ทีถ่งึจะเปิดได ้

• โซนบรเิวณย่าน Gelang (ย่านโคมแดง, เขตเกยล์งั) 

• รูปแบบรา้น รา้นนวด รา้นคาราโอเกะ อาบอบนวด สะปา        

ผลกระทบตอ่พนกังานบรกิาร    

1. เจา้ของรา้นมสีทิธอิอกกฎเรือ่งการทํางานทีเ่อาเปรยีบ โดยพนักงานไม่สามารถรอ้งเรยีนได ้เชน่ 

 ถกูกฎหมาย แตส่รา้งอํานาจใหน้ายจา้ง เลอืกปฏบิัตกิบัเรา  

 การตัง้เป้าในการรับลกูคา้ทีน่ายจา้งกําหนด  
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 การแบ่งผลประโยชนท์ีเ่อาเปรยีบระหว่างนายจา้งกบัลกูจา้ง  

2. หากตอ้งการยกเลกิสญัญากบัเจา้ของรา้นไม่สามารถทําไดเ้พราะเป็นสญัญาผูกมัดดว้ย กฎหมาย 

3. ยังมกีารตตีรากับอาชพีบรกิารทางเพศอยู่ เชน่ การตตีราดา้นศาสนา การตตีราดา้นการ แบ่งแยกเพศ 

การตตีราดา้นสญัชาต ิ

4. ถกูกฎหมายแตก่ารคา้มนุษย ์และเด็กทีเ่ขา้มาทํางานไม่ไดล้ดลง 

5. การจํากัดพื้นทีใ่นการทํางานหรือการจัดโซนนิง่ทําใหเ้กดิขอ้จํากัดในการทํางานของพนักงานบรกิาร  

ซึง่มขีอ้ผูกมัดกบัทางเจา้ของกจิการ จงึเป็นเหตุใหม้ีพนักงานอีกกลุ่มทีย่อมทําผดิกฎหมายเพื่อมีอสิระ

ในการทํางานมากกว่า และไม่ถกูกดดว้ยกฎหมาย และกฎรา้น   

6. ทศันคตเิจา้หนา้ที ่และสงัคมยังคงตตีรา พนักงานอยู่ 

7. การจดทะเบยีนอาจสง่ผลตอ่ประวัตขิองตวัพนักงานตลอดชวีติ  

8. มกีารลงโทษคนทีทํ่างานอยู่บนทอ้งถนน หรอืทํางานนอกเขตทีท่างเจา้หนา้ที ่กําหนดใหช้าวต่างชาติ

จะถกูจับ และทําผดิครัง้แรกจะตอ้งเสยีค่าปรับ 1000 เหรียญ สงิคโปร ์หรือเป็นเงนิไทย 23,897 บาท 

และปลอ่ยตวั ทําผดิครัง้ที ่2 จะถกูปรับเงนิ 2,000  เหรียญสงิคโปร ์หรือ 47,794 บาท ครัง้ที ่3 จะถูก

จับตดิคกุ 6 เดอืน แตต่อนนี้ทางสงิคโปรไ์ด ้หยุดใชก้ฎหมายฉบับนี้ไปแลว้ ตอนนี้หากพบต่างชาตเิขา้

มาทํางานโดยไม่จดทะเบยีนหรอื ทํางานนอกเขตทางเจา้หนา้ทีส่งิคโปรจ์ะเขา้จับกุมทันท ีโดยไม่ตอ้ง

ขึน้ศาล และจะถูกส่งตัว กลับประเทศและหา้มเขา้ประเทศเป็นเวลา 3 ปี ชาวสงิคโปร์ บทลงโทษ

สาํหรับชาวสงิคโปรจ์ะไม่ไดถ้กูจับ แตพ่วกเขาจะถกูขอใหค้วามร่วมมอื ในการใหข้อ้มูลเกีย่วการทํางาน

ใหก้บัแรงงานขา้มชาตไิดรู้ก้ฎระเบยีบการทํางานตา่งๆของ ประเทศสงิคโปร ์

9. ลูกคา้จะไม่ถูกจับดําเนินคดใีดๆ แต่จะถูกใชเ้ป็น "พยาน" เพื่อเป็นหลักฐานชีต้ัวในการจับพนักงาน

บรกิาร ดงันัน้ตํารวจจะนําการสอบปากคําของพวกเขาไปหาหลกัฐานในการบุกจับ พนักงานและตอ่ตา้น

พนักงานบรกิาร 

10. มคีวามแตกตา่งในการจดทะเบยีนระหว่างแรงงานชาวสงิคโปรก์บัแรงงาน ขา้มชาตจิะตอ้งไปสมัภาษณ์

กับตํารวจ สว่นมากแรงงานขา้มชาตจิะมาจากหน่วยงานจัดหางาน โดยจะเสยีค่าธรรมเนียมเอเจนซี ่

4,000 เหรียญสงิคโปร ์หรือ 95,588 บาท แรงงานขา้มชาตจิะถูก หา้มเขา้ประเทศสงิคโปรห์ลังจาก

สิน้สดุสญัญาในการทํางานตามเวลาทีก่ําหนด 2 ปี  

ผลกระทบตอ่สงัคม      

1. การทําใหถ้กูกฎหมายไม่ไดล้ด เรือ่งการคา้มนุษย ์และเด็กเขา้มาทํางาน  

2. สงัคมอยากใหม้ีการจํากัดควบคุมงานบรกิารทางเพศ แต่ก็ยังมีการแบ่งแยกเป็น 2 แบบ อยู่ คือ ถูก

กฎหมาย 1 กลุม่ แตก่็ยังมผีดิกฎหมายอกี 1 กลุม่ 

3. มุมมองภาพลักษณ์ของประเทศยังอยู่ในดา้นลบอยู่ เพราะถงึแมจ้ะทําใหอ้าชพีบรกิาร ทางเพศถูก

กฎหมาย แตก่็ยังจํากดัพืน้ทีใ่หอ้ยู่ในทีล่บัตาผูค้น  

4. การแอบแฝงทํางานยังมอียู่   
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หากน ากฎหมายของสงิคโปรม์าใชใ้นประเทศไทยดหีรอืไมด่ยีงัไง  

1. การจัดโซนนิง่ไม่ไดช้ว่ยเรือ่งการจํากดัพนักงานบรกิารแตเ่ป็นการจํากดัอสิรภาพของ บุคคลและเป็นการ

สรา้งอํานาจใหก้ับเจา้ของรา้นทีอ่าจนําไปสูก่ารเอาเปรียบกดขีพ่นักงานบรกิารเองและอาจจะทําใหม้ี

พนักงานบรกิารยอมทําผดิกฎหมาย หรอืไปทํางาน แฝงมากกว่า  

2. การทําใหถ้กูกฎหมาย แตภ่าพลกัษณ์ของประเทศก็ยังตดิดา้นลบอยู่ เนื่องจากการจัดสถานทีทํ่างานใน

โซนนิง่และตอ้งเป็นทีม่ดิชดิลบัตาผูค้น 

3. การทําใหถ้กูกฎหมายไม่ไดล้ดการคา้มนุษย ์และเด็กเขา้มาทํางาน เพราะการสรา้ง กฎหมายขึน้มาใหม่

ไม่ไดค้รอบคลมุทกุเรือ่งและไม่ไดล้ดการตตีรา 

4. การคอรัปชัน่ยังคงมอียู่ ทําใหม้แีมงดา หรอืผูม้อีทิธพิลเพิม่ข ึน้ มากกว่าทีจ่ะลดลง 

5. ทศันคตเิจา้หนา้ที ่และสงัคมยังคงเหมอืนเดมิ หรอือาจเพิม่มากขึน้ 

2. แนวคดิผดิกฎหมาย   

แนวคดินอรด์กิส(์The Nordic)พัฒนามาจากแนวคดิยกเลกิการคา้ประเวณีAbolitionism) ซึง่มีบทลงโทษ

สาํหรับบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งไม่ว่าจะเป็น เจา้ของสถานบรกิาร ผูจ้ัดหา จากความลม้เหลวของแนวคดิยกเลกิการคา้

ประเวณีนี้ ทําใหเ้กดิแนวคดินอรด์กิสข์ ึน้ การเร ิม่ตน้จากประเทศสวเีดน โดยเนน้มุ่งแกไ้ขดา้นความตอ้งการหรือ

อุปสงคข์องการซือ้บรกิารทางเพศ โดยจะมีการลงโทษผูซ้ือ้บรกิารทางเพศแต่จะไม่เอาผดิกับหญงิคา้บรกิาร 

ขอ้มูลจากงานวจิัย―การคา้ประเวณีหญงิจากประเทศในแถบอนุภมูภิาคลุม่ แม่น้ําโขงในประเทศไทย‖ ถกูหยบิยก

มานําเสนอในงานวจิับบ่อยครัง้ซ ึง่เอ็มพาวเวอรเ์ห็นจุดอ่อนและปัญหาทีป่ระสบกับพนักงานบรกิารทีทํ่างานใน

กลุม่ประเทศทีใ่ชแ้นวคดินี้อย่างมาก สวเีดนเป็นตน้แบบของกฎหมายในลกัษณะนี้ มปีระเทศอืน่มาศกึษาและใช ้

ตามคอืนอรเ์วยแ์ละไอซแ์ลนด ์แต่ก็ยังมีการถกเถยีง ศกึษา วจิัยกันอยู่ว่า กฎหมายอย่างนี้จะแกปั้ญหาไดจ้รงิ

หรอืเปลา่ 

 

แนวปฏบิตัใินประเทศสวเีดน 

เมื่อปี 2542 สวีเดนเป็นประเทศแรกทีอ่อกกฎหมายลงโทษทางอาญากับผูซ้ื้อบรกิารทางเพศ แทนทีจ่ะ

ลงโทษผูค้า้ประเวณี หลงัจากนัน้ประเทศอืน่ ๆ ไดด้ําเนนิรอยตาม อาท ินอรเ์วย ์ออกกฎหมายในทํานองเดยีวกนั 

ในปี 2551 ไอซแ์ลนด ์ปี 2552 และไอรแ์ลนด ์2557 นอกจากนัน้ รัฐสภายุโรปก็เพิง่ลงมตเิรียกรอ้งใหม้ีการนํา

กฎหมายดงักลา่วมาใชใ้หท้ัว่ยุโรป 

สวีเดนเป็นประเทศแรกที่มีกฎหมายเรื่องการคา้ประเวณี ตาม พ.ร.บ. ว่าดว้ยการซื้อบรกิารทางเพศ 

(Sexkopslagen) ที่บัญญัตขิ ึน้ในปี 1999 นัน้ ผูข้ายบรกิารไม่ผดิ แต่ผูซ้ื้อ บรกิารทางเพศเป็นคนผดิ ทีอ่อก

กฎหมายเช่นนี้มาจากหลักการทีว่่า ผูซ้ือ้มีทางเลอืกมากกว่าผูข้าย ผูห้ญงิจํานวนมากถูกบังคับใหค้า้ประเวณี 

เพราะฉะนัน้ กฎหมายจะลงโทษคนซือ้แทน    

ผลกระทบตอ่พนกังานบรกิารเป็นยงัไง 

 ตอ้งทํางานคนเดยีว  
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 เงนิจากขายบรกิารหา้มใหค้นอืน่ เชน่ พ่อ แม่ พีน่อ้ง หรอืเพือ่น 

 ยังมกีฎศาสนาอยู่ไม่ไดทํ้าใหด้ขี ึน้ 

 พนักงานบรกิารถกูกนัออกจากความปลอดภยัทัง้ในทีทํ่างานและเรือ่งสขุภาพ 

 โอกาสการเลอืกลกูคา้นอ้ยลง เพราะลกูคา้ทีม่าซือ้บรกิารสว่นมากเป็นคนทีอ่ยู่นอกกรอบกฎหมาย 

 ทําใหพ้นักงานบรกิารเสีย่งตอ่ความรุนแรงมากขึน้  

 พนักงานบรกิารทีเ่ป็นแรงงานขา้มชาตยิังถกูตรวจจับเหมอืนเดมิ 

 ยังมกีารตตีราจากสงัคมเพิม่มากขึน้จาก 30% เป็น 52% 

 บทลงโทษผูซ้ือ้บรกิารทางเพศ เมื่อถูกจับไดว้่าซือ้บรกิารทางเพศเจา้หนา้ทีต่ํารวจมีใหส้องทางเลอืก 

คอืเลอืกจะจ่ายคา่ปรับหรอืไปอบรมปรับทศันคตแิตต่อ้งเสยีคา่เรยีนดว้ย ถา้เลอืกเสยีค่าปรับจะมีประวัต ิ

ทางอาญา แตถ่า้เลอืกไปอบรมปรับทศันคตจิะไม่มีประวัตทิางอาญา และระยะการอบรมหรือเรียน 4-8 

ชัว่โมง ชือ่โรงเรยีนจอรน์ ทีป่รับทัศนคตขิองผูซ้ือ้บรกิารทางเพศ แต่ถา้ถูกจับครัง้ที ่2 จะถูกปรับ 400 

เหรยีญและตดิคกุ 6 เดอืน 

 หลงัจากออกกฎหมายเอาผดิผูซ้ือ้บรกิารทางเพศประเทศสวเีดน จากผลรายงานคา้มนุษย ์ปี 2010 ได ้

ผูเ้สยีหายจากการคา้ประเวณี ทัง้หมด 32 คด ีจํานวนผูเ้สยีหาย 32 คน และรายงานคา้มนุษยปี์ 2017 ที่

ผ่านมา มผีูเ้สยีหายจากการคา้ประเวณี ทัง้หมด 82 คด ีและไดผู้เ้สยีหาย 82 คน แปลว่ากฎหมายฉบับนี้

ไม่ไดช้ว่ยใหด้ขี ึน้แตเ่ป็นการตตีรามากกว่าเดมิเพราะการออกกฎหมายฉบับนี้ใชท้ศันคตแิละมุมมองของ

ผูท้ีร่่างกฎหมายทีเ่ห็นว่าการทีเ่อาลกูคา้ผดิกฎหมายดกีว่าใหผู้ข้ายบรกิารผดิเพราะผูห้ญงิทีทํ่างานขาย

บรกิารไม่มทีางเลอืกจงึถกูมองว่าอยู่ในขบวนการคา้มนุษยโ์ดยอัตโนมัต  ิ

 ในประเทศสวเีดน การคอรัปชัน่ในงานภาคบรกิารทางเพศ สว่นมากผูข้ายบรกิารจะทํางานคนเดยีว จงึ

ไม่สามารถเห็นไดช้ดัว่าเจา้หนา้ทีต่ํารวจเรียกเก็บเงนิจากผูข้ายบรกิารได ้แต่ก็มีบางทีเ่จา้หนา้ทีบ่ังคับ

ใหจ้่ายแบบใหใ้ชบ้รกิารฟร ี

ผลเสยีตอ่สงัคมเป็นยงัไง 

 คนทีเ่สีย่งในการถกูจับ คอื พ่อ ลกู หรอื ครู ทีจ่ะถกูจับขอ้หาการซือ้บรกิาร 

 เพิม่ความยนิยอมใหม้คีวามรุนแรงมากขึน้ 

 ยังไม่ไดแ้กไ้ขสถานบรกิารไม่ไดพ้ัฒนาใหส้ถานบรกิารใหด้ขี ึน้ ควบคมุยังไม่ได ้  

 พนักงานบรกิารลดลงความเชือ่ใจตอ่รัฐลดลง 50% 

ผลการวเิคราะหห์ากน ามาใชก้บัประเทศไทย 

• ลกูคา้ทีเ่ป็นแรงงานชนชัน้กลางจะถกูจับเป็นอันดบัแรก 

• งานบรกิารไม่ไดล้ดลงหรอืเพิม่ข ึน้ 

• ลกูคา้แอบแฝงกบัธุรกจิมากขึน้ เชน่รา้นนวด 

• พนักงานบรกิารทีร่ายไดไ้ม่มาก ยิง่จะถกูผลกระทบมากขึน้ไปอกีและเสีย่งมากขึน้   

• กฎหมายฉบับนี้ มวีธิแีสวงหาหลกัฐานยังไง เชน่ จะเกดิการลอ่ซือ้ยังไงตอ่    

• เปิดชอ่งว่างใหม้กีารจ่ายสว่ยเพิม่ข ึน้ จากทีเ่ก็บจากผูห้ญงิและกจิการแลว้ยังจะเก็บเพิม่จากลกูคา้อกี 
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แนวปฏบิตัขิองประเทศเยอรมนั 

กฎหมายประเทศเยอรมันเริม่ตัง้แต่2545ซึง่จากเดมิเป็นอาชพีทีค่นเยอรมันเทา่นัน้ทีส่ามารถทําได ้มีปรับ

กฎหมายใหม่เมือ่ 2560มผีลบังคบัใชต้ัง้แตว่ันที ่1 กรกฎาคม 2017 ตอ้งจดทะเบยีนและตอ้งตรวจสขุภาพ 

ในเยอรมันกฎหมายใหม่สาํหรับ ผูค้า้ประเวณีและสถานบรกิารทางเพศ ในเยอรมันจะอนุญาตใหป้ระกอบ

อาชพี คา้ประเวณีดว้ยความสมัครใจ อายุตํ่าสดุ ตามกฎหมายคอื 18 ปีสําหรับเยาวชน การคา้ประเวณีเป็นส ิง่ 

ตอ้งหา้ม นอกจากนัน้แลว้ ทั่วทัง้เยอรมนียังหา้มการจัดหาและการแสวงหาผลประโยชน์รวมทัง้การบังคับให ้

คา้ประเวณีการคา้มนุษยแ์ละการละเมดิทางเพศตอ่เยาวชน  

กฎหมายการคา้ประเวณีและกฎหมายคุม้ครองผูค้า้ประเวณีฉบับใหม่มผีลบังคบัใชท้ั่วทัง้เยอรมันสําหรับผู ้

คา้ประเวณีลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร และผูป้ระกอบการสถานบรกิารทางเพศใครทีเ่ป็นผูเ้ร ิม่ทํางานใหม่ จะไดร้ับอนุญาต

ใหทํ้างานเมือ่ไดล้งทะเบยีนแลว้ผูท้ีร่ับผดิชอบคอืหน่วยงานราชการในพืน้ที ่ เชน่ ทีว่่าการอําเภอ 

สํานักงานสาธารณสขุ หรือบนเว็บไซตอ์นิเทอรเ์น็ตของแต่ละเมืองหรือเขต หากตอ้งการคา้ประเวณีใน

หลายเมืองหรือหลายรัฐ ตอ้งระบุความตอ้งการนี้ในการลงทะเบียน สถานที่ทํางานจะระบุไวใ้นใบรับรองการ

ลงทะเบียน หากตอ้งการเพิม่สถานทีทํ่างานใหม่ในภายหลัง ตอ้งทําการกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิในภายหลังดว้ย 

หากตอ้งการทํางานในสถานที่อื่น ตัวอย่างเช่นเนื่องในโอกาสพเิศษ โดยที่ไม่ไดว้างแผนไวล้่วงหนา้ก็ไม่

จําเป็นตอ้งแจง้สถานทีเ่พิม่เตมิในภายหลังใบรับรองการลงทะเบียนมีอายุการใชง้าน 2ปีสําหรับคนทีม่ี อายตัง้ 

แต่ 21 ปีข ึน้ไป และ 1 ปีสําหรับผูท้ี่มี อายุตํ่ากว่า21 ปี สามารถขอใหห้น่วยงานออกใบรับรองที่เรียกว่า― 

ใบรับรองนามแฝง ‖ได ้และจะไม่มกีารระบุทีอ่ยู่ลงในใบรับรองนี้ 

 ในกรณีทีทํ่างานตัง้แต ่2 คนขึน้ไปจะตอ้งจดทะเบยีนเป็นธุรกจิ  ซึง่ตอ้งทําเรื่องขออนุญาตหลายอย่าง

ว่าจะเป็นการจดทะเบยีนทีต่อ้งมคีวามน่าเชือ่ถอืเพยีงพอจงึจะสามารถจดได ้และตอ้งมีการตรวจสถานทีทํ่างาน

ซึง่ไม่สามารถใชส้ถานทีส่ว่นตัวในการทํางานไดซ้ ึง่ตอ้งไดม้าตรฐานตามกระทรวงสาธารณสขุกําหนดไวท้ัง้นี้

ทัง้นัน้การจดทะเบยีนก็ข ึน้อยู่กบัดลุยพนิจิของหน่วยงานรัฐในการออกใบอนุญาต 

ผลกระทบตอ่พนกังานบรกิารเป็นยงัไง 

 การมีกรอบของกฎหมายมักจะนํามาซึง่การคอรัปชั่นที่ไม่สามารถจัดการได ้ ยกตัวอย่างเช่น หาก

ตอ้งการจะจดทะเบียนเป็นธุรกจิ  ไม่ใช่เรื่องง่ายในการจดทะเบียน เจา้หนา้ที่สามารถอา้งไดว้่าไม่

น่าเชือ่ถอื  ก็ไม่สามารถจดทะเบยีนไดแ้ลว้ 

 การทํางานคนเดยีวอาจรูส้กึไม่ปลอดภยั แตก่็ไม่สามารถจดทะเบียนธุรกจิเองไดก้็ยังตอ้งพึง่ธุรกจิใหญ่ 

ทีอ่าจจะเอาเปรยีบเหมอืนเดมิ 

 ถงึแมก้ารจดทะเบยีนจะสามารถใชน้ามแฝงได ้ แตเ่วลายืน่ขอจดทะเบยีนและตรวจสขุภาพยังคงตอ้งใช ้

ขอ้มูลจรงิอยู่ดี  เท่ากับมีประวัตอิยู่กับทางการ และย่อมมีผลในอนาคตหากมีเหตุใหต้อ้งสบืประวัต ิ

ยอ้นหลงั   

 คอรัปชัน่เหมอืนยังเดมิและอาจจะเพิม่ข ึน้ 

 ถกูตตีรามากขึน้ 
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 ทศันคตขิองเจา้หนา้ทีย่ังเหมอืนเดมิ 

 

ผลกระทบตอ่สงัคมเป็นยงัไง 

 แน่นอนว่าการคอรัปชัน่ยังไม่หายไปแตอ่าจจะเพิม่มากขึน้  ซ ึง่เป็นเรื่องรา้ยแรงของสงัคม  และการจด

ทะเบยีนก็ไม่ใชก่ารแกปั้ญหา 

สถานบรกิารกบัรัฐเป็นผูม้อํีานาจทีจ่ะนํามาถงึการคอรปัชัน่ การจ่ายสว่ย และอาจสง่ผลไปยังเรือ่งของการคา้

มนุษย ์

ผลการวเิคราะหห์ากน ามาใชก้บัประเทศไทย 

 คนทํางานอกีมากทีจ่ะไม่ยอมจดทะเบียน  เพราะกลัวว่าตนเองจะมีประวัตติ ิดตัว  และยังมีขอ้จํากัดใน

การทํางาน  หากทําในสถานบรกิารก็ยังคงทํางานภายใตก้รอบของสถานบรกิาร  เพราะกฎหมายใหม่ไม่

มเีรือ่งของการพัฒนา ปรับปรุงอะไรทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงือ่นไขการทํางานเลยแมแ้ตน่อ้ย 

 กฎหมายยังคงตกีรอบใหต้อ้งทําตาม  เพยีงเพือ่จะสามารถเก็บภาษีได ้ แตไ่ม่ไดค้ํานงึถงึคนทํางานเป็น

หลกั  รวมถงึการพัฒนาคณุภาพชวีติใหก้บัคนทํางาน 

 

3. ไมเ่อาความผดิผูข้ายบรกิารทางเพศ 

แนวคดิคนทํางานบรกิารทางเพศไม่ใชอ่าญากรรม(Decriminalization) 

การยกเลกิกฎหมายลงโทษคนทํางานบรกิารทางเพศ และใหใ้ชก้ฎหมายอาญาและกฎหมายอืน่ๆดําเนนิการกบัผู ้

แสวงหาผลประโยชนบ์ังคบัคนทํางานบรกิาร แตใ่นขณะเดยีวกนัการรับรอง คุม้ครอง และใหส้ทิธแิก่คนทํางาน

และใหถ้งึดา้นสาธารณสุข เขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมในกรณีถูกละเมดิ รุนแรง ไม่จ่ายค่าตอบแทน ทําให ้

คณุภาพชวีติการทํางาน ความปลอดภยัของคนทํางานบรกิารทางเพศดขี ึน้ ประเทศทีใ่ชแ้นวคดิลักษณะนี้ไดแ้ก่

ประเทศออสเตรเลยี (ยกเวน้รัฐวกิตอเรยี) ประเทศนวิซแีลนด ์

 

แนวทางปฏบิตัใินประเทศนวิซแีลนด ์

เมื่อ 12 ปีก่อนหรือปี 2003 รัฐสภานิวซแีลนดไ์ดม้ีการผ่านกฎหมายเกีย่วกับการทํางานของพนักงาน

บรกิาร เป็นพระราชบัญญัตกิารปฏริูปการทํางานบรกิารทําใหง้านดังกล่าวเป็นระบบ ผูท้ีทํ่างานบรกิารจะไดร้ับ

คา่จา้งเป็นสปัดาห ์มสีวัสดกิารคุม้ครองดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในอาชพี  

พนักงานบรกิารทีม่อีาชพีไม่ผดิกฎหมาย ไม่จํากดัสทิธเิสรภีาพในการประกอบอาชพี สามารถทํางานไดใ้น

สถานบรกิารและนอกสถานที ่ตามทีส่าธารณะ บา้นของตนหรอืแมแ้ตก่ารทํางานผ่านทางออนไลน์ ผูท้ีป่ระกอบ

อาชพีนี้จงึลว้นดว้ยความเต็มใจและมคีวามสขุกบัการทํางานเต็มที ่  

ยกตวัอย่างในสถานทีบ่รกิารแห่งหนึง่ในเมือง ―เวลลงิตัน‖ พนักงานบรกิาร 8 คนหนึง่ในนัน้ ―แคเธอรีน 

ฮลีลยี‖ ไดเ้ลา่ถงึเหตกุารณ์ครัง้หนึง่ว่า  
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―มันเป็นส ิง่สาํคญัมากสาํหรับทกุคน ในการมสีทิธทิีจ่ะเลอืกประกอบอาชพี โดยสจุรติ เราสามารถทํางานไดท้กุที่

ทีต่อ้งการ มอีสิระ มรีายไดม้ั่นคง และสามารถตรวจสอบได ้ส ิง่ทีฉั่นประทับใจ ทีส่ดุก็คอื ครัง้หนึง่ฉันถูกลูกคา้

เบี้ยวค่าตัว แลว้ตํารวจก็เขา้มาชว่ยเหลอื ดว้ยเป็นคนพาลูกคา้คนนัน้ไปกดเงนิทีตู่เ้อทเีอ็ม เพื่อนําเงนิมาจ่าย

คา่บรกิารแกฉั่น‖ เรือ่งนี้ทําใหเ้ห็นว่า ถา้การทํางานบรกิารไม่ผดิกฎหมาย พนักงานบรกิารอกีหลายแสนลา้นคนก็

สามารถออกมาเรยีกรอ้งสทิธติา่งๆของตนได ้โดยมอีงคก์ร New Zealand Prostitutes Collective องคก์รทีช่ว่ย

สนับสนุนและรักษาสทิธขิองพนักงานบรกิาร จุดประสงคเ์พือ่ลดอัตราการการตดิเชือ้ HIV และตอ้งการยกระดับ

อาชพีนี้ใหเ้ทา่เทยีมกบัอาชพีอืน่ๆ ไม่ใชช่นชัน้ลา่งของสงัคม  

เมื่อนิวซีแลนด์ออกกฎหมายอนุญาตใหพ้นักงานบริการไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ประสบ

ความสาํเร็จอย่างมาก และทําใหต้วัเลขผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ HIV ในประเทศนวิซแีลนดล์ดลงอย่างมาก  

รัฐบาลนวิซแีลนดถ์งึขัน้ออกคูม่อื "ความปลอดภยัและสขุภาวะในการทํางาน" ใหก้บังานทีเ่ป็นอันตรายตอ่

ผูห้ญงิโดยมกีารสาํรวจและงานวจิัยจํานวนมากทีช่ีใ้หเ้ห็นว่าในนวิซแีลนดห์ลงัจากปี 2546 เป็นตน้มาคนทํางาน

บรกิาร มสีขุภาวะทีด่ขี ึน้และมคีวามปลอดภยัมากขึน้ 

"การปฏเิสธไม่ใหทุ้กคนมีเสรีภาพในการทํางานบรกิารที่มีการยนิยอมพรอ้มใจ (consent) เป็นส ิง่ที่มี

ปัญหาเพราะมันเป็นการลบเลอืนการแยกแยะระหว่างการทํางานบรกิาร และการข่มขนื และผูท้ีทํ่างานบรกิาร 

ควรสามารถฟ้องรอ้งไดเ้มือ่มกีารขม่ขนืเกดิข ึน้ เสรภีาพของคนทํางานบรกิาร และการมเีพศสมัพันธอ์ย่างยนิยอม

พรอ้มใจจะเกดิข ึน้อย่างเต็มทีไ่ดถ้า้พวกเขาไดร้ับการคุม้ครองจากกฎหมายและสามารถเขา้ถงึสภาพการทํางาน

ทีป่ลอดภยัได"้ 

―เฮยีล‖ีเป็นผูนํ้าการรณรงคก์ารปฏริูปกฎหมายนวิซแีลนดใ์นปี 2546 ซึง่อนุญาตใหซ้่องและผูข้ายบรกิาร

ตามทอ้งถนน สามารถปฏบิัตกิารไดโ้ดยถกูกฎหมาย และพนักงานบรกิารไดร้ับการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน 

สาธารณสขุและกฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยั 

ขอ้ทา้ทายการคา้ประเวณีของประเทศนวิซแีลนด ์

 เด็กทีม่อีายุต า่กวา่ 18 ปี ท างานในสถานบรกิาร 

ในประเด็นการทําบรกิารของเด็กทีม่อีายุตํา่ว่า 18 ปี "นวิซแีลนดโ์มเดล" ก็กําลงัจัดการในเรือ่งนี้โดยเปลีย่นจาก

การลงโทษเด็กเป็นการคุม้ครองเด็กแทน   

 กฎหมาย การรบัเด็กเขา้ท างานในสถานบรกิาร 

การคา้ประเวณีเด็กผดิกฎหมาย พระราชบัญญัตกิารปฏริูปการคา้ประเวณี 2003 อ่านดังนี้:ขอ้หา้มใชใ้น

การคา้ประเวณีของบุคคลอายุตํา่กว่า 18 ปี (มาตรา 20) 

หา้มบุคคลใดชว่ยอํานวยความสะดวกหรือสง่เสรมิใหบุ้คคลอายุตํ่ากว่า 18 ปีใหบ้รกิารทางเพศเพื่อการคา้แก่

บุคคลใด 
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หา้มบุคคลใดรับการชาํระเงนิ หรอืรางวัลอืน่ทีเ่ขาหรอืเธอรูห้รอืควรจะไดร้ับการรูโ้ดยชดัแจง้ไม่ว่าจะโดยตรงหรอื

โดยออ้มจากบรกิารทางเพศเพือ่การคา้โดยบุคคลทีม่อีายุตํา่กว่า 18 ปี (มาตรา 22) 

หา้มบุคคลใดอาจทําสญัญาบรกิารทางเพศเพือ่การคา้หรอืเป็นลกูคา้ของบุคคลอายุตํา่กว่า 18 ปี 

(1) หา้มบุคคลใดสามารถทําสญัญาหรือขอ้ตกลงอื่นใดที่บุคคลอายุตํ่ากว่า 18 ปีตอ้งใหบ้รกิารทางเพศเพื่อ

การคา้แกบุ่คคลนัน้หรอืบุคคลอืน่ 

(2) ไม่มีบุคคลใดไดร้ับบรกิารทางเพศในเชงิพาณิชยจ์ากบุคคลอายุตํ่ากว่า 18 ปี บุคคลซึง่ฝ่าฝืนมาตรา 20 

มาตรา 21 หรอืมาตรา 22 มคีวามผดิและตอ้งรับผดิในการลงโทษในขอ้หาตอ้งโทษจําคกุไม่เกนิ 7 ปี 

 นวิซแีลนดเ์ปิดรับพนักงานบรกิารตา่งชาตใินฐานะ แรงงานมทีกัษะ‖ 

―แรงงานมทีกัษะ‖ ทีส่ามารถขอใบอนุญาตผ่านเมอืงเพือ่เขา้มาทํางานในนวิซแีลนดห์น่วยงานตรวจคนเขา้เมือง

นวิซีแลนดร์ะบุว่า แรงงานพนักงานบรกิารเป็นงานของผูม้ีทักษะใน ―ระดับ 5‖ หมายความว่า ผูข้อเขา้เมือง

จะตอ้งไดร้ับคา่แรงเกนิกว่า 36.44 ดอลลาร ์(นวิซแีลนด)์ ต่อชัว่โมง หรือ 75,795 ดอลลารต์่อปี หากประเมนิ

จากชัว่โมงทํางานสปัดาหล์ะ 40 ชัว่โมง ซึง่หมายความว่าพนักงานบรกิาร ทีเ่ขาตอ้งการนัน้ จะตอ้งเป็นผูไ้ดร้ับ

การันตคีา่แรงจากนายจา้งปีละประมาณ 1.7 ลา้นบาท 

 นอกจากนี้ ผูส้มัครจะตอ้งมีใบประกาศวชิาชพีที่ไดร้ับการยอมรับในระดับสูง (ระดับ 4 ตามที่ระบุใน New 

Zealand Qualification Framework) หรอืจะตอ้งมปีระสบการณ์ในวชิาชพีอย่างนอ้ย 3 ปี 

 ปีเตอร ์โมเสส (Peter Moses) จาก สมาคมการยา้ยถิน่ฐานและการลงทุนแห่งนวิซแีลนด ์(NZAMI) กล่าวว่า 

แมอ้าชพีทํางานบรกิารจะเป็นอาชพีทีถู่กกฎหมาย แต่ผูอ้พยพไม่สามารถประกอบอาชพีนี้ไดด้ว้ยวีซ่าชัว่คราว 

ซึง่มกีารระบุยกเวน้ไวเ้ป็นการเฉพาะนอกจากนี้ ผูส้มัครก็จะตอ้งอยู่ในประเทศโดยถูกกฎหมายและไม่ประกอบ

อาชพี บรกิาร หรอืไม่ก็ตอ้งสมัครขอภมูลิําเนามาจากต่างประเทศโดยตอ้งไดร้ับขอ้เสนอการจา้งงานอย่างเป็น

ทางการเสยีกอ่น  

 เรือ่งนี้จงึเป็นการยากทีผู่ส้มัครจะไดร้ับการพจิารณา ไม่เหมอืนกบัหลายอาชพีทีผู่ส้มัครสามารถทําไดแ้มจ้ะใชว้ี

ซา่ชัว่คราว ซึง่ผูส้มัครสามารถทํางานนัน้ไปไดเ้รือ่ยๆ ระหว่างรอขัน้ตอนการพจิารณาจากทางการ 

 

สรปุ 

 จากทัง้ 3 แนวคดิตา่งมขีอ้ด ีขอ้เสยีแตกตา่งกนัไป ซึง่ถูกกฎหมายดูจะถูกตอ้งตรงกันกับบรบิทของ

ประเทศไทยเนื่องจากมีจํานวนประชากรมากและหลากหลาย ความมั่นคงทางเศรษฐกจิ ความเหลือ่มลํ้าของ

รายได ้ชนชัน้ทีห่ยั่งรากลกึในประเทศไทย แต่ในทางเดยีวกัน แนวทางแบบถูกกฎหมายก็มีขอ้จํากัดและสรา้ง

ผลกระทบกบัพนักงานบรกิารทีเ่ลอืกผดิกฎหมายมากกว่าการตตีรา หากการถกูกฎหมายสามารถทําในแบบทีไ่ม่

เกดิการลงประวัตทิัง้ชวีติหน่วยงานทีร่ับผดิชอบเป็นกระทรวงแรงงานแทนทีจ่ะเป็น เจา้หนา้ตํารวจทีผู่กโยงกับ

การเป็นอาชญากร  หากการลงทะเบียนหมายถงึการคุม้ครองเขา้ถงึสทิธ ิพนักงานบรกิารสัดสว่นทีเ่ลือกให ้

ตนเองถูกกฎหมายน่าจะมากกว่ากลุ่มทีเ่ลอืกแบบผดิกฎหมายตามเดมิดกีว่า วุน้เสน้(พนักงานบรกิารในพื้นที่

เชยีงใหม่) บอกว่า “ตอ่ใหค้า่ปรับจะสงูข ึน้ ถา้เราจําเป็นยังไงเราก็ยังตอ้งทํางานอยู่ อยู่แบบผดิกฎหมายดกีว่าไม่
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มรีายได ้ไม่มงีานทํา” การทีใ่ชก้ฎหมายในการลงโทษน่าจะทําใหเ้ห็นชดัเจนแลว้ว่าไม่สามารถแกปั้ญหาไดจ้รงิ 

ซึง่สามารถดไูดจ้ากประเทศสงิคโปรท์ีบ่รบิทใกลเ้คยีงกบัสงัคมไทย  ถา้เปรียบกับแนวทางของการทําใหลู้กคา้

ผดิกฎหมายในตัวอย่างประเทศสวีเดนและเยอรมันกลับพบปัญหาไม่ต่างกันจํานวนคนทํางานบรกิารทางเพศ

ไม่ไดล้ดลงและยังเสีย่งต่ออันตรายจากลูกคา้ที่ตอ้งปิดบังตนเองมากขึน้ คนใชบ้รกิารที่ดีไม่อยากทําผิด

กฎหมายอาจจะหายไปแต่กับคนใชบ้รกิารทีพ่รอ้มจะทําผดิกฎหมายทีม่ีอยู่แลว้ยิง่ทําใหค้นทํางานบรกิารทาง

เพศยิง่เสีย่งอันตราย ปัญหาอาชญากรรมยิง่เพิม่มากขึน้ ในสว่นของการไม่เอาความผดินัน้เป็นแนวคดิทีป่ระเทศ

นวิซแีลนดใ์ชส้ามารถเห็นไดช้ดัว่า ชวีติของคนทีข่ายบรกิารทางเพศดขี ึน้ ลดการตตีราลง ไม่เสีย่ง เขา้ถงึสทิธ ิ

แตเ่ห็นชดัว่าบรบิทตา่งกนัจํานวนประชากรทีต่า่งกนั ตัง้คําถามกับรัฐไทยพรอ้มทีจ่ะทําใหไ้ม่ผดิกฎหมายโดยมี

การควบคมุมากนอ้ยเพยีงใด แตใ่นทางตรงขา้มหากรัฐไทยใชแ้นวทางปฏบิัตทิีผ่สมผสาน ยกเลกิการเอาผดิ ใช ้

กฎหมายทีม่ีอยู่มาควบคุม เชน่ กฎหมายคา้มนุษย ์กฎหมายอาญา ในการเอาผดิคนทีแ่สวงหาประโยชน์ แลว้

สง่เสรมิคณุภาพชวีติของคนทํางานบรกิารทางเพศได ้เมือ่ชวีติของพนักงานบรกิารดขี ึน้อาจจะเป็นปัจจัยในการ

ออกจากอาชพีดงักลา่วไดต้อ่ไป ซึง่ขอ้เสนอแนวปฏบิัต ิขอ้กงัวลจะอยู่ในบทที ่5  
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บทที ่5 

 

ขอ้กงัวลของสงัคม และขอ้เสนอแนวทางในการแกไ้ข 

 

 ปัจจุบันพบว่ามวีจิัยทีเ่สนอแนวทางการในแกไ้ขปัญหาการคา้ประเวณีมากมายทัง้จากทางนักวชิาการ 

เจา้หนา้ทีร่ัฐ องคก์รระหว่างประเทศทีพ่ยายามหาแนวทางเพื่อแกปั้ญหา วัตถุประสงคข์องรายงานนี้ เพื่อศกึษา

ทีม่าของ พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี เจตนารมณ์ของกฎหมายจากอดตีจนถงึปัจจุบัน ศกึษา

นโยบายและแนวทางการแกไ้ขปัญหาเรือ่งการขายบรกิารทางเพศทีม่ีหลายรูปแบบ ของรัฐและเอกชน เพื่อหา

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิข ึน้จาก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี และเสนอแนวทางให ้

พนักงานบรกิารสามารถเขา้ถงึสทิธ ิความยุตธิรรม 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหาจะใชเ้พียงเฉพาะกฎหมายทีเ่อาความผดิเท่านัน้ คงไม่ได ้ทัง้ในเจตนารมณ์

ของ พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี ก็ยังไม่เป็นผลในทัง้ทีป่รับปรุงแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งมา

โดยตลอด ตัง้แต่มีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายอาญา การออกพระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการ

คา้ประเวณี พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัตมิาตรการป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2540 

พระราชบัญญัต ิคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัต ิส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 

พระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 ในเวทสีมัมนา เวทวีชิาการต่างเห็นตรงกันว่า 

พระราชบัญญัตปิราบปรามการคา้ประเวณี หรือการจดทะเบียนโสเภณีไม่ไดทํ้าใหจํ้านวนของพนักงานบรกิาร

ลดลงแตอ่ย่างใด ซึง่รายงานนี้พนักงานบรกิารกลบัสะทอ้นถงึผลกระทบทีเ่กดิข ึน้กบัตวัคนทํางานเองทัง้ทางตรง

และทางรอบในหลายระดับ การแกปั้ญหาดังกล่าวจึงจําเป็นตอ้งมีขอ้เท็จจรงิผลกระทบและขอ้เสนอจาก

พนักงานบรกิารมาร่วมดว้ยจงึจะสามารถแกปั้ญหาไดจ้รงิ รายงานเล่มนี้คํานงึถงึความเป็นจรงิของสงัคม โดย

ศกึษาจากขอ้กงัวลของสงัคมดงันี้ 

1. ขอ้กงัวลทีส่งัคมหว่งใย 

 เด็กและเยาวชน 

 การทีเ่ด็กและเยาวชนทีเ่ขา้สูง่านบรกิารทางเพศไม่ว่าจะสมัครใจหรอืถกูหลอกลวง จากรายงานผล

การประเมนิการใชแ้รงงานเด็กของกรมแรงงานสหรัฐอเมรกิา พบว่ามแีรงงานเด็กในประเทศไทย:เด็กไทย 

ประมาณ 1.4 ลา้นคนเป็นแรงงาน (13% ของเด็ก) จากรายงานของ องคก์ร IOM “estimates that children 

represented approximately 10% of all migrants living in Thailand” นี้ยังมแีรงงานเด็กขา้มชาตจํิานวน 

150,000 คนทีทํ่างานในประเทศไทย ซึง่หมายความวา่มปีระมาณ รวม 1.6 ลา้นคนในประเทศไทยอายุตํา่กวา่ 

18 ปี2 ประมาณ 80% ของคนหนุ่มสาวเหลา่นี้ในประเทศไทยใชใ้นการเกษตรในฟารม์ครอบครวัหรอืในธรุกจิ

ของครอบครวั  
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 สถานะของเด็กทีท่ างาน 

 เด็กไทยส่วนใหญ่ทีม่ีอายุตํ่ากว่า 14 ปีอยู่ในโรงเรียน ประมาณรอ้ยละ 96 หรือ 10.2 ลา้นใน 10.6 

ลา้นคนในวัยเด็กทีเ่รียนจบภาคบังคับ (มัธยมศกึษาตอนตน้อายุ 14-15 ปี) นโยบายรัฐทีต่อ้งใหทุ้กคนเขา้ถงึ

การศกึษา (EFA) ปี      พ. ศ. 2552 กําหนดใหเ้ด็กทกุคนโดยไม่คํานงึถงึสญัชาตหิรือสถานภาพอื่น ๆ สามารถ

เขา้ถงึภาษาไทยได ้ 

 แรงงานวัยหนุ่มสาวสว่นใหญ่ในประเทศไทยมีอายุระหว่าง 14 ถงึ 18 ปี ซึง่ในทางกฎหมายสามารถ

ทํางานไดต้ามงานทีก่ฎหมายกําหนดเป็นชว่งเวลา เมื่ออายุครบ 15 ปีเยาวชนไทยจะมีบัตรประจําตัวประชาชน

เหมอืนการเริม่ตน้เป็นผูใ้หญ่ พวกเขาสามารถออกจากโรงเรยีนทํางานในบางงานทีไ่ดร้ับอนุญาตเชน่ พนักงาน

ขายของ คนงานวัยหนุ่มสว่นใหญ่ไดล้าออกจากโรงเรยีนหลงัจากจบการศกึษาระดบัมัธยมศกึษาตน้ อายุ 14-15 

ปี พวกเขาหางานใหเ้ร็วทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทําได ้เมื่อถงึเวลาทีพ่วกเขาอายุ 16 หรือ 17 ปีพวกเขาจะทํางานและใช ้

ชวีติอสิระเป็นเวลาสองถงึสามปี พวกเขาจะไดทํ้างานทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย จาก 1.5 ลา้นคนทีทํ่างานบรกิาร

ทางเพศ  

 ขอ้ตกลงที่ทํางานเกี่ยวกับการคา้มนุษย์ในภูมิภาคนี้ ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสรา้งขึน้เพื่อ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาตกิับหน่วยงานขององคก์ารสหประชาชาตทิัง้ 13 แห่ง

และองคก์รเอกชนอกี 37 แห่ง สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยข์องสหประชาชาต ิ(UNIAP) คาด

ว่าประมาณ 11,000 คนอาจมาทํางานขายบรกิารทางเพศ ซึง่กฎหมายหา้มใชแ้รงงานที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี 

ภายใตก้ฎหมายหลายฉบับที่จะยังคงใชอ้ยู่ต่อไปเมื่อยกเลกิความผดิการคา้ประเวณี เช่น พระราชบัญญัต ิ

คุม้ครองเด็ก พระราชบัญญัตกิารคา้มนุษย์ พระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน พระราชบัญญัตสิถานการ 

พระราชบัญญัตแิอลกอฮอล ์ประมวลกฎหมายอาญา   

ประเด็นสาํคญัคอืการบังคบัใชก้ฎหมายเหลา่นี้อย่างไดค้รอบคลมุและลงโทษผูก้ระทําความผดิใหม้ีการ

บังคบัใชอ้ย่างจรงิจังในขอ้กฎหมายทีก่ําหนดอายุของผูใ้ชบ้รกิารและผูทํ้างานในสถานบรกิารไม่ตํ่ากว่า 18 ปี

บรบิูรณ์ หากมีการละเมดิในเรื่องว่าจา้งผูใ้หบ้รกิารอายุตํ่ากว่า 18 ปี ใหล้งโทษเจา้ของกจิการ ผูดู้แล หรือ

จัดการสถานบรกิารรวมตลอดถงึผูใ้ชบ้รกิารดว้ย  

เศรษฐกจิ 

จากบทความของ Thaicapitalish.comไดร้ายงานว่ารายไดน้อกระบบ ในปี 2558 40.9% ของ GDP 

ของประเทศถูกสรา้งขึน้ในเศรษฐกจินอกระบบ ในแง่ของเงนิเศรษฐกจิในประเทศไทยจะทําใหร้ายไดท้ี่ผดิ

กฎหมายในปีทีผ่่านมาสงูกว่า 155 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ "หากรายไดน้ี้ถกูหักภาษีมูลคา่เพิม่โดยทัว่ไปเพยีง 7% 

รัฐบาลไทยอาจจะนํารัฐไปเกอืบ 11 พันลา้นดอลลาร"์ บทความ สาํรวจ ―โสเภณี‖ รายไดห้ลกัของตลาดมดืไทย

ในประชาไท ได เ้ขียนประมาณการเม็ดเงินหมุนเวียนในตลาดมืด ของประเทศไทยอยู่ที่  มากกว่า 

13,950,000,000 ดอลลารส์หรัฐ (หนึง่หมื่นสามพันเกา้รอ้ยหา้สบิลา้นดอลลารส์หรัฐ หรือประมาณ 4.5 แสน

ลา้นบาท ซึง่มากกว่าประมาณการรายรับภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนไทยทัง้ประเทศ (อยู่ที ่
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312,000 ลา้นบาท) [1] และยังพบอีกว่า ―ธุรกจิคา้บรกิารทางเพศ‖ มีสัดสว่นในตลาดมากทีส่ดุดว้ยเม็ดเงนิ

หมุนเวยีนกว่า 6,400,000,000 ดอลลารส์หรัฐ (หกพันสีร่อ้ยลา้นดอลลารส์หรัฐ หรือประมาณ 2 แสนลา้นบาท 

ตวัเลขนี้สามารถเชือ่ถอืไดม้ากนอ้ยเพยีงใด ผลกําไรทีผ่ดิกฎหมายมักถูกใชไ้ปในทางทีจ่ะต่อตา้นนโยบายของ

รัฐบาลในการควบคมุการบรโิภคสง่เสรมิการออมการตอ่สูก้บัภาวะเงนิเฟ้อและควบคุมการเคลือ่นไหวนอกรีตใน

ตลาดเก็งกําไร 

สาธารณสขุและโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ 

แนวทางของนานาชาตทิีเ่ผยแพร่โดย UNAIDS และ WHO แนะนําใหท้กุประเทศควรดําเนนิการในเรือ่ง

การการยกเลกิการใชก้ฎหมายและระเบียบขอ้บังคับที่เป็นความผดิทางอาญาต่อผูท้ี่ทํางานบรกิารทางเพศ 

งานวจิัยทางการแพทยท์ีส่ําคัญทีเ่ผยแพร่ในรายงาน Lancet ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าการลบกฎหมายอาญากับงาน

ทางเพศ (น่ันคือการลดหย่อนภาษี) จะมี "ผลกระทบที่ย ิ่งใหญ่ที่สุดในการระบาดของเอชไอวี" ทั่วโลก 

นักวทิยาศาสตรร์ายงานว่าการตระหนักวา่การมเีซ็กซเ์ป็นงานไม่ใชอ่าชญากรรมจะชว่ยป้องกนัการตดิเชือ้ใหม่ได ้

ใน 33 ถงึ 46% ในทศวรรษหนา้ ซึง่ในประเทศไทยมกีฎหมายและแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกบัสขุภาพชดัเจนในการ

ป้องกันโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น กฎหมายคุม้ครองแรงงานทีใ่หม้ีการตรวจสขุภาพของพนักงานอย่าง

สมํ่าเสมอ 

 

 การคา้มนษุย ์ 

 ในปี 2554 United National Inter-agency Program (UNIAP) คาดการณ์ว่ามีเพียง 3.8% ของ

คนขายบรกิารทางเพศเทา่นัน้ทีอ่ยู่ในสถานการณ์ในประเทศไทยซึง่จะเป็นไปตามขอ้กําหนดของสหประชาชาติ

ว่าดว้ยการคา้มนุษย ์

 

 การขยายตวัของอตุสาหกรรมทางเพศ 

 นวิซแีลนดไ์ดร้ับการยอมรับว่าเป็นงานบรกิารทางเพศและการทํางานทางเพศในปี พ. ศ. 2546 เวลา

ผ่านไปสบิปีในปี พ.ศ. 2556 กระทรวงศกึษาธกิารไดข้อความร่วมมือจากกระทรวงยุตธิรรมพบว่า ไม่มีการเพิม่

ขนาดหากอุตสาหกรรมตัง้แต่ decriminalization ธุรกจิบรกิารทางเพศของไทยไม่ไดร้ับการตรวจสอบภายใต ้

กระบวนการยุตธิรรมทางอาญาเหมอืนธุรกจิอืน่ ๆ และโครงการพัฒนาสามารถรวมไวใ้นแผนงานแห่งชาตไิดเ้ชน่ 

การทอ่งเทีย่ว การประมง   การสือ่สาร ภายใตแ้ผนธุรกจิการทอ่งเทีย่วแห่งชาตติอ้งมีความสําคัญกับวัฒนธรรม

ของชุมชนทอ้งถิน่ปกป้องแรงงานและรักษาสิง่แวดลอ้ม อุตสาหกรรมบันเทงิไม่ไดร้วมอยู่ในขอ้กําหนดการ

พัฒนาเหล่านี้ อุตสาหกรรมนี้มีการบรหิารจัดการภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยความผดิทางอาญาที่เขม้งวดซึง่ไม่

สามารถควบคมุการเตบิโตหรอืเงือ่นไขได ้กฎหมายสถานบันเทงิไม่ไดใ้หค้วามชว่ยเหลอืแก่ผูก้ําหนดนโยบาย

หรอืสงัคม 

 

คอรปัช ัน่ 

ดร.ผาสกุ พงษ์ไพจติร พบว่ามหีญงิบรกิารทางเพศประมาณกว่า 200,000 ราย โดยอยู่ตามสถานบรกิาร

ต่างๆ สูงสุด 5 อันดับแรก คือ รา้นหรือสวนอาหาร อาบอบนวด คาเฟ่ คาราโอเกะ และนวดแผนโบราณ 

ตามลําดบั สามารถสรา้งมูลค่าเพิม่ถงึ 100,938 ลา้นบาท โดยจํานวนสถานบรกิารและปรมิาณโสเภณีเพิม่ข ึ้น
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เป็นทวคีณู จากการสาํรวจของสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิพบว่า ตัง้แต่ปี 

พ.ศ.2541 — 2546 มอีัตราการขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 9 ตอ่ปี ขอ้มูลจากเว็บไซดข์องสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิ

ทีก่ลา่วว่า "ยิง่เศรษฐกจิใตด้นิมากขึน้ก็ยิง่มีความทุจรติมากขึน้" เมื่อเปิดการศกึษาของ NESDB ซึง่แนะนําให ้

คา้ประเวณีเป็นกฎหมาย เพือ่ลดการทจุรติ  

 

ภาพลกัษณ์ในสายตาคนท ัว่โลก 

การปฏบิัตติามกฎหมายระหว่างประเทศช่วยใหป้ระเทศไทยสามารถเสรมิสรา้งภาพลักษณ์ระหว่าง

ประเทศได ้ประเทศไทยมีพันธกรณีระหว่างประเทศทีม่ีผลผูกพันตามกฎหมายทีเ่ป็นภาคอีนุสัญญาดา้นสทิธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศ อนุสญัญาหลกัดงันี้ (1) กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมืองและสทิธทิางการ

เมือง (ICCPR) (2) กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิทางเศรษฐกจิสังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) (3) 

อนุสญัญาว่าดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบิัตติ่อทุกรูปแบบผูห้ญงิ (CEDAW) (4) อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิด็ก (5) 

อนุสญัญาว่าดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบิัตทิางเชือ้ชาตทิกุรูปแบบ (CERD) (6) อนุสญัญาตอ่ตา้นการทรมานและ

การทารุณโหดรา้ยไรม้นุษยธรรมหรือลงโทษ (CAT)และ               (7) อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธขิองคนพกิาร 

(CRPD) เป็นหนา้ทีท่ีป่ระเทศไทยตอ้งทําตามขอ้ตกลงระหว่างประเทศ เป็นเรื่องทีเ่ป็นผูนํ้าและยกย่องในระดับ

นานาชาตทิีป่ระเทศไทยสามารถตดิตามและปฏบิัตติามอนุสญัญาระหว่างประเทศได ้

 ภาพลกัษณ์และความสมัพันธร์ะหว่างประเทศของไทยมีความเสีย่งเนื่องจากความลม้เหลวในการให ้

ความคุม้ครองแรงงานขัน้พื้นฐานและการเขา้ถงึความยุตธิรรมสําหรับคนขายบรกิารทางเพศตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศซึง่รวมถงึ CEDAW ประเทศไทยอาจพบว่าตวัเองไม่สามารถปฏบิัตติามพันธกรณีระหวา่งประเทศ

และตอ้งอดึอัดใจในระดบันานาชาตไิม่ใชโ่ดยการคา้ประเวณีเอง แตด่ว้ยวธิทีีค่นงานทางเพศถูกทอดทิง้และถูก

ลงโทษ 

 

 ศลีธรรม  

 การขายบรกิารทางเพศไม่ว่าจะในยุคกผ็ดิศลีธรรมมาโดยตลอด จนกระทัง่ในสมัยจอมพลสฤษดิ ์ธนะ

รัชตเ์ป็นจุดเร ิม่ตน้ทีม่าจากสหประชาชาตทิีแ่สดงความห่วงใยเกีย่วกบั "การกระทําทีผ่ดิศลีธรรม" นําไปสูก่าร

ลงโทษทางกฎหมายตอ่การคา้ประเวณีในประเทศไทย พ.ศ.2503 ตอ่มาในปี พ.ศ.2539 ไดม้กีารแกก้ฎหมาย

การคา้ประเวณีใหล้งโทษคนทํางานขายบรกิารทางเพศลดลงและมุ่งเนน้ใหม้กีารดแูล สง่เสรมิการทําอาชพีอืน่ 

และมุ่งเอาผดิกบัผูท้ีแ่สวงหาประโยชนจ์ากการคา้ประเวณีรวมไปถงึเรือ่งอนาจาร โดยเฉพาะอย่างยิง่การลว่ง

ละเมดิทางเพศของเด็ก 

 ซึง่การยกเลกิการเอาความผดิคนขายบรกิารทางเพศไม่ไดห้มายถงึ สงัคมใหก้ารยกย่องการขาย

บรกิารทางเพศ แตใ่หส้งัคมไดม้องเห็นว่าคนทํางานขายบรกิารทางเพศนัน้เป็นเพยีงคนทํางาน หาเงนิ หารายได ้

คนหนึ่งไม่ไดเ้ป็นอาชญากรรา้ยแรง แมว้่าคนในสังคมจํานวนมากอาจจะไม่ชอบการมีเพศสัมพันธ์แบบผิด

จรยิธรรม ส ิง่ทีต่ัง้คําถามคอืคนสว่นใหญ่ในสงัคมรูส้กึว่าการขายหรือการซือ้บรกิารทางเพศเป็นสาเหตุทีทํ่าให ้

เกดิความเสยีหายตอ่สงัคมอย่างไร ความรูส้กึผดิศลีธรรมนัน้กบัการทําใหผ้ดิทางอาญาดว้ยนัน้เป็นเรื่องทีส่าสม 
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สมควรทําใหเ้ป็นอาชญากรรมตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร เมื่อกฎหมายปราบปรามและการป้องกันการ

คา้ประเวณีไดก้ลายมาเป็นเครือ่งมอืในการหาประโยชน์ ขัดต่อสทิธมินุษยชนเขา้ไม่ถงึความยุตธิรรม กฎหมาย

ไม่สามารถยุตกิารคา้ประเวณีได ้

 

 คา่นยิมบรโิภคนยิม 

 เห็นไดช้ดัปัจจุบันกระแสการบรโิภคนิยมเป็นปัญหาที่หยั่งรากลกึในทุกกลุ่มประชากร แต่จะเป็นที่

เด่นชดัและสรา้งความกังวลใหก้ับสงัคมอย่างมากหากพบในกลุ่มคนทีข่ายบรกิารทางเพศ เนื่องจากสงัคมยัง

มองว่าเป็นเรือ่งทีผ่ดิศลีธรรม แนวทางในการแกปั้ญหาจะตอ้งทําตัง้แต่ตน้ทาง คอื ระบบใหก้ารศกึษาทีมุ่่งเนน้

ใหค้ณุคา่ในตนเอง การพึง่พาตนเอง สง่เสรมิการพอเพยีงไม่หลงไปคา่นยิม บรโิภคนยิม 

 

 ผูแ้สวงหาประโยชนจ์ากคนท างานบรกิารทางเพศ 

 ปัจจุบันคําว่า “แสวงหาประโยชน์ทางเพศ” ยังคงมีปัญหาในทางปฏบิัตทิัง้กับเจา้หนา้ที่รัฐและ

พนักงานบรกิารเอง ผลกระทบกบัเจา้หนา้ทีค่อืไม่สามารถเอาความผดิกับผูท้ีแ่สวงหาประโยชน์ตัวจรงิได ้คนที่

ถกูลงโทษมักจะเป็นคนรับจา้งทํางานอกีตอ่ สาํหรับพนักงานบรกิารคอืมักถกูใหเ้ป็นพยานเอาผดิ ซึง่ในบางกรณี

ไม่ใชค่นทีแ่สวงหาประโยชนท์างเพศในมุมของพนักงานบรกิารเอง ดังนัน้ควรใหม้ีการหาคํานยิามใหช้ดัเจนใน

ทัง้ 2 มุมมองทัง้พนักงานบรกิารและเจา้หนา้ทีร่ัฐเพื่อไม่ใหค้นที่เป็นผูแ้สวงหาประโยชน์ตัวจรงิพื้นผดิไปได ้

ถงึแมจ้ะไม่ม ีพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีแลว้ก็ยังมี ประมวลกฎหมายอาญา 282-286 ในการ

ดําเนนิการทางกฎหมาย และกฎหมายคา้มนุษยท์ีม่โีทษหนักสามารถบังคบัใชไ้ด ้

 ขอ้กังวลต่างที่สังคมมีกับเรื่องงานบรกิารทางเพศ พนักงานบรกิารไดร้วบรวมขอ้กังวลและเสนอ

แนวทางปฏบิัตใินการแกไ้ขปัญหาทีด่ตี่อทุกฝ่าย คํานงึถงึเงื่อนไข ขอ้จํากัดต่างทีผ่่านมารวมไปถงึกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งสามารถนํามาบังคบัใชไ้ด ้ตามตารางนี้ 

 

ขอ้กงัวล แนวทางปฏบิตั ิ ขอ้กฎหมาย 

1.เด็กและเยาวชนเขา้

สูม่าทํางานบรกิารทาง
เพศทัง้ทีส่มัครใจหรอื

ถกูหลอก 

ใหม้กีารบังคบัใชก้ฎหมายอย่างจรงิจังตรวจสอบ

อายุของผูใ้ชบ้รกิารและผูทํ้างานในสถานบรกิาร
ไม่ตํา่กว่า 18 ปีบรบิรูณ ์

หากมกีารว่าจา้งผูใ้หบ้รกิารอายุตํา่กว่า 18 ปี ให ้
ลงโทษเจา้ของกจิการ ผูด้แูล จัดการสถาน
บรกิารรวมตลอดถงึผูใ้ชบ้รกิารดว้ย  

บังคบัใหเ้จา้ของกจิการชดใชค้า่เสยีหาย 
เยยีวยาแกผู่เ้สยีหาย 

 

พระราชบัญญัตคิุม้ครองเด็ก 

พระราชบัญญัตกิารคา้มนุษย ์
พระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน  

พระราชบัญญัตสิถานบรกิาร 

พระราชบัญญัตเิครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ 

ประมวลกฎหมายอาญา 

อนุสญัญาวา่ดว้ยการคุม้ครองเด็ก 
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2.ขอ้กงัวลเรือ่ง

เศรษฐกจิ รายไดน้อก
ระบบ 

 

มกีารเก็บภาษีทัง้ผูป้ระกอบการและพนักงาน

บรกิาร การเก็บภาษีทําใหพ้นักงานบรกิารมั่นคง
ทางการเงนิ มคีวามน่าเชือ่ถอืในเรือ่งของรายได ้
มเีครดติสามารถเขา้ถงึการเงนิ เชน่ การกูซ้ือ้

บา้น  

บังคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและการปราบปรามการ

ฟอกเงนิอย่างเคร่งครัด  

กฎหมายภาษี 

กฎหมายป้องกนัและการปราบปรามการ
ฟอกเงนิ 

3.ขอ้กงัวลเรือ่ง 

สาธารณสขุ โรคตดิตอ่
ทางเพศสมัพันธ ์

 

วางแผนงบประมาณดา้นการควบคมุ ป้องกนัโรค

ทางเพศ การดแูลคุม้ครองสขุภาพ ใหต้รงกบั
กลุม่เป้าหมาย และใหจ้ัดสรรงบประมาณเรือ่ง
การป้องกนัโรคเอดส ์(AIDS) การแพรก่ระจาย

ของเชือ้ HIV อย่างเพยีงพอในแตล่ะกลุม่  

จัดใหก้รมคุม้ครองโรคไดม้นีโยบายและ

โครงการจัดระบบบรกิารสขุภาพทีเ่ป็นมติรใหก้บั
กลุม่พนักงานบรกิารโดยตรง และมกีฎหมายที่
สามารถใชเ้ป็นแนวทางปฏบิัตใิหก้บัสถานบรกิาร

ในการตรวจสขุภาพของพนักงานบรกิารในรา้น 
โดยไม่เป็นการบังคบัตรวจแบบหักเงนิ โดย
ปฏบิัตติาม กฎหมายแรงงานและตาม

พระราชบัญญัต ิความปลอดภยั อาชวีอนามัย
และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน  

มโีครงการรณรงคส์รา้งความปลอดภยั ควรจัดให ้
มสีือ่ออนไลนใ์นกลุม่ทํางานอสิระไม่ไดอ้ยู่ใน
สถานบรกิาร ใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มูลการป้องกนั

พรอ้ม  

ถงุยางอนามัยไม่ใชห่ลกัฐานในการเอาผดิอกี

ตอ่ไป และสถานบรกิารสามารถจัดวางไวใ้ห ้
พนักงานบรกิารหยบิใชไ้ดใ้นการทํางาน จากเดมิ
ทีใ่นรา้นหา้มมกีลอ่งถงุยางมาตัง้ใหพ้นักงาน

หยบิสง่เสรมิใหพ้นักงานบรกิารเขา้ถงึสทิธิ
สขุภาพ เชน่ ประกนัสงัคม ในกรณีเจ็บป่วยจาก
การทํางานสามารถใชก้องทนุเงนิทดแทนได ้

หรอืพนักงานบรกิารอสิระสามารถเขา้ถงึรฐั
สวัสดกิารทีส่ามารถเขา้ตรวจสขุภาพ ตรวจ

ภายใน ตรวจเอสไอวแีละรับถงุยางอนามัยไดฟ้รี 

กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

พระราชบัญญัต ิความปลอดภยั อาชวีอ
นามัยและสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 

นโยบายงานป้องกนัเอสไอว ี

4.ขอ้กงัวลเรือ่งการ 
คา้มนุษย ์

 

 

การบังคบัใช ้กฎหมายคา้มนุษยอ์ย่างเคร่งครัด
สรา้งความรว่มมอืกบัพนักงานบรกิารในชมุชนให ้

เป็นหูเป็น ชว่ยเหลอืแจง้เหตหุากมกีารคา้มนุษย ์ 

พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์

พ.ร.บ.สถานบรกิาร  

พ.ร.ก.กําหนดเขตพืน้ทีก่ารจัดตัง้สถาน
บรกิาร 
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5.การขยายตวัของ

อุตสาหกรรมทางเพศ 

 

รัฐเขา้มาดแูลการจดใบอนุญาต โดยมเีงือ่นไขที่

สถานบรกิารสามารถรับไดด้ว้ย เนื่องจากเดมิมี
เรือ่งของการการจัดโซนนิง่ทีบ่างพืน้ทีไ่ม่
สามารถทําธุรกจิไดจ้รงิ ทําใหเ้จา้ของสถาน

บรกิารเลอืกทีจ่ะจ่ายสว่ยเปิดรา้นแทนวธิกีาร
ถกูตอ้ง 

รัฐสามารถนับจํานวนรา้นและจํานวนพนักงาน
บรกิารไดจ้ากการจดใบอนุญาตทีม่ขีอ้บังคบัใน
การแจง้รายละเอยีดของพนักงานบรกิาร 

สามารถรูถ้งึจํานวนและสามารถควบคมุ จํานวน
สถานบรกิารไดไ้ม่ใหม้จํีานวนมากเกนิไป 

รัฐสามารถกําหนดพืน้ทีไ่ม่ใหใ้กลช้มุชนและ

โรงเรยีนได ้

รัฐสามารถตรวจสอบเงือ่นไขการทํางานของ

สถานบรกิารได ้ 

พ.ร.บ.สถานบรกิาร 

พระราชบัญญัตเิครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ 

พรก.กาํหนดเขตพืน้ทีก่ารจัดตัง้สถาน
บรกิาร 

 

 

 

6.ผูแ้สวงหาประโยชน์
จากคนทํางานบรกิาร
ทางเพศ 

ควรใหม้กีารลงโทษทางอาญาสถานหนักตอ่ผู ้
ลอ่ลวง หลอกลวง กกัขงั หน่วงเหนียว และ
บังคบัผูอ้ืน่คา้ประเวณี โดยทีเ่จา้ตวัมไิดส้มัครใจ 

โดยเฉพาะการลอ่ลวงบังคบัเด็กและสามารถ
บังคบัประมวลกฎหมายอาญา 282-286 และ
กฎหมายคา้มนุษยใ์นการดําเนนิการทาง

กฎหมาย ใหม้กีารรณรงคโ์ดยทัว่ไป ใหท้ราบขอ้
กฎหมายและบทลงโทษ เกีย่วกบัการบังคบัให ้

มาทํางานบรกิารทางเพศ 

 

ประมวลกฎหมายอาญา 282-286 

พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์

7.คอรปัชัน่ 

 

บังคบัใชก้ฎหมายปราบปรามการทจุรติอยา่ง
เคร่งครัด 

 

 

พระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปราม
การทจุรติ 2551 

กฎหมายอาญา  

พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์

8.ภาพลกัษณ์ใน

สายตาของนานาชาต ิ

การปฏบิัตติามกฎหมายระหวา่งประเทศชว่ยให ้

ประเทศไทยสามารถเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์
ระหวา่งประเทศได ้ประเทศไทยมพีันธกรณี
ระหวา่งประเทศทีม่ผีลผูกพันตามกฎหมาย

จํานวนมากซึง่เป็นประเทศทีเ่ป็นภาคอีนุสญัญา
ดา้นสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ  

อนุสญัญาดา้นสทิธมินุษยชนระหว่าง

ประเทศ  

(1) กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิ
พลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง 

(ICCPR) 

 (2) กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธิ

ทางเศรษฐกจิสงัคมและวัฒนธรรม 
(ICESCR)  

(3) อนุสญัญาว่าดว้ยการขจัดการเลอืก
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ปฏบิัตติอ่ทกุรปูแบบผูห้ญงิ (CEDAW)  

(4) อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิด็ก  

(5) อนุสญัญาว่าดว้ยการขจัดการเลอืก
ปฏบิัตทิางเชือ้ชาตทิกุรูปแบบ (CERD)  

(6) อนุสญัญาตอ่ตา้นการทรมานและ
การทารุณโหดรา้ยไรม้นุษยธรรมหรอื

ลงโทษ (CAT)และ               

 (7) อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธขิองคนพกิาร 
(CRPD) 

9.ศลีธรรม 

 

สง่เสรมิภาพลกัษณ์ในดา้นอืน่ เชน่ การเป็นผูนํ้า

ครอบครัว การเป็นแรงงาน การมสีว่นรว่มทําให ้
สงัคมดขี ึน้ ชว่ยเหลอืงานพัฒนาชมุชนใหเ้ห็นวา่ 
พนักงานบรกิารก็เป็นสว่นหนึง่ในสงัคม 

 

10.คา่นยิมบรโิภคนยิม จัดใหร้ะบบการศกึษาทีมุ่่งเนน้ใหค้ณุคา่ใน

ตนเอง การพึง่พาตนเอง สง่เสรมิการพอเพยีงไม่
หลงไปคา่นยิม บรโิภคนยิม 

 

 

 

 

2. การปฏริูปธุรกจิภาคบรกิาร: มาตรการส าคญัทีค่วรม ี 

ปฏริปูกฎหมายและนโยบายทีม่ใีนปจัจบุนั   

การปฏริูปกฎหมายทีค่วรทําโดยเฉพาะอยา่งยิง่ คอื ตอ้งปฏริูปกฎหมายทีทํ่าใหง้านบรกิารไม่เป็น

อาชญากรรม การยกเลกิการกฎหมายเอาความผดิคนทํางานบรกิารทางเพศนัน้ไม่ไดห้มายความว่าไม่มกีฎหมาย

ในการควบคมุ ดแูล ซึง่ในไทยกบัมกีฎหมายทีส่ามารถใชใ้นการควบคมุและดแูลไดเ้ชน่กนั ไม่ว่าจะเป็น 

กฎหมายป้องกนัการคา้มนุษย ์กฎหมายอาญา ทีส่ามารถเอาผดิผูแ้สวงหาประโยชนไ์ดเ้ชน่เดยีวกนัและสามารถ

คุม้ครองคนขายบรกิารทางเพศดว้ยในเวลาเดยีวกนั ไม่เอาความผดิทางอาญา 

การปฏริูปกฎหมายควรมสีว่นรว่มจากกระทรวงยตุธิรรม กรมสวัสดกิารและคุม้ ครองแรงงาน รวมทัง้สมาคม

ของผูป้ระกอบการธุรกจิสถานบันเทงิ และองคก์ร  พนักงานบรกิาร นอกจากนัน้ยังมอีงคก์รดา้นแรงงาน องคก์ร 

ILO ซ ึง่มบีทบาทใหก้ารสนับสนุนดา้นการจา้งงานในประเทศไทยและสภาพการทํางานทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั

อนุสญัญาตา่งๆ ของ ILO มาตรฐานสากลดา้นแรงงานและตวัอยา่งทีด่ตีอ่ไป 

การปรบัปรงุการตรวจแรงงาน 

ในปัจจบุันการตรวจเป็นไปในทางการลงโทษ เจา้หนา้ทีใ่ชว้ธิกีารลอ่ซือ้และบุกทลายตรวจคน้ ไม่ใชก่ารการ

ตรวจสอบเพือ่คุม้ครองในฐานะแรงงาน หากมกีารปรบัเปลีย่นเป็นเจา้หนา้ทีต่รวจแรงงาน ในทมีทีป่ระกอบดว้ย
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ตวัแทนจากหลายผูเ้ชีย่วชาญทีท่ัง้ เจา้หนา้ตรวจแรงงาน เจา้หนา้ทีพ่ัฒนาสงัคม องคก์รหรอืสมาคมของ

พนักงานบรกิารเป็นทมีตรวจแรงงาน 

การพฒันาแนวทางการปฏบิตัทิางแรงงานทีด่ ี

ภาพรวมสถานการณ์งานบรกิารทีม่คีณุคา่นัน้จําเป็นตอ้งไดร้ับการพจิารณาอย่างละเอียดถีถ่ว้นเพื่อทําความ

เขา้ใจและระบุลกัษณะสภาพแวดลอ้มอย่างเฉพาะเจาะจงทีส่ามารถนําไปใชเ้ป็นตัวชีว้ัดสําหรับการประเมนิและ

วางแผนเพื่อการปรับปรุงในทุกระดับ ซึง่จะนําไปพัฒนาเป็นคู่มือแนวทางการปฏบิัตทิางแรงงานทีด่ี (Good 

Labour Practices (GLP) 

การยกระดบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

ในปัจจุบันยังขาดการวเิคราะหแ์ละความเขา้ใจเรือ่งความปลอดภัยอาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการ

ทํางานของงานบรกิาร จงึมีความจําเป็น อย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งสรา้งความตระหนักและความเขา้ใจอย่างลกึซึง้ว่า

ทําไม พ.ร.บ.ความปลอดภยัฯ นี้ จะตอ้งบังคบัใชก้บังานบรกิารดว้ย กระบวนการนี้ สามารถใชป้ระสบการณ์ของ

แคนดูบาร์ของเอ็มพาวเวอร์ รวมทัง้ประสบการณ์ ระดับสากลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทํางานในธุรกจิภาคบรกิารในประเทศนวิซแีลนด ์และ รัฐนวิเซาทเ์วลสป์ระเทศออสเตรเลยี  

 

จากการทํางานของเอ็มพาวเวอรพ์บว่ามอีงคก์รในระดบันานาชาตทิีเ่ห็นการเปลีย่นแปลงของงานบรกิารทาง

เพศ และเล็งเห็นปัญหาทีเ่กดิข ึน้กบัพนักงานบรกิาร จงึไดม้ีความเห็นไปในทางทศิทางเดยีวกันทีร่ัฐของแต่ละ

ประเทศทัว่โลกตอ้งคุม้ครองคนทํางานบรกิารทางเพศ ใหไ้ดร้ับการปลอดภยัไม่ใชก่ารจับกมุ เอาความผดิ โดยมี

องคก์รไทยและองคก์รนานาชาตทิีม่ีงานวจิัยและมีความเห็นใหย้กเลกิความผดิทางอาญาต่อคนทํางานบรกิาร

ทางเพศ ดงันี้ 

 

ปี พ.ศ. องคก์ร หมายเหต ุ

ปี พ.ศ.2549 ถงึปัจจุบนั คณะกรรมการสทิธมินุษยชน  

ปี พ.ศ.2551 
UN Secretary General Ban Ki Moon 

เลขาธกิารสหประชาชาต ิ
 

ปี พ.ศ.2553 
Commission on HIV and the Law 

คณะกรรมาธกิารวจัิยดา้น HIV และกฎหมาย 
 

ปี พ.ศ.2554 

UN Joint Program on HIV/ Aids (UNWomen, ILO 
UNFPA UNDP) 

โครงการเอดสแ์หง่สหประชาชาต ิ

 

ปี พ.ศ.2555 
The World Bank 

ธนาคารโลก 
 

ปี พ.ศ.2557 
World Health Organization (WHO) 

องคก์รอนามัยโลก 
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ปี พ.ศ.2559 
Amnesty International 

องคก์รนริโทษกรรมสากล 

รว่มกับประชาชนจากทีต่า่งๆ และ 

กวา่ 10,000 องคก์รทั่วโลก 

ปี พ.ศ.2560 

 

CEDAW Committee of Experts 

คณะกรรมการวา่ดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบิัตติอ่สตรใีน
ทกุรปูแบบ 

 

ปี พ.ศ.2561 

 

 

UN Working Group on Business and Human Rights 

คณะทํางานสหประชาชาตวิา่ดว้ยธรุกจิกับสทิธมินุษยชน 
 

ปี พ.ศ.2561 มลูนธิผิูห้ญงิ ในฐานะเครอืขา่ยผูห้ญงิในประเทศไทย  

ปี พ.ศ.2561 มลูนธิกิาจนาอักษร  

ปี พ.ศ.2562 กลุม่ผูห้ญงินักปกป้องสทิธมินุษยชน  

 

จากรายงานทีไ่ดนํ้าเสนอความซบัซอ้นหลายประการ ขอ้กงัวลของสงัคมและ ธรรมชาตทิีเ่ป็นมาอย่าง

ยาวนาน เอ็มพาวเวอรแ์ละชมุชนพนักงานบรกิารมเีสนอแนะใหม้โีครงการ นําร่องเป็นเวลา 5 ปี ในชมุชน

เชยีงใหม่และพัทยาทีม่บีรบิททีห่ลากหลายทัง้คนทํางานบรกิารทางเพศ  สถานบรกิาร เนื่องจากทัง้ 2 พืน้ทีม่ี

องคก์รเอกชนทีทํ่างานกบัพนักงานมายาวนานเขา้ใจบรบิทในพืน้ทีเ่ป็นอยา่งด ีโดยโครงการตน้แบบนี้จะ

ดําเนนิการในแบบบรูณการทํางานร่วมมอืกบัทกุภาคสว่น นํามาตรฐานใหม่ดา้นงานทีม่คีณุคา่มาพัฒนา นําไป

ปฏบิัตจิรงิ และ ใหม้กีารบังคบัใชใ้นสถานบรกิารตา่งๆทีม่อียู่ในพืน้ที ่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้เสนอและหาในการแกป้ญัหาใหก้บัพนกังานบรกิาร 

1. ทบทวนในการยกเลกิพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณีปี พ.ศ.2539  

2. รัฐหยดุการจับกมุ ลอ่ซือ้กับพนักงานบรกิารในความผดิจากการคา้ประเวณี ทีร่ัฐไดร้บัรองในระดับ

นานาชาต ิ

3. รัฐจัดตัง้คณะทํางานทีม่ทีกุภาคสว่น รัฐและเอกชน ตัวแทนพนักงานบรกิาร ตัวแทนผูป้ระกอบการ 

นักวชิาการดา้นสงัคม นักกฎหมาย ศกึษา ทบทวนยกเลกิการเอาผดิกับคนทํางานบรกิารทางเพศ

ตอ่ไปและพจิารณาขอ้ออ่น    ของกฎหมายทีม่บีังคับใชอ้ยูแ่ลว้ เชน่ กฎหมายสถานบรกิาร  

4. ใหร้ัฐจัดตัง้คณะ มกีารตดิตาม บังคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงาน ตามขอ้เสนอ CEDAW ปี 2017 

กับสถานบรกิาร 

5. จัดตัง้คณะทํางานตดิตาม การจัดสภาพการทํางาน เงือ่นไขการทํางาน ใหพ้นักงานบรกิารสามารถ

เขา้สทิธติามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ทัง้สขุภาพ  

6. รัฐสนับสนุนจัดตัง้กองทนุใหพ้นักงานบรกิารสามารถเขา้ถงึการศกึษา และการพัฒนาอาชพีที่

ทันสมัย 
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การวางคอ้นเดมิ คอื กฎหมายปราบปรามการคา้ประเวณีลงกอ่น  

เราจะสามารถสรา้งเครือ่งมอืใหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพ  

เครือ่งมอืทีช่่วยสรา้งสงัคมใหม้คีวามเขม้แข็ง 

 สงัคมทีง่านทุกปรรวมท ัง้งานบรกิาร คอื งานทีม่คีณุคา่ 

โดยไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลงั 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

บรรณานกุรม 

 

กฤษฎา ศภุวรรธนะกลุ. 2559. ―รายงานพเิศษ: Migrant Sex Worker ชวีติกะเทยตา่งชาตใิตแ้สงสพีัทยา‖. 

(ระบบออนไลน)์  แหลง่ทีม่า :       https://prachatai.com/journal/2016/09/67772, 25 ต.ค. 

2561. 

กรุงเทพธุรกจิ. 2559. ―21สาวตา่งดา้ว 'นาตาร'ี อดกลบัปท. ถกูกกัเป็นพยาน-สอบเพิม่‖ (ระบบออนไลน)์  

แหลง่ทีม่า :  http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/705086, 2 พ.ย. 2561. 

กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพกระทรวงยตุธิรรม. 2012. (ระบบออนไลน)์  แหลง่ทีม่า :                                            

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/2012-06-20-10-26-09, 5  พ.ย. 2561. 

กเิลน ประลองเชงิ. ไทยรัฐออนไลน.์ 2559. ―ตํารวจ  โสเภณี‖. (ระบบออนไลน)์  แหลง่ทีม่า : 

www.thairath.co.th/content/726470, 10 ต.ค.2561. 

ขา่วสด. ―ทกุทศิทัว่ไทย‖. 2561. ― จับ‗วคิตอเรยีซเีครท‘คา้กามเด็ก รวบ‗ป๋ากบ‘เชยีรแ์ขกเปิดบรสิทุธิ ์เจอบัญชี

ลดราคาใหจ้นท.รฐั‖. (ระบบออนไลน)์  แหลง่ทีม่า :  https://www.khaosod.co.th/around-
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