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ค ำน ำ 

 
มลูนธิเิอ็มพาวเวอรผ์า่นมาแลว้มากกวา่ 14 รัฐบาล  ทกุรัฐบาลพดูเหมอืนกนั

ว่าจะแกปั้ญหาการคา้ประเวณีแต่ปัญหายังคงอยู่เหมอืนเดมิ  แนวทางการแกไ้ข

ของทกุรัฐบาลยังคงมุง่ไปทีก่ารลงโทษ จับกมุ ดว้ยวธิดีัง้เดมิ คอื ลอ่ซือ้ บกุทลาย

ซึง่ส ิง่ที่ปรากฏคือวธิกีารดังกล่าวไม่สามารถแกไ้ขปัญหาใดๆไดแ้ละกลับสรา้ง

ผลกระทบกับพนักงานบรกิารและครอบครัว หากพนักงานบรกิารในประเทศไทยม ี

300,000 คน พนักงานบรกิารดูแลครอบครัวอกี 3 คน น่ันแปลว่าคนทีไ่ดร้ับ

ผลกระทบคอื 900,000 คน 

หนา้ทีห่ลักของพนักงานบรกิารคอื คอยดูแลคนขา้งหลัง ผูท้ีเ่ป็นแรงงาน

ของประเทศและเป็นผูท้ีส่รา้งแรงงาน ตัง้ใจสรา้งใหค้รอบครัวอยู่อย่างมั่งคงและ

ยกสถานะความเป็นอยู่ของครอบครัวใหด้ขี ึน้เขา้ถงึสทิธติ่างๆในสังคมได ้ เช่น

สทิธกิารศกึษา สทิธกิารเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร  สทิธดิา้นสขุภาพและอืน่ๆ แต่งาน

ของผูห้ญงิกลบัถกูมองไมเ่ห็นคณุคา่เป็นพยีงแคห่นา้ทีท่ีต่อ้งกระท า  ผูห้ญงิหลาย

คนตอ้งเสยีโอกาสในชวีติเพยีงเพราะหนา้ที่ ที่จะตอ้งดูแลคนอืน่และผูห้ญงิอกี

หลายคนในสังคมที่ถูกทิ้งใหเ้ผชญิชะตากรรมพรอ้มหนา้ที่ที่ตอ้งดูแล คนใน

ครอบครัวหรอืลกู   

เรือ่งเพศสัมพันธเ์ป็นเรือ่งทีย่นิยอมพรอ้มใจกันเป็นเรือ่งสว่นตัว หนา้ทีข่อง

รัฐบาลทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งคอืการคุม้ครอง การมกีฎหมายทีเ่อาความผดิคนท างาน

บรกิารทางเพศนัน้เห็นไดช้ดัว่า พนักงานบรกิารกลายเป็นคนชายขอบตอ้งถกูเอา

เปรยีบจากเงือ่นไขท างาน ถกูหักเงนิ ถกูบังคับดืม่ การไม่มอีสิระอย่างเต็มที ่ทีจ่ะ

เลอืกหรอืปฏเิสธลูกคา้และไม่มสีวัสดกิารใดๆ ปัญหามใีนทุกระดับทัง้โครงสรา้ง

ตัง้แต่ระบบเศรษฐกจิ ความเชือ่วัฒนธรรม ทีเ่บยีดขับใหพ้นักงานบรกิารออกจาก

สังคม วธิกีารหนึง่ทีจ่ะท าใหพ้นักงานบรกิารสามารถกลับเขา้สูส่ังคม สิง่ทีส่ าคัญ

คอืการยกเลกิกฎหมายเอาผดิกับพนักงานบรกิารทางเพศ “เราตอ้งการเพยีงแค่

เป็นแรงงานคนหนึง่ทีท่ างานอยูใ่นรา้น”   

 

ทันตา เลาวลิาวณัยกลุ 
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บทที ่1 

ทีม่า บทน า 

 

หลกัการและเหตผุล  

ยนืหนึ่งเป้าหมายขององคก์รเอ็มพาวเวอร์ คอื การที่พนักงานบรกิารทางเพศตอ้งไม่มี
ความผดิทางอาญา คนท างานบรกิารทางเพศตอ้งไดรั้บการคุม้ครองเหมอืนอาชพีทุกอาชพี จาก

การท างานของเอ็มพาวเวอรก์วา่ 30 ปี มพีนักงานบรกิารมากกวา่ 50,000 คน ทีเ่ป็นสว่นหนึ่ง
ของเอ็มพาวเวอรโ์ดยการรว่มกจิกรรมหรอืมาใชบ้รกิารทีศ่นูยม์สีมาชกิเป็นพนักงานบรกิารทัง้คน
ไทย พนักงานบรกิาร  ชาตพัินธุท์ีส่ว่นมากมาจากประเทศลุม่แมน่ ้าโขง เชน่ ลาว พมา่ จนี และ
กัมพูชา ใน สมาชกิเป็นพนักงานบรกิารทีท่ างานบรกิารในลักษณะแตกต่างกันไป เชน่ บาร ์อะ
โกโก ้อาบอบนวด พนักงานบรกิารทีส่นใจจะเขา้มาสมัครทีศ่นูยม์ักร่วมกจิกรรมทีส่นใจเป็นหลัก 
ทกุคนสามารถเขา้ถงึการเรยีนไดโ้ดยไมต่อ้งค านงึถงึเรือ่งกฎหมาย  

ในเอ็มพาวเวอร์เริ่มตน้จากกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษกับเรียนรูถ้ ึงการท างานของ
พนักงานบรกิารไปพรอ้มๆกัน องคก์รเอ็มพาวเวอรไ์ดท้ ากจิกรรมใหข้อ้มูลเรือ่งเกีย่วกับเอชไอวี
ใหก้ับพนักงานบรกิารในชมุชน เนื่องจากเป็นเรือ่งใหมส่ าหรับสังคมไทยในตอนนัน้ โดยใชก้าร
แสดงละคร “ฮันนี่บ”ี และหนังสอืนามชวีติ ทีบ่อกถงึวธิกีารป้องกันเอชไอว ีในชมุชนพนักงาน
บรกิาร หลังจากนัน้ก็ตัง้กลุม่เรยีน กศน. (การศกึษานอกโรงเรยีน) โดยมเีป้าหมายในการท างาน 
คอื ยกเลกิกฎหมายทีเ่อาผดิการขายบรกิารทางเพศ ใหพ้นักงานบรกิารเขา้ถงึสทิธติา่ง ๆไดรั้บ
การคุม้ครองตามกฎหมาย เคารพในศักดิศ์รีความเป็นมนุษย ์เปิดพื้นที่สรา้งการรวมกลุ่มของ
พนักงานบรกิาร ท ากจิกรรมกลุ่ม เสรมิทักษะองค์ความรู ้ใหพ้นักงานบรกิารเห็นคุณค่าของ
ตนเอง เป็นผูน้ าครอบครัว เป็นแม ่เป็นลกูสาว ไดเ้รยีนรูแ้ลกเปลีย่นขอ้มลูในกลุม่พนักงานบรกิาร
จากท่ัวโลก 

องคก์รเอ็มพาวเวอรเ์ปิดศนูยท์ีห่าดป่าตอง และอกี 6 จังหวัดในภาคเหนือทีจั่งหวัดตาก 
อ าเภอแม่สอด ภาคกลางที่มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ภาคอสีานทีจั่งหวัดมุกดาหาร จังหวัด
อบุลราชธาน ีจังหวดัอดุรธาน ีภาคใตท้ีจั่งหวดักระบี ่หาดอา่วนาง ในโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับงาน

ป้องกันเอชไอวโีครงการสิน้สดุในปี พ.ศ. 2554 ท าใหศู้นยไ์ดปิ้ดตัวลง แต่ยังคงมแีกนน าใน

พืน้ทีท่ีส่ามารถตดิตอ่ประสานงาน ท ากจิกรรมไดอ้ยา่งตอ่เนื่องกวา่ 30 ปีทีผ่า่นมา เอ็มพาวเวอร์
ยังคงท างานรณรงคเ์พือ่ไปใหถ้งึเป้าหมายมาโดยตลอด 

ในปี 2559 องค์กรเอ็มพาวเวอร์ไดท้ ารายงานคู่ขนานเสนอต่อกรรมการ CEDAW: 

อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบิัตติอ่สตรใีนทุกรูปแบบ เพือ่เสนอสถานการณ์การละเมดิ

สทิธใินปัจจุบันของพนักงานบรกิาร ในปี พ.ศ. 2560 องคก์รเอ็มพาวเวอร์สง่ตัวแทนพนักงาน
บรกิารไปน าเสนอปัญหาการลอ่ซือ้และไมไ่ดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานทัง้ที่
พนักงานบรกิารเป็นลูกจา้งในสถานบรกิารที่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ถูกเอาผดิแบบเหมารวม 
(มาตรา6 มั่วสมุในสถานคา้ประเวณี พ.ร.บ.ปราบปรามคา้ประเวณี) เอ็มพาวเวอรไ์ดท้ ารายงาน
คูข่นานไปยังคณะกรรมการวา่ดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบิัตติอ่สตรทีุกรูปแบบ หรอืคณะกรรมการ

ซดีอว ์(CEDAW) อย่างเชน่ กรณีเหตุการณ์บุกจับรา้นนาตาลอีาบอบนวด ทีเ่กดิขึน้ในเดอืน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ประเทศไทยตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการซีดอว์ ซึง่มี

ขอ้เสนอแนะกับรัฐบาลไทยวา่ “ขอ้ที ่26. คณะกรรมการกังวลวา่ผูห้ญงิและเด็กผูห้ญงิจ านวน
มาก ตกเป็นเหยือ่การแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบผ่านการคา้ประเวณีในรัฐภาค ีและผูห้ญงิที่
คา้ประเวณีมคีวามผดิตามพระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 แต่
ผูท้ีแ่สวงหาประโยชนจ์ากผูห้ญงิมักไมถ่กูด าเนนิคด ีคณะกรรมการยังมขีอ้สงัเกตดว้ยความกังวล
ดว้ยว่า พนักงานบริการหญิงมักถูกสันนิษฐานว่า กระท าความผิดฐานคา้ประเวณีตาม
พระราชบัญญัตนิี้ และถูกจับกุมและปฏบิัตอิย่างดูหมิน่ ในการใชก้ าลังรุนแรงบุกเขา้ตรวจคน้
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สถานบรกิาร และตกเป็นเป้าในการลอ่ซือ้ของต ารวจ คณะกรรมการยังกังวลอกีกับรายงานทีว่า่มี
เจา้หนา้ทีร่่วมมอืกับการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากผูห้ญงิ รวมทัง้ต ารวจทีฉ่อ้ฉลรดีไถใน
วงกวา้ง คณะกรรมการยังมขีอ้สงัเกตดว้ยวา่ผูห้ญงิซึง่ท างานในสถานบรกิารทีจ่ดทะเบยีนถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย แต่ในทางปฏบิัตแิลว้ กลับไม่ไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายแรงงาน และ

สวสัดกิารทางสงัคม ซึง่คนงานในงานประเภทอืน่ไดรั้บ “ขอ้ที ่27. คณะกรรมการเสนอแนะตอ่รัฐ
ภาคดีังนี ้

1) ทบทวนเนือ้หาของพระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการคา้ประเวณี เพือ่ลดการผดิ
ทางอาญากับผูห้ญงิทีค่า้ประเวณี 

2) แกปั้ญหาการคา้ประเวณีทีร่ากเหงา้ และใชม้าตรการทีอ่อกแบบเฉพาะกลุม่ เพือ่ป้องกัน
ไมใ่หผู้ห้ญงิถกูบบีใหเ้ขา้สูก่ารคา้ประเวณี รวมทัง้การเสนอทางเลอืกดา้นรายไดอ้ืน่ ๆ 

3) สอบสวนและลงโทษบุคคลซึง่แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากการคา้ประเวณี รวมทัง้
เจา้หนา้ทีข่องรัฐ 

4) ยตุกิารใชก้ าลังรุนแรงในการตรวจคน้สถานบรกิารโดยยตุกิารลอ่ซือ้ และการรดีไถทันท ี
ใหน้ าตัวเจา้หนา้ทีต่ ารวจทีเ่กีย่วขอ้งกับการกระท าเหลา่นัน้มาลงโทษ 

5) ใหค้วามชว่ยเหลอื ฟ้ืนฟ ูและการปรับตัวเขา้กับสังคม ส าหรับผูห้ญงิและเด็กผูห้ญงิทีถู่ก
แสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากการคา้ประเวณี รวมทัง้ทางเลอืกอืน่ ๆ ส าหรับผูห้ญงิที่
ตอ้งการเลกิคา้ประเวณี 

6) ประกันวา่จะมกีารบังคับใชก้ฎหมายแรงงานและสวสัดกิารสงัคมกับสถานบันเทงิทกุแหง่ 

โดยเฉพาะส าหรับผูห้ญงิที่เป็นพนักงานของสถานบรกิารที่จดทะเบียนตามกฎหมาย”มี
ขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วขอ้งกับพนักงานบรกิารโดยเฉพาะอยู่ 2 ขอ้ ซึง่จะเป็นยทุธศาสตรท์ีส่ าคัญ
มากในการท างานตอ่ไปของเอ็มพาวเวอรเ์พือ่ตดิตามเรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลไทยท าตามตอ่ไป การที่
คณะกรรมการมองเห็นวา่พนักงานบรกิารมตีัวตนสง่ผลในวงกวา้งระดับโลกไมใ่ชแ่คป่ระเทศไทย
และเป็นการดทีีจ่ะมกีารรณรงคใ์นระดับนานาชาตติอ่ไป  

สถานการณ์ของพนักงานบริการตอ้งเปลี่ยนแปลงและประสบกับปัญหาที่เพิม่มากขึน้

ในชว่งรัฐบาลคณะรักษาความสงบ (คสช.) ปี 2557 เขา้มาเป็นรัฐบาลก็ไดจั้ดใหม้แีผนพัฒนา
ประเทศ จัดระเบยีบตา่งๆในทกุภาคสว่น เนน้เรือ่งความมั่นคงและการปราบปรามทจุรติ เมือ่มกีาร
ปราบปรามทจุรติ คอรัปชั่น สถานบรกิารจงึเป็นเป้าหมายหนึง่ทีรั่ฐบาล คสช.มุง่เนน้ทีจ่ะควบคมุ
และจัดการ ซึง่มนีโยบายหลายขอ้ทีส่ง่ผลกระทบต่อพนักงานบรกิาร รายไดล้ดลงท าใหภ้าระ
ความรับผดิชอบจงึมาตกอยู่ทีพ่นักงานบรกิาร รา้นแต่ละรา้นจะมกีฎรา้นเงือ่นไขท างานมากขึน้ 
เชน่ มาสายหักเงนิ หา้มหยดุงาน พนักงานบรกิารจ านวนมากถกูเลกิจา้ง ลอยแพ  

มุมมองของสังคมที่มองเปลี่ยนไป คือ ไม่ตอ้งการเห็นสถานบรกิารในสังคมอีก สถาน
บรกิารกลายเป็นแหล่งอาชญากรรม เห็นไดช้ัดเจนว่า รัฐบาล คสช. มีมุ่งเนน้การจัดระเบยีบ 
ควบคุม ลงโทษ มากกว่าคุม้ครองไม่ไดค้ านึงถงึผลกระทบของพนักงานบรกิาร ค าสั่ง คสช.
ดังกลา่วท าใหส้ถานบรกิารแบบเดมิลดลง ปรับเปลีย่นลักษณะสถานบรกิารไป เชน่ บา้นสาวเป็น
คาราโอเกะ  สปานวดบอดี ้ แตจ่ านวนพนักงานบรกิารไมไ่ดล้ดลง ในความเป็นจรงิกลับมากขึน้ 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิทีต่กต ่า      ท าใหช้วีติของพนักงานบรกิารยิง่แยล่ง ท างานแบบใตด้นิ
มากขึน้ มคีวามเสีย่ง ไม่ปลอดภัย ทีส่ าคัญไม่ไดรั้บความคุม้ครองใดๆ อ านาจการต่อรองของ
พนักงานบรกิารลดลงกับสถานบรกิารเกรงวา่จะ  ตกงาน ยนิยอมกฎรา้นทีเ่อาเปรยีบเพือ่ใหอ้ยู่
รอดในสถานการณ์ในปัจจบุัน 
 จนกระท่ัง รัฐบาล คสช. ที่ใหทุ้กหน่วยงานรัฐท าการทบทวนกฎหมายทุกฉบับตาม
รัฐธรรมนูญ ที่หน่วยงานรัฐที่รับผดิชอบคอื กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
(พม.) เป็นหน่วยงานทีรั่บผดิชอบในสว่นของกฎหมายปราบปรามการคา้ประเวณี ทาง พม.จงึจัด

เวท ี“เพือ่ฟังความคดิเห็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีต่อการทบทวนกฎหมาย ว่าดว้ยการป้องกันและ

ปราบปรามการคา้ประเวณี” ครัง้ที่ 1 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 กทม. ครัง้ที่ 2 วันที่ 28 

พฤษภาคม 2561 กทม. ผูร้่วมประชมุมทีุกภาคสว่นทัง้ภาครัฐและเอกชน แตพ่บวา่มอีงคก์รที่
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ท างานกับพนักงานบริการและพนักงานบริการมาร่วมในเวทีอยู่นอ้ยมาก มีกจิการสตรีและ
ครอบครัวภายใต ้กระทรวงพัฒนาสงัคมเป็นหน่วยงานตรงทีรั่บผดิชอบเรือ่งนี ้ 

การเขา้ร่วมในครัง้ที ่1 นัน้ เอ็มพาวเวอรไ์ดเ้สนอกับ สค.วา่ยังขาดเสยีงของพนักงาน
บรกิาร ตอ้งมคีวามเห็นของพนักงานบรกิารดว้ย ในเมือ่กฎหมายนี้มผีลกับชวีติพนักงานบรกิาร

โดยตรง ทมีวจัิยไดเ้ก็บค าตอบทุกความคดิเห็นไปรวบรวม ดังนัน้ในครัง้ที ่2 ควรใหม้ตีัวแทน

พนักงานบรกิารเขา้ร่วมแลกเสนอความเห็นมากกวา่นี้แต่ปรากฏวา่ในการจัดประชมุครัง้ที ่2 นัน้ 
ทางเอ็มพาวเวอร์ไม่ทราบเรื่องใดๆ จงึไม่สามารถไปเชญิชวนหรือรวบรวมความคดิเห็นของ
พนักงานบรกิารมาใหก้ับทางผูจั้ดประชมุได ้

หลังจากนัน้เอ็มพาวเวอร ์พยายามประสานทาง สค. ถามถงึความคบืหนา้และผูท้ีดู่แล 
โครงการนี้ ทาง สค. ไดต้อบว่า โครงการนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดท าและยังขาดความเห็นอีก
หลายภาคส่วน จึงเป็นเหตุผลที่ เอ็มพาวเวอร์ไดจั้ดท าโครงการนี้เพื่อ ตดิตามการท างาน 
ผลักดันให ้สค. เสนอปรับแก ้เพือ่ยกเลกิ พ.ร.บ.ปราบปรามคา้ประเวณี ตอ่ไป 

เนื้อหาในการประชมุในครัง้ที ่1 ไดส้รา้งความกังวลใจหลายอยา่งในการท างานทีเ่อ็ม
พาวเวอร์ไดท้ ามา ไม่ว่าทศิทางในการเอาความผดิกับลูกคา้ การจดทะเบยีนพนักงานบรกิาร 

จากการจัดระดมความคดิเห็นใน ครัง้ที ่1” วันที ่24 เมษายน 2561 นัน้ รองอธบิดกีรมกจิการ
สตรแีละครอบครัว พดูถงึเรือ่ง วัตถุประสงคก์ารจัดโครงการนี้ข ึน้มาเนื่องจากทาง สค.มหีนา้ทีท่ี่

ตอ้งท าตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ(มาตรา77) กฎหมายคุม้ครองสตร ีเป็นหนา้ทีห่ลักของ สค.
(สตรแีละครอบครัว) ทีต่อ้งทบทวน แก ้กฎหมายลกูทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนัน้ พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้
ประเวณี เป็นหนึง่ในกฎหมายทีต่อ้งทบทวน ดังนัน้จงึเกดิโครงการนี้  

 
เมือ่ดจูากเจตนารมณ์ของกฎหมายนีแ้ลว้พบวา่ ไมไ่ดมุ้ง่เนน้ทีก่ารลงโทษ แตมุ่ง่คุม้ครอง 

ผูท้ีด่อ้ยโอกาสทัง้การศกึษา เศรษฐกจิ สงัคม จงึไดใ้หท้บทวน ตามแนวหลัก 4P 

 Prevention ป้องกัน  ป้องกันไมใ่หเ้ขา้สูอ่าชพีนี ้ 

 Protection คุม้ครอง ใหเ้ลกิอาชพียังไง 

 Prosecution ด าเนนิคด ี

 Policy นโยบาย ท ายังไงควบคมุ แกปั้ญหา การคา้ประเวณีใหไ้ด ้

 

ชว่งที ่2 เป็นการอธบิาย งานวจัิยทีท่างคณะทมีวจัิยก าลังศกึษาอยู่ มุง่เนน้ศกึษากฎหมายการ

คา้ประเวณีของแต่ละประเทศ มีทัง้หมด 8 ประเทศ เยอรมัน เบลเยี่ยม ฝร่ังเศส อังกฤษ 
เนเธอรแ์ลนด ์นวิซแีลนด ์ญีปุ่่ น สงิคโปร ์การศกึษากฎหมายหลายประเทศไมไ่ดห้มายความวา่ 

ประเทศไทยจะรับมาใชข้องประเทศใดประเทศหนึง่ ตอ้งใชห้ลักการทีว่า่  “ไมเ่ป็นการสนับสนุน 

เพือ่จัดระเบยีบ ปราศจากปัญหา อยูร่ว่มกันได ้โดยไมข่ดัตอ่ศลีธรรมอันด”ีแบง่หลักๆออกเป็น 4 

ประเภท  
1) ประเทศทีก่ารคา้ประเวณีผดิกฎหมายเชน่ ญีปุ่่ นและไทย 

2) ประเทศที่การคา้ประเวณีถูกกฎหมายและมกีารควบคุม เชน่ เนเธอร์แลนด ์นวิซแีลนด ์
เยอรมน ี

3. ประเทศที่การคา้ประเวณีถูกกฎหมาย แต่สถานคา้ประเวณีผดิกฎหมาย เช่น สหราช
อาณาจักร เบลเยยีม สงิคโปร ์

4. ประเทศที่การซือ้บรกิารผดิกฎหมายแต่การขายบรกิารถูกกฎหมาย เช่น ฝร่ังเศส และ
กลุม่ประเทศนอรด์กิ 

ซึง่ทศิทางท่ัวโลก หมนุไปหมนุมา เพราะวา่ บางประเทศเคยถูกกฎหมายก าลังจะกลับมาท า
ใหผ้ดิ แตบ่างประเทศ ก าลังจะท าใหล้กูคา้ผดิกฎหมาย ซึง่มหีลายโมเดล ดังนัน้  

ช่วงที่ 3 เป็นช่วง ระดมความคดิเห็น ซึง่ฐานคดิใหค้ดิว่า ตอนนี้ประเทศไทยไม่มี พ.ร.บ.
ปราบปรามการคา้ประเวณี ใหทุ้กคนร่วมกันออกแบบ วา่จากที่รับฟังตัวอยา่งของหลายประเทศ 
แลว้ทกุคนอยากใหป้ระเทศไทยเป็นไปในทศิทางไหน ซึง่มคี าถามคอื 

1. หากการคา้ประเวณีถกูรับรองใหถ้กูกฎหมายเห็นดว้ยหรอืไม่ 
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2. ลงทะเบยีน พนักงานบรกิาร ดไีมด่อียา่งไง ท าแบบไหน และ การจัดเก็บภาษี  
3. ปัญหาทางปฏบิัตทิีอ่าจเกดิขึน้กับระบบทางทะเบยีนคอือะไร 
4. ลักษณะงานแบบไหน ในรา้นหรอื อสิระ ตอ้งท ายังไง 

5. ตอ้งคุม้ครองอะไรบา้ง เชน่ อาย ุ 
6. พนักงานบรกิารควรไดส้ทิธติา่ง ๆ เหมอืนบคุคลทีป่ระกอบอาชพีอืน่หรอืไม ่ 
7. เงือ่นไขในการท างาน เชน่ ตอ้งตรวจสขุภาพ อาย ุสญัชาต ิ

8. พนักงานบรกิารควรไดรั้บการเยยีวยาอยา่งไรกรณีลกูคา้ไมจ่า่ยคา่บรกิารหรอือืน่ๆ 
 
ประเด็นทีใ่หป้ระชมุตอบ 

 สว่นใหญเ่ห็นดว้ยวา่ไมค่วรมกีฎหมายเอาผดิ คนท างาน ขายบรกิารทางเพศ  
 มคีนเสนอวา่ ควรท าใหล้กูคา้ผดิกฎหมาย 
 การลงทะเบียนไม่เห็นดว้ย เอ็มพาวเวอร์เสนอว่า เมื่อปฏบิัตติามกฎหมายคุม้ครอง

แรงงาน เราจะเหมอืนถูกลงทะเบยีนตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานอยูแ่ลว้ เพยีงแตต่อ้ง
บังคับชดัเจน 

 ลักษณะงาน ถา้ท างานในสถานประกอบการ จะถูกบังคับใช ้พ.ร.บ.สถานบรกิารโดย
อัตโนมัตอิยูแ่ลว้ แตใ่นกรณีคนทีท่ าออนไลน์หรอืท าอสิระ กลุม่นี้ ไมส่ามารถควบคมุได ้
เพราะว่า ไม่ไดน้ิยามว่าท างานอยู่แลว้ ท าไดจ้รงิคอื รณรงคใ์หค้วามรู ้เพื่อใหม้คีวาม
ปลอดภัย 

 ในเรือ่งเก็บภาษี ทกุคนก็เห็นดว้ย เพราะวา่ “เราก็ไมไ่ดอ้ยากจ่ายสว่ยอยูแ่ลว้และไมต่อ้ง
สรา้งอะไรพเิศษ ก็เหมอืนทกุอาชพี คอืภาษีเงนิไดบ้คุคลธรรมดา”  

 ในสว่นเรือ่งหว่งใยอืน่ๆ เรือ่ง โรคตดิต่อ อาย ุก็สามารถควบคุมได ้โดยใหห้น่วยงานรัฐ 
ทีเ่กีย่วขอ้งไมว่า่จะเป็น สค. กระทรวงแรงงานมามบีทบาทแทน ต ารวจ  

 ขอ้กังวลอีกเรื่อง คือเรื่องแรงงานขา้มชาต ิอันนี้ รัฐไทยก็มีนโยบายลงทะเบียน ซื้อ
ประกันสขุภาพ ประกันสังคม ในกรณี ท าในรา้นก็ควรเขา้ถงึสทิธ ิอยา่งนอ้ยแรงงานตอ้ง
ท างานโดยปลอดภัย ในสว่นท าอาชพีนีไ้ดห้รอืไม ่ตอ้งแยกเรือ่งนีม้าวเิคราะห ์ 

 ในสว่นของการป้องกันการมาท างานนี ้โดยเฉพาะในกลุม่เด็ก ก็ควรสง่เสรมิในแบบเรยีน  
 เรือ่งการถกูแสวงหาประโยชน ์ตรงนี ้ยังมกีฎหมายคา้มนุษยท์ีส่ามารถมาใชไ้ดอ้ยู ่

 

จากการเขา้รว่มเวทใีนครัง้ที ่1 ทีท่าง พม.ไดจั้ดไปแลว้นัน้ไดส้รา้งความกังวลใจกับพนักงาน
บรกิารมาก เนื่องมาจากการที่พนักงานบรกิารไม่ไดม้สี่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็น โดย
ตอ่มา เอ็มพาวเวอรป์ระสานงานองคก์รเครอืขา่ยทีท่ างานประเด็นผูห้ญงิ พนักงานบรกิารในพืน้ที่
ตา่งๆทัง้ กรุงเทพฯ พัทยา นักรณรงคเ์พือ่สทิธมินุษยชนเขา้ร่วมหารอื แนวทางในการมสีว่นร่วม
จงึคดิวา่ตอ้งท ารายงานความคดิเห็นของพนักงานบรกิารตอ่ พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี 
ขึน้มาเองเพือ่ใหภ้าครัฐสามารถน าไปใชไ้ดแ้ละแสดงเจตนาความตอ้งการมสีว่นร่วมตามหลัก

รัฐธรรมนูญ ทางเอ็มพาวเวอร์และพนักงานบริการ จึงออกจดหมายเปิดผนึก เมื่อวันที่ 28 

สงิหาคม 2561 จากชมุชนพนักงานบรกิารซึง่เป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยตรงทีก่ลับไม่ไดม้สีว่นร่วม
แสดงความคดิเห็นและรว่มวเิคราะห ์ประเมนิผลการบังคับใชก้ฎหมายปราบปรามการคา้ประเวณี
ที่ผ่านมา พวกเราจงึมคีวามกังวลว่ารายงานความคดิเห็นดังกล่าวที่มกีารจัดท าขึน้นั้น ชุมชน
พนักงานบรกิารยังไม่ไดม้สีว่นร่วมอย่างแทจ้รงิ การด าเนนิการของกรมกจิการสตรแีละสถาบัน
ครอบครัว ในการจัดท ารายงานครัง้นี้จงึไมเ่ป็นไปตามหลักการทีบ่ัญญัตติามรัฐธรรมนูญ  อกีทัง้

ปีทีแ่ลว้คณะกรรมการขจัดการเลอืกปฏบิัตติ่อสตร(ีCEDAW committee )มขีอ้คดิเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเรือ่ง ขอใหแ้กไ้ข พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี ยกเลกิความผดิ
ทางอาญาต่อหญงิใน การคา้ประเวณี เรามคีวามเห็นว่าการมสี่วนร่วมอย่างมคีวามหมายของ
พนักงานบรกิารเท่านัน้จงึจะท าใหรั้ฐไทยสามารถทีจ่ะแกไ้ข พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ
คา้ประเวณี ยกเลกิความผดิทางอาญาตอ่หญงิในการคา้ประเวณีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ซึง่รายงานฉบับนี้ ตอ้งการศกึษาเจตนารมณ์ พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี ทีม่าของ
กฎหมาย การบังคับใชก้ฎหมายวา่ในปัจจบุันมผีลกระทบใดตอ่พนักงานบรกิาร กฎหมายสามารถ
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แกปั้ญหาการคา้ประเวณีไดจ้รงิหรอืไมอ่ยา่งไร พรอ้มเสนอขอ้แนวทางการแกปั้ญหาที ่ยนือยูบ่น
ความเป็นจรงิการอยูร่ว่มกันในสงัคม  

 

วตัถปุระสงค ์

1.1 เพือ่ศกึษาทีม่าของ พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี เจตนารมณ์ของกฎหมายจาก
อดตีจนถงึปัจจบุันเป็นวา่สามารถแกไ้ขปัญหาไดจ้รงิหรอืไม ่อยา่งไร 

1.2 เพื่อศกึษานโยบายและแนวทางการแกไ้ขปัญหาเรื่องการขายบรกิารทางเพศที่มี
หลายรปูแบบ ของรัฐและเอกชนวา่ทีผ่า่นมาสามารถแกไ้ขไดห้รอืไมอ่ยา่งไร  

1.3 เพือ่หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จาก พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี 

และเสนอแนวทางใหพ้นักงานบรกิารทางเพศสามารถเขา้ถงึสทิธ ิความยตุธิรรม 

ขอบเขตเนือ้หา 

 

รายงานนี้มีขอบเขตการศึกษาถึงวัตถุประสงค์ ที่มาของเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ปราบปรามการคา้ประเวณี และกฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ง่ผลกระทบต่อพนักงานบรกิาร การ
บังคับใชจ้รงิของกฎหมายฉบับนี ้และน าเสนอ ปัญหา อปุสรรค แนวทางการแกไ้ขปัญหา  

 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 

1. ขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกับการใชแ้ละปฏบิัตติติาม พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี ได ้

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ เพื่อรูถ้งึสาเหตุผลกระทบที่เกดิขึน้กับพนักงาน

บรกิาร 

2. มกีารขบัเคลือ่นแกปั้ญหาทีส่ะสมมานาน ทัง้การคา้ประเวณีและการคา้มนุษย ์

3. มแีนวนโยบายในการแกไ้ขปัญหาซึง่ผา่นการระดมความคดิเห็นจากพนักงาน

บรกิาร 
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บทที ่2 

งานบรกิารในปจัจบุนั 

ในชว่ง 30 ปีทีผ่า่นมา เอ็มพาวเวอรเ์ห็นความเปลีย่นแปลงหลายประการในงานบรกิารทาง
เพศของไทย ผูข้ายบรกิารทางเพศเป็นแรงงานยา้ยถิน่ มักจะไม่ท างานในบา้นเกดิตนเอง สว่น
ใหญ่ยา้ยจากจังหวัดขา้งเคยีงและมาจากภาคอืน่ ๆ ตามจังหวัดทีม่แีหล่งท่องเทีย่วส าคัญ ๆ มี
ทัง้กลุม่พนักงานบรกิารทีเ่ป็นคนไทย กลุม่ชาตพัินธุ ์และแรงงานขา้มชาต ินอกจากนี้ปัจจุบันยัง
มผีูช้ายและกะเทย ทีเ่ขา้มาขายบรกิารทางเพศในสถานบรกิารเพิม่มากขึน้ดว้ย  

สถานบรกิารตา่ง ๆ ทีเ่ป็นพืน้ทีท่ างานไดแ้ก ่บา้นสาว อาบอบนวด บาร ์อะโกโก ้และคา
ราโอเกะ อาบอบนวด สปาพรติตี ้พืน้ทีส่าธารณะต่าง ๆ เชน่ รมิถนน สถานบรกิารทีม่รีูปแบบ
แตกตา่งกัน ลักษณะการจา้ง เงือ่นไขการท างาน ความสมัพันธร์ะหวา่งนายจา้งกับลกูจา้ง  

มุมมองของสังคมที่มองเปลี่ยนไป คือ ไม่ตอ้งการเห็นสถานบรกิารในสังคมอีก สถาน
บรกิารกลายเป็นแหล่งอาชญากรรม เห็นไดช้ัดเจนว่า รัฐบาล คสช. มีมุ่งเนน้การจัดระเบยีบ 
ควบคุม ลงโทษ มากกว่าคุม้ครองไม่ไดค้ านึงถงึผลกระทบของพนักงานบรกิาร ค าสั่ง คสช.
ดังกลา่วท าใหส้ถานบรกิารแบบเดมิลดลง ปรับเปลีย่นลักษณะสถานบรกิารไป เชน่ บา้นสาวเป็น
คาราโอเกะ  สปานวดบอดี ้ แตจ่ านวนพนักงานบรกิารไมไ่ดล้ดลง ในความเป็นจรงิกลับมากขึน้ 
เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิทีต่กต ่า ท าใหช้วีติของพนักงานบรกิารยิง่แยล่ง ท างานแบบใตด้นิมาก
ขึน้ มีความเสี่ยง ไม่ปลอดภัย ที่ส าคัญไม่ไดรั้บความคุม้ครองใด ๆ อ านาจการต่อรองของ
พนักงานบรกิารลดลงกับสถานบรกิารเกรงวา่จะ  ตกงาน ยนิยอมกฎรา้นทีเ่อาเปรยีบเพือ่ใหอ้ยู่
รอดในสถานการณ์ในปัจจบุัน 

 

 สถานบรกิารในวนันี ้

วันนี้ภาพการขายบรกิารทางเพศในสังคมไทยไม่ไดม้แีต่แม่เลา้และแมงดาเช่นในอดีต 
หากแต่ปรากฏภาพของสถานบรกิารทีม่คีวามหลากหลาย เชน่ บาร ์คาราโอเกะ อะโกโก ้สปา 
อีกทั้งคนท างานมีทั ้งผูห้ญงิ กะเทย ผูช้าย เขา้มาเป็นพนักงานบริการ ในสถานบริการก็มี
พนักงานต าแหน่งอืน่ ๆ เพิม่ไมใ่ชม่แีคเ่จา้ของกับพนักงานบรกิารเทา่นัน้ ยังมคีนเชยีรแ์ขก มามา่
ซัง พนักงานเสริ์ฟ ที่เกี่ยวขอ้งกับพนักงานบรกิาร สถานบรกิารต่าง ๆ ในอดตีเปลีย่นจากที่มี
ผูห้ญงิมาน่ังโชวใ์นตูก้ระจก ใหแ้ขกนักเทีย่วเลอืกจากรปูถา่ย เปลีย่นจาก "บา้นสาว" เป็นรา้นคา
ราโอเกะ อาบอบนวด หรือแมแ้ต่นวดแผนไทย กลุ่มพนักงานบรกิารที่ไปหาลูกคา้ในผับ บาร ์
ขา้งถนนต่าง ๆ รวมไปถงึผูห้ญงิที่ท างานอสิระผ่านทางโลกออนไลน์ พนักงานบริการบาง
คนท างานในหลายรปูแบบในเวลาเดยีวกัน เปลีย่นงานไปท าในลักษณะอยา่งอืน่เพิม่เตมิ อาจจะ
ท าใหพ้นักงานบรกิารเกดิองคค์วามรูก้ลุ่มเหล่านี้ไดก้ลายเป็นมอือาชพีทีม่คีวามช านาญเฉพาะ

ดา้นตามความถนัดของตน ซึง่มสีถานบรกิาร 7  รูปแบบ คอื บา้นสาว อะโกโก ้คาราโอเกะ บาร ์
อาบอบนวด สปา ท างานอสิระ มรีายละเอยีดดังนี้ 

 

2.1  บา้นสาว 

ปัจจบุันบา้นสาวเป็นสถานบรกิารทีม่จี านวนลดลงมาก ปัจจุบันบา้นสาวจะเปิดในชมุชนแต่
กระจายไปไม่กระจุกตัว  ไม่ไดอ้ยู่ตดิกันไปทั้งหมดอย่างแต่ก่อน บา้นสาวที่เปิดรา้นอยู่ดู
ภายนอกเหมอืนไมเ่ปิดรา้น แตจ่ะเป็นทีรู่ก้ันของลกูคา้เกา่ทีเ่คยมาแลว้เทา่นัน้ สว่นใหญล่กูคา้จะ
เป็นลกูคา้ประจ า บา้นสาวเดมิสว่นใหญไ่ดป้รับเปลีย่นลักษณะรา้นไปเปิดเป็นลักษณะเหมอืนรา้น
คาราโอเกะ มตีูเ้พลงแต่มักจะไม่มบีรกิารรอ้งเพลง จะรอ้งคาราโอเกะไม่ไดจ้รงิ หรือบางรา้น
สามารถรอ้งไดก็้มเีพลงไวใ้หเ้ลอืกรอ้งจ านวนไมม่าก มักเปิดเพลงเพือ่ฟัง สรา้งบรรยากาศรา้น
ใหไ้มเ่งยีบเกนิไป การเปิดเพลงเปิดผ่านตูเ้พลงหยอดเหรยีญ หากลกูคา้อยากฟังอะไรก็จะเอา
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เหรยีญไปเปิดเพลงให ้ถา้เปิดแค ่1-2 เพลงรา้นก็มักจะไมเ่ก็บเงนิแตถ่า้เปิดหลายเพลงตดิตอ่กัน
หลายเพลงก็จะเก็บเงนิ ถา้ลูกคา้รอ้งคาราโอเกะก็จะเก็บเงนิหรือลงบลิทุกเพลงในรา้นจะมี
เครือ่งดืม่ขายแตไ่มม่ใีหเ้ลอืกมาก สว่นใหญจ่ะมเีบยีรแ์ละมกิเซอรบ์า้ง หรอืน ้าอัดลมเท่านัน้พอ
ใหน่ั้งดืม่นดิหน่อย รา้นไมไ่ดเ้นน้ไปทีก่ารขายเครือ่งดืม่ ใชเ้พือ่ใหล้กูคา้ดืม่ระหวา่งเลอืกผูห้ญงิ 
บางครัง้ลกูคา้อยากคยุกับผูห้ญงิกอ่น ในรา้นจะมโีตะ๊สกัหนึง่โตะ๊ใหล้กูคา้น่ัง  

บา้นสาวเป็นสถานบรกิารที่เปิดมานานมาก มักจะเป็นบา้นเดี่ยวหรือหอ้งแถว ลักษณะ
เหมอืนบา้นมาก หากมองเผนิ ๆ จะไมรู่ว้า่เป็นบา้นสาว ขา้งในรา้นก็ไมไ่ดต้กแตง่อะไร จะมโีต๊ะ
เกา้อีใ้หพ้นักงานน่ัง มตีูเ้ย็นแชเ่ครือ่งดืม่ไวข้ายบา้งแตไ่มไ่ดเ้ยอะมากเหมอืนบารห์รอืคาราโอเกะ 
อยา่งมากจะมแีชน่ ้าอัดลมนดิหน่อยกับเบยีรล์โีอหรอืเบยีรช์า้งไมถ่งึ 10 ขวด ลกูคา้จะเรยีกรา้น
ตามชือ่เจา้ของรา้นแทนชือ่รา้นไปเลย ไม่มป้ีายชือ่รา้น ป้ายไฟแต่อย่างไร เปิดบรกิารในสอง
ชว่งเวลา กลางวนั 11.00 น.- 19.00 น. และชว่งกลางคนื ตัง้แตเ่วลาประมาณ 19.00-05.00 น. 
บางครัง้มลีกูคา้ใชว้ธิกีารโทรศัพทม์าทีร่า้น เจา้ของก็เรยีกผูห้ญงิมาให ้สว่นใหญต่อ้งเป็นลกูคา้
ประจ าและสนทิสนมในระดับหนึง่ ถงึจะมเีบอรโ์ทรของเจา้ของรา้นได ้และผูห้ญงิทีท่ างานก็ตอ้ง
รูจั้กดว้ย ไมอ่ยา่งนัน้ผูห้ญงิจะไมอ่อกไปเพราะกลัวอันตราย 

พนักงานในรา้นจะไมม่เีงนิเดอืนไมม่สีวัสดกิารใด ๆ ใหพ้นักงาน ถา้มาท างานก็ไดเ้งนิ ไม่
มาก็ไม่ไดเ้งนิ เมือ่ไดล้กูคา้จะแบง่คา่ตอบแทนคนละครึง่กับเจา้ของรา้น มกีฎอยูบ่า้งแต่ไมม่าก 

เวลาเขา้มาท างาน จะม ี2 ชว่ง เวลา 13.00 – 19.00 น.หรอืในบางรา้น 19.00-01.00 น. เวลา
ปิดก็จะมกีารปรับไปตามลกูคา้บา้งในแตล่ะวนั หากมลีกูคา้ยังอยูก็่สามารถปรับเลือ่นไดป้ระมาณ 

1 ชม.  ในรา้นไม่มพีนักงานในต าแหน่งอืน่ มแีค่พนักงานบรกิารอยู่กันแค่เจา้ของรา้นเท่านั้น 
พนักงานบรกิารในรา้นสว่นใหญม่หีลากหลายทัง้คนไทย ชาตพัินธุ ์แรงงานขา้มชาต ิชว่งอายุก็
ตัง้แต ่20-40 ปี เมือ่ลกูคา้เลอืกก็จะออกไปท างานขา้งนอก  

แตพ่อมาถงึในรัฐบาล คสช. เจา้หนา้ทีเ่ขม้งวด เขา้มาตรวจในรา้นอยา่งละเอยีด บา้นสาว
หลายรา้นน าตูค้าราโอเกะที่ถูกตอ้งมใีบลขิสทิธิท์ุกอย่างถูกตอ้งมาตดิตัง้ เพือ่ลดปัญหาเวลา
เจา้หนา้ทีล่งตรวจ เจา้ของสถานบรกิารมกีารปรับตัวไปตามสถานการณ์ความเขม้งวดของภาครัฐ 
ดังนั้นสถานบริการจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดปิด หรือกติกาต่าง ๆ ความเขม้งวดของ
เจา้หนา้ที่ก็เป็นเหตุผลที่เจา้ของสถานบรกิารใชใ้นการตัง้เงือ่นไขท างาน ปัญหาในส่วนของ
พนักงานบรกิารทีพ่บคอืเรือ่งนโยบายของรัฐทีม่กีารเขม้งวดเป็นระยะ ท าใหต้อ้งยา้ยที่ท างาน
หรอืไม่ไดท้ างานเลยในชว่งทีม่เีจา้หนา้ทีแ่จง้มาทีเ่จา้ของรา้น การแกปั้ญหาโดยการขอความ
รว่มมอืในการเปิดปิดรา้นตามค าสัง่ท าใหพ้นักงานบรกิารขาดรายได ้ตอ้งเสีย่งกับอันตรายทีต่อ้ง
เจอลูกคา้ดว้ยตนเอง ไม่ไดม้เีพือ่นในรา้นหรอืเจา้ของรา้นเห็น ในกรณีของออ้ย (นามสมมต)ิ 

ตอ้งไปอยู่ทีโ่รงแรมในชว่งทีเ่ขม้งวด รา้นใหปิ้ดและไม่ใหน่ั้งในรา้น “ตอนนัน้รูส้กึอดึอัด กังวล

และกลัวไปหมด เพราะถา้โรงแรมหรือใครมาเห็นอาจแจง้ความมาจับหรืออะไรไม่รู ”้ เธอจงึ
ตัดสนิใจยา้ยไปท างานทีจั่งหวดัอืน่ทีไ่มเ่ขม้งวดดกีวา่ เพราะมรีายไดท้ีช่ดัเจนกวา่การมาน่ังหลบ
หรอืยา้ยไปมาแบบนี ้ 

บา้นสาวมเีงือ่นไขท างานไมม่าก ใครๆก็สามารถมาท างานได ้ไมม่ขีอ้จ ากัดเรือ่งของรูปร่าง 
อาย ุสญัชาต ิภาษา และเวลาท างาน ในปัจจุบันดว้ยภาวะเศรษฐกจิตกต ่า คา่ใชจ้่ายสงู ก็พบวา่
มผีูห้ญงิมาน่ังท างานในรา้นตอนดกึ ๆเพือ่หาเงนิใชจ้่ายในชว่งทีต่อ้งใชเ้งนิเยอะ เชน่ เปิดเทอม 
เทศกาลวนัหยดุยาว สงกรานต ์ตอ้งเดนิทางกลับบา้นเกดิ ท าใบอนุญาตท างาน ในสว่นแรงงาน
ขา้มชาตก็ิจะพบว่ามผีูห้ญงิมาน่ังท างานในบา้นสาวมากขึน้ เนื่องจากบา้นสาวดว้ยความทีเ่ป็น
ด่านแรก ค่าใชจ้่ายในการจ่ายใหเ้จา้หนา้ทีใ่นการดูแลใหส้ามารถเปิดรา้นได ้ท าใหผู้ห้ญงิมทีี่
ท างานก็ตอ้งจ่ายสูงมาก ในส่วนนี้ก็เป็นภาระที่ตัวผูห้ญงิดว้ยเช่นกัน สถานการณ์ในการมา
ท างานเพือ่หาเงนิเป็นชว่ง ๆ  

จะเห็นไดว้่าบา้นสาวจากอดตีจนถงึปัจจุบัน มกีารเปลีย่นแปลงไปมาก จากลักษณะของ
รา้นทีต่อ้งปรับไปตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงของรัฐ ไมว่า่จะเป็นนโยบายโซนนิ่ง ปัจจุบัน
มุ่งเนน้เรื่องการควบคุมเรื่องโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธอ์ยู่เป็นประเด็นเดียว บา้นสาวมักเป็น
เป้าหมายแรกในการควบคุม เพราะวา่มกีารใหบ้รกิารทางเพศโดยตรงทีส่ดุ ไม่ตอ้งมกีารมาดืม่ 



8 
 

มารอ้งเพลง เพยีงแตม่าคุย มองตาถูกใจ ลกูคา้คยุกับเจา้ของรา้น พนักงานบรกิารก็ออกไปได ้
เลย พนักงานบรกิารสามารถเลอืกไปหรอืไม่ไปก็ได ้จากนโยบายความเขม้งวดจากทีบ่า้นสาว
สามารถท างานในรา้นไดเ้ลยก็ไมส่ามารถท าไดอ้กีต่อไป พนักงานบรกิารตอ้งออกไปทีโ่รงแรม
กับลกูคา้ทีน่อกรา้น จนมถีงึยคุทีเ่ขม้งวดขึน้วา่ตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่บา้นสาวเป็นสถานบรกิารชนดิ
ไหน รา้นตอ้งปรับภาพลักษณ์ลักษณะใหเ้ป็นรา้นคาราโอเกะใหม้ากขึน้ เป็นการอา้งไดว้า่ไมไ่ด ้
เป็นสถานคา้ประเวณีไมม่กีารรว่มเพศในรา้น เป็นรา้นคาราโอเกะ แสดงความชัดเจนของลักษณะ
ของรา้น แตใ่นการท างานลักษณะก็ คอื บา้นสาว 

 

2.2  อะโกโก ้

การเตน้อะโกโกใ้นระยะเริม่แรก ไม่มเีสาโลหะชบุโครเมีย่ม เป็นอุปกรณ์การเตน้ทีส่ าคัญ
อยา่งเดีย๋วนี ้จนกระท่ังตน้ทศวรรษที ่1980 (ราว พ.ศ. 2523 หรอืหลังจากนัน้) มกีารน าเขา้เสา
เตน้อะโกโก ้จากมอนทรีอัล แคนาดา ต่อมาใน พ.ศ. 2547 ที่เชยีงใหม่ เจา้หนา้ทีท่ าการรื้อ
เสาอะโกโก ้ออกจากบารด์ว้ยเหตผุลวา่ เสาอะโกโกท้ าใหด้ไูมส่ภุาพ และไมเ่หมาะสมกับเมอืง

เชยีงใหม ่ทีเ่ป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรมของดนิแดนลา้นนา (มลูนธิเิอ็มพาวเวอร,์ 2558: 28) 

ปัจจุบันรา้นอะโกโกท้ี่มีอยู่จะเป็นรา้นที่มีความเก่าแก่ เปิดมานาน ที่ตัง้จะอยู่ในโซน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะไม่มีผูห้ญิงออกมาเรียกลูกคา้ใหเ้ขา้มาดูโชว์ เหมือนกับที่
ถนนพัฒน์พงศ์ที่จะมีรา้นอยู่เรียงรายตดิ ๆ กันหมด ท าเลที่ตัง้ก็จัดว่าอยู่ในโซนท่องเที่ยวที ่          
มีชาวต่างชาตเิดนิผ่านไปผ่านมามากอยู่ และใกล ้ๆ กับรา้นก็มีที่พักโรงแรมมากมาย จึงมี
ชาวตา่งชาตเิดนิผา่นไปมา   

ภายในรา้นอะโกโกด้า้นในตรงกลางจะมเีวทยีกพืน้สงูมหีลายระดับแบง่ตามความสงูของ
พนักงาน  และมเีสาส าหรับเตน้โชว ์มเีกา้อีล้อ้มรอบฟลอรเ์ตน้ มมีุมโซฟาส าหรับน่ัง จะเนน้ไฟ
สอ่งไปทีเ่วทเีตน้ รา้นจะไม่ไดต้กแต่งอะไรมาก เพราะวา่ในรา้นจะมดื เนน้ไปทีไ่ฟแสงส ีทีเ่วที
เป็นหลัก ไมม่อีาหาร มแีตเ่ครือ่งดืม่ ในรา้นจะมหีอ้งน ้ารวมไมแ่ยกชายหญงิ ลกูคา้ หรอืพนักงาน 
มหีอ้งพนักงานส าหรับเปลีย่นเสือ้ผา้มล็ีอคเกอรท์ีล่๊อคกญุแจไวเ้ก็บของใชส้ว่นตัว พนักงานเตน้
หลังจากเปลีย่นชดุท างานแลว้ก็ตอ้งมาเขา้ควิเตน้ตามฟลอรท์ีก่ าหนด ในรา้นจะมพีนักงานเสริฟ์ 
ทกุคนเป็นผูห้ญงิ มมีามา่ซงัหรอืทีผู่ห้ญงิเรยีกแมม่หีนา้ทีเ่ชยีรล์กูคา้ บารจ์ะมหีนา้ทีท่ าเครือ่งดืม่
ใหลู้กคา้ แคชเชยีร์ดูแลเรือ่งการคดิเงนิต่าง ๆ ทัง้บลิลูกคา้ ค่าดืม่พนักงาน ลูกคา้จะเขา้มาใน
รา้นไดโ้ดยไม่ตอ้งเสยีค่าเขา้ บางคนเดนิเขา้มาดู ๆ แลว้ออกไปจากรา้น ถา้น่ังจะมกีารเขา้ไป
ถามขายเครือ่งดืม่ ในระหวา่งทีเ่ตน้โชวพ์นักงานบนฟลอรก็์จะหันหนา้เขา้หาลกูคา้ทีน่ั่งอยูร่อบ
ฟลอร ์การเตน้ก็จะเตน้เบา ๆ เกมเซ็กซี ่ย ิง่เวลาทีล่กูคา้     มองมาเพือ่สรา้งความสนใจกับลกูคา้ 
ชดุทีพ่นักงานใสก็่จะมตีามวัน เชน่ วันศกุร ์เป็นระบายสขีาว ชดุแบบนี้เหมาะทีจ่ะเตน้แบบน่ารัก 
ชดุแบบลาย ๆ เป็นส ีก็เตน้แบบเซ็กซี ่ทีร่า้นไม่ไดบ้ังคับใหเ้ตน้ท่าไหนเป็นพเิศษ แต่ยนืนิง่ ๆ 
ไมไ่ด ้ทกุคนแตง่หนา้คอ่นขา้งจัด สปีาก สตีา ชัดเจนมาก เพราะดา้นในมดื แตง่ไมเ่ขม้จะสูแ้สง
ไฟไมไ่ด ้หนา้จะดจูดืไป  

นอกจากนีใ้นรา้นจะมรีะฆงัอันใหญท่ีล่กูคา้สามารถตเีพือ่เลีย้งดืม่พนักงานบนฟลอรเ์ตน้ทุก 
คน  เวลามลีกูคา้มาตรีะฆงั จะมเีสยีงปรบมอืของพนักงานบนฟลอร ์บางครัง้ถา้ลกูคา้มาเป็นกลุม่
ก็จะมเีสยีงเฮตามมา คนทีไ่ดด้ืม่จะเป็นพนักงานทีเ่ตน้อยูบ่นฟลอรเ์ตน้เท่านัน้ หรอืถา้ลกูคา้บอก
กับมาม่าวา่ใหพ้นักงานเตน้ทุกคน เมือ่ไดด้ืม่พนักงานจะพากันเดนิมาชนแกว้เพือ่การขอบคุณ 
พนักงานจะผลัด กันเตน้โดยแบง่เป็นรอบ ๆ รอบละสามเพลง พอลงจากฟลอรก์ลุม่ถัดไปก็จะขึน้
เตน้ กลุม่ทีล่งจาก ฟลอรก็์จะเดนิเขา้ไปหาลกูคา้เพือ่ชวนคยุและขอดืม่ รายไดข้องพนักงานเตน้
จะไดเ้ป็นคา่ดืม่ตอ่แกว้ แกว้ละ  60 บาท (เมือ่ลกูคา้ซือ้ดืม่ใหพ้นักงานดืม่ทางรา้นจะหักไป)  

การออกไปกับลูกคา้มีกระบวนการตัดสนิใจและการหาขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจ 

พนักงานคนหนึง่บอกวา่ “ในกรณีลกูคา้ประจ าเราจะรูว้า่ลกูคา้เป็นอยา่งไร ถา้เป็นลกูคา้ไมด่ ีก็จะ
บอกตอ่เพือ่นวา่อยา่ไป ถา้เป็นลกูคา้ใหมอ่ยา่งนอ้ยก็ตอ้งคยุกันกอ่นไปขา้งนอก ไดค้ยุไดต้กลง
กันกอ่น ดทูา่ทางใจดรีเึปลา่ เมามากรเึปลา่ ทีพั่กหรอืโรงแรมทีจ่ะไปไกล เปลีย่วรเึปลา่ แตโ่ดย
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หลักก่อนไปอย่างนอ้ยก็ตอ้งบอกเพือ่นว่าไปทีไ่หน จะกลับมารา้นอกีรเึปล่า หรอืถา้เป็นลูกคา้

เพยบ์ารแ์บบ long time คอืเหมาทัง้คนืไปเลย  พนักงานจะถามเยอะกับลกูคา้ เชน่ ชือ่อะไร 
มาจากประเทศไหน พักทีไ่หน โรงแรมอะไร บา้นหรอืคอนโด อยูก่ับใคร ตรงนี้มองวา่ส าคัญมาก
จะท าใหรู้ส้กึปลอดภัย การท างานแต่ละอย่างมคีวามง่ายยากต่างกัน เราตอ้งดูแลตัวเองให ้

ปลอดภัยกอ่นเอาเงนิ” ขอ้ดอีกีอยา่งทีพ่นักงานบอกคอื “เราสามารถเลอืกปฏเิสธลกูคา้ได ้หาก
เราคยุแลว้เราไมช่อบ หรอืลกูคา้หยาบคาย เมามาก  เราปฏเิสธไมไ่ปได ้ไมต่อ้งถูกตัดเงนิหรอื
ท าผดิอะไร เรามหีนา้ทีท่ าเป้าดืม่ เป้าอ๊อฟ แต่เป้าอ๊อฟก็มผีลต่อการตัดสนิใจ เชน่ เหลอืเวลา
ท างานอกีสามวนัแตย่ังขาดเป้าดืม่ การท าเป้าอ็อฟถา้ไมช่อบลกูคา้มาก ๆ ก็ไมเ่อา แตก็่เกีย่วใน
บางครัง้เพราะกฎบารเ์รือ่งเป้าดืม่ก็เป็นเรือ่งทีบ่ังคับและท าใหเ้กดิปัญหาเหมอืนกัน เพราะถา้มี
อาการเมาเวลาไปกับลูกคา้หรือเดนิทางกลับบา้น จะเกดิความเสีย่งในการเดนิทาง เสีย่งกับ

อบุัตเิหตไุด”้  

ในสว่นของเงือ่นไขและกฎระเบยีบในการท างาน ในรา้นอะโกโกม้พีนักงานหลายต าแหน่ง  
คอื พนักงานเตน้ พนักงานเสริ์ฟ แคชเชยีร์ พนักงานตอ้นรับ บาร์เทนเดอร์ มาม่าซัง แต่ละ
ต าแหน่งมเีงือ่นไขท างานแตกต่างกันไป (ดูตารางที ่2.1) คอื พนักงานในแต่ละต าแหน่งจะมี
และไมม่เีงนิเดอืน 

 

   ตารางที ่2.1  เง ือ่นไขการท างานตามต าแหนง่งานในรา้น 

 

ต าแหนง่/

เง ือ่นไข 

มามา่ซงั พนักงาน 
ตอ้นรับ 

พนักงาน
เสริฟ์ 

พนักงานเตน้ 
รับเงนิเดอืน 

พนักงานเตน้ 
ไมรั่บเงนิเดอืน 

เงนิเดอืน ม ี ม ี ม ี ม ี ไมม่ ี

ประชมุรา้น ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี

เป้าดืม่ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี ม ี ม ี

เป้าออ๊ฟ ไมม่ ี ไมม่ ี ม ี ม ี ไมม่ ี

เวลาเขา้ออก 
งาน 

ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี

หักเงนิ ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี

กฎหา้ม ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี

ประกันสงัคม ม ี ม ี ม ี ม ี ไมม่ ี

ท าใบอนุญาต
ท างาน 

ม ี ม ี ม ี ม ี ม ี

 

จะเห็นไดว้า่ในรา้นอะโกโกม้กีฎระเบยีบหรอืทีเ่รยีกกันวา่ “กฎเหล็ก” ทีเ่หมอืนกันกับรา้น     
อะโกโก ้อืน่ ๆ เหมอืนกัน เช่น จะมกีารออกกฎหา้มยา้ยรา้น ถา้ไปท ารา้นอื่นแลว้ไม่สามารถ
กลับมาท างานรา้นเดมิไดอ้กี หรือถา้จะกลับมาท าตอ้งจ่ายเงนิเพือ่เขา้มาท างาน กฎรา้นส่วน
ใหญ่มาจากเจา้ของรา้นทีม่องวา่ พฤตกิรรมบางอยา่งของพนักงานบรกิารมักเป็นปัญหากับทาง
รา้น เชน่ มาสาย หยดุงาน กฎบางอยา่งเกดิจากตัวของพนักงานบรกิารเอง เชน่ มเีรือ่งทะเลาะ
ววิาท ท าใหต้อ้งมกีฎใหต้อ้งหา้มดืม่เหลา้จนขาดสต ิคา่ปรับหากทะเลาะววิาท  

ในชว่งหลังทีเ่ศรษฐกจิไมด่ ีลกูคา้ไมเ่ยอะ เกดิกฎขึน้มาใหมอ่ยูอ่ยา่งหนึง่ คอื ถา้พนักงาน
นัดลกูคา้ไปเทีย่วนอกเวลางาน เชน่ เป็นวนัหยดุ หรอืตอนกลางวนั หรอืไปกนิขา้วบา้ง ถา้ไปเจอ

ขา้งนอก พนักงานตอ้งเอาเงนิมาจ่ายค่าบาร ์5,000 บาท หรอืใหอ้อกจากงาน นอกเสยีจากมี
เหตผุลวา่คนทีเ่ราไปดว้ยนอกเวลางานไมใ่ชล่กูคา้แตเ่ป็นแฟนทีก่ าลังคยุกันหรอืคบกันอยู ่อยา่ง

ทีพ่นักงานคนหนึง่เลา่วา่ “จรงิ ๆ แลว้ ไมใ่ชแ่คเ่รือ่งการมเีพศสัมพันธ ์บางครัง้ลกูคา้เห็นเราคุย

สนุกก็มักจะชวนไปกนิขา้ว ไปเทีย่วดว้ยในตอนกลางวัน” แตก่ฎนี้เหมอืนจะไม่มแีลว้ เพราะวา่ 
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พนักงานหลายคนบอกวา่ ไม่เกีย่วกับการท างาน เราเป็นเพือ่นกันไปเทีย่วตอนกลางวัน ไม่ได ้
เกีย่วกับทางรา้น กฎนี้เลยเหมอืนกับวา่หายไปเองไมไ่ดม้กีารมาบอกยกเลกิหรอืยังไง แตค่ลา้ย 
ๆ วา่ ถงึมคีนเห็นก็ไมม่ใีครเอามาบอกทางรา้น เพราะทุกคนก็ไมเ่ห็นดว้ยกับการทีต่อ้งมาจ่ายคา่
บารท์หีลัง  

2.3  คาราโอเกะ 

คาราโอเกะม ี2 รูปแบบ แบบแรก เป็นแบบโอเพ่นแอร ์คอืเป็นลักษณะเปิดไม่ตดิแอรใ์น

รา้น ส่วนใหญ่จะอยู่รอบ ๆ เมอืงออกไป บรเิวณถนนวงแหวนรอบ 2  รา้นจะตัง้ห่าง ๆกัน เวน้
ระยะ ในรา้นจะมีตูค้าราโอเกะหยอดเหรียญ ตรงกลางเป็นหอ้งโถง มีหลาย ๆโต๊ะ  บางรา้น

อาจจะมหีอ้งวไีอพ ี2-5 หอ้ง ทีต่ดิแอร ์รา้นคาราโอเกะโอเพ่นแอรม์ักจะอยูต่ดิ ๆ กันเป็นโซน ๆ

ในรา้นมพีนักงานที่ไม่มตี าแหน่งหลัก รา้นหนึ่งจะมีพนักงานอย่างนอ้ย 3 – 10 คนขึน้ไป 
พนักงานในรา้นจะท างานทุกอยา่ง เชน่ เสริฟ์ รับออเดอร ์และดแูลลกูคา้เวลารอ้งเพลง รายได ้

จะใหเ้ป็นรายวันวันละ 300 บาท  และมใีนส่วนค่าตอบแทนอืน่ ๆ คอื ค่าดืม่ ค่าชั่วโมงในการ
ดแูลลกูคา้เป็นรายชั่วโมง ถา้ไมม่ลีกูคา้ก็จะมรีายรับเป็นคา่จา้งรายวัน บางรา้นอาจมอีาหารดว้ย
แตจ่ะไมม่าก จะมแีมค่รัวอยูห่ลังรา้น ผูห้ญงิก็ตอ้งเสริฟ์ดว้ย บรรยากาศในรา้นก็จะมดื ๆ มตีูค้ารา

โอเกะ เวลาจะรอ้งเพลงใชเ้หรยีญ 10 บาทหยอดและเลอืกเพลงในสมดุเพลง ถา้ไมม่เีหรยีญก็

จะเขยีนลงไปในบลิ เพลงละ 10 บาท น่ังขา้งนอกจะไม่มีค่าหอ้ง แต่ถา้มีหอ้งวไีอพีจะมีค่า

ชั่วโมงหอ้งคาราโอเกะ และบังคับใหม้พีนักงานเขา้ไปดแูล 2 คนทีลู่กคา้ตอ้งจ่ายต่างหากจาก
คา่หอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่จา่ยตามบลิ พนักงานจะไปขา้งนอกกับลกูคา้ในเวลางานไมไ่ด ้ตอ้ง

รอเลกิงานกอ่น  สว่นใหญล่กูคา้จะคนเดยีวหรอืกลุม่เล็ก ๆ ไมเ่กนิ 4-5 คน  

เห็นไดว้า่ คาราโอเกะโอเพ่นแอร ์จะมกีฎไมม่ากเพราะขนาดรา้นทีม่ขีนาดเล็ก การจัดการ
ไมไ่ดม้ากอะไร พนักงานบรกิารมไีมม่ากไมไ่ดม้กีารบรกิารทางเพศในเวลางาน ความกังวลเรือ่ง
ทีจ่ะมเีจา้หนา้ทีม่าตรวจสอบไมม่าก ต าแหน่งงานในรา้นก็ไมม่มีาก ทุกคนท างานเหมอืนกัน จงึ
ไมม่ปัีญหาเกีย่วกับการท างานเทา่ใด จะมปัีญหาเหมอืนอะโกโกบ้า้งเรือ่ง แยง่ลกูคา้ เชน่ ลกูคา้
ประจ ามักจะเรยีกพนักงานบรกิารคนเดมิทีลู่กคา้รูจั้ก สนทิสนม มาน่ังมากกวา่ เกดิการหมั่นไส ้
ไมช่อบกันบา้งวา่ไดน่ั้งอยูค่นเดยีว หรอืแยง่ลกูคา้กันเวลาทีใ่ครขาดงานก็จะดงึความสนใจไปให ้
ได ้ครัง้ตอ่ไปลกูคา้จะไดเ้ปลีย่นมาเลอืกไปน่ังแทนคนเดมิ ดังนัน้คนใหม่ ๆ ทีพ่ ึง่มาท างานมักก็
จะไมไ่ดน่ั้ง รา้นตอ้งปรับมาใชร้ะบบควิใหพ้นักงานบรกิารในรา้นไดน่ั้งทกุคน การสรา้งความสนทิ
สนมกับลูกคา้เป็นเรือ่งส าคัญมากในการท างาน พนักงานบรกิารในรา้นเองก็แบง่เป็นกลุ่ม ๆ ไป
แตด่ว้ยความรา้นมขีนาดเล็กก็จะรูจั้กกันทกุคน 

คาราโอเกะแบบทีส่อง เป็นคาราโอเกะวไีอพ ีรา้นจะมแีต่หอ้งวไีอพใีหญ่ ๆ หลายขนาด

มากกว่า 5-20 หอ้ง หอ้งจะมหีลายขนาดหลายแบบ สว่นใหญ่จะตัง้ในตัวเมอืงเชยีงใหม่ โซน
ท่องเที่ยวเป็นหลัก ใกลไ้นท์บาร์ซ่า กระจายท่ัวไปรอบ ๆ ในตัวเมือง ถนนเสน้ตดิแม่น ้าปิง  
เดนิทางสะดวก รา้นจะมขีนาดใหญ่ ในคาราโอเกะวไีอพจีะมพีนักงานหลายต าแหน่ง พนักงาน
เสริฟ์ เบลบอย มามา่ซัง ผูจั้ดการ แมบ่า้น แม่ครัว คนรับรถ ผูห้ญงิน่ังดริง้ค ์โดยผูห้ญงิจะน่ังใน
หอ้งวไีอพใีหบ้รกิารดแูลลกูคา้ ชงเครือ่งดืม่ โดยท่ัวไปคาราโอเกะวไีอพ ีมักจะใหล้กูคา้เปิดเมม
เบอร์ หรือเป็นสมาชกิ ซึง่มกี าหนดวา่จะไดเ้หลา้กีข่วดและลดราคาหอ้ง พนักงานที่ท างานใน
รา้นคาราโอเกะจะมาแตง่หนา้แตง่ตัวทีร่า้น ซึง่จะมชีา่งแต่งหนา้ท าผมของทีร่า้นจา้งมาให ้และ

ใหผู้ห้ญงิจ่ายเงนิเดอืนละ 500 บาท หรอืจะแตง่มาเองก็ได ้แตร่า้นก็บังคับใหต้อ้งจ่าย บางรา้น
จะมีการบังคับซือ้ชุด เช่าชุดในวันส าคัญดว้ย เช่น ลอยกระทง ครสิต์มาส วาเลนไทน์ ฯลฯ 
พนักงานไม่มเีงนิเดือนหรือสวัสดกิาร ผูห้ญงิจะไดรั้บจากค่าดื่ม ค่าชั่วโมงในหอ้งวไีอพี การ
จา่ยเงนิจะจา่ยในตอนสิน้เดอืน แตร่า้นจะหักตามกฎของรา้น ซึง่แตล่ะทีก็่ไมเ่หมอืนกัน   

พนักงานในรา้นมีหลายต าแหน่ง ผูจั้ดการจะมีอ านาจสูงสุดในรา้น รองลงมาที่ดูแล
พนักงานบรกิารโดยเฉพาะจะเป็นมามา่ซัง ลักษณะจะดแูลเป็นกลุม่ ๆ เชน่ มามา่คนนี้ ดแูลนอ้ง

กลุ่มนี้ทัง้หมด 6 คน พนักงานบรกิารจะเป็นคนเลอืกมาม่าซังเองวา่จะอยู่กับมาม่าซังคนไหน 
มาม่าซังจะคอยช่วยทุกเรือ่งทัง้เรือ่งการแต่งตัว ป้อนลูกคา้ให ้ช่วยกันในกลุ่มใหทุ้กคนไดด้ืม่



11 
 

ตามเป้า พนักงานบรกิารคนไหนไมม่มีามา่ซงัจะท างานยาก ไมม่ใีครคอยเชยีรล์กูคา้ให ้มามา่ซัง
จะไดเ้งนิหักเปอรเ์ซ็นจากค่าดืม่ของพนักงานบรกิารในกลุ่ม แตภ่าระทีต่อ้งรับผดิชอบ คอื เป้า
ดืม่ ตอ้งท ายอด ดังนั้นมาม่าซังจะท าทุกอย่างทีท่ าใหม้ลีูกคา้มาใชบ้รกิาร เช่น โทรศัพทต์าม
ลกูคา้เกา่ ใหพ้นักงานบรกิารไปน่ังดืม่ตามรา้นใหญ ่ๆ  ทีม่ลีกูคา้เยอะแลว้ชวนมาเทีย่วตอ่ทีค่ารา
โอเกะ จา้งรถตุ๊กตุ๊กใหพ้าลกูคา้มาสง่จะใหค้า่น ้า (ค่าน ้าคอืเงนิทีม่าม่าซังใหค้นขับถา้พาลูกคา้

มาเทีย่วทีค่าราโอเกะได ้ประมาณคนละ 500 ตอ่ลกูคา้หนึง่คน)  

รา้นมีเงื่อนไขการท างานมาก ไม่ตอ้งตรวจภายในและตรวจเลือด แต่บังคับเป้าดื่ม 

พนักงานจะไดด้ืม่ละ 80 บาท เขา้งานไม่เกนิ 2 ทุ่ม  เลกิงานต ี5 ถา้ลูกคา้น่ังอยู่กลับก่อนจะ
ไมไ่ดค้า่ดืม่ ตอ้งน่ังจนกวา่ลกูคา้จะกลับ  ถา้ไมม่ลีกูคา้ มามา่ซงัจะตอ้งท ายอด นอกจากนี ้ก็ตอ้ง
ดูแลลูกคา้ ในกรณีจะออกไปกับลูกคา้ ส่วนใหญ่มาม่าซังจะเป็นคนดูแล เก็บเงนิไวใ้ห ้หากมี
ปัญหาอะไร มามา่ซงัจะรูว้า่ เราไปกับลกูคา้คนไหน มามา่ซงัเหมอืนกับคนทีค่อยดวูา่ลกูคา้ ทีเ่รา
จะ ไปดว้ยดไีมด่ยีังไง ไวใ้จไดร้เึปลา่ ท างานโดยน่ังดืม่ดแูลลกูคา้ชงเหลา้ กดเพลง ใหใ้นหอ้ง 
แต่มาม่าซังจะดูแลเฉพาะคนที่ตัวเองดูแล จะมกีารแบ่งเด็กวา่ใครอยู่กับมาม่าซังคนไหน กฎ
เหล็กของคาราโอเกะวไีอพแีต่ละทีไ่ม่เหมอืนกัน แต่สว่นใหญ่จะคลา้ย ๆ กัน เชน่ หา้มขาดวัน

ส าคัญ หักวันละ 1,500 บาท ขาดประชมุครัง้ 500 บาท คา่ท าผมเดอืนละ1,000 บาท  เขา้งาน

ไมเ่กนิ 2 ทุม่ ถา้มาสายเกนินาทลีะ 5 บาท  เป็นตน้ 

ปลา (นามสมมต)ิ เคยท างานในคาราโอเกะวไีอพอียู่ 2-3 ปี กอ่นจะยา้ยทีท่ างาน เลา่ถงึ

ลกูคา้ทีม่าเทีย่วในรา้นคาราโอเกะวไีอพวีา่ “ลกูคา้ในคาราโอเกะวไีอพ ีลกูคา้สว่นมากจะเป็นคน

ทีม่ฐีานะ เพราะวา่ราคาสงูมาก จะประมาณ 5,000-20,000 บาท  ไหนจะตอ้งมเีปิดเมมเบอรแ์ละ
ยังตอ้งซือ้เหลา้นอกที่มรีาคาสงู มกิเซอร์ก็ค่อนขา้งแพง ค่าหอ้ง ค่าชั่วโมงพนักงานดูแล อกี
กลุ่มทีเ่ขา้มาเทีย่ว            คาราโอเกะวไีอพีจะเป็นกลุ่มนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิส่วนใหญ่
เป็นชาวจนี เกาหล ีในรา้นบางครัง้จา้งครมูาสอนภาษาจนีใหพ้นักงานไวส้ือ่สารเบือ้งตน้ เป็นการ
บังคับเรียน และจะถูกหักเงนิเป็น ค่าเรียน ถึงไม่เรียนก็ตอ้งจ่าย แต่ก็มาสอนไม่นานเพราะ

พนักงานไมค่อ่ยไดไ้ปเรยีนบางครัง้ท างานถงึเชา้ ไมม่แีรง” ซึง่ลูกคา้ในปัจจุบันมชีาวตา่งชาต ิ
เชน่ จนี เกาหล ีทีม่าเทีย่วแบบเป็นกลุม่ทัวร ์เหมาหอ้งวไีอพใีหญ ่ๆ บางครัง้เหมาทัง้ชัน้ ตอ้งมี

พนักงานบรกิารท างานในหอ้งเพือ่ดแูลลกูคา้ 20-30 คน พนักงานบรกิารตอ้ง กนิ ดืม่ กับลกูคา้ 
ลกูคา้มักจะใหพ้นักงานบรกิารดืม่ เตน้ใหด้ ูและมักจะใหท้ปิเป็นจ านวนมาก พนักงานบรกิารตอ้ง
ใชเ้ทคนคิหลายอยา่งเวลาถกูใหด้ืม่มาก ๆ ออม (นามสมมต)ิ “เราก็กนิเหลา้จากแกว้แลว้คายไป
ทีข่วดเบยีร ์จะดเูหมอืนเรากนิเหลา้แลว้กนิเบยีรต์ามแตจ่รงิเราคายทิง้ในขวดเบยีร”์  

งานคาราโอเกะ ทัง้ 2 แบบ กฎการท างานแตกตา่งกันมาก กรณีคาราโอเกะวไีอพ ีเงือ่นไข
ท างานจะสงูกวา่ อาจจะเป็นเพราะจ านวนพนักงานบรกิารในรา้นมมีากกวา่ ทางรา้นตอ้งการทีจ่ะ
ควบคมุพนักงานใหช้ดัเจนแตกตา่งจากคาราโอเกะ จ านวนลกูคา้ทีม่มีากกวา่ทีส่ าคัญมาเป็นกลุม่
ใหญ่ จองเหมาหอ้งมาเป็นทัวร์ ทางรา้นก็กังวลถา้ไม่มพีนักงานมาดูแลลูกคา้ การบรกิาร การ
แตง่ตัวตา่ง ๆดังนัน้รา้นคาราโอเกะวไีอพจีงึบังคับใหซ้ือ้ชดุ แตง่หนา้ ท าผมทีร่า้น เพราะตอ้งการ
ใหเ้ป็นแบบทีร่า้นตอ้งการ ซึง่ต่างจากรา้นคาราโอเกะโอเพ่นแอร์ที ่มพีนักงานในรา้นนอ้ยกว่า 
ลกูคา้ไมใ่ชก่ลุม่ใหญ ่   การท างานก็เหมอืนกันหมด จงึไมจ่ าเป็นตอ้งมกีฎอะไรมาก เห็นไดช้ัด
วา่ระดับความสมัพันธม์คีวามส าคัญในการตอ่รองของพนักงานบรกิาร ความสัมพันธท์ีไ่มซ่ับซอ้น 
เจา้ของรา้นกับลกูจา้งโดยตรงสามารถต่อรองไดโ้ดยตรงไดเ้ลย แตก่รณีคาราโอเกะวไีอพนัีน้มี
ระดับความสมัพันธท์ีม่ากกวา่ เจา้ของรา้น ผูจั้ดการ มามา่ซัง พนักงานบรกิาร พนักงานเสริฟ์ กฎ
รา้นตา่ง ๆ อาจจะเป็นการควบคมุในระดับ ๆ ตา่ง ๆ ดว้ย ดังนัน้การตอ่รองของพนักงานบรกิารจงึ
ยากกวา่ 
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2.4 บาร ์

 บารม์ักจะถกูเรยีกวา่โซนทีม่บีารจ์ านวนหลายรา้น รูจั้กในชือ่ Bar Beer Center บารเ์ป็น
ทีน่ยิมของลูกคา้ชาวต่างชาตอิย่างมาก มพีนักงานมาท างานทีบ่าร ์จ านวนมาก มพีนักงานถูก
จา้งใหไ้ปเที่ยวกับลูกคา้ฝร่ังจ านวนมาก บาร์จงึมักจะมีในจังหวัดท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาติ
จ านวนมาก เชน่ พัทยา ภเูก็ต เชยีงใหม ่อดุรธาน ี

โซนบารเ์บยีรม์ลีักษณะเป็นบารล์อ้มรอบกวา่ 20 รา้น รา้นทีส่ังเกตเป็นรา้นทีอ่ยู่โซนตรง

กลาง เป็นลักษณะรา้นแฝด มทีางเดนิตรงกลางมโีตะ๊พลู 2 โตะ๊ มบีารอ์ยูข่า้งทัง้สองดา้น รา้นจะ
ตกแต่งดว้ยธงชาตปิระเทศต่าง ๆ มโีทรทัศน์เปิดช่องดนตรี ที่เปิดเพลงต่าง ๆ ทิง้ไว ้ในส่วน
เพลงจะเปิดจากคอมพวิเตอรเ์ปิดในยูทูปสว่นใหญ่ จะมไีฟกระพรบิอยู่รอบ ๆ รา้น ในรา้นจะมี

พนักงานบรกิารประมาณ 2-10 คน ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย ในบารจ์ะมตี าแหน่ง 3 ต าแหน่ง
แคชเชยีรท์ีค่อยเก็บเงนิท าบลิอยูด่า้นในเคาเตอร ์พนักงานในเคาน์เตอร ์(เคาน์เตอรค์อืคนทีท่ า
หนา้ที่เตรียมของเช็คของสั่งของเปิดรา้นเฝ้าเคาน์เตอร์รับออเดอร์ออกของปิดรา้น) และ
พนักงานน่ังดริง้ค ์ท าหนา้ทีเ่สริฟ์รับออเดอรเ์ก็บโตะ๊ ลักษณะงานจะมกีารบรกิารเครือ่งดืม่ ลกูคา้
จะเขา้มาสัง่ดืม่ เลน่พลู พดูคยุเลน่เกมสก์ับพนักงาน พนักงานบรกิารจะเขา้ไปดแูลลกูคา้และขอ

ดืม่จากลกูคา้ กรณีออกไปขา้งนอกกับลกูคา้ ลกูคา้ตอ้งจ่ายคา่บารเ์รยีกวา่เพยบ์ารอ์อกไป 400-

500 บาท “เหมอืนเป็นค่าเสยีเวลาใหก้ับทางรา้นที่ลูกคา้มาพาพนักงานในรา้นออกไป  ปกติ

พนักงานตอ้งท างานใหก้ับทางรา้น”  จากการสัมภาษณ์เจา้ของบารเ์กีย่วกับการขอดืม่ ใหญเ่ลา่

วา่ “ดืม่ทีร่า้นเราดืม่อะไรก็ได ้ไม่วา่จะเป็นเบยีรห์รอืน ้าผลไมเ้ราไดค้่าดืม่หมด วันไหนไมอ่ยาก

ดืม่เบยีรก็์ได ้กนิน ้าสม้แทน ลกูคา้เคา้ใหด้ืม่เราแลว้ เราเลอืกดืม่อะไรก็ไดเ้องเลย” ลกูคา้ทีม่า
เทีย่วทีบ่าร ์ 

ในการท างานในบาร์มกีฎระเบยีบหรือเงือ่นไขในการท างานที่แตกต่างกันในแต่บาร ์แต่
โดยหลัก ๆ แลว้ ก็จะมีคนที่ท างานตามต าแหน่งดังนี้ คือ แคชเชยีร์ พนักงานในเคาน์เตอร ์
พนักงาน น่ังดริง้ค ์ซึง่บางรา้นพนักงานในเคาน์เตอรแ์ละแคชเชยีรอ์าจเป็นคนเดยีวกัน หรอืบาง
รา้นก็ใหพ้นักงานน่ังดริง้คม์าท าหนา้ทีพ่นักงานในเคาน์เตอรแ์ทนในบางครัง้ทีพ่นักงานประจ าไม่

วา่ง โดยจะไดค้่าจา้งเป็นวัน 150บาทต่อวัน สว่นในต าแหน่งแคชเชยีรบ์างรา้นก็เป็นเจา้ของที่
ท าหนา้ทีเ่อง แตถ่า้เป็นรา้นขนาดใหญก็่มักจะจา้งคนอืน่มาท าแทนทัง้สองต าแหน่ง ดังตารางที ่

2.2  
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  ตารางที ่2.2  ต าแหนง่และเงือ่นไขการท างานในบาร ์

 

ต าแหน่ง หนา้ที ่ กฎรา้น สวสัดกิาร 

แคชเชยีร ์ เก็บเงนิ ท าบลิ เขา้งาน 18.00 น.- 1.00 น. 

มเีงนิเดอืน 4,500-6,000 

บาท 

มปีระกันสงัคม 

พนังงานใน

เคานเ์ตอร ์

เปิดรา้นท าความสะอาด             

เช็คสตอ๊กสนิคา้ในรา้น                  

สัง่ของเตรยีมแชข่าย                      

อยูใ่นเคานเ์ตอรล์ักษณะงาน

เหมอืนบารเ์ทนเดอร ์ปิดรา้น 

(บางครัง้บางรา้นท า

ต าแหน่งแคชเชยีรด์ว้ย) 

เขา้งาน 18.00 น.- 1.00 น.  

มวีนัหยดุ 2 วนัตอ่เดอืน 

มเีงนิเดอืน 4,500 – 6,000 

บาท 

มปีระกันสงัคม 

พนักงานน่ังด

ริง้ค ์

รับออเดอร์ ดูแลลูกคา้ คุย  

เลน่พลู เลน่เกม เก็บโตะ๊ 

(สามารถเพยบ์ารไ์ด)้ 

เวลาเขา้งานไมม่ ีแตป่กติ

เจา้ของรา้นใหเ้ขา้รา้นไม่

เกนิ 21.00 น.  

ไมม่เีงนิเดอืน  

คา่ดืม่ไดรั้บ 40 % เจา้ของ

รา้นได ้60% ดืม่ละ 50 

บาท วนัหยดุ 2 วนั/เดอืน 

จา่ยคา่บาร ์400-500 บาท   

วนัถัดไปมาเบกิคา่บารไ์ด ้

ครึง่หนึง่ 

ไมม่ปีระกันสงัคม 

 

เงือ่นไขการท างานของบารแ์ตล่ะรา้นจะไม่เหมอืนกัน แตส่ว่นมากพนักงานน่ังดริง้คม์ักจะ

เหมอืนกันหมดทุกบารค์อืไมม่เีงนิเดอืน แตบ่างรา้นมเีงือ่นไขคอืเขา้งานกอ่น 19.00 น. มคีา่ดืม่

ใหค้นละ 100 บาท เงือ่นไขการท างานมกีารเปลีย่นแปลงตลอดตามสถานการณ์ 

 

2.5 อาบอบนวด  
รา้นอาบอบนวดคอือาคารสมัยใหมข่นาดใหญค่ลา้ยโรงแรม  โดยท่ัวไปมักมหีลายชัน้และมหีอ้ง

มากกวา่ 50 หอ้ง มกีารจา้งพนักงานจ านวนหลายรอ้ยคนและแบง่ชว่งเวลาท างานเป็นกะ มกีาร

จัดพืน้ทีเ่ป็นสว่นใหพ้นักงานน่ัง บางทีม่กีารกัน้เป็นหอ้งกระจกใหล้กูคา้มองทะลแุละเลอืก

พนักงาน ลกูคา้จะเชา่หอ้งและพนักงานเพือ่ใหพ้นักงานใหบ้รกิารอาบน ้า นวด และบรกิารอืน่ๆ 

ตามทีต่กลงกัน รา้นอาบอบนวดมป้ีายในภาษาไทยและไมค่อ่ยพบป้ายภาษาอังกฤษ ลักษณะ

ท่ัวไปมักแตกตา่งอยา่งชดัเจนกับโรงแรมคอืไมค่อ่ยมหีนา้ตา่ง รา้นอาบอบนวดอยูภ่ายใตพ้.ร.บ.

สถานบรกิารซึง่ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกับความเป็นอยูท่ีด่หีรอืสทิธขิองพนักงาน โดยท่ัวไปรา้น

อาบอบนวดมักพบตามตัวเมอืงขนาดใหญ ่และรา้นอาบอบนวดมเีป็นครัง้แรกในประเทศไทยเมือ่

ปี 1920 (พ.ศ. 2463) โดยเลยีนแบบมาจากการอบ นวด และอาบ ของตรุก ีจ านวนรา้นอาบอบ

นวดเพิม่ขึน้เป็นอยา่งมากในชว่งทีก่องทัพญีปุ่่ นเขา้มาประเทศไทยในชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 
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ในการท างานจะมคีนมาสอนท างานใหก้อ่นท างานจรงิ สอนการดแูลลกูคา้ การนวดเบือ้งตน้

อาบน ้า เวลาท างานจะไดเ้งนิเป็นรอบทีท่ างานเสร็จหรอืบางรา้นจะใหเ้ป็นวนั ตอ้งรับเงนิ

คา่ตอบแทนวนัตอ่วนั พนักงานอาบอบนวดสว่นใหญไ่มม่เีงนิเดอืน เขา้งานเวลาประมาณ 11.00 

น.ถงึเทีย่งคนื ถา้ท างานครบ 5 รอบสามารถรับเงนิแลว้กลับบา้นกอ่นได ้หรอืไมก่ลับจะน่ัง

ท างานตอ่ก็ได ้

เงือ่นไขการท างานสว่นใหญอ่าบอบนวดหลายๆรา้นจะเหมอืนกัน คอื ไมม่ปีระกันสงัคมให ้

พนักงาน เจา้ของสถานประกอบการมักจะอา้งวา่เป็นการจา้งท าของ กฎอืน่ๆเชน่ หักมาสาย 50 

บาท ขาดงานวนัหยดุเทศกาล(สงกรานต ์ปีใหม ่ลอยกระทง ฮาโลวนี)  1,000 บาท ขาดประชมุ 

500  บาท สง่ผลตรวจเลอืดทกุเดอืนไมส่ง่หักเงนิวนัละ 500 บาท จนกวา่จะสง่ผลตรวจ   

 

2.6 นวด สปา 

นวดแผนโบราณเป็นตกึหลายชัน้ มพีนักงานมากถงึ 200 คน หรอือาจเป็นรา้นเล็กๆ มพีนักงาน

เพยีง 4-5 คน พนักงานไมต่อ้งมเีงือ่นไขเรือ่งหนา้ตา รปูรา่งหรอือาย ุมป้ีายบอกชือ่รา้นทัง้

ภาษาไทยและอังกฤษ ถงึแมจ้ะมรีา้นนวดบางรา้นทีใ่หบ้รกิารทางเพศ แตไ่มไ่ดห้มายความวา่

รา้นนวดทกุรา้นจะใหบ้รกิารทางเพศเสมอไป ในบางรา้นอาจมกีารใหบ้รกิารทางเพศเต็มรูปแบบ 

หรอืใหบ้รกิารทางเพศบางสว่น แตส่ว่นมากแลว้พนักงานจะออกไปกับลกูคา้เพือ่ใหบ้รกิารขา้ง

นอก พนักงานในรา้นนวดทกุแหง่จะตอ้งมใีบประกาศนยีบัตรการนวดไทยทีอ่อกใหโ้ดยรัฐบาล 

และรา้นนวดสามารถจดทะเบยีนกับกรมสาธารณะสขุ แตก่ารจดทะเบยีนของรา้นนวดไมไ่ดม้ี

ขอ้ก าหนดเกีย่วกับความเป็นอยูท่ีด่ ีหรอืสทิธขิองพนักงาน ทัง้นีก้ารนวดแผนไทยโบราณมมีา

อยา่งยาวนานกวา่ 2,000 ปี และการนวดไทยไมไ่ดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ความพงึพอใจทางเพศ 

ในกรณีนวดสปา พรติตี ้นวดแบบนี้จะเนน้คัดคนทีท่ างาน คอื สวย หุน่ด ีลักษณะเป็นบา้น 
ไม่มป้ีายบอก หรอืมป้ีายรา้นเล็ก ลูกคา้มักเป็นลูกคา้บอกต่อกันไป ผา่นทางโซเซยีล เชน่ไลน ์
เฟสบคุ ใหบ้รกิารนวดตัว นวดน ้ามัน ผูห้ญงิจะไมใ่สเ่สือ้ผา้ในเวลานวด แตล่กูคา้หา้มแตะตอ้งตัว
พนักงาน หรอืแลว้แตต่ามตกลงระหวา่งพนักงานกับลกูคา้ พนักงานจะไดเ้งนิเป็นรอบๆ  รอบละ 

1000-4000 บาท ไปลกูคา้ขา้งนอกตกลงตา่งหากไมเ่กีย่วกับทางรา้น หา้มออกไปในเวลางาน   

 

2.7 ท างานอสิระ พืน้ทีส่าธารณะ 
ปัจจบุันมพีนักงานบรกิารจ านวนมากทีท่ างานผา่นออนไลน ์ตดิตอ่ลกูคา้ทางเว็บไซต ์แอพลิ
เคชัน่ โดยสว่นใหญพ่นักงานทีท่ างานออนไลนม์ักจะผา่นงานในสถานบรกิารมากอ่นแลว้ขยับมา
ท างานออนไลนโ์ดยใชฐ้านกลุม่ลกูคา้ประจ าทีต่นเองรูจั้ก บอกตอ่กัน ขยายฐานลกูคา้ไปเรือ่ยๆ
ซึง่ปกตจิะท างานกับลกูคา้ประจ าเทา่นัน้ เพือ่ความปลอดภัยหลายๆอยา่ง ในสว่นพนักงานบรกิาร
ทีท่ างานในพืน้ทีอ่สิระ เชน่ ขา้งถนน โซนใกล ้ๆ คลบั บาร ์มักจะเป็นพนักงานทีท่ างานในบาร์
บรเิวณใกลไ้อยูแ่ลว้ยนืหรอืน่ังกับเพือ่นหรอืคนเดยีว รอลกูคา้เดนิเขา้มาทักเองจะไมเ่รยีกลกูคา้ 
ตอ่รองกันแลว้ไปโรงแรมใกล ้ถา้เป็นทีผ่ับก็จะไปเปิดโตะ๊ เหมอืนเป็นลกูคา้ไปเทีย่ว รอลกูคา้ทัก 
หรอืบางทก็ีไปคยุ ดืม่กับลกูคา้กอ่น แลว้คอ่ยพดูคยุตกลงไปโรงแรมกัน ถา้รา้นปิดก็จะมารอ
แถวๆหนา้รา้น แลว้คยุกัน ตกลงไดไ้ปโรงแรม  

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

ตาราง 2.3 แนวทางการจา้งงาน และการรบัคา่ตอบแทนในสถานบรกิาร 

  

วธิกีาร รายละเอยีด 

การสมัครงาน โดยปกตผิูห้ญงิรูข้อ้มลูจากผูอ้ ืน่บอกและมป้ีายประกาศตดิไว ้เชน่ 

"รับสมัครสาวสวยอายุ 18 ปีขึน้ไป  หลายต าแหน่ง รับประกันรายไดต้่อ

เดอืน 20,000 - 30,000 บาท" บา้งครัง้เพิม่"ทีพั่กพรอ้มอาหาร" 
การโพสตบ์นโซเชยีลมเีดยี เช่น การโพสตบ์นเว็บไซตข์องรา้น หรือใน
หนา้ธรุกจิอืน่ๆ 

งานบรกิารนีไ้มม่กีารรับสมัครในกรมจัดหางาน 

เมื่อเขา้ไปสมัครงาน จะถูกสัมภาษณ์ก่อน เช่น ชือ่ อายุ บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือ บัตรแรงงานขา้มชาต ิประสบการณ์การท างาน ผูจั้ดการ
หรอืนายจา้งจะอธบิายการท างานของรา้น เชน่ 

อธบิาย 

 - เวลาเปิดท าการ 
- สว่นแบ่งค่าดืม่ และเป้าในการท างาน (โบนัสส าหรับท าไดม้ากกวา่เป้า
เป็นตน้) 

 - ถา้พนักงานมหีนา้ทีไ่ปกับลกูคา้ ผูจั้ดการหรอืเจา้ของจะบอกในตอนนัน้ 

(รายละเอยีดอยูด่า้นลา่ง) 
- การจา่ยเงนิรายวนั หรอืการจา่ยเป็นเงนิเดอืน 

- อธบิายกฎของรา้น  

 
ถา้สมัครในอาบอบนวด  ตอ้งเปิดหนา้อก และล าตัว ใหต้รวจดู 
(ถา้หนา้ทอ้งลายจากการคลอดลกู จะไดรั้บอัตราคา่จา้งทีต่ า่กวา่) 
เมือ่ผ่านจะตอ้งมาทดลองท างานฟรี 3 วันก่อน ถา้ผ่านทดลองงานและ
ตอ้งการท างานตอ่ 

ในกรณีคนไทย  บา้งรา้นจะตอ้งกรอกฟอรม์  เพือ่ท าประกันสังคมถา้เป็น
แรงงานขา้มชาตนิายจา้งจะตอ้งแจง้ใหก้รมจัดหางาน บางรา้นใชเ้ครื่อง
สแกนนิ้วมือพนักงาน เพื่อบันทกึการเขา้ ออกงานของพนักงาน แต่ถา้
สถานบรกิารนั้นมกีารจดทะเบยีนสถานบรกิาร  ทางรา้นจะตอ้งส่งประวัต ิ

พรอ้มรายนิ้วมอืทัง้ 10 นิว้ใหก้ับต ารวจ สว่นรา้นอืน่ถา้มลีูกจา้งตัง้แต่ 10 
คนขึน้ไปจะตอ้งสง่รายชือ่ใหก้ับกรมสวสัดกิารคุม้ครองแรงงาน 

 

การรับเงนิ
คา่ตอบแทน 

 

คา่สว่นแบง่จากเครือ่งดืม่มกีารบันทกึไว ้

การตรวจการตัง้ครรภ ์ การตรวจ STI / HIV (ถา้ไมต่รวจไมส่ามารถรับเงนิ) 
มีหักเงินเป็นค่าปรับส าหรับการท าผิดกฎรา้น หรือจ่ายเงินส าหรับค่า

แตง่หนา้ คา่ตรวจ STI / HIV เป็นตน้ 

 การรับเงนิอาจจะไดรั้บเป็นรายวัน  รายอาทติย ์หรือรายเดอืน ส่วนมาก
ขึน้อยูก่ับพนักงานเป็นผูเ้ลอืก   
บางทีม่หีลักฐานการหัก  การจ่าย ใหพ้นักงาน  แต่บา้งทีก็่ไม่มหีลักฐาน
ใดๆใหพ้นักงาน 

การพัฒนาอาชพี 

 

สว่นมากมกีารพัฒนาทักษะพืน้ฐานใหพ้นักงาน เชน่ การ แตง่หนา้, การ

เตน้, การอาบน ้าใหล้กูคา้ (บางทีส่อนฟร ีบางทีพ่นักงานตอ้งจา่ยคา่เรยีน) 

 

การไปกับลกูคา้  
 

ในบา้นสาว, คาราโอเกะVIP หรืออาบอบนวด ลูกคา้จ่ายใหก้ับทางรา้น 
พนักงานอาจจะรูห้รอืไมรู่ว้า่ลกูคา้จา่ยเทา่ไร 

ลกูคา้ A Go Go จ่ายตามมาตรฐานของรา้นและคา่บาร ์คนท างานไดรั้บ
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เงนิเต็ม ยกเวน้ค่าบาร ์เชน่ ค่าไปกับลูกคา้จ่ายใหผู้ห้ญงิ 3,000 บาท 

ผูห้ญงิได ้3,000 บาท  คา่บาร7์00  รา้นไดไ้ปทัง้หมดเป็นตน้ 
บารเ์บยีรพ์นักงานคดิราคาเอง  ลกูคา้จา่ยคา่บาร ์ซึง่ในสว่นนี้ผูห้ญงิอาจจะ
ไดค้รึง่หนึง่ 

 คาราโอเกะโอเพน่แอร ์และรา้นนวดแผนโบราณ การไปกับลกูคา้เป็นเรือ่ง
สว่นตัว  บางทีส่ามารถไปไดเ้ลย  แตบ่างทีอ่าจตอ้งรอปิดรา้นจงึจะไปได ้ 
 

วธิแีกไ้ขปัญหาของ
พนักงานบรกิาร 
 

- ลาออก  พนักงานบรกิารเห็นเพยีงวธิเีดยีวในการแกปั้ญหาถา้ลาออก 
หรอืถกูไลอ่อก 

-  ลาออกจะลาออกเมือ่ไรก็ได ้ แต่ถา้ตอ้งการกลับมาท างานตอ้งบอก

ลว่งหนา้ 1-2 อาทติย ์

-  ไลอ่อกถา้ไมใ่ชเ่รือ่งใหญ ่ สว่นมากจะถกูเตอืนกอ่น 2-3 ครัง้ กอ่นถูกไล่
ออก การถกูไลอ่อกไมม่เีงนิชดเชยจากการไลอ่อกให ้
ถา้รา้นถูกสั่งปิด  หรอืปิดกจิการ  ก็ไมม่ชีดเชยหรอืรับผดิชอบใดๆใหก้ับ
พนักงาน 

ถา้คนท างานตัง้ทอ้ง  หรือตดิเชื้อHIV ก็จะถูกใหอ้อกจากงาน ไม่มี
คา่ชดเชยใดๆใหเ้ชน่กัน 

 

 

 

สรปุ 

 พบวา่สถานบรกิารมกีารปรับเปลีย่นไปตามสถานการณ์ตา่งๆ เชน่ เศรษฐกจิ นโยบายรัฐ 
และในแต่ละพื้นที่ก็มีบรบิทไม่เหมอืนกัน เช่นจังหวัดใหญ่ๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญสถาน
บรกิารจะมจี านวนมาก มทัีง้ทีส่ามารถมองเห็นไดช้ดัเจนและมองไมเ่ห็นชัดเจน เชน่ในกรณี บาร ์
ถา้เห็นชัดเจนก็จะอยูใ่นโซนเดยีวกันเชน่ เมอืงพัทยา ถนนลอยเคราะห ์เชยีงใหม ่แตถ่า้เป็นคา
ราโอเกะมักจะมองไมเ่ห็นผูห้ญงิ ขนาดรา้นใหญ ่ป้ายโฆษณาก็ไมม่มีาก  
 นโยบายรัฐก็มีความส าคัญ ช่วงที่รัฐมีนโยบายจัดระเบียบก็ท าใหส้ถานบรกิารตื่นตัว 
เคร่งครัดกับการรับสมัคร เวลาเปิดปิด ช่วงดังกล่าวพนักงานบรกิารก็จะตอ้งปฏบิัตติามกฎบาร์
อย่างเคร่งครัดดว้ยเชน่กัน สิง่ทีเ่ห็นชัดอกีอย่างในชว่งทีท่ีน่โยบายเคร่งครัด คอื การคอรัปชั่น 
ตอ้งจา่ยสงูตามตัว โดยเฉพาะรา้นทีไ่มม่ใีบอนุญาตสถานบรกิาร 
 ใบอนุญาตสถานบรกิารปัจจุบันสามารถท าไดห้ากจัดตัง้อยู่ในพื้นที่ทีรั่ฐก าหนด แต่ใน
ความเป็นจรงิพืน้ทีท่ีรั่ฐก าหนดเป็นพืน้ทีท่ีไ่มส่ามารถท าธรุกจิใดๆไดไ้มใ่ชแ่คเ่พยีงสถานบรกิาร
เพยีงเทา่นัน้ ท าใหส้ถานบรกิารในปัจจบุันอยูใ่นรปูแบบรา้นเชงิพาณชิยท์ีจ่ าหน่ายสรุา ใหบ้รกิาร
คาราโอเกะ รา้นนวด สปา ในทางตรงกันขา้มสถานบรกิารเองก็ปรับเงื่อนไขการจา้งใหเ้ลีย่ง
กฎหมายดังกล่าว พนักงานบรกิารเป็นเพียง “การจา้งท าของ” ใหค้่าตอบแทนเป็นรายครั้ง 
เจา้ของสถานบริการก็ไม่ตอ้งรับผิดชอบดูแลพนักงานในรา้นในฐานะลูกจา้ง ไม่ตอ้งส่ง
ประกันสงัคม สวสัดกิารอืน่ๆไมม่ ี  
 หากจะควบคุมจ านวนสถานบรกิารและเงือ่นไขการท างานนัน้ม ีพระราช บัญญัตสิถาน

บริการ พ.ศ.2509 ที่ควบคุมไดทั้้งจ านวนสถานบริการ จ านวนลูกจา้ง ซึ่งในมาตรา 14 

ก าหนดใหม้ีการลงทะเบยีนลูกจา้งทุกคนอยู่แลว้ ในส่วนพื้นที่ใหก้ารตัง้สถานบรกิารก็ยังถูก
ก าหนดตาม พระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตพืน้ทีเ่พือ่การอนุญาตใหต้ัง้สถานบรกิารในทอ้งที ่พ.ศ.

2545 และพระราชบัญญัตคิวบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 สามารถควบคมุพืน้ทีไ่ด ้
ต าแหน่ง พบวา่ประเทศไทยมกีฎหมายทีส่ามารถใชใ้นการควบคมุไดห้ลายฉบับทีล่ดความกังวล
ในหลายประเด็น ดังนั้นเพียงแค่ยกเลกิการเอาความผดิคนขายบรกิารทางเพศแลว้นั้น ผลที่
ตามมาคือพนักงานบริการก็สามารถเขา้ถึงการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานได ้เช่น 
ประกันสงัคม  
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บทที ่3 

 
ทบทวนทีม่า การบงัคบัใชแ้ละผลกระทบตอ่พนกังานบรกิารทางเพศของ พ.ร.บ.ปราบ

ปราบปรามการคา้ประเวณี 

  

 

3.1 ประวตัพิ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณีในไทยและความเปลีย่นแปลงของการเอา
ผดิคา้ประเวณี 

การคา้ประเวณีเคยเป็นการท างานทีถ่กูกฎหมายและสงัคมยอมรับมากอ่น  ถงึแมอ้าชพีนีจ้ะ
ไดรั้บการดูถูกแต่ก็ยังคงเป็นที่ยอมรับไดข้องสังคม  ไม่เป็นผูผ้ดิกฎหมาย  ต่อมามกีารสรา้ง
กฎหมายขึน้เพือ่ความเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงและการควบคุมโรค อย่างไรก็ตามคนท างานก็ยัง
ไม่ผดิกฎหมายอยู่ด ี แต่เมือ่สหประชาชาตติอ้งการกวาดลา้งการคา้ประเวณี  ประเทศไทยที่
พยามเป็นพันธมติรจึงรับเอาแนวคิดนี้มาสรา้งกฎหมายที่ท าใหค้นท างานกลายเป็นคนผิด
กฎหมายไปในทีส่ดุ  และน าแนวคดิตะวันตกเขา้มายังท าใหเ้กดิการตตีรา และดูถูกคนท างาน
มากขึน้ กลายเป็นผูก้ระท าผดิทางอาญาไม่ต่างจากอาชญากร จากประวัตศิาสตร์คน้พบว่ามี
ความพยายามในการจัดการการคา้ประเวณีมาโดยตลอด ที่จะท าใหห้มดไปแต่ก็มีนโยบาย
สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว มกีฎหมายใหเ้ปิดสถานบรกิาร สรุปคอืการคา้ประเวณีในอยูก่ับสังคมไทย
มาโดยตลอด แคใ่นชว่งพนักงานบรกิารเป็นแรงงานในการหารายไดใ้นชว่งท่องเทีย่ว เป็นผูแ้พร่
เชือ้ในชว่งโรคเอสไอวรีะบาด เป็นเหยือ่ในชว่งทีม่กีฎหมายการคา้มนุษย ์ 

เร ิม่ตน้ในยคุทีก่ารท างานบรกิารทางเพศ ถกูกฎหมาย  
จากการคน้ควา้ทางประวตัศิาสตร ์ พบวา่ประเทศไทยมกีฎหมายลักษณะผัวเมยีออกมาใน

สมัยของพระเจา้อู่ทอง ซึง่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ยนืยันวา่อาชพีขายบรกิารมมีา
ตัง้แตส่มัยสโุขทัย  ในชว่งรัชกาลที ่4 ท่านทรงด ารใิหส้รา้งถนนสายแรกในกรุงเทพฯ ก็เริม่ใหม้ี

การจดทะเบยีน เพือ่เก็บภาษีคนทีท่ างานบรกิารในถนนสายนัน้ เรยีกวา่ “ภาษีบ ารุงถนน” เห็น
ไดช้ัดว่าถึงแมก้ารขายบริการทางเพศจะไดรั้บการดูถูกแต่รัฐยังคงตอ้งการเก็บภาษีจาก
คนท างานบรกิาร 

ตอ่มาในในปี พ.ศ. 2451 ไดม้พี.ร.บ.สัญจรโรค สมัยรัชกาลที ่5 สยามเปิดประตรัูบอารยะ
ธรรมตา่งประเทศ เปิดชอ่งใหค้นงานบรกิาร รัสเซยี อังกฤษ ฝร่ังเศส อติาล ีจนี ญวน ญีปุ่่ น เขา้
มาเปิดบรกิารแขง่กันในไทย  ผลทีต่ามมา ชายไทยในกรุงเทพฯทีน่ยิมไปเทีย่วพนักงานบรกิาร
ต่างชาต ิป่วยเป็นโรคบุรุษกันมากมาย สมัยนั้นยาฝร่ังยังไม่ม ีตอ้งกนิยาไทยตม้กันเป็นหมอ้ๆ 
คณะเสนาบดหีว่งชายไทยจะสญูพันธุ ์จงึไดต้รา พ.ร.บ.ป้องกันสัญจรโรคขึน้ มกีารจดทะเบยีน
หญงิบรกิาร เพื่อควบคุมดูแล และตรวจโรค การจดทะเบียนส านักที่ท างานของหญงิบรกิาร

เรยีกวา่ “โรงหญงิ นครโสเภณี” ก าหนดใหป้กปิดมดิชดิ สะอาดเรยีบรอ้ย หนา้โรงตอ้งมโีคม
แขวน ไม่ใหม้ีการกักขังหรือฉุดคร่าผูห้ญงิมาท างานคา้ประเวณี แต่เจา้พนักงานก็ยังเป็นผูม้ี
อ านาจทีจ่ะสามารถออกใบอนุญาต หรอืท างานได ้นายโรงก็จะตอ้งเป็นผูห้ญงิทีต่อ้งจดทะเบยีน
ขออนุญาตขอความเห็นชอบเสยีก่อนจงึจะสามารถตัง้โรงได ้ หญงิทีท่ างานจะตอ้งสมัคร และ
ขอใบอนุญาตดว้ยเช่นกันแต่ถา้หากตอ้งการที่จะเลกิท างานสามารถขอหักชื่อตนออกจาก
ทะเบยีนได ้(ลา้งประวัต)ิ คนท างานจะตอ้งมใีบอนุญาตและอายเุกนิ 15 ปี หา้มท าความร าคาญ 
ยือ้แยง้ ฉุดคร่า ลอ้เลียน ต่อผูอ้ ื่น  พ.ร.บ.นี้การตีตราต่อพนักงานบรกิารไม่ไดล้ดลงแต่เพิม่
มมุมองวา่ผูห้ญงิบรกิารเป็นตัวแพรเ่ชือ้  

ในยคุเร ิม่ตน้ใหก้ารขายบรกิารทางเพศมคีวามผดิ  
เริม่ตน้ในปี พ.ศ. 2492  ทีท่ั่วโลกมกีระแสตอ่ตา้นการคา้ประเวณี องคก์ารสหประชาชาติ

ไดเ้รียกรอ้งใหม้กีารเลกิคา้ประเวณีท่ัวโลก ในปี พ.ศ. 2492 เนน้การขจัดการคา้สตรีและการ
แสวงหาประโยชน์จากการคา้บริการทางเพศ เพื่อเลกิการท าใหก้ารคา้ประเวณีเป็นสิง่ถูก
กฎหมาย ตลอดจนสง่เสรมิใหม้กีารจัดตัง้ศนูยฝึ์กอาชพีใหแ้กห่ญงิบรกิารเพือ่กลับเป็นคนดขีอง
สังคมต่อไปดว้ย ไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นรัฐภาค ีในช่วงปี 2493 รัฐบาลจอมพล ป. พบิูลสงคราม 

ตอ้งการทีจ่ะควบคมุทุกอย่างเชน่ การหา้มสถานีวทิยเุปิดเพลง “ร็อค เอน รอลล”์ รัฐบาลของ
คณะปฏวิัตทิีข่ ึน้มาก็ตอ้งการควบคมุ และขจัดปัญหาสังคมในทุกดา้นใหห้มดสิน้ไปโดยรบีด่วน  
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มีการปราบปรามหลายอย่างเช่น การยกเลกิสูบฝ่ิน รัฐบาลไม่ใช่แค่ตอ้งการปราบปรามการ
คา้ประเวณีเพือ่เอาใจสหประชาชาต ิเริม่จากการไม่ใหม้กีารจดทะเบยีนอกีตอ่ไป  ท าใหผู้ห้ญงิ
ตอ้งท างานทีข่าดการคุม้ครอง รัฐบาลไทยไดป้ระกาศหา้มจัดตัง้ส านักบรกิารเพิม่ขึน้อกี และใน 
พ.ศ. 2498 ก็ไดม้กีารหา้มจดทะเบยีนพนักงานบรกิารเป็นเด็ดขาด ซึง่รัฐเองก็มนีโยบายจัดการ
สงเคราะหผ์ูห้ญงิทีท่ างานบรกิารขึน้ดว้ย ด าเนนิการโดยกระทรวงมหาดไทย ในปี พ.ศ. 2503 
ไดอ้อกพระราชบัญญัตปิรามการคา้ประเวณี  

พ.ร.บ. ปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2503 

ถงึแมจ้ะหา้มจดทะเบยีนของโรงโสเภณี  แตก่ารคา้ประเวณีก็ยังมอียู ่ดว้ยสาเหตนุี้ บวกกับ

นโยบายรณรงคก์วาดลา้งมลทนิ ขจัด “ภัยสังคม” ของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัตน์ ทีมุ่ง่กวาดลา้ง
การคา้ประเวณีเป็นอันดับแรก กฎหมายฉบับนี้มุ่งก าจัดการคา้ประเวณี (โดยใหค้ าจ ากัดความ
การคา้ประเวณีว่า เป็นการกระท าส าส่อนทางเพศ ที่มกีารใหส้นิจา้งรางวัล) โดยใหเ้ป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมายอาญาใน พ.ร.บ.นี้ ให จั้บกุมผูค้า้ประเวณี แลว้ไปคุมขังไวใ้นสถาน
สงเคราะห ์เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใหม้กีารอบรมแกไ้ขความประพฤต ิการรักษาโดยการแพทย ์

และฝึกอาชพี  และเพือ่เป็นการรองรับตามกฎหมายจงึไดม้ ี“บา้นเกร็ดตระการ” ทีเ่ปิดขึน้มาใน
วันที ่2 กรกฎาคม พ.ศ.2503 และมกีารกวาดจับพนักงานบริการจ านวน 500 คนและสง่ไปยัง
บา้นเกร็ดตระการเพือ่ฝึกอาชพี เพือ่คนืคนดสีูส่ังคมนี่เป็นสิง่ทีพ่นักงานบรกิารกลัวทีส่ดุวา่จะถูก
จับใหไ้ปอยูท่ีบ่า้นเกร็ดตระการ 

ในชว่งทีม่กีารทบทวน พ.ร.บ. ปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2503 ในระหวา่งการพจิารณา
กฎหมายมแีบง่กลุม่ความคดิออกเป็น 2 กลุม่  

1. กลุม่ทีเ่ดนิสายกลางกับกลุม่ตอ่ตา้นหา้มคา้ประเวณีอยา่งเด็ดขาดสิง่ 

ทีน่่าสนใจคอืแนวคดิของกลุม่เดนิทางสายกลาง ทีม่องเห็นวา่ “การคา้ประเวณีเป็นเรือ่งสว่นตัว
โดยแท ้ ทุกคนยอ่มมอีสิระในอันทีจ่ะมคีวามคดิเห็นของตนเองในทางกามอารมณ์เชน่เดยีวกับ
ในเรือ่งคนทุกคนต่างมเีสรภีาพในการถอืศาสนา  หรอืมคีวามคดิเห็นทางปรัชญา เพราะฉะนั้น
กฎหมายไมม่หีนา้ทีต่อ้งสัง่สอนหรอืควบคมุศลีธรรมสว่นบคุคล  ดังนัน้กฎหมายของประเทศทีม่ี
ความคดิเห็นเชน่วา่นี้ จงึไม่ถอืวา่การคา้ประเวณีเป็นความผดิอาญา  เพราะเห็นวา่เป็นเสรภีาพ

อยา่งหนึง่ของมนุษย”์ 

  

2. อกีกลุม่ทีต่อ่ตา้นไดย้กเรือ่งศลีธรรมอันดขีองประชาชน  เกรงจะเกดิ 

จะเกดิการแสวงหาประโยชน์จะมุ่งเนน้ลงโทษผูห้ากนิกับพนักงานบรกิาร เชน่ ก าหนดโทษการ
เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึง่เด็กหญงิ เพือ่การอนาจารหรอืเพือ่ส าเร็จความใคร่ของ
ผูอ้ ืน่ โทษที่กฎหมายวางไวส้ าหรับความผดิเกีย่วกับการคา้ประเวณีนี้อยู่ในระดับสูง เพื่อผดุง
คณุธรรมของชาต ิและใหค้วามคุม้ครองแกก่ลุบตุรกลุธดิามใิหต้กไปในอบายมขุ  

อยา่งไรก็ด ี พ.ร.บ.นี้มจี านวนของพนักงานบรกิารทีอ่ายรุะหวา่ 15 – 19 ปี อยู ่15%  แต่
หลังจาการประกาศใชม้จี านวนของพนักงานบรกิารเพิม่ขึน้เป็น 25% เพราะในขณะเดยีวกันที่
ออกพ.ร.บ.ปรามการคา้ประเวณีปี 2503 ประเทศไทยก็เซ็นสญัญาอนุญาตใหส้หรัฐมาตัง้ฐานทัพ
ในไทย สงครามเวยีดนาม หรอื สงครามอนิโดจนีครัง้ที่สอง ในปี 2504 -2518 ท าใหเ้กดิการ
พัฒนาธรุกจิการคา้ประเวณี เพือ่ใหบ้รกิารแกท่หารอเมรกิันทีเ่ขา้มาตัง้ฐานทัพในไทย 700,000 
คน เป็นการเริม่ตน้การท าใหป้ระเทศทันสมัย การกลายเป็นตะวันตก และดงึดูดนักท่องเที่ยว
ตา่งชาต ิรัฐบาลสฤษฏ ์และถนอมไดรั้บการสนับสนุนอยา่งแข็งขนัจากสหรัฐ  

 

พ.ร.บ.สถานบรกิาร พ.ศ. 2509  
ในสมัยจอมพล ถนอม กติตขิจร ใหม้กีฎหมายนี้ข ึน้เพือ่ควบคมุสถานบรกิารและการแสดง

ลามกอนาจาร มแีนวคดิวา่สถานบรกิารเหลา่นี้มขี ึน้เพือ่ตอบสนองทหารสหรัฐทีม่าตัง้ฐานทัพใน
ไทยใหเ้กดิความสะดวก เมือ่ทหารยา้ยออกก็จะไมม่สีถานบรกิารเหลา่นี้อกี  แตเ่ราก็ทราบกันดี
วา่ถงึแมว้า่ทหารสหรัฐจะยา้ยฐานทัพออกไปแลว้แตส่ถานบรกิารเหลน่ี้ก็ไมไ่ดล้ดลงแตอ่ยา่งใด  
ต่อมาไดม้ีการแกไ้ขเกดิขึน้อีกหลายครัง้  จนกระทัง้มาเป็น พ.ร.บ.สถานบรกิาร พ.ศ.2560 
(ฉบับที ่5)ทีใ่ชใ้นปัจจบุัน 
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ตามมาดว้ยนโยบายการทอ่งเทีย่ว ตามค าแนะน าของธนาคารโลก ในเวลานัน้ เนื้อหาของ

กฎหมายฉบับนี้ มกีารแยกประเภท “สถานบรกิาร” ไวห้ลากหลาย และใหม้กีารออกใบอนุญาต
เป็นประเภท ๆไป โดยใหไ้ปขอจดทะเบยีนทีส่ถานีต ารวจ ตามขอ้เท็จจรงิพบวา่มสีถานบรกิารที่
ไปขึน้ทะเบยีนเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น และก.ม. ฉบับนี้ก็มไิดม้ีขอ้ความที่ส่งเสรมิสุขภาพของ
พนักงาน หรอืการใหค้นงานไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานแตอ่ยา่งใด 

พ.ร.บ.สถานบรกิารฉบับนี้เห็นไดอ้ย่างชัดเจนวา่ท าใหน้ายจา้งมอี านาจมากขึน้ เพราะท า
ใหน้ายจา้งถกูกฎหมาย  แตค่นท างานยังคงเป็นผูผ้ดิกฎหมายอยู ่ อ านาจการตอ่รองกับนายจา้ง
ลดลง ถูกควบคมุดว้ยกฎของสถานบรกิารมากขึน้  อกีทางก็เป็นกฎหมายทีเ่กดิชอ่งวา่งทีท่ าให ้
เกดิสว่ย   
ผลกระทบทีช่ัดเจนจากพ.ร.บ.นี้นอกจากคนท างานจะยังผดิกฎหมายไม่ไดเ้ป็นแรงงาน ยังถูก
บังคับใหต้อ้งพมิพล์ายนิว้มอื และสอบประวัต ิไวใ้นแบบสอบสวนผูต้อ้งหา ขอ้มลูจะถูกสง่ใหก้ับ
ต ารวจในพื้นที่ ซ ึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสทิธิมนุษยชน อย่างรา้ยแรง ที่ต่อมาในปี 2549 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ประเทศไทย ไดม้มีตใิหเ้ลกิปฏบิัตติอ่พนักงานเยีย่งอาชญากร 
หลังจากสหรัฐยา้ยฐานทัพกลับไป   

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) ประเทศไทยก็เปิดศักราช ปีแห่งการท่องเทีย่วขึน้

เป็นครัง้แรก รองนายกรัฐมนตร ี(ขณะนัน้) นายบญุช ูโรจนเสถยีร ไดเ้คยกลา่วตอ่สภาไวว้า่ “ ใน
ระยะปีสองปีมานี้ ประเทศเราจ าเป็นตอ้งเร่งสรา้งรายได ้ดว้ยเหตุนี้นายบุญชู โรจนเสถยีร  จงึ
ขอรอ้งใหผู้ว้า่ราชการทกุจังหวดั เอาใจใสก่ับการบ ารงุ และพัฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วตามธรรมชาต ิ
ทีส่วยงาม ไปพรอ้ม ๆกับธรุกจิดา้นสถานบรกิาร เพราะวา่สถานบรกิารทุกแบบ อยูใ่นความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว จงึไม่ควรเอาผดิสถานบรกิาร เพียงเพราะดว้ยเหตุผลทางดา้นศลีธรรม อกี
ต่อไป เพือ่เปิดโอกาสใหก้ารงานอาชพีเช่นนี้ ที่เป็นงานทีส่รา้งขึน้เองโดยประชาชนและเพื่อ

ประชาชน”  ผูห้ญงิทีท่ างานกลายเป็นเพยีงทรัพยากรของประเทศเท่านัน้ไม่ใชม่นุษย ์ดังค า
กลา่วของนายบญุช ู 

ผูห้ญงิหลายคนยา้ยเขา้มาท างานในเมอืง และพัทยา ซึง่สถานบรกิารเหล่านี้มขี ึน้ตัง้แต่
สงครามเวยีดนาม กลายเป็นแหล่งสถานบันเทงิขนาดใหญ่ เนื่องมาจากชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มา
โดยนโยบายของรัฐบาลที่ตอ้งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงประกาศใหเ้ป็นปีการ
ท่องเที่ยว ท าใหผู้ห้ญงิที่ท างานจะตอ้งปรับตัวอย่างมากเช่นการเรียนรูภ้าษาต่างๆมากขึน้  
ฝึกฝนการแสดงมากขึน้เป็นตน้ 

ท าเนียบรัฐบาลโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรแีหง่ชาตไิดจั้ดสัมมนาโดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญ
ในการท างานดา้นสตรแีละเยาวชนจากหลายฝ่ายมาร่วมประชมุเพือ่ก าหนดทศิทางและนโยบาย
ในการบรหิารงานพัฒนาสตรใีหส้อดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิท าใหใ้น

วนัที ่๖ มนีาคม 2532 เกดิการเสวนาจุดยนืในการแกปั้ญหาพนักงานบรกิาร ผูเ้ขา้ร่วมมกีลุม่สตรี
หลายกลุม่ ไดแ้ก ่กลุ่มเพือ่นหญงิ กลุม่นักขา่วหญงิ มลูนธิผิูห้ญงิ ศูนยพ์ทัิกษ์สทิธหิญงิบรกิาร 
สมาคมสง่เสรมิสถานภาพสตร ีสถาบันพัฒนาสตรวีายเอ็มซเีอเชยีงใหม ่องคก์รสทิธมินุษยชน
และสทิธสิตร ีคณะกรรมการยตุธิรรมและสันต ิและกลุ่มผูห้ญงิอสิระ ทัง้หมดนี้ไดร้่วมกันท างาน

ในนามของ “คณะท างานเพื่อนหญงิไทย” โดยไดร้่างแถลงการณ์คัดคา้นการจดทะเบยีนผู ้
ประกอบอาชพีคา้ประเวณี พรอ้มขอ้เสนอ เพือ่เสนอตอ่รัฐบาลดังตอ่ไปนี ้

1)ไม่เห็นดว้ยกับการแกปั้ญหาดว้ยการจดทะเบยีนพนักงานบรกิารและจดทะเบยีนซ่อง 
เพราะเทา่กับยอมรับวา่ระบบการคา้ประเวณี การคา้หญงิ และเด็ก ใหเ้ป็นสิง่ถูกกฎหมายและเป็น
สิง่ทีช่อบธรรมในสงัคม 

2) พนักงานบรกิารหรือผูค้า้ประเวณี ไม่ใช่อาชญากร ดังนั้นจงึไม่ควรถูกลงโทษ ทาง
อาญา 

3) ควรใหม้กีารลงโทษทางอาญาสถานหนักต่อผูล้่อลวง หลอกลวง จัดหา กักขัง หน่วง
เหนีย่ว และบังคับผูอ้ ืน่คา้ประเวณีโดยทีเ่จา้ตัวมไิดส้มัครใจ โดยเฉพาะการลอ่ลวงบังคับเด็ก 

นอกจากนัน้ คณะท างานกลา่วนีย้ังไดเ้สนอมาตรการใหรั้ฐด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 

1) ใหย้กเลกิ พ.ร.บ. ปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ทัง้นี้ดว้ยเหตุวา่พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ มขีอ้ความขัดแยง้กับจุดยนืขา้งตน้ เพราะถอืว่าผูค้า้ประเวณีเป็นอาชญากรทีจ่ะตอ้งถูก
ลงโทษทางอาญา 
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2) คัดคา้นการจดทะเบยีนพนักงานบรกิารและจดทะเบยีนซอ่ง ไมว่า่จะดว้ยรปูแบบใด หรอื
ดว้ยกฎหมายฉบับใดก็ตาม   

3)รัฐควรจะสนับสนุนใหม้กีารศกึษานอกระบบอยา่งกวา้งขวางแกก่ลุม่ประชากรทีม่อีายตุ ่า
กว่า ๑๘ ปี โดยมีการบริหารและการจัดการที่ยืดหยุ่น สามารถสนองความตอ้งการของ
กลุม่เป้าหมายทีด่อ้ยโอกาส ทีม่ขีอ้จ ากัดนานาประการ เชน่ ผูท้ีท่ างานในสถานบรกิารทีต่อ้งการ
เปลีย่นอาชพี 

4) ใหรั้ฐด าเนนิมาตรการเร่งด่วน เพือ่ระงับยับยัง้การคา้หญงิและเด็ก รวมทัง้การทีพ่่อแม่
ขายลกู โดยใหม้กีารบังคับใชป้ระมวลกฎหมายอาณาในการลงโทษอยา่งเฉียบขาดจรงิจัง 

5) ดว้ยเหตุที่ปัญหาพนักงานบรกิารมอีาจแกไ้ขไดด้ว้ยมาตรการทางกฎหมายแต่เพียง
อย่างเดียว แต่ตอ้งมีมาตรการสังคมและเศรษฐกจิดว้ย จงึเห็นควรใหต้ัง้คณะกรรมการ เพื่อ
ศกึษาและแสวงหามาตรการป้องกันและแกไ้ขปัญหาเกีย่วกับเรื่องพนักงานบรกิาร ทัง้ในแง่
กฎหมาย เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม เพือ่พจิารณารายละเอยีดและด าเนนิการตอ่ไป (ขา่ว 
เดลนิวิส ์มนีาคม 2532) 

ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยก็มกีารประกาศนโยบายถุงยาง 100% ทีค่ลา้ยคลงึกัน กับ
นโยบายกองทัพญีปุ่่ น โดย นพ.ววิฒัน ์โรจนพทิยากร ทีไ่ดรั้บการสนับสนุนจาก องคก์ารอนามัย
โลก  นโยบายเชน่นี้ ท าใหถุ้งยางอนามัยกลายเป็นตราบาป ทีม่ไีวคู้ก่ับพนักงานบรกิาร (เพราะ

พวกเธอเป็นหญงิชัว่ หรอืพวกมsีexทีไ่มม่ศีลีธรรม) หน่วยวางแผนครอบครัว คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยขอนแก่น ไดร้ณรงคป้์องกันการตดิเชือ้และการแพร่กระจายของเชือ้ไวรัสเอดส ์
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2529 และไดท้ าการวจัิย เพือ่หากลยทุธใ์นการป้องกันการแพร่กระจายของโรค
เอดส ์ในกลุม่หญงิอาชพีพเิศษ โดยไดน้ านโยบายใชถุ้งยางอนามัย 100% เป็นยทุธวธิหีลักใน
การป้องกันจากโครงการรณรงคใ์หพ้นักงานบรกิารใชถ้งุยางอนามัย9. 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้นอกจากการตตีราพนักงานบรกิาร ทีถู่กมองวา่เป็นตัวแพร่เชือ้  แลว้

ถุงยางจากเดมิเป็นเรื่องการคุมก าเนดิ ก็ถูกตตีราว่าการใชถุ้งยางอนามัย ก็ต่อเมือ่ม ีsexที่ผดิ

ศลีธรรม,  sex สกปรก นอกจากนัน้ยังเกดิขอ้ตกลงระหวา่ต ารวจ สาธารณสขุ กับเจา้ของสถาน
บรกิาร ในการพาผูห้ญงิไปตรวจโรคเป็นประจ า  หากสถานบรกิารไหนไมม่คีนท างานตดิโรคและ
ใชถุ้งยางอนามัย 100% ก็จะไม่มกีารจับหรือบุกทลาย  ท าใหเ้จา้ของสถานบรกิารจะไม่น า
ผูห้ญงิทีม่อีาการของโรคไปตรวจ แต่ก็ไมม่กีารบังคับใหล้กูคา้ใสถุ่งยาง แตห่า้มผูห้ญงิมปัีญหา
กับลกูคา้เทา่นัน้  

 

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

เพื่อเป็นการตอบต่อกระแสวพิากษ์วจิารณ์ประเทศในเอเชียเรื่องการใชแ้รงงานเด็ก 
นายกรัฐมนตรขีณะนัน้คอื นายชวน หลกีภัย จงึประกาศใน วันที ่3 พฤศจกิายน 2535 จะไมใ่หม้ี
การใชแ้รงงานเด็กในประเทศไทยอีกต่อไป มีการจับในเรื่องการคา้ประเวณีรวมเขา้กับเรื่อง
แรงงานเด็ก จงึมกีารบกุทะลายซอ่งท่ัวราชอาณาจักร และบา้นสาวทุกแหง่ในเชยีงใหมถู่กกวาด
ลา้งอย่างหนัก แต่ก็มีเจา้ของบา้นสาวบางราย ที่ไดรั้บการแจง้ข่าวจากต ารวจล่วงหนา้นาน
พอทีจ่ะเปลีย่นแปลงหนา้รา้น ใหก้ลายเป็นรา้นอาหาร หรอืบา้นพัก และใหเ้อาเด็กหญงิทีอ่ายตุ ่า
กวา่ 20 หรอืทีไ่มม่บีัตรประชาชน ไปหลบซอ่นไวท้ีอ่ ืน่เสยี การรณรงค ์“บกุทะลายซอ่ง” ไดยุ้ต ิ
ลงเมือ่วนัที ่    17 ธันวาคม 2535 และผูห้ญงิทกุคนก็กลับเขา้ท างานตามปรกต ิผูห้ญงิหลายคน
เลา่ถงึความโหดรา้ยน่ากลัวของสถานทีห่ลบซอ่นของพวกเธอ แตเ่มือ่กลับมาท างานก็พบวา่ ที่
เปลีย่นแปลงไปก็คอืหนา้ตาของซอ่ง แต่ในความจรงิอกีดา้นหนึ่งคอื เธอเป็นหนี้เจา้ของซอ่ง
เพิม่มากขึน้ เมือ่เราถามวา่ ท าไมพวกเธอจงึไมอ่ยากใหเ้จา้หนา้ทีช่ว่ยชวีติ พวกเธอหัวเราะและ

บอกวา่ “เขาไม่ไดช้ว่ยชวีติเรา เขาจับเราต่างหาก แลว้เอาเราไปขังไวท้ีส่ถานสงเคราะห ์ซึง่ก็

คอืคกุด ีๆน่ันเอง” 
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เจตนารมณ์ของกฎหมาย1เพือ่ตอ้งการป้องกันเด็ก และจับผูแ้สวงหาผลประโยชนจ์าการคา้
ประเวณี  ชว่ยเหลอืผูห้ญงิ  แตก่ลับไมม่กีารใชก้ฎหมายตามเจตนารมณ์ทีเ่ขยีนไว ้ เมือ่
เปรยีบเทยีบกับพ.ร.บ.ปรามการคา้ประเวณีปี 2503 แลว้ สิง่ทีด่ขี ึน้คอืการไมล่งโทษผูห้ญงิใหไ้ป
อยูบ่า้นสงเคราะหห์ากอายเุกนิ 18 ปี ยกเวน้สมัครใจ เพราะมาตรา 11 ในพ.ร.บ.ปี2503 คอืสิง่ที่
ผูห้ญงิกลัวมากทีส่ดุ  ในชว่งเวลานีม้กีารจดทะเบยีนแรงงานขา้มชาตเิป็นครัง้แรก  และมักจะถกู
ต ารวจเอากฎหมายขอ้นีม้าขู ่ การเก็บสว่ยไดน้อ้ยลงเปลีย่นมาเป็นเรือ่งของการใหท้ีพั่กพงิกับ
แรงงานขา้มชาตแิทน  ท าใหส้ถานบรกิารหลายแหง่เปลีย่นสถานบรกิารไมใ่หม้ทีีพั่กพงิอกีตอ่ไป
และยกเลกิความผดิเตร็ดเตร ่ทีท่ าใหล้ดการจับกมุแบบ “เจอเป็นจับ” ใชค้วามวา่ลดไมไ่ด ้
เนือ่งจากปัจจบุันยังมเีจา้หนา้ทีเ่อาความผดิเตร็ดเตรอ่ยู ่จากพืน้ทีพั่ทยามขีา่ว “เปิดหลักฐาน

จนท.รัฐยัดขอ้หาเตร็ดเตร ่‘Sex Worker’พัทยา-ไมม่กีฎหมายรองรับ” แตเ่จา้หนา้ทีใ่ชว้ธิี

เปลีย่นขอ้กลา่วหาเป็น “กระท าการไรป้ระโยชนต์อ่การทอ่งเทีย่ว” ขอ้มลูจากขา่วTCIJ ออนไลน ์
ในปี พ.ศ. 2540 มพีระราชบัญญัตมิาตรการในการป้องกันและปราบปรามการคา้หญงิและ

เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังมไิดก้ าหนดลักษณะความผิดใหค้รอบคลุมการกระท า เพื่อแสวงหา
ประโยชน์โดยมชิอบจากบุคคลที่มไิดจ้ ากัดแต่เฉพาะหญงิและเด็ก  และกระท าดว้ยวธิกีารที่
หลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะไทยไดล้งนามอนุสัญญาสหประชาชาตเิพือ่ตอ่ตา้นอาชญากรรม
ขา้มชาต ิทีเ่พิม่เตมิในเรือ่งของการคา้มนุษยใ์นหญงิและเด็กจงึม ีพ.ร.บ.ป้องกันและปราบราม
การคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 ขึน้ 

 
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542   

เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบัญญัตฉิบับนีเ้นือ่งจากในปัจจุบันผูป้ระกอบอาชญากรรม
ซึง่กระท าความผดินัน้มากระท าการในรปูแบบตา่ง ๆอันเป็นการฟอกเงนิ เพือ่น าเงนิหรอืทรัพยส์นิ
นั้นไปใชเ้ป็นประโยชนในการกระท าความผดิต่อไปไดอ้ีก ท าใหย้ากแก่การปราบปรามการ
กระท าผดิกฎหมายเหลา่นัน้ และโดยทุกฎหมายทีม่อียูก็่ไมส่ามารถปราบปรามการฟอกเงนิหรอื
ด าเนนิการกับเงนิหรอืทรัพยส์นินัน้ไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการกระท าความผดิตอ่ไปไดอ้กี ท าให ้
ยากแกก่ารปราบปรามการฟอกเงนิหรอืด าเนนิการกับเงนิหรอืทรัพยส์นินัน้ไดเ้ทา่ทีค่วรดังนัน้เพือ่
เป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรก าหนดมาตรการต่าง ๆ ใหส้ามารถ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ จึงจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบัญญัตนิีพ้ระราชบัญญัตนิีม้กีารเพิม่เตมิ และปรับปรุงหลายครัง้จนถงึลา่สดุคอื ฉบับที ่5 
ซึง่ปรับในปี พ.ศ.2558 

                                        
1

 เหตผุลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้
ประกาศใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน บทบญัญติัท่ีมีอยูโ่ดยเฉพาะอยา่งยิง่บทก าหนดโทษไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
และโดยท่ีการคา้ประเวณีมีสาเหตสุ าคญัมาจากสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ผูก้ระท าการคา้ประเวณีส่วนมากเป็นผูซ่ึ้งดอ้ย
สติปัญญาและการศึกษา สมควรลดโทษผูก้ระท าการคา้ประเวณี และเปิดโอกาสใหบุ้คคลเหล่านั้นไดรั้บการคุม้ครองและ
พฒันาอาชีพ ไม่วา่จะเป็นการใหก้ารอบรมฟ้ืนฟจิูตใจ การบ าบดัรักษาโรค การฝึกอบรมและพฒันาอาชีพตลอดจนพฒันา
คุณภาพชีวติและในขณะเดียวกนัเพ่ือเป็นการปราบปรามการคา้ประเวณีและเพ่ือคุม้ครองบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ี
อาจถูกล่อลวงหรือชกัพาไปเพ่ือการคา้ประเวณี สมควรก าหนดโทษบุคคลซ่ึงกระท าช าเราโสเภณีเด็กในสถานการ
คา้ประเวณี บุคคลซ่ึงหารายไดจ้ากการคา้ประเวณีของเด็กและเยาวชน และบิดา มารดา หรือผูป้กครอง ซ่ึงมีส่วนร่วมรู้เห็น
เป็นใจในการจดัหาผูอ้ยูใ่นความปกครอง ไปเพ่ือการคา้ประเวณีกบัใหอ้ านาจศาลท่ีจะถอนอ านาจปกครองของบิดา มารดา 
หรือผูป้กครองของผูก้ระท าความผิดซ่ึงเป็นเด็กเพราะเหตุท่ีมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจใหผู้อ้ยูใ่นความปกครองกระท าการ
คา้ประเวณี นอกจากนั้น ในปัจจุบนัปรากฏวา่ไดมี้การโฆษณาชกัชวนหรือแนะน าตวัทางส่ือมวลชนในลกัษณะท่ีเห็นไดว้า่
เป็นการเรียกร้องการติดต่อในการคา้ประเวณีกนัอยา่งแพร่หลาย สมควรก าหนดใหก้ารกระท าดงักล่าวเป็นความผิด จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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10. ปี พ.ศ.2544 ไดเ้กดินโยบายจัดระเบยีบสังคมขึน้  จัดท าฐานขอ้มลูสถานบรกิาร เพือ่
ควบคุมสถานบรกิารที่ภาครัฐเห็นว่าเป็นแหล่งท าเงนิแต่ก็เป็นแหล่งของปัญหาอาชญากรรม
ตา่งๆ น ามาซึง่การจดทะเบยีนพนักงานบรกิารทีท่ างานอยูใ่นสถานบรกิารตา่งๆ นโยบายนีเ้กดิขึน้
ในยุคของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชนิวัตร ทีต่อ้งการยกสิง่ทีผ่ดิกฎหมายใตด้นิขึน้มาบนดนิ ซึง่การจด
ทะเบยีนไดใ้ชใ้บบันทกึอาชญากรของต ารวจเป็นตัวจดและพมิพล์ายนิว้มอื 10 นิว้ของพนักงาน
บรกิาร โดยให ้ฉบับหนึง่อยู่ที่ส านักงานต ารวจในพืน้ที ่และอกีฉบับเก็บไวย้ังสถานบรกิารหา้ม

เซ็กโชว,์ ไม่ใหเ้ปิดสถานบรกิารเกนิกวา่ต ี2, หา้มคนทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 20 ปีเขา้สถานบรกิาร, 

หา้มขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลล ์กอ่น 6 โมงเย็น, และมกีารก าหนดเขตสถานบรกิารขึน้ อยา่งไร

ก็ตาม ในปี 2545 เมือ่การซอ้มรบ Cope Tiger 2002 ทีร่่วมกันหลายประเทศ มาใชป้ระเทศ
ไทยเป็นทีซ่อ้ม โดยมทีหารนานาประเทศมาซอ้มรบในประเทศไทยกวา่ 1,100 นาย รัฐมนตรี
มหาดไทยยคุนัน้ ไดม้คี าสั่งเฉพาะกจิขึน้มา เพือ่ตอ้นรับเหลา่ทหารนานาชาต ิใหไ้ดผ้่อนคลาย
หลังการซอ้มหนักในสถานบรกิารไทยได ้ค าสัง่นัน้มผีลใหบ้ารแ์ละสถานบรกิารอืน่ ๆเปิดเกนิต ี2 

ได,้ ผอ่นผันการบังคับเขตสุถานบรกิาร และหา้มไมใ่หส้ถานบรกิารฉวยโอกาสขึน้ราคาคา่บรกิาร 
ผลที่ตามมาคือผูห้ญงิตอ้งท างานเร็วขึน้แต่เลกิชา้เหมือนเดมิ  มีส่วยมากขึน้  มีการหักเงนิ
ผูห้ญงิมากขึน้  ผูห้ญงิท าความผดิมากขึน้ 

 

พระราชบญัญตัคิุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546  
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แหง่ชาตฉิบับที9่ ในสว่นของการคุม้ครองเด็ก และอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิด็ก จงึท าใหม้กีฎหมาย
นี้ข ึน้มา โดยเฉพาะมาตรา 26ภายใตบ้ังคับบทบัญญัตแิห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยนิยอม
หรือไม่ หา้มมิใหผู้ใ้ดกระท าการ ใน(3)ท าใหเ้ด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท าผิด
(5)กระท าดว้ยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบจากเด็ก(8)วา่ถงึสถานทีห่า้มมิ
ใหเ้ด็กเขา้(9)กระท าการอันมลีักษณะลามกอนาจาร12  กฎหมายนี้ไดม้กีารคุม้ครองเด็กไวอ้ยา่ง
ครบถว้นแลว้  หากไม่มกีารคอรัปชั่นก็จะท าใหเ้จา้หนา้ทีส่ามารถปฏบิัตไิดอ้ย่างเต็มที่  อกีทัง้
หากพนักงานบรกิารที่ท างานอยู่ในสถานบรกิารนั้นไม่ตอ้งกลัวว่าตนจะถูกจับตามพรบ.ปราม
การคา้ประเวณีก็ยอ่มจะสามารถเป็นก าลังทีส่ าคัญในการคุม้ครองเด็กอกีทาง 

ใน พ.ศ. 2546  กระทรวงยุตธิรรมเคยพจิารณาขอ้เสนอในการท าใหก้ารคา้ประเวณีเป็น
อาชีพถูกกฎหมายเพื่อประโยชน์ดา้นสุขภาพและภาษี โดยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะขึน้ ของการท าใหถู้กกฎหมายคาดว่าจะเพิม่รายไดภ้าษี ลดการทุจรติ และปรับปรุง
คุณภาพชวีติของผูค้า้บรกิารทางเพศ มีการกล่าวถงึอยู่เรื่อยๆ ในสังคมไทย แต่ก็ไม่มีความ
คบืหนา้อกีนับแตนั่น้มาและในปีเดยีวกันนีท้างมลูนธิเิอ็มพาวเวอรไ์ดร้อ้งตอ่คณะกรรมการสทิธใิห ้

ยกมาตรา 5 (2) ระบุว่า ‘เตร็ดเตร่หรือคอยอยู่ตามถนนหรือสาธารณะสถานในลักษณะหรือ

อาการที่เห็นไดว้่า เป็นการเรียกรอ้งการตดิต่อในการคา้ประเวณี’ ใน พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการคา้ประเวณีพ.ศ.2539 ออก เนือ่งจากขอ้หานีท้ าใหเ้กดิความไมเ่ทา่เทยีมทางเพศ 
และไมเ่คารพสทิธขิองประชาชน 

ในปี 2543  UN หรอืสหประชาชาตไิดต้ัง้นโยบาย “ตอ่ตา้นการคา้มนุษยท์ุกรูปแบบ”และในปี
ต่อมา 2544 จอร์จ ดับเบลิยู บูช เอาการขายบรกิารมาเป็นประเด็นหลักในการต่อตา้นการคา้
มนุษย ์ เพราะสิง่นีท้ าใหท้กุคนเขา้ใจผดิวา่การคา้มนุษยก์ับการคา้ประเวณีเป็นเรือ่งเดยีวกัน ในปี
2546  เริม่มกีารตรวจสอบจากอเมรกิา  ที่จะใหค้ะแนนกับประเทศต่างๆ ในการจัดการปัญหา
การคา้มนุษย ์   

 

 

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

ตามทีป่ระเทศไทยไดร้่วมลงนามในพธิสีารวา่ดว้ยการต่อตา้นการคา้มนุษยเ์มือ่ ปี พ.ศ.
2545 นัน้ ปรากฏวา่ขณะนีปั้ญหาเกีย่วกับการคา้มนุษยก์ าลังถูกหยบิยกขึน้มากลา่วถงึในเวทกีาร
ประชมุหลายระดับ 13 ไมว่า่จะเป็นระดับภมูภิาคหรอืระหวา่งประเทศ หลายประเทศท่ัวโลกตา่ง
เร่งระดมหามาตรการที่เหมาะสมและมีประสทิธภิาพเพื่อต่อสูแ้ละปราบปรามกจิกรรมการคา้
มนุษยแ์ละเพือ่ชว่ยเหลอืเหยือ่ใหพ้น้จากวงจรเหลา่นนี ้ในสว่นของประเทศไทยเองก็มกีารตืน่ตัว
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ภัยคกุคามของการคา้มนุษยเ์ชน่กัน จะเห็นไดจ้ากการทีห่ลายกลุม่องคก์รทัง้ภาครัฐและเอกชน
ไดจั้ดใหม้กีารสมัมนาแลกเปลีย่นความคดิเห็นเกีย่วกับเรือ่งนี้อยูบ่อ่ยครัง้ คอื รัฐบาลประกาศให ้
การต่อสูก้ับภัยคุกคามจากการคา้มนุษยเ์ป็นวาระแห่งชาต ิ(ประมาณวันที่ 6 สงิหาคม 2547) 
เชน่เดยีวกับเมือ่คราวที่รัฐบาลไดป้ระกาศสงครามกับยาเสพตดิพ.ร.บ.นี้ก าหนดใหผู้ห้ญงิและ
เด็กที่ไดรั้บการช่วยชวีติมา ตอ้งเขา้รับการสงเคราะห์ ที่ศูนย์สงเคราะหแ์ลว้ส่งกลับบา้นเกดิ
หลังจากนัน้ ไมว่า่ผูห้ญงิและเด็กเหลา่นัน้จะตอ้งการกลับบา้นหรอืไมก็่ตาม 

กฎหมายปราบปรามการคา้มนุษย ์ ถกูใชใ้นการจับผูห้ญงิ ถูกใชใ้นการจับคนผดิตลอด 10

ปี ทีผ่า่นมา ดว้ยขบวนการลอ่ซือ้โดย NGOตา่งชาตริว่มกับเจา้หนา้ที ่ 

การ“ล่อซือ้พนักงานบรกิาร” เป็นวธิกีารทีไ่ม่ถูกตอ้งตามหลังสทิธมินุษยชน และ ป.วิ
อาญามาตรา 226  ถอืวา่เป็นปฏบิัตกิาร  ทีร่ว่มกระท าความผดิของเจา้หนา้ที ่การบกุทลายก็เป็น
การละเมดิศักดิศ์รีความเป็นมนุษย ์และเป็นการกระท าที่รุนแรงต่อพนักงานบรกิาร และสรา้ง
ผลกระทบตอ่พนักงานบรกิารทัง้หมด  แตล่า่สดุก็ยังมกีารลอ่ซือ้ และการบกุทลายสถานบรกิาร
อยู ่

พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้มนุษย ์กับ พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณีมผีลกระทบต่อกัน  
เพราะพ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณีท าใหค้นท างานยังผดิกฎหมาย  เวลาทีม่กีารปราบปราม
การคา้มนุษย์ก็มักจะรวบจับคนที่ท างานทั้งหมดโดยใชข้อ้หาจากมาตรา 6 มั่วสุมในสถาน
คา้ประเวณี ในพ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี มาอา้งในการกวาดจับคนทัง้หมดแลว้ค่อย
คัดเลอืกเหยือ่อกีท ี ดว้ยเหตนุี้คนท างานจงึไม่สามารถแจง้ไดใ้นกรณีทีม่กีารคา้มนุษย ์ และยัง
ไมส่ามารถเป็นพยานได ้ อ านาจในการตอ่รองกับนายจา้งไมม่ ี ไมส่ามารถเรยีกรอ้งไดห้ากรา้น
จะน าคนท างานทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 18 ปีเขา้มาท างาน เพราะนอกจากตนเองจะถูกจับแลว้ยังอาจถูก
หมายหัวจากเจา้ของสถานบรกิาร  และผลกระทบไปยังครอบครัวได ้

 
รปูแสดงล าดบักฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการคา้ประเวณี 

 

 



24 
 

3.2 หนว่ยงานทีใ่ชก้ฎหมายปราบปรามการคา้ประเวณี  
ต ารวจ 

เจา้หนา้ทีต่ ารวจเป็นเจา้หนา้ที่หลักในการตรวจสอบผูก้ระท าผดิ ต ารวจถูกเรยีกชือ่ตาม
ความรับผดิชอบ  ต ารวจกองปราบ ต ารวจดับเพลงิ ต ารวจน ้า ต ารวจตระเวนชายแดน ต ารวจ
รถไฟ ต ารวจป่าไม ้ต ารวจจราจร ต ารวจนครบาล ต ารวจทางหลวง ต ารวจภธูร ต ารวจลับ ต ารวจ
วัง ต ารวจสภา ต ารวจสันตบิาล ต ารวจหลวง เป็นตน้ แตต่ ารวจทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานบันเทงิหรอื
สถานประกอบการ จะเป็นต ารวจกองปราบมหีนา้ทีต่รวจสอบ ดแูลความเรยีบรอ้ย เนือ่งจากสถาน
บรกิารสว่นใหญม่กีารจ าหน่ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์จา้หนา้ทีต่ ารวจตอ้งตรวจสอบไม่ใหม้กีาร
คา้ประเวณีแฝง หากไดรั้บการรอ้งเรยีนก็สามารถไปตรวจได ้หากไมท่ าการตรวจตามทีร่อ้งเรยีน
ก็อาจจะมคีวามผดิฐานละเลยไมป่ฏบิัตหินา้ทีไ่ด ้

 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนษุย ์(พม.) 
กระทรวงภาคสงัคมในการท าหนา้ทีเ่กีย่วกับการพัฒนาสังคม การสรา้งความเป็นธรรมและ

ความเสมอภาคในสงัคม เป็นสว่นราชการในสงักัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์มหีนา้ท าดูประชาชนทุกกลุม่เป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตร ีผูด้อ้ยโอกาส คน
พกิาร และผูส้งูอาย ุมคีวามมั่นคงในการด ารงชวีติ ใหม้กีารพทัิกษ์และคุม้ครองสทิธติามกรอบ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พนักงานบรกิารทางเพศจัดวา่เป็นกลุม่เป้าหมายหนึง่ภายใต ้
การดูแลของ สค.กรมการสตรแีละครอบครัว ที่มหีนา้ที่ในการแกปั้ญหาการคา้ประเวณีใหก้าร
ดแูล คุม้ครองพนักงานบรกิารทางเพศเป็นหนึง่ในภารกจิของ สค.  

 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

กรมการปกครอง มอี านาจด าเนินการเกีย่วกับการรักษาความสงบเรียบรอ้ย การสบืสวน
สอบสวนคดอีาญาในหนา้ทีพ่นักงานฝ่ายปกครอง และการอ านวยความเป็นธรรมใหแ้กป่ระชาชน
จะลงตรวจสถานบันเทงิและสถานบรกิาร สว่นมากจะตรวจเรือ่งเด็ก ยาเสพตดิและอาวธุของผดิ
กฎหมายและตรวจวา่มกีารลักลอบคา้ประเวณีหรอืไม ่และหากทจุรติในเสน้ทางการเงนิ จะสั่งปิด
สถานประกอบการ โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย แต่ส่วนมากเจา้หนา้ที่รัฐจะตอ้งไดรั้บการ
รอ้งเรยีนจงึจะมกีารตรวจสอบและลงตรวจ   

 

มลูนธิ ิและ องคก์ร NGO ตา่งๆ  
องคก์รเอ็นจโีอ ท างานดา้นตอ่ตา้นการคา้มนุษยแ์ละสนับสนุนหน่วยงานการท างานของผู ้

ทีบ่ังคับใชก้ฎหมายในประเทศไทย และจะเป็นผูท้ีค่อยหาเบาะแสการคา้ประเวณีเด็กตามสถาน
บรกิารต่างๆ ซึง่เขา้ขา่ยการคา้มนุษย ์ไม่วา่จะเป็นอาบอบนวดหรอืคาราโอเกะ และจะค่อยแจง้
เบาะแสไปยังหน่วยงานของภาครัฐและลงบกุทลายเมือ่แน่ใจแลว้วา่มเีด็กในสถานบรกิาร  

 

กรมสอบสวนคดพีเิศษ(DSI) ศนูยต์อ่ตา้นการคา้มนษุย ์

อ านาจหนา้ที่ ของหน่วยงาน DSI พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ รูปแบบ วธิกีาร และ
มาตรการในการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อ
เศรษฐกจิ สังคม ความมั่นคง และความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ และถา้มกีารแจง้เบาะแสวา่มี
การคา้มนุษยก็์จะมกีารเขา้ไปตรวจสอบ  

 
ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง  
มหีนา้ที่ในการตรวจบุคคลที่เดนิทางเขา้มาในและออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้ง

ใหบ้รกิารคนต่างดา้วทีอ่ยู่ในประเทศไทย  เป็นการเดนิทางเขา้ออกประเทศโดยใชพ้าสปอร์ต 
ดังนัน้ ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง จงึเป็นหน่วยงานทีส่ าคัญ ทัง้งานการใหบ้รกิารในการเดนิทาง
ขา้มแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศ ในกรณีเป็นพนักงานบรกิารทีเ่ป็นแรงงานขา้ม
ชาต ิเมือ่ถกูจับ ปรับจะถกูสง่ตัวใหก้ับ ตม.เพือ่ผลักดันสง่กลับประเทศตน้ทางและจะถูกแสตมป์
หนังสอืเดนิทางที่หา้มเขา้ประเทศไทย โดยวงเล็บว่า กระท าความผดิเขา้ไปมั่วสุมในการคา้

ประเวณี  มาตรา 12 (8) 
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นกัขา่ว 

เป็นบคุคลทีร่วบรวม เขยีน และเผยแพร่ขา่ว หรอืการใหข้อ้มลูลา่สดุแกส่าธารณะ นักขา่ว
อาจท างานในประเด็นท่ัว ๆ ไป  และจะตดิตามหรือท างานร่วมกับเจา้หนา้ที่รัฐ ในการลงบุก
ทลายสถานบรกิารเพือ่เผยแพร่ขา่ว แตก่ลับละเมดิผูห้ญงิโดยการถ่ายรูปผูห้ญงิออกมาเผยแพร่
เยีย่งอาชญากร 

 

กองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนษุย ์(ปคม.) 
เป็นหน่วยงานรับแจง้เหตกุารคา้มนุษยแ์ละลงตรวจสอบพรอ้มกับเจา้หนา้ทีรั่ฐ ตามทีไ่ดรั้บ

แจง้วา่มกีารคา้มนุษยใ์นสถานบรกิาร   

 
กองบญัชาการต ารวจทอ่งเทีย่ว  
จะท าหนา้ทีด่า้นด าเนนิการเกีย่วกับการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย การป้องกันและการปราบ

ปราบปรามอาชญากรรมท่ัวราชอาณาจักร และการใหบ้รกิารชว่ยเหลอืประชาชน และใหค้วาม
ปลอดภัยแก่นักท่องเทีย่ว  จงึจะเห็นจากขา่วทีล่งตรวจสถานบรกิารตา่งๆ เพือ่ชว่ยป้องกันและ
ปราบปราบปรามการคา้มนุษยใ์นการคา้ประเวณี 

 เห็นไดช้ดัเจนวา่หน่วยงานทีท่ างานโดยหลักจะเป็นหน่วยงานเพือ่การจับกมุ ลงโทษเป็น
หลัก พนักงานบรกิารเป็นเป้าหมายการท างานหลักของหลายหน่วยงาน เนื้องานมักจะจบที่
ขัน้ตอนการจับกุม ปรับด าเนินคดี แต่ในทางปฏบิัตกิารฟ้ืนฟู คุม้ครองตามเจตนารมณ์ของ 
พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณีนัน้ไมไ่ดป้ฏบิัตเิลย เชน่ หน่วยงาน พม.ไมเ่คยเขา้ไปชว่ยเหลอื 
หรอืกระทรวงแรงงานไม่เคยเขา้ไปตรวจสอบเงือ่นไขการท างานทีล่ะเมดิลูกจา้ง ยิง่ถา้หากถูก
ด าเนนิคดใีนความผดิคา้ประเวณีแลว้ก็ไมส่ามารถพึง่พาหน่วยงานใดได ้  

 

3.3 วธิกีารใช ้กฎหมายและนโยบายการปราบปรามการคา้ประเวณี  
การตรวจคน้สถานบรกิาร 

วธิกีารของเจา้หนา้ทีท่ีท่ าประจ าคอื เจา้หนา้ทีใ่นแตล่ะพืน้ทีจ่ะลงตรวจเป็นประจ าและตรวจ

ความเรยีบรอ้ย โดยเนน้ตรวจเปิดเกนิเวลาและมเีด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปีมาเทีย่วหรอืเปลา่ และ

ตรวจใบอนุญาตการเปิดสถานบรกิารและเครือ่งดืม่แอลกอฮอร ์เชน่ในปี 2559 ไดม้กีารลงตรวจ

สถานบรกิารไปแลว้ 147,987 รา้น และตรวจพบรา้นทีก่ระท าความผดิ 750 รา้น ทีเ่ปิดไมถ่กูตอ้ง 

เชน่เปิดเกนิเวลา มเีด็กมาเทีย่ว เปิดสถานบรกิารใกลว้ดัและโรงเรยีนเป็นตน้ในการลงตรวจทกุ

ครัง้เจา้หนา้ทีจ่ะถา่ยรปูผูห้ญงิและถา่ยบัตรประจ าตวัของผูห้ญงิทีท่ างานในรา้นทกุคนและถา้

ตรวจบัตรเจอคนเป็นแรงงานขา้มชาตทิ างานผดินายจา้งหรอืท างานผดิประเภทจะถกูจับไป

โรงพักและปรับปลอ่ยทัง้นายจา้งและพนักงาน แตส่ ิง่ทีเ่จา้หนา้ทีรั่ฐหรอืหน่วยงานอืน่ไมเ่คยมี

ใครมาลงตรวจจะเป็นเรือ่งความปลอดภัยในทีท่ างาน เงือ่นไขการท างานและสวสัดกิารที่

พนักงานควรทีค่วรจะไดรั้บ ยังไมพ่บวา่มเีจา้หนา้ทีต่รวจสอบเรือ่งดังกลา่ว จงึเป็นสาเหตทุ าให ้

พนักงานถกูเอาเปรยีบจากนายจา้งมาโดยตลอด  

เจา้หนา้ทีจ่ะท าการเขา้ตรวจคน้ ไมว่า่จะเป็นเรือ่ง การตรวจการจดทะเบยีนสถานบรกิาร, การ

ตรวจเรือ่งการคา้ประเวณี, การเปิดปิดรา้นตามเวลา และการตรวจใบอนุญาตท างานของแรงงาน

ขา้มชาต ิเป้าหมายในการตรวจเพือ่จับกมุ ไมใ่ชก่ารตรวจในเรือ่งการคุม้ครองตรงจดุนีเ้ป็น

เงือ่นไขทีท่ าใหเ้กดิการเรยีกรับสว่ย เจา้ของสถานบรกิารตอ้งการเปิดเกนิเวลาบา้ง หรอืมกีาร

จา้งแรงงานขา้มชาตทิีม่ใีบอนุญาตถกูตอ้งแตจ่ะมคีวามผดิทีท่ างานไมต่รงตามทีอ่นุญาต  

 

การจบั  เจา้หนา้ทีส่ว่นกลางจะลงตรวจสถานบรกิารในทกุพืน้ทีข่องจังหวดั โดยเนน้

ตรวจสอบแรงงานขา้มชาต ิใบอนุญาต เด็ก และ การคา้มนุษย ์แตบ่างครัง้ก็จะมพีลเมอืงดแีจง้

เหตมุาวา่มกีารคา้ประเวณี เจา้หนา้ทีก็่จะสง่สายลับเขา้ไปท าการลอ่ซือ้และบกุเขา้ไปจับเลย 

โดยจับขอ้หามั่วสมุในสถานการคา้ประเวณี และถา้ตรวจวา่รา้นไหนไมม่ใีบอนุญาตสถานบรกิาร
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จะถกูสัง่ปิด 5 ปี สว่นพนักงานบรกิารจะถกูจับปรับปลอ่ย สว่นคนทีท่ างานยนืตามถนนหรอื

สาธารณะแบบอสิระคนเดยีว เจา้หนา้ทีจ่ะใชด้ลุพนิจิเขา้ไปขอตรวจจะขูใ่หย้อมรับผดิโดยใช ้

ถงุยางเป็นหลักฐานในขอ้หาเตร็ดเตร่ รบเรา้ชกัชวนเพือ่การคา้ประเวณี ตาม มาตรา 5   

บางทก็ีจะเรยีกเก็บเงนิโดยตรงกับคนท างานถา้ไมจ่า่ยก็จะถกูจับไปท าประวตัจิา่ยคา่ปรับ 

500-1,000 บาท  และถา้หากเจา้หนา้ทีต่อ้งการท ายอดในการจับ เจา้หนา้ทีจ่ะขอความรว่มมอื

กับคนทีเ่คยมปีระวตัอิยูแ่ลว้ใหไ้ปถกูจับท าประวตัเิสยีคา่ปรับในขอ้หาคา้ประเวณี และคนที่

ท างานในรา้นเจา้หนา้ทีก็่จะขอความรว่มจากเจา้ของสถานบรกิาร โดยทางรา้นจะใหจั้บชือ่หรอื

ท าการโหวตถา้ตรงกับชือ่ใครก็จะตอ้งไปโรงพักเพือ่บันทกึประวตัใินขอ้หาคา้ประเวณี 

10 ปีทีผ่า่นมาจับผูเ้สยีหาย 300 คนทกุปี ซึง่สง่ผลกระทบกับคนทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับการคา้

มนุษย ์ เพือ่ใหไ้ดผู้เ้สยีหาย 10 คน ตอ้งจับถงึ 100 คน เชน่กรณีนาตาลอีาบอบนวดจับ 121 คน 

ไดผู้เ้สยีหาย 15 คน ลา่สดุทีร่า้นอายอบนวดวติอเรยี ซเีคร็ดจับผูห้ญงิ 113 คน ไดผู้เ้สยีหาย 8 
คน สว่นคนทีเ่หลอืถกูจับขอ้หามั่วสมุในสถานคา้ประเวณี ในหนึง่ปีพนักงานบรกิารถกูจับไมน่อ้ย

กวา่ 3 หมืน่คน  ตามเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.ปรามการคา้ประเวณีเพือ่ชว่ยคนทีด่อ้ยโอกาส แตเ่รา
เห็นวา่การจับกมุไมไ่ดเ้ป็นการใหโ้อกาสแตอ่ยา่งไร 

 

วธิ“ีการลอ่ซือ้” หรอืทีเ่รยีกวา่ “การสรา้งหลักฐาน” เพือ่กลา่วโทษความผดิ ในขอ้หาการ

คา้ประเวณี มักจะปลอมตวัไปเป็นลกูคา้และตสีนทิกับผูห้ญงิทีท่ างานในสถานบรกิาร เพือ่สรา้ง

ความไวใ้จกับทางรา้นและผูห้ญงิ โดยใชว้ธิเีลอืกผูห้ญงิไปน่ังพดูคยุดว้ย ท าตัวสภุาพ ซือ้ดืม่ให ้

และจะกลับมาหาบอ่ยๆ และมักจะถามวา่มเีด็กไหม เพือ่สรา้งความรูส้กึทีด่ ีท าใหผู้ห้ญงิไวใ้จ

โดยไมรู่ต้ัว และใชเ้วลาในการสรา้งความไวใ้จกวา่ 3 เดอืนกอ่นท าการลอ่ซือ้ จากรายการถาม

ตรงกับจอมขวญั ทีม่เีจา้หนา้องคก์ร NVADER ออกมาตอบค าถามการใชเ้วลาในการลงสบื กอ่น

การลอ่ซือ้ทีห่ลอกลอ่ใหผู้ห้ญงิกระท าความผดิไปดว้ย โดยใชเ้งนิทีล่อ่ซือ้กับผูท้ีล่อ่ซือ้เป็น

หลักฐานพยานในการเอาผดิผูห้ญงิ  

การลอ่ซือ้มคีวามยอ้นแยง้ในการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที ่ ตอ่พนักงานบรกิารหญงิ ในวันที ่

5 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 พล.อ.ไกรบลูย ์ทรวดทรง กรรมาธกิาร ส านักงานยทุธศาสตร์

ต ารวจ, ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิไดเ้ขา้รว่มการประชมุ เวท ีCEDAW (อนุสญัญาวา่ดว้ยการ

ขจัดการเลอืกปฏบิัตติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ ณ กรงุเจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ไดก้ลา่วถงึ

เรือ่งการลอ่ซือ้ไวว้า่  “กรณี ลอ่ซือ้ ปฏบิัตกิารนีเ้ราใครข่อยนืยันใหค้วามมั่นใจวา่คณะกรรมการ

ฝ่าย   ยทุธการต ารวจไมเ่คยม ีนโยบายปฏบิัตกิารเชน่นีเ้ลย และไมส่นับสนุนใหเ้จา้หนา้ที ่  

ต ารวจ ส านักงานต ารวจแหง่ชาตใิชว้ธินีี ้ส านักงานต ารวจแหง่ชาตไิทย ยนิดรัีบฟังขอ้มลูหรอืการ

รอ้งเรยีนจากทกุๆ คนเกีย่วกับการปฏบิัตทิีไ่มถ่กูตอ้ง และพรอ้มเสมอทีจ่ะ   ท าการสอบสวนเอา

ผดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่หลา่นัน้” แตใ่นความเป็นจรงิในปัจจบุันยังมเีจา้หนา้ทีบ่างหน่วยงานยังท าการ

ลอ่ซือ้ และเห็นชอบในการสรา้งหลักฐานดว้ยวธิกีาร “ลอ่ซือ้”อยู ่ 

ต ารวจ กรมการ ปกครอง กรมสอบสวนคดพีเิศษ(DSI) การตรวจคน้รา้น วา่สถานที่

นัน้ๆมคีวามเสีย่ง หรอืสงสยัวา่  เขา้ขา่ยมกีารคา้ประเวณีแอบแฝง และพบวา่เขา้ขา่ย

กระท าผดิคา้ประเวณี หรอืสงสยัวา่มกีารคา้ประเวณี บคุคลทีอ่ยูภ่ายในรา้นนัน้จะถกูจับกมุ

ตัวทันทใีนขอ้หามั่วสุม่ในสถานทีม่กีาร  คา้ประเวณี มาตรา 6 ใน พ.ร.บ. ปราบ

ปราบปรามการคา้ประเวณี 2539 บคุคลทีอ่ยูใ่นรา้นนัน้รวมไปถงึ แคทเชยีร,์ พนักงาน

เสริฟ์,แมบ่า้น,พนักงานตอ้นรับ และพนักงานทีท่ างานในรา้น และกฎหมายฉบับนีย้ังเปิด

ชอ่งทางใหม้อีงคก์รเอกชน NGO ตา่งชาตทิีท่ างานตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์ Lift  

international เดมิชือ่ NVADER ทีไ่ดรั้บเงนิทนุจาก Tearfund NZ, Cord 

Ministries USA, Stewardship UK”  ทีเ่ขา้มาท าการลอ่ซือ้ องคก์ร Lift 

international จะปฏบิัตกิารลอ่ซือ้กับกลุม่พนักงานบรกิารหญงิ ในการลอ่ซือ้ไม่

เพยีงแตส่รา้งการตตีราจากสงัคมตอ่พนักงานบรกิารทีเ่พิม่ข ึน้ แตย่ังสรา้ง บาดแผล
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ภายในใจของผูห้ญงิทีต่อ้งถกูลอ่ซือ้เหมอืนเป็นสิง่ของและท าลายความเชือ่ใจของ  

ผูห้ญงิเพยีงเพือ่สรา้งหลักฐานเพือ่แจง้เบาะแสไปยังเจา้หนา้ทีบ่กุลายรา้นขา้จับกมุ                                                                                                                               

เวลาต ารวจมาลอ่ซือ้ เขาก็จะท าทตีสีนทิกับเจา้ของรา้น หรอืพนักงาน มาบอ่ยๆ แต ่ ถา้มา

คยุเฉยๆแตไ่มซ่ือ้มันก็แปลก เคยคยุกับนอ้งคนหนึง่ทีเ่ขารูส้กึกับต ารวจทีม่าลอ่ซือ้ เกนิกวา่ค าวา่

ลกูคา้ สดุทา้ยต ารวจคนนัน้เป็นคนสอบปากค านอ้งเขาเอง เขาก็น่ังอยูก่ับ  ต ารวจคนอืน่ นอ้งเขา

ก็ไมไ่ดรู้ส้กึโกรธอะไรแตแ่ครู่ส้กึอายแทนต ารวจคนนัน้มากกวา่ที ่ ตอ้งเลา่รายละเอยีดทกุอยา่ง

ใหค้นอืน่รับรูด้ว้ย” เจนพนักงานบรกิารกลา่ว  ชว่งเดอืนมถินุายน 2559 ทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดม้ี

ปฏบิัตกิารบกุทลาย รา้นนาตาลอีาบอบนวด ที ่ ไดรั้บเบาะแสจากองคก์ร องคก์ร Lift 

international วา่มกีารคา้ประเวณี   

 

การบกุทลายของเจา้หนา้ที ่จะตอ้งขออนุมัตใินการบกุจับจากผูบ้ังคับบัญชาหรอืศาล และ

จะตัง้ซือ้หน่วยงานปฏบิัตกิารชดุพเิศษกอ่นจะลงบกุทลาย การลงบกุทลายสถานบรกิาร ที่

รว่มมอืกับหน่วยงานทีม่ากกวา่ 100 คน ม ีกรมการปกครอง,ต ารวจ ,ทหาร,กระทรวงการพัฒนา

สงัคมและความมั่นคงของมนุษย ์(พม.)  องคก์ร NGO ทีท่ าตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์,นักขา่วจาก

ส านักตา่งๆ ทีร่ว่มขบวนการดว้ยทกุครัง้8  หลังจากท าการลอ่ซือ้แลว้ขึน้หอ้งไปเจา้หนา้ทีจ่ะ

แสดงตัวจับกมุโดยใชถ้งุยางอนามัยและเงนิเป็นหลักฐานในการเอาผดิฐานคา้ประเวณี หลังจาก

นัน้เจา้หนา้ทีจ่ะสง่สญัญาณใหก้องก าลังเสรมิบกุเขา้ทลายและจับกมุผูจั้ดการ ผูห้ญงิทีท่ างาน

ในรา้น โดยตัง้ขอ้หามั่วสมุในสถานบรกิารคา้ประเวณี โดยมนัีกขา่วตามเขา้ไปถา่ยรปูผูห้ญงิลง

สือ่วา่มกีารบกุทลายรา้นอะไร และนักสงัคม สงเคราะห ์(พม.)ตามเขา้ไปเพือ่ตรวจสอบวา่เด็กถกู

ลอ่ลวงมายังไงและจะท าหนา้ทีด่แูลเด็กหรอืทีเ่รยีกวา่เหยือ่ สว่นผูห้ญงิทีถ่กูจับ ปรับในความผดิ

มั่วสมุในสถานการคา้ประเวณี ขอ้สงัเกตคอืจะไมเ่คยมลีกูคา้ทีถ่กูเอาความผดิในความผดิมั่วสุม่

ในสถานคา้ประเวณีเลย กฎหมายมกีารเลอืกปฏบิัตใินตัวมันเอง 

 

การเก็บ “สว่ย” หรอื คอรปัช ัน่ เกีย่วขอ้งกับหลายเรือ่ง เชน่ผูไ้ดผ้ลประโยชน ์จากการคา้

ประเวณี เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บเงนิประจ าตามสถานประกอบการและคนทีท่ างานแบบอสิระตามที่

สาธารณะ จา่ยแลว้แบบไมม่ใีบเสร็จและไมม่กีารบนัทกึประวตั ิทีจ่า่ย 200-300 บาทตอ่ครัง้ สว่น

ทางสถานประกอบการจา่ยเป็นรายเดอืนและรายวนั บางทตีอ้งจา่ยเป็นสิง่ของหรอืใหใ้ชบ้รกิาร

ฟรใีนวนัพเิศษ เชน่วนัเกดิ ปีใหมแ่ละอืน่ๆ  

ขอ้มลูรายงาน จากรายการ ตอบโจทย ์: นาตาร"ี สว่ย "ธรุกจิสเีทา" ต าหนใิหญ ่"วงการสี

กาก"ี (9 ม.ิย. 59) ทีม่เีจา้หนา้ทีรั่ฐบอกวา่ “การซือ้ขายบรกิารยังผดิกฎหมายท าใหต้อ้งแบง่

รายไดค้า่ตัวใหก้ับเจา้หนา้ทีรั่ฐ ทีใ่น 1 ปี “เฉลีย่คา่ภาษีนอ้ยกวา่ทีจ่า่ยสว่ย 144 ลา้นบาท ที่

ตามขอ้มลูตอ้งจา่ยภาษีตอ่ปี 36 ลา้นบาท”  ซึง้ขอ้มลูรายงานนีเ้มือ่ พ.ศ.2538 กอ่นเกดิ พ.ร.บ.

ปราบปราม 2539 ซึง่นับวา่เป็นตัวเลขทีจ่า่ยสว่ยเยอะมาก จากการบกุทลาย พบหลักฐานการ

จา่ยสว่ยแตม่ักจะไมม่กีารลงโทษจับกมุได ้เรือ่งจะคอ่ยๆเงยีบลงไมส่ามารถจับผูท้ีเ่รยีกรับสว่ย

ได ้

3.4 ผลกระทบจากการใชพ้.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี 

คนท างานบรกิารทางเพศจงึมสีถานะ เป็น อาชญากร 

เมือ่พจิารณาจากการก าหนดโทษ คนท างานบรกิารทางเพศจงึมสีถานะ เป็น ทัง้อาชญากร
ทีต่อ้งถกูลงโทษทางอาญาและเป็นผูด้อ้ยโอกาสทีต่อ้งเขา้รับการอบรม เพือ่ใหเ้ป็น "พลเมอืงด"ี 
ได ้ผูใ้หบ้ริการทางเพศ จึงถูกกฎมายกดทับศักดิศ์รีถึง สองครั้งสองครา แมส้ถานะของผู ้
ใหบ้รกิารจะพัฒนาขึน้มากตามพ.ร.บ.ปี2539 โดยเนน้การใหค้วาม  ชว่ยเหลอืในฐานะเหยือ่ของ
อาชญากรรมมากกวา่การเป็นอาชญากรเสยีเอง แตอ่ย่างไรก็ตาม ไม่วา่จะกฎหมายฉบับไหนผู ้

ใหบ้รกิารก็ยังคงอยูใ่นฐานะทีอ่ยูต่ า่กวา่มนุษยค์นอืน่ๆ ในสงัคม ”   อา้งองิจากเว็ปไซต ์ilaw  
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ถกูตตีราเลอืกปฎบิตั ิ 

พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี 2539 ถูกใชก้ับทุกเพศไม่ว่าจะเป็นหญงิ หรอืชาย ใน
กลุม่ กระเทย หรอืสาวประเภทสอง ผูช้าย เกย ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับการคา้ประเวณี ผลกระทบในกลุม่
กระเทยถูกเลอืกปฏบิัต ิและมกีารตตีราซ ้าซอ้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานบรกิารหรอืไม่ เช่น ไดรั้บ
การปฏบิัตจิากโรงแรมจะถูกมองว่าเป็นพนักงานบรกิารเจา้หนา้ที่โรงแรมจะขอตรวจเช็คบัตร
ประจ าตัวเพือ่เก็บไวเ้ป็นประกัน หรอืขอตัวคน้กระเป๋าท าตัวเหมอืนเป็นเจา้หนา้ทีต่ ารวจ และถูก
ชารต์คา่หอ้งพัก หรอืเก็บเงนิเพิม่ คณุ ทฤษฎ ีสวา่งยิง่ เครอืขา่ยสขุภาพและโอกาส ไดเ้ลา่เรือ่ง
การ การเลอืกปฏบิัตขิองเจา้หนา้ทีรั่ฐ และโรงแรมต่อพนักงานบรกิารทีเ่ป็นกระเทยทีพั่ทยาวา่ 

“สว่นมากคนทีท่ างานทีพั่ทยาจะเป็นคนทีม่อีาย ุเป็นเกย ์กระเทย และผูห้ญงิ พนักงานบรกิารที่

เป็น TG จะโดนการตตีราจากโรงแรมต่างๆในพัทยา เช่นถา้เราไปใชบ้รกิาร   ทางเจา้หนา้ที่
โรงแรมก็จะขอคดิคา่หอ้งเพิม่ หรอืขอดบูัตรประชาชน หรอืขอเช็คดโูทรศัพท ์วา่มกีารนัดหมาย

กับลกูคา้หรอืเปลา่ หรอืโรงแรมบางแหง่ก็ไมใ่หเ้ขา้ใชบ้รกิาร เพราะคดิวา่เป็น พนักงานบรกิาร”    
ความผดิ ม ัว่สุม่ในสถานทีม่กีารคา้ประเวณี มาตรา 6 ใน  พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้

ประเวณี2539 หรอืผดิในขอ้หาคา้ประเวณี จะถูกจบัลงบนัทกึประจ าวนั และปรบัเงนิ 
จ านวน  1,000 บาทแลว้ปลอ่ยตวั      

แรงงานขา้มชาต ิ– กรณีทีเ่ป็นแรงงานขา้มชาต ิหากถกูจบัในความผดิ ม ัว่สุม่ในสถานที ่ 
มกีารคา้ประเวณี มาตรา6 ใน  พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี 2539 หรอืผดิในขอ้หา
คา้ประเวณี  จะมบีทลงโทษดงันี ้ 

 

ประวตัทิางอาญา  
ผูห้ญงิทีม่ปีระวตัทิางอาญาในขอ้หาการคา้ประเวณีไมส่ามารถเริม่ตน้หรอืสรา้งชวีติใหมท่ีด่ ี

ไดแ้ละไมส่ามารถเดนิทางไปตา่งประเทศได ้เพราะการท าวซีา่ท าใหต้อ้งถกูตรวจสอบประวัต ิจงึ
ไม่สามารถไปท างานทีอ่ืน่หรอืทีไ่หนไดอ้กีเลย  จากขอ้มลูทีผู่ห้ญงิพนักงานบรกิารบอกวา่การ
จับหรือการช่วยเหลอืไม่ไดช้่วยจรงิๆ กลับท าใหช้วีติแย่ลงและเป็นตราบาปท าใหไ้ม่สามารถ
เริม่ตน้ชวีติใหมไ่ดอ้กี 

การถกู ตราประทับหนังสอืเดนิทาง หรอื passport 

stamp หา้มเขา้ประเทศไทยทีร่ะบวุา่กระท าความผดิในขอ้หา
คา้ประเวณี    ส าหรับแรงงานขา้มชาต ิไมไ่ดแ้ปลวา่กลับเขา้
ประเทศไทยไมไ่ดเ้ทา่นัน้ แตย่ังสง่ผลใหเ้กดิการตตีรากับ
ผูห้ญงิทีเ่ป็นแรงงานขา้มชาต ิ และยังเป็นการกักบรเิวณไมใ่ห ้
ออกไปไหนได ้อยูไ่ดแ้ตภ่ายในประเทศตนเองเทา่นัน้ ไม่
สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้เพราะคงไมม่ปีระเทศใด
ตอ้งการใหบ้คุคลทีม่ ีตรา าประเวณีเขา้ประเทศตน ซึง่สง่ผล
ตลอดชวีติ ท าใหต้ัวผูห้ญงิเป็นเชน่อาชญากร ขาดรายไดใ้นการดแูลครอบครัวแรงงานขา้มชาติ

ยังถกูพว่งดว้ยกฎหมายตรวจคนเขา้เมอืง ทีต่อ้งถกู passport stamp ตามมาตรา 12 วรรค(8) 

ตามพระราชบัญญัตติรวจคนเขา้เมอืง  และถกูสัง่หา้มเขา้ ประเทศไทยโดยไมม่กี าหนด
ระยะเวลา.                        

ถกูเอาเปรยีบจากเงือ่นไขการท างานและเรยีกรบัเงนิ คอรปัช ัน่ 

แกว้ (นามสมมต)ิ พนักงานบรกิารทีส่มทุรสาคร เลา่วา่ “ เจา้ของบารถ์า้มเีสน้มสีาย เขารับ
หมดอยูแ่ลว้ เพราะประหยัด กดได ้ไม่ตอ้งท าอะไรใหพ้นักงาน ไมต่อ้งสนใจ”  พนักงานบรกิาร
สว่นใหญ่จงึเลอืกท างานอสิระ แต่ในสว่นของแรงงานขา้มชาตทิีเ่ป็นพนักงานบรกิารจะถูกเอา
เปรยีบ และไมส่ามารถตอ่รองไดเ้พราะยังตอ้งพึง่พานายจา้งอยา่งมาก ไมว่่าจะเป็นเรือ่งเอกสาร 
กลัวโดนจับถกูสง่กลับ ไมม่ใีครชว่ย ดังนัน้แรงานขา้มชาตจิงึเลอืกวธิกีาร ยอม ยอมเจา้ของรา้น 
ยอมลกูคา้ ยอมต ารวจ  

พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี 2539 ยังสง่ผลใหม้กีารคอรัปชั่นขึน้ เชน่การเรยีกเก็บ
เงนิ และการเอาเปรียบจากเจา้ของสถานบรกิารกับพนักงานบรกิาร ซึง่หมายความว่าถงึแม ้
พนักงานบรกิารเป็นคนทีท่ างานทีใ่ชแ้รงงาน แตท่างเจา้หนา้ที ่หรอืหน่วยงานคุม้ครองแรงงาน
ยังไมย่อมรับวา่พนักงานบรกิารเป็นกลุม่แรงงาน เพราะดว้ยกฎหมาย พ.ร.บ.ปราบปราบปรามการ
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คา้ประเวณี 2539 กดทับและขดีเสน้แดงใหก้ลุม่พนักงานบรกิารไมว่า่จะเป็นชายหรอืหญงิเป็น
บคุคลทีผ่ดิกฎหมาย เป็นอาชญากร   

เขา้ไมถ่งึกระบวนการยตุธิรรม สทิธติามกฎหมาย  

ในกรณีที่พนักงานบรกิารถูกรุนแรง หรือตอ้งการพึง่พากระบวนการยุตธิรรมมักจะถูกกัน
ออกไปดว้ยเพยีงเพราะวา่ เป็นคนท างานผดิกฎหมาย ยกตัวอยา่งกรณีถูกกันตัวเป็นพยานในคดี
คา้มนุษยแ์ต่ไมส่ามารเรยีกรอ้ง ค่าขาดรายไดไ้ด ้เนื่องท างานผดิกฎหมาย ในกรณีรา้นอาบอบ
นวดวคิตอเรยีที่ผูห้ญงิ ไม่ถูกส่งกลับประเทศตน้ทางได ้เนื่องจากพนักงานสอบสวน สน.หว้ย
ขวาง ประสานขอใหช้ะลอการส่งกลับประเทศ เพราะตอ้งน าไปเป็นพยานและสอบปากค า
เพิม่เตมิ จนกว่าจะม ี การสบืสวนสอบสวนผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในส านวนคดแีลว้เสร็จ ซึง่การกักตัว
ดงักลา่วเป็นไปตาม กฎหมายทุกประการแตพ่ยานกลุม่นี้กับไมไ่ดรั้บคา่เสยีหาย เสยีเวลา เพยีง

เพราะ เป็นพยานทีท่ างานผดิกฎหมายมาก่อน เห็นไดช้ัดวา่มกีารแบ่งพยานออกเป็น 2 แบบ 
พยานด ีพยานไมด่ ีทัง้ทีเ่ป็นพยานเหมอืนกัน 

ตามสทิธคิุม้ครองพยานหา้ขอ้ทีก่ลา่วมา ตัวพนักงานบรกิารทีใ่หค้วามรว่มมอืกับเจา้หนา้ที ่
เป็นพยาน แตก่ลับไมไ่ดรั้บความคุม้ครองตามสทิธทิีค่วรไดรั้บ เพราะตัวกฎหมาย พ.ร.บ.ปราบ
ปราบปรามการคา้ประเวณีท าใหพ้นักงานบรกิารเป็นคนผดิกฎหมาย จงึท าใหต้ัวพนักงานไดรั้บ
การเลอืกปฏบิตัแิละเสยีสทิธติา่งๆ ทีป่ระชาชนทกุคนควรไดรั้บ  เมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2561 
เจา้หนา้ทีม่ลูนธิไิดเ้ขยีนจดหมายถงึ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค1 ต.คลองหา้ อ.
คลองหลวง จ.ปทมุธาน ีเพือ่ขอเขา้เยีย่มผูห้ญงิทีถ่กูจับในคด ีวติอเรยี ซเีครท อาบอบนวด ทาง

มลูนธิเิอ็มพาวเวอรไ์ดน้ าของใชจ้ าเป็นไปใหผู้ห้ญงิ เชน่ผา้เช็ดตัว,ผา้เช็ดหัว,ครมีทาผวิ,ยางมัด

ผม,วติามนิซ,ีทชิช,ูกางเกงขายาว,กางเกงใน,เสือ้,ผา้อนามัย, น ้าพรกิถ่ัวเน่า,ผลไม ้ซึง่เป็นของ
ใชท้ีจ่ าเป็นส าหรับผูห้ญงิ สว่นผูห้ญงิจะถกูแยกเป็น 2 กลุม่ ใหอ้ยูบ่า้นคนละ่หลัง หลังทีห่นึง่มี
ผูห้ญงิอยู ่11 คน บา้นหลังที ่2 มผีูห้ญงิ 10 คน สถานการณ์ใน บา้นคอ้นขา้งดตูงึเครยีดและอดึ
อัน เพราะผูห้ญงิตอ้งตอ้งตดิอยูใ่นฐานะการเป็นพยานมาเป็น เวลาเกอืบ 2 เดอืน และภายใน
บา้นมเีจา้หนา้ทีท่ีค่อ่ยดแูลอยูอ่ยา่งใกลช้ดิจนเกนิไป บา้นหลังที1่  ทางเจา้หนา้ทีม่ลูนธิไิดเ้ขา้
ไปเยีย่มผูห้ญงิในบา้นหลังทีห่นึง่ และไดฟั้งถงึสิง่ทีผู่ห้ญงิอยูใ่นบา้นพักวา่เป็นอยา่งไรบา้ง โดย
มผีูห้ญงิในกลุม่คนหนึง่ไดเ้ลา่วา่มเีพือ่นไมส่บาย อยากจงึขอยากับเจา้หนา้ที ่แตก่ลับไดย้าทฟิฟ่ี
ทีห่มดอาย ุผูห้ญงิเลยบอกกับทางเจา้หนา้ทีว่า่ยาหมดอายกุนิไมไ่ด ้แตก่ลับไดค้ าตอบจาก

เจา้หนา้ทีว่า่“ ยายังไมข่ ึน้ราก็แสดงวา่ยังกนิได ้”  ขอยาโรคกระเพาะไปก็ไมไ่ดต้ามทีข่อ ผูห้ญงิ

อกีคนก็ไดพ้ดูขึน้วา่ “ หรอืตอ้งใหเ้ราเป็น มากกวา่นีไ้หม ถงึจะไดย้า” สว่นมากผูห้ญงิจะถามวา่ 

“เมือ่ไหรจ่ะปลอ่ยกลับบา้นแลว้ศาลวา่ยังไงบา้ง เพราะตอนนีเ้หมอืนขาดรายได ้เพราะถกูขงัอยู่
แตท่ีน่ีอ้อกไปไหนไมไ่ด ้ ไหนบอกถกูคุม้ครองเป็นพยานท าไมถกูจับแบบนี ้ตา่งจาก 74 คนที่
ถกูปลอ่ยเป็นอสิระ ทัง้ๆทีเ่ป็นพยานเหมอืนกัน เพราะตอนนีบ้างคนเหลอืเงนิไมถ่งึ 200 บาท

แลว้”  ผูห้ญงิ ทีม่าจากประเทศลาวก็ไดพ้ดูขึน้วา่ “ตอนนีเ้หมอืนพน้จาก นรกขมุที1่ มาเจอนรก
ขมุที ่2 เลย ชว่ยแบบนีไ้มต่อ้งชว่ยดกีวา่ มนีอ้งคนหนึง่ทีอ่ยูบ่า้นเกร็ด 1 คน พอ่ เสยีชวีติแลว้ 
กอ่นพอ่เสยีทางบา้นไดพ้ยายามตดิตอ่กับนอ้งแตก็่ตดิตอ่ ไมไ่ด ้แม ่ก็เครยีดมากไมรู่จ้ะท ายังไง
เพราะนอ้งเป็นลกูคนเดยีวดว้ย และอกีขอ้หนึง่คอื นอ้งเขาก็พยายามบอกกับ เจา้หนา้ทีเ่สมอวา่

อาย ุ24 จะ 25 ปีนีแ้ลว้ ท าไมยังถกูสง่ตัวไปบา้นเกร็ด” บา้นหลังที2่ ดมูอีสิระมากกวา่หลังที ่1 
เพราะทางเจา้หนา้ทีอ่นุญาตใหอ้อกนอกบา้นไปเดนิเลน่ไดบ้า้ง ดไูมอ่ดึอดัเหมอืนบา้นหลังที ่1 

สว่นมากจะถกูเรือ่งเมือ่ไหรจ่ะถกูสง่กลับบา้น อดึอัดมาก มผีูห้ญงิคนหนึง่บอกวา่ “ตอนนีเ้หมอืน 

ฝัน สลายไปหมดแลว้ เพราะบา้นก าลังสรา้งใกลจ้ะเสร็จแลว้แตต่อ้งมาเจออะไรแบบนี้” “ตอนนี้

เรายอมเป็นพยานใหแ้ลว้ จา่ยคา่ปรับแลว้ ท าไมยังไมใ่หเ้รากลับบา้น”  และทางเจา้หนา้ทีบ่อก
วา่จะไดข้ ึน้ศาล วนัที ่15 มนีาคม ถา้ยังไมม่คีวามคบืหนา้ผูห้ญงิบอกจะเดนิประทว้ง จะไมเ่อา
เสือ้ผา้ไปเลยสกัอยา่ง ตอนนีห้นา้ก็เป็นสวิ หมดแลว้ ขอยาอะไรไปก็ไมไ่ด ้กับขา้วก็เป็นแบบ 
ซ ้าๆเดมิๆ บางครัง้ไมก่นิขา้วเทีย่งกันเลย เจอแตข่า้วไขเ่จยีวเกอืบทกุวนั จรงิๆแลว้ผูห้ญงิแคข่อ
ยากับสิง่ของจ าเป็นบางอยา่ง ซึง่ก็เป็น สิง่จ าเป็นจรงิๆ ซึง่ไมน่่าจะล าบากมากส าหรับเจา้หนา้ที ่
ทีรั่บผดิชอบในการจัดหาให ้ แตส่ดุทา้ย ผูห้ญงิก็ไมไ่ดรั้บการคุม้ครองอะไรเลย.  
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จากกรณีขา่ว เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2560 ขา่วเรือ่งต ารวจอาสาท ารา้ยรา่งการสาวประเภท 
สองทีไ่ปเทีย่ววนัไหลทีพั่ทยาจนไดรั้บบาดเจ็บ เหตเุกดิจากทางต ารวจอาสาคดิวา่สาวประเภท
สองคนดังกลา่วนีเ้ป็นพนักงานบรกิารทางเพศ  วนัที ่22 เมษายน 2560 โลกออนไลนแ์หแ่ชร์

ภาพและขอ้ความจากผูใ้ชเ้ฟซบุก๊ชือ่ Suphitnun Ning Phalanisong ทีร่ะบวุา่ ในวนัที ่21 
เมษายน เวลา 02.00 น. ขณะทีต่นมาเทีย่ววนัไหลพัทยาแลว้ออกจากรา้นแหง่หนึง่ ก็มคีนเรยีก
เพือ่นของตนไปอกีฝ่ังของถนน หลังจากนัน้ก็มอีาสาต ารวจเขา้มาลอ้มเพือ่นตนเอาไวก้ลา่วหาวา่

ขายบรกิาร  แลว้บอกใหเ้อาบัตรประจ าตัวประชาชนมา หลังจากนัน้ก็ลากเพือ่นตนขึน้รถไป ”  

 
 สรปุ 

เห็นชัดวา่รัฐทุกชุดมุ่งเนน้ที่จะเขา้มาควบคุม จัดการ ดูแล การคา้ประเวณีมาโดยตลอด 
เพือ่ปกป้องสงัคมจากโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ ์ใชก้ฎหมายในการควบคมุ ลงโทษ เพือ่ป้องกัน
ไม่ใหม้จี านวนผูข้ายบรกิารทางเพศมากขึน้เพือ่ใหภ้าพลักษณ์ประเทศไทยวา่ไมส่นับสนุนใหม้ี
การคา้ประเวณี ตามทศิทางของนานาประเทศแต่ในความเป็นจรงิกลับมองเห็นวา่มจี านวนผูท้ี่
ขายบรกิารทางเพศมากขึน้ ส ิง่ที่รัฐท าคือการบังคับใชก้ฎหมายแต่เพียงดา้นเดียว คือ การ
ลงโทษ แต่ในมติเิยียวยาคุม้ครอง ส่งเสรมิ และเพิม่ทักษะอาชพีเพื่อเปิดโอกาสใหส้ามารถ
เขา้ถงึอาชพีอืน่ ๆ นัน้กลับไมเ่ห็นรัฐท างานในดา้นนี ้ 

นโยบายหรอืกฎหมายใหมท่ีป่ระกาศใช ้ก็สง่ผลกระทบกับพนักงานทีเ่ป็นแรงงานขา้มชาติ
เอกสารเป็น บัตรชมพู (บัตรของ คสช.) หรือพาสปอร์ต (เล่มม่วง) ที่ไดรั้บผลกระทบจาก

กฎหมาย พ.ร.บ.การท างานของคนต่างดา้ว ฉบับแกไ้ข ปี พ.ศ. 2560 ที่ปรับบทลงโทษทัง้

ค่าปรับ จ าคุกสูงขึน้ เป็นเหตุใหเ้จา้ของรา้นรูส้กึกังวลใจ จงึเลกิจา้งพนักงานที่เป็นแรงงาน 3 
สญัชาต ิ(เมยีนมาร ์ลาว กัมพชูา)  

  พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี   ม ี2 ดา้น มคีุม้ครองและควบคมุ  

1. การคุม้ครอง ถา้ดูในเจตนารมณ์ของกฎหมายและในมาตรา 15 ของ พ.ร.บ.
ปราบปราม ทีบ่อกวา่ใหค้วามคุม้ครองผูห้ญงิ และจัดใหม้กีารฝึกอบรมเพือ่ใหม้กีารพัฒนาอาชพี
ไดต้่อไป แต่ทีผ่่านมาพนักงานบรกิารบอกวา่ไมเ่คยไดรั้บการคุม้ครองใดๆเลย ไดแ้ต่เป็นคนที่
กระท าความผดิเทา่นัน้ เพราะทีผ่า่นมาผูห้ญงิทีถู่กจับคดกีารคา้ประเวณีจากเหตกุารณ์ลอ่ซือ้บกุ
ทลายทีผ่่านมา เชน่ สถานบรกิารอาบอบนวดนาตาล ีทีเ่ป็นสถานทีท่ างานของพนักงานบรกิาร 

ทีเ่จา้หนา้ทีแ่ละองคก์รชว่ยชวีติ ไดเ้ขา้มาล่อซือ้ชว่ยชวีติผูห้ญงิทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี แตผู่ห้ญงิที่
ถูกผลกระทบกลับไม่ไดม้กีารชว่ยเหลอืในกระบวนการยุตธิรรมเลย และไมไดรั้บการคุม้ครอง
อยา่งเหมาะสม  

2. การควบคุม ถา้เราดูในเจตนารมณ์ ทีบ่อกวา่ตอ้งควบคุมและเอาผดิลงโทษผูท้ี่

แสวงหา ผลประโยชน์จากการคา้ประเวณี แทจ้รงิตลอด 58 ปี ทีผ่่านมา กฎหมายลงโทษผูท้ี่
แสวงหาผลประโยชน์นอ้ยมาก เมือ่เทยีบกับ การจับ ปรับลงโทษ ผูค้า้ประเวณีเพราะทีผ่า่นมาผู ้
ทีใ่ชก้ฎหมายการคา้ประเวณี มุง่แตเ่อาผดิและควบคมุผูห้ญงิคนทีท่ างานขายบรกิารเป็นคนทีถู่ก

จับมากทีส่ดุ เชน่ในสถติ ิปี 2560 มคีนทีถ่กูจับคดกีารคา้ประเวณีทัง้หมด  10,226 คน 

การที่มี พ.ร.บ. ปราบปรามคา้ประเวณี เกดิขึน้มาโดยเฉพาะคือตอ้งการควบคุมคนที่
ท างานบรกิารทางเพศ และรักษาศลีธรรมอันดงีาม เป็นเหตุผลในออกกฎหมายโดยเฉพาะที่
บังคับใชม้าเป็นเวลานาน บทบัญญัตทิีม่อียูใ่นกฎหมายโดยเฉพาะ จะมองสาเหตสุ าคัญทีม่าจาก
สภาพเศรษฐกจิและสังคมที่มองเห็นว่าผูห้ญงิที่ท างานขายบริการเป็นผูท้ี่ขาดโอกาสทาง
การศกึษาและตอ้งไดรั้บการคุม้ครองและพัฒนาอาชพี แต่ผูรั้กษากฎหมายไม่ชัดเจนในการ

บังคับใชก้ฎหมาย แต่สะดวกในการใช ้“ช่องว่าง” ของกฎหมายมากกว่า  เพราะที่ผ่านมา

เจา้หนา้ที่รัฐ และองคก์ร NGO ที่ท างานต่อตา้นการคา้มนุษยม์ักจะใชก้ฎหมายฉบับนี้เป็น

เครื่องมอืมากกวา่ดูแลคุม้ครองทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎหมายตามมาตรา 15 ของ พ.ร.บ.ปราบปราม
การคา้ประเวณีและในเจตนารมณ์ของกฎหมาย แต่ที่ผ่านมาวธิกีารใชก้ฎหมายของเจา้หนา้ที ่

ตัง้แต ่พ.ร.บ. ปราบปรามการคา้ประเวณี 2503 จนถงึ ฉบับ 2539  มักจะใชก้ฎหมายไปในทางที่
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เรยีกเก็บเป็นคา่คุม้ครองหรอืวา่ “สว่ย” หรอืทีเ่รยีกวา่ “สนิบน” ทีม่กีารจ่ายและรับจรงิ ที่เรยีก
เก็บเงนิจากคนทีท่ างานบรกิารทางเพศตามถนนแบบอสิระ และเจา้ของสถานบรกิารทีเ่จา้ของ
หักเงนิจากการท างานของผูห้ญงิจา่ยให ้เป็นคา่อ านวยความสะดวกของเจา้หนา้ที ่  

ขอ้สังเกต การบังคับใช ้กฎหมายปราบปรามฯ ขัดต่อเจตนารมณ์ ทีก่ล่าวถงึ สาเหตุของ
การคา้ประเวณี เนือ่งจากขาดโอกาสทางสงัคม ตอ้งการป้องกัน เด็ก อายตุ า่กวา่ 18 เขา้สูก่ารคา้
ประเวณี  แทจ้รงิ เด็กทุกคน ไดรั้บการปกป้อง คุม้ครอง ตาม อนุสัญญาวา่ดว้ยสทิธเิด็กอยูแ่ลว้ 

อาจเป็นการซ ้าซอ้น ไดต้อ้งการลงโทษผูก้ระท าความผดิ ที่กล่าวถงึ “ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์” 

แทจ้รงิตลอด 58 ปี ทีผ่า่นมา กฎหมายลงโทษ ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์นอ้ยมาก เมือ่เทยีบกับ การ
จับ ปรับลงโทษ ผูค้า้ประเวณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

บทที ่4 

แนวคดิการแกป้ญัหาการขายบรกิารทางเพศ 

 
ในปัจจุบันมีแนวคดิหลากหลายรูปแบบที่มีตน้แบบมาจากประเทศต่างๆที่ใชว้ธิีการ

แกปั้ญหาการขายบริการทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ใหก้ารขายบริการทางเพศนั้นผิด
กฎหมายอยู่ หรอืใหลู้กคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารทางเพศผดิเพยีงผูเ้ดยีว กับแบบใหผู้ข้ายบรกิารทาง
เพศตอ้งลงทะเบยีน เสยีภาษีท าใหถู้กกฎหมาย ปฏบิัตติามกฎหมายและแบบใหผู้ข้ายบรกิาร
ทางเพศท างานไดไ้ม่มีความผดิ ลูกคา้ก็ไม่มีความผดิหากไม่ละเมดิในขอ้ตกลงใหก้ารขาย

บรกิารทางเพศเป็นการตกลงของทัง้ 2 ฝ่าย แต่ปัญหาคอื บรบิท วัฒนธรรม จ านวนประชากร
ความหลากหลายทีแ่ต่ละประเทศแตกต่างกันจงึท าใหทุ้กประเทศตา่งพากันศกึษาเพือ่หาขอ้ด ี
ขอ้เสยี ขอ้ทา้ทายในการน ามาใชใ้นประเทศของตนเอง เชน่เดยีวกันกับรัฐไทยทีก่ าลังศกึษา 
แนวคดิของแต่ละประเทศ ซึง่กลุ่มพนักงานบรกิารก็มกีารศกึษาแลกเปลีย่นขอ้ด ีขอ้เสยี จาก
พนักงานบรกิารในแต่ละประเทศทัง้ในระดับอาเซยีน เอเชยีแปซฟิิก ยุโรป อเมรกิา แนวคดิ

สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3แนวคดิ ไดแ้ก ่ถกูกฎหมาย ผดิกฎหมายและไมผ่ดิกฎหมาย 

 

4.1 แนวคดิถกูกฎหมาย 

แนวคดิการคา้ประเวณีเป็นสิง่ถกูกฎหมาย(Legalization) แนวคดินีย้อมใหก้ารบรกิารทาง

เพศเป็นสิง่ทีถ่กูกฎหมาย มกีารขอ้ก าหนดใหจ้ดทะเบยีนคนท างานบรกิารทางเพศและสถาน

บรกิารตอ้งจดทะเบยีน ในบางประเทศจะมคีนดแูลเป็นรัฐจัดการเป็นผูค้วบคมุดแูลและให ้

ใบอนุญาต ซึง่ในประเทศไทยมกีฎหมายดังกลา่วทีค่วบคมุสถานบรกิาร กฎหมายสถานบรกิาร 

กฎหมายควบคมุแอลกอฮอลท์ีม่ขีอ้ก าหนดชดัเจน ในงานวจัิยของ พงษ์ธร ส าราญทีย่กตัวอยา่ง

การควบคมุสถานบรกิารอาบอบนวด เพยีงแตก่ารคา้การคา้ประเวณีในประเทศไทยมกีฎหมายให ้

เป็นความผดิ ซึง่สามารถน ากฎหมายทีไ่ทยมอียูใ่นหารควบคมุทัง้สถานบรกิารและผูท้ างาน

บรกิารทางเพศเองดว้ย 

 

ในงานวจัิยเรือ่ง“การคา้ประเวณีหญงิจากประเทศในแถบอนุภมูภิาคลุม่ แมน่ ้าโขงในประเทศ

ไทย “แนวคดิแบบLegalization นีม้ปีระโยชนใ์นการควบคมุการแพรข่องโรคตดิตอ่สมัพันธเ์ป็น

หลัก นอกจาก รัฐก็ยังไดรั้บประโยชนจ์ากการจัดเก็บภาษีจากการคา้ประเวณีอกีดว้ย แนวคดินี้

อาจชว่ยลดการประพฤตโิดยมชิอบของ เจา้หนา้ทีแ่ละการเอารัดเอาเปรยีบหญงิคา้บรกิารโดยผู ้

เป็นธรุะจัดหาในแนวทางมหีลายประเทศทีใ่ชแ้นวคดิดังกลา่ว ซึง่ยกตัวอยา่งประเทศสงิคโปรท์ีม่ ี

บรบิทใกลเ้คยีงประเทศไทย 

แนวปฏบิตัใินประเทศประเทศสงิคโปร  ์งานบริการในประเทศสิงคโปร์ถูกกฎหมาย 
เนื่องจากประเทศสงิคโปรม์แีนวคดิวา่ หากการคา้ประเวณีผดิกฎหมาย อาจสง่ผลกระทบในเชงิ
ดา้นลบ เช่น มีผูม้ ีอทิธพิล  การก่ออาชญากรรม และการคา้มนุษย์ที่เพิม่ข ึน้ ความเสีย่งต่อ
สขุภาพของประชาชน แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าการคา้ประเวณีถูกตอ้ง ที่เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างเต็มที่ เนื่องจากผูค้า้ประเวณีชาวต่างชาตจิะถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัตคินเขา้เมอืง 

(Immigration Act 8(f,g)  และการท างานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการคา้ประเวณีมคีวามผดิทาง
อาญา เชน่ 

1. การใชส้ถานทีส่าธารณะเพือ่การคา้ประเวณี  
2. การแสวงหาประโยชนจ์ากหญงิบรกิาร  
3. เป็นเจา้ของสถานทีค่า้ประเวณี 

 การเป็นเจา้ของสถานทีค่า้ประเวณีถงึแมจ้ะผดิกฎหมาย แตใ่นทางปฏบิัตขิอง  เจา้หนา้ที่

ต ารวจ Anti-Vice Department จะใชว้ธิกีารปกครองโดยการควบคมุจ านวนการออก



33 
 

ใบอนุญาตใหเ้จา้ของสถานทีบ่รกิาร เพือ่เป็นการควบคมุและตรวจสอบเรือ่งการอนุญาตใหผู้ค้า้

ประเวณีท างานในสถานทีด่ังกลา่ว สว่นใหญแ่ลว้สถานบรกิารจะอยูบ่รเิวณยา่น Gelang (ยา่น

โคมแดง, เขตเกยล์งั) หรอืโซนนิง่ทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดจั้ดไวใ้หเ้ทา่นัน้    

การปฏบิัตติัวส าหรับคนทีต่อ้งการท างานบรกิารทางเพศในประเทศสงิคโปร ์ขอ้มลู จาก

ประสบการณ์ของนักสงัคมสงเคราะหภ์ายใต ้ โครงการ Project X ของสมาคมชว่ยเหลอืสตรทีี่

ไดรั้บความรนุแรงทางเพศ (Sunshine  Initiative Singapore) ผูค้า้ประเวณีทีเ่ป็น
ชาวตา่งชาตทิีจ่ะท างานตอ้งมคีณุสมบัตดิังนี ้  

1. ตอ้งมอีายรุะหวา่ง 21 ถงึ 35 ปี   
2. ตอ้งไมเ่ป็นชาวมสุลมิ   
3. ตอ้งไมเ่ป็นเพศชาย   

4. คนที่สามารถเขา้มาท างานในประเทศสงิคโปร์ไดต้อ้งมาจาก ประเทศจีน ประเทศไทย 
ประเทศมาเลเซยี ประเทศเวยีดนาม เทา่นัน้                         

5. ตอ้งผา่นการตรวจสขุภาพรายเดอืน และจะไดรั้บบตัรเหลอืง                                                    
- บัตรเหลอืง คอื บัตรทีแ่สดงประวตักิารตรวจสขุภาพของพนักงานแตล่่ะเดอืน และมี
รายละเอยีดทีท่ างาน  

6. เจา้หนา้ทีต่ ารวจ Anti-Vice จะตอ้งสัมภาษณ์ถงึการมาท างานประเภทนี้วา่มาท าดว้ยความ
เต็มใจ และจะแจง้ใหท้ราบวา่ตอ้งปฏบิัตติัวอยา่งไรตามกฎหมายของประเทศสงิคโปร ์และ
เมือ่ส ิน้สุดสัญญาการจา้งงานแลว้ ก็จะไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางกลับเขา้มาในประเทศ
สงิคโปรต์ัง้แต ่3 ปีขึน้ไปถงึตลอดชวีติ 

7. ระหวา่งท างาน หรอืหมดสัญญาการจา้งงานแลว้ หา้มไม่ใหพ้นักงานบรกิารทางเพศคบหา
แบบคูรั่กกับคนสญัชาตสิงิคโปรห์รอื ออกเดทดว้ย 

8. ระหวา่งท างานผูพ้นักงานบรกิารทางเพศ จะมวีนัหยดุ 1 วนัตอ่สปัดาห ์ 

9. ทางเจา้หนา้ทีต่ ารวจ Anti-Vice จะประสานงานกับส านักตรวจคนเขา้เมอืงเพือ่ด าเนนิการ 
เรือ่งการขออนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศสงิคโปรอ์ยา่งถกูตอ้งเป็นกรณีเฉพาะกจิ  

10. มรีะยะการก าหนดการท างาน ตอ้งท าสญัญาท างานกับสถานทีท่ างาน 2 ปีโดยทางเจา้หนา้ที่
ต ารวจจะเป็นผูอ้อกให ้    

11. ตอ้งพักอยูก่ับสถานทีต่นท างานทีร่ะบใุนบัตรเหลอืงเทา่นัน้   

12. สถานทีท่ างานตอ้งปิดมดิชดิ ไมม่พีนักงานปรากฏใหเ้ห็นหนา้รา้น ตอ้งอยูแ่ตใ่นรา้น เทา่นัน้     
13. ตอ้งท างานตามจ านวนครัง้ทีท่างเจา้ของรา้นก าหนดใหท้ า เจา้ของสถานทีค่า้ประเวณี 150  

ครัง้โดยไมไ่ดรั้บคา่ตอบแทน (คา่ขายบรกิารครัง้ละ 50 เหรยีญสงิคโปร ์หรอื 1,285 บาท)  
หลังจากครบ 150 ครั้งแลว้ ทุกครั้งที่ท างานจะแบ่งค่าขายบรกิารคนละครึง่กับเจา้ของ
สถานทีค่า้ประเวณี โดยเฉลีย่ ผูค้า้ประเวณีจะท างานวันละ 10-15 ครัง้ (ตัง้แต1่4.00 น. ถงึ  
02.00 น.) สว่น คา่ตอบแทนพเิศษจากลกูคา้ก็จะเป็นของผูค้า้ประเวณีทัง้หมด  

14. ตอ้งใสถ่งุยางอนามัยทกุครัง้ทีท่ างาน   
15. พนักงานบรกิารจะตอ้งท างานตามทีร่ะบุไวใ้นบัตรเหลอืงเท่านั้น การสรา้งกฎของรา้น  ถา้

ออกไปขา้งนอก จะตอ้งกลับมาท างานใหต้รงเวลา หากมาสายก็จะถูกหักเงนิทุก 5 นาท ี   
เป็นเงนิ 50 เหรยีญสงิคโปร ์
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การจดทะเบยีนท างานบรกิารประเทศสงิคโปร ์

1.1 กรณีเป็นชาวตา่งชาต ิ(คนทีส่ามารถท าไดจ้ะจ ากดัไดแ้ค ่4 ประเทศ คอื ประเทศ

จนี ประเทศไทย   ประเทศมาเลเซยี ประเทศเวยีดนาม เทา่นัน้)                        

• ตอ้งมนีายจา้งทีส่งิคโปรรั์บรอง (MOU) 

• ตอ้งมอีายรุะหวา่ง 21 ถงึ 35 ปี   

• ตอ้งไมเ่ป็นชาวมสุลมิ   

• ตอ้งไมเ่ป็นเพศชายแตก่ าเนดิ 

• จะตอ้งผา่นการตรวจสขุภาพ และจะไดรั้บบัตรเหลอืง                                                    

- บัตรเหลอืง คอื บัตรทีแ่สดงประวตักิารตรวจสขุภาพของพนักงานทกุเดอืน และมี

รายละเอยีดทีท่ างาน เชน่สถานทีท่ างาน ชือ่รา้น และนายจา้ง 

• ตอ้งท าสญัญาการท างาน โดยมสีญัญาจา้ง 2 ปี  

• เจา้หนา้ทีต่ ารวจ Anti-Vice จะตอ้งสมัภาษณ์ถงึการมาท างานประเภทนีว้า่มาท า

ดว้ยความเต็มใจ และจะแจง้ใหท้ราบวา่ตอ้งปฏบิัตติวัอยา่งไรตามกฎหมายของประเทศ

สงิคโปร ์และเมือ่ส ิน้สดุสญัญาการจา้งงานแลว้ ก็จะไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ดนิทางกลับเขา้

มาในประเทศสงิคโปรต์ัง้แต ่3 ปีขึน้ไปถงึตลอดชวีติ 

• จะมวีนัหยดุให ้อาทติยล์ะ 1 วนั 

• ตอ้งพักอยูก่ับสถานทีต่นท างานทีร่ะบใุนบัตรเหลอืงเทา่นัน้ 

• ตอ้งใสถ่งุยางอนามัยทกุครัง้ทีท่ างาน  

• ตอ้งท างานในโซนนิง่ หรอืที่ๆ ทางเจา้หนา้ทีจั่ดไวใ้หเ้ทา่นัน้ 

1.2 กรณีคนในประเทศ 

• ตอ้งท าบัตรเหลอืง หรอืบตัรตรวจสขุภาพ (ทีต่อ้งตรวจสขุภาพทกุเดอืน) 

• ตอ้งท างานในโซนนิง่ หรอืที่ๆ ทางเจา้หนา้ทีจั่ดไวใ้หเ้ทา่นัน้ 

• ตอ้งไมใ่ชเ่พศชายแตก่ าเนดิ 

• ตอ้งไมใ่ชค่นทีถ่อืศาสนาอสิลาม 

ลักษณะทีท่ างาน 

• ตอ้งท างานในโซนนิง่ หรอืในสถานทีท่างเจา้หนา้ทีจั่ดให ้เพราะสถานทีข่าย

บรกิาร จะตอ้งผา่นการตรวจสอบอนุญาตจากเจา้หนา้ทีถ่งึจะเปิดได ้

• โซนบรเิวณยา่น Gelang (ยา่นโคมแดง, เขตเกยล์งั) 

• รปูแบบรา้น รา้นนวด รา้นคาราโอเกะ อาบอบนวด สะปา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ผลกระทบตอ่พนกังานบรกิาร    

1. เจา้ของรา้นมสีทิธอิอกกฎเรือ่งการท างานทีเ่อาเปรยีบ โดยพนักงานไมส่ามารถรอ้งเรยีน
ได ้เชน่ 

 ถกูกฎหมาย แตส่รา้งอ านาจใหน้ายจา้ง เลอืกปฏบิัตกิับเรา  

 การตัง้เป้าในการรับลกูคา้ทีน่ายจา้งก าหนด  

 การแบง่ผลประโยชนท์ีเ่อาเปรยีบระหวา่งนายจา้งกับลกูจา้ง  

2. หากตอ้งการยกเลกิสัญญากับเจา้ของรา้นไม่สามารถท าไดเ้พราะเป็นสัญญาผกูมัดดว้ย 
กฎหมาย 

3. ยังมกีารตตีรากับอาชพีบรกิารทางเพศอยู ่เชน่ การตตีราดา้นศาสนา การตตีราดา้นการ 
แบง่แยกเพศ การตตีราดา้นสญัชาต ิ

4. ถกูกฎหมายแตก่ารคา้มนุษย ์และเด็กทีเ่ขา้มาท างานไมไ่ดล้ดลง 

5. การจ ากัดพื้นที่ในการท างานหรือการจัดโซนนิ่งท าใหเ้กดิขอ้จ ากัดในการท างานของ
พนักงานบรกิาร  ซึง่มขีอ้ผกูมัดกับทางเจา้ของกจิการ จงึเป็นเหตใุหม้พีนักงานอกีกลุม่ที่
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ยอมท าผดิกฎหมายเพือ่มอีสิระในการท างานมากกวา่ และไมถ่กูกดดว้ยกฎหมาย และกฎ
รา้น   

6. ทัศนคตเิจา้หนา้ที ่และสงัคมยังคงตตีรา พนักงานอยู ่

7. การจดทะเบยีนอาจสง่ผลตอ่ประวตัขิองตัวพนักงานตลอดชวีติ  
8. มีการลงโทษคนที่ท างานอยู่บนทอ้งถนน หรือท างานนอกเขตที่ทางเจา้หนา้ที ่

ก าหนดใหช้าวต่างชาตจิะถูกจับ และท าผดิครัง้แรกจะตอ้งเสยีค่าปรับ 1000 เหรียญ 
สงิคโปร์ หรือเป็นเงนิไทย 23,897 บาท และปล่อยตัว ท าผดิครัง้ที่ 2 จะถูกปรับเงนิ 
2,000  เหรยีญสงิคโปร ์หรอื 47,794 บาท ครัง้ที ่3 จะถูกจับตดิคุก 6 เดอืน แต่ตอนนี้
ทางสงิคโปรไ์ด ้หยดุใชก้ฎหมายฉบับนีไ้ปแลว้ ตอนนี้หากพบตา่งชาตเิขา้มาท างานโดย
ไมจ่ดทะเบยีนหรอื ท างานนอกเขตทางเจา้หนา้ทีส่งิคโปรจ์ะเขา้จับกมุทันท ีโดยไมต่อ้ง
ขึน้ศาล และจะถูกสง่ตัว กลับประเทศและหา้มเขา้ประเทศเป็นเวลา 3 ปี ชาวสงิคโปร ์
บทลงโทษส าหรับชาวสงิคโปรจ์ะไม่ไดถู้กจับ แต่พวกเขาจะถูกขอใหค้วามร่วมมอื ใน
การใหข้อ้มลูเกีย่วการท างานใหก้ับแรงงานขา้มชาตไิดรู้ก้ฎระเบยีบการท างานตา่งๆของ 
ประเทศสงิคโปร ์

9. ลกูคา้จะไมถ่กูจับด าเนนิคดใีดๆ แตจ่ะถกูใชเ้ป็น "พยาน" เพือ่เป็นหลักฐานชีต้ัวในการจับ
พนักงานบรกิาร ดังนัน้ต ารวจจะน าการสอบปากค าของพวกเขาไปหาหลักฐานในการบกุ
จับ พนักงานและตอ่ตา้นพนักงานบรกิาร 

10. มีความแตกต่างในการจดทะเบียนระหว่างแรงงานชาวสงิคโปร์กับแรงงาน ขา้มชาติ
จะตอ้งไปสัมภาษณ์กับต ารวจ ส่วนมากแรงงานขา้มชาตจิะมาจากหน่วยงานจัดหางาน 
โดยจะเสยีคา่ธรรมเนยีมเอเจนซี ่4,000 เหรยีญสงิคโปร ์หรอื 95,588 บาท แรงงานขา้ม
ชาตจิะถูก หา้มเขา้ประเทศสงิคโปร์หลังจากสิน้สุดสัญญาในการท างานตามเวลาที่
ก าหนด 2 ปี  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ผลกระทบตอ่สงัคม      

1. การท าใหถ้กูกฎหมายไมไ่ดล้ด เรือ่งการคา้มนุษย ์และเด็กเขา้มาท างาน  

2. สังคมอยากใหม้กีารจ ากัดควบคมุงานบรกิารทางเพศ แตก็่ยังมกีารแบง่แยกเป็น 2 แบบ 
อยู ่คอื ถกูกฎหมาย 1 กลุม่ แตก็่ยังมผีดิกฎหมายอกี 1 กลุม่ 

3. มุมมองภาพลักษณ์ของประเทศยังอยู่ในดา้นลบอยู่ เพราะถงึแมจ้ะท าใหอ้าชพีบรกิาร 
ทางเพศถกูกฎหมาย แตก็่ยังจ ากัดพืน้ทีใ่หอ้ยูใ่นทีล่ับตาผูค้น  

4. การแอบแฝงท างานยังมอียู ่  

 

หากน ากฎหมายของสงิคโปรม์าใชใ้นประเทศไทยดหีรอืไมด่ยีงัไง  

1. การจัดโซนนิ่งไม่ไดช้่วยเรื่องการจ ากัดพนักงานบรกิารแต่เป็นการจ ากัดอสิรภาพของ 
บุคคลและเป็นการสรา้งอ านาจใหก้ับเจา้ของรา้นที่อาจน าไปสู่การเอาเปรียบกดขี่
พนักงานบรกิารเองและอาจจะท าใหม้พีนักงานบรกิารยอมท าผดิกฎหมาย หรอืไปท างาน 
แฝงมากกวา่  

2. การท าใหถู้กกฎหมาย แต่ภาพลักษณ์ของประเทศก็ยังตดิดา้นลบอยู่ เนื่องจากการจัด
สถานทีท่ างานในโซนนิง่และตอ้งเป็นทีม่ดิชดิลับตาผูค้น 

3. การท าใหถู้กกฎหมายไม่ไดล้ดการคา้มนุษย์ และเด็กเขา้มาท างาน เพราะการสรา้ง 
กฎหมายขึน้มาใหมไ่มไ่ดค้รอบคลมุทกุเรือ่งและไมไ่ดล้ดการตตีรา 

4. การคอรัปชัน่ยังคงมอียู ่ท าใหม้แีมงดา หรอืผูม้อีทิธพิลเพิม่ขึน้ มากกวา่ทีจ่ะลดลง 

5. ทัศนคตเิจา้หนา้ที ่และสงัคมยังคงเหมอืนเดมิ หรอือาจเพิม่มากขึน้ 
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4.2 แนวคดิผดิกฎหมาย   

แนวคดินอรด์กิส(์The Nordic)พัฒนามาจากแนวคดิยกเลกิการคา้ประเวณีAbolitionism) 

ซึง่มบีทลงโทษส าหรับบุคคลที่เกีย่วขอ้งไม่ว่าจะเป็น เจา้ของสถานบรกิาร ผูจั้ดหา จากความ
ลม้เหลวของแนวคดิยกเลกิการคา้ประเวณีนี้ ท าใหเ้กดิแนวคดินอร์ดกิสข์ ึน้ การเริม่ตน้จาก
ประเทศสวเีดน โดยเนน้มุง่แกไ้ขดา้นความตอ้งการหรอือปุสงคข์องการซือ้บรกิารทางเพศ โดย

จะมกีารลงโทษผูซ้ ือ้บรกิารทางเพศแตจ่ะไมเ่อาผดิกับหญงิคา้บรกิาร ขอ้มลูจากงานวจัิย“การคา้

ประเวณีหญงิจากประเทศในแถบอนุภูมภิาคลุ่ม แม่น ้าโขงในประเทศไทย” ถูกหยบิยกมา
น าเสนอในงานวจัิบบอ่ยครัง้ซึง่เอ็มพาวเวอรเ์ห็นจดุออ่นและปัญหาทีป่ระสบกับพนักงานบรกิารที่
ท างานในกลุ่มประเทศทีใ่ชแ้นวคดินี้อยา่งมาก สวเีดนเป็นตน้แบบของกฎหมายในลักษณะนี้ มี
ประเทศอืน่มาศกึษาและใชต้ามคอืนอรเ์วยแ์ละไอซแ์ลนด ์แตก็่ยังมกีารถกเถยีง ศกึษา วจัิยกัน
อยูว่า่ กฎหมายอยา่งนีจ้ะแกปั้ญหาไดจ้รงิหรอืเปลา่ 

 

แนวปฏบิตัใินประเทศสวเีดน 

เมือ่ปี 2542 สวเีดนเป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายลงโทษทางอาญากับผูซ้ ือ้บรกิารทาง
เพศ แทนทีจ่ะลงโทษผูค้า้ประเวณี หลังจากนัน้ประเทศอืน่ ๆ ไดด้ าเนนิรอยตาม อาท ินอรเ์วย ์
ออกกฎหมายในท านองเดียวกัน ในปี 2551 ไอซ์แลนด์ ปี 2552 และไอร์แลนด์ 2557 
นอกจากนัน้ รัฐสภายโุรปก็เพิง่ลงมตเิรยีกรอ้งใหม้กีารน ากฎหมายดังกลา่วมาใชใ้หท่ั้วยโุรป 

สวเีดนเป็นประเทศแรกทีม่กีฎหมายเรือ่งการคา้ประเวณี ตาม พ.ร.บ. วา่ดว้ยการซือ้บรกิาร

ทางเพศ (Sexkopslagen) ทีบ่ัญญัตขิ ึน้ในปี 1999 นัน้ ผูข้ายบรกิารไมผ่ดิ แตผู่ซ้ ือ้ บรกิารทาง
เพศเป็นคนผดิ ทีอ่อกกฎหมายเชน่นีม้าจากหลักการทีว่า่ ผูซ้ ือ้มทีางเลอืกมากกวา่ผูข้าย ผูห้ญงิ
จ านวนมากถกูบังคับใหค้า้ประเวณี เพราะฉะนัน้ กฎหมายจะลงโทษคนซือ้แทน    
ผลกระทบตอ่พนกังานบรกิารเป็นยงัไง 

 ตอ้งท างานคนเดยีว  
 เงนิจากขายบรกิารหา้มใหค้นอืน่ เชน่ พอ่ แม ่พีน่อ้ง หรอืเพือ่น 

 ยังมกีฎศาสนาอยูไ่มไ่ดท้ าใหด้ขี ึน้ 

 พนักงานบรกิารถกูกันออกจากความปลอดภัยทัง้ในทีท่ างานและเรือ่งสขุภาพ 

 โอกาสการเลอืกลกูคา้นอ้ยลง เพราะลกูคา้ทีม่าซือ้บรกิารสว่นมากเป็นคนทีอ่ยูน่อกกรอบ
กฎหมาย 

 ท าใหพ้นักงานบรกิารเสีย่งตอ่ความรนุแรงมากขึน้  
 พนักงานบรกิารทีเ่ป็นแรงงานขา้มชาตยิังถกูตรวจจับเหมอืนเดมิ 

 ยังมกีารตตีราจากสงัคมเพิม่มากขึน้จาก 30% เป็น 52% 

 บทลงโทษผูซ้ ือ้บรกิารทางเพศ เมือ่ถูกจับไดว้า่ซือ้บรกิารทางเพศเจา้หนา้ทีต่ ารวจมใีห ้
สองทางเลอืก คอืเลอืกจะจ่ายคา่ปรับหรอืไปอบรมปรับทัศนคตแิตต่อ้งเสยีคา่เรยีนดว้ย 
ถา้เลอืกเสยีคา่ปรับจะมปีระวัตทิางอาญา แตถ่า้เลอืกไปอบรมปรับทัศนคตจิะไมม่ปีระวัต ิ

ทางอาญา และระยะการอบรมหรือเรยีน 4-8 ชั่วโมง ชือ่โรงเรียนจอรน์ ที่ปรับทัศนคติ

ของผูซ้ ือ้บรกิารทางเพศ แตถ่า้ถกูจับครัง้ที ่2 จะถกูปรับ 400 เหรยีญและตดิคกุ 6 เดอืน 

 หลังจากออกกฎหมายเอาผดิผูซ้ ือ้บรกิารทางเพศประเทศสวเีดน จากผลรายงานคา้

มนุษย ์ปี 2010 ไดผู้เ้สยีหายจากการคา้ประเวณี ทัง้หมด 32 คด ีจ านวนผูเ้สยีหาย 32 

คน และรายงานคา้มนุษยปี์ 2017 ทีผ่า่นมา มผีูเ้สยีหายจากการคา้ประเวณี ทัง้หมด 82 

คด ีและไดผู้เ้สยีหาย 82 คน แปลวา่กฎหมายฉบับนี้ไมไ่ดช้ว่ยใหด้ขี ึน้แตเ่ป็นการตตีรา
มากกวา่เดมิเพราะการออกกฎหมายฉบับนี้ใชทั้ศนคตแิละมมุมองของผูท้ีร่่างกฎหมายที่
เห็นว่าการที่เอาลูกคา้ผดิกฎหมายดกีว่าใหผู้ข้ายบรกิารผดิเพราะผูห้ญงิที่ท างานขาย
บรกิารไมม่ทีางเลอืกจงึถกูมองวา่อยูใ่นขบวนการคา้มนุษยโ์ดยอัตโนมัต ิ

 ในประเทศสวีเดน การคอรัปชั่นในงานภาคบรกิารทางเพศ ส่วนมากผูข้ายบรกิารจะ
ท างานคนเดยีว จงึไมส่ามารถเห็นไดช้ดัวา่เจา้หนา้ทีต่ ารวจเรยีกเก็บเงนิจากผูข้ายบรกิาร
ได ้แตก็่มบีางทีเ่จา้หนา้ทีบ่ังคับใหจ้า่ยแบบใหใ้ชบ้รกิารฟร ี
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ผลเสยีตอ่สงัคมเป็นยงัไง 

 คนทีเ่สีย่งในการถกูจับ คอื พอ่ ลกู หรอื คร ูทีจ่ะถกูจับขอ้หาการซือ้บรกิาร 
 เพิม่ความยนิยอมใหม้คีวามรนุแรงมากขึน้ 

 ยังไมไ่ดแ้กไ้ขสถานบรกิารไมไ่ดพั้ฒนาใหส้ถานบรกิารใหด้ขี ึน้ ควบคมุยังไมไ่ด ้  
 พนักงานบรกิารลดลงความเชือ่ใจตอ่รัฐลดลง 50% 

 

ผลการวเิคราะหห์ากน ามาใชก้บัประเทศไทย 

• ลกูคา้ทีเ่ป็นแรงงานชนชัน้กลางจะถกูจับเป็นอันดับแรก 

• งานบรกิารไมไ่ดล้ดลงหรอืเพิม่ขึน้ 

• ลกูคา้แอบแฝงกับธรุกจิมากขึน้ เชน่รา้นนวด 

• พนักงานบรกิารทีร่ายไดไ้มม่าก ยิง่จะถกูผลกระทบมากขึน้ไปอกีและเสีย่งมากขึน้   
• กฎหมายฉบับนี ้มวีธิแีสวงหาหลักฐานยังไง เชน่ จะเกดิการลอ่ซือ้ยังไงตอ่    
• เปิดชอ่งวา่งใหม้กีารจ่ายสว่ยเพิม่ขึน้ จากทีเ่ก็บจากผูห้ญงิและกจิการแลว้ยังจะเก็บ

เพิม่จากลกูคา้อกี 

                   

แนวปฏบิตัขิองประเทศเยอรมนั 

กฎหมายประเทศเยอรมันเริม่ตัง้แต่2545ซึง่จากเดมิเป็นอาชพีที่คนเยอรมันเท่านั้นที่

สามารถท าได ้มปีรับกฎหมายใหมเ่มือ่ 2560มผีลบังคับใชต้ัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2017 ตอ้งจด
ทะเบยีนและตอ้งตรวจสขุภาพ 

ในเยอรมันกฎหมายใหม่ส าหรับ ผูค้า้ประเวณีและสถานบรกิารทางเพศ ในเยอรมันจะ

อนุญาตใหป้ระกอบอาชพี คา้ประเวณีดว้ยความสมัครใจ อายุต ่าสุด ตามกฎหมายคอื 18 ปี
ส าหรับเยาวชน การคา้ประเวณีเป็นสิง่ ตอ้งหา้ม นอกจากนั้นแลว้ ท่ัวทัง้เยอรมนียังหา้มการ
จัดหาและการแสวงหาผลประโยชน์รวมทัง้การบังคับใหค้า้ประเวณีการคา้มนุษยแ์ละการละเมดิ
ทางเพศตอ่เยาวชน  

กฎหมายการคา้ประเวณีและกฎหมายคุม้ครองผูค้า้ประเวณีฉบับใหม่มผีลบังคับใชท่ั้วทัง้
เยอรมันส าหรับผูค้า้ประเวณีลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิาร และผูป้ระกอบการสถานบรกิารทางเพศใครทีเ่ป็นผู ้
เร ิม่ท างานใหม่ จะไดรั้บอนุญาตใหท้ างานเมือ่ไดล้งทะเบยีนแลว้ผูท้ี่รับผดิชอบคอืหน่วยงาน
ราชการในพืน้ที ่ เชน่ ทีว่า่การอ าเภอ 

ส านักงานสาธารณสขุ หรอืบนเว็บไซตอ์นิเทอรเ์น็ตของแตล่ะเมอืงหรอืเขต หากตอ้งการ
คา้ประเวณีในหลายเมอืงหรอืหลายรัฐ ตอ้งระบคุวามตอ้งการนี้ในการลงทะเบยีน สถานทีท่ างาน
จะระบุไวใ้นใบรับรองการลงทะเบยีน หากตอ้งการเพิม่สถานทีท่ างานใหม่ในภายหลัง ตอ้งท า
การกรอกขอ้มลูเพิม่เตมิในภายหลังดว้ย หากตอ้งการท างานในสถานทีอ่ืน่ ตัวอยา่งเชน่เนื่องใน
โอกาสพเิศษ โดยที่ไม่ไดว้างแผนไวล้่วงหนา้ก็ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้สถานที่เพิม่เตมิในภายหลัง

ใบรับรองการลงทะเบยีนมอีายุการใชง้าน 2ปีส าหรับคนทีม่ ีอายตัง้ แต่ 21 ปีขึน้ไป และ 1 ปี

ส าหรับผูท้ี่ม ีอายุต ่ากว่า21 ปี สามารถขอใหห้น่วยงานออกใบรับรองที่เรียกวา่“ ใบรับรอง

นามแฝง ”ได ้และจะไมม่กีารระบทุีอ่ยูล่งในใบรับรองนี้ 
 ในกรณีที่ท างานตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปจะตอ้งจดทะเบียนเป็นธุรกจิ  ซึง่ตอ้งท าเรื่องขอ
อนุญาตหลายอยา่งวา่จะเป็นการจดทะเบยีนทีต่อ้งมคีวามน่าเชือ่ถอืเพยีงพอจงึจะสามารถจดได ้
และตอ้งมกีารตรวจสถานทีท่ างานซึง่ไม่สามารถใชส้ถานทีส่ว่นตัวในการท างานไดซ้ ึง่ตอ้งได ้
มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสขุก าหนดไวทั้ง้นีทั้ง้นัน้การจดทะเบยีนก็ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของ
หน่วยงานรัฐในการออกใบอนุญาต 

 
ผลกระทบตอ่พนกังานบรกิารเป็นยงัไง 

 การมกีรอบของกฎหมายมักจะน ามาซึง่การคอรัปชั่นทีไ่มส่ามารถจัดการได ้ ยกตัวอยา่ง
เชน่ หากตอ้งการจะจดทะเบยีนเป็นธุรกจิ  ไมใ่ชเ่รือ่งง่ายในการจดทะเบยีน เจา้หนา้ที่
สามารถอา้งไดว้า่ไมน่่าเชือ่ถอื  ก็ไมส่ามารถจดทะเบยีนไดแ้ลว้ 
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 การท างานคนเดยีวอาจรูส้กึไมป่ลอดภัย แตก็่ไมส่ามารถจดทะเบยีนธรุกจิเองไดก็้ยังตอ้ง
พึง่ธรุกจิใหญ ่ทีอ่าจจะเอาเปรยีบเหมอืนเดมิ 

 ถงึแมก้ารจดทะเบียนจะสามารถใชน้ามแฝงได ้ แต่เวลายื่นขอจดทะเบยีนและตรวจ
สุขภาพยังคงตอ้งใชข้อ้มูลจรงิอยู่ดี  เท่ากับมปีระวัตอิยู่กับทางการ และย่อมมีผลใน
อนาคตหากมเีหตใุหต้อ้งสบืประวตัยิอ้นหลัง   

 คอรัปชัน่เหมอืนยังเดมิและอาจจะเพิม่ขึน้ 

 ถกูตตีรามากขึน้ 

 ทัศนคตขิองเจา้หนา้ทีย่ังเหมอืนเดมิ 

 

ผลกระทบตอ่สงัคมเป็นยงัไง 

 แน่นอนว่าการคอรัปชั่นยังไม่หายไปแต่อาจจะเพิม่มากขึน้  ซึง่เป็นเรื่องรา้ยแรงของ
สงัคม  และการจดทะเบยีนก็ไมใ่ชก่ารแกปั้ญหา 

สถานบรกิารกับรัฐเป็นผูม้อี านาจทีจ่ะน ามาถงึการคอรัปชัน่ การจ่ายสว่ย และอาจสง่ผลไปยัง
เรือ่งของการคา้มนุษย ์

 
ผลการวเิคราะหห์ากน ามาใชก้บัประเทศไทย 

 คนท างานอกีมากทีจ่ะไมย่อมจดทะเบยีน  เพราะกลัววา่ตนเองจะมปีระวัตติดิตัว  และยัง
มขีอ้จ ากัดในการท างาน  หากท าในสถานบรกิารก็ยังคงท างานภายใตก้รอบของสถาน
บริการ  เพราะกฎหมายใหม่ไม่มีเรื่องของการพัฒนา ปรับปรุงอะไรที่เกี่ยวขอ้งกับ
เงือ่นไขการท างานเลยแมแ้ตน่อ้ย 

 กฎหมายยังคงตีกรอบใหต้อ้งท าตาม  เพียงเพื่อจะสามารถเก็บภาษีได ้ แต่ไม่ได ้
ค านงึถงึคนท างานเป็นหลัก  รวมถงึการพัฒนาคณุภาพชวีติใหก้ับคนท างาน 

 

4.3 ไมเ่อาความผดิผูข้ายบรกิารทางเพศ 

แนวคดิคนท างานบรกิารทางเพศไมใ่ชอ่าญากรรม(Decriminalization) 

การยกเลกิกฎหมายลงโทษคนท างานบรกิารทางเพศ และใหใ้ชก้ฎหมายอาญาและกฎหมาย
อืน่ๆด าเนนิการกับผูแ้สวงหาผลประโยชน์บังคับคนท างานบรกิาร แตใ่นขณะเดยีวกันการรับรอง 
คุม้ครอง และใหส้ทิธแิกค่นท างานและใหถ้งึดา้นสาธารณสขุ เขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรมในกรณี
ถูกละเมดิ รุนแรง ไม่จ่ายค่าตอบแทน ท าใหคุ้ณภาพชีวติการท างาน ความปลอดภัยของ
คนท างานบรกิารทางเพศดขีึน้ ประเทศทีใ่ชแ้นวคดิลักษณะนีไ้ดแ้กป่ระเทศออสเตรเลยี (ยกเวน้
รัฐวกิตอเรยี) ประเทศนวิซแีลนด ์

 
แนวทางปฏบิตัใินประเทศนวิซแีลนด ์

เมือ่ 12 ปีก่อนหรือปี 2003 รัฐสภานิวซแีลนดไ์ดม้กีารผ่านกฎหมายเกีย่วกับการท างาน
ของพนักงานบรกิาร เป็นพระราชบัญญัตกิารปฏริูปการท างานบรกิารท าใหง้านดังกลา่วเป็นระบบ 
ผูท้ีท่ างานบรกิารจะไดรั้บคา่จา้งเป็นสปัดาห ์มสีวสัดกิารคุม้ครองดา้นสขุภาพและความปลอดภัย
ในอาชพี  

พนักงานบรกิารที่มีอาชพีไม่ผดิกฎหมาย ไม่จ ากัดสทิธเิสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
สามารถท างานไดใ้นสถานบรกิารและนอกสถานที ่ตามทีส่าธารณะ บา้นของตนหรอืแมแ้ตก่าร
ท างานผ่านทางออนไลน์ ผูท้ี่ประกอบอาชพีนี้จงึลว้นดว้ยความเต็มใจและมีความสุขกับการ
ท างานเต็มที ่  

ยกตัวอย่างในสถานทีบ่รกิารแหง่หนึง่ในเมอืง “เวลลงิตัน” พนักงานบรกิาร 8 คนหนึง่ใน

นัน้ “แคเธอรนี ฮลีลยี” ไดเ้ลา่ถงึเหตกุารณ์ครัง้หนึง่วา่  

“มันเป็นสิง่ส าคัญมากส าหรับทุกคน ในการมีสทิธทิี่จะเลือกประกอบอาชีพ โดยสุจริต เรา
สามารถท างานไดทุ้กที่ที่ตอ้งการ มีอสิระ มรีายไดม้ั่นคง และสามารถตรวจสอบได ้สิง่ที่ฉัน
ประทับใจ ทีส่ดุก็คอื ครัง้หนึง่ฉันถูกลกูคา้เบีย้วคา่ตัว แลว้ต ารวจก็เขา้มาชว่ยเหลอื ดว้ยเป็นคน
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พาลกูคา้คนนัน้ไปกดเงนิทีตู่เ้อทเีอ็ม เพือ่น าเงนิมาจ่ายคา่บรกิารแกฉั่น” เรือ่งนี้ท าใหเ้ห็นวา่ ถา้
การท างานบรกิารไมผ่ดิกฎหมาย พนักงานบรกิารอกีหลายแสนลา้นคนก็สามารถออกมาเรยีกรอ้ง

สทิธติา่งๆของตนได ้โดยมอีงคก์ร New Zealand Prostitutes Collective องคก์รทีช่ว่ย

สนับสนุนและรักษาสทิธขิองพนักงานบรกิาร จุดประสงคเ์พือ่ลดอัตราการการตดิเชือ้ HIV และ
ตอ้งการยกระดับอาชพีนีใ้หเ้ทา่เทยีมกับอาชพีอืน่ๆ ไมใ่ชช่นชัน้ลา่งของสงัคม  

เมือ่นวิซแีลนดอ์อกกฎหมายอนุญาตใหพ้นักงานบรกิารไม่ผดิกฎหมาย ซึง่ถอืเป็นเรือ่งที่

ประสบความส าเร็จอยา่งมาก และท าใหต้ัวเลขผูป่้วยทีต่ดิเชือ้ HIV ในประเทศนวิซแีลนดล์ดลง
อยา่งมาก  

รัฐบาลนวิซแีลนดถ์งึขัน้ออกคูม่อื "ความปลอดภัยและสขุภาวะในการท างาน" ใหก้ับงานที่
เป็นอันตรายต่อผูห้ญงิโดยมีการส ารวจและงานวจัิยจ านวนมากที่ชี้ใหเ้ห็นว่าในนิวซีแลนด์

หลังจากปี 2546 เป็นตน้มาคนท างานบรกิาร มสีขุภาวะทีด่ขี ึน้และมคีวามปลอดภัยมากขึน้ 

"การปฏเิสธไมใ่หท้กุคนมเีสรภีาพในการท างานบรกิารทีม่กีารยนิยอมพรอ้มใจ (consent) 

เป็นสิง่ทีม่ปัีญหาเพราะมันเป็นการลบเลอืนการแยกแยะระหวา่งการท างานบรกิาร และการขม่ขนื 
และผูท้ี่ท างานบรกิาร ควรสามารถฟ้องรอ้งไดเ้มือ่มกีารขม่ขนืเกดิขึน้ เสรภีาพของคนท างาน
บรกิาร และการมเีพศสมัพันธอ์ยา่งยนิยอมพรอ้มใจจะเกดิขึน้อยา่งเต็มทีไ่ดถ้า้พวกเขาไดรั้บการ
คุม้ครองจากกฎหมายและสามารถเขา้ถงึสภาพการท างานทีป่ลอดภัยได"้ 

“เฮยีล”ีเป็นผูน้ าการรณรงคก์ารปฏริูปกฎหมายนวิซแีลนดใ์นปี 2546 ซึง่อนุญาตใหซ้อ่ง
และผูข้ายบรกิารตามทอ้งถนน สามารถปฏบิัตกิารไดโ้ดยถูกกฎหมาย และพนักงานบรกิารไดรั้บ
การคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน สาธารณสขุและกฎหมายวา่ดว้ยความปลอดภัย 

ขอ้ทา้ทายการคา้ประเวณีของประเทศนวิซแีลนด ์

 เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปี ท างานในสถานบรกิาร 

ในประเด็นการท าบรกิารของเด็กทีม่อีายตุ า่วา่ 18 ปี "นวิซแีลนดโ์มเดล" ก็ก าลังจัดการในเรือ่งนี้
โดยเปลีย่นจากการลงโทษเด็กเป็นการคุม้ครองเด็กแทน   

 กฎหมาย การรบัเด็กเขา้ท างานในสถานบรกิาร 

การคา้ประเวณีเด็กผดิกฎหมาย พระราชบัญญัตกิารปฏริูปการคา้ประเวณี 2003 อา่นดังนี้:ขอ้

หา้มใชใ้นการคา้ประเวณีของบคุคลอายตุ า่กวา่ 18 ปี (มาตรา 20) 

หา้มบคุคลใดชว่ยอ านวยความสะดวกหรอืสง่เสรมิใหบุ้คคลอายุต ่ากวา่ 18 ปีใหบ้รกิารทางเพศ
เพือ่การคา้แกบ่คุคลใด 

หา้มบคุคลใดรับการช าระเงนิ หรอืรางวัลอืน่ทีเ่ขาหรอืเธอรูห้รอืควรจะไดรั้บการรูโ้ดยชัดแจง้ไม่

ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้มจากบริการทางเพศเพื่อการคา้โดยบุคคลที่มีอายุต ่ากว่า 18 ปี 

(มาตรา 22) 

หา้มบคุคลใดอาจท าสญัญาบรกิารทางเพศเพือ่การคา้หรอืเป็นลกูคา้ของบคุคลอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

(1) หา้มบคุคลใดสามารถท าสัญญาหรอืขอ้ตกลงอืน่ใดทีบ่คุคลอายตุ ่ากวา่ 18 ปีตอ้งใหบ้รกิาร
ทางเพศเพือ่การคา้แกบ่คุคลนัน้หรอืบคุคลอืน่ 

(2) ไมม่บีคุคลใดไดรั้บบรกิารทางเพศในเชงิพาณชิยจ์ากบคุคลอายตุ ่ากวา่ 18 ปี บคุคลซึง่ฝ่า

ฝืนมาตรา 20 มาตรา 21 หรอืมาตรา 22 มคีวามผดิและตอ้งรับผดิในการลงโทษในขอ้หา

ตอ้งโทษจ าคกุไมเ่กนิ 7 ปี 

 นวิซแีลนดเ์ปิดรับพนักงานบรกิารตา่งชาตใินฐานะ แรงงานมทัีกษะ” 

“แรงงานมทัีกษะ” ทีส่ามารถขอใบอนุญาตผา่นเมอืงเพือ่เขา้มาท างานในนวิซแีลนดห์น่วยงาน

ตรวจคนเขา้เมอืงนวิซแีลนดร์ะบวุา่ แรงงานพนักงานบรกิารเป็นงานของผูม้ทัีกษะใน “ระดับ 5” 

หมายความว่า ผูข้อเขา้เมืองจะตอ้งไดรั้บค่าแรงเกนิกว่า 36.44 ดอลลาร์ (นิวซแีลนด์) ต่อ
ชั่วโมง หรอื 75,795 ดอลลาร์ต่อปี หากประเมนิจากชั่วโมงท างานสัปดาหล์ะ 40 ชั่วโมง ซึง่
หมายความวา่พนักงานบรกิาร ทีเ่ขาตอ้งการนัน้ จะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บการันตคีา่แรงจากนายจา้งปี
ละประมาณ 1.7 ลา้นบาท 
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 นอกจากนี ้ผูส้มัครจะตอ้งมใีบประกาศวชิาชพีทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดับสงู (ระดับ 4 ตามทีร่ะบุ

ใน New Zealand Qualification Framework) หรอืจะตอ้งมปีระสบการณ์ในวชิาชพีอยา่ง
นอ้ย 3 ปี 

 ปีเตอร ์โมเสส (Peter Moses) จาก สมาคมการยา้ยถิน่ฐานและการลงทุนแห่งนวิซแีลนด ์

(NZAMI) กลา่ววา่ แมอ้าชพีท างานบรกิารจะเป็นอาชพีทีถู่กกฎหมาย แต่ผูอ้พยพไม่สามารถ
ประกอบอาชพีนี้ไดด้ว้ยวซี่าชั่วคราว ซึง่มกีารระบุยกเวน้ไวเ้ป็นการเฉพาะนอกจากนี้ ผูส้มัครก็
จะตอ้งอยู่ในประเทศโดยถูกกฎหมายและไม่ประกอบอาชพี บรกิาร หรือไม่ก็ตอ้งสมัครขอ
ภมูลิ าเนามาจากตา่งประเทศโดยตอ้งไดรั้บขอ้เสนอการจา้งงานอยา่งเป็นทางการเสยีกอ่น  
 เรือ่งนีจ้งึเป็นการยากทีผู่ส้มัครจะไดรั้บการพจิารณา ไมเ่หมอืนกับหลายอาชพีทีผู่ส้มัครสามารถ
ท าไดแ้มจ้ะใชว้ซี่าชั่วคราว ซึง่ผูส้มัครสามารถท างานนั้นไปไดเ้รื่อยๆ ระหว่างรอขัน้ตอนการ
พจิารณาจากทางการ 

 

สรปุ 

 จากทัง้ 3 แนวคดิตา่งมขีอ้ด ีขอ้เสยีแตกตา่งกันไป ซึง่ถูกกฎหมายดจูะถูกตอ้งตรงกัน
กับบรบิทของประเทศไทยเนื่องจากมีจ านวนประชากรมากและหลากหลาย ความมั่นคงทาง
เศรษฐกจิ ความเหลือ่มล ้าของรายได ้ชนชัน้ที่หยั่งรากลกึในประเทศไทย แต่ในทางเดยีวกัน 
แนวทางแบบถกูกฎหมายก็มขีอ้จ ากัดและสรา้งผลกระทบกับพนักงานบรกิารทีเ่ลอืกผดิกฎหมาย
มากกว่าการตีตรา หากการถูกกฎหมายสามารถท าในแบบที่ไม่เกิดการลงประวัต ิทั ้งชีวติ
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบเป็นกระทรวงแรงงานแทนที่จะเป็น เจา้หนา้ต ารวจทีผู่กโยงกับการเป็น
อาชญากร  หากการลงทะเบยีนหมายถงึการคุม้ครองเขา้ถงึสทิธ ิพนักงานบรกิารสัดสว่นทีเ่ลอืก
ใหต้นเองถกูกฎหมายน่าจะมากกวา่กลุม่ทีเ่ลอืกแบบผดิกฎหมายตามเดมิดกีวา่ วุน้เสน้(พนักงาน
บรกิารในพืน้ทีเ่ชยีงใหม)่ บอกวา่ “ต่อใหค้่าปรับจะสงูขึน้ ถา้เราจ าเป็นยังไงเราก็ยังตอ้งท างาน
อยู ่อยูแ่บบผดิกฎหมายดกีวา่ไมม่รีายได ้ไมม่งีานท า” การทีใ่ชก้ฎหมายในการลงโทษน่าจะท า
ใหเ้ห็นชัดเจนแลว้วา่ไม่สามารถแกปั้ญหาไดจ้รงิ ซึง่สามารถดูไดจ้ากประเทศสงิคโปรท์ีบ่รบิท
ใกลเ้คียงกับสังคมไทย  ถา้เปรียบกับแนวทางของการท าใหลู้กคา้ผดิกฎหมายในตัวอย่าง
ประเทศสวเีดนและเยอรมันกลับพบปัญหาไมต่า่งกันจ านวนคนท างานบรกิารทางเพศไมไ่ดล้ดลง
และยังเสีย่งต่ออันตรายจากลูกคา้ทีต่อ้งปิดบังตนเองมากขึน้ คนใชบ้รกิารที่ดไีม่อยากท าผดิ
กฎหมายอาจจะหายไปแต่กับคนใชบ้ริการที่พรอ้มจะท าผิดกฎหมายที่มีอยู่แลว้ยิ่งท าให ้
คนท างานบรกิารทางเพศยิง่เสีย่งอันตราย ปัญหาอาชญากรรมยิง่เพิม่มากขึน้ ในสว่นของการไม่
เอาความผดินั้นเป็นแนวคดิที่ประเทศนิวซแีลนด์ใชส้ามารถเห็นไดช้ัดว่า ชวีติของคนที่ขาย
บรกิารทางเพศดขีึน้ ลดการตตีราลง ไม่เสีย่ง เขา้ถงึสทิธ ิแต่เห็นชัดว่าบรบิทต่างกันจ านวน
ประชากรที่ต่างกัน ตัง้ค าถามกับรัฐไทยพรอ้มทีจ่ะท าใหไ้ม่ผดิกฎหมายโดยมกีารควบคุมมาก
นอ้ยเพยีงใด แตใ่นทางตรงขา้มหากรัฐไทยใชแ้นวทางปฏบิัตทิีผ่สมผสาน ยกเลกิการเอาผดิ ใช ้

กฎหมายทีม่อียู่มาควบคมุ เชน่ กฎหมายคา้มนุษย ์กฎหมายอาญา ในการเอาผดิคนทีแ่สวงหา
ประโยชน์ แลว้ส่งเสรมิคุณภาพชวีติของคนท างานบรกิารทางเพศได ้เมือ่ชวีติของพนักงาน
บรกิารดขี ึน้อาจจะเป็นปัจจัยในการออกจากอาชพีดังกล่าวไดต้อ่ไป ซึง่ขอ้เสนอแนวปฏบิัต ิขอ้

กังวลจะอยูใ่นบทที ่5  
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บทที ่5 

ขอ้กงัวลของสงัคม และขอ้เสนอแนวทางในการแกไ้ข 

 

 ปัจจุบันพบวา่มวีจัิยที่เสนอแนวทางการในแกไ้ขปัญหาการคา้ประเวณีมากมายทัง้จาก
ทางนักวชิาการ เจา้หนา้ที่รัฐ องค์กรระหว่างประเทศที่พยายามหาแนวทางเพื่อแกปั้ญหา 
วตัถปุระสงคข์องรายงานนีเ้พือ่ศกึษาทีม่าของ พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี เจตนารมณ์ของ
กฎหมายจากอดตีจนถงึปัจจบุัน ศกึษานโยบายและแนวทางการแกไ้ขปัญหาเรือ่งการขายบรกิาร
ทางเพศทีม่หีลายรูปแบบ ของรัฐและเอกชน เพือ่หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้จาก 
พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี และเสนอแนวทางใหพ้นักงานบรกิารทางเพศสามารถเขา้ถงึ
สทิธ ิความยตุธิรรม 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหาจะใชเ้พยีงเฉพาะกฎหมายทีเ่อาความผดิเท่านัน้ คงไม่ได ้ทัง้
ในเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณี ก็ยังไม่เป็นผลในทัง้ที่ปรับปรุงแกไ้ข
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งมาโดยตลอด ตั ้งแต่มีการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายอาญา การออก
พระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัตมิาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณี พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัตคิุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการคา้มนุษย์ พ.ศ. 2551 ในเวทีสัมมนา เวทีว ิชาการต่างเห็นตรงกันว่า 
พระราชบัญญัตปิราบปรามการคา้ประเวณี หรอืการจดทะเบยีนโสเภณีไม่ไดท้ าใหจ้ านวนของ
พนักงานบรกิารทางเพศลดลงแตอ่ยา่งใด ซึง่รายงานนีพ้นักงานบรกิารกลับสะทอ้นถงึผลกระทบ
ทีเ่กดิขึน้กับตัวคนท างานเองทัง้ทางตรงและทางรอบในหลายระดับ การแกปั้ญหาดังกล่าวจงึ
จ าเป็นตอ้งมขีอ้เท็จจรงิผลกระทบและขอ้เสนอจากพนักงานบรกิารมาร่วมดว้ยจงึจะสามารถ
แกปั้ญหาไดจ้รงิ รายงานเล่มนี้ค านึงถงึความเป็นจรงิของสังคม โดยศกึษาจากขอ้กังวลของ
สงัคมดังนี ้
5.1 ขอ้กงัวลทีส่งัคมหว่งใย 

5.1.1 เด็กและเยาวชน 

 การที่เด็กและเยาวชนที่เขา้สู่งานบรกิารทางเพศไม่ว่าจะสมัครใจหรอืถูกหลอกลวง 
จากรายงานผลการประเมนิการใชแ้รงงานเด็กของกรมแรงงานสหรัฐอเมรกิา พบวา่มแีรงงานเด็ก
ในประเทศไทย:เด็กไทย ประมาณ 1.4 ลา้นคนเป็นแรงงาน (13% ของเด็ก) จากรายงานของ 

องคก์ร IOM “estimates that children represented approximately 10% of all 

migrants living in Thailand” นี้ยังมแีรงงานเด็กขา้มชาตจิ านวน 150,000 คนทีท่ างานใน
ประเทศไทย ซึง่หมายความว่ามปีระมาณ รวม 1.6 ลา้นคนในประเทศไทยอายุต ่ากวา่ 18 ปี2 
ประมาณ 80% ของคนหนุ่มสาวเหลา่นีใ้นประเทศไทยใชใ้นการเกษตรในฟารม์ครอบครัวหรอืใน
ธรุกจิของครอบครัว  
 สถานะของเด็กทีท่ างาน 

 เด็กไทยสว่นใหญ่ทีม่อีายุต ่ากวา่ 14 ปีอยู่ในโรงเรยีน ประมาณรอ้ยละ 96 หรอื 10.2 
ลา้นใน 10.6 ลา้นคนในวัยเด็กที่เรียนจบภาคบังคับ (มัธยมศึกษาตอนตน้อายุ 14-15 ปี) 

นโยบายรัฐทีต่อ้งใหท้กุคนเขา้ถงึการศกึษา (EFA) ปี      พ. ศ. 2552 ก าหนดใหเ้ด็กทุกคนโดย
ไมค่ านงึถงึสญัชาตหิรอืสถานภาพอืน่ ๆ สามารถเขา้ถงึภาษาไทยได ้ 
 แรงงานวัยหนุ่มสาวส่วนใหญ่ในประเทศไทยมอีายุระหว่าง 14 ถงึ 18 ปี ซึง่ในทาง
กฎหมายสามารถท างานไดต้ามงานทีก่ฎหมายก าหนดเป็นชว่งเวลา เมือ่อายคุรบ 15 ปีเยาวชน
ไทยจะมบีัตรประจ าตัวประชาชนเหมอืนการเริม่ตน้เป็นผูใ้หญ ่พวกเขาสามารถออกจากโรงเรยีน
ท างานในบางงานทีไ่ดรั้บอนุญาตเชน่ พนักงานขายของ คนงานวัยหนุ่มสว่นใหญไ่ดล้าออกจาก
โรงเรยีนหลังจากจบการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตน้ อายุ 14-15 ปี พวกเขาหางานใหเ้ร็วทีส่ดุ
เท่าทีจ่ะท าได ้เมือ่ถงึเวลาทีพ่วกเขาอาย ุ16 หรอื 17 ปีพวกเขาจะท างานและใชช้วีติอสิระเป็น
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เวลาสองถงึสามปี พวกเขาจะไดท้ างานทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย จาก 1.5 ลา้นคนทีท่ างานบรกิาร
ทางเพศ  
 ขอ้ตกลงทีท่ างานเกีย่วกับการคา้มนุษยใ์นภมูภิาคนี้ ลดลงในชว่งไมก่ีปี่ทีผ่า่นมาสรา้ง
ขึน้เพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงานขององค์การสหประชาชาตกิับหน่วยงานขององค์การ
สหประชาชาตทัิง้ 13 แห่งและองค์กรเอกชนอีก 37 แห่ง ส านักงานป้องกันและปราบปราม

การคา้มนุษยข์องสหประชาชาต ิ(UNIAP) คาดวา่ประมาณ 11,000 คนอาจมาท างานขายบรกิาร
ทางเพศ ซึง่กฎหมายหา้มใชแ้รงงานทีม่อีายตุ ่ากวา่ 18 ปี ภายใตก้ฎหมายหลายฉบับทีจ่ะยังคง
ใชอ้ยูต่อ่ไปเมือ่ยกเลกิความผดิการคา้ประเวณี เชน่ พระราชบัญญัตคิุม้ครองเด็ก พระราชบัญญัติ
การคา้มนุษย ์ พระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน พระราชบัญญัตสิถานการ พระราชบัญญัติ
แอลกอฮอล ์ประมวลกฎหมายอาญา   

ประเด็นส าคัญคอืการบังคับใชก้ฎหมายเหลา่นี้อย่างไดค้รอบคลุมและลงโทษผูก้ระท า
ความผดิใหม้กีารบังคับใชอ้ยา่งจรงิจังในขอ้กฎหมายทีก่ าหนดอายขุองผูใ้ชบ้รกิารและผูท้ างาน
ในสถานบรกิารไมต่ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ หากมกีารละเมดิในเรือ่งวา่จา้งผูใ้หบ้รกิารอายตุ ่ากวา่ 18 
ปี ใหล้งโทษเจา้ของกจิการ ผูด้แูล หรอืจัดการสถานบรกิารรวมตลอดถงึผูใ้ชบ้รกิารดว้ย  

 
5.1.2  เศรษฐกจิ 

จากบทความของ Thaicapitalish.comไดร้ายงานว่ารายไดน้อกระบบ ในปี 2558 

40.9% ของ GDP ของประเทศถูกสรา้งขึน้ในเศรษฐกจินอกระบบ ในแง่ของเงนิเศรษฐกจิใน
ประเทศไทยจะท าใหร้ายไดท้ีผ่ดิกฎหมายในปีทีผ่า่นมาสงูกวา่ 155 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ "หาก
รายไดน้ีถ้กูหักภาษีมลูคา่เพิม่โดยท่ัวไปเพยีง 7% รัฐบาลไทยอาจจะน ารัฐไปเกอืบ 11 พันลา้น

ดอลลาร์" บทความ ส ารวจ “โสเภณี” รายไดห้ลักของตลาดมดืไทยในประชาไท ไดเ้ขยีน

ประมาณการเม็ดเงนิหมุนเวยีนในตลาดมดืของประเทศไทยอยู่ที่ มากกว่า 13 ,950,000,000 
ดอลลารส์หรัฐ (หนึง่หมืน่สามพันเกา้รอ้ยหา้สบิลา้นดอลลารส์หรัฐ หรอืประมาณ 4.5 แสนลา้น
บาท ซึง่มากกวา่ประมาณการรายรับภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาของประชาชนไทยทัง้ประเทศ 

(อยูท่ี ่312,000 ลา้นบาท) [1] และยังพบอกีวา่ “ธุรกจิคา้บรกิารทางเพศ” มสีัดสว่นในตลาด

มากทีส่ดุดว้ยเม็ดเงนิหมุนเวยีนกวา่ 6,400,000,000 ดอลลารส์หรัฐ (หกพันสีร่อ้ยลา้นดอลลาร์
สหรัฐ หรอืประมาณ 2 แสนลา้นบาท ตัวเลขนี้สามารถเชือ่ถอืไดม้ากนอ้ยเพยีงใด ผลก าไรทีผ่ดิ
กฎหมายมักถูกใชไ้ปในทางทีจ่ะต่อตา้นนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการบรโิภคสง่เสรมิ
การออมการตอ่สูก้ับภาวะเงนิเฟ้อและควบคมุการเคลือ่นไหวนอกรตีในตลาดเก็งก าไร 

5.1.3  สาธารณสขุและโรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ ์ 

แนวทางของนานาชาตทิีเ่ผยแพร่โดย UNAIDS และ WHO แนะน าใหทุ้กประเทศควร

ด าเนนิการในเรือ่งการการยกเลกิการใชก้ฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับทีเ่ป็นความผดิทางอาญา

ตอ่ผูท้ีท่ างานบรกิารทางเพศ งานวจัิยทางการแพทยท์ีส่ าคัญทีเ่ผยแพร่ในรายงาน Lancet ได ้

แสดงใหเ้ห็นว่าการลบกฎหมายอาญากับงานทางเพศ (น่ันคือการลดหย่อนภาษี) จะม ี

"ผลกระทบทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในการระบาดของเอชไอว"ี ท่ัวโลก นักวทิยาศาสตร์รายงานว่าการ

ตระหนักว่าการมเีซ็กซเ์ป็นงานไม่ใช่อาชญากรรมจะชว่ยป้องกันการตดิเชือ้ใหม่ไดใ้น 33 ถงึ 

46% ในทศวรรษหนา้ ซึง่ในประเทศไทยมกีฎหมายและแนวทางปฏบิัตเิกีย่วกับสขุภาพชัดเจน

ในการป้องกันโรคตดิตอ่ทางเพศสัมพันธ ์เชน่ กฎหมายคุม้ครองแรงงานทีใ่หม้กีารตรวจสขุภาพ

ของพนักงานอยา่งสม า่เสมอ 

 

5.1.4 การคา้มนษุย ์ 

 ในปี 2554 United National Inter-agency Program (UNIAP) คาดการณ์วา่มี

เพยีง 3.8% ของคนขายบรกิารทางเพศเท่านัน้ทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ในประเทศไทยซึง่จะเป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของสหประชาชาตวิา่ดว้ยการคา้มนุษย ์
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5.1.5 การขยายตวัของอตุสาหกรรมทางเพศ 

 นวิซแีลนดไ์ดรั้บการยอมรับวา่เป็นงานบรกิารทางเพศและการท างานทางเพศในปี พ. 

ศ. 2546 เวลาผ่านไปสบิปีในปี พ.ศ. 2556 กระทรวงศกึษาธกิารไดข้อความร่วมมือจาก

กระทรวงยุตธิรรมพบวา่ ไม่มกีารเพิม่ขนาดหากอุตสาหกรรมตัง้แต่ decriminalization ธุรกจิ

บรกิารทางเพศของไทยไม่ไดรั้บการตรวจสอบภายใตก้ระบวนการยุตธิรรมทางอาญาเหมอืน

ธุรกจิอืน่ ๆ และโครงการพัฒนาสามารถรวมไวใ้นแผนงานแห่งชาตไิดเ้ชน่ การท่องเทีย่ว การ

ประมง   การสือ่สาร ภายใตแ้ผนธรุกจิการทอ่งเทีย่วแหง่ชาตติอ้งมคีวามส าคัญกับวฒันธรรมของ

ชุมชนทอ้งถิ่นปกป้องแรงงานและรักษาสิง่แวดลอ้ม อุตสาหกรรมบันเทิงไม่ไดร้วมอยู่ใน

ขอ้ก าหนดการพัฒนาเหล่านี้ อตุสาหกรรมนี้มกีารบรหิารจัดการภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยความผดิ

ทางอาญาที่เขม้งวดซึง่ไม่สามารถควบคุมการเตบิโตหรือเงือ่นไขได ้กฎหมายสถานบันเทงิ

ไมไ่ดใ้หค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ก้ าหนดนโยบายหรอืสงัคม 

 

5.1.6 คอรปัช ัน่ 

ดร.ผาสกุ พงษ์ไพจติร พบวา่มหีญงิบรกิารทางเพศประมาณกวา่ 200,000 ราย โดยอยู่

ตามสถานบรกิารตา่งๆ สงูสดุ 5 อันดับแรก คอื รา้นหรอืสวนอาหาร อาบอบนวด คาเฟ่ คาราโอ

เกะ และนวดแผนโบราณ ตามล าดับ สามารถสรา้งมลูคา่เพิม่ถงึ 100,938 ลา้นบาท โดยจ านวน

สถานบรกิารและปรมิาณโสเภณีเพิม่ขึน้เป็นทวคีูณ จากการส ารวจของส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิพบวา่ ตัง้แตปี่ พ.ศ.2541 — 2546 มอีัตราการขยายตัว

เฉลีย่รอ้ยละ 9 ตอ่ปี ขอ้มลูจากเว็บไซดข์องสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ

ทีก่ลา่ววา่ "ยิง่เศรษฐกจิใตด้นิมากขึน้ก็ยิง่มคีวามทุจรติมากขึน้" เมือ่เปิดการศกึษาของ NESDB 

ซึง่แนะน าใหค้า้ประเวณีเป็นกฎหมาย เพือ่ลดการทจุรติ  

 

5.1.7 ภาพลกัษณ์ในสายตาคนท ัว่โลก 

การปฏิบัต ิตามกฎหมายระหว่างประเทศช่วยใหป้ระเทศไทยสามารถเสริมสรา้ง

ภาพลักษณ์ระหว่างประเทศได ้ประเทศไทยมีพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันตาม

กฎหมายทีเ่ป็นภาคอีนุสญัญาดา้นสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ อนุสัญญาหลักดังนี้ (1) กตกิา

ระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (ICCPR) (2) กตกิาระหวา่งประเทศ

วา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิสังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) (3) อนุสัญญาว่าดว้ยการขจัดการ

เลอืกปฏบิัตติอ่ทุกรูปแบบผูห้ญงิ (CEDAW) (4) อนุสัญญาวา่ดว้ยสทิธเิด็ก (5) อนุสัญญาวา่

ดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบิัตทิางเชือ้ชาตทิุกรูปแบบ (CERD) (6) อนุสัญญาตอ่ตา้นการทรมาน

และการทารุณโหดรา้ยไรม้นุษยธรรมหรอืลงโทษ (CAT)และ               (7) อนุสัญญาวา่ดว้ย

สทิธขิองคนพกิาร (CRPD) เป็นหนา้ทีท่ีป่ระเทศไทยตอ้งท าตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ เป็น

เรื่องที่เป็นผูน้ าและยกย่องในระดับนานาชาตทิี่ประเทศไทยสามารถตดิตามและปฏบิัตติาม

อนุสญัญาระหวา่งประเทศได ้

 ภาพลักษณ์และความสัมพันธร์ะหว่างประเทศของไทยมคีวามเสีย่งเนื่องจากความ
ลม้เหลวในการใหค้วามคุม้ครองแรงงานขัน้พืน้ฐานและการเขา้ถงึความยุติธรรมส าหรับคนขาย

บรกิารทางเพศตามพันธกรณีระหวา่งประเทศซึง่รวมถงึ CEDAW ประเทศไทยอาจพบวา่ตัวเอง
ไม่สามารถปฏบิัตติามพันธกรณีระหวา่งประเทศและตอ้งอดึอัดใจในระดับนานาชาตไิม่ใชโ่ดย
การคา้ประเวณีเอง แตด่ว้ยวธิทีีค่นงานทางเพศถกูทอดทิง้และถกูลงโทษ 
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5.1.8 ศลีธรรม  
 การขายบรกิารทางเพศไมว่า่จะในยคุก็ผดิศลีธรรมมาโดยตลอด จนกระท่ังในสมัยจอม
พลสฤษดิ ์ธนะรัชตเ์ป็นจดุเริม่ตน้ทีม่าจากสหประชาชาตทิีแ่สดงความหว่งใยเกีย่วกับ "การ
กระท าทีผ่ดิศลีธรรม" น าไปสูก่ารลงโทษทางกฎหมายตอ่การคา้ประเวณีในประเทศไทย พ.ศ.

2503 ตอ่มาในปี พ.ศ.2539 ไดม้กีารแกก้ฎหมายการคา้ประเวณีใหล้งโทษคนท างานขายบรกิาร
ทางเพศลดลงและมุง่เนน้ใหม้กีารดแูล สง่เสรมิการท าอาชพีอืน่ และมุง่เอาผดิกับผูท้ีแ่สวงหา
ประโยชนจ์ากการคา้ประเวณีรวมไปถงึเรือ่งอนาจาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การลว่งละเมดิทางเพศ
ของเด็ก 

 ซึง่การยกเลกิการเอาความผดิคนขายบรกิารทางเพศไมไ่ดห้มายถงึ สังคมใหก้ารยก
ย่องการขายบรกิารทางเพศ แต่ใหส้ังคมไดม้องเห็นว่าคนท างานขายบรกิารทางเพศนั้นเป็น
เพยีงคนท างาน หาเงนิ หารายไดค้นหนึง่ไม่ไดเ้ป็นอาชญากรรา้ยแรง แมว้า่คนในสังคมจ านวน
มากอาจจะไม่ชอบการมเีพศสัมพันธแ์บบผดิจรยิธรรม สิง่ทีต่ัง้ค าถามคอืคนสว่นใหญ่ในสังคม
รูส้กึวา่การขายหรอืการซือ้บรกิารทางเพศเป็นสาเหตทุีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สังคมอยา่งไร 
ความรูส้กึผดิศลีธรรมนัน้กับการท าใหผ้ดิทางอาญาดว้ยนั้นเป็นเรือ่งทีส่าสม สมควรท าใหเ้ป็น
อาชญากรรมตามกฎหมายหรือไม่อย่างไร เมื่อกฎหมายปราบปรามและการป้องกันการ
คา้ประเวณีไดก้ลายมาเป็นเครือ่งมอืในการหาประโยชน์ ขัดต่อสทิธมินุษยชนเขา้ไม่ถงึความ
ยตุธิรรม กฎหมายไมส่ามารถยตุกิารคา้ประเวณีได ้

 

5.1.9 คา่นยิมบรโิภคนยิม 

 เห็นไดช้ัดปัจจุบันกระแสการบรโิภคนยิมเป็นปัญหาทีห่ยั่งรากลกึในทุกกลุม่ประชากร 
แต่จะเป็นที่เด่นชัดและสรา้งความกังวลใหก้ับสังคมอย่างมากหากพบในกลุ่มคนที่ขายบรกิาร
ทางเพศ เนื่องจากสังคมยังมองวา่เป็นเรื่องทีผ่ดิศลีธรรม แนวทางในการแกปั้ญหาจะตอ้งท า
ตัง้แต่ตน้ทาง คอื ระบบใหก้ารศกึษาทีมุ่่งเนน้ใหค้ณุคา่ในตนเอง การพึง่พาตนเอง สง่เสรมิการ
พอเพยีงไมห่ลงไปคา่นยิม บรโิภคนยิม 

 

5.1.10 ผูแ้สวงหาประโยชนจ์ากคนท างานบรกิารทางเพศ 

 ปัจจุบันค าว่า “แสวงหาประโยชน์ทางเพศ” ยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัต ิทั ้งกับ
เจา้หนา้ทีรั่ฐและพนักงานบรกิารเอง ผลกระทบกับเจา้หนา้ทีค่อืไม่สามารถเอาความผดิกับผูท้ี่
แสวงหาประโยชน์ตัวจรงิได ้คนทีถู่กลงโทษมักจะเป็นคนรับจา้งท างานอกีตอ่ ส าหรับพนักงาน
บรกิารคอืมักถูกใหเ้ป็นพยานเอาผดิ ซึง่ในบางกรณีไมใ่ชค่นทีแ่สวงหาประโยชน์ทางเพศในมุม

ของพนักงานบรกิารเอง ดังนัน้ควรใหม้กีารหาค านยิามใหช้ัดเจนในทัง้ 2 มุมมองทัง้พนักงาน
บรกิารและเจา้หนา้ทีรั่ฐเพือ่ไมใ่หค้นทีเ่ป็นผูแ้สวงหาประโยชน์ตัวจรงิพืน้ผดิไปได ้ถงึแมจ้ะไม่ม ี
พ.ร.บ.ปราบปรามการคา้ประเวณีแลว้ก็ยังม ีประมวลกฎหมายอาญา 282-286 ในการด าเนนิการ
ทางกฎหมาย และกฎหมายคา้มนุษยท์ีม่โีทษหนักสามารถบังคับใชไ้ด ้

 

5.2 การปฏริปูธุรกจิภาคบรกิาร: มาตรการส าคญัทีค่วรม ี 

5.2.1 ปฏริปูกฎหมายและนโยบายทีม่ใีนปจัจบุนั   
การปฏริปูกฎหมายทีค่วรท าโดยเฉพาะอยา่งยิง่ คอื ตอ้งปฏริปูกฎหมายทีท่ าใหง้านบรกิารไม่

เป็นอาชญากรรม การยกเลกิการกฎหมายเอาความผดิคนท างานบรกิารทางเพศนัน้ไมไ่ด ้
หมายความวา่ไมม่กีฎหมายในการควบคมุ ดแูล ซึง่ในไทยกับมกีฎหมายทีส่ามารถใชใ้นการ
ควบคมุและดแูลไดเ้ชน่กนั ไมว่า่จะเป็น กฎหมายป้องกันการคา้มนุษย ์กฎหมายอาญา ที่
สามารถเอาผดิผูแ้สวงหาประโยชนไ์ดเ้ชน่เดยีวกันและสามารถคุม้ครองคนขายบรกิารทางเพศ
ดว้ยในเวลาเดยีวกัน ไมเ่อาความผดิทางอาญา 

การปฏริปูกฎหมายควรมสีว่นรว่มจากกระทรวงยตุธิรรม กรมสวสัดกิารและคุม้ ครองแรงงาน 
รวมทัง้สมาคมของผูป้ระกอบการธรุกจิสถานบันเทงิ และองคก์ร  พนักงานบรกิาร นอกจากนัน้ยัง

มอีงคก์รดา้นแรงงาน องคก์ร ILO ซึง่มบีทบาทใหก้ารสนับสนุนดา้นการจา้งงานในประเทศไทย
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และสภาพการท างานทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกับอนุสญัญาตา่งๆ ของ ILO มาตรฐานสากลดา้น
แรงงานและตัวอยา่งทีด่ตีอ่ไป 

5.2.2 การปรบัปรงุการตรวจแรงงาน 

ในปัจจบุันการตรวจเป็นไปในทางการลงโทษ เจา้หนา้ทีใ่ชว้ธิกีารลอ่ซือ้และบกุทลายตรวจ
คน้ ไมใ่ชก่ารการตรวจสอบเพือ่คุม้ครองในฐานะแรงงาน หากมกีารปรับเปลีย่นเป็นเจา้หนา้ที่
ตรวจแรงงาน ในทมีทีป่ระกอบดว้ยตัวแทนจากหลายผูเ้ชีย่วชาญทีทั่ง้ เจา้หนา้ตรวจแรงงาน 
เจา้หนา้ทีพั่ฒนาสงัคม องคก์รหรอืสมาคมของพนักงานบรกิารเป็นทมีตรวจแรงงาน 

5.2.3 การพฒันาแนวทางการปฏบิตัทิางแรงงานทีด่ ี

ภาพรวมสถานการณ์งานบรกิารที่มคีุณค่านั้นจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพจิารณาอย่างละเอยีดถี่
ถว้นเพือ่ท าความเขา้ใจและระบุลักษณะสภาพแวดลอ้มอย่างเฉพาะเจาะจงทีส่ามารถน าไปใช ้

เป็นตัวชีว้ัดส าหรับการประเมนิและวางแผนเพือ่การปรับปรุงในทุกระดับ ซึง่จะน าไปพัฒนาเป็น

คูม่อืแนวทางการปฏบิัตทิางแรงงานทีด่ ี(Good Labour Practices (GLP) 

     5.2.4  การยกระดบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
ในปัจจุบันยังขาดการวเิคราะห์และความเขา้ใจเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างานของงานบรกิาร จงึมีความจ าเป็น อย่างยิง่ที่จะตอ้งสรา้งความ

ตระหนักและความเขา้ใจอยา่งลกึซึง้วา่ท าไม พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ นี้ จะตอ้งบังคับใชก้ับงาน
บรกิารดว้ย กระบวนการนี้ สามารถใชป้ระสบการณ์ของแคนดูบารข์องเอ็มพาวเวอร์ รวมทัง้
ประสบการณ์ ระดับสากลเกีย่วกับความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

ในธรุกจิภาคบรกิารในประเทศนวิซแีลนด ์และ รัฐนวิเซาทเ์วลสป์ระเทศออสเตรเลยี  

 ขอ้เสนอแนะ  

จากรายงานทีไ่ดน้ าเสนอความซบัซอ้นหลายประการ ขอ้กังวลของสงัคมและ ธรรมชาติ
ทีเ่ป็นมาอยา่งยาวนาน เอ็มพาวเวอรแ์ละชมุชนพนักงานบรกิารมเีสนอแนะใหม้โีครงการ น ารอ่ง

เป็นเวลา 5 ปี ในชมุชนเชยีงใหมแ่ละพัทยาทีม่บีรบิททีห่ลากหลายทัง้คนท างานบรกิารทางเพศ  

สถานบรกิาร เนือ่งจากทัง้ 2 พืน้ทีม่อีงคก์รเอกชนทีท่ างานกับพนักงานมายาวนานเขา้ใจบรบิท
ในพืน้ทีเ่ป็นอยา่งด ีโดยโครงการตน้แบบนีจ้ะด าเนนิการในแบบบรูณการท างานรว่มมอืกับทกุ
ภาคสว่น น ามาตรฐานใหมด่า้นงานทีม่คีณุคา่มาพัฒนา น าไปปฏบิัตจิรงิ และ ใหม้กีารบังคับใช ้

ในสถานบรกิารตา่งๆทีม่อียูใ่นพืน้ที ่ 

 

ข ัน้ตอนการด าเนนิงาน:  

 
1. รัฐจัดตัง้คณะท างานทีม่ทีกุภาคสว่น รัฐและเอกชน ตัวแทนพนักงานบรกิาร ตัวแทน

ผูป้ระกอบการ นักวชิาการดา้นสงัคม กฎหมาย เพือ่ใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูและขอ้เสนอทีต่รงจดุใน
การทบทวนยกเลกิการเอาผดิกับคนท างานบรกิารทางเพศ 

2. ใหรั้ฐ มกีารตดิตาม บังคับใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงาน ตามขอ้เสนอ CEDAW 2017 กับ
สถานบรกิาร 

3. จัดตัง้คณะท างานตดิตาม การจัดสภาพการท างาน เงือ่นไขการท างาน ใหพ้นักงานบรกิาร
สามารถเขา้สทิธติา่งๆ ทัง้สขุภาพ คุม้ครองแรงงาน ในระหวา่งทีม่กีารทบทวน กฎหมาย
ปราบปราบการคา้ประเวณี  
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การวางคอ้นเดมิ คอื กฎหมายปราบปรามการคา้ประเวณีลงกอ่น  
เราจะสามารถสรา้งเครือ่งมอืใหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพ  
เครือ่งมอืทีช่ว่ยสรา้งสงัคมใหม้คีวามเขม้แข็ง 

 สงัคมทีง่านทกุประเภท 

รวมท ัง้งานบรกิาร คอื งานทีม่คีณุคา่ 

โดยไมท่ ิง้ใครไวข้า้งหลงั 

 
บรรณานกุรม 
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