Thailand Report 2019_TH.indd 1

9/26/2562 BE 12:02 PM

การย้ ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562

คณะท�ำงานเฉพาะเรื่ องแห่ งสหประชาชาติว่าด้ วยการย้ ายถิ่นของประเทศไทย
เรี ยบเรี ยงโดย Benjamin Harkins
องค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
(IOM)

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO)

องค์การทุนเพื่อเด็ก
แห่งสหประชาชาติ
(UNICEF)

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO)

องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของ
ผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ
(UN WOMEN)

องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ
(FAO)

องค์การอนามัยโลก
(WHO)

กองทุนประชากร
แห่งสหประชาชาติ
(UNFPA)

กองทุนพัฒนาเงินทุน
แห่งสหประชาชาติ
(UNCDF)

ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
(UNHCR)
ส�ำนักงานป้องกันยาเสพติด และ
ปราบปรามอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ
(UNODC)

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UNDP)

โครงการความร่วมมือเพื่อต่อต้าน
การค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ
(UN-ACT)

Thailand Report 2019_TH.indd 2

ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่
เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การ
สหประชาชาติ
(OHCHR)
โครงการเอดส์
แห่งสหประชาชาติ
(UNAIDS)

9/26/2562 BE 12:02 PM

การย้ ายถิ่น
ของ

ประเทศไทย
ฉบับปี 2562

เรี ยบเรี ยงโดย

Benjamin Harkins

Thailand Report 2019_TH.indd 1

9/26/2562 BE 12:02 PM
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ค�ำน�ำ
รายงานการย้ายถิ่นของประเทศไทย พ.ศ. 2562 เป็นรายงานฉบับที่ 5 นับตั้งแต่สมาชิกของคณะท�ำงานเฉพาะเรื่องแห่ง
สหประชาชาติ ว่าด้วยการย้ายถิ่นจัดท�ำรายงานฉบับแรกขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 เช่นเดียวกับรายงานฉบับก่อนๆ รายงานฉบับนี้
มุ่งหวังที่จะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับแนวทาง และรูปแบบการย้ายถิ่นในประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยบทที่มีหัวข้อหลักต่างๆ ที่ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในเรื่องการจัดท�ำ และการด�ำเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติด้านการย้ายถิ่น โดยอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และผ่าน
การกลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญประจ�ำหน่วยงานสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
ในฐานะประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของผู้ย้ายถิ่น ผู้พลัดถิ่น และผู้ลี้ภัย ประเทศไทยถือเป็นจุดศูนย์กลางการย้าย
ถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับตั้งแต่รายงานฉบับ พ.ศ. 2557 ได้รับการตีพิมพ์ ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้
เห็นว่าการย้ายถิ่นในประเทศไทยมีความเข้มข้นขึ้น ประชากรที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยในประเทศมีจ�ำนวนประมาณ 4.9 ล้านคน
โดยเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 3.7 ล้านคน ใน พ.ศ. 2557
การมีประชากรผู้สูงอายุ อัตราการว่างงานต�่ำ และการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะ
ต้องการแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้ย้ายถิ่นจะมีบทบาทที่สำ� คัญต่อการพัฒนาของประเทศไทย ขณะที่
ไทยก�ำลังรวมตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และก�ำลังปรับโครงสร้างเชิงเศรษฐกิจภายใต้นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 การจัดท�ำนโยบายทีร่ บั รองการบริหารจัดการการย้ายถิน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เป็นสิง่ ทีป่ ระเทศไทยควรให้ความส�ำคัญ
ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนใน พ.ศ. 2562
รายงานฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นในขณะที่รัฐบาลไทยก�ำลังพยายามอย่างหนักในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และต่อต้านสภาพการ
ท�ำงานที่มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่น ที่ผ่านมา รัฐได้ใช้หลากหลายมาตรการเพื่อรับมือประเด็นดังกล่าว เช่น การ
ประกาศใช้พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว การจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
และการยื่นสัตยาบันสารพิธีสารของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มกฎระเบียบ
ของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถหยุดการคุกคามผู้ย้ายถิ่นได้ รัฐบาลจ�ำเป็นต้องร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น
ภาคส่วนเอกชน ประชาสังคม สหภาพแรงงาน องค์กรระหว่างประเทศ และสื่อ เพื่อส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการ
ท�ำงานที่มีคุณค่าส�ำหรับผู้ย้ายถิ่น
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ. 2030 (2030 Agenda on Sustainable Development) และข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย
การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) ระบุ
ว่า สหประชาชาติจะสนับสนุนประเทศไทยด้านความพยายามในการจัดท�ำนโยบาย และโครงการที่จะสร้างประโยชน์สูงสุด
ให้กับการย้ายถิ่นฐานของผู้ย้ายถิ่นและสังคม ผ่านการจัดท�ำกรอบการบริหารจัดการที่ที่มุ่งฐานสิทธิ ให้ผลในระยะยาว และ
มีความสอดคล้อง โดยหวังว่าการย้ายถิ่นจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตและการพัฒนาที่เสมอภาค และครอบคลุม
ส�ำหรับทุกคน
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ค�ำขอบคุณ
รายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากการด�ำเนินงานร่วมกัน ของคณะท�ำงานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยการย้ายถิ่น
(United Nations Thematic Working Group on Migration) โดยมีองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเป็น
ประธานด�ำเนินการ บทที่มีหัวข้อหลักต่างๆ ในรายงานฉบับนี้ จัดท�ำขึ้นโดยแต่ละหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ และ
ได้ระบุเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานผ่านการเขียนร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน ผู้เรียบเรียง
ขอขอบคุณผู้เขียนทุกคนส�ำหรับความตั้งใจในการวิเคราะห์สถานการณ์การย้ายถิ่นในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว และแม่นย�ำ
การวิจยั ฉบับนีจ้ ะไม่เกิดขึน้ หากขาดการมีสว่ นช่วยเหลือจากผูอ้ อกแบบ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และตีพมิ พ์ ผูเ้ รียบเรียงขอขอบคุณ
Dana Graber Ladek ประธานคณะท�ำงานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติ Petra Neumann และ Reuben Lim ส�ำหรับการ
ช่วยเหลือที่แน่วแน่ระหว่างการจัดท�ำรายงานฉบับนี้ ในนามของส�ำนักงานไอโอเอ็มประจ�ำประเทศไทย
แต่ละบทของรายงานฉบับนี้ผ่านการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณผู้ทบทวนที่ได้กรุณาให้เวลา และความ
เชี่ยวชาญในการเสริมสร้างบทวิเคราะห์ต่างๆ ดังต่อไปนี้ Anna Olsen (ILO), Kuanruthai Siripatthanakosol (ILO),
Supavadee Chotikajan (ILO), Marja Paavilainen (ILO), Anjali Fleury (ILO), Nhan Tri Tran (ILO), Jackie Pollock (ILO),
Dana Graber Ladek (IOM), Petra Neumann (IOM), Reuben Lim (IOM), Chiaki Lee (IOM), Mary Grimwade (IOM),
Dmitry Poletayev (IOM), Paul Buckley (UN-ACT), Ichiro Miyazawa (UNESCO) และ Serge Berthomieu (UNHCR)
นอกเหนือจากกระบวนการการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน มีผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นในประเทศไทย 2 ท่าน ที่ได้กรุณาทบทวน
รายงานฉบับนี้โดยอิสระ ผู้เรียบเรียงขอแสดงความซาบซึ้งต่อ Dr. Supang Chantavanich ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ Jerry Huguet อดีต Chief of the Population and Development Section คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ และ
สังคมส�ำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ ส�ำหรับการสนับสนุนเชิงวิชาการที่มีคุณค่า
นอกจากนี้ ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่เอื้อเฟื้อข้อมูลทางสถิติที่ส�ำคัญให้กับผู้เขียน ประกอบด้วย
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อีกทั้ง ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นอย่างสูง ที่ให้ความเห็นต่อ
รายงานฉบับนี้ก่อนที่จะตีพิมพ์
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ John Maloy ในการช่วยเหลือในการแก้ไขต้นฉบับของรายงาน Piyaporm Uthanworapot ส�ำหรับการจัด
หน้า Nalatporn Taweesomboon ส�ำหรับค�ำแปลภาษาไทย และ Aree Moungsookjareoun (WHO), Chareefah Hetlorh (IOM),
Empower Foundation, Keuakul Purananda (UNICEF), Kuanruthai Siripatthanakosol (ILO), Natcha Suwanmalee (IOM),
Pukchanok Pattanatabud (IOM), Saranya Chittangwong (UN Women), Siripa Anuntawong (IOM), Sowirin Chuanprapun
(UNESCO), Sukanya Thongthumrong (UN Women), Supanat Kamfun (IOM), Utumporn Jitsutthiphakorn (UNCDF),
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และการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การการ
ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) องค์การอนามัยโลก (WHO) กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่ง
สหประชาชาติ (UNCDF) องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ
(UN WOMEN) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และส�ำนักงานผู้ประสานงาน (Resident Coordinators Office)

Benjamin Harkins
ผู้เรียบเรียง
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การย้ายถิ่นของประเทศไทย ฉบับปี 2562
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ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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การพิสูจน์สัญชาติ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการเพื่อการพัฒนา
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
สหพันธ์แห่งสมาคมเอเชียด้านการให้บริการจัดหางานต่างประเทศ
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง
สาขาส�ำคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
สาธารณรัฐเกาหลี
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
การด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กองทุนประกันสังคม
การประกันสังคม
โรคติดต่อที่ได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์
สมาคมสื่อสารการเงินระหว่างธนาคารนานาชาติ
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วัณโรค
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
บาทไทย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประกันสุขภาพแห่งชาติ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
สหราชอาณาจักร
องค์การสหประชาชาติ
โครงการความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ
กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ส�ำนักงานกิจการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
กรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ
องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ
เหรียญสหรัฐ
องค์การอนามัยโลก
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บทที่

03

สภาพการท�ำงานของผู้ย้ายถิ่นใน
ธุรกิจบริการทางเพศของประเทศไทย
Oliver Fisher, Anna Olsen และ
Leo Bernardo Villar / ILO

บทคัดย่อ:
การวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจบริการทางเพศในประเทศไทยส่วนใหญ่ มุ่งเน้นประเด็นการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
มากกว่าสภาพการท�ำงาน และความเป็นอยู่ของพนักงานบริการทางเพศ ในบางส่วนเกิดจากการท�ำงานบริการทางเพศเป็นสิ่ง
ผิดกฎหมายในประเทศไทย การเหมารวมงานบริการและการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเข้าด้วยกัน เป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถที่จะยอมรับว่าการท�ำงานในธุรกิจบริการทางเพศ เป็นการตัดสินใจของแต่ละบุคคล และของผู้ย้ายถิ่นเอง ธุรกิจ
บริการทางเพศของไทย ให้โอกาสแรงงานข้ามชาติในการรับค่าจ้างที่สูงขึ้นกว่าในประเทศต้นทาง หรือในภาคส่วนการท�ำงาน
อื่นๆ อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการทางเพศในปัจจุบัน ไม่สามารถได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับแรงงานข้าม
ชาติกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากความไม่ชอบด้วยกฎหมายของงาน และการไม่มีช่องทางการย้ายถิ่นที่ปกติให้เข้ามาสู่ภาคส่วนนี้ การ
ก�ำหนดให้การท�ำงานบริการทางเพศเป็นความผิดทางอาญา เพิ่มความเสี่ยงต่อแรงงานข้ามชาติที่เป็นพนักงานบริการทาง
เพศในการถูกแสวงหาประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย นโยบาย และสังคมที่เป็นระบบ รวมถึงการท�ำให้การท�ำงานของ
พนักงานบริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางอาญา และการทุ่มเทความพยายามด้านการคุ้มครองแรงงาน เป็นสิ่งจ�ำเป็นใน
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (และแรงงานไทย) ที่ทำ� งานบริการ และท�ำให้แรงงานกลุ่มนี้สามารถมีส่วนช่วยและมี
ส่วนร่วมต่อสังคมไทยและสังคมของตนมากยิ่งขึ้น

บทน�ำ
ความหมายของ “การท�ำงานบริการ” มักจะถูกเข้าใจผิด 1 ส�ำหรับเนื้อหาในบทนี้ การท�ำงานบริการ หมายถึงการท�ำงานบริการ
เพื่อแลกเปลี่ยนกับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจระหว่างผู้ใหญ่ที่ยินยอม ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง ชาย หรือคนข้ามเพศ และอื่นๆ
(ILO,1998; UNAIDS, 2015; NSWP, 2017) การท�ำงานบริการประกอบด้วยกิจกรรมหลายรูปแบบ ได้แก่ “การเกี้ยวพาราสี
การเปลื้องผ้า การเป็นเพื่อนเที่ยว” รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ และกิจกรรมทางเพศอื่นๆ (Parreñas, 2011)
ผู้ย้ายถิ่นที่ท�ำงานบริการอยู่ในจุดเชื่อมระหว่างการบริหารจัดการการย้ายถิ่น กฎหมายด้านแรงงานและธุรกิจ และขอบข่าย
งานด้านความยุติธรรมทางอาญา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมในการ
ควบคุมการย้ายถิ่น กลุ่มคนที่เป็นแรงงานข้ามชาติที่ทำ� งานบริการน้อยมากที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็น ผู้ย้ายถิ่นด้วยตนเอง
หรือเป็นผู้เลือกที่จะเข้าสู่ภาคส่วนนี้ อีกทั้ง การมีส่วนร่วมของแรงงานกลุ่มนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น บาร์ ร้านอาหาร และสถาน
ที่ท่องเที่ยว ยังคงถูกให้คุณค่าน้อยเกินไป ความแพร่หลายของการต่อต้านการค้ามนุษย์ การรวมกันของกฎหมายปกครอง
และอาญา และบรรทัดฐานการเลือกปฏิบัติที่ให้ค่าเพียงน้อยนิดต่อผู้หญิงที่ทำ� งานที่ถูกมองว่าใช้ทักษะต�่ำ ที่กล่าวมาเบื้องต้น
กลายเป็นการตอบสนองของรัฐต่อแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ
ประเทศไทย และอีกหลายประเทศล้มเหลวที่จะให้ความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานแก่กลุ่ม หญิง ชายและ
คนข้ามเพศ การท�ำงานบริการยังคงเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งอาจเกิดขึ้นและคงอยู่จากการตีตราและการเลือกปฏิบัติเกี่ยว
กับการท�ำงานบริการและคนท�ำงานบริการ การก�ำหนดให้การท�ำงานบริการเป็นความผิดทางอาญาท�ำให้เกิดความเสี่ยงยิ่งขึ้น
ส�ำหรับกลุ่มแรงงานที่ถูกมองว่าเป็นคนชายขอบที่ไม่มีความส�ำคัญนี้
1

หมายเหตุทางภาษา: ในบทนี้ ความหมายของ “แรงงานข้ามชาติ” และ “พนักงานบริการทางเพศ” ให้ใช้ตามศัพท์บัญญัติที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ค�ำว่า “แรงงานข้ามชาติ” ใช้
เพื่อเลี่ยงค�ำอื่นๆ เช่น “ต่างชาติ” “ต่างด้าว” หรือ “ผู้มาเยือน” ค�ำว่า “ผู้ให้บริการทางเพศ” เป็นค�ำที่หลายคนในภาคส่วนทางเพศเลือกใช้ และถือว่าเป็นบุคคลที่สามารถ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ไม่เหมือนกับ “โสเภณี” ในบทนี้ ทั้ง “แรงงานข้ามชาติ” และ “ผู้ให้บริการทางเพศ” เป็นความหมายรวม กล่าวถึงแรงงานที่หลากหลายครอบคลุมทุก
อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ และเพศภาวะ ซึ่งรวมถึงแรงงานผู้ชาย ผู้หญิง และคนข้ามเพศ
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งานบริการก่อให้เกิดรายได้แก่แรงงานกว่าล้านคนทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ข้อมูลจ�ำนวนผู้ท�ำงาน
บริการในประเทศไทยนั้นไม่ครบถ้วน เนื่องจากการท�ำงานดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นช่องทางการย้ายถิ่นเข้ามา
ท�ำงานที่ไม่ปกติ เป็นเหตุให้พนักงานบริการทางเพศไม่สามารถเปิดเผยถึงการท�ำงานของตนได้ การวิจัยขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) ใน พ.ศ. 2541 คาดการณ์ว่ามีผู้หญิงระหว่างร้อยละ 0.25 และ 1.5 ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ และไทยที่ท�ำงานเป็นพนักงานบริการทางเพศ (ILO, 1998) ในระยะหลัง องค์กรพนักงานบริการทางเพศคาดว่ามีผู้
ท�ำงานบริการจ�ำนวนประมาณ 300,000 คน ในประเทศไทย (Empower, 2016)
ที่ส�ำคัญคือการท�ำงานบริการส่วนใหญ่ จะมีค่าจ้างที่สูงกว่างานที่ใช้ทักษะต�่ำอื่นๆ ในประเทศไทย การวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้พบ
ว่ามีรายรับมากกว่าค่าจ้างขั้นต�่ำระหว่าง 2 ถึง 10 เท่า (GAATW, 2018) ส่งผลให้พนักงานบริการทางเพศ สามารถดูแล
ครอบครัวของตนในเขตชนบทได้ จากการวิจัยของ ILO ใน พ.ศ. 2541 คาดการณ์ว่ามีการโอนเงินจ�ำนวนเกือบ 300 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี โดยผู้หญิงที่ท�ำงานในภาคส่วนนี้ (ILO, 1998) การท�ำงานบริการส่วนใหญ่ มีชั่วโมงการท�ำงานที่ยืดหยุ่น
ท�ำให้มีแรงดึงดูดผู้ที่อาจมีบทบาทอื่นๆ เช่น ผู้ที่ท�ำงานในบ้าน และผู้ดูแลเด็ก และคนชรา
การจ้างงานในส่วนของการท�ำงานบริการส่วนใหญ่ ถูกเหมารวมไปกับการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดย
เฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนย้ายระหว่างชายแดนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งมีเหตุผลจ�ำนวนมากที่ท�ำให้เกิดการเหมารวมนี้ และประเด็น
ต่างๆ เหล่านี้แก้ไขได้ยาก ผู้คนส่วนใหญ่ รวมถึงผู้ก�ำหนดนโยบายมองว่า “การเลือก” ที่จะเข้ามาท�ำงานบริการนั้น ไม่มีความ
เป็นไปได้ ทั้งนี้ มีหลายส่วนที่เห็นว่าการที่บุคคลใดเลือกเข้ามาท�ำงานบริการนั้น ถือเป็นการตัดสินใจของพนักงานบริการทาง
เพศในทางปฏิบัติ (Aoyama, 2009)
แม้ว่าจะมีหลักฐานแสดงให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่ง ว่าพนักงานบริการทางเพศเลือกที่จะท�ำงาน แต่ส่วนใหญ่แล้วความเชื่อว่าการ
ท�ำงานบริการเกิดจากการชักจูง ท�ำให้พนักงานบริการทางเพศส่วนใหญ่ได้รับการคัดแยกให้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การ “เลือก” นี้ ถูกพิจารณาว่าเกิดจากการไม่สามารถแสดงออกตามความต้องการของตนได้อย่างเต็มที่ เพราะสภาวะทาง
เศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้เข้าสู่การท�ำงานบริการ เมื่อความสามารถในการตัดสินใจของพนักงานบริการทางเพศไม่ได้
รับการค�ำนึงถึง ท�ำให้มีการอนุมานได้ว่าเป็นประเด็นด้านการค้ามนุษย์โดยง่าย ส่วนใหญ่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้ที่ได้รับ
การคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ILO, 1998; IWRAW-AP and NSWP, 2017; GAATW, 2018)
ด้วยความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศไทย และในภูมิภาค การท�ำงานบริการเป็นวิธีการด�ำรง
ชีวิตที่สมเหตุผล ส�ำหรับแรงงานหลายคน การวิจัยของ ILO และมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (Empower Foundation) พบว่าคนส่วน
ใหญ่ที่ท�ำงานอยู่ในธุรกิจบริการทางเพศในประเทศไทย เป็นผู้เลือกที่จะท�ำโดยสมัครใจ และไม่ได้ถูกชักจูงหรือ ถูกบังคับ (ILO,
unpublished; Empower, 2012)
พนักงานบริการทางเพศที่เป็นผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ เดินทางไปต่างประเทศผ่านช่องทางที่ไม่ปกติ หรือเสียสถานะที่ถูกต้องตาม
กฎหมายไป นายหน้าที่อำ� นวยการเคลื่อนย้ายให้กับผู้ย้ายถิ่นข้ามชายแดน อาจถูกกล่าวหาเป็น “ผู้ค้ามนุษย์” แม้ว่าจะเป็น
ความเต็มใจของผู้ย้ายถิ่นเอง และเป็นการเคลื่อนย้ายโดยสมัครใจ และความกดดันระหว่างประเทศในการรายงานผลการ
ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ ถ้ามองว่าพนักงานบริการทางเพศทุกคนเป็นผู้เสียหาย ท�ำให้ง่ายกว่าในขณะที่การเหมารวม
ดังกล่าวอาจมาจากความเข้าใจผิด อาจเป็นความพยายามที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจในการตีตราต่องานบริการ เพื่อหยุดผู้คน โดย
เฉพาะผู้หญิง จากการย้ายถิ่นเพื่อเข้ามาท�ำงานบริการ (NSWP, 2011) มีความจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าในขณะที่ประเด็นด้าน
การค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เป็นประเด็นที่ร้ายแรงและต้องด�ำเนินการแก้ไข แต่เป็นประเด็นที่แตกต่าง
จากการท�ำงานบริการ
องค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมในประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างแข็งขัน ร่วมกับพนักงานบริการทางเพศ
โดยการน�ำข้อเรียกร้องของพนักงานบริการทางเพศและประเด็นต่างๆ เข้าสู่การหารือหลักด้านสิทธิมนุษยชน ใน พ.ศ. 2559
คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW Committee) ได้แสดงความห่วงกังวลเกี่ยวกับการ
แสวงหาประโยชน์จากพนักงานบริการทางเพศ และการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ.
2539 โดยมีข้อเสนอก�ำหนดให้ผู้หญิงที่ท�ำงานบริการไม่มีความผิดทางอาญา ซึ่งจะท�ำให้ผู้ท�ำงานบริการและธุรกิจบันเทิง
ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎระเบียบของกฎหมายแรงงานของประเทศไทย (CEDAW Committee, 2017)
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รัฐบาลไทยยังไม่ได้เปิดเผยค�ำตอบต่อข้อเสนอนี้ (GAATW, 2018) แต่มีเวทีสาธารณะส�ำหรับพนักงานบริการทางเพศใน
การมีส่วนร่วมต่อการอภิปรายในประเด็นนี้เพิ่มขึ้น ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างการประชุมสมัยที่ 67 ของคณะ
กรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ได้จัดท�ำรายงานเงา ที่เน้นผลลัพธ์เชิงลบ
ของการบุกทลายสถานบันเทิงในประเทศไทย จากการเหมารวมการท�ำงานบริการกับการค้ามนุษย์ (Empower, 2017) ใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มูลนิธิความร่วมมือเพื่อต้านการค้าหญิง (Global Alliance Against Traffic in Women: GAATW)
ได้จัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการ มีส่วนร่วมของพนักงานบริการทางเพศ การขับเคลื่อน และสภาพการท�ำงาน โดยมีบทที่เน้นผล
กระทบของนโยบายและการด�ำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ จากมุมมองของผู้หญิงที่ท�ำงานบริการในประเทศไทย (GAATW,
2018)
แม้ว่าผู้ท�ำงานบริการ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานของสหประชาชาติในประเทศไทย จะได้จัดท�ำการวิจัยจ�ำนวนมากใน
การสนับสนุนสิทธิพนักงานบริการทางเพศ ความสนใจด้านการพัฒนาและงบประมาณระหว่างการย้ายถิ่น และการท�ำงาน
ของพนักงานบริการทางเพศ แต่ยังคงเหมารวมการท�ำงานบริการกับการค้ามนุษย์ไว้ด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เห็นถึง
ความแตกต่างระหว่างประเด็นดังกล่าว บทนี้จะแสดงให้เห็นถึงสภาพการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติ ที่ท�ำงานบริการใน
ประเทศไทยจากมุมมองของแรงงานข้ามชาติเองรวมถึงมุมมองด้านสิทธิแรงงาน

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
แม้ว่าจะมีข้อเฉพาะน้อยมากภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ แต่สิทธิของพนักงานบริการทางเพศ รวมถึงสิทธิพนักงาน
บริการทางเพศย้ายถิ่น ก็อยู่ภายใต้ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วตามหลักสากล สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขั้นพื้น
ฐานของพนักงานบริการทางเพศ ได้รับการคุ้มครองภายใต้ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนหลักๆ หลายฉบับ รวมถึงปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
มีการกล่าวถึงสิทธิพนักงานบริการทางเพศในอนุสัญญาและข้อแนะของ ILO หลายฉบับ ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัย
และสุขอนามัยในการท�ำงาน ค.ศ.1981 (พ.ศ. 2524) (ฉบับที่ 155) ครอบคลุมธุรกิจบริการทางเพศ และการบันเทิงภายใต้
มาตรา 3(a) “ค�ำว่า สาขาของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ครอบคลุมถึง ทุกสาขาที่มีการจ้างคนงาน” ข้อแนะน�ำว่าด้วยเอชไอวี
และเอดส์ในโลกแห่งการท�ำงาน (ฉบับที่ 200) และการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นในระบบ (ฉบับที่ 204) เป็น
ฉบับที่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานบริการทางเพศในการเข้าถึงบริการทางสุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์ อีกทั้ง
ด้านการมีส่วนร่วมต่อเศรษฐกิจในระบบ
ในขณะที่อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และพิธีสารเพื่อการป้องกันปราบปราม และลงโทษ
การค้ามนุษย์ (Trafficking Protocol) กล่าวถึงการแสวงหาประโยชน์ในบริบทของการค้าประเวณี ทั้งนี้ ความหมายของ “การ
แสวงหาประโยชน์เพื่อการค้าประเวณี” ไม่มีระบุไว้อย่างชัดเจนในตราสารดังกล่าว และไม่มีการให้ความหมายที่ตรงกันของ
“การแสวงหาประโยชน์” ในกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการพิจารณาตามแนวคิดที่ไม่ชัดเจน (IWRAW-AP and NSWP,
2017) เพราะฉะนั้นจึงน�ำไปตีความหมายเองและถูกน�ำไปใช้ตามความต้องการ รวมถึงการก�ำหนดหรือสร้างข้อจ�ำกัดในสิทธิ
ในการเลือกท�ำงานบริการเพื่อการด�ำรงชีวิต

งานบริการและการย้ายถิ่นในประเทศไทย
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย มีผลต่อบรรทัดฐานทางสังคม
ที่มีอยู่เดิมในการขยายธุรกิจบริการทางเพศ (ILO, 1998) ธุรกิจบริการทางเพศของไทยเป็นที่รับรู้ในต่างประเทศระหว่าง พ.ศ.
2493 – 2522 โดยเฉพาะช่วงสงครามเวียดนาม ที่พัทยากลายเป็นศูนย์การพักผ่อน และสันทนาการของทหารอเมริกัน อย่างไร
ก็ตาม เมื่อมีการถอดถอนทหารออกไป ธุรกิจบริการทางเพศได้ขยายการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน ผู้หญิง
และผู้หญิงข้ามเพศจากพื้นที่ชนบททางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ได้ย้ายถิ่นสู่พื้นที่เมืองเพื่อหา
โอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ระหว่าง พ.ศ. 2523 – 2532 มีเงินลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น และการท่องเที่ยวกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ส�ำหรับการ
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พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเพิ่มความหวังในการสร้างงาน และรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว แรงงานข้าม
ชาติภายในประเทศจึงมีแรงงานจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม และจีน
เข้ามาร่วมด้วย (ILO, 1998) แรงงานข้ามชาติที่ทำ� งานบริการส่วนใหญ่มีสถานะที่ไม่ปกติ และไม่มั่นคงในประเทศไทย ส่วน
หนึ่งเกิดจากไม่มีช่องทางการย้ายถิ่นที่ปกติส�ำหรับผู้ท�ำงานบริการ ในปัจจุบัน หลักฐานที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าพนักงาน
บริการทางเพศย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยส่วนใหญ่ท�ำงานในเมืองใกล้ชายแดน ก่อนที่จะย้ายเข้าสู่เมืองหลักเช่น
กรุงเทพมหานคร และพัทยา (ILO, unpublished)
แม้ว่าการใช้บริการทางเพศจากลูกค้าที่ไม่ใช่คนไทยมีให้เห็นได้ทั่วไป โดยถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักส�ำหรับการท�ำงานบริการ
ความจริงมีความต้องการจากในประเทศก็มีมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม น่าจะเป็นจริงว่าการท่องเที่ยวได้รับประโยชน์จากชื่อ
เสียงจากต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจบริการทางเพศในประเทศไทย (ILO, 1998) การมีให้เห็นได้ง่ายของงานบริการในพื้นที่
การท่องเที่ยวแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส�ำคัญของนักท่องเที่ยว ในการเป็นลูกค้าของธุรกิจบริการทางเพศ (ILO, 1998;
Phongpaichit, 1982; Truong 1983, 1990; Lee, 1991; Leheny, 1995) แม้ว่าการก�ำหนดให้งานบริการทางเพศเป็นความ
ผิดทางอาญา และการไม่ยอมรับถึงขนาด และความส�ำคัญเชิงเศรษฐกิจของภาคส่วนนี้ แต่กลยุทธ์ของหน่วยงานการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมภาพ “ความต่างถิ่น” ของคนไทย รวมถึงผู้หญิงไทย และผู้หญิงข้ามเพศ ซึ่งอาจมีส่วนท�ำให้
เกิดการขยายของธุรกิจการบริการและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (ILO, 1998; Villar, 2017)
ธุรกิจบริการทางเพศในประเทศไทยส่วนใหญ่ จ้างแรงงานจากในประเทศไทย และภูมิภาค รวมถึงเอเชียกลาง ยุโรป และ
แอฟริกา ซึ่งพัทยา เป็นปลายทางหลักส�ำหรับผู้หญิงจากประเทศในยุโรป ที่ท�ำงานพนักงานบริการทางเพศจากประเทศ
อุซเบกิสถาน อูกันดา และมาดากัสการ์ ในจังหวัดภูเก็ต บาร์อะโกโก้บางแห่งจัดตั้งขึ้นส�ำหรับพนักงานบริการทางเพศจาก
ประเทศรัสเซีย โดยมีสภาพการท�ำงานและสัญญาจ้างงานที่จัดท�ำขึ้นออนไลน์ในภาษารัสเซีย (Empower, 2016)
แรงงานข้ามชาติที่ทำ� งานบริการส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่บ่อย โดยย้ายจากบริเวณชายแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย
ตะวันออก ส�ำหรับบางคน มีเหตุมาจากข้อจ�ำกัดของการมีตรวจลงตราระยะสั้น และการยกเว้นการตรวจลงตรา พนักงาน
บริการทางเพศอื่นๆ เลือกที่จะเดินทางรอบภูมิภาคระหว่างประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง (Chin, 2013) ในขณะที่รูป
แบบการเคลื่อนย้ายของพนักงานบริการทางเพศจะแตกต่างกันไป การเคลื่อนย้ายข้ามชายแดน อาจเกิดจากฤดูกาลที่มีนัก
ท่องเที่ยวไหลเข้ามาในประเทศไทย (Villar, 2017)
โดยทั่วไปแล้ว พนักงานบริการทางเพศจะพึ่งพานายหน้าและคนกลางในการย้ายถิ่น เนื่องจากมีอุปสรรคทางกฎหมายและ
การเงิน รวมถึงการก�ำหนดให้การท�ำงานบริการเป็นความผิดทางอาญาในเกือบทุกประเทศ และค่าใช้จ่ายที่สูงในการย้ายถิ่น
โดยปกติ (Chin, 2013; Villar, 2017) ในบางกรณี การพึ่งพิงนายหน้าที่ไม่คุ้นเคย อาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ย้ายถิ่นในการถูก
แสวงหาประโยชน์ (Parreñas, 2011; ILO, 2017; Harkins, 2014; Natali, Mcdougall and Stubbington, 2014)
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เครือข่ายพนักงานบริการทางเพศสากล (Global Network of Sex Worker Projects: NSWP)
ได้จัดท�ำรายงานฉบับย่อ โดยส�ำรวจจุดตัดระหว่างการย้ายถิ่นและการท�ำงานบริการ รายงานดังกล่าว เน้นเหตุผลที่เชื่อมโยง
กันของการย้ายถิ่นเข้าสู่การท�ำงานบริการที่เกิดขึ้นประเทศไทย พนักงานบริการทางเพศบางราย ย้ายถิ่นเข้ามาเพื่อสภาพที่ดี
ขึ้นในการท�ำงานบริการ โดยพยายามหลีกเลี่ยงการคุกคามและความรุนแรงจากหน่วยงานต่างๆ พนักงานบริการทางเพศอื่นๆ
ย้ายถิ่นเพื่อหนีจากการตีตรา และการเลือกปฏิบัติจากความเกลียดชังผู้หญิง ความเกลียดกลัวคนข้ามเพศ และคนรักเพศ
เดียวกัน การเข้าถึงการให้บริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี การผ่าตัดแปลงเพศ และ
การบ�ำบัดด้วยฮอร์โมน อาจเป็นเหตุผลของการย้ายถิ่น (NSWP, 2018) ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ยอมรับคนข้ามเพศได้
มากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้ง สามารถเข้าถึงการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี และเป็นศูนย์กลางในการผ่าตัดแปลงเพศที่ค่า
ใช้จ่ายไม่สูง ซึ่งเป็นปัจจัย “ดึง” ให้พนักงานบริการทางเพศเข้ามาในประเทศไทย (Aizura, 2011)
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติของสื่อต่อคนข้ามเพศที่เป็นพนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย ยังคงเผยแพร่ข่าวแบบเหมา
รวมในเชิงลบอยู่ (Burapha University, 2017) ข่าวจ�ำนวนมากที่เขียนเกี่ยวกับคนข้ามเพศที่เป็นพนักงานบริการทางเพศ
บรรยายให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้ เป็นผู้ร้ายและเป็นขโมย มีรายงานว่าผู้หญิงข้ามเพศบางคนถูกตรวจ ถูกความรุนแรง จับ และจ�ำ
คุกโดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจผ่านข้อหาที่เป็นเท็จ อีกทั้งถูกคุกคามโดยอาสาสมัคร “ต�ำรวจ” ในพัทยาอย่างสม�่ำเสมอ (Yongcharoenchai, 2017) ผู้หญิงข้ามเพศ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริการทางเพศหรือไม่ มักถูกมองว่าท�ำงานบริการ ท�ำให้มีความ
เสี่ยงมากยิ่งขึ้นต่อความรุนแรงและการข่มเหงจากต�ำรวจ และถูกท�ำให้เสียชื่อเสียงทางสังคมมากยิ่งขึ้น (Villar, 2017)
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แม้จะมีความท้าทายดังกล่าว แต่การที่พนักงานบริการทางเพศสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น ยังคงเป็นแรงจูงใจหลักในการย้าย
ถิ่นเข้าสู่ประเทศไทย และท�ำงานบริการ (Panyasuppakun, 2018) รายงานการวิจัยที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ของ ILO พบว่าในขณะ
ที่ผู้ตอบ ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ แต่ประโยชน์ที่อาจได้มามีน�้ำหนักกว่าผลเชิงลบ ผู้ตอบค�ำถามน้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งมีแผนว่าจะเลิกท�ำงานบริการตามก�ำหนดเวลาหนึ่ง ท�ำงานบริการในประเทศไทยถูกมองว่าเป็นงานที่สบายกว่างา
นอื่นๆ และช่วยให้พนักงานบริการทางเพศได้รับประโยชน์ต่างๆ เช่น การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ILO, unpublished)
ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติหญิง ภาคส่วนนี้มีความดึงดูดเป็นพิเศษ เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้มีโอกาสที่น้อยกว่าผู้ชายในการย้าย
ถิ่นโดยปกติเข้าสู่ภาคส่วนการท�ำงานในระบบ ข้อจ�ำกัดทางเพศของการย้ายถิ่นของแรงงาน ได้จ�ำกัดทางเลือกที่มีเพื่อหา
งานท�ำผ่านช่องทางปกติ (ILO, 2017) อีกทั้ง แรงงานข้ามชาติหญิงพบกับการเลือกปฏิบัติทางเพศในสถานที่ทำ� งานอย่าง
สม�่ำเสมอ เป็นเหตุให้มีค่าจ้างที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแรงงานข้ามชาติชาย (Harkins, Lindgren and Suravoranon, 2017)
ดังนั้น การท�ำงานบริการ จึงเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่เหลืออยู่จำ� นวนน้อยในประเทศไทย ที่ผู้หญิงย้ายถิ่นมีโอกาสที่จะได้รับราย
ได้มากกว่าค่าจ้างขัน้ ต�ำ่

การก�ำหนดความผิดทางอาญา และการด�ำเนินงานด้านการต่อต้าน
การค้ามนุษย์
มีทางเลือกเชิงนโยบายอื่น นอกเหนือไปจากการก�ำหนดให้การท�ำงานบริการเป็นความผิดทางอาญา และการห้ามไม่ให้มีการ
ย้ายถิ่นเข้าสู่ภาคส่วนนี้ ใน พ.ศ. 2546 ประเทศนิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายปฏิรูปด้านการค้าประเวณี (Prostitution Reform Act)
และเป็นประเทศแรกที่ได้ก�ำหนดให้การบริการทางเพศ ไม่เป็นความผิดทางกฎหมายอาญาอย่างสิ้นเชิง ตั้งแต่มีการผ่าน
กฎหมายดังกล่าว พนักงานบริการทางเพศมีสถานะที่ดีขึ้นในการรับมือกับกลุ่มคนที่คิดจะแสวงหาประโยชน์ จากกรณีที่เกิด
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2557 แสดงให้เห็นว่าพนักงานบริการทางเพศได้น�ำผู้ประกอบธุรกิจทางเพศขึ้นศาล ในข้อหาล่วงละเมิดทาง
เพศ และได้รับการเยียวยาเป็นจ�ำนวนเงิน 25,000 เหรียญนิวซีแลนด์ (Armstrong, 2018; Crichton, 2015) อย่างไรก็ตาม
รูปแบบของประเทศนิวซีแลนด์นี้ ถูกวิจารณ์ในประเด็นการไม่อนุญาตให้ผู้ย้ายถิ่นพ�ำนักชั่วคราวเพื่อท�ำงานบริการ ซึ่งการ
ห้ามดังกล่าวส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นมีความเสี่ยงจากการถูกแสวงหาประโยชน์เพิ่มมากขึ้น เช่น ถูกลูกค้าข่มขู่ว่าจะเปิดโปงความ
ลับ และถูกผู้ประกอบธุรกิจทางเพศบังคับให้ท�ำงานเป็นระยะเวลานาน และไม่ยืดหยุ่น (Roguski, 2013; GAATW, 2018)
แม้จะมีข้อจ�ำกัดดังกล่าว แต่รูปแบบของประเทศนิวซีแลนด์ ได้แสดงให้เห็นว่าการก�ำหนดให้การบริการทางเพศไม่เป็น
ความผิดทางอาญามีประสิทธิผลในการคุ้มครองพนักงานบริการทางเพศจากการถูกแสวงหาประโยชน์ได้
อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยนั้น การก�ำหนดความผิดทางอาญาและความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ส่งผลให้
เกิดการคุกคาม และการกักขังพนักงานบริการทางเพศเป็นส่วนใหญ่ (Empower, 2012) รัฐบาลไทยควรได้รับการยอมรับ
ด้านความพยายามในการลดปัญหาการค้ามนุษย์ แต่องค์กรพนักงานบริการทางเพศยังคงมีความกังวลต่อผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ ต่อ
การด�ำเนินการต่อพนักงานบริการทางเพศ ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นไปตามกรอบ “3Ps (การป้องกัน การคุ้มครอง
และการด�ำเนินคดี)” โดยมาจากพิธีสารเพื่อการป้องกันปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ของสหประชาชาติ แม้ว่ากรอบ
การท�ำงานดังกล่าว เสนอให้ใช้แนวทางแบบองค์รวมในการด�ำเนินคดี คุ้มครอง และป้องกัน เพื่อควบคุมการค้ามนุษย์ แต่
ประเทศไทยยังคงเน้นจ�ำนวนการด�ำเนินคดีเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ น�ำไปสูร่ ปู แบบทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ ห้ความส�ำคัญต่อการ “บุกทลาย และ
ช่วยชีวิต” และน�ำไปสู่การด�ำเนินคดีและการพิพากษาลงโทษ มากกว่าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการทาง
เพศ ซึ่งอาจถูกคัดแยกผิดพลาดให้เป็นผู้เสียหาย หรือท�ำงานร่วมกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ประเทศไทยได้รับความกดดันสูงจากต่างประเทศ ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะจากรายงานสถานการณ์การ
ค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา นโยบายการต่อต้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาในอดีต มุ่งเน้นการ
ค้ามนุษย์ในงานบริการทางเพศ (Chuang, 2014) ซึ่งเป็นการวางแนวทางที่ส�ำคัญต่อรูปแบบการด�ำเนินงานของรัฐบาลไทย
ใน พ.ศ. 2557 และ 2558 ประเทศไทยถูกจัดไว้ในอันดับต�ำ่ สุดคือ Tier 3 ตามระบบการจัดอันดับของรายงาน รัฐบาลไทยเริ่ม
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งน�ำไปสู่การจัดอันดับเป็น Tier 2 ในเดือนมิถุนายน 2561 อย่างไรก็ตาม การด�ำเนิน
งานต่างๆ เกี่ยวข้องกับการปรับแก้กรอบกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายในภาคส่วนการประมง และอาหารทะเล
ในธุรกิจบริการทางเพศ การเข้าบุกทลายสถานบันเทิงเป็นหนึ่งในวิธีการต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาล โดยส่วนใหญ่น�ำไป
สู่การจับกุม และกักขังพนักงานบริการทางเพศ หลังจากนั้นพนักงานบริการทางเพศ ถือเป็นผู้กระท�ำความผิดภายใต้ประมวล
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กฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี หรือเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภายใต้พระ
ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (Empower, 2012, 2016, 2017) ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบุก
ทลายสูญเสียระบบการด�ำรงชีวิต และการช่วยเหลือ และถูกส่งตัวกลับไปสู่ความยากจนของผู้ย้ายถิ่นเช่นเดิม
ประมวลกฎหมายอาญาลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี รวมถึงการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
และลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานบริการทางเพศเป็นประจ�ำ หรือได้รับเงินหรือประโยชน์อื่นๆ จากพนักงานบริการทางเพศ
ห้ามไม่ให้ช่วยเหลือพนักงานบริการทางเพศที่มีข้อขัดแย้งกับลูกค้า ท�ำให้เข้าไม่ถึงความยุติธรรม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ก�ำหนดการชักชวนให้ค้าประเวณีเป็นความผิดทางอาญา และห้าม
ผู้ใดเข้าไปมั่วสุมกันใน “สถานการค้าประเวณี” การห้ามไม่ให้มีการเกี่ยวข้องกับพนักงานบริการทางเพศ มีผลต่อการร่วม
กลุ่มของเพื่อนพนักงานบริการทางเพศ และการรวมตัวเป็นเครือข่ายกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบการช่วยเหลือเดียวที่มี ให้แก่
พนักงานบริการทางเพศ (NSWP, 2018; Villar, 2017) การลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานบริการทางเพศ คุกคามสิทธิด้าน
ที่อยู่อาศัยของแรงงานข้ามชาติ ที่เป็นพนักงานบริการทางเพศ เนื่องจากเจ้าของบ้านเช่าอาจไม่ให้อยู่อาศัยเนื่องจากกลัวการ
กล่าวหาว่ากระท�ำความผิดอาญา (NSWP, 2018)
ในบางกรณี พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ถูกหน่วยงานใช้เพื่ออ้างต่อการด�ำเนินงานที่อาจมากเกิน
กว่าจะยอมรับได้ มีการรายงานมานานว่าสถานการค้าประเวณี ได้จ่ายเงินให้กับต�ำรวจเพื่อด�ำเนินกิจการ (ILO, 1998) ใน
ระยะหลัง การวิจัยของมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์พบว่า แรงงานข้ามชาติหญิงในพื้นที่ชายแดนใช้จ่ายมากกว่าหนึ่งในสี่ของรายได้
ให้กับ “ค่าใช้จ่ายนอกระบบ” อีกทั้ง พนักงานบริการทางเพศรายงานว่า เจ้าหน้าที่บางรายบังคับใช้บริการทางเพศโดยไม่เสีย
ค่าบริการ (Empower, 2012) การวิจัยอื่นพบว่า คนข้ามเพศที่พนักงานบริการทางเพศในพัทยา ต้องจ่ายส่วยให้กับต�ำรวจ
รวมถึงมาเฟียในพื้นที่ “เพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง” (Villar, 2017)
บทบัญญัติของรัฐ และเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ก่อให้
เกิดความเสี่ยงต่อการคุกคามและการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้ว่าจะออกแบบมาเพื่อให้ความช่วยเหลือ และคุ้มครองผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์ พระราชบัญญัตินี้ก่อให้เกิดการบุกทลายสถานที่ต่างๆ ที่คาดว่าอาจมีการท�ำงานบริการ พนักงาน
บริการทางเพศถูกจับกุมจากการบุกทลายบ่อยครั้ง และถูกคัดแยกให้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แม้ว่าไม่ได้ถูกค้า
หรือต้องการได้รับการช่วยชีวิต (Empower, 2012; 2017) อีกทั้ง แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ ไม่ทราบถึงสิทธิของตน และไม่
เข้าใจถึงจุดประสงค์ของการให้ปากค�ำต่อต�ำรวจ (Empower, 2016) ใน “การปฏิบัติการช่วยชีวิต” เหล่านี้ แรงงานข้ามชาติ
ที่ท�ำงานบริการ ที่มีอายุเกิน 18 ปี และมีเอกสารประจ�ำตัวส่วนใหญ่จะถูกประกาศว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง หรือพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว คนที่ไม่มี
เอกสารที่สามารถระบุอายุได้ จะไม่ถูกเชื่อถือว่าอายุเกิน 18 ปี และไม่มีความพยายามในการน�ำมาซึ่งหลักฐานดังกล่าวจาก
สมาชิกในครอบครัว (Empower, 2012)
ระหว่างการบุกทลายของต�ำรวจนั้น ค่าจ้างค้างจ่าย เงินออม และสิ่งของที่เป็นของพนักงานบริการทางเพศ อาจสูญหายหรือ
ถูกยึด การชดเชยความเสียหายและการสูญเสียวิธีการด�ำรงชีวิตเป็นไปอย่างยากล�ำบาก เนื่องจากการท�ำงานพนักงานบริการ
ทางเพศไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสถานะทางกฎหมายที่ไม่ปกติของแรงงานข้ามชาติที่พนักงานบริการทางเพศ (Empower,
2017) ในการบุกทลายของเจ้าหน้าที่ เงินเดือน เงินเก็บ หรือทรัพย์สนิ ของพนักงานบริการทางเพศอาจสูญหายหรือถูกยึด และ
ค่าชดเชยจากการเสียหายเข้าถึงได้ยากเพราะงานบริการผิดกฎหมาย และพนักงานบริการทางเพศข้ามชาติอาจมีเอกสารทีไ่ ม่ถกู
ต้อง
ยกตัวอย่างรูปแบบ “การบุกทลายและช่วยชีวิต” จากการค้ามนุษย์ ในการบุกทลายที่ นาตารี อาบอบนวด ในกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 โดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมกับ NGO ระหว่างประเทศ ภาย
หลังจากการสืบสวนเป็นระยะเวลา 3 เดือน การบุกทลายได้กักขังผู้หญิงจ�ำนวน 121 คน ในจ�ำนวนดังกล่าว มีพนักงานบริการ
ทางเพศจ�ำนวน 15 คน ที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี โดยได้คัดแยกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และอยู่ภายใต้การดูแลของกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งคนสุดท้ายที่ออกจากศูนย์พักพิงของภาครัฐใช้เวลาถึง 281 วัน ผู้หญิงที่ถูกคัดแยกเป็นผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้ย้ายถิ่นถูกส่งตัวกลับประเทศ ผู้หญิงที่ไม่ได้ถูกคัดแยกว่าเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ต้องเสีย
ค่าปรับเนื่องจากละเมิดพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณี และ/หรือพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง และถูก
กักขัง ผู้ย้ายถิ่นหญิงจ�ำนวน 73 คน ถูกส่งกลับประเทศ ผู้หญิงจ�ำนวน 21 คน ถูกจัดไว้ในฐานะพยาน แต่ยังคงถูกกักขังไว้
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34 วัน ซึ่งมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ได้จัดท�ำการร้องขออย่างเป็นทางการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Empower, 2017) ภายหลังจากการเข้าเยี่ยมผู้หญิงในสถานกักกัน ส�ำนักงานคณะกรรมการฯ ได้
ออกแถลงการณ์ว่าผู้หญิงกลุ่มดังกล่าวถูกกักกันโดยไม่มีอ�ำนาจทางกฎหมายรับรอง
แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อการบุกทลายสูงสุด เนื่องจากจะถูกส่งกลับประเทศ และถูกปรับจากการ
ท�ำงานบริการ จากการบุกทลายที่นาตารี แรงงานข้ามชาติที่เป็นพนักงานบริการทางเพศที่ไม่ได้เป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์หรือเป็นพยาน จะถูกส่งไปยังสถานกักกันเพื่อรอการส่งตัวกลับประเทศ ผู้ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกส่งตัว
ไปยังสถานคุ้มครองเพื่อรอการพิจารณาคดี และอาจถูกส่งตัวกลับประเทศเช่นกัน (GAATW, 2007) ในขณะที่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ได้รับการอบรมด้านอาชีพจากศูนย์พักพิง การอบรมส่วนใหญ่เป็นการอบรมแบบเหมารวมเพศภาวะ และให้
ทักษะที่ได้รับไม่เป็นไปตามความสนใจ และไม่สามารถท�ำใช้ดำ� รงชีวิตได้ อีกทั้ง มีการปฏิบัติไม่เหมือนกันต่อผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ชายและหญิง ในขณะที่ผู้ชายสามารถหางานท�ำภายนอกศูนย์พักพิงได้ แต่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ได้รับอนุญาต
เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติได้หรือเป็นอันตรายหากออกจากศูนย์พักพิง (Arora, 2017; Empower, 2017; GAATW, 2018)
กระบวนการที่ใช้เวลานานก่อนการส่งกลับประเทศ อาจก่อให้เกิดความทุกข์ต่อผู้ที่ถูกกักขัง ระยะเวลาที่เสียไปในศูนย์พักพิง
โดยไม่สามารถมีรายได้ หรืออิสระในการเคลื่อนย้ายสร้างความคับข้องใจให้กับหลายคน (Surtees, 2013) และมีความ
รุนแรงต่อครอบครัว รวมถึงบุตร ที่ต้องพึ่งพารายได้จากคนกลุ่มนี้ในการด�ำรงชีวิต ผู้หญิงที่ถูกกักขังก่อนถูกส่งกลับบ้าน
อาจต้องกลับไปโดยไม่มีรายได้หรือเงินเก็บ และอาจเป็นหนี้ต่อนายหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกในการย้ายถิ่นครั้งแรก ใน
ท้ายสุด การด�ำรงชีวิตของผู้หญิงและครอบครัวเหล่านี้ จะต้องพึ่งพาการกลับมาท�ำงานในประเทศไทยหรือประเทศอื่นอีกครั้ง
หรือกลับเข้าสู่งานบริการทางเพศเช่นเดิม (GAATW, 2007)
นอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลแล้ว การบุกทลายท�ำลายชื่อเสียงของพนักงานบริการทางเพศ และคนกลุ่ม
น้อยทางเพศผ่านการรายงานข่าวที่อ่อนไหวในสื่อ (Empower, 2016) รอยมลทินที่มีผลต่อผู้หญิงนี้ อาจสร้างปัญหาเมื่อ
แรงงานข้ามชาติกลับไปสู่ชุมชนที่ไม่ต้อนรับ และถูกเลือกปฏิบัติ การที่สื่อมุ่งเน้นว่าการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเป็นประเด็นหลักมีส่วนท�ำให้เกิดการเหมารวมงานบริการกับการค้ามนุษย์ โดยการสร้างและเผยแพร่ภาพของ “ผู้
เสียหายในอุดมคติ” เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงอารมณ์ มากกว่าการมีส่วนร่วมเชิงลึกต่อความซับซ้อนของสถานการณ์ (Uy,
2011; Lopez, 2018)
แม้ว่าจะยังคงมีรอยมลทินทางสังคมที่แพร่หลายในการท�ำงานภายในธุรกิจบริการทางเพศ พนักงานบริการทางเพศรายงาน
ว่า ทัศนคติของประชาชนในประเทศไทย ได้เปิดกว้าง และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นในช่วงปีที่ผ่านๆ มา การ
อภิปรายเกี่ยวกับการท�ำงานบริการมีเพิ่มขึ้น โดยได้เน้นถึงความฝันของพนักงานบริการทางเพศ ในงานนิทรรศการศิลปะ
บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2018 และมีการวิจัยเชิงวิชาการที่มุ่งเน้นศึกษาภาคส่วนนี้ (Chandran, 2018; Panyasuppakun,
2018) นอกจากนั้น พนักงานบริการทางเพศได้บ่งชี้ว่า สภาพแวดล้อมในการท�ำงานในธุรกิจบริการทางเพศสามารถเป็นเชิง
บวกได้ มีความเป็นมิตรและความเป็นครอบครัวระหว่างเพื่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งข้อมูล และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน (ILO, unpublished)

การคุ้มครองแรงงาน และความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
การท�ำงานบริการเกิดขึ้นในสถานที่ที่หลากหลาย ร้านนวดให้บริการนวดแผนโบราณ โดยมีพนักงานบริการทางเพศบางคน
ให้บริการภายในร้านนวดหรือนอกสถานที่ อีกทั้ง มีอาบอบนวดหรือเซาว์น่าที่มีอ่างน�้ำ พร้อมการบริการภายในสถานที่ และ
มีสถานที่ประเภทอื่นๆ เช่น บาร์อะโกโก้ ผับ บาร์โคโยตี้ บาร์เบียร์ และบาร์คาราโอเกะ (ILO, unpublished) อย่างไรก็ตาม
มีการท�ำงานบริการนอกสถานบันเทิงเหล่านี้หลายครั้ง และมีความยากที่จะแยกระหว่างการท�ำงานบริการกับความสัมพันธ์
ส่วนตัว (Empower, 2017) การไร้ซึ่ง “สถานที่ท�ำงาน” เป็นความท้าทายของการยอมรับงานบริการในฐานะงานประเภทหนึ่ง
สถานบันเทิงต่างๆ เช่น ร้านนวด ไนต์คลับ บาร์อะโกโก้ บาร์คาราโอเกะ และสถานที่ใกล้เคียงอื่นๆ ที่พนักงานบริการทางเพศ
เข้าท�ำงาน และขึ้นทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติสถานบริการ ในขณะที่พระราชบัญญัติก�ำหนดให้สถานบันเทิงต่างๆ มี
ใบอนุญาต แต่ไม่ได้กำ� หนดด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานหรือความปลอดภัย และอาชีวอนามัยให้กับแรงงาน เจ้าของหรือผู้
จัดการอาจก�ำหนดให้มีการหักค่าจ้างเนื่องจากมาท�ำงานสาย น�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ฝ่าฝืนกฎการแต่งกาย จ�ำนวนการสั่งเครื่อง
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ดื่มขั้นต�่ำ และการโต้เถียงกับลูกค้า (Empower, 2017; ILO, unpublished) แรงงานจะถูกหักค่าจ้างหากไม่มาท�ำงาน และ
จะต้องท�ำงาน 7 วันต่อสัปดาห์ หรือถูกหักค่าจ้างหากหยุดงาน (ILO, unpublished) การหักค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม และกฎ
ของสถานที่ทำ� งานอาจกดดันให้พนักงานบริการทางเพศปฏิบัติตาม แม้จะไม่สบายใจก็ตาม ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูก
แสวงหาประโยชน์จากนายจ้าง ลูกค้า หรือผู้อื่น
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เป็นเครื่องมือทางกฎหมายหลักในการวางกรอบสิทธิแรงงานในประเทศไทย ภายใต้บทสรุป
ข้อสังเกตการณ์ต่อประเทศไทย คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ได้รับฟังค�ำแถลงของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงแรงงาน ในการยืนยันการด�ำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานที่ท�ำงานในภาคบันเทิง
“ [เรา] เห็นว่าผู้หญิงที่ท�ำงานในสถานบันเทิง... มีสิทธิและเงื่อนไขสัญญาทั่วไป ... [ในการได้รับ] การคุ้มครองโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน และกฎหมายแรงงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับแรงงานในธุรกิจอื่นๆ ... ในส่วนการท�ำงานของแรงงานข้ามชาติในภาคส่วนการบันเทิง ...
นายจ้างในภาคส่วนการบันเทิง สามารถจ้างงานแรงงานข้ามชาติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งชายและหญิง
เพื่อท�ำงานที่ถูกกฎหมายในสถานประกอบการ ” (Empower, 2017; CEDAW/C/THA/CO/6-7)
พนักงานบริการทางเพศไม่ได้ถูกกีดกันจากกลไกในการเข้าถึงความยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว แรงงานกลุ่ม
นี้ ไม่สามารถรายงานการถูกแสวงหาประโยชน์และคุกคามได้ โดยไม่เสี่ยงต่อการถูกจับกุม การถูกส่งกลับ และถูกสังคม
ประณาม (Empower, 2016) ซึ่งอุปสรรคเหล่านี้ กันไม่ให้ผู้พนักงานบริการทางเพศยื่นร้องทุกข์เมื่อไม่ได้รับสิทธิแรงงาน
ขั้นพื้นฐานในการท�ำงานตามกฎหมาย ได้แก่ ค่าจ้างส�ำหรับวันหยุด ค่าท�ำงานล่วงเวลา ค่าชดเชย วันหยุดปกติ และความ
คุ้มครองด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
นอกจากข้อจ�ำกัดของตนในการเข้าถึงกลไกการคุ้มครองแรงงาน การเข้าถึงบริการสุขภาวะทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์
ยังคงยากล�ำบากส�ำหรับแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ ไม่สามารถออกจาก
สถานประกอบการเพื่อรับบริการทางสาธารณสุข การเข้าถึงคลินิกสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยรัฐ มีข้อจ�ำกัด
เนื่องจากคลินิกดังกล่าว ไม่เปิดท�ำการในเวลาที่สะดวก หรืออาจตั้งอยู่ห่างไกลจากที่ท�ำงานของแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงาน
บริการ อีกทั้ง ผู้ให้บริการสาธารณสุข อาจมีอคติต่อพนักงานบริการทางเพศ ซึ่งส่งผลต่อวิธีการปฏิบัติต่อคนไข้ (ILO,
unpublished) มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจใช้การครอบครองถุงยางอนามัย เป็นหลักฐานจับกุมพนักงานบริการทางเพศ ส่ง
ผลให้มีการใช้ถุงยางอนามัยน้อยลง และเพิ่มความเสี่ยงของพนักงานบริการทางเพศในการติดเชื้อเอชไอวี (NSWP, 2017)
เชื้อเอชไอวียังคงเป็นความกังวลด้านสุขภาพส�ำหรับนายจ้างภายในธุรกิจบริการทางเพศ มีบางรายที่จัดให้มีการตรวจหา
เชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศอื่นๆ (STI) รายสัปดาห์ ในขณะที่ผู้อื่นอาจน�ำแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการไปตรวจ
สุขภาพเฉพาะในเวลาที่มีอาการป่วย (ILO, unpublished) แม้ว่าการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และการรักษาเป็นจุดเริ่ม
ต้นในการบ่งชี้สิทธิพนักงานบริการทางเพศ แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการได้เน้นย�้ำว่าการดูแลรักษาสุขภาพนั้น จ�ำเป็น
ต้องมีมากกว่าการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งควรรวมไปถึงสุขภาพจิต การใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ และโภชนาการ สิ่ง
ส�ำคัญคือการคงไว้ซึ่งสภาพจิตสังคมที่ดี และการมีสถานที่ที่ปลอดภัยในการพักผ่อน และผ่อนคลายกับเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่ง
ที่แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการแจ้งความประสงค์ไว้ (NSWP, 2018)
มีความพยายามในการเพิ่มการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขส�ำหรับแรงงานข้ามชาติแต่ไม่ได้ระบุเฉพาะ ส�ำหรับแรงงาน
ข้ามชาติทที่ ำ� งานบริการ ใน พ.ศ. 2544 กระทรวงสาธารณสุขประกาศด�ำเนินแผนการประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว (MHIS)
ซึ่งครอบคลุมด้านสุขภาพ รวมถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ส�ำหรับผู้ย้ายถิ่นที่ขึ้นทะเบียน และไม่ขึ้นทะเบียนจากประเทศ
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา (Tangcharoensathin, Thwin, and Patcharanarumol,
2017) ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จและการลดค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพ อาจท�ำให้มีผู้ย้ายถิ่นขึ้นทะเบียน และเข้าร่วม
โครงการมากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม มีแรงงานข้ามชาติทไี่ ม่ได้ขนึ้ ทะเบียนตามแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวจ�ำนวน
มากเนือ่ งจากต้องเสียค่าใช้จา่ ยล่วงหน้า (IOM and WHO, 2009; Tangcharoensathin, Thwin, and Patcharanarumol, 2017)
แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากมีอายุน้อยและแข็งแรงดี ท�ำให้แรงงานกลุ่มนี้ไม่เห็นความส�ำคัญต่อการลงทุนในประกันสุขภาพ
(Harkins, 2014) อีกทั้ง แรงงานข้ามชาติอาจไม่ทราบว่า สามารถเรียกร้องสิ่งใดภายใต้แผนการประกันฯ ได้เนื่องจากข้อมูล
ต่างๆ เป็นภาษาไทย
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แรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนตามแผนการประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว แต่ไม่ได้รับความสะดวกจากนายจ้าง ไม่มีทาง
เลือกอื่นนอกจากการเข้าพบแพทย์ คลินิก หรือร้านขายยาเอกชน (Barmania, 2013) และแรงงานข้ามชาติที่ทำ� งานบริการ
ที่ไม่มีเอกสารจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะในบริเวณชายแดนรายงานว่าจะต้องจ่ายค่าตรวจหาเชื้อ HIV และค่ารักษาด้วยตนเอง
(ILO, unpublished) การไม่สามารถเข้าถึง และไม่มีเงินในการรับบริการด้านสุขภาพท�ำให้แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ
ไม่เสาะหาการรักษาที่จ�ำเป็น
พนักงานบริการทางเพศในประเทศไทยส่วนใหญ่ ต้องท�ำงานในสภาพที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ความเสี่ยงดังกล่าว
ประกอบด้วยความจ�ำเป็นที่จะต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะท�ำงาน การไม่มีทางเลือกเดินทางที่ปลอดภัยในการไป-กลับ
สถานที่ท�ำงานเนื่องจากชั่วโมงการท�ำงาน ไม่มีห้องเปลี่ยนชุดที่เป็นส่วนตัว ไม่มีการกั้นพื้นที่ท�ำงาน และที่พักของลูกจ้าง
ประตูทางออกฉุกเฉินไม่เพียงพอ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกในห้องน�้ำย�่ำแย่ และสถานที่ไม่สะอาด (ILO, unpublished)
ในการจัดการต่อสภาพดังกล่าวข้างต้น พนักงานบริการทางเพศในประเทศไทย ได้หันมาจัดมาตรฐานความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยเพิ่มมากขึ้น ใน พ.ศ. 2549 พนักงานบริการทางเพศภายใต้มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ได้จัดท�ำรูปแบบตัวอย่างการ
ท�ำงานส�ำหรับสถานที่ท�ำงาน ที่มีความเป็นธรรมต่อพนักงานบริการทางเพศ เรียกว่า Can Do Bar ซึ่งต่างจากสถานบันเทิง
หลายแห่ง Can Do Bar มีสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของไทย บาร์ดังกล่าวให้โอกาสใน
การพัฒนาทักษะ และมีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การยกของหนักที่ปลอดภัย วิธีปฏิบัติ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การบริหารจัดการสถานการณ์ยากล�ำบากหรือรุนแรง และการอบรมภาษาอังกฤษ (Empower 2016,
2018)

บทสรุป
การยอมรับว่า งานบริการเป็นงานรูปแบบหนึ่งมีความส�ำคัญมากต่อการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ และ
เห็นความแตกต่างจากการท�ำงานบริการ ต่อการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การก�ำหนดให้การท�ำงานบริการ
เป็นความผิดทางอาญา ก่อให้เกิดก�ำแพงที่กันไม่ให้พนักงานบริการทางเพศ โดยเฉพาะผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงการคุ้มครองทาง
กฎหมายและความยุติธรรม ปัจจัยอื่นๆ ที่กันไม่ให้พนักงานบริการทางเพศยื่นข้อร้องทุกข์เกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิ รวมถึง
การไม่มี และ/หรือ มีค่าใช้จ่ายต่อความช่วยเหลือทางกฎหมายที่สูง และการไม่มีสถานที่ที่ปลอดภัย เป็นความลับ และไม่
ตัดสินในการรายงานการถูกละเมิด
เนื่องจากอุปสรรค และข้อจ�ำกัดทางสังคม และกฎหมายที่หลากหลาย ท�ำให้ในขณะนี้แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ ไม่
สามารถสร้างผลลัพธ์ทางตลาดแรงงานได้สูงสุด ในขณะที่แรงงานข้ามชาติบางรายสามารถรับค่าจ้างสูง เพิ่มทักษะ และด�ำรง
ชีวิตได้โดยอิสระในระดับที่ไม่สามารถท�ำได้ในภาคส่วนอื่นๆ แต่ส่วนใหญ่แล้ว ยังพบเจอกับสภาพการท�ำงานที่ถูกแสวงหา
ประโยชน์
การมุ่งเน้นการด�ำเนินคดีภายใต้การด�ำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ท�ำให้มีการบุกทลายสถานบันเทิง ที่ท�ำให้
แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการได้รับความเสี่ยงสูงในการถูกกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และถูกส่งกลับประเทศ สร้าง
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการด�ำรงชีวิต อีกทั้ง การบุกทลายสร้างการตีตราให้กับผู้ที่ทำ� งานในธุรกิจบริการทางเพศ ซึ่ง
เพิ่มการเลือกปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ในสังคมไทย เพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ ควรต้องมีความ
พยายามในการให้สถานะที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อคนกลุ่มนี้ ท�ำให้แน่ใจว่าสถานที่ทำ� งานมีความปลอดภัยและมั่นคง และ
ขยายการเข้าถึงการเยียวยาจากการจ้างงานที่เลวร้าย เพื่อลดการถูกแสวงหาประโยชน์จนกว่าจะเห็นคนกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่
มีสิทธิแรงงาน ไม่ใช่เป็นผู้เสียหายหรือผู้กระท�ำความผิด
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ข้อเสนอแนะ
1. ก�ำหนดให้การบริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางอาญา และคุ้มครองสิทธิพนักงานบริการทางเพศ ผ่านกฎ
หมายการคุ้มครองแรงงาน และการย้ายถิ่น: ก�ำหนดให้งานการบริการทางเพศไม่เป็นความผิดทางอาญา จะเป็น
ก้าวแรกที่ส�ำคัญในการยอมรับสิทธิของพนักงานบริการทางเพศ โดยการให้ความคุ้มครองทางสังคม และกฎหมาย
โดยรัฐ การปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดความผิดทางอาญา ต่อพนักงานบริการทางเพศ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม กลไกการคุ้มครองแรงงานสามารถก�ำจัดการประพฤติผิดในการจัดหางาน และการจ้างงาน
ตัวอย่างเช่น การอนุญาตให้พนักงานบริการทางเพศขึ้นทะเบียนในฐานะแรงงานข้ามชาติ ในภาคส่วนการให้บริการ ณ
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อีกทั้ง การรับรองว่าจะรับฟังเสียงของพนักงานบริการทางเพศ ตลอดกระบวนการการปฏิรูป
กฎหมาย และการพัฒนากลไกการคุ้มครองเป็นสิ่งส�ำคัญผ่านการเจรจาทางสังคม ที่ให้องค์กรพนักงานบริการทางเพศ
ระดับชาติมีส่วนร่วม
2. ทบทวนการด�ำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ และความรุนแรง
ส�ำหรับผูย้ า้ ยถิน่ ทีท่ ำ� งานบริการให้ครอบคลุมทุกเพศ: มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการทบทวน และปรับปรุงกฎหมาย
นโยบาย และกลไกการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่คุกคาม เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและเพศ และความรุนแรงที่กระท�ำโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (รวมถึงเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และตรวจคนเข้าเมือง) ต่อแรงงานหญิง แรงงานชาย และคนข้ามเพศ รัฐบาล
ไทยควรเสาะหาความร่วมมือกับองค์กรพนักงานบริการทางเพศ เพื่อกลั่นกรองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเพียง
พอ ระบบการปกครองด้านการย้ายถิ่นควรยอมรับว่าพนักงานบริการทางเพศ สามารถช่วยต่อต้านการค้ามนุษย์ได้โดย
การบ่งชี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์ การทบทวน และปรับปรุงการด�ำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ดังกล่าว
ควรหารือกับองค์กรพนักงานบริการทางเพศ และองค์กรสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาสภาพการท�ำงานของพนักงานบริการทางเพศ ให้เทียบเท่ามาตรฐานการท�ำงานที่มีคุณค่า: พนักงาน
บริการทางเพศ รวมถึงผู้ย้ายถิ่น ควรได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงาน ที่ให้ความส�ำคัญต่อหลักการท�ำงานที่
มีคุณค่า มาตรฐานขั้นต�ำ่ ควรคุ้มครองแรงงานทุกคนในภาคส่วนนี้ มาตรฐานขั้นต�ำ่ ประกอบด้วย ค่าจ้างขั้นต�ำ่ วัน
หยุดปกติ การเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และการพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึง การห้ามมี
ความรุนแรงในโลกของการท�ำงาน ควรห้ามการหักค่าจ้าง และการปฏิบัติโดยมิชอบด้านการจ้างงาน การปฏิบัติตาม
มาตรฐานขั้นต�่ำของนายจ้าง ควรได้การรับรองจากการด�ำเนินการตรวจแรงงานที่เหมาะสม อีกทั้ง การตรวจแรงงาน
ควรขยายความครอบคลุมไปยังสถานบันเทิง และด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงสิทธิของแรงงานข้ามชาติ และผู้ที่ไม่ได้ย้าย
ถิ่นทุกคน ในการนี้กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานอาจหารือร่วมกับองค์กรพนักงานบริการทางเพศ และองค์กร
ระหว่างประเทศเพื่อออกแบบพัฒนากรอบการด�ำเนินงานที่มีคุณค่า เพื่อท�ำให้ระบบของแรงงานไทยและการย้ายถิ่น
เท่าทันปัจจุบัน โดยค�ำนึงถึงสิทธิของพนักงานบริการทางเพศ
4. พัฒนาการเข้าถึงการให้บริการสุขภาพ: ท�ำให้แน่ใจว่าพนักงานบริการทางเพศทุกคน สามารถเข้าถึงถุงยางอนามัย
ที่มีคุณภาพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย คงไว้ซึ่งโครงการสาธารณะส�ำหรับการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย และการป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศ และท�ำให้แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานบริการ สามารถเข้าถึงการบริการ
สุขภาพที่ให้ข้อแนะน�ำด้านอนามัยเจริญพันธุ์ บริการตรวจโรคโดยสมัครใจ การรักษาโรคเอชไอวี การเข้าถึงค�ำปรึกษา
ทางจิตสังคม และการให้บริการเฉพาะด้านอื่นๆ มีความจ�ำเป็นที่ผู้ให้บริการทางสุขภาพ เข้าใจถึงความละเอียดอ่อน
ต่อประเด็นพนักงานบริการทางเพศ และท�ำให้แน่ใจว่าการให้บริการทางสุขภาพไม่ตัดสินผู้รับบริการ และเก็บความลับ
ของผู้รับบริการ
5. ได้แจ้งถึงความต้องการรับข้อมูลทางกฎหมาย รวมถึงสิทธิของตน และการคุ้มครองที่ควรได้รับ อีกทั้ง วิธี
การคุ้มครองตนเองจากการถูกคุกคาม: พนักงานบริการทางเพศควรเข้าถึงสถานที่ที่ปลอดภัย ไม่มีการตัดสิน และ
เป็นความลับ เพื่อรายงานข้อร้องทุกข์และการละเมิดสิทธิมนุษยชน และควรมีทนายที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับงานบริการ
และการย้ายถิ่น การให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมาย จะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายต�่ำเพื่อให้มีการเข้าถึงผู้
ย้ายถิ่นที่มีการด�ำเนินคดีทางกฎหมาย ควรได้รับการยกเว้นให้อยู่ในประเทศไทยระหว่างการพิจารณาคดี
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6. การตีตรา และการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานบริการทางเพศ: การตีตรา และการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานบริการ
ทางเพศ เพิ่มข้อเสียเชิงสังคมและเศรษฐกิจที่พนักงานบริการทางเพศต้องพบเจอ ดังนั้น การลดการตีตราของพนักงาน
บริการทางเพศจะเริ่มแยกการเหมารวมการท�ำงานพนักงานบริการทางเพศ ออกจากการค้ามนุษย์ โดยให้เกียรติและ
ย�้ำถึงความสามารถของตัวบุคคลในการเลือกที่จะท�ำงานเป็นพนักงานบริการทางเพศ มีความจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำงาน
ร่วมกับผู้ก�ำหนดนโยบาย สื่อ และผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจผิดต่อแรงงานข้ามชาติที่ท�ำงาน
บริการ และเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายถิ่นและพนักงานบริการทางเพศ ในที่สุด ความพยายามอย่างต่อเนื่อง
ในการทดแทนการเหมารวม และความเคยชินที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางเพศสภาพ และบทบาททางเพศ
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้หญิงและการเหมารวมเชิงลบต่อผู้หญิงข้ามเพศจะต้องด�ำเนินต่อไป
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