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                        พนกังานบรกิาร ทวงถามใหร้ฐับาลปฏบิตัติามอนสุญัญา CEDAW   

ในกลางดกึของวันที ่19 สงิหาคม 2560 มกีารบกุทลายเพือ่ไดจ้ับผูห้ญงิเอาผดิตาม พระราชบญัญตัป้ิองกนัและ

ปราบปรามการคา้ประเวณีทีโ่รงแรมศรสีขุ จังหวัดนนทบรุ ีผูส้ ือ่ขา่วรายงานวา่เป็นการปฏบิตักิารทีร่ว่มมอืกนัของสว่น

ก ากบัสบืสวนและปราบปราม กรมการปกครอง กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจั์งหวัดนนทบรุ ีเจา้

พนักงานปกครองช านาญการจังหวัดนนทบรุ ี กอ.รมน.จ.นนทบรุ ีพรอ้มก าลังเจา้หนา้ที ่อส. ต ารวจ ทหาร กวา่ 50 

นาย เพือ่เขา้จับกมุหญงิสาว 22 คน ขอ้มลูทีส่ ือ่รายงานยงัระบอุกีวา่นีเ่ป็นการปฏบิตักิารการลอ่ซือ้กอ่นมกีาร

จบักมุ 

กฎหมายไดจ้ ากัดปฏบิัตกิารการล่อซือ้ไวอ้ย่างชัดเจน ระบุตามประมวลกฎหมายว่าดว้ยวธิีพจิารณาความอาญา 
พ.2477 มาตรา 226 ระบุไวว้่าพยานวตัถุ พยานเอกสาร หรอืพยานบุคคลซึง่น่า จะพสิูจนไ์ดว้า่จ าเลยมผีดิ
หรอืบรสิทุธิ ์ใหอ้า้งเป็นพยานหลกัฐานได ้แตต่อ้งเป็นพยานชนดิทีม่ไิดเ้กดิขึน้จากการจงูใจ มคี าม ัน่สญัญา 
ขูเ่ข็ญ หลอกลวงหรอืโดยมชิอบประการอืน่  
 
การลอ่ซือ้พนักงานบรกิารเป็นประเด็นหว่งใยดา้นสทิธมินุษยชนในประเทศไทยมานาน ตัง้แตก่อ่น 2546  
ปี 2559 พนักงานบรกิารสมาชกิมลูนธิเิอม็พาวเวอร ์ไดร้อ้งขอใหค้ณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต(ิกสม) 1

ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชนจากการลอ่ซือ้  กสม.น าโดยคณุ องัคณา นลีะไพจติร ไดท้ าการตรวจสอบ  
ระหวา่งทีม่กีารตรวจสอบนัน้ก็มกีารลอ่ซือ้ บกุทลาย กวาดจับพนักงานบรกิารทีส่ถานประกอบการ ‘นาตาร ีอาบ อบ 
นวด’  ซึง่กสม.โดยคณุ องัคณา นลีะไพจติร ไดม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติอ่พยานและเหยือ่จากการลอ่ซือ้และบกุ
ทลายสถานประกอบการนาตาร ี
 
ประเทศไทยเขา้เป็นภาคไีดล้งนามอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ (CEDAW) และมี
ผลบงัคบัใชก้บัประเทศไทย  มลูนธิเิอ็มพาวเวอร ์ไดส้ง่รายงานเงา2 ตอ่คณะกรรมการ CEDAW ในรายงานของเราได ้
ระบกุารลอ่ซือ้และความรนุแรงทีเ่กดิจาการบกุทลายซึง่เป็นประเด็นหลกัทีห่ว่งใยประเด็นหนึง่ของผูห้ญงิในประเทศ
ไทย  
 
คณะกรรมการ CEDAW ไดถ้ามค าถามต่อรัฐบาลไทย ซึง่รัฐไทยไดน้ าเสนอรายงาน CEDAW เมือ่วันที ่5 กรกฎาคม 
2560 ทีผ่า่นมา คณะกรรมการ CEDAW ไดแ้สดงความหว่งใยการใชก้ารลอ่ซือ้และการบกุทลายซึง่เป็นการ
ละเมดิสทิธผิูห้ญงิทีท่ างานเป็นพนกังานบรกิารในประเทศไทย 
 
ในครัง้นี้มตีัวแทนรัฐบาล 31ท่านทีไ่ดเ้ดนิทางไปตอบค าถามของคณะกรรมการ  CEDAW น าโดยรองปลัดกระทรวง
การพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เมือ่มกีารถามเรือ่งการลอ่ซือ้และการบกุทลาย 
ตัวแทนรัฐบาลไทยไดต้อบค าถาม น าโดยพล.อ.ไกรบญุ ทรวดทรง ผูบ้ัญชาการส านักยทุธศาสตรต์ ารวจ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (ผบช.สยศ.ตร.)  ว่า“เรือ่งกรณี ล่อซือ้ ปฏบิตักิารนี ้เราใคร่ขอยนืยนัใหค้วามม ัน่ใจว่า
คณะกรรมการฝ่ายยุทธการต ารวจไม่เคยมี นโยบายปฏบิตักิารเชน่นีเ้ลย และไม่สนบัสนุนใหเ้จา้หนา้ที่
ต ารวจ ส านกังานต ารวจแหง่ชาตใิชว้ธินี ี ้ส านกังานต ารวจแหง่ชาตไิทย ยนิดรีบัฟังขอ้มูลหรอืการรอ้งเรยีน
จากทุก ๆ คนเกีย่วกบัการปฏบิตัทิ ีไ่ม่ถูกตอ้ง และพรอ้มเสมอทีจ่ะท าการสอบสวนเอาผดิต่อเจา้หนา้ที่
เหลา่น ัน้ “3 
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คณะกรรมการ CEDAW ไดส้ง่ขอ้สรปุและสงัเกตจากการรายงานของรัฐบาลไทยเมือ่วันที ่24 กรกฎาคม
ที่ผ่านมา 4 ซึง่คณะกรรมการ CEDAW ไดแ้สดงความเห็นเนน้ย ้าไปถงึผลกระทบดา้นลบต่อสทิธิ
มนุษยชนของผูห้ญิงจากกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการคา้ประเวณีและการ
ปฏบิัตกิารของเจา้พนักงานของรัฐทีบ่ังคับใชก้ฎหมายโดยเฉพาะการล่อซือ้และบกุทลายสถานบรกิาร 
ประเด็นขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ CEDAW 5 มวีา่ 

“ขอ้ 26. คณะกรรมการกงัวล…. คณะกรรมการยงัมขีอ้สงัเกตดว้ยความกงัวลดว้ยวา่ พนกังาน
บรกิารหญงิมกัถกูสนันษิฐานวา่กระท าความผดิฐานคา้ประเวณีตามพระราชบญัญตันิีแ้ละถกูจบักมุ
และปฏบิตัอิยา่งดหูมิน่ ในการใชก้ าลงัรนุแรงบกุเขา้ตรวจคน้สถานบรกิาร และตกเป็นเป้าการลอ่
ซือ้ของต ารวจ คณะกรรมการยงักงัวลอกีกบัรายงานทีว่า่ มเีจา้หนา้ทีร่ว่มมอืกบัการแสวงหา
ประโยชนโ์ดยมชิอบจากผูห้ญงิ …..“ 
ขอ้ 27. คณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะตอ่รฐัไทย… 
 (d) ยุตกิารใชก้ าลงัรุนแรงในการตรวจคน้สถานบรกิารโดย ยุตกิารล่อซือ้ และการรดีไถทนัท ี    
ใหน้ าตวัเจา้หนา้ทีด่ ารวจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระท าเหลา่น ัน้มาลงโทษ 
 (f) ประกนัว่าจะมกีารบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงานและสวสัดกิารสงัคมกบัสถานบนัเทงิทุกแห่ง 
โดยเฉพาะส าหรบัผูห้ญงิทีเ่ป็นพนกังานของสถานบรกิารทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมาย 

 
เครอืขา่ยผูห้ญงิและผูห้ญงิเพศหลากหลายในประเทศไทยทีต่ดิตามการปฏบิัตติามอนุสัญญา CEDAW ซึง่มลูนธิ ิ 
เอ็มพาวเวอร์ และพนักงานบรกิาร รูส้กึยนิดีที่ตัวแทนรัฐบาลไทยไดใ้หห้ลักประกันอย่างจรงิใจต่อคณะกรรมการ 
CEDAW วา่รัฐไทยไมเ่คยมนีโยบายการลอ่ซือ้ ฯ และการทีค่ณะกรรมการ CEDAW ใหค้วามส าคัญและแนะใหรั้ฐไทย
ตระหนักว่าพนักงานบรกิารมสีทิธทิีไ่ดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายแรงงานเท่าเทยีมกับผูห้ญงิทีท่ างานในอาชพี  
อืน่ ๆ  
 
เมือ่วันที่ 16 สงิหาคมทีผ่่านมา น.ส.ไหม จันตา ตัวแทนจากมูลนิธเิอ็มพาวเวอร์ ไดร้่วมแถลงข่าวที่สถานทูต
เนเธอรแ์ลนด ์ กบัเครอืขา่ยผูห้ญงิและผูห้ญงิเพศหลากหลายในประเทศไทยทีต่ดิตาม CEDAW  ไหมไดแ้สดงออก
ถึงความรูส้ ึกเราเขา้ถึงความยุติธรรม ของสังคมและความโล่งใจที่พนักงานบริการในประเทศไทยไดรู้ว้่า 
คณะกรรมการ CEDAW ไดเ้สนอใหรั้ฐบาลยตุกิารลอ่ซือ้และบกุทลายโดยทันท ีไหมกลา่ววา่ “ไมว่า่การคา้ประเวณีจะ
มคีวามผดิหรอืไมก่็ตาม ไมไ่ดห้มายความวา่ เจา้หนา้ทีรั่ฐหรอืใครจะ สามารถกระท าการหรอืเลอืกปฏบิัตกิับพนักงาน
บรกิารยงัไงก็ได ้เจา้หนา้ทีต่อ้งปฏบิตัติามกฎหมาย เราเป็นผูห้ญงิทีท่ างาน เราเป็นแมแ่ละเป็นหัวหนา้ครอบครัว เรา
สมควรไดรั้บสทิธทิี่จะไดค้วามคุม้ครองตามกระบวนของกฎหมายอย่างเป็นธรรมเราตอ้งไดรั้บการปฏบิัตโิดยการ
ค านงึถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์“ 

 
ผา่นมาแคส่ามวัน ความรูส้กึทีเ่รายนิดกี็กลับกลายเป็นความผดิหวังและสับสนแทน เราสับสนว่าท าไมการล่อซือ้และ
บกุทลายไดเ้กดิขึน้  หลังจากไมก่ีอ่าทติยท์ีต่ัวแทนรัฐบาลไทยใหค้ ามัน่สญัญาตอ่คณะกรรมการ CEDAW วา่ ไทยไม่
มนีโยบายการล่อซือ้ บกุทลาย  และไมส่นับสนุนใหเ้จา้หนา้ทีต่ ารวจใชว้ธิกีารนี้ ?  ซึง่ยังคงเกดิการล่อซือ้และบุก
ทลายโดยไมค่ านงึถงึการเคารพศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องเรา เจา้หนา้ทีฝ่่ายต่างๆ ยังคงไมใ่หก้ารคุม้ครองสทิธิ
มนุษยชนตามทีไ่ดใ้หค้ าสญัญากบัคณะกรรมการ CEDAW ไว ้
เราเรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลไทย โดยเฉพาะกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทยและส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิใหก้ลบัไปดคู ามัน่สญัญาทีไ่ดใ้หไ้วต้อ่คณะกรรมการ CEDAW    
ณ กรงุเจนวีา และใหป้ฏบิตัติามขอ้ผกูพัน โดยเฉพาะทีต่อ้งท าตามขอ้เสนอแนะ คอื  
เจา้หนา้ทีจ่ะ 

1. ยตุกิารลอ่ซือ้ โดยทนัท ี
2. ยตุกิารใชก้ าลงัรนุแรงบกุทลาย ในการตรวจสถานบรกิาร  
3. แกไ้ขท าใหไ้มม่กีารรดีไถตอ่ไป 
4. บงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงานกบัสถานบรกิาร  
5. ใหม้กีารทบทวน พรบ ปรามคา้ประเวณี ไมใ่หพ้นกังานบรกิารมคีวามผดิ 
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