
  
 

 

 สบืเนือ่งจากเดอืนมถินุายนถกูจัดใหเ้ป็นสปัดาหว์นัตอ่ตา้นการคา้

มนุษย ์  และถงึแมห้ลากหลายหน่วยงานจะออกมารณรงคแ์ละท างาน

ในเรือ่งนีอ้ยา่งตอ่เนือ่งแตส่ถานการณ์การคา้มนุษยใ์นประเทศไทยกลับ

ไมไ่ดด้ขี ึน้เลย โดยเฉพาะนโยบายการตอ่ตา้นการคา้มนุษยท์ีม่ไีวเ้พือ่

ปกป้องสทิธขิองผูห้ญงิแตย่ังมผีูห้ญงิจ านวนมากทีย่ังถกูจับและไดรั้บ

ผลกระทบ  โดยเฉพาะนโยบายและแนวทางการ “ลอ่ซือ้พนักงานบรกิาร” 

ทีไ่ดส้รา้งบาดแผลและผลกระทบใหก้ับพนักงานบรกิารและครอบครัวเป็น

อยา่งมาก  

ทัง้นีก้าร“ลอ่ซือ้พนกังานบรกิาร” เป็นวธิกีารทีไ่มถ่กูตอ้ง

ตามหลงัสทิธมินษุยชน และ ป.วอิาญามาตรา 226  ถอืวา่เป็น

ปฏบิตักิาร  ทีร่ว่มกระท าความผดิ การบกุทลายก็เป็นการละเมดิ

ศกัด ิศ์รคีวามเป็นมนษุย ์และเป็นการกระท าทีร่นุแรงตอ่พนกังาน

บรกิาร และสรา้งผลกระทบตอ่พนักงานบรกิารทัง้หมด   ซึง่ในประเทศ

ไทยมพีนักงานบรกิารประมาณ 3 แสนคน 10 ปีทีผ่า่นมาจับผูเ้สยีหาย 

300 คนทกุปี ซึง่สง่ผลกระทบกับคนทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการคา้มนุษย ์ โดย

เหตกุารณ์ลา่สดุกรณีการบกุทลายทีน่าตาลอีาบอบนวดจับผูห้ญงิไป 121 

คน ไดผู้เ้สยีหาย 15 คน ลา่สดุทีว่ทิตอเรยี ซเีคร็ดจับผูห้ญงิ 113 คน ได ้

ผูเ้สยีหาย 8 คน สว่นคนทีเ่หลอืถกูจับขอ้หามั่วสมุในสถานคา้ประเวณี ใน

หนึง่ปีพนักงานบรกิารถกูจับไมน่อ้ยกวา่ 3 หมืน่คน  ตามเจตนารมณ์ของ

พ.ร.บ.ปรามการคา้ประเวณีเพือ่ชว่ยคนทีด่อ้ยโอกาส แตเ่ราเห็นวา่การ

จับกมุไมไ่ดเ้ป็นการใหโ้อกาสแตอ่ยา่งไร  

จากเหตกุารณ์ตา่งๆ เหลา่นี ้ท าใหเ้ห็นชดัเจนวา่ การลอ่ซือ้และ

บกุทลาย เป็นการละเมดิสทิธขิองพนักงานบรกิารอยา่งมาก  มลูนธิเิอ็ม

พาวเวอรไ์ดร้อ้งเรยีนไปยังคณะกรรมการสทิธมินุษยชนในเรือ่งนี ้และ

กรกฎาคม 2560 ประเทศไทยตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการวา่ดว้ยการ

ขจัดการเลอืกปฏบิัตติอ่สตรทีกุรปูแบบ หรอืซดีอ(CEDAW) วา่ทีผ่า่นมา

ไดม้กีารปฏบิัตติอ่ผูห้ญงิในประเทศยังไง  ตามอนุสญัญาทีรั่ฐบาลไทยได ้

ลงนามไว ้ และ เอ็มพาวเวอร ์ ไดท้ ารายงานคูข่นานไปยังคณะกรรมการ

ซดีอ(CEDAW) จากเหตกุารณ์รา้นนาตาลกีับสิง่ทีเ่กดิขึน้ ท าให ้

คณะกรรมการซดีอไดม้ขีอ้เสนอใหก้บัรฐับาลไทยตอ้งท าตามคอื 

ใหห้ยดุการลอ่ซือ้และบกุทลายทนัท ี และใหย้กเลกิความผดิ

การคา้ประเวณี  ใหใ้ชก้ฎหมายแรงงานเขา้มาคุม้ครองพนกังาน

บรกิารแตแ่นวทางดังกลา่วนีก็้ยังไมไ่ดม้กีารน ามาปฏบิัตอิยา่งเป็น

รปูธรรมจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในประเทศไทย 

เพือ่เปิดโอกาสใหท้กุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งไมว่า่จะเป็นตัวแทน

พนักงานบรกิาร เจา้หนา้ทีต่ ารวจ คณะกรรมการสทิธมินุษยชน และ

องคก์รทีท่ างานเรือ่งสทิธขิองพนักงานบรกิาร รว่มกันจับเขา่คยุเพือ่

หาทางออกและวธิกีารในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้นีอ้ยา่งเป็นรปูธรรม

โดยไมล่ะเมดิศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษยแ์ละเคารพในสทิธมินุษยชนขัน้

พืน้ฐานของพนักงานบรกิารทกุคน  

กอ่นเปิดเวท ีเราพาทกุคนยอ้นไปเมือ่ 8 ปีทีแ่ลว้ ทีเ่คยเปิดหนงั

ส ัน้ทีห่อศลิป์ ทีพ่นกังานบรกิารแสดงเอง สะทอ้นผลกระทบจาก

การแกไ้ขปญัหาการคา้มนษุยโ์ดยเฉพาะการลอ่ซือ้และบกุทลาย  

ชือ่หนงั สาวนอ้ยผจญภยั หรอื The Last Rescue in Siam 

เพือ่ใหท้กุคนเห็นวา่ 8 ปีทีผ่า่นก็ยงัเหมอืนเดมิ เราไดม้โีอกาส

ไดร้บัฟงัความคดิเห็นจากคณุ พ.ต.ท.กฤตธชั อว่มสน รอง

ผูอ้ านวยการกองคดกีารคา้มนษุยก์รมสอบสวนคดพีเิศษ  

(ดเีอสไอ) ,คณุองัคณา นลีะไพจติร คณะกรรมการสทิธิ

มนษุยชนแหง่ชาต ิ,คณุทนัตา เลาวลิาวณัยกลุ ผู ้

ประสานงานมลูนธิเิอ็มพาวเวอร ์, คณุไหม จนัทรต์า 

ตวัแทนพนกังานบรกิารจากมลูนธิเิอ็มพาวเวอร ์, และ

ผูด้ าเนนิการเสวนาโดยคณุปรานม สมวงศ ์ตวัแทนองคก์ร 

Protection  International (PI) 

https://www.youtube.com/user/empower2010 

เอม็พาวเวอร ์2561 2018 

https://www.youtube.com/channel/UCYOSBVp9hDC6aPNMEPfwzkg


อดขา้วประทว้ง 

เมือ่กลางเดอืนกมุภาพันธ ์2561 ทีผ่า่น กลุม่เครอืขา่ยพี่

นอ้งภาคใตบ้า้นเทพาไดม้าตัง้หลกัประทว้งอยา่งสนัต ิทีไ่ม่

เอาโรงโรงงานไฟฟ้าถา่นหนิทีห่นา้อยู ่UN ประทว้งโดยกา

รอดอาหาร ออกขา่วเป็นเรือ่งใหญม่าก จนรฐัออกมาขอรอ้ง 

และท าพนัธะสญัญา ลงนามใหห้ยดุโรงงานไฟฟ้าถา่นหนิ

ไปกอ่น  และในเวลาดว้ยกนัพนักงานบรกิาร 21 คนทีถ่กูกกั

ไวเ้ป็นพยานในคดวีคิตอเรยี ซเีคร็ท นานเกอืบ 2 เดอืน 

ผูห้ญงิรว่มมอืกนัประทว้งโดยการ อดอาหาร ใชว้ธิเีดยีวกนั

กบักลุม่พีน่อ้งเทพา แตไ่มม่ใีครรบัรูเ้หตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ได ้

เลย ประเดน็ทีผู่ห้ญงิตอ้งประทว้งขนาดนี ้ เพราะไมไ่ดร้ับ

ขา่วอะไรเลยวา่จะไดก้ลบัเมือ่ไหร ่และขาดการดแูลทีเ่ป็น

สิง่ของจ าเป็นทีผู่ห้ญงิขอไป เชน่ยา และเสือ้ผา้ทีข่าด

หมดแลว้ ก็ยงัไมไ่ดต้ามทีข่อ ไดแ้ตย่าแกห้วดัทีห่มดอายุ

แลว้มาใหผู้ห้ญงิกนิ และเจา้หนา้ทีบ่อกวา่กนิไดย้ายงั

ไมข่ ึน้ราไมต่ายหรอก  แลว้เอ็มพาวเวอรไ์ดร้ับขา่วจาก

ผูห้ญงิ กลุม่พนักงานบรกิารไดช้ว่ยกนัจัดของใชจ้ าเป็นไป

ใหเ้พือ่น เพราะวา่องคก์รและหน่วยงานอืน่ๆทีผู่ห้ญงิขอไป

บอกวา่ไมม่งีบส าหรับดแูล  โดยผูห้ญงิมคี าถามอยูใ่นใจวา่

ในเมือ่ไมม่งีบทีจ่ะดแูลแลว้ จะเอามาขงัไวท้ าไม? 

แมห่ายไปไหน 

หวานมลีกูสาวทีน่่ารักอาย ุ4 ขวบ ทีอ่ยูด่ว้ยกนักบัหวานทกุ

วันและกอ่นนอนหวานจะพาลกูสาวเขา้นอนและหอมแกม้กอ่น

ไปท างานทกุคนื  และหลงัจากหวานเลกิงานกลบัมา  ก็จะมา

เตรยีมกบัขา้วใหล้กูสาวไปโรงเรยีนทกุเชา้                                                                             

และเมือ่วนัที ่7 มถินุายน  59 เจา้หนา้ทีแ่ละองคก์รเอ็นเว

เดอรไ์ดเ้ขา้ไปลอ่ซือ้และบกุทลาย อาบอบนวดนาตาลใีนคดี

คา้มนุษย ์และหวานกถ็กูจับในคนืนัน้ ท าใหห้วานไมไ่ดก้ลบั

บา้นไปหาลกูเหมอืนทกุครัง้  จนผา่นมาหลายอาทติยล์กูก็ยงั

ไมเ่ห็นหนา้แม ่ จนลกูสาวถามหาแมท่กุวนัวา่เมือ่ไหรแ่มจ่ะ

กลบัมาแมห่ายไปไหน ซึง้ไมม่ใีครอธบิายใหเ้ด็กไดว้า่แมข่อง

เธอหายไปหน  เหน็ไดว้า่พนักงานบรกิารเป็นแมแ่ละเป็น

หวัหนา้ครอบครัวทีม่ภีาระทีต่อ้งดแูล 

ไดร้บัเงนิ 3,000 บาท 

แตนออกจากบา้นมาท างานเพือ่อยากจะชว่ยลดภาระ

ครอบครวั และอยากหาเงนิดแูลพอ่แมโ่ดยทีค่ดิแคว่า่

ไมไ่ดไ้ปสรา้งความเดอืนใหใ้คร และคดิวา่ตวัเองโตแลว้

ท างานไดแ้ลว้ โดยไมรู่ว้า่อายไุมถ่งึ 18 จะท างานไมไ่ด ้

รูแ้คว่า่เป็นงานทีท่ าไดแ้ละสง่เงนิกลบับา้นได ้แตนได ้

เขา้มาท างานในรา้นอาบอบนวดนาตาล ีท ามาเรือ่ยๆ จน

วันหนึง่แตนถกูจับเป็นเหยือ่คา้มนุษย ์ และถกูสง่ไปอยู่

บา้นเกร็ดตระการ นานกวา่ 8 เดอืนแตนบอกวา่อยูข่า้ง

ในอดึอดัมากและไมส่ามารถตดิตอ่ใครไดเ้ลย และ

หลงัจากทีแ่ตนไดส้บืพยานลว่งหนา้ในคดคีา้มนุษย ์  

ก็ไดถ้กูสง่กลบับา้น แมข่องแตนตอ้งขา้มชายแดนมารับ

ลกูสาวทีก่รงุเทพ แตนไดรั้บเงนิคา่เสยีหาย 3,000 

เทา่นัน้ ถา้เทยีบกบัคา่เดนิทางไปกลบัแลว้ 3,000 ยัง

ไมพ่อกบัคา่ใชจ้า่ยเลย                                                                                   

แตไ่มรู่ว้า่ 3,000 บาท มาจากงบของรัฐ 2 พนัลา้นบาท 

หรอื งบของเอน็เวเดอรท์ีม่ ี31 ลา้นบาทหรอืเปลา่แตน

ไมรู่เ้ลย     ชวีติตอ้งเริม่ตน้ใหมจ่าก 0 อกีแลว้ 

พอ่ป่วย 

ตน้หอม ออกจากบา้นมาท างานทีก่รงุเทพเพือ่หาเงนิคา่ผา่ตดั

พอ่ มาท างานทีร่า้นอาบอบนวดวคิตอเรยี ซเีคร็ท  และในวนัที ่

12 มกราคม 61 ทางรา้นไดจ้ัดประชมุประจ าเดอืนของพนักงาน 

ตน้หอมก็มาประชมุตามปกตทิกุเดอืน และกะจะลากลบับา้นสกั

พัก  แตว่ันนัน้เจา้หนา้และองคก์รเอน็เวเดอรไ์ดเ้ขา้ไปลอ่ซือ้

และบกุทลายอาบอบนวด วคิตอเรยี ซเีคร็ท  ในวันทีป่ระชมุ

พนักงาน   

ตน้หอมถกูจับเป็นเหยือ่ แตต่น้หอมยนืยนัวา่ตวัเองอายเุกนิ 18 ปี

แลว้ เจา้หนา้ทีไ่มเ่ชือ่และบงัคบัไปตรวจมวลกระดกู คา่สแกนมวล

กระดกู คนละ 8,000 บาท ซึง่จากขอ้มลูหมอพรทพิย ์ไดบ้อกวา่

การตรวจมวลกระดกูนัน้ อยูร่ะหวา่ง อาย ุ11-20 ปีเทา่นัน้ ทีไ่ม่

สามารถบอกถงึอายทุีช่ดัเจนได ้อาจจะอาย ุ18 หรอื 20 กไ็ด ้แต่

ยังไงกไ็ด ้ สดุทา้ยตน้หอมก็ถกูสง่ไปบา้นเกร็ดตระการ เมือ่

ตน้หอมไดไ้ปอยูใ่นบา้นเกร็ดตระการ ในเวลานัน้พอ่ของตน้หอม

ป่วยหนักรอการผา่ตดัดว่น พอ่อยากคยุกบัลกูสาวมาก แตไ่ม่

สามารถตดิตอ่ได ้สดุทา้ยพอ่ของตน้หอมเสยีชวีติ และแมข่อง

ตน้หอมก็ก าลงัจะเป็นบา้กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบัเพราะเป็นหว่งลกู

สาว จนจัดงานศพเสร็จสิน้ทกุอยา่ง ตน้หอมไมไ่ดรั้บรูข้า่วทางบา้น

เลย และตน้หอมถกูน าไปตรวจมวลกระดกูครัง้ที ่2 และผลออกมา

วา่อายเุกนิ 18 ปีแลว้ เหมอืนทีต่น้หอมพยายามบอกตัง้แตค่รัง้แรก

วา่ตนอายเุกนิ 18 ปีแลว้  เหมอืนฮนันีบ่บีอกวา่สว่นมากพนักงาน

บรกิารอายเุกนิ 23 ปีแลว้ทีเ่ขา้มาท างาน                         

เหตกุารณ์นีเ้รยีกวา่เป็นวธิดีแูลเหยือ่และครอบครวัตามกฎ

จรรยาบรรณของ เอ็นจโีอหรอืเปลา่?. 

เร ือ่งเลา่จากเพือ่น 



ไมใ่ชก่ารชว่ยเหลอื แตเ่ป็นการกระท าซ า้  

“ผูห้ญงิบอกวา่นีไ้มใ่ชก่ารชว่ยเหลอื แตเ่ป็นการกระท าซ า้ เพราะวา่

ความฝนัไดส้ลายไปหมดแลว้   

การทีผู่ห้ญงิเดนิทางออกจากบา้นเพือ่ไปท างานหาเงนิดแูล

ครอบครวั อยากเป็นลกูทีก่ตญัญตูอ่พอ่แม ่แตก่ลบักลายเป็นคนที่

ผดิ. 

และไมว่า่เราจะผดิยงัไงก็ไดเ้ล็กๆนอ้ยๆ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่จะ

ท ายงัไงกบัเราก็ได ้เราก็ยงัมสีทิธมินษุยชน  เป็นมนษุยค์นหนึง่  

เหตกุารณ์เหลา่นีแ้ทบจะมองไมเ่ห็นเลยวา่นีค่อืการชว่ยเหลอืจรงิๆ   

เจตนารมณ์ของกฎหมายเพือ่จบัคนทีก่ระท าความผดิ แตท่ ีผ่า่นมา

กฎหมายฉบบันีจ้บัแตผู่ห้ญงิทีท่ างานเลีย้งดคูรอบครวัเทา่น ัน้ 

กลายเป็นวา่กฎหมายฉบบันีจ้บัผดิคนมาโดยตลอด ไมเ่คยจบั

ผูก้ระท าความผดิไดจ้รงิๆ “ 

 

 

 

ข้อความชื่อเรื่อง 

ทกุคร ัง้เวลาพนกังานบรกิารถกูจบั จะถกูคลมุหวั

ปิดหนา้ ท าใหเ้ราพนกังานบรกิารรูส้กึเหมอืนเป็น

อาชญากร ภาพเหลา่นีถ้กูเผยแพรอ่อกสือ่ท าให้

สงัคมตตีราเราและเห็นเราเป็นผูร้า้ย คนแปลก

เหมอืนผนีอ้ย Casper เราเลยอยากใหค้นทีม่า

รว่มงานเขา้ใจถงึความรูส้กึของพนกังานบรกิาร 

และท าใหป้ระเด็นนีเ้ผยแพรอ่อกไป เราเลยแจก

ผา้เช็ดตวัใหท้กุคนในงานเชญิมาถา่ยรปูรว่มกนั 

“เพราะฉะน ัน้ถงึแมว้า่เราจะเชือ่วา่การบกุทลายเขา้ไป

จบัใคร และป้องกนัโดยการเอาผา้มาคลมุโมง่มนัไมไ่ด้

ชว่ยเลย แตม่นัจะสง่ผลประทบตอ่ผูห้ญงิและเด็กที่

เป็นผูเ้สยีหายมากขึน้ไปอกี ในขณะทีห่นว่ยงานของ

รฐัก็บอกวา่พยามทีจ่ะใชผ้า้คลมุโมง่เพือ่ทีจ่ะไมใ่หเ้กดิ

ความอบัอาย ในเร ือ่งคลมุโมง่นีท้างสมาคมนกัขา่ว

นกัหนงัสอืพมิพแ์หง่ประเทศไทยรว่มกบั

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาตไิดเ้คยท างาน

วจิยัรว่มกนัมากอ่น โดยมคีณุปรางทพิย ์ดาวเรอืงเป็น

นกัวจิยั ผลการวจิยัออกมาวา่ ผูท้ ีถ่กูคลมุโมง่ท ัง้เด็ก

และผูห้ญงิ จะมคีวามรูส้กึวา่ตวัเองเป็นคนรา้ย มี

ความรูส้กึวา่ตวัเองเป็นคนทีน่า่รงัเกยีจ คนเหลา่นีจ้ะ

รูส้กึเศรา้เสยีใจ และก็เม ือ่เวลาผา่นไปก็รูส้กึวา่ตวัเอง

เป็นคนทีต่อ้งหลบหนจีากสงัคม เป็นคนทีต่อ้งถกู

สงัคมประณามเป็นตน้” 

คณุองัคณา นลีะไพจติร  

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิ 

การถา่ยรปูคลมุหวั  

คณุไหม จนัทรต์า ตวัแทนพนกังานบรกิาร

จากมลูนธิเิอ็มพาวเวอร ์ โดยไหมเลา่ถงึ

ผลกระทบของพนกังานบรกิารหลงัจากถกู

ลอ่ซือ้และจบักมุ 

ชนแลว้หน ีHit & Run 

ชนแลว้หน ีคอื หนงัสอืบนัทกึ

ประสบการณ์จากผลกระทบทีไ่ดจ้าก

การตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์และ

วเิคราะหจ์นมาเป็นงานวจิยัทีท่ าโดย

พนกังานบรกิาร  เลม่แรกเปิดตวัในปี

2555 ตอ่มามกีารเพิม่เตมิขอ้มลูจาก

ปี 2555 ถงึปี 2561 สนใจตดิตอ่ได้

ทีเ่อ็มพาวเวอร ์



 

การ“ลอ่ซือ้พนักงานบรกิาร” เป็นวธิกีารทีไ่มถ่กูตอ้งตามหลกัสทิธมินุษยชน 

และ ป.วอิาญามาตรา 226  ถอืวา่เป็นปฏบิตักิาร  ทีร่ว่มกระท าความผดิของ

เจา้หนา้ที ่ 

ในขณะเดยีวกนั NGO ตา่งชาต ิและองคก์รอืน่ๆไดส้รา้งกฎและจรรยาบรรณใน

การปฏบิตังิานขึน้ ทีต่อ้งเคารพศกัดิศ์รขีองพนกังานบรกิารทีส่มคัรใจ

ท างาน  และเหยือ่กบัครอบครวัตอ้งไดร้บัการชว่ยเหลอืและการดแูล 

ในความเป็นจรงิการปฏบิตังิานไมจ่ าเป็นตอ้งท าแบบเดมิ  ทีจั่งหวดัเชยีงใหมม่ี

เหตกุารณ์ทีร่า้นบางแสน ต ารวจไดร้ับแจง้วา่มเีดก็ท างานอยู ่เมือ่เจา้หนา้ทีเ่ขา้

ไปตรวจพบ มคีนอาย ุ16 ปีท างานอยู ่ มกีารปฏบิตังิานในการเอาเด็กออกมา 

จับเจา้ของ ปิดรา้น พนักงานกก็ลบับา้นไป  ผูท้ีเ่จา้หนา้ทีพ่าออกมาดแูล โดย

ไมไ่ดก้กัขงั และมกีารด าเนนิคดอียา่งรวดเร็ว อนันีเ้ป็นตวัอยา่งหนึง่ทีเ่กดิขึน้ใน

จังหวัดเชยีงใหม ่ สิง่นีท้ าใหเ้ราคดิวา่ บทบาท NGO ควรเป็นตวัเชือ่มระหวา่ง

ชมุชนกบัหน่วยงานภาครัฐ ไมใ่ชท่ าแทน 

คณุทนัตา เลาวลิาวณัยกลุ  

ผูป้ระสานงานมลูนธิเิอ็มพาวเวอร ์ 

สถานการณ์ในการตอ่ตา้นการคา้

มนษุย ์และ ผลกระทบของการลอ่ซือ้ที่

เกดิข ึน้กบัพนกังานบรกิาร 

“เจา้หนา้ทีภ่าครฐั และองคก์รNGOs ตอ้งไมก่ระท าผดิตอ่

กฎหมาย และผดิตอ่พนกังานบรกิาร” 



เราตอ้งเอางานศลิปะทีเ่ราท ากบัความคดิและส ิง่ท ีเ่ราอยากจะสือ่หรอืแสดงใหค้นทีเ่ขา้มาชมนทิรรศการ หรอืส ือ่ตา่งๆใหเ้ขา

ไดร้บัรูแ้ละเขา้ใจวา่เราอยากจะบอกอะไร อยากจะสือ่อะไรถงึ ภาครฐั ภาคสงัคม ภาคสือ่ตา่งๆ โดยการน าเสนอผา่นงาน

ผา้ปกัมดิะ เป็นเร ือ่งราวบอกเลา่บนผนืผา้ แสดงถงึ

เหตกุารณ์ ทีเ่กดิข ึน้กบัผูห้ญงิกบัการลอ่ซือ้ บกุทลาย 

ภาพแตล่ะภาพ ถกูชว่ยกนัปกัดว้ยฝีมอืของพนกังาน

บรกิารแรงงานขา้มชาต ิซึง่เป็นงานศลิปะทีส่ ือ่สาร

แทนความรูส้กึไดด้ที ีส่ดุ ทีแ่สดงใหเ้ห็นการท างาน

บรกิารของพนกังานบรกิาร เป็นเรือ่งราวของเรา 

รายงานของเรา 

น า้พรกิเยีย่มเพือ่น + 

กระเป๋าเยีย่มเพือ่น  

 

“ในเมือ่ NGO และทางภาครัฐ

จับเราไปแลว้ เขาบอกวา่ไมม่ี

งบประมาณในการดแูล เราจงึ

ตอ้งจัดของใชจ้ าเป็น และท า

น ้าพรกิไปใหเ้พือ่นเราเอง นี้

หรอืทีบ่อกวา่ชว่ย” 

“โตกงบประมาณ”  

ทีใ่หท้กุคนสามารถเป็นเจา้ของ

งบประมาณในการจดัการบรหิาร

เกีย่วกบัการตอ่ตา้นการคา้มนษุยไ์ด้

ดว้ยตนเอง งบประมาณ สว่นไหนทีช่ว่ย 

หรอืงบประมาณสว่นไหนทีไ่มไ่ดช้ว่ย

เกีย่วกบัการคา้มนษุย ์ 

ลอ่ซือ้ 10 ปี  

จับ จา่ย ได ้

ภาพ 10ปีทีผ่า่นมา ไมว่า่รัฐ

จะเพิม่เงนิจนถงึ 3 พันลา้น  

การชว่ยยังเทา่เดมิ และผลที่

ไดก็้ลดลง  นีเ้ป็นการ

ชีใ้หเ้ห็นวา่ การชว่ยตอ้ง

เปลีย่นวธิ ีเพราะการลอ่ซือ้ 

และการบกุทลายไมไ่ด ้

ชว่ยแกปั้ญหา 

พรบ.ปราบและ พรบ.คา้

มนษุย ์ 

กฎหมายเป็นคูม่อืทีต่อ้งท าตาม

อยา่งเครง่ครัด ส าหรับผูถ้อื

กฎหมาย แตห่ลายคนไมเ่คย

เห็นกฎหมายตัวจรงิ แตเ่ราท า

เลม่ใหญ ่ทีเ่ป็นเรือ่งใหญ ่ให ้

ทกุคนไดอ้า่นกัน 

“ท าใหค้นในสงัคมไดร้บัรูว้า่เราพนกังานบรกิาร ไมใ่ชป่ญัหาหรอืเป็นตน้เหตขุองการคา้มนษุย ์

 แตเ่ราเป็นคนท างานเหมอืนอาชพีท ัว่ๆไป”                                                  น า้ โมร ิเดอืน เอ็มพาวเวอร ์

ผา้ปกั มดิะ 



 พ.ต.ท.กฤตธชั อว่มสน รองผูอ้ านวยการ
กองคดกีารคา้มนุษยก์รมสอบสวนคดพีเิศษ  

 (ดเีอสไอ)  

“พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้มนษุย ์เป็น กฎหมายทีค่อ่นขา้งหมิน่เหม ่

ตอ่การละเมดิสทิธใินการคา้มนษุยน์ ี ้ก็โดยเฉพาะเร ือ่งสถาน

บรกิาร”  

“พรบ. การคา้มนษุย ์ออกเมือ่ปี 51 ทีจ่รงิเบ ือ้งหลงั เขาเนน้ทีเ่ด็ก

อายตุ า่กวา่18 ปี ซึง่ท างานในสถานบรกิาร” “กฎหมายไทยใช้

ระบบกลา่วหา ตอ้งมกีารสบืพยานในศาล เอาผูก้ระท าความผดิมา

ลงโทษ เพราะฉะน ัน้ตอ้งมกีารเอาตวัเด็กไวบ้างคนในบา้นเกร็ด

ตระการ” 

“พรบ. สถานบรกิาร สถานบรกิารอาบอบนวด 

(ได)้ ใบอนญุาตทีอ่อก ใหเ้ร ือ่งการบรกิารอาบ

อบนวด ถามจรงิๆ ผูช้ายทีเ่ขา้ไปอาบอบนวด 

ใครเขา้ไปอาบน า้ม ัง่ ใครจะยอมเสยีเงนิ 

1,800 2,500, 3,500, 4,000, 5,000, 

6,000, 7,000 แลว้ก็เขา้ไปเพือ่อาบน า้เฉยๆ 

ผมเรยีนตรงๆทกุทา่นผูช้ายเขา้ไปเถอะ รอ้ย

ละ 99.99 เขา้ไปไมใ่ชอ่าบน า้เหรอ เขา้ไปท า

อยา่งอืน่นะครบั”  

“(แตถ่า้) ผมต ัง้ราคาไว ้3,200 คณุรูไ้หมเขาได้

เทา่ไร ซึง่ผมก็สงสารเขานะ 3,200 นีเ้ขาไดแ้ค ่

1,600 แต ่1,600 นีบ้างคนก็ถกูเอเยน่หกัไปอกี 

800 ถกูหกัคา่แตง่หนา้ท าผมไปอกี ตวัเขาเหลอื

ไมก่ ีต่งัคห์รอกครบั เหลอือยูป่ระมาณ 

500,600,700 แลว้แต ่เขาข ึน้รอบก็ยงัถกูหกัอกี  

เขาก็สรา้งความร า่รวยใหก้บัเจา้ของสถานบรกิาร 

ซึง่เงนิทีเ่ขาไดบ้างคนก็ไมเ่สยีภาษ ี ไมเ่คยท า

อะไรใหแ้กร่ฐัเลย แถมขาดทนุอกีดว้ย ตอ้งเสยี

คา่ตรวจโรคเอง คา่อะไรตา่งๆถกูหกัหมด คอืพูด

งา่ยๆเหมอืนถกูละเมดิสทิธนิ ัน้แหละ คา่ตวัก็ไดไ้ม่

เต็มที ่ท างานวนัตอ้งใหไ้ด ้3 รอบ 5 รอบ”  

“ผมตอ้งยอมรบัวา่หนว่ยงานรฐัของประเทศเรานีม้หีนว่ยงาน

หลายหนว่ยงานทีเ่ขา้ไปดแูลอยู ่ก็ปลอ่ยปะละเลยท าใหม้กีาร

ละเมดิสทิธ ิซึง่เขารูว้า่มเีด็กอายตุ า่กวา่18 ปี มกีาร

คา้ประเวณี ก็มคีนเขา้ไปเก็บผลประโยชน ์ไมเ่ขา้ไป

ตรวจสอบกนั ก็มปีญัหาในภาครฐัตอนนีท้างรฐับาลเองก็มี

นโยบายจะแกไ้ข ทกุวนันี ้เป็นปญัหาทีต่อ้งชว่ยกนัแกไ้ข” 

“ปญัหาการละเมดิการคา้ประเวณีการคา้มนษุย ์เร ิม่จากตน้

ทางเลยครบั บางท ีเร ือ่งของความยากจน ถกูหลอกมา เร ือ่ง

ของการศกึษา และเจา้หนา้ทีข่องรฐัก็มสีว่นในการปลอ่ยปะ

ละเลย ไปรบัผลประโยชนอ์ะไรตา่งๆ” 

“ถา้มาดว้ยตวัเองไมม่ปีญัหา”  

“… พ.ร.บ กฎหมายคา้ประเวณีก็เลกิ อะไรตา่งๆทีม่นัผดิ

กฎหมายทกุวนันี ้เราท าเรือ่งถกูกฎหมายซะ เพือ่จะไดด้แูล 

เราจะแกห้าวธิกีารยังไงทีจ่ะชว่ย (ปัจจบุันนี)้ เขาไมม่ี

สวสัดกิารใดชว่ยเหลอืโดยเฉพาะเป็นคนตา่งชาต ิยิง่แยเ่ลย 

อยากยนืยันใหย้กเลกิ (พรบ กฎหมายคา้ประเวณี)” 

การสรปุ 

คณุ พ.ต.ท.กฤตธชั อว่มสน พดูวา่ พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้

มนษุยท์ ีม่กีารละเมดิ และเนน้แคเ่ด็กทีต่ า่กวา่ 18 ปี แตส่ าหรบัเด็ก

ทีเ่อาไวใ้นบา้นเกร็ดทา่นพดูเหมอืนวา่ฝากหลกัฐานไว ้ เพือ่ตาม

คดมีากกวา่ฟ้ืนฟ ูทา่นพดูคลา้ยๆวา่ สงัคมไทยควรยอมรบัวา่มกีาร

ซือ้บรกิารจรงิๆ ไมว่า่รา้นทีจ่ดทะเบยีนถกูตอ้งหรอืไม ่ คณุ 

พ.ต.ท.กฤตธชั อว่มสน อธบิายเงือ่นไขการท างานของพนกังาน

บรกิาร ทีถ่กูเอาเปรยีบจากทีท่ างาน ทีเ่ราเห็นชดัวา่ผดิตอ่

กฎหมายคุม้ครองแรงงาน และทา่นพดูถงึการคอรปัช ัน่จาก

หนว่ยงานตา่งๆ เราเห็นวา่ พรบ คา้มนษุยไ์มไ่ดแ้กไ้ขปญัหาท ัง้

สองจดุนี ้เราเห็นดว้ยกบั คณุ พ.ต.ท.กฤตธชั อว่มสน วา่ตอ้ง

แกป้ญัหาตรงรากเหงา้  

คณุ พ.ต.ท.กฤตธชั อว่มสน รองผูอ้ านวยการกองคดกีารคา้

มนษุยก์รมสอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) เสนอใหย้กเลกิ พรบ 
หนา้ 6 และ 7 ค าพดูเหลา่นีม้าจากการถอดเทปเวทเีวที

เสวนาจบัเขา่คยุกนั ในวนัที ่1 มถินุายน 2561 สามารถดู

ไดจ้าก Facebook : Empower Foundation / ไลฟ์สด   



คณุองัคณา นลีะไพจติร  

คณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

แหง่ชาต ิ

“การทีผู่ห้ญงิตา่งชาตนิ ี ้ถกูจบักมุแลว้ 

ไปเป็นพยานแลว้ก็ถกูสง่ตวักลบั  

ผูห้ญงิเหลา่นีจ้ะถกูแสตมป์ในหนงัสอื

เดนิทางวา่เป็นผูม้ ัว่สมุในสถานคา้

บรกิาร (แสตมป์เขยีนวา่ ผดิมาตรา 6 

ม ัว่สมุในสถานการคา้ประเวณี)”  

“การแสตมป์ในหนงัสอืเดนิทางเป็นการ

ตตีรา  ส ิง่เหลา่นีม้นัท าใหผู้ห้ญงิไม่

สามารถเดนิทางไปในประเทศอืน่ได ้

ไมใ่ชเ่ขา้ประเทศไทยไมไ่ดอ้ยา่งเดยีว

แตอ่อกไปไหนไมไ่ดเ้ลย” 

“ดา้นกฎหมาย พรบ.คา้ประเวณี เมือ่ม ี

การจบักมุจะถกูปรบั เมือ่ปรบัแลว้ ถอื

วา่ความผดิหมดแลว้ ถา้เป็นคนไทย 

พอปรบัเสร็จก็กลบับา้นไปเลย แตพ่อ

เป็นหญงิตา่งชาต ิเขาถกูปรบั … จา่ย

คา่ปรบัไปแลว้ ผูห้ญงิท ัง่หมดจะตอ้งได้

กลบับา้น แตว่า่ผูห้ญงิถกูสง่ไป

ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง” 

“ดฉินัคดิวา่ในทางสทิธมินษุยชนมี

การพดูกนัมากในการมสีทิธิ

สว่นตวัของบคุคล การทีผู่ห้ญงิจะ

มเีพศสมัพนัธ ์ผูห้ญงิก็ไมอ่ยากให้

ใครเขา้มาเป็นคนที ่3 ที ่4 5 6 แห่

กนัเขา้มาดจูรงิไหม”  

“การเอาผดิผูช้ายใหล้กูเตา้รูม้นัก็

กระทบสงัคมเหมอืนกนั ไมว่า่จะ

เป็นลกูใครก็แลว้แต ่ตรงนีเ้ราตอ้ง

ใชค้วามระมดัระวงัและค านงึถงึ

ความออ่นไหว ท ัง้สงัคมและ

ครอบครวัดว้ย” 

“กรรมการสทิธเิขา้ไป (ทีค่มุขงัในตม.) 

ปรากฏวา่เจา้หนา้ทีต่อ้งการใหผู้ห้ญงิไป

เป็นพยานในคดคีา้มนุษย ์ ปัญหาก็คอืเป็น

พยานแลว้ท าไมตอ้งอยูท่ีก่ัก  ญาตขิอง

ผูห้ญงิไดไ้ปรอ้งตอ่ศาล  ศาลอาญา

กรงุเทพฯใตว้า่  การกักตวัของส านักตรวจ

คนเขา้เมอืงเป็นการกักตัวทีม่ชิอบดว้ย

กฎหมาย   ความเห็นของกรรมการสทิธ ิ

กรณีทีผู่ห้ญงิถกูน าตัว ไปไวใ้นทีก่ักนีเ้ป็น

การละเมดิสทิธมินุษยชนของผูห้ญงิ และ 

กรรมการสทิธไิดม้ขีอ้เสนอแนะตอ่รัฐบาล 

วา่ผูซ้ ึง่จะเป็นพยานในคดคีา้มนุษยจ์ าเป็น

ทีจ่ะตอ้งไดรั้บการปฏบิัตอิยา่งเหมาะสมใน

ฐานะของพยาน เชน่การมคีา่ตอบแทน

รายวนั ตาม พรบ.คุม้ครองพยาน 2546 

“สทิธใินการตดิตอ่ครอบครัวและญาตเิป็น

สทิธมินุษยชน  ทกุคนไมว่า่จะถกูจับ ไมว่า่

จะผดิหรอืไมผ่ดิ มสีทิธทิีจ่ะตอ้งสามารถ

ตดิตอ่ครอบครัวได”้ 

“ดฉินัคดิวา่เราตอ้งการความรูค้วามเขา้ใจใหม้าก

ขึน้  มากกวา่ทีเ่ราจะใชต้วับทกฎหมาย  มากกวา่

การทีใ่ชท้ศันคต ิหรอือคตใินการทีจ่ะตตีรา” 

การสรปุ 

คณุองัคณา นลีะไพจติร คณะกรรมการสทิธมินษุยชน

แหง่ชาต ิยงัชืน่ชมวา่รฐับาลไทยแกไ้ขการคา้มนษุยด์ ี

ข ึน้แลว้   และเหมอืนความคดิของ คณุ พ.ต.ท.กฤตธชั 

อว่มสน รองผูอ้ านวยการกองคดกีารคา้มนษุยก์รม

สอบสวนคดพีเิศษ (ดเีอสไอ) ทา่นเห็นดว้ยวา่ตอ้ง

แกป้ญัหาทีร่ากเหงา้ ในการสง่เสรมิโอกาสในการศกึษา 

การมงีานท า การเพิม่สวสัดกิารทีจ่ะท าใหผู้ห้ญงิ

สามารถทีจ่ะดแูลครอบครวัได ้เป็นตน้  

การลอ่ซือ้และการจบักมุ เป็นการละเมดิสทิธผิูห้ญงิ 

คณุองัคณายงับอกวา่ไมจ่ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารลอ่ซือ้ 

การหาหลกัฐานเรือ่งคา้มนษุยโ์ดยใชว้ธิอี ืน่ได ้ไม่

จ าเป็นตอ้งลอ่ซือ้  

คณุองัคณายกตวัอยา่งผูห้ญงิในเหตกุารณ์ บกุทลาย

นาตาลแีละวติอเรยี ซเีครฑ เชน่ ผูห้ญงิและญาตไิม่

สามารถตดิตอ่กนัได ้ ผูห้ญงิทีเ่ป็นพยานถกูกกัโดยมิ

ชอบกฎหมาย และผูห้ญงิทีเ่ป็นพยานเสร็จแลว้ถกูไล่

ออกจากประเทศพรอ้มแสตมป์หนงัสอืเดนิทางท าใหไ้ม่

สามารถไปไหนไดอ้กีเลย 

คณุองัคณา ไดก้ลา่ววา่ เม ือ่ 20 – 30 ปี ทีแ่ลว้ เร ือ่ง

การบงัคบัขายบรกิารทางเพศ เด็กขดัหนี ้ท ีป่จัจบุนันี ้

เราเรยีกวา่ คา้มนษุยม์มีากมาย และในเวลาน ัน้ ใชค้ าวา่

โสเภณี แตป่จัจบุนัม ีค าใหม ่ก็คอืพนกังานบรกิาร 

ประสบการณ์ของคณุองัคณาบอกวา่ผูห้ญงิทีท่ างาน 

เห็นงานบรกิารเป็นงาน และคณุองัคณายงัเลา่ถงึ

องคก์รสหประชาชาตติา่งๆ ทีไ่ดเ้สนอใหร้ฐับาลไทย

ยกเลกิความผดิการคา้ประเวณีเพือ่ปกป้องผูห้ญงิ  ทา่น

เสนอวา่ตอ้งใชค้วามเขา้ใจการ เคารพสทิธมิากกวา่ใช้

กฎหมายมาจบัผดิ ตอ้งแกไ้ขเร ือ่งตตีราในสงัคม และ 

อคตขิองเจา้หนา้ที ่เพือ่ท าใหผู้ห้ญงิไดร้บัโอกาสและมี

พืน้ที ่ท ีจ่ะเร ิม่ตน้ชวีติใหมไ่ด ้

“อาชพีพนกังานบรกิารก็เป็นอาชพี

ทีผู่ห้ญงิกลุม่หนึง่เรยีกตวัเองวา่เขา

คอืพนกังานบรกิาร และก็ถอืวา่งาน

บรกิารก็คอืงานประเภทหนึง่

เหมอืนกบังานท ัว่ๆไป” “คนทีท่ างาน

เป็นพนกังานบรกิาร ท างานในฐานะ

ทีเ่ขาเชือ่วา่งานน ัน้เป็นงาน และซึง่ม ี

รายได”้ 

“การลอ่ซือ้ ก็คอื วนัหนึง่มคีนเขา้

มาเทีย่ว แลว้ก็รูจ้กัคุน้เคย คยุกนั

มาหลายเดอืนจนสนทิกนั จนเต็ม

ใจในการทีจ่ะมเีพศสมัพนัธ์

ดว้ยกนั พอมเีพศสมัพนัธด์ว้ยกนั

ปรากฏวา่แหกนับกุเขา้ไป ตรงนี้

ผูห้ญงิหลายคนก็รูส้กึวา่

เหตกุารณ์นีท้ าใหเ้กดิความอบั

อาย ท าใหผู้ห้ญงิถกูตตีรา”  “การ

ลอ่ซือ้พนกังานบรกิาร ถอืเป็นการ

ลว่งละเมดิสทิธคิวามเป็นสว่นตวั

ของบคุคล (Right to Privacy) 

ไมจ่ าเป็นตอ้งใชว้ธิกีารลอ่ซือ้ ซึง่

การหาหลกัฐานการคา้มนษุย ์

สามารถใชว้ธิอี ืน่ได ้เพราะตาม

กฎหมายสามารถใชอ้งคป์ระกอบ

อืน่ในการเอาผดิผูก้ระท าผดิได”้ 

“สว่นการลอ่ซือ้ทีเ่กดิข ึน้ จรงิๆ

แลว้มกีารต ัง้ค าถามวา่มนัเป็นการ

ลอ่เพือ่ปกป้องหรอืลอ่ซือ้เพือ่ให้

กระท าผดิแลว้เขา้ไปจบัหรอืเปลา่ 

เพือ่หวงัรางวลัอะไรหรอืเปลา่” 

“คณะท างานของสหประชาชาตวิา่

ดว้ยเร ือ่งธุรกจิและสทิธมินษุยชน

ไดม้าทีป่ระเทศไทยอยา่งเป็น

ทางการเพือ่ทีจ่ะตรวจสอบ

สถานการณ์ธุรกจิและสทิธมินษุยชน

ของประเทศไทยและเขาก็ไดพ้ดูถงึ

ผูห้ญงิทีท่ างานบรกิารโดยทีเ่ขาใช้

ค าวา่ way of life ก็คอื เขาบอกวา่

แหลง่สถานบรกิารเป็นเร ือ่งปกตขิอง

สงัคมไทยเป็นวถิชีวีติ แตท่ าไมการ

ท างานบรกิารจงึผดิกฎหมาย” “เขาก็

ยงัมขีอ้เสนอแนะกบัประเทศไทย วา่ 

“แทนทีจ่ะใหผู้ค้า้บรกิารทางเพศที่

เปราะบางเป็นคนผดิกฎหมาย  เราขอ

กระตุน้ใหร้ฐับาลไทยดแูลธุรกจิสถาน

บนัเทงิใหด้ขี ึน้ และใหม้กีารปฏบิตั ิ

ตามกฎหมายแรงงานอยา่งเต็มทีโ่ดย

สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะในปี 2560 

ของ คณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดั

การเลอืกปฏบิตัติอ่สตร”ี 

“การคุม้ครองสทิธมินุษยชนและการเขา้ถงึ

ความยตุธิรรมนีเ้ป็นเรือ่งส าคญัทีท่กุฝ่าย

ตอ้งระมดัระวัง” “กรรมการสทิธติอนที่

ตรวจสอบรายงานนาตารเีราไดก้ลา่วไวอ้ยา่ง

ชดัเจน วา่รัฐยงัมอีคตติอ่พนักงานบรกิาร

และก็ผูห้ญงิและกฎหมายกม็ุง่เอาผดิเฉพาะ

ผูห้ญงิ จรงิๆแลว้ก็มบีางประเทศทีก่ารขาย

บรกิารไมเ่ป็นความผดิ  หมายถงึวา่เป็นสทิธิ

ในเนือ้ตัวของผูห้ญงิอยากจะท าอะไรกท็ า

ไป”   “ถา้เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความออ่นไหว

ทางเพศสภาพ ดฉัินคดิวา่เราตอ้งการความรู ้

ความเขา้ใจใหม้ากขึน้  มากกวา่ทีเ่ราจะใช ้

ตัวบทกฎหมาย  มากกวา่การทีใ่ชท้ศันคต ิ

หรอือคตใินการทีจ่ะตตีรา “ 



มคีนเขา้รว่มมากกวา่ 100 คน ทีม่เีพือ่น

พนกังานบรกิาร และภาครฐั ภาคเอกชน 

สถานทตูตา่งๆ องคก์รระดบัสหประชาชาต ิ

นกัวชิาการ ประชาชนท ัว่ไป และนกัขา่วจาก

หลายส านกั   

ผูแ้ทนจา
กองคก์รต

า่งๆ  

กระทรวง
พฒันาสงัคมแ

ละความม
ัน่คงของม

นษุย ์

กองคดตี
อ่ตา้นการ

คา้มนษุย
 ์

คณะกรรมกา
รสทิธมินุษ

ยชนแหง่
ชาต ิ

Embassy of Belgium  

Embassy of the Netherlands 

Embassy of Germany 

Health and Opportunity Network (HON) 

มลูนธิธิรีน
าถ กาญจ

นาอกัษร 

คณะกรรมกา
รองคก์รพ

ฒันาเอกชน
ดา้นเอดส

ภ์าคเหนอื

(กพอ) 

องคก์รพนั
ธกจิเอดส

 ์

มลูนธิผิูห้
ญงิ 

ILO Thailand  

UNITED NATIONS UNIVERSITY 

Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) 

Protection International    

ศนูยว์จิยัก
ารยา้ยถิน่

แหง่เอเช
ยี สถาบนั
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ยชน

ช านาญก
าร   

 



รายชือ่ท ัง้หมดนีค้อืองคก์รในระดบันานาชาตทิีเ่สนอ

และเรยีกรอ้งใหย้กเลกิการเอาผดิตอ่การคา้ประเวณี 



ความเขา้ใจของเราเร ือ่งการคา้มนษุย ์เร ิม่มาจาก ในปี 2543  UN 

หรอืสหประชาชาตไิดต้ ัง้นโยบาย “ตอ่ตา้นการคา้มนษุยท์กุรปูแบบ” 

และในปีตอ่มา 2544 จอรจ์ ดบัเบลิย ูบชุ เอาการขายบรกิารมาเป็น

ประเด็นหลกัในการตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์ เพราะส ิง่น ีท้ าใหท้กุคน

เขา้ใจผดิวา่การคา้มนษุยก์บัการคา้ประเวณีเป็นเรือ่งเดยีวกนั และ

ในปี2546  เร ิม่มกีารตรวจสอบจากอเมรกิา  ทีจ่ะใหค้ะแนนกบั

ประเทศตา่งๆ ในการจดัการปญัหาการคา้มนุษย ์   

และมกีารใหค้ะแนนม ี3 ระดบั เรยีกวา่เทยีร ์ เทยีรใ์นระดบัที ่1.

เรยีกวา่ด ีหรอืดมีาก  ในการดแูลและแกไ้ขปญัหาการคา้มนษุยใ์น

ประเทศ  เทยีรใ์นระดบัที ่2.เรยีกวา่ พอใช ้ตอ้งท ามากขึน้  

และเทยีรใ์นระดบัที ่3.ใชไ้มไ่ด(้สอบตก)  และสหรฐัยงัใชอ้ านาจ

ทางเศรษฐกจิบบีบงัคบัใหท้ า  ถา้ประเทศไหนไดร้ะดบั3  ถงึ3 คร ัง้ 

จะถกูสหรฐัคว า่บาตรทางเศรษฐกจิทนัท ีแตล่ะประเทศจะตอ้งสง่

รายงานใหก้บัประเทศสหรฐัอเมรกิาเรยีกรายงานนีว้า่ TIP Report 

ประเทศไทยเองก็มกีารท ารายงาน TIP Report ใหก้บัอเมรกิา ในปี

แรก 2546 ประเทศไทยไดเ้ทยีร ์2 ตอ่มาในปี 2551 ประเทศไทยได้

มกีารพฒันากฎหมายม ีพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปราบการคา้มนษุย ์

ออกมา ในขณะเดยีวกนัก็มกีารจดัต ัง้คณะท างาน ,องคก์ร และ

หนว่ยงานตา่งๆข ึน้มาในการท างานตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์  มกีารต ัง้

งบประมาณเร ิม่ตน้ในการท างานของรฐับาล 9 ลา้นบาท  แตค่ะแนน

กบัลดลง  และปญัหากลบัไมไ่ดล้ดลงเลย 

จนกระท ัง่ในปี 2553 ประเทศไทยคะแนนตกลดลงไปที ่-2 และตก

ลงไปอยา่งตอ่เนือ่ง จนกระท ัง้ถงึ 3 ท ัง้ทีง่บประมาณเพิม่ข ึน้ทกุปี

จาก 9 ลา้นบาท จนถงึปจัจบุนัเกอืบ 3 พนัลา้นบาท  มกีารพฒันา

อาชพีประมง  เพือ่ไมใ่หม้กีารคา้มนษุย ์แตก่ลบัยงัคงใชว้ธิเีดมิๆ กบั

พนกังานบรกิารในการลอ่ซือ้  บกุทลาย ขงั และสง่กลบั เหมอืนเดมิ

ไมม่กีารเปลีย่นแปลง  และไมม่กีารคดิทีจ่ะพฒันาในอาชพีของเรา 

ความเขา้ใจของเรา
เร ือ่งการคา้มนุษย ์ 



ตรวจสอบสภาพการท างานและเงือ่นไขการท างานในสถานทีท่ างาน จ านวน 1,693 แหง่ และตรวจไดส้ถานทีท่ างาน
ทีไ่มถ่กูตอ้งจ านวน 193 แหง่ เชน่ในโรงงานสบัปะรด ในงานประมง และอตุสาหกรรมยางพารา แตถ่า้ดทู ีท่ างานของ
พนกังานบรกิาร กระทรวงแรงงานไมเ่คยเขา้ไปตรวจสอบสภาพการท างาน และเงือ่นไขการท างานแมแ้ตท่ ีเ่ดยีว มแีต่
กระทรวงมหาดไทยและต ารวจทีเ่ขา้ไปตรวจสอบรา้นทีพ่นกังานบรกิารท างานจ านวน 11,268 แหง่ และเป็นการ
ตรวจทีไ่มไ่ดเ้ก ีย่วขอ้งกบัเง ือ่นไขการท างาน ตรวจพบรา้นทีไ่มถ่กูตอ้ง จ านวน 268 แหง่ และไดค้ดคีา้มนษุย ์8 คด ี
เพราะพนกังานทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี รฐัใชว้ธิกีารตรวจสอบโดยรว่มมอืกบั เอ็นจโีอ ทีเ่ขา้ไปใชว้ธิกีารลอ่ซือ้ ซึง่เป็นการ
ละเมดิสทิธ ิและเป็นการจงูใจใหร้ว่มกนักระท าความผดิ 
 
ซึง่ผดิกบัอาชพีประมงทีเ่ราอา่นในทปิรพีอรต์ ท าใหเ้รารูส้กึแอบอจิฉานดิหนอ่ย เพราะอาชพีประมงไดร้บัการพฒันา
ในอาชพี มศีนูยเ์ด็กเล็ก มตีรวจสภาพการท างาน มสีวสัดกิารและอืน่ๆเทา่ทีแ่รงงานพงึจะม ีแตเ่รายงัคงถกูจบั ขงั 
และสง่กลบัเหมอืนเดมิ นีค้อืขอ้แตกตา่งระหวา่งอาชพีผูช้ายกบัอาชพีผูห้ญงิหรอืเปลา่  
และปีทีผ่า่นมา ทปิรพีอรต์ รายงานวา่ ท ัว่ประเทศไดค้ดคีา้มนษุยจ์ากทกุอาชพี จ านวน 302 คด ีไดผู้ต้อ้งหา จ านวน 
638 คน และจบัผูก้ระท าความผดิได ้466 คน เราไมรู่ว้า่มใีครบา้ง แตท่ ีเ่ราแนใ่จ เจา้ของรา้น นาตาลแีละวคิตอเรยี 
ยงัไมไ่ดถ้กูจบัเลย 
 
ในประเทศไทยมแีรงงานขา้มชาตทิ างาน 4 ลา้นคน เป็นเหยือ่จากการคา้มนษุย ์455 คน และในจ านวน 455 คน มี
ผูห้ญงิ เป็นเหยือ่จากการคา้ประเวณี 336 คน เรารูด้วีา่ เพือ่ไดเ้หยือ่ 1 คน ตอ้งจบัผูห้ญงิถงึ 10 คน เชน่ กรณีอยา่ง
วคิตรอเรยี ซเีครท เขา้ไปจบั 113คนเพือ่ไดเ้หยือ่ 8 คน เพราะฉะน ัน้ การทีไ่ดเ้หยือ่ 336 คน ตอ้งสง่ผลกระทบตอ่
ผูห้ญงิอกี 3,360 คน ทีไ่มม่อียูใ่นรายงานทปิ ในรายงานไมเ่คยพดูถงึผูห้ญงิกลุม่นีเ้ลย ยกเวน้คนทีถ่กูกนัไวเ้ป็น
พยาน ทปิรายงานวา่ มจี านวนทีถ่กูดแูลใน พรบ. คุม้ครองพยาน 52คน และคา่ใชจ้า่ยในโครงการพยาน 4.3 ลา้น
[WU1]บาท พรบ.คุม้ครองพยาน ไดบ้อกไวว้า่พยานมสีทิธทิ ีต่อ้งไดร้บัการดแูลและไดเ้งนิชดเชยในการเป็นพยาน 
แตเ่พือ่นของเราไมเ่คยไดร้บัเงนิชดเชยใดๆ ไมว่า่จะอยู ่1 – 3 เดอืน และไมไ่ดร้บัการดแูลตาม พรบ.คุม้ครองพยาน
ทีต่ ัง้ไว ้เหตผุลทีเ่ราไดร้บัจากเจา้หนา้ทีบ่อกวา่ไมม่งีบส าหรบัดแูล และยิง่กวา่น ัน้เพือ่นเราทีเ่ป็นพยานในคดคีา้มนษุย ์
แลว้ กลบัถกูไลอ่อกจากประเทศพรอ้มแสตมป์ในหนงัสอืเดนิทาง ขอ้หากระท าผดิฐานการคา้ประเวณีถกูหา้มเขา้
ประเทศ 100 ปี 
ทปิรพีอรต์ใหค้ะแนนตวัชีว้ดัมากกวา่คะแนนการเคารพสทิธมินษุยชน และนา่สนใจทีเ่ราเห็นรายงานทปิรพีอรต์
ออกมาวา่ เหยือ่ทีอ่ยูใ่นบา้นพกัสงเคราะห ์ตอ้งไดร้บัเงนิ วนัละ 300 บาท มเีหยือ่เพยีงแค ่24คนทีเ่คยไดร้บัเงนิน ัน้
จรงิๆ ปจัจบุนัยงัมเีพือ่นของเราทีเ่ป็นเหยือ่ จ านวน 8 คนในบา้นเกร็ดตระการ ทีย่งัอยูเ่ป็นเวลา 153 วนัแลว้ ก าลงัรอ
การอนญุาตใหก้ลบับา้น ซึง่คดิเป็นเงนิ ทกุคนตอ้งไดร้บัเงนิคนละ 45,900 บาท แตท่ ีผ่า่นมาเพือ่นของเราทีเ่ป็นเหยือ่
เคยไดร้บัเงนิกลบับา้น แค ่3,000 บาท ไมว่า่จะถกูขงัไวน้านถงึ 8 เดอืน หรอื 240 วนั ก็ไดร้บัแค ่3,000 บาทเทา่น ัน้ 
และปีทีผ่า่นมา รายงานทปิรพีอรต์บอกวา่มเีหยือ่ 147 คนถกูสง่กลบับา้น แตเ่รารูส้กึเสยีดายทีท่ปิรพีอรต์ไมเ่คย
รายงานหลงัจากสง่กลบั วา่ชวีติของเหยือ่เป็นยงัไง เดยีวนีเ้ราเห็นประเทศไทยกลบัมาเป็นเทยีร ์2 (Tier 2) อกีคร ัง้ 
เหมอืนกลบัไปทีจ่ดุเร ิม่ตน้ เป็นโอกาสของประเทศทีจ่ะเร ิม่ตน้ใหม ่และหาวธิกีารใหมเ่พือ่แกป้ญัหาการคา้มนษุย ์โดย
ใหค้วามส าคญักบัสทิธแิรงงาน สทิธเิด็ก สทิธกิารยา้ยถ ิน่ และสทิธมินษุยชนเป็นหลกั 
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รายงาน การคา้มนษุย ์
Trafficking in Persons (TIP) 2561 

“เดยีวนีเ้ราเห็นประเทศไทยกลบัมาเป็นเทยีร ์2 
(Tier 2) อกีคร ัง้ เหมอืนกลบัไปทีจ่ดุเร ิม่ตน้ เป็น
โอกาสของประเทศทีจ่ะเร ิม่ตน้ใหม ่และหาวธิกีาร
ใหมเ่พือ่แกป้ญัหาการคา้มนษุย ์โดยให้
ความส าคญักบัสทิธแิรงงาน สทิธเิด็ก สทิธกิาร
ยา้ยถิน่ และสทิธมินษุยชนเป็นหลกั” 

Mr. Trump ครใูหญ ่ปี 2561 ใหป้ระเทศไทยได้
คะแนนจาก การจดัการปญัหาการคา้มนษุยท์ ี ่
เทยีร ์2 (Tier 2) ในมมุมองของประเทศอเมรกิา 
รฐับาลไทยท าผลงานเทา่กบั เมือ่ ปี 2546 ทีไ่ด้
เทยีร ์2 ไมรู่ว้า่เรยีกวา่กา้วหนา้ หรอืกา้วถอยหลงั  
เราอา่นรายงานทปิหลายรอบแลว้ และนีค่อืความ
เขา้ใจของเรา ปี 2560 กระทรวงแรงงานไป  



ในวนัที ่4 มถินุายน เราไดอ้า่นขา่วจาก Voice TV ที ่พ.ต.ท.ปองพล เอีย่มวจิารณ์ รองโฆษกส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิแจง
ขอ้มลู เพิม่เร ือ่งการคา้ประเวณีและการคา้มนุษย ์จากมมุมองของส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิเราดใีจทีไ่ดอ้า่นเจอวา่ ส าหรบั
ขอ้เสนอใหม้กีารยกเลกิความผดิทางอาญาทีเ่ก ีย่วกบัการคา้ประเวณีตามรฐับาลไทยทีไ่ดใ้หส้ตัยาบนัไว ้ในอนสุญัญาวา่ดว้ยการ
ขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ หรอืซดีอ (CEDAW) น ัน้ ส านกังานต ารวจแหง่ชาตไิมม่ขีอ้ขดัขอ้งประการใด และเรา
เห็นดว้ยกบัที ่นายเลศิปญัญา บรูณบณัฑติ อธบิดกีรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ทีบ่อกวา่ในสว่นกรณีการใหย้กเลกิ
ความผดิทางอาญาทีเ่ก ีย่วกบัการคา้ประเวณี และใหคุ้ม้ครองสทิธผิูข้ายบรกิารโดยสมคัรใจเชน่เดยีวกบัการคุม้ครองแรงงานที่
ประกอบอาชพีอืน่ ๆ  

พนกังานบรกิารไมไ่ดเ้ห็นดว้ยกบัการทีเ่ด็กท างานบรกิาร โดยเฉพาะสว่นมากเราเป็นแม ่ประเทศไทยมกีฎหมายหลายฉบบัที่
คุม้ครองเด็กจากการคา้ประเวณี และเอาผดิผูซ้ ือ้บรกิารเด็กและเจา้ของรา้น เชน่ กฎหมายปราบปรามการคา้มนษุย ์กฎหมาย
สถานบรกิาร กฎหมายแรงงาน กฎหมายคุม้ครองเด็ก เป็นตน้ แตถ่า้พดูถงึผูใ้หญ ่ผูซ้ ือ้และผูข้ายทีต่กลงกนัเองไมค่วรผดิท ัง้
สองฝ่าย เพราะถอืวา่เป็นเร ือ่งสว่นตวั 

 

วนัที ่1 มถินุายน 61 ไมใ่ชค่ร ัง้แรกในการพดูถงึ การลอ่ซือ้และละเมดิสทิธมินษุยชนตอ่พนกังานบรกิาร เม ือ่ปี 2546 เอ็มพาว
เวอรไ์ดร้อ้งถงึคณะกรรมการสทิธมินษุยชน(กสม) วา่การลอ่ซือ้กบัพนกังานบรกิารเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน และ ใหย้ตุ ิ
การลอ่ซือ้ และวนัที ่31 พฤษภาคม 2559 เอ็มพาวเวอรเ์ราไดร้อ้งเรยีนตอ่ กสม. อกีคร ัง้ ถงึการลอ่ซือ้ และจากวนัที ่1 
กรกฎาคม 2559 ถงึ 18 มกราคม 2561 เราไดม้กีารรอ้งเรยีนถงึ 4 คร ัง้ ส าหรบัการละเมดิสทิธกิารเป็นพยานในคดกีารคา้
มนษุย ์(2 คร ัง้ถงึ กสม. อกี 1 คร ัง้ ถงึอยัการ อกี 1 คร ัง้ จดหมายเปิดผนกึถงึนายก)อาจจะบางคนคดิวา่คา่ปรบัมอีตัราโทษ
เพยีงแคป่รบัไมเ่กนิ 1,000 บาทเทา่น ัน้ ซึง่ไมน่า่สงผลกระทบอยา่งมนียัส าคญัตอ่การด าเนนิชวีติของผูค้า้ประเวณีแตอ่ยา่งใด 
แตห่ลายคนอาจจะลมืไปวา่เม ือ่ถกูจบั ไดม้ปีระวตัทิางอาญาและถกูตตีราเพิม่ข ึน้ทีไ่มส่ามารถเร ิม่ตน้ชวีติใหมไ่ด ้แตถ่า้เห็นวา่
เป็นเร ือ่งเล็กนอ้ยคดิวา่ยกเลกิกฎหมายดกีวา่ไหม แตเ่รายนิดที ีจ่ะรว่มมอืกบั พม. ในการทบทวนกฎหมายปราบการคา้ประเวณี 
ตาม มาตรา 77 ของ รฐัธรรมนญู ทีใ่หป้ระชาชนมสีว่นรว่ม และเราเชือ่วา่การรว่มมอืกนัหาแนวทางทีด่สี าหรบัทกุฝ่าย ไมว่า่จะ
เป็น พม. ต ารวจ พนกังานบรกิาร และสงัคม 

ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิแจงขอ้มลู เพิม่เร ือ่งการคา้ประเวณีและการคา้มนุษย ์  
June 04, 2561 



อา้วลอ่ซือ้อกีแลว้!!! 

ในวนัที ่1 มถินุายน 61 ทีผ่า่นมา องคก์ร Lift In-

ternational ทีไ่มไ่ดเ้ขา้มารว่มงาน เราเพิง่รูว้า่ 

องคก์ร Lift International ก าลงัแฝงตวัลอ่ซือ้ตี

สนทิกบัผูห้ญงิ โดยใชเ้วลา 1 เดอืนในการลอ่ซือ้ 

เราจงึเขยีนจดหมายเปิดผนกึพรอ้มกบัเพือ่น

องคก์รทีร่ว่มลงชือ่กบัเรา ถงึ องคก์ร  

Lift International 



เชยีงใหมโ่มเดล  

ความซบัซอ้นและปญัหาตา่งๆในสงัคมทีแ่ตล่ะประเด็นมลีกัษณะเฉพาะและความเป็นมาอนัยาวนานดงัไดก้ลา่ว

ไปแลว้น ัน้ เราอยากเสนอใหจ้ดัท าโครงการน ารอ่งเป็นระยะเวลา 5 ปี ในชุมชนพนกังานบรกิาร ในจงัหวดัเชยีงใหม ่

เราเลอืกเชยีงใหมเ่พราะวา่พนกังานบรกิารในพืน้ทีน่ ีม้กีารรวมกลุม่จดัต ัง้กนัคอ่นขา้งดภีายใตก้ารท างานแบบรว่มของ

มลูนธิเิอ็มพาวเวอรซ์ึง่ไดป้ระสานกบักลุม่พนกังานบรกิารทีม่คีวามหลากหลายท ัง้รปูแบบและสไตลก์ารท างาน โดย

โครงการน ารอ่งนีจ้ะด าเนนิการกบัท ัง้กลุม่พนกังานบรกิารทีไ่ดร้บัผลกระทบและไดร้บัขอ้กลา่วหาจากนโยบาย รวมท ัง้

จะมกีารน ามาตรฐานใหมด่า้นงานทีม่คีณุคา่มาพฒันา น าไปปฏบิตัจิรงิ และ ใหม้กีารบงัคบัใชใ้นสถานบรกิารตา่งๆทีม่ ี

อยูใ่นพืน้ที ่

 

ฦ 
 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน  

1. ใหม้มีตคิณะรฐัมนตรเีพือ่ระงบัการบงัคบัใช้

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ

คา้ประเวณีพ.ศ.2539 กบัสถานบนัเทงิทีม่อียูใ่น

จงัหวดัเชยีงใหม ่สว่นนโยบายอืน่ๆ เชน่ พรบ.

สถานบรกิาร พรบ.ป้องกนัและปราบปราม

การคา้มนษุย ์พรบ.ควบคมุเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล ์รวมท ัง้กฎหมายอาญาและกฎหมาย

แพง่อืน่ๆ น ัน้ยงัคงใชเ้หมอืนเดมิ 

2. เอ็มพาวเวอรแ์ละนายจา้งรว่มกบักรมการจดัหา

งานเป็นคณะท างานทีร่บัผดิชอบสรา้ง “ตวัชีว้ดั

งานทีม่คีณุคา่” ทีส่ าคญั รวมท ัง้จดัท ารา่ง

ขอ้เสนอแนะการแกไ้ขปญัหาในพืน้ทีน่ ารอ่ง  

3. ในชว่งด าเนนิการจะมกีารพฒันาแผนจดัหา

ทรพัยากรและจดัสรรเพือ่สนบัสนนุใหท้มีตรวจ

แรงงานประเมนิสถานทีท่ างานโดยมจีดุประสงค์

คอืเพือ่ใหก้ารสนบัสนนุนายจา้งจดัสภาพการ

ท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานงานบรกิารทีม่ ี

คณุคา่ มตีวัอยา่งการจดัสรรปรบัใชท้รพัยากร

ไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม คอื “เช็คลสิตง์านทีม่คีณุคา่ 

(Decent Work Checklist)” สามารถดู

รายละเอยีดไดท้ี ่WageIndicator.org เว็บไซต ์

www.tusalario.org/costarica 

4. งบประมาณสามารถจดัสรรมาจากงบดา้นการ

ทอ่งเทีย่ว การตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์หรอืการ

ตอ่ตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 

5. คณะท างานรว่มกบัทมีตรวจแรงงานจะพฒันา

และด าเนนิงานการตดิตามตรวจสอบและ

ประเมนิผล โดยใหค้วามสนใจเฉพาะเป็นพเิศษ

แกค่วามคดิเห็นสะทอ้นจากพนกังานบรกิาร 

นอกจากน ัน้การประเมนิผลข ัน้สุดทา้ยจะมี

ขอ้เสนอแนะเพือ่การปฏริปูกฎหมาย และ

ผูจ้ดัท ากฎหมายจะน าขอ้คน้พบไปออกแบบ

โครงสรา้งกฎหมายใหมท่ีจ่ะน าไปบงัคบัใชท้ ัว่

ประเทศ 

ยตุกิารลอ่ซือ้ ยกเลกิ พรบ.ปราบ ท ายงัไงตอ่? 



มลูนธิเิอ็มพาวเวอรข์อขอบคณุผูท้ ีม่ารว่มงานเสวนาและผูท้ ีก่ดไลน์

กดแชรใ์นเพจเฟสบุค๊ของเรา 

วนัที ่1 ทีผ่า่นมา   

เราพนกังานบรกิารรูส้กึดใีจทีเ่ห็นวา่มคีนอกีมากมายทีพ่รอ้มจะ

เขา้ใจถงึปญัหาของพนกังานบรกิาร ท าใหเ้รารูส้กึวา่เราเป็นสว่น

หนึง่ในสงัคมและเรามกี าลงัใจในการตอ่สูเ้พือ่เรยีกรอ้งสทิธขิองเรา

ตอ่ไป 



มลูนธิ ิEMPOWER เป็นองคก์รพนกังานบรกิารมาแลว้มากกวา่ 30 ปี  ใน 30 ปีนีม้ผีูห้ญงิมารว่มกบัเรา

อยา่งนอ้ย 5 หมืน่คน ปจัจบุนัเรามศีนูยอ์ยูท่ ีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่และมชุีมชนพนกังานบรกิารทีท่ างานอยู ่3 

พนักวา่คนนอกจากน ัน้เรายงัมเีพือ่นพนกังานบรกิารในจงัหวดัอืน่ๆท ัว่ประเทศไทยเรยีกไดว้า่เป็น

เครอืขา่ยของเรา เราท าหลายอยา่งใน 30 ปีทีผ่า่นมา แตใ่นปจัจบุนัเรามโีครงการหลกัอยู ่3 โครงการ   

โครงการแรกเป็นโครงการที่เก ีย่วกบัการศกึษาเรยีกวโครงการ กศน.ซึง่เป็นโครงการทีม่กีารเรยีนการสอน ภาษาจนี,ภาษาองักฤษ และทกัษะชวีติ  ,สขุภาพ และอืน่ๆ การศกึษา นอกจากสอนให้อา่นออกเขยีนไดแ้ลว้ ยงัวางรากฐาน เร ือ่ง สทิธิมนษุยชน  

โครงการทีส่องคอื แคนดบูาร ์ ซึง่เป็นบารท์ ีอ่ยูใ่นจงัหวดั

เชยีงใหม ่เกดิข ึน้จากกลุม่พนกังานบรกิารลงขนัท าข ึน้

เพือ่ใหเ้ป็นบารต์วัอยา่งในปี 2549 แสดงใหเ้ห็นถงึบาร ์

ยตุธิรรมท าเองได ้เป็นบารท์ ีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย มี

อาชวีะอนามยัและส ิง่แวดลอ้ม ในการท างาน เชน่เร ือ่ง

ของเสยีง ทีไ่มด่งัเกนิไป เร ือ่งของแสงทีไ่มม่ดืเกนิไป 

การระบายอากาศ ทางหนไีฟ การแยกหอ้งน า้ และอืน่ๆ 

คนท างานทีแ่คนดบูารจ์ะอยูภ่ายใตก้ฎหมายแรงงาน

คุม้ครอง มสีวสัดกิารประกนัสงัคมดแูล มพีพิธิภณัฑเ์ล็ก 

ๆ เก ีย่วกบั ความเป็นมาของ อาชพีบรกิาร  

 

Legal club หลงัจากพ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณีก็มกีฎหมายที่

เก ีย่วขอ้งกบัเราเกดิข ึน้มากมาย จนถงึพ.ร.บ.ปราบปรามการคา้มนษุย ์

ทกุกฎหมายม ี2 ดา้น ดา้นการปกป้องคุม้ครอง และดา้นการลงโทษ

เราจงึตอ้งเรยีนรูเ้พือ่ทีจ่ะเขา้ใจ ไมว่า่เราจะผดิหรอืไมเ่ราก็มสีทิธอิยู ่

เราเรยีนรูว้า่จะปกป้องสทิธขิองเราและเพือ่นยงัไง  น ัน้จงึท าใหค้ณุโอ๋

กบัเพือ่นไดต้ ัง้กลุม่ Legal club ขึน้มาทีเ่ราสามารถเรยีนหนงัสอืและ

เรยีนรูก้ฎหมายกบัสทิธใินเวลาเดยีวกนั  การจดัต ัง้กลุม่การเรยีนรู ้

Legal club เป็นการชว่ยเหลอืคนอาชพีเดยีวกนั  เรามกีารเรยีนรูเ้ร ือ่ง

กฎหมายพืน้ฐานทีเ่ก ีย่วกบัตวัเราโดย มกีารท าอบรม ดงูาน เร ือ่งสทิธ ิ

กฎหมาย และ อสิรภาพ  

มลูนธิเิอ็มพาวเวอร ์  
 322 เชยีงใหมแ่ลนด ์
ถ.ชา้งคลาน ต.ชา้งคลาน 
อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่ 50100 
Tel/fax: 053-282504 
Email cm.empowerfoundation@gmail.com 
Facebook  Empower Foundation 
www.empowerfoundation.org          
 

เอ็มพาวเวอร ์คอือะไร ? 

พนกังานบรกิารท ัว่ประเทศเป็นสว่นหนึง่กบัเอ็มพาวเวอรโ์ดยอตัโนมตั ิ  

คดิไมอ่อก  บอกไมถ่กู  ไมรู่จ้ะคยุกบัใคร  คยุกบัเราไดน้ะคะ   

เพราะเราคอืครอบครวัของพนกังานบรกิารทกุคน 


