
การมาท างานนวดแผนไทยในสโลวกั 

 

  ปจัจบุนั มแีนวโน้มทีห่ญงิไทยสนใจจะมาท างานเป็นพนกังานนวดแผนโบราณในโรงแรม 

และสปาในประเทศสโลวกั ซึง่เป็นหนึ่งในประเทศยโุรปตะวนัออกเพิม่มากขึน้ สาเหตุส าคญัเนื่องจาก

เหตุผลทางเศรษฐกจิ หลายคนไดร้บัการชกัชวนจากบรรดาหญงิไทยทีป่จัจบุนัท างานเป็นพนกังานนวดใน

สโลวกัอยูแ่ลว้ บางส่วนทราบขา่วจากโรงเรยีนสอนนวดแผนไทย อาท ิ วดัโพธิ ์ และโรงเรยีนสอนนวดตาม

หลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิารทัว่ไป โดยเมือ่กลุ่มหญงิไทยเหล่านี้เขา้ไปเรยีนในสถาบนัดงักล่าว จะมี

นายหน้าเขา้ไปชกัชวนใหเ้ดนิทางมาท างานในสโลวกั โดยเสนอเงนิเดอืนเป็นสิง่ล่อใจ และมบีางส่วนที่

ทราบข่าวจากการประกาศลงโฆษณา โดยมตีวัแทนของบรษิทัผูป้ระกอบการในสโลวกัทีท่ างานอื่นใน

ประเทศไทยเป็นผูด้ าเนินเรื่องในการเดนิทางให ้  

  ในการเดนิทางมาท างานในสโลวกัเพื่อเป็นพนกังานนวดนี้ แตกต่างจากการไปท างาน

ต่างประเทศของแรงงานไทยในประเทศอื่นๆ เช่น ไตห้วนั หรอื เกาหลใีต ้ทีด่ าเนินการผ่านบรษิทัจดัหางาน 

ทีค่นงานอาจตอ้งจ่ายค่าบรกิารใหแ้ก่บรษิทัจดัหางานเหล่านัน้ก่อนเดนิทาง แต่ในกรณขีองสโลวกั จะด าเนิน 

การในลกัษณะการท าสญัญาจา้งงานโดยตรงระหว่างแรงงานไทยกบันายจา้งหรอืบรษิผัูป้ระกอบการ ไมผ่่าน

บรษิทัจดัหางาน โดยนายจา้งหรอืผูป้ระกอบการในสโลวกัจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้า่ยบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ค่าวซี่า 

ค่าด าเนินการเอกสาร ฯลฯ และนายจา้งหรอืผูป้ระกอบการจะใหแ้รงงานไทยเหล่านี้ลงชื่อในสญัญาจา้งงาน 

ซึง่ส่วนใหญ่จะมขีอ้ความทีเ่ป็นมาตรฐาน ไมข่ดักบักฎหมายแรงงานสโลวกั อาท ิ ก าหนดชัว่โมงการท างาน 

ไมเ่กนิ 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์นายจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไป-กลบั นายจา้งรบัผดิชอบเรือ่ง

ทีพ่กั อาหาร การเดนิทาง บตัรโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบัเมอืงไทยเมือ่ท างานครบ 1 ปี และแรงงานไทย

เหล่านี้จะยอมลงนามในสญัญาฯ โดยไมต่่อรองหรอืเรยีกรอ้งสทิธปิระโยชน์ใดๆ ทัง้สิน้ แมว้่าบางสญัญาฯ 

จะมขีอ้ความบางส่วนทีไ่มม่กีารแจกแจงรายละเอยีด และมนีัยเป็นการเอาเปรยีบแรงงาน โดยมคีวามหวงัว่า

จะไดม้าท างานต่างประเทศ ไดร้บัค่าตอบแทนสงู ตามทีร่ะบุในสญัญาจา้งงาน ซึง่มกีารระบุอตัราการจา้ง

งานแตกต่างกนัไประหว่าง 500-700 ยโูรต่อเดอืน ทัง้นี้ สญัญาจา้งงานส่วนใหญ่จะท าเป็นภาษาสโลวกั

โดยมคี าแปลภาษาองักฤษก ากบั   

  แรงงานไทยหลายรายโชคดทีีน่ายจา้งยนิยอมปฏบิตัติามสญัญาจา้งงาน แต่กม็หีลายราย

ทีถู่กเอาเปรยีบแรงงาน เท่าทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ ไดร้บัการรอ้งเรยีน  คอื นายจา้งใชใ้หท้ างานตัง้แต่

วนัแรกทีเ่ดนิทางถงึทีพ่กั ตอ้งท างานเกนิกว่าสปัดาหล์ะ 40 ชัว่โมง ไมม่วีนัหยดุ เงนิเดอืนไดร้บัไมต่รง

ตามทีร่ะบุในสญัญา โดยนายจา้งอา้งว่าหกัเป็นค่าใชจ้่ายทีน่ายจา้งไดจ้่ายใหล้่วงหน้าเป็นค่าบตัรโดย สาร

เครือ่งบนิ ค่าวซี่า ค่าด าเนินเรือ่งและค่าเอกสาร ค่าประกนัสงัคม ประกนัสุขภาพ โดยนายจา้งไมแ่จกแจง

รายละเอยีดการท างาน การท างานล่วงเวลา แต่เหมาจา่ยเป็นรายเดอืน ส าหรบัเงนิเดอืนทีไ่ดร้บั 

หญงิไทยเหล่านี้ตอ้งเจยีดเป็นค่าอาหาร เนื่องจากไมส่ามารถรบัประทานอาหารทีน่ายจา้งจดัหาได ้ และ



อาหารทีซ่ือ้เป็นอาหารและเครือ่งปรุงไทยทีม่รีาคาสงูมากตามอตัราค่าครองชพี อาท ิ ขา้วสาร 18 กโิลกรมั 

ราคา 40 ยโูร หรอืประมาณ 1,720 บาท น ้าปลาขวดละ 2 ยโูร จงึท าใหห้ญงิไทยเหล่านี้แทบไมเ่หลอืเงนิ

เกบ็เพื่อส่งกลบัใหค้รอบครวัในประเทศไทยเลย และไม่กลา้ทีจ่ะบอกครอบครวัทางเมอืงไทยถงึความยาก 

ล าบากในการด ารงชวีติในต่างแดน ทัง้สภาพอากาศทีห่นาวเยน็ อุปสรรคในดา้นภาษา ปญัหากบันายจา้ง 

และเพื่อนรว่มงาน บางคนหาทางออกโดยการเสพสุราและของมนึเมา 

  นอกจากนี้ โดยทีส่ถานทีท่ างานของพนกังานนวดเหล่านี้มกัเป็นโรงแรมหรอืสปาทีต่ ัง้อยู่

ในเขตทีม่นี ้าพุรอ้นหรอืโคลนรอ้น ซึง่เป็นสถานทีพ่กัผ่อนทีม่ชีื่อเสยีงของคนในยโุรป ดงันัน้ พนกังานนวด

ทีต่อ้งแยกยา้ยกนัไปท างานในสาขาต่างๆ ของกลุ่มธุรกจิสปาเหล่านี้ หลายคนตอ้งอยูค่นเดยีวในสถานที่

ห่างไกลจากเมอืง หาซือ้ของล าบาก งานหนัก ไมม่เีพื่อนคุยผ่อนคลาย ท าใหเ้กดิความเครยีดและกดดนั

สงู นอกจากนี้ การทีต่อ้งท างานหนกั เนื่องจากมพีนกังานนวดน้อย ท าใหพ้นกังานบางคนเกดิการอกัเสบ

ทีก่ลา้มเนื้อมอืและแขน ซึง่บางครัง้นายจา้งกด็แูล แต่คนทีโ่ชคไมด่กีต็อ้งทนท างานต่อไป และโดยทีผู่ม้า

ใชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นชาวตะวนัตกทีม่รีปูร่างใหญ่ และตอ้งการใหล้งน ้าหนกันวดแรง ท าใหพ้นกังาน

นวดตอ้งใชแ้รงมากขึน้ เนื่องจากลกูคา้เหล่านี้มกัเรยีกรอ้งใหท้ าตามทีต่นตอ้งการ และนายจา้งกจ็ะออก

กฎอยา่งเครง่ครดัใหพ้นกังานตอ้งท าตามความประสงคข์องลกูคา้  

  ดงันัน้ เพื่อเป็นการเตรยีมตวัใหพ้รอ้มก่อนมาท างาน สถานเอกอคัรราชทตูฯ ขอแนะน า

ใหแ้รงงานไทยทุกคนศกึษาขอ้มลูดา้นล่าง ดงันี้ 

ข้อควรรู้ส าหรบัแรงงานไทยท่ีประสงคจ์ะมาท างานนวดแผนไทยในสโลวกั  
  1. ในการเดนิทางออกมาท างานทีส่โลวกั เจา้หน้าทีก่ระทรวงแรงงานทีป่ระจ าทีส่นามบนิ
สุวรรณภูมจิะตรวจสอบเอกสารของแรงงานไทยว่า มสีญัญาจา้งงานทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ ได้
ประทบัตรารบัรองแลว้หรอืยงั หากยงั เจา้หน้าทีจ่ะไมอ่นุญาตใหแ้รงงานไทยเดนิทางออกนอกประเทศ 
ดงันัน้ แรงงานไทยจะตอ้งด าเนินการเรือ่งเอกสารใหส้มบูรณ์ก่อน จงึจะสามารถเดนิทางมาท างานทีส่โลวกั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  2.  แรงงานไทยตอ้งตรวจสอบรายละเอยีดในสญัญาจา้งงานใหถ้ีถ่ว้น (ดแูนวทางการ
รบัรองสญัญาจา้งงานใน website ของสถานเอกอคัรราชทตูฯ : www.thaiembassy.at) โดยเฉพาะใน
ประเดน็การท างานและสทิธปิระโยชน์ของตนเอง ไดแ้ก่ เงนิเดอืน ชัว่โมงการท างานต่อสปัดาห ์ ค่าตอบ 
แทนการท างานล่วงเวลา วนัหยดุประจ าสปัดาห ์ เวลาหยดุพกัระหว่างวนั ทีพ่กั อาหาร การจา่ยเงนิ
ประกนัสงัคม ประกนัสุขภาพ วนัหยดุประจ าปี การยตุสิญัญาจา้งงาน เงนิชดเชยกรณลีกูจา้งละเมดิ
สญัญาจา้งงาน ฯลฯ ไมค่วรหลงเชื่อบุคคลทีม่าชกัชวนใหม้าท างานทีม่กัอา้งว่า ใหล้งนามในสญัญาฯ ไป
ก่อน เนื่องจากเมือ่เกดิการเอาเปรยีบแรงงานและมกีารฟ้องรอ้งขึน้ นายจา้งจะยดึเอาสญัญาจา้งงานที่
แรงงานไทยไดล้งลายมอืชื่อเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นหลกัฐานประกอบในการต่อสูค้ด ี   
  3.  ในการลงนามในสญัญาจา้งงาน นอกเหนือจากการลงลายมอืชื่อในตอนทา้ยของ
สญัญาฯ แรงงานไทยควรลงลายมอืชื่อก ากบัดา้นล่างของสญัญาทุกหน้า เน่ืองจากปจัจบุนั มกีารตรวจ
พบว่า นายจา้งบางรายไดแ้กไ้ขตวัเลขในสญัญาฯ บางขอ้ อาท ิระยะเวลาจา้งงานจาก 1 ปี เป็น 2 ปี  



  4.  ในการลงนามในสญัญาจา้งงาน ขอใหแ้รงงานไทยเป็นผูล้งนามเอง หากมกีารตรวจ
พบว่า แรงงานไทยไดใ้หผู้อ้ื่นปลอมลายมอืชื่อลงนามในสญัญาจา้งงานให ้ สถานเอกอคัรราชทตูฯ จะถอื
ว่า บุคคลผูน้ัน้ไดย้ื่นเอกสารเทจ็ต่อเจา้พนกังาน สถานเอกอคัรราชทตูฯ จะไม่รบัรองเอกสารการจา้งงานฯ 
ดงักล่าว และจะบนัทกึรายชื่อทัง้บุคคลทีป่ลอมแปลงลายมอืชื่อ และบุคคลทีย่นิยอมใหผู้อ้ื่นปลอมแปลง
ลายมอืชื่อของตนแจง้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 
  5.  เตรยีมความพรอ้มในดา้นภาษาพืน้ฐาน (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาทอ้งถิน่) สุขภาพ
กาย และสุขภาพจติ เนื่องจากการมาท างานในต่างแดน ตอ้งเผชญิความกดดนัในการปรบัตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มใหม ่การด ารงชวีติ อาหาร และอุปสรรคในดา้นภาษา 
  6. ควรสมคัรเป็นสมาชกิกองทุนเพื่อช่วยเหลอืคนหางานไปท างานในต่างประเทศทีก่ระทรวง
แรงงาน เพื่อสทิธปิระโยชน์และความคุม้ครองจากเงนิกองทุนฯ ตามบทบญัญตัริะเบยีบกระทรวง แรงงานว่า
ดว้ยการบรหิารกองทุนเพื่อช่วยเหลอืคนหางานไปท างานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 
  7.  กรณเีขา้ท างานแลว้ หากนายจา้งเรยีกรอ้งใหล้งนามในสญัญาจา้งงานใหม ่ แรงงาน
ไทยจะตอ้งตรวจสอบรายละเอยีดในสญัญาจา้งงานใหร้อบคอบ และพงึระลกึเสมอว่า สญัญาฯ ทีน่ายจา้ง
ใหล้งนามใหมส่่วนใหญ่จะมขีอ้ความทีแ่ตกต่างจากสญัญาฯ ฉบบัเดมิ และมกีารเอาเปรยีบแรงงาน ดงันัน้ 
จงึไมค่วรทีจ่ะลงนามใดๆ ในสญัญาฯ อื่นๆ อกี โดยตอ้งยนืยนักบันายจา้งว่า สญัญาฯ ฉบบัเดมิยงัคงมผีล
ใชบ้งัคบัอยู ่   
  8.  เมือ่เขา้มาท างานในสโลวกัแลว้ พงึระลกึไวเ้สมอว่า หากวซี่าการท างานขาดหรอื
หมดอาย ุหมายถงึว่า สทิธใินการพ านกัในสโลวกัไดส้ิน้สุดลงเช่นกนั การทีแ่รงงานไทยจะเปลีย่นงานจาก
บรษิทัหน่ึงไปยงัอกีบรษิทัหนึ่ง โดยไมแ่จง้นายจา้งเก่า นายจา้งเก่ามสีทิธทิีจ่ะยกเลกิวซี่าเดมิ ซึง่
หมายความว่า แรงงานไทยพ านกัอยูใ่นสโลวกัอยา่งผดิกฎหมาย และเจา้หน้าทีต่ ารวจมสีทิธจิบักุมใน
ฐานะผูพ้ านกัอยูใ่นประเทศอยา่งผดิกฎหมาย (ปจัจุบนั นายจา้งหลายรายไดใ้ชว้ธิลีดั โดยไมต่อ้งการเสยี
ค่าใชจ้่ายส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบนิ และค่าด าเนินเอกสาร จงึเสนอเงนิเดอืนใหใ้นอตัราทีส่งูกว่านายจา้ง
เก่า ซึง่แรงงานไทยบางคนเลอืกไปท างานกบันายจา้งใหมด่ว้ยแรงจงูใจดงักล่าว โดยไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย
ทอ้งถิน่ทีก่ าหนดใหแ้จง้นายจา้งเก่าทราบล่วงหน้าก่อน 2 เดอืน หรอืตามระยะเวลาทีร่ะบุในสญัญาฯ ซึง่
ท าใหเ้กดิการฟ้องรอ้งด าเนินคด ีและนายจา้งเก่าแจง้เจา้หน้าทีต่ ารวจใหจ้บักุมแรงงานไทยดงักล่าว)  
  9.  กรณแีรงงานไทยกระท าการใดๆ โดยพลการ โดยเฉพาะในขอ้ 8 ขา้งตน้ ซึง่เป็นการ
ขดักบัสญัญาจา้งงานฯ และมาเรยีกรอ้งใหส้ถานเอกอคัรราชทตูฯ ใหค้วามช่วยเหลอืภายหลงันัน้ สถาน
เอกอคัรราชทตูฯ ไมอ่ยูใ่นฐานะทีจ่ะด าเนินการใดๆ ได ้ ดงันัน้ จงึควรหารอืเจา้หน้าทีส่ถานทตูฯ ใน
เบือ้งตน้ก่อน เพื่อป้องกนัปญัหาการฟ้องรอ้งจากนายจา้งทีจ่ะเกดิตามมา  
  
 

สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเวยีนนา 
กุมภาพนัธ ์2554 

 


