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เปนสวนสําคัญของการวิจัยของเรา
มันเปนงานศิลปะที่แสดงออกแทนคําพูดที่ดีที่สุด
จากพนักงานบริการแรงงานขามชาติผูปฏิบัติงาน
แผนภาพจากผืนผาที่เรามีเปนเรื่องราวทั้งหมดของรายงานที่เราเขียนขึ้น
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เราเดินทางกันใชเวลาหลายวันทามกลางภูเขา ขามแมน้ํา ผานผืนปาที่หนาทึบ เรากาวยางตามทางที่คนอื่น
เคยเดิน ทางสายเล็กที่มีฝุนหรือดินโคลนขึ้นอยูกับวาฤดูกาลใด
ฉันถือกระเปาที่ใสเสื้อผาและแบกความหวังทั้งหมดของคนทั้งครอบครัวไวบนบา
ฉันแบกมันมาดวยความ
ภาคภูมิใจ มันเปนหีบหอที่มีคาไมใชภาระที่ยุงยาก ตามทางชายแดนพื้นที่สวนใหญของชายแดนจริงๆแลวไม
มี ไมเห็นเสนที่เขียนไวท่พ
ี ื้นของผืนปา ไมมีลายเสนที่ขีดไวในสายน้ําที่วกวน
ฉันเพียงแคกาวตามทางที่มีผูหญิงนับพันเดินกอนหนาฉัน ยางกาวของฉันเต็มไปดวยความนาตื่นเตน
เมื่อยลา และทาทาย เบื้องหลังเปนโลกที่ฉันคุนเคย โลกของยายของฉันและยายของยายของฉันและ
ยายของเธอ เบื้องหนาคือโลกของพี่สาวผูซึ่งออกเดินทางไปลวงหนา เพื่อกอรางสรางฝนและเพื่อให
ครอบครัวดํารงอยูได ยางกาวนี้เปนพมา ยางกาวขางหนาเปนประเทศไทย และนี่คือขอบชายแดน
หากนี่เปนเรื่องราวของผูชายที่ออกไปผจญภัยเพื่อตามลาขุมสมบัติและสังหารมังกรเพื่อทําใหครอบครัว
ร่ํารวยและมีความปลอดภัย เขาคนนั้นก็จะเปนฮี่โร แตฉันไมใชผูชาย ฉันเปนผูหญิง ดังนั้นเรื่องเลาจึง
เปลี่ยนไป ฉันไมสามารถเปนผูหาเลี้ยงครอบครัวได ฉันไมสามารถออกไปตามวิถีการผจญภัยได ฉันไมกลา
และอาจหาญ ฉันไมมีความชํานาญและเขมแข็ง กลายเปนวาฉันถูกเรียกวาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
ผูแพรเชื้อโรค โสเภณี อาชญากรหรือแมกระทั่งเหยื่อของการคามนุษย
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ทําไมโลกถึงกลัวคนรุนใหม คนทํางาน คนที่ไมพูดภาษาอังกฤษและเปนผูหญิงที่ไมใชสีผิวขาวซึ่งเรามี
จํานวนมากกวาและเคลื่อนยายไปรอบโลก แตไมใชเราที่มักจะถูกพบวาเปนบุคคลที่ทํารายทางเพศเด็ก
ฆาตกรตอเนื่องหรือผูที่ขมขืนคนอื่น เราไมเคยเริ่มทําสงคราม ไมเคยสั่งการใหฆาหรือวางแผนทําลายลาง
มนุษยชาติ และไมใชเราอีกที่เปนจําเลยที่กระทําความรุนแรงและอยูในหองขังทั่วโลก
ความเสี่ยงอะไรที่จะเกิดขึ้นแนๆที่กระทบอิสรภาพการเคลื่อนไหวของเรา ? ทําไมการจํากัดใหเราอยูแคใน
พื้นที่ภูมิศาสตรเฉพาะจึงสําคัญ จนทําใหรัฐบาลเต็มใจที่จะใชเงินและพลังทางการเมืองอยางมาก ทําไมเรา
ถึงรูสึกเหมือนแกะหรือฝูงวัวควาย ที่จะไดรับอนุญาตจากชาวนาเทานั้นวาเมื่อไหรและที่ไหนที่จะถูกลากไถ
ตามที่ชาวนาเลือก ? ทําไมผูหญิงคนอื่นที่ไดขามไปแลวยังอีกโลกหนึ่งถึงตอตานไมใหเรากาวตามไป ? ไมมี
อะไรที่เราสามารถเรียนรูจากประสบการณที่จะตอบคําถามเหลานี้ไดเลย
แทนที่จะเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของเรา ภายใตคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ เราไดรับ
การคุมครองภายใตสํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม เราถูกบังคับใหอยูกับการโกหกแบบใหม
ที่วาการควบคุมชายแดนและนโยบายการตอตานการคามนุษยเปนการปกปองสิทธิของเรา ไมมีใครสักคนใน
กลุมเราที่เชื่อการโกหกนั้นหรือตองการการปกปองดังกลาว เราถูกจับ ถูกตัดขาดจากครอบครัว เงินเราที่หา
มาไดและเก็บไวก็ถูกยึด ถูกสอบปากคําอยางหนัก ถูกขังคุกและตกอยูภายใตการควบคุมของผูชายที่มีอาวุธ
ปนเพื่อที่พวกเขาจะสงเรากลับบาน ทั้งหมดนี้กระทําภายใตแผนปายชื่อวา “การคุมครองเพื่อตอตานการคา
มนุษย “มันเหมือนการโยนเกลือใสเขาไปในแผลสดและเรียกมันวาคือการชวยเหลือเรา เราขอขอบคุณผู
หวงใยตอสวัสดิการของเราอยางจริงใจ แตเรารองขอใหทานรับฟงเสียงของเราและคิดในแนวคิดแบบใหม
หลังจากการบุกจับและชวยเหลือ เราจะตองเดินในเสนทางเดิมอีกครั้ง ประสบกับอันตรายเดิม ณ จุดขาม
ชายแดน เหมือนกับผูหญิงที่ตอสูเพื่อไดรับการศึกษา ตอสูเพื่อสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตอสู
เพื่อมีสวนรวมในทางการเมือง ตอสูเพื่อประกาศอิสรภาพ ตอสูเพื่อทํางาน เพื่อความรัก เพื่ออยูอยาง
ปลอดภัย เราจะไมอยูในสังคมที่มีกรงขังที่ทําเพื่อกักขังเรา เรากลาที่จะกาวขามเสนที่ขีดไว
เราเปนใครและเราทําอะไร.......วิธีวิทยา
มูลนิธิเอ็มพาวเวอร
เอ็มพาวเวอรเปนองคกรที่เริ่มโดยคุณ จัทรวิภา อภิสุข กลุมของพนักงานบริการและ
นักกิจกรรมในพัฒพงศ ในพ .ศ . 2527 เอ็มพาวเวอรสงเสริมสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการและจัดให
มีพื้นที่ที่ใหเราเปนเจาของ เพื่อจัดตั้งและยืนยันสิทธิของเราทางการศึกษา สุขภาพ การเขาความยุติธรรม
และการมีสวนรวมทางการเมือง มีพนักงานบริการมากกวา 50,000 คนที่เคยมีสวนรวมอยางเปนทางการ
กับเอ็มพาวเวอรในรอบ 27 ปที่ผานมา สมาชิกของเรารวมถึงพนักงานบริการที่มาจากประเทศไทย และ
พนักงานบริการที่หลักๆมาจากประเทศ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เชน ลาว พมา1 จีน และกัมพูชาในปจจุบัน
เอ็มพาวเวอร มีศูนยใน 11 จังหวัดทั่วประเทศไทยที่เขาถึงพนักงานบริการ 20,000 คนอยางสม่ําเสมอ การ
ดูแลโดยภาพรวมของศูนย การดําเนินการและบริหารโดยพนักงานบริการเปนหลัก ในแตละพื้นที่เอ็มพาว
เวอรเปนสวนหนึ่งของชุมชนพนักงานบริการ
ทําไมถึงทําวิจัยเรื่องการตอตานการคามนุษย ?
พนักงานบริการในประเทศไทยเปนกลุมที่ถูกทําวิจัยมากที่สุดในโลกก็วาได หลายทศวรรษที่ปจเจกบุคคล
หลายคน หลายกลุมไดมาที่เอ็มพาวเวอร เพื่อตอปริญญาเอกใหจบ เพื่อจัดทําสารคดี เพื่อเขียนบทความ
หรือดําเนินการใหทุนเสร็จสมบูรณ เรามีประสบการณที่เยอะมากกับการทําวิจัย
ในรอบ 10 ปที่ผานมาพนักงานบริการในประเทศไทยไดประสบกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต
หนากากของกฎหมายและนโยบายการตอตานการคามนุษย เรามีประสบการณที่ถูกโจมตีใสรายปายสี สบ
ประมาทตออุตสาหกรรมของเรา เจาหนาที่ตํารวจบุกจับโดยใชความรุนแรงในสถานที่ทํางานของเรา เราถู
กักขังโดยไมมีกฎเกณฑ ถูกบังคับใหฟนฟูในสถานสงเคราะหของรัฐบาลและถูกสงกลับ เราเองไดทําการ
เรียกรองอยางตอเนื่องสําหรับการปฏิรูปและการคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะกับพนักงานบริการแรงงาน
ในรายงานนี้เรียกวาประเทศพมาแทนการเรียกเมียนมาร เนื่องจากพนักงานบริการจากพมาไมยอมรับเผด็จการทหาร
พมาวามีความชอบธรรมในการเปลี่ยนชื่อพมาและยังคงเรียกวาพมา ไมใชเมียนมาร
1
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ขามชาติ
แมวาจะมีความพยายามเหลานี้ แตอุตสาหกรรมของเรายังถูกทําใหเปนตัวอยางมากเกินไปในการบุกจับเพื่อ
ตอตานการคามนุษยและเปนถูกกลาวหาอยางผิดๆวาเปนความรุนแรงที่มีมาแตแรกเริ่มของการเปนพนักงาน
บริการ ที่ถูกแสวงหาผลประโยชนเทียบเทากับการคามนุษย ผูคนยังไมทราบหรือไมเขาใจวากาปฏิบัติการ
ตอตานการคามนุษยในปจจุบันวาไมเพียงแตละเมิดสิทธิของปจเจกบุคคล แตยังเปนอุปสรรคที่ใหญหลวง
ตอความพยายามที่จะลดการแสวงหาผลประโยชนในอุตสาหกรรมของเรา
ใน พ . ศ . 2554 เอ็มพาวเวอร ไดจัดทําการวิจัยในชุมชนทั่วประเทศเพื่อที่จะจําแนกและจัดทําบันทึก
ผลกระทบของกฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติของการตอตานการคามนุษยของไทยตอพนักงานบริการใน
ประเทศไทย และเพื่อพัฒนาขอเสนอแนะเพื่อหาทางแกปญหาใหสําเร็จ จุดมุงหมายลําดับที่สองคือสราง
ความเขมแข็งขององคความรูและสรางความตระหนักในชุมชนของเราเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
และเพื่อสรางทักษะของเราในการออกแบบ ดําเนินการและตรวจเทียบการวิจัยเพื่อใชในการเรียกรองสิทธิ
มนุษยชนของเรา
ขั้นตอน เราทําอยางไร
ไมนานหลังจากที่เราตัดสินใจวาจะทํางานวิจัย เอ็มพาวเวอรไดรับการแนะนําใหใชเครื่องมือการประเมินผล
ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนซึ่งมีการพัฒนาใน พ . ศ . 2553 โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนของเนเธอรแลนด
จุดมุงหมายสําหรับสิทธิมนุษยชนและเครือขาย La Strada International ในยุโรป2 ในการตอตานการคา
มนุษย เครื่องมือ –คูมือสิทธิ ซึ่งใหขอมูลแกเราในดานเอกสารสิทธิระหวางประเทศที่ไดรับการยอมรับเพื่อ
ชวยเราจัดทํามาตรฐานการวัดผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนดานนโยบายและการปฏิบัติ
ในขั้นแรกเราจิตนาการไววา จะดําเนินการโดยทีมเล็กๆที่มีผูหญิง 3-4 คนเทานั้นที่จะรวมกันเปนทีมงานวิจัย
เพื่อทําการสัมภาษณ ฯลฯ ทํางานภายใตโครงการชื่อวา RATS-W เราคิดวาทีมจะประกอบดวยผูนําพนักงาน
บริการสองคน ผูใหคําปรึกษาดานกฎหมายและอีกคนหนึ่งผูซึ่งมีประสบการณในการทําวิจัยและจัดทําขอมูล
อยางไรก็ตามเมื่อเราเริ่มกลาวถึงความคิดในการทําวิจัยในขั้นตอนของการออกแบบและวางแผนในการ
ประชุมของพนักงานบริการ 90 คน ที่เอ็มพาวเวอร จัดที่ จังหวัดนนทบุรี เกิดปรากฏอยางรวดเร็วและชัดเจน
วามีพนักงานบริการอีกมากที่อยากจะเขารวมทําวิจัยนี้โดยตรง เมื่อถึงขั้นที่งานวิจัยเสร็จสิ้นมีพนักงาน
บริการทั้งหมด 206 คน ที่มีทั้งพนักงานบริการไทยและพนักงานบริการที่เปนแรงงานขามชาติท่เี ปนสวนหนึ่ง
ของโครงการ RATS-W พนักงานบริการเหลานี้ไดนําการประชุมหารือ สัมภาษณ ใหการเปนพยานในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญ สอบสวนและจัดทําการวิเคราะหและตระเตรียมเอกสารเบื้องตน
พนักงานบริการจํานวน 206 ที่ทํางานในโครงการแบงไดเปน 170 คน เปนภาคในการทําวิจัย 36 คนเปนผูนํา
การทําวิจัย ประสานงานโดยผูประสานงานการวิจัย 4คน ทั้งหมดทุกคนที่ไดรับการกลาวถึงในการวิจัยนี้
สามารถแลกเปลี่ยนบทบาทเปนผูนําการทําวิจัย ภาคีการทําวิจัยและพนักงานบริการได (รายละเอียดโดย
ยอของขอมูลรายละเอียดการติดตอสามารถดูไดที่บรรณานุกรม 4)
มีการตัดสินใจที่จะจํากัดขอบเขตของการวิจัยไปที่ผูหญิงที่มาจากประเทศลุมน้ําโขง ไทย ลาว พมา จีน
และกัมพูชาที่เปนพนักงานบริการในประเทศไทย เราไมไดรวมพนักงานบริการผูชาย คนที่เกิดมาในเพศตรง
ขามกับเพศที่เขาเปน ที่ปจจุบันไมไดเปนเปาหมายของการแทรกแซงการตอตานการคามนุษยหรือไมไดถก
ู
กลาวถึงในการสนทนา อภิปรายในประเด็นดังกลาว
ถึงแมวาเราจะตระหนักวาพนักงานบริการผูชายก็ดวยที่ไดรับผลกระทบจากการแทรกแซงการตอตานการคา
มนุษย แตเราไมรูจักเพื่อนจากตางประเทศเพียงพอที่จะเชิญมารวมในการทําโครงการการทําวิจย
ั ในขั้นนี้
ทีมและภาคีที่ทําวิจัยของเราไดรวบรวมขอมูลจาก 13 จังหวัด 9 จังหวัดเปนศูนยของเอ็มพาวเวอร ซึ่งหลาย
ที่ไดตั้งอยูในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย3ในแตละศูนย พนักงานบริการแรงงานขามชาติใชวิธีการเลา
2

คูมือสิทธิ จุดมุง หมายเพื่อสิทธิมนุษยชน 2553 http://www.humanrightsimpact.org/trafficking
ศูนยของเอ็มพาวเวอรตั้งอยูท
 ี่ ชายแดนไทย-พมา ( แมสอด แมสาย ) ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใกลกับชายแดน
ลาว (อุบลราชธานี อุดรธานี มุกดาหาร ) เชียงใหม ภาคกลางของประเทศไทย (สมุทรสาคร นนทบุรีและกรุงเทพฯ)
ภาคใต (ภูเก็ตและกระบี่ )

3

~7~

เรื่องเพื่อหาขอมูล บรรยายและวิเคราะหสถานการณปจจุบันและเนนไปที่ขอมูลพิเศษดังตอไปนี้:
y สถานการณที่บานและการตัดสินใจ
y ประสบการณในการเดินทางมายังและในประเทศไทย
y สภาวะในสถานที่ทํางานของผูหญิง
y ความสัมพันธกับเจาหนาที่ตํารวจและหนวยงานของเจาหนาที่หนวยงานอื่นๆ และองคกรเอกชน
y ประสบการณและความรูเรือ
่ งการคามนุษยและหรือกฎหมายที่ตอตานการคามนุษยและความรู
ของเราเรื่องสิทธิของตนภายใตกฎหมายไทย
ภาคีที่รวมทําวิจัยกับเราในแตละศูนยมีประสบการณที่กวางและหลากหลายประเด็น ซึ่งรวมถึงผูหญิงที่มี
ประสบการณที่ถูก “ชวยเหลือ “ โดยความผิดพลาดและถูกขังเปนเวลานานสุดถึง 2 ป ผูหญิงถูกจับและถูก
สงกลับซึ่งเปนผลของการบุกจับเพื่อตอตานการคามนุษย ผูหญิงที่ปจจุบันอยูในสถานการณที่เขาตามนิยาม
ตามกฎหมายวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยแตจต
ิ วิญญาณไมใช ผูหญิงไมเต็มใจที่จะเปนพยานในการ
พิจารณาในชั้นศาลและผูหญิงที่เคยถูกคามนุษยจริงในอดีต
ผูนําพนักงานบริการในแตละศูนยยังใหขอมูลทั่วไปเพิ่มเติมในสวนของสภาพของธุรกิจบริการในทองที่
ขอมูลนี้มาจากประสบการณแรมปของเราในการที่ลงพื้นที่ในแตละสัปดาหกับชุมชนพนักงานบริการในพื้นที่
อีกทั้งทีมที่ทําวิจัยไดลงพืน
้ ที่ในแตละพื้นที่และเขาไปที่บาร บานสาวและรานอาหารที่ผูหญิงทํางานอยู มี
การลงพื้นที่ขา มชายแดนโดยทีมวิจัยในสามพื้นที่ สองพื้นที่ในพมา (ทาขี้เหล็กและเกาะสอง ) และหนึ่ง
พื้นที่ในสปอ ลาว (สุวรรณเขต)
ภาคีที่ทําวิจัยจัดใหมีการสัมภาษณผูที่ศาลตัดสินหรือถูกกลาวหาวาเปนผูคามนุษย สามในหาคนเปนนายจาง
ในรานคาราโอเกะ ผูซึ่งถูกจับจากการบุกจับเพื่อตานการคามนุษยและปจจุบันคดีอยูในชั้นศาล หนึ่งคนถูกตั้ง
ขอหาคามนุษยบุคคลซึ่งเปนผูเยาวเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากการคาประเวณี อีกหนึ่งคนเปนเจาของ บาร
คาราโอเกะผูซึ่งถูกขูจากเจาหนาที่ตํารวจวาจะถูกตั้งขอหาคามนุษยในอดีต
พนักงานบริการไดทําการสัมภาษณเจาของบารในทองที่ ตํารวจ เจาหนาที่ตํารวจตรวจคนเขาเมือง
เจาหนาที่ของรัฐ และเจาหนาที่ขององคกรเอกชนในพื้นที่เดียวกัน มีการเขาเยี่ยมสถานสงเคราะหผูหญิงของ
รัฐ 2ที่ คือบานเกร็ดตระการในกรุงเทพฯและบานสองแคว ในจังหวัดพิษณุโลก ภาคเหนือของประเทศไทย
เพิ่มเติมจากนัน
้ ทีมวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่เขียนขึ้นจากหนวยงานของรัฐรวมถึง ขอมูลจากเจาหนาที่ตํารวจ
สํานักงานอัยการสูงสุด แผนกที่ทํางานเรื่องสวัสดิการสังคมและตอตานการคามนุษย สมาชิกของทีมที่ทํา
วิจัยไดเขารวมการประชุมในระดับภูมิภาค การประชุมของคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งจัดโดยกระทรวงของ
รัฐและองคกรเอกชนที่ทํางานในประเด็นการปองกันการคามนุษย
ในชวงแรกของการทําวิจัย มีการบุกจับ 2 ครั้งเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย มีผูหญิง 30 คนที่
ทํางานเปนพนักงานบริการถูกขังจากการบุกจับและตามมาดวยการที่ผูหญิงตองเผชิญกับการละเมิดและ
ความลมเหลวในการดํารงไวซึ่งความยุติธรรมในกระบวนการ ทีมวิจัยและผูนําพนักงานบริการจากพื้นที่ได
รวมกันจัดทําการบันทึกเหตุการณเกี่ยวกับชีวิต ประสบการณดานสิทธิมนุษยชนของผูหญิงที่ไดรับผลกระทบ
กระบวนการนี้ยังคงรวมถึงการเรียกรองสิทธิของผูที่ถูกกักขังและการรักษาไวซึ่งการติดตอสื่อสารกับองคกร
เอกชนที่เกี่ยวของและทํางานตอตานการคามนุษย กับตํารวจ เจาหนาที่บานพัก สถานสงเคราะห เจาหนาที่
ในศาล
เอ็มพาวเวอรยังไดทําการบันทึกผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและผูที่ใหการสนับสนุนที่พยายามจะติดตอ
ผูหญิง ขอคนพบและหลักฐานที่ไดรวบรวมระหวางกระบวนการนี้
กลายเปนสวนสําคัญของการทําวิจัยของเรา
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สิ่งที่เราคนพบ : …………. รายงานฉบับยอ
ผลกระทบของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 รวมถึงนโยบายที่
เกี่ยวของและการดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการในประเทศไทย
การวิจัยของเรามิไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนมาตรการวัด พิสจ
ู นหรือ
หักลางการดํารงอยูของการคา มนุษยในธุรกิจบริการในประเทศ
ไทย มีรายงานซึ่งแสดงขอโตแยงจํานวนมากเกินพออยูแลวที่
เกี่ยวกับประเด็นนี้ และที่สําคัญกวานั้นในฐานะที่เปนองคกร
พนักงานบริการหลักในประเทศไทยซึ่งทํางานในชุมชนมา
มากกวาสามสิบป เราทุกคนไดตระหนักอยางดีวาการคามนุษย
นั้นไดหายไปอยางตอเนื่องจากธุรกิจบันเทิงในประเทศไทยใน
รอบสิบหาปที่ผานมา
ในทางกลับกันเราไดวางมาตรฐานในการวัดผลกระทบของ
กฎหมายตอตานการคามนุษยและการปฏิบัติการที่กระทบตอ
สิทธิมนุษยชนของผูหญิงผูซึ่งถูกกลาวหาวาถูกคามนุษยและ
ผูหญิงคนอื่นที่ไมไดถูกคามนุษยแตไดรับผลกระทบอยางมาก
ตอมาตรการตอตานการคามนุษย

เรื่องเกาๆ ที่วาเด็กสาวทุกคนถูกบังคับ
ใหทํางานในซองที่ใสกุญแจเปนเรื่อง
ในอดีตไปแลว คิดแบบนี้เปนความคิด
ที่ลาสมัย สถานการณที่เรามีในปจจุบัน
นี้คือมีเด็กวัยรุนสองสามคนที่ตองอยู
ในที่ที่ไมควรจะอยู “ หนวย
ปราบปรามการคามนุษยภาคหา

ในความเปนจริงเราอาจจะมาถึงจุดๆหนึ่งในประวัติศาสตร ที่ผูหญิงในธุรกิจบริการของไทยไดรับ
ความเดือดรอนจากปฏิบัติการตอตานการคามนุษยซึ่งเปนพนักงานบริการจํานวนมากกวาผูหญิงที่
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูคามนุษย
มีการตระหนักอยางเปนสากลวากฎหมาย
การตอตานการคามนุษย นโยบายและการ
มนุษยทุกคนเกิดมามีความเทาเทียมที่มั่นคงและเปนสิทธิที่
ปฏิบัติควรยึดมั่นกับหลักการสําคัญของสิทธิ
ไมอาจถายโอนใหแกกันได สิทธิเหลานี้ไดรับการคุมครอง
มนุษยชนและอยางนอยที่สุดตองไมสราง
ในรัฐธรรมนูญของไทยและกฎหมายภายในประเทศ
ความเสียหายใหผท
ู ี่ถูกคามนุษยหรือบุคคล
รวมถึงในระดับภูมิภาคและขอตกลงระหวางประเทศอื่นๆที่
อื่นที่ไดรับผลกระทบจากการแทรกแซง
ประไทยไดลงนามหรือใหสัตยาบันไว การที่บางครั้งบาง
การคามนุษย 4
โอกาสที่จะเปนไปไดวาเราอาจจะเกี่ยวของกับ พ.ร.บ
อยางไรก็ตามแมวาจะมีหลักการดังกลาว
ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 2539 หรือละเมิด
แตการวิจัยของเราพบวาตั้งแตมีการ
กฎหมายคนเขาเมืองป 2521 แตสิ่งนั้นไมไดเปลี่ยนสิทธิ
ประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและ
ขั้นพื้นฐานของเราที่จะไดรับการมองเห็นวาเปนบุคคล
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 เปน
ภายใตกฎหมายและควรไดรับการคุมครองจากกฎหมาย
กฎหมายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551
อื่นๆหลากหลายที่มีอยูในประเทศไทย
สิทธิขั้นพื้นฐานของผูหญิงมากมายถูก
ละเมิดจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว
จนกลายเปนเรื่องปกติ การละเมิดนั้นเกิดจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐและองคกรเอกชนที่กระทําตอ
พนักงานบริการขามชาติ รวมถึงผูหญิงที่ถูกจําแนกวาเปนเหยื่อการคามนุษย
ขอคนพบของเราแสดงใหเห็นวาการละเมิดดังกลาวเหลานี้ฝงอยูในการตีความและหรือการปฏิบัติตามมาตรา
10 ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 การละเมิดเกิดขึ้นเปนประจําและทั่ว
ประเทศไทยอีกทั้งยังมีการละเมิดเกิดขึ้นจากการที่เจาหนาที่ละเวนไมปฏิบัติหนาที่ การคุมครองสิทธิ
มนุษยชนและการเขาถึงสิทธิที่ระบุในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยที่ไมไดปฏิบัติทั้ง
จากรัฐและหนวยงานเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งรากฐานบางประการของการปฏิบัติการตอตานการคามนุษย
ในประเทศไทยไดขัดกับกฎหมายอื่นๆในประเทศ อาทิเชน กฎหมายคุมครองพยาน พ . ศ . 2546 และการ
คุมครองตางๆที่ระบุในกฎหมายอาญา
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มุงหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนป 2010 คูมือเพื่อสิทธิ, http://www.humanrightsimpact.org/trafficking
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ปศาจในรายละเอียด?
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ.2551 มาตรา 4
“การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ”
หมายความวา การแสวงหาประโยชน
จากการคาประเวณีการผลิตหรือ
เผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การ
แสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบ
อื่น การเอาคนลงเปนทาส การนําคน
มาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือ
บริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา
หรือการอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปน
การขูด รีดบุคคล ไมวาบุคคลนั้นจะ
ยินยอมหรือไมก็ตาม

ปญหาของการนิยามคําวาการคามนุษยในพระราชบัญญัติ
และดูเหมือนวาไมมีความพยายามใดๆที่จะขัดเกลาและปรับ
ใชจากคํานิยามในพิธีสารของสหประชาชาติเพื่อใหเหมาะสม
กับสภาวะและความตองการเฉพาะทองถิ่น การคาประเวณี
ไดปรากฏอยางเดนชัดในคํานิยามนอกจากการขอทาน
คาประเวณีเปนอาชีพเดียวที่ปรากฏในคํานิยามดวยเหตุนี้คํา
นิยามจึงมีนัยยะที่ทําใหการคาประเวณีเปนรูปแบบหนึ่ง
จําเพาะของการคามนุษย นิยามการคามนุษยยังไดรวมถึงการ
บังคับทํางานและการแสวงหาผลประโยชนทางเพศ ในขอนี้
จึงกอใหเกิดความสับสนวาอะไรเปนองคประกอบของการคา
มนุษยจากการคาประเวณี ? เมื่อไหรที่การไดผลประโยชน
จากการคาประเวณีกลายเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบหรือคามนุษย ? ภายใตกฎหมายตอตานการคามนุษย
ในปจจุบัน การตัดสินวาการคามนุษยคือการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณีเปนเรื่องของอัตต
พิสัย (subjective)อยางสมบูรณจากสายตาคนมอง 5

ตัวอยางเชนฉันซื้อรถเข็นใหนองชายซึ่งพิการจากเงินรายไดที่ฉันหามาได นองชายได
ผลประโยชนอยางชัดเจน แตนี่เปนการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบหรือไม ? นายจางหักเงิน
รอยละสี่สิบจากรายไดที่ฉันเรียกเก็บจากการบริการ เปนการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
หรือไม
การเนนคําวาการคาประเวณีแสดงนัยยะวาการคาประเวณีวาในตัวของมันเองเปนปมของปญหาแทนที่จะเนน
น้ําหนักไปที่ผูหญิงที่ถูกบังคับหรือถูกแสวงหาผลประโยชนภายในการคาประเวณี
ความสับสนระหวางพนักงานบริการและการคามนุษยยังคงเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพและการพิสูจนหาบุคคลผูถูกคามนุษย อีก
ทั้งเปนการขัดขวางความพยายามที่จะตอบรับกับความ
หวงใยที่แทจริงที่เราพนักงานบริการมีเกี่ยวกับสภาพการ
RATS-W ทีม ไดถามคําถามตอเจาหนาที่
ทํางานของพวกเรา เพราะเราเกรงวาการตอบรับกับการ
ตํารวจอาวุโสที่ทํางานในหนวยงาน
รองทุกขของแรงงานจะนําไปสูการบุกจับและชวยเหลือ
ปราบปรามการคามนุษย ภาคเหนือประเทศ
ไมใชการปรับปรุงมาตรฐานแรงงาน การติดปายให
ไทย (เชียงราย) ผูซึ่งผานการฝกอบรมพิเศษ
พนักงานบริการแรงงานขามชาติทุกคนเปนบุคคลที่ถูก
เกี่ยวกับกฎหมายการคามนุษยหลายครั้ง
คามนุษยสงผลใหเปนไปไมไดที่พนักงานบริการจะสวม
RATS-W : ถาผูหญิงตกลงที่จะไปทํางานใน
บทบาททํางานเชิงรุกตอตานการคามนุษยใน
บานสาวแตกลายเปนวาถูกสงไปที่โรงงาน
อุตสาหกรรมบริการของเรา เราทุกคนมีความเสี่ยงที่จะ
และบังคับใหเย็บผา ทานจะเขาไปชวยเหลือ
ถูกจับและถูกกักขัง และเพื่อนเราที่เปนแรงงานขามชาติ
ไหมคะ ?
ก็จะถูกสงกลับบาน ซึ่งเราไมสามารถทํางานไดอยางมี
ตํารวจ : ไม เพราะวาไมใชการคามนุษย เรา
ประสิทธิภาพเทาที่เราสามารถทําได
จะไมเขาไปชวยเหลือ เราเรียกวาโอกาส หาก
เธออยากออกมาจริงๆก็ตองชวยเหลือตัวเอง
ในทางปฏิบัติองคกรที่ทํางานตอตานการคามนุษยหลาย
กลับมาที่ชายแดนและเริ่มตนใหม
องคกร หลายเครือขายและบรรดาสื่อมวลชนยังคงเติม
เชื้อไฟและเพิ่มมลทินโดยการทําใหมายาคติที่วาการคา
มนุษยและการละเมิดทางเพศเด็กยังคงเกิดขึ้นอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงยังคงดํารงอยู
พนักงานบริการกลายเปนเปาหมายมากเกินกวาการแทรกแซงที่มีตอแรงงานกลุมอื่นหรือชุมชนใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ยิ่งกวานั้นชุมชนพนักงานบริการกลายเปนเปาหมายแรกในการใชกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาเปนการลงโทษแทนที่จะใชยุธศาสตรในการใหการศึกษาและสรางความตระหนัก พนักงานบริการถูก
เลือกปฏิบัติภายใตการบังคับใชพระราชบัญญัตินี้
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อัตตพิสัยคือการมองโดยที่เติมความคิดเห็นของผูมองเขาไป ผูแปล
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การเก็บพยานหลักฐานหรือการสรางอาชญากรรม?

พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
มาตรา 27.4 ตํารวจอาจจะเขาไปใน
เคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจ
คน ยึด หรืออายัด พยานหลักฐานใน
การคามนุษย

มาตรา 27.4 ในพระราชบัญญัติฯ เพิ่มอํานาจใหเจาหนาที่ตํารวจ
เขาไปในเคหสถานบานสวนบุคคลเพื่อชวยบุคคลที่ถูกคามนุษย
ที่เปนแรงงานทํางานในบาน อยางไรก็ตามมีการอนุญาตมากขึ้น
และเปนประจําใหเจาหนาที่ปฏิบัติการแบบลับเขาไปในสถาน
บริการ
โดยสวนใหญจะเปนตํารวจนอกเครื่องแบบซึ่งจะแสรงทําเปน
แขกและเฉพาะเจาะจงที่จะถามหาเพื่อซื้อบริการจากผูหญิงขาม
ชาติที่อายุต่ํากวา 18ป การปฏิบัติการลอซื้อในสถานบริการนี้
เกิดขึ้นบอยและทั่วประเทศโดยเจาหนาทีตํารวจที่ทุจริตที่มอง
หาทางกรรโชกเงิน อีกทั้งเจาหนาที่ตํารวจที่ตอตานการคา
มนุษยหรือไดรับมอบหมายใหขจัดการคาประเวณี

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดแสดงถึงจุดยืนที่ชัดเจนนับตั้งแต พ . ศ . 2546 วาการลอซื้อเพื่อจับ
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงโดยเฉพาะกับผูหญิงที่ทํางานในธุรกิจบริการและจัดทําขอเสนอวา
ควรจะมีการใชเฉพาะเมื่อมีระบบที่แมนยําชัดเจนที่สามารถปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนได อยางไรก็ตาม
แทนที่จะยุติการปฏิบัติที่เปนการลอซื้อหรือการพัฒนาการคุมครองทีเ่ หมาะสม ภายใตพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 การใชการลอซื้อโดยตํารวจและองคกรเอกชนไดเพิ่มมากขึ้นและ
ปรากฏเปนวิธีการปฏิบัติประจําที่ยังคงไมมีการตรวจสอบและไมคํานึงถึงผลที่ตามมาทางลบที่มีตอพนักงาน
บริการและพนักงานที่ทํางานในสถานบันเทิง
ในงานวิจัยของเรา การลอซื้อมีผลใหเกิดอยางนอยสองทางคือผูเยาวตัดสินใจที่จะขายบริการเปนครั้งแรกซึ่ง
นําไปสูการที่ผูหญิงตองถูกขังและหลังจากนั้นสงกลับประเทศ
ผูหญิงทั้งสองคนตกหลุมพรางของตํารวจและถูกระบุวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยโดยการใชหลักเกณฑของ
สถานะคนเขาเมืองและอายุ แตในความเปนจริงทั้งสองทํางานในสถานบันเทิง ซึ่งมีการจางงานพนักงาน
บริการ ทั้งสองคนไมมีใครทํางานบริการ และผูหญิงไมตองการไดรบ
ั การชวยเหลือจากหนวยงานเจาหนาที่
สวัสดิการของรัฐและไมตองการความชวยเหลือใหออกจากสภาพการทํางานและความเปนอยูนั้น
“ เอ็นจีโอสรางปญหา มาแสรง
ทําเปนลูกคา ถามหาไปทั่ววามี
เด็กสาว(ผูหญิงที่มีอายุต่ํากวา
18)บางไหม แถมเอาเงินกอน
ใหญมาโปรย อีกไมนานก็จะมีคน
มองหาจะจางเด็กสาวเพื่อสนอง
ความตองการ, เจ (เจาของบาน
สาว ) “
การปฏิบัติการโดยการวางลอซื้อเพื่อ
รวบรวมขอพิสูจนของการคามนุษย
ไมเพียงแคนําไปสูการไดหลักฐาน
ปลอมแตรวมถึงหลักฐานที่ไมถูกตอง
อีกทั้งเปนการสงเสริมใหแสวงหา
ประโยชนจากผูเยาว และทําราย
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูหญิงที่
ทํางานในธุรกิจบันเทิงในประเทศ
ไทย

ฉันมาเชียงใหมสี่เดือนกอนที่จะเกิดเหตุ ตอนนั้นอยูกับปาและ
ทํางานที่บารคาราโอเกะ ตอนที่สมัครงานก็ไมมีใครถามอายุและ
ไมคิดวาจะเอยถึง ฉันก็ไมทราบวามันสําคัญ ตอนทํางานไมได
เงินเดือน แตไดคาคอมมิชชั่นจากเครื่องดื่มและเก็บทิปที่ได
ตอนนั้นไมพรอมที่จะออกไปกับลูกคา ฉันยังรูสึกวายังอายอยู
แตก็ไมมีแรงกดดันใดๆจากใครใหออกไปกับลูกคา ขึ้นอยูกับฉัน
เอง เพียงแควารายไดจะไมมากเทาคนอื่น แลววันหนึ่งก็มีลูกคา
คนหนึ่งมาสามคืนรวด ลูกคาบอกวาฉันดูเด็กมาก และอยากให
ฉันออกไปกับเขา ถึงแมวาลูกคาจะเสนอเงินใหเยอะมาก แตฉันก็
ปฏิเสธสองคืนแรก แลวก็ไมรูวาทําไมตอนหลังถึงตกลงไปในคืน
ที่สาม แตตอนนั้นฉันคิดวา ก็นะดูเหมือนพี่เขาจะเปนคนดีและก็
จะดีมากเพราะจะไดมีเงินมากขึ้น ก็เลยตกลงออกไปกับลูกคา
เปนความผิดพลาดอยางใหญหลวง ลูกคากลายเปนตํารวจ และ
ฉันก็ถูกจับและขัง 8 เดือน หลังจากนั้นก็ถูกสงกลับพมา, หญิง
สาวผูถูกชวยเหลือ ตอนอายุ 17 ป 5 เดือน
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เกือบศตวรรษของการบุกจับ ถึงเวลาหยุดหรือยัง ?
การบุกจับของตํารวจเปนเหตุการณที่นากลัวมากและ
กอใหเกิดบาดแผลรุนแรงตอทุกคนที่ เกี่ยวของ การบุกจับ
พระราชบัญญัติปองกันและ
ไมไดเปนปรากฏการณใหม เนื่องจากตํารวจไทยไดบุกจับ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
สถานบันเทิงตั้งแตปลาย พ .ศ. 2463 เกือบหนึ่งรอยปมาแลว
มาตรา 27 ระบุวา ตํารวจสามารถเขา
โดยทั่วไปกฎหมายไทยระบุวานอกจากกรณียกเวนแลว การ
ไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ โดย
บุกเขาจับของตํารวจตองกระทําในชวงเวลาที่พระอาทิตยขึ้น
ปราศจากหมายคน เพื่อตรวจคน ยึด
ตั้งแตเวลาหกโมงเชาถึงหกโมงเย็น เพราะเปนปฏิบัติการที่
หรืออายัด หรือเพื่อพบและชวยบุคคล
นาสะพรึงกลัวและอันตรายตอทั้งผูที่เกี่ยวของกับหลักฐาน
ที่ตกเปนผูเสียหายจากการกระทํา
และตัวเจาหนาที่ตํารวจเอง
ความผิดฐานคามนุษย
กระนั้นก็ดีการบุกจับสถานบันเทิงเปนธรรมเนียมปฏิบัติตอกัน
มาในเวลากลางคืนและการศึกษาของเราพบวาการบุกจับเพื่อ
ตอบรับกับการฟองรองคดีที่มีเหตุสงสัยวาเกี่ยวของกับการคามนุษยในธุรกิจบริการนั้นโดยปกติจะกระทํา
ประมาณหาทุมและจะมีเจาหนาที่ตํารวจที่มีอาวุธจํานวนมากบุกเขาไปในสถานบริการและจับตัวผูหญิงทุกคน
และแรงงานคนอื่นๆที่อยูที่นั่น เชน พนักงานเปดประตู แคชเชียร ผูจัดการ ผูหญิงคนไหนที่พยายามที่จะหนี
ซึ่งสวนใหญเกิดจากความกลัวและสับสนตอเหตุการณที่เกิดขึ้น จะถูกไลตามและควบคุมตัวจากกองกําลัง
การที่ผูหญิงไดรับบาดเจ็บตอเนื่องจากการพยายามหนีการบุกจับของตํารวจจึงไมใชเรื่องแปลก ตั้งแตป
พ.ศ . 2551 ภายใตมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย เจาหนาที่ตํารวจ
กระทําการบุกจับโดยงายเพียงแคไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปโดยมิตองมีหมายคน นั่น
หมายถึงตํารวจมีอํานาจเหนือลนที่จะเขาไปตรวจคนในเคหสถานหรือสถานประกอบการ ไมมีขอจํากัดในการ
ตรวจคนจากหมายศาล ตํารวจอาจจะใชมาตรา 27 เพื่อเขาไปในสถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามี
พยานหลักฐาน และเมื่อเขาไปแลวก็ดําเนินการตรวจอื่นๆเชนการตรวจฉี่เพื่อตรวจระดับการใชยาเสพติด
ตรวจสถานภาพการเขาเมืองและใบอนุญาตสิทธิทางลิขสิทธิ์ ฯลฯ
ผูหญิงทุกคนที่ถูกขังหลังจากการบุกจับถูกตํารวจนํา
ตัวไปที่สถานีตํารวจในทองที่และจะถูกสอบปากคําจาก
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
เจาหนาที่องคกรเอกชนและตํารวจโดยความพยายาม
การคามนุษย พ.ศ.2551มาตรา 29 ใน
เสาะหาวาผูหญิงเปนผูถูกคามนุษยแทจริงหรือไม และมี
กรณีที่ บุคคลซึ่งอาจจะเปนผูเสียหาย
ความตองการความชวยเหลือหรือเปนพนักงานบริการ
อยูในความดูแล 24 ชั่วโมง หากเกิน
แรงงานขามชาติที่จะตองถูกลงโทษหรือไม กระบวนการ
กวากําหนดเวลา ใหพนักงานเจาหนาที่
สัมภาษณมักจะไมเริ่มจนกวาเที่ยงคืนและใชเวลาสองถึง
ยื่นคํารองตอศาลเพื่อมีคําสั่งอนุญาต
สามชั่วโมงกวาจะเสร็จ พนักงานบริการขามชาติทุกคนบอก
ทั้งนี้ ศาลจะอนุญาตไดไมเกินเจ็ดวัน
กับเราวาผูหญิงไมเคยไดรับการอธิบายใหเขาใจวาทําไมถึง
ถูกสัมภาษณและไมมีผูหญิงสักคนที่ถูกทําใหตระหนักถึง
สิทธิทางกฎหมายในการเปนผูตองสงสัย บุคคลที่ถูกคา
มนุษยหรือพยาน สิทธินั้นรวมถึงสิทธิที่จะทราบวาตนถูกตั้ง
ขอหาอะไร สิทธิที่จะโทรหาบุคคลที่เชื่อใจหรือสมาชิกในครอบครัว สิทธิที่จะมีตัวแทนทางกฎหมาย สิทธิใน
การปรึกษาทนายความเปนการสวนตัว สิทธิที่จะมีบุคคลที่เชื่อใจหรือทนายความของตนนั่งอยูดวยในขณะที่
ถูกสอบปากคําจากตํารวจ การละเลยไมแจงใหบุคคลทราบถึงสิทธิของตนนั้นละเมิดทั้งหลักการสิทธิใน
รัฐธรรมนูญไทยและภายใตประมวลกฎหมายอาญา
เปนการปฏิบัติที่ธรรมดาสําหรับตํารวจที่จะใหสําเนา
เอกสารระบุสิทธิของผูหญิงและใหผูหญิงลงลายมือชื่อ
หากผูหญิงสามารถลงลายมือชื่อได มิฉะนั้นก็ใหลง
ลายนิ้วมือ แตกระนั้นก็ไมมีความพยายามที่จะแปลเอกสาร
หรืออานสิทธิตางๆใหผูหญิงฟง ซึ่ง
ผูหญิงอานเขียนภาษาไทยไมได ในแนวปฏิบัติเดียวกัน
หลา
กรณีที่ผูหญิงถูกบังคับใหลงนามในเอกสารคําใหการ การ
สารภาพ การระบุรายละเอียดสิ่งของของตน ฯลฯ โดย
ปราศจากสิทธิที่จะตรวจสอบความเปนจริงที่วาไดยอมรับ
อะไรไปบาง
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ตอนนั้นมันดึกมาก ฉันกลัว เหนื่อยและ
สับสน ก็เลยพิมหัวแมโปงในเอกสารอะไร
ก็ไมทราบเพราะวาคิดวาหากทําๆไปจะได
เร็วขึ้น และจะไดออกมาจากที่นั่นซะที อีก
อยางเวลาถูกตํารวจจับก็ตองทําตามที่
ตํารวจบอก ฉันไมเคยรูเลยวามีทางเลือก
…
สม , แมสาย

ไมมีการจางลามที่ไดรับการฝกอบรมที่สถานีตํารวจ หรืออยูในสวนของหนวยตอตานการคามนุษยหรือ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย องคกรเอกชนที่ตอตานการคามนุษยอาจจะมีอาสาสมัครที่
สามารกเรียกมาได แตก็ไมใชลามที่ไดรบ
ั การฝกอบรม ผูหญิงรูสึกวาลามมือสมัครเลนมักจะไมมีทักษะทาง
ภาษาที่มีคุณภาพและใสทัศนคติของตนที่มีตอพนักงานบริการเขาไปตอนที่แปลการสัมภาษณ
อีกทั้งเพื่อนรวมงาน เพื่อน นายจางและครอบครัวกังวลใจและกลุมใจที่ไมสามารถติดตอกับคนที่รักได
เพราะผูหญิงถูกขัดขวางอยางจริงจังในความพยายามที่จะติดตอพวกเขา กลายเปนประเด็นที่ยิ่งสําคัญเมื่อ
พวกเขาอาจจะเปนบุคคลที่สามารถใหหลักฐานที่สําคัญเกี่ยวกับอายุ หรือขอมูลอื่นๆที่จะทําใหสามารถ
พิสูจนอัตลักษณและชวยใหกระบวนการถูกตอง มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น
ในสภาวะทั่วไปการบุกจับเปนการกอใหเกิดความสับสนตอสิทธิของพนักงานบริการขามชาติในการเขาถึง
บริการสุขภาพและการบริการทางสังคมอื่นๆอีกดวย องคกรที่ทํางานดานการใหการเขาถึงการศึกษาดาน
สุขภาพกับพนักงานบริการขามชาติในทองที่นั้นอาจถูกปดเปนเวลาหลายเดือนหลังจากที่มีการบุกจับ เพราะ
ทั้งนายจางและคนงานพยายามที่จะอยูอยางเงียบๆเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเคลื่อนไหวของตํารวจ นาเจ็บใจ
ที่องคกรเหลานี้เปนองคกรที่มีความเปนไปไดมากที่สุดที่จะคนพบการแสวงหาประโยชนรวมถึงการคามนุษย
และอยูในสภาพที่ชวยผูไดรับผลกระทบได

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย มาตรา 56 ไมควรมีผูใด
บันทึก ภาพ แพรภาพ พิมพรูป หรือ
บันทึกเสียง แพรเสียงของผูเสียหายจาก
คามนุษย ที่ทําใหบุคคลอื่นรูจักชื่อตัว ชื่อ
สุกลไมวาเวลาใดๆ นอกจากนั้นไมควรมี
การโฆษณาหรือเผยแพรขอความ
เปดเผยประวัติ สถานที่อยู สถานที่
ทํางาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่ง
เปนผูเสียหายจากการกระทําความผิด
ฐานคามนุษย

รูปภาพและรายละเอียดของการบุกจับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การบุกจับในสถานประกอบการบันเทิงซึ่งดําเนินการภายใต
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย ถูก
พาดหัวบอยในหนาสื่อสิ่งพิมพหลัก โทรทัศนและสื่อ
ออนไลน รูปภาพถูกถายระหวางที่มีการบุกจับและตอมา
ระหวางที่ตํารวจสอบปากคําโดยการถายดังกลาวไมไดรับ
ความยินยอมจากผูเสียหาย ยิ่งกวานั้นไมมีสิ่งใดที่แสดง
เปนนัยยะวาเต็มใจใหถาย เพราะในรูปมักจะเห็นวาผูหญิง
พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไมใหมีการถายรูปอยางชัดเจน
เวลาที่สื่อเอาไปลงก็จะเปนรูปผูหญิงที่มีผาดําคาดตาไวซึ่ง
ทําใหผูหญิงดูเหมือนเปนอาชญากร อีกทั้งการปกปดไมให
คนจําไดสําหรับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นตองทําให
สวนลางของใบหนาไมชัด ไมใชการปดตา โดยปกติ
สื่อมวลชนจะเผยแพรรูป ชื่อและที่อยูของสถานที่ทํางาน
ซึ่งรายละเอียดนี้ถูกหามมิใหเผยแพรภายใตมาตรา 56
ของพระราชบัญญัติฯ

สื่อมวลชนมีบทบาทมากอยางยิ่งในการทําใหมีการคงอยูของภาพของการคามนุษยในหมูเด็กสาวในประเทศ
ไทยที่สูงเกินกวาความเปนจริง ตามปกติสื่อมวลชนจะเสนอรายงานที่นําเสนอภาพที่กอใหคนเกิดความรูสึก
และการพาดหัวที่ใหตัวเลขของผูหญิงที่ถูกจับกลายเปนตัวเลขของผูหญิงที่ถูกชวยเหลือ ในความเปนจริง
จากขอคนพบของเราพบวาอัตราสวนของผูหญิงที่ไมถูกคามนุษยแตตองถูกจับ ถูกกักขังและสงกลับมีจํานวน
8 คนตออัตราสวนผูหญิงที่ถูกระบุวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษย 1คน
ตัวอยางเชนในการบุกจับ 2 ครั้งที่เราไดติดตามระหวางที่ทําการวิจัยนี้ มีผูหญิงทั้งหมด 30 คนที่
เบื้องตนถูกจับและในจํานวนนี้มี 5 คนที่ทายที่สุดถูกจําแนกวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยดวยเหตุผล
ทางอายุของผูหญิง (หนึ่งในหานั้น หลังจากที่ถูกจับไดมีขอพิสูจนวาอายุ 20 ป และสี่คนที่เหลือ
อายุครบ 18 ประหวางกระบวนการที่ใหการในชั้นศาลและทุกคนยืนยันวาไมเคยถูกคามนุษย)
นักขาวพาดหัวขาวหนาหนึ่งวา เด็กสาวพมา 14 คนไดรับการชวยเหลือจากการบุกทลายซอง! แต
ในความเปนจริงหลังจากนั้น 24 ชั่วโมงกลายเปนวามีการขังผูเยาวสามคนและผูหญิงสิบเอ็ดคนถูก
จับ ถึงตอนนั้นขาวก็ผานไปแลว แตภาพลักษณของเด็กสาวจํานวนมากถูกคามนุษยในบานสาว
ยังคงอยูในใจของสาธารณชนซึ่งเปนเชื้อไฟใหประชาชนไดรับขอมูลที่ผิด กอใหเกิดการ
แทรกแซงที่ไมดีและตามมาดวยการละเมิดพนักงานบริการ
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พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย มาตรา 33
ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยพิจารณาให
ความชวยเหลือแกบุคคล ซึ่งเปน
ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐาน
คามนุษยอยางเหมาะสมในเรื่อง การ
รักษาพยาบาล โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยและความแตกตางทาง
เพศ อายุ สัญชาติ เชื้อ ชาติ ประเพณี
วัฒนธรรมของผูเสียหาย การแจงสิทธิ
ของผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครอง
ในแตละขั้นตอนทั้งกอน ระหวาง และ
หลังการชวยเหลือ ตลอดจนขอบเขต
ระยะเวลาในการดําเนินการชวยเหลือ
ในแตละขั้นตอน และตองรับฟงความ
คิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย

ผูหญิงทุกคนที่ถูกขังจากการบุกจับ ผูหญิงและทุกคนตองผาน
การบังคับตรวจทางการแพทยเปนประจํา และไมไดรับขอมูลวา
ทําไมถึงตองมีการตรวจทางการแพทยและไมมีโอกาสที่แทจริงที่
จะปฏิเสธการตรวจดังกลาว ไมมีลามที่ไดรับการฝกอบรมที่
โรงพยาบาลที่ใชตรวจทางการแพทยรวมถึงการตรวจเลือดวามี
การติดเชื้อหรือไม รวมทั้งการตรวจเอชไอวี และตรวจภายใน
อวัยวะเพศเพือ
่ หาโรคที่ติดตอทางเพศสัมพันธ การตรวจสอง
ประเภทนี้ควรถูกบังคับใชตามกฎหมายในสองกรณีเทานั้นคือ
ภายใตกฎหมายความมั่นคงภายในประเทศและหรือหากไดรับ
คําสั่งโดยตรงจากศาลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
ในสถานการณอื่นๆ การบังคับตรวจเปนการละเมิดสิทธิภายใต
รัฐธรรมนูญไทย ไมมีกระบวนการที่ชัดเจนหรือวิธีการปฏิบัติที่วา
ผูหญิงไดรับการแจงถึงผลการตรวจหรือไม
ซึ่งในสถานการณที่อาจจะเกิดขึ้น ไดมีการเสนอใหไดรบ
ั การ
รักษาเอชไอวีหรือไม และก็ไมชด
ั เจนที่วามีใครอีกที่เขาถึงผล
ของการตรวจ แตการวิจัยของเราพบวาผลการตรวจไมไดรับการ
รักษาเปนความลับเพราะเราเองไดรับไดแจงอยูตลอดถึงผลการ
ตรวจของผูหญิงกลุมหนึ่ง

เปนไปไมไดที่จะบอกวาทําไมการตรวจสุขภาพถึงไดถูก
ดําเนินการและบรรจุใหเปนสวนหนึ่งของการตอบโตการคา
มนุษย นอกจากนั้นการตรวจเปนการเลือกปฏิบัติเพราะมิได
กระทําประจํากับบุคคลอื่นๆที่เปนผูตองสงสัยวาเปนบุคคลที่
ถูกคามนุษย เชนผูชายที่ถูกคามนุษยในอุตสาหกรรมประมง
เชนนี้แลวการตรวจเปนการไมเคารพศักดิศ
์ รีความเปนมนุษย
และสิทธิของผูหญิงยายถิ่นขามชาติ
เปนปรปกษกับหญิงงามไมมีความทุกขใจ
งานวิจัยของเราพบวาผูหญิงที่ถูกขังจากการบุกจับตั้งแต
พ . ศ . 2551 ไดยืนยันอยางหนักวาผูหญิงมาทํางานเองโดย
อิสระในประเทศไทยและทํางานอยางสมัครใจในงานที่เลือกที่จะ
ทํา ไมไดมีประสบการณวาถูกแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
จากการทํางาน และไมรูสึกวาถูกจํากัดอิสรภาพการเคลื่อนยาย
คนที่ยืมเงินจากนายจางไมไดอยูระบบภาระหนี้ผูกพัน ผูหญิง
อาจจะมีประเด็นหวงใยเกี่ยวกับสภาพการทํางานหลายประเด็น
แตไมไดเกี่ยวกับการคามนุษย แตอยางเดียวที่ดูเหมือนจะเปน
ขอยกเวนคือผูหญิงบอกวาตนถูกหลอกและถูกบังคับใหมี
ความหวังที่ผด
ิ ๆวาหากทําตามเรื่องที่ถูกเขียนไวแลวจะไมถูก
ลงโทษและจะไดรับการปลอยตัว
โดยทั่วไปผูหญิงจะปฏิเสธอยางรุนแรงวาผูหญิงถูกคา
มนุษยและมักจะบอกวาอายุมากวา 18 ป หนวยงานที่
ตอตานการคามนุษยไดพาตัวเองไปในสถานการณที่แปลก
ประหลาดและมีการกระทําที่รุนแรงตอการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของผูหญิงและเด็กสาวที่พวกเขาชวยเหลือ
เนื่องจากพยายามที่จะพิสูจนอาชญากรรมที่เกิดขึ้น โดยไม
คํานึงถึงคําปฏิเสธและขาดความรวมมือจากผูที่ถูกกลาวหา
วาเปนผูเสียหาย
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นี่มันอะไรกันนี่ แลวสถาพของจิ๋มเรา
มันไปเกี่ยวอะไรกับการที่เราถูกคา
มนุษยหรือไมเนี่ย ?
เล็ก , ทีม RATSW

ผูคนดูเหมือนวาจะไมพิจารณาหรือ
เขาใจเลยวา การถามวาทําไมถึงมา
เปนพนักงานบริการเปนคําถามที่ทิ่ม
แทง คําถามที่ถามอยางนั้นเทากับถาม
วาเธอเปนผูหญิงที่ไมดีใชไหม หรือวา
เปนผูหญิงดีที่เสียแลวหรือ ? ตอบแบบ
หนึ่งก็จะนําไปสูการไดรับการปฏิบัติ
แบบรังเกียจหรือตอบอีกแบบหนึ่งก็จะ
นําไปสูความสงสาร เปนนรกแหง
ทางเลือก คําตอบหนึ่งทําใหคุณเปน
อาชญากร คําตอบอีกแบบหนึ่งก็ตก
เปนเหยื่อ แตไมวาจะเปนทางไหน
ทายที่สุดก็ตกอยูในกรงขัง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย มาตรา 4
ผูใดเปน ธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามา
จากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขังจัด
ใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งเด็กผูนั้นเพื่อ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย “เด็ก” หมายความวา
บุคคลผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดป

พนักงานบริการไมเหมือนกับอาชีพอื่นๆที่ผเู ยาวซึ่ง
อายุนอยอยาง 13 ปอาจจะสามารถทํางานได แมวาจะ
มีการกําหนดเงื่อนไขพิเศษ แตผิดกฎหมายหากบุคคล
ใดที่อายุนอยกวา 18 ปทํางานในสถานประกอบการ
บันเทิงในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการบันเทิงในประเทศไทย พ.ศ. 2509
โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี พ . ศ .2539 ไดนําเขาสู
การลงโทษที่หนักขึ้นสําหรับบุคคลที่มีความผิดในการ
นําพาใหเด็กอายุต่ํากวา 15 ปหรือผูเยาวอายุ 15-18
ปคาประเวณี ถาบุคคลถูกขังจากการบุกจับซึ่งอายุตํา
กวา 18 ป ก็จะถูกนิยามวาเปนการแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบโดยอัตโนมัติ

กลายเปนวาความสมัครใจในการทํางานเปนประเด็นที่ไมเกี่ยวของ ถึงแมEmpower จะเห็นดวยงานกับบริการ
เปนงานของผูใหญที่ตองการความเปนผูใหญทั้งรางกายและจิตใจ แตการศึกษาของเราพบวาวิธีการที่ใชใน
การคาดคะเนอายุของผูหญิงและการดําเนินการตางๆที่ตามมาภายหลังกอใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
แรงงานขามชาติสวนใหญถูกปฏิเสธไมใหไดรับสิทธิในการยายถิ่นและทํางานถูกกฎหมายไมวาจะเปนที่
ประเทศตนทางหรือในประเทศไทยหรือทั้งสองประเทศ ในการปฏิบัติการบุกจับและชวยเหลือพนักงานบริการ
ที่เปนแรงงานขามชาติผูซึ่งแสดงตัวกับทีมที่ชวยเหลือวาอายุมากกวา 18 ป และหรือสามารถแสดงเอกสาร
พิสูจนอายุจะถูกตั้งขอหาตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ. ศ . 2539
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ. ศ. 2521 และพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
หลังจากนั้นก็จะถูกปลอยหรือสงกลับประเทศตนทางขึ้นอยูกับสถานภาพการเขาเมือง
เวลาที่เด็กสาวบอกวาผูหญิงอายุ 18 ป หรือมากกวานั้นโดยที่ไมมีเอกสารพิสูจนในมือจะไมมีใครเชื่อไปโดย
อัตโนมัติ โดยที่ไมมีความพยายามที่จะใหไดมาซึ่งหลักฐานนั้นจากครอบครัวหรือแหลงที่มาอื่นๆ แตผูหญิง
กลับถูกสงไปตรวจประเมินอายุจากกระดูกและฟน การประเมินอายุไมไดมีการใหอาํ นาจไวในพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย ถึงแมวาจะมีการบรรจุไวในบันทึกขอตกลงระดับจังหวัดและกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการตอตานการคามนุษยที่ลงไวกอนหนา ในพระราชบัญญัติ พ . ศ . 2551 กระนั้นก็ดีไดให
อํานาจและระบุถึงความจําเปนในการเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่ถูกคามนุษย ซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะให
ความยินยอมในการรักษาทางแพทย พระราชบัญญัติยังไดกําหนดใหการรักษาทางการแพทยตองดําเนินการ
โดยพิจารณาถึงขอคิดเห็นและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลที่ถูกคามนุษย
ในทางปฏิบัติผูหญิงที่ถูกจับไดรับการปฏิบัติโดยมิชอบและตองผานการตรวจรางกายและเอ็กซเรย
หลายตอหลายครั้ง ซึ่งไมเกี่ยวของกับสุขภาพหรือภาวะความเปนอยูที่ดีของผูหญิงเลย หลายคนที่
ถูกบอกวาผูหญิงอายุนอยกวาที่ผูหญิงแจง ผูหญิงรูสึกโกรธอยางรุนแรง รูสึกผิดหวังและไมพอใจ
มาก บางคนจะสั่นสะทานและสับสน และทุกคนมีประสบการณการรวมของการถูกทําลายศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย
การใชการตรวจกระดูกเพื่อประเมินอายุของบุคคลที่ถูกคามนุษยเปนการปฏิบัติที่ถูกตั้งคําถามอยางมากใน
ประเด็นสิทธิมนุษยชน ยิ่งกวานั้นการประเมินอายุเปนมาตรการที่เชื่อถือไมไดโดยเฉพาะใชในการกําหนด
เฉพาะเจาะจงไปที่อายุของบุคคลระหวาง 16-20 ป ในอเมริกาและยุโรป นิติวิทยาศาสตรการตรวจกระดูกไม
เคยใชเปนเครื่องมือไดโดยลําพังในการกําหนดอายุ เพราะเปนวิธีการที่ทราบกันดีวาสามารถกอใหเกิดความ
ผิดพลาดไดถงึ 5 ป 6
อยางที่เรียกกันวา โดยเฉพาะหลักเกณฑกระบวนการในการเอ็กซเรยกระดูกนั้นไมเหมาะสมที่จะประเมินอายุ
ของเด็กสาวขามชาติในเอเชีย เพราะอายุที่ใชเปนเกณฑนํามาจากการเปรียบเทียบจากการศึกษาของเด็ก
อเมริกันผิวขาวในยุค พ . ศ .2483 ซึ่งมีการพิสูจนแลววามีผลที่คลาดเคลื่อนของอายุในกระดูกซึ่งเกิดจาก
ปจจัยทั้งเชื้อชาติ ชาติพันธุ สถานภาพดานเศรษฐกิจสังคมและภาวะโภชนาการ 7

6
7

สุขภาพของเด็กผูลี้ภัย , คูม
 ือของกุมารแพทย Royal College of Pediatricians, 1999
อางอิงจาก Bassed R, (2011) Bone of Contention, Monash University
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คูมือแนวทางการตอตานการคามนุษยระหวางประเทศ5 ไดเสนอวาการพิสูจนอายุของผูที่ตองสงสัยวาถูก
คามนุษยควรจัดทําโดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการอบรมและใชหลักพิจารณาดังตอไปนี้
-

คําใหการของบุคคลนั้นเอง
การพิสูจนอายุของบุคคลเองควรไดรับการพิจารณา
ลักษณะภายนอกของบุคคลและวุฒิภาวะทางจิตใจของเขาหรือเธอ
เอกสารที่เกี่ยวของ
การตรวจสอบกับสถานทูตและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
การตรวจและความเห็นทางการแพทย โดยการตรวจนัน
้ ตองไดรับการยินยอมจากบุคคลที่ถูกตรวจ

จากผลที่ไมนาเชื่อถือ แนวทางการตรวจทางนิติวิทยาศาตรที่ไมสามารถสรุปผลที่ถูกตองได ในขณะนี้ไดมี
การตระหนักวาการกําหนดอายุที่ถูกตองนั้นตองรวมถึงกระบวนการอื่นเพื่อเติมเชน
การสังเกตการณในรายละเอียดที่ใชเวลามากขึ้นและขอคิดเห็นจากบุคคลที่อยูในวัฒนธรรมและภูมิหลัง
เดียวกันเพื่อใชประกอบการพิจารณา6
แนวทางการประเมินอายุไดยึดมั่นอยางมากตอหลักการภายใตคูมือ
การตอตานการคามนุษยทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ ใน
สวนของการสันนิษฐานอายุและสถานะของเหยื่อ 7
โดยทั่วไปมีการสนับสนุนใหบุคคลไดรับการปฏิบัติเสมือนกับอายุต่ํา
กวา 18 ปหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับอายุวานอยกวาเกณฑ ถึงแมวา
หลักการนี้มีเจตนาเพื่อคุมครองบุคคลที่อายุนอย แตในสถานการณ
ของเรามันถูกใชละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักการและการดําเนินการใน
การตรวจสอบอายุถูกใชเพื่อโตแยงกับความจริงที่หญิงสาวที่ทํางาน
ในธุรกิจสถานบันเทิงบอก การปฏิบัติตางๆที่กลาวมาเปนภาวะของ
การถูกบังคับเพื่อใหยอมรับอัตลักษณที่ผิดวาตนเปนผูเยาว การ
ปฏิบัติเชนนี้ละเมิดหลักการที่สนับสนุนการเคารพสิทธิของมนุษย

ผูหญิงคนหนึ่งที่ตองถูกขังจาก
การบุกจับที่เราไดติดตาม
สถานการณถูกขัง 12 เดือน
เพราะวาผลการตรวจสอบ
ประมาณการณวาอายุของเธอ 16
ป ทายที่สุดเราหาเอกสารมาได
และยืนยันวาเธออายุ 20 ป ซึ่งตรง
กับที่เธอไดแจงตอนที่ถูกบุกจับ
และทุกครั้งที่เธอมีโอกาส แตไมมี
การรับฟง

การเปนประจักษพยาน
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย มาตรา 27 ตํารวจสามารถมี
หนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือ
สงเอกสารหรือพยานหลักฐาน
มาตรา 31กอน ฟองคดีตอศาล ในกรณีที่มี
เหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พนักงานอัยการจะ
นําผูเสียหาย หรือพยานบุคคลมายื่นคํารอง
ตอศาล โดยระบุการกระทําทั้งหลายที่อาง
วาไดมีการกระทําความผิดและเหตุแหง
ความจําเปนที่จะตองมีการสืบพยานไวโดย
พลันก็ได เหตุแหงความจําเปนที่จะตองมี
การสืบพยานไวโดยพลันก็ไดและใหนํา
ความในมาตรา 227 ทวิ วรรคสาม และ
วรรคสี่แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม

พนักงานบริการที่เปนแรงงานขามชาติที่ไมไดถูกคา
มนุษย แตไมมีสถานภาพคนเขาเมืองผูซึ่งถูกขังจากการ
ดําเนินการบุกจับและชวยเหลือ มักจะถูกบังคับใหเปน
พยาน ซึ่งถูกตองตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 อยางไรก็ตาม
พระราชบัญญัติฯกําหนดใหพนักงานอัยการตอง
สืบพยานโดยพลัน หากมีความจําเปนใหใชบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช
บังคับโดยอนุโลมและจัดทําบันทึกคําใหการของพยาน
กอนที่คดีจะขึ้นศาลหากคดีนั้นคาดวาจะใชเวลาในการ
พิจารณานาน แตในความเปนจริงพนักงานบริการที่เปน
แรงงานขามชาติถูกกักขังโดยไมเต็มใจในหองกักของ
ตํารวจหรือในบานพักผูหญิง ระหวางที่รอใหการในชั้น
ศาลเปนเวลาหลายสัปดาหหรือหลายเดือน พนักงาน
บริการแรงงานขามชาติไดถูกขังไวเปนพยานโดยใช
เวลาถึงหนึ่งป เนื่องจากกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล
ลาชา การถูกกักขังที่ไมมีกฎเกณฑเปนระยะเวลานาน
ขนาดนี้ เจาหนาที่ตํารวจไมไดใหผูหญิงมีสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานและสิทธิทางกฎหมายที่ผูหญิงควรไดรับ

5

ขอเสนอแนะเรื่องหลักการและแนวทางวาสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย จัดทําโดยสํานักงานขาหลวง
ใหญเพื่อสิทธิมนุษยชน (Office of the High Commissioner for Human Rights)
6
บันทึกขอตกลงเรื่องการเขาเมืองและศุลกากรของสหรัฐอเมริกา 2004
7
ขอเสนอแนะเรื่องหลักการและแนวทางวาสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย จัดทําโดยสํานักงานขาหลวง
ใหญเพื่อสิทธิมนุษยชน (Office of the High Commissioner for Human Rights) ,
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10.2 จําเลยมีทนายของตน อาจจะจางเองหรือไดรับการ
แตงตั้งใหจากศาล ผูหญิงและเด็กสาวผูซึ่งถูกระบุวาเปน
บุคคลที่ถูกคามนุษยมีอัยการเปนตัวแทนทางกฎหมาย และใน
บางกรณีมีทนายแตงตั้งรวมเปนโจทกกับอัยการโดยการ
สนับสนุนจากองคกรเอกชน หากแตวาไมไดเลือกทนายเอง
อยางไรก็ตามผูหญิงที่อยูในหองกักในฐานะพยานไมไดรับการ
จัดใหมีผูใหคาํ ปรึกษาหรือตัวแทนทางกฎหมายที่เปนอิสระ
ผูหญิงไมสามารถที่จะติดตอครอบครัว เพื่อนหรือหนวยงานขาง
นอกได และคนที่อยูในบานพักถูกบังคับใหรวมกิจกรรมการ
เรียนและฝกอบรมที่ไมคํานึงวาผูหญิงตองการหรือไม ผูหญิง
ไมมีการเขาถึงคาชดเชยและคาตอบแทน ผูหญิงถูกจํากัดไมให
ติดตอกับคนขางนอกเลยจนกวาจะใหการในชั้นศาลและไมมี
การเขาถึงการเรียกคาชดเชยจากความไมยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับ
ผูหญิง

RATS-W ทีม ไดถามคําถามตอ
เจาหนาที่ตํารวจอาวุโสที่ทํางานใน
หนวยงานปราบปรามการคามนุษย
ภาคเหนือประเทศไทย (เชียงราย) ผูซ
 ึ่ง
ผานการฝกอบรมพิเศษเกี่ยวกับ
กฎหมายการคามนุษยหลายครั้ง
RATS-W : ถาผูหญิงตกลงที่จะไป
ทํางานในบานสาวแตกลายเปนวาถูก
สงไปที่โรงงานและบังคับใหเย็บผา ทาน
จะเขาไปชวยเหลือไหมคะ ?
ตํารวจ : ไม เพราะวาไมใชการคามนุษย
เราจะไมเขาไปชวยเหลือ เราเรียกวา
โอกาส หากเธออยากออกมาจริงๆก็ตอง
ชวยเหลือตัวเองกลับมาที่ชายแดนและ
เริ่มตนใหม

ตามกฎหมายไทยพนักงานบริการขามชาติสามารถที่จะ
ลงทะเบียนเปนพยานที่สมัครใจภายใต พระราชบัญญัติ
การคุมครองพยานในคดีอาญา พ .ศ .2546 ซึ่งกําหนด
วาพยานมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครอง ไดรับ
คาตอบแทนจากรัฐที่เหมาะสม 8 ภายใตพระราชบัญญัติ
การคุมครองพยานในคดีอาญา ผูหญิงควรจะไดอยูในที่พักที่ปลอดภัย (ที่อยูนอกกรงขังของ
ตํารวจ) คาตอบแทนรายวัน ไดรับการสนับสนุนทางการเรียกรองดานกฎหมาย การฝกอบรม
การศึกษาและการคุมครอง
กรงขัง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย มาตรา 33
ใหกระ ทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยพิจารณาใหความชวยเหลือแกบุคคล
ซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคา
มนุษยอยางเหมาะสมในเรื่อง การรักษาพยาบาล
โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความ
แตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ
ประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย และตองรับฟง
ความคิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย
หลักการและแนวทางขอเสนอแนะ ขอ2.6 ของ
องคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิ มนุษยชนและ
การคามนุษย : รัฐตองทําใหมั่นใจวาบุคคลที่ถูก
คามนุษยไมตกอยูในภาวะที่ตองถูกขังในหองกัก
ของตํารวจตรวจคนเขาเมืองหรือในรูปแบบของ
การกักขังอื่นๆ

8

ผูหญิงและเด็กสาวที่ถูกขังไมไดรับการปรึกษา
เกี่ยวกับวาสถานที่ขัง ไมมีทางเลือกวาจะถูก
สงไปที่ไหนและไมสามารถที่จะออกมาไดเมื่อถูก
สงไปแลว ไมมีกลไกการรองทุกขที่เปนอิสระที่
ผูหญิงสามารถเขาถึงไดในบานพัก สภาวะใน
บานพักที่เปนสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพของ
ไทยมีปญหาอยางมากในหลายประเด็นสิทธิ
มนุษยชน การจํากัดอิสรภาพ คุณภาพของการ
ดูแลและการทําโทษเปนประเด็นหลักที่หวงใย
เทาที่ยอนกลับไป พ. ศ .2552 พันธมิตรตอตาน
การคาหญิงสากลไดแสดงความหวงใย ณ
กาประชุมครั้งที่ 12 ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ สรุปไดวามีการละเมิดหลักที่
มีแตไมจํากัดเฉพาะประเด็นเหลานี้คือ
ศักดิ์ศรี : ผูหญิ่งที่เปนผูใหญถูกสงตอหรือพูด
ดวยเหมือนผูห
 ญิงเปนเด็กและในอีกหลายๆทางที่
ถูกปฏิบัติเฉกเชนผูหญิงเปนเด็ก มีการใหทํางาน
ที่นาเบื่อและหยุมหยิม ถูกตะคอกและตองใสชุดยู
นิฟอรม

ประธาน วัฒนวานิช 2006 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงทพฯ ประเทศไทย
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การติดตอกับครอบครัว : ไมมีความพยายามที่จะสรางหนทางใหผูหญิงและเด็กแรงงานขามชาติสามารถ
ติดตอกับสมาชิกในครอบครัวได อยางนอยในกรณีตัวอยางหนึ่งที่สมาชิกในครอบครัวถูกบอกวาสามารถ
ติดตอไดหากสื่อสารภาษาไทยได เพราะวาการสนทนาตองเปนภาษาไทยเทานั้นเพราะจะมีการฟงการ
สนทนานั้นและไมมีลามแปลภาษาให หลายคนถูกแยกจากลูกเล็กๆของตนเปนเวลาแรมป
ความเปนสวนตัวในการสื่อสาร : สวนมากกอนที่การ
พิจารณาในศาลจะเสร็จสิ้นผูหญิงและเด็กไมวาจะเปนพยาน
หรือบุคคลที่ถูกคามนุษย ไมไดรับอนุญาตใหสื่อสารกับคน
อื่นๆ หลังจากการพิจารณาในชั้นศาลจดหมายที่ไดรับก็จะถูก
เปดและอานกอนที่ผหญิงจะไดรับ

เราใสเสื้อผาปกติไมไดเพราะตองใส
เครื่องแบบ มีแคคนสองประเภทเทานั้น
ที่ใสเครื่องแบบแบบนี้ นั่นคืออาชญา
กรและคนที่อยูโรงพยาบาล แตฉัน
ไมไดปวยและก็ไมไดเปนอาชญากร

การจางงานและการศึกษา :
เจาหนาที่บานพักบอกกับเราวามีการทดสอบสติปญญาของผูหญิงเชนถามคําถามตางๆและหากเจาหนาที่ลง
ความเห็นวาฉลาดผูหญิงผูนั้นก็สามารถเรียนหนังสือได มิฉะนั้นผูหญิงก็ตองเขาฝกการอบรมที่อคติกับเพศ
สภาพเชนการเย็บผาและการฝมือ ผูหญิงจะไมไดรับเงินคาแรงแตวาอาจจะไดรับเงินเล็กนอยจากการขาย
สินคาหลังจากที่ถูกหักคาใชจายดานวัสดุอุปกรณและคาสอน ผูหญิงไมเหมือนกับผูชายตรงที่วาผูหญิงไมได
รับอนุญาตใหออกไปทํางานขางนอก
ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม : ศาสนาเดียวที่ไดรับการยอมรับคือศาสนาพุทธ ไมมีการจัดใหมศ
ี าสนา
คริสตและมุสลิมในบานพัก มีการละเมิดที่เกิดขึ้นเฉพาะกับผูหญิงมุสลิมเพราะไมมีการพิจารณาใหมี
โภชนาการที่เหมาะสมกับศาสนา นั่นหมายถึงวาผูหญิงจะไมกินหรือกินแคขาวเปลา และเปนสิ่งที่เครียดตอ
ผูหญิงในชวงถือศีลอด วัฒนธรรมเชนนี้มีอยูในบานพักทําใหผูหญิงไมกลาหรือกลัวที่จะบอกกับเจาหนาที่ใน
บานพัก ไมมีลามที่ไดรับการฝกอบรมในภาษาของกลุมชาติพันธุไทยหรือภาษาอื่นๆในลุมน้ําโขงถึงแมวาจะมี
ผูหญิงและเด็กที่มาจากประเทศเพื่อนบานถูกขังอยูในบานพักนี้ดวย แคงานวัฒนธรรมไทยเทานั้นที่ไดรับการ
ยอมรับ ไมมีความเขาใจหรือพิจารณาถึงความแตกตางของผูหญิงและเด็กสาวในวัฒนธรรมที่ตางกันใน
ชีวิตประจําวัน ตัวอยางเชนผูหญิงทุกคนบนวาอาหารไมมีคุณภาพที่ดีพอและไมเหมือนอาหารที่เคยกิน
การลงโทษ : นักจิตวิทยาบอกกับเราวาหากผูหญิงหรือเด็กประพฤติไมดีการลงโทษที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
เจาหนาที่คือการที่ไมใหญาติมาเยี่ยม บอยครั้งที่ไมไดแจงใหญาติทราบลวงหนากอนที่พวกเขาจะมาถึง การ
ลงโทษแบบนี้ในสายตาเจาหนาที่มีประโยชนเพราะผูหญิงรูวาครอบครัวของตนตองเดินทางมาไกลและเสีย
เงินทองมากมายโดยเปลาประโยชน การลงโทษแบบนี้จัดประเภทไดวาโหดรายและขาดมนุษยธรรม
การแยกใหโดดเดี่ยว : นักจิตวิทยาคนเดียวกันบอกวาผูหญิงมักจะสั่งการใหแยกผูหญิงและเด็กใหโดด
เดี่ยวเปนเวลาถึงหกเดือนตอนที่ผูหญิงพึ่งเขามาที่บานพัก การแยกเดี่ยวคือไมใหติดตอใครๆภายนอกไดเลย
นักจิตวิทยาบอกวาผูหญิงตองใชชวงเวลานี้ในการกลอมผูหญิงและเด็กวาพอแมของผูหญิงเปนคนไมดีและ
คาผูหญิง บางครั้งตองใชเวลาเปนเดือนเลยนะ นักจิตวิทยาบน
การดูแลสุขภาพ : ผูหญิงที่ถูกขังเปนพยานรายงานวาผูหญิง
ถูกปฏิเสธไมใหไดรับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ผูหญิงคน
หนึ่งมีความเครียดเพราะไมไดมีการพาไปฝากทองและตรวจ
ครรภโดยสม่ําเสมอ ผูหญิงไมไดรับวิตามินที่จําเปนและน้ําแรที่
รางกายตองการ ซึ่งตามปกติจะมีการแจกใหกับผูหญิงที่
ตั้งครรภในประเทศไทย ผูหญิงคนที่สองรองขอใหพาไปหา
หมอฟนเพราะปวดฟนหลายซี่ แตถูกปฏิเสธและไดรับยาพารา
เซตามอลมาแทน ผูหญิงคนที่สามปวดศรีษะและมีไขและขอ
พบหมอ เจาหนาที่คนที่ไมไดรับการฝกอบรมดานการแพทย
บอกกับเราวาเธอแคเครียด โดยไมคํานึงวาผูหญิงมีไขสูงและมา
จากพื้นที่ที่มีการระบาดของไขมาลาเรีย
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บางทีเขาอาจจะคิดวาอะไรก็ไดก็ยัง
ดีกวาในบานสาว แตในบานสาวนายจาง
ดูแลฉันดีกวาที่บานพักที่นี่ดูแลมาก
หากฉันปวยนายจางจะพาฉันไปที่คลินิก
เขาใหอาหารการกินดีและพูดกับเรา
อยางสุภาพ

การถูกเลือกปฏิบัติ : เปรียบเทียบกับผูหญิงไทย ผูหญิงและเด็กตางชาติมักจะไดรับโอกาสทางการศึกษา
ที่นอยกวาและมักจะไดรับการฝกอบรมอาชีพที่ไมไดมีการยอมรับอยางเปนทางการ
มีความไมเทาเทียมที่เดนชัดในการปรับใชพระราชบัญญัติฯ ตอผูหญิง
และผูชายที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษย ดวยเหตุที่ผูหญิงจะ
พระราชบัญญัติปองกันและ
ไดรับการเสนอโอกาสที่มีขอจํากัดมากสําหรับการทํางานภายใน
ปราบปรามการคามนุษย
บานพัก ผูชายสามารถออกไปหางานนอกบานพักได ผูชายออกจาก
มาตรา 37 ใหมีการผอนผันให
บานพักทุกวันและกลับมาในตอนเย็น เจาหนาที่ใหเหตุผลวาผูหญิง
ผูเสียหายนั้นอยูใน
นั้นออนแอกวาและมีความเสี่ยงที่จะถูกเอาเปรียบหากไดรับอนุญาตให
ราชอาณาจักรไดเปนการ
ออกไปทํางานขางนอก ผูหญิงถูกเสนอใหทํางานเปนชิ้นๆจากโรงงาน
ชั่วคราว และไดรับอนุญาตให
ที่จางงานและซับคอนแทรคโดยบานพักเพื่อที่จะทํางานฝมือและเพื่อ
ทํางานเปนการชั่วคราวตาม
ขายในรานขายของของบานพัก ผูหญิงไมไดรับคาจางแตจะไดเงิน
กฎหมายไดระหวางที่รอผล
หากชิ้นงานสามารถขายได หากเย็บไมสวยและไมมีแขกมาเยี่ยม
การพิจารณาชั้นศาลและการ
บานพักก็จะไมไดอะไรเลย สวนผูชายนั้นกลับหางานทํานอกบานพัก
สงกลับ
ได หาเงินไดเปนคาจางขั้นต่ําหรือในอาชีพที่มีอิสระมากกวา สอง
มาตรฐานเชนนี้เปนการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงและโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปนการทํารายผูหญิงที่มักจะเปนคนที่หาเลี้ยงคนในครอบครัวและ
เด็กๆในบานในชุมชนที่จากมากอนหนาที่จะถูกกักในบานพัก
เงินนะมีไหม
พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย
มาตรา 33-35 ใหพนักงาน
อัยการแจงใหผูเสียหายทราบ
ในโอกาสแรกถึงสิทธิ ที่จะ
เรียกคาสินไหมทดแทน และ
สิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือ
ทางกฎหมายเรียกรอง
คาเสียหายระหวางคดีอาญา
กําลังพิจารณาอยูในศาล

บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษยในอาชีพอื่นๆไดรับเงิน
คาชดเชย แตไมใชพนักงานบริการ ผูหญิงไมไดรับการแจงอยาง
ชัดเจนถึงสิทธิที่จะเขาถึงคาชดเชยหรือทําใหไดเขาถึง กระบวนการที่
จะใชสิทธิ ดูเหมือนจะมีสมมุติฐานที่วางานบางอยางเชนการ
คาประเวณีไมถูกกฎหมายดังนั้นจึงไมตองมีการรับรองใหไดคาชดเชย
พนักงานบริการแรงงานขามชาติในขณะที่ผูหญิงทํางานมีรายไดดีกวา
คาจางขั้นต่ํา
ผูหญิงสามคนที่ถูกขัง 8 เดือนซึ่งเร็วๆนี้ถูกสงกลับประเทศตนทาง ไม
มีการเรียกรองคาชดเชยใหผูหญิงทั้งสาม แตละคนไดรับเงิน 4,000
บาทจากองคกรที่ทํางานหลักดานการคามนุษย เงินที่ไดหากเทียบ
แลวเทากับคาแรงกอนที่จะถูกจับแคหนึ่งเดือน
สงกลับประเทศตนทางหรือทําลายหลักฐาน

พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย
มาตรา 38 ใหพนักงาน
เจาหนาที่สงตัวผูเสียหายซึ่งเปน
คนตางดาวกลับประเทศที่เปนถิ่น
ที่อยูหรือภูมิลําเนาโดยไมชก
ั ชา

ระหวางที่ทําการวิจัยพนักงานบริการแรงงานหญิงขามชาติปจ
 จุบันนี้
ทํางานและอยูในสถานการณซึ่งสนองตอคํานิยามของการคามนุษยใน
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย โดยเฉพาะใน
มาตราที่กลาวถึงการชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษย
ทีมงานมีความเห็นเปนเอกฉันทจากงานวิจัยวาพระราชบัญญัติฯที่ใช
อยูในปจจุบันไมไดสนองตอความตองการของผูหญิงเลย ผูหญิง
ปรารถนาที่จะออกจากงานกับนายจางที่ทําอยู หางานใหมภายใน
ธุรกิจสถานบันเทิงนี้และเขาถึงสถานภาพทางกฎหมายคนเขาเมือง
พระราชบัญญัติไมไดใหสท
ิ ธิหรือโอกาสที่จะอยูอยางถูกตอง (ผูหญิง
พอใจที่ทราบวามีสิทธิที่ไดรับการศึกษาแตภายหลังผิดหวังที่ตอง
ทราบวาสิทธินั้นมาพรอมกับการถูกบังคับใหถูกขัง)ถึงแมวาการถูกสงตัวกลับจะไมใชสิ่งที่ผูหญิงหลายคน
ตองการ แตการรอการสงกลับ ในปจจุบันนี้หมายความวาเปนชวงเวลาที่ตองรอซึ่งอาจจะใชเวลา 3 เดือนถึง
2 ป ผูหญิงและเด็กที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษยและถูกสงกลับไมไดรับหลักประกันการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพหรือการสนับสนุนที่ตอเนื่อง เนื่องจากปญหาของการประสานงานขามชายแดนระหวางรัฐและ
องคกรเอกชน ประเด็นนี้เปนประเด็นที่หวงใยหลักสําหรับผูหญิงที่ถูกสงกลับไปพมา ผูหญิงถูกสงกลับไปใน
พื้นที่ที่มีการสูรบทางทหาร มีการขมเหงและการขมขืนที่เปนระบบจากทหารพมาตอผูหญิงกลุมชาติพันธุ
และทัศนติที่เปนการลงโทษจากเจาหนาที่ที่มีตอผูหญิงที่เคยทํางานในธุรกิจบริการ ครอบครัวของผูหญิง
และคนในหมูบานเดียวกันไดรับขาวเกี่ยวกับสถานการณของผูหญิงลวงหนาแลวกอนที่ผูหญิงจะไปถึงบาน
ผูหญิงบอกวามีการนินทาเยอะมากและนําไปสูความรูสึกอับอายที่เกิดขึ้นกับตัวผูหญิงและครอบครัว
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แลวตอไปจะเปนอะไร?
ถึงอยางไรก็ตามพนักงานบริการและคนอื่นๆในธุรกิจบันเทิงที่ถูกทึกทักเอาวาเปนกลุมที่มีความเสี่ยงมากที่
ที่จะไดรับผลกระทบจากการคามนุษย จนถึงวันนี้เรายังไมไดรับขอมูลและหรือการสรางความตระหนัก
เกี่ยวกับอาชญากรรมของการคามนุษย ในความเปนจริงพนักงานบริการมักจะถูกใหเปนเปามากที่สุดโดย
รัฐและองคกรเอกชนที่ดําเนินการตอตานการคามนุษย การใชยุทธศาสตรการลงโทษและการปราบปราม
แทนที่จะเสริมสรางศักยภาพและโครงการใหการศึกษา ไมมีการปรึกษาหารืออยางจริงใจสักครั้งเลยกับ
พนักงานบริการเพื่อขอความเห็นของเรา การขอความชวยเหลือ ความรู ประสบการณในการ
ออกแบบและดําเนินการแทรกแซงและปองกันการคามนุษยภายในอุตสาหกรรมของเรา กลับกลายเปนวา
พนักงานบริการถูกทําใหอับอาย ถูกตําหนิ ถูกบุกจับ ถูกขังและลงโทษ ทุกอยางที่เกิดขึ้นภายใตหนากาก
ของการปองกันการคามนุษย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 เจาหนาที่ตํารวจและนโยบายที่เกี่ยวของ
กลายเปนเครื่องมือของตํารวจที่ทุจริตเพือ
่ กรรโชกทรัพยจากแรงงานขามชาติ จากนายจางและพนักงาน
บริการ พระราชบัญญัติฯกลายเปนอุปสรรคตอการที่พนักงานบริการแรงงานขามชาติจะยืนยันสิทธิมนุษยชน
ของผูหญิง
ขอเสนอแนะ
1 .สําหรับรัฐบาลไทย
1.1 รัฐบาลไทยควรจะปรึกษาหารือกับองคกรพนักงานบริการ องคกรสิทธิมนุษยชนและผูเชี่ยวชาญดาน
กฎหมายอยางเรงดวนเพื่อเปาหมายในการจัดทํานิยามของคําวา การคามนุษยที่ชัดเจนและถูกตอง
1.2 เราขอผลักดันใหรัฐบาลไทยยกเลิกมาตราตางๆภายใตพระราชบัญญัติการปราบปรามและปองกันการ
คาประเวณีที่ระบุวาการคาบริการเปนอาชญากรรมและปรับบังคับใชกฎหมายที่มีอยูในสวนของกฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวกับประกันสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทํางานในสถานบริการ การปฏิรูป
กฎหมายดังกลาวตองรวมถึงการสรางกลไกเพื่อที่แรงงานขามชาติจะสามารถเขาถึงการขออนุญาต
ทํางานในอุตสาหกรรมสถานบันเทิงได
1.3 การใชการลอจับและการบุกเขาจับในสถานบันเทิงตองไดรับการทบทวนและพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญที่
เปนอิสระอยางเรงดวน รวมถึงตัวแทนจากพนักงานบริการและสมาคมผูประกอบการสถานบันเทิงโดยมี
จุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งเพื่อที่จะยุติการปฏิบัติการดังกลาวหรืออยางนอยเพื่อที่จะสรางแนวทางที่
เครงครัดในการคุมครองสิทธิมนุษยชน
1.4 การดําเนินการที่ผิดกฎหมายในการกักขังพนักงานบริการอยางไมชอบดวยกฎหมายเพื่อกันเปนพยานใน
ชั้นศาลในกรณีการคามนุษยตองยุติโดยทันที และบุคคลใดๆก็ตามที่ถูกบังคับใหเปนพยานตองไดรับการ
เขาถึงคาตอบแทนและสิทธิตางๆภายใตพระราชบัญญัติการคุมครองพยาน พ . ศ .2546 นอกจากนั้น
พยานตองไดรับเอกสิทธิ์ในการมีผูแทนทางกฎหมายที่แยกตางหากและเปนอิสระจากพนักงานอัยการ
และเปนทนายใหในการดําเนินการฟองรองเพื่อปกปองสิทธิของพยานตั้งแตตนจนจบการพิจารณาคดีใน
ชั้นศาลและที่จําเปน รัฐควรรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
1.5 รัฐบาลไทยตองดําเนินการอยางครอบคลุมและโดยทันทีในระดับตางๆเพื่อทําใหมั่นใจวาผูหญิงทุกคนที่
โดนจับขังในระหวางการสอบสวนกรณีการคามนุษยนั้นไดรับสิทธิทั้งหมดที่ควรจะไดตามกฎหมายและ
ตามที่ประเทศไทยมีภาระผูกพันในระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึงและไมจํากัดเพียงแคการติดตอครอบครัว
เพื่อนและผูอื่นที่มีสวนเกี่ยวของ สิทธิในการไดรับการแปลภาษาและสามารถเขาใจการแปลภาษานั้น
การไดรับแจงอยางชัดแจงในกระบวนการทางการแพทย การคุมครองมิใหอต
ั ลักษณถูกเปดเผยถึง
สื่อมวลชน
1.6 เมื่อใดที่เปนไปไดวากระบวนการพิจารณาชั้นศาลมีเหตุเลื่อนไปและกอใหเกิดความลาชา ควรมีการ
ผลักดันใหพนักงานอัยการเตรียมความพรอมในการจัดทําบันทึกคําใหการไวกอ
 น เพื่อที่ผูหญิงจะไดรับ
การปลอยตัวจากภาระทีต
่ องปรากฏตัวเปนพยานในชั้นศาล เพื่อปองกันมิใหผูหญิงตกอยูในภาวะที่ถูก
กักขังเปนเวลานานเกินกวาเหตุ
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1.7 รัฐบาลไทยโดยความรวมมือกับองคกรของพนักงานบริการ องคกรแรงงานขามชาติ ผูเชี่ยวชาญดาน
ภาษาและกฎหมาย ควรจะพัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมสําหรับลามในภาษาผูคนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
รัฐควรจัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมนี้และใชหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น ประกอบกับการอนุญาตใหลาม
ที่มาจากอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงสามารถขอบัตรอนุญาตทํางานได ลามที่ไดรับการฝกอบรมควรที่จะ
สามารถบริการการแปลภาษาใหแกผูที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษยอยางตอเนื่องและตลอดเวลา
1.8 การดําเนินการในการบังคับกักตัวในบานพักตองยุติโดยทันที
1.9 ตองสรางชองทางที่นํามาปฏิบัติไดจริงและที่เขาถึงงายในการรองทุกขประเด็นที่เกี่ยวของกับสถาน
สงเคราะหและบานพักทุกแหง ทั้งที่ดําเนินการโดยรัฐและเอกชน
2.0 ควรตองมีการทบทวนอยางเรงดวนถึงเทคนิควิธีการดําเนินการการตรวจฟนและเอ็กซเรยกระดูกเพื่อระบุ
อายุ และควรจะพัฒนาทางเลือกอื่นในการกําหนดอายุที่มีความเปนไปไดเพื่อความถูกตองอยางมากที่สุด
และไมเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้นตองใชความพยายามทุกอยางเพื่อใหไดขอมูลเอกสาร
หรือขอพิสูจนอื่นเพื่อตรวจสอบอายุประกอบกับขอมูลอื่นๆ
2. ขอเสนอการปฏิบัติการตอผูประกอบธุรกิจบริการ องคกรพนักงานบริการและหนวยงานเอกชน
รวมถึงหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
2.1 พนักงานบริการตองไดรับการสนับสนุนใหไดรับการปรับปรุงสภาพการทํางานของพนักงานบริการ
เพื่อที่จะลดการแสวงหาผลประโยชน การเอารัดเอาเปรียบ
2.2 ขอมูลและรณรงคสรางความตระหนักเรื่องการยายถิ่นที่ปลอดภัย สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงานและการ
ยายถิ่น รวมถึงการคามนุษย ใหนายจางเพื่อแพรขยายเปนวงกวางในอุตสาหกรรมสถานบันเทิง
2.3 พัฒนาคูม
 ือและใชกับสื่อมวลชนในประเทศไทยเพื่อที่จะจัดใหมีอยางนอยมาตรฐานสําหรับการที่สื่อ
นําเสนอขาวเกี่ยวกับการคามนุษยในอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิง
2.4 สรางทีมที่เรียกรองทางกฎหมายสําหรับพนักงานบริการเพื่อเปนตัวแทนทางกฎหมายและสนับสนุน
พนักงานบริการในประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษย
2.5 สรางแนวคิดที่กวางขึ้นเพื่อเปนฐานในการปรับปรุงสภาวะในอุตสาหกรรมบันเทิงโดยเนนไปที่การ
ปรับปรุงสภาพการทํางานสําหรับพนักงานบริการเพื่อเปนยุทธศาสตรสําคัญในการปองกันการคามนุษย
และการแสวงหาผลประโยชนอื่นๆภายในอุตสาหกรรม
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บทที่ 1: บริบทงานและชีวิตของเราในปจจุบัน
การยายถิ่นในยุคสมัยนี้

“ เปนเวลากวาพันปที่เราไดเคลื่อนยายอยางอิสระระหวางประเทศ เราปลูกพืชผลอยางเดียวกัน
เย็บผาชนิดเดียวกันและมีงานรื่นเริงเหมือนๆกัน แมน้ําของคุณกลายเปนแมน้ําของฉัน เมื่อไหรที่
ฝนตกบานฉัน อีกไมนานก็จะตกที่บานคุณ เปนเรื่องโดยธรรมชาติที่มีการไปเยี่ยมเพื่อนบานใน
เวลาที่มีความตองการหรือการเฉลิมฉลอง บางครัง
้ ทําสงครามหรือบางครั้งรวมรัก แคหนึ่งรอยปที่
ผานมาเทานั้นที่การยายถิ่นตามธรรมชาติของผูคนตองผานการดิ้นรนตอสูกับอุปสรรคที่คนทําขึ้น
เองที่ชายแดน หนังสือเดินทาง กฎหมายคนเขาเมืองและการบังคับใชกฎหมาย อุปสรรคที่มนุษย
สรางขึ้นนี้มักจะสรางความยากลําบากมากวาพื้นปา ภูเขาและแมน้ําที่เรากาวขามระหวางทางเพื่อ
แสวงหาชีวิตที่ดีกวา 9“
ในชวงเวลาสมัยใหม เศรษฐกิจที่เทียบเคียงไดวาแข็งแกรงของประเทศไทย ระดับการพัฒนาและการ
เจรจาที่ยืดหยุนในชายแดนทําใหไทยเปนประเทศปลายทางที่ไดรับความนิยมสําหรับแรงงานขามชาติจาก
ประเทศเพื่อนบาน นอกจากนั้นเปนเวลากวาทศวรรษที่ผานมาและในบางกรณีกวาศตวรรษ ที่ชุมชนแรงงาน
ยายถิ่นและเครือขายไดพัฒนาและสรางความเขมแข็ง โดยมีเครือขายทางสังคมที่กระชับแนนสําหรับผูยาย
ถิ่นที่มาใหมที่ตกที่นั่งลําบาก ประชาชนในภูมิภาคไดมวี ิธีปฏิบัติทางธรรมเนียมวัฒนธรรมที่คลายกัน นั่นทําให
ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางที่ไมแตกตางมากนักหากเปรียบกับประเทศที่ไกลออกไป
ใน พ .ศ . 2554 ขอมูลอยางเปนทางการระบุวามีแรงงานขามชาติจํานวน 1,157,000 คนในประเทศไทยซึ่ง
สวนใหญมาจากประเทศ จีน พมา ลาวและ กัมพูชา10 อยางไรก็ตามการคาดประมาณขององคกรเอกชนใน
พื้นที่ บอกกับเราวามีแรงงานจํานวน 3,000,000 คนที่ปจจุบันอาศัยและทํางานในประเทศไทย ซึ่งสวนใหญ
มาจากพมา11 ถึงแมวาลาวและกัมพูชาจะพัฒนานอยกวาประเทศไทยแตเราไมเห็นผูค
 นจํานวนเดียวกันขาม
ชายแดนมาที่ประเทศไทยเหมือนผูคนจากพมา กวาหกสิบปที่เศรษฐกิจการพัฒนาของพมาไดถูกทําใหอยู
ภายใตการบริหารที่ผิดพลาด การทุจริตและไมใสใจจากเผด็จการทหารพมา มีวิธไ
ี มกี่วิธีที่จะทําใหชีวิตความ
เปนอยูดีขึ้นและหนทางที่จะปรับปรุงใหคุณภาพชีวิตดีขึ้นยิ่งมีนอยมาก การยายถิ่นมาประเทศไทยจึงเปนวิธี
ที่ประชาชนจากพมาใชตอบรับกับสถานการณเศรษฐกิจที่เปนเหมือนภัยพิบัติที่ถาโถมตอชีวิตที่ทําใหพวก
เขามีความยากลําบากยิ่ง ยิ่งไปกวานั้นประชาชนจากพมาไดยายถิ่นเพื่อหนีจากการสูรบที่เกิดขึ้นทุกวัน
สงครามความขัดแยงที่มีการติดอาวุธและการประหัตประหารจากรัฐบาลทหาร
ประชาชนตองประสบกับปญหาการทุจริต และใหการคุมครองที่นอยมากในกรณีที่มีการแสวงหาประโยชน
จากแรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดกับผูคนที่ยายถิ่น12 นอกจากนั้นหลายประเทศในภูมิภาค
ประชาชนประสบความยากลําบากในการเขาถึงเอกสารแสดงความเปนบุคคลมากกวาการที่จะขามชายแดน
เพื่อยายถิ่นโดยไมมีเอกสาร

“ ฉันอยูหางจากชายแดนไทย 15 กิโลเมตร หากฉันตองการหนังสือเดินทางฉันตองไปที่ยางกุง
ซึ่งอยูหางออกไป 1300 กิโลเมตร โดยรถโดยสารบนถนนที่ขรุขระมาก ในยางกุงเราตองจาย
3,000 บาทสําหรับคาทําหนังสือเดินทาง ( คาจางแรงงานโดยเฉลี่ยในยางกุง 750 บาทตอเดือน )
” กระบวนการในการทําหนังสือเดินทางชามาก ฉันตองอยูในเมืองเปนเดือน ตองรอ นั่นหมายถึงมี
คาใชจายมากขึ้นโดยที่ฉันไมสามารถทํางานได และขากลับบานก็ใชเวลานาน แคคิดก็วาไมคุมแลว
เราทุกคนเดินทางมาไทยแบบปกติที่เราทํา นั่งรถมา 10 นาทีถึงแมน้ํา ( ชายแดน ) จายเงิน 50
บาทใหคนเรือและก็ขามชายแดนมา”
อาหมี่ , อาขา ในรัฐไทใหญ ประเทศพมา

9

คัดมาจากรายงานที่นําเสนอแกผูแทนพิเศษของสหประชาชาติวา ดวยสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ Jorge A
Bustamante จากมูลนิธิเอ็มพาวเวอร กรกฎาคม 2553
10
รายงานของธนาคารโลก(2554) การยายถิ่นและเงินทีแ
่ รงงานสงกลับบาน ขอเท็จจริงของประเทศไทย
11
สัมภาษณ Jackie Pollock 2554 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ(MAP) ประเทศไทย
12
Hugo (2552 ) องคการแรงงานระหวางประเทศไทย โครงการธรรมาภิบาลเรื่องแรงงานและการยายถิ่นในเอเชีย
เอกสารที่กําลังปรับปรุง ฉบับที่ 17
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ในพมา ชองทางในการยายถิ่นอยางเปนทางการโดยพื้นฐานทั่วไปเปนสิ่งที่เขาถึงไมไดสําหรับคนสวนใหญ
โดยเฉพาะผูหญิงที่เปนกลุมชาติพันธุ เนื่องมาจากนโยบายที่มีขอจํากัดที่บังคับใชโดยเผด็จการทหารพมา
มากกวาหาสิบปที่ผานมา 13 นั่นรวมถึงนโยบายในการตอตานการคามนุษยที่หามไมใหผูหญิงอายุต่ํากวา 25
ปเดินทางโดยลําพังมาที่ชายแดน
การยายถิ่นตามธรรมชาติของประชาชนที่ขามชายแดนไปประเทศเพื่อนบานเปนวิธีการที่เกาและสัมพันธ
มากกวากับวิถีของประชาชน แทนที่วิธีการใหมแตแปลกตอธรรมเนียมปฏิบัติเชนการที่ตองมีเอกสารที่ยุงยาก
เริ่มแรกในป พ .ศ . 2539 จากการประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานมีความพยายามที่จะวางระเบียบ
และจัดระบบเอกสารการยายถิ่นในประเทศไทย มีความพยายามสรางวิธีการหลากหลายรูปแบบ บางวิธีการ
ประสบความสําเร็จมากกวาแบบอื่น
พื้นฐานก็คือรัฐบาลไทยอยากจะมีขอมูล อัตลักษณ สัญชาติและรายละเอียดการประกอบอาชีพของแรงงาน
ขามชาติทุกคนในประเทศไทย การจัดเก็บรายไดจากแรงงานขามชาติเพื่อชดเชยสิ่งที่รัฐคาดวาเปน
คาใชจายที่ตองจายจากการใหบริการของรัฐและนโยบายจํากัดการเคลื่อนยายและเสรีภาพของแรงงานขาม
ชาติ เพราะวาจะไดสงกลับแรงงานขามชาติไดทันทวงที ไมใชแรงงานทุกคนที่เห็นวาการจดทะเบียน
แรงงานมีประโยชนและมีแรงงานขามชาติจํานวนมาก และอาจจะมากกวาที่ไมมีสิทธิที่จะจดทะเบียนไมวาจะ
เปนกรณีใดๆที่รัฐกําหนด
แรงงานขามชาติถูกจํากัดใหทํางานแตในอาชีพที่กําหนดและมีการขาดแคลนแรงงาน การขาดแคลน
แรงงานมักจะเกิดขึ้นเพราะวางานบางอาชีพไมไดรับการเคารพ ไมปลอดภัย คาจางนอยมากและไมมีทางที่
จะทําใหมีสภาพแวดลอมที่จะสงผลใหชีวิตดีขึ้นกันคนงาน นอกจากงานทําความสะอาด แรงงานขามชาติ
ทํางานในธุรกิจบันเทิงไมสามารถที่จะจดทะเบียนในระบบได
ใน พ . ศ . 2544 มีการลงนามในรูปแบบของบันทึกขอตกลง (MOU) ฉบับแรกกอนที่จะมีอีกหลายฉบับ
ตามมา เพื่อปกครองจัดการการยายถิ่น กับประเทศพมา ลาวและกัมพูชา การทําขอตกลงนี้เปนขั้นตอน
สุดทายที่ทําใหแรงงานขามชาติที่ลงทะเบียนแลวตองไปลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อการพิสูจนสัญชาติและขอ
หนังสือเดินทางจากประเทศตนทางที่ชายแดน กระบวนการนี้มีปญหาในการจัดการอยางมาก
ใน พ .ศ .2554 มีแรงงานที่ผานการพิสูจนสัญชาติ 145,457 คน นอยกวารอยละยี่สิบ (เพียงแค 28,191
คน) ที่ผานกระบวนการลงทะเบียนในระบบตามบันทึกขอตกลงกับ ลาว พมาและกัมพูชา 14
แรงงานสวนใหญยังคงอยูนอกระบบของรัฐบาลไมวาจะเปนผลจากการที่พวกเขาหรือเธอเลือกหรือเกิดจาก
ภาวะแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย แมกวาประเทศไทยจะมีความตองการอยางมากตอการใชแรงงานขามชาติ
แตรัฐบาลไมเคยที่จะพัฒนาการชวยเหลือการยายถิ่นหรือบริษัทที่จัดการจางาน
ผลจากการไมสามารถเขาถึงการบริการจากรัฐที่ผิดพลาดเชิงนโยบาย สงผลใหรูปแบบการจัดหางานแบบไม
เปนทางการเกิดขึ้น เชน นายหนา นายหนานั้นถูกใชจากทั้งนายจางและแรงงานขามชาติเองในการชวยใน
การเดินทางและหางานทํา นายหนาปฏิบัติการนอกระบบและไมมีหนวยงานที่ดําเนินการติดตามตรวจสอบ
และมักจะกระทําความผิดโดยไมมีการลงโทษ
แรงงานตองดูความเปนไปไดวาจะใชนายหนาที่ตนใชนั้น เปนนายหนาที่ดีพอใชหรือแสวงหาประโยชนจาก
แรงงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะมีอิทธิพลไมเฉพาะคาเดินทางที่แรงงานตองจายและความปลอดภัยที่จะไดรับ แตก็
รวมถึงสภาพการทํางานตอนที่เดินทางไปถึงที่หมายแลว
ไดคุมครองแรงงานทุกคนในประเทศไทย ทั้งแรงงานไทยและที่ไมใชแรงงานไทย แตกฎหมายไมไดมีผล
บังคับใชอยางมีประสิทธิผลกับทั้งแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ งานที่แรงงานขามชาติทําเปนงานที่
อนุญาตใหทําเปนงานที่มีการคุมครองนอยที่สุด สภาพการทํางานที่มีการแสวงหาผลประโยชนเปนปกติใน
โรงงาน ในพื้นที่เกษตรกรรม และในอาชีพที่เกี่ยวของกับงานประมง ในภาพรวมมีการประมาณการณวา
แรงงานขามชาติในประเทศไทยในปจจุบันทํางานภายใตภาวะของการถูกเอารัดเอาเปรียบ15 สําหรับแรงงาน
13

องคกรแรงงานยายถิ่นในเอเชีย , 2548 , รายงานประจําปเรื่องแรงงานยายถิน
่ ในเอเชีย 2548

14

เครือขายการยายถานในอนุภม
ู ิภาคลุมน้ําโขง ( 2554 ) อัพเดทขอมูลการพิสูจนสัญชาติและบันทึกขอตกลงเรื่องการ
จางแรงงาน ประเทศไทย
15
สัมภาษณ Jackie Pollock 2554 มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ(MAP) ประเทศไทย
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ที่ไมมีเอกสารทางกฎหมาย ถือวาเปนเรื่องธรรมดาที่จะไดรับคาจางที่นอยกวาคาจางขั้นต่ํา และเปนปกติที่
นายจางจะยึดคาจางไวหรือปฏิเสธที่จะไมจายใหลูกจาง
การใหสัตยาบันตอสนธิสัญญาระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยทั่วไปอยูในระดับที่ต่ําและประเทศไทย
ประสบกับการถูกวิจารณอยางตอเนื่องวาลมเหลวในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ
แรงงานขามชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานที่ไมมีเอกสารทางกฎหมาย ตามธรรมดาจะ
ประสบกับความรุนแรง ถูกคุกคามและแสวงหาประโยชนจากเจาหนาที่ตํารวจที่ทุจริต เจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมือง เจาหนาที่รัฐบาล และนายจางที่ละเมิดสิทธิ16
เปนธรรมเนียมปฏิบัติของตํารวจหรือเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่จะกรรโชกเงินจากแรงงานขามชาติ และ
ดําเนินการสงกลับแรงงานขามชาติเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นสม่ําเสมอในพื้นที่ชายแดน แรงงานขามชาติที่ไมมี
เอกสารทางกฎหมายผูซึ่งถูกจับจะถูกกักในหองกักของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหรือหองขังของตํารวจ
เพื่อรอการดําเนินการ หลังจากนั้นจะถูกสงตัวไปที่พื้นที่ชายแดนและสงไปที่พื้นที่ดานชายแดนที่เปนทางการ
เพื่อขามกลับไปประเทศตนทาง อยางไรก็ตามหลายคนไดหันหลังกลับมาประเทศไทยเกือบจะทันทีที่ถูก
สงกลับขามชายแดน ผานทางดานที่ไมเปนทางการ หรือติดสินบนเจาหนาที่ บางคนกลับไปที่ทํางานเดิม
บางคนหางานใหม 17 บางครั้งนายจางสามารถที่จะจายเงินใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเปนคาปรับสําหรับ
การจางแรงานที่ไมมีเอกสารทางกฎหมาย ซึ่งแรงงานจะถูกปลอยและกลับไปทํางานไดโดยที่ไมถูกสงกลับ
ผูหญิงที่ยายถิ่น

“ในฐานะที่เปนเด็กสาวที่โตขึ้นมาในรัฐฉาน พมา, เดินทางมาประเทศไทยเพื่อหางานทํา เปน
ระยะเวลาที่เปนปกติในชีวิต เราไมคิดวาจะมาหรือไมมา ก็แคเรื่องของการตัดสินใจวามาเมื่อไหร
เทานั้นเอง”
นวน , ภาคีผูทําวิจัยกับเอ็มพาวเวอร พนักงานแรงงานขามชาติจากพมา
ตั้งแต พ . ศ . 2493 มีการบันทึกไวในระดับโลกวา ผูหญิงที่ยายถิ่นโดยปราศจากผูชายเพื่อหางานทํามี
จํานวนมากขึ้น18
ผูหญิงที่ยายถิ่นมีจํานวนมากกวา 50 % ของแรงงานที่ยายถิ่นขามชาติในเอเชียและในบางประเทศที่มี
แรงงานหญิงยายถิ่นไปตางประเทศมากกวาผูชาย 19 ปจจุบันนี้มีการบยอมรับวามีแรงงานขามชาติในประเทศ
ไทยที่เปนผูหญิง 48%20
ในการวิจัยเราพบวาในความเปนจริงผูหญิงในประเทศไทยไดยายไปยายมาและภายในทั่วประเทศไทยกวา
ศตวรรษ เพื่อหางานทํา ผจญภัยและโอกาส แนนอนวาไมใชเด็กสาวทุกคนที่ไดรับประสบการณที่ดีจากการ
ยายถิ่น

“เกือบจะเปนความคิดของแมฉันแลวในการมาเมืองไทย ฉันไมรูวาฉันจะทําอะไรที่นี่ ฉันรูสึกดีใจที่
จะไดกลับบานจริงๆ”

ลิซา, นักศึกษาอเมริกันที่ทํางานอาสาสมัครในไทย

16
17

Human Rights Watch 2553 , หนีเสือปะจระเข
ขบวนการเคลื่อนไหวแรงงานขามชาติ (2539-2554) มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ(MAP) ประเทศไทย
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องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 2549 , การยายถิ่นของผูหญิง, เงินที่สงกลับบาน, สิทธิ
แรงงาน, สมองไหล

19

ยูนิเฟม (2552 ) เพศสภาพ, การยายถิ่นและการพัฒนา - แนวโนมปรากฏการณใหมและประเด็นในเอเชียตะวันออกและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต

20

รายงานของธนาคารโลก(2554) การยายถิ่นและเงินทีแ
่ รงงานสงกลับบาน ขอเท็จจริงของประเทศไทย
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ผูหญิงไทยไดยายถิ่นทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อการทํางาน เพื่อการศึกษาและการเดินทางกวา
ทศวรรษ ประเทศปลายทางที่เปนที่นิยมในภูมิภาคคือมาเลเซีย สิงคโปรและญี่ปุนและผูหญิงเดินทางระหวาง
ประเทศที่ไกลออกไปถึงสหรัฐอเมริกา ยุโรปและตะวันออกกลาง ผูหญิงจากประเทศเพื่อนบานเดินทางผาน
ประเทศไทยเพื่อไปประเทศเพื่อนบาน เชนมาเลเซีย สิงคโปรและฮองกง ตะวันออกกลางและประเทศ
ปลายทางระหวางประเทศอื่นๆ
แรงงานหญิงที่ทํางานในประเทศไทยปจจุบันนี้มีทางเลือกในการทํางานมากกวาพี่สาวของเธอที่ยายถิ่นมา
ทํางาน 10 ปที่แลว แตยังไดรับการจายคาจางที่นอยกวาผูชาย ซึ่งเกิดขึ้นทั้งกับแรงงานหญิงไทยและ
แรงงานขามชาติ ในบริบทนี้แรงงานขามชาติหญิงมีโอกาสทางรายไดนอยที่สุด และมักจะทํางานในสภาพที่
ผิดหลักอนามัยและสภาวะที่ไมยุติธรรม เปนการสะทอนกลับถึงสถานการณของประเทศตนทาง ที่สงผลใหมี
การแสวงหาผลประโยชนในประเทศไทยมากขึ้น ผูหญิงยังคงยายถิ่นเพื่อหางานทํา

“ไมวางานอะไรที่เราหาไดในประเทศไทย ก็เปนงานที่ดีกวางานในประเทศของเรา ที่บานไมมีงาน
อะไรใหทํา ไมมีอะไรเลย”
หมวย , ทีมวิจัย; พนักงานบริการ, แมสาย

ประเภทอาชีพที่ปกติแรงงานขามชาติหญิงทําคือ แรงงานที่ทํางานในบาน อุตสาหกรรมตอเนื่องประมง
ทะเล งานเกษตร งานรานอาหารและขายปลีก ผูหญิงมักจะถูกจางงานในประเภทงานที่อยูนอกระบบ นั่น
หมายถึงคาจางที่นอยกวา สภาวะที่มีความเปราะบางมากกวา มีเสรีภาพในการเคลื่อนยายนอยกวาและ
นายจางมักจะไมเต็มใจที่จะจางงานถูกตองหรือพาไปลงทะเบียนแรงงานขามชาติ21
ผูหญิงที่ไมมีเพื่อนหรือญาติที่อยูในไทย มักจะใชนายหนาเพื่อชวยในการเดินทาง เจรจาเพื่อขามชายแดน
จัดการเรื่องเอกสารและหางานในประเทศไทย
เราพบวา การจายเงินเพื่อการเคลื่อนยาย โดยเฉพาะการขามชายแดน และพาไปที่ทํางานในสถานที่ที่ไม
ปลอดภัยและสภาวะที่ไมยุติธรรมเปนรูปแบบของการยายถิ่นที่เปนปกติของผูหญิงและผูชายที่มาทํางานใน
ประเทศไทยในปจจุบัน ถึงแมวาการยายถิ่นในรูปแบบนี้จะมีความใกลเคียงมากกับคํานิยามของคําวา คา
มนุษยภายใตกฎหมาย แตไมวาจะดวยวิธใี ดมันไมไดเหมือนกับเจตนาของอาญากรรมการคามนุษยและไม
ตองการการตอบรับสถานการณแบบเดียวกับการคามนุษย นี่เปนหนทางการยายถิ่นมาประเทศไทยที่เปน
ปกติที่แรงงานขามชาติใชเพื่อมาประเทศไทยและพวกเขาจัดการในการเอาชนะขั้นตอนที่ยุงยากของระบบ
ราชการที่เปนอุปสรรคที่ขวางกั้นสิทธิที่จะเคลื่อนยายและสิทธิในการทํางานของพวกเขา ถาดูจาก
สวนประกอบเกือบทั้งหมดไมใชการคามนุษย แตเปนเพียงแคการเคลื่อนยายของผูคนเพื่อทํางานและหา
โอกาสในประเทศไทย โดยใชวิธีการที่พวกเขาสามารถมีได เขาถึงไดและใชไดงายมากที่สุด เปนเรื่องนา
เสียดายที่รัฐบาลในภูมิภาคนี้ยังไมสามารถจัดทางเลือกที่ดีกวานี้ที่สามารถปฏิบัติไดใหกับผูยายถิ่น

“เราไมอยากที่จะทําผิดกฎหมายใดๆ เราไมใชอาชญากร เราเปนคนสุจริตที่เพียงแคอยากหางาน
ทําและสรางชีวิตที่ดีขึ้น”
แกว , พนักงานบริการแรงงานขามชาติ, ลาว
มีการคาดคะเนวามีแรงงานหญิงขามชาติ 1,440,000 คนในประเทศไทย ที่ทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่ง
สวนใหญทํางานในอาบอบนวดและบารคาราโอเกะ

21

Sciortino 2552 , การยายถิ่นระหวางประเทศในไทย 2552 , องคการการยายถิ่นระหวางประเทศ(IOM)
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ไมมีใครรูว าใครเปนผูชายคนแรกในโลกที่จายเงินเพื่อใหมีคนหุงขาวให ซักผาให ตัดผมให ทําความสะอาด
บาน เย็บกางเกงหรือใหความสุขทางเพศกับเขา เราไมรูวาใครเปนผูข
 าย และเขาคิดอะไรอยูตอนนั้นรวมถึง
เปนการจางไดอยางไร เรารูวาผูคนซื้อและขายการบริการมาเปนเวลากวารอยป การบริการไดพัฒนาเปนงาน
วิชาชีพ เชนเดียวกัน คนทําอาหาร ชางเย็บผา ซักผา พนักงานบริการและแรงงานที่ทํางานในบาน

“อุตสาหกรรมที่เราทํางานอยูไมไดเปลี่ยนแตเปนการพัฒนา อาชีพทุกอาชีพมีการพัฒนา เพราะมี
ทางเลือกที่ดีกวาที่เราหาได และมันเปนธรรมชาติอยูแลวที่เราคนงานจะเลือกทางเลือกที่ดีกวานั้น
การพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นมาได ไมไดมาจากประตูทีปดเพื่อไมใหเราเขาหรือออก แตวามันมาจาก
การที่มีประตูใหเราเปดมากขึ้นเพื่อใหเรากาวออกมา “
วิ ผูนําพนักงานบริการ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร พูดในการประชุมของคณะทํางานของสหประชาชาติ
กรุงเทพฯ พฤศจิกายน พ.ศ .2554
งานวิจัยของเราแสดงใหเห็นวาสภาพการทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยไดพัฒนาอยางเดนชัดใน
รอบสิบปที่ผานมา เมื่อไมนานประมาณสองทศวรรษกอน อุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทยมีการแพรขยาย
ของการเอารัดเอาเปรียบและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรง รวมถึงบานสาวที่มีการปดตาย นายจางที่
ทําการละเมิด ขาดการการรักษาสุขภาพสําหรับผูหญิง ถูกบังคับใหรวมเพศโดยทีไ
่ มใชถุงยางอนามัยเพื่อ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเอชไอวี – เอดส ตองเปนแรงงานขัดหนี้ และการละเมิดทางเพศ
ผูเยาว 22 คําวา “ การคามนุษย “ ไมคอยมีใครไดยินแตจะบรรยายไดถึงสถานการณของผูหญิงหลายคน ผู
ซึ่งสนใจในประวัติศาสตรของเราสามารถหาขอมูลการบรรยายถึงสถานการณที่ถูกตองในวันเวลาเกาๆไดใน “
ผูหญิงไมดีในลานนา “ โดยมูลนิเอ็มพาวเวอร 2554
“ การยายถิ่นดวยความหวัง “ โดยเอเชียทัศน “
หรือแมกระทั่งรายงานกอนหนานั้นของ Human Rights Watch พ .ศ . 2536 “ รูปแบบการคาทาสใน
รูปแบบใหม
“
แตวาในสถานการณปจจุบันใน พ.ศ . 2554 เรามีความยินดีที่จะรายงานวาถึงแมวาหนทางจะยังยาวไกล แต
สภาพการทํางานในอุตสาหกรรมของเราไดมีการปรับปรุงใหดีขึ้นอยางมาก เรามาถึงขั้นที่วาการเอารัดเอา
เปรียบที่รุนแรงแบบที่เรามีประสบการณในชวง พ. ศ . 2540 นั้นปจจุบันนี้หาไดยากมาก

“เรื่องเกาๆ ที่วาเด็กสาวทุกคนถูกบังคับใหทํางานในซองที่ใสกุญแจเปนเรื่องในอดีตไปแลว คิด
แบบนี้เปนความคิดที่ลาสมัย สถานการณที่เรามีในปจจุบันนี้คือมีเด็กวัยรุนสองสามคนที่ตองอยูในที่
ที่ไมควรจะอยู “หนวยปราบปรามการคามนุษยภาคหา
ในประเทศไทยพนักงานบริการสวนใหญที่ทํางานในสถานบันเทิง มีการประกาศรับสมัครงานและเราไปสมัคร
เหมือนกับงานอื่นๆ หากการสมัครงานของเราประสบผล นายจางก็จะบอกเงื่อนไขและหากมันเหมาะสมกับ
เรา เราก็เริ่มทํางาน งานที่เราทําเวลาสวนใหญหมดไปกับการเสริฟเครื่องดื่ม เตนรําและรองเพลง คุยกับ
ลูกคา เลนสนุกเกอรหรือนวด ขึ้นอยูกับวาเราทํางานในสถานบริการแบบไหน เวลาทํางานเรามีเวลาวางที่นา
เบื่อเยอะตอนที่รอลูกคามา เราอาจจะมีเพศสัมพันธหนึ่งหรือสองครั้งตอหนึ่งสัปดาห หรือกะหนึ่งสามถึงสี่ครั้ง
ขึ้นอยูกับสไตลที่เราทํางาน ผูหญิงที่ทํางานในธุรกิจบันเทิงทํางานชั่วโมงที่นอยกวาและมีอิสรภาพในการ
เคลื่อนยายมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผูหญิงที่ทํางานในโรงงาน ในงานประมง งานเกษตรและแรงงานที่
ทํางานในบาน23
ถึงกระนั้นก็ตามเหมือนกับอุตสาหกรรมอืน
่ ๆในประเทศไทย อุตสาหกรรมบันเทิงมีทั้งในสวนของการที่สภาพ
การทํางานที่แยรวมถึงการหักเงินเดือนเพื่อการลงโทษจากการที่ทําผิดกฎในที่ทํางาน สวนแบงจากการขาย
แอลกอฮอล สวนแบงจากแขก ไมไดรับคาจางหากลากิจหรือลาปวย มีวันหยุดที่นอยแคสองหรือสามวัน ฯลฯ
แนวคิดทางกฎหมายที่เปนการลงโทษก็เปนสิ่งที่ทําใหแนนอนวาพนักงานบริการตกเปนเปาหมายในการ
ละเมิดจากเจาหนาที่ และพนักงานบริการที่เปนแรงงานขามชาติประสบกับการละเมิดที่มากกวาและคลายๆ
กับแรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารทางกฎหมายคนอื่นๆ

“งานทุกงานมีทั้งขอดีและขอดอย ฉันรูเพราะวาฉันทํางานมากหลายอาชีพกอนมาเปนพนักงาน
บริการ พนักงานบริการเปนงานที่ฉันสามารถหาเงินไดมากกวางานอื่นที่หาได ฉันไมตองมีเงินทุน
22
23

เอเชียทัศน, 2540 , 1993, ยายถิ่นดวยความหวัง Human Rights Watch 2536 รูปแบบใหมของการคาทาส
CARAM ASIA 2553, เงินที่แรงงานสงกลับบาน : ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของแรงงาน
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หรือคุณสมบัติทางการศึกษาและเปนงานที่นาสนใจมากดวย”
เล็ก, ผูนําการวิจัย, พนักงานบริการ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร เชียงใหม

เราพบวาขอมูลทางอินเตอรเน็ตที่มีมากเหมือนเปนหองสมุด ไดสรางความไมพอใจใหกับเราเนื่องจากการให
น้ําหนักการวิจัยเรื่องอุตสาหกรรมทางเพศในประเทศไทย มีการใหขอมูลที่พรามัวและขัดแยงกันเองเรื่องของ
ตัวเลข จํานวนเปอรเซ็นต สถิติ กราฟและเกร็ดเล็กเกร็ดนอยที่สามารถใหการสนับสนุนทุกขอโตแยงที่จิตนา
การไดโดยไมมีหลักฐานที่ชัดเจนและถูกตองสนับสนุน

แทนที่จะทําวิจัยซ้ําและเพิ่มรายการการวิจัยที่ไมถูกตองที่มีอยูนั้น เราเลือกทําวิจัยที่วิเคราะหถึงตัวเลขของ
เจาหนาที่รัฐบาลไทย รัฐบาลไทยไดใชฐานการคาดประมาณการณหลักจากตัวเลขของการจดทะเบียนสถาน
บันเทิงและตัวเลขของพนักงานบริการที่ไปใชบริการที่คลินิกกามโรค โดยผานทางการบันทึกและการนํามา
เปรียบเทียบ ใชในการวิเคราะหเชิงวิชาการ เราพบวาสถานบันเทิงที่เราทํางานมีการจดทะเบียนแคหนึ่งใน
สามของจํานวนที่ประกอบการจริง เรายังคนพบอีกวาพวกเราจํานวนมากไมไดเปนสวนหนึ่งของการจด
ทะเบียนเพื่อเขาถึงบริการดานสุขภาพ เพราะเราเลือกทีจ
่ ะใชคลินิกเอกชน สถิติที่เปนทางการบางสถิติดู
เหมือนวาจะต่าํ กวาความเปนจริง แตตัวเลขที่รัฐประมาณการณคือ 200,000-300,000 คน 24 ซึ่งเรารูสึกวา
ตัวเลขของรัฐนั้นใกลเคียงกับความจริงมากกวาตัวเลขกวางๆที่บางกลุมนําเสนอ เชน 800,000 -2.600, 000
ลานคน!

“เรารูวาหลายคนอยากจะนับจํานวนพวกเราวามีกี่คน แตเราไมรูวาทําไม? เขานับจํานวนผูหญิงที่
ทํางานอื่นไหม ? มีผูหญิงกี่คนในประเทศไทยที่ขายกวยเตี๋ยว ? เขานับจํานวนเราเพื่อชวยพวกเรา
ไปใกลฝงฝนหรือวาทําใหไกลออกไปมากขึ้น ? หลังที่รูจํานวนแลวชีวิตเราดีขึ้นหรือแยลง ?”
วิ , ผูนําการวิจัย, พนักงานบริการ, ผูประสานงานเอ็มพาวเวอร อุดรธานี
มาตรการที่ใชวัดอุตสาหกรรมอีกรูปแบบในอุตสาหกรรมของเราคือรายไดของเราที่มาจากการทํางาน
ใน พ. ศ .2546 ธุรกิจบันเทิงของไทยถูกระบุวาใหผลรายไดประจําปเปนจํานวนเงิน 4.3 ลานลานเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งดูเหมือนวาจะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆอยางมีแนวโนมที่สําคัญในรอบ 8 ปที่ผานมาเพราะเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยวไดพัฒนามากขึ้น25
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวขึ้นอยูกับธุรกิจบันเทิงซึ่งมีการประมาณวาเปน 7% ของผลิตมวลรวม
ภายในประเทศซึ่งมากกวาการสงออกขาว26 ยอนกลับไป พ.ศ . 2541 มีการประมาณวามีพนักงานบริการใน
เมืองตางๆของประเทศไทยสงเงินกลับไปบานที่ชนบทแตละป เปนจํานวนเงิน 300 ลานเหรียญสหรัฐ จํานวน
รวมซึ่งเกินกวางบประมาณของรัฐที่จัดสรรใหโครงการการพัฒนาตางๆของรัฐ27จํานวนเงินคาดวาจะเพิ่มขึ้น
อยางมากในรอบทศวรรษที่ผานมา อีกทั้งพนักงานแรงงานขามชาติไดสงเงินจํานวนมากกลับไปที่ชุมชน
พนักงานบริการแรงงานขามชาติที่รวมทําวิจัยในโครงการนี้ไดสงเงินรายไดกลับบานประมาณ 15 - 26%
ของรายไดประจําเดือน
พนักงานบริการในประเทศไทยสวนใหญเปนผูหาเลี้ยงครอบครัว ใหการสนับสนุนครอบครัว รวมถึงเด็กไมวา
จะในประเทศไทยหรือในประเทศตนทางของเรา เราทํางานหนักเพื่อใหครอบครัวของเรามีชีวิตที่ดีขึ้น
จายเงินเพื่อการศึกษา เพื่อที่อยูอาศัย ที่ดิน เครื่องมือในการทําไรทํานา เพื่อรักษาสุขภาพและคาใชจาย
พื้นฐานในชีวิตประจําวันซึ่งเฉลี่ยแลวเลี้ยงคนหาคนในหนึ่งครอบครัว 28ภาคการทํางานของเราประกอบไป
ดวยผูชาย คนที่มีเพศไมตรงกับเพศที่เกิด และผูหญิงที่มาจากประเทศไทย พมา กัมพูชา ลาว จีน ยุโรปและ
อัฟริกา การบริการของเรามีใหแกผูชายทั่วทุกสัญชาติที่ไดรับการเคารพในสังคม ทุกระดับของสังคมและใน
ทุกอาชีพ เชน นักธุรกิจ ราชการ อาจารยมหาวิทยาลัย หมอ นักการเมือง กรรมกร แรงงานขามชาติและคน
 ายที่สังคม
อื่นๆถึงแมขนาดของภาคการทํางานของเรามีสวนสําคัญ ความเพลิดเพลินจากการใหบริการผูช
นับถือและบทบาทของเราในการสนับสนุนเศรษฐกิจของชาติ พนักงานบริการยังคงเปนอาชีพที่ผิดกฎหมาย
24
25
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ยูเอ็นดีพี 2547 การตอบรับของประเทศไทยตอเอชไอวี-เอดส องคกรอนามัยโลก 2544 พนักงานบริการในเอเชีย
The Age 2546
CNN International 2553
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องคกรแรงงานระหวางประเทศ 2541 พนักงานบริการทางเพศ: พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของโสเภณีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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มูลนิธิเอ็มพาวเวอร ประเทศไทย
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ภายใตพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ . ศ . 2539

พ . ศ . 2554 ยังคงยายถิ่นดวยความหวัง:

การลงความเห็นโดยทั่วไปหมายถึงการนําเอาลักษณะเฉพาะที่มีรวมกันมากที่สุดและพูดถึงประสบการณ
เหลานั้นใหเหมือนกับวาเปนประสบการณรวมของทุกคน อาจจะเปนการดําเนินการที่เปนอันตราย อยางไรก็
ตามเราจะพูดกวางๆที่นี่เพื่อใหไดการจับภาพของประสบการณที่คลายกันและยังคงมีความเปนจริงของ
แรงงานขามชาติหญิงที่มาทํางานเปนพนักงานบริการในธุรกิจบันเทิงของไทยในปจจุบัน เราจะไมอางวานี่
เปนเรื่องราวของทุกคนแตเราสามารถอางไดวา หากคุณทราบวามีผูหญิงบางคนที่ไมมีประสบการณเหลานี้
ถาเปนอยางนั้นเรารูวามีผูหญิงมากเปนพันคนที่มีประสบการณดังกลาว
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เดินทางไปประเทศไทย – พนักงานบริการแรงงานขามชาติจากภูมิภาคลุมน้ําโขง
มีความคลายคลึงกันอยางมากของประสบการณของการยายถิ่นจากประเทศเพื่อนบานจาก ลาว พมา กัมพูชา
กัมพูชาและจีน
ทศวรรษที่แลวที่เด็กสาวจากประเทศเพื่อนบานเดินทางมาประเทศไทยและอยูในทองไรทองนาหรือใน
หมูบานเล็กๆในพื้นที่ชนบท ในปจจุบันนี้เด็กสาวเหลานั้นยายไปเมืองที่ใหญกวาหรือหัวเมือง และผูหญิงจาก
เมืองเหลานี้และผูหญิงจากหัวเมืองที่ยายถิ่นไปประเทศไทย การพัฒนาที่บานเกิดหมายถึงผูหญิงอาจจะไดมี
โอกาสไปโรงเรียน บางคนจนกระทั่งอายุ 15 ปหรือบางคนอาจจะใชระยะนอยกวานั้นมาก
บางสิ่งบางอยางไมเคยเปลี่ยน ตัวอยางเชนในประเทศตนทาง ถึงแมวาผูหญิงจะไดเรียนหนังสือในโรงเรียน
แตเมื่ออายุ 10 ขวบเด็กผูหญิงถูกคาดวาจะตองทํางาน ไมวาจะเปนการชวยปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว งาน
เล็กๆนอยๆสําหรับเพื่อนบานหรือทํางานในธุรกิจของครอบครัวเพื่อชวยเหลือครอบครัว
การตัดสินใจที่จะยายถิ่น โดยทั่วไปเปนการตัดสินใจโดยอิสระ แมวาจะมีการพูดคุยเรื่องแผนกับสมาชิกใน
ครอบครัว ถึงแมวาบางคนอาจจะอายุมากกวา แตเด็กสาวบางคนอายุนอยแค 14 ปยายถิ่นเพียงลําพังจาก
พมา ในทางตรงกันขามเปนเรื่องธรรมดาสําหรับผูหญิงที่จะยายถิ่นเมื่ออายุ 18-20 ปจากลาวและจีน
นอกจากนั้นผูหญิงจากพมาบอกวานอกจากเหตุผลดานเศรษฐกิจและการผจญภัย ผูหญิงยายถิ่นเพื่อหนีจาก
คุกคามจากกองกําลังติดอาวุธในพมาซึ่งโดยปกติจะเปนผูที่ทําการละเมิด เรียกรองการติดสินบนและยึด
สิ่งของและปศุสัตวจากครอบครัวและชุมชนในพื้นที่ชนกลุมนอยในประเทศ
นอกจากผูหญิงจากลาวแลว ผูหญิงหลายคนไมมีแผนโดยเฉพาะเจาะจงวาจะทํางานอะไร ตรงกันขามเปน
แผนโดยทั่วไปอยางมากวาจะมาทํางานที่เมืองไทย ไมวาจะเปนงานอะไร แมวาบางคนหวังวาจะมีโอกาสที่
จะทํางานในบารคาราโอเกะตามที่เคยไดยินมา หลายๆคนไดใชเวลาที่จะคิดวาจะทํางานอะไรดีกอนที่จะมา
เดินทางมา
ระหวางทาง…
ตอนที่เดินทางออกมาประเทศไทย ผูหญิงและเด็กสาวชอบที่จะเดินทางมากับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว
มากกวา เพราะเหตุผลดานความปลอดภัย อีกทั้งไดแบงปนคาใชคายและมีเพื่อนรวมทาง
แตกระนั้นก็ดีตามกฎหมายตอตานการคามนุษยในพมา เปนการผิดกฎหมายสําหรับผูหญิงที่อายุต่ํากวา 25 ป
ที่จะเดินทางโดยไมมีผูปกครองติดตาม นอกจากนั้นผูหญิงจากพมาและจีน มักจะเดินทางโดยไมมีเอกสาร
เพราะวาการไดมาซึ่งหนังสือเดินทางในประเทศของผูหญิงเปนเรื่องยากและแพง (ผูหญิงตองเดินทางไป
เมืองหลวงเพื่อทําหนังสือเดินทาง) ภายใตสถานการณเชนนี้ผูหญิงมักจะใชนายหนา บุคคลที่สามารถชวย
เรื่องการเดินทางและเพื่อหางานในประเทศไทย ผูหญิงติดตอกับนายหนาโดยมือถือและเขาหรือผูหญิงจะ
จัดการเรื่องการมารับ นายหนาจะเดินทางกับผูหญิงและจะเปนผูเจรจาเพื่อจัดการและคาธรรมเนียมตางๆ
คาบริการคอนขางมีมาตรฐานที่ปานกลางทั่วทั้งภูมิภาค คาใชจายในการบริการและคาใชจายในการเดินทาง
มาประเทศไทย อยูระหวางไทย 3,500-10,000 บาท ขึ้นอยูกับวาผูหญิงตองเดินทางไกลขนาดไหน
ผูหญิงจายคาเดินทางโดยหลายวิธี บางครั้งจายโดยทันทีจากเงินที่เก็บไว บางครั้งหยิบยืมจากสมาชิกใน
ครอบครัวหรือครอบครัวไปกูยืมมา บางครั้งยืมเงินจากนายหนา ในบางโอกาสหากครอบครัวตองการเงินโดย
ทันทีผูหญิงจะเพิ่มเงินที่ยืมมาลวงหนาเพือ
่ เอาเงินสดบางสวนไวใหครอบครัวเพื่อความอยูรอดจนกวาที่
ผูหญิงจะสามารถหาเงินไดจากการทํางานและสงเงินกลับมาบานไมไดเปนการบังคับวาจะตองกูเงินจาก
นายหนาหากสามารถจายไดดวยวิธีอื่น หากมีการกูเงิน มักจะมีดอกเบี้ยเพิ่มเขาไปและคาเดินทางไมเพิ่มขึ้น
เปนเงื่อนไขของการกูเงิน ผูหญิงจากลาวอยางไรก็ตามโดยทั่วไปไมใชนายหนาเพื่อมาทํางานในประเทศ
ไทยเพราะสามารถใชการยายถิ่นในระบบที่เปนทางการได เชน สามารถเขาถึงและสะดวกที่จะทําหนังสือ
เดินทางในเมืองที่ตนอาศัยอยูโดยไมมีความยุงยาก
ผูหญิงสวนใหญจากลาวไดรับการศึกษาในระบบ เขาถึงขอมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องราวในโลก และ
โดยทั่วไปยายถิ่นโดยมีการวางแผน มีรายละเอียดไวมากกวาและใชเวลาในการตัดสินใจ เพราะผูหญิง
~ 30 ~

เคลื่อนยายจากความยากจนไมใชสงครามอยางในพมา ตัวอยางเชนผูหญิงมักจะมีสถานที่ทํางานโดยเฉพาะ
ในใจอยูแลวและทราบเกี่ยวกับภาระที่ผูกพันกับงานตางๆและสภาพการทํางาน ผูหญิงสวนใหญสามารถที่จะ
อานและเขียนภาษาลาวไดและหลายคนอานและพูดภาษาไทยได (เปนภาษาที่คลายกัน)
ผูหญิงบางคนจากลาวจะกูเงินจากนายหนาประมาณ 5,000 บาทในลาว เพื่อสนับสนุนครอบครัวของผูหญิงที่
บานและตกลงวาจะจายคืนเมื่อไดรับคาจางในประเทศไทย ในบางสถานการณ ผูหญิงจากลาว และจีนจะ
เดินทางไประเทศไทยโดยไมมีเอกสาร ขามชายแดน ณ ดานที่เปดไมเปนทางการ ใชยานพาหนะในทองถิ่น
ในที่ที่ตนทํางานเพื่อหาเงินมาจายคาหนังสือเดินทาง เมื่อมีเงินเพียงพอก็จะเดินทางกลับบานและซื้อเอกสาร
ที่ถูกตองแลวกลับมาที่เมืองไทยอยางถูกกฎหมาย
ขามชายแดน
เปนกิจวัตรปกติในประเทศไทยที่บริเวณชายแดนสําหรับแรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารที่จะตองจาย
คาธรรมเนียมเล็กนอยเพื่อที่จะขามมาประเทศไทย บางครั้งตองติดสินบนเจาหนาที่หรือทหารหรือทั้งสองฝง
ชายแดน ผูหญิงที่มีเอกสารเดินทางจะขามผานดานตรวจคนเขาเมืองและจายคาวีซาและคาธรรมเนียมการ
เขาประเทศตามปกติ
สําหรับคนที่ไมมีเอกสารบางครั้งขามชายแดนที่เปดอยางเปนทางการ แตวาผูหญิงตองจายคาบริการมากกวา
ปกติเปนคาสินบนตอเจาหนาที่ตํารวจตรวจคนเขาเมืองเพื่อที่จะไดขามชายแดน คาสินบนนั้นนายหนาจะเปน
ผูเจรจา ในพมาเปนเรื่องธรรมดาที่ตองจายเงินใหทหารที่ดานตรวจตลอดเสนทาง สวนใหญคาสินบนจะ
มากกวารายไดตอหนึ่งวัน ประมาณ 40 บาทตอหนึ่งคน จํานวนเงินรวมที่ตองจายคาสินบนตามทางนั้นไม
สามารถที่คาดเดาวาเทาไหร ดังนั้นจึงไมรวมไปในคานายหนาสําหรับการเดินทางแตเปนสิ่งที่จําเปนที่ผูหญิง
ตองจายเอง อาจจะจายเลยทันทีหรือวาเพิ่มเขาไปในเงินที่ติดคางอยูกับนายหนา
การเดินทางในประเทศไทย
ความสะดวกสบายในการเดินทางภายในประเทศไทยขึ้นอยูกับสถานะทางคนเขาเมืองและสัญชาติที่ผูหญิงมี
ผูหญิงไทยที่ทํางานก็เดินทางจากบานเกิดมาจังหวัดที่ตนทํางาน ผูหญิงไทยสวนใหญ ที่นอกเหนือจาก
ผูหญิงที่มาจากกลุมชาติพันธุ มีบัตรประจําตัวประชาชน ดังนั้นผูหญิงจึงเคลื่อนยายไดอยางอิสระไปทั่ว
ประเทศใชขนสงสาธารณะในทองถิ่น นาสนใจที่วาบางคนก็ใชนายหนาในพื้นที่ เพื่อจะเจรจาเงินกูเปนคา
เดินทางและคาจางงานในพื้นที่ตางๆของประเทศไทย การบริการดังกลาวไมแพงและไมตองติดสินบนใหกับ
ตํารวจที่ดานตรวจตลอดทาง
แรงงานหญิงขามชาติจากพื้นที่ชายแดนเดินทางไปยังเมืองที่ใหญกวาในตอนกลางของประเทศไทย เชน
กรุงเทพฯ พัทยา และสมุทรสาคร หรือวาไปชายแดนมาเลเซียเพื่อหาโอกาสที่ดีกวา คนที่มีวีซา
นักทองเที่ยวและหนังสือเดินทางสามารถเดินทางไปไดทุกจังหวัดในประเทศไทยอยางถูกกฎหมายและใช
ยานพาหนะในพื้นที่ ผูหญิงที่มีบัตรแรงงานขามชาติสามารถเดินทางไปไดแคจังหวัดที่ระบุในบัตรและตองมี
นายจางไปดวย
แรงงานขามชาติและผูหญิงไทยที่ไมมีเอกสารประจําตัวมีทางเลือกในการเดินทางที่ยากและแพงที่สุดในการ
เดินทางในประเทศไทย ผูหญิงมักจะตองใชนายหนา และตามธรรมดาตองจายสินบนใหตํารวจและ
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเพื่อเคลื่อนยายจากตําบลหนึ่งไปยังอีกตําบลหนึ่งหรือจากจังหวัดหนึ่งไปอีก
จังหวัดหนึ่ง
สวนมากผูหญิงไมมีเงินสดที่จะจายใหนายหนาเพื่อการเดินทางภายในประเทศไทยดังนั้นผูหญิงตองเจรจา
เงินกูกับนายหนา เฉลี่ยแลวเงินที่ตองจายโดยทันทีสําหรับนายหนาจากการที่พาผูหญิงจากภาคเหนือของ
ประเทศไทย (แมสาย) ตรงไปยังสถานที่ทํางานอื่นๆที่ชายแดนไทย- มาเลเซียประมาณ 45,000 บาท
อยางไรก็ตามเงินจํานวนนี้ไมรวมเงินที่ตองจายใหเจาหนาที่ ณ ดานตรวจ ผูหญิงจาย 5,000 บาทเปนคา
สินบนในแตละดานของตํารวจหรือทหารที่ถูกเรียกใหหยุดตลอดการเดินทาง ยิ่งมีดานตรวจมากเทาไหร
ผูหญิงยิ่งตองจายเงินแพงมากเทานั้น หากผูหญิงสามารถเดินทางไดตามปกติ การเดินทางโดยใชขนสง
สาธารณะ หากรวมคาอาหารและคาเครื่องดื่มคาใชจายประมาณแค 1500 บาทและหากเดินทางโดย
เครื่องบินจะตองจาย 6,000 บาท
บางครั้งผูหญิงไมไดรูตัววาหากเพิ่มเงินคาสินบนเขาไปแลวทายที่สุดจะมีหนี้กอนใหญกวาที่คาดวาจะตอง
จายคืน การเดินทางจากภาคใตของไทยไปมาเลเซียพรอมทั้งการจัดการใหมีงานใหทําตองใชเงินประมาณ
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150,000 บาท เปนจํานวนเงินกอนที่ใหญมากเทากับการที่ผูชายไทยตองจายใหบริษัทจัดหางานที่เปน
ทางการสงไปทํางานที่ไตหวัน อยางไรก็ตามผูหญิงไมเห็นวานี่เปนการแสวงหาผลประโยชน

“มันไมใชการแสวงหาผลประโยชนแตมันแพง ถาไมอยากไปก็ไมตองจาย ไมมีใครบังคับใหเราไป
เหมือนกับการซื้อรถเบนซ มันแพงแตวามันก็คุมกับที่จายแพง ปแรกประมาณ 8 เดือนเราหาเงินคืน
มาจายไดแลวและยิ่งกวานั้นก็สามารถหาเงินไดอีก 150,000 บาท”
ภาคีผูรวมทําวิจัย พนักงานบริการ แมสาย
หางานทํา
ทางเลือกของสถานที่ทํางานในประเทศไทยโดยทั่วขึ้นอยูกับสัญญาที่ผูหญิงทําไว (นายหนา, เพื่อน หรือ
สมาชิกในครอบครัว) ผูหญิงบางคนใชนายหนาเพื่อไปประเทศไทย เชน เพื่อเจรจากับดานตรวจคนเขาเมือง
แตวาหางานทําเองโดยอิสระ คนอื่นใชนายหนาเพื่อหางานทํา บางครั้งนายหนาคนเดียวกันชวยในการ
เดินทาง บางครั้งนายหนาคนอื่นในพื้นที่นั้นที่ผูหญิงหางานทํา
บางคน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อายุต่ํากวา 18 ป ตอนแรกจะทํางานในอาชีพอื่นกอนเชนทํางานในบานเปน
แมบานหรือทํางานในรานอาหารเพื่อที่จะไดเรียนภาษาและสรางความมั่นใจ แตกระนั้นก็ดีรายไดจากการ
ทํางานเหลานี้นอยกวารายไดจากการทํางานบริการ ( แมบานเงินเดือน 2,000 บาทตอเดือน รานอาหาร 23,000 บาทตอเดือน ) ในสถานบันเทิงผูหญิงสามารถทํารายไดอยางต่ํา 3-4,000 บาทตอเดือน เพิ่มเขาไป
ดวยทิปจากเครื่องดื่มที่ลูกคาซื้อใหกับผูหญิง และการพูดคุย/รองเพลงกับลูกคา ถาเปนผูใหญและใหการ
บริการทางเพศรายไดก็จะเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ผูหญิงสวนใหญสามารถหารายไดไดมากกวาคาจางขั้นต่ํา
ในประเทศไทย จากการใหบริการใหแคลูกคาประจําเพียงคนเดียว
นอกจากวามีสัญญาตระเตรียมลวงหนากับนายหนา หากผูหญิงตองการงานในสถานบันเทิง ผูหญิงตอง
สมัครและผานการสอบสัมภาษณจากนายจางหรือผูจัดการกอนที่จะไดงาน ผูหญิงสวนใหญจะเริ่มที่บารคารา
โอเกะหรือรานอาหารเปนทางเลือกแรก ขณะที่คนอื่นหางานที่บานสาวและคนที่มีประกาศนียบัตรการนวด
สามารถทํางานในอาบ อบ นวดได
สําหรับผูหญิงที่อายุ 14-17 ป เปนเรื่องธรรมดามากกวาที่จะเริ่มการทํางานเปนแรงงานทํางานในบาน ราน
กวยเตี๋ยว เปนคนทําความสะอาดหรือพนักงานเสริฟ และบางคนอาจจะครุนคิดถึงการทํางานบริการเมื่ออายุ
มากขึ้น การจางหรือการหาผลประโยชนจากหญิงสาวในธุรกิจบันเทิงไมใชการดําเนินการที่ปกติ ในอดีตเมื่อ
ผูหญิงมาประเทศไทย ผูหญิงไมรูเรื่องเกี่ยวกับพนักงานบริการ แตวาในปจจุบันผูหญิง โดยทั่วไปเขาใจวา
การทํางานในคาราโอเกะ บาร นวดและรานอาหารบางที่รวมถึงการมีเพศสัมพันธกับผูชายเพื่อเงินดวย
ผูหญิงในปจจุบันนี้มักจะพูดคุยกันเกี่ยวกับขอดีและขอดอยเมื่อกําลังตัดสินใจจะทํางานบริการ บางคน (1617 ป ) จะทํางานในรานบารและคาราโอเกะเปนพนักงานทําความสะอาดหรือพนักงานเสริฟหรืออาจจะคบ
หาสมาคมกับลูกคาแตวายังไมขายบริการหรืออกไปกับลูกคา ในที่ทํางานสวนใหญ ผูหญิงบอกวาผูหญิง
สามารถที่จะตัดสินใจเองไดวาเมื่อไหรที่จะเริ่มขายบริการและผูหญิงไมรูสึกวาถูกกดดันหรือบังคับใหรับแขก
ไมวาจากเพื่อนรวมงานเองหรือจากเจาของสถานประกอบ
การตัดสินใจสวนใหญขึ้นอยูกับเงื่อนไขสวนบุคคล ความตองการดานการเงิน ความมั่นใจของผูหญิงและ
ระดับความเปนผูใหญ อายุไมไดเปนประเด็นที่พูดถึงระหวางที่สัมภาษณงานหรือไมไดพูดถึงมากในที่
ทํางานเหมือนกับเชื่อวาไมสําคัญเทาไหร ผูหญิงหลายคนที่ไมมีเอกสารที่เปนทางการระบุอายุของผูหญิง
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สภาพการทํางาน
ผูหญิงสวนมากในธุรกิจบันเทิงในไทยทํางานอยูในสถานบริการ ตัวอยางเชน บารคาราโอเกะ รานอาหาร
อาบอบ นวด บารเบียรและบานสาว คาจางและสภาพการทํางานแตกตางกัน ขึ้นอยูกับสถานที่และเงื่อนไขที่
เจาของกําหนด ผูหญิงในทุกสถานประกอบการไดรับคาจางเปนเงินสด ในทางเศรษฐกิจเปนทางเลือกในการ
ทํางานที่ไดกําไรมากที่สุดสําหรับแรงงานหญิงขามชาติ ผูซึ่งมีรายได 15 เทามากกวาแรงงานขามชาติที่
ทํางานในอาชีพอื่นที่อนุญาตใหทําได การบังคับใชแรงงานไมใชสถานการณที่เกิดขึ้นปกติ ผูหญิงมีเสรีภาพ
ในการเคลื่อนยายและมีทางเลือกบางเกี่ยวกับสภาพการทํางาน แตวาการขาดการคุมครองแรงงานและการ
ยึดมั่นตอมาตรฐานที่ต่ําสุด นั่นหมายถึงสถานประกอบการทุกที่รักษามาตรฐานการเอารัดเอาเปรียบพนักงาน
ในระดับเดียวกัน
วิธีการที่เกิดขึ้นประจําคือนายจางเอาสวนแบงเงินจากที่พนักงานบริการหามาได เงินอาจจะมาจากการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล การบริการนวดหรืออาบน้ํา แขกจายสําหรับเวลาของพนักงานและคานั่งเปนเพื่อนหรือ
การที่พนักงานตองออกไปขางนอก ดังนั้นจึงมีคาปรับของบารหรือบางสวนจากเงินที่พนักงานขายบริการ
ระบบนี้โดยทั่วไปผูหญิงรูสึกวาไมเปนธรรม อยางไรก็ตามผูหญิงไมไดใหคํานิยามการหักเงินแบบนี้วาการ
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ตราบใดที่นายจางไมไดหักเงินมากกวา 50 % ของเงินที่ผูหญิงหามาได
ในสถานที่ทํางานสวนใหญมีการตั้งกฎไวโดยนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ ผูซึ่งจะหักเงินคาจาง
หรือรายไดหากผูหญิงทําผิดกฎ คาจางสามารถหักจากหลายสิ่งเชน การมาสาย น้ําหนักเพิ่ม ฝาฝนระเบียบ
การแตงกาย โตเถียงกับลูกคา ฯลฯ สิ่งเหลานี้ผิดกฎหมายแรงงาน ถึงแมวาการตัดเงินจะมีการปฏิบัติเปน
ปกติและมาตรฐานเดียวกันในทุกสถานประกอบการ พนักงานบริการเห็นวาการตัดคาจางดังกลาวนั้นเปนการ
แสวงหาผลประโยชน นอกจากนั้นพนักงานบริการสวนใหญไมไดใชสิทธิทางสุขภาพหรือมีวันหยุดที่ไดรับ
คาจางหรือลาปวยโดยที่รับคาจาง

“มันเปนงานที่หนัก ไมแฟร และนั่นละคือสิ่งที่เกิดขึ้น”
(นก , ภาคีทําวิจัย , พนักงานบริการแรงงานขามชาติ,พมา แมสอด)
ในทุกพื้นที่มีตํารวจที่ทุจริตผูซึงกรรโชกเงินจากผูหญิงและเจาของบานสาว สวนใหญจะเปนเจาของซึ่งตอง
จายเงินสินบนใหตํารวจแตมก
ั จะหักบางสวนหรือทั้งหมดของคาใชจายนั้นจากรายไดของผูหญิง ในบางที่
ผูหญิงจาย 10-17% ของรายไดเพื่อติดสินบนตํารวจ
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ผูหญิงสวนมากในปจจุบันไมไดอาศัยอยูในสถานที่ทํางาน แตละคนจัดการที่อยูอาศัยเองหรืออยูรวมกับเพื่อน
ผูหญิงจากที่ทํางานเดียวกัน บางคนอยูรวมกับเพื่อนในบานเชาที่นายจางใหเชาในราคาที่ผูหญิงจายได
ไมคอยมีสถานที่ทํางานไหนที่ผูหญิงตองอยูในสถานการณที่วาตองทํางานเมื่อบานสาวเปด (โดยปกติจาก
10.00 น -02.00 น ) ในทางปฏิบัติหมายถึงวาผูหญิงตองพรอมใหบริการเมื่อเรียกหา 24 ชั่วโมง ผูหญิงจะ
มีอิสรภาพในการเคลื่อนยายที่จํากัด ตองขออนุญาตเมื่อออกไปขางนอกและมักจะมีพนักงานคนอื่นออกไป
ดวย บางครั้งเปนพนักงานเปดประตู สถานการณแบบนี้คลายกับบานสาวในสมัยกอน ผูหญิงไดรับทราบ
เกี่ยวกับการชวยเหลือภายใตพระราชบัญญัติตอตานการคามนุษยแตตัดสินใจเปนเอกฉันทวาผูหญิงอยากที่
จะจัดการกับสถานการณดวยตัวเองมากกวาใหมีคนมาชวยเหลือ ผูหญิงจะจายคืนเงินที่เบิกมาลวงหนาดวย
เงินเดือนหรือจายคืนหนี้อื่นๆและพยายามที่จะหางานที่มีโอกาสที่ดีกวาในอนาคต
ในสถานที่ทํางานสวนมากผูหญิงเลือกลูกคาเองและสามารถปฏิเสธลูกคาที่ไมตองการได อยางไรก็ตาม
นายจางบางคนกําหนดใหมีโควตาจํานวนลูกคาที่ผูหญิงตองตอนรับ ดูแล ไมคอยมีที่นายจางจะสั่งให
พนักงานบริการรับลูกคาทุกคน การกดดันรูปแบบตางๆ การบังคับใหมีการกําหนดจํานวนโควตาของลูกคา
ผูหญิงนิยามวานี่คือการแสวงหาประโยชน
กฎที่วาลูกคาตองการสวมถุงยางถูกบังคับใชโดยพนักงานบริการ ผูซึ่งโดยทั่วไปมีความเขาใจเกี่ยวกับความ
ตองการในการปองกัน กระนั้นก็ดีผูหญิงไมคอยไดรับการสนับสนุนจากนายจาง ในปจจุบันสําหรับลูกคาสวน
ใหญการใชถุงยางเปนเรื่องปกติวิสัย แตวาบางคนอาจจะตองเวลาในการเกลี้ยกลอมใหใชและจํานวนนอยที่
ยังไมใหความรวมมือในการสวมถุงยางและโดยทั่วไปพนักงานบริการจะปฏิเสธไมใหบริการตอลูกคาที่ไมยอม
ใสถุงยาง
ผูหญิงสวนใหญเขาถึงการบริการสุขภาพดวยตัวเองเปนอิสระจากสถานที่ทํางาน ไมวาจะทางระบบสุขภาพ
ของสาธารณสุขหรือมักจะจายการรักษาที่คลินิกเอกชน แมจะไมใหการสนับสนุนความปลอดภัยของแรงงาน
แตนายจางสวนมากยืนกรานใหแรงงานตองตรวจสุขภาพและตรวจเช็ค เอชไอวี-เอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธอยางสม่ําเสมอ ซึ่งผลการตรวจจะถูกระบุในบัตรสุขภาพและตองแสดงใหนายจางดูเปนเงื่อนไข
กอนที่จะรับเงินเดือน
ผูหญิงไมมีขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายไทย รวมถึงพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
กฎหมายตอตานการคามนุษยหรือกฎหมายแรงงาน บอยครั้งที่แรงงานขามชาติไมทราบวาการทํางานบริการ
เปนงานที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยดูจากความสามารถที่จะเห็นความเปนไปและการยอมรับการมีอยู
ของธุรกิจบันเทิง ผูหญิงมักจะสันนิษฐานวาถูกกฎหมายและการที่ตํารวจบุกจับและติดสินบนนั้นเปนเพียง
เพราะสถานะทางกฎหมายคนเขาเมืองของตนไมใชการทํางาน
ทํางานจายหนี้และเงินกู
หลากหลายวิธีที่ผูหญิงใชเจรจาเมื่อตองการยืมหรือกูเงิน ซึ่งรวมถึง:
y
y
y

y
y

ยืมเงินจากนายหนาเพื่อจายคาเดินทางและคาใชจายในการหางานทําและตกลงวาจะจายคืนหนี้
ดังกลาวจากเงินคาจางที่ไดรับในประเทศไทย โดยทั่วไปไมมีการคิดดอกเบี้ยจากเงินที่ยืมนั้น
นายหนาอาจจะถายโอนหนี้ที่ผูหญิงมีใหนายจางในไทยและผูหญิงจายเงินคืนหนี้ที่คางจาก
คาจางของตนใหนายจาง อาจจะมีหรือไมมีดอกเบี้ย
ผูหญิงเบิกเงินลวงหนาจากนายจางเพื่อจายเงินที่ตองจายในชวงแรก สวนใหญผูหญิงมักจะยืม
เงินประมาณ 10,000 -30,000 บาทเพื่อใชในการซื้อเครื่องสําอาง เสื้อผา โทรศัพทและคา
เดินทางรวมถึงเงินที่จะสงใหครอบครัวเพือ
่ ใหอยูไ
ที่ผูหญิงพึ่งเริ่มทํางาน ผูหญิงสวนใหญที่เดินทางมาจากพมาตองสงเงินกลับบานใหครองครัว
ของผูหญิงอยางนอยทุก 2-3 เดือน
ผูหญิงบางคนจะจายหนี้ตั้งแตแรกและกูเงินอีกสวนหนึ่งจากนายจางเพื่อการลงทุนในที่อยูอาศัย
เพื่อการศึกษาของครอบครัวและซื้อรถมอเตอรไซค เปนคารักษาพยาบาลหรือเพื่อกลับไปเยี่ยม
บาน ฯลฯ

เงินที่กูไมมีขอตกลงทางเอกสารและผูหญิงสวนมากติดตามคาใชจายและรายละเอียดของเงินที่ผูหญิงจาย
คืนดวยตนเอง ผูหญิงในทุกสถานประกอบการไดรับคาจางเปนเงินสด โดยคาจางนั้นหลังจากหักจากคา
สินบนที่จายใหตํารวจและการจายคืนหนี้ที่คางอยู
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โดยทั่วไปรายไดจะถูกแบงเปน 3 ทาง จายใหนายจาง 50% จายเงินกู 25% และแรงงานไดรับ 25% นั่น
หมายถึงวาผูหญิงยังสามารถหารายไดในขณะเดียวกับที่สามารถจายหนี้คืน การที่ตองจายหนี้คืนในอัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกวาปกติ 10 เทาของอัตราดอกเบี้ยธนาคาร ผูหญิงถือวาเปนการเรื่องธรรมดา อยางไรก็ตาม
ผูหญิงสวนใหญไมไดเขาถึงการกูยืมเงินในรูปแบบอื่น โดยเฉพาะแรงงานหญิงขามชาติที่ไมมีบัญชีธนาคาร
ผูหญิงบอกวาผูหญิงถือวาการกูยืมเงินนั้นไมใชการถูกแสวงหาผลประโยชน ตราบเทาที่อัตราดอกเบี้ยเทากับ
หรือนอยกวารอยละ 5 บาท
สําหรับเงินกูกอนใหญ (เชน 100,000 บาท ) พนักงานบริการถือวาเปนการดําเนินการที่ธรรมดาสําหรับการ
ที่นายจางกําหนดใหผูหญิงอยูในสภาวะที่วาจะถูกจํากัดอิสรภาพในระหวางเดือนที่ยังคงติดคางหนี้ แมวา
ผูหญิงจะไมถือวาเปนการแสวงหาประโยชนหรือหนี้ที่มีนี้เปนหนี้ที่ตองใชแรงงานขัดหนี้เพราะวาเปนผูใหญ
การกูเงินไมไดอยูในขอบังคับและผูหญิงรูดีวาเปนหนี้ที่มีเงื่อนไข ผูหญิงรูสึกวานายจางตองกําหนดเงื่อนไข
เหลานี้เพราะเปนหลักประกันวาหนี้จะถูกจายคืนแนนอนเพราะนายจางไมสามารถไปเรียกรองคืนที่ศาลได
หากผูกูไมจายหนี้หรือหายตัวไป เปนที่ทราบโดยทั่วกันในสถานบันเทิงทุกที่วาผูหญิงตองจายเงินกูคืน
ทั้งหมดกอนที่จะสามารถออกจากสถานประกอบการนั้นและไปทํางานที่อื่น
บางครั้งการจํากัดอิสรภาพถือไดวาโหดเกินไปและผูหญิงอาจจะหนีได อยางนอยผูหญิงหนึ่งคนที่รวมการ
ทําวิจัยนี้บอกวาผูหญิงสามารถที่จะเปลี่ยนที่ทํางานไดเพราะไดเจรจากับนายจางคนเดิมเพื่อหาอัตราการจาย
หนี้แบบใหม ภาคีผูที่รวมทําวิจัยกับเราสวนใหญในโครงการนี้ไมมีหนี้ คนที่ปจจุบันมีหนี้ มีหนี้ประมาณ
3,000-30,000 บาท ถึงแมวาบางคนกอนหนานี้มีหนี้มากกวา 100,000 บาท โดยทั่วไปผูหญิงบอกวา
ผูหญิงสามารถจายหนี้คืนไดทั้งหมดภายใน 2-3 เดือน หนี้เฉลี่ย 50,000 -80,000 บาท ใชเวลา 4-5 เดือน
หรือหนี้ที่สูงกวานั้นที่ผูหญิงอาจสูงถึง 150,000 บาทผูหญิงสามารถใชคืนไดอาจจะใชเวลามากกวา 8 เดือน
แคผานมาและผานไป …..
ผูหญิงบางคนเดินทางผานทั่วทั้งประเทศไทยเพื่อหางานทําที่อื่น อาจจะภายในประเทศหรือในภูมิภาคเอเชีย
หรือไกลออกไปกวานั้น นอกจากผูหญิงจากจีนและพมาเดินทางไปมาเลเซีย ผูหญิงเดินทางไปทํางานบริการ
ที่สิงคโปรที่มีการประกันวารายไดดีและมีโอกาสไดเดินทาง
พนักงานบริการไทยยังไดเดินทางไปตางประเทศเพื่อทํางานในประเทศอื่น บางคนเดินทางเปนวงจรไป
สิงคโปร ไตหวัน ฮองกงและมาเกาเพื่อทํางาน กลุมเล็กๆไปทํางานในจุดหมายในภูมิภาคอื่นเชน
ออสเตรเลียและดูไบ ผูหญิงมักจะมีหนังสือเดินทางกระนั้นก็ยังใชนายหนาเพื่อชวยในการหาที่ทํางานใน
ตางประเทศและชวยในการจัดการเรื่องการเดินทางไมวาจะเปน ตั๋วเครื่องบินและวีซา
ผูหญิงมักจะเปนหนี้เพราะคาใชจายเหลานี้ ซึ่งผูหญิงจายคืนตอนที่เริ่มทํางานในตางประเทศ คาใชจาย
สําหรับผูหญิงไทยเดินทางไปออสเตรเลียอาจสูงถึง 200,000 บาท ไมแคเพียงแพงมากเทานั้นแตถือวาเปน
การหาผลประโยชนเพราะวานายหนาคิดในอัตราที่เกินกวาที่ควรจะเปนมากทั้งๆที่ผูหญิงมีหนังสือเดินทาง
และสามารถเขาถึงการขอวีซาได อยางไรก็ตามไมมีการออกกฎหมายใชบังคับกับนายหนาในอุตสาหกรรม
ของเรา ในขณะที่คาใชจายในการไปทํางานสูงมากแตเราทราบกันดีวาความสามารถในการไดคา ตอบแทนใน
การทํางานก็สูงมากเชนกัน
ตัวอยางของเงินที่พนักงานบริการไทยสงกลับมาที่บานไดอยูในงานวิจัย ในเมืองหนึ่งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย มีหมูบานที่มีการพัฒนา สมัยใหมและเปนสังคมผูมีระดับ ที่ถูกเรียกวา
“ หมูบานสิงคโปร “ บานในหมูบานนี้ถูกสรางจากเงินของพนักงานบริการที่ทํางานในสิงคโปรที่สงกลับ
บานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว พนักงานบริการในพื้นที่นั้นถือวานี่เปนตัวอยางของการประสบความสําเร็จและงาน
หนักที่ผูหญิงตรากตรําทําเพื่อสนับสนุนครอบครัวและมีความภาคภูมิใจในคุณูปการที่ผูหญิงมีใหกับชุมชนใน
ประเทศไทยจากการทํางานตางประเทศ
พนักงานบริการตางชาติในประเทศไทย
ผูหญิงที่มาจากตางประเทศเพื่อทํางานในพื้นที่ที่มีนักทองเที่ยวที่รูกันดีถึงความเจริญรุงเรืองของ
อุตสาหกรรมบันเทิงมีความหลายหลายสไตลของการยายถิ่น นอกจากผูหญิงไทยนับพันมีผูหญิงมากจาก
รัสเซีย อุซเบกิสถาน ไนจีเรีย ญี่ปุน เกาหลีและอเมริกาใตเพื่อทํางานในสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ พัทยา
พัฒพงศและภูเก็ต ในขณะที่ทีมวิจัยมีขอจํากัดในการเขาถึงพนักงานบริการชาวยุโรปและอัฟริกันในประเทศ
ไทย ทีมงานไดขอมูลเรื่องการยายถิ่นและสภาพการทํางานของผูหญิงจากภาคีผูรวมทําวิจัยและเจาของ
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สถานประกอบการที่เปดในพื้นที่เดียวกัน ผูหญิงจากยุโรปทํางานในพัทยาดูเหมือนจะอายุประมาณ 20 ปตนๆ
หลายคนมาจาก อุซเบกิสถาน
ผูหญิงเซ็นสัญญาทํางานเปนนักเตน มักจะเปนสัญญาประมาณ 3-6 เดือนเพื่อหารายได จายหนี้สําหรับคา
เครื่องบินและคาเดินทางและกลับบาน ทุกๆ2-3 เดือนจะมีผูหญิงกลุมใหมมาทํางานในบารที่พัทยา นายจาง
ปลูกสายสัมพันธที่ดีกับตํารวจและทําใหมั่นใจวาไมมีผเู ยาว (อายุต่ํากวา 18 ป ) ทํางานและดูเหมือนวา
พนักงานบริการสามารถออกไปไหนมาไหนไดโดยอิสระนอกเวลาทํางานของผูหญิง
ในภูเก็ต สถานบริการ(บารอะโกโก ) ไดตั้งขึ้นโดยเฉพาะเพื่อพนักงานบริการจากรัสเซีย สภาพการทํางาน
ไดถูกเปดเผยออนไลนรวมถึงสัญญาการจางงานในภาษารัสเซียสําหรับผูหญิงที่หางานเปน “ ศิลปน “ ใน
ประเทศไทย เขียนเปนภาษารัสเซีย สัญญาการจางงานรวมถึงกฎของบาร มากกวา 30 ขอ ซึ่งเปนกฎที่
คอนขางเปนการลงโทษและกอใหเกิดสภาพการทํางานที่ไมยต
ุ ิธรรม ซึ่งประกอบดวย จะตองจายคาปรับสูง
หากสงเสียงดัง ออกจากหอง คุยกับคนอื่นที่ไมใชแขก ฯลฯ เงินเดือนเริ่มตน 9,000 บาทตอเดือนซึ่ง
มากกวาถึงหนึ่งเทาตัวของคาจางขั้นต่ําในประเทศไทย และผูหญิงมีโอกาสที่จะไดรายไดมากขึ้นจากแขก
และทิป ประสบการณของผูหญิงจากระหวางประเทศทํางานในอาชีพนี้ในประเทศไทยไมสามารถประเมินได
ในรายงานฉบับนี้ อาจจะมีประโยชนสําหรับผูหญิงหากเราเชิญผูหญิงมารวมในโครงการในอนาคต เพื่อที่
ผูหญิงจะไดทราบเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่ผูหญิงเขาถึงได
วิธีการเคลื่อนยายสมัยใหม
งานวิจัยของเราแสดงใหเห็นวาผูหญิงจากประเทศเพื่อนบานยายถิ่นมาทํางานในประเทศไทยโดยอิสระ
โดยทั่วไปนายหนาถูกมองวามีประโยชนและไมไดคิดคานายหนาแพงเกินไปจากการใหบริการ ผูหญิงสวน
ใหญที่อายุมากกวา 18 ป เมื่อผูหญิงสมัครทํางานในสถานบริการบันเทิงและตัดสินใจอยางอิสระตอไปวาจะ
ใหบริการเปนสวนหนึ่งของการทํางานของผูหญิงหรือไม การยายถิ่นเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของพนักงาน
บริการ ซึ่งผูหญิงยายถิ่นไปทํางานที่เมืองอื่น จังหวัดอื่น ประเทศอื่นหรือทวีปอื่น
เราคนพบแนวทางกวางๆของสภาพการทํางานเปนพนักงานบริการในประเทศไทย ซึ่งสวนใหญ ที่ดีที่สุดยังมี
สภาพที่ไมยุติธรรมและมีองคประกอบของการแสวงหาประโยชนอยู โดยทั่วไปงานบริการไดชวยผดุงและ
หลอเลี้ยงโอกาสทางเศรษฐกิจใหคงที่แกทั้งผูหญิงไทยและแรงงานขามชาติ งานวิจัยของเราแสดงใหเห็น
วาทั้งแรงงานขามชาติและผูหญิงไทยทั้งในระดับปจเจกบุคคลและกลุม มีการผนึกกําลังรวมกัน อีกทั้งมี
โอกาสที่จะตัดสินใจ จัดการในบางขอบเขตของการควบคุมสภาพการทํางานในธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย
อยางไรก็ตามงานวิจัยของเราแสดงชัดเจนวามีความตองการอยางเรงดวนทีตองสรางสภาวะที่เอื้ออํานวยเพื่อ
การคุมครองและสงเสริมสิทธิของพนักงานบริการและตองทําใหมีการยุติการเลือกปฏิบัติและดําเนินการทาง
อาญาตอเจาหนาที่และตํารวจที่ทุจริต
หากการคามนุษยจะไปเปนพนักงานบริการก็เหมือนมอเตอรไซคจะไปเปนดอกมะลิ

“อยางนอยเขาเราวา มนุษย”
วิ ผูนําการทําวิจัย พนักงานบริการ อุดรราชธานี

นาเศราที่งานวิจัยของเรายังพบอีกวา บอยครั้งที่คนพูดถึงการคามนุษยในธุรกิจ เขาเรียกมันวา “การคา
เพศสัมพันธ “และคําวามนุษยหายไป พวกเขาไมไดใชคําคลายกันในงานอื่น เชน การคาการเย็บผา หรือ
การคาประมง ทายที่สุดเราพบวาจุดรวมความสนใจไมไดอยูที่สิทธิมนุษยชน แตมีปญหากับการที่เรามี
เพศสัมพันธ
“หนึ่งในทีมของเราไดถามคําถามตอเจาหนาที่ตํารวจอาวุโสที่ทํางานในหนวยงานปราบปราม
การคามนุษย ผูซึ่งบอกกับเราวาไดผานการฝกอบรมพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายการคามนุษยหลาย
ครั้ง
ถาผูหญิงตกลงที่จะไปทํางานในบานสาวแตกลายเปนวาถูกสงไปที่โรงงานและถูกบังคับใหเย็บผา
ทานจะเขาไปชวยเหลือไหมคะ ?
ตํารวจ : ไม เพราะวาไมใชการคามนุษย แตเปนโอกาสที่ดีมากกวา
เราจะไมเขาไปชวยเหลือ หากเธออยากออกมาจริงๆก็ตองชวยเหลือตัวเองกลับมาที่ชายแดนและ
เริ่มตนใหม “
~ 36 ~

มุมมองการใหความหมายในระหวางประเทศ
ในความเปนจริงขอคิดเห็นสมัยใหมของการคามนุษยครอบคลุมขอบเขตที่กวางในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ตางๆเชน การมีทาสรับใช การบังคับใชแรงงาน การแสวงหาผลประโยชน การบังคับใหขอทานและการคา
อวัยวะ อยางไรก็ตามการเลือกเฉพาะ “การแสวงหาประโยชนนั่นหมายถึง หาผลประโยชนจากการคา
ประเวณี’ แตองคประกอบกลับไมมีการใหคํานิยาม ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้เปนตําตอบของการที่บอยครั้งมี
การเขาใจผิดที่วาพนักงานบริการและการคามนุษยหมายถึงสิ่งเดียวกัน ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก
งานวิจัยของเราพบวาการสรางเรื่องอุปมานเรื่องการคามนุษยผูหญิงเพื่อการคาประเวณีไมไดเปน
ปรากฏการณใหม มันมีรากเหงาอยูในขบวนการเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตรที่จะปกปองมิใหผูหญิงชาว
อเมริกันผิวขาวจากการคาประเวณีถูกขายเขาสูยุโรปในชวงตนทศวรรษที่ 19 ขอตกลงครั้งแรกที่จะตอสูกับ
การคาผูหญิงปรากฏขึ้นมาในป 1904 ขอตกลงระหวางประเทศองคการสันนิบาตชาติวาดวยการปราบปราม
การคาทาสผิวขาว กฎหมายนี้เนนชัดเจนไปที่การคุมครองผูหญิงที่ถูกเคลื่อนยายเพื่อ “วัตถุประสงคที่ผิด
ศีลธรรม” กอใหเกิดการกระตุนความพยายามทั่วโลกในการตอตานการคาประเวณี ขอตกลงป 1904 นี้ไดมี
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมาแลว 5 ครั้งในศตวรรษนี้ และรูปแบบปจจุบันคือ พิธีสารสหประชาชาติวาดวยการ
ปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย ( 2543 ) ซึ่งในขณะนี้ไดรวมการคุมครองผูชาย ผูหญิงและ
เด็กและมีคํานิยามที่กวางขึ้นของการคามนุษย29
กระนั้นก็ตามประวัติศาสตรของการเนนการขจัดการคาทาสยังคงตามวนเวียนหลอกหลอนพิธีสารที่ใชอยูใน
ขณะนี้และถูกทําใหมีชีวิตชีวาขึ้นมาไดภายในขบวนการการตอตานการคามนุษยสมัยใหม
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา การผลักดันใหมีการขจัดอุตสาหกรรมบันเทิงในระดับโลกไดรับการสงเสริม
อยางหนักภายใตการตอตานการคามนุษยโดยกลุมที่เรียกรองใหขจัดการคาประเวณีและผูนํา คือรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา หนึ่งในกลุมนั้นคือ ภาคีรวมตอตานการคาผูหญิงและเด็ก (CATW) ไดรวมตัวกันขึน
้ เพื่อทาทาย
ความตองการของการคาประเวณีและเพื่อควบคุมการยอมรับทางกฎหมายและความอดกลั้นตออุตสาหกรรม
บันเทิงระดับโลก ภายใตชื่อของการตอตานการคามนุษย 30 CATW ประกอบดวยผูคนกลุมใหญที่มาจากสาย
วิชาการ ผูซึ่งมีขอคิดวาพนักงานบริการทุกคนถูกแสวงหาผลประโยชนและเห็นวาเปนความรุนแรงที่มีมาแต
กําเนิด เปนการละเมิด อีกทั้งสรางความเสื่อมถอยตอผูหญิงทุกคนโดยตั้งอยูบนฐานของการขายผูหญิง
เหมือนการขายสินคาในตลาด 31 ความคิดเห็นของพนักงานบริการเองเกี่ยวกับงานที่ผูหญิงทําและชีวิตของ
ผูหญิง กลุมนี้มีการลงความเห็นวาไมเกี่ยวของหรือเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดทั้งหมด
ระหวางที่รัฐบาลของบุช บริหารประเทศในอเมริกา ( พ . ศ . 2548-2552 ) กลุมที่ลอบบี้เพื่อตอตานการคา
มนุษยไดขยายตอดวยการสรางความรวมมือกับกลุมเครงคริสตศาสนา กลุมซึ่งไดสงเสริมอยางหนักในการใช
แนวคิดยกเลิกความเปนทาสในการตอบรับตอการคามนุษย ทั้งสองกลุมไดรับการรับรองจากรัฐบาลสหรัฐ
กลายเปนกลุมลอบบี้ที่มีอิทธิพลตอกลุมระหวางประเทศที่อยูในขบวนการตอตานการคามนุษย
พนักงานบริการและผูสนับสนุนสิทธิพลเมืองไดเห็นพองตองกันในการโตแยงเพื่อใหมีการแยกที่ชัดเจนของ
ประเด็นการคามนุษยจากพนักงานบริการ พนักงานบริการสงเสริมใหมีการยุติการทําใหอุตสาหกรรมบันเทิง
เปนความผิดทางอาญาและตระหนักถึงสิทธิแรงงานของพนักงานบริการ เรารณรงคใหสิ่งนี้เปนวิธีการแรกเริ่ม
เพื่อยุติการแสวงหาผลประโยชนจากพนักงานบริการ ทั้งรวมถึงแตไมจํากัดแคการคามนุษย
พิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษยไดมีการลงนามและ มีผลบังคับ
ใชใน พ . ศ . 2543 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอนุสัญญาสหประชาชาติเพือ
่ ตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้ง
ในลักษณะองคกร (UNTOC) ในการพัฒนาพิธีสารวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย
มีการโตแยงกันอยางมากถึงการที่กฎหมายควรจะกลาวถึงประเด็นของพนักงานบริการและอุตสาหกรรม
บันเทิงอยางไร
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พิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย ( 2543 )
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Raymond, J: การทําใหการคาประเวณีถูกกฎหมาย องคกรแรงงานระหวางประเทศเรียกรองใหตระหนักถึง
อุตสาหกรรมบันเทิง
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พนักงานบริการและนักกิจกรรมคนอื่นๆไดเรียกรองใหมีการแยกที่ชัดเจนระหวาง พนักงานบริการ (การ
แลกเปลี่ยนการบริการทางเพศเพื่อคาตอบแทน ไมวาจะเปนเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอยางไหน ) 32 และ
การคามนุษย (การบังคับขูเข็ญใหผูหญิงและเด็กเพื่อเขาสูการแสวงหาประโยชนทางเพศโดยมิชอบ) และ
คัดคานอยางจริงจังกับการใชคําวา “การคาประเวณี “ภายในคํานิยามของพิธีสาร
ผูที่อยากใหการคาประเวณียุติโตแยงจากมุมมองของผูที่เครงการปฎิบัติตามหลักศาสนา ตัวอยางเชน
“การคาประเวณี “เปนการถูกแสวงหาประโยชนที่ติดตัวมาและทําใหผูหญิงเสื่อมเสียชื่อเสียงและพนักงาน
บริการทุกคนเปนเหยื่อของการแสวงหาประโยชนทางเพศไมวาจะยินยอมหรือไมก็ตาม33
ทายที่สุด รางฉบับสุดทายของพิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย
ใชคําวา “การคาประเวณี “ในคํานิยาม อยางไรก็ตามพิธส
ี ารเจตนาที่หลีกเลี่ยงคํานิยาม คําวา “การคา
ประเวณี “ และ “การแสวงหาประโยชนของการคาประเวณีของผูอื่น หรือ “การแสวงหาผลประโยชนทาง
เพศ“เพื่อที่จะใหรัฐสมาชิกนิยามคําเหลานี้ตามกฎหมายภายในประเทศของตน
อยางไรก็ตามงานวิจัยแสดงใหเห็นวารัฐบาลสวนใหญรวมถึงรัฐบาลไทยเพียงคัดลอกคําบรรยายของ
สหประชาชาติที่กําหนดการคามนุษย ออกจากการคาประเวณี ราวกับวาในตัวของมันเองเปนรูปแบบที่ชัดเจน
ของการคามนุษย การขาดเสียซึ่งนิยามความหมายชัดเจนจะทําใหมีการตัดสินในเชิงอัตวิสัยสูง และทําใหมี
เกิดความแตกตางของการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆซึ่งขึ้นอยูกับวาระที่ซอนเรนของพวกเขา
นั่นรวมถึงการใหพื้นที่ใหผูที่อยากใหการคาประเวณียุติ และยังคงทําใหเสนคั่นบางๆพรามัวระหวางลัทธิการ
เลิกทาสและการตอตานการคามนุษย นอกจากนั้นการใหลักษณะเฉพาะของบางรูปแบบของการคาประเวณี
เปนรูปแบบของการคามนุษยโดยอัตโนมัติเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมบันเทิง อาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองคกร ภายใตอนุสัญญา UNTOC เปนการกระตุนและลบลางความไมชอบธรรมของการที่รัฐบาล
ตอตานพนักงานบริการจนเกินขอบเขต
ในรอบ 10 ปที่ผานมา วาระของการตอตานการคาประเวณีไดรับการสงเสริมอยางมากระหวางประเทศโดย
รัฐบาลสหรัฐโดยผานทางนโยบายการตอตานการคามนุษย ใน พ.ศ . 2545 หนึ่งเดือนหลังจากเหตุการณที่
ผูกอการรายโจมตีสหรัฐใน 9/11 ประธานาธิบดี บุช เริ่มบีบบังคับภาคีการคาทั่วโลก โดยการขูวาจะกําหนด
สภาพบังคับ ควบคุมชายแดนใหแนนหนาและจํากัดการลักลอบขนคนขามประเทศภายใตชื่อของการปองกัน
การคาเพศสัมพันธและผูกอการรายโลก34
ฝายบริหารของรัฐบาลบุช ประกาศอยางเปดเผยวาการทํางานของพนักงานบริการทุกคนเปนการคามนุษย
และในป พ . ศ . 2547 ดําเนินการใชนโยบาย (ซึ่งยังคงใชในปจจุบัน ) ที่วาองคกรไหนทั่วโลกที่ไดรับทุน
จากสหรัฐดานการปองกันเอชไอวีเอดส ตองเซ็นคํามั่นสัญญาและตองทําตามขอกําหนดที่วาจะรวมแข็งขัน
ในการตอตานการที่ยอมรับหรือทําใหพนักงานบริการถูกกฎหมาย35
วาระของสหรัฐในการตอตานการคามนุษยมีการติดตามและบังคับใชผานทางรายงานสถานการณการคา
มนุษยประจําป(TIP) ซึ่งจัดลําดับประเทศมากกวา 184 ประเทศในประเด็นที่วาประเทศเหลานั้นประสบ
ความสําเร็จหรือไมในการใชมาตรฐานของสหรัฐหรือระหวางประเทศในพันธกิจตอตานการคามนุษย 36
รายงาน TIP จัดลําดับของแตละประเทศโดยผานทางระดับ 1-3 โดยประเทศที่ลงความเห็นวาไมประสบ
ความสําเร็จจะถูกจัดลําดับในระดับที่ถูกจับตามอง อยูในต่ําสุดคือระดับ 3 ระดับของลําดับจะเปนตัวชี้ความ
ลมเหลวในการจัดการปญหา ลําดับที่แตละประเทศไดรับจะเกี่ยวโยงกับการที่ประเทศนั้นมีคุณสมบัติ
เขาเกณฑที่จะไดรับการชวยเหลือทางการเงินจากสหรัฐหรือไม หากอยูในระดับ 3 จะทําใหสิ้นโอกาสที่จะ
ไดรับทุนจากแหลงทุนของสหรัฐ
32
33

คําประกาศสิทธิของพนักงานบริการ , ราง 2554
Burge, N 2545

บทความ

34

ประธานาธิบดี บุช ในวันที่แถลงตอสหประชาชาติ 23 กันยายน 2546

35

ฉบับแกไขในสวนของขอหามของการรับทุนแกองคกรทีส
่ นับสนุนการคาประเวณีอนุมัติในสหรัฐ 2547

36

รายงาน TIP จัดลําดับจากมาตรฐานภายใตพระราชบัญญัตค
ิ ุมครองบุคคลผูถูกคามนุษย (TVPA) 2000และ หลักการ
สามประการ คือ การปองกัน การคุมครองและการลงโทษในพิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการคามนุษย
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รายงานสถานการณการคามนุษยประจําป(TIP) ในความเปนจริงเปนเครื่องมือทื่อๆสําหรับการกลาวหาถึงการ
ปฏิรูปที่จะตอตานการคามนุษย ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯและผลประโยชนทาง
ยุทธศาสตรทางการเมืองและทั่วโลก กระบวนการจัดทํารายงาน TIP ไดถูกวิพากษวิจารณไปทั่วโลกวามี
วาระทางการเมืองที่ชัดเจน รวมทั้งความลมเหลวที่มาจากการวางนโยบาย การไมมีมาตรฐานของขอมูล
หลักฐาน รวมถึงการโตแยงหาเหตุผลที่ไมเพียงพอเรื่องรากเหงาอันเปนสาเหตุของการคามนุษย และมีความ
มุงหมายเอนเอียงไปที่การตําหนิรัฐบาลในประเทศที่กําลังพัฒนาตอประเด็นการคามนุษยระดับโลก 37
รายงานสถานการณการคามนุษยประจําป(TIP) สงเสริมวาระการขจัดการคาประเวณีของสหรัฐโดยตรงโดย
ผานทางระบบการจัดลําดับ ตั้งอยูบนฐานของมาตรฐานที่ต่ําสุดภายในกฎหมายตอตานการคามนุษยของ
สหรัฐ ( TVPA) มาตรฐานดังกลาวนี้กําหนดใหรัฐบาลทั่วโลกตองดําเนินการ “ อยางจริงจังในความพยายาม
ที่จะลดความตองการสําหรับ( ก ) พฤติการณการคาประเวณี และ ( ข )สวนรวมในการทองเที่ยวทางเพศ
ระหวางประเทศโดยประชาชนของประเทศ38
ยิ่งไปกวานั้น TVPA มีความชัดเจนในการมุงเปาไปที่ “การคาเพศสัมพันธ “ โดยเปนรูปแบบจําเพาะแยกจาก
การคามนุษยและเปนรูปแบบที่แยกออกจากรูปแบบอื่นๆของการคามนุษย การใหความสําคัญในคูมือของ
TIP ในความตองการใหเจาหนาที่ของรัฐคัดกรองและชวยเหลือเหยื่อของการคาเพศสัมพันธ รวมถึงผูหญิง
ที่ไมถูกจําแนกวาถูกคามนุษยและไมตองการการแทรกแซงหรือการชวยเหลือ 39
เพราะวาสหรัฐมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองในระบบเศรษฐกิจของโลกทุกวันนี้ เงื่อนไขตางๆที่ถูก
วางขึ้นนี้หมายถึงการที่ขบวนการตอตานการคามนุษยระหวางประเทศจําตองเชื่อมโยงกับขบวนการ
เคลื่อนไหวที่จะยกเลิกอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกอยางหลีกหนีไมได
รายละเอียดของสถานการณการผสมรวมประเด็นพนักงานบริการและการคามนุษย ดูที่ NSWP, โครงการ
เครือขายพนักงานบริการระดับโลก: เอกสารฉบับยอ 3 # “พนักงานบริการมิใชการคามนุษย “ธันวาคม
2554 ที่ www.nswp.org
งานวิจัยของเราพบวาถึงแมจะมีการตอตานพนักงานบริการอยางทวมทน แตความพายแพยังอยูหางไกลจาก
เรา การทํางานบริการและการอุตสาหกรรมบันเทิงยังคงมีอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาและการขยายออกไป
การคามนุษยในประเทศไทย
80 กวาปที่ผานมา ความจริงที่วาประเทศไทยไดประกาศใชกฎหมายตอตานการคามนุษย 3 ฉบับ ฉบับแรก
ผานรางการพิจารณาเมื่อ พ. ศ . 2471 เปนการตอบรับกับความหวงใยกรณีที่ผูหญิงจากประเทศจีน
ที่ทาํ งานในบานสาวที่ตรอกสําเพ็งในกรุงเทพฯ ลาสุดใน 20 – 30 ปที่ผานมามีการเรียกรองมากในระดับ
ภายในขององคกรผูหญิงและกลุมที่ทํางานดานสวัสดิการบางกลุม ซึ่งสมาชิกหลายกลุมเปนผูสนับสนุนใหมี
การยุติการคาประเวณี ประกอบกับแรงกดดันที่จะตองเขาถึงมาตรฐานของวาระการตอตานการคามนุษย
นําไปสูนโยบายและการปฏิบัติในหลายระดับที่ใชในประเทศไทย
ประเทศไทยยังมิไดลงนามในพิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย
ถึงแมจะมีการเลือกที่จะใชคํานิยามของการคามนุษยที่กวางตามพิธีสารดังกลาว ตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 การคามนุษยรวมถึง “แสวง หาประโยชนโดยมิชอบ” หมายความวา
การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี “มีเพียงสิ่งบงชี้ถึง"การแสวงหาผลประโยชน"ในความหมายนี้
อาจจะเกี่ยวของกับการนิยามความหมายกวางของ “การแสวหาประโยชนจากการคาประเวณีของผูอื่น ซึ่ง
ไมมีการอธิบายเพิ่มเติมวานํามาซึ่งความหมายวาคืออะไร “40อยางที่ไดกลาวไปแลววาการขาดเสียซึ่งนิยาม
ความหมายทีช
่ ัดเจนจะทําใหมีการวินิจฉัยในเชิงอัตวิสัยสูง และทําใหมีความแตกตางดานการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆซึ่งขึ้นอยูกับวาระที่ซอนเรนของพวกเขา
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Jordon A 2554 รายงานสถานการณการคามนุษยประจําปของสหรัฐอเมริกา : ความตองการหลักฐานทีม
่ ากขึ้นและ
ความรับผิดชอบของรัฐบาลสหรัฐ
38
พระราชบัญญัติการคุม
 ครองผูถ
 ูกคามนุษย 2543 มาตรฐานขั้นต่ําเพื่อขจัดการคามนุษย
39
คํานิยาม: เทคนิคของการควบคุมใชโดยแมงดาที่เปนผูคา มนุษย รายงาน TIP 2554
40
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 มาตรา 4-6
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ประเทศไทยเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรสําคัญของสหรัฐฯในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและตองอาศัยสหรัฐฯ
ในการลงทุน ในดานสาธารณสุข ธุรกิจการคาและการพัฒนา แตการผสมปนเปกันระหวางการทํางานบริการ
และการคามนุษยเปนความยุงยากในดานความสัมพันธทางยุทธศาสตรของทั้งสองประเทศ
ในขณะที่บนพื้นผิวของรายงาน TIP นี้ตอ
 งการที่จะเปนมาตรการวัดการที่ประเทศตางๆตอบสนองตอการคา
มนุษย แตวาระซอนเรนที่ไมไดซอนดีเทาไหรคือวาระทีจ
่ ะใหมีการยกเลิกการทํางานบริการ รายงาน TIP
วิจารณประเทศไทยในความละเลยตอบุคคลที่ทํางานในอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือไปจากงานบริการ ทั้งๆ
ที่ชัดเจนวาที่ผานมาประเทศไทยนั้นไดแคทําตามแนวทางของสหรัฐในการยุติการทํางานบริการเทานั้น
แมวาในความเปนจริงประเทศไทยไดทําใหมีความคืบหนาในการแกไขสถานการณของบุคคลที่ถูกคามนุษย
แตยังคงถูกประณามถึงความลมเหลวในการควบคุมอุตสาหกรรมบันเทิง แมวานี่เปนประเด็นที่แยกจากกัน
อยางสิ้นเชิง

ในปลายป 2554 รายงาน TIP ระบุวา" การทองเที่ยวทางเพศยังคงเปนปญหาในประเทศไทยและมี
แนวโนมที่จะกระตุนใหมีความตองการการแสวงหาประโยชนทางเพศเพื่อประโยชนทางการคา"
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การคามนุษยผูชายและเด็กผูชายเขาไปในอุตสาหกรรมการประมงเปนความจริงที่นาหวงใยใน
ประเทศไทย รัฐบาลสหรัฐฯยังคงเนนประเด็นนี้ในรายงาน TIP แตจนถึงทุกวันนี้รัฐบาลสหรัฐไมได
เรียกรองใหประเทศไทยควบคุมการบริโภคปลา ทั้งๆที่จะมีแนวโนมที่จะทําใหมีความตองการที่จะ
กระตุนใหมีการแสวงหาผลประโยชนดานแรงงานประมงมากขึ้น “
เพื่อเพิ่มความสับสนเขาไปอีก ในขณะที่ประเทศไทยประสบกับความยากลําบากของการถูกจัดลําดับใหอยูใน
ลําดับ 2 ที่ตองมีการจับตาดู และประสบความยุงยากจากการไมดําเนินการเพียงพอในการขจัดการบริการ
ประเทศนิวซีแลนดซึ่งพึ่งออกกฎหมายที่ทําใหการขายบริการทางเพศไมเปนอาญากรรมในไมกี่ปที่ผานมา
ถูกจัดลําดับใหอยูในระดับ 1 และรายงานของสหรัฐระบุวารัฐบาลนิวซีแลนดไดทําตามมาตรฐานขั้นต่ําของ
การขจัดการคามนุษยอยางเต็มที่
เราพบวาหนวยงานและบางองคกรที่ตอตานการคามนุษย เกิดความสับสนที่เขาใจไดตอสิ่งไมสอดคลองกัน
เหลานี้
นอกเหนือไปจากการรณรงคปองกันใหกับเยาวชนและชุมชนในชนบทที่ยากจนแคหยิบมือเดียว กลยุทธหลัก
ของพวกเขาในการลดการคามนุษยในประเทศไทยยังไดเนนเพียงที่อุตสาหกรรมบันเทิงอยางเดียว ในชวง
10 ปที่ผานมาพวกเขาไดทําการริเริ่มใหตํารวจเขาบุกจับ การจับกุมและการคุมขัง, และการสงกลับแรงงาน
พมาที่ทํางานบริการ การถูกคุมขังและกิจกรรมการฟนฟูของแรงงานไทยและแรงงานขามชาติที่ทํางานบริการ
ในสถานสงเคราะห แมในแผนระดับชาติมีการระบุวัตถุประสงค"ที่ใหความชวยเหลือเหยื่อของการแสวงหา
ผลประโยชนทางเพศ"ก็ยังไมพอ
การเกิดความสับสนและความพยายามอยางรุนแรงที่จะปฏิบัติตามขอกําหนดของสหรัฐไดนําไปสูกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่เปนการลงโทษ ที่ตอบสนองทั้งตอผูหญิงผูชายและชุมชนที่ใชชีวิตและทํางานอยูใน
อุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย ในขณะที่วิธีการนี้ไดถูกนําไปสูการชวยเหลือผูหญิงและเด็กผูหญิงซึ่ง
ไดรับการตัดสินวาถูกคามนุษยเพื่อเขาสูอุตสาหกรรมบันเทิง อีกทั้งยังนําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
ยอมรับไมได ซึ่งเกิดกับพนักงานบริการหญิงจํานวนมาก และกระทบตอครอบครัวและชุมชนของผูหญิงเอง
ดวย
ขอหวงใยหลักของเราคือการแทรกแซงการตอตานการคามนุษยในปจจุบัน ขาดซึ่งการไดมาของหลักฐาน
ทางวัตถุวิสัย ความโปรงใสและความเปนอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติการ เกือบ 10 ปหลังจากที่สหรัฐมี
การผลักดันในการตอตานการคามนุษย จากขอมูลของรัฐบาลสหรัฐ 11 จาก 12 เหตุการณการการคามนุษย
ไมไดเกี่ยวของกับพนักงานบริการเลย 42 อยางไรก็ตามในประเทศไทยและประเทศตางๆทั่วโลก การปฎิบัติ
การทางจิตวิทยาและโฆษณาชวนเชื่อ อุปมานที่ถูกสรางขึ้นและการพิจารณาที่ไมดีพอตอกฎหมายและ
นโยบายในการตอตานการคามนุษยที่มุงเปาหมายไปที่ผูหญิงทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิง
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รายงานสถานการณการคามนุษยประจําป 2554 ของสหรัฐ ในสวนของประเทศไทย
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เปนไปไมไดที่จะวัดจํานวนของผูคนที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษย ชองวางนี้มักจะถูกตักตวง
ผลประโยชนเปนขออางในการทําใหผูคนประมาณและสงผลใหมีการสรางการรับรูที่เปนเท็จ วามีเด็กและ
ผูหญิงจํานวนหลายลานคนที่ถูกคามนุษยเขาสูอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยในแตละป กลุมที่ตอตานการคา
มนุษย สื่อมวลชนและนักวิจัยมักอางบนพื้นฐานการประมาณการณที่หลอกลวง หรืออางอิงกับแหลงที่มาเมื่อ
15 - 20 ปที่แลวแตไดถูกนําเสนอในฐานะขอมูลที่ดูเหมือนวายังเกี่ยวของกับปจจุบันนี้อยู
การปฎิบัติการทางจิตวิทยา และโฆษณาชวนเชื่อ การสรางเรื่องที่กระทบกับอารมณและตัวเลขที่ขัดแยง
แตกตางกันมากสงผลใหสาธารณชนประกอบขอมูลที่ไดและสรางการรับรูวาอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยนั้น
มีการละเมิด มีความรุนแรง การบังคับและแสงวงหาประโยชนโดยมิชอบ และละเมิดสิทธิมนุษยชนอยาง
รุนแรง ภาพที่ถูกสรางขึ้นมานี้กลายเปนวาไมตรงกันอยางสมบูรณกับการคนพบจากงานวิจัยในรายงานฉบับนี้
ซึ่งใหภาพดานรวมของอุตสาหกรรมบันเทิงสมัยใหม จากประสบการณการดํารงชีวต
ิ ของพนักงานบริการ
แรงงานขามชาติทํางานในประเทศไทยในป พ . ศ . 2554
ในชวง 15-20 ป ที่ผานมาประเทศไทยไดเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กวางขึ้น เชนระดับ
ของการศึกษาที่สูงขึ้น การกระจายความมั่งคั่งมากขึ้น, และการเขาถึงความรูและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร นอกจากนี้ไดมีการทํางานดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางเพศสภาพที่เขมแข็งขึ้น แต
อยางไรก็ตามประเทศไทยมีระบบกฎหมายที่พยายามที่จะควบคุมการคาประเวณี ระบบนี้ไดตั้งขึ้น
เมื่อทศวรรษกอนหนานี้ ในชวงสถานการณของอุตสาหกรรมที่มีการละเมิดเฉกเชนการคามนุษย ,
แรงงานขัดหนี้ การบังคับใชแรงงานและบานสาวซึ่งถูกล็อคเปนเรื่องธรรมดา แตงานบริการใน
ประเทศไทยปจจุบันมีบริบทแตกตางจากแตกอนโดยสิ้นเชิง ไมวาจะเปนการใชชีวิตและทํางาน
ในปจจุบันนี้การทํางานบริการในประเทศไทยละมายคลายคลึงกับหลายกลุมอาชีพอื่นๆไมวาจะเปน
การสมัครงานและสภาพการทํางาน อุปกรณที่ใชในการทํางานหรือความสามารถในการหารายได
บานสาวแบบเกาไดถูกแทนที่โดยสถานบันเทิงตางๆที่ทันสมัยใหม และบรรดาแมงดาถูกแทนที่โดย
ผูจัดการ ดังนั้นกฎหมายเปนกฎหมายที่ลาสมัยและไมสอดคลองกับวิถีของพนักงานบริการในทุก
วันนี้
การวิจัยของเราไดรับการสนับสนุนดวยประสบการณการทํางานมาหลายทศวรรษ พบวาการคามนุษยและ
การละเมิดทางเพศเด็ก เปนสิ่งที่ไมธรรมดาในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย ผูหญิงสวนใหญมีเสรีภาพใน
การเคลื่อนยาย และเราทํางานในที่ที่สามารถมองเห็นไดและสถานที่ทํางานในที่สาธารณะ หนึ่งในปญหา
ใหญของผลลัพธที่มาจากการตื่นตระหนกทางศีลธรรม และอุปมานที่มาจากการโฆษณาชวนเชื่อและสงคราม
จิตวิทยาตอประเด็นการตอตานการคามนุษย คือหลักฐานที่ไมเพียงพอที่จะใชไดภายใตกฎหมาย ถูก
นํามาใชครั้งแลวครั้งเลาในเวลามากกวาหนึ่งทศวรรษของการตอตานการคามนุษย โดยกลุมนักการเมือง,
นักวิจัย สื่อมวลชน และผูกําหนดนโยบายโดยไมคํานึงถึงประสบการณและการแสดงความคิดเห็นของผูหญิง
ที่จริงๆแลวใชชีวิตและทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิง
ปญหานี้ยิ่งมีประสิทธิภาพในการกีดกันไมรับฟงความสันทัดกรณีของพนักงานบริการเอง, การโตแยงอยางมี
หลักเกณฑ และการประเมินกลยุทธไมวาจะเพื่อใหความชวยเหลือบุคคลที่ถูกคามนุษยที่เผชิญกับการถูก
บังคับเพื่อแสวงหาประโยชน หรือพนักงานบริการที่ตองการปรับปรุงสภาพการทํางานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ผลกระทบลาสุดของขบวนการการตอตานการคามนุษยในประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปและทําให
ภาคีที่มีประสิทธิผลภายในประชาสังคมไทยสลายตัว กวา30 ปในประเทศไทยที่นักกิจกรรมดานเอชไอวีเอดส องคกรผูหญิง พนักงานบริการ องคกรแรงงานขามชาติ รัฐบาลและองคกรชุมชนสามารถจัดการเพื่อ
ทํางานรวมกันในประเด็นการใหการศึกษาเรื่องเอชไอวี การเรียกรองและการดูแลรักษา แมวาจะมีความคิดที่
แตกตางกันตอพนักงานบริการ
แตอยางไรก็ตามนโยบายการเลือกปฏิบัติของสหรัฐฯ "คําปฏิญาณวาจะยึดมั่น" มีประสิทธิภาพในการ
แบงแยกบุคคลและองคกรในประเทศไทยออกเปนฝาย และถูกบังคับใหเลือกระหวางดํารงอยู"เพื่อ'หรือ"
ตอตาน"พนักงานบริการ ไมมีตวั เลือกกึ่งกลางใดๆอีกตอไปอีกแลวและเครือขายหลายเครือขายที่ทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพทั่วประเทศไดแยกออกจากกันและออนแอลง
ในเวลาเดียวกับองคกรหลายองคกรใหมๆไดผุดขึ้นหรือเปลี่ยนชื่อของพวกเขาและเนนไปที่ผลประโยชนใน
การที่มีอยูของทุนหลายรอยลานดอลลารสหรัฐภายในอุตสาหกรรมการตอตานการคามนุษย อันนี้รวมถึงทั้ง
องคกรเอกชนในประเทศและตางประเทศ องคกรทางศาสนา องคการเอกชนที่ใหการชวยเหลือ(ที่เคยเปน
~ 41 ~

ทหาร) และองคกรทองถิ่นที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ผูหญิง เด็กและแรงงานขามชาติ
หนวยงานของสหประชาชาติ ภายใตโครงการความรวมมือสหประชาชาติเพื่อตอตานการคามนุษยในอนุ
ภูมิภาค ลุมแมน้ําโขง (UN Inter-Agency Project on Human Trafficking in the Greater Mekong SubRegion : UNIAP) ไดกอตัง้ ขึ้นเมื่อ พ.ศ .2543 เพื่อประสานงานหนวยงานสหประชาชาติ 13 หนวย
หนวยงานระหวางประเทศ 8 องคกรที่ดําเนินโครงการหรือมีนโยบายเรื่องการคามนุษยในลุมน้ําโขง ใน พ.ศ.
2553 แคเฉพาะในประเทศไทยมี 61 องคกรที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อดําเนินโครงการ 103
โครงการที่เนนไปที่การตอตานการคามนุษย การดําเนินการใน “อุตสาหกรรมการชวยเหลือ43 มีความผันแปร
อยางกวางขวาง
อยางไรก็ตามมีหลายองคกรที่ทํางานโดยไมมีการติดตามผลหรือความโปรงใส ขบวนการเคลื่อนไหวในการ
ตอตานการคามนุษยรวมถึงหลายองคกรที่มีมากมายเหลือลนที่อยูในอุตสาหกรรมการชวยเหลือ บางคนซึ่งมี
จุดมุงหมายหลักในการหาเงินเพื่อสิ่งที่ทึกทักเอาเองวาเปนการชวยเหลือและฟนฟูและเพื่อการเปลี่ยนเปน
นับถือศาสนาคริสตของผูหญิงและเด็ก องคกรเกาแกที่กอตั้งมาอยางดีอยางเชนโครงการการศึกษาของลูก
สาวและศูนยเพื่อชีวิตใหม ผูซึ่งทํางานมาหลายทศวรรษเพื่อเสริมสรางพลังเด็กสาว ใหการชวยเหลือและลด
การแสวงหาประโยชนถูกบังคับใหแขงขันเพื่อทุนการทํางานกับการขยายตัวขององคกรใหมๆภายใตแผนผา
วาดวยการตอตานการคามนุษย
องคกรเกาแกเหลานี้ตองหาทางชนะเพื่อใหไดมาซึ่งการสนับสนุนจากแหลงทุนและความสนใจของ
สาธารณชนในการสงเสริมพลังของเด็กสาวที่ตองประสบกับปญหาในชีวิต เมื่อมีการแขงขันพวกเขาจึงเปน
เต็มใจที่จะบิดเบือนความจริงและเปนนําเสนอขอมูลที่ผิด ตัวอยางเชน

“อุตสาหกรรมบันเทิงเริ่มมองเห็นเปนทิวทัศนในหมูบานบนภูเขาทางเหนือ เพื่อซื้อ สรางเลหเหลี่ยม
หรือลักพาตัวลูกสาวของตนเอง ผูซึ่งปกติจะเด็กมาก (อายุนอยกวา 7 ขวบ พวกเขาคาผูหญิงไป
ทั่วโลก เพื่อปรุงแตงรสชาติของเด็ก พวกเขาขังเดี่ยวเด็กในหองที่ปด และไมมีหนาตางสองป ตอง
รับแขก 10-20 คนตอวัน ผูชายไมใสถุงยางเพราะมีการแขงขันสูงของซองหลายซอง) ”
(จากเวปไซดของมูลนิธิ Abba House, เชียงใหม, ประเทศไทย 2554)

แมกระทั่งมีกลุมที่โฆษณาวาประเทศไทยเปนจุดหมายหลักของการคามนุษยและเสนอบริการจัด “การทัวร
ความจริง “ของจุดที่กลาวอางมีการคามนุษยสูงกวาที่อื่น เรียกเก็บเงิน 1,000 เหรียญสหรัฐและเพื่อ
ประสบการณที่มากกวาที่จะไดพบกับเหยื่อของการคามนุษยและไดเยี่ยมชุมชนที่เสี่ยง เพื่อ “เรียนรู
ยุทธศาสตรที่ไดผลสําหรับวงจรทาส และประสบการณครั้งแรกที่ไดรวู าทาสปลดเปลื้องชีวิตของตนเองขึ้นมา
จากความเปนทาสไดอยางไร44
จากความพยายามที่จะใหคนบาปมานับถือศาสนาคริสตมีเปาในอุตสาหกรรมการชวยผูหญิงและเด็กเพื่อการ
ฟนฟู พนักงานบริการตองถูกขังเปนปในสถานสงเคราะหของรัฐ จนกวาผูหญิงจะเชื่อวาตองกลับนอยกลับตัว
และหากมีการลงความเห็นแลววาครอบครัวดีพอและผูหญิงไมตองเสี่ยงที่จะเปน “โสเภณี “อีกหากไดรับ
การปลอยตัว
ความรุนแรงตอผูหญิงที่ทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงตางๆเหลานี้เกิดขึ้นเปนประจํา มักจะเกิดขึ้นแบบ
อําเภอใจ การกระทําผิดกฎหมายโดยรัฐบาลและหนวยงานเอกชนและปลอยใหผูหญิงไมมีชองทางในการ
รองทุกขเพื่อขอความชวยเหลือ ไมมีการเยียวยาหรือแมกระทั่งการเขาถึงความยุติธรรม
เมื่อ พ . ศ .2546 อุตสาหกรรมการชวยเหลือในประเทศไทยไดดําเนินการขั้นตอนเพื่อหลีกเลี่ยงกลุมบาง
กลุมที่ทํางานอยางไรสาระและทําใหมั่นใจวาแนวทางการปฏิบัติงานของพวกเขาเขาใกลรูปแบบที่เปน
ทางการ ซึ่งผลที่ตามมาคือการพัฒนาอยางตอเนื่องในการจัดทําบันทึกขอตกลง ควบคุมแนวทางเกี่ยวกับ
การตอตานการคามนุษยในระดับจังหวัด จัดทําเอกสารและการฝกอบรมในคูมือแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
ขณะนี้มีกลุมหลักที่เปนการรวมตัวกันขององคกรซึ่งทํางานใกลชิดกัน แตพวกเขายังคงไมเปลี่ยนจากงานเดิม
คือการบุกจับและตอบรับแบบชวยเหลือ
กลุมนี้ประกอบดวยองคกรเอกชนทั้งในทองถิ่นและระหวางประเทศ เจาหนาที่ตํารวจไทยและเจาหนาที่
พัฒนาสังคมและสวัสดิการผูซึ่งประสานงานการบุกจับ การบุกจับจริงจะดําเนินการโดยตํารวจจากหนวย
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การรณรงคไมใชเพื่อการคา และการแลกเปลีย
่ นระหวางประเทศ 2554
~ 42 ~

ตอตานการคามนุษย (AHTD) ซึ่งเปนหนวยที่แยกจากตํารวจในพื้นที่และกลุมที่เคยเปนทหารและคนอื่นๆที่
จะคัดกรอง ชวยเหลือและดําเนินตามแนวทางกระบวนการตามมาตรฐานและหนาที่ตามกฎหมาย มีการปฏิรูป
ในชั้นศาลและกระบวนการการสงกลับและมีขอตกลงหลายฉบับและพิธีสารที่สนับสนุนการสงกลับบุคคลที่ถูก
คามนุษยพัฒนาทั่วทั้งภูมิภาค
ในปที่ผานมาลาสุด อยางนอยในรายงานระบุวามีความหวงใยเพิ่มมากขึ้นตอสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ถูกคา
มนุษย มีการคุมครองและสนับสนุนที่มากขึ้นและมีเนนในรูปแบบที่แตกตางกันของการคามนุษย อาทิเชนการ
ั ของเราแสดงใหเห็นวายังคงมีแรงจูงใจอยางมากภายใน
บังคับใชแรงงาน 45แตอยางไรก็ตามการวิจย
ขบวนการตอตานการคามนุษยเพื่อพุงเปาหมายมาที่อุตสาหกรรมบันเทิงของไทยโดยใชวิธีการบุกจับและการ
ชวยเหลือ ที่สงผลใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการละเมิดทางกฎหมายและการปฏิบัติที่ไร
ความสามารถ ทั้งหมดนี้ยังคงเปนลักษณะที่เดนชัดใน ขบวนการตอตานการคามนุษยในประเทศไทยในป
พ . ศ . 2554
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มูลนิธิศุภนิมิต 2553 10 ประการทีค
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บทที่ 2: จุดสูงสุดของภูเขากฎหมาย
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กฎหมายและนโยบายในประเทศไทย
พนักงานบริการในประเทศไทยอยูอาศัยและทํางานอยูบนกองกฎหมายที่ซับซอน กฎหมายหลายตัวที่มุงไป
ที่การจัดการและควบคุมการทํางานของเรา
การขายบริการผิดกฎหมายในประเทศไทย รายละเอียดกฎหมายเฉพาะที่กระทบกับสิทธิของเราจะมี
รายละเอียดในตอนตอไปของรายงานนี้ อยางไรก็ตามขั้นแรกสําคัญที่จะตองเขาใจถึงประเด็นที่เกี่ยวพันและ
ขอบงชี้จากการที่รัฐทําใหงานของเรามีความผิดทางอาญา ซึ่งเราพบวาประเด็นนี้เต็มไปดวยผลกระทบสําคัญ
ที่เกิดขึ้นดานนโยบายและการปฏิบัติที่เกี่ยวกับกฎหมายการคามนุษย
กระบวนการที่กําหนดใหการกระทํามีความผิดทางอาญาเริ่มจากการที่สังคมใชการตัดสินทางศีลธรรมที่วาการ
มีเพศสัมพันธนั้นมีไดก็ตอเมื่อแตงงานเทานั้น เรามีเพศสัมพันธกับผูคนมากมาย กับคนที่ไมเหมาะสมดวย
หลายเหตุผลที่ไมถูกตอง สังคมก็เลยออกกฎหมายที่พิทักษมาตรฐานทางศีลธรรม ไมวาจะมีจริงหรือที่
จินตนาการเอาเอง
พระราชบัญญัติที่ปองกันและปราบปรามการคาประเวณีเปนหนึ่งในกฎหมายเชนนั้น หากจะพิจารณากฎหมาย
ใหชัดเจน เราจะเห็นวาในตัวบทของกฎหมายฉบับนี้สวนใหญไมไดใหเรายุตก
ิ ารทํางานแตมุงไปที่การสงวน
ไวซึ่งสิ่งที่เรากระทําอยางซอนเรน เราไมสามารถชักชวนหรือเชื้อเชิญลูกคา ไมสามารถทําการโฆษณาได
ไมสามารถอยูกันเปนกลุมได เราตองถูกจํากัดใหอยูแคบางพื้นที่ ฯลฯ
ภายใตกฎหมายนี้ งานของเราถูกทําใหไมใชการทํางาน กลับกลายเปนการกระทําทางอาชญากรรม และเรา
ถูกจัดใหเปนอาชญากร และนายจางของเราถูกทําใหเปนนายจางของผูทําความผิดไปโดยอัตโนมัติ แทนที่
จะเปนแคนักธุรกิจหรือนายจางแรงงาน
ที่ท่เี ราทํางานไมใชสถานที่ทํางานแตการเปนสถานที่ของการกระทําความผิดทางอาญา กฎหมายคุมครอง
แรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทํางานไมไดถูกบังคับใชใน
ธุรกิจที่เกี่ยวกับอาชญากรรม ดังนั้นนายจางของเราจึงไมอยูภายใตกฎหมายนี้ นายจางจึงสรางกฎขึ้นมาเอง
โดยที่เราตองทํางานภายใตกฎนั้น
สังคมตองสรางกฎหมายพิเศษขึ้นมาเพื่อจัดการกับอาชญากรรม ในประเด็นนี้พระราชบัญญัติสถานบริการ
นโยบายการจัดระเบียบสังคม กฎหมายจัดโซนนิ่ง การบริหารเพื่อจัดพื้นที่พิเศษ ในบรรดากฎหมายเหลานี้
ไมมีกฎหมายใดที่เสนอทางเลือกที่มีประโยชนหรือคุมครองเรา ปญหาในที่ทํางานสามารถไปจบที่ศาลอาญา
ไดแทนที่จะเปนศาลแรงงาน
คนที่บังคับใชกฎหมายในสถานที่ที่เกิดอาชญากรรมคือตํารวจไมใชผูตรวจแรงงานหรือเจาหนาที่ที่ตรวจเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัย เพื่อแสดงใหเห็นวาตนไดปฏิบัติหนาที่อยางดี ตํารวจตองจับ
เราเปนประจํา เพื่อจับเราหนึ่งคนหรือสองคน ตํารวจใชวิธีการที่มักจะใชเสมอคือการลอจับ หากเปนการจับ
คนมากขึ้นตํารวจจะใชวธ
ิ ีบุกจับสถานที่ทํางานของเราซึ่งเกิดขึ้นประจําเหมือนงานประเพณีที่มีอยูทั่วไป และ
ทุกปจะมีการกวาดลางโดยการเขาบุกจับสถานบันเทิงหลายที่ บางครั้งบุกจับทั่วทั้งประเทศ
ระหวางหรือหลังจากการบุกจับและกวาดลาง เขาสามารถนํารูปของเราไปออกทีวี ในหนังสือพิมพหรือสื่อ
ออนไลนเพื่อที่สังคมจะไดรูสึกไววางใจเจาหนาที่ และเขาสามารถแสดงวาปฏิบัติหนาที่ไดดีโดยการ
สอบสวนวาเราทํางานที่ไหนเพื่อกออาชญากรรมอื่นเชน ใชยา ฟอกเงิน คนเขาเมือง การละเมิดลิขสิทธิ์และ
อื่นๆหรือไม เราไมไดรับการคุมครองโดยอัตโนมัติและตามปกติจากตํารวจ แตกลับตองจายสินบนใหตํารวจ
เพื่อใหไดรับการคุมครอง
ปจจุบันนี้หากเรากระทําผิดตามพระราชบัญญัติที่ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เราตองจายคาปรับ
สูงสุด 1,000 บาทสําหรับการคาประเวณี ปกติตํารวจจะปรับพนักงานบริการไทย 200-500 บาทหลังนั้นเรา
ถูกปลอยจากที่คุมขังและกลับมาทํางาน จากขอมูลของตํารวจแสดงใหเห็นวาในแตละปในประเทศไทยมี
พนักงานบริการถูกจับ 30-40,000 คน ในขอหาคาประเวณี ซึ่งแค 65 รายที่เปนผูเยาว46
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~ 45 ~

ในการเขาบุกจับสถานบันเทิง พนักงานบริการแรงงานขามชาติอาจถูกตั้งขอหาคาประเวณีได หรืออยู
นอกเหนือจากสถานที่ทํางานที่ไดรับอนุญาต ทํางานผิดกฎหมายและเขาเมืองไทยผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้น
เรากลายเปนตัวชี้วัดของบันทึกการจับกุมที่นาประทับใจและหรือเปนเปาหมายของการกรรโชกทรัพยที่ให
ผลตอบแทนมากกวา
หากการบุกจับนั้นกระทําโดยเจาหนาที่ที่ทุจริตเพื่อการกรรโชกทรัพยเจาของหรือแรงงานเองซึ่งมักจะ
จายเงินคาสินบนที่โรงพัก จากนั้นผูหญิงจะไดรับการปลอยตัว
หากเปนการบุกจับที่แทจริง พนักงานบริการแรงงานขามชาติจะถูกปรับขอหาคาประเวณี ถูกสงไปที่ตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองและถูกปรับจากการกระทําผิดกฎหมายคนเขาเมือง เราจะถูกขังในหองกักจนกวาจะมีรถที่
จะสงเรากลับ ปกติจะไมเกิน 2 อาทิตย ยังโชคดีที่มีความกลัวที่ฝงมานานสําหรับความปลอดภัยของผูหญิง
จากพมา ดังนั้นผูหญิงที่มาจากพมามักจะถูกปลอยไวที่ชายแดนฝงไทยและบอกใหขามกลับบานที่ฝงพมา
เองแทนที่จะมีการสงตัวใหทหารพมาโดยตรง
การบุกจับแบบที่ 3 เรียกวา” การชวยเหลือ “ เวลาที่คนสวนใหญคิดถึงเรื่องคามนุษย เคานึกถึงการกอ
อาชญากรรมของคนเปนกลุม ผูหญิงและการคาประเวณี ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจที่อีกแลวที่สถานที่ทํางาน
ของเรากลายเปนเปาของการบุกจับการคามนุษย การบุกจับแตละครั้งมีความนาสะพรึงกลัวและรุนแรงพอๆ
กับการบุกจับแบบอื่น ผูหญิงถูกจับและถูกพาไปที่สถานีตํารวจเหมือนกับการเขาบุกจับลักษณะอื่น มีการนํา
รูปหลายแบบใหนักขาวเหมือนกับการบุกจับแบบอื่น การวิจัยของเราพบวาผูหญิงไมทราบเลยวาการบุกจับนั้น
เพื่ออะไร ทําไมเราถึงถูกจับหรือวาเรามีสิทธิอะไรบาง ทายที่สุดเราถูกสงกลับประเทศตนทางแตไม
เหมือนกับการสงกลับแบบอื่นๆ เพราะบางครั้งเราตองรอเปนระยะเวลาแรมปหรือมากกวานั้น ผลของการบุก
จับถูกระบุในรายงานการชวยเหลือที่เปนทางการ ดังนั้นเราจึงถูกสงตัวใหรัฐบาลในประเทศตนทางโดยตรง
เคราะหดีที่เราเปนมนุษย เราจึงมีสิทธิมนุษยชนซึ่งไดมีคํานิยามและยอมรับในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ระหวางประเทศ สิทธิของเราตองไดรับการคุมครองและสงเสริมโดยรัฐบาลไทยเฉกเชนเดียวกับประชาชน
คนอื่น ตามที่กฎหมายระบุไว
กฎหมายที่เปนการลงโทษ
ในบทตอไปนี้เราจะใหภาพรวมของกฎหมายที่ปจจุบันมีผลกระทบในชีวิตประจําวันทุกวันของพนักงานบริการ
ในประเทศไทย
1. กฎในบารที่นายจางวางไว
กฎตางๆเหลานี้มีผลระทบมากที่สุดในชีวิตประจําวันทุกวันของเรา กฎของนายจางถูกใชแทนที่กฎหมาย
แรงงานและมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทํางาน กฎถูกสรางขึ้นโดยนายจางตามแบบฉบับ
มาตรฐานที่ยุติธรรมของนายจาง กฎรวมหมายถึงวาเคาจะจายเงินเดือนหรือคาคอมมิสชั่นเทาไหรใหเรา เรา
ทํางานเวลาไหนและนานเทาไหรในแตละวัน เราตองทําและไมควรทําอะไรในที่ทํางานและตองถูกปรับ
เทาไหรหากทําผิดกฎที่วางไว
2. กฎหมายของรัฐ
1.1. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ . ศ . 2539
กฎหมายไทยฉบับแรกที่ทําใหการคาประเวณีเปนความผิดทางอาญาประกาศใชเมื่อ พ. ศ . 2503 ระหวางที่
มีการรณรงคใหมีการทําความสะอาดทางศีลธรรม กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงใน พ. ศ. 2539 ซึ่ง
กลายเปนพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีแทนที่ในปจจุบัน ภายใตกฎหมายนี้มีการ
นิยาม “การคา ประเวณี” หมายความวา การยอมรับการกระทําชําเราหรือการยอมรับการกระทําอื่นใด หรือการ
กระทําอื่นใดเพื่อสําเร็จความใครในทางกามารมณของผูอื่น เพื่อสินจางหรือประโยชนอื่นใด “มาตรา 4 ระบุ
“อันเปนการสําสอน “หมายถึง กับชายมากกวาหนึ่งคน เพิ่มเขาไปในนิยาม ดังนั้นกฎหมายจึงอนุญาตให
ผูชายมีเมียลับหรือเมียนอยไดโดยที่ไมอยูภายใตกฎหมาย
การคาประเวณีถูกลงความเห็นวาเปนความผิดที่เมื่อไรก็ตามมีหลักฐานวามีการติดตอ ชักชวน แนะนําตัว
ติดตาม หรือรบเราบุคคล เปนธุระจัดหา ลอไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อใหบค
ุ คลนั้นกระทําการ
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คาประเวณีเพื่อประโยชนของตน (มาตรา 5, 6,7,9) ระวางโทษปรับสูงสุดคือ 1,000 บาท หรือจําคุก 1
เดือน กฎหมายมีการระบุถึงการบังคับใหตองมีการฟนฟูสําหรับผูใหญซึ่งในปจจุบันไมคอยมีแนวปฏิบัติ
ดังกลาว กฎหมายในตัวของมันเองคอนขางผอนผันแตการผลของการถูกตัดสินวาเปนอาชญากรรมเปนสิ่งที่
นากลัวตามที่ไดเสนอไปขางตน
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ .2509 / แกไขเพิ่มเติม พ . ศ .2547
พระราชบัญญัติเริ่มประกาศใชเมื่อครั้งยังมีสงครามเวียดนาม ประเทศไทยไดเปนที่พักผอนR & R สําหรับ
ทหารสหรัฐ จํานวนหลายหมื่นคนตอปเขามาอาศัยและพักผอน พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 เปน
กฎหมายสถานบริการฉบับแรก ที่ใชเปนใบอนุญาต แกผูประกอบการและเจาของธุรกิจบันเทิงไมวาจะเปน
การประกอบการเตนรํา หรือการบริการการนวดตางๆ (ตัวอยาง เชน อาบ อบนวด บาร ไนตคลับ บารอะโกโก
ฯลฯ) เพื่อจาง “ลูกจางงานบริการ “ (ตัวอยางเชน พนักงานเสริฟหญิง พนักงานนวดผูชาย นักเตนรํา ฯลฯ )
ภายใตพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้เจาของสถานบริการตองจดทะเบียนสถานประกอบการและลูกจางกับตํารวจ
ซึ่งรวมถึงการที่ลูกจางตองใหรายละเอียดตอตํารวจในสวนของครอบครัว ลายพิมพนิ้วมือและรูปถาย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดแสดงถึงจุดยืนที่ชัดเจนนับตั้งแต พ . ศ . 2546 วาการที่เจาหนาที่
ตํารวจทําบันทึกประวัติอาชญากรรมของบุคคลที่ตองสงสัยวากระทําความผิดทางอาญาของพนักงานที่
ทํางานบริการเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในธุรกิจบันเทิง อีกทั้งในพระราชบัญญัตินี้ไมมีมาตราที่ระบุถึง
สภาพการทํางาน สิทธิแรงงานหรือมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทํางานของพนักงาน
พระราชบัญญัติ ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดระบุการทํางานของพนักงานบริการเปนความผิดมูล
ฐาน มาตรา 3.2 (ในความหมายที่รวมถึงเฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพื่อให
บุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือ
ผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการ
คาประเวณี)
กฎหมายใหอํานาจรัฐในการสอบสวนการทําธุรกรรมทรัพยสินที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่เปนการกระทําความผิด ทํา
ใหเปนความผิดตามกฎหมายหากมีการทําธุรกรรมการเงินจากทรัพยสินหรือประโยชนที่ไดมาจากการทํา
ธุรกิจการคาประเวณีและการคาหญิง กฎหมายมีระวางความผิดไวทจ
ี่ ําคุก 1-10 ปและปรับสูงสุดถึง 200,000
บาท และกฎหมายใหอํานาจรัฐในการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิน หรือสั่งยับยั้งการทําธุรกรรม ยึดหรือ
อายัดเงินจากพนักงานบริการหรือเงินที่ใชในการฟอกเงิน กฎหมายมุงเปาไปที่การลงโทษความผิดทาง
อาญาในการฟอกเงินระดับสูงและองคกรอาชญากรรมและมีการใชมุงไปที่การคายาเสพติดขามชาติมากกวา
การลงโทษพนักงานบริการแตละบุคคล
การถูกลงโทษที่เพิ่มมากขึ้นของพนักงานบริการแรงงานขามชาติ
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522
พนักงานบริการแรงงานขามชาติถูกจํากัดดวยกฎหมายที่เพิ่มพิเศษขึ้นมาเพื่อควบคุมสถานภาพคนเขาเมือง
ของเรา พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ไดจํากัดมิใหผูยายถิ่นที่ไมมีเอกสารทางกฎหมายและ
แรงงานไรทักษะเขามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อทํางาน และในมาตรา12 หามมิใหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาในราชอาณาจักร (8) มีพฤติการณเปนที่นาเชื่อวาเขามาเพือ
่ การคา
ประเวณี การคาหญิงหรือเด็ก
โดยทางเทคนิคแลวมีบทบัญญัติใหผูหญิงที่ไมมีสัญชาติไทยสามารถที่จะขออนุญาตทํางานไดในสถาน
บันเทิงในตําแหนงนักแสดงหรือเลนตลก ภายใตกฎหมายคนเขาเมือง เจาของสถานบันเทิงสามารถที่จะขอ
อนุญาตบัตรทํางานใหแรงงานขามชาติหญิงเพื่อทํางานชั่วคราวเปนนักแสดงหรือเลนตลกไดถึง 3 เดือน47
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มาตรา 35 ของพระราชบัญญัตค
ิ นเขาเมือง พ. ศ . 2522 และมาตรา 11(4) พระราชบัญญัตต
ิ ํารวจแหงชาติ พ ศ
2547
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อยางไรก็ตามนายจางตองแสดงวากิจการมีเงินทุนไมนอยกวา 20 ลานบาท ตองใหเงินเดือนอยางต่ํา
25,000-50,000 บาทตอเดือนตอผูหญิงแตละคน คาจางขั้นต่ําในประเทศไทยประมาณ 4,000 บาทตอ
เดือน และสถานทีทํางานตองปฏิบัติตามที่กฎหมายอนุญาตและกฎหมายแรงงานกําหนด ในความเปนจริงมัน
เปนระบบที่ผูกขาดและเปนไปไมไดที่สถานบันเทิงสวนใหญจะเขาการถึงดําเนินการได ระบบยังคงกันมิให
ผูหญิงที่ไมมีหนังสือเดินทางเขาถึงได
ภายใตพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ. ศ . 2522 แรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารทางกฎหมายหากถูกตรวจ
พบวาทํางานโดยผิดกฎหมายก็จะถูกจับ ขัง ปรับและสงกลับ ภายใตกฎหมายคาใชจายในการกักขังสามารถ
เรียกเก็บจากนายจางไดและคาใชจายในการสงกลับเรียกเก็บจากแรงงานขามชาติเอง โทษสูงสุดคือจําคุก 2
ปและปรับไมเกิน 20,000 บาท นอกจากนั้น “หากผูใดนําหรือพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร “มีโทษ
จําคุกสูงสุด 10 ป และปรับสูงสุดไมเกิน 200,000 บาท
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติฯไดควบคุมพนักงานบริการแรงงานขามชาติ โดยการหามมิใหแรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสาร
ทางกฎหมายทํางานในประเทศไทยหากไมไดจดทะเบียน สนับสนุนโดยมิติคณะรัฐมนตรีที่จํากัดประเภท
อาชีพที่อนุญาตใหสามารถจดทะเบียนทํางานได ในอาชีพแรงงานที่ทํางานในบาน แรงงานในโรงงาน
แรงงานกอสราง แรงงานเกษตร แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและกรรมกรทั่วไป ทํางานในบารคาราโอเกะ
หรืองานนวดไมไดเปนงานที่เปนอาชญากรรมในตัวของมันเอง และแรงงานขามชาติเปนแรงงานสวนใหญที่
ทํางานในภาคแรงงานในแตสวนของอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามพนักงานบริการขามชาติไมสามารถที่จะเขา
รวมในกระบวนการจดทะเบียนได ดังนั้นตองทํางานโดยไมจดทะเบียนหรือจดทะเบียนทํางานผิดประเภทใน
อาชีพอื่น
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวอนุญาตใหตํารวจเขาจับและปรับแรงงานที่ไมมีเอกสารทาง
กฎหมายหรือแรงงานที่ทํางานผิดประเภท บทลงโทษปรับตั้งแต 2,000-100,000 บาทและจําคุก 5 ป
ผูหญิงอาจจะถูกสงไปที่ตรวจคนเขาเมืองเพื่อสงกลับสูประเทศตนทาง การที่ไมสามารถเขาถึงเอกสารทาง
กฎหมาย พนักงานบริการแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานในไทยจําเปนตองละเมิดพระราชบัญญัติคน
เขาเมืองและพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว เพราะฉะนั้นผูหญิงมีความเปราะบางที่จะถูกจับและ
สงกลับ อาจถูกกรรโชกทรัพยและคุกคามไดงาย สวนหลังนี้ผูหญิงถือวาแยนอยกวาการถูกจับและสงกลับ
จากเจาหนาที่
พระราชบัญญัติอื่นๆที่ระบุอยางชัดเจนถึงการคาประเวณีหรือลงโทษหรือปราบปรามพนักงาน
บริการรวมถึง
• ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 2540
• ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2529
• กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2547
กฎขอบังคับ ระเบียบ
นอกจากนั้นกฎหมายของรัฐ ระเบียบขอบังคับจังหวัดและในทองถิ่นมีผลกระทบโดยตรงตอพนักงานบริการ
กฎระเบียบเหลานี้รวมถึงระเบียบของสาธารณสุข อาทิเชน นโยบายการใชถุงยางอนามัย 100 % มาตรการ
ในแหลงนักทองเที่ยวที่ถูกประกาศเปน “เขตบริหารพิเศษ “อาทิเชนออกกฎระเบียบและโทษในกรณีที่”มี
การรบกวนนักทองเที่ยว หรือการ จัดระเบียบสังคม ออกมาใชควบคุมสถานบริการ (หรือที่เรียกวา โซนนิ่ง)
ซึ่งมีอิทธิพลตอชั่วโมงการทํางาน ฯลฯ ทายที่สุดระเบียบของสภาการปกครองทองถิ่นที่สามารถควบคุม
สภาพการทํางานของพนักงานบริการ อาทิเชน ระเบียบการแตงกายแตละครั้งกําหนดใหพนักงานแคสองคน
สามารถยืนหรือนั่งขางนอกทางเขาสถานประกอบการได
บุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน : การ
ตระหนักและการคุมครอง
ถึงแมวาการทํางานของพนักงานบริการในขณะนั้นจะเปนการละเมิดพระราชบัญญัติการปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณีหรือพระราชบัญญัติคนเขาเมือง แตเรายังคงมีสิทธิไดรับการยอมรับวาเปนบุคคล
ภายใตกฎหมายตางๆและตองเขาถึงการคุมครองดานสิทธิมนุษยชนของเราอยางสมบูรณ เฉกเชนเดียวกับ
แรงงานคนอื่นๆ พนักงานบริการมีสิทธิไดรบ
ั การคุมครองดานกฎหมายภายในประมวลกฎหมายอาญา ระบบ
ยุติธรรมอาญา และพื้นฐานสิทธิมนุษยชนอื่นๆภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญไทยและตามอนุสัญญาระหวาง
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ประเทศตางๆที่ประเทศไทยใหสัตยาบันและลงนาม
หากเราไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมเรามีสิทธิเขาถึงการคุมครองทางกฎหมายและการเยียวยาเหมือนกับ
บุคคลคนอื่นๆภายใตกฎหมายไทย ตัวอยางเชนประมวลกฎหมายอาญาใหการคุมครองผูหญิงทุกคนจาก
ความรุนแรง เชนจากการขมขืนและการละเมิดทางเพศ (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 ) อยางไรก็
ตาม เพราะดวยสถานภาพดานการทํางานทางกฎหมายของเรา เปนไปไดนอยที่พนักงานบริการจะแสวงหา
การคุมครองดานกฎหมายหรือการเยียวยาสําหรับอาชญากรรมหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นกับเรา
โดยเฉพาะเมื่อการละเมิดที่เกิดขึ้นมากมายเหลานั้นกระทําโดยเจาหนาที่ตํารวจที่ทุจริต สําหรับพนักงาน
บริการแรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารทางกฎหมายการเขาถึงความยุติธรรมยิ่งยากเขาไปใหญ เพราะมี
แนวโนมวาผูที่กระทําการละเมิดสิทธิของแรงงานขามชาติจะอยูเหนือการถูกลงโทษและมักจะไมถูก
ดําเนินคดีหรือลงโทษภายใตกฎหมายไทย48
กฎหมายไทยรวมการคุมครองสําหนับพนักงานบริการผูซึ่งอาจจะเปนพยานในคดีอาญา ผานทาง
พระราชบัญญัติคุมครองพยาน พ. ศ .2546 กฎหมายนี้ใหการการันตีการคุมครองในกรณีของความผิดทาง
เพศและอาชญากรรมอื่นๆภายใตประมวลกฎหมายอาญา สามารถใหการคุมครองแกพยานไดตามความ
จําเปน ทั้งนี้ตองไดรับความยินยอมของพยานดวย การควบคุมเพื่อความปลอดภัยรวมถึงการสนับสนุนดาน
การเงินสําหรับคาเลี้ยงชีพประจําวัน การศึกษา การเขารับอบรม ที่อยูอาศัย ความปลอดภัยและในบางกรณี
สิทธิที่จะเขาถึงคาตอบแทนทางการเงิน49อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ ในขณะที่พนักงานบริการตามปกติจะ
ถูกกักตัวไวเปนพยานในคดีการคามนุษย ไมไดรับการตระหนักหรืออนุญาตใหเขาถึงสิทธิทางกฎหมาย
ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพยาน
กลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนระดับประเทศซึ่งไดใหหลักประกันในการคุมครองดานกฎหมายสําหรับ
พนักงานบริการ รัฐธรรมนูญไทย พ. ศ 2550 ไดใหหลักประกันดานเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สําหรับ
พนักงานบริการไทยรวมถึงสิทธิในการทํางาน การเดินทาง การเขาถึงการบริการดานการศึกษาและสุขภาพ
จากรัฐ สิทธิในการอาศัยและทํางานในสภาวะที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และมีสิทธิเขาถึงการคุมครองสิทธิ
เหลานี้ทางกฎหมาย50
นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญมีขอบัญญัติทางกฎหมายที่ตอตานการเลือกปฏิบัติและประกาศวาบุคคลทุกคนยอม
เสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ไมควรถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจหรือสังคม 51
ในขณะที่การคุมครองเพื่อไมใหถูกเลือกปฏิบัติเปนหลักประกันในรัฐธรรมนูญไทย กระนั้นก็ตามสิทธิดังกลาว
ไมไดรับการคุม
 ครองโดยกฎหมายเฉพาะที่ตอตานการเลือกปฏิบัติในระดับประเทศ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติไดใหหลักประกันวาทั้งผูหญิงไทยและแรงงานหญิงตางชาติควรไดรับการชวยเหลือจาก
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรณีที่คณะกรรมการฯมีการสอบสวนและเยียวยาหากมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และหากกระบวนการชั้นศาลและการเยียวยาอื่นๆของรัฐลมเหลว สิทธิเหลานี้รวมถึง
สิทธิมนุษยชนทั้งหมดที่ไดรับการประกันในรัฐธรรมนูญ ภายใตกฎหมายไทยหรือสนธิสัญญาที่รัฐบาลไทยให
สัตยาบัน อยางไรก็ตามในความเปนจริงสถาบันสิทธิมนุษยชนของไทยไมไดทําใหผูหญิงปจเจกบุคคล
เขาถึงความยุติธรรมได หลังจากที่มีการทํารัฐประหาร พ. ศ . 2549 ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกลายเปนองคกรที่กึ่งอิสระซึ่งอยูภายใตการควบคุมของรัฐและยังไมได
มีจุดยืนในการดําเนินการกรณีที่รัฐเปนผูละเมิดสิทธิมนุษยชน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมไดระบุเจาะจงลงไปวาไมคุมครองพนักงานในสถานบันเทิง
หรือพนักงานบริการ ถึงแมวาจะไมบังคับใชในอุตสาหกรรมบันเทิง ในทางทฤษฏีพนักงานบริการสามารถที่
จะรองทุกขเพื่อการคุมครองแรงงานหรือเยียวยาหากไดรับการละเมิดตามพระราชบัญญัติฯนี้ได
48

เอกสารขอสรุป : การทําใหประเด็นแรงงานหญิงขามชาติอยูในอาเซียน , แผนกการใหความชวยเหลือดานกฎหมาย
มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ
49
พระราชบัญญัติคุมครองพยาน พ . ศ . 2546 มาตรา 7, 8, 9, 10,15 , 16
50
รัฐธรรมนูญไทย พ. ศ 2550 มาตรา 34,40,49,51
51
รัฐธรรมนูญไทย พ. ศ 2550 มาตรา 4, 30
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การคุมครองระดับภูมิภาค
ในระดับภูมิภาคประเทศไทยไดลงนามเปนสมาชิกของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(อาเซียน ) ซึ่งรวมถึงการคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานหญิงขามชาติในประเทศไทย ประกอบดวย:
· ปฏิญญาอาเซียนเพื่อสงเสริมบทบาทและความกาวหนาของสตรีในภูมิภาค ป 1988,
· ปฏิญญาการขจัดความรุนแรงตอสตรีในภูมิภาคอาเซียน ป 2004
· ปฏิญญาอาเซียนวาดวยการคุมครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ ป 2007
กลไกของอาเซียนเหลานี้มีภาระผูกพันชัดเจนที่รัฐบาลไทยจะตองคุม
 ครองเพื่อธํารงไวซึ่งสิทธิของพนักงานบริการ
ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการยอมรับโดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิมนุษยชนขัน
้ พื้นฐานของแรงงานขามชาติผูหญิงมีสิทธิ
ที่จะสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม การศึกษาและการฝกอบรม 52และภาระผูกพันของรัฐเพือ
่ ขจัดการเลือก
ปฏิบัติและความรุนแรงตอผูห
 ญิงทุกคนในภูมิภาคอาเซียน เสริมสรางความเปนอิสระทางดานเศรษฐกิจของผูหญิง
และเพื่อปกปองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน อีกทั้งประเทศไทยเปนสมาชิกที่ทํางานอยางแข็งขัน
ในทั้งสองสถาบันสิทธิมนุษยชนที่ใหการคุม
 ครองสิทธิดังกลาวของผูห
 ญิง
คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR) ประสงคใหประเทศไทยซึง่ เปนประเทศ
สมาชิกสงเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนในภูมิภาค 53 คณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการ
สงเสริมและคุม
 ครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ประสงคใหประเทศไทยสงเสริมและคุม
 ครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของสตรีและเด็กในอาเซียน และเพื่อสงเสริมความเปนอยูที่ดีของสตรีและเด็ก โดยใหไดรับการพัฒนา
ไดรับการสงเสริมศักยภาพ และไดมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน54
ในขณะที่กลไกเหลานี้ไดมบ
ี ทบัญญัติที่ระบุชัดเจนถึงการคุมครองสิทธิมนุษยชนหลักที่สําคัญสําหรับ
พนักงานบริการในประเทศไทย แตจนถึงปจจุบันนี้กลไกเหลานี้คอนขางจะไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ขอจํากัดในอํานาจหนาที่ในสถาบันของอาเซียน และการใหความสําคัญกับนโยบายและกฎหมายในประเทศ
สมาชิกเหนือกวาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค นอกจากนั้นความทาทายที่ยังคงมีอยูในการเรียกรองสิทธิ
มนุษยชนของพนักงานบริการผานทางกลไกในระดับภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากแนวความคิดที่แตกตางกันตอ
ประเด็นพนักงานบริการของสถาบันของรัฐและแนนอนวามีความทาทายอยางแทจริงตอแนวคิดที่ตางกันของ
นักเรียกรองตอสูเพื่อสิทธิผูหญิงในภูมิภาค
กฎหมายระหวางประเทศ
ในระดับระหวางประเทศ รัฐบาลไทยไดลงนามในสนธิสัญญาซึ่งไดวางภาระผูกพันของรัฐเพื่อคุมครอง
พนักงานบริการในประเทศไทย ประเทศไทยไดลงนามในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ใน
พ . ศ . 2491 และตั้งแตนั้นมาประเทศไทยไดใหสัตยาบันตราสารหลักดานสิทธิมนุษยชน รวมถึง:
· กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (หรือ ICESCR) เขารวม
เปนภาคีเมื่อเมื่อ 5 ธันวาคม 1999
· กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (หรือ ICCPR) เขารวมเปนภาคี
เมื่อเมื่อ 29 มกราคม 1997
· อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD) เขารวมเปนภาคี
เมื่อเมื่อ 27 กุมภาพันธ 2003
· อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) เขารวมเปนภาคีเมื่อ 8
กันยายน 1985
อนุสัญญาเหลานี้กอใหเกิดผลทางกฎหมายที่สําคัญตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการ
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ปฏิญญาอาเซียนวาดวยการคุม
 ครองและสงเสริมสิทธิของแรงงานขามชาติ 2007 ขอ5,7 &9 ปฏิญญาการขจัดความ
รุนแรงตอสตรีในภูมิภาคอาเซียน ป 2004 ขอ 5
53
ขอบเขตอํานาจหนาที ของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ 1.4, 2.2, 2.3
54
ขอบเขตอํานาจหนาทีของคณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ขอ2.1,
2.1, 3.2, 3.3, 3.5
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รวมถึง สิทธิในการทํางาน สิทธิในการเขาถึงความเทาเทียมภายใตกฎหมาย
อิสรภาพจากการกักขังที่ไมมีกฎเกณฑ 57
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สิทธิที่จะเขาถึงอิสรภาพ56

สิทธิในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเปนสวนตัว ชีวิต ครอบครัว ชื่อเสียงเกียรติยศ
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อยางไรก็ตามในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ขอที่ 6 ถูกใชเปนขออางให
รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการ โดยมาตรา 6 ระบุวา รัฐภาคีจะใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง
รวมทั้งการออกกฎหมาย เพื่อปราบปรามการคาสตรีและการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของสตรีทุก
รูปแบบ การกําหนดดังกลาวสงผลอยางมีประสิทธิภาพใหรัฐมีอิสระที่จะใชแนวทางในการปราบปรามที่มุง
เปาหมายไปที่ผูหญิงในอุตสาหกรรมบันเทิง ความจําเปนอยางยิ่งในการแกไขปรับปรุงขอบัญญัตินี้
ลาสุดเมื่อ พ . ศ . 2551 คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีไดจัดทําขอเสนอแนะทั่วไป ขอที่ 26 ซึ่ง
มีรายละเอียดเฉพาะวาดวยเรื่องภาระผูกพันของรัฐ (ที่มีประชากรแรงงานขามชาติจํานวนมาก เชนประเทศ
ไทย) ที่มีตอแรงงานขามชาติ เพื่อคุมครองและสงเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานขามชาติโดยเนนไปที่การ
คุมครองแรงงานที่ไมมีเอกสารทางกฎหมาย59 ซึ่งรวมถึงพนักงานบริการแรงงานขามชาติในประเทศไทยดวย
รัฐบาลไทยอยางไรก็ตามมิไดดําเนินการใหมีการอนุวัตการตามพันธกรณีของอนุสัญญา พิธีสารหรือปฏิญญา
ตางๆ ที่เขาเปนภาคี และ/หรือใหสัตยาบัเหลานี้อยางสมบูรณและยังมิไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติและครอบครัว ป 1990
องคกรแรงงานระหวางประเทศ ((ไอแอลโอ)ไดใหคํานิยามของคําวางานวา “กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆ ที่
คนทําหรือสามารถถูกบังคับใหทําได”
ซึ่งรวมถึงพนักงานบริการ นั่นหมายความวาภายใตกฎหมายระหวาง
ประเทศ สามารถพิจารณาไดวางานบริการไดรับการตระหนักเปนรูปแบบหนึ่งของการทํางาน เพราะฉะนั้นมี
สิทธิที่จะเขาถึงสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานที่ควรไดรับการคุมครองภายใตอนุสัญญาขององคกรแรงงานระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับการทํางาน ใน พ. ศ . 2541 องคการแรงงานระหวางประเทศไดจัดทําขอเสนอแนะวา
ควรมีการตระหนักดานเศรษฐกิจและการขยายสิทธิแรงงานใหแกพนักงานบริการ 60
คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญขององคการแรงงานระหวางประเทศมักจะพิจารณาการบังคับใหคาประเวณีเปน
รูปแบบหนึ่งของการบังคับใชแรงงาน61 ใน พ. ศ .2553 ขอแนะวาดวยเอชไอวี/เอดส และโลกแหงการ
ทํางาน ไมไดแยกพนักงานบริการออกจากแรงงานคนอื่นๆ กรอบหลักการของไอแอลโอกับรัฐบาลไทยไดรับ
การรับรองผานทางการใหสัตยาบันในอนุสัญญาหลายฉบับ ไดเปดใหมีโอกาสเพื่อการคุมครองที่ดีกวาเพื่อ
สิทธิพนักงานบริการและประเทศไทยตองมีเจตจํานงทางการเมืองเพื่อรับรองทางเลือกนี้ในอนาคต
สิ่งแวดลอมทางกฎหมายในปจจุบัน สงผลใหพนักงานงานบริการอยูในภาวะที่มีความเปราะบางและถูก
แสวงหาประโยชนโดยไมมีการใหความชวยเหลือทางกฎหมายที่ปฏิบัตไ
ิ ด อีกทั้งยังเปนอุปสรรคในการ
ปรับปรุงความปลอดภัยและมาตรฐานการทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งหมด มันยังไดเปนการเลือกปฏิบัติ
55

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ขอ 2, 6, 7 & 8 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) ขอ 2(1), 14, 16 & 26 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัตต
ิ อสตรีในทุกรูปแบบ
(CEDAW) ขอ 1 & 2 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD) ขอ1 & 5
56
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ขอ 3 & 9 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัตท
ิ างเชือ
้ ชาติใน
ทุกรูปแบบ (ICERD)5 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ 6 ,37
57
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ขอ 3&9 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (ICCPR) ขอ 9.1
58
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ขอ12 & 16 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) ขอ17 & 23 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หรือ
ICESCR ขอ 10; 9, อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ 10 & 20
59
ขอเสนอแนะทัว่ ไป ขอที่ 26 ของ คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี เรื่องแรงงานหญิงยายถิ่นขามชาติ 5
ธันวาคม 2551
60
Lin Leam Lim ,งานขายบริการ : ฐานดานเศรษฐกิจและสังคมของการคาประเวณีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ไอ
แอลโอ พ. ศ . 2541 )
61
มุงหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน : เอกสารประกอบขอเท็จจริง ฉบับที่ 13 สิทธิในการงานในการเลือกงานโดยอิสระใน
เงื่อนไขอันยุติธรรม
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อยางชัดเจนตอผูคนนับแสนทั้งแรงงานไทยและแรงงานขามชาติซึ่งเปนผูทํางานใหการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของชาติและครอบครัวของเรารวมถึงชุมชน
เปนที่ชัดเจนวารัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับขอผูกพันที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุม
ในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับสากล อยางไรก็ตาม รายงานของเราพบวารัฐไทยไดลมเหลวตอขอ
ผูกพันภายใตขอตกลงระดับภูมิภาคและกฎหมายระหวางประเทศในการคุมครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของ
พนักงานบริการในประเทศไทย อีกทั้งยังไดละเมิดสิทธิทางกฎหมายที่ไดบัญญัติในกฎหมายไทยและ
เจาหนาที่ของรัฐเปนผูละเมิดกฎหมายเสียเองในนามของนโยบายและการดําเนินการตอตานการคามนุษย
แลวเด็กละ ? กรอบทางกฎหมายสําหรับการคุมครองเด็ก/ผูเยาว
สังคมใหคุณคาสูงตอเด็กและมีการออกกฎหมายซึ่งใหการคุมครองมาเปนศตวรรษ 80% ของพนักงาน
บริการในประเทศไทยเปนแมซึ่งเปนคนกลุมขางมากซึ่งมีความผูกพันทางใจที่แข็งแกรงตอการปรารถนาให
เด็กและผูเยาวมีชีวิตความเปนอยูที่ดี เด็กในประเทศไทยไดรับการคุมครองจากขอกําหนดในอนุสัญญาของ
สหประชาชาติวาดวยสิทธิเด็ก ป 1990 ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบัน
อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ไดสนับสนุนสิทธิของเด็กที่มีความครอบคลุม และปกปองจากการแสวงหาประโยชนดาน
เศรษฐกิจ จากงานที่กอใหเกิดอันตราย การแสวงหาประโยชนทางเพศและการละเมิด การลักพาตัว การขาย
และการคามนุษย
กฎหมายอื่นที่มีมาตราในการลงโทษการละเมิดทางเพศผูเยาวมีอยูใน พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.
2546 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 และมาตรา 278 ฉบับแกไข (บทบัญญัติที่ซึ่งความผิดที่เกิด
จากการที่ชายกระทําชําเราดวยเด็กหญิง)
พระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2540 ในมาตรา 283 แหงประมวลกฎหมาย
อาญา ซึ่งบัญญัติขยายอํานาจใหศาลไทยมีอํานาจลงโทษการกระทําความผิดดังกลาว แมจะกระทําใน
ตางประเทศ โดยแยกไวเปนเอกเทศใหเห็นเดนชัดในมาตรา ๗ ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจของศาล
ไทยในการลงโทษการกระทําความผิดอันมีลก
ั ษณะเปนความผิดอาญาระหวางประเทศ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ และการบัญญัติบทลงโทษที่สูงขึ้นในการพาไป จําหนายและเปนธุระจัดหา เพือ
่ การทํา
อนาจาร ละเมิดทางเพศของเด็ก อีกทั้งมีการแกไขกําหนดบทกําหนดความผิดใหมใหครอบคลุมการกระทํา
ดังละเมิดทางเพศเด็กไมจํากัดเฉพาะการกระทําตอหญิงหรือเด็กหญิงเทานั้น แตไดขยายไปยังเด็กชาย และ
มีแนวโนมเปนการกระทําตอบุคคลโดยไมจํากัดเพศ ถาการกระทําความผิดเปนการกระทําแกบุคคลอายุ1315 ป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต7-20 ป และปรับตั้งแต 14-40,000 บาทหรือจําคุกตลอดชีวิตและ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุ 13-15 ป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
4-20 ป และปรับตั้งแต8-40,000 บาท
ไปดวยกันกับอุดมคติทางศีลธรรมที่วาเพียงคูสมรสที่แตงงานเทานั้นสามารถที่จะมีเพศสัมพันธได ดังนั้น
กฎหมายไมไดกําหนดอายุของบุคคลที่จะสามารถใหความยินยอมได ในกฎหมายการสมรสไดกําหนดอายุไว
ที่ 18 ปที่สามารถแตงงานไดตามกฎหมาย (มาตรา 1435) อยางไรก็ตามในสภาวะที่ผูเยาวอายุนอยกวา 18
ป สามารถแตงงานไดตามกฎหมายหากไดรับการยินยอมจากผูปกครอง ผูแทนโดยชอบธรรมหรือศาลใน
ประเทศไทยอนุญาต
ทั้งพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีและพระราชบัญญัติสถานบันเทิงไดกําหนด
บทลงโทษเกี่ยวกับอายุ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ . ศ .2539 มีตนกําเนิดมา
จากกฎหมายใน พ . ศ . 2503 ที่เปนการลงโทษพนักงานบริการ อยางไรก็ตามไมไดระบุอายุไวหรือกลาว
เฉพาะการแสวงหาประโยชนทางการคาจากการละเมิดทางเพศเด็ก
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ . ศ .2539 กําหนดใหลงโทษหากกระทํากับผูเยาว
อายุต่ํากวา 18 ป เปนความผิดฐานการคาประเวณี และกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงหากเปนการกระทํากับเด็ก
อายุต่ํากวา 15 ป กฎหมายกําหนดการลงโทษไวกับเจาของกิจการจําคุกตั้งแต 10-20 ป และปรับตั้งแต
100,000-400,000 บาท อีกทั้งมีการลงโทษพอแมหรือผูปกครองจําคุก 4-20 ปและปรับตั้งแต80,000400,000 บาท โทษสําหรับลูกคาจําคุก 1-6ปและปรับตั้งแต40,000-100,000 บาทหากเขาไปเกี่ยวของหรือ
สนับสนุนการคาประเวณีของผูเยาว
กลาวโดยสรุปบทลงโทษของการคาประเวณีผูเยาวบทลงโทษจําคุกตั้งแต 4 ป จนถึงตลอดชีวิตและรวมถึง
~ 52 ~

โทษประหารชีวิตในกรณีที่มีการใชความรุนแรงถึงความตายและแสวงหาประโยชนอยางรายแรงทําใหไดรับ
อันตรายสาหัส พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีไดกําหนดใหเด็กและผูเยาวตองถูกสง
ตัวไปที่ "สถานแรกรับ"หรือสถานสงเคราะห ที่ที่เราจะไดรับการอบรมฟนฟูจิตใจ การบําบัดรักษาโรค การ
ฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ การศึกษาตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีเงื่อนไขวาเด็กหรือผูเยาวกลับไปสู
ครอบครัวหรือผูปกครองโดยเร็วที่สุดและสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหนั้นควรจะเปนทางเลือกสุดทาย
พระราชบัญญัติสถานประกอบการไดกําหนดอายุของลูกคาที่มาใชบริการไวที่ 20 ป และอายุ 18 ปสําหรับ
ผูหญิงที่จะทํางานในสถานประกอบการณบันเทิง บทลงโทษสําหรับการจางงานพนักงานอายุนอยกวา
กําหนดคือปรับไมเกิน 2,000 บาท ในทางปฏิบัติหากผูเยาวอายุนอยกวา 18 ปและพบวาทํางานในสถาน
บันเทิงในประเทศไทยก็อาจจะถูกสงกลับไปที่ครอบครัวหรือสงไปสถานแรกรับภายใตการปกครองของรัฐ
จนกวาอายุจะครบ18 ป (บางกรณีที่มีสภาวะพิเศษอาจจะตองรอถึงอายุครบ 20 ป)
หากประกอบกฎหมายเขาใชดวยกันจะสรางกรอบทางกฎหมายที่มีพลังมากขึ้นในการคุมครองเด็กและ
ลงโทษปจเจกบุคคลหรือองคกรที่แสวงหาประโยชนทางเพศจากผูเยาว อีกทั้งกฎหมายไดนย
ิ ามอยาง
ชัดเจนถึงการทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงวาเปนการทํางานของแรงงานที่เปนผูใหญ
มีชองวางอยางมากในทรัพยากรและในความเปนจริงของการจางงานตอเด็กวัยรุนที่มีความเปนผูใหญแลว ผู
ซึ่งตองรับผิดชอบภาระของครอบครัวและมีความตองการที่ตองหารายไดจํานวนมากพอสมควร การกักและ
ขังผูเยาวที่อยูในสภาวะดังกลาวมาขางตนจึงไมใชยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพ เราตองการทางเลือกที่
ปลอดภัย ไดรับการเคารพและการสนับสนุนที่ตอเนื่อง
นอกจากความเปนไปไดที่จะไดคาชดเชย พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยมี
ประโยชนนิดหนอยในสวนของกรอบของกฎหมายโดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก นาสนใจที่จะกลาวถึง
วาพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีไดกําหนดโทษที่สูงกวาสําหรับความผิดที่
กระทําตอผูเยาวและเด็ก ตัวอยางเชนโทษการจําคุกสําหรับการกระทําผิดตอผูเยาวมีโทษถึง 5 ป
และปรับมากกวาเปนสองเทาจากคาปรับที่กําหนดในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย
กระนั้นดูเหมือนวาหนวยงานที่ตอตานการคามนุษยชอบที่จะใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยแมกระทั่งในกรณีที่การใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีควรจะมีความเหมาะสม
กวา ระหวางที่เราทําการวิจัย เราไดมีพด
ู คุยกับผูชายที่ตกเปนผูตองหาในคดีการคามนุษย เขาเปนคนสวนใน
สวนสาธารณะเมือง เขาสังเกตวามีวัยรุนหญิงไรบาน 4-5 คนอาศัยอยูในสวนสาธารณะและขายบริการ ทุก
คนเปนคนที่หนีออกจากบานและมาจากในทองถิ่น เธอบอกกับเราวาเธอรูวามีการชวยเหลือดานสวัสดิการ
จากรัฐแตไมอยากไปขอความชวยเหลือ พอคนสวนไดรูวาผูหญิง อายุ 16-17ป หลังจากนั้นเขาไดลาออก
จากการเปนคนสวน มาเชาบาน เธอยายเขาไปอยูและเขาเริ่มที่จะหาลูกคามาซื้อบริการและเก็บเงินแทบ
ทั้งหมดจากการขายบริการ ชายผูนี้เอาเปรียบจากสถานการณของเธอทุกคนที่ไรบาน เธอบอกวาเธอมี
ความสุขดีกับการจัดการเชนนี้เพราะวามีบานและไปไหนมาไหนไดโดยอิสระ มีคนแจงความกับตํารวจ แตวา
แทนที่ตํารวจจะตั้งขอหาคาประเวณีและแสวงหาประโยชนจากผูเยาวหรือฐานความผิดอื่น แตกลายเปนวาถูก
ตั้งขอหาคามนุษย
คดีของผูชายคนนี้เสร็จสิ้นในชวงที่เราทําวิจัยและผูชายถูกลงโทษโดยการจํากัดเสรีภาพใหอยูในสถานที่
ควบคุมตามกฎหมาย 3 ป เธอทุกคนกลับไปใชชีวิต อาศัยและทํางานในสวนสาธารณะเหมือนเดิม เราคิดวา
คดีของผูชายคนนี้และการชวยเหลือ คงไดรับการบันทึกและรายงานในขอมูลและสถิติการคามนุษยและใน
รายงานสถานการณการคามนุษยประจําป (TIP) ของรัฐบาลสหรัฐ และจะยิ่งเปนการเพิ่มภาพลวงของการคา
มนุษยในประเทศไทยเขาไปอีก!
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บทที่ 3 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ. ศ .2551
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยฉบับปจจุบัน ซึ่งตอไปนี้เราจะใชเรียกวา พ.ร.บ.
ไดมีการปรับปรุงแกไขจาก พ .ศ .2540 เพราะกฎหมายเดิมมิไดรวมถึงการตระหนักถึงการคามนุษยของ
ผูชายหรือเด็กชาย การแกไขใน พ .ศ .2551 ไดปรับเปลี่ยนใหมีการครอบคลุมและเพื่อมาตรการการคุมครอง
สําหรับบุคคลที่ถูกคามนุษยทุกคน
ในขณะที่ พ.ร.บ. ไดกาํ หนดถึงการคุมครองตางๆที่สําคัญแตวายังมีปญหาหลักที่ยังคงมีอยูในคํานิยามและ
การบังคับใชกฎหมาย
ปญหาของการนิยาม
ภายใต พ.ร.บ. นี้การกระทําความผิดฐาน “การคามนุษย “ไดนิยามโดยใหองคประกอบ 3 องคประกอบคือ
1. การเคลื่อนยายหรือการคามนุษย “เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หรือรับไว
ซึ่งบุคคลใด “
2. การใชกําลังหรือการหลอกลวง
“โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชน
อยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้น เพื่อใหผูปกครองหรือผูดแ
ู ลใหความยินยอมแกผูกระทําความผิด
ในการแสวงหา ประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแล “
3. เพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

“แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” หมายความวา การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีการผลิตหรือ
เผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนมาเปนทาส การนําคนมา
ขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคาหรือการอืน
่ ใดที่คลายคลึงกันอันเปน
การขูดรีดบุคคล ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม”
หากเหยื่อของการคามนุษยเปนเด็ก( “เด็ก” หมายความวา บุคคลผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดป )ไมจําเปนตอง
พิจารณาวามีการยินยอมหรือไมหรือมีการหลอกลวงหรือไม ผูใดเปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจาก
หรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขังจัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งเด็กผูนั้นกระทําความผิดฐานคามนุษย
(มาตรา4 และ6 )

ดังที่ไดกลาวไปขางตนแลวถึงการเนนคําวาการคาประเวณีในนิยามวาเปนรูปแบบหนึ่งของการคามนุษยแสดง
นัยยะวาการคาประเวณีวาในตัวของมันเองเปนปมของปญหาแทนที่จะเนนน้ําหนักไปที่ผูหญิงที่ถูกบังคับหรือ
ถูกแสวงหาผลประโยชนภายในการคาประเวณี ความสับสนระหวางพนักงานบริการและการคามนุษยนําไปสู
การละเมิดสิทธิมนุษยชนมากกมายที่เราคนพบในรายงานฉบับนี้
คํานิยามที่กวางของ “การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ “ ใน พ.ร.บ. นี้รวมถึงการกระทําที่รวมทุกคนที่ “มี
การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี……. ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม” การระบุวายินยอมหรื
อมก็ตามเปนปญหาโดยอัตโนมัติ “ การแสวงหาประโยชน “ ทําใหสามารถตีความกวางๆได และมุงไปถึง
ความเกี่ยวพันของบุคคลทั้งในและนอกอุตสาหกรรมบันเทิง ที่นอกจากผูคามนุษยแลว นายจางที่หา
ผลประโยชน และเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริต ตัวอยางเชน เจาของสถานบันเทิงและพนักงานคนอื่นๆ เชน
พนักงานทําความทําความสะอาด ทําอาหารหรือจัดรถรับสง และสามารถรวมถึงลูกคาและครอบครัวของ
พนักงานบริการผูซึ่ง ไดรับ “ผลประโยชน “ในรูปแบบเงินสดหรือรูปแบบอื่นๆ องคกรพัฒนาเอกชนหลายที่
หนวยงานของสหประชาชาติและรัฐบาลซึ่งไดประโยชนอยางชัดเจนจากการคาประเวณีผานทางโอกาสใน
การทํางาน เงินทุนและการไดมาซึ่งคุณคาทางเศรษฐกิจ
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คํานิยามจําพวกนี้ของการคามนุษยภายใต พ.ร.บ. ไมไดพิจารณาวาเราพนักงานบริการไดนิยามการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากแรงงานของเราอยางไร แตกลายเปนวาปลอยใหมีการพิจารณาตามอัตตพิสัย
(subjective) อยางสมบูรณจากคนอื่นที่มิไดทํางานในอุตสาหกรรมนี้
พ.ร.บ.นี้มิไดอนุญาตใหความเปนจริงของผูหญิงที่ยายถิ่นหรือหางานทําเปนประจําในประเทศไทยเปน
ภาพประกอบ อีกทั้งมีการเขาใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของคนที่ลักลอบขนคนขามชาติในขบวนการเคลื่อนไหว
ตอตานการคามนุษย การลักลอบขนคนขามชาติ มักจะมีการจายใหมีคนพาเคลื่อนยาย อาจจะแพงและเปน
การฉวยโอกาสของคนที่ลักลอบขนคน แตไมไดมีผลใหมีการแสวงหาประโยชนตอเนื่อง เปนธรรมดาที่
แรงงานยายถิ่นนับลานจากประเทศเพื่อนบานจะจายเงินใหนายหนาผูซึ่งสามารถชวยพวกเขาและเธอในการ
เดินทางและหางานทํา จริงๆแลวนี้สถานการณอาจเกี่ยวของกับการลักลอบขนคนขามชาติ แตมักจะถูก
กลาวถึงในลักษณะที่แทนกันไดดวยการคามนุษยโดยเจาหนาที่และสื่อมวลชน แคเพียงเพราะวาการชวยใน
การเคลื่อนยายนั้นมีการแลกเปลี่ยนดวยเงิน ความสับสนนี้เพิ่มเขาไปในการผสมปนเปของความเขาใจผิด
เรื่องการลักลอบคนขนขามชาติและการคามนุษย ทําใหเกิดสถานการณที่วาพนักงานบริการแรงงานขามชาติ
เกือบทั้งหมดถูกติดฉลากใหเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยแมวาคําใหการของเธอจะตรงกันขามก็ตาม
ยิ่งเกิดความสับสนเพิ่มไปอีกเกี่ยวกับประเด็นการเบิกเงินเดือนลวงหนาหรือการกูเงินของแรงงานขามชาติที่
เดินทางมาประเทศไทย เงินกูนี้ในสายตาพนักงานบริการขามชาติเปนเรื่องธรรมดาและสมเหตุสมผล มี
ประโยชนและโดยสวนใหญผูหญิงสามารถหาเงินมาคืนไดภายใน 2-3 เดือนในการทํางาน อยางไรก็ดีภายใต
พ.ร.บ.นี้ การแลกเปลี่ยนดวยเงินนี้สามารถตีความไดวา เปนคาตอบแทนแกครอบครัวเพื่อใหผูหญิงยินยอม
ประเด็นของการใชกําลังบังคับเปนกุญแจไขหลักของอาชญากรรมการคามนุษย ในขณะที่ พ.ร.บ.นี้ มิได
นิยามการใชแรงงานบังคับ ไมเหมือนกับการทําใหมีการพิจารณาตามอัตตพิสัย (subjective) ของการตีความ
คําวา “การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี “ซึ่งไดบัญญัติใน พ.ร.บ นี้
“คํานิยามระหวางประเทศที่มีประโยชนมีหลายคํานิยามดวยกัน อาทิเชน การใชแรงงานบังคับ “หมายถึง การ
วาจาง การกําหนดเงื่อนไขการวาจาง หรือ การมอบหมายใหบุคคลทํางาน โดยบุคคลนั้น ไมสมัครใจ ทั้งนี้
จะดวยอาศัยวิธีการ หรือ อางเหตุเพื่อการลงโทษ การหักหนี้ การขมขู การเก็บยึดบัตรประจําตัว หรือ
หลักฐาน ประจําตัว หรือวิธอ
ี ื่นใดก็ตาม” 62
แรงงานขัดหนี้ไดถูกนิยามวาเปนแรงงานบังคับลักษณะหนึ่งและเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
แรงงานขัดหนี้ หรือการบังคับใชแรงงานแทนการชําระหนี้ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งตองใชแรงงานขัดหนี้ เหยื่อ
ของแรงงานขัดหนี้ มักถูกหลอกใหทํางานโดยแทบไมไดรับ หรือไมไดรับคาแรงเลย ทําใหแทบจะไมมี
โอกาสใชหนี้ได เหยื่อของแรงงานขัดหนี้บางรายตกอยูในวังวนของความเปนหนี้.63
ถาคํานิยามความหมายนี้มีใชคลายๆกันหรือมีการนิยามความหมายทีส
่ ามารถมีมาตรวัดไดและมีความ
เฉพาะเจาะจงสําหรับพนักงานบริการ ดังนั้นความยุงเหยิงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการ
แรงงานขามชาติก็จะลดลง
อยางไรก็ตามในปจจุบันการลงโทษฐานการคามนุษยจากการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคา
ประเวณีภายใต พ.ร.บ.นี้นั้นตองมีหลักฐานวามีการละเมิดกฎหมายในสามประเด็นคือ การพิสูจนวามีการ
เคลื่อนยายโดยการถูกหลอกลวงหรือบังคับ พิสูจนวามีการขูเข็ญ ใชกําลัง (ปราศจากความยินยอม) และการ
พิสูจนวามีผูอื่นแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี เวนเสียแตวาผูเสียหายเปนเด็กหรือผูเยาว
ไมจําเปนตองมีการพิสูจน วามีการหลอกลวง บังคับขูเข็ญ อยางไรก็ตามผูหญิงและผูเยาวจํานวนมากที่ถูก
62

จากคูมือเรื่องการคามนุษยและการแสวงหาประโยชนจากแรงงานบังคับ องคการแรงงานระหวางประเทศ แรงงาน
บังคับยังไดมีการนิยามใน ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ขอ 4 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
(UDHR) ขอ 3&9 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ขอ 8 อนุสัญญาวาดวย
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ขอ 6 อนุสัญญาของสหประชาชาติวา ดวยสิทธิของแรงงาน
ขามชาติและครอบครัว 1990 ขอ11 อนุสัญญาผูล
 ี้ภย
ั ขอ 4 อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่
29,105
63

ขอเสนอดานสิทธิ และคํานิยามในมาตรา 1(ก )อนุสัญญาเสริมของสหประชาชาติวาดวยการเลิกการใชทาส การคา
ทาส และสถาบัน และแนวปฏิบัติทค
ี่ ลายกับการใชทาส พ.ศ. 2499
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จับจากสถานบันเทิง ปฏิเสธวาเธอไมไดถูกคามนุษยและไมปรารถนาที่จะดําเนินการใดทางกฎหมาย
หนวยงานที่ตอตานการคามนุษยทั้งรัฐและเอกชนประสบกับปญหาอยางมาก เพื่อตอบรับตอปญหาดังกลาว
หนวยงานไดพัฒนาแนวการปฏิบัติสําหรับการรวบรวมพยานหลักฐาน แตมิใชแนวการปฏิบัติทั้งหมดที่มี
จรรยาบรรณหรือแมกระทั่งถูกกฎหมาย อาทิเชน การลอจับที่ไดมีการระบุในรายงานขางตน อยางไรก็ตาม
ั การขยาย
บทบัญญัติใน พ.ร.บ.เองไดใหอํานาจที่กวางแกเจาหนาที่ของรัฐในการเก็บหลักฐาน ตํารวจไดรบ
อํานาจใหเขาไปและสอบสวนสถานที่ใดๆที่เชื่อวาเกี่ยวของกับการคามนุษยโดยที่ไมตองมีหมายคนจากศาล
( มาตรา 27.4 ) พ.ร.บ ใหอํานาจตํารวจในการกักขังบุคคลโดยปราศจากความยินยอม (ภายในเวลา 24
ชั่วโมง- 7 วัน ในสถานสงเคราะหหรือสถานที่ที่ปลอดภัยอื่น ) เพื่อใหเจาหนาที่สามารถประเมินไดวาบุคคล
นั้นเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยหรือไม (มาตรา 29 )
เมื่อผูหญิงถูกสงสัยวาเปนผูเยาวบอกวาอายุของเธอมากกวา 18 ป มีการดําเนินการโดยปกติประจําที่
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองยื่นหลักฐานใหศาลในการหักลางการพิสูจนอายุของคําใหการของพยาน สิ่งนี้
นําไปสูการบังคับตรวจพิสูจนอายุโดยเจาหนาที่ของรัฐโดยปราศจากความยินยอมของผูหญิง (การตรวจ
พิสูจนอายุในตัวของมันเองไมมีความนาเชื่อถือทางวิทยาศาสตรดังที่ไดกลาวไปแลวในรายงานขางตน)
หนวยงานที่ตอตานการคามนุษยไดพาตัวเองไปในสถานการณที่ประหลาดและมีการกระทําที่
รุนแรงตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูหญิงและเด็กผูหญิงที่พวกเขาชวยเหลือเนื่องจาก
พยายามที่จะพิสูจนอาชญากรรมที่เกิดขึ้น โดยไมคํานึงถึงคําปฏิเสธและขาดความรวมมือจากผูที่
ถูกกลาวหาวาเปนผูเหยื่อ
การคุมครองภายใตพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ . ศ .2551
พ.ร.บ.ใหการแนวทางการคุมครองสิทธิของบุคคลที่ถูกคามนุษย รวมถึง:
·ตองจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในสถานที่ที่รัฐรับรองอันสมควร เรื่องอาหาร ที่พักการ
รักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ การใหการศึกษา การฝกอบรม บทบัญญัติของสิทธิ
มนุษยชนในการที่ผูหญิงเขาถึงนี้รวมถึงตองรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย (มาตรา 29, 33)
· การใหความชวยเหลือเปนตัวแทนทางทางกฎหมายที่ทันทวงทีในศาลและไมมีคาใชจายเพื่อ
ลงโทษผูคามนุษย (มาตรา 31, 34 )
· การดําเนินคดีเพื่อเรียกรอง คาสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดฐานคา
มนุษย และสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย (มาตรา 33,34,35,37 )
·ใหมีการผอนผันใหผูเสียหายนั้นอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว และไดรับอนุญาต
ใหทํางานเปนการชั่วคราวตามกฎหมายได ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงเหตุผลทางดานมนุษยธรรมเปนหลัก
(มาตรา 37)
· ความเปนสวนตัว: หามโฆษณาหรือเผยแพรขอความ ภาพหรือเสียง ไมวาโดยสื่อ
สารสนเทศประเภทใด เปดเผยประวัติ สถานที่อยู สถานที่ทํางาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเปน
ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย (มาตรา 52)
·

การเดินทางกลับไปยังภูมิลําเนา ไปสูครอบครัวและชุมชน ทั้งในประเทศไทยและประเทศตนทาง
อยางปลอดภัยและทันทวงที (มาตรา 33, 36, 38, 39, 44)

บทลงโทษภายใตพระราชบัญญัติ สวนที่ 6 และสวน 52-56
บทลงโทษมุงไปที่บุคคลใดที่ชวยเหลือในกระบวนการคามนุษยและไดรับผลประโยชนจากการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลที่ถูกคามนุษย
· ไดกระทําแกบุคคลอายุไมเกินสิบหาป ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตแปดปถึงสิบหาป และ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
·ไดกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาป แตไมถึงสิบแปดปตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกปถึงสิบ
สองป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท
· ผูใดกระทําความผิดฐานคามนุษย บุคคลที่เปนผูใหญตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงสิบ
ป และปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
ความรุนแรงของการลงโทษยังขึ้นอยูกับสถานภาพของผูคามนุษย หากเปนพนักงานเจาหนาที่ของรัฐหรือ
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เกี่ยวพันในกลุมองคกรอาชญากรรมจะไดรับโทษที่สูงกวา
บุคคลหรือกลุมใน 3 ประเภทนี้ไดผลประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณีถูกนิยามเปน “กลุมองคกร
อาชญากรรม “ อาทิเชน ผูจัดการ พนักงานเก็บเงินและมอเตอรไซครับจาง สามารถถูกติดปายใหเปนแกงค
อาชญากรรมได หากดูจากทางเอกสารแลวเปนผลงานของผูบังคับใชกฎหมายที่นาประทับใจ ที่ไดจับกุม
วงจรกลุมองคกรอาชญากรรม แตในความเปนจริงแลว พวกเขามิไดเปนแกงค ที่มีเครือขายเชื่อมโยงหรือ
แมกระทั่งเปนองคกรอาชญากรรมแมแตนอยเลย
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ . ศ .2551 ไดกําหนดการลงโทษที่หนัก
ขึ้นไปอีกสําหรับการบังคับการคาประเวณีซึ่งนิยามใหรวมถึงการกักขัง ทํารายรางกาย การขมขู
การใชความรุนแรงหรือการกักขังตอเสรีภาพ เหตุการณที่รายแรงเชนอาชญากรรมตอผูหญิงและ
เด็กมักจะมีผลถึงการถูกจําคุกตลอดชีวิตและโทษประหารชีวิต (มาตรา 12)
การคุมครองภายใตเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการคามนุษยระหวางประเทศ
นอกจากนั้นการคุมครองดานกฎหมายในประเทศ รัฐบาลไทยมีภาระผูกพันตอพิธีสารสหประชาชาติวาดวย
การปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะตอผูหญิงและเด็ก และอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร64 ถึงแมวาประเทศไทยมิไดใหสัตยาบันตอพิธี
สารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย แตรัฐไทยมีภาระผูกพันเนื่องจาก
เปนรัฐที่ลงนาม ซึ่งตองระงับการกระทําใดๆที่จะสงผลใหวัตถุประสงคไมบรรลุผลหรือเปนการทําลายพิธีสาร
ดังกลาว
และตองดําเนินการอยางมีเจตจํานงในการทํางานมุงสูการทําใหสิทธิการคุมครองทัง้ หลายในพิธีสาร
กลายเปนจริง การคุมครองและการใหการชวยเหลือที่บัญญัติในพิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน
ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย สวนที่ 2 มาตรา 6-8 เปนสําคัญที่สะทอนในพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
นอกจากนั้นรัฐบาลไทยไดใหสัตยาบันตอพิธีสารระหวางประเทศเกือบทั้งหมดที่ไดถูกรวมในหลักการและ
แนวทางปฏิบัติขององคการสหประชาชาติดานสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย หลักการและแนวทางปฏิบัติ
ระหวางประเทศนี้ใหมาตรฐานที่สําคัญในการดําเนินการตอตานการคามนุษยในระดับชาติ รวมถึงหลักการ
หลักที่ใหความสําคัญกับภาระผูกพันของรัฐในการปกปองสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ถูกคามนุษยเปน
ศูนยกลางของมาตรการในการตอตานการคามนุษยทั้งหมดและทําใหมั่นใจวามาตรการในการตอตานการคา
มนุษยนั้นมิไดสรางความเสียหาย ไมละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูอื่น (เชน ไมละเมิดแรงงานขามชาติและผูลี้
ภัยฯลฯ
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มุงหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน เอกสารฉบับขอเท็จจริงฉบับที่ 7 มาตรฐานสิทธิมนุษยชนเพื่อการปองกันและการ
ตอตานการคามนุษยและการคุม
 ครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลทีถ
่ ูกคา
~ 58 ~

บทที่ 4. นโยบายการตอตานการคามนุษยของรัฐบาล

~ 59 ~

นโยบายและแผนระดับชาติและโครงสราง

~ 60 ~

เพื่อที่จะดําเนินการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติฯ รัฐบาลไทยไดพัฒนาโครงสรางที่ครอบคลุม ซึ่ง
รวมถึงแผนการปฏิบัติการและการประสานงานระดับชาติที่ดําเนินการโดยกระทรวงตางๆของรัฐ 14 กระทรวง
นอกจากนั้นยังมีบันทึกความเขาใจระหวางรัฐในแนวทางความรวมมือในประเด็นการตอตานการคามนุษยกับ
ประเทศเพื่อนบาน แผนงานระดับชาติเรือ
่ งการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหาการคาเด็กและหญิง
ภายในประเทศและขามชาติ ไดพัฒนาใน พ. ศ.2539 แผนฯในปจจุบันที่จะครอบคลุม พ. ศ. 2554-2559
ยังขัดตอหลักฐานทั้งหมดที่เราคนพบและไมตรงตอแผนฯ ในปจจุบันที่ยังคงระบุวา “ การคามนุษยขาม
ชายแดนเพื่อการแสวงหาประโยชนทางเพศ“เปนแนวโนมของการคามนุษยที่สําคัญในประเทศไทย 65 และ
มุงเปาไปที่ผูหญิงที่ถูกคามนุษยสูประเทศไทยและผูหญิงไทยที่ถูกคามนุษยไปตางประเทศ
แผนงานประกอบดวยแผนการปฏิบัติการ 7 ประการที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน คือ การปองกัน การใหความชวยเหลือ
และการคุมครอง การดําเนินคดีลงโทษและการปราบปราม การกลับคืนภูมิลําเนาอยางปลอดภัยและ
การบูรณาการคืนสูสังคม การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัดการ และการประสานความ
รวมมือระหวางประเทศ
มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลกํากับกิจกรรมเกี่ยวกับการตอตานการคามนุษยในประเทศไทย มีตัวแทน
จากภาครัฐ องคกรเอกชน ทั้งระดับระหวางประเทศ ระดับชาติและภูมิภาค
นโยบายการตอตานการคามนุษย อํานวยการและสั่งการโดยศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยแหงชาติ (ศปคม.แหงชาติ) ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ( มาตรา 15) อีกทั้งมีคณะกรรมการที่มี
หนาที่กําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการประจําประเทศตางๆ โดยมีเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญเปนประธาน
และมีผูแทนประกอบดวย กงสุลใหญกต
ิ ติมศักดิ์ ทูตแรงงาน ผูแทนดานความมั่นคง สวนราชการที่เกี่ยวของ
องคกรเอกชน และชุมชนไทย ทําหนาที่ประสานการใหขอมูลและความชวยเหลือเหยื่อการคามนุษย ในการ
ตอบรับและปองกันกิจกรรมใดๆที่เปนการคามนุษยบุคคลไทยไปตางประเทศ
ในระดับชาติมีคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(คณะกรรมการ ปกค.) เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของทั้งภายใน และตางประเทศในการปองกัน แกไข และปราบปรามการคามนุษย
ในระดับจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ศปคม.จังหวัด) กําหนดใหแตงตั้ง
คณะกรรมการจากสวนราชการที่เกี่ยวของ โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนเลขานุการ รวมทั้งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และชุมชนเขามา
มีสวนรวมปองกันและปราบปรามการคามนุษย
ภายใตพระราชบัญญัติไดกําหนดใหจัดตัง้ กองทุนในการบริหารภายใตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย (มาตรา 42 ) เรียกวา “กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย” เพื่อเปนทุนใช
จายสําหรับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย และเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน เงินกองทุนนี้
ไดมาจากรัฐบาลและองคกรระหวางประเทศ กองทุนนี้เพื่อชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายทั้งในประเทศไทยและ
ชวยคนไทยในตางประเทศ และใชในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ( มาตรา 42-51 )
พระราชบัญญัติฯยังไดกําหนดใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทํารายงานประจําป
เกี่ยวกับสถานการณ จํานวนคดี การดําเนินการของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ (มาตรา 40) ใหมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน (มาตรา 49) .
หนวยงานของรัฐที่เปนหลักในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานที่ตอตานการคามนุษย รวมถึง:
y กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ปฏิบัติการเปนหนวยงานหลักและศูนยกลางประสานเครือขายในการดําเนินงาน ใหความชวยเหลือและ
คุมครองสวัสดิภาพหญิง และเด็กที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยรวมทั้งเปนแกนหลักในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น และรับผิดชอบในการ จัดทํารายงานและการประเมินผลประจําป
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดบริหารสถานคุมครองหลัก 9 แหง ที่ใหบริการการ
สนับสนุน พัฒนาอาชีพสําหรับผูชาย ผูหญิง ผูเยาว และเด็ก โดยขยายการคุมครองครอบคลุมผูที่ประสบ
ปญหาอื่น ๆ เชน เด็กที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย พนักงานบริการที่ถูกกักขัง หรือคนที่มีปญหาทาง
ครอบครัวหรือสังคม โดยมีบานพักชั่วคราว 76 แหงทั่วประเทศ บางแหงดําเนินการโดยรัฐ บางแหง
65

นโยบายและแผนยุทธศาสตรระดับชาติในมาตรการการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (พ. ศ. 2554-2559)
หนา 9 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
~ 61 ~

ดําเนินการโดยองคกรเอกชน
y

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ ) ภายใตกระทรวงยุติธรรม

ดีเอสไอรับผิดชอบในการสอบสวนคดีการคามนุษย และตองดําเนินคดีที่เชื่อวาตองใชวิธีการพิเศษตาม
กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ ดีเอสไอมีแผนกตํารวจที่มุงเปาหมายไปที่การดําเนินคดีตอไปนี้
y

หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในคดีคามนุษยเปนพิเศษ ภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI)คือ กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
หรือ บก.ปคม.

กอตั้งเมื่อ พ . ศ . 2552 เปนหนวยงานพิเศษภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยมีหนาที่ในการ
สอบสวนความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย ตํารวจในระดับจังหวัดยังคงติดตามคดีการคามนุษยที่มิไดซับซอน
มากนักในขณะที่หนวยงานนี้ยังคงรับผิดชอบคดีที่ใหญกวา
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย หรือ บก.ปคม ทําหนาที่ประสานขอมูล
และการตอบสนองตอคดีคามนุษยทุกคดีและทํางานกับองคกรเอกชนและกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยประกอบดวยฝาย
อํานวยการและกองกํากับการอีก 6 กอง ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่เหลานี้คือ

o
o
o
o
o
o

กองกํากับการ
กองกํากับการ
กองกํากับการ
กองกํากับการ
กองกํากับการ
กองกํากับการ

1
2
3
4
5
6

กรุงเทพฯ
อยุธยา
ขอนแกน
เชียงใหม
นครปฐม
สงขลา

y สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงานอัยการสูงสุด ไดกอตั้งศูนยตอตานการคามนุษยสากล (CAHT) ทําหนาที่ประสานงานรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับการคามนุษย และใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกผูมีสวนรวมในงานตอตานการคา
มนุษยและในการใชพระราชบัญญัติฯ รวมถึงดําเนินคดีการคามนุษยทุกคดีในประเทศไทย มีพนักงานอัยการ
ทํางานอุทิศเต็มเวลา 8 คน อีกทั้งมี “เครือขายพนักงานอัยการ” เพื่อสงเสริมการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการคามนุษย และสงเสริมสมาชิก 180 คน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคดีการคามนุษย
บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
กรณีเด็กและหญิงซึ่งตกเปนเหยื่อของการคามนุษยระดับจังหวัด
การตอบรับการคามนุษยรวมถึงการพัฒนาบันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันของหนวยงานที่
เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีเด็กและผูหญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย เริ่มตั้งแต พ. ศ . 2546
เพื่อควบคุมการตอบรับตอการปฏิบัติกรณีเด็กและผูหญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยใน 76 จังหวัดของ
ประเทศไทย ซึ่งรวมถึง:
1) บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใน การดําเนินการกรณี
การคาหญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย พ.ศ.2542
2) บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณี
การคาเด็กและหญิง พ.ศ.2546
3) บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางการดําเนินงานขององคกรเอกชนที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณี
การคาเด็กและหญิง พ.ศ 2546
4) บันทึกขอตกลงเรื่องการดําเนินงานระหวางหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชน กรณีการคาเด็กและ
หญิง พ.ศ.2546
5) บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีเด็กและ
หญิงซึ่งตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในพื้นที่ 9จังหวัดภาคเหนือ พ.ศ2546
6) บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางการปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ในพื้นที่ 19 จังหวัดภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ...ที่เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหาการคามนุษย พ.ศ
2549
7) บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคา
มนุษยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ. 2549
8) บันทึกขอตกลง เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณี
เด็กและหญิงซึ่งตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ” พ.ศ.2550
9) บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคา
มนุษยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต พ.ศ. 2550
10) บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณี
การคามนุษยในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคใตฝง ตะวันตก พ.ศ.2550
11) บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณี
การคามนุษยในพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคกลางตอนใต พ.ศ.2550
บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติฯ ใน พ. ศ . 2546 ใหแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงาน
สําหรับการดําเนินการตอตานการคามนุษยโดยมีแนวทางมาจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย พ. ศ . 2540 ซึ่งไดครอบคลุมกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การคัดแยกกลุมเปาหมายที่เปนกลุมหรือ
บุคคลที่ถูกคามนุษย ซึ่งไดเนนอยางชัดเจน ไปที่ผูหญิง ผูเยาวและเด็กที่พบใน “การขายบริการ” หรือ ”ถูก
สงออกเปนโสเภณี “ แนวทางปฏิบัติฯไดระบุถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่สวัสดิการของ
รัฐบาล ตํารวจ องคกรเอกชน เจาหนาที่สถานสงเคราะหและสถานทูต
แนวทางการดําเนินงานขององคกรเอกชนที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคาหญิงและเด็ก อาทิเชนการ
สืบคนขอเท็จจริง การประเมินและการสนับสนุน รวมถึงกระบวนการสงกลับภูมิลําเนาสําหรับแรงงานขามชาติ และ
เสนอใหมีการชวยเหลือที่สําคัญ เชนจัดหาลามแปลภาษาเมื่อมีการสัมภาษณผูถูกคามนุษย66 บันทึกขอตกลง
เรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคาหญิงและเด็ก
พ.ศ.2546 ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติ ในกรณีที่หญิงหรือเด็กทั้งไทยและตางชาติที่อางวาอายุเกิน 18 ป
และไมมีบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอื่น และมีเหตุอันควรสงสัยวาหญิงหรือเด็ก นั้นอายุไมเกิน
18 ป ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาทีก
่ รมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดใหมีการตรวจรางกายหญิงหรือ
เด็กนั้นทางการแพทย โดยการตรวจฟนหรือตรวจรางกายดวยวิธีอื่นใด เพื่อวินิจฉัยวาเด็กหญิงนั้นอายุเกินสิบ
แปดป หรือต่ํากวา 67
บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติฯ 4 ฉบับที่ไดพัฒนาขึ้นใน พ . ศ . 2549-255 เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางและพัฒนากลไกในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ภายใตศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย (ศปคม.จังหวัด) รวมถึงการที่ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(ศปคม.จังหวัด) ไดรับคําสั่งใหตั้งทีมสหวิชาชีพเพื่อมุง ในการชวยเหลือบุคคลที่ถูกคามนุษย
บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติฯ ทุกฉบับมีบทบัญญัติที่คลายกัน รวมถึง มุงเปาหมายชัดเจนไปที่การ
ชวยเหลือผูหญิงและเด็กในอุตสาหกรรมบันเทิง แนวทางปฏิบัติสําหรับทีมที่จะวางแผนดําเนินการเขาบุกจับ
การจํากัดการแบงปนขอมูล รูปถายของบุคคลที่ถูกคามนุษย กระบวนการที่จะคัดเลือกบุคคลที่ถูกคามนุษย
โดยการชวยเหลือจากเจาหนาที่สืบสวนสอบสวน นักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยาและมีหนาที่ในการ
ติดตามสนับสนุนในกระบวนการในคดีทางกฎหมาย
บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติฯ นั้นใชกฎหมาย พ. ศ 2540 เปนฐาน ยกเวน บันทึกขอตกลงในเรื่อง
แนวทางปฏิบัติฯฉบับลาสุดในพื้นที่ภาคกลางตอนใตทีใชกฎหมาย พ .ศ .2551 เปนหลักเกณฑ บันทึก
ขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคามนุษย พ.ศ.
2550 และ พ .ศ .2551 รวมถึงการระบุถึงบุคลที่ถูกคามนุษยที่เปนผูชาย สะทอนถึงการขยายจุดสนใจของ
การตอตานการคามนุษย บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับลาสุดมีบทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
66

บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางการดําเนินงานขององคกรเอกชนที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคาเด็กและหญิง
พ.ศ 2546 มาตรา 5
67
บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรว มกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคาเด็กและ
หญิง พ.ศ.2546 มาตรา 4.4, 4.5.5.5,6.4,6.5
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พระราชบัญญัติในปจจุบันรวมถึงการคุมครองระหวางประเทศเรื่องสิทธิของเด็ก สิทธิที่จะไดรับการสัมภาษณ
เชิงเทคนิคที่รักษาความลับ และเพิ่มหนาที่ภายใตศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(ปคม.จังหวัด) ในการใหการสนับสนุนบุคคลที่ถูกคามนุษยเพื่อสามารถอยูและทํางานชั่วคราวในประเทศไทย
ได นั่นรวมถึงการชวยเหลือในการหางานและไดรับบัตรอนุญาตทํางานถูกตอง อยางไรก็ตามบันทึกขอตกลง
ในเรื่องแนวทางปฏิบัติฯไดลมเหลวในการทําบันทึกกระบวนการที่บุคคลรองขอและการไดมาซึง่ คาชดเชย
ตามสิทธิที่ควรจะไดที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติฯ บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติฯทุกฉบับไดอาง
ถึงหลักการสิทธิมนุษยชนในการคุมครองบุคคลที่ถูกคามนุษย
บันทึกขอตกลงในระดับทวิภาคี และระดับภูมิภาคในเรื่องการคามนุษย
ประเทศไทยไดลงนามในการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษย ทั้งใน
ระดับทวิภาคีและขอตกลงระดับภูมิภาคตั้งแต พ.ศ 2545 ในพ.ศ 2547 ประเทศไทยไดลงนามใน
แผนปฏิบัติการของกระบวนการความรวมมือระดับรัฐมนตรี ของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอตาน
การคามนุษย (COMMIT MOU) รวมกับประเทศอื่นในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ ไดแก ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งไดลงนามเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 สงผลใหเกิดแผนปฏิบัติการที่รูจักกันวา
COMMIT MOU เพื่อตอตานการคามนุษย
แผนปฏิบัติการของกระบวนการความรวมมือระดับรัฐมนตรี ของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอตาน
การคามนุษย(COMMIT MOU) ไดวางอยูบนพื้นฐานของมาตรฐานสากลและสนับสนุนการใชคําจํากัดความ
ของคําวาการคามนุษย ซึงระบุไวในพิธีสารวาดวยการปองกัน ปราบปราม และ ลงโทษการคามนุษย
โดยเฉพาะหญิงและเด็ก โดยถือเอาผูเสียหาย จากการคามนุษยเปนศูนยกลางในการดําเนินงานทุกอยาง
อยางไรก็ตามแผนปฏิบัติการของกระบวนการความรวมมือระดับรัฐมนตรี ของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขงตอตานการคามนุษย (COMMIT MOU) นี้ไดเนนไปที่ความตองการใหมีการยายถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
กฎหมายแรงงานและการติดตามผลการบังคับใชกฎหมายแรงงานและกระบวนการจัดการจางงานของทุก
ประเทศในภูมิภาค
โครงสรางของ COMMIT ประกอบดวยคณะทํางานที่เปนคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร และ
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ระดับชาติที่ประกอบดวยเจาหนาที่จากรัฐบาลไทยที่มา
จากตํารวจ กระบวนการยุติธรรม เจาหนาที่สังคมสงเคราะหและกลุมกิจการสตรี คณะทํางานฯไดชวยในการ
พัฒนากรอบการทํางานตามแผนการปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคฯ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขงเพื่อตอตานการคามนุษย ระยะที่ 2 (COMMIT SPA II 2551-2553) เนนที่การจัดทําคูมือสําหรับ
ใชในระดับภูมิภาคและระดับชาติ และปจจุบันไดมีการพัฒนาในดานกฎหมายในระยะดําเนินการเพื่อจัดทํา
นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย( COMMIT SPA III 25542556)
คณะทํางานที่เปนคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยไดทํางานประสานความรวมมือกับคณะทํางานฯจากประเทศอื่นๆในลุมน้ําโขง กระบวนการนี้
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาคีที่หลากหลาย รวมถึงหนวยงานของสหประชาชาติ องคกรเอกชน
องคการระหวางรัฐบาล องคกรแหลงทุนและนักวิชาการ โครงการความรวมมือสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการคามนุษย (UNIAP) เปนกองเลขาของกระบวนการ COMMIT ซึ่งทํางานครอบคลุมกิจกรรมระดับ
ภูมิภาคในการตอตานการคามนุษยในสวนของนโยบายและการประสานความรวมมือ การปองกัน การ
สนับสนุนและสงกลับภูมิลําเนา กรอบทางกฎหมาย การรวบรวมขอมูล การติดตามและประเมินผล
มีการลงนามในบันทึกความเขาใจทวิภาคีระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาว พมา เวียดนามและกัมพูชา
ในชวง 7 ปที่ผานมา โดยใชคํานิยามการคามนุษยตามพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคา
มนุษยโดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก และในบันทึกความเขาใจทวิภาคีระหวางรัฐบาลไดกลาวถึงการแสวงหา
ประโยชนจากการคาประเวณีราวกับวาเปนรูปแบบหนึ่งของการคามนุษย บันทึกความเขาใจทวิภาคีระหวาง
รัฐบาลนี้ไดใหมาตรฐานในการคุมครองบุคคลที่ถูกคามนุษย รวมถึงการเขาถึงการมีตัวแทนทางกฎหมาย ที่
พัก การคุมครอง การพัฒนาอาชีพ การรักษาสุขภาพ การสงกลับภูมิลําเนาโดยปลอดภัย สิทธิในการ
เขาถึงคาชดเชย และไมถูกลงโทษจากความผิดฐานเขาเมืองผิดกฎหมาย นอกจากนั้นมีการระบุถึงการ
สงกลับที่เปนทางการ กระบวนการในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางรัฐ
นอกจากกระบวนการความรวมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอตานการคามนุษย
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(COMMIT ) แลวรัฐบาลไทยไดลงนามในปฏิญญาอาเซียนวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษย
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการยายถิ่นที่เปนทางการภายในอาเซียน เพื่อสนับสนุนการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ถูกคามนุษยและลงโทษผูที่คามนุษย
ขอตกลงและบันทึกความเขาใจระดับทวิภาคีและพหุภาคีเกี่ยวกับการตอตานการคามนุษยที่
ประเทศไทยไดลงนาม:
1.บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักร กัมพูชา เรื่อง
ความรวมมือทวิภาคีวาดวยการขจัดการคาหญิงและเด็ก และการชวยเหลือเหยื่อของการคามนุษย พ.ศ
2546
2.ปฏิญญาอาเซียนวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษย พ.ศ 2547
3.บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
พ.ศ. 2547
4.บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว วาดวยความรวมมือตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก พ.ศ. 2548
5.ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม วาดวย
ความรวมมือในการขจัดการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็กและการชวยเหลือเหยื่อ การคามนุษย
พ.ศ. 2551
6.บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมาวาดวยความ
รวมมือเพื่อตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก พ.ศ. 2552

บทที่ 5: นโยบายและการปฏิบัติ กรุณาระวังชองวางระหวางกัน
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เมื่อนโยบายที่ดีกลายเปนภาคปฏิบัติที่เลวราย
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เราพบวานโยบายที่ครอบคลุมของรัฐบาลไทยทั้งในระดับชาติและภูมิภาคเกี่ยวกับแนวทางในการแกไข
ปญหาการคามนุษยและคูมือการปฏิบัติที่ตรงกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย อยางไร
ก็ตามในความเปนจริงยังมีชองวางมหาศาลระหวางนโยบายและการดําเนินการปฏิบัติ
อะไร อะไรนะ ?

ความโปรงใส นะเหรอ ?

ไมมีระบบการรายงานผลการดําเนินงานที่เปนศูนยกลางและใชรวมกันระหวางองคกรเอกชนและหนวยงาน
ของรัฐในประเทศไทย เจาหนาที่กระทรวงของรัฐจะรวบรวมและเก็บขอมูลเกี่ยวกับการคามนุษยในแตละ
หนวยงานตางหนวยงานใชระบบที่ตางกันและเก็บขอมูลคนละประเภท
ถึงแมจะมีการกําหนดในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย วาจะตองมีการรายงานประจําป
ทุกปและระบบการติดตามที่ครอบคลุมของกิจกรรมที่รัฐดําเนินการและกองทุนตอตานการคามนุษย แตจนถึง
ปจจุบันนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดเขียนรายงานประจําปเรื่องการดําเนินงานภายใต
นโยบายการตอตานการคามนุษยแคเพียงฉบับเดียวคือใน พ.ศ .2552
และดูเหมือนวาองคกรเอกชนที่ทาํ งานตอตานการคามนุษยไดใชระบบการรายงานเฉพาะขององคกรเพื่อ
ติดตามและประเมินผลกิจกรรมการทํางานของตนและมักจะไมเปดเผยขอมูล ทําใหสาธารณชนไมสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดได
ทั้งเจาหนาที่รัฐและองคกรเอกชนจํานวนมากที่เราสัมภาษณในการวิจัยครั้งนี้ สามารถที่จะยกตัวอยางของ
การคามนุษยและการทํางานเพื่อแทรกแซงปญหาไดเพียงหนึ่งหรือสองกรณี อยางไรก็ตามเราพบวาพวกเขา
มักจะไมเต็มใจหรือไมสามารถที่จะใหขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวเลขของบุคคลที่ไดใหการชวยเหลือหรือ
มาตรการที่ใชวัดการขยายตัวของปญหาการคามนุษยโดยรวม

“ทุกคนจะบอกกับเราวามีหนึ่งเคสหรือมีสองเคส ซึ่งหากฟงแลวก็เหมือนเรื่องเกาๆที่ถูกบอกตอกัน
ขององคกรตางๆ อาจจะกลายเปนวา 4 องคกรพูดเหมือนกันวา เราเคยมีแคเคสเดียว”
เล็ก ผูนําทีมทําวิจัย พนักงานบริการ เชียงใหม
ถึงแมวาจะมีหลักฐานที่ไมเชื่อถือ โดยทั่วไปองคกรเอกชนที่ทํางานตอตานการคามนุษยที่เราคุยดวยมีความ
มั่นใจวาการคามนุษยเปนปญหาใหญที่นาหวงใยของประเทศไทย สวนใหญจะแสดงความผิดหวังถึงการ
แกปญหาประเด็นนี้ และระบุวามักจะมีอุปสรรคจากนโยบายตอบรับที่ไมมีประสิทธิภาพ กระบวนการ
ดําเนินคดีลงโทษที่ชาและเจาหนาที่ที่ไมมีความเขาใจตอพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย รวมถึงกระบวนการในการจําแนกผูเสียหาย พวกเขารูสึกวาพระราชบัญญัติฯในตัวของมันเอง
ครอบคลุมแตการบังคับใชไมเพียงพอ
มีหลายพื้นที่ที่ชายแดนที่ถูกติดฉลากใหกลายเปนพื้นที่เสี่ยงที่มีการคามนุษยสูง อยางไรก็ตาม ตํารวจและ
เจาหนาที่ของรัฐจํานวนมากที่รายงานเองวา ในพื้นที่ที่ถูกหาวามีความเสี่ยงหรือมีการคามนุษยมากนั้น มักจะ
ไมมีการคามนุษยเกิดขึ้นเลยหรือวามีหนึง่ หรือสองกรณีเทานั้นที่เคยเจอในพื้นที่ของตน
ทีมวิจัยของเราไดรับรายงานของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจํานวนหนึ่งและไดเขา
รวมประชุมที่รฐ
ั ใหการสนับสนุนในงานตอตานการคามนุษย ซึ่งจัดขึ้นใน พ.ศ . 255468 ผลจากการอาน
รายงานและเขารวมประชุมทําใหเราเห็นวามีความสับสนเกิดขึ้นอยางมากที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชบัญญัติฯ
และคํานิยามที่ใชระหวางเจาหนาที่สวัสดิการสังคม เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่ตํารวจ ความ
เขาใจที่ปกติจะมีความสับสนอยูระหวาง แรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารทางกฎหมายและบุคคลที่ถูกคา
มนุษย หรือการลักลอบขนคนขามประเทศกับการคามนุษย

“ไมมีใครเขาใจการคามนุษย ดังนั้นเราจึงไมสามารถบอกไดวา อะไรเปนคามนุษยและอะไรที่ไมเปน
ตัวอยางเชน คนลาวมาที่อุบล หางานทําและไปที่จังหวัดอื่นและตกลงคาจางที่จะไดรับ ไมมีการ
บังคับหรือใชกําลัง รวมถึงผูชายและผูหญิงอายุ มากกวา หรือนอยกวา 18 ป เปนการคามนุษย
หรือไม?
(ขอคิดเห็นจากระดับจังหวัด รายงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
“ไมมีการคามนุษยในมุกดาหาร ไมมีกรณีคามนุษยที่เกิดขึ้น ที่นี่เปนจุดผาน ของผูคนมาจากลาว
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ดูบรรณานุกรม การประชุมที่เราเขารวม
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และผานทางที่นี่ไปที่อื่น พวกเขามาทางปกติที่ผิดกฎหมายโดยไมมีเอกสาร ซึ่งจะคัดแยกยาก
เพราะวาพวกเขาแสรงทําเปนคนไทย”
(ขอคิดเห็นจากระดับจังหวัด รายงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย)
ระยะเวลา 5 ปที่ผานมา มีการจัดฝกอบรมเปนระยะ มีการพัฒนาแนวทางทรัพยากรและขอมูลเพื่อชวยในการ
ทํางานของตํารวจ ตรวจคนเขาเมืองและองคกรเอกชนเพื่อระบุและคัดแยกบุคคลที่ถูกคามนุษยเพื่อการ
แสวงหาประโยชนที่มิชอบในการคาประเวณี
ไมมีการมุงเปาไปที่การแจกเอกสารหรือการฝกอบรมใหแกพนักงานบริการ องคกรพนักงานบริการ เจาของ
สถานบันเทิง นายจางของพนักงานบริการและเจาหนาที่ที่ทํางานในสถานบริการ
การตอบรับของตํารวจไดระบุวาถึงแมวาพวกเขาจะไดรับการฝกอบรมที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย แตวายังมีบางประเด็นที่ยากตอการเขาใจ โดยทั่วไปตํารวจคอนขางเห็นไป
ทางบวกเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย และการคุมครองบุคคลที่ถูกคามนุษย
อยางไรก็ตามพวกเขาพบวากระบวนการในบังคับใชและเอกสารประกอบการปฏิบัติการมีความยุง ยากและ
สรางภาระในการเพิ่มงานที่หนักอยูแลว
กลุมแกนนําหลักของพนักงานบริการ 36 คนที่ไดศึกษาพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย ไมมีปญหามากในการเขาใจขอบเขต เนื้อหาและบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฯ
เพราะวากฎหมายนี้ไมไดมีความยาวเกินไปหรือเปนกฎหมายที่ซับซอน
แตอยางไร
ขอคิดเห็นของเราคือ การที่ตํารวจมีความยากลําบากที่จะเขาใจและบังคับใชพระราชบัญญัติฯ ก็
เพราะมีการใชแบบผิดๆกับบุคคลที่ปฏิเสธอยางแข็งขันวาเราไมไดถูกคามนุษยและยืนยันวาอายุ
มากกวา18 ป
ไมมีนายจางคนไหนที่เราคุยดวยเคยเห็นพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย แมกระทั่งคน
ที่เคยถูกลงโทษขอหาคามนุษยก็ยังมีความรูนอยนิดเกี่ยวกับกฎหมายดังกลาว
เมื่อเราทําการวิเคราะหพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พนักงานบริการได
วิพากษวิจารณอยางมากเกี่ยวกับบทบัญญัติที่กําหนดใหการใหการศึกษาและการฝกอบรมตองบังคับใหมีการ
อยูในสถานสงเคราะหและผลทายที่สุดคือการที่บุคคลที่ถูกคามนุษยทุกคนตองถูกสงกลับ

“ทําไมตองใหผูหญิงที่ถูกคามนุษยมาถูกขังเพื่อใหไดการศึกษาและการฝกอบรม ทําไมไมใหจัด
การศึกษาและฝกอบรมโดยไมรอใหถูกคามนุษยละ? ”
หนอง ภาคีในการทําวิจัย ผูนําพนักงานบริการ แมสอด
ใคร? คัดเลือกจําแนกบุคคลที่ถูกคามนุษยและใหการชวยเหลือ
เปนไปไมไดที่จะสรุปตัวเลขผูที่ถูกคามนุษยและไดรับการชวยเหลือภายใตพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย เพราะวาตามทีไ
่ ดกลาวไปแลวขางตนคือขอมูลระดับชาติไมสอดคลองกัน ไมมี
การพิมพเผยแพรและเขาถึงยาก ขอมูลที่มีไมไดรวมถึงขอมูลที่จะเพียงพอในการสรุปตัวเลขสถิติประชากร
ของบุคคลที่ถูกคามนุษยผูซึ่งไดรับการชวยเหลืออยางเปนทางการในแตละปในประเทศไทย
ขอมูลการจับและผลของการดําเนินคดีหาไดไมยาก อยางไรก็ตาม สถิติเหลาไมไดสะทอนตัวเลขที่แทจริง
ของจํานวนของบุคคลที่ถูกคามนุษย
เมื่อเรารวบรวมขอคนพบประกอบดวยขอคิดเห็นจากองคกร ที่มีความเกี่ยวของประสานงานกัน จากองคกรที่มี
สวนไดสวนเสีย และขอมูลที่เชื่อถือไดนอยที่เราสามารถเขาถึงได ตามดวยการศึกษาจากปรากฏการณการ
แทรกแซงอยางฉับพลันตอการคามนุษยตั้งแตมีการแกไขพระราชบัญญัตินี้ 69
บุคคลที่ถูกคามนุษยที่ไดรับการชวยเหลือ พ.ศ. 2551-2554:
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มีการรายงานวามีจํานวนระหวาง 363 – 530 คนที่ถูกคามนุษยไดรบ
ั การชวยเหลือและอยูในสถานสงเคราะห
ของรัฐในแตละป อยางไรก็ตามแตละคนจะถูกนับซ้ําแตละปในขณะที่เธอยังคงไดรับการชวยเหลือ นั่น
หมายถึงวาตัวเลขจริงๆต่ํากวานั้น ตัวเลขรวมถึงผูชาย ผูหญิง ผูเยาวและเด็กที่ถูกคามนุษยสูประเทศไทยใน
หลายอุตสาหกรรม ผูคนสวนใหญมาจากพมา ลาวและกัมพูชา จํานวนนอยที่มาจากเวียดนามและจีน
มีการรายงานวามีคนไทยจํานวนระหวาง 309 – 443 คน ที่แตละปกลับมาประเทศไทยหลังจากที่ถูกคา
มนุษย และก็เหมือนกันที่เขาและเธอจะถูกนับซ้ําทุกๆประหวางที่ยังไดรับการชวยเหลือ ตัวเลขรวมถึงผูชาย
ผูหญิง ผูเยาวและเด็กที่ถูกคามนุษยในหลายอุตสาหกรรม ไมมีขอมูลใหรายละเอียดเกี่ยวกับเพศ แตวาบาง
สถิติระบุวาสวนใหญจะเปนผูหญิงที่เปนผูใหญที่ถูกคามนุษยสูอุตสาหกรรมบันเทิงใน สิงคโปร บารเรน สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส มาเลเซีย ไตหวันและญี่ปุน
เหตุการณและการจับ 2551-2552:70
มีผูคามนุษยจํานวน 221 คนถูกจับจากการมีสวนรวมในการคามนุษย 42 คดีที่ถูกระบุวาเปนการคามนุษยใน
รอบปแรกของการประกาศใชพระราชบัญญัติฯ
จากจํานวนคนที่ถูกจับทั้งหมดนั้น 120 คน (54%) เกี่ยวของกับ 20 (47%) คดีการคามนุษยเพื่อแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี ในหนึ่งป สวนที่เหลือถูกจับจากการคามนุษยในรูปแบบอื่นเชนการ
บังคับใชแรงงาน (30%) หรือบังคับใหขอทาน (12%)
ในปตอมา พ.ศ 2552 เจาหนาที่แทบจะปรับตัวเลขขึ้นอีกเทาตัวของเหตุการณการคามนุษยที่ถูก
จําแนก ทั้ง 97 คดีที่ตอนนี้ถูกจําแนกวาเปนคามนุษย 58 คน (59%) เพื่อการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
จากการคาประเวณี
ตั้งแตที่พระราชบัญญัติฯประกาศใชในเดือนมิถุนายน พ.ศ .2551- มิถุนายน 2554 71 มีการตัดสินลงโทษจริง
253 คดีและ 159 คดี (67%) เปนการตัดสินคดีที่ประสบความสําเร็จของการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชน
ที่มิชอบจากคาประเวณี ไมมีขอมูลวาผูคา มนุษยถูกจําคุกกี่ป แตผูกระทําความผิดตามที่ศาลพิพากษา 2 คน
จากแสวงหาประโยชนที่มิชอบจากคาประเวณีที่เราสัมภาษณในงานวิจัยบอกวาพวกเขาตองจําคุก 2-3 ปจาก
การกระทําความผิด
ประเภทการดําเนินคดีการคา
แสวงหาประโยชนที่มิชอบจาก
แรงงาน
ขอทาน
แสวงหาประโยชนทางเพศ
คาอวัยวะ
ลามกอนาจาร
เอาคนลงเปนทาส
กรรโชก
รวม

2551
19
13
8
0
0
0
0
0
48

2552
56
27
6
1
0
0
4
1
101

2553
58
10
2
0
0
0
0
0
72

2554
26
6
0
0
0
0
0
0
32

รวม
159
56
16
1
0
0
4
1
253

(ขอมูลจาก กองกํากับการ 1 กรุงเทพฯขอมูลของตํารวจ: จาก 5 มิถุนายน 2551ถึง มิถุนายน 2554)
ระหวาง พ . ศ . 2553 สํานักการอัยการสูงสุดไดประมาณวามีการรายงาน 79 คดีของการคามนุษยจากเดือน
มกราคม 2553 –มีนาคม 2554 ศาลไดตด
ั สินไป 18 คดีจากคดีทั้งหมด ถอนฟอง 5 คดี และยังคงอยูในขั้น
สืบสวนสอบสวนและสัมภาษณพยานคดีที่เหลือ 56 คดี ณ เดือนสิงหาคม 2554 72
จากการที่ขบวนการเคลื่อนไหวที่ตอตานการคามนุษยเนนไปที่อุตสาหกรรมบันเทิงและขนาดของ
70

กระทรวงพัฒนาสังคม 2552, รายงานสถานการณของการปราบปราม ปองกันการคามนุษย , ปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยแหงชาติ (ศปคม.แหงชาติ)

71

72

ขอมูลจากการติดตอ กองกํากับการ 1 กรุงเทพฯขอมูลของตํารวจ 2554
ขอมูลจากการติดตอสํานักงานอัยการสูงสุด ประเทศไทย 2554
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ภาคแรงงานที่เปนแรงงานขามชาติ เราพบวาขอมูลดานบนไดสนับสนุนอยางยิ่งตอขอมูลจาก
พนักงานบริการและนายจาง ที่วาการคามนุษยเพื่อเขาสูอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย
กลายเปนขอยกเวนมากกวาเปนกฎ เราพบภาพที่แสดงชัดเจนวาการคามนุษยเพื่อแสวงหา
ประโยชนจากการคาประเวณีจะไดรับการสอบสวน จําแนก มีการจับและมีการพิพากษาลงโทษ
องคกรเอกชนและตํารวจชี้ใหเราเห็นวาเปนการยากที่จะคัดเลือกและดําเนินคดีในกรณีแรงงานบังคับเหตุผล
ที่ใหรวมถึง การขาดการนิยามคําวา แรงงานบังคับภายในพระราชบัญญัติฯ ไมสามารถเขาไปในโรงงานหรือ
สถานที่ทํางานอื่นได ความออนไหวทางการเมืองประเด็นแรงงานขามชาติในประเทศไทยและความยากใน
การพิสูจนการใชกําลัง การขูเข็ญและการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบในบริบทแรงงาน

“สถานที่ทํางานของเราเปดกวางทุกคืนและมีแสงไฟเยอะแยะเพื่อสองทาง ! แหงละก็งายละซิที่เขา
มาเยี่ยมเรา“
โอ, ภาคีทําวิจัย เอ็มพาวเวอร เชียงใหม
องคกรเอกชนหลายที่ตั้งขอสังเกตวาแนวโนมการที่รวมศูนยไปที่การคามนุษยสําหรับการแสวงหา
ผลประโยชนจากการคาประเวณีจนกลายเปนการละเลยที่จะไมรวมกรณีอื่นๆที่ปกติเปนรูปแบบของการคา
มนุษยนั้นเริ่มที่จะเปลี่ยนไปแลว มีการยายความสนใจไปรวมถึงผูชายที่ถูกคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งคน
ที่ถูกแสวงหาประโยชนในอุตสาหกรรมประมงในไทย และมีการเปลี่ยนอยางชาๆไปที่การแกปญหาของ
การคามนุษยและการแสวงหาผลประโยชนจากแรงงานขามชาติที่ทํางานในโรงงาน กอสรางและแรงงานขาม
ชาติที่ทํางานหนักในอุตสาหกรรมอื่นๆในไทย

เราไมตองการใหตํารวจเกี่ยวของกับสถานที่ทํางาน เราไมตองการใหตํารวจมาบุกจับเหมือนที่เรา
เห็นในอุตสาหกรรมบันเทิง การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและแรงงานบังคับไมวาจะเปน
อุตสาหกรรมไหน รวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิง เปนประเด็นแรงงานที่สําคัญมากที่ตองแกปญหาดวย
กลไกแรงงาน เราแคปรารถนาวาแคเพียงเศษสวนของเงินและทรัพยากรที่ใชในการตอตานการคา
มนุษย ไดใชในชองทางกลไกแรงงาน เชน ทีมผูตรวจแรงงาน”
Jackie Pollock, ผูอํานวยการมูลนิธิMAP
ทําอยางไร ? กระบวนการ
โดยทั่วไปตํารวจเริ่มที่จะสอบสวนเมื่อมีการรายงานสงสัยวามีการคามนุษยจากสายดวนที่ไดแจงไวหรือการ
ติดตอจากทางอื่น การรายงานมาจากหลายที่ อาทิเชน จากองคกรเอกชนและจากสาธารณชน ลูกคาใน
อุตสาหกรรมบันเทิง และจากผูที่ตองการความชวยเหลือหรือเพื่อนของเธอหรือครอบครัว ปายโฆษณาและ
โปสเตอร แมวาสวนใหญจะเปนภาษาอังกฤษก็ตาม ถูกแขวนไวและกระตุนใหมีการรายงาน องคกรเอกชน
บางที่ทําการหาเองโดยการสงอาสาสมัครไปบารคาราโอเกะและอาบ อบ นวดเพื่อหาผูหญิงและเด็กที่ถูกคา
มนุษย
แนนอนวาผลก็คือตํารวจไดรับรายงานที่เปนการมุงราย ปลอมหรือรายงานที่ผิดพลาด ตํารวจบอกวางาน
ตอตานการคามนุษยที่พวกเขาทําสวนใหญ และรายงานที่ไดรับสวนมากจะเกี่ยวของกับผูเยาว และผูหญิงที่
อายุ 15 - 18 ป และบอกวาทํางานในบารคาราโอเกะและบังคับใหคาประเวณี อยางไรก็ตามการรายงาน
มักจะไมถูกตอง ตัวอยางเชนตํารวจในภาคเหนือของประเทศไทยคาดวาแค 1 ใน 10 เคสเทานั้นที่มีการ
รายงานของการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีท่เี ปนกรณีที่เกิดขึ้นจริง73
ตํารวจไดตั้งประเด็นวาอีกเหตุผลหนึ่งที่วาทําไมขอมูลที่มีถึงความขัดแยงกันมาก คนที่รายงานการคามนุษย
มักจะสับสนระหวางการยายถิ่นที่ผิดกฎหมายกับการลักลอบขนคนขามชาติกับการคามนุษย สาธารณชนหรือ
องคกรเอกชนจะรายงานเบื้องตนถึงสถานการณที่เกิดขึ้นที่สงสัยวามีการคามนุษยซึ่งเกี่ยวพันกับผูคนจํานวน
มาก อยางไรก็ตามหลังจากที่มีการสอบสวนมักจะพบวาคนที่เกี่ยวของมีจํานวนนอยกวานั้นหรือไมมีผูที่ถูกคา
มนุษย หรือมีการจับหรือมีการดําเนินคดีเลย74
องคกรตอตานการคามนุษยอางวาการที่มีความผิดพลาดระหวางตัวเลขของรายงานฉบับแรกของการคา
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มนุษยและการจับจริงนั้น เปนปญหาของการขาดการฝกอบรม ขอมูลและการติดตามจากตํารวจและพนักงาน
อัยการในประเทศไทย
การแตกแยกระหวางหนวยงานถูกเติมเชื้อไฟจากการขาดคํานิยามที่แทจริงของการแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบในพระราชบัญญัติฯและการตอตานจากพนักงานบริการแรงงานขามชาติและผูเยาวผูซึ่งถูกคัดเลือกให
เปนบุคคลที่ถูกคามนุษย
การที่จะจับเพื่อที่จะดําเนินคดีการคามนุษยนั้นตองมีหลักฐานที่เพียงพอและการใหปากคําของผูที่ไดรับ
ผลกระทบตองนาเชื่อถือ ทั้งตํารวจและองคกรเอกชนรายงานวายากที่จะใหมีการใหปากคําจากผูหญิงหรือ
เด็กผูซึ่งไมไดบอกวาตนถูกคามนุษย ไมไดมองหาการชวยเหลือ ไมไดอยากใหมีการชวยเหลือหรือเหตุผล
งายๆคือไมสามารถที่จะเกี่ยวพันในคดีที่ตองใชเวลานาน แตพอใจที่จะยายไปทํางานที่ใหมหรืออยากกลับ
บานมากกวา
ถึงแมวาจะมีหลักฐานที่ขัดแยงกันแตองคกรเอกชนที่ตอตานการคามนุษยหลายที่ยังคงยืนยันวายังมีผูเยาว
และเด็กจํานวนมากที่ถูกคามนุษยเขาสูอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย
เขาอางอยูตลอดวาเห็นเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กสาวชาวลาวอายุระหวาง 14-16 ป ไดถูกคามนุษยเพื่อ
บังคับเขาสูการคาประเวณีในประเทศไทย อยางไรก็ตามสิ่งที่พวกเขาบอกไมไดสะทอนเลยในองคความรู
ของชุมชนพนักงานบริการ ตํารวจที่ตอตานการคามนุษย เจาหนาที่รัฐในสถานสงเคราะหหรือศาล
เราพบวาองคกรตอตานการคามนุษยมีการติดตอที่นอยและประสบการณเพียงนิดหนอยกับชุมชนพนักงาน
บริการ พวกเขามีความยากลําบากที่จะเขาใจการทํางานของเราและไมสามารถที่จะแยกความแตกตาง
ระหวางผูเยาวและผูใหญ พึงพอใจที่จะมองเราทุกคนเปน “เด็กสาว“ หรือ “เหยื่อ” ความสับสนไมมีที่วางให
เราซึ่งเปนผูหญิงทํางานที่เปนอิสระและสามารถที่จะนําพวกเขาไปสูการปรับใชการตีความของการคามนุษย
ในพระราชบัญญัติฯ

“ประการแรกคือผูหญิงบางคนกลายเปนเหยื่อการคามนุษยไปโดยอัตโนมัติเพราะวาอายุไมถึง 18
ป ประการที่สองคือผูหญิงบางคนเดินทางมาในกระบวนการที่หลอกลวง หรือลอลวง แตวามีไมมาก
ประการที่สาม บางคนไมมีทางเลือกในชีวิต เธอมีหนี้และหลายคนมาที่นี่เพื่อทํางาน ปญหาคือการ
ขาดขอมูลที่ไดรับ เธอสวนใหญไมเต็มใจที่จะทํางานบริการในตอนแรกแตเราคิดวาเธอกลายเปน
เหยื่อเพราะวาไมมีทางเลือกอื่นๆ75”
ผูอํานวยการ หนวยประสานงานเพื่อตอตานการคามนุษย ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย
“ฉันทํางานมาแลวตั้งหลายงาน กอนจะมาเปนพนักงานบริการ ฉันถูกแสวงหาประโยชนจากทุกงาน
ที่ทํา การเปนพนักงานทําใหฉันเปนอิสระที่สุด มีอิสรภาพและสภาวะที่ดีที่สุด เหมือนกันกับเพื่อน
ของฉันทุกคน เราขอบคุณที่คุณมีความหวงใยแตกรุณาอยามาชวยเหลือฉันเลย”
พิม, ภาคีในการทําวิจัย, พนักงานบริการจากพมา, เชียงใหม
ทําไม ? การดําเนินคดีและการปราบปราม แนวทางในการใชกระบวนการยุติธรรมอาญา
การใชการเขาบุกจับ การชวยเหลือ การจับและการดําเนินคดีผูคามนุษยถูกใชเปนยุทธศาสตรหลักในการ
ตอตานการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีในประเทศไทย
จากที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 2 การบุกจับในสถานบันเทิงไดมีการดําเนินการในหลายวัตถุประสงคและ
คอนขางจะธรรมดา พนักงานบริการแรงงานขามชาติสวนใหญที่รวมทําวิจัยกับเรามีประสบการณในการถูกเขา
บุกจับโดยตํารวจในขณะที่ทํางานในประเทศไทย
ไมมีขอมูลที่ใหสาธารณชนเขาถึงไดในสวนของตัวเลขที่แทจริงของการบุกจับ โดยเฉพาะที่มุงเปาไปที่การคา
มนุษย ในงานวิจัยของเรา 2 ใน 9 เมืองที่เราไดลงพื้นที่มีประสบการณในการที่ตํารวจเขาบุกจับใน พ. ศ .2554
การคนหาการรายงานของสื่อออนไลนในสวนของการบุกจับการคามนุษยในอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย
แสดงใหเห็นวา ในรอบ 3 ปทีผานมา (มิถุนายน 2551- มิถุนายน 2553 ) มีการรายงานการบุกจับ 33 ครั้ง
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ในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษออนไลน มีการบุกจับอยางนอย 10 ครั้งตอป การเขาบุกจับสวนใหญจะเกิดขึ้น
ในพื้นที่ที่รูจักกันดีวามีชื่อเสียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและมีแรงงานขามชาติจํานวนมาก ยกเวนมี
รายงานเดียวที่การบุกจับเกิดขึ้นในพื้นที่ตอนกลางภาคใตของประเทศไทย การบุกจับมักจะเขาไปสถาน
บันเทิง เชน คาราโอเกะ บารและรานอาหารและการบุกจับบางที่จะเขาจับที่อาบ อบ นวด โรงแรมและบาน
ในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษรายงานวามีผูหญิงทั้งหมด 389 คนที่ถูกจับโดยตํารวจจากการบุกจับและมีการ
คัดเลือกผูเสียหาย 48 คนที่ระบุวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษย ไมวาเธอจะยินยอมหรือไมก็ตาม กลายเปน
อัตราสวนผูหญิงที่เปนบุคคลที่ถูกคามนุษย 1 คนตอผูหญิงคนอื่นที่ไมถูกคามนุษย 8 คน องคกรเอกชนได
เขารวมการบุกจับตั้งแตแรกเริ่มและมองเห็นวามีประโยชนที่จะเกี่ยวของตั้งแตกระบวนการแรกเริ่มของการ
ชวยเหลือ เพื่อใหการสนับสนุนบุคคลที่ถูกคามนุษยและเพื่อใหมั่นใจวามีหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินคดีกับ
ผูคามนุษย เพื่อหยุดผูคามนุษยไมใหไปคามนุษยคนอื่นๆ76
ในฐานะที่เปนพนักงานบริการเรารูวา การบุกจับจะนําไปสูความรุนแรง เหตุการณที่นาสะพรึงกลัวซึ่งภัยตอ
ความปลอดภัย สวัสดิภาพและอิสรภาพของเรา นําไปสูการกักขังและมักจะถูกสงกลับ
โดยทั่วไปตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย จะเปนผูนําในการบุกจับ
เจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่อาจจะมีบทบาทหรือไมก็ตามขึ้นอยูกับวาจะไดรับการเชือ
่ มั่นจากกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยจากสวนกลางหรือไม ตํารวจกองบังคับการปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยมักจะทํางานกับองคกรเอกชนที่ตอตานการคามนุษยเพื่อสืบสวน
สถานที่ที่ตองสงสัยวามีการคามนุษย เจาหนาที่ตํารวจนอกเครื่องแบบจะเขาไปในสถานประกอบการและมอง
หา 3 ประเด็นที่เกี่ยวของคือ

“ตอนแรกเราตองเช็คใบหนาของผูหญิงกอนวาดูเปนเด็กหรือไม หลังจากนั้นก็เช็ความีนายหนา
อยูแถวนั้นหรือเปลาและทายที่สุดเราดูวามีการขายบริการหรือไม “
(ตํารวจจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย กองกํากับการ 4
เชียงใหม)
ในความเปนจริงเราเชื่อวาสถานบันเทิงทุกที่ในประเทศไทย ขึ้นอยูกับวาจะมีวาระอะไรซอนเรน แตสามารถ
ที่จะหาผูหญิงที่ดูเด็กได หรือมีพนักงานคนอื่นที่อาจจะถูกเรียกวานายหนาได และอาจจะมีการเสนอการขาย
บริการ แตแนนอนวานี่ไมใชการคามนุษยโดยการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณีโดย
เด็ดขาด
อยางไรก็ตามหากปจจัยทั้ง 3 ประการไดถูกนําเสนอในการประชุมทีมสหวิชาชีพ (ตํารวจ องคกรเอกชน
เจาหนาที่สวัสดิการ) ทีมสหวิชาชีพจะมีการเจอกันและวางแผนการดําเนินการที่เรียกวา
“วอรรูม (หองวางแผน) “ เพื่อจัดการการบุกจับ หากตองมีการเก็บรวบรวมหลักฐานที่มากขึ้นตํารวจอาจจะ
ใชวิธการลอจับ ซึ่งเปนการที่ตํารวจที่เกี่ยวของหรืออาจจะเปนอาสาสมัครปลอมตัวเปนลูกคาและพยายามที่
จะจายเงินเพื่อซื้อบริการกับผูหญิง ผูซึ่งถูกสงสัยวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษย ตํารวจมุงไปที่การเก็บหลักฐาน
อยางเชน เศษเงินที่จายคาบริการ การโอนเงิน ถุงยางอนามัยและใบเสร็จเพื่อใชในการดําเนินคดีมนุษย
เราเชื่อวาหลักฐานทางธุรกิจ ไมใชเพียงแคธุรกิจบันเทิงสวนใหญจะมีหลักฐานเหลานี้ ไมวาจะเปน หลักฐาน
การจายเงิน ถุงยางอนามัย ใบเสร็จหรือหลักฐานการโอนเงินโดยที่ไมจําเปนตองมีการคามนุษยเขามา
เกี่ยวของ
สภาวะแวดลอมโดยธรรมชาติของการกระหน่ําและจูโจมเขาไปในสถานที่เพื่อการจับผูคนเปนธรรมเนียมการ
ปฏิบัติ ในกระบวนการนี้ตํารวจและองคกรเอกชนยังไดรวบรวมหลักฐาน ยึดโทรศัพทมือถือ ของผูหญิง
พวกเขายังไดถายรูปของผูหญิงที่ถูกจับ ทั้งคนที่สงสัยวาเปนผูคามนุษย ผูหญิงและผูเยาวและสถานที่ที่เกิด
เหตุ รูปภาพจากการเขาบุกจับนี้มักจะปรากฏในภาพขาวของสื่อมวลชน ซึ่งเปนการละเมิดโดยตรงตอ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 56 ขอ 3
หลังจากนั้นจะมีการพาผูหญิงไปที่สถานีตํารวจเพื่อการสอบถามและเพื่อคัดเลือกวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษย
หรือไม
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องคกรเอกชนที่เปนผูนําในการตอตานการคามนุษย 77 ประมาณการวาการบุกจับสวนใหญ มีเหยื่อที่ถูก
ชวยเหลือ 3-5 คนในจํานวนผูหญิง 10-20 คน ซึ่งทํางานอยางสมัครใจในการเปนพนักงานบริการ อัตราสวน
1ใน 4 ซึ่งมีอัตราสวนที่มากกวาจากการประมาณการจากการรายงานของสื่อที่บอกวา 1 ตอ 8 คน มี
สถานการณไมมากครั้งที่พบวาจะมีผูหญิงที่ถูกระบุวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยในขั้นแรก ไดออกจากสถานที่
นั้นหรือหลบหนีไปเองไปกอนที่จะมีการเขาบุกจับ กลายเปนวามีสถานการณที่มีการบุกจับแตไมมีใครที่เต็ม
ใจที่จะใหมีการชวยเหลือ78
ในความเปนจริงเราพบวาสวนใหญผูหญิงที่ทํางานในภาวะแวดลอมการทํางานที่ถูกหาผลประโยชนภายใน
อุตสาหกรรมบันเทิงนั้น โดยทั่วเราสามารถที่จะหาทางหนีหรือเปลี่ยนสภาวะการทํางานได โดยการชวยเหลือ
จากพนักงานคนอื่น จากลูกคา หรือในบางกรณีการเปดการเจรจาใหมในสวนของหนี้ที่มีและสภาวะการ
ทํางานกับนายจางหรือเจาของสถานบริการ เหตุจากการที่นายจางมีสายสัมพันธใกลชิดกับเจาหนาที่ที่ทุจริต
การที่เราไมมีเอกสาร การทําใหงานที่เราทําเปนความผิดทางอาญา และการที่เราเลี่ยงไมใหถูกขังหรือ
สงกลับไดตามกฎหมายได ดวยสาเหตุเหลานี้พนักงานบริการจะไมคิดถึงการที่จะเขาไปรองทุกขกับ
เจาหนาที่ของรัฐ
การประเมินอายุ
สําหรับทุกคน ผูเยาวหรือเด็กที่ถูกคามนุษยเปนบุคคลที่นาหวงใยมากที่สุด ซึ่งก็จริงสําหรับบุคคลที่ถูก
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี องคกรเอกชนที่ทํางานตอตานการคามนุษย ตํารวจ และ
เจาหนาที่รัฐสวนใหญบอกวา พวกเขาเนนไปที่การเอาผูเยาวและเด็กออกจากอุตสาหกรรมบันเทิง จริงๆแลว
ในพระราชบัญญัติฯไดทําใหมั่นวาการดําเนินคดีในความผิดตอผูเยาวและเด็กที่ถูกคามนุษยที่ถก
ู แสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณีนั้นงายกวาแรงงานผูใหญในอาชีพอื่น เมื่อบุคคลนั้นเปนเด็กหรือ
ผูเยาว ตํารวจและพนักงานอัยการไมตอ
 งพิสูจนวามีการบังคับหรือแมกระทั่งคําใหการของบุคคลนั้นยอมรับ
วาตนถูกคามนุษย พวกเขาแคตองแสดงการพิสูจนวาบุคคลนั้นอายุต่ํากวา 18 ปจากนั้นการตั้งขอหาการคา
มนุษยก็จะตามมาโดยอัตโนมัติ
อยางไรก็ตามปญหาที่ยังคงอยูคือเมื่อบุคคลถูกสงสัยวาถูกคามนุษย แตผูเยาวผูนั้นไดแจงวาตนเปนผูใหญที่
เต็มใจที่จะทํางานบริการ
เหตุการณดังกลาวกอใหเกิดสถานการณที่วาเมื่อผูหญิงและเด็กถูกจับจากการบุกจับตามาดวยปฏิบัติการการ
ชวยเหลือตองถูกบังคับใหตองผานการตรวจสุขภาพในความพยายามที่จะกําหนดอายุทางชีววิทยา วิธีการที่
ใชในปจจุบันคือการเอกซเรยเพื่อตรวจกระดูก

77

สัมภาษณผูอํานวยการ หนวยประสานงานเพื่อตอตานการคามนุษย ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย เชียงใหม
กรกฎาคม 2554
78
รายงานของสือ
่ ออนไลน 2551-2554
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การพิสูจนอายุของบุคคลที่ถูกคามนุษยนั้นสําคัญมากเพราะการระดับบทลงโทษจากการดําเนินคดี
ของการคาเด็กอายุ 15-18 ปนั้นสูงกวาการคาผูใหญ ดังนั้นกรณีดังกลาวก็จะเปนการที่ตํารวจและ
พนังงานอัยการตองการที่จะผลักดันใหมีบทลงโทษที่สูงกวาของกรณีการคามนุษยนั้น`
(การสัมภาษณองคการการโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศ มีนาคม 2554)
เมื่อการเขาบุกจับและคัดเลือกผูเสียหายจากการคามนุษยเสร็จสิ้นแลว ตํารวจจะยังคงเกี่ยวของในกรณีที่มี
ความตองการพยานหลักฐานเพิ่มเติม มิฉะนั้นคดีก็จะผานไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการ
เพื่อการติดตามคดี การวิจัยของเราพบวาความลาชาในกระบวนการดําเนินการชั้นศาลจนกวาคดีจะสิ้นสุดนั้น
มีระยะเวลาตั้งแต 1 - 12 เดือน ระหวางนี้ทั้งบุคคลที่ถูกคามนุษยและพนักงานบริการแรงงานขามชาติก็จะ
ถูกบังคับขังในสถานสงเคราะหของรัฐ ( กรุณาดูเพิ่มเติมจากสวนที่ 2 ดานลาง)
การชวยเหลือและการคุมครอง
หากพบวามีผูเยาวในการบุกจับสถานบันเทิงและผูใหญที่ถูกคามนุษยก็จะถูกสงโดยอัตโนมัติไปที่สถาน
สงเคราะหของรัฐหรือบานพักที่มีศูนยการคุมครองสงเสริมและพัฒนาอาชีพ ที่นั่นเราจะไดรับการบริการ
ภายใตพระราชบัญญัติฯ ซึ่งรวมถึง การศึกษา การฝกอบรม การดูแลสุขภาพ การฟนฟูดานรางกายและ
สภาพจิตใจและสิทธิที่จะอยูในประเทศไทยชั่วคราว ผูใหญจะมีสิทธิที่จะทํางานในประเทศไทยชั่วคราว
ในการวิจัยเรายังพบวาพนักงานบริการที่ไมไดถูกคามนุษย แตวาตองเปนพยานในการดําเนินคดีการคามนุษย
ตองถูกสงไปที่สถานสงเคราะหเชนกัน( กรุณาดูเพิ่มเติมจากสวนที่ 2 ดานลาง) เปนไปไมไดที่จะคาด
ประมาณตัวเลขที่แทจริงของผูหญิงและผูเยาวที่ปจจุบันนี้อยูภายใตการควบคุมตัวในสถานสงเคราะหใน
ประเทศไทย ตัวเลขจากสถานสงเคราะหอาจจะไมเสร็จสมบูรณหรือไมมีการเปดเผยตอสาธารณชน ถึงแมวา
จะมีการรองขอขอมูลหลายตอหลายครั้งจากทีมที่ทําวิจัย องคกรเอกชนไดประมาณวาเหยื่อของการคา
มนุษยโดยทั่วไปอยูในสถานสงเคราะหเฉลี่ยแลว 6-9 เดือน ระหวางที่รอคดีในชั้นศาลและไดรับการบริการ
สนับสนุน นั่นอาจจะจริงหากดูจากตัวเลขเฉลี่ย แตการวิจัยของเราพบวาระยะเวลาในการถูกขังนั้นมีตั้งแต 18
เดือนจนถึง 2 ป ซึ่งเปนกรณีที่เกิดขึ้นอยางปกติ
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สภาวะในสถานสงเคราะห
พนักงานบริการที่ทําวิจัยในงานวิจัยของเรานี้ผูซึ่งเคยไปเยี่ยมหรือถูกกักตัวในสถานสงเคราะหหรือบานพัก
ของรัฐไดระบุหลายประเด็นที่นาหวงใย ประเด็นหลักคือการกักขังที่ไมเปนการสมัครใจและผิดหลักธรรมชาติ
ทั้งบุคคลที่ถูกคามนุษยและพนักงานบริการที่ไมถูกคามนุษยแตถูกกักตัวที่บานพักของรัฐโดยที่ไมยินยอม
และบังคับใหมีการฝกอาชีพและเขารับการบําบัดรักษาฟนฟู

“ฉันถูกกักในสถานสงเคราะหถึง 2 ป กอนที่จะถูกปลอย”
ใหม, ภาคีในการทําวิจัย, พนักงานบริการไทใหญ แมสาย
พระราชบัญญัติฯไดใหอํานาจและความรับผิดชอบในการกักตัวผูหญิงแกกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ถึงแมวาพระราชบัญญัติฯจะระบุวา ตองมีการถามความคิดเห็นของบุคคลที่ถูกคามนุษย แต
เราไมพบวามีหลักฐานใดๆในกระบวนการไหนหรือเหตุการณใดที่ทําใหเชื่อวาไดมก
ี ารปฏิบัติจริง แทจริงแลว
นโยบายใหอํานาจแกตํารวจในการบังคับใหผูหญิงกลับไปที่บานพักหากพบวาหลบหนีจากบานพักหรือสถาน
สงเคราะห เจาหนาที่สถานสงเคราะหที่อยูใกลกรุงเทพฯอธิบายกับเราแบบนี้วา

“ผูหญิงที่อายุมากกวา 18 ปอยูที่นี่ดวยความสมัครใจ แตวาเคาไมใชวาจะไปไหนไดตามอําเภอใจ
เพราะวาเรารับผิดชอบความปลอดภัยและคุมครองเธอ ดังนั้นเราถึงตองตรวจดูวาจะไปไหนและไป
กับใคร’
(เจาหนาที่บานเกร็ดตระการ)
“ฉันอยูที่นั่นเกือบสองป แตไมเคยไดยินวามีใครออกไปไหน แตวามีบางทีที่มีคนหนีแตฉันก็ไมรู
วา เคาหนีไปไดอยางไร”
บิม พนักงานบริการลาว อุบลราชธานี
ผูเยาวซึ่งอยูในสถานสงเคราะหไมมีสิทธิที่จะออกไปไหนไดจนกวาอายุมากกวา 18 ป แตแมกระทั่งวาอายุ
18 แลวก็ยังถูกขังตอจนกวาจะมีการหาครอบครัวหรือผูป
 กครองที่ไดรับการอนุมัติ แตการไดรับการปลอยตัว
ก็ตองไดรับความเห็นที่ตกลงจากเจาหนาที่สถานสงเคราะหและเจาหนาที่สวัสดิการของรัฐ การดําเนินการ
เชนนี้ก็เพื่อเจตนาของรัฐที่จะรับผิดชอบในการคุมครองบุคคลจากการแสวงหาประโยชนในอนาคต และ
เพื่อใหมั่นใจวาเราไดรับการปลอยตัวในสภาวะแวดลอม ที่มีการสนับสนุน ปลอดภัยและมั่นคงกับครอบครัว
และชุมชน อยางไรก็ตามกลายเปนการสรางปญหาไปโดยปริยายเพราะสิทธิและความเห็นของผูหญิงและ
ผูเยาวถูกเพิกเฉยจากกระบวนการ
สถานสงเคราะหหลักของรัฐคือบานเกร็ดตระการซึ่งตั้งอยูในพื้นที่เกาะและตรงกลางแมน้ําเจาพระยานอก
กรุงเทพฯ ในจังหวัดนนทบุรี แตกอนเปนพื้นที่ของคนที่ติดโรคเรื้อน ถูกใชมามากกวา 50 ปเพื่อฟนฟู
พนักงานบริการและปจจุบันไดใชในการสนับสนุนผูหญิงและเด็กที่ถูกคามนุษย
ในชุมชนของเราเรียกกันงายๆวา บานเกร็ด ชื่อเสียงไมดีเทาไหรและอยูมาหลายทศวรรษแลว พนักงาน
บริการเลนมุกกับเราวาจะกลัวมากๆหากถูกสงไปบานเกร็ดตระการ เหตุผลหลักเพราะวาชื่อเสียงของสถานที่นี้
ที่ถูกเรียกวา คุกของโสเภณี
ปจจุบันบานดังกลาวไดถูกสงเสริมจากรัฐและคนอื่นๆใหเปนแบบอยางของการชวยเหลือผูหญิงและเด็กที่ถูก
คามนุษยในประเทศไทย
ระหวางที่อยูในสถานสงเคราะห ผูหญิงมักจะถูกหามมิใหติดตอกับครอบครัว เพื่อนหรือหนวยงานขางนอก
เลย โดยเฉพาะคนที่กําลังรอใหการในชั้นศาล และนี่เปนความพยายามพิสูจนวาเปนมาตรการในการปกปอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนทีถ
่ ูกสงสัยวามีสวนในการคามนุษย

“บางครั้งตองใชเวลาหลายเดือนเลยนะ กวาจะแยกเด็กผูหญิงออกจากขางนอกนั่นไดเพื่อที่จะ
เกลี้ยกลอมใหรูพอแมของเธอไมดีขนาดไหน”
นักจิตวิทยา บานเกร็ดตระการ
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ในทางปฏิบัตินั่นหมายถึงวาโทรศัพทของเธอถูกยึดและจดหมายหรือโทรศัพทที่มีคนโทรมาจะมีเจาหนาที่
คอยตรวจสอบ ผูหญิงที่มีครอบครัวที่ไมไดสื่อสารภาษาไทยไมไดรบ
ั อนุญาตใหมีการติดตอใดๆเพราะวาไมมี
ใครที่สามารถที่จะติดตามหรือเซ็นเซอรการสื่อสารไดหากไมใชภาษาไทย
ภาวะเชนนี้จึงทิ้งใหเธอตองถูกตัดขาดจากภายนอกและจากครอบครัวและชุมชนและไมไดรับการอนุญาตให
ไดรับการสื่อสารและเขาถึงความยุติธรรมหากเธอไดรับการกระทําทารุณในสถานสงเคราะห หากพิจารณา
เชนนี้จะเห็นวาเธอไดรับการปฏิบัติเฉกเชนอาชญากรไมใชเหยื่อของการถูกละเมิด

“ฉันอยูในหองขังของตํารวจครั้งหนึ่ง ที่นั่นเราจะใชโทรศัพทเมื่อไหรก็ได หากวาเรามีเงิน 10 บาท”
ใหม , ภาคีการทําวิจัย, พนักงานบริการไทใหญ แมสาย
บานเกร็ดตระการมีระบบในการลงโทษหากผูหญิงหรือเด็กประพฤติไมดี การลงโทษรวมถึง การใหขัด
หองน้ํา ไมไดทานขนม และไมอนุญาตใหไดเจอกับผูที่มาเยี่ยม
“การไดพบกับครอบครัวที่มาเยี่ยมเหมือนกับการไดรับรางวัลเพราะวาเราเอารางวัลนี้คืนได หาก

ผูหญิงทําผิดกฎ ลงโทษแบบนี้ทําใหเรารูสึกแยมาก เพราะเรารูวาครอบครัวของผูหญิงตองจายเงิน
จํานวนมากเพื่อมาเยี่ยมหาลูกสาว ดังนั้นการลงโทษแบบนี้ไดผลมากที่สุดสําหรับเจาหนาที่”…
นักจิตวิทยา บานเกร็ดตระการ

อีกทั้งสถานสงเคราะหมีการเลือกปฏิบัติในหลายรูปแบบ ผูหญิงและเด็กทุกคนตองไดรับการศึกษานอก
โรงเรียน (เทียบเทากับประถมและมัธยมศึกษา) ในสถานสงเคราะห นอกเสียจากวาสติปญญาของผูหญิง
ไดรับการวิเคราะหวาต่ําเกินไป มีการทดสอบเชนถามคําถามตางๆและหากเจาหนาที่ลงความเห็นวาผูหญิง
ฉลาดเธอผูนั้นก็สามารถเรียนหนังสือได มิฉะนั้นเราก็ตองเขาฝกการอบรมที่อคติกับเพศสภาพเชนการเย็บผา
ทําผม ทําตะกราพลาสติก และเครื่องสาน แกะสลักผลไม ทําอาหารและนวดฝาเทา และงานการฝมืออื่นๆ
ผูหญิงไมไดรบ
ั ประกาศนียบัตรที่เปนทางการสําหรับการฝกอาชีพนัน
้ อยางไรก็ตามกิจกรรมดังกลาวถูกมอง
วาเปนกิจกรรมการฟนฟูไมใชการฝกอาชีพ
ในบริบทที่แรงงานหญิงขามชาติสามารถพูดไทยไดแตสําเนียงไมชัดหรือมีขอจํากัดดานทักษะทางภาษา
หรือผูที่ถูกปฏิเสธไมใหไดรบ
ั สิทธิทางการศึกษาในประเทศและในประเทศตนทาง สงผลใหเธอไมมี
การศึกษาในภาษาใดๆมักจะถูกตัดสินอยูเสมอวาเปนคนที่มีสติปญญาต่ํา หลังจากเวลากวาแรมปที่อยูใน
สถานสงเคราะห เราถูกปลอยตัวโดยไมไดรับการใหการศึกษาใดๆ ไมมีทักษะที่ใชในการหางานในตลาดแร
งานได หรือไมมีคุณสมบัติที่เปนทางการ เจาหนาที่ไดทําแคเพียงสวนนอยในการบูรณาการผูหญิงและเด็ก
คืนสูสังคมหรือโอกาสในการหางานใหมตามจุดมุงหมายของโครงการ

“ฉันถูกปลอยไวในแมสาย ดวยถุงที่มีผาที่ใชทําตุกตาเพื่อขาย ไมมีใครอยากซื้อหรอก ฉันกลับไป
ที่นายจางเกา โชคดีที่นายจางใหงานเกาทําที่ บาร คาราโอเกะ ฉันเรียนภาษาไทยกับเอ็มพาวเวอร
ตอนกลางวัน ประมาณ 3 เดือน ตอนนี้ฉันสามารถอานหนังสือพิมพภาษาไทยได และจะลงทะเบียน
เรียนเทอมหนา ฉันเสียเวลาที่มีคาของชีวิตไปตั้ง 2 ปในสถานสงเคราะห”
ใหม ภาคีในการทําวิจัย พนักงานบริการไทใหญ แมสาย
ในทางทฤษฏีแลวผูหญิงตองไดเบี้ยเลี้ยงชีพประจําวันซึ่งบริหารโดยเจาหนาที่ฝายบริหารของสถาน
สงเคราะห อยางไรก็ตามในบานเกร็ดตระการเจาหนาทีบ
่ านพักไดบอกกับเราวาแคเฉพาะผูหญิงไทยเทานั้นที่
สามารถเปดบัญชีธนาคารได นั่นหมายความวาในความคิดของเจาหนาที่แรงงานหญิงขามชาติไมสามารถที่
จะรับเงินคาเลี้ยงชีพได เจาหนาที่ยังรูสึกอีกวาประเทศตนทางควรจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายแตไมมีการคุย
วากระบวนการอะไรที่จะนําไปสูความจริงที่จะใหมีการจาย เขายังไดจํากัดการจายคาสนับสนุนครอบครัวแก
ผูหญิงสัญชาติไทยดวยเหตุผลเดียวกัน
อยางไรก็ตามเจาหนาที่สถานสงเคราะหและแผนกบริหารในจังหวัดอื่นหาวิธีที่จะทําใหมั่นใจวาแรงงานขาม
ชาติจะไดรับสวนหนึ่งของเงินสนับสนุนเชนเดียวกับที่คนไทยไดรับ
การแปลภาษาและการสื่อสาร
ในบานเกร็ดตระการและสถานสงเคราะหอื่นๆมีความหวงใยที่เกิดขึ้นจากขอคนพบในงานวิจัยนี้คือ การขาด
ลามแปลภาษาใหผูหญิง การแปลภาษามักจะไมคอยมีในสถานสงเคราะห บางโอกาสที่มีการจัดลามแตไม
มีคุณภาพ ประเด็นนี้อยางไรก็ตามดูเหมือนวาจะเกิดขึ้นไมเฉพาะแตในสถานสงเคราะห แตในหลายระยะของ
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กระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงกรณีที่ตองขึ้นศาล ในการสัมภาษณของตํารวจ และในการบังคับตรวจ
สุขภาพที่โรงพยาบาล ปรากฏวาการใชลามในการสื่อสารกับแรงงานหญิงขามชาติ ผูซึ่งเปนโจทกหรือพยาน
ในคดีคามนุษย เกิดขึ้นบางครั้งคราวและสวนใหญจะอาศัยในรูปแบบลามอาสาสมัครหรือบางครั้งผูหญิงหรือ
เด็กที่เกี่ยวของในคดีเองแปลใหคนอื่นๆ
เหตุผลหนึ่งของการขาดแคลนลามและขาดมาตรฐานในการฝกอบรมนั้นอยูภายใตนโยบายแรงงานขามชาติ
ลามแปลภาษาไมไดรับการตระหนักวาเปนอาชีพที่แรงงานขามชาติทําได นั่นหมายถึงหนวยงานหรือองคกร
เอกชนไมสามารถที่จะจางลามไดหรือแมกระทั่งใหเปนอาสาสมัครเพราะจะเปนการละเมิดกฎหมาย เครือขาย
ปฏิบัติการเพื่อแรงงานขามชาติ มูลนิธิรักษไทย มูลนิธิMAP และเอ็มพาวเวอร รวมถึงองคกรอื่นๆไดมีการ
เรียกรองอยางแข็งขันที่จะใหรัฐบาลยอมรับ “ลาม” ใหเปนอาชีพที่แรงงานขามชาติจดทะเบียนได
โดยเฉพาะการแปลในเรื่องสุขภาพและกฎหมาย
พยาน
งานวิจัยของเราพบวาในสถานสงเคราะหบางที่พนักงานบริการไมไดถูกกักตัวไวเพื่อฟนฟูหรือฟนคืนจาก
การคามนุษยแตขังเพื่อใหเปนพยานในคดีคามนุษย อีกครั้งหนึ่งที่เปนไปไมไดที่จะตัดสินวามีจํานวนผูหญิง
เทาไหรที่ปจจุบันนี้ถูกกักตัวไวในฐานะพยานในประเทศไทย อยางไรก็ตามกระบวนการนี้เต็มไปดวยการ
ละเมิด ผูหญิงที่ถูกกักเปนพยานประสบกับสภาวะเดียวกันกับคนที่ถูกคามนุษยรวมถึงการถูกบังคับขังในสถาน
สงเคราะห การถูกแยกจากครอบครัวและชุมชน และถูกเลือกปฏิบัติไมวาจะดวยเหตุของความเปนหญิงขาม
ชาติหรือเพราะเปนพนักงานบริการ อยางนอยมีการฟองรองหนึ่งคดี (ดูรายละเอียดจากสวนที่ 2 ดานลาง) ที่
สถานการณไดนําไปสูภาวะที่ยากลําบากในสถานสงเคราะห ผูหญิงที่ถูกกักขังไวเปนพยานไมประสงคจะเปน
พยานและไมตองการที่จะอยูในสถานสงเคราะห จึงไดกระทําการอยางเงียบๆในการประทวงเพื่อแสดงใหเห็น
การไมใหความรวมมือตอเจาหนาที่ในสถานสงเคราะห เพราะผูหญิงเห็นวาบทบาทของเจาหนาที่ในสถาน
สงเคราะหนั้นควรจะใหการสนับสนุนผูหญิงที่ตองการความชวยเหลือไมใชการกักขังผูหญิงโดยปราศจาก
ความยินยอม

“ฉันเปนนักสังคมสงเคราะหไมใชพัศดี ฉันอยากจะชวยคนไมใชมีสวนในการขังเธอ“
เจาหนาที่ในสถานสังคมเคราะหในประเทศไทย ที่ไมประสงคจะเอยนาม
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ปรากฏวาบอยครั้งที่สถานสงเคราะหมักจะใชเปนที่กักตัว ถึงแมวาความจริงเปนการผิดกฎหมายและละเมิด
สิทธิมนุษยชนของผูหญิงที่ถูกกักขังและสรางความลําบากใหกับผูหญิงและเจาหนาที่ในสถานสงเคราะห
อยางมาก
สิทธิในการทํางาน
ภายใตพระราชบัญญัติฯ บุคคลที่ถูกคามนุษยที่เปนผูใหญที่อยูในสถานสงเคราะหมีสิทธิและโอกาสในการ
ทํางานชั่วคราว หากเราตองอยูในปะเทศไทยเพื่อรอกระบวนการทางกฎหมายหรือกระบวนการในการสงกลับ
อยางไรก็ตามในงานวิจัยของเราคนพบวาสิทธินี้ไมไดถูกขยายใหผูหญิง ใน พ. ศ . 2554 ครั้งแรกในประเทศ
ไทย มีผูชาย 9 คน ทีถูกคามนุษยในอุตสาหกรรมประมงซึ่งไดอยูในสถานสงเคราะหในภาคใตไดรับโอกาส
อนุญาตใหทํางาน ผูชายไดรับอนุญาตใหออกไปขางนอกสถานสงเคราะหเพื่อทํางานกรรมกรในแตละวัน
และไดรับคาแรงวันละ 200 บาท (มากกวาคาจางขั้นต่ํา) กลับมาที่สถานสงเคราะหในเวลากลางคืน79 มี
ผูชายคนหนึ่งไดรับการอนุญาตใหอยูนอกสถานสงเคราะหกับภรรยาขณะที่รอโอกาสในการใหปากคําใหใน
ชั้นศาล อีกคนมีโอกาสในการออมเงิน 70,000 บาทระหวางที่รอ สถานการณเชนนี้หางไกลกับสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับผูหญิงที่ตองอยูในสถานสงเคราะหยิ่งนัก
ไมเคยมีผูหญิงคนไหนที่ไดรับอนุญาตใหออกไปทํางานหรือรวมกิจกรรมขางนอก

“ในประเทศไทยผูชายที่เปนเหยื่อของการคามนุษยและอยูในบานพักสามารถที่จะออกไปขางนอก
ได ในขณะที่เขารอคดีในชั้นศาล แตเราไมสามารถใหผูหญิงออกไปได ผูหญิงเราออนแอและมี
ความเสี่ยงที่จะถูกเลหเหลี่ยมมากกวาผูชายและอาจจะโดนหลอกอีกครั้ง ก็เลยแทนที่โดยการใหอยู
ขางในและเอางานมาใหผูหญิงทําหรือทํางานฝมือ”
นักจิตวิทยา บานเกร็ดตระการ
ผูหญิงที่บานเกร็ดตระการเหมือนกับผูหญิงที่อยูในสถานสงเคราะหอื่นๆ ตองทํางานประดิษฐตุกตาและงาน
ฝมือที่จะขายในรานของสถานสงเคราะห ซึ่งอยูดานหลังของสถานสงเคราะหในเกาะที่ตั้ง ผูหญิงไมไดรับ
คาจางจากงานที่ทํา และไมมีโอกาสในการตั้งราคาสินคาที่ผลิตหรือวาจะนําสินคาไปจําหนายที่ไหน และ
หากสินคาขายไดจะไดเงิน 70 % ของราคาสินคานั้น และสถานสงเคราะหเก็บเงินที่เหลือเพื่อเปนคา “วัสดุ
และคาสอน “หากสินคาขายไมได ผูหญิงก็จะไมไดเงินเลยสําหรับคาเสียเวลาและแรงงาน งานที่ผลิต
สินคานี้ไมไดเปนทางเลือก แตเปนสิ่งที่ตองทํา ราคาสินคาในรานราคาระลึกมีตั้งแต 25-300 บาท
ซึ่งกิจกรรมเชนนี้ไมไดเปนไปตามสิทธิของผูหญิงที่จะทํางานภายใตพระราชบัญญัติฯ เปนการเลือกปฏิบัติ
ดวยเหตุผลทางเพศที่ชัดเจน โดยเฉพาะเปนความโหดรายเพราะเราเปนผูหาเลี้ยงครอบครัว เรารูวา
ครอบครัวจะประสบกับความยากลําบากมากเนื่องมาจากการที่เราถูกกักขังและไมสามารถหารายไดได
ปญหาของสถานสงเคราะหในประเทศไทยไดถูกหยิบยกขึ้นมาหลายตอหลายครั้งโดยองคกรเอกชน นักวิจัย
แมกระทั่งคนอยูในขบวนการเคลื่อนไหวตอตานการคามนุษย เปนประเด็นที่ตองใหความสําคัญและแกไข
ในรายงานประจําปสถานการณการคามนุษยของรัฐบาลสหรัฐยังยกหยิบยกประเด็นปญหานี้วายังคงมีอยูใน
พ. ศ . 2554

“มีรายงานอยางตอเนื่องระหวางปวาเหยื่อการคามนุษยที่เปนคนตางชาติผูซึ่งหนีจากสถาน
สงเคราะห เพราะวากระบวนการทางกฎหมายที่ลาชาและเราตองถูกสงกลับ ความที่ไมสามารถหา
รายไดระหวางที่รอขึ้นศาลและอุปสรรคดานภาษา และการที่ไมเชื่อใจเจาหนาที่ของรัฐ มีการ
รายงานอยูตลอดวาการที่เราไมอยากระบุวาตนถูกคามนุษย เพราะวาระบบทําใหหมดกําลังใจ เชน
ปญหาของการที่ตองอยูในสถานสงเคราะหนาน ตองถูกสงกลับและกระบวนการในชั้นศาล”
(รายงานประจําปสถานการณการคามนุษยของรัฐบาลสหรัฐ พ. ศ . 2554 )

“สําหรับคนที่ไมยอมรับงานที่พวกเราทําหรือเขาใจผิดตอสภาวะแวดลอมของพนักงานบริการยุค
ใหมในประเทศไทย เขาอาจจะเชื่อวาอะไรก็ดีกวาสภาพตอนที่เขาเจอเรา บางคนที่อยูขางนอก
อาจจะคิดวาการนั่งอยูในบานพัก เย็บผา ไดกินอาหารและอยูฟรี จะดีกวาการทํางานกลางคืนใน
บานสาวมาก บางทีเขาอาจจะคิดวาเราไมมีอะไรที่ดีกวานี้แลวที่จะทําในเวลาของเรา ดังนั้นเรา
ตองแสดงใหเขาเห็นวากอนหนานี้เรามีอิสรภาพ เรามีรายไดที่ดีเลี้ยงครอบครัวของเรา เราไมใช
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ภาระที่ประเทศไทยตองมารับผิดชอบ เราสนุกกับสิ่งที่เราทํา เราตองทําใหเขาเห็นวาเวลาที่เรามี
ครอบครัว อิสรภาพและความเปนอิสระของเรานั้นมีคาเทาๆกับของเขา แตวาเราจะแสดงใหเขาเห็น
สิ่งเหลานี้ใหไดอยางไร ”

จากการอภิปรายของทีมทําวิจัย

การไดรับคาชดเชย
บุคคลที่ถูกคามนุษยในประเทศไทยมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมวาจะโดยกระบวนการทางอาญาจาก
อาชญากรรมการคามนุษยที่มีผูกอขึ้น หรือผานทางศาลแรงงานจากการถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
อยางไรก็ตามดูเหมือนวาผูห
 ญิงที่ถูกคามนุษยเพื่อการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณีไม
คอยมีใครไดรบ
ั คาชดเชยหรือมีการเขาถึงกระบวนการในการเรียกรอง เหมือนกับคนทุกคนหากเราถูกคา
มนุษยเรามีสิทธิภายใตพระราชบัญญัติฯเพื่อใหพนักงานอัยการเรียกรองคาเสียหายจากการกระทําทางอาญา
จากเงินและทรัพยสินของผูคามนุษยเพื่อจายใหเราสําหรับการเยียวยา
พระราชบัญญัติฯอนุญาตใหรัฐยึดทรัพยบุคคลที่ศาลพิพากษามีความผิดและนําเงินไปใสในกองทุนปองกัน
การคามนุษยระดับชาติเพื่อใชในการชวยเหลือบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษยหรือกิจกรรมที่ใชใน
การตอตานการคามนุษย ในปงบประมาณ พ. ศ . 2554 มีการยึดทรัพยทั้งหมดเปนจํานวน 7,000,000 บาท
ขอมูลระดับชาติวาดวยการเรียกรองสิทธิคาชดเชยเปนกระบวนการที่ยากตอการเขาถึง มีการจายคาชดเชยใน
กรณีที่เปนแรงงานบังคับของแรงงานขามชาติในอุตสาหกรรมประมง และมีขอมูลหลักฐานที่วาการเรียกรอง
คาชดเชยในชัน
้ ศาลมีมากขึ้นสําหรับบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษยในปที่แลว80
ระหวางที่มีการทําวิจัยเราไดเพียรพยายามหารายงานวาดวยคาชดเชยที่ไดใหแกผูเยาวที่ถูกคามนุษยหรือถูก
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี องคกรเอกชนและเจาหนาที่ของรัฐโดยทั่วไปไมไดทราบวา
มีการจายคาชดเชยใหบุคคลที่ถูกคามนุษยสูอุตสาหกรรมบันเทิง เปนประเด็นที่นาหวงใยยิ่งเนื่องจากจํานวน
ของเราพนักงานบริการที่มีจํานวนมากที่ตองถูกจับและมีการดําเนินคดีในประเทศไทยแตไมมีกรณีที่ประสบ
ความสําเร็จทีเ่ งินชดเชยจากการคามนุษยมีการรายงานใน พ. ศ . 2553 ในสวนของการคามนุษยหรือถูก
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี
การเรียกรองใหมีการชดเชยเปนเรื่องยากและกระบวนการใชเวลานาน อยางไรก็ตามในพระราชบัญญัติฯได
กําหนดใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีหนาที่ในการสนับสนุนบุคคลที่ไดรับผลกระทบ
จากการคามนุษยสามารถที่จะเรียกรองคาชดเชยผานทางกระบวนการทางกฎหมายได กฎหมายระบุวา
พนักงานอัยการหรือเจาหนาที่ที่สอบสวนตองแจงใหบุคคลทราบวาตนมีสิทธิที่จะไดคาชดเชยและพนักงาน
อัยการตองเปนตัวแทนในชั้นศาล การเรียกรองคาชดเชยในแตละกรณีตองไดรับการอนุมัติจากผูพิพากษาที่
นั่งบัลลังกในคดีนั้น จํานวนเงินคาชดเชยใหขึ้นอยูกับความรายแรงของอาชญากรรมที่กอขึ้นและจํานวน
ทรัพยสินของผูคามนุษย
กระบวนการทั้งหมดนี้ใชเวลากวาแรมปกอนที่จะเสร็จสิ้นไมรวมถึงการที่กระบวนการศาลลาชาในการพิจารณา
โดยแทจริงขอมูลจากสํานักงานอัยการสูงสุดในประเทศไทยแสดงใหเห็นวาคดีการคามนุษยใชเวลา มากกวา
15 เดือนและมีแค 23 คดีที่ไดรับคาชดเชยหลังจากกระบวนการสิ้นสุด (นอยกวาสองคดีตอเดือน ) จากการ
ทํางานของพนักงานอัยการที่ทํางานเต็มเวลา 8 คน81ไมมีขอมูลที่เขาถึงไดในรายละเอียดของคาชดเชยที่
ไดรับ เปนการยากที่จะทราบวาใครไดหรือไมไดคาชดเชย
การขาดซึ่งการมีอยูของการเรียกรองดังกลาวทําใหเราเชื่อวากระบวนการไมนาจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เกิดขึ้น
ประจําและเขาถึงไดสําหรับบุคคลที่ถูกคามนุษยทุกคนในประเทศไทย กระบวนการในการไดรับคาชดเชยนั้น
ตองมีการสืบหาและติดตามตอกับกระทรวงยุติธรรม
เมื่อไมนานมานี้ในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีผูเยาวสามคนที่ถูกขัง 8 เดือน และเร็วๆนี้ถูกสงกลับประเทศตน
ทาง ไมมีการเรียกรองคาชดเชยใหผูหญิงทั้งสาม แตละคนไดรับเงิน 4,000 บาทจากองคกรที่ทํางานหลัก
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ดานการคามนุษย Trafcord กอนที่จะถูกจับพวกเขาไดรับการจางงานเปนพนักงานเสริฟและนักรองในคารา
โอเกะ และไดเงินเดือน 4,000 บาท และยังมีทิป สวนใหญแตละเดือนรวมรายไดจะมีเงินประมาณ 5,0006,000 บาทตอเดือน ผูหญิงควรจะมีรายไดอยางนอย 40,000 บาทระหวางชวงเวลาที่ถูกขัง สิบเทา
มากกวาเงินที่ไดรับ เงินที่ไดหากเทียบแลวเทากับคาแรงกอนที่จะถูกจับแคหนึ่งเดือน หรือบางทีอาจจะเปน
การกระตุนไมใหกลับมาที่เมืองไทยอีก

“เคาใหเงินเราแตละคนคนละ 4,000 บาทและบอกกับฉันวาติดตอพวกเขาไดหากอยากจะทํางาน
เย็บผาที่บาน”
อาหมี่ ภาคีทําวิจัย อาขาจากรัฐฉาน พมา
ในทางตรงกันขาม คนไทยที่กลับมาประเทศหลังจากที่ถูกคามนุษยในตางประเทศมักจะไดรับคาชดเชยจาก
รัฐบาลในประเทศนั้นประมาณ 30,000 บาท ซึ่งเงินสวนนี้แยกมาจากเงินที่ไดรับจากคาชดเชยที่ศาลใน
ประเทศนั้นสั่งใหไดรับและไมไดมีขอแมวาจะตองใหการเชนไรในชั้นศาลถึงจะๆไดรับเงิน
ถึงกระนั้นความรูสึกของคนที่ถูกคามนุษยจะยังคงเควงควาง แตเงินทุนที่บริหารจัดการโดยองคการระหวาง
ประเทศและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยสามารถที่ใชสําหรับกิจกรรม เชนการให
การศึกษา คาใชจายดานสุขภาพหรือการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย ไมสามารถใชอยางเสรีและมีเงื่อนไข
เชน ไมควรใชในการจายหนี้ที่เกิดจากการยายถิ่นและจํานวนนอยที่สามารถใชไดกับสิ่งพื้นฐานที่จําเปนตอ
ชีวิต
การถูกสงกลับเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
ระยะเวลาที่ยาวนานในการกักขังบุคคลในสถานสงเคราะหในประเทศไทยนั้นสาเหตุมาจากความลาชาใน
กระบวนการการสงกลับ ในพระราชบัญญัติฯและในการอภิปรายเรื่องการตอตานการคามนุษยถูกเรียกวา การ
กลับคืนภูมิลําเนา แตประสบการณของพนักงานบริการแรงงานขามชาติเรียกมันวาการถูกสงกลับ เพราะไมมี
องคประกอบของความยินยอมในกระบวนการ ไมมีการเคารพประสบการณของการมีชีวิต เราจึงเรียกวาการ
สงกลับในงานวิจัยของเรา ปรากฏวาในรายงานเอกสาร การสงกลับของบุคลที่ถูกคามนุษยคอนขางจะมีความ
ตรงไปตรงมาและครอบคลุม
กระนั้น ถึงแมวาจะมีขอตกลงและบันทึกขอตกลงฯ แบบทวิภาคี และการจัดฝกอบรมใหแกเจาหนาที่ของรัฐ
เหลือลน กระบวนการสงกลับระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานก็ยังคงเต็มไปดวยความยุงยาก
กระบวนการการสงกลับของบุคลที่ถูกคามนุษยเปนกระบวนการของรัฐตอรัฐ โดยที่มีองคกรเอกชนที่ตั้งใน
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานอํานวยความสะดวก การทําวิจัยของเรามีขอจํากัดในการหารายละเอียด
ลักษณะของกระบวนการสงกลับของบุคคลที่ถูกคัดเลือกวาเปนผูเยาวที่ถูกคามนุษยเนื่องจากการถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี เราไมไดคนพบวากระบวนการที่ใชนั้นเหมือนหรือตางจากที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลที่เปนผูใหญหรือกับแรงงานที่ทํางานในอาชีพอื่นๆ แนนอนวาผูชายที่ถูกชวยเหลือจากการคา
มนุษยที่ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการทํางานประมงไมไดผานกระบวนการแบบเดียวกันและไมมี
การลาชาในกระบวนการ82
ในขั้นแรกบุคคลจะถูกสัมภาษณถึงสภาวะแวดลอมของบานผูหญิงโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและ
เจาหนาที่สวัสดิการจากประเทศไทยและเจาหนาที่จากประเทศตนทางซึ่งโดยทั่วไปจะเปนเจาหนาที่
สถานทูต เจาหนาที่ในประเทศตนทางซึ่งบางครั้งไดรับการชวยเหลือจากองคกรเอกชนจะเริ่มหาเบาะแส
ครอบครัวจากขอมูลที่ไดให หากพบครอบครัวแลวมีการประเมินวาครอบครัวพรอมที่จะรับคืนผูเยาวที่ถูกคา
มนุษยประกอบกับความสามารถของครอบครัวในการปองกันมิใหถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบซ้ําใน
อนาคต
หลังจากที่ประสบความสําเร็จในการประเมินและการติดตอ บุคคลจะถูกสงไปที่ชายแดนไทย-พมา มีการสง
ตัวใหเจาหนาที่ที่อยูอีกฝง บางครั้งผูหญิงตองถูกขังอีกครั้งโดยรัฐบาลในประเทศของตนกอนที่จะสงกลับ
บานหรือเจอกับครอบครัวอีกครั้ง
สําหรับคนไทยที่กลับมาจากตางประเทศ องคกรเอกชนและเจาหนาที่สวัสดิการจะใหการสนับสนุนและ
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ติดตามหาบุคคลหรือครอบครัวอยางมีเงื่อนไขภายในระยะเวลา 3 ป การใหการสนับสนุนรวมถึง การให
คําปรึกษา เงื่อนไขทางสังคม การศึกษาและการสนับสนุนทางอาชีพ อยางไรก็ตามกระบวนการในการขอ
ความชวยเหลือจะมีความยุงยากตามเงื่อนไขราชการ บุคคลสามารถไดรับการสนับสนุนดานการเงินมักจะ
ไดรับอุปกรณในการประกอบอาชีพแทนเงินจากองคกรเอกชนเพื่อใชในการหารายได ตัวอยางเชน ผูหญิง
ไดรับจักรเย็บผาเพื่อตั้งรายเย็บผา
ทั้งเจาหนาที่ไทยและองคกรเอกชนยืนยันถึงปญหาของระยะเวลาหลายวันที่ตองใชในกระบวนการสงกลับ
ระหวางรัฐ
ในพมามีสาเหตุหลายประการที่ทําใหมีการลาชาอยางเรื้อรัง ผูคนจํานวนมากจากพมาไดยายถิน
่ เพื่อหนีการ
ประหัตประหารจากรัฐบาลพมา ผูหญิงสวนใหญมาจากรัฐที่มีกลุมชาติพันธุและมีสงครามการตอสู และมีการ
ใชการขมขืนเปนอาวุธสงคราม ทําใหผูหญิงและเด็กมีความเสี่ยงโดยเฉพาะ
เราไมสามารถหาไดวามีการคุมครองอยางเปนระบบในระบบการสงกลับเพื่อคุมครองบุคคลที่อาจจะเสี่ยงจาก
การประหัตประหารจากรัฐบาลพมาหรือกลุมติดอาวุธกลุมอื่นหลังจากที่ผห
ู ญิงกลับไปแลว
ใน พ ศ . 2554 มีการกลาวหาวา กองกําลังกะเหรี่ยงประชาธิปไตยฝายพุทธ ( ดีเคบีเอ) ซึ่งเปนฝายเดียวกับ
ทหารพมาไดมีสวนเกี่ยวของในการกรรโชกเงินกอนใหญจากหรือบุคคลที่ถูกคามนุษยที่ถูกสงกลับฝงพมา
จากฝงไทย 83 ยิ่งกวานั้น มีการยืนยันจากพนักงานบริการที่มาจากพมาทุกคนถึงทัศนคติที่ดูถูก ตัดสินคน
และมักจะอาฆาตของเจาหนาที่พมาตอผูหญิงที่ถูกสงกลับหลังจากที่มีการคัดเลือกวาเปนบุคคลที่ถูกคา
มนุษยในอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย
ความลาชายังมีสาเหตุมาจากการที่สิ่งที่เปนโครงสรางพื้นฐานในพมาโดยเฉพาะในพื้นที่กลุมชาติพันธุที่
ไมไดรับการสนใจมาหลายทศวรรษ ชื่อถนน เลขที่บานและแมกระทั่งชื่อเมืองอาจจะไดรับการรูจก
ั ในหลาย
ชื่อและไมมีการบันทึกที่เปนทางการ นอกจากนั้นคนที่มีประสบการณกับเจาหนาที่พมาจะระมัดระวังที่จะบอก
วาตนอยูที่ไหนจริงๆ

“แมกระทั่งในกระบวนการของการพิสูจนสัญชาติ เจาหนาที่จะมาที่บาน มาดูวาเรามีเงินเทาไหร
เพื่อใหเห็นวาเรามีการใชชีวิตอยางไร เพราะวาจะไดประเมินไดถูกวาจะเรียกเก็บเงินภาษีจากเรา
เทาไหร บางทีเคาอาจจะทําเหมือนกันก็ไดนะหรือวาอาจจะแยยิ่งกวานั้นหากเราถูกคามนุษย“
นวน ภาคีทําวิจัย พนักงานบริการไทใหญ
เมื่อพนักงานบริการขามชาติซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Empower กลับบานชั่วคราวที่ประเทศจีน พมา ลาว ผูหญิง
มักจะสงขาวใหเราทราบประจําไมวาจะเปนทางโทรศัพท face book หรือทางเครือขายที่กวางขวางของ
พนักงานเอง
มีความตางอยางชัดเจนเมื่อบุคคลถูกสงกลับจากกระบวนการที่เปนทางการในสวนของรัฐเรื่องคามนุษย เมื่อ
ผูหญิงกลับไปแลว แทบจะไมมีหรือไมมก
ี ารติดตามเลย องคกรเอกชนที่ทํางานตอตานการคามนุษยได
ยอมรับวาไมมใี ครติดตอกลับมาเลย เราไดทราบวาองคกรเอกชนและรัฐบาลในประเทศไทยมีอุปสรรคมากใน
การติดตามหรือแมกระทั่งการจัดประชุมเพือ
่ ติดตามกระบวนการ
ในพมาการติดตอสื่อสารและการวางแผนตองไดรับการอนุมัติจากฝายบริหารสวนกลางของทหารพมา มักจะ
ไมมีการอนุญาตหรือมีการอนุญาตแบบมีเงื่อนไขที่ทําใหการประชุมไมมีประโยชน องคกรเอกชนระหวาง
ประเทศกลุมหนึ่งบอกกับเราวาศูนยไทยไมเคยไดมีโอกาสพบกัน แมกระทั่งการพบปะที่ไมเปนทางการ เชน
การทานอาหารเย็นรวมกันในแตละฝงของชายแดนกับเจาหนาที่ท่อ
ี ยูในฝงพมา นอกจากนั้นการเดินทางถูก
จํากัดในพมา นั่นหมายถึงในความเปนจริงเปนไปไมไดที่องคกรเอกชนหรือเจาหนาที่ของรัฐในฝงไทยจะ
ทราบวาบุคคลที่พวกเขาสงกลับไปไดรับการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพหรือไม หรือปลอดภัยในพมาหรือไม
ในลาวและจีนโดยทั่วไปมีการขาดแคลนองคกรเอกชนและไมมีการประสานงานติดตามจนถึงปจจุบัน ผูหญิง
และเด็กที่กลับไปที่ลาวจะตองสงกลับไปที่เมืองหลวงที่ซึ่งเธอจะถูกขังอีก 12 เดือนกอนที่จะมีการจัดการให
กลับบาน ประเด็นนี้ไดมีการหยิบยกอยางชัดเจนในรายงานสถานการณการคามนุษยประจําปของประเทศไทย
โดย รัฐบาลสหรัฐ 2554
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เปนเรื่องตลกรายที่เวลาที่ผูหญิงกลับไปถึงบานแลว กลายเปนวาผูหญิงซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับ
ผลกระทบจากการคามนุษยหรือถูกคามนุษยนั้นตองอยูในหองกักมากกวาเวลาที่คนที่ถูกพิพากษา
วามีความผิดฐานคามนุษยติดอยูในคุก
มีเงินทุนที่ใชไดจากองคกรเอกชนที่ตอตานการคามนุษยที่สนับสนุนคนที่จะถูกสงกลับไปที่พมา ลาวและ
กัมพูชา อยางไรก็ตามในความเปนจริงไมสามารถเขาถึงได องคกรเอกชนบอกวานั่นเปนเพราะวาผูหญิงไม
สามารถเปดบัญชีธนาคารได ในประเทศไทยหรือในประเทศของตนและไมสามารถที่จะถือเงินสดไปได
ระหวางเดินทางกลับบาน เพราะตามปกติจะถูกเจาหนาที่ในประเทศไทยหรือในประเทศของตนที่ทุจริตยึด
เอาไปได
อยางไรก็ตามแรงงานขามชาติ รวมถึงผูหญิงที่มาจากพมาปกติแลวจะสงเงินกอนใหญกลับไปใหที่บาน หาก
มีการเชื่อวาผูห
 ญิงจะสามารถจัดการกับเงินเองได เรามั่นใจวาผูหญิงและเด็กจะสามารถหาทางที่ปลอดภัย
เพื่อจะสงเงินใหครอบครัวได
ทั้งองคกรเอกชนและเจาหนาที่ของรัฐยอมรับวาหลายคนที่ถูกสงกลับขามชายแดนไปแลวจะหันหลังกลับมา
ที่ประเทศไทยอีก เราพบวานี่เปนผลลัพธโดยธรรมชาติของการใชยุทธศาสตรที่มิไดแยกอยางชัดเจนระหวาง
พนักงานบริการแรงงานขามชาติ พนักงานเสริฟ การลักลอบขนยายแรงงานขามชาติ การกูเงิน แรงงานขัด
หนี้ พนักงานบริการและการคามนุษย อีกทั้งยุทธศาสตรในปจจุบันไมมีหนทางที่จะแกสาเหตุของการคา
มนุษยหรือสนองความตองการของบุคคลที่ถูกคามนุษย

“เรามาเพื่อสรางชีวิตใหมใหครอบครัว ไมไดมาเพื่อใหสงกลับบานดวยมือเปลาและรูสึกอัปยศ หาก
มีเรื่องเลวรายกับเรา เราตองการเปลี่ยนที่ทํางานใหมเพื่อหานายจางใหมที่ดีกวา “
แดง หมู , ภาคีการทําวิจัย, พนักงานบริการแรงงานพมา, แมสาย
“หลังจากที่ถูกกักซะนาน ฉันตองกลับไปที่บาน เพื่อไปใหครอบครัวเห็นวาสบายดีและจะตรงดิ่ง
กลับมาประเทศไทย”
บิม , ภาคีการทําวิจัย, พนักงานบริการแรงงานลาว อุดรธานี
องคกรเอกชนบางที่ระบุวาการใหการอบรมและฝกทักษะที่มีใหบุคคลที่ถูกคามนุษยในประเทศไทยนั้นมี
ขอจํากัดและไมมีโอกาสในการทํางานเนื่องมาจากขาดการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 84 ในขณะเดียวกันไมมีทาง
เลยที่จะตรวจสอบตัวเลขของผูที่กลับมาประเทศไทย จากการเพียรหาหลักฐานที่มีเราพบวาคนสวนใหญ
กลับมาทํางานในไทยภายในหนึ่งปหลังจากที่ถูกสงกลับ
องคกรเอกชนที่ตอตานการคามนุษยและเจาหนาที่ของรัฐไดระบุอยางรวดเร็วถึงความยากจนและการวางงาน
ภายในประเทศเพื่อนบานเปนสาเหตุหลักของการคามนุษย85
อยางไรก็ตามการวิจัยแสดงใหเห็นวาในขณะที่ความยากจนและการวางงานเปนสาเหตุหลักของการคามนุษย
แตการที่ผูหญิงไมสามารถเขาถึงเอกสารการเดินทางและการจํากัดดานคนเขาเมืองรวมกับการบังคับใช
กฎหมายและมาตรฐานแรงงานที่มีนอย รวมถึงความลาสมัยที่ยังมีการทําใหงานบริการเปนความผิดทาง
อาญา สิ่งเหลานี้ประกอบกันและสรางพื้นที่ใหมีการคามนุษย
การปองกัน –หยุดการคามนุษยผานทางการใหการศึกษาและสรางตระหนัก
กิจกรรมการปองกันการคามนุษยในประเทศไทยที่มีการรายงานพบวา การรณรงคสรางความตระหนัก การ
ฝกอบรม การจัดการอภิปราย เอกสารสิ่งพิมพหรือเอกสารในภาษาของแรงงานและโครงการที่มุงเปาไปที่
กลุมเปาหมายหรือกลุมที่ถูกคัดเลือกวาเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงตอการคามนุษย
จากรายงานของรัฐบาลแจงวาระหวาง พ .ศ . 2553- ตนป 2554 ไดเขาถึงประชาชนมากวา 3,000 คนผูซึ่ง
84

สัมภาษณมูลนิธิ ศูภนิมต
ิ เชียงใหม มีนาคม 2554

85

การประชุมระหวางรัฐบาลไทยและลาวเรื่องการตอตานการคามนุษย มุกดาหาร มิถุนายน 2554
~ 82 ~

เปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูงและเขาถึงนายจางประมาณ 2,000 คน เพื่อสรางความตระหนักเรื่องการคามนุษย
ในชวงระยะเวลาเดียวกัน Empower ซึ่งมีทรัพยากรที่นอยกวามากไดเขาถึงพนักงานบริการประมาณ 30,000
คน รวมถึงพนักงานบริการแรงงานขามชาติ ในหลายสวนของอุตสาหกรรมบันเทิง
ในตนป พ .ศ . 2554 พนักงานบริการในเชียงใหมไดรบ
ั การเชิญผานทาง Empowerเพื่อเขารวมการฝกอบรม
ที่จัดโดยองคกรเอกชนเรื่องการคามนุษย เปนการประชุมหนึ่งวันที่มีผูฟงการนําเสนอคําบรรยาย 100 ที่สวน
ใหญเปนเด็กผูชาย นี่เปนครั้งแรกที่เราไดยินการใหการศึกษาที่มีวัตถุประสงคเพื่ออุตสาหกรรมบันเทิง
ในชวงแรกของการทําวิจัยไมมีพนักงานบริการแรงงานขามชาติคนไหนที่เคยไดยินหรือเขาใจมโนคติของคํา
วา “การคามนุษย “และไมมีใครทราบวามีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการคามนุษย แตผูหญิงสวนใหญเขาใจ
คําวา “ถูกหลอก “ แตดังที่ไดกลาวไปแลวในบทที่หนึ่งวาถึงแมจะเปนเรื่องเกาแตวาไมใชประเด็นปกติที่
ผูหญิงเห็นหรือมีประสบการณในการทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงในปจจุบัน
การขาดความตระหนักถึงกฎหมายเกี่ยวกับการคามนุษยในหมูพนักงานบริการชี้ไปที่ความลมเหลวของ
โครงการปองกันการคามนุษยระดับชาติในประเทศไทย ถึงการเขาถึงกลุมที่ถูกหาวาเปนกลุมที่มีความเสี่ยง
สูง
เจาของสถานบันเทิงและนายจางในอุตสาหกรรมบันเทิงยังคงมีความเขาใจที่นอยนิดตอขอมูลเรื่องการคา
มนุษย เจาของสวนใหญเคยไดยินและมีมโนคติเรื่องการคามนุษยอาจจะทางทีวี จากตํารวจหรือจากเพื่อน
แตไมไดหมายความวาเขาจะเขาใจวามันเกี่ยวของกับเขาหรือธุรกิจที่เขาทํา บางคนเห็นวาสวนมากจะ
เกี่ยวกับการที่แรงงานขามชาติไมมีบัตรประจําตัว
สวนคนที่ทราบดีอยูแลววามีกฎหมายการคามนุษยมองวามันเปนการเปดโอกาสใหตํารวจที่ทุจริตไดทําการ
กรรโชกเงินจากพวกเขาอีก คนที่จางแรงงานขามชาติมีประสบการณในการเรียกรองใหเพิ่มเงินใตโตะให
ตํารวจนับตั้งแตมีการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้
เนื่องจากวานายจางและผูจัดการเปนบุคคลเบื้องตนที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการจางและสภาพการทํางานของเรา
ดังนั้นจะมีประโยชนหากมีการรณรงค ดําเนินการจัดการศึกษา รวมถึงการเนนไปที่บทลงโทษสําหรับการคา
มนุษย ดวยจุดมุงหมายเชิงบวกเพื่อเปนการลดการแสวงหาประโยชนและปรับปรุงสภาพการทํางานใน
อุตสาหกรรมของเรา
อุตสาหกรรมของเราคอนขางจะเปดและงายในการเขาถึงทั้งพนักงานบริการและนายจางประกอบดวยการ
ออกแบบโครงการปองกันและการใหการศึกษาที่เหมาะสม อยางไรก็ตามกิจกรรมการปองกันการคามนุษย
เพื่อแกไขปญหาการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีนั้นกลับปรากฏวาเนนไปที่โครงการขององคกร
เอกชนในจังหวัดหรือชุมชนที่ยากจนกวาเพื่อใหขอความที่เตือนบงเพื่อตอตานการคาประเวณี โครงการให
โอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพสําหรับผูหญิงและเด็ก เปนเรื่องที่ดีที่วาผูหญิงและเด็ก
สามารถที่จะเขารับสิทธิทางการศึกษาผานโครงการนี้และเสริมสรางทักษะของตัวเอง รวมถึงความมั่นใจ
อยางไรก็ตามเปนเรื่องที่นาผิดหวังที่กิจกรรมตางๆเหลานี้ไมไดจัดใหเพื่อผลประโยชนของผูหญิงโดยแทจริง
เพราะที่จริงแลวเปนการปองกันการคามนุษยเทานั้นเอง
ยิ่งกวานั้นเรื่องที่สับสนคือ ถึงแมวาจะมีการใหทุนและทรัพยากรมาที่ใชในการรณรงคปองกันและสรางความ
ตระหนักระดับชาติแกองคกรเอกชนมากกวา 60 องคกรและกระทรวงหลายกระทรวงของรัฐ แตผูหญิงที่
ทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศยังมีขอจํากัดในความรูเกี่ยวกับประเด็นการคามนุษยในสวนของการ
ปองกันและคุมครอง
เงินทุน –เอาเงินมาใหดูกอน
ความไมโปรงใสในการใชจายงบประมาณของรัฐในกิจกรรมการตอตานการคามนุษยในประเทศไทย ทีม
วิจัยไดขอขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดคาใชจายของรัฐในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคามนุษยได แตไมมีการตอบ
จากรัฐ ไมมีรายงานขอมูลที่ทําใหประชาชนเขาถึงไดในการบริหารจัดการกองทุน ถึงแมวาจะมีการกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติฯ ขอมูลดานลางนี้ไดเปนการสรุปจากขอมูลที่มีอยูนอยที่ปรากฏอยูในที่สาธารณะ
จากการรายงานขาวใน พ. ศ . 2548 ตอนที่กองทุนปองกันการคามนุษยพึ่งตั้ง งบประมาณเบื้องตน 500
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ลานบาท ไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร.86
3 ปตอมา อยางไรก็ตาม ในรายงานสถานการณการคามนุษยประจําปของประเทศไทย โดย รัฐบาลสหรัฐ
อางวาในทางปฏิบัติมีการใชเงินไปจริง 75 ลานบาท ซึ่งใชเปนคาใชจายในการชวยเหลือบุคคลที่ไดรับ
ผลกระทบจากการคามนุษยและสนับสนุนโครงการการตอตานการคามนุษย ตั้งแตนั้นมาคาใชจายปรากฏวา
่ งบประมาณที่ใชในการปองกันและปราบปราม
ลดลง ดวยการสรุปงบประมาณของรัฐบาลไทย87 รายชือ
การคามนุษยทีหมุนเวียนงบประมาณตั้งแต พ. ศ .2552
ขอมูลการจัดสรรงบประมาณแสดงใหเห็นวาใน พ. ศ .2552 มีการจัดสรรงบประมาณ 10 ลานบาท ใน พ. ศ
2553 ไมไดรบ
ั การจัดสรรงบประมาณและ ใน พ. ศ .2554 ไดรับ 20 ลานบาท อยางไรก็ตามตัวเลขเหลานี้
ไมไดแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคาใชจริงของรัฐในกิจกรรมการตอตานการคามนุษย
ใน พ. ศ 2553 รัฐบาลอภิสิทธิ์ระบุในสองปที่ผานมารัฐบาลไทยไดจัดสรรงบประมาณกองทุนการคามนุษย
รวม 8.5 ลานบาท เพื่อชวย 498 คนที่ไดรับผลกระทบ และเงินอีก 56 ลานใชในการสนับสนุน 103
โครงการ ที่ดําเนินงานโดย 61 องคกร การจัดสรรงบประมาณนี้เราเดาวานาจะรวมถึง 7 ลานบาทที่ยึดมาจาก
ผูคามนุษยดวย 88 นั่นหมายความวาเฉลี่ยแลวมีการใชงบประมาณตอบุคคลที่ไดรับผลกระทบคนละ 17,000
บาท ตั้งแต พ. ศ 2552- 2553
ในรายงานสถานการณการคามนุษยประจําปของประเทศไทย โดย รัฐบาลสหรัฐ ระบุวาใน พ. ศ 2553
กระทรวงการตางประเทศใชงบ 5.9 ลานบาทในกิจกรรมการรณรงค ใหขอมูลและความตระหนักเพื่อการ
คุมครองและปองกันการคามนุษยรวมถึงเยาวชน รัฐบาลและองคกรเอกชน ในรายงานสถานการณการคา
มนุษยประจําปของประเทศไทย โดย รัฐบาลสหรัฐ พ. ศ 2554 ระบุวารัฐบาลไทยใชงบประมาณ 6 ลาน
บาทจากงบประมาณดังกลาวในการชวยเหลือบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษยและสนับสนุนการเงิน
ตอกิจกรรมที่ตอตานการคามนุษยซึ่งมีการรายงานแคเพียงจํานวนนอยของงบประมาณทั้งหมดของรัฐที่ให
ชวยบุคคลที่ถูกคามนุษย
เปนไปไมไดที่จะคนควาจากตัวเลขดังกลาวถึงเจตจํานงดานงบประมาณของรัฐบาลไทยเพื่อตอตานการคา
มนุษย หรือประสิทธิภาพหรือการใหความสําคัญในการบริหารงบประมาณโดยรวม ปรากฏวาในตัวเลขของ
การใชจายเบื้องตนใน พ. ศ 2552และ ตั้งแต พ. ศ 2553 มีการประมาณการวาไดใชงบประมาณ 30 ลานตอ
ป สวนใหญไดจัดสรรไปที่องคกรหรือหนวยงานที่ทําการอบรมรณรงคดานขอมูลใหตํารวจที่ยังงงและสับสน
ฯลฯ ซึ่งเทียบเคียงกับจํานวนที่นอยในการจัดสรรเพื่อการชวยเหลือบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษย
ประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาตอตานการทุจริตในตําแหนงหนาที่ของสหประชาชาติใน พ. ศ 2554
แตคะแนนของประเทศไทยอยูในระดับต่ํา ที่ 3.5 ใน 10 ในดรรชนีโลกภาพลักษณคอรัปชั่น 89 เจาหนาที่
ภายในหนวยของการตอตานการคามนุษยกลายเปนประเด็น
มีประวัติที่ยาวนานของการคามนุษยโดยเจาหนาที่ของรัฐยอนกลับไปตอนสิ้นสุดสงครามโลกครัง้ ที่สอง ซึ่ง
ขยายไปหลายระดับ จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองในทองถิ่นผูซึ่งกรรโชกสินบนจากแรงงานขามชาติและ
ตัวแทน สภารัฐบาลในระดับจังหวัดผูซึ่งปกหลักการทําธุรกิจซึ่งขึ้นอยูกับแรงงานขามชาติ และโดยเฉพาะ
ภายในสวนของสํานักงานตรวจแหงชาติ จากตํารวจในทองถิ่นจนถึงตํารวจสวนกลางที่ทํางานในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงตอการคามนุษยสูง 90 ลาสุด ณ เดือนมกราคม พ. ศ 2554 เจาหนาที่ตํารวจระดับสูง 3 คน
ทํางานในหนวยตอตานการคามนุษย 3 ถูกยายไปในตําแหนงที่ไมมีบทบาทอะไร อยูระหวางการสอบสวนคดี
ทุจริตและรับเงินสินบน อยางไรก็ตามจนถึงปจจุบันถึงแมวาพระราชบัญญัติจะกําหนดบทลงโทษไวสูงสําหรับ
เจาหนาที่ที่สมคบหรือมีสวนรูเห็นในการคามนุษย แตยังไมมีการดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ การทําให
สาธารณชนตรวจสอบไดถึงความโปรงใสของรายงานทางการเงินของกองทุนการปองกันและปราบปราม
86

87

88

บทความ ศูนยปองกันการคามนุษยเปด งบประมาณอัดฉีด 500 ลานบาท หนังสือพิมพขาวสด 29 ตุลาคม 2549
สํานักงบประมาณ, ประเทศไทย–การสรุปงบประมาณ 2551, 2552, 2553, 2554;
บทความ ประเทศไทยกับเจตจํานงในการตอตานการคามนุษย (24/09/2553)

89

องคกรเพื่อความโปรงใสระหวางประเทศ ใหคะแนนประเทศแตละประเทศจาก 0-10 จากศูนยหมายถึงระดับของ
การทุจริตและสิบ อยูในระดับต่าํ
90
รายงานสถานการณการคามนุษยประจําปของประเทศไทย โดย รัฐบาลสหรัฐ 2554
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การคามนุษย จะเปนการชวยใหสาธารณชนมีความมั่นใจกับคณะกรรมการฯ
ประเด็นของการคามนุษยไดมีเนนจุดไปที่การปฏิบัติการระดับโลก หลายองคกรทั้งที่ไดจดทะเบียนและไมได
จดทะเบียนไดเขาถึงเงินทุนกอนใหญจากหนวยงานของแหลงทุน สหประชาชาติและหนวยงานใหการ
ชวยเหลือของรัฐบาลตางชาติ
รูปแบบสมัยใหมของการใหทุนการชวยเหลือการพัฒนาที่ตองรวมถึงการมีผูแทนและสามารถตรวจสอบได
ของประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายหรือไดรับผลกระทบจากโครงการที่มีการดําเนินงานนั้น แหลงทุนของ
Empowerตามธรรมดาจะกําหนดใหเราแสดงใหเห็นวาพนักงานบริการมีสวนรวมอยางไรในการออกแบบ การ
ดําเนินการและการประเมินงานที่เราทํา ความตองการเชนเดียวกันไดมีกับหลายกลุมที่ทํางาน ดาน
สิ่งแวดลอม การยายถิ่น ชนเผาดั้งเดิม เอชไอวี ผูใชยา มิติหญิงชายและอีกหลายๆประเด็น
อยางไรก็ตามกลุมที่ทํางานดานการคามนุษยดูเหมือนกับวาจะตางออกไปและไมสามารถตรวจสอบไดจาก
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการที่เขาทํางาน ตัวอยางเชน พนักงานบริการ กลุมแรงงานขามชาติ ฯลฯ ไมมี
กระบวนการในการรองทุกข การขาดการตรวจสอบติดตามจากภาคนอกอยางจริงจัง ในการปฏิบัติการและผล
จากการทํางานกับกลุมคนที่เขามีวัตถุประสงคจะชวยเหลือ
เราไมสามารถจะจินตนาการไดเลยวาองคกรที่ประสงคใหมีการขจัดการคาประเวณีจะสามารถคัดเลือกและ
ตอบสนองความตองการของบุคคลที่ถูกคามนุษยที่ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณีได
อยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร ในเมื่อเขาบอกวาการคาประเวณีทุกกรณีเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ ?
เรายังมีความหวงใยอีกวาองคกรจะสามารถหาจุดสมดุลในการมีความสัมพันธที่ดีกับกลุมพนักงานบริการ
เพื่อที่จะมีความเขาใจที่ดีขึ้นและการตอบสนองไดอยางไรเมื่อเขาตองทําตามขอเรียกรองขององคการเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐ ( USAID )ที่ตองแข็งขันในการตอตานการปฏิรูปตางๆที่พนักงานบริการ
ตองการเพื่อที่จะลดการแสวงหาประโยชนจากอุตสาหกรรมของเรา
องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐ (USAID) ไดใหทุนตอองคกรไทยที่ทํางานตอตานการคา
มนุษยใน พ. ศ . 2552-2553 จํานวนเงินตั้งแต 2.5 -22.5 ลานบาทตอหนึ่งองคกร สําหรับโครงการ 1-2 ป
สําหรับองคกรเหลานี้จะเปนภาวะกลืนไมเขาคายไมออกอยางชัดเจนในการหาทางที่จะทํางานกับเราและ
หาทางไมใหเกิดอันตรายกับเงินทุนที่ไดรับ
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มันเปนบรรยากาศของการบริหารจัดการผิดๆ มีวาระที่ขัดแยงและขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพของการ
ใชจายงบประมาณทั้งของรัฐและไมใชรัฐและทําใหเราประหลาดใจแคนิดหนอยที่วาทําไมกิจกรรมการ
ตอตานการคามนุษยถึงเปนไปในทางที่ไมถูกตอง
การขาดการประเมินผลกระทบตอการทํางานอยางสิ้นเชิงในการทํางานของกลุมที่ตอตานการคามนุษยและ
การที่ขาดความโปรงใสตอกลุมที่ไดรับผลกระทบเปนสิ่งที่ไมสามารถยอมรับไดโดยเฉพาะเรื่องที่มีเงินทุน
และทรัพยากรจํานวนมากที่ใหการสนับสนุนประเด็นนี้แตตามมาดวยการปฏิบัติที่ไมไดมาตรฐาน

ชนแลวหนี: เรื่องจริงจากการบุกจับและการชวยเหลือ
การบังคับใชพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ. ศ . 2551 ไดนําไปสูการขยายการ
กักขังที่ไมมีกฎเกณฑตอพนักงานบริการแรงงานขามชาติและกอใหเกิดการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผูหญิง
หลายเทา บุคคลที่ถูกจําแนกวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีมักจะ
โดยปกติถูกปฏิเสธสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานรวมทั้งสิทธิตางที่ไดระบุไวในพระราชบัญญัติการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย
ดานลางคือการบรรยาย 2สถานการณ ที่เกิดขึ้นระหวางที่เราทําวิจัย และตามมาดวยบทตอไปที่เราวิเคราะห
ถึงผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนที่ตรงขามกับภาระผูกพันของรัฐเพื่อการเยียวยา
การบุกจับและชวยเหลือ1 - เอ็มคาราโอเกะ เชียงใหม

คืนวันที่ 14 กุมภาพันธ เราไปเยี่ยมที่บาร คาราโอเกะเพื่อจะอวยพร สุขสันตวันวาเลนไทน เอาของขวัญ
เล็กๆนอยๆไปใหและคุยกับพนักงาน มีลูกคาอยูที่รานจํานวนพอสมควร ผูหญิงที่เราเจอยุงๆกับการทํางาน
และมีความสุขดี
วันที่ 16 กุมภาพันธ มีพนักงานจํานวน 14 คนทํางานที่รานเอ็มบารคาราโอเกะ เชียงใหม ทุกคนเปนกลุมชาติ
พันธ อาขา และหนึ่งคนมาจากพมา มีหนุมอาขา 3 คนทํางานในรานในงานปกติที่เขาทําคือการขับรถ
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มอเตอรไซคไปสงผูหญิงใหเจอกับลูกคา 2-3 คืนกอนมีกลุมลูกคาผูชายไทยมาที่บารถามหาเฉพาะเจาะจง
ไปที่ผูหญิงที่อายุนอยที่สุดและเสนอใหเงินมากกวาสองเทาจากราคาปกติเพื่อใหใชเวลารวมกัน จริงๆแลวมี
แรงงาน 3 คนที่อายุประมาณ 17-18 ป มีผูหญิงอยางนอยหนึ่งคนที่ทํางานแคเปนพนักงานเสริฟและเธอยัง
ไมไดตัดสินใจวาจะทํางานเปนพนักงานบริการหรือเธอยังไมพรอม เธอไมไดรูสึกกดดันวาจะตองทํางาน
บริการ จนกระทั่งผูชายเหลานี้เริ่มมาที่ราน
วันที่ 16 กุมภาพันธ ประมาณหาทุม เมื่อผูชายคนหนึ่งมาที่รานอีกครัง้ และเรียกหาผูหญิงที่อายุนอยที่สุด
สงไปทีโรงแรมที่ใกลๆราน ผูหญิงและเพื่อนอีกสองคนตัดสินใจไปกับลูกคา แทนที่จะจายเงินโดยตรงให
ผูหญิง ลูกคาคนนั้นยืนยันจะใหกับหนุมอาขาแทน คนละ 500 บาท รวมเปน 3,000 บาท
ทุกคนออกจากรานโดยรถตู ที่โรงแรมมีผูหญิงคนหนึ่งไดรับโทรศัพทจากลูกคาประจําของเธอ ที่เปนตํารวจ
เขาเตือนเธอวาสถานการณนั้นถูกจัดฉากขึ้นและลูกคาของเธอนั้นจริงๆแลวเปนตํารวจนอกเครื่องแบบ เธอวิ่ง
ผานระเบียงโรงแรมและเคาะประตูเพื่อบอกเพื่อน และหนีโดยการกระโดดจากระเบียงชั้นหนึ่ง ผูหญิงคนอื่น
ไมสามารถที่จะหนีไดเพราะถูกล็อคไวในหองน้ําโดยตํารวจ ตํารวจยึดกระเปาและโทรศัพทของเธอและพา
เธอไปสถานีตํารวจ
ระหวางเวลานัน
้ ที่บารคาราโอเกะเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่ง ตํารวจในเครื่องแบบพรอมอาวุธ 50 นาย
ประสานงานโดยหนวยงานตอตานการคามนุษยกรุงเทพฯ CTU) ไดเขาบุกจับในบาร ตรงไปที่ประตูเพื่อ
ปองกันไมใหมีการหนีและจับผูหญิง 8 คน ที่นั่น อีกทั้งยังมีเจาหนาที่องคกรเอกชน เจาหนาที่สวัสดิการ
สังคม เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและมีชางถายรูป ตํารวจคนบารยึดกระเปาของสวนตัวของผูหญิง โทรศัพท
เสื้อผาและเครื่องสําอาง
ตํารวจยังไดคน
 ที่พักของผูหญิงที่อยูใกลๆ แทบจะพลิกหองทั้งหองเพื่อหายาเสพติดหรือผูหญิงที่ถูกขังไว
ซึ่งตํารวจไมเจออะไร หนุมอาขา 3 คนและผูหญิง 8 คนถูกจับ ทุกคนถูกนําขึ้นรถบรรทุกของตํารวจและถูก
พาไปที่สถานีตํารวจ
ไมมีใครในชวงเวลาไหนระหวางนี้ที่แจงใหผูหญิงทราบวาทําไมเธอถึงถูกจับหรือมีสิทธิที่จะติดตอกับ
ครอบครัวและบุคคลที่สนับสนุนเธอได หรือเธอสามารถที่จะรองขอใหมีตัวแทนทางกฎหมายที่เปนอิสระได
การสัมภาษณเริ่มประมาณตีหนึ่ง ผูหญิงที่ถูกจับที่บารและที่โรงแรมถูกสัมภาษณที่สถานีตํารวจโดยตํารวจ
เจาหนาที่องคกรเอกชนและเจาหนาที่สวัสดิการสังคมจนถึงตีสาม ถึงแมในความเปนจริงผูหญิงมาจากพมา
และมีภูมิหลังที่ไมไดพูดภาษาไทย ไมมีการจัดลามใหเธอไมวาจะชวงเวลาไหนของการจับ
“ฉันคิดวาเราถูกจับเพราะไมมีบัตรประจําตัวประชาชน และเราพยายามจะเขาใจวาคําถามพวกนั้น
วาหมายความวาอยางไรและเราควรจะพูดวาอยางไร”
มีผูหญิงคนหนึ่งทีพิสูจนไดวามีสัญชาติไทย เธอถูกปรับ 200 บาทจากการมั่วสุมเพื่อการคาประเวณีและถูก
ปลอย เธอเปนผูแจงใหครอบครัวของผูหญิงคนอื่นทราบในวันตอมา ซึ่งจะใชเวลาหลายสัปดาหจนกวา
เจาหนาที่จะแจงใหครอบครัวผูหญิงทราบ
ทายที่สุดผูหญิงทุกคนไดรับบันทึกคําใหการและเธอตองลงลายมือหรือพิมพลายนิ้วมือ ไมมีผูหญิงคนไหน
อานภาษาไทยไดและเจาหนาที่ไมไดอานและแปลบันทึกคําใหการนั้นใหเธอฟงกอนที่จะใหพิมพลายนิ้วมือ
ภาพของบาร และผูหญิงถูกใสกุญแจมือและผูหญิงที่สถานีตํารวจถูกเผยแพรในสื่อออนไลนและหนังสือพิมพ
หลายฉบับในวันตอมา ในรายงานพวกนี้อางวามีผูหญิง 14 คนที่ถูกชวยเหลือจากการคาประเวณี สื่อมวลชน
ไดลงชื่อและที่อยูของบารและชื่อของหนุมอาขา 3 คนที่ถูกตั้งขอหาคามนุษยและเปนแกงขององคกร
อาชญากรรม
แปดโมงเชาวันที่ 17 กุมภาพันธ ผูหญิงถูกนําไปโรงพยาบาล และถูกตรวจอวัยวะเพศ ตรวจภายในและตรวจ
เลือดรวมถึงการตรวจเอช ไอ วี โดยไมมีการแปลภาษาและตรวจโดยผูหญิงไมไดเต็มใจ หลังจากการตรวจ
ไมมีการแจงผลใดๆใหผูหญิง
หลังจากนั้นสองถึงสามวัน ผูหญิง 13 คนถูกขังที่บานพักของสวัสดิการสังคมนอกเมืองเชียงใหม ผูหญิง 13
คน ไดปฏิเสธและยืนยันวาเธอไมไดถูกคามนุษยและทุกคนแจงวาเธออายุเกิน 18 ป ผลที่ตามมาคือการที่
เธอทุกคนถูกบังคับใหตรวจฟน ผูหญิง 4 คนถูกบังคับใหเอ็กซเรยเพือ
่ พิสูจนวาเธอเปนผูเยาว ผูหญิงไมมี
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โทรศัพท ไมสามารถติดตอกับครอบครัวหรือเพื่อน ไมไดรับอนุญาตใหออกจากบานพักและถูกสัมภาษณจาก
เจาหนาที่องคกรเอกชน และอีกครั้งที่ไมไดมีการจัดลามในการสัมภาษณ
“เราไมรูวาเราอยูที่ไหน มีตึกคอนกรีตสูงใหญและเราถูกใหอยูหองละสองคนที่มีลูกกรงที่หนาตาง
เราเดาวาเราจะถูกสงไปที่ตรวจคนเขาเมืองเร็วๆนี้ เรายังคิดวาทั้งหมดนี้เพราะเราไมมีบัตรประจําตัว
ประชาชน”
เวลาระหวางนัน
้ บารคาราโอเกะเปดขึ้นอีกครั้ง ผูชายสามคนที่ถูกจับไดรับการประกันตัวจากเจาของบารและ
ผูหญิงคนอื่นที่ทํางานที่บารเริ่มกลับมาที่ทํางาน แตวาเธอมีความกังวลมาก เกิดบาดแผลความชอกช้ําจาก
การบุกจับ และไมเขาใจวาเกิดอะไรขึ้นและหลบซอนตัวอยูสองวันเพราะไมกลาอยูที่พักของตน
หาวันหลังจากนั้นผูหญิง 13 คนที่อยูในหองกักถูกแยกเปนสองกลุม ไมมีใครทราบวาเจาหนาที่ที่แยกผูหญิง
ออกจากกันนี้ทราบหรือไมวา ไดแยกพี่นองสองคนในกระบวนการนี้ และจะใชเวลาอีกหาอาทิตยจนกวาเธอจะ
ไดเจอกันอีก
เจาหนาที่บอกวาผลจากการตรวจปรากฏวามีผูหญิง 3 คนที่เปนผูเยาวอายุต่ํากวา 18 ป เธอถูกคัดแยกให
เปนบุคคลที่ถูกคามนุษยตามพระราชบัญญัติฯ ผูหญิง 3 คนถูกสงไปบานสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ไมมีการ
ติดตอกับใครทั้งสิ้นนอกจากเจาหนาที่สถานสงเคราะห เจาหนาที่องคกรเอกชนที่ตอตานการคามนุษย และ
เจาหนาที่ของรัฐอื่นๆ ครอบครัวและเพื่อนๆนั้นกังวลแทบบาถึงสถานการณของเธอเพราะไมมีหนทางใดที่จะ
ติดตอ ผูหญิงที่เหลือเกาคนถูกพบวาอายุเกิน 18 ป และถึงแมวาผูหญิงไมไดถูกคามนุษย แตเจาหนาที่ได
ตัดสินวาผูหญิงตองเปนพยานในชั้นศาลเพื่อการดําเนินคดีการคามนุษย ผูหญิงเกาคนนี้ถูกสงไปที่หองขัง
ของตํารวจที่สถานีตํารวจ
“เราถามตํา รวจว า ผู ห ญิ ง มี ท นายได ไ หม แต ตํา รวจบอกว า ไม ต อ งมี เ พราะว า ผู ห ญิ ง
ไม ไ ด เ ป น เหยื่ อ ของอาชญากรรมหรื อ จํา เลย ผู ห ญิ ง เป น พยาน เราก็ เ ลยถามว า หาก
ผู ห ญิ ง เป น พยาน ถ า เช น นั้ น ก็ ป ล อ ยผู ห ญิ ง ได ไ หม ตํา รวจบอกว า ไม ไ ด เ พราะว า ผู ห ญิ ง
เป น แรงงานผิ ด กฎหมาย เราถามว า หากผู ห ญิ ง เป น แรงงานผิ ด กฎหมาย ทํา ไมไม
ส ง กลั บ ผู ห ญิ ง ไม ถู ก ส ง กลั บ เพราะว า เป น พยาน เราถาม TRAFCORD เกี่ ย วกั บ ผู ห ญิ ง
เก า คน แต เ ขาบอกว า เค า ดู แ ลแค เ หยื่ อ ที่ ถู ก ค า มนุ ษ ย หลั ง จากนั้ น เราถามว า ผู ห ญิ ง จะ
ได รั บ ค า ตอบแทนและค า ใช จ า ยของพยานตามกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง
พยานในคดี อ าญา พ.ศ. 2546หรื อ ไม พวกเขารั บ รองกั บ เราว า ผู ห ญิ ง จะได รั บ แต ใ น
ที่ สุ ด ผู ห ญิ ง ได รั บ 200 บาทต อ วั น ตามกฎหมายพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองพยานใน
คดี อ าญา แต เ ธอถู ก หั ก เงิ น 200 บาทต อ วั น เป น ค า อาหารและค า ใช จ า ยอื่ น ๆ”
โอ ภาคีทําวิจัย เชียงใหม
หองขังของตํารวจโดยปกติแลวจัดเพื่อขังโดยชั่วคราวไมเกิน 10 วัน หองขังแยกจากนักโทษผูชายและมี
หองน้ํา แตผูหญิงตองใหเพื่อนําเสื้อผามาใหหนึ่งอาทิตยหลังจากที่อยูในหองขัง และใสเสื้อผาเดิมอยูตลอด
ทั้งอาทิตย และสิ่งของอื่นๆนั้นถูกยึด มีการติดตอที่จํากัดมากกับเพื่อนหรือครอบครัวเพราะตองจายเงินให
ตํารวจหากจะใชโทรศัพท และตองจายเพิ่มหากจะใหมีการสงอาหาร ไมมก
ี ารอธิบายถึงขั้นตอนการ
ดําเนินการ สิทธิของเธอหรือกระบวนการที่เธอเขาไปเกี่ยวของ ผูหญิงเขาใจวาเพื่อนอีกสามคนถูกปลอยแลว
สองอาทิตยหลังจากนั้นผูหญิงเกาคนถูกสงไปหองกักของตรวจคนเขาเมืองเพื่อเขาสูกระบวนการและถูกนํา
ตัวใสรถตูสงไปแมสาย ที่นั่นครอบครัวของผูหญิงที่รอการปลอยตัวอยู อยางไรก็ตามเมื่อผูหญิงไปถึงแมสาย
ตํารวจไดรับโทรศัพทและรถตูเลี้ยวกลับไปเชียงใหมและผูหญิงอยูบนรถหาชั่วโมงและถูกนํากลับไปหองขังที่
เชียงใหม โดยที่ไมไดเจอกับครอบครัวเลย
กระบวนการในชั้นศาลในที่สุดก็เริ่มในวันที่ 22 มีนาคมในเชียงใหม หนึ่งเดือนหลังจากที่มีการบุกจับ ผูหญิงที่
เปนพยานเกาคนถูกนําตัวไปที่ศาลในสองวันแรก ไมมีใครเตรียมการขึ้นศาลใหผูหญิงไมวาจะเปนจากตํารวจ
หรือทนาย มีผูชายหาคนที่อยูในชั้นศาล ชายสามคนที่ขี่มอเตอรไซคที่ถูกจับชวงการบุกจับ และผูชายอีก
สองคนถูกกลาวหาวาเปนผูจัดการและเจาของคาราโอเกะ ในชั้นศาลพยานถูกเรียกมาเปนพยานทีละคน
คําถามเนนไปที่วาพยานรูจักคนที่ถูกกลาวหาวาเปนผูคา มนุษยหรือไม สภาพการทํางานเปนอยางไรและอายุ
ของผูหญิงที่ทํางาน ผูหญิงทุกคนบอกวาไมไดถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบหรือถูกบังคับใหทํางานคา
บริการและผูที่ถูกกลาวหาวาคามนุษยนั้นจริงๆแลวทํางานมีบทบาทตางๆในการสนับสนุนในงานของผูหญิง
เชนสนับสนุนเรื่องอาหาร เรื่องพาหนะ ลูกคาฯลฯ ผูหญิงบอกวาไมทราบวาเพื่อนแตละคนอายุเทาไหร
เพราะวาในที่ทํางานไมคอยไดคุยและใชเรียกกันชื่อเลนเทานั้น อีกทั้งไมไดทราบรายละเอียดสวนตัวมากนัก
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ภาวะแวดลอมในศาลนั้นคอนขางยากและคุกคามตอความรูสึกของผูหญิง เพราะจะมีนักศึกษาเดินเขาและ
ออกหองพิจารณาอยูตลอด อัยการใชวิธีถามคําถามที่เปนการกาวราวและสอบสวนพยานผูหญิงที่ใหการเปน
พยาน ภาษาไทยที่ใชเปนศัพทวิชาการและทางกฎหมาย ผูหญิงสองมีปญหาในการเขาใจอยางมากและ
ตอบแทบจะทุกคําถามไดเพียงวา ฉันไมทราบ ในสถานการณแบบนี้การที่ผูหญิงตอบวา ฉันไมทราบ นั่น
หมายถึงฉันไมเขาใจสิ่งที่คุณถาม ผูหญิงทุกคนไมมีใครสามารถอานภาษาไทยไดแตทุกคนกลับถูกใหรับรอง
เอกสารคําใหการของผูหญิงที่เปนภาษาไทยไมมีการจัดใหมีลามหรือการแปลภาษาใหผูหญิงเลยไมวาจะ
เปนกระบวนๆขั้นไหนตั้งแตการบุกจับจนถึงระหวางที่มีการพิจารณาคดีในชั้นศาล ถึงแมในความเปนจริงเธอ
มาจากพมา เราถูกบอกวาที่ไมมีการจัดใหเพราะวาผูหญิงไมไดรองขอ
คําใหการของผูหญิงสามคนที่ถูกบอกวาเปนเหยื่อถูกบันทึกในวันตอมาหลังจากที่พยานใหการในชั้นศาล
ผูหญิงไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ดานกฎหมายขององคกรเอกชนและสามารถที่จะใหพยานหลักฐาน
ผานทางวีดีโอแยกจากหองประกอบพิจารณาในศาลที่เปดใหสาธารณชนเขาได คําถามเนนไปที่อายุและงาน
ที่ทําในบารคาราโอเกะ มีการแจงใหศาลทราบถึงอายุของผูหญิงจากผลการเอกซเรยกระดูก ซึ่งผลได
ประมาณวาผูหญิงอายุ 14-16 ป ผูหญิงทั้งสามคนหักลางการประมาณการนี้และบอกวาผูหญิงอายุอยางนอย
17 ป ใหการวาผูหญิงไมมีเอกสารยืนยันอายุ แตแมของผูหญิงบอกวาเธออายุ 17 ป
ผูหญิงทั้งสามคนบอกวาตัดสินใจเองที่จะมาเมืองไทยและทํางานในบารคาราโอเกะ คนหนึ่งไดงาน
เพราะวามีพี่สาวทํางานที่นั่นอยูแลว ดังนั้นเธอจึงไปดูงานที่รานและสมัครเพื่อทํางาน ไมมีใครถามวาเธออายุ
เทาไหรตอนที่เธอสมัครงานเธอก็เลยไมคิดเรื่องอายุ อีกคนหนึ่งบอกวามาจากพมาโดยรถโดยสารและหา
งานทํา เธอยืมเงินมาจากพมาเพื่อเดินทางเพราะไมอยากเปนหนี้ ตอนที่เธอเริ่มทํางานที่บารคาราโอเกะ ไมมี
ถามอายุ เธอไมทราบวาเธอตองอายุ 18 ปถึงจะทํางานถูกกฎหมายที่นี่ได ผูหญิงคนที่สามบอกวาเพื่อนของ
เธอทํางานที่รานคาราโอเกะ ดังนั้นเธอก็เลยสมัครงานที่นั่นและยืมเงินจากเพื่อนและใหสามารถแบงเชาหอง
อยูกับเพื่อนไดในชวงแรกที่เธอทํางาน ผูหญิงสามคนนี้ คนหนึ่งเปนคนเดียวในครอบครัวที่ทํางานหาเลี้ยง
ครอบครัวไดรวมถึงจายคารักษาพยาบาลใหพอซึ่งปวย อีกสองคนไมไดหาเลี้ยงครอบครัวหลักและครอบครัว
ไมไดพึ่งพาเธอ คนหนึ่งมาเพื่อการผจญภัยของเธอเองและอีกคนหนึ่งมาหางานทํา
ภายใตพระราชบัญญัติสถานบริการ 2509 นายจางสามารถถูกลงโทษไดหากจางงานผูเยาว นายจางยัง
สามารถถูกตั้งขอหาภายใตพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ. ศ . 2539 และไดรับการ
ลงโทษที่หนักขึ้นกวาภายใตพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยจากการแสวงหาประโยชน
จากผูเยาวหากผูหญิงสามคนใหบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของการทํางาน ผูเยาวสามคนไมถูกตั้งขอหา
ใดๆภายใตพระราชบัญญัติฯและยังคงไดรับการเสนอใหมีการฟนฟูและสนับสนุนหลังจากที่มีการสงกลับ เรา
ยังไมสามารถยอมรับไดวาทําไมถึงมีการฟองรองในขอหาคามนุษยแทน
ในสวนของคาชดเชยในการทํางาน เจาของบารใหการในชั้นศาลวาเขาไดจายเงินใหทุกคนถูกตอง ยกเวน
วันที่ตํารวจเขาบุกจับและเขายินดีที่จะจายเงินที่คางของวันนั้นใหเธอ เงินที่ตํารวจคนพบเปนหลักฐานในคืนที่
เขาบุกจับและที่รายงานในขาว ประมาณ 3000 บาท และเปนใบเสร็จเงินจํานวนที่ตํารวจใชเปนหลักฐาน
หลังจากที่ใหการในชั้นศาลผูหญิงที่เปนพยานตองอยูในหองกักของตรวจคนเขาเมืองอีกหนึ่งคืน หลังจาก
นั้นไดถูกนําตัวไปที่ชายแดนไทย- พมา ที่ที่ผูหญิงถูกสงกลับประเทศจากสะพานดานแมสาย ขาวของสวน
ใหญตํารวจคืนใหกับผูหญิงยกเวนโทรศัพทสองเครื่องและเงินสดบางสวนที่ถูกยึดในวันที่ตํารวจบุกจับที่
ผูหญิงไมไดรบ
ั คืน ทั้งหมดผูหญิงถูกขังไวรวม 38 วัน ( 31วันในหองขังของตํารวจ 6 วันในสถาน
สงเคราะหและ 1 คืนในหองกักของตรวจคนเขาเมือง) การถูกขังที่นานเกินไปเชนนี้ตามมาดวยผลที่ทําให
ผูหญิงสวนใหญมีหนี้เพิ่มขึ้น จากการที่คนที่หาเลี้ยงครอบครัวเปนหลักถูกขังและไมสามรถทํางานได
ครอบครัวตองถูกบังคับใหยืมเงินเพื่อความอยูรอด ผูหญิงสวนมากที่ถูกปลอยจะพบวาตนไดตกเปนหนี้แลว
10,000 บาท นอกจากนั้นผูหญิงบางคนไดยืมเงินเพิ่มเพื่อที่จะไดกลับมาเมืองไทยเพื่อทํางาน ผูหญิง
สวนมากกลับมาทํางานในประเทศไทยสามเดือนหลังจากที่มีการบุกจับ
“กอนที่จะถูกจับฉันไมไดมีหนี้ ทํางานอยางมีความสุขและเคลื่อนยายไดอยางอิสระในเมือง ตอนนี้
ฉันกลายเปนมีหนี้ ฉันมีอาการกลัวอยูตลอดเวลาและไปไหนมาไหนไมปลอดภัย คนที่บอกวามาชวย
เรานี่หรือที่เรียกวาชวย ?”
นก , พนักงานบริการหญิงอาขา จากพมา คุยกับนวนภาคีทําวิจัย
จากทั้งหมด ผูหญิงเกาคนที่สูญเสียโอกาสในการหารายไดหกอาทิตย ไมไดรับคาตอบแทนใดๆหรือการ
สนับสนุนทางการเงินใหเปนพยานจากรัฐ ยิ่งกวานั้นตองจายเงินเวลาที่จะใชโทรศัพทและอาหารตอนที่อยูใน
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หองขังและถูกปรับ 200 บาทขอหามั่วสุมเพื่อการคาประเวณีและหลังจากนั้นก็ถูกปรับขอหาเขาเมือผิด
กฎหมาย
ผูหญิงที่อายุนอยกวาถูกสงไปที่สถานสงเคราะหหลังจากที่เปนพยานใหการในชั้นศาล ในเดือนมีนาคม
2554 เพื่อรอขั้นตอนของการเสาะหาครอบครัวเพื่อที่จะไดถูกสงกลับที่พมา โทรศัพทมือถือของผูหญิงถูกยึด
ดังนั้นผูหญิงไมสามารถที่จะติดตอพูดคุยกับครอบครัวและเพื่อนได Empower ไดรบ
ั โทรศัพทหลายครั้งจาก
เพื่อน คนในครอบครัว พอแม นองสาว ยา ยายของผูหญิงที่สับสนตอสิ่งเกิดขึ้นและหาขอมูลวาผูหญิงอยูที่
ไหนและสถานการณเปนเชนไร
ถึงแมวาครอบครัวของผูหญิงไดมีการติดตอกับ Empower ตั้งแตวันที่มีการบุกจับและไดรองขอหลายตอ
หลายครั้งตอองคกรเอกชนที่ตอตานการคามนุษยและเจาหนาที่สถานสงเคราะหเพื่อที่จะติดตอกับลูกสาว
ปรากฏวาตองใชเวลาแปดเดือนกวาเจาหนาที่จะหาเบาะแสของครอบครัวผูหญิงได และมีการอนุมัติใหมก
ี าร
สงกลับอยางเปนทางการ ระหวางนี้ผูหญิงทุกคนอายุเกิน 18 ปแลวและยังคงถูกขังโดยปราศจากความ
ยินยอมและถูกปฏิบัติเยี่ยงผูเยาว
ปลายเดือนตุลาคม ผูหญิงถูกสงไปแมสายและสงกลับใหเจาหนาที่ทหารพมา ในพมาผูหญิงถูกขังในหอง
ขังอีกหนึ่งอาทิตยและทายที่สุดก็ไดเจอกับครอบครัวหลังจากที่ถูกขังเกาเดือน ผูหญิงไดรับเงินแค 4,000
บาทจาก Trafcord องคกรเอกชนที่ทํางานตอตานการคามนุษย ซึ่งเงินจํานวนนี้เปนแคสัญลักษณหาก
เปรียบเทียบกับเงินที่อยางนอยจํานวน 40,000 บาท ที่เธอจะหาไดหากไดทํางานในระยะเวลาเดียวกันกับที่
ถูกขัง
ผลของการตัดสินของศาลและการจําคุกผูคามนุษยไดมีขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2554 Empower ไมสามารถ
เขาถึงบันทึกคําพิพากษาของศาลเพื่อหาขอมูลวามีการจําคุกกี่ปและผลของการตัดสินของศาลเปนเชนไรตอ
กรณีดังกลาว
ผูหญิงทั้งสามคนวางแผนวาจะกลับมาทํางานที่เมืองไทยในรานบารคาราโอเกะอีก
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ชนแลวหนี – บุกจับแลวชวยเหลือ- แมสอด
วันที่ 16 มีนาคม 2554 คืนวันพุธ กลุมของผูหญิงจากพมา 17 คนทํางานในบานสาวในแมสอด เวลา
ประมาณหาทุมมีกลุมของตํารวจ ตรวจคนเขาเมืองในเครื่องแบบ องคกรเอกชนที่ทํางานตอตานการคามนุษย
ไดจูโจมเขามาเพื่อจับผูหญิงทุกคน การบุกจับเปนผลมาจากการที่มีผห
ู ญิงคนหนึ่งโทรไปบอกวามีเด็กถูกคา
มนุษยในซอง

ผูหญิงทั้ง 17 คนถูกจับจากการบุกจับของตํารวจ ทุกคนถูกพาไปสถานีตํารวจในคืนนั้นและถูกตํารวจ องคกร
เอกชนและเจาหนาที่สวัสดิการสังคมสอบปากคํา ผูหญิงมาจากพมา มีขอจํากัดในภาษาไทยและมีปญหาใน
การเขาใจคําถาม ซึ่งมีการแปลที่แยมากจากลามที่เปนเจาหนาที่องคกรเอกชนที่ไมไดผานการฝกอบรม
“ลามแปลผิดทั้งหมดและตํารวจก็จดลงไป ฉันบอกแลววาลามแปลผิดแตไมมีใครสนใจ พี่หนอง
จาก Empower ก็บอกเขา (เจาหนาที่ Trafcord) เหมือนกันแตไมมีอะไรเปลี่ยน”
ดอกไม , พนักงานบริการแรงงานขามชาติจากพมา แมสอด
อาสาสมัครที่แปลที่สถานีตํารวจในแมสอดคืนนั้น หลังจากนั้นไดติดตอ ทีมวิจัยของEmpowerเพื่อขอโทษ
“ฉันรูสึกเสียใจตอสิ่งที่เกิดขึ้นกับผูหญิงเหลานั้น บอกไปแลววาแปลไมได แตเคา (องคกรเอกชน)
ก็ยังใหแปล ฉันคิดวาไมใชเรื่องรายแรง เดี๋ยวผูหญิงก็ถูกปลอย ฉันขอโทษ”
และนี่ก็เปนอีกครั้งที่ผูหญิงไมไดรับการแจงใหทราบอยางเหมาะสมวาทําไมผูหญิงถูกจับ หรือไมไดแจงสิทธิ
ของผูหญิงที่สถานีตํารวจ ไมตองคิดถึงเรื่องที่วาจะใหมีคนที่ใหการสนับสนุนหรือไวใจนั่งอยูดวยตอนที่ถูก
สัมภาษณ ผูประสานงาน Empower แมสอดถูกเจาหนาที่ของ Trafcord บอกใหออกจากสถานีตํารวจในคืน
นั้น
ไมมีการใหผห
ู ญิงเลือกตัวแทนทางกฎหมายที่เปนอิสระแตกลับใหโดยอัตโนมัติจากองคกรเอกชนที่ตอตาน
การคามนุษยโดยการประสานงานกับพนักงานอัยการ
ผูหญิงสิบคนมีเอกสาร ไมไดถูกคามนุษยและชัดเจนวาอายุมากกวา 18 ป ถูกตั้งขอหามั่วสุมเพือ
่ คาประเวณี
และความผิดฐานกฎหมายคนเขาเมือง ถูกขัง 48 ชั่วโมงในหองขังของตํารวจ ไปที่ศาลและถูกปรับคนละ
850 บาทแลวถูกสงกลับผานสะพานไปพมา ถูกปรับจากการใชบริการตางๆอีกคนละ 1,500 บาทซึ่งเทียบกับ
รายไดประมาณหนึ่งอาทิตยของการทํางาน
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ผูหญิงที่เหลือเจ็ดคนบอกวาอายุมากกวา 18 ปและยายถิ่นมาทํางานอยางอิสระและสมัครใจที่จะทํางาน
บริการผูหญิงไมทราบชัดเจนวาขอมูลเหลานี้ไดมีการแปลถูกตองหรือไมแตกลายเปนวาผูหญิงไมมีเอกสาร
และทั้งเจาหนาที่เอ็นจีโอและตํารวจไมมใี ครเชื่อ
ในตอนเชามืดผูหญิงทั้งเจ็ดคนถูกพาขึ้นรถหาชั่วโมงเพื่อพาไปขังในสถานสงเคราะหที่พิษณุโลก ไมไดมีการ
อธิบายวาจะพาผูหญิงไปไหนและทําไม ผูหญิงตองถูกตรวจอวัยวะเพศและตรวจภายในอื่นๆ รวมถึงตรวจ
เลือดโดยไมใหขอมูลและไมไดรับความยินยอมจากผูหญิง ไมไดเขาใจวาทําตองมีการตรวจเหลานี้ ไมมีการ
เก็บรักษาความลับผลของการตรวจเพราะมีการแจงให Empower ทราบถึงผลของการตรวจเปนระยะ
เพื่อที่จะโตแยงอายุที่ผูหญิงไดแจง มีการบังคับใหตรวจฟนและกระดูก ผลของการตรวจนั้นผูหญิงถูกตัดสิน
วาอายุ 15 ปและอีกคน 16 ป ดังนั้นจึงถูกคัดแยกวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบจากการคาประเวณี ผูหญิงทั้งสองคนไดปฏิเสธอยางจริงจังถึงการประมาณการณอายุของผูหญิงและการ
ถูกติดฉลากวาถูกคามนุษย ผูหญิงยังแจงอีกวาคนหนึ่งอายุ 18 ปและอีกคนอายุ 20 ปแลว
เมื่อครอบครัวไดรับการแจงขาวถึงผลของการตรวจเขาเจ็บแคนใจมาก
“ฉันเปนคนคลอดลูกออกมา ฉันรูวาลูกฉันอายุเทาไหร คําของแมของผูหญิงที่ถูกกลาวหาอายุยัง
ไมบรรลุนิติภาวะ “
เธอบอกวาลูกของเธออายุมากกวา 18 ปแตไมมีเอกสารใบเกิดหรือบัตรประจําตัว เพราะวาหายไปในชวงน้ํา
ทวมเมื่อหลายปกอน อยางไรก็ตามเธอมีหลักฐานอายุของลูกสาวอยูในทะเบียนบานในพมา เธอวางแผนวา
จะกลับไปพมาเพื่อเอาเอกสารนั้นให Empower เอาไปใหลูกสาวของตน

ผูหญิงที่เหลือหาคน ถูกตัดสินวาอายุเกิน 18 ป และถึงแมวาเธอไมไดถูกคามนุษย แตเจาหนาที่ตัดสินวาเธอ
ตองเปนพยานในการดําเนินคดีการคามนุษย เธอไมไดรับโอกาสที่จะมีตัวแทนทางกฎหมายที่เปนอิสระและ
ไมมีใครรับผิดชอบที่จะใหความมั่นใจวาสิทธิตางๆของเธอจะไดรับการคุมครอง
ตอนที่อยูในสถานสงเคราะหผูหญิงไมไดรับอนุญาตใหติดตอกับใครไมวาจะเปนครอบครัวหรือวาเพื่อนใน
ไทยหรือในพมาผูซึ่งกังวลอยางมากถึงความเปนไปของผูหญิง ผูหญิงคนหนึ่งในคืนที่เกิดเหตุไดไปทํางาน
และมีลูกสองคนอยูที่บานกับแมที่มีสติไมคอยมั่นคง เธอเปนหวงลูกและแมมาก คนอื่นกังวลเกี่ยวกับปูยาตา
ยายซึ่งแกแลวและปกติเธอจะเปนผูดูแล เมื่อเราพยายามที่จะสงจดหมายจากครอบครัวของผูหญิงใหผูหญิง
เราถูกบอกวาการสื่อสารใดๆตองเปนภาษาไทย เพราะจะไดมีการตรวจสอบและไมมีลามที่จะแปลภาษาอื่น
ถึงแมมูลนิธิ Empower ไดทําการรองขอสองครั้งเพื่อขอพบกับผูหญิง ผูหญิงถูกหามไมใหพบกับ
บุคคลภายนอกหลังจากใหการในชั้นศาล ดังนั้นผูหญิงจึงไมมีการติดตอกับใครเลยนอกจากเอ็นจีโอที่ทํางาน
ตอตานการคามนุษยและเจาหนาที่ของรัฐ
ไมมีการสอบปากคําอยางเปนทางการในชวงสามอาทิตยแรกของการถูกขังในสถานสงเคราะห
ในเดือนเมษายนมีเจาหนาที่จากพมาและไทย สัมภาษณผูหญิงผานเครื่องโทรศัพทโดยการใชลาม แตวา
ลามก็ประสบกับปญหาในการแปลที่ไมชัดเจนและผูหญิงไมเขาใจ
ระหวางการสัมภาษณผูหญิงรองขอที่จะออกจากสถานสงเคราะหหลังจากที่ถูกขังมาสองเดือนแลว ระหวาง
ที่รอกระบวนการในชั้นศาล ผูหญิงถูกบอกโดยเจาหนาสถานสงเคราะหวา ไมไดรบ
ั อนุญาต ผูหญิงเครียดและ
โกรธมากจึงทําการประทวงเงียบๆดวยการไมรวมกิจกรรมใดๆของสถานสงเคราะห เชนไมทํากิจกรรมฝก
อาชีพหรืออยูในหอง
กระบวนการในชั้นศาลทําการพิจารณาในกรุงเทพฯ และเลื่อนการพิจารณาอยางนอยสี่ครั้ง โดยในขั้นแรก
เจาหนาที่หาผูคามนุษยไมเจอ
จากการสังเกตการณในกระบวนการพิจารณาของศาลครั้งแรกไมมีลา มที่แปลเปนทางการ และมีผูหญิงคน
หนึ่งถูกหาวาอายุแค 16 ป และผูหญิงที่ถูกระบุวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยตองเปนคนแปลใหอัยการและ
ผูหญิงที่ใหปากคําตอศาล เธอบอกวาเธออายุยี่สิบปและอีกคนบอกวาเธออายุสิบแปดป
ในการพิจารณาของศาลครั้งที่สอง ศาลไดแตงตั้งลามแตผูหญิงที่ใหปากคําไดรอ
 งทุกขครั้งแลวครั้งเลาถึง
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การแปลที่ไมมีคุณภาพของลาม จนผูพิพากษาไมมีทางเลือกและไดเลื่อนการพิจารณาจนกวาจะหาลามที่
ดีกวาได การพิจารณาครั้งสามกลายเปนหายนะของอัยการเพราะคําใหการของผูหญิงไดขัดแยงอยางมาก
จากคําใหการที่ตํารวจไดทาํ บันทึกในสถานีตํารวจแมสอดในคืนที่มีการบุกจับ ศาลไดเลื่อนการพิจารณาอีก
ครั้งและพนักงานอัยการตอวาเธอดวยความโกรธและบอกวาตองใหการตามที่ตํารวจบันทึกปากคําไวตั้งแต
แรก
ในเดือนสิงหาคม 2554 หลังจากหกเดือนที่ผูหญิงถูกขังในสถานสงเคราะห Empower ถูกขอรองใหชวยใน
การหาครอบครัวของผูหญิงที่เปนพยานคนหนึ่ง เธอทองแกแปดเดือนแลว เจาหนาที่สถานสงเคราะหและ
เอ็นจีโอตองการที่จะนําตัวผูห
 ญิงใหสมาชิกในครอบครัวรับผิดชอบหลังจากที่มีการใหปากคําในศาลและจะ
ปลอยตัวโดยทันที เขาเปนกังวลและคิดวาเธอควรจะคลอดลูกนอกสถานสงเคราะหและนอกประเทศไทย
อยางไรก็ตามถึงแมวาเธอจะเปนผูใหญและเปนแมของเด็กสองคนแลวกําลังจะมีลูกคนที่สามแตพวกเขาจะ
ไมปลอยตัวจนกวาเธอจะมีผูปกครอง อีกทั้งไมไดอนุญาตใหEmpower พบกับผูหญิงโดยตรงเพื่อสอบถาม
วาเธอปรารถนาอะไร การที่ไมมีการดูแลสุขภาพในพมาแรงงานหญิงยายถิ่นหลายคนพอใจที่จะคลอดลูกใน
ไทยมากกวาในบางกรณีอาจะเลือกที่จะคลอดลูกในคุกหรือในหนวยงานอื่นเพื่อเปนหลักประกันวาจะมีการ
คลอดที่ปลอดภัยและมีวัคซีนใหลูกฯลฯ
เราสันนิษฐานวาเจาหนาที่สถานสงเคราะหและเอ็นจีโอไดติดตอกับครอบครัวของผูหญิงแลว ตอนนี้เราจึงจะ
ตระหนักวาไมไดเปนไปตามนั้นเลยและไมมีการติดตอกับครอบครัว แมกระทั่งหลังจากหกเดือน ครอบครัวจะ
ไมทราบเลยวาลูกสาวถูกจับไปขังและมีความเปนอยูอยางไร
Empower ไดเขียนจดหมายรองขออยางเปนทางการในการเขาเยี่ยมผูหญิงในเดือนสิงหาคม 2554
ในเดือนกันยายน 2554 Empower ไดรับการติดตอจากครอบครัวของผูหญิงสองคนที่ถูกขังในสถาน
สงเคราะหอีกครั้ง
แมของผูหญิงบอกวาเธอเครียดมากและเธอไดรับการติดตอจากเจาหนาที่ทหารพมาผูซึ่งขูกับเธอวาลูกสาว
จะไมไดรับการปลอยเลยหากไมใหการตามที่อัยการบอก ผูเปนแมยังกลัวอีกวาลูกสาวของเธอและเพื่อนคน
อื่นๆในสถานสงเคราะหจะคิดฆาตัวตายถาไมไดรับการปลอยตัว Empowerไดพูดคุยกับแมของผูหญิงที่ทอง
แมคนนี้ตอนนี้เธอเปนยายแลวและตองแบกภาระเลี้ยงดูหลานอีกสองคนซึ่งเปนลูกของผูหญิงที่ถูกขัง เธอไม
สามารถที่จะเลี้ยงหลานใหไดรับความจําเปนพื้นฐานเชนการศึกษาได ผูเปนแมกังวลใจมากตอสุขภาพของ
ลูกสาวและความเปนอยูของเธอในสถานสงเคราะห
ในที่สุดสิ้นเดือนตุลาคม Empower ไดรับอนุญาตใหเขาเยี่ยมและคุยกับผูหญิง ครอบครัวของผูหญิงได
ทําอาหารจากบานฝากไปใหกับผูหญิงมากมาย ระหวางการเยี่ยมเราพบกับผูหญิงเจ็ดคน พนักงานบริการ
พมาเขารวมกับเราเพื่อชวยแปลเพราะไมมีลามในสถานสงเคราะห ผูหญิงมีขอหวงใยมากมายที่จะเลาใหเรา
ฟง แตกลัวและระมัดระวังเพราะเจาหนาที่สถานสงเคราะหไดหามไมใหบนหรือพูดอะไรที่ไมดีเกี่ยวกับสถาน
สงเคราะห อยางไรก็ตามผูหญิงไดเลาใหเราฟงไดในประเด็นเหลานี้
y
y
y
y
y

ศาลไดเลื่อนการพิจารณาไปวันที่ 22 กุมภาพันธ 2555 เนื่องจากสถานการณน้ําทวม
ผูหญิงที่ทองถูกปฏิเสธไมใหไดรับการตรวจครรภหลายครั้งและไมรับน้ําแรที่ทําใหกระฉับกระเฉงและ
ไมไดใหวิตามินเสริมที่ผูหญิงทองตองการ
เธอนับถือศาสนามุสลิมแตไมมีการจัดอาหารและโภชนาการสําหรับผูที่นับถือศาสนามุสลิม ดังนั้นเธอจึง
กินแตขาวเปลาหรือบางครั้งไมทานเลย
เธอไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนามุสลิมไดระหวางที่อยูในสถานสงเคราะห
ผูหญิงคนอื่นบนเรื่องการรักษาทางสุขภาพที่แย ถูกปฏิเสธไมใหพบหมอและหมอฟน

“ที่บานสาวมีการดูแลสุขภาพของเราดีกวาที่นี่ ในบานสาวเราไปหาหมอได หรือนายจางจะซื้อยาให

เราหากเราขอ”

y

ปญหาของคุณภาพของอาหารในสถานสงเคราะห
“อาหารเชา เปนขามตม แตขาวเปนเกรดขาวที่เรามักจะใหหมูกินในพมา” .

ผูหญิงทุกคนอยากที่ออกมาจากสถานสงเคราะหอยางยิ่ง อยางไรก็ตามสองคนยังคงรอที่จะใหการในชั้นศาล
อีกสองคนที่ถูกกลาวหาวาเปนผูเยาวและถูกคามนุษยยังรอที่จะมีสืบหาครอบครัวและรอการสงกลับและอีก
สามคนปฏิเสธที่จะออกไปกอนเพื่อนและรอจนกวาจะไดออกไปพรอมกัน
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ผูหญิงมีความหวงใยอยางมากเกี่ยวกับกระบวนการในชั้นศาล หนึ่งในผูหญิงที่ถูกกลาวหาวาเปนผูเยาว อีก
ครั้งที่เธอยืนยันวาเธออายุ 20 ปไมใช 16 ปและเสนอแนะให Empower ชวยครอบครัวของเธอในการพิสูจน
อายุและหาหลักฐานจากพมาเพื่อที่เธอจะไดพิสูจนอายุ
บอกวาคําใหการที่ถูกอานในศาลไมไดตรงกับที่เธอไดบอกกับตํารวจในการสัมภาษณครั้งแรก
ในเดือนสิงหาคม ผูชายถูกจับและถูกตั้งขอหา:
y
y
y
y
y

จัดสถานที่เพื่อการคาประเวณี
ใหที่พักพิงแรงงานผิดกฎหมาย
ติดสินบนเจาหนาที่ตํารวจ
คามนุษยเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการคามนุษย
ลักลอบขนคนขามชาติ

ผูหญิงบอกวาอัยการกดดันและบอกใหระบุวาผูชายคนนั้นเปนคนที่พาเธอมาและบังคับใหทํางานในซองของ
เขา ผูหญิงปฏิเสธที่จะทําตามและบอกวามาเองโดยอิสระ ไมไดถูกบังคับใหทํางานไมวาจะกรณีใดๆและจํา
ไมไดวาผูชายคนนั้นเปนนายจางหรือเปนเจาของซอง เจาของและนายจางไดเดินออกจากที่เกิดเหตุในคืนที่
มีการบุกจับเพราะเจาหนาที่เขาใจวาเคาเปนหนึ่งในลูกคาที่มาใชบริการ
เดือนพฤศจิกายน 2554 พอของผูหญิงคนหนึ่งไดใชเงินเยอะมากและเดินทางดวยความยุงยากเพื่อไปยางกุง
และกลับมาดวยสําเนาของใบเกิดของลูกสาวและหลักฐานอื่นๆ ที่ครอบครัวของผูหญิงอีกคนหามาได
เอกสารแสดงใหเห็นวาจริงๆแลวผูหญิงอายุ 20 ป ตามที่เธอไดยืนยันมาตลอดวาไมใชอายุ 16 ป คนที่สอง
อายุ 17 ป 9 เดือนในคืนที่ตํารวจเขาบุกจับและอายุ 18 ปตอนที่ถูกถามในศาลและอายุมากกวา 15 ปตามที่
เจาหนาที่ตัดสินจากการตรวจกระดูกและฟน
ขอสรุป
แนวทางการบุกจับและชวยเหลืออาจจะจับผูชายหาถึงหกคนเขาคุกประมาณสองถึงสามปจากที่ที่มีการจาง
งานหรือแสวงหาประโยชนจากผูเยาวและอาจจะนําผูเยาวสี่คนออกจากอุตสาหกรรมบันเทิง ในขณะที่ผูหญิง
รอฉลองวันคลายวันเกิดครบรอบ 18 ป อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวสงผลใหมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนมากของผูเยาวสี่คนที่เกี่ยวของ รวมถึงผูหญิงอีก 17 คนและครอบครัวของเธอ
ความพยายามของ Empower ในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติการ
ตอตานการคามนุษยถูกทําใหชะงักอยางมากเนื่องจากคนที่ถูกกลาวหาตองการการคุมครองและตองรักษา
ความลับของหลักฐาน ( พยาน ) Empower ยังคงมีการติดตอและไดขอมูลจากการพูดคุยที่ไมเปนทางการ
กับเจาหนาที่เอ็นจีโอที่ตอตานการคามนุษย เจาหนาที่สถานสงเคราะห ตํารวจและทนายความที่เกี่ยวของ
เราไดรับการบอกเลาเรื่องราวโดยตรงจากพนักงานบริการและครอบครัวของผูหญิง ผูซึ่งตองตกอยูใน
ภาวการณเชนนี้และเรายังไดพูดคุยกับบุคคลที่ถูกพิพากษาวามีความผิดฐานคามนุษย
การบรรยายสองเหตุการณการบุกจับและชวยเหลือที่เรานําเสนอนี้ไดอธิบายวากิจกรรมการตอตานการคา
มนุษยทํางานอยางไรในชุมชน และเราพบความคลายคลึงกันระหวางหลายสาเหตุที่ชี้ใหเห็นถึงสิ่งที่จะตอง
เปนมาตรฐานการปฏิบัติมากกวาภาวะบังเอิญ
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เราสรุปวามีความเปนไปไดมากที่ผูหญิงคนอื่นอีกมากมายที่จะไดรับความทุกขยากที่คลายกันจาก
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในนามของการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หากตํารวจที่
ปองกันการคามนุษยและTrafcord ไดประมาณตัวเลขที่ถูกตอง ถาเปนเชนนั้นก็จะมีพนักงาน
บริการแรงงานขามชาติที่ไมไดถูกคามนุษยอยางนอย 1,500 คนที่ไดถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
เหตุการณทํานองเดียวกันในรอบสามปที่ผานมา
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บทที่ 6: สิทธิที่ถูกละเมิดที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ

บทนี้จะกลาวถึงการตรวจสอบถึงสิทธิมนุษยชนที่เราพบวามีการละเมิดในการบังคับและปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ . 2551 สิทธิถูกละเมิดและกระทําโดยผิดกฎหมาย
ทั้งจากเจาหนาที่ของรัฐและเอกชนตอผูเยาวและผูหญิงผูซึ่งถูกพบวาถูกคามนุษยเพื่อการแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบจากการคาประเวณี อีกทั้งพนักงานบริการที่เปนผูใหญจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน
เราใชมาตรวัดผลกระทบจากการวิเคราะหถึงประสบการณของชีวิตในการเปรียบเทียบที่ปจเจกบุคคลมีใน
กฎหมายอาญาในประเทศ สิทธิมนุษยชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศไทย และสิทธิที่อนุวัตในพิธีสาร
ทั้งในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศที่ประเทศไทยไดลงนามใหสัตยาบัน พิธีสารและมาตราที่รัฐบาลไทย
ไดใหสัตยาบันไดเรียบเรียงไวในบทที่ 2 และไดกลาวถึงในบทดานลางอีกทั้งมีการอางอิงถึงมาตราหลักใน
กฎหมายหลักในแตละฉบับที่เราพบวามีการละเมิดจากการดําเนินการในการตอตานการคามนุษย
การวิจัยของเราพบวาอยางนอยสิทธิ 12 ประการดวยกันที่ถูกละเมิดเปนประจําในกระบวนการของการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ . 2551ในรอบสามปที่ผานมา ในขณะที่งาน
ของเราซึ่งเปนพนักงานบริการในขณะนั้นอาจจะทําผิดกฎหมายปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ .
2539 และเราบางคนอาจจะผิดกฎหมายคนเขาเมือง ถึงจะเปนเชนนั้นก็ตามแตเรายังคงมีสิทธิในการไดรับ
การตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและการคุมครองสิทธิเหลานั้นภายใตกฎหมายไทยและกฎหมายระหวาง
ประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการตระหนักอยางเปนสากลวากฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติในการตอตานการคา
มนุษย ตองอนุวัตรตามหลักการสิทธิมนุษยชนและอยางนอยที่สุดไมเปนภัยหรือทํารายตอผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการคามนุษยหรือการแทรกแซงการคามนุษย91 ถึงแมมีการวางขอบัญญัติเหลานี้แตงานวิจัย
ของเราพบวาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ . 2551ในการตอตาน
การคามนุษย 10 มาตราหลักนั้นมีผลกระทบเชิงลบตอสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการ นอกจากนั้นการ
คุมครองและสิทธิที่ควรจะไดรับที่กําหนดในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยนั้นไมไดมี
การใหการดําเนินการจากทั้งเจาหนาที่รัฐและตัวแทนของเอ็นจีโอผูซึ่งลมเหลวในการอนุวัตตามขอกําหนดใน
พระราชบัญญัติฯ อีกทั้งการปฏิบัติในการตอตานการคามนุษยในพื้นฐานอื่นๆยังไดละเมิดกฎหมายในประเทศ
ไทย อาทิเชนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ 2546 และการคุมครองอื่นๆตาม
91

มุงหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน 2553 คูมือสิทธิ http://www.humanrightsimpact.org/trafficking
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ประมวลกฎหมายอาญา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ระบุในพิธีสาร
คํานิยามในกฎหมาย
การทําใหพนักงานบริการ ครอบครัวและชุมชนเปนอาชญากร
กฎหมายในมาตรา 4-6 คํานิยาม:
มาตรา 4 การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ -, การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี
มาตรา 6 การคามนุษย - โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ใชอํานาจโดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือ
ผลประโยชนอยางอื่น เพื่อใหบุคคลนั้นมีความยินยอมในการแสวงหาประโยชน
มาตรา 4/6/7 ผูคามนุษย- ชวยเหลือดวยประการใดในกระบวนการคามนุษยเพื่อวัตถุประสงคใน
การแสวงหาประโยชน
คํานิยามในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ . 2551 นั้นใหการตีความที่กวางและมุง
เปาไปอยางมีประสิทธิภาพตอคนที่ทํางานหรือมีสวนรวมกับอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยในการที่จะมีความ
เปนไปไดที่จะเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยหรือเปนผูคามนุษย ขอเท็จจริงที่วา คําวา “การคาประเวณี “ ใชแสดง
ถึงรูปแบบการคามนุษยที่แยกออกมาจากแรงงานบังคับและทาสรับใช นั่นหมายถึงในทางปฏิบัติกฎหมายนี้มี
จุดมุงหมายที่ไมเปนธรรมตอคนที่อยูในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย การใชคําวาการคาประเวณีทําใหมีการ
เนนไปที่กิจกรรมของการคาประเวณี วาในตัวของมันเองเปนปญหาแทนที่จะเนนไปที่วาผูหญิงนั้นไดถูก
บังคับหรือลอลวงเพื่อแสวงหาประโยชนหรือไม
นี่เปนการเลือกปฏิบัติตอพนักงานบริการที่เปนผูใหญผูซึ่งพอใจสภาพการทํางานของตนและไมไดพิจารณา
วาตนถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อีกทั้งเปนการขัดขวางการปฏิบัติการใดๆตอไปในการแกไขปญหาที่
แทจริงของการแสวงหาประโยชน เอารัดเอาเปรียบและสภาพการทํางานที่ไมไดมาตรฐานในอุตสาหกรรม
บันเทิงทั้งหมด
คํานิยามในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ในสวนของการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบนั้น รวมถึงการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีการใหคํานิยามที่คลุมเครือเชนนี้
นํามาซึ่งคนแทบจะทั้งหมดที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมบันเทิง รวมถึงเจาของสถานบันเทิง พนักงานเสริฟ
พนักงานทําอาหาร พนักงานทําความสะอาด พนักงานเตนรํา เอ็นจีโอ เจาของที่ดิน บานเชา รวมถึง
ครอบครัว เพือ
่ น ลูกคาและเพื่อนรวมงานของพนักงานบริการ คํานิยามที่วา พามาจากหรือสงไปยังที่ใด ใน
พระราชบัญญัติฯ ตีความไดถึงใครก็ตามที่ชวยในการเคลื่อนยายพนักงานบริการ รวมถึงถึงคนขับแท็กซี่หรือ
มอเตอรไซค เอเยนตทองเที่ยว นายหนาที่ไมเปนทางการ ครอบครัวหรือเพื่อน
ผลกระทบจากการที่มีคํานิยามที่กวางเชนนี้นั่นหมายถึงพนักงานบริการ เพื่อนของเรา ครอบครัวและชุมชนได
กลายเปนเปาของการทํางานแทรกแซงการคามนุษยที่ไมไดสัดสวน มีการมุงเปาไปมากจนเกินไปที่
อุตสาหกรรมบันเทิงหากเปรียบเทียบกับแรงงานและชุมชนในอุตสาหกรรมอื่นๆ ยิ่งกวานั้นชุมชนของพนักงาน
บริการสวนใหญถูกเปนเปายุทธศาสตรของการลงโทษทางกฎหมายอาญาแทนที่ยุทธศาสตรการให
การศึกษาและการสรางความตระหนัก นั่นมีอิทธิพลตอการเพิ่มการตีตราพนักงานบริการและครอบครัวมาก
ขึ้นไปอีกและผลักใหพนักงานบริการอยูใตดินเพราะคนที่อยูในอุตสาหกรรมนี้ตองหาทางเลี่ยงที่จะไมติดตอ
ตํารวจและเอ็นจีโอ มีแนวโนมในการเก็บขอมูลและหาทางหลบซอนในการเคลื่อนยาย ทํางานและจัดการ
การเงิน คํานิยามยังไดเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมและทําใหมค
ี วามเปนไปไดในการทําใหเปนอาชญากรรม
ของครอบครัวของพนักงานบริการผูซึ่งไดรับ “ประโยชน “จากเงินที่พนักงานบริการที่สงกลับมาที่บาน เพื่อ
จายคาใชจายพื้นฐานเชน บาน การดูแลสุขภาพและการศึกษาของครอบครัว
อํานาจในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยและพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี หากรวมกันจะสรางผลกระทบทางลบที่มีประสิทธิภาพตออุตสาหกรรมบันเทิงทั้งหมด ซึ่งเปนการ
เพิ่มความเปนไปไดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และลมเหลวในการยอมรับและนิยามใหพนักงานบริการเปน
งานที่ถูกตองตามกฎหมายและแตกตางจากการคามนุษย ผลก็คือมีแนวทางในการใชกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในการลงโทษและตอตานการคามนุษย แนวทางเชนนี้หมายถึง พนักงานบริการ นายจางและคน
อื่นๆ ไมสามารถที่จะรายงานหรือใหการชวยเหลือบุคคลที่ถูกคามนุษยเพราะกลัววาจะถูกทําใหพัวพันกับฐาน
ความผิดเกี่ยวกับการคาประเวณีและหรือฐานความผิดการคามนุษย
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สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด:
สิทธิในการไมถูกเลือกปฏิบัติ ความเทาเทียมและการคุมครองที่เทาเทียมกันภายใตกฎหมาย
สิทธิในการทํางาน : มีทางเลือกที่เปนอิสระในการจางงาน
การดําเนินคดีและการปราบปราม
การลอจับของตํารวจ
กฎหมายในมาตรา 27.4: ตํารวจสามารถเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจคน ยึด
หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีพยานหลักฐานในการคามนุษย
การลอจับใชโดยตํารวจและเอ็นจีโอผูสอบสวนในประเทศไทยเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานในการดําเนินคดีผูคา
มนุษย โดยคํานิยามในกฎหมายไทย การลอซื้อคือการกระทําที่ชักจูงใหบุคคลกระทําความผิดอาญาที่บุคคล
ผูนั้นไมมีเจตนากระทําความผิดมากอน 92ในประเทศไทยการปฏิบัตินั้นกระทําโดยตํารวจปลอมตัวเปนลูกคา
เพื่อเขาไปซื้อบริการจากผูเยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเรียกหาเด็กที่อายุต่ํากวา 18 ป ในการวิจัยนี้การใชการลอ
ซื้อ/ลอจับ สงผลใหเกิดเหตุการณอยางนอยสองเหตุการณที่ผูเยาวถูกกลาวหาอยางผิดๆวาทํางานใน
อุตสาหกรรมบันเทิง ในหนึ่งเหตุการณที่ผลคือผูหญิงอายุ 17 ปถูกบีบบังคับจากตํารวจนอกเครื่องแบบใหเขา
สูการตกลงขายบริการครั้งแรกในชีวิตของเธอ ซึ่งเปนการตอบรับจากการที่ตํารวจเหลานี้ถามหาเพื่อมี
เพศสัมพันธกับเด็กที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
อีกเหตุการณหนึ่งที่ผูหญิงอายุ 17 ปถูกจับและกักในฐานะบุคคลที่ถูกคามนุษยในคืนแรกที่เธอทํางานในบาร
คาราโอเกะจากการเปนพนักงานเสริฟไมใชพนักงานบริการ ผูหญิงทั้งสองคนถูกลอซื้อจากตํารวจและถูก
คัดเลือกอยางผิดๆใหเปนผูถูกคามนุษยดวยสาเหตุของอายุและขอเท็จจริงที่วาเธอทํางานในสถานที่ที่มีการ
จางพนักงานบริการ ทั้งสองคนไมไดขายบริการทางเพศ และไมตองการการชวยเหลือจากหนวยงาน
สวัสดิการสังคมหรือชวยเหลือจากงานที่ทําหรือสภาพที่อยู
การดําเนินการลอซื้อ/ลอจับเพื่อรวบรวมหลักฐานการคามนุษยไมแคนําไปสูหลักฐานที่ปลอมและไมถูกตอง
แลว ยังเปนการสงเสริมใหมีการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตอผูเยาวและเปนการเหยียดหยามศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยของผูหญิงที่ทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ไดแสดงถึงจุดยืนที่ชัดเจนนับตั้งแต พ . ศ . 2546 วาการลอซื้อ/ลอจับเพื่อจับเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยางรายแรงโดยเฉพาะกับผูหญิงที่ทํางานในธุรกิจบันเทิงและจัดทําขอเสนอวาควรจะมีการใชเฉพาะเมื่อมี
ระบบที่แมนยําชัดเจนที่สามารถปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนได แตอยางไรก็ตาม ยังปรากฏวาการใช
วิธีการลอซื้อและลอจับจากตํารวจและเอ็นจีโอที่กระทําเพื่อสอบสวนการคามนุษยยังคงเกิดขึ้นประจําและไม
มีการติดตามตรวจสอบและกอใหเกิดผลที่เกิดขึ้นภายหลังในทางลบตอพนักงานบริการและผูหญิงใน
อุตสาหกรรมบันเทิง
สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด :
สิทธิในการดํารงชีวิต , สิทธิที่จะมีเสรีภาพ และสิทธิที่จะมีความมั่งคงแหงตัวตน: สิทธิที่จะไดรับ
การปฏิบัติดวยมนุษยธรรม และดวยความเคารพในศักดิ์ศรีแตกําเนิดของมนุษย
การบุกจับและชวยเหลือของตํารวจ:
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 27 การบุกจับเพื่อตอตานการคา
มนุษยตํารวจสามารถเขาไปในเคหะสถานหรือสถานที่ใดๆ โดยไมตองมีหมายคน เพื่อตรวจคน ยึด
หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีพยานหลักฐานในการคามนุษย หรือเพื่อพบและชวยบุคคลที่
ตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย
การบุกจับเพื่อตอตานการคามนุษยในประเทศไทยทําใหผูหญิงมีประสบการณที่หลากหลายในการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ทั้งบุคคลที่ถูกคามนุษยและพนักงานบริการตองอยูภายใตการปฏิบัติการที่มีตํารวจจํานวน
มากที่ติดอาวุธเขาจูโจมในสถานบันเทิง ถูกไลลาและกักตัวคนที่พยายามจะวิ่งหนีเพราะกลัวและสับสน
ผูหญิงบางคนไดรับบาดเจ็บในการบุกจับของตํารวจในขณะที่พยายามจะหนี ตามพระราชบัญญัติฯ ตํารวจไม
ตองมีหมายคน และตามปกติตํารวจจะคนตัวผูหญิงทุกคนที่ถูกกักตัวไวที่สถานประกอบการและยึดกระเปาถือ
และโทรศัพทมือถือเพื่อใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีที่อาจจะเปนการคามนุษย
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 29 พนักงานเจาหนาที่อาจจัดให
92
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บุคคลที่ตองสงสัยวาเปนเหยื่อของการคามนุษยอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราวไดแตตองไม
เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง หากมีความจําเปนที่ตองคุมครองเกินกวานั้นใหพนักงานเจาหนาที่ยื่นคํารองตอ
ศาลเพื่อมีคําสั่งอนุญาต ทั้งนี้ ศาลจะอนุญาตไดไมเกินเจ็ดวัน โดยจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไวดวยก็
ได
ผูหญิงทุกคนที่ถูกกักตัวไวจากการบุกจับจะถูกพาไปที่สถานีตํารวจ และจะถูกสอบปากคําจากตํารวจและเอ็น
จีโอ เพื่อเสาะหาวาเปนบุคคลที่ถูกมนุษยหรือไม ขั้นตอนนี้อาจใชเวลาหลายชั่วโมง ผูหญิงที่ถูกกักตัวจาก
การบุกจับบอกวาผูหญิงไมไดรับการแจงสาเหตุที่ตองมีการสอบปากคําไมวาจะเปนชวงเวลาใด ไมไดรับการ
แจงใหทราบถึงสิทธิขอผูหญิงภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญและในระบบกฎหมายอาญาของไทย ไมวาจะใน
ฐานะของโจทก จําเลยหรือพยานในอาชญากรรมที่กลาวหาวาเกิดขึน
้ สิทธินี้รวมถึง สิทธิที่จะทราบถึงขอหา
ที่ถูกกลาวหา สิทธิที่จะติดตอบุคคลที่เชื่อถือหรือสมาชิกในครอบครัว สิทธิในการมีตัวแทนทางกฎหมาย
สิทธิในการพูดกับทนายความในที่ที่เปนสวนตัว และสิทธิที่จะมีผูที่เชื่อใจหรือทนายของตนนั่งอยูดวยในทุก
ชวงกระบวนการสัมภาษณของตํารวจ
ในความเปนจริงผูหญิงไดเอกสารที่ระบุถึงสิทธิตางๆเหลานี้จากตํารวจเพื่อใหลงนามในตอนที่มีการ
สอบปากคําของตํารวจ แตเนื่องจากเอกสารเปนภาษาไทยและไมมีลามแปลภาษาที่มีประสิทธิภาพ ผูหญิง
ไมไดเขาใจสิทธิที่ตนควรเขาถึง ปรากฏวาไมมีการจัดใหมีลามแปลภาษาเปนประจําใหแรงงานหญิงขามชาติ
ในกระบวนการสอบปากคํา ผูหญิงขามชาติและผูหญิงที่ไมรูหนังสือถูกบังคับใหพิมพนิ้วหัวแมมือแทน
ลายเซ็นในเอกสารทางกฎหมายซึ่งใหรายละเอียดของสิ่งของของตนที่ตํารวจยึด เอกสารนั้นผูหญิงไม
สามารถอานไดเนื่องจากปญหาดานภาษาและไมรูหนังสือ นี่เปนการละเมิดสิทธิที่ควรจะไดรับตาม
รัฐธรรมนูญไทย ระบบยุติธรรมในกฎหมายอาญาและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ
สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด:
สิทธิในการดํารงชีวิต , สิทธิที่จะมีเสรีภาพ และสิทธิที่จะมีความมั่งคงแหงตัวตน: สิทธิที่จะไดรับ
การแจงขอหาที่ถูกตั้งในภาษาที่ตนเขาใจ สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติดวยมนุษยธรรม และดวยความ
เคารพในศักดิ์ศรีแตกําเนิดของมนุษย
สื่อมวลชนละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว:
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 56 ความเปนสวนตัวและสื่อมวลชน: ไม
สามารถบันทึกภาพ แพรภาพ พิมพรูป หรือบันทึกเสียง แพรเสียงหรือสิ่งอื่นที่สามารถแสดงวาบุคคลใดเปน
ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย หามโฆษณาหรือเผยแพรขอความ ภาพหรือเสียง เปดเผย
ประวัติ สถานที่อยู สถานที่ทํางาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐาน
คามนุษย
ระหวางที่มีการบุกจับในสถานประกอบการ และที่สถานีตํารวจ ชางภาพมักจะถายรูปของสถานประกอบการ
ผูที่ถูกตั้งขอหาวาเปนผูคามนุษยและผูหญิงที่ทํางานที่นั่น ภาพเหลานี้รวมถึงขอมูลของการบุกจับและขอหา
ตอผูคามนุษยมักจะถูกแบงปนใหสื่อมวลชน ซึ่งมีการเผยแพรในรายงานของสื่อเกี่ยวกับการบุกจับในทีวี สื่อ
สิ่งพิมพและออนไลน การรายงานขาวของสื่อมักจะรวมถึงภาพของผูหญิงที่ถูกบุกจับดวยผาคาดตาสีดํา
(เหมือนกับวาเปนความพยายามในการเก็บรักษาความลับ) หรือภาพของผูหญิงที่พยายามจะซอนหนาหลัง
กระดาษหรือเสื้อที่ใชปดหนา ฯลฯ สื่อมวลชนโดยทั่วไปจะเผยแพรรูปภาพ ชื่อและที่ตั้งของสถาน
ประกอบการซึ่งประนีประนอมกับความเปนสวนตัวของผูหญิงที่ถูกกักขังหรือชวยเหลือจากการบุกจับ นี้เปน
การละเมิดการคุมครองภายใตพระราชบัญญัติฯซึ่งกําหนดใหเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายหากมีการเผยแพร
สิ่งที่สามารถแสดงขอมูลที่แสดงวาเปนบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด: สิทธิความเปนสวนตัวและชีวิตครอบครัว เกียรติยศศักดิ์ศรีและชื่อเสียง
การบุกจับยังมีผลกระทบทางลบในชุมชนที่กวางขึ้น รวมถึงผูหญิงและผูชายที่ทํางานในสถานบันเทิง แตวา
ไมไดถูกกักเพราะวาไมไดอยูที่สถานที่ทํางานในขณะที่มีการบุกจับ รวมถึงพนักงานบริการและพนักงานคน
อื่นเชนพนักงานทําความสะอาด พนักงานทําอาหาร นักรองและพนักงานเสริฟหญิง ฯลฯ สวนมากผูคน
เหลานี้มีประสบการณที่กลัว ชอกช้ําและสับสน และถูกปฏิเสธไมใหเขาถึงการติดตอกับเพื่อนหรือสมาชิกใน
ครอบครัวผูซงึ่ อาจจะถูกกักตัวจากการบุกจับ พวกเขาไมมีขอมูลวาทําไมถึงมีการบุกจับและสูญเสียเงินคาจาง
ที่จะไดจากการทํางานและในบางกรณีสูญเสียงานทําทั้งหมด เนื่องมาจากสถานที่ทํางานถูกปดหลังจากที่มี
การบุกจับ
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สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด:
สิทธิที่จะมีชีวิตครอบครัว; (สามารถติดตอกับครอบครัวไดอยางสม่ําเสมอ) สิทธิในการทํางาน ใน
การเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขที่ยุติธรรม
การบังคับตรวจสุขภาพ:
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 33: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยตองใหความชวยเหลือ แกบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคา
มนุษยอยางเหมาะสม รวมถึงการรักษาพยาบาล โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความ
แตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย การแจงสิทธิของ
ผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครองในแตละขั้นตอนทั้งกอน ระหวาง และหลังการชวยเหลือ ตลอดจน
ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการชวยเหลือในแตละขั้นตอน และตองรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเสียหายกอนดวย
ผูหญิงที่ถูกกักตัวจากการบุกจับไดถูกบังคับใหตองตรวจสุขภาพโดยไมมีการใหขอ
 มูลวาทําไมถึงตองมีการ
ตรวจและไมมโี อกาสในการปฏิเสธกระบวนการนั้น โดยเฉพาะแรงงานหญิงขามชาติผูซึ่งมีความเขาใจที่
จํากัดเรื่องของเหตุผลวาทําไมตองมีการตรวจประกอบกับไมมีลามแปลภาษาเพื่ออธิบายขั้นตอนนี้ การตรวจ
นี้มีการตรวจกับผูหญิงที่ถูกสงสัยวาถูกคามนุษยและหรืออายุต่ํากวา 18 ป และผูหญิงที่เปนผูใหญผูซึ่งยืนยัน
วาตนไมไดถก
ู คามนุษย การตรวจรวมถึงการตรวจเลือดและการตรวจภายในอวัยวะเพศโดยที่ไมไดรับการ
ยินยอมอยางมีขอมูลจากผูหญิง ซึ่งการตรวจสองประเภทนี้จะถูกบังคับใชตามกฎหมายในสองกรณีเทานั้นคือ
ภายใตกฎหมายความมั่นคงภายในประเทศและหรือหากไดรับคําสั่งโดยตรงจากศาลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
อยางไรก็ตามในเรื่องราวของการตอตานการคามนุษย เปนที่นาสงสัยวาทําไมถึงตองมีการตรวจเกิดขึ้น
ผูหญิงไมไดรบ
ั การแจงใหทราบถึงผลการตรวจไมวาจะเปนระยะเวลาใดหลังจากที่มีการตรวจ ไมชัดเจนที่วา
มีใครอีกที่เขาถึงผลของการตรวจและมีการใชผลของการตรวจเพื่อวัตถุประสงคอะไร
สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด: สิทธิในการดํารงชีวิต, สิทธิที่จะมีเสรีภาพ และสิทธิที่จะมีความมั่งคง
แหงตัวตน: สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติดวยมนุษยธรรม และดวยความเคารพในศักดิ์ศรีแตกําเนิด
ของมนุษย สิทธิทางสุขภาพ: สิทธิในการควบคุมทางสุขภาพและรางกายของตนเอง สิทธิในการ
รักษาความลับและการใหความยินยอมโดยมีขอมูล สิทธิในการรองทุกขและการเยียวยา
การคัดแยกเหยื่อและการตรวจพิสูจนอายุ
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 4 ใหนิยามของคําวา “เด็ก”
หมายความวา บุคคลผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดป
มาตรา 33 การชวยเหลือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตองใหความ
ชวยเหลือ แกบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยางเหมาะสมใน เรื่อง
การรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และความแตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย การแจงสิทธิ
ของผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครองในแตละขั้นตอนทั้งกอน ระหวาง และหลังการชวยเหลือ
ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการชวยเหลือในแตละขั้นตอน และตองรับฟงความ
คิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย
ผูหญิงและผูเยาวสวนใหญที่ถูกกักตัวจากการบุกจับตางปฏิเสธอยางดุเดือดวาผูหญิงไมไดถูกคามนุษยและ
บอกวาอายุผูหญิงมากกวา 18 ป เพื่อที่จะพิสูจนวาการบุกจับถูกตองทั้งเอ็นจีโอและตํารวจมีความกังวลหาก
พิสูจนไดเปนอยางอื่น ดังนั้นผูหญิงทุกคนที่มีเอกสารผูซึ่งตองสงสัยวาถูกคามนุษยและผูเยาว (อาทิเชน การ
ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ) ถูกบังคับใหตรวจทางนิติวิทยาศาสตรรวมถึงการเอ็กซเรยตรวจกระดูกและการตรวจ
ฟนในความพยายามที่จะพิสูจนอายุ
ในขณะที่การเอ็กซเรยตรวจกระดูกและการตรวจฟนไมได กําหนดอยูในพระราชบัญญัติฯ แตมีการระบุอยาง
กวางขวางในบันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระดับจังหวัดเรื่องกิจกรรมการตอตานการคามนุษยใน
ประเทศไทย ในทุกบันทึกขอตกลงฯ ยังมีการใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิพื้นฐานของบุคคลที่ถูกคา
มนุษย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการใหความยินยอมโดยมีขอมูลในการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติฯ ยังไดระบุ
ถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลที่ถูกคามนุษยและตองรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย ซึ่งสิ่ง
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เหลานี้ไมไดเกิดขึ้นในสภาวการณการปฏิบัติ
การใชการตรวจกระดูกเพื่อประเมินอายุของบุคคลที่ถูกคามนุษยเปนการปฏิบัติที่ถูกตั้งคําถามอยางมากใน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติทางการแพทยที่นาเชื่อถือ กระบวนการในการตรวจเพื่อประเมินอายุได
ถูกเสนอแนะในคูมือแนวทางการตอตานการคามนุษยระหวางประเทศ 93อีกทั้งไดเสนอวาการพิสูจนอายุของ
ผูที่ตองสงสัยวาถูกคามนุษยควรจัดทําโดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการอบรมและใชหลักพิจารณาดังตอไปนี้
-

คําใหการของบุคคลนั้นเอง
การพิสูจนอายุของบุคคลเองควรไดรับการพิจารณา
ลักษณะภายนอกของบุคคลและวุฒิภาวะทางจิตใจของเขาหรือเธอ
เอกสารที่เกี่ยวของ
การตรวจสอบกับสถานทูตและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
การตรวจและความเห็นทางการแพทย โดยการตรวจนัน
้ ตองไดรับการยินยอมจากบุคคลที่ถูกตรวจ

อยางไรก็ตามในประเทศไทยปรากฏวาความยินยอมและคําใหการของเหยื่อตามปกติจะไมไดรับการพิจารณา
ในกระบวนการนี้และมีความมั่นใจอยางมากในการใชผลของตรวจกระดูกและฟนทางนิติวิทยาศาสตรเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการประเมินอายุของผูหญิงผูซึ่งถูกกักตัวในการบุกจับ แนวทางนี้ไดระบุชัดเจนในบันทึก
ขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคาหญิง
และเด็ก พ.ศ.2546

“ในกรณีที่เด็กหรือผูหญิงอางวาอายุเกิน 18 ป และไมมีบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอื่นใด และมี
เหตุอันควรสงสัยวาผูหญิงหรือเด็กนั้นอายุไมเกิน 18 ป ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการจัดใหมีการตรวจรางกายเด็กหรือผูหญิงนั้นทางการแพทย โดยการตรวจฟนหรือตรวจรางกาย
ดวยวิธีอื่นใด เพื่อวินิจฉัยวาเด็กหรือผูหญิงนั้นอายุเกินสิบแปดป หรือต่ํากวา ในกรณีที่เจาหนาที่กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการเปนผูจัดใหมีการตรวจ ใหประสานแจงผลการตรวจใหพนักงานสอบสวนทราบ”
ยิ่งกวานั้นการประเมินอายุเปนมาตรการที่เชื่อถือไมไดโดยเฉพาะใชในการกําหนดเฉพาะเจาะจงไปที่อายุ
ของบุคคลระหวาง 16-20 ป ในอเมริกาและยุโรป นิติวิทยาศาสตรการตรวจกระดูกไมเคยใชเปนเครื่องมือได
โดยลําพังในการกําหนดอายุ เพราะเปนวิธีการที่ทราบกันดีวาสามารถกอใหเกิดความผิดพลาดไดไดถึง 5 ป
94

อยางที่เรียกกันวา โดยเฉพาะหลักเกณฑกระบวนการในการเอ็กซเรยกระดูกนั้นไมเหมาะสมที่จะประเมินอายุ
ของแรงงานขามชาติในเอเชีย เพราะอายุที่ใชเปนเกณฑนํามาจากการเปรียบเทียบจากการศึกษาของเด็ก
อเมริกันผิวขาวในยุค พ . ศ 2483 ซึ่งมีการพิสูจนแลววามีผลที่คลาดเคลื่อนของอายุในกระดูกซึ่งเกิดจาก
ปจจัยทั้งเชื้อชาติ ชาติพันธุ สถานภาพดานเศรษฐกิจสังคมและภาวะโภชนาการ 95 จากผลที่ไมนาเชื่อถือ
แนวทางการตรวจทางนิติวิทยาศาสตรที่ไมสามารถสรุปผลที่ถูกตองได ในขณะนี้ไดมีการตระหนักวาการ
กําหนดอายุที่ถูกตองนั้นตองรวมถึงกระบวนการอื่นเพื่อเติมเชนการสังเกตการณในรายละเอียดที่ใชเวลามาก
ขึ้นและขอคิดเห็นจากบุคคลที่อยูในวัฒนธรรมและภูมิหลังเดียวกันเพื่อใชประกอบการพิจารณา96
อยางไรก็ตามนี่ไมใชกระบวนการการตอตานการคามนุษยที่ไดรับการปฏิบัติในประเทศไทย เพราะผลของ
การตรวจทางนิติวิทยาศาสตรถูกนํามาใชเปนหลักฐานสําคัญในการพิสูจนอายุ ในการดําเนินการทาง
93

ขอเสนอแนะเรือ
่ งหลักการและแนวทางวาสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย จัดทําโดยสํานักงานขาหลวงใหญเพื่อ
สิทธิมนุษยชน และ แนวทางเพื่อการคุมครองสิทธิของเด็กที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย โดยUNICEF
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สุขภาพของเด็กผูลภ
ี้ ัย , คูมือของกุมารแพทย Royal College of Pediatricians, 1999

95

อางอิงจาก Bassed R, (2011) Bone of Contention, Monash University

96

บันทึกขอตกลงเรื่องการเขาเมืองและศุลกากรของสหรัฐอเมริกา 2004
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กฎหมายซึ่งโตแยงกับคําใหการของผูหญิงที่อยูในลักษณะที่แสดงออกอยางชัดเจนวาเปนพนักงานบริการ
ดวยความเต็มใจ แนวทางการประเมินอายุไดยึดมั่นอยางมากตอหลักการภายใตคม
ู ือการตอตานการคามนุษย
ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ ในสวนของการสันนิษฐานอายุและสถานะของเหยื่อ97
การรับหลักการนี้ในกรณีที่อายุของผูเยาวไมแนนอนแตมีเหตุผลใหเชือ
่ วาต่ํากวา 18 ป ควรมีการสันนิษฐาน
วาเปนเด็กที่เปนเหยื่อและมีสิทธิไดรับการคุมครองและสนับสนุนตามกฎหมายที่ใหการคุมครองสําหรับผูเยาว
ในขณะที่หลักการนี้มีเจตนาที่จะเปนมาตรการในการคุมครองบุคคลที่ถูกคามนุษยที่ยังเปนเด็ก แตใน
สภาวการณของพนักงานบริการที่ไมมีเอกสารในประเทศไทย ความจริงก็คือมีการใชหลักการนีใ้ นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
ในกรณีตัวอยางนี้พระราชบัญญัติฯถูกใชเปนเครื่องมือในการโตแยงหลักฐานและความเห็นของผูหญิงซึ่ง
ทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิง และเริ่มใชบังคับใหเธอยอมรับอัตลักษณเปนเท็จวาเปนเหยื่อของการคา
มนุษย การดําเนินการเชนนี้ละเมิดหลักการการสนับสนุนสิทธิของเหยื่อ ซึ่งควรจะเปนศูนยกลางของแนวทาง
การคามนุษย และยังไดละเมิดสิทธิของผูหญิงผูซึ่งไมตองการใหมีการชวยเหลือ และอยางนอยที่สุดก็เปน
การสิ้นเปลืองทรัพยากรและความพยายามในการแทรกแซงที่จะชวยผูหญิงที่ไมตองการความชวยเหลือ
สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด: สิทธิในการดํารงชีวิต, สิทธิที่จะมีเสรีภาพ และสิทธิที่จะมีความมั่งคง
แหงตัวตน: สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติดวยมนุษยธรรม และดวยความเคารพในศักดิ์ศรีแตกําเนิดของ
มนุษย
สิทธิทางสุขภาพ: สิทธิในการควบคุมทางสุขภาพและรางกายของตนเอง สิทธิในการรักษา
ความลับและการใหความยินยอมโดยมีขอมูล สิทธิในการรองทุกขและการเยียวยา
การกักขังพนักงานบริการเปนพยานโดยไมมีกฎเกณฑ
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 27: ตํารวจมีอํานาจหนาที่ มีหนังสือเรียกให
บุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐาน
มาตรา 31: ในชั้นศาลหากความจําเปนที่จะตองมีการสืบพยานไวโดยพลันก็ได
มาตรา 237: ใหนําความในมาตรา 237 ทวิ วรรคสาม และวรรคสี่แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาใชบังคับโดยอนุโลม หากมีความจําเปนควรมีการสืบพยานไวกอนและสามารถใชแทนที่การที่พยาน
ตองใหการในชั้นศาล
ตํารวจใชกฎหมายเพื่อบังคับใหพนักงานผูซึ่งถูกกักขังจากการบุกจับเพื่อตอตานการคามนุษย ใหปากคําใน
ฐานะพยานในการดําเนินคดีเพื่อตอตานการคามนุษย ถึงแมวาพระราชบัญญัติฯใหอํานาจตํารวจในการเรียก
พยาน แตไดกําหนดใหอัยการตองมีการสืบพยานไวโดยพลันก็ได อยางไรก็ตามในความเปนจริงเจาหนาที่
ของรัฐมิไดกระทําดวยสิ่งที่ไดอนุวัตในกฎหมาย แตกลับแทนที่ดวยการขังตัวพนักงานบริการไวโดย
ปราศจากความยินยอม ในการกักขังที่ไมมีกฎเกณฑในกรงขังหรือสถานสงเคราะหเปนเวลาหลายสัปดาห
หลายเดือนหรือแมกระทั่งเปนป การกักขังที่ไมมีกฎเกณฑตอผูหญิงเปนความลมเหลวในการเสนอใหผูหญิง
เขาถึงสิทธิที่ควรไดรับทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิทางกฎหมายมีทางเลือกทางกฎหมายสองประการที่
สามารถปรับใชในสถานการณของพนักงานบริการแรงงานขามชาติเชนนี้ได ประการแรกคือ แนวทางที่ได
กําหนดในพระราชบัญญัติฯ ถึงอางถึงใหนําความในมาตรา 237 ทวิ วรรคสาม และวรรคสี่แหงประมวล
กฎหมายวิธีพจ
ิ ารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม หากมีความจําเปนควรมีการสืบพยานไวกอนและ
สามารถใชแทนที่การที่พยานตองใหการในชั้นศาล ประการที่สองที่เปนทางเลือกไดคือ การที่พนักงาน
บริการแรงงานขามชาติเปนพยานภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญาบัญญัติใหบุคคลซึ่งเปนพยานในคดีอาญามีสิทธิไดรับความ
คุมครอง การปฏิบัติที่เหมาะสม และคาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ98
กฎหมายกําหนดใหสํานักงานคุมครองพยานดําเนินการยายที่อยูหรือจัดที่พักอันเหมาะสม (ที่ไมไดอยูในคุก
97

ขอเสนอแนะเรือ
่ งหลักการและแนวทางวาสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย จัดทําโดยสํานักงานขาหลวงใหญเพื่อ
สิทธิมนุษยชน (Office of the High Commissioner for Human Rights) , 10.2
ประเทศไทย , บันทึก ขอตกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติรว มกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินการ กรณี
การคาเด็กและหญิง(ฉบับที2
่ ) พ.ศ.2546 มาตรา 4.4 , 4.5.5.5,6.4,6.5
98

ประธาน วัฒนาวานิช ธรรมศาสตร,2549 กรุงเทพฯ ประเทศไทย
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หรือกรงขัง ) จายคาเลี้ยงชีพที่สมควรแกพยานหรือบุคคลที่อยูในความอุปการะเลี้ยงดู ดําเนินการเพื่อใหมี
อาชีพหรือใหมีการศึกษาอบรม หรือดําเนินการใดเพื่อใหพยานสามารถดํารงชีพอยูไดตามที่เหมาะสม
ดําเนินการใหมีเจาหนาที่คม
ุ ครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จําเปน ดําเนินการอื่นใดใหพยานไดรับความ
ชวยเหลือหรือไดรับความคุม
 ครองตามทีส
่ มควร
ในปจจุบันนี้ไมมีผูหญิงคนไหนที่มีสิทธิภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญาและไมมห
ี นทางใน
การรองขอการเยียวยาในความไมยุติธรรมที่เกิดจากกระบวนการ ในขณะที่บุคคลที่ถูกคามนุษยมีทนายที่มา
จากสํานักงานอัยการสูงสุด หรือในบางกรณีมาจากเอ็นจีโอ ผูหญิงที่ถูกกักในฐานะพยานไมมีการเขาถึงการ
ใหคําปรึกษาดานกฎหมายที่เปนอิสระหรือไมมีตัวแทนทางกฎหมายในการเรียกรองสิทธิของผูหญิง
สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด: สิทธิในการดํารงชีวิต, สิทธิที่จะมีเสรีภาพ และสิทธิที่จะมีความมั่งคง
แหงตัวตน: สิทธิที่ไดรับการแจงขอกลาวหาหรือสาเหตุของการจับในภาษาที่ผูหญิงเขาใจ การ
คุมครองจากการกักขังที่ไมมีกฎเกณฑ สิทธิที่จะฟองรองกรณีกักขังที่ไมมีกฎเกณฑ
สิทธิในการไมถูกเลือกปฏิบัติและการคุมครองเทาเทียมภายใตกฎหมาย : การปฏิบัติที่ไมเทาเทียม
ตอพนักงานบริการขามชาติ: สิทธิในการเคลื่อนยายอยางเสรี: สิทธิในการออกจากประเทศใดก็ได
สิทธิในการเขาถึงชีวิตครอบครัว การติดตอยางสม่ําเสมอกับครอบครัวของตน
สิทธิในการเขาถึงการพิจารณาที่เปนธรรมในชั้นศาล ที่อยูในชวงเวลาที่เหมาะสม
สิทธิในการไดรับการเยียวยาในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ
การดําเนินคดีทางกฎหมาย
ทั้งผูหญิงที่ไดถูกคัดเลือกวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยและผูหญิงที่ถูกใหเปนพยานไมไดรับขอมูลที่เหมาะสม
เพียงพอในขั้นตอนกระบวนการการดําเนินการ สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นในศาลและเวลาที่จะใชในการพิจารณา
ในชั้นศาล ไมมีลามแปลภาษาที่มีคุณภาพ และไมไดรับสิทธิที่จะเลือกผูแทนทางกฎหมายเองในกรณีที่ถูก
คัดเลือกวาเปนผูถูกคามนุษยและไมมีการใหมีตัวแทนทางกฎหมายเลยในกรณีที่ตกเปนพยาน ผูหญิงที่ไม
สามารถอานและเขียนหนังสือไดมักจะถูกบอกใหพิมพลายนิ้วมือในเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับคดีแต
เธอไมเขาใจเอกสารดังกลาว ผูหญิงมักจะถูกสั่งหรือบีบบังคับใหชี้ตัวคนแปลกหนาหรือคนอื่นๆวาเปนคนที่
เกี่ยวของในการขนยายเธอหรือแสวงหาประโยชนแมวาเธอไดแจงอยางชัดเจนวาไมไดรูจักจําเลยหรือบุคคล
นั้นไมเคยเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ถูกกลาวหา
สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด: สิทธิในการไมถูกเลือกปฏิบัติและการคุมครองเทาเทียมภายใตกฎหมาย
สิทธิในการเขาถึงการพิจารณาที่เปนธรรมในชั้นศาล
การชวยเหลือและการสนับสนุน
ผูหญิงถูกบังคับกักขังในสถานสงเคราะห
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 33:ใหกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยพิจารณาใหความชวยเหลือ แกบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษยอยางเหมาะสมใน เรื่องอาหาร ที่พักการรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟูทาง
รางกายและจิตใจ การใหการศึกษา การฝกอบรม การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย การสงกลับ
ไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูนั้น การดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนให
ผูเสียหาย กําหนด โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความแตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ
เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย การแจงสิทธิของผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครองใน
แตละขั้นตอนทั้งกอน ระหวาง และหลังการชวยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการ
ชวยเหลือในแตละขั้นตอน และตองรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย
ทั้งผูหญิงที่ไดถูกคัดเลือกวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยและผูหญิงที่ถูกใหเปนพยานถูกกักขังโดยปราศจาก
ความยินยอมในสถานสงเคราะหของรัฐและบานพักที่ดําเนินการโดยเอกชนเปนระยะเวลาที่อาจถึงสองป
ความคิดเห็นของผูหญิงไมเคยไดรับการสอบถาม รับฟงหรือเคารพ ผูหญิงไมไดรบ
ั การปรึกษาเรื่องการกักขัง
และไมมีทางเลือกในสถานที่พักที่ตองไปอยูและไมสามารถที่จะออกไปไหนไดเลย ไมมีชองทางในการรอง
ทุกขที่เปนอิสระที่เขาถึงไดสําหรับผูหญิงที่อยูในสถานสงเคราะห โทรศัพทถูกยึดและไมสามารถที่จะติดตอ
ครอบครัว เพื่อนหรือหนวยงานขางนอกได จนกวาการดําเนินในชั้นศาลจะเสร็จสิ้น ซึ่งอาจจะใชเวลา
มากกวาหนึ่งป
ผูหญิงทุกคนไดรายงานเกี่ยวกับกรณีที่ถูกเลือกปฏิบัติและการเหยียดเชื้อชาติจากเจาหนาที่ในสถาน
สงเคราะหซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการทีผ
่ ูหญิงเปนแรงานขามชาติและหรือเปนพนักงานบริการ ศาสนาเดียว
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ที่ไดรับการยอมรับคือศาสนาพุทธ ไมมีการจัดใหมีศาสนาคริสตและมุสลิมในบานพัก มีการละเมิดที่เกิดขึ้น
เฉพาะกับผูหญิงมุสลิมเพราะไมมีการพิจารณาใหมีโภชนาการที่เหมาะสมกับศาสนามุสลิม นั่นหมายถึงวา
ผูหญิงจะไมกินหรือกินแคขาวเปลา และเปนสิ่งที่เครียดตอผูหญิงในชวงถือศีลอด ผูหญิงถูกปฏิเสธไมใหเขา
รับการรักษาทางการแพทยที่เหมาะสมรวมถึงการรักษาทางทันตกรรมและการใหการบริการผูหญิงที่ตั้งครรภ
แรงงานขามชาติที่ตองอยูในสถานสงเคราะห มีความยากลําบากและจํากัดในการเขาถึงลามแปลภาษาและ
คนที่เขาถึงลามแตตองประสบกับปญหาที่จะเขาใจการแปลนั้น ประเด็นปญหานี้ดูเหมือนวาจะเกิดขึ้นไมใช
เฉพาะที่สถานสงเคราะห แตเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาในชั้นศาล
ในการสัมภาษณเพื่อคัดเลือกผูถูกคามนุษย และในขั้นตอนที่ถูกบังคับใหตรวจรางกายและตรวจสุขภาพ
เปรียบเทียบกับผูหญิงไทยที่อยูในสถานสงเคราะห พนักงานแรงงานขามชาติมีโอกาสนอยในการไดรับ
การศึกษาที่เปนทางการ และมักจะไดรับการฝกอบรมอาชีพที่มีอคติกับเพศสภาพและไมไดรับการตระหนัก
อยางเปนทางการ
สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด: สิทธิในการดํารงชีวิต, สิทธิที่จะมีเสรีภาพ และสิทธิที่จะมีความมั่งคง
แหงตัวตน การคุมครองจากการกักขังที่ไมมีกฎเกณฑ สิทธิที่จะฟองรองกรณีกักขังที่ไมมี
กฎเกณฑ
สิทธิในการไมถูกเลือกปฏิบัติและการคุมครองเทาเทียมภายใตกฎหมาย : การปฏิบัติที่ไมเทาเทียม
ตอพนักงานบริการขามชาติ: สิทธิในการเคลื่อนยายอยางเสรี: สิทธิในการออกจากประเทศใดก็ได
สิทธิในการเขาถึงชีวิตครอบครัว การติดตอยางสม่ําเสมอกับครอบครัวของตน
สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา
สิทธิในการไดรับการเยียวยาในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ
การเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลทางเพศในสิทธิในการทํางานชั่วคราว
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 37 การทํางาน: บุคคลที่ถูกคา
มนุษยมีสิทธิในการทํางานในประเทศไทยชั่วคราวชวงที่รอกระบวนการในการพิจารณาในชั้นศาล
ผูหญิงที่ถูกคามนุษยไดรับการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ เธอมักจะมีโอกาสที่จํากัดในการหารายไดหากมี
การเปรียบเทียบกับผูชายที่ถูกคามนุษย ผูหญิงถูกจํากัดใหทํางานฝมือในสถานสงเคราะหเทานั้น ดวยเหตุ
ที่วาเธอมีความเปราะบางและเสี่ยงที่จะถูกแสวงหาประโยชนหากไดรับอนุญาตใหออกไปทํางานขางนอก
สถานสงเคราะห เธอจะไมไดรับเงินคาแรงแตวาอาจจะไดรับเงินเล็กนอยจากการขายสินคาหลังจากที่ถูก
หักคาใชจายดานวัสดุอุปกรณและคาสอน แตวาผูชายไดรับอนุญาตใหออกไปทํางานขางนอกสถาน
สงเคราะห สามารถหารายไดไดอยางนอยเปนคาจางขั้นต่ํา การปฏิบัติที่เปนสองมาตรฐานเชนนี้เลือก
ปฏิบัติผูหญิง และที่สําคัญคือเปนการกระทําที่โหดรายสําหรับผูหญิงที่เปนผูรับผิดชอบในการเลี้ยงดู
ครอบครัวและลูกที่บานในชุมชนของเธอกอนหนาที่จะมาถูกกักขังในสถานสงเคราะห
สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด: สิทธิในการทํางาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขที่
สิทธิที่จะไมถูกเลือกปฏิบัติ

ยุติธรรม

คาสินไหมทดแทนใหผูเสียหาย
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 33-35 คาสินไหมทดแทน: อัยการ
ตองแจงสิทธิของผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครองในการดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนใหผูเสียหายระหวางที่มีการดําเนินคดีอาญาในชั้นศาล
การเรียกรองคาสินไหมทดแทนสําหรับผูหญิงที่ถูกคัดเลือกใหเปนผูถูกคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบจากการคาประเวณีไมไดเกิดขึ้นประจํา การเรียกรองคาสินไหมทดแทนมักจะถูกเรียกรองในกรณีแรงงาน
บังคับเพื่อแสวงหาประโยชน ผูหญิงไมไดรับการแจงถึงสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนหรือกระบวนการใน
การเรียกรองคาสินไหมทดแทน การเรียกรองคาสินไหมทดแทนอาจใชเวลาเปนปกวาจะสําเร็จ และในเวลา
นั้นแรงงานหญิงขามชาติอาจะถูกสงกลับไปประเทศตนทางแลว
สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด:
การเขาถึงความยุติธรรมดวยการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ สิทธิในการเขาถึงการเยียวยาทาง
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กฎหมายในกรณีที่ถูกละเมิด
การสงกลับ
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 38 การสงกลับภูมิลําเนา: สงตัว
ผูเสียหายซึ่งเปนคนตางดาวกลับประเทศที่เปน ถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาโดยไมชักชา
ในกรณีที่เราพบตองใชเวลา 8 เดือนถึงสองปสําหรับการสงกลับผูหญิงไปสูประเทศตนทาง แมวาผูหญิงจะ
มาจากประเทศเพื่อนบานของไทย ผูหญิงไมมีหลักประกันที่มีประสิทธิผลอยางตอเนื่องวาจะมีการติดตามให
การสนับสนุน เนื่องจากปญหาในการประสานงานขามชายแดนระหวางรัฐและเอ็นจีโอ ขอหวงใยที่สําคัญนี้
เกิดขึ้นในกรณีที่ผูหญิงมาจากพมา ในสถานการณที่ไมมีหลักประกันที่มีประสิทธิผลในการคุมครองสําหรับ
แรงงานหญิงขามชาติที่ถูกสงกลับไปในพื้นที่ที่ทราบกันดีวามีการสูรบของทหาร มีการประหัตประหารชน
กลุมนอยโดยรัฐบาลทหาร และมีทัศคติที่เปนการลงโทษของเจาหนาที่รัฐบาลพมาตอผูหญิงที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมบันเทิง
แรงงานหญิงขามชาติที่ถูกคามนุษยมักจะไมไดรับคาสินไหมที่เปนเงินเพื่อใชในการประกอบธุรกิจหรือลงทุน
ในชุมชนในประเทศของตน เพราะเจาหนาที่เอ็นจีโอและเจาหนาที่ของรัฐเปนหวงถึงการที่ไมสามารถเปด
บัญชีธนาคารหรือความปลอดภัยของเงินก็เลยไมใหเงิน ผูหญิงไทยที่ถูกคามนุษยมักจะมีโอกาสมากกวา
แรงงานหญิงขามชาติที่ถูกคามนุษยในการไดรับการสนับสนุนและไดคาสินไหม
สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด:
สิทธิในการเขาถึงความยุติธรรมดวยการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
สิทธิในการเขาถึงการเยียวยาทางกฎหมายในกรณีที่ถูกละเมิด
สิทธิในการไมถูกเลือกปฏิบัติ
สิทธิในการไมถูกผลักดันกลับ

คาสินไหมทดแทน

การปองกัน
พนักงานบริการและคนอื่นๆในอุตสาหกรรมบันเทิงมีความรูที่จํากัดในเรื่องสิทธิและหนาที่ของตนตาม
พระราชบัญญัติฯ เนื่องจากไมมีการรณรงคสรางความตระหนักที่มีประสิทธิภาพสําหรับกลุมที่ถูกเรียกวา “มี
ความเสี่ยงสูง “ ทั้งๆที่ ในความเปนจริงพนักงานบริการมักจะเปนเปาหมายของยุทธศาสตรการปราบปรามที่
เปนการลงโทษทั้งจากรัฐและเอกชนแทนที่จะมีการเสริมสรางศักยภาพและโครงการใหการศึกษา ไมเคยมี
การจัดการปรึกษาหารือกับพนักงานบริการเพื่อใหผูหญิงเสนอความเห็น การชวยเหลือ ความรูและ
ประสบการณในการออกแบบและการดําเนินการแทรกแซงและตอตานการคามนุษยและสรางยุทธศาสตรการ
ปองกันในอุตสาหกรรมของตน กลับกลายเปนวาพนักงานบริการถูกทําใหอับอาย ถูกตําหนิ ถูกบุกจับ ถูกขัง
และลงโทษ ทุกอยางที่เกิดขึ้นภายใตหนากากของการปองกันการคามนุษย
สิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด: สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร: สิทธิในการมีสวนรวม
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ตารางแสดงสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิด
งานวิจัยของเราพบวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไมสอดคลองตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของคนไทย
และแรงงานขามชาติหญิงในไทย เกิดภายใตหนากากของการดําเนินการตอตานการคามนุษย รัฐบาลไทยมี
ภาระผูกพันในการคุมครองสิทธิตางๆเหลานี้ภายใตพิธีสารและอนุสัญญาระหวางประเทศที่ประเทศลงนาม
และใหสัตยาบันตามที่ไดระบุดานลาง

สิทธิและหลักการที่ถูกละเมิด

ภาระผูกพันภายใตพิธีสารและอนุสัญญาฯของ
รัฐบาลไทย:

สิทธิที่จะไมถูกเลือกปฏิบัติ ความเทาเทียมของ
บุคคลในทางกฎหมายและการคุมครองทีเ่ ทา
เทียมกันภายใตกฎหมาย

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 2, 6, 7 & 8;
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง 2(1), 14, 16 & 26; กติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 2(2) &
3; อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก
รูปแบบ 1 & 2; อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 1 & 5; อนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการคุม
 ครองแรงงานขามชาติและ
ครอบครัว 1 & 24; อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหง
ทวีปยุโรป 14

สิทธิที่จะเขาถึงความยุติธรรม/ สิทธิในการเขาถึง
คาสินไหมที่มีประสิทธิภาพ

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 6, 7, 10, 11,
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก
รูปแบบ ขอเสนอแนะทั่วไปขอที่ 26

สิทธิในการมีสวนรวม/สิทธิในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง 25, อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ขอเสนอแนะทั่วไปขอที่ 26

สิทธิในความเทาเทียมทางเพศ

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 2, 6, 7 & 8; กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
2(1), 14, 16 & 26;กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 2(2) & 3;อนุสัญญาวา
ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 1 & 2;
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติใน
ทุกรูปแบบ 1 & 5

สิทธิในการดํารงชีวิต, สิทธิที่จะมีเสรีภาพ และ
สิทธิที่จะมีความมั่งคงแหงตัวตน

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 3 & 9;กติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 6 &
9; อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ 5; อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 6; อนุสัญญา
วาดวยสิทธิเด็ก 37

สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการเคลื่อนยาย

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 13; กติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง12;
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อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก
รูปแบบ 15(4)

สิทธิความเปนสวนตัวและชีวิตครอบครัว
เกียรติยศศักดิศ
์ รีและชื่อเสียง

สิทธิในทรัพยสิน
สิทธิในการไมถูกผลักดันกลับ

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 12 & 16; กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
17 & 23; กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม 10; อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 9,
10 & 20
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 17
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 14; อนุสัญญา
ตอตานการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆที่
โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี 3

สิทธิในการเขาถึงกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล
ที่เปนธรรม

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 6, 7, 10 & 11

สิทธิในการทํางาน ในการเลือกงานโดยอิสระใน
เงื่อนไขที่ยุติธรรม

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 23, 24 & 25; กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 6 & 7;

สิทธิทางสุขภาพ

สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 25; กติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
12; อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ 5; อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 14; อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
24, 25 & 39
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง I; อนุสัญญา
วาดวยสิทธิมนุษยชนแหงทวีปยุโรป 9

รวมทั้งประเด็นที่กลาวมาขางตนของปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการวิจัยเราไดพบวาทั้งรัฐบาล
ไทยและองคกรที่ไมใชรัฐที่ไดเขารวมในการตอบรับเพื่อตอตานการคามนุษยในบางกรณีไดละเมิดกฎหมาย
ไทยรวมทั้งที่บทกําหนดวาดวยการคุมครองในกฎหมายตอตานการคามนุษยเอง อีกทั้งยังมีหลักฐานอีกวา
การดําเนินการตอตานการคามนุษยในประเทศไทยนั้นขัดกับพิธีสารระดับภูมิภาคที่รฐ
ั บาลไทยไดลงนาม และ
ไดละเมิดกฎหมายและแนวทางการตอตานการคามนุษยในระดับระหวางประเทศอีกดวย ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
การละเมิดทั้งกฎหมายและนโยบายในประเทศไทย :
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยพ.ศ. 2551
· มีการสืบพยานไวโดยพลันก็ได; มาตรา 31
· ในกรณีที่ผูเสียหายหรือพยานบุคคลจะใหการตอศาลเอง เมื่อผูเสียหายหรือพยานบุคคลแจงแก
พนักงานอัยการแลว ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลโดยไมชักชา มาตรา 31
· สิทธิของผูเสียหายที่จะเรียกคาสินไหมทดแทน, มาตรา 34-35
· สิทธิในการเดินทางกลับประเทศที่เปนถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาอยางปลอดภัยโดยไมลาชา; มาตรา
33,34,35,36, 37, 39
· สิทธิความเปนสวนตัวของผูเสียหาย; มาตรา 53
· สิทธิของผูเสียหายที่พึงจะไดรับการคุมครองในการดําเนินการชวยเหลือในแตละขั้นตอนตองอนุวัต
ดวยศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และตองรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย; มาตรา 31, 53
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
· บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน;
มาตรา 4, 30
· บุคคลยอมมีเสรีภาพในการทํางานและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยูโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ;
มาตรา34, 40, 49, 51
· บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณาที่เปนธรรม;
มาตรา 40
· คุมครองและผูกพันของสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพัน; มาตรา 27
· บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และ
ยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของ
ตน; มาตรา 37
· สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับความ
คุมครอง; มาตรา 35
· การไดรับการชวยเหลือดานกฎหมายและทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การเสนอ
ขอเท็จจริง ขอโตแยง และพยานหลักฐานของตน; มาตรา 40
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ . ศ . 2546 วาดวยการลอซื้อหรือการลอจับนั้นเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงโดยเฉพาะกับผูหญิงที่ทํางานในธุรกิจบันเทิง
ประมวลกฎหมายอาญา · สิทธิในกระบวนการยุติธรรม: การเขาถึงทนายความ,
· การรองทุกขและการเยียวยากรณีที่ถูกกักขังหนวงเหนี่ยวโดยไมมีหลักเกณฑ
· ถูกกักขังโดยไมมีหลักเกณฑ
· ความยินยอมที่มีขอมูลในกระบวนการทางการแพทย
พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ2546
· มาตรการการสนับสนุนและคุมครองพยาน มาตรา 7, 8, 9, 10,15 and 16
บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางการดําเนินงานขององคกรเอกชนที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
กรณีการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2546
· สิทธิของเหยื่อที่เปนชาวตางชาติในการเขาถึงลามแปลภาษา, มาตรา 5
การละเมิดบันทึกขอตกลงระดับภูมิภาค :
การของกระบวนการความรวมมือระดับรัฐมนตรี ของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอตานการคามนุษย
(COMMIT MOU)
· สิทธิของเหยื่อในการเขาถึงลามแปลภาษา; มาตรา 2.10
· สิทธิของเหยื่อที่จะไดรับขอมูลทางกฎหมาย; มาตรา 10
· การสงเสริมความออนไหวดานมิติหญิงชายในกระบวนการแทรกแซงการคามนุษย; มาตรา 15
· สิทธิของเหยื่อที่จะไดรับการสงกลับภูมิลําเนาดวยความปลอดภัยและการติดตามผล;
มาตรา 20, 21
ปฏิญญาอาเซียนวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะในหญิงและเด็ก พ.ศ 2547
· การคุมครองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูเสียหาย; มาตรา 6
ปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรีในภูมิภาคอาเซียน
· การขจัดการเลือกปฏิบัติตอผูหญิง / สนับสนุนการเสริมสรางพลังทางเศรษฐกิจ; มาตรา 5
การละเมิดมาตรฐานการตอตานการคามนุษยระหวางประเทศ:
พิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย 2002
· มาตรการการตอตานการคามนุษยไมควรสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนของบุคคล;
มาตรา 14.1
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·
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·
·

หลักการการไมเลือกปฏิบัติ; มาตรา 14.2
การชวยเหลือแกเหยื่อควรจะเปนภาษาที่บุคคลนั้นเขาใจได; มาตรา 6.2
สิทธิความเปนสวนตัวของบุคคลที่ถูกคามนุษยควรไดรับการคุมครอง; มาตรา 6.1
เหยื่อมีสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือดานกฎหมายในภาษาที่ตนเขาใจ; มาตรา 6.2
สิทธิของเหยื่อในการเขาถึงคาสินไหมทดแทน: มาตรา 6.6,

ขอเสนอแนะเรื่องหลักการและแนวทางวาสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย จัดทําโดยสํานักงานขาหลวงใหญ
เพื่อสิทธิมนุษยชน:
· มาตรการการตอตานการคามนุษยไมควรสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนของบุคคล;
หลักการ 3.1
· กลุมที่มีความเสี่ยงควรมีสิทธิไดรับขอมูลที่ทําใหสามารถรองขอความชวยเหลือได; หลักการ 4
· สิทธิความเปนสวนตัวของบุคคลที่ถูกคามนุษยควรไดรับการคุมครอง; แนวทาง 6.6,
· ไมควรมีการบีบบังคับในการใหรับการดูแลและสนับสนุน; ผูเสียหายไมควรถูกบังคับใหผานการตรวจ
ทางการแพทย แนวทาง 6.2
· เหยื่อมีสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือดานกฎหมายในภาษาที่ตนเขาใจ;
แนวทาง 3.1, 3.8 & 6.5
· วิธีการประจําที่กักขังบุคคลที่ถูกสงสัยวาเปนเหยื่อของการคามนุษยในที่สาธารณะหรือในบานพัก
สวนตัว ละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ; มาตรฐานที่เปนการจํากัดตองสอดคลองกับหลักการของ
สัดสวนที่เหมาะสม แนวทาง 3.3 & 7.4
· สิทธิของเหยื่อในการเขาถึงคาสินไหมทดแทน; แนวทาง 17.4 &17.5
· สิทธิของเหยื่อและครอบครัวที่จะไดรับการสงกลับภูมิลําเนาดวยความปลอดภัย พิธีสาร
สหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย 8.1 & 8.2, ขอเสนอแนะ
เรื่องหลักการและแนวทางวาสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย จัดทําโดยสํานักงานขาหลวงใหญเพื่อ
สิทธิมนุษยชน 6.7
· สิทธิในการไมถูกผลักดันกลับ; มิใหรัฐสงกลับบุคคลกลับไปประเทศที่บุคคลนั้นจะไดรับการ
ประหัตประหารหรือละเมิดสิทธิ; แนวทาง 6.7
ขอคนพบของเรากอใหเกิดการเรียกรองใหมีการตอบรับอยางจริงใจและเรงดวนจากรัฐบาลไทย
และผูอื่นที่เกี่ยวของ มันไมมีเหตุผลที่จะอนุญาตใหมีการละเมิดเหลานี้จะยังคงอยูในนามของการ
ตอบรับการคามนุษยหรือเพื่อสนองตามวาระของรัฐบาลตางประเทศ
รัฐบาลไทยมีหนาที่ที่ชัดเจนและปฏิเสธไมไดในการยุติการแทรกแซงที่ทําใหเกิดอันตรายทั้งหมด
และใหการเยียวยาทางกฎหมายตอผูที่ไดรับผลกระทบจากการละเมิดเหลานั้นตามกฎหมายใน
ประเทศและระหวางประเทศ อาทิเชน ตามที่บัญญัติไวใน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง มาตรา 2.3 และ อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติใน
ทุกรูปแบบ มาตรา 6 และปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน มาตรา 8
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บรรณานุกรม 1 :

สรุป :
ภาคีในการทําวิจัย / พนักงานบริการ : 170
· พนักงานบริการจากไทย พมา ลาว และจีน ทํางานในหลายสาขาของอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัด
(สมุทรสาคร นทบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี มุกดาหาร เชียงใหม แมสอด แมสาย ชองเม็ก )
ผูนําทําวิจัย /ผูนําพนักงานบริการ: 36
พนักงานบริการจากไทย พมา ลาว ทํางานในหลายสาขากับ Empower 11จังหวัด (กระบี่ ภูเก็ต
สมุทรสาคร กรุงเทพฯ นนทบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี มุกดาหาร เชียงใหม แมสอด แมสาย )
เจาของสถานบริการ: 9
3 ในภาคอีสาน / 5 ในแมสอด / 1 ในเชียงใหม
คนที่ตองขึ้นศาลหรือถูกพิพากษาวามีความผิดฐานคามนุษย : 5
· เจาของบารคาราโอเกะ 3 คน , เจาของบาร 1 คน ,คนทําสวน 1 คน
กรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย : การประชุม 10 ครั้ง ;สถานสงเคราะห :เจาหนาที่สถานสงเคราะห 4
คน ( บานเกร็ดตระการและบานสองแคว )
· เจาหนาที่ระดับจังหวัด : การประชุม 6 ครั้ง / รายงานจากระดับจังหวัด (อุบลฯ อุดรฯ มุกดาหาร พัทยา
ชลบุรี สมุทรสาคร )
ตํารวจ : 23
· เจาหนาที่แผนกตอตานการคามนุษยในระดับจังหวัด 15 คน: เชียงราย เชียงใหม พะเยา กรุงเทพฯ
· ตํารวจในพืน
้ ที่ 8 คน : เชียงใหม แมสอด พัทยา
เอ็นจีโอ : 18 คน
· เอ็นจีโอที่ตอตานการคามนุษยในองคกรระหวางประเทศ 2 คน
· เอ็นจีโอที่ตอตานการคามนุษยในองคกรไทย 10 คน
· เอ็นจีโอที่ทํางานประเด็นอื่น ๆ 6 คน ( สิทธิแรงงานขามชาติ บุคคลที่ไมไดพึงพอใจในเพศที่ตนเกิด เอชไอ
วีและเอดส การพัฒนาชุมชน กลุมชาติพันธุ )
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