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เราเดินทางกันใชเวลาหลายวันทามกลางภูเขา  ขามแมน้ํา ผานผืนปาท่ีหนาทึบ เรากาวยางตามทางท่ีคนอื่น
เคยเดิน ทางสายเล็กที่มีฝุนหรือดินโคลนข้ึนอยูกับวาฤดูกาลใด 
 
ฉันถือกระเปาท่ีใสเส้ือผาและแบกความหวังทั้งหมดของคนทั้งครอบครัวไวบนบา     ฉันแบกมันมาดวยความ
ภาคภูมิใจ มันเปนหีบหอที่มีคาไมใชภาระท่ียุงยาก ตามทางชายแดนพ้ืนท่ีสวนใหญของชายแดนจริงๆแลวไม
มี ไมเห็นเสนท่ีเขียนไวท่ีพื้นของผืนปา ไมมีลายเสนท่ีขีดไวในสายนํ้าท่ีวกวน  
 
ฉันเพียงแคกาวตามทางที่มีผูหญิงนับพันเดินกอนหนาฉัน  ยางกาวของฉันเต็มไปดวยความนาตื่นเตน 
เมื่อยลา และทาทาย เบ้ืองหลังเปนโลกท่ีฉันคุนเคย  โลกของยายของฉันและยายของยายของฉันและ 
ยายของเธอ เบ้ืองหนาคือโลกของพี่สาวผูซึ่งออกเดินทางไปลวงหนา เพื่อกอรางสรางฝนและเพื่อให
ครอบครัวดํารงอยูได ยางกาวน้ีเปนพมา ยางกาวขางหนาเปนประเทศไทย และนี่คือขอบชายแดน 
 
หากนี่เปนเรื่องราวของผูชายท่ีออกไปผจญภัยเพื่อตามลาขุมสมบัติและสังหารมังกรเพื่อทําใหครอบครัว
ร่ํารวยและมีความปลอดภัย เขาคนนั้นก็จะเปนฮี่โร แตฉันไมใชผูชาย ฉันเปนผูหญิง ดังนั้นเรื่องเลาจึง
เปลี่ยนไป ฉันไมสามารถเปนผูหาเลี้ยงครอบครัวได  ฉันไมสามารถออกไปตามวิถีการผจญภัยได ฉันไมกลา
และอาจหาญ ฉันไมมีความชํานาญและเขมแข็ง กลายเปนวาฉันถูกเรยีกวาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย  
ผูแพรเชื้อโรค โสเภณี อาชญากรหรือแมกระทั่งเหย่ือของการคามนุษย 
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ทําไมโลกถึงกลัวคนรุนใหม คนทํางาน คนท่ีไมพูดภาษาอังกฤษและเปนผูหญิงที่ไมใชสีผิวขาวซ่ึงเรามี
จํานวนมากกวาและเคลื่อนยายไปรอบโลก แตไมใชเราที่มักจะถูกพบวาเปนบุคคลที่ทํารายทางเพศเด็ก  
ฆาตกรตอเนื่องหรือผูท่ีขมขืนคนอื่น เราไมเคยเริ่มทําสงคราม ไมเคยส่ังการใหฆาหรือวางแผนทําลายลาง
มนุษยชาติ  และไมใชเราอกีที่เปนจําเลยที่กระทําความรุนแรงและอยูในหองขังทั่วโลก 
ความเส่ียงอะไรที่จะเกิดข้ึนแนๆท่ีกระทบอิสรภาพการเคลื่อนไหวของเรา ?   ทําไมการจํากัดใหเราอยูแคใน
พื้นท่ีภูมิศาสตรเฉพาะจึงสําคัญ จนทําใหรัฐบาลเต็มใจท่ีจะใชเงินและพลังทางการเมืองอยางมาก ทําไมเรา
ถึงรูสึกเหมือนแกะหรือฝูงวัวควาย ท่ีจะไดรับอนุญาตจากชาวนาเทาน้ันวาเมื่อไหรและที่ไหนที่จะถูกลากไถ
ตามท่ีชาวนาเลือก ? ทําไมผูหญิงคนอื่นท่ีไดขามไปแลวยังอีกโลกหน่ึงถึงตอตานไมใหเรากาวตามไป ? ไมมี
อะไรที่เราสามารถเรียนรูจากประสบการณที่จะตอบคําถามเหลาน้ีไดเลย 
 
แทนท่ีจะเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของเรา ภายใตคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติ  เราไดรับ
การคุมครองภายใตสํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม  เราถูกบังคับใหอยูกับการโกหกแบบใหม
ท่ีวาการควบคุมชายแดนและนโยบายการตอตานการคามนุษยเปนการปกปองสิทธิของเรา ไมมีใครสักคนใน
กลุมเราที่เชื่อการโกหกนั้นหรือตองการการปกปองดังกลาว เราถูกจับ ถูกตัดขาดจากครอบครัว เงินเราท่ีหา
มาไดและเก็บไวก็ถูกยึด ถูกสอบปากคําอยางหนัก  ถูกขังคุกและตกอยูภายใตการควบคุมของผูชายท่ีมีอาวุธ
ปนเพื่อที่พวกเขาจะสงเรากลับบาน ท้ังหมดนี้กระทําภายใตแผนปายชื่อวา “การคุมครองเพื่อตอตานการคา
มนุษย “มันเหมือนการโยนเกลือใสเขาไปในแผลสดและเรียกมันวาคือการชวยเหลอืเรา เราขอขอบคุณผู
หวงใยตอสวัสดิการของเราอยางจริงใจ แตเรารองขอใหทานรับฟงเสียงของเราและคิดในแนวคิดแบบใหม 
   
หลังจากการบุกจับและชวยเหลือ เราจะตองเดินในเสนทางเดิมอีกครั้ง ประสบกับอันตรายเดิม ณ จุดขาม
ชายแดน  เหมือนกับผูหญิงที่ตอสูเพื่อไดรับการศกึษา   ตอสูเพื่อสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ตอสู
เพื่อมีสวนรวมในทางการเมือง ตอสูเพื่อประกาศอิสรภาพ   ตอสูเพื่อทํางาน  เพื่อความรัก  เพื่ออยูอยาง
ปลอดภัย  เราจะไมอยูในสังคมที่มีกรงขังที่ทําเพื่อกักขังเรา  เรากลาท่ีจะกาวขามเสนท่ีขีดไว 
 
 
เราเปนใครและเราทําอะไร.......วิธีวิทยา 
มูลนิธิเอ็มพาวเวอร 
 
เอ็มพาวเวอรเปนองคกรที่เริ่มโดยคุณ จทัรวิภา อภิสุข กลุมของพนักงานบริการและ 
นักกิจกรรมในพัฒพงศ  ในพ .ศ .  2527   เอ็มพาวเวอรสงเสริมสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการและจัดให
มีพื้นท่ีท่ีใหเราเปนเจาของ เพื่อจัดตั้งและยืนยันสิทธิของเราทางการศกึษา สุขภาพ การเขาความยุติธรรม
และการมีสวนรวมทางการเมือง มีพนักงานบริการมากกวา 50,000 คนท่ีเคยมีสวนรวมอยางเปนทางการ
กับเอ็มพาวเวอรในรอบ 27 ปท่ีผานมา สมาชิกของเรารวมถึงพนักงานบริการท่ีมาจากประเทศไทย และ
พนักงานบริการที่หลักๆมาจากประเทศ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เชน ลาว พมา1 จีน และกัมพูชาในปจจุบัน  
เอ็มพาวเวอร มีศูนยใน 11 จังหวัดทั่วประเทศไทยที่เขาถึงพนักงานบริการ 20,000 คนอยางสม่ําเสมอ การ
ดูแลโดยภาพรวมของศูนย การดําเนินการและบริหารโดยพนักงานบริการเปนหลัก ในแตละพื้นท่ีเอ็มพาว
เวอรเปนสวนหนึ่งของชุมชนพนักงานบริการ 
 
 
ทําไมถึงทําวิจัยเร่ืองการตอตานการคามนุษย ? 
 
พนักงานบริการในประเทศไทยเปนกลุมที่ถูกทําวิจัยมากที่สุดในโลกก็วาได   หลายทศวรรษที่ปจเจกบุคคล
หลายคน หลายกลุมไดมาท่ีเอ็มพาวเวอร เพื่อตอปริญญาเอกใหจบ เพื่อจัดทําสารคดี  เพื่อเขียนบทความ
หรือดําเนินการใหทุนเสร็จสมบูรณ เรามีประสบการณท่ีเยอะมากกับการทําวิจัย 
 
ในรอบ 10 ปท่ีผานมาพนักงานบริการในประเทศไทยไดประสบกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายใต
หนากากของกฎหมายและนโยบายการตอตานการคามนุษย เรามีประสบการณท่ีถูกโจมตีใสรายปายสี สบ
ประมาทตออุตสาหกรรมของเรา  เจาหนาท่ีตํารวจบุกจับโดยใชความรุนแรงในสถานท่ีทํางานของเรา  เราถู
กักขังโดยไมมีกฎเกณฑ   ถูกบังคับใหฟนฟูในสถานสงเคราะหของรัฐบาลและถูกสงกลับ เราเองไดทําการ
เรียกรองอยางตอเนื่องสําหรับการปฏิรูปและการคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะกับพนักงานบริการแรงงาน

                                                           
1 ในรายงานน้ีเรยีกวาประเทศพมาแทนการเรยีกเมียนมาร เน่ืองจากพนักงานบริการจากพมาไมยอมรับเผด็จการทหาร
พมาวามีความชอบธรรมในการเปลี่ยนชื่อพมาและยังคงเรยีกวาพมา ไมใชเมียนมาร 
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ขามชาติ 
 
แมวาจะมีความพยายามเหลาน้ี แตอุตสาหกรรมของเรายังถูกทําใหเปนตัวอยางมากเกินไปในการบุกจับเพื่อ
ตอตานการคามนุษยและเปนถูกกลาวหาอยางผิดๆวาเปนความรุนแรงท่ีมีมาแตแรกเริ่มของการเปนพนักงาน
บริการ  ท่ีถูกแสวงหาผลประโยชนเทียบเทากับการคามนุษย   ผูคนยังไมทราบหรือไมเขาใจวากาปฏิบัติการ
ตอตานการคามนุษยในปจจุบันวาไมเพียงแตละเมิดสิทธิของปจเจกบุคคล  แตยังเปนอุปสรรคที่ใหญหลวง
ตอความพยายามที่จะลดการแสวงหาผลประโยชนในอุตสาหกรรมของเรา  
 
ใน พ . ศ . 2554 เอ็มพาวเวอร ไดจัดทําการวิจัยในชุมชนทั่วประเทศเพื่อที่จะจําแนกและจัดทําบันทึก
ผลกระทบของกฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติของการตอตานการคามนุษยของไทยตอพนักงานบริการใน
ประเทศไทย และเพื่อพัฒนาขอเสนอแนะเพื่อหาทางแกปญหาใหสําเร็จ จุดมุงหมายลําดับท่ีสองคือสราง
ความเขมแข็งขององคความรูและสรางความตระหนักในชุมชนของเราเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
และเพื่อสรางทักษะของเราในการออกแบบ ดําเนินการและตรวจเทียบการวิจัยเพื่อใชในการเรียกรองสิทธิ
มนุษยชนของเรา 
 
ข้ันตอน เราทําอยางไร 
 
ไมนานหลังจากที่เราตัดสินใจวาจะทํางานวิจัย เอ็มพาวเวอรไดรับการแนะนําใหใชเครื่องมือการประเมินผล
ผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนซึ่งมีการพัฒนาใน พ . ศ . 2553 โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนของเนเธอรแลนด 
จุดมุงหมายสําหรับสิทธิมนุษยชนและเครือขาย La Strada International ในยุโรป2 ในการตอตานการคา
มนุษย เครื่องมือ –คูมือสิทธิ ซึ่งใหขอมูลแกเราในดานเอกสารสิทธิระหวางประเทศที่ไดรับการยอมรับเพื่อ
ชวยเราจัดทํามาตรฐานการวัดผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนดานนโยบายและการปฏิบัติ 
 
ในข้ันแรกเราจิตนาการไววาจะดําเนินการโดยทีมเล็กๆที่มีผูหญิง 3-4 คนเทาน้ันท่ีจะรวมกันเปนทีมงานวิจัย 
เพื่อทําการสัมภาษณ ฯลฯ ทํางานภายใตโครงการชื่อวา RATS-W เราคิดวาทีมจะประกอบดวยผูนําพนักงาน
บริการสองคน ผูใหคําปรึกษาดานกฎหมายและอีกคนหนึ่งผูซึ่งมีประสบการณในการทําวิจัยและจัดทําขอมูล 
 
อยางไรก็ตามเมื่อเราเริ่มกลาวถึงความคิดในการทําวิจัยในข้ันตอนของการออกแบบและวางแผนในการ
ประชุมของพนักงานบริการ 90 คน ท่ีเอ็มพาวเวอร จัดที่ จังหวัดนนทบุรี เกิดปรากฏอยางรวดเร็วและชัดเจน
วามีพนักงานบริการอีกมากที่อยากจะเขารวมทําวิจัยนี้โดยตรง   เมื่อถึงข้ันท่ีงานวิจัยเสร็จส้ินมีพนักงาน
บริการท้ังหมด 206 คน ท่ีมีท้ังพนักงานบริการไทยและพนักงานบริการท่ีเปนแรงงานขามชาติท่ีเปนสวนหน่ึง
ของโครงการ RATS-W   พนักงานบริการเหลาน้ีไดนําการประชุมหารอื สัมภาษณ ใหการเปนพยานในฐานะ
ผูเชี่ยวชาญ สอบสวนและจัดทําการวิเคราะหและตระเตรียมเอกสารเบ้ืองตน   
 
พนักงานบริการจํานวน 206 ท่ีทํางานในโครงการแบงไดเปน 170 คน เปนภาคในการทําวิจัย 36 คนเปนผูนํา
การทําวิจัย ประสานงานโดยผูประสานงานการวิจัย 4คน ท้ังหมดทุกคนท่ีไดรับการกลาวถึงในการวิจัยนี้
สามารถแลกเปลี่ยนบทบาทเปนผูนําการทําวิจัย ภาคีการทําวิจัยและพนักงานบริการได   (รายละเอียดโดย
ยอของขอมูลรายละเอียดการติดตอสามารถดูไดท่ีบรรณานุกรม 4)  
  
มีการตัดสินใจท่ีจะจํากัดขอบเขตของการวิจัยไปที่ผูหญิงที่มาจากประเทศลุมน้ําโขง  ไทย  ลาว พมา จีน
และกัมพูชาท่ีเปนพนักงานบริการในประเทศไทย  เราไมไดรวมพนักงานบริการผูชาย คนท่ีเกิดมาในเพศตรง
ขามกับเพศที่เขาเปน ท่ีปจจุบันไมไดเปนเปาหมายของการแทรกแซงการตอตานการคามนุษยหรือไมไดถูก
กลาวถึงในการสนทนา อภิปรายในประเด็นดังกลาว 
ถึงแมวาเราจะตระหนักวาพนักงานบริการผูชายก็ดวยท่ีไดรับผลกระทบจากการแทรกแซงการตอตานการคา
มนุษย แตเราไมรูจักเพื่อนจากตางประเทศเพียงพอที่จะเชิญมารวมในการทําโครงการการทําวิจยัในข้ันน้ี 
 
ทีมและภาคีท่ีทําวิจัยของเราไดรวบรวมขอมูลจาก 13 จังหวัด 9 จังหวัดเปนศูนยของเอ็มพาวเวอร ซึ่งหลาย
ท่ีไดตั้งอยูในพื้นท่ีชายแดนของประเทศไทย3ในแตละศูนย พนักงานบริการแรงงานขามชาติใชวิธีการเลา
                                                           
2 คูมือสทิธิ จุดมุงหมายเพ่ือสทิธิมนุษยชน 2553 http://www.humanrightsimpact.org/trafficking 
3 ศูนยของเอ็มพาวเวอรตั้งอยูที่ ชายแดนไทย-พมา (  แมสอด แมสาย ) ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใกลกับชายแดน
ลาว (อุบลราชธานี อุดรธานี มุกดาหาร  ) เชียงใหม ภาคกลางของประเทศไทย (สมุทรสาคร นนทบุรีและกรุงเทพฯ) 
ภาคใต (ภูเก็ตและกระบี ่ ) 
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เรื่องเพื่อหาขอมูล  บรรยายและวิเคราะหสถานการณปจจุบันและเนนไปท่ีขอมูลพิเศษดังตอไปนี้:  
  สถานการณท่ีบานและการตัดสินใจ 
  ประสบการณในการเดินทางมายังและในประเทศไทย 
  สภาวะในสถานท่ีทํางานของผูหญิง 
 ความสัมพันธกับเจาหนาท่ีตํารวจและหนวยงานของเจาหนาท่ีหนวยงานอื่นๆ และองคกรเอกชน 
  ประสบการณและความรูเรือ่งการคามนุษยและหรือกฎหมายที่ตอตานการคามนุษยและความรู
ของเราเรื่องสิทธิของตนภายใตกฎหมายไทย 

 
  ภาคีท่ีรวมทําวิจัยกับเราในแตละศูนยมีประสบการณท่ีกวางและหลากหลายประเด็น  ซึ่งรวมถึงผูหญิงที่มี
ประสบการณท่ีถูก “ชวยเหลือ “ โดยความผิดพลาดและถูกขังเปนเวลานานสุดถึง 2 ป ผูหญิงถูกจับและถูก
สงกลับซึ่งเปนผลของการบุกจับเพื่อตอตานการคามนุษย ผูหญิงท่ีปจจุบันอยูในสถานการณท่ีเขาตามนิยาม
ตามกฎหมายวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยแตจติวิญญาณไมใช   ผูหญิงไมเต็มใจที่จะเปนพยานในการ
พิจารณาในชั้นศาลและผูหญิงที่เคยถูกคามนุษยจริงในอดีต 
 
ผูนําพนักงานบริการในแตละศูนยยังใหขอมูลท่ัวไปเพิ่มเติมในสวนของสภาพของธุรกิจบริการในทองที่ 
ขอมูลนี้มาจากประสบการณแรมปของเราในการท่ีลงพื้นท่ีในแตละสัปดาหกับชุมชนพนักงานบริการในพื้นท่ี 
อีกทั้งทีมท่ีทําวิจัยไดลงพืน้ท่ีในแตละพื้นท่ีและเขาไปท่ีบาร บานสาวและรานอาหารท่ีผูหญิงทํางานอยู  มี
การลงพื้นท่ีขามชายแดนโดยทีมวิจัยในสามพื้นท่ี สองพื้นท่ีในพมา (ทาข้ีเหล็กและเกาะสอง   ) และหนึ่ง
พื้นท่ีในสปอ ลาว (สุวรรณเขต)  
 
ภาคีท่ีทําวิจัยจัดใหมีการสัมภาษณผูท่ีศาลตัดสินหรือถูกกลาวหาวาเปนผูคามนุษย สามในหาคนเปนนายจาง
ในรานคาราโอเกะ ผูซึ่งถูกจับจากการบุกจับเพื่อตานการคามนุษยและปจจุบันคดีอยูในชั้นศาล หนึ่งคนถูกตั้ง
ขอหาคามนุษยบุคคลซึ่งเปนผูเยาวเพื่อแสวงหาผลประโยชนจากการคาประเวณี อีกหน่ึงคนเปนเจาของ บาร 
คาราโอเกะผูซึ่งถูกขูจากเจาหนาท่ีตํารวจวาจะถูกตั้งขอหาคามนุษยในอดีต 
 
พนักงานบริการไดทําการสัมภาษณเจาของบารในทองที่ ตํารวจ เจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมือง 
เจาหนาท่ีของรัฐ และเจาหนาท่ีขององคกรเอกชนในพื้นท่ีเดียวกัน มีการเขาเยี่ยมสถานสงเคราะหผูหญิงของ
รัฐ 2ท่ี คือบานเกร็ดตระการในกรุงเทพฯและบานสองแคว ในจังหวัดพิษณุโลก ภาคเหนือของประเทศไทย 
 
เพิ่มเติมจากนัน้ทีมวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่เขียนข้ึนจากหนวยงานของรัฐรวมถึง  ขอมูลจากเจาหนาท่ีตํารวจ 
สํานักงานอัยการสูงสุด   แผนกท่ีทํางานเรื่องสวัสดิการสังคมและตอตานการคามนุษย สมาชิกของทีมท่ีทํา
วิจัยไดเขารวมการประชุมในระดับภูมิภาค การประชุมของคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งจัดโดยกระทรวงของ
รัฐและองคกรเอกชนที่ทํางานในประเด็นการปองกันการคามนุษย 
 
ในชวงแรกของการทําวิจัย มีการบุกจับ 2 ครั้งเกิดข้ึนในพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย มีผูหญิง 30 คนท่ี
ทํางานเปนพนักงานบริการถูกขังจากการบุกจับและตามมาดวยการที่ผูหญิงตองเผชิญกับการละเมิดและ
ความลมเหลวในการดํารงไวซึ่งความยุติธรรมในกระบวนการ ทีมวิจัยและผูนําพนักงานบริการจากพื้นท่ีได
รวมกันจัดทําการบันทึกเหตุการณเกี่ยวกับชีวิต ประสบการณดานสิทธิมนุษยชนของผูหญิงที่ไดรับผลกระทบ 

กระบวนการน้ียังคงรวมถึงการเรียกรองสิทธิของผูท่ีถูกกักขังและการรักษาไวซึ่งการติดตอส่ือสารกับองคกร
เอกชนที่เกี่ยวของและทํางานตอตานการคามนุษย กับตํารวจ เจาหนาท่ีบานพัก สถานสงเคราะห เจาหนาท่ี
ในศาล  
 
เอ็มพาวเวอรยังไดทําการบันทึกผลกระทบที่เกิดข้ึนกับครอบครัวและผูท่ีใหการสนับสนุนท่ีพยายามจะติดตอ
ผูหญิง ขอคนพบและหลักฐานที่ไดรวบรวมระหวางกระบวนการน้ี
กลายเปนสวนสําคัญของการทําวิจัยของเรา    
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เร่ืองเกาๆ ท่ีวาเด็กสาวทุกคนถูกบังคับ
ใหทํางานในซองท่ีใสกุญแจเปนเร่ือง
ในอดีตไปแลว คิดแบบน้ีเปนความคิด
ท่ีลาสมัย สถานการณท่ีเรามีในปจจุบัน
น้ีคือมีเด็กวัยรุนสองสามคนท่ีตองอยู
ในท่ีท่ีไมควรจะอยู  “  หนวย
ปราบปรามการคามนุษยภาคหา 

 
มนุษยทุกคนเกิดมามีความเทาเทียมท่ีมั่นคงและเปนสิทธิท่ี
ไมอาจถายโอนใหแกกันได สิทธิเหลาน้ีไดรับการคุมครอง
ในรัฐธรรมนูญของไทยและกฎหมายภายในประเทศ
รวมถึงในระดับภูมิภาคและขอตกลงระหวางประเทศอื่นๆท่ี
ประไทยไดลงนามหรือใหสัตยาบันไว การท่ีบางคร้ังบาง
โอกาสท่ีจะเปนไปไดวาเราอาจจะเก่ียวของกับ พ.ร.บ 
ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 2539  หรือละเมิด
กฎหมายคนเขาเมืองป 2521 แตสิ่งน้ันไมไดเปลี่ยนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของเราท่ีจะไดรับการมองเห็นวาเปนบุคคล
ภายใตกฎหมายและควรไดรับการคุมครองจากกฎหมาย
อื่นๆหลากหลายท่ีมีอยูในประเทศไทย 
 

 

สิ่งท่ีเราคนพบ : …………. รายงานฉบับยอ 
 
ผลกระทบของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 รวมถึงนโยบายท่ี
เก่ียวของและการดําเนินการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการในประเทศไทย 
 
การวิจัยของเรามิไดจัดทําข้ึนเพื่อเปนมาตรการวัด พิสูจนหรือ
หักลางการดํารงอยูของการคา มนุษยในธุรกิจบริการในประเทศ
ไทย มีรายงานซึ่งแสดงขอโตแยงจํานวนมากเกินพออยูแลวท่ี
เกี่ยวกับประเด็นน้ี และที่สําคญักวาน้ันในฐานะท่ีเปนองคกร
พนักงานบริการหลักในประเทศไทยซึ่งทํางานในชุมชนมา
มากกวาสามสิบป เราทุกคนไดตระหนักอยางดีวาการคามนุษย
นั้นไดหายไปอยางตอเนื่องจากธุรกิจบันเทิงในประเทศไทยใน
รอบสิบหาปท่ีผานมา 
ในทางกลับกันเราไดวางมาตรฐานในการวัดผลกระทบของ
กฎหมายตอตานการคามนุษยและการปฏิบัติการท่ีกระทบตอ
สิทธิมนุษยชนของผูหญิงผูซึ่งถูกกลาวหาวาถูกคามนุษยและ
ผูหญิงคนอื่นท่ีไมไดถูกคามนุษยแตไดรับผลกระทบอยางมาก
ตอมาตรการตอตานการคามนุษย 
 
ในความเปนจริงเราอาจจะมาถึงจุดๆหน่ึงในประวัติศาสตร ท่ีผูหญิงในธุรกิจบริการของไทยไดรับ
ความเดือดรอนจากปฏิบัติการตอตานการคามนุษยซ่ึงเปนพนักงานบริการจํานวนมากกวาผูหญิงท่ี
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูคามนุษย 
 
มีการตระหนักอยางเปนสากลวากฎหมาย
การตอตานการคามนุษย นโยบายและการ
ปฏิบัติควรยึดมั่นกับหลักการสําคัญของสิทธิ
มนุษยชนและอยางนอยที่สุดตองไมสราง
ความเสียหายใหผูท่ีถูกคามนุษยหรือบุคคล
อื่นท่ีไดรับผลกระทบจากการแทรกแซง
การคามนุษย 4 
อยางไรก็ตามแมวาจะมีหลักการดังกลาว 
แตการวิจัยของเราพบวาตั้งแตมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 เปน
กฎหมายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 
สิทธิข้ันพื้นฐานของผูหญิงมากมายถูก
ละเมิดจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว  
จนกลายเปนเรื่องปกติ การละเมิดนั้นเกิดจากการกระทําของเจาหนาท่ีรัฐและองคกรเอกชนที่กระทําตอ
พนักงานบริการขามชาติ รวมถึงผูหญิงที่ถูกจําแนกวาเปนเหย่ือการคามนุษย 
 
ขอคนพบของเราแสดงใหเห็นวาการละเมิดดังกลาวเหลาน้ีฝงอยูในการตีความและหรือการปฏิบัติตามมาตรา 
10 ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 การละเมิดเกิดข้ึนเปนประจําและท่ัว
ประเทศไทยอีกทั้งยังมีการละเมิดเกิดข้ึนจากการท่ีเจาหนาท่ีละเวนไมปฏิบัติหนาท่ี การคุมครองสิทธิ
มนุษยชนและการเขาถึงสิทธิท่ีระบุในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยท่ีไมไดปฏิบัติท้ัง
จากรัฐและหนวยงานเอกชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งรากฐานบางประการของการปฏิบัติการตอตานการคามนุษย
ในประเทศไทยไดขัดกับกฎหมายอื่นๆในประเทศ อาทิเชน กฎหมายคุมครองพยาน พ . ศ . 2546 และการ
คุมครองตางๆที่ระบุในกฎหมายอาญา 
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ.2551 มาตรา 4 
“การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” 
หมายความวา การแสวงหาประโยชน
จากการคาประเวณีการผลิตหรือ
เผยแพรวัตถุหรือสื่อลามก การ
แสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบ
อื่น การเอาคนลงเปนทาส การนําคน
มาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือ
บริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา
หรือการอื่นใดท่ีคลายคลึงกันอันเปน
การขูด รีดบุคคล ไมวาบุคคลน้ันจะ
ยินยอมหรือไมก็ตาม 
 
 

 
RATS-W ทีม ไดถามคําถามตอเจาหนาท่ี
ตํารวจอาวุโสท่ีทํางานในหนวยงาน
ปราบปรามการคามนุษย ภาคเหนือประเทศ
ไทย (เชียงราย) ผูซ่ึงผานการฝกอบรมพิเศษ
เก่ียวกับกฎหมายการคามนุษยหลายคร้ัง  
RATS-W : ถาผูหญิงตกลงท่ีจะไปทํางานใน
บานสาวแตกลายเปนวาถูกสงไปท่ีโรงงาน
และบังคับใหเย็บผา  ทานจะเขาไปชวยเหลือ
ไหมคะ ? 
ตํารวจ :  ไม เพราะวาไมใชการคามนุษย เรา
จะไมเขาไปชวยเหลือ เราเรียกวาโอกาส หาก
เธออยากออกมาจริงๆก็ตองชวยเหลือตัวเอง
กลับมาท่ีชายแดนและเริ่มตนใหม 

 
 ปศาจในรายละเอียด? 
 
ปญหาของการนิยามคําวาการคามนุษยในพระราชบัญญัติ 
และดูเหมือนวาไมมีความพยายามใดๆที่จะขัดเกลาและปรับ
ใชจากคํานิยามในพิธีสารของสหประชาชาติเพื่อใหเหมาะสม
กับสภาวะและความตองการเฉพาะทองถิ่น  การคาประเวณี
ไดปรากฏอยางเดนชัดในคํานิยามนอกจากการขอทาน  
คาประเวณีเปนอาชีพเดียวท่ีปรากฏในคํานิยามดวยเหตุนี้คํา
นิยามจึงมีนัยยะที่ทําใหการคาประเวณีเปนรูปแบบหน่ึง
จาํเพาะของการคามนุษย นิยามการคามนุษยยังไดรวมถึงการ
บังคับทํางานและการแสวงหาผลประโยชนทางเพศ ในขอนี้
จึงกอใหเกิดความสับสนวาอะไรเปนองคประกอบของการคา
มนุษยจากการคาประเวณี ?  เมื่อไหรท่ีการไดผลประโยชน
จากการคาประเวณีกลายเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบหรือคามนุษย ?  ภายใตกฎหมายตอตานการคามนุษย
ในปจจุบัน การตัดสินวาการคามนุษยคือการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณีเปนเรื่องของอัตต
พิสัย (subjective)อยางสมบูรณจากสายตาคนมอง 5 

 
ตัวอยางเชนฉันซ้ือรถเข็นใหนองชายซ่ึงพิการจากเงินรายไดท่ีฉันหามาได นองชายได
ผลประโยชนอยางชัดเจน แตน่ีเปนการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบหรือไม ? นายจางหักเงิน
รอยละสี่สิบจากรายไดท่ีฉันเรียกเก็บจากการบริการ เปนการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
หรือไม 
 
การเนนคําวาการคาประเวณีแสดงนัยยะวาการคาประเวณีวาในตัวของมันเองเปนปมของปญหาแทนท่ีจะเนน
น้ําหนักไปที่ผูหญิงที่ถูกบังคับหรือถูกแสวงหาผลประโยชนภายในการคาประเวณี 
ความสับสนระหวางพนักงานบรกิารและการคามนุษยยังคงเปนอุปสรรคตอการแกไขปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพและการพิสูจนหาบุคคลผูถูกคามนุษย อีก
ท้ังเปนการขัดขวางความพยายามที่จะตอบรับกับความ
หวงใยท่ีแทจริงที่เราพนักงานบริการมีเกี่ยวกับสภาพการ
ทํางานของพวกเรา  เพราะเราเกรงวาการตอบรับกับการ
รองทุกขของแรงงานจะนําไปสูการบุกจับและชวยเหลือ
ไมใชการปรับปรุงมาตรฐานแรงงาน การติดปายให
พนักงานบริการแรงงานขามชาติทุกคนเปนบุคคลที่ถูก
คามนุษยสงผลใหเปนไปไมไดท่ีพนักงานบริการจะสวม
บทบาททํางานเชิงรุกตอตานการคามนุษยใน
อุตสาหกรรมบริการของเรา เราทุกคนมีความเส่ียงที่จะ
ถูกจับและถูกกักขัง และเพื่อนเราท่ีเปนแรงงานขามชาติ
ก็จะถูกสงกลับบาน ซึ่งเราไมสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีเราสามารถทําได 
 
ในทางปฏิบัติองคกรที่ทํางานตอตานการคามนุษยหลาย
องคกร หลายเครือขายและบรรดาส่ือมวลชนยังคงเติม
เชื้อไฟและเพิ่มมลทินโดยการทําใหมายาคติท่ีวาการคา
มนุษยและการละเมิดทางเพศเด็กยังคงเกิดข้ึนอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิงยังคงดํารงอยู 
 
พนักงานบริการกลายเปนเปาหมายมากเกินกวาการแทรกแซงที่มีตอแรงงานกลุมอื่นหรือชุมชนใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ ยิ่งกวาน้ันชุมชนพนักงานบริการกลายเปนเปาหมายแรกในการใชกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาเปนการลงโทษแทนท่ีจะใชยุธศาสตรในการใหการศึกษาและสรางความตระหนัก พนักงานบริการถูก
เลือกปฏิบัติภายใตการบังคับใชพระราชบัญญัตินี้ 
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 อัตตพิสัยคือการมองโดยที่เตมิความคิดเห็นของผูมองเขาไป ผูแปล 
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พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
มาตรา 27.4 ตํารวจอาจจะเขาไปใน
เคหสถานหรือสถานท่ีใดๆ เพื่อตรวจ
คน ยึด หรืออายัด พยานหลักฐานใน
การคามนุษย 

 
ฉันมาเชียงใหมสี่เดือนกอนท่ีจะเกิดเหตุ ตอนน้ันอยูกับปาและ
ทํางานท่ีบารคาราโอเกะ ตอนท่ีสมัครงานก็ไมมีใครถามอายุและ
ไมคิดวาจะเอยถึง ฉันก็ไมทราบวามันสําคัญ ตอนทํางานไมได
เงินเดือน แตไดคาคอมมิชช่ันจากเครื่องดื่มและเก็บทิปท่ีได 
ตอนน้ันไมพรอมท่ีจะออกไปกับลูกคา ฉันยังรูสึกวายังอายอยู  
แตก็ไมมีแรงกดดันใดๆจากใครใหออกไปกับลูกคา ขึ้นอยูกับฉัน
เอง  เพียงแควารายไดจะไมมากเทาคนอื่น  แลววันหน่ึงก็มีลูกคา
คนหน่ึงมาสามคืนรวด  ลูกคาบอกวาฉันดูเด็กมาก และอยากให
ฉันออกไปกับเขา ถึงแมวาลูกคาจะเสนอเงินใหเยอะมาก แตฉันก็
ปฏิเสธสองคนืแรก  แลวก็ไมรูวาทําไมตอนหลังถึงตกลงไปในคืน
ท่ีสาม แตตอนน้ันฉันคิดวา ก็นะดูเหมือนพี่เขาจะเปนคนดีและก็
จะดีมากเพราะจะไดมีเงินมากขึ้น  ก็เลยตกลงออกไปกับลูกคา  
เปนความผิดพลาดอยางใหญหลวง ลูกคากลายเปนตํารวจ และ
ฉันก็ถูกจับและขัง 8 เดือน หลังจากน้ันก็ถูกสงกลับพมา, หญิง
สาวผูถูกชวยเหลือ ตอนอายุ 17 ป  5 เดือน 

 
การเก็บพยานหลักฐานหรือการสรางอาชญากรรม? 
 

 มาตรา 27.4 ในพระราชบัญญัติฯ เพิ่มอํานาจใหเจาหนาท่ีตํารวจ
เขาไปในเคหสถานบานสวนบุคคลเพื่อชวยบุคคลที่ถูกคามนุษย
ท่ีเปนแรงงานทํางานในบาน อยางไรก็ตามมีการอนุญาตมากข้ึน
และเปนประจําใหเจาหนาท่ีปฏิบัติการแบบลับเขาไปในสถาน
บริการ  
โดยสวนใหญจะเปนตํารวจนอกเครื่องแบบซึ่งจะแสรงทําเปน
แขกและเฉพาะเจาะจงที่จะถามหาเพื่อซื้อบริการจากผูหญิงขาม
ชาติท่ีอายุต่ํากวา 18ป การปฏิบัติการลอซื้อในสถานบริการน้ี
เกิดข้ึนบอยและทั่วประเทศโดยเจาหนาทีตํารวจท่ีทุจรติท่ีมอง
หาทางกรรโชกเงิน อีกทั้งเจาหนาท่ีตํารวจท่ีตอตานการคา
มนุษยหรือไดรับมอบหมายใหขจัดการคาประเวณี  

 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดแสดงถึงจุดยืนท่ีชัดเจนนับตั้งแต พ . ศ . 2546 วาการลอซื้อเพื่อจับ
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงโดยเฉพาะกับผูหญิงที่ทํางานในธุรกิจบริการและจัดทําขอเสนอวา
ควรจะมีการใชเฉพาะเมื่อมีระบบที่แมนยําชัดเจนท่ีสามารถปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนได อยางไรก็ตาม 
แทนท่ีจะยุติการปฏิบัติท่ีเปนการลอซื้อหรือการพัฒนาการคุมครองทีเ่หมาะสม ภายใตพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 การใชการลอซื้อโดยตํารวจและองคกรเอกชนไดเพิ่มมากข้ึนและ
ปรากฏเปนวิธีการปฏิบัติประจําท่ียังคงไมมีการตรวจสอบและไมคํานึงถึงผลท่ีตามมาทางลบที่มีตอพนักงาน
บริการและพนักงานท่ีทํางานในสถานบันเทิง 
 
ในงานวิจัยของเรา การลอซื้อมีผลใหเกิดอยางนอยสองทางคือผูเยาวตัดสินใจท่ีจะขายบริการเปนครั้งแรกซึ่ง
นําไปสูการท่ีผูหญิงตองถูกขังและหลังจากนั้นสงกลับประเทศ 
 
ผูหญิงทั้งสองคนตกหลุมพรางของตาํรวจและถูกระบุวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยโดยการใชหลักเกณฑของ
สถานะคนเขาเมืองและอายุ แตในความเปนจริงทั้งสองทํางานในสถานบันเทิง ซึ่งมีการจางงานพนักงาน
บริการ ท้ังสองคนไมมีใครทํางานบริการ และผูหญิงไมตองการไดรบัการชวยเหลือจากหนวยงานเจาหนาท่ี
สวัสดิการของรัฐและไมตองการความชวยเหลือใหออกจากสภาพการทํางานและความเปนอยูนั้น   
 
 
“   เอ็นจีโอสรางปญหา มาแสรง
ทําเปนลูกคา ถามหาไปท่ัววามี
เด็กสาว(ผูหญิงท่ีมีอายุต่ํากวา 
18)บางไหม แถมเอาเงินกอน
ใหญมาโปรย อีกไมนานก็จะมีคน
มองหาจะจางเด็กสาวเพื่อสนอง
ความตองการ, เจ  (เจาของบาน
สาว )   “ 
 
การปฏิบัติการโดยการวางลอซื้อเพื่อ
รวบรวมขอพิสูจนของการคามนุษย 
ไมเพียงแคนําไปสูการไดหลักฐาน
ปลอมแตรวมถึงหลักฐานท่ีไมถูกตอง 
อีกทั้งเปนการสงเสริมใหแสวงหา
ประโยชนจากผูเยาว และทําราย
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูหญิงที่
ทํางานในธรุกิจบันเทิงในประเทศ
ไทย 
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พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
มาตรา 27 ระบุวา ตํารวจสามารถเขา
ไปในเคหสถานหรือสถานท่ีใดๆ โดย
ปราศจากหมายคน เพื่อตรวจคน ยึด 
หรืออายัด หรือเพื่อพบและชวยบุคคล
ท่ีตกเปนผูเสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย 

 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ.2551มาตรา 29 ใน
กรณีท่ี บุคคลซ่ึงอาจจะเปนผูเสียหาย
อยูในความดูแล 24 ช่ัวโมง หากเกิน
กวากําหนดเวลา ใหพนักงานเจาหนาท่ี
ยื่นคํารองตอศาลเพื่อมีคําสั่งอนุญาต 
ท้ังน้ี ศาลจะอนุญาตไดไมเกินเจ็ดวัน  
 
 

  
ตอนน้ันมันดึกมาก ฉันกลัว เหน่ือยและ
สับสน ก็เลยพิมหัวแมโปงในเอกสารอะไร
ก็ไมทราบเพราะวาคิดวาหากทําๆไปจะได
เร็วขึ้น และจะไดออกมาจากที่น่ันซะที อีก
อยางเวลาถูกตํารวจจับก็ตองทําตามท่ี
ตํารวจบอก ฉันไมเคยรูเลยวามีทางเลือก 
… 
 สม  , แมสาย 

 
เกือบศตวรรษของการบุกจับ ถึงเวลาหยุดหรือยัง ? 
 

การบุกจับของตํารวจเปนเหตุการณท่ีนากลัวมากและ
กอใหเกิดบาดแผลรุนแรงตอทุกคนที่ เกี่ยวของ การบุกจับ
ไมไดเปนปรากฏการณใหม เนื่องจากตํารวจไทยไดบุกจับ
สถานบันเทิงตั้งแตปลาย พ .ศ. 2463 เกือบหน่ึงรอยปมาแลว 
โดยทั่วไปกฎหมายไทยระบุวานอกจากกรณียกเวนแลว การ
บุกเขาจับของตํารวจตองกระทําในชวงเวลาท่ีพระอาทิตยข้ึน
ตั้งแตเวลาหกโมงเชาถึงหกโมงเย็น เพราะเปนปฏิบัติการที่
นาสะพรึงกลัวและอันตรายตอทั้งผูท่ีเกี่ยวของกับหลักฐาน
และตัวเจาหนาท่ีตํารวจเอง 
กระนั้นก็ดีการบุกจับสถานบันเทิงเปนธรรมเนียมปฏิบัติตอกัน
มาในเวลากลางคืนและการศึกษาของเราพบวาการบุกจับเพื่อ

ตอบรับกับการฟองรองคดีท่ีมีเหตุสงสัยวาเกี่ยวของกับการคามนุษยในธุรกิจบริการน้ันโดยปกติจะกระทํา
ประมาณหาทุมและจะมีเจาหนาท่ีตํารวจท่ีมีอาวุธจํานวนมากบุกเขาไปในสถานบริการและจับตัวผูหญิงทุกคน
และแรงงานคนอื่นๆท่ีอยูท่ีนั่น เชน พนักงานเปดประตู แคชเชียร ผูจัดการ ผูหญิงคนไหนท่ีพยายามท่ีจะหนี 
ซึ่งสวนใหญเกิดจากความกลัวและสับสนตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน จะถูกไลตามและควบคุมตัวจากกองกําลัง 
การท่ีผูหญิงไดรับบาดเจ็บตอเนื่องจากการพยายามหนกีารบุกจับของตํารวจจึงไมใชเรื่องแปลก ตั้งแตป 
 พ.ศ . 2551 ภายใตมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย เจาหนาท่ีตํารวจ
กระทําการบุกจับโดยงายเพียงแคไดรับมอบอํานาจจากผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปโดยมิตองมีหมายคน นั่น
หมายถึงตํารวจมีอํานาจเหนือลนท่ีจะเขาไปตรวจคนในเคหสถานหรือสถานประกอบการ ไมมีขอจํากัดในการ
ตรวจคนจากหมายศาล  ตํารวจอาจจะใชมาตรา 27 เพื่อเขาไปในสถานท่ีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามี
พยานหลักฐาน และเมื่อเขาไปแลวก็ดําเนินการตรวจอื่นๆเชนการตรวจฉ่ีเพื่อตรวจระดับการใชยาเสพติด 
ตรวจสถานภาพการเขาเมืองและใบอนุญาตสิทธิทางลิขสิทธิ์ ฯลฯ  
 

         ผูหญิงทุกคนที่ถูกขังหลังจากการบุกจับถูกตํารวจนํา
ตัวไปที่สถานีตํารวจในทองที่และจะถูกสอบปากคําจาก
เจาหนาท่ีองคกรเอกชนและตํารวจโดยความพยายาม
เสาะหาวาผูหญิงเปนผูถูกคามนุษยแทจริงหรือไม และมี
ความตองการความชวยเหลอืหรือเปนพนักงานบริการ
แรงงานขามชาติท่ีจะตองถูกลงโทษหรือไม  กระบวนการ
สัมภาษณมักจะไมเริ่มจนกวาเท่ียงคืนและใชเวลาสองถึง
สามชั่วโมงกวาจะเสร็จ พนักงานบริการขามชาติทุกคนบอก
กับเราวาผูหญิงไมเคยไดรับการอธิบายใหเขาใจวาทําไมถึง
ถูกสัมภาษณและไมมีผูหญิงสักคนที่ถูกทําใหตระหนักถึง
สิทธิทางกฎหมายในการเปนผูตองสงสัย  บุคคลที่ถูกคา
มนุษยหรือพยาน สิทธินั้นรวมถึงสิทธิท่ีจะทราบวาตนถูกตั้ง

ขอหาอะไร สิทธิท่ีจะโทรหาบุคคลที่เชื่อใจหรือสมาชิกในครอบครัว สิทธิท่ีจะมีตัวแทนทางกฎหมาย สิทธิใน
การปรึกษาทนายความเปนการสวนตัว สิทธิท่ีจะมีบุคคลที่เชื่อใจหรือทนายความของตนนั่งอยูดวยในขณะท่ี
ถูกสอบปากคําจากตํารวจ การละเลยไมแจงใหบุคคลทราบถึงสิทธิของตนนั้นละเมิดท้ังหลักการสิทธิใน
รัฐธรรมนูญไทยและภายใตประมวลกฎหมายอาญา 
 
เปนการปฏิบัติท่ีธรรมดาสําหรับตํารวจท่ีจะใหสําเนา
เอกสารระบุสิทธิของผูหญิงและใหผูหญิงลงลายมือชื่อ
หากผูหญิงสามารถลงลายมือชื่อได มิฉะนั้นก็ใหลง
ลายนิ้วมือ แตกระนั้นก็ไมมีความพยายามที่จะแปลเอกสาร
หรืออานสิทธิตางๆใหผูหญิงฟง ซึ่ง  
ผูหญิงอานเขียนภาษาไทยไมได ในแนวปฏิบัติเดียวกัน
หลา   
กรณีท่ีผูหญิงถูกบังคับใหลงนามในเอกสารคําใหการ  การ
สารภาพ การระบุรายละเอียดส่ิงของของตน ฯลฯ  โดย
ปราศจากสิทธิท่ีจะตรวจสอบความเปนจริงที่วาไดยอมรับ
อะไรไปบาง  
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การคามนุษย มาตรา 56 ไมควรมีผูใด
บันทึก ภาพ แพรภาพ พิมพรูป หรือ
บันทึกเสียง แพรเสียงของผูเสียหายจาก
คามนุษย ท่ีทําใหบุคคลอื่นรูจักช่ือตัว ช่ือ
สุกลไมวาเวลาใดๆ นอกจากนั้นไมควรมี
การโฆษณาหรือเผยแพรขอความ 
เปดเผยประวัติ สถานท่ีอยู สถานท่ี
ทํางาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซ่ึง
เปนผูเสียหายจากการกระทําความผิด
ฐานคามนุษย 
 

 
ไมมีการจางลามท่ีไดรับการฝกอบรมที่สถานีตํารวจ หรอือยูในสวนของหนวยตอตานการคามนุษยหรือ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย องคกรเอกชนที่ตอตานการคามนุษยอาจจะมีอาสาสมัครที่
สามารกเรียกมาได แตก็ไมใชลามท่ีไดรบัการฝกอบรม ผูหญิงรูสึกวาลามมือสมัครเลนมักจะไมมีทักษะทาง
ภาษาท่ีมีคุณภาพและใสทัศนคติของตนที่มีตอพนักงานบริการเขาไปตอนที่แปลการสัมภาษณ 
 
อีกทั้งเพื่อนรวมงาน  เพื่อน  นายจางและครอบครัวกังวลใจและกลุมใจที่ไมสามารถติดตอกับคนท่ีรักได 
เพราะผูหญิงถูกขัดขวางอยางจริงจังในความพยายามท่ีจะติดตอพวกเขา กลายเปนประเด็นท่ียิ่งสําคัญเมื่อ
พวกเขาอาจจะเปนบุคคลที่สามารถใหหลักฐานที่สําคัญเกี่ยวกับอายุ หรือขอมูลอื่นๆท่ีจะทําใหสามารถ
พิสูจนอัตลักษณและชวยใหกระบวนการถูกตอง มีประสิทธิภาพและรวดเร็วข้ึน 
 
ในสภาวะท่ัวไปการบุกจับเปนการกอใหเกิดความสับสนตอสิทธิของพนักงานบริการขามชาติในการเขาถึง
บริการสุขภาพและการบริการทางสังคมอื่นๆอีกดวย องคกรที่ทํางานดานการใหการเขาถึงการศึกษาดาน
สุขภาพกับพนักงานบริการขามชาติในทองที่นั้นอาจถูกปดเปนเวลาหลายเดือนหลังจากที่มีการบุกจับ  เพราะ
ท้ังนายจางและคนงานพยายามท่ีจะอยูอยางเงียบๆเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเคลื่อนไหวของตํารวจ   นาเจ็บใจ
ท่ีองคกรเหลาน้ีเปนองคกรที่มีความเปนไปไดมากที่สุดท่ีจะคนพบการแสวงหาประโยชนรวมถึงการคามนุษย
และอยูในสภาพท่ีชวยผูไดรับผลกระทบได 
 

รูปภาพและรายละเอียดของการบุกจับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การบุกจับในสถานประกอบการบันเทิงซึ่งดําเนินการภายใต
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  ถูก
พาดหัวบอยในหนาส่ือส่ิงพิมพหลัก  โทรทัศนและส่ือ
ออนไลน  รูปภาพถูกถายระหวางท่ีมีการบุกจับและตอมา
ระหวางท่ีตํารวจสอบปากคําโดยการถายดังกลาวไมไดรับ
ความยินยอมจากผูเสียหาย ยิ่งกวาน้ันไมมีส่ิงใดท่ีแสดง
เปนนัยยะวาเต็มใจใหถาย เพราะในรูปมักจะเห็นวาผูหญิง
พยายามท่ีจะหลีกเลี่ยงไมใหมีการถายรูปอยางชัดเจน 
เวลาท่ีส่ือเอาไปลงก็จะเปนรูปผูหญิงที่มีผาดําคาดตาไวซึ่ง
ทําใหผูหญิงดูเหมือนเปนอาชญากร อีกทั้งการปกปดไมให
คนจําไดสําหรับคนเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นตองทําให
สวนลางของใบหนาไมชัด ไมใชการปดตา  โดยปกติ
ส่ือมวลชนจะเผยแพรรูป ชื่อและที่อยูของสถานท่ีทํางาน  
ซึ่งรายละเอียดนี้ถูกหามมิใหเผยแพรภายใตมาตรา 56 
ของพระราชบัญญัติฯ 
 

 
ส่ือมวลชนมีบทบาทมากอยางยิ่งในการทําใหมีการคงอยูของภาพของการคามนุษยในหมูเด็กสาวในประเทศ
ไทยที่สูงเกนิกวาความเปนจริง ตามปกติส่ือมวลชนจะเสนอรายงานท่ีนําเสนอภาพท่ีกอใหคนเกิดความรูสึก
และการพาดหัวท่ีใหตัวเลขของผูหญิงที่ถูกจับกลายเปนตัวเลขของผูหญิงที่ถูกชวยเหลือ ในความเปนจริง
จากขอคนพบของเราพบวาอัตราสวนของผูหญิงที่ไมถูกคามนุษยแตตองถูกจับ ถูกกักขังและสงกลับมีจํานวน 
8 คนตออัตราสวนผูหญิงที่ถูกระบุวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษย 1คน 
 
ตัวอยางเชนในการบุกจับ 2 คร้ังท่ีเราไดติดตามระหวางท่ีทําการวิจัยน้ี มีผูหญิงท้ังหมด 30 คนท่ี
เบื้องตนถูกจับและในจํานวนน้ีมี 5 คนท่ีทายท่ีสุดถูกจําแนกวาเปนบุคคลท่ีถูกคามนุษยดวยเหตุผล
ทางอายุของผูหญิง (หน่ึงในหาน้ัน หลังจากท่ีถูกจับไดมีขอพิสูจนวาอายุ 20 ป และสี่คนท่ีเหลือ
อายุครบ 18 ประหวางกระบวนการที่ใหการในช้ันศาลและทุกคนยืนยันวาไมเคยถูกคามนุษย) 
นักขาวพาดหัวขาวหนาหน่ึงวา เด็กสาวพมา 14 คนไดรับการชวยเหลือจากการบุกทลายซอง! แต
ในความเปนจริงหลังจากน้ัน 24 ช่ัวโมงกลายเปนวามีการขังผูเยาวสามคนและผูหญิงสิบเอ็ดคนถูก
จับ ถึงตอนน้ันขาวก็ผานไปแลว แตภาพลักษณของเด็กสาวจํานวนมากถูกคามนุษยในบานสาว
ยังคงอยูในใจของสาธารณชนซ่ึงเปนเช้ือไฟใหประชาชนไดรับขอมูลท่ีผิด กอใหเกิดการ
แทรกแซงท่ีไมดีและตามมาดวยการละเมิดพนักงานบริการ 
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พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย มาตรา 33 
ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยพิจารณาให
ความชวยเหลือแกบุคคล ซ่ึงเปน
ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐาน
คามนุษยอยางเหมาะสมในเร่ือง การ
รักษาพยาบาล โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยและความแตกตางทาง
เพศ อายุ สัญชาติ เช้ือ ชาติ ประเพณี
วัฒนธรรมของผูเสียหาย การแจงสิทธิ
ของผูเสียหายท่ีพึงไดรับการคุมครอง
ในแตละขั้นตอนท้ังกอน ระหวาง และ
หลังการชวยเหลือ ตลอดจนขอบเขต
ระยะเวลาในการดําเนินการชวยเหลือ
ในแตละขั้นตอน และตองรับฟงความ
คิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย 

 
น่ีมันอะไรกันน่ี แลวสถาพของจิ๋มเรา
มันไปเก่ียวอะไรกับการท่ีเราถูกคา
มนุษยหรือไมเน่ีย ? 
เล็ก , ทีม RATSW 

 
ผูคนดูเหมือนวาจะไมพิจารณาหรือ
เขาใจเลยวา การถามวาทําไมถึงมา
เปนพนักงานบริการเปนคําถามท่ีท่ิม
แทง คําถามท่ีถามอยางน้ันเทากับถาม
วาเธอเปนผูหญิงท่ีไมดีใชไหม หรือวา
เปนผูหญิงดีท่ีเสียแลวหรือ ? ตอบแบบ
หน่ึงก็จะนําไปสูการไดรับการปฏิบัติ
แบบรังเกียจหรือตอบอีกแบบหน่ึงก็จะ
นําไปสูความสงสาร เปนนรกแหง
ทางเลือก คําตอบหน่ึงทําใหคุณเปน
อาชญากร คําตอบอีกแบบหน่ึงก็ตก
เปนเหยื่อ แตไมวาจะเปนทางไหน
ทายท่ีสุดก็ตกอยูในกรงขัง 

ผูหญิงทุกคนท่ีถูกขังจากการบุกจับ ผูหญิงและทุกคนตองผาน
การบังคับตรวจทางการแพทยเปนประจํา  และไมไดรับขอมูลวา
ทําไมถึงตองมีการตรวจทางการแพทยและไมมีโอกาสที่แทจริงที่
จะปฏิเสธการตรวจดังกลาว ไมมีลามท่ีไดรับการฝกอบรมที่
โรงพยาบาลที่ใชตรวจทางการแพทยรวมถึงการตรวจเลือดวามี
การติดเชื้อหรอืไม รวมทั้งการตรวจเอชไอว ีและตรวจภายใน
อวัยวะเพศเพือ่หาโรคที่ติดตอทางเพศสัมพันธ  การตรวจสอง
ประเภทนี้ควรถูกบังคับใชตามกฎหมายในสองกรณีเทาน้ันคือ
ภายใตกฎหมายความมั่นคงภายในประเทศและหรือหากไดรับ
คําส่ังโดยตรงจากศาลเพื่อวตัถุประสงคเฉพาะ 
 
ในสถานการณอื่นๆ การบังคับตรวจเปนการละเมิดสิทธิภายใต
รัฐธรรมนูญไทย ไมมีกระบวนการท่ีชัดเจนหรือวิธีการปฏิบัติท่ีวา
ผูหญิงไดรับการแจงถึงผลการตรวจหรือไม   
 
ซึ่งในสถานการณท่ีอาจจะเกิดข้ึน ไดมีการเสนอใหไดรบัการ
รักษาเอชไอวีหรือไม  และก็ไมชดัเจนท่ีวามีใครอีกที่เขาถึงผล
ของการตรวจ แตการวิจัยของเราพบวาผลการตรวจไมไดรับการ
รักษาเปนความลับเพราะเราเองไดรับไดแจงอยูตลอดถึงผลการ
ตรวจของผูหญิงกลุมหนึ่ง 
 

เปนไปไมไดท่ีจะบอกวาทําไมการตรวจสุขภาพถึงไดถูก
ดําเนินการและบรรจุใหเปนสวนหน่ึงของการตอบโตการคา
มนุษย  นอกจากนั้นการตรวจเปนการเลือกปฏิบัติเพราะมิได
กระทําประจํากับบุคคลอื่นๆท่ีเปนผูตองสงสัยวาเปนบุคคลที่
ถูกคามนุษย เชนผูชายท่ีถูกคามนุษยในอุตสาหกรรมประมง 
เชนน้ีแลวการตรวจเปนการไมเคารพศักดิศ์รีความเปนมนุษย
และสิทธิของผูหญิงยายถ่ินขามชาติ   
 
 
เปนปรปกษกับหญิงงามไมมีความทุกขใจ 
งานวิจัยของเราพบวาผูหญิงที่ถูกขังจากการบุกจับตั้งแต  
พ . ศ . 2551 ไดยืนยันอยางหนักวาผูหญิงมาทํางานเองโดย
อิสระในประเทศไทยและทํางานอยางสมัครใจในงานที่เลือกที่จะ
ทํา ไมไดมีประสบการณวาถูกแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
จากการทํางาน และไมรูสึกวาถูกจํากัดอิสรภาพการเคลื่อนยาย 
คนท่ียืมเงินจากนายจางไมไดอยูระบบภาระหนี้ผูกพัน ผูหญิง
อาจจะมีประเด็นหวงใยเก่ียวกับสภาพการทํางานหลายประเด็น
แตไมไดเกี่ยวกับการคามนุษย แตอยางเดียวท่ีดูเหมือนจะเปน
ขอยกเวนคือผูหญิงบอกวาตนถูกหลอกและถูกบังคับใหมี
ความหวังที่ผดิๆวาหากทําตามเรื่องที่ถูกเขียนไวแลวจะไมถูก
ลงโทษและจะไดรับการปลอยตัว 
 
โดยท่ัวไปผูหญิงจะปฏิเสธอยางรุนแรงวาผูหญิงถูกคา
มนุษยและมักจะบอกวาอายุมากวา 18 ป หนวยงานท่ี
ตอตานการคามนุษยไดพาตัวเองไปในสถานการณท่ีแปลก
ประหลาดและมีการกระทําท่ีรุนแรงตอการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของผูหญิงและเด็กสาวท่ีพวกเขาชวยเหลือ
เน่ืองจากพยายามท่ีจะพิสูจนอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้น โดยไม
คํานึงถึงคําปฏิเสธและขาดความรวมมือจากผูท่ีถูกกลาวหา
วาเปนผูเสียหาย 
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย มาตรา 4  
ผูใดเปน ธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามา
จากหรือสงไปยังท่ีใด หนวงเหน่ียวกักขังจัด
ใหอยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงเด็กผูน้ันเพื่อ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบกระทํา
ความผิดฐานคามนุษย “เด็ก” หมายความวา 
บุคคลผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดป 

 
 

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

 
กลายเปนวาความสมัครใจในการทํางานเปนประเด็นท่ีไมเกี่ยวของ ถึงแมEmpower จะเห็นดวยงานกับบริการ
เปนงานของผูใหญท่ีตองการความเปนผูใหญท้ังรางกายและจิตใจ แตการศึกษาของเราพบวาวิธีการท่ีใชใน
การคาดคะเนอายุของผูหญิงและการดําเนินการตางๆที่ตามมาภายหลังกอใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
แรงงานขามชาติสวนใหญถูกปฏเิสธไมใหไดรับสิทธิในการยายถ่ินและทํางานถูกกฎหมายไมวาจะเปนท่ี
ประเทศตนทางหรือในประเทศไทยหรือทั้งสองประเทศ ในการปฏิบัติการบุกจับและชวยเหลือพนักงานบริการ
ท่ีเปนแรงงานขามชาติผูซึ่งแสดงตัวกับทีมท่ีชวยเหลือวาอายุมากกวา 18 ป และหรือสามารถแสดงเอกสาร
พิสูจนอายุจะถูกตั้งขอหาตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ. ศ . 2539 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ. ศ. 2521 และพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551 
หลังจากนั้นก็จะถูกปลอยหรือสงกลับประเทศตนทางข้ึนอยูกับสถานภาพการเขาเมือง 
 
เวลาท่ีเด็กสาวบอกวาผูหญิงอายุ 18 ป หรือมากกวาน้ันโดยท่ีไมมีเอกสารพิสูจนในมือจะไมมีใครเชื่อไปโดย
อัตโนมัติ โดยที่ไมมีความพยายามที่จะใหไดมาซึ่งหลักฐานน้ันจากครอบครัวหรือแหลงที่มาอื่นๆ แตผูหญิง
กลับถูกสงไปตรวจประเมินอายุจากกระดูกและฟน การประเมินอายุไมไดมีการใหอาํนาจไวในพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย ถึงแมวาจะมีการบรรจุไวในบันทึกขอตกลงระดับจังหวัดและกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการตอตานการคามนุษยท่ีลงไวกอนหนา ในพระราชบัญญัติ พ . ศ . 2551 กระนั้นก็ดีไดให
อํานาจและระบุถึงความจําเปนในการเคารพสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลที่ถูกคามนุษย ซึ่งรวมถึงสิทธิท่ีจะให
ความยินยอมในการรักษาทางแพทย พระราชบัญญัติยังไดกําหนดใหการรักษาทางการแพทยตองดําเนินการ
โดยพิจารณาถึงขอคิดเห็นและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลที่ถูกคามนุษย 
 
ในทางปฏบิัติผูหญิงท่ีถูกจับไดรับการปฏิบัติโดยมิชอบและตองผานการตรวจรางกายและเอ็กซเรย
หลายตอหลายคร้ัง ซ่ึงไมเก่ียวของกับสุขภาพหรือภาวะความเปนอยูท่ีดีของผูหญิงเลย หลายคนท่ี
ถูกบอกวาผูหญิงอายุนอยกวาท่ีผูหญิงแจง ผูหญิงรูสึกโกรธอยางรุนแรง รูสึกผิดหวังและไมพอใจ
มาก บางคนจะสั่นสะทานและสับสน และทุกคนมีประสบการณการรวมของการถูกทําลายศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย  
 
การใชการตรวจกระดูกเพื่อประเมินอายุของบุคคลที่ถูกคามนุษยเปนการปฏิบัติท่ีถูกตั้งคําถามอยางมากใน
ประเด็นสิทธิมนุษยชน  ยิ่งกวาน้ันการประเมินอายุเปนมาตรการที่เชื่อถือไมไดโดยเฉพาะใชในการกําหนด
เฉพาะเจาะจงไปที่อายุของบุคคลระหวาง 16-20 ป ในอเมริกาและยุโรป นิติวิทยาศาสตรการตรวจกระดูกไม
เคยใชเปนเครื่องมือไดโดยลําพังในการกําหนดอายุ เพราะเปนวิธีการท่ีทราบกันดีวาสามารถกอใหเกิดความ
ผิดพลาดไดถึง 5 ป 6 
 
อยางท่ีเรียกกันวา โดยเฉพาะหลักเกณฑกระบวนการในการเอ็กซเรยกระดูกนั้นไมเหมาะสมท่ีจะประเมินอายุ
ของเด็กสาวขามชาติในเอเชีย เพราะอายุท่ีใชเปนเกณฑนํามาจากการเปรียบเทียบจากการศึกษาของเด็ก
อเมริกันผิวขาวในยุค พ . ศ .2483 ซึ่งมีการพิสูจนแลววามีผลท่ีคลาดเคลื่อนของอายุในกระดูกซึ่งเกิดจาก
ปจจัยทั้งเชื้อชาติ ชาติพันธุ สถานภาพดานเศรษฐกิจสังคมและภาวะโภชนาการ  7 
 
 
                                                           
6  สุขภาพของเด็กผูลี้ภัย , คูมือของกุมารแพทย Royal College of Pediatricians, 1999 
7  อางอิงจาก Bassed R, (2011) Bone of Contention, Monash University 
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย มาตรา 27 ตํารวจสามารถมี
หนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือ
สงเอกสารหรือพยานหลักฐาน  
มาตรา 31กอน ฟองคดีตอศาล ในกรณีท่ีมี
เหตุจําเปนเพื่อประโยชนในการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พนักงานอัยการจะ
นําผูเสียหาย หรือพยานบุคคลมายื่นคํารอง
ตอศาล โดยระบุการกระทําท้ังหลายท่ีอาง
วาไดมีการกระทําความผิดและเหตุแหง
ความจําเปนท่ีจะตองมีการสืบพยานไวโดย
พลันก็ได เหตุแหงความจําเปนท่ีจะตองมี
การสืบพยานไวโดยพลันก็ไดและใหนํา
ความในมาตรา 227 ทวิ วรรคสาม และ
วรรคสี่แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

 
ผูหญิงคนหน่ึงท่ีตองถูกขังจาก
การบุกจับท่ีเราไดติดตาม
สถานการณถูกขัง 12 เดือน
เพราะวาผลการตรวจสอบ
ประมาณการณวาอายุของเธอ 16 
ป ทายท่ีสุดเราหาเอกสารมาได
และยืนยันวาเธออายุ 20 ป ซ่ึงตรง
กับท่ีเธอไดแจงตอนท่ีถูกบุกจับ
และทุกคร้ังท่ีเธอมีโอกาส  แตไมมี
การรับฟง 

คูมือแนวทางการตอตานการคามนุษยระหวางประเทศ5    ไดเสนอวาการพิสูจนอายุของผูท่ีตองสงสัยวาถูก
คามนุษยควรจัดทําโดยผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับการอบรมและใชหลักพิจารณาดังตอไปนี้ 
 
- คําใหการของบุคคลนั้นเอง 
- การพิสูจนอายุของบุคคลเองควรไดรับการพิจารณา 
- ลักษณะภายนอกของบุคคลและวุฒิภาวะทางจิตใจของเขาหรือเธอ 
- เอกสารที่เกี่ยวของ 
- การตรวจสอบกับสถานทูตและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
- การตรวจและความเห็นทางการแพทย โดยการตรวจนัน้ตองไดรับการยินยอมจากบุคคลที่ถูกตรวจ 
 
จากผลที่ไมนาเชื่อถือ แนวทางการตรวจทางนิติวิทยาศาตรท่ีไมสามารถสรุปผลท่ีถูกตองได ในขณะน้ีไดมี
การตระหนักวาการกําหนดอายุท่ีถูกตองนั้นตองรวมถึงกระบวนการอื่นเพื่อเติมเชน 
การสังเกตการณในรายละเอียดที่ใชเวลามากขึ้นและขอคิดเห็นจากบุคคลที่อยูในวัฒนธรรมและภูมิหลัง
เดียวกันเพื่อใชประกอบการพิจารณา6 
 
แนวทางการประเมินอายุไดยึดมั่นอยางมากตอหลักการภายใตคูมือ
การตอตานการคามนุษยท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ ใน
สวนของการสันนิษฐานอายุและสถานะของเหย่ือ 7 
โดยทั่วไปมีการสนับสนุนใหบุคคลไดรับการปฏิบัติเสมือนกับอายุต่ํา
กวา 18 ปหากมีขอสงสัยเกี่ยวกับอายุวานอยกวาเกณฑ ถึงแมวา
หลักการน้ีมีเจตนาเพื่อคุมครองบุคคลที่อายุนอย แตในสถานการณ
ของเรามันถูกใชละเมิดสิทธิมนุษยชน หลักการและการดําเนินการใน
การตรวจสอบอายุถูกใชเพื่อโตแยงกับความจริงที่หญิงสาวท่ีทํางาน
ในธุรกิจสถานบันเทิงบอก การปฏิบัติตางๆท่ีกลาวมาเปนภาวะของ
การถูกบังคับเพื่อใหยอมรับอัตลักษณท่ีผิดวาตนเปนผูเยาว การ
ปฏิบัติเชนน้ีละเมิดหลักการที่สนับสนุนการเคารพสิทธิของมนุษย 
 
การเปนประจักษพยาน 
 

พนักงานบริการที่เปนแรงงานขามชาติท่ีไมไดถูกคา
มนุษย แตไมมีสถานภาพคนเขาเมืองผูซึ่งถูกขังจากการ
ดําเนินการบุกจับและชวยเหลือ มักจะถูกบังคับใหเปน
พยาน ซึ่งถูกตองตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 อยางไรก็ตาม
พระราชบัญญัติฯกําหนดใหพนักงานอัยการตอง
สืบพยานโดยพลัน หากมีความจําเปนใหใชบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช
บังคับโดยอนุโลมและจัดทําบันทึกคําใหการของพยาน
กอนท่ีคดีจะข้ึนศาลหากคดนีั้นคาดวาจะใชเวลาในการ
พิจารณานาน  แตในความเปนจริงพนักงานบริการท่ีเปน
แรงงานขามชาติถูกกักขังโดยไมเต็มใจในหองกักของ
ตํารวจหรือในบานพักผูหญิง ระหวางท่ีรอใหการในชั้น
ศาลเปนเวลาหลายสัปดาหหรือหลายเดอืน พนักงาน
บริการแรงงานขามชาติไดถูกขังไวเปนพยานโดยใช
เวลาถึงหนึ่งป เนื่องจากกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล
ลาชา การถูกกักขังที่ไมมีกฎเกณฑเปนระยะเวลานาน
ขนาดน้ี เจาหนาท่ีตํารวจไมไดใหผูหญิงมีสิทธิมนุษยชน
ข้ันพื้นฐานและสิทธิทางกฎหมายที่ผูหญิงควรไดรับ 

 
  
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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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย มาตรา 33 
ใหกระ ทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษยพิจารณาใหความชวยเหลือแกบุคคล 
ซ่ึงเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคา
มนุษยอยางเหมาะสมในเรื่อง การรักษาพยาบาล  
โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความ
แตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ เช้ือชาติ 
ประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย และตองรับฟง
ความคิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย 
 
หลักการและแนวทางขอเสนอแนะ ขอ2.6 ของ
องคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิ มนุษยชนและ
การคามนุษย  : รัฐตองทําใหมั่นใจวาบุคคลท่ีถูก
คามนุษยไมตกอยูในภาวะท่ีตองถูกขังในหองกัก
ของตํารวจตรวจคนเขาเมืองหรือในรูปแบบของ
การกักขังอื่นๆ 
 

 
RATS-W ทีม ไดถามคําถามตอ
เจาหนาท่ีตํารวจอาวุโสท่ีทํางานใน
หนวยงานปราบปรามการคามนุษย 
ภาคเหนือประเทศไทย (เชียงราย) ผูซ่ึง
ผานการฝกอบรมพิเศษเก่ียวกับ
กฎหมายการคามนุษยหลายครั้ง  
RATS-W : ถาผูหญิงตกลงท่ีจะไป
ทํางานในบานสาวแตกลายเปนวาถูก
สงไปท่ีโรงงานและบังคับใหเย็บผา  ทาน
จะเขาไปชวยเหลือไหมคะ ? 
ตํารวจ :  ไม เพราะวาไมใชการคามนุษย 
เราจะไมเขาไปชวยเหลือ เราเรียกวา
โอกาส หากเธออยากออกมาจริงๆก็ตอง
ชวยเหลือตัวเองกลับมาท่ีชายแดนและ
เร่ิมตนใหม 
 
 

10.2 จําเลยมีทนายของตน อาจจะจางเองหรือไดรับการ
แตงตั้งใหจากศาล  ผูหญิงและเด็กสาวผูซึ่งถูกระบุวาเปน
บุคคลที่ถูกคามนุษยมีอัยการเปนตัวแทนทางกฎหมาย และใน
บางกรณีมีทนายแตงตั้งรวมเปนโจทกกับอัยการโดยการ
สนับสนุนจากองคกรเอกชน หากแตวาไมไดเลือกทนายเอง   
อยางไรก็ตามผูหญิงที่อยูในหองกักในฐานะพยานไมไดรับการ
จัดใหมีผูใหคาํปรึกษาหรือตัวแทนทางกฎหมายที่เปนอิสระ   
ผูหญิงไมสามารถท่ีจะติดตอครอบครัว เพื่อนหรอืหนวยงานขาง
นอกได และคนที่อยูในบานพักถูกบังคับใหรวมกิจกรรมการ
เรียนและฝกอบรมท่ีไมคํานึงวาผูหญิงตองการหรือไม ผูหญิง
ไมมีการเขาถึงคาชดเชยและคาตอบแทน ผูหญิงถูกจํากัดไมให
ติดตอกับคนขางนอกเลยจนกวาจะใหการในชั้นศาลและไมมี
การเขาถึงการเรียกคาชดเชยจากความไมยุติธรรมที่เกิดข้ึนกับ
ผูหญิง  
 
ตามกฎหมายไทยพนักงานบริการขามชาติสามารถท่ีจะ
ลงทะเบียนเปนพยานที่สมัครใจภายใต พระราชบัญญัติ
การคุมครองพยานในคดีอาญา พ .ศ .2546 ซ่ึงกําหนด
วาพยานมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครอง ไดรับ
คาตอบแทนจากรัฐท่ีเหมาะสม 8   ภายใตพระราชบัญญัติ
การคุมครองพยานในคดีอาญา ผูหญิงควรจะไดอยูในท่ีพักท่ีปลอดภัย (ท่ีอยูนอกกรงขังของ
ตํารวจ) คาตอบแทนรายวัน ไดรับการสนับสนุนทางการเรียกรองดานกฎหมาย การฝกอบรม 
การศึกษาและการคุมครอง 
 
กรงขัง 

 
ผูหญิงและเด็กสาวท่ีถูกขังไมไดรับการปรึกษา
เกี่ยวกับวาสถานที่ขัง ไมมีทางเลือกวาจะถูก
สงไปที่ไหนและไมสามารถท่ีจะออกมาไดเมื่อถูก
สงไปแลว ไมมีกลไกการรองทุกขท่ีเปนอิสระที่
ผูหญิงสามารถเขาถึงไดในบานพัก  สภาวะใน
บานพักที่เปนสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพของ
ไทยมีปญหาอยางมากในหลายประเด็นสิทธิ
มนุษยชน การจํากัดอิสรภาพ คุณภาพของการ
ดูแลและการทําโทษเปนประเด็นหลักที่หวงใย 
 
เทาท่ียอนกลับไป พ. ศ .2552  พันธมิตรตอตาน
การคาหญิงสากลไดแสดงความหวงใย ณ 
กาประชุมครั้งที่ 12 ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ  สรุปไดวามีการละเมิดหลักที่
มีแตไมจํากัดเฉพาะประเด็นเหลาน้ีคือ 
 
ศักดิ์ศรี :  ผูหญ่ิงที่เปนผูใหญถูกสงตอหรือพูด
ดวยเหมือนผูหญิงเปนเด็กและในอีกหลายๆทางที่
ถูกปฏิบัติเฉกเชนผูหญิงเปนเด็ก มีการใหทํางาน
ท่ีนาเบ่ือและหยุมหยิม ถูกตะคอกและตองใสชุดยู
นิฟอรม 
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เราใสเสื้อผาปกติไมไดเพราะตองใส
เคร่ืองแบบ มีแคคนสองประเภทเทาน้ัน
ท่ีใสเคร่ืองแบบแบบน้ี น่ันคืออาชญา
กรและคนที่อยูโรงพยาบาล แตฉัน
ไมไดปวยและก็ไมไดเปนอาชญากร 

 
 บางทีเขาอาจจะคิดวาอะไรก็ไดก็ยัง
ดีกวาในบานสาว แตในบานสาวนายจาง
ดูแลฉันดีกวาท่ีบานพักท่ีน่ีดูแลมาก 
หากฉันปวยนายจางจะพาฉันไปท่ีคลินิก 
เขาใหอาหารการกินดีและพูดกับเรา
อยางสุภาพ 

 
การติดตอกับครอบครัว : ไมมีความพยายามที่จะสรางหนทางใหผูหญิงและเด็กแรงงานขามชาติสามารถ
ติดตอกับสมาชิกในครอบครัวได อยางนอยในกรณีตัวอยางหน่ึงที่สมาชิกในครอบครัวถูกบอกวาสามารถ
ติดตอไดหากส่ือสารภาษาไทยได เพราะวาการสนทนาตองเปนภาษาไทยเทาน้ันเพราะจะมีการฟงการ
สนทนาน้ันและไมมีลามแปลภาษาให หลายคนถูกแยกจากลูกเล็กๆของตนเปนเวลาแรมป 
 
ความเปนสวนตัวในการสื่อสาร  : สวนมากกอนท่ีการ
พิจารณาในศาลจะเสร็จส้ินผูหญิงและเด็กไมวาจะเปนพยาน
หรือบุคคลที่ถูกคามนุษย ไมไดรับอนุญาตใหส่ือสารกับคน
อื่นๆ หลังจากการพิจารณาในชั้นศาลจดหมายที่ไดรับก็จะถูก
เปดและอานกอนท่ีผหญิงจะไดรับ 
 
การจางงานและการศึกษา : 
เจาหนาท่ีบานพักบอกกับเราวามีการทดสอบสติปญญาของผูหญิงเชนถามคําถามตางๆและหากเจาหนาท่ีลง
ความเห็นวาฉลาดผูหญิงผูนั้นก็สามารถเรียนหนังสือได มิฉะนั้นผูหญิงก็ตองเขาฝกการอบรมที่อคติกับเพศ
สภาพเชนการเย็บผาและการฝมือ ผูหญิงจะไมไดรับเงินคาแรงแตวาอาจจะไดรับเงินเล็กนอยจากการขาย
สินคาหลังจากที่ถูกหักคาใชจายดานวัสดุอุปกรณและคาสอน ผูหญิงไมเหมือนกับผูชายตรงที่วาผูหญิงไมได
รับอนุญาตใหออกไปทํางานขางนอก 
 
ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม : ศาสนาเดียวท่ีไดรับการยอมรับคือศาสนาพุทธ ไมมีการจัดใหมศีาสนา
คริสตและมุสลิมในบานพัก มีการละเมิดที่เกิดข้ึนเฉพาะกับผูหญิงมุสลิมเพราะไมมีการพิจารณาใหมี
โภชนาการที่เหมาะสมกับศาสนา นั่นหมายถึงวาผูหญิงจะไมกินหรือกินแคขาวเปลา และเปนส่ิงท่ีเครียดตอ
ผูหญิงในชวงถือศีลอด  วัฒนธรรมเชนน้ีมีอยูในบานพักทําใหผูหญิงไมกลาหรือกลัวท่ีจะบอกกับเจาหนาท่ีใน
บานพัก ไมมีลามท่ีไดรับการฝกอบรมในภาษาของกลุมชาติพันธุไทยหรือภาษาอื่นๆในลุมน้ําโขงถึงแมวาจะมี
ผูหญิงและเด็กที่มาจากประเทศเพื่อนบานถูกขังอยูในบานพักนี้ดวย แคงานวัฒนธรรมไทยเทาน้ันท่ีไดรับการ
ยอมรับ ไมมีความเขาใจหรอืพิจารณาถึงความแตกตางของผูหญิงและเด็กสาวในวัฒนธรรมที่ตางกันใน
ชีวิตประจําวัน ตัวอยางเชนผูหญิงทุกคนบนวาอาหารไมมีคุณภาพท่ีดีพอและไมเหมือนอาหารที่เคยกิน 
 
การลงโทษ : นักจิตวิทยาบอกกับเราวาหากผูหญิงหรือเด็กประพฤติไมดีการลงโทษที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
เจาหนาท่ีคือการท่ีไมใหญาติมาเยี่ยม บอยครั้งที่ไมไดแจงใหญาติทราบลวงหนากอนท่ีพวกเขาจะมาถึง การ
ลงโทษแบบนี้ในสายตาเจาหนาท่ีมีประโยชนเพราะผูหญิงรูวาครอบครัวของตนตองเดินทางมาไกลและเสีย
เงินทองมากมายโดยเปลาประโยชน การลงโทษแบบนี้จัดประเภทไดวาโหดรายและขาดมนุษยธรรม 
 
การแยกใหโดดเด่ียว :   นักจิตวิทยาคนเดียวกันบอกวาผูหญิงมักจะส่ังการใหแยกผูหญิงและเด็กใหโดด
เดี่ยวเปนเวลาถึงหกเดือนตอนที่ผูหญิงพึ่งเขามาท่ีบานพัก การแยกเดี่ยวคือไมใหติดตอใครๆภายนอกไดเลย 
นักจิตวิทยาบอกวาผูหญิงตองใชชวงเวลานี้ในการกลอมผูหญิงและเด็กวาพอแมของผูหญิงเปนคนไมดีและ
คาผูหญิง บางครั้งตองใชเวลาเปนเดือนเลยนะ นักจิตวิทยาบน 
 
การดูแลสุขภาพ : ผูหญิงที่ถูกขังเปนพยานรายงานวาผูหญิง
ถูกปฏิเสธไมใหไดรับการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม  ผูหญิงคน
หนึ่งมีความเครียดเพราะไมไดมีการพาไปฝากทองและตรวจ
ครรภโดยสม่ําเสมอ ผูหญิงไมไดรับวิตามนิท่ีจําเปนและน้ําแรท่ี
รางกายตองการ ซึ่งตามปกติจะมีการแจกใหกับผูหญิงท่ี
ตั้งครรภในประเทศไทย ผูหญิงคนที่สองรองขอใหพาไปหา
หมอฟนเพราะปวดฟนหลายซี่ แตถูกปฏิเสธและไดรับยาพารา
เซตามอลมาแทน ผูหญิงคนที่สามปวดศรีษะและมีไขและขอ
พบหมอ เจาหนาท่ีคนท่ีไมไดรับการฝกอบรมดานการแพทย
บอกกับเราวาเธอแคเครียด โดยไมคํานึงวาผูหญิงมีไขสูงและมา
จากพื้นท่ีท่ีมีการระบาดของไขมาลาเรีย 
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พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย 
มาตรา 37 ใหมีการผอนผันให
ผูเสียหายน้ันอยูใน
ราชอาณาจักรไดเปนการ
ช่ัวคราว และไดรับอนุญาตให
ทํางานเปนการช่ัวคราวตาม
กฎหมายไดระหวางท่ีรอผล
การพิจารณาชั้นศาลและการ
สงกลับ 
 
 

 
พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย 
มาตรา 33-35 ใหพนักงาน
อัยการแจงใหผูเสียหายทราบ
ในโอกาสแรกถึงสิทธิ ท่ีจะ
เรียกคาสินไหมทดแทน และ
สิทธิท่ีจะไดรับความชวยเหลือ
ทางกฎหมายเรียกรอง
คาเสียหายระหวางคดีอาญา
กําลังพิจารณาอยูในศาล 

 
พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย 
มาตรา 38 ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีสงตัวผูเสียหายซึ่งเปน
คนตางดาวกลับประเทศที่เปนถ่ิน
ท่ีอยูหรือภูมิลําเนาโดยไมชกัชา 
 

 
การถูกเลือกปฏิบัติ : เปรียบเทียบกับผูหญิงไทย ผูหญิงและเด็กตางชาติมักจะไดรับโอกาสทางการศึกษา
ท่ีนอยกวาและมักจะไดรับการฝกอบรมอาชีพท่ีไมไดมีการยอมรับอยางเปนทางการ 

มีความไมเทาเทียมท่ีเดนชัดในการปรับใชพระราชบัญญัติฯ ตอผูหญิง
และผูชายท่ีไดรับผลกระทบจากการคามนุษย ดวยเหตุท่ีผูหญิงจะ
ไดรับการเสนอโอกาสที่มีขอจํากัดมากสําหรับการทํางานภายใน
บานพัก ผูชายสามารถออกไปหางานนอกบานพักได ผูชายออกจาก
บานพักทุกวันและกลับมาในตอนเย็น เจาหนาท่ีใหเหตุผลวาผูหญิง
นั้นออนแอกวาและมีความเส่ียงที่จะถูกเอาเปรียบหากไดรับอนุญาตให
ออกไปทํางานขางนอก ผูหญิงถูกเสนอใหทํางานเปนชิ้นๆจากโรงงาน
ท่ีจางงานและซับคอนแทรคโดยบานพักเพื่อที่จะทํางานฝมือและเพื่อ
ขายในรานขายของของบานพัก ผูหญิงไมไดรับคาจางแตจะไดเงิน
หากชิ้นงานสามารถขายได หากเย็บไมสวยและไมมีแขกมาเย่ียม
บานพักก็จะไมไดอะไรเลย  สวนผูชายนั้นกลับหางานทํานอกบานพัก
ได หาเงินไดเปนคาจางข้ันต่ําหรือในอาชพีท่ีมีอิสระมากกวา สอง
มาตรฐานเชนน้ีเปนการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงและโดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปนการทํารายผูหญิงที่มักจะเปนคนที่หาเลี้ยงคนในครอบครัวและ
เด็กๆในบานในชุมชนที่จากมากอนหนาท่ีจะถูกกักในบานพัก 

 
เงินนะมีไหม  
 
บุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษยในอาชีพอื่นๆไดรับเงิน
คาชดเชย แตไมใชพนักงานบริการ ผูหญิงไมไดรับการแจงอยาง
ชัดเจนถึงสิทธิท่ีจะเขาถึงคาชดเชยหรือทําใหไดเขาถึง กระบวนการที่
จะใชสิทธิ ดูเหมือนจะมีสมมุติฐานที่วางานบางอยางเชนการ
คาประเวณีไมถูกกฎหมายดังนั้นจึงไมตองมีการรับรองใหไดคาชดเชย 
พนักงานบริการแรงงานขามชาติในขณะท่ีผูหญิงทาํงานมีรายไดดีกวา
คาจางข้ันต่ํา 
 
ผูหญิงสามคนท่ีถูกขัง 8 เดอืนซึ่งเร็วๆนี้ถูกสงกลับประเทศตนทาง ไม
มีการเรียกรองคาชดเชยใหผูหญิงทั้งสาม แตละคนไดรับเงิน 4,000 
บาทจากองคกรที่ทํางานหลักดานการคามนุษย เงินท่ีไดหากเทียบ
แลวเทากับคาแรงกอนท่ีจะถูกจับแคหนึ่งเดือน 
 
สงกลับประเทศตนทางหรือทําลายหลักฐาน  
 
ระหวางท่ีทําการวิจัยพนักงานบริการแรงงานหญิงขามชาติปจจุบันน้ี
ทํางานและอยูในสถานการณซึ่งสนองตอคํานิยามของการคามนุษยใน
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย โดยเฉพาะใน
มาตราที่กลาวถึงการชวยเหลือผูท่ีไดรับผลกระทบจากการคามนุษย 
ทีมงานมีความเห็นเปนเอกฉันทจากงานวิจัยวาพระราชบัญญัติฯท่ีใช
อยูในปจจุบันไมไดสนองตอความตองการของผูหญิงเลย ผูหญิง
ปรารถนาท่ีจะออกจากงานกับนายจางท่ีทําอยู หางานใหมภายใน
ธุรกิจสถานบันเทิงนี้และเขาถึงสถานภาพทางกฎหมายคนเขาเมือง 
พระราชบัญญัติไมไดใหสิทธิหรือโอกาสที่จะอยูอยางถูกตอง (ผูหญิง
พอใจที่ทราบวามีสิทธิท่ีไดรับการศึกษาแตภายหลังผิดหวังที่ตอง

ทราบวาสิทธินั้นมาพรอมกับการถูกบังคับใหถูกขัง)ถึงแมวาการถูกสงตัวกลับจะไมใชส่ิงที่ผูหญิงหลายคน
ตองการ  แตการรอการสงกลับ ในปจจุบันน้ีหมายความวาเปนชวงเวลาท่ีตองรอซึ่งอาจจะใชเวลา 3 เดือนถึง   
2 ป   ผูหญิงและเด็กที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษยและถูกสงกลับไมไดรับหลักประกันการติดตามที่มี
ประสิทธิภาพหรือการสนับสนุนท่ีตอเนื่อง เนื่องจากปญหาของการประสานงานขามชายแดนระหวางรัฐและ
องคกรเอกชน ประเด็นน้ีเปนประเด็นท่ีหวงใยหลักสําหรับผูหญิงที่ถูกสงกลับไปพมา ผูหญิงถูกสงกลับไปใน
พื้นท่ีท่ีมีการสูรบทางทหาร มีการขมเหงและการขมขืนท่ีเปนระบบจากทหารพมาตอผูหญิงกลุมชาติพันธุ 
และทัศนติท่ีเปนการลงโทษจากเจาหนาท่ีท่ีมีตอผูหญิงที่เคยทํางานในธุรกิจบรกิาร ครอบครัวของผูหญิง
และคนในหมูบานเดียวกันไดรับขาวเกี่ยวกับสถานการณของผูหญิงลวงหนาแลวกอนท่ีผูหญิงจะไปถึงบาน 
ผูหญิงบอกวามีการนินทาเยอะมากและนําไปสูความรูสึกอับอายที่เกิดข้ึนกับตัวผูหญิงและครอบครัว   
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แลวตอไปจะเปนอะไร? 
 
ถึงอยางไรก็ตามพนักงานบริการและคนอื่นๆในธุรกิจบันเทิงที่ถูกทึกทักเอาวาเปนกลุมท่ีมีความเส่ียงมากที่ 
ท่ีจะไดรับผลกระทบจากการคามนุษย จนถึงวันน้ีเรายังไมไดรับขอมูลและหรือการสรางความตระหนัก 
เกี่ยวกับอาชญากรรมของการคามนุษย ในความเปนจริงพนักงานบริการมักจะถูกใหเปนเปามากท่ีสุดโดย 
รัฐและองคกรเอกชนที่ดําเนินการตอตานการคามนุษย การใชยุทธศาสตรการลงโทษและการปราบปราม 
แทนท่ีจะเสริมสรางศักยภาพและโครงการใหการศึกษา ไมมีการปรึกษาหารืออยางจริงใจสักครั้งเลยกับ 
พนักงานบริการเพื่อขอความเห็นของเรา การขอความชวยเหลือ ความรู ประสบการณในการ 
ออกแบบและดําเนินการแทรกแซงและปองกันการคามนุษยภายในอุตสาหกรรมของเรา กลับกลายเปนวา 
พนักงานบริการถูกทําใหอับอาย  ถูกตําหนิ ถูกบุกจับ ถูกขังและลงโทษ ทุกอยางท่ีเกิดข้ึนภายใตหนากาก 
ของการปองกันการคามนุษย 
 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551  เจาหนาท่ีตํารวจและนโยบายท่ีเกี่ยวของ
กลายเปนเครื่องมือของตํารวจท่ีทุจริตเพือ่กรรโชกทรัพยจากแรงงานขามชาติ จากนายจางและพนักงาน
บริการ  พระราชบัญญัติฯกลายเปนอุปสรรคตอการท่ีพนักงานบริการแรงงานขามชาติจะยืนยันสิทธิมนุษยชน
ของผูหญิง 
 
ขอเสนอแนะ  
 
1 .สําหรับรัฐบาลไทย 
 
1.1 รัฐบาลไทยควรจะปรึกษาหารือกับองคกรพนักงานบริการ องคกรสิทธิมนุษยชนและผูเชี่ยวชาญดาน

กฎหมายอยางเรงดวนเพื่อเปาหมายในการจัดทํานิยามของคําวา การคามนุษยท่ีชัดเจนและถูกตอง 
 

1.2 เราขอผลักดันใหรัฐบาลไทยยกเลิกมาตราตางๆภายใตพระราชบัญญัติการปราบปรามและปองกันการ 
     คาประเวณีท่ีระบุวาการคาบริการเปนอาชญากรรมและปรับบังคับใชกฎหมายท่ีมีอยูในสวนของกฎหมาย 
     แรงงานท่ีเกี่ยวกับประกันสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในท่ีทํางานในสถานบริการ  การปฏิรูป 
     กฎหมายดังกลาวตองรวมถึงการสรางกลไกเพื่อที่แรงงานขามชาติจะสามารถเขาถึงการขออนุญาต 
     ทํางานในอุตสาหกรรมสถานบันเทิงได 
 
1.3 การใชการลอจับและการบุกเขาจับในสถานบันเทิงตองไดรับการทบทวนและพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญท่ี 
     เปนอิสระอยางเรงดวน รวมถึงตัวแทนจากพนักงานบริการและสมาคมผูประกอบการสถานบันเทิงโดยมี 
     จุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งเพื่อที่จะยุติการปฏิบัติการดังกลาวหรืออยางนอยเพื่อที่จะสรางแนวทางท่ี 
     เครงครัดในการคุมครองสิทธมินุษยชน 
 
1.4 การดําเนินการท่ีผิดกฎหมายในการกักขังพนักงานบริการอยางไมชอบดวยกฎหมายเพื่อกันเปนพยานใน   
     ชั้นศาลในกรณีการคามนุษยตองยุติโดยทันที และบุคคลใดๆก็ตามท่ีถูกบังคับใหเปนพยานตองไดรับการ  
     เขาถึงคาตอบแทนและสิทธิตางๆภายใตพระราชบัญญัติการคุมครองพยาน พ . ศ .2546  นอกจากนั้น 
     พยานตองไดรับเอกสิทธิ์ในการมีผูแทนทางกฎหมายท่ีแยกตางหากและเปนอิสระจากพนักงานอัยการ 
     และเปนทนายใหในการดําเนินการฟองรองเพื่อปกปองสิทธิของพยานตั้งแตตนจนจบการพิจารณาคดีใน 
     ชั้นศาลและที่จําเปน รัฐควรรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด 
 
1.5 รัฐบาลไทยตองดําเนินการอยางครอบคลุมและโดยทันทีในระดับตางๆเพื่อทําใหมั่นใจวาผูหญิงทุกคนท่ี 
     โดนจับขังในระหวางการสอบสวนกรณีการคามนุษยนั้นไดรับสิทธิท้ังหมดที่ควรจะไดตามกฎหมายและ     
     ตามท่ีประเทศไทยมีภาระผูกพันในระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึงและไมจํากัดเพียงแคการติดตอครอบครัว  
     เพื่อนและผูอื่นท่ีมีสวนเกี่ยวของ สิทธิในการไดรับการแปลภาษาและสามารถเขาใจการแปลภาษาน้ัน  
     การไดรับแจงอยางชัดแจงในกระบวนการทางการแพทย การคุมครองมิใหอตัลักษณถูกเปดเผยถึง  
     ส่ือมวลชน 
 
1.6 เมื่อใดท่ีเปนไปไดวากระบวนการพิจารณาชั้นศาลมีเหตุเลื่อนไปและกอใหเกิดความลาชา ควรมีการ 
     ผลักดันใหพนักงานอัยการเตรียมความพรอมในการจัดทําบันทึกคําใหการไวกอน เพื่อที่ผูหญิงจะไดรับ 
     การปลอยตัวจากภาระทีต่องปรากฏตัวเปนพยานในชั้นศาล เพื่อปองกันมิใหผูหญิงตกอยูในภาวะท่ีถูก 
     กักขังเปนเวลานานเกินกวาเหต ุ
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1.7 รัฐบาลไทยโดยความรวมมือกับองคกรของพนักงานบริการ องคกรแรงงานขามชาติ ผูเชี่ยวชาญดาน   
     ภาษาและกฎหมาย ควรจะพัฒนาหลักสูตรการจัดอบรมสําหรับลามในภาษาผูคนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง     
     รัฐควรจัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมนี้และใชหลักสูตรที่พัฒนาข้ึน ประกอบกับการอนุญาตใหลาม 
     ท่ีมาจากอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงสามารถขอบัตรอนุญาตทํางานได ลามท่ีไดรับการฝกอบรมควรท่ีจะ 
     สามารถบริการการแปลภาษาใหแกผูท่ีไดรับผลกระทบจากการคามนุษยอยางตอเนื่องและตลอดเวลา 
 
1.8 การดําเนินการในการบังคับกักตัวในบานพักตองยุติโดยทันที 
 
1.9 ตองสรางชองทางที่นํามาปฏิบัติไดจริงและที่เขาถึงงายในการรองทุกขประเด็นท่ีเกี่ยวของกับสถาน   
     สงเคราะหและบานพักทุกแหง ท้ังที่ดําเนินการโดยรัฐและเอกชน  
 
2.0 ควรตองมีการทบทวนอยางเรงดวนถึงเทคนิควิธีการดําเนินการการตรวจฟนและเอ็กซเรยกระดูกเพื่อระบุ

อายุ และควรจะพัฒนาทางเลือกอื่นในการกําหนดอายุท่ีมีความเปนไปไดเพื่อความถูกตองอยางมากท่ีสุด
และไมเปนการละเมดิสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้นตองใชความพยายามทุกอยางเพื่อใหไดขอมูลเอกสาร
หรือขอพิสูจนอื่นเพื่อตรวจสอบอายุประกอบกับขอมูลอื่นๆ 

  
2. ขอเสนอการปฏิบัติการตอผูประกอบธุรกิจบริการ องคกรพนักงานบริการและหนวยงานเอกชน 

รวมถึงหนวยงานอื่นๆท่ีเก่ียวของ 
            
2.1 พนักงานบริการตองไดรับการสนับสนุนใหไดรับการปรบัปรุงสภาพการทํางานของพนักงานบริการ

เพื่อที่จะลดการแสวงหาผลประโยชน การเอารัดเอาเปรียบ 
 
2.2 ขอมูลและรณรงคสรางความตระหนักเรื่องการยายถ่ินท่ีปลอดภัย สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงานและการ

ยายถ่ิน รวมถึงการคามนุษย ใหนายจางเพื่อแพรขยายเปนวงกวางในอุตสาหกรรมสถานบันเทิง 
 
2.3 พัฒนาคูมือและใชกับส่ือมวลชนในประเทศไทยเพื่อที่จะจัดใหมีอยางนอยมาตรฐานสําหรบัการที่ส่ือ

นําเสนอขาวเกี่ยวกับการคามนุษยในอุตสาหกรรมธุรกิจบันเทิง 
 
2.4 สรางทีมท่ีเรียกรองทางกฎหมายสําหรับพนักงานบริการเพื่อเปนตัวแทนทางกฎหมายและสนับสนุน      
     พนักงานบริการในประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษย 
 
2.5 สรางแนวคิดที่กวางข้ึนเพื่อเปนฐานในการปรับปรุงสภาวะในอุตสาหกรรมบันเทิงโดยเนนไปท่ีการ    
     ปรับปรุงสภาพการทํางานสําหรับพนักงานบริการเพื่อเปนยุทธศาสตรสําคัญในการปองกันการคามนุษย   
     และการแสวงหาผลประโยชนอื่นๆภายในอุตสาหกรรม 
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บทท่ี 1:  บริบทงานและชีวิตของเราในปจจุบัน 
 
 การยายถ่ินในยุคสมัยน้ี 
 
“ เปนเวลากวาพันปท่ีเราไดเคลื่อนยายอยางอิสระระหวางประเทศ เราปลูกพืชผลอยางเดียวกัน 
เย็บผาชนิดเดียวกันและมีงานรื่นเริงเหมือนๆกัน แมนํ้าของคุณกลายเปนแมนํ้าของฉัน เมื่อไหรท่ี
ฝนตกบานฉัน อีกไมนานก็จะตกท่ีบานคุณ  เปนเร่ืองโดยธรรมชาติท่ีมีการไปเยี่ยมเพื่อนบานใน
เวลาท่ีมีความตองการหรือการเฉลิมฉลอง  บางคร้ังทําสงครามหรือบางคร้ังรวมรัก แคหน่ึงรอยปท่ี
ผานมาเทาน้ันท่ีการยายถ่ินตามธรรมชาติของผูคนตองผานการดิ้นรนตอสูกับอุปสรรคท่ีคนทําขึ้น
เองท่ีชายแดน หนังสือเดินทาง กฎหมายคนเขาเมืองและการบังคับใชกฎหมาย อุปสรรคท่ีมนุษย
สรางขึ้นน้ีมักจะสรางความยากลําบากมากวาพื้นปา ภูเขาและแมนํ้าท่ีเรากาวขามระหวางทางเพื่อ
แสวงหาชีวิตท่ีดีกวา 9“ 
 
ในชวงเวลาสมัยใหม   เศรษฐกิจที่เทียบเคียงไดวาแข็งแกรงของประเทศไทย ระดับการพัฒนาและการ
เจรจาที่ยืดหยุนในชายแดนทําใหไทยเปนประเทศปลายทางท่ีไดรับความนิยมสําหรับแรงงานขามชาติจาก
ประเทศเพื่อนบาน นอกจากน้ันเปนเวลากวาทศวรรษที่ผานมาและในบางกรณีกวาศตวรรษ ท่ีชุมชนแรงงาน
ยายถ่ินและเครือขายไดพัฒนาและสรางความเขมแข็ง  โดยมีเครือขายทางสังคมท่ีกระชับแนนสําหรับผูยาย
ถ่ินท่ีมาใหมท่ีตกที่นั่งลําบาก ประชาชนในภูมิภาคไดมวีิธีปฏิบัติทางธรรมเนียมวัฒนธรรมที่คลายกัน น่ันทําให
ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางที่ไมแตกตางมากนักหากเปรียบกับประเทศที่ไกลออกไป 
 
ใน พ .ศ . 2554 ขอมูลอยางเปนทางการระบุวามีแรงงานขามชาติจํานวน 1,157,000 คนในประเทศไทยซึ่ง
สวนใหญมาจากประเทศ จีน พมา ลาวและ กัมพูชา10  อยางไรก็ตามการคาดประมาณขององคกรเอกชนใน
พื้นท่ี บอกกับเราวามีแรงงานจํานวน 3,000,000 คนท่ีปจจุบันอาศัยและทํางานในประเทศไทย ซึ่งสวนใหญ
มาจากพมา11 ถึงแมวาลาวและกัมพูชาจะพัฒนานอยกวาประเทศไทยแตเราไมเห็นผูคนจํานวนเดียวกันขาม
ชายแดนมาท่ีประเทศไทยเหมือนผูคนจากพมา กวาหกสิบปท่ีเศรษฐกิจการพัฒนาของพมาไดถูกทําใหอยู
ภายใตการบริหารท่ีผิดพลาด การทุจริตและไมใสใจจากเผด็จการทหารพมา มีวิธไีมกี่วิธีท่ีจะทําใหชีวิตความ
เปนอยูดีข้ึนและหนทางที่จะปรับปรุงใหคุณภาพชีวิตดข้ึีนยิ่งมีนอยมาก  การยายถ่ินมาประเทศไทยจึงเปนวิธี
ท่ีประชาชนจากพมาใชตอบรับกับสถานการณเศรษฐกิจที่เปนเหมือนภัยพิบัติท่ีถาโถมตอชีวิตที่ทําใหพวก
เขามีความยากลําบากยิ่ง ยิ่งไปกวาน้ันประชาชนจากพมาไดยายถ่ินเพื่อหนีจากการสูรบที่เกิดข้ึนทุกวัน  
สงครามความขัดแยงที่มีการติดอาวุธและการประหัตประหารจากรัฐบาลทหาร 
 
ประชาชนตองประสบกับปญหาการทุจริต และใหการคุมครองที่นอยมากในกรณีท่ีมีการแสวงหาประโยชน
จากแรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดกับผูคนท่ียายถ่ิน12 นอกจากนั้นหลายประเทศในภูมิภาค
ประชาชนประสบความยากลําบากในการเขาถึงเอกสารแสดงความเปนบุคคลมากกวาการท่ีจะขามชายแดน
เพื่อยายถ่ินโดยไมมีเอกสาร 
 
“ ฉันอยูหางจากชายแดนไทย 15 กิโลเมตร  หากฉันตองการหนังสือเดินทางฉันตองไปท่ียางกุง 
ซ่ึงอยูหางออกไป 1300 กิโลเมตร โดยรถโดยสารบนถนนท่ีขรุขระมาก ในยางกุงเราตองจาย 
3,000 บาทสําหรับคาทําหนังสือเดินทาง ( คาจางแรงงานโดยเฉลี่ยในยางกุง 750 บาทตอเดือน ) 
”   กระบวนการในการทําหนังสือเดินทางชามาก ฉันตองอยูในเมืองเปนเดือน ตองรอ น่ันหมายถึงมี
คาใชจายมากขึ้นโดยท่ีฉันไมสามารถทํางานได และขากลบับานก็ใชเวลานาน แคคิดก็วาไมคุมแลว  
เราทุกคนเดินทางมาไทยแบบปกติท่ีเราทํา  น่ังรถมา 10 นาทีถึงแมนํ้า (  ชายแดน ) จายเงิน 50 
บาทใหคนเรือและก็ขามชายแดนมา” 
                                                                                    อาหมี่ , อาขา ในรัฐไทใหญ ประเทศพมา 
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 คัดมาจากรายงานที่นําเสนอแกผูแทนพิเศษของสหประชาชาติวาดวยสทิธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ Jorge A 
Bustamante จากมูลนิธิเอ็มพาวเวอร กรกฎาคม 2553 
10

 รายงานของธนาคารโลก(2554) การยายถิ่นและเงินทีแ่รงงานสงกลับบาน ขอเท็จจริงของประเทศไทย 
11

 สัมภาษณ Jackie Pollock 2554 มูลนิธิเพ่ือสขุภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ(MAP) ประเทศไทย 
12

 Hugo (2552 ) องคการแรงงานระหวางประเทศไทย โครงการธรรมาภิบาลเรื่องแรงงานและการยายถิ่นในเอเชีย 
เอกสารที่กําลังปรับปรุง ฉบับที่ 17 
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ในพมา ชองทางในการยายถ่ินอยางเปนทางการโดยพื้นฐานท่ัวไปเปนส่ิงที่เขาถึงไมไดสําหรับคนสวนใหญ  
โดยเฉพาะผูหญิงที่เปนกลุมชาติพันธุ  เนื่องมาจากนโยบายที่มีขอจํากัดที่บังคับใชโดยเผด็จการทหารพมา
มากกวาหาสิบปท่ีผานมา 13  นั่นรวมถึงนโยบายในการตอตานการคามนุษยท่ีหามไมใหผูหญิงอายุต่ํากวา 25 
ปเดินทางโดยลําพังมาท่ีชายแดน 
 
การยายถ่ินตามธรรมชาติของประชาชนที่ขามชายแดนไปประเทศเพื่อนบานเปนวิธีการท่ีเกาและสัมพันธ
มากกวากับวิถีของประชาชน แทนท่ีวิธีการใหมแตแปลกตอธรรมเนียมปฏิบัติเชนการท่ีตองมีเอกสารที่ยุงยาก 
 
เริ่มแรกในป พ .ศ . 2539 จากการประสานความรวมมอืกับประเทศเพื่อนบานมีความพยายามท่ีจะวางระเบียบ
และจัดระบบเอกสารการยายถ่ินในประเทศไทย มีความพยายามสรางวิธีการหลากหลายรูปแบบ บางวิธีการ
ประสบความสําเร็จมากกวาแบบอ่ืน 
 
พื้นฐานก็คือรัฐบาลไทยอยากจะมีขอมูล อัตลักษณ สัญชาติและรายละเอียดการประกอบอาชีพของแรงงาน
ขามชาติทุกคนในประเทศไทย การจัดเก็บรายไดจากแรงงานขามชาติเพื่อชดเชยส่ิงที่รัฐคาดวาเปน
คาใชจายท่ีตองจายจากการใหบริการของรัฐและนโยบายจํากัดการเคลื่อนยายและเสรีภาพของแรงงานขาม
ชาติ  เพราะวาจะไดสงกลับแรงงานขามชาติไดทันทวงที ไมใชแรงงานทุกคนที่เห็นวาการจดทะเบียน
แรงงานมีประโยชนและมีแรงงานขามชาติจํานวนมาก และอาจจะมากกวาท่ีไมมีสิทธิท่ีจะจดทะเบียนไมวาจะ
เปนกรณีใดๆท่ีรัฐกําหนด 
 
แรงงานขามชาติถูกจํากัดใหทํางานแตในอาชีพท่ีกําหนดและมีการขาดแคลนแรงงาน  การขาดแคลน
แรงงานมักจะเกิดข้ึนเพราะวางานบางอาชีพไมไดรับการเคารพ ไมปลอดภัย คาจางนอยมากและไมมีทางที่
จะทําใหมีสภาพแวดลอมที่จะสงผลใหชีวิตดีข้ึนกันคนงาน นอกจากงานทําความสะอาด  แรงงานขามชาติ
ทํางานในธุรกิจบันเทิงไมสามารถที่จะจดทะเบียนในระบบได 
 
ใน พ . ศ .  2544 มีการลงนามในรูปแบบของบันทึกขอตกลง (MOU) ฉบับแรกกอนท่ีจะมีอีกหลายฉบับ
ตามมา เพื่อปกครองจัดการการยายถ่ิน กับประเทศพมา ลาวและกัมพูชา การทําขอตกลงนี้เปนข้ันตอน
สุดทายท่ีทําใหแรงงานขามชาติท่ีลงทะเบียนแลวตองไปลงทะเบียนอีกครั้งเพื่อการพิสูจนสัญชาติและขอ
หนังสือเดินทางจากประเทศตนทางท่ีชายแดน กระบวนการน้ีมีปญหาในการจัดการอยางมาก 
 
ใน พ .ศ .2554 มีแรงงานท่ีผานการพิสูจนสัญชาติ 145,457 คน นอยกวารอยละยี่สิบ (เพียงแค 28,191 
คน) ท่ีผานกระบวนการลงทะเบียนในระบบตามบันทึกขอตกลงกับ ลาว พมาและกัมพูชา 14 
แรงงานสวนใหญยังคงอยูนอกระบบของรัฐบาลไมวาจะเปนผลจากการท่ีพวกเขาหรอืเธอเลือกหรือเกิดจาก
ภาวะแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย แมกวาประเทศไทยจะมีความตองการอยางมากตอการใชแรงงานขามชาติ  
แตรัฐบาลไมเคยที่จะพัฒนาการชวยเหลอืการยายถ่ินหรือบริษัทท่ีจัดการจางาน 
 
ผลจากการไมสามารถเขาถึงการบริการจากรัฐท่ีผิดพลาดเชิงนโยบาย สงผลใหรูปแบบการจัดหางานแบบไม
เปนทางการเกิดข้ึน เชน นายหนา นายหนาน้ันถูกใชจากทั้งนายจางและแรงงานขามชาติเองในการชวยใน
การเดินทางและหางานทํา   นายหนาปฏิบัติการนอกระบบและไมมีหนวยงานที่ดําเนินการติดตามตรวจสอบ
และมักจะกระทําความผิดโดยไมมีการลงโทษ 
 
แรงงานตองดูความเปนไปไดวาจะใชนายหนาท่ีตนใชนั้น เปนนายหนาท่ีดีพอใชหรอืแสวงหาประโยชนจาก
แรงงาน  ซึ่งส่ิงเหลาน้ีจะมีอิทธิพลไมเฉพาะคาเดินทางท่ีแรงงานตองจายและความปลอดภัยท่ีจะไดรับ แตก็
รวมถึงสภาพการทํางานตอนที่เดินทางไปถึงที่หมายแลว 
ไดคุมครองแรงงานทุกคนในประเทศไทย ท้ังแรงงานไทยและท่ีไมใชแรงงานไทย แตกฎหมายไมไดมีผล
บังคับใชอยางมีประสิทธิผลกบัท้ังแรงงานไทยและแรงงานตางชาติ งานท่ีแรงงานขามชาติทําเปนงานท่ี
อนุญาตใหทําเปนงานท่ีมีการคุมครองนอยที่สุด สภาพการทํางานท่ีมีการแสวงหาผลประโยชนเปนปกติใน
โรงงาน ในพื้นท่ีเกษตรกรรม และในอาชีพท่ีเกี่ยวของกับงานประมง ในภาพรวมมกีารประมาณการณวา
แรงงานขามชาติในประเทศไทยในปจจุบันทํางานภายใตภาวะของการถูกเอารัดเอาเปรียบ15 สําหรับแรงงาน
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 องคกรแรงงานยายถิ่นในเอเชยี , 2548 , รายงานประจําปเรื่องแรงงานยายถิน่ในเอเชีย 2548 
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 เครือขายการยายถานในอนุภมิูภาคลุมนํ้าโขง ( 2554 ) อัพเดทขอมูลการพิสูจนสัญชาตแิละบันทึกขอตกลงเรื่องการ
จางแรงงาน ประเทศไทย 
15

 สัมภาษณ Jackie Pollock 2554 มูลนิธิเพ่ือสขุภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ(MAP) ประเทศไทย 
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ท่ีไมมีเอกสารทางกฎหมาย ถือวาเปนเรื่องธรรมดาที่จะไดรับคาจางท่ีนอยกวาคาจางข้ันต่ํา และเปนปกติท่ี 
นายจางจะยึดคาจางไวหรือปฏิเสธท่ีจะไมจายใหลูกจาง  
 
การใหสัตยาบันตอสนธิสัญญาระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยทั่วไปอยูในระดับท่ีต่ําและประเทศไทย
ประสบกับการถูกวิจารณอยางตอเนื่องวาลมเหลวในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติ  
แรงงานขามชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานท่ีไมมีเอกสารทางกฎหมาย ตามธรรมดาจะ
ประสบกับความรุนแรง  ถูกคุกคามและแสวงหาประโยชนจากเจาหนาท่ีตํารวจท่ีทุจริต เจาหนาท่ีตรวจคนเขา
เมือง เจาหนาท่ีรัฐบาล  และนายจางท่ีละเมิดสิทธิ16 
 
เปนธรรมเนียมปฏิบัติของตํารวจหรือเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองที่จะกรรโชกเงินจากแรงงานขามชาติ และ
ดําเนินการสงกลับแรงงานขามชาติเปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนสม่ําเสมอในพ้ืนท่ีชายแดน แรงงานขามชาติท่ีไมมี
เอกสารทางกฎหมายผูซึ่งถูกจับจะถูกกักในหองกักของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองหรือหองขังของตํารวจ
เพื่อรอการดําเนินการ หลังจากนั้นจะถูกสงตัวไปที่พื้นท่ีชายแดนและสงไปที่พื้นท่ีดานชายแดนท่ีเปนทางการ
เพื่อขามกลับไปประเทศตนทาง  อยางไรก็ตามหลายคนไดหันหลังกลับมาประเทศไทยเกือบจะทันทีท่ีถูก
สงกลับขามชายแดน ผานทางดานท่ีไมเปนทางการ หรือติดสินบนเจาหนาท่ี  บางคนกลับไปที่ทํางานเดิม
บางคนหางานใหม 17 บางครั้งนายจางสามารถท่ีจะจายเงินใหเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองเปนคาปรับสําหรับ
การจางแรงานที่ไมมีเอกสารทางกฎหมาย  ซึ่งแรงงานจะถูกปลอยและกลับไปทํางานไดโดยที่ไมถูกสงกลับ 
 
ผูหญิงท่ียายถ่ิน 
 
“ในฐานะท่ีเปนเด็กสาวท่ีโตข้ึนมาในรัฐฉาน พมา, เดินทางมาประเทศไทยเพ่ือหางานทํา เปน
ระยะเวลาท่ีเปนปกติในชีวิต เราไมคิดวาจะมาหรือไมมา   ก็แคเร่ืองของการตัดสินใจวามาเมื่อไหร
เทาน้ันเอง”  
         นวน , ภาคีผูทําวิจัยกับเอ็มพาวเวอร พนักงานแรงงานขามชาติจากพมา 
 
ตั้งแต พ  . ศ  . 2493 มีการบันทึกไวในระดับโลกวา ผูหญิงที่ยายถ่ินโดยปราศจากผูชายเพื่อหางานทํามี
จํานวนมากข้ึน18 
 
ผูหญิงที่ยายถ่ินมีจํานวนมากกวา 50 % ของแรงงานที่ยายถ่ินขามชาติในเอเชียและในบางประเทศท่ีมี
แรงงานหญิงยายถ่ินไปตางประเทศมากกวาผูชาย 19  ปจจุบันน้ีมีการบยอมรับวามีแรงงานขามชาติในประเทศ
ไทยที่เปนผูหญิง 48%20 
 
ในการวิจัยเราพบวาในความเปนจริงผูหญิงในประเทศไทยไดยายไปยายมาและภายในท่ัวประเทศไทยกวา
ศตวรรษ  เพื่อหางานทํา ผจญภัยและโอกาส  แนนอนวาไมใชเด็กสาวทุกคนที่ไดรับประสบการณท่ีดีจากการ
ยายถ่ิน 
 
“เกือบจะเปนความคิดของแมฉันแลวในการมาเมืองไทย ฉันไมรูวาฉันจะทําอะไรท่ีน่ี ฉันรูสึกดีใจท่ี
จะไดกลับบานจริงๆ” 

ลิซา, นักศึกษาอเมริกันท่ีทํางานอาสาสมัครในไทย 
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 องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ  2549 , การยายถิ่นของผูหญิง, เงินท่ีสงกลับบาน, สิทธิ
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ผูหญิงไทยไดยายถ่ินท้ังในประเทศและตางประเทศเพื่อการทํางาน  เพื่อการศึกษาและการเดินทางกวา
ทศวรรษ ประเทศปลายทางที่เปนท่ีนิยมในภูมิภาคคือมาเลเซีย สิงคโปรและญ่ีปุนและผูหญิงเดินทางระหวาง
ประเทศที่ไกลออกไปถึงสหรัฐอเมริกา ยโุรปและตะวันออกกลาง ผูหญิงจากประเทศเพื่อนบานเดินทางผาน
ประเทศไทยเพื่อไปประเทศเพื่อนบาน เชนมาเลเซีย สิงคโปรและฮองกง ตะวันออกกลางและประเทศ
ปลายทางระหวางประเทศอื่นๆ 
 
แรงงานหญิงที่ทํางานในประเทศไทยปจจุบันน้ีมีทางเลือกในการทํางานมากกวาพี่สาวของเธอท่ียายถ่ินมา
ทํางาน 10 ปท่ีแลว แตยังไดรับการจายคาจางท่ีนอยกวาผูชาย ซึ่งเกิดข้ึนท้ังกับแรงงานหญิงไทยและ
แรงงานขามชาติ ในบริบทน้ีแรงงานขามชาติหญิงมีโอกาสทางรายไดนอยที่สุด และมักจะทํางานในสภาพท่ี
ผิดหลักอนามัยและสภาวะที่ไมยุติธรรม เปนการสะทอนกลับถึงสถานการณของประเทศตนทาง ท่ีสงผลใหมี
การแสวงหาผลประโยชนในประเทศไทยมากข้ึน ผูหญิงยังคงยายถ่ินเพื่อหางานทํา  
 
“ไมวางานอะไรท่ีเราหาไดในประเทศไทย ก็เปนงานท่ีดีกวางานในประเทศของเรา ท่ีบานไมมีงาน
อะไรใหทํา ไมมีอะไรเลย” 
                                              หมวย , ทีมวิจัย; พนักงานบริการ, แมสาย 
 
ประเภทอาชีพท่ีปกติแรงงานขามชาติหญิงทําคือ  แรงงานที่ทํางานในบาน  อุตสาหกรรมตอเนื่องประมง
ทะเล งานเกษตร งานรานอาหารและขายปลีก  ผูหญิงมักจะถูกจางงานในประเภทงานท่ีอยูนอกระบบ นั่น
หมายถึงคาจางท่ีนอยกวา สภาวะท่ีมีความเปราะบางมากกวา มีเสรีภาพในการเคลื่อนยายนอยกวาและ
นายจางมักจะไมเต็มใจที่จะจางงานถูกตองหรือพาไปลงทะเบียนแรงงานขามชาติ21 
 
ผูหญิงที่ไมมีเพื่อนหรือญาติท่ีอยูในไทย มักจะใชนายหนาเพื่อชวยในการเดินทาง  เจรจาเพื่อขามชายแดน 
จัดการเรื่องเอกสารและหางานในประเทศไทย 
 
เราพบวา การจายเงินเพื่อการเคลื่อนยาย โดยเฉพาะการขามชายแดน  และพาไปท่ีทํางานในสถานท่ีท่ีไม
ปลอดภัยและสภาวะที่ไมยุติธรรมเปนรูปแบบของการยายถ่ินท่ีเปนปกติของผูหญิงและผูชายท่ีมาทํางานใน
ประเทศไทยในปจจุบัน ถึงแมวาการยายถ่ินในรูปแบบน้ีจะมีความใกลเคียงมากกับคํานิยามของคําวา คา
มนุษยภายใตกฎหมาย แตไมวาจะดวยวิธใีดมันไมไดเหมือนกับเจตนาของอาญากรรมการคามนุษยและไม
ตองการการตอบรับสถานการณแบบเดียวกับการคามนุษย   นี่เปนหนทางการยายถ่ินมาประเทศไทยที่เปน
ปกติท่ีแรงงานขามชาติใชเพื่อมาประเทศไทยและพวกเขาจัดการในการเอาชนะขั้นตอนท่ียุงยากของระบบ
ราชการท่ีเปนอุปสรรคที่ขวางกั้นสิทธิท่ีจะเคลื่อนยายและสิทธิในการทํางานของพวกเขา ถาดูจาก
สวนประกอบเกือบทั้งหมดไมใชการคามนุษย  แตเปนเพียงแคการเคลื่อนยายของผูคนเพื่อทํางานและหา
โอกาสในประเทศไทย โดยใชวิธีการท่ีพวกเขาสามารถมีได  เขาถึงไดและใชไดงายมากที่สุด    เปนเรื่องนา
เสียดายที่รัฐบาลในภูมิภาคนี้ยังไมสามารถจัดทางเลือกที่ดีกวาน้ีท่ีสามารถปฏิบัติไดใหกับผูยายถ่ิน 
 
“เราไมอยากท่ีจะทําผิดกฎหมายใดๆ เราไมใชอาชญากร เราเปนคนสุจริตท่ีเพียงแคอยากหางาน
ทําและสรางชีวิตท่ีดีขึ้น” 

แกว  , พนักงานบริการแรงงานขามชาติ, ลาว 
 
มีการคาดคะเนวามีแรงงานหญิงขามชาติ 1,440,000 คนในประเทศไทย ท่ีทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิง ซึ่ง
สวนใหญทํางานในอาบอบนวดและบารคาราโอเกะ 
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พนักงานบริการในประเทศไทย : ในบริบทสมัยใหม 
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ไมมีใครรูวาใครเปนผูชายคนแรกในโลกที่จายเงินเพื่อใหมีคนหุงขาวให ซักผาให ตัดผมให  ทําความสะอาด
บาน เย็บกางเกงหรือใหความสุขทางเพศกับเขา เราไมรูวาใครเปนผูขาย และเขาคิดอะไรอยูตอนน้ันรวมถึง
เปนการจางไดอยางไร  เรารูวาผูคนซื้อและขายการบริการมาเปนเวลากวารอยป การบริการไดพัฒนาเปนงาน
วิชาชีพ เชนเดียวกัน  คนทําอาหาร  ชางเย็บผา  ซักผา พนักงานบริการและแรงงานที่ทํางานในบาน 
 
“อุตสาหกรรมท่ีเราทํางานอยูไมไดเปลี่ยนแตเปนการพัฒนา อาชีพทุกอาชีพมีการพัฒนา เพราะมี
ทางเลือกท่ีดีกวาท่ีเราหาได และมันเปนธรรมชาติอยูแลวท่ีเราคนงานจะเลือกทางเลือกท่ีดีกวาน้ัน 
การพัฒนาปรับปรุงใหดีขึ้นมาได ไมไดมาจากประตูทีปดเพื่อไมใหเราเขาหรือออก แตวามันมาจาก
การท่ีมีประตูใหเราเปดมากข้ึนเพื่อใหเรากาวออกมา “  
วิ  ผูนําพนักงานบริการ มลูนิธิเอ็มพาวเวอร  พูดในการประชุมของคณะทํางานของสหประชาชาติ 
กรุงเทพฯ  พฤศจิกายน พ.ศ .2554  
 
งานวิจัยของเราแสดงใหเห็นวาสภาพการทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยไดพัฒนาอยางเดนชัดใน
รอบสิบปท่ีผานมา เมื่อไมนานประมาณสองทศวรรษกอน อุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทยมีการแพรขยาย
ของการเอารัดเอาเปรียบและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรง  รวมถึงบานสาวท่ีมีการปดตาย นายจางท่ี
ทําการละเมิด  ขาดการการรักษาสุขภาพสําหรับผูหญิง  ถูกบังคับใหรวมเพศโดยทีไ่มใชถุงยางอนามัยเพื่อ
ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเอชไอวี – เอดส  ตองเปนแรงงานขัดหนี้ และการละเมดิทางเพศ
ผูเยาว 22 คําวา “ การคามนุษย  “ ไมคอยมใีครไดยินแตจะบรรยายไดถึงสถานการณของผูหญิงหลายคน ผู
ซึ่งสนใจในประวัติศาสตรของเราสามารถหาขอมูลการบรรยายถึงสถานการณท่ีถูกตองในวันเวลาเกาๆไดใน “  
ผูหญิงไมดีในลานนา  “ โดยมูลนิเอ็มพาวเวอร  2554     “  การยายถ่ินดวยความหวัง  “ โดยเอเชียทัศน “ 
หรือแมกระทั่งรายงานกอนหนาน้ันของ Human Rights Watch พ .ศ . 2536 “   รูปแบบการคาทาสใน
รูปแบบใหม        “  
 
แตวาในสถานการณปจจุบันใน พ.ศ . 2554 เรามีความยนิดีท่ีจะรายงานวาถึงแมวาหนทางจะยังยาวไกล แต
สภาพการทํางานในอุตสาหกรรมของเราไดมีการปรับปรุงใหดีข้ึนอยางมาก เรามาถึงข้ันท่ีวาการเอารัดเอา
เปรียบท่ีรุนแรงแบบที่เรามีประสบการณในชวง พ. ศ . 2540 นั้นปจจุบันน้ีหาไดยากมาก 
  
 “เร่ืองเกาๆ ท่ีวาเด็กสาวทุกคนถูกบังคับใหทํางานในซองท่ีใสกุญแจเปนเร่ืองในอดีตไปแลว คิด
แบบน้ีเปนความคิดท่ีลาสมัย สถานการณท่ีเรามีในปจจุบันน้ีคือมีเด็กวัยรุนสองสามคนท่ีตองอยูในท่ี
ท่ีไมควรจะอยู “หนวยปราบปรามการคามนุษยภาคหา 
 
ในประเทศไทยพนักงานบริการสวนใหญท่ีทํางานในสถานบันเทิง  มีการประกาศรับสมัครงานและเราไปสมัคร
เหมือนกับงานอื่นๆ หากการสมัครงานของเราประสบผล นายจางก็จะบอกเงื่อนไขและหากมันเหมาะสมกับ
เรา  เราก็เริ่มทํางาน งานท่ีเราทําเวลาสวนใหญหมดไปกับการเสริฟเครื่องดื่ม เตนรําและรองเพลง คุยกับ
ลูกคา เลนสนุกเกอรหรือนวด  ข้ึนอยูกับวาเราทํางานในสถานบริการแบบไหน เวลาทํางานเรามีเวลาวางท่ีนา
เบ่ือเยอะตอนที่รอลูกคามา เราอาจจะมีเพศสัมพันธหนึ่งหรือสองครั้งตอหนึ่งสัปดาห หรือกะหน่ึงสามถึงส่ีครั้ง
ข้ึนอยูกับสไตลท่ีเราทํางาน  ผูหญิงที่ทํางานในธุรกิจบันเทิงทํางานชั่วโมงที่นอยกวาและมีอิสรภาพในการ
เคลื่อนยายมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผูหญิงท่ีทํางานในโรงงาน  ในงานประมง งานเกษตรและแรงงานที่
ทํางานในบาน23 
 
ถึงกระนั้นก็ตามเหมือนกับอุตสาหกรรมอืน่ๆในประเทศไทย อุตสาหกรรมบันเทิงมีท้ังในสวนของการที่สภาพ
การทํางานท่ีแยรวมถึงการหักเงินเดือนเพื่อการลงโทษจากการท่ีทําผิดกฎในที่ทํางาน สวนแบงจากการขาย
แอลกอฮอล สวนแบงจากแขก ไมไดรับคาจางหากลากิจหรือลาปวย มีวันหยุดท่ีนอยแคสองหรือสามวัน ฯลฯ 
แนวคิดทางกฎหมายที่เปนการลงโทษก็เปนส่ิงท่ีทําใหแนนอนวาพนักงานบริการตกเปนเปาหมายในการ
ละเมิดจากเจาหนาท่ี และพนักงานบริการที่เปนแรงงานขามชาติประสบกับการละเมิดท่ีมากกวาและคลายๆ
กับแรงงานขามชาติท่ีไมมีเอกสารทางกฎหมายคนอื่นๆ 
 
“งานทุกงานมีท้ังขอดีและขอดอย ฉันรูเพราะวาฉันทํางานมากหลายอาชีพกอนมาเปนพนักงาน
บริการ พนักงานบริการเปนงานท่ีฉันสามารถหาเงินไดมากกวางานอื่นท่ีหาได ฉันไมตองมีเงินทุน
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 เอเชียทัศน, 2540 , 1993, ยายถิ่นดวยความหวัง Human Rights Watch 2536 รูปแบบใหมของการคาทาส 
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 CARAM ASIA 2553, เงินท่ีแรงงานสงกลับบาน : ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของแรงงาน 
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หรือคุณสมบัติทางการศึกษาและเปนงานที่นาสนใจมากดวย” 
เล็ก, ผูนําการวิจัย, พนักงานบริการ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร เชียงใหม 

เราพบวาขอมูลทางอินเตอรเน็ตที่มีมากเหมือนเปนหองสมุด ไดสรางความไมพอใจใหกับเราเน่ืองจากการให
น้ําหนักการวิจัยเรื่องอุตสาหกรรมทางเพศในประเทศไทย มีการใหขอมูลท่ีพรามัวและขัดแยงกันเองเรื่องของ
ตัวเลข จํานวนเปอรเซ็นต สถิติ กราฟและเกร็ดเล็กเกรด็นอยที่สามารถใหการสนับสนุนทุกขอโตแยงที่จิตนา
การไดโดยไมมีหลักฐานที่ชัดเจนและถูกตองสนับสนุน 
 
แทนท่ีจะทําวิจัยซ้ําและเพิ่มรายการการวิจัยที่ไมถูกตองที่มีอยูนั้น เราเลือกทําวิจัยท่ีวิเคราะหถึงตัวเลขของ
เจาหนาท่ีรัฐบาลไทย รัฐบาลไทยไดใชฐานการคาดประมาณการณหลักจากตัวเลขของการจดทะเบียนสถาน
บันเทิงและตัวเลขของพนักงานบริการท่ีไปใชบริการท่ีคลินิกกามโรค โดยผานทางการบันทึกและการนํามา
เปรียบเทียบ ใชในการวิเคราะหเชิงวิชาการ   เราพบวาสถานบันเทิงท่ีเราทํางานมีการจดทะเบียนแคหนึ่งใน
สามของจํานวนท่ีประกอบการจริง เรายังคนพบอีกวาพวกเราจํานวนมากไมไดเปนสวนหน่ึงของการจด
ทะเบียนเพื่อเขาถึงบริการดานสุขภาพ เพราะเราเลือกทีจ่ะใชคลินิกเอกชน  สถิติท่ีเปนทางการบางสถิติดู
เหมือนวาจะต่าํกวาความเปนจริง แตตัวเลขท่ีรัฐประมาณการณคือ 200,000-300,000 คน 24 ซึ่งเรารูสึกวา
ตัวเลขของรัฐนั้นใกลเคียงกับความจริงมากกวาตัวเลขกวางๆที่บางกลุมนําเสนอ เชน 800,000 -2.600, 000 
ลานคน!  
 
“เรารูวาหลายคนอยากจะนับจํานวนพวกเราวามีก่ีคน แตเราไมรูวาทําไม?  เขานับจํานวนผูหญิงท่ี
ทํางานอื่นไหม ? มีผูหญิงก่ีคนในประเทศไทยท่ีขายกวยเต๋ียว ? เขานับจํานวนเราเพ่ือชวยพวกเรา
ไปใกลฝงฝนหรือวาทําใหไกลออกไปมากขึ้น ?  หลังท่ีรูจํานวนแลวชีวิตเราดีขึ้นหรือแยลง ?”  

วิ , ผูนําการวิจัย, พนักงานบริการ, ผูประสานงานเอ็มพาวเวอร อุดรธานี 
 
มาตรการท่ีใชวัดอุตสาหกรรมอีกรูปแบบในอุตสาหกรรมของเราคือรายไดของเราท่ีมาจากการทํางาน 
ใน พ. ศ .2546 ธุรกิจบันเทิงของไทยถูกระบุวาใหผลรายไดประจําปเปนจํานวนเงิน 4.3 ลานลานเหรียญ
สหรัฐ ซึ่งดูเหมือนวาจะเพิ่มจํานวนข้ึนเรื่อยๆอยางมีแนวโนมท่ีสําคัญในรอบ 8 ปท่ีผานมาเพราะเศรษฐกิจและ
การทองเท่ียวไดพัฒนามากข้ึน25  
  
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวข้ึนอยูกับธุรกิจบันเทิงซึ่งมีการประมาณวาเปน 7% ของผลิตมวลรวม
ภายในประเทศซ่ึงมากกวาการสงออกขาว26   ยอนกลับไป พ.ศ . 2541 มีการประมาณวามีพนักงานบริการใน
เมืองตางๆของประเทศไทยสงเงินกลับไปบานท่ีชนบทแตละป เปนจํานวนเงิน 300 ลานเหรียญสหรัฐ จํานวน
รวมซึ่งเกินกวางบประมาณของรัฐที่จัดสรรใหโครงการการพัฒนาตางๆของรัฐ27จํานวนเงินคาดวาจะเพิ่มข้ึน
อยางมากในรอบทศวรรษที่ผานมา อีกทั้งพนักงานแรงงานขามชาติไดสงเงินจํานวนมากกลับไปท่ีชุมชน 
พนักงานบริการแรงงานขามชาติท่ีรวมทําวิจัยในโครงการนี้ไดสงเงินรายไดกลับบานประมาณ 15 - 26% 
ของรายไดประจําเดือน  
 
พนักงานบริการในประเทศไทยสวนใหญเปนผูหาเลี้ยงครอบครัว ใหการสนับสนุนครอบครัว รวมถึงเด็กไมวา
จะในประเทศไทยหรือในประเทศตนทางของเรา เราทํางานหนักเพื่อใหครอบครัวของเรามีชีวิตที่ดีข้ึน 
จายเงินเพื่อการศึกษา เพื่อที่อยูอาศยั ท่ีดิน เครื่องมือในการทําไรทํานา เพื่อรักษาสุขภาพและคาใชจาย
พื้นฐานในชีวิตประจําวันซึ่งเฉลี่ยแลวเลี้ยงคนหาคนในหน่ึงครอบครัว 28ภาคการทํางานของเราประกอบไป
ดวยผูชาย คนท่ีมีเพศไมตรงกับเพศที่เกิด และผูหญิงท่ีมาจากประเทศไทย พมา กัมพูชา ลาว จีน ยุโรปและ 
อัฟริกา การบริการของเรามใีหแกผูชายท่ัวทุกสัญชาติท่ีไดรับการเคารพในสังคม ทุกระดับของสังคมและใน
ทุกอาชีพ เชน นักธุรกิจ ราชการ อาจารยมหาวิทยาลัย หมอ นักการเมือง  กรรมกร แรงงานขามชาติและคน
อื่นๆถึงแมขนาดของภาคการทํางานของเรามีสวนสําคัญ  ความเพลดิเพลินจากการใหบริการผูชายท่ีสังคม
นับถือและบทบาทของเราในการสนับสนุนเศรษฐกิจของชาติ พนักงานบริการยังคงเปนอาชีพท่ีผิดกฎหมาย

                                                           
24
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ภายใตพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ . ศ .  2539     
 
 
 
พ . ศ . 2554 ยังคงยายถ่ินดวยความหวัง: 
 
 
 
การลงความเห็นโดยท่ัวไปหมายถึงการนําเอาลักษณะเฉพาะที่มีรวมกันมากท่ีสุดและพูดถึงประสบการณ
เหลาน้ันใหเหมือนกับวาเปนประสบการณรวมของทุกคน อาจจะเปนการดําเนินการท่ีเปนอันตราย อยางไรก็
ตามเราจะพูดกวางๆที่นี่เพื่อใหไดการจับภาพของประสบการณท่ีคลายกันและยังคงมีความเปนจริงของ
แรงงานขามชาติหญิงที่มาทํางานเปนพนักงานบริการในธุรกิจบันเทิงของไทยในปจจุบัน เราจะไมอางวาน่ี
เปนเรื่องราวของทุกคนแตเราสามารถอางไดวา หากคณุทราบวามีผูหญิงบางคนท่ีไมมีประสบการณเหลาน้ี 
ถาเปนอยางนั้นเรารูวามีผูหญิงมากเปนพันคนที่มีประสบการณดังกลาว  
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เดินทางไปประเทศไทย – พนักงานบริการแรงงานขามชาติจากภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
 
มีความคลายคลึงกันอยางมากของประสบการณของการยายถ่ินจากประเทศเพื่อนบานจาก ลาว พมา กัมพูชา 
กัมพูชาและจีน   
 
ทศวรรษที่แลวท่ีเด็กสาวจากประเทศเพื่อนบานเดินทางมาประเทศไทยและอยูในทองไรทองนาหรือใน
หมูบานเล็กๆในพื้นท่ีชนบท ในปจจุบันน้ีเด็กสาวเหลาน้ันยายไปเมืองที่ใหญกวาหรือหัวเมือง และผูหญิงจาก
เมืองเหลาน้ีและผูหญิงจากหัวเมืองที่ยายถ่ินไปประเทศไทย การพัฒนาท่ีบานเกดิหมายถึงผูหญิงอาจจะไดมี
โอกาสไปโรงเรียน บางคนจนกระทั่งอายุ 15 ปหรือบางคนอาจจะใชระยะนอยกวาน้ันมาก 
 
บางส่ิงบางอยางไมเคยเปลี่ยน ตัวอยางเชนในประเทศตนทาง ถึงแมวาผูหญิงจะไดเรียนหนังสือในโรงเรียน 
แตเมื่ออายุ 10 ขวบเด็กผูหญิงถูกคาดวาจะตองทํางาน ไมวาจะเปนการชวยปลูกผักหรือเลี้ยงสัตว งาน
เล็กๆนอยๆสําหรับเพื่อนบานหรือทํางานในธุรกิจของครอบครัวเพื่อชวยเหลือครอบครัว 
 
การตัดสินใจท่ีจะยายถ่ิน โดยทั่วไปเปนการตัดสินใจโดยอิสระ แมวาจะมีการพูดคยุเรื่องแผนกับสมาชิกใน
ครอบครัว ถึงแมวาบางคนอาจจะอายุมากกวา แตเด็กสาวบางคนอายุนอยแค 14 ปยายถ่ินเพียงลําพังจาก
พมา   ในทางตรงกันขามเปนเรื่องธรรมดาสําหรับผูหญิงท่ีจะยายถ่ินเมื่ออายุ 18-20 ปจากลาวและจีน 
 
นอกจากนั้นผูหญิงจากพมาบอกวานอกจากเหตุผลดานเศรษฐกิจและการผจญภัย ผูหญิงยายถ่ินเพื่อหนีจาก
คุกคามจากกองกําลังติดอาวุธในพมาซึ่งโดยปกติจะเปนผูท่ีทําการละเมิด เรียกรองการติดสินบนและยึด
ส่ิงของและปศุสัตวจากครอบครัวและชุมชนในพื้นท่ีชนกลุมนอยในประเทศ 
 
นอกจากผูหญิงจากลาวแลว ผูหญิงหลายคนไมมีแผนโดยเฉพาะเจาะจงวาจะทํางานอะไร ตรงกันขามเปน
แผนโดยท่ัวไปอยางมากวาจะมาทํางานท่ีเมืองไทย ไมวาจะเปนงานอะไร แมวาบางคนหวังวาจะมีโอกาสที่
จะทํางานในบารคาราโอเกะตามที่เคยไดยินมา หลายๆคนไดใชเวลาท่ีจะคิดวาจะทํางานอะไรดีกอนท่ีจะมา
เดินทางมา 
 
ระหวางทาง… 
 
ตอนที่เดินทางออกมาประเทศไทย ผูหญิงและเด็กสาวชอบที่จะเดินทางมากับเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัว
มากกวา เพราะเหตุผลดานความปลอดภัย อีกทั้งไดแบงปนคาใชคายและมีเพื่อนรวมทาง 
 
แตกระนั้นก็ดีตามกฎหมายตอตานการคามนุษยในพมา เปนการผิดกฎหมายสําหรบัผูหญิงที่อายุต่ํากวา 25 ป
ท่ีจะเดินทางโดยไมมีผูปกครองติดตาม นอกจากนั้นผูหญิงจากพมาและจีน มักจะเดินทางโดยไมมีเอกสาร 
เพราะวาการไดมาซึ่งหนังสือเดินทางในประเทศของผูหญิงเปนเรื่องยากและแพง (ผูหญิงตองเดินทางไป
เมืองหลวงเพื่อทําหนังสือเดินทาง) ภายใตสถานการณเชนน้ีผูหญิงมักจะใชนายหนา บุคคลที่สามารถชวย
เรื่องการเดินทางและเพื่อหางานในประเทศไทย ผูหญิงติดตอกับนายหนาโดยมือถือและเขาหรือผูหญิงจะ
จัดการเรื่องการมารับ นายหนาจะเดินทางกับผูหญิงและจะเปนผูเจรจาเพื่อจัดการและคาธรรมเนยีมตางๆ  
 
คาบริการคอนขางมีมาตรฐานที่ปานกลางท่ัวท้ังภูมิภาค คาใชจายในการบริการและคาใชจายในการเดินทาง
มาประเทศไทย อยูระหวางไทย 3,500-10,000 บาท ข้ึนอยูกับวาผูหญิงตองเดินทางไกลขนาดไหน   
ผูหญิงจายคาเดินทางโดยหลายวิธี บางครั้งจายโดยทันทีจากเงินท่ีเก็บไว บางครั้งหยบิยืมจากสมาชิกใน
ครอบครัวหรือครอบครัวไปกูยืมมา บางครั้งยืมเงินจากนายหนา ในบางโอกาสหากครอบครัวตองการเงินโดย
ทันทีผูหญิงจะเพิ่มเงินท่ียืมมาลวงหนาเพือ่เอาเงินสดบางสวนไวใหครอบครัวเพื่อความอยูรอดจนกวาท่ี
ผูหญิงจะสามารถหาเงินไดจากการทํางานและสงเงินกลับมาบานไมไดเปนการบังคับวาจะตองกูเงินจาก
นายหนาหากสามารถจายไดดวยวิธีอื่น หากมีการกูเงิน มักจะมีดอกเบ้ียเพิ่มเขาไปและคาเดินทางไมเพิ่มข้ึน
เปนเง่ือนไขของการกูเงิน ผูหญิงจากลาวอยางไรก็ตามโดยทั่วไปไมใชนายหนาเพื่อมาทํางานในประเทศ
ไทยเพราะสามารถใชการยายถ่ินในระบบท่ีเปนทางการได เชน สามารถเขาถึงและสะดวกท่ีจะทําหนังสือ
เดินทางในเมืองที่ตนอาศัยอยูโดยไมมีความยุงยาก 
 
ผูหญิงสวนใหญจากลาวไดรับการศึกษาในระบบ  เขาถึงขอมูลโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องราวในโลก และ
โดยทั่วไปยายถ่ินโดยมีการวางแผน มีรายละเอียดไวมากกวาและใชเวลาในการตดัสินใจ  เพราะผูหญิง
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เคลื่อนยายจากความยากจนไมใชสงครามอยางในพมา ตัวอยางเชนผูหญิงมักจะมีสถานท่ีทํางานโดยเฉพาะ
ในใจอยูแลวและทราบเก่ียวกับภาระที่ผูกพันกับงานตางๆและสภาพการทํางาน ผูหญิงสวนใหญสามารถท่ีจะ
อานและเขียนภาษาลาวไดและหลายคนอานและพูดภาษาไทยได (เปนภาษาท่ีคลายกัน)  
ผูหญิงบางคนจากลาวจะกูเงินจากนายหนาประมาณ 5,000 บาทในลาว เพื่อสนับสนุนครอบครัวของผูหญิงที่
บานและตกลงวาจะจายคืนเมื่อไดรับคาจางในประเทศไทย ในบางสถานการณ ผูหญิงจากลาว และจีนจะ
เดินทางไประเทศไทยโดยไมมีเอกสาร ขามชายแดน ณ ดานท่ีเปดไมเปนทางการ ใชยานพาหนะในทองถิ่น
ในท่ีท่ีตนทํางานเพื่อหาเงินมาจายคาหนังสือเดินทาง เมื่อมีเงินเพียงพอก็จะเดินทางกลับบานและซื้อเอกสาร
ท่ีถูกตองแลวกลับมาท่ีเมืองไทยอยางถูกกฎหมาย 
 
ขามชายแดน  
 
เปนกิจวัตรปกติในประเทศไทยที่บริเวณชายแดนสําหรับแรงงานขามชาติท่ีไมมีเอกสารที่จะตองจาย
คาธรรมเนียมเล็กนอยเพื่อที่จะขามมาประเทศไทย บางครั้งตองติดสินบนเจาหนาท่ีหรือทหารหรือทั้งสองฝง
ชายแดน ผูหญิงที่มีเอกสารเดินทางจะขามผานดานตรวจคนเขาเมืองและจายคาวซีาและคาธรรมเนียมการ
เขาประเทศตามปกติ  
 
สําหรับคนท่ีไมมีเอกสารบางครั้งขามชายแดนท่ีเปดอยางเปนทางการ แตวาผูหญิงตองจายคาบริการมากกวา
ปกติเปนคาสินบนตอเจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมืองเพื่อที่จะไดขามชายแดน คาสินบนน้ันนายหนาจะเปน
ผูเจรจา ในพมาเปนเรื่องธรรมดาที่ตองจายเงินใหทหารท่ีดานตรวจตลอดเสนทาง สวนใหญคาสินบนจะ
มากกวารายไดตอหนึ่งวัน ประมาณ 40 บาทตอหนึ่งคน จํานวนเงินรวมท่ีตองจายคาสินบนตามทางนั้นไม
สามารถท่ีคาดเดาวาเทาไหร ดังนั้นจึงไมรวมไปในคานายหนาสําหรับการเดินทางแตเปนส่ิงที่จําเปนท่ีผูหญิง
ตองจายเอง อาจจะจายเลยทันทีหรือวาเพิ่มเขาไปในเงินท่ีติดคางอยูกับนายหนา 
 
การเดินทางในประเทศไทย 
 
ความสะดวกสบายในการเดินทางภายในประเทศไทยข้ึนอยูกับสถานะทางคนเขาเมืองและสัญชาติท่ีผูหญิงมี 
ผูหญิงไทยที่ทํางานก็เดินทางจากบานเกิดมาจังหวัดที่ตนทํางาน ผูหญิงไทยสวนใหญ ท่ีนอกเหนือจาก
ผูหญิงที่มาจากกลุมชาติพันธุ มีบัตรประจาํตัวประชาชน ดังนั้นผูหญิงจึงเคลื่อนยายไดอยางอิสระไปทั่ว
ประเทศใชขนสงสาธารณะในทองถิ่น นาสนใจท่ีวาบางคนก็ใชนายหนาในพื้นท่ี เพื่อจะเจรจาเงินกูเปนคา
เดินทางและคาจางงานในพื้นท่ีตางๆของประเทศไทย การบริการดังกลาวไมแพงและไมตองติดสินบนใหกับ
ตํารวจท่ีดานตรวจตลอดทาง 
 
แรงงานหญิงขามชาติจากพื้นท่ีชายแดนเดินทางไปยังเมืองที่ใหญกวาในตอนกลางของประเทศไทย เชน
กรุงเทพฯ พัทยา และสมุทรสาคร หรือวาไปชายแดนมาเลเซียเพื่อหาโอกาสที่ดีกวา  คนท่ีมีวีซา
นักทองเท่ียวและหนังสือเดินทางสามารถเดินทางไปไดทุกจังหวัดในประเทศไทยอยางถูกกฎหมายและใช
ยานพาหนะในพื้นท่ี ผูหญิงที่มีบัตรแรงงานขามชาติสามารถเดินทางไปไดแคจังหวัดที่ระบุในบัตรและตองมี
นายจางไปดวย 
 
แรงงานขามชาติและผูหญิงไทยที่ไมมีเอกสารประจําตัวมีทางเลือกในการเดินทางท่ียากและแพงท่ีสุดในการ
เดินทางในประเทศไทย  ผูหญิงมักจะตองใชนายหนา และตามธรรมดาตองจายสินบนใหตํารวจและ
เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองเพื่อเคลื่อนยายจากตําบลหน่ึงไปยังอีกตําบลหน่ึงหรือจากจังหวัดหนึ่งไปอีก
จังหวัดหนึ่ง 
 
สวนมากผูหญิงไมมีเงินสดท่ีจะจายใหนายหนาเพื่อการเดินทางภายในประเทศไทยดังนั้นผูหญิงตองเจรจา
เงินกูกับนายหนา  เฉลี่ยแลวเงินท่ีตองจายโดยทันทีสําหรับนายหนาจากการท่ีพาผูหญิงจากภาคเหนือของ
ประเทศไทย (แมสาย)   ตรงไปยังสถานท่ีทํางานอื่นๆท่ีชายแดนไทย- มาเลเซียประมาณ 45,000 บาท  
 
อยางไรก็ตามเงินจํานวนน้ีไมรวมเงินท่ีตองจายใหเจาหนาท่ี ณ ดานตรวจ ผูหญิงจาย 5,000 บาทเปนคา
สินบนในแตละดานของตํารวจหรือทหารที่ถูกเรียกใหหยุดตลอดการเดนิทาง ยิ่งมีดานตรวจมากเทาไหร
ผูหญิงยิ่งตองจายเงินแพงมากเทาน้ัน หากผูหญิงสามารถเดินทางไดตามปกติ การเดินทางโดยใชขนสง
สาธารณะ หากรวมคาอาหารและคาเครื่องดื่มคาใชจายประมาณแค 1500 บาทและหากเดินทางโดย
เครื่องบินจะตองจาย 6,000 บาท 
 
บางครั้งผูหญิงไมไดรูตัววาหากเพิ่มเงินคาสินบนเขาไปแลวทายท่ีสุดจะมีหนี้กอนใหญกวาท่ีคาดวาจะตอง
จายคืน การเดินทางจากภาคใตของไทยไปมาเลเซียพรอมทั้งการจัดการใหมีงานใหทําตองใชเงินประมาณ 
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150,000 บาท เปนจํานวนเงินกอนท่ีใหญมากเทากับการท่ีผูชายไทยตองจายใหบริษัทจัดหางานที่เปน
ทางการสงไปทํางานท่ีไตหวัน อยางไรก็ตามผูหญิงไมเห็นวาน่ีเปนการแสวงหาผลประโยชน 
 
“มันไมใชการแสวงหาผลประโยชนแตมันแพง ถาไมอยากไปก็ไมตองจาย ไมมีใครบังคับใหเราไป 
เหมือนกับการซ้ือรถเบนซ มันแพงแตวามันก็คุมกับท่ีจายแพง ปแรกประมาณ 8 เดือนเราหาเงินคืน

มาจายไดแลวและยิ่งกวาน้ันก็สามารถหาเงินไดอีก 150,000 บาท” 
ภาคีผูรวมทําวิจัย พนักงานบริการ แมสาย 

 
หางานทํา 
 
ทางเลือกของสถานที่ทํางานในประเทศไทยโดยทั่วข้ึนอยูกับสัญญาท่ีผูหญิงทําไว (นายหนา, เพื่อน หรือ
สมาชิกในครอบครัว) ผูหญิงบางคนใชนายหนาเพื่อไปประเทศไทย เชน เพื่อเจรจากับดานตรวจคนเขาเมือง
แตวาหางานทําเองโดยอิสระ คนอื่นใชนายหนาเพื่อหางานทํา บางครั้งนายหนาคนเดียวกันชวยในการ
เดินทาง บางครั้งนายหนาคนอื่นในพื้นท่ีนั้นท่ีผูหญิงหางานทํา 
 
บางคน  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีอายุต่ํากวา 18 ป ตอนแรกจะทาํงานในอาชีพอื่นกอนเชนทํางานในบานเปน
แมบานหรือทํางานในรานอาหารเพื่อที่จะไดเรียนภาษาและสรางความมั่นใจ แตกระนั้นก็ดีรายไดจากการ
ทํางานเหลาน้ีนอยกวารายไดจากการทํางานบริการ ( แมบานเงินเดือน 2,000 บาทตอเดือน รานอาหาร 2-
3,000 บาทตอเดือน ) ในสถานบันเทิงผูหญิงสามารถทํารายไดอยางต่ํา 3-4,000 บาทตอเดือน เพิ่มเขาไป
ดวยทิปจากเครื่องดื่มท่ีลูกคาซื้อใหกับผูหญิง และการพูดคุย/รองเพลงกับลูกคา ถาเปนผูใหญและใหการ
บริการทางเพศรายไดก็จะเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัด ผูหญิงสวนใหญสามารถหารายไดไดมากกวาคาจางข้ันต่ํา
ในประเทศไทย จากการใหบริการใหแคลูกคาประจําเพียงคนเดียว 
 
นอกจากวามีสัญญาตระเตรียมลวงหนากับนายหนา  หากผูหญิงตองการงานในสถานบันเทิง ผูหญิงตอง
สมัครและผานการสอบสัมภาษณจากนายจางหรือผูจัดการกอนท่ีจะไดงาน ผูหญิงสวนใหญจะเริ่มท่ีบารคารา
โอเกะหรือรานอาหารเปนทางเลือกแรก ขณะท่ีคนอื่นหางานท่ีบานสาวและคนท่ีมีประกาศนียบัตรการนวด
สามารถทํางานในอาบ อบ นวดได  
 
สําหรับผูหญิงที่อายุ 14-17 ป เปนเรื่องธรรมดามากกวาท่ีจะเริ่มการทํางานเปนแรงงานทํางานในบาน ราน
กวยเตี๋ยว เปนคนทําความสะอาดหรือพนักงานเสริฟ และบางคนอาจจะครุนคิดถึงการทํางานบริการเมื่ออายุ
มากข้ึน การจางหรือการหาผลประโยชนจากหญิงสาวในธุรกิจบันเทิงไมใชการดําเนินการท่ีปกติ ในอดีตเมื่อ
ผูหญิงมาประเทศไทย ผูหญิงไมรูเรื่องเกี่ยวกับพนักงานบริการ แตวาในปจจุบันผูหญิง โดยทั่วไปเขาใจวา
การทํางานในคาราโอเกะ บาร นวดและรานอาหารบางท่ีรวมถึงการมีเพศสัมพันธกับผูชายเพื่อเงินดวย 
 
ผูหญิงในปจจุบันน้ีมักจะพูดคุยกันเกี่ยวกับขอดีและขอดอยเมื่อกําลังตัดสินใจจะทํางานบริการ บางคน (16-
17 ป  ) จะทํางานในรานบารและคาราโอเกะเปนพนักงานทําความสะอาดหรือพนักงานเสริฟหรืออาจจะคบ
หาสมาคมกับลูกคาแตวายังไมขายบริการหรืออกไปกับลูกคา ในท่ีทํางานสวนใหญ ผูหญิงบอกวาผูหญิง
สามารถท่ีจะตัดสินใจเองไดวาเมื่อไหรท่ีจะเริ่มขายบริการและผูหญิงไมรูสึกวาถูกกดดันหรือบังคับใหรับแขก
ไมวาจากเพื่อนรวมงานเองหรือจากเจาของสถานประกอบ 
 
การตัดสินใจสวนใหญข้ึนอยูกับเง่ือนไขสวนบุคคล ความตองการดานการเงิน ความมั่นใจของผูหญิงและ
ระดับความเปนผูใหญ  อายุไมไดเปนประเด็นท่ีพูดถึงระหวางท่ีสัมภาษณงานหรือไมไดพูดถึงมากในที่
ทํางานเหมือนกับเชื่อวาไมสําคัญเทาไหร ผูหญิงหลายคนที่ไมมีเอกสารที่เปนทางการระบุอายุของผูหญิง 
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สภาพการทํางาน 
 
ผูหญิงสวนมากในธุรกิจบันเทิงในไทยทํางานอยูในสถานบริการ ตัวอยางเชน  บารคาราโอเกะ รานอาหาร  
อาบอบ นวด บารเบียรและบานสาว  คาจางและสภาพการทํางานแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสถานที่และเงื่อนไขที่
เจาของกําหนด ผูหญิงในทุกสถานประกอบการไดรับคาจางเปนเงินสด ในทางเศรษฐกิจเปนทางเลือกในการ
ทํางานท่ีไดกําไรมากที่สุดสําหรับแรงงานหญิงขามชาติ ผูซึ่งมีรายได 15 เทามากกวาแรงงานขามชาติท่ี
ทํางานในอาชีพอื่นท่ีอนุญาตใหทําได การบังคับใชแรงงานไมใชสถานการณท่ีเกิดข้ึนปกติ ผูหญิงมีเสรีภาพ
ในการเคลื่อนยายและมีทางเลือกบางเกี่ยวกับสภาพการทํางาน แตวาการขาดการคุมครองแรงงานและการ
ยึดมั่นตอมาตรฐานที่ต่ําสุด นั่นหมายถึงสถานประกอบการทุกที่รักษามาตรฐานการเอารัดเอาเปรียบพนักงาน
ในระดับเดียวกัน 
 
วิธีการท่ีเกิดข้ึนประจําคือนายจางเอาสวนแบงเงินจากท่ีพนักงานบริการหามาได เงินอาจจะมาจากการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล การบริการนวดหรืออาบน้ํา แขกจายสําหรับเวลาของพนักงานและคาน่ังเปนเพื่อนหรือ
การท่ีพนักงานตองออกไปขางนอก ดังนั้นจึงมีคาปรับของบารหรือบางสวนจากเงินท่ีพนักงานขายบริการ 
ระบบนี้โดยทั่วไปผูหญิงรูสึกวาไมเปนธรรม อยางไรก็ตามผูหญิงไมไดใหคํานิยามการหักเงินแบบน้ีวาการ
แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ตราบใดที่นายจางไมไดหักเงินมากกวา 50 % ของเงินท่ีผูหญิงหามาได 
 
ในสถานท่ีทํางานสวนใหญมีการตั้งกฎไวโดยนายจางหรือเจาของสถานประกอบการ  ผูซึ่งจะหักเงินคาจาง
หรือรายไดหากผูหญิงทําผิดกฎ  คาจางสามารถหักจากหลายส่ิงเชน การมาสาย น้ําหนักเพิ่ม ฝาฝนระเบียบ
การแตงกาย   โตเถียงกับลูกคา ฯลฯ ส่ิงเหลาน้ีผิดกฎหมายแรงงาน ถึงแมวาการตัดเงินจะมีการปฏิบัติเปน
ปกติและมาตรฐานเดียวกันในทุกสถานประกอบการ พนักงานบริการเห็นวาการตัดคาจางดังกลาวน้ันเปนการ
แสวงหาผลประโยชน นอกจากนั้นพนักงานบริการสวนใหญไมไดใชสิทธิทางสุขภาพหรือมีวันหยุดท่ีไดรับ
คาจางหรือลาปวยโดยที่รับคาจาง 
 

“มันเปนงานท่ีหนัก ไมแฟร และน่ันละคือสิ่งท่ีเกิดข้ึน”  
(นก ,  ภาคีทําวิจัย , พนักงานบริการแรงงานขามชาติ,พมา แมสอด) 

 
ในทุกพื้นท่ีมีตํารวจท่ีทุจรติผูซึงกรรโชกเงินจากผูหญิงและเจาของบานสาว  สวนใหญจะเปนเจาของซึ่งตอง
จายเงินสินบนใหตํารวจแตมกัจะหักบางสวนหรือทั้งหมดของคาใชจายนั้นจากรายไดของผูหญิง ในบางท่ี
ผูหญิงจาย 10-17% ของรายไดเพื่อติดสินบนตํารวจ 
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ผูหญิงสวนมากในปจจุบันไมไดอาศัยอยูในสถานท่ีทํางาน แตละคนจัดการที่อยูอาศัยเองหรืออยูรวมกับเพื่อน
ผูหญิงจากที่ทํางานเดียวกัน  บางคนอยูรวมกับเพื่อนในบานเชาท่ีนายจางใหเชาในราคาท่ีผูหญิงจายได  
 
ไมคอยมีสถานท่ีทํางานไหนที่ผูหญิงตองอยูในสถานการณท่ีวาตองทํางานเมื่อบานสาวเปด (โดยปกติจาก 
10.00 น  -02.00 น  )  ในทางปฏิบัติหมายถึงวาผูหญิงตองพรอมใหบริการเมื่อเรยีกหา 24 ชั่วโมง ผูหญิงจะ
มีอิสรภาพในการเคลื่อนยายท่ีจํากัด ตองขออนุญาตเมื่อออกไปขางนอกและมักจะมีพนักงานคนอื่นออกไป
ดวย บางครั้งเปนพนักงานเปดประตู สถานการณแบบน้ีคลายกับบานสาวในสมัยกอน  ผูหญิงไดรับทราบ
เกี่ยวกับการชวยเหลือภายใตพระราชบัญญัติตอตานการคามนุษยแตตัดสินใจเปนเอกฉันทวาผูหญิงอยากที่
จะจัดการกับสถานการณดวยตัวเองมากกวาใหมีคนมาชวยเหลือ ผูหญิงจะจายคืนเงินท่ีเบิกมาลวงหนาดวย
เงินเดือนหรือจายคืนหน้ีอื่นๆและพยายามท่ีจะหางานที่มีโอกาสที่ดีกวาในอนาคต 
 
ในสถานท่ีทํางานสวนมากผูหญิงเลือกลูกคาเองและสามารถปฏิเสธลูกคาท่ีไมตองการได อยางไรก็ตาม
นายจางบางคนกําหนดใหมีโควตาจํานวนลูกคาท่ีผูหญิงตองตอนรับ ดูแล ไมคอยมีท่ีนายจางจะส่ังให
พนักงานบริการรับลูกคาทุกคน การกดดันรูปแบบตางๆ การบังคับใหมีการกําหนดจํานวนโควตาของลูกคา
ผูหญิงนิยามวาน่ีคือการแสวงหาประโยชน  
 
กฎท่ีวาลูกคาตองการสวมถุงยางถกูบังคับใชโดยพนักงานบริการ ผูซึ่งโดยทั่วไปมีความเขาใจเกี่ยวกับความ
ตองการในการปองกัน กระน้ันก็ดีผูหญิงไมคอยไดรับการสนับสนุนจากนายจาง ในปจจุบันสําหรับลูกคาสวน
ใหญการใชถุงยางเปนเรื่องปกติวิสัย แตวาบางคนอาจจะตองเวลาในการเกลี้ยกลอมใหใชและจํานวนนอยที่
ยังไมใหความรวมมือในการสวมถุงยางและโดยทั่วไปพนักงานบริการจะปฏิเสธไมใหบริการตอลูกคาท่ีไมยอม
ใสถุงยาง 
 
ผูหญิงสวนใหญเขาถึงการบริการสุขภาพดวยตัวเองเปนอิสระจากสถานที่ทํางาน  ไมวาจะทางระบบสุขภาพ
ของสาธารณสุขหรือมักจะจายการรักษาท่ีคลินิกเอกชน แมจะไมใหการสนับสนุนความปลอดภัยของแรงงาน  
แตนายจางสวนมากยืนกรานใหแรงงานตองตรวจสุขภาพและตรวจเช็ค เอชไอวี-เอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธอยางสม่ําเสมอ ซึ่งผลการตรวจจะถูกระบุในบัตรสุขภาพและตองแสดงใหนายจางดูเปนเง่ือนไข
กอนท่ีจะรับเงินเดือน 
 
ผูหญิงไมมีขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายไทย  รวมถึงพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  
กฎหมายตอตานการคามนุษยหรือกฎหมายแรงงาน  บอยครั้งที่แรงงานขามชาติไมทราบวาการทํางานบริการ
เปนงานท่ีผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยดูจากความสามารถที่จะเห็นความเปนไปและการยอมรับการมีอยู
ของธุรกิจบันเทิง  ผูหญิงมักจะสันนิษฐานวาถูกกฎหมายและการที่ตํารวจบุกจับและติดสินบนน้ันเปนเพียง
เพราะสถานะทางกฎหมายคนเขาเมืองของตนไมใชการทํางาน 
 
ทํางานจายหน้ีและเงินกู 
 
หลากหลายวิธีท่ีผูหญิงใชเจรจาเมื่อตองการยืมหรือกูเงิน ซึ่งรวมถึง: 
 

 ยืมเงินจากนายหนาเพื่อจายคาเดินทางและคาใชจายในการหางานทําและตกลงวาจะจายคืนหน้ี
ดังกลาวจากเงินคาจางท่ีไดรับในประเทศไทย โดยทั่วไปไมมีการคิดดอกเบ้ียจากเงินท่ียืมนั้น 

 นายหนาอาจจะถายโอนหนี้ท่ีผูหญิงมีใหนายจางในไทยและผูหญิงจายเงินคืนหน้ีท่ีคางจาก
คาจางของตนใหนายจาง  อาจจะมีหรือไมมีดอกเบ้ีย 

 ผูหญิงเบิกเงินลวงหนาจากนายจางเพื่อจายเงินท่ีตองจายในชวงแรก สวนใหญผูหญิงมักจะยืม
เงินประมาณ 10,000 -30,000 บาทเพื่อใชในการซ้ือเครื่องสําอาง เส้ือผา โทรศัพทและคา
เดินทางรวมถึงเงินท่ีจะสงใหครอบครัวเพือ่ใหอยูไ 

 ท่ีผูหญิงพึ่งเริ่มทํางาน ผูหญิงสวนใหญท่ีเดินทางมาจากพมาตองสงเงินกลับบานใหครองครัว
ของผูหญิงอยางนอยทุก 2-3 เดือน 

 ผูหญิงบางคนจะจายหน้ีตั้งแตแรกและกูเงินอีกสวนหน่ึงจากนายจางเพื่อการลงทุนในท่ีอยูอาศัย 
เพื่อการศึกษาของครอบครัวและซื้อรถมอเตอรไซค เปนคารักษาพยาบาลหรือเพื่อกลับไปเยี่ยม
บาน ฯลฯ  

 
เงินท่ีกูไมมีขอตกลงทางเอกสารและผูหญิงสวนมากติดตามคาใชจายและรายละเอียดของเงินท่ีผูหญิงจาย
คืนดวยตนเอง ผูหญิงในทุกสถานประกอบการไดรับคาจางเปนเงินสด โดยคาจางนั้นหลังจากหักจากคา
สินบนท่ีจายใหตํารวจและการจายคืนหน้ีท่ีคางอยู  
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โดยทั่วไปรายไดจะถูกแบงเปน 3 ทาง จายใหนายจาง 50% จายเงินกู 25% และแรงงานไดรับ 25% นั่น
หมายถึงวาผูหญิงยังสามารถหารายไดในขณะเดียวกับท่ีสามารถจายหน้ีคืน การท่ีตองจายหน้ีคืนในอัตรา
ดอกเบ้ียที่สูงกวาปกติ 10 เทาของอัตราดอกเบ้ียธนาคาร ผูหญิงถือวาเปนการเรื่องธรรมดา อยางไรก็ตาม
ผูหญิงสวนใหญไมไดเขาถึงการกูยืมเงินในรูปแบบอื่น โดยเฉพาะแรงงานหญิงขามชาติท่ีไมมีบัญชีธนาคาร 
ผูหญิงบอกวาผูหญิงถือวาการกูยืมเงินน้ันไมใชการถูกแสวงหาผลประโยชน ตราบเทาท่ีอัตราดอกเบ้ียเทากับ
หรือนอยกวารอยละ 5 บาท    
 
สําหรับเงินกูกอนใหญ (เชน 100,000 บาท  )  พนักงานบริการถือวาเปนการดําเนินการท่ีธรรมดาสําหรับการ
ท่ีนายจางกําหนดใหผูหญิงอยูในสภาวะท่ีวาจะถูกจํากัดอิสรภาพในระหวางเดือนท่ียังคงติดคางหน้ี แมวา
ผูหญิงจะไมถือวาเปนการแสวงหาประโยชนหรือหนี้ท่ีมีนี้เปนหน้ีท่ีตองใชแรงงานขัดหนี้เพราะวาเปนผูใหญ 
การกูเงินไมไดอยูในขอบังคับและผูหญิงรูดีวาเปนหน้ีท่ีมีเง่ือนไข ผูหญิงรูสึกวานายจางตองกําหนดเง่ือนไข
เหลาน้ีเพราะเปนหลักประกันวาหน้ีจะถูกจายคืนแนนอนเพราะนายจางไมสามารถไปเรียกรองคืนท่ีศาลได
หากผูกูไมจายหนี้หรือหายตัวไป เปนท่ีทราบโดยทั่วกันในสถานบันเทิงทุกที่วาผูหญิงตองจายเงินกูคืน
ท้ังหมดกอนท่ีจะสามารถออกจากสถานประกอบการน้ันและไปทํางานท่ีอื่น 
 
บางครั้งการจํากัดอิสรภาพถือไดวาโหดเกินไปและผูหญิงอาจจะหนีได  อยางนอยผูหญิงหนึ่งคนที่รวมการ
ทําวิจัยนี้บอกวาผูหญิงสามารถที่จะเปลี่ยนท่ีทํางานไดเพราะไดเจรจากับนายจางคนเดิมเพื่อหาอตัราการจาย
หนี้แบบใหม  ภาคีผูท่ีรวมทําวิจัยกับเราสวนใหญในโครงการนี้ไมมีหนี้ คนท่ีปจจุบันมีหน้ี มีหนี้ประมาณ 
3,000-30,000 บาท ถึงแมวาบางคนกอนหนาน้ีมีหนี้มากกวา 100,000   บาท โดยทั่วไปผูหญิงบอกวา
ผูหญิงสามารถจายหน้ีคืนไดท้ังหมดภายใน 2-3 เดือน หนี้เฉลี่ย 50,000 -80,000 บาท ใชเวลา 4-5 เดือน
หรือหนี้ท่ีสูงกวาน้ันท่ีผูหญิงอาจสูงถึง 150,000 บาทผูหญิงสามารถใชคืนไดอาจจะใชเวลามากกวา 8 เดือน  
 
แคผานมาและผานไป ….. 
 
ผูหญิงบางคนเดินทางผานท่ัวท้ังประเทศไทยเพื่อหางานทําท่ีอื่น อาจจะภายในประเทศหรือในภูมิภาคเอเชีย
หรือไกลออกไปกวาน้ัน นอกจากผูหญิงจากจีนและพมาเดินทางไปมาเลเซีย ผูหญิงเดินทางไปทํางานบริการ
ท่ีสิงคโปรท่ีมีการประกันวารายไดดีและมีโอกาสไดเดินทาง 
 
พนักงานบริการไทยยังไดเดินทางไปตางประเทศเพื่อทํางานในประเทศอื่น บางคนเดินทางเปนวงจรไป
สิงคโปร ไตหวัน  ฮองกงและมาเกาเพื่อทํางาน กลุมเล็กๆไปทํางานในจุดหมายในภูมิภาคอื่นเชน 
ออสเตรเลียและดูไบ  ผูหญิงมักจะมีหนังสือเดินทางกระนั้นก็ยังใชนายหนาเพื่อชวยในการหาท่ีทํางานใน
ตางประเทศและชวยในการจัดการเรื่องการเดินทางไมวาจะเปน ตั๋วเครื่องบินและวีซา  
 
ผูหญิงมักจะเปนหน้ีเพราะคาใชจายเหลาน้ี ซึ่งผูหญิงจายคืนตอนท่ีเริ่มทํางานในตางประเทศ คาใชจาย
สําหรับผูหญิงไทยเดินทางไปออสเตรเลียอาจสูงถึง 200,000 บาท ไมแคเพียงแพงมากเทาน้ันแตถือวาเปน
การหาผลประโยชนเพราะวานายหนาคิดในอัตราที่เกินกวาท่ีควรจะเปนมากท้ังๆท่ีผูหญิงมีหนังสือเดินทาง
และสามารถเขาถึงการขอวีซาได อยางไรก็ตามไมมีการออกกฎหมายใชบังคับกับนายหนาในอุตสาหกรรม
ของเรา ในขณะที่คาใชจายในการไปทํางานสูงมากแตเราทราบกันดีวาความสามารถในการไดคาตอบแทนใน
การทํางานก็สูงมากเชนกัน 
 
ตัวอยางของเงินท่ีพนักงานบริการไทยสงกลับมาท่ีบานไดอยูในงานวิจัย ในเมืองหน่ึงในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย มีหมูบานท่ีมีการพัฒนา สมัยใหมและเปนสังคมผูมีระดับ ท่ีถูกเรียกวา 
 “ หมูบานสิงคโปร  “  บานในหมูบานน้ีถูกสรางจากเงินของพนักงานบริการท่ีทํางานในสิงคโปรท่ีสงกลับ
บานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว พนักงานบริการในพื้นท่ีนั้นถือวาน่ีเปนตัวอยางของการประสบความสําเร็จและงาน
หนักที่ผูหญิงตรากตรําทําเพื่อสนับสนุนครอบครัวและมีความภาคภมูิใจในคุณูปการที่ผูหญิงมีใหกับชุมชนใน
ประเทศไทยจากการทํางานตางประเทศ 
 
พนักงานบริการตางชาติในประเทศไทย 
 
ผูหญิงที่มาจากตางประเทศเพื่อทํางานในพื้นท่ีท่ีมีนักทองเท่ียวท่ีรูกันดีถึงความเจรญิรุงเรืองของ
อุตสาหกรรมบันเทิงมีความหลายหลายสไตลของการยายถ่ิน นอกจากผูหญิงไทยนับพันมีผูหญิงมากจาก
รัสเซีย อุซเบกิสถาน ไนจีเรีย ญ่ีปุน เกาหลีและอเมริกาใตเพื่อทํางานในสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ พัทยา 
พัฒพงศและภูเก็ต ในขณะท่ีทีมวิจัยมีขอจํากัดในการเขาถึงพนักงานบริการชาวยุโรปและอฟัริกันในประเทศ 
ไทย ทีมงานไดขอมูลเรื่องการยายถ่ินและสภาพการทํางานของผูหญิงจากภาคีผูรวมทําวิจัยและเจาของ 
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สถานประกอบการท่ีเปดในพื้นท่ีเดียวกัน ผูหญิงจากยุโรปทํางานในพัทยาดูเหมือนจะอายุประมาณ 20 ปตนๆ 
หลายคนมาจาก อุซเบกิสถาน 
 
ผูหญิงเซ็นสัญญาทํางานเปนนักเตน มักจะเปนสัญญาประมาณ 3-6 เดือนเพื่อหารายได จายหน้ีสําหรับคา
เครื่องบินและคาเดินทางและกลับบาน ทุกๆ2-3 เดือนจะมีผูหญิงกลุมใหมมาทํางานในบารท่ีพัทยา นายจาง
ปลูกสายสัมพันธท่ีดีกับตํารวจและทําใหมั่นใจวาไมมีผูเยาว (อายุต่ํากวา 18  ป ) ทํางานและดูเหมือนวา
พนักงานบริการสามารถออกไปไหนมาไหนไดโดยอิสระนอกเวลาทํางานของผูหญิง 
ในภูเก็ต สถานบริการ(บารอะโกโก  ) ไดตั้งข้ึนโดยเฉพาะเพื่อพนักงานบริการจากรัสเซีย สภาพการทํางาน
ไดถูกเปดเผยออนไลนรวมถึงสัญญาการจางงานในภาษารัสเซียสําหรับผูหญิงที่หางานเปน “ ศิลปน  “ ใน
ประเทศไทย เขียนเปนภาษารัสเซีย  สัญญาการจางงานรวมถึงกฎของบาร มากกวา 30 ขอ ซึ่งเปนกฎท่ี
คอนขางเปนการลงโทษและกอใหเกิดสภาพการทํางานท่ีไมยุติธรรม  ซึ่งประกอบดวย จะตองจายคาปรับสูง
หากสงเสียงดัง  ออกจากหอง  คุยกับคนอื่นท่ีไมใชแขก ฯลฯ เงินเดือนเริ่มตน 9,000 บาทตอเดือนซึ่ง
มากกวาถึงหนึ่งเทาตัวของคาจางข้ันต่ําในประเทศไทย และผูหญิงมีโอกาสที่จะไดรายไดมากข้ึนจากแขก
และทิป ประสบการณของผูหญิงจากระหวางประเทศทํางานในอาชีพนี้ในประเทศไทยไมสามารถประเมินได
ในรายงานฉบับน้ี อาจจะมีประโยชนสําหรับผูหญิงหากเราเชิญผูหญิงมารวมในโครงการในอนาคต  เพื่อที่
ผูหญิงจะไดทราบเก่ียวกับการคุมครองสทิธิมนุษยชนท่ีผูหญิงเขาถึงได 
 
วิธีการเคลื่อนยายสมัยใหม 
 
งานวิจัยของเราแสดงใหเห็นวาผูหญิงจากประเทศเพื่อนบานยายถ่ินมาทํางานในประเทศไทยโดยอิสระ 
โดยทั่วไปนายหนาถูกมองวามีประโยชนและไมไดคิดคานายหนาแพงเกินไปจากการใหบริการ ผูหญิงสวน
ใหญท่ีอายุมากกวา 18 ป เมื่อผูหญิงสมัครทํางานในสถานบริการบันเทิงและตัดสินใจอยางอิสระตอไปวาจะ
ใหบริการเปนสวนหน่ึงของการทํางานของผูหญิงหรือไม การยายถ่ินเปนสวนหน่ึงของวฒันธรรมของพนักงาน
บริการ ซึ่งผูหญิงยายถ่ินไปทํางานท่ีเมืองอื่น จังหวัดอื่น ประเทศอื่นหรือทวีปอื่น 
 
เราคนพบแนวทางกวางๆของสภาพการทํางานเปนพนักงานบริการในประเทศไทย ซึ่งสวนใหญ ท่ีดีท่ีสุดยังมี
สภาพท่ีไมยุติธรรมและมีองคประกอบของการแสวงหาประโยชนอยู โดยทั่วไปงานบริการไดชวยผดุงและ
หลอเลี้ยงโอกาสทางเศรษฐกิจใหคงที่แกท้ังผูหญิงไทยและแรงงานขามชาติ  งานวิจัยของเราแสดงใหเห็น
วาท้ังแรงงานขามชาติและผูหญิงไทยทั้งในระดับปจเจกบุคคลและกลุม มีการผนึกกําลังรวมกัน อีกทั้งมี
โอกาสที่จะตัดสินใจ จัดการในบางขอบเขตของการควบคุมสภาพการทํางานในธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย 
อยางไรก็ตามงานวิจัยของเราแสดงชัดเจนวามีความตองการอยางเรงดวนทีตองสรางสภาวะที่เอื้ออํานวยเพื่อ
การคุมครองและสงเสริมสิทธิของพนักงานบริการและตองทําใหมีการยุติการเลือกปฏิบัติและดําเนินการทาง
อาญาตอเจาหนาท่ีและตํารวจท่ีทุจริต  
  

หากการคามนุษยจะไปเปนพนักงานบริการก็เหมือนมอเตอรไซคจะไปเปนดอกมะลิ 
“อยางนอยเขาเราวา มนุษย” 

วิ ผูนําการทําวิจัย  พนักงานบริการ  อุดรราชธานี 
 
นาเศราท่ีงานวิจัยของเรายังพบอีกวา บอยครั้งที่คนพูดถึงการคามนุษยในธุรกิจ เขาเรียกมันวา “การคา
เพศสัมพันธ “และคําวามนุษยหายไป    พวกเขาไมไดใชคําคลายกันในงานอื่น เชน การคาการเย็บผา หรือ
การคาประมง ทายท่ีสุดเราพบวาจุดรวมความสนใจไมไดอยูท่ีสิทธิมนุษยชน แตมีปญหากับการท่ีเรามี
เพศสัมพันธ 
 
 
“หน่ึงในทีมของเราไดถามคําถามตอเจาหนาท่ีตํารวจอาวุโสท่ีทํางานในหนวยงานปราบปราม
การคามนุษย ผูซ่ึงบอกกับเราวาไดผานการฝกอบรมพิเศษเก่ียวกับกฎหมายการคามนุษยหลาย
คร้ัง  
ถาผูหญิงตกลงท่ีจะไปทํางานในบานสาวแตกลายเปนวาถูกสงไปท่ีโรงงานและถูกบังคับใหเย็บผา  
ทานจะเขาไปชวยเหลือไหมคะ ? 
 
ตํารวจ :  ไม เพราะวาไมใชการคามนุษย แตเปนโอกาสท่ีดีมากกวา 
 
เราจะไมเขาไปชวยเหลือ หากเธออยากออกมาจริงๆก็ตองชวยเหลือตัวเองกลับมาท่ีชายแดนและ
เร่ิมตนใหม “ 
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มุมมองการใหความหมายในระหวางประเทศ 
 
ในความเปนจริงขอคิดเห็นสมัยใหมของการคามนุษยครอบคลุมขอบเขตท่ีกวางในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ตางๆเชน การมีทาสรับใช  การบังคับใชแรงงาน การแสวงหาผลประโยชน  การบังคับใหขอทานและการคา
อวัยวะ อยางไรก็ตามการเลอืกเฉพาะ “การแสวงหาประโยชนนั่นหมายถึง หาผลประโยชนจากการคา
ประเวณี’ แตองคประกอบกลับไมมีการใหคํานิยาม ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนน้ีเปนตําตอบของการท่ีบอยครั้งมี
การเขาใจผิดที่วาพนักงานบริการและการคามนุษยหมายถึงส่ิงเดียวกัน ท้ังในประเทศไทยและท่ัวโลก 
 
งานวิจัยของเราพบวาการสรางเรื่องอุปมานเรื่องการคามนุษยผูหญิงเพื่อการคาประเวณีไมไดเปน
ปรากฏการณใหม มันมีรากเหงาอยูในขบวนการเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตรท่ีจะปกปองมิใหผูหญิงชาว
อเมริกันผิวขาวจากการคาประเวณีถูกขายเขาสูยุโรปในชวงตนทศวรรษที่ 19   ขอตกลงครั้งแรกที่จะตอสูกับ
การคาผูหญิงปรากฏข้ึนมาในป 1904 ขอตกลงระหวางประเทศองคการสันนิบาตชาติวาดวยการปราบปราม
การคาทาสผิวขาว กฎหมายนี้เนนชัดเจนไปที่การคุมครองผูหญิงที่ถูกเคลื่อนยายเพื่อ “วัตถุประสงคที่ผิด
ศีลธรรม” กอใหเกิดการกระตุนความพยายามท่ัวโลกในการตอตานการคาประเวณี ขอตกลงป 1904 นี้ไดมี
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมาแลว 5 ครั้งในศตวรรษนี้ และรูปแบบปจจุบันคือ พิธีสารสหประชาชาติวาดวยการ
ปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย ( 2543 ) ซึ่งในขณะน้ีไดรวมการคุมครองผูชาย ผูหญิงและ
เด็กและมีคํานิยามท่ีกวางข้ึนของการคามนุษย29 
 
กระนั้นก็ตามประวัติศาสตรของการเนนการขจัดการคาทาสยังคงตามวนเวียนหลอกหลอนพิธีสารท่ีใชอยูใน
ขณะนี้และถูกทําใหมีชีวิตชวีาข้ึนมาไดภายในขบวนการการตอตานการคามนุษยสมัยใหม 
 
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา การผลักดนัใหมีการขจัดอุตสาหกรรมบันเทิงในระดับโลกไดรับการสงเสริม
อยางหนักภายใตการตอตานการคามนุษยโดยกลุมท่ีเรียกรองใหขจัดการคาประเวณีและผูนํา คือรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา หนึ่งในกลุมนั้นคือ ภาคีรวมตอตานการคาผูหญิงและเด็ก (CATW) ไดรวมตัวกันข้ึนเพื่อทาทาย
ความตองการของการคาประเวณีและเพื่อควบคุมการยอมรับทางกฎหมายและความอดกลั้นตออุตสาหกรรม
บันเทิงระดับโลก ภายใตชื่อของการตอตานการคามนุษย 30 CATW ประกอบดวยผูคนกลุมใหญท่ีมาจากสาย
วิชาการ  ผูซึ่งมีขอคิดวาพนักงานบริการทุกคนถูกแสวงหาผลประโยชนและเห็นวาเปนความรุนแรงท่ีมีมาแต
กําเนิด เปนการละเมิด อีกทั้งสรางความเส่ือมถอยตอผูหญิงทุกคนโดยตั้งอยูบนฐานของการขายผูหญิง
เหมือนการขายสินคาในตลาด 31 ความคิดเห็นของพนักงานบริการเองเกี่ยวกับงานท่ีผูหญิงทําและชีวิตของ
ผูหญิง กลุมนี้มีการลงความเห็นวาไมเกี่ยวของหรือเปนส่ิงที่ยอมรับไมไดท้ังหมด 
 
ระหวางท่ีรัฐบาลของบุช บริหารประเทศในอเมริกา (  พ . ศ . 2548-2552 )  กลุมท่ีลอบบ้ีเพื่อตอตานการคา
มนุษยไดขยายตอดวยการสรางความรวมมือกับกลุมเครงคริสตศาสนา กลุมซึ่งไดสงเสริมอยางหนักในการใช
แนวคิดยกเลิกความเปนทาสในการตอบรับตอการคามนุษย ท้ังสองกลุมไดรับการรับรองจากรฐับาลสหรัฐ
กลายเปนกลุมลอบบ้ีท่ีมีอิทธิพลตอกลุมระหวางประเทศที่อยูในขบวนการตอตานการคามนุษย  
 
พนักงานบริการและผูสนับสนุนสิทธิพลเมืองไดเห็นพองตองกันในการโตแยงเพื่อใหมีการแยกท่ีชัดเจนของ
ประเด็นการคามนุษยจากพนักงานบริการ พนักงานบริการสงเสริมใหมีการยุติการทําใหอุตสาหกรรมบันเทิง
เปนความผิดทางอาญาและตระหนักถึงสิทธิแรงงานของพนักงานบริการ เรารณรงคใหส่ิงนี้เปนวิธีการแรกเริ่ม
เพื่อยุติการแสวงหาผลประโยชนจากพนักงานบริการ ท้ังรวมถึงแตไมจํากัดแคการคามนุษย  
 
พิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษยไดมีการลงนามและ มีผลบังคับ
ใชใน พ . ศ . 2543 ซึ่งเปนสวนหน่ึงของอนุสัญญาสหประชาชาติเพือ่ตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้ง
ในลักษณะองคกร (UNTOC)   ในการพัฒนาพิธีสารวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย 
มีการโตแยงกันอยางมากถึงการที่กฎหมายควรจะกลาวถึงประเด็นของพนักงานบริการและอุตสาหกรรม
บันเทิงอยางไร 
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 พิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย ( 2543 ) 
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 Raymond, J:  การทําใหการคาประเวณีถูกกฎหมาย องคกรแรงงานระหวางประเทศเรียกรองใหตระหนักถึง
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พนักงานบริการและนักกิจกรรมคนอื่นๆไดเรียกรองใหมีการแยกท่ีชัดเจนระหวาง พนักงานบริการ (การ
แลกเปลี่ยนการบริการทางเพศเพื่อคาตอบแทน ไมวาจะเปนเงินสดหรือส่ิงตอบแทนอยางไหน    ) 32 และ
การคามนุษย (การบังคับขูเข็ญใหผูหญิงและเด็กเพื่อเขาสูการแสวงหาประโยชนทางเพศโดยมิชอบ) และ
คัดคานอยางจริงจังกับการใชคําวา “การคาประเวณี “ภายในคํานิยามของพิธีสาร 
 
ผูท่ีอยากใหการคาประเวณียุติโตแยงจากมุมมองของผูท่ีเครงการปฎิบัติตามหลักศาสนา ตัวอยางเชน  
“การคาประเวณี “เปนการถูกแสวงหาประโยชนท่ีติดตัวมาและทําใหผูหญิงเส่ือมเสียชื่อเสียงและพนักงาน
บริการทุกคนเปนเหย่ือของการแสวงหาประโยชนทางเพศไมวาจะยนิยอมหรือไมก็ตาม33 
 
ทายท่ีสุด รางฉบับสุดทายของพิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย
ใชคําวา “การคาประเวณี “ในคํานิยาม อยางไรก็ตามพิธสีารเจตนาที่หลีกเลี่ยงคํานิยาม คําวา “การคา
ประเวณี “   และ “การแสวงหาประโยชนของการคาประเวณีของผูอื่น หรือ “การแสวงหาผลประโยชนทาง
เพศ“เพื่อที่จะใหรัฐสมาชิกนิยามคําเหลาน้ีตามกฎหมายภายในประเทศของตน 
 
อยางไรก็ตามงานวิจัยแสดงใหเห็นวารัฐบาลสวนใหญรวมถึงรฐับาลไทยเพียงคัดลอกคําบรรยายของ
สหประชาชาติท่ีกําหนดการคามนุษย ออกจากการคาประเวณี ราวกับวาในตัวของมันเองเปนรูปแบบท่ีชัดเจน
ของการคามนุษย การขาดเสียซึ่งนิยามความหมายชัดเจนจะทําใหมีการตัดสินในเชิงอัตวิสัยสูง และทําใหมี
เกิดความแตกตางของการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆซึ่งข้ึนอยูกับวาระที่ซอนเรนของพวกเขา 
 
นั่นรวมถึงการใหพื้นท่ีใหผูท่ีอยากใหการคาประเวณียุติ และยังคงทําใหเสนคั่นบางๆพรามัวระหวางลัทธิการ
เลิกทาสและการตอตานการคามนุษย  นอกจากนั้นการใหลักษณะเฉพาะของบางรูปแบบของการคาประเวณี
เปนรูปแบบของการคามนุษยโดยอัตโนมัติเกี่ยวโยงกับอุตสาหกรรมบันเทิง อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งใน
ลักษณะองคกร ภายใตอนุสัญญา UNTOC เปนการกระตุนและลบลางความไมชอบธรรมของการที่รัฐบาล
ตอตานพนักงานบริการจนเกินขอบเขต  
 
ในรอบ 10 ปท่ีผานมา วาระของการตอตานการคาประเวณีไดรับการสงเสริมอยางมากระหวางประเทศโดย
รัฐบาลสหรัฐโดยผานทางนโยบายการตอตานการคามนุษย ใน พ.ศ .  2545 หน่ึงเดือนหลังจากเหตุการณท่ี
ผูกอการรายโจมตีสหรัฐใน 9/11 ประธานาธิบดี บุช เริ่มบีบบังคับภาคีการคาท่ัวโลก โดยการขูวาจะกําหนด
สภาพบังคับ ควบคุมชายแดนใหแนนหนาและจํากัดการลักลอบขนคนขามประเทศภายใตชื่อของการปองกัน
การคาเพศสัมพันธและผูกอการรายโลก34 
 
ฝายบริหารของรัฐบาลบุช ประกาศอยางเปดเผยวาการทํางานของพนักงานบริการทุกคนเปนการคามนุษย
และในป พ . ศ . 2547 ดําเนินการใชนโยบาย (ซึ่งยังคงใชในปจจุบัน   ) ท่ีวาองคกรไหนทั่วโลกที่ไดรับทุน
จากสหรัฐดานการปองกันเอชไอวีเอดส ตองเซ็นคํามั่นสัญญาและตองทําตามขอกําหนดท่ีวาจะรวมแข็งขัน
ในการตอตานการท่ียอมรับหรือทําใหพนักงานบริการถูกกฎหมาย35 
  
วาระของสหรัฐในการตอตานการคามนุษยมีการติดตามและบังคับใชผานทางรายงานสถานการณการคา
มนุษยประจําป(TIP) ซึ่งจัดลําดับประเทศมากกวา 184 ประเทศในประเด็นท่ีวาประเทศเหลาน้ันประสบ
ความสําเร็จหรือไมในการใชมาตรฐานของสหรัฐหรือระหวางประเทศในพันธกิจตอตานการคามนุษย 36  
 
รายงาน TIP จัดลําดับของแตละประเทศโดยผานทางระดับ 1-3 โดยประเทศท่ีลงความเห็นวาไมประสบ
ความสําเร็จจะถูกจัดลําดับในระดับท่ีถูกจับตามอง อยูในต่ําสุดคือระดับ 3 ระดับของลําดับจะเปนตัวชี้ความ
ลมเหลวในการจัดการปญหา ลําดับท่ีแตละประเทศไดรับจะเกี่ยวโยงกับการที่ประเทศนั้นมีคุณสมบัติ
เขาเกณฑท่ีจะไดรับการชวยเหลือทางการเงินจากสหรัฐหรือไม หากอยูในระดับ 3 จะทําใหส้ินโอกาสที่จะ
ไดรับทุนจากแหลงทุนของสหรัฐ 
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 ประธานาธิบดี บุช ในวันที่แถลงตอสหประชาชาติ 23 กันยายน 2546  
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 รายงาน TIP จัดลําดับจากมาตรฐานภายใตพระราชบัญญัตคิุมครองบุคคลผูถูกคามนุษย (TVPA) 2000และ หลักการ
สามประการ คอื การปองกัน  การคุมครองและการลงโทษในพิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการคามนุษย 
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รายงานสถานการณการคามนุษยประจําป(TIP) ในความเปนจริงเปนเครื่องมือทื่อๆสําหรับการกลาวหาถึงการ
ปฏิรูปท่ีจะตอตานการคามนุษย ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯและผลประโยชนทาง
ยุทธศาสตรทางการเมืองและทั่วโลก   กระบวนการจัดทํารายงาน TIP ไดถูกวิพากษวิจารณไปท่ัวโลกวามี
วาระทางการเมืองที่ชัดเจน รวมทั้งความลมเหลวที่มาจากการวางนโยบาย การไมมีมาตรฐานของขอมูล
หลักฐาน รวมถึงการโตแยงหาเหตุผลท่ีไมเพียงพอเรื่องรากเหงาอันเปนสาเหตุของการคามนุษย และมีความ
มุงหมายเอนเอียงไปที่การตําหนิรัฐบาลในประเทศท่ีกําลังพัฒนาตอประเด็นการคามนุษยระดับโลก 37 
 
รายงานสถานการณการคามนุษยประจําป(TIP) สงเสริมวาระการขจัดการคาประเวณีของสหรัฐโดยตรงโดย
ผานทางระบบการจัดลําดับ ตั้งอยูบนฐานของมาตรฐานที่ต่ําสุดภายในกฎหมายตอตานการคามนุษยของ
สหรัฐ ( TVPA)  มาตรฐานดังกลาวน้ีกําหนดใหรัฐบาลทั่วโลกตองดําเนินการ “ อยางจริงจังในความพยายาม
ท่ีจะลดความตองการสําหรับ( ก ) พฤติการณการคาประเวณี และ (  ข )สวนรวมในการทองเท่ียวทางเพศ
ระหวางประเทศโดยประชาชนของประเทศ38  
 
ยิ่งไปกวาน้ัน TVPA มีความชัดเจนในการมุงเปาไปที่ “การคาเพศสัมพันธ “ โดยเปนรูปแบบจําเพาะแยกจาก
การคามนุษยและเปนรูปแบบท่ีแยกออกจากรูปแบบอื่นๆของการคามนุษย การใหความสําคัญในคูมือของ 
TIP ในความตองการใหเจาหนาท่ีของรัฐคัดกรองและชวยเหลือเหย่ือของการคาเพศสัมพันธ   รวมถึงผูหญิง
ท่ีไมถูกจําแนกวาถูกคามนุษยและไมตองการการแทรกแซงหรือการชวยเหลือ 39  
 
เพราะวาสหรฐัมีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจและการเมืองในระบบเศรษฐกิจของโลกทุกวันน้ี  เง่ือนไขตางๆที่ถูก
วางข้ึนน้ีหมายถึงการที่ขบวนการตอตานการคามนุษยระหวางประเทศจําตองเชื่อมโยงกับขบวนการ
เคลื่อนไหวท่ีจะยกเลิกอุตสาหกรรมบันเทิงทั่วโลกอยางหลีกหนีไมได  
 
รายละเอียดของสถานการณการผสมรวมประเด็นพนักงานบริการและการคามนุษย ดูท่ี NSWP, โครงการ
เครือขายพนักงานบริการระดับโลก: เอกสารฉบับยอ   3 # “พนักงานบริการมิใชการคามนุษย   “ธันวาคม 
2554 ท่ี www.nswp.org 
 
งานวิจัยของเราพบวาถึงแมจะมีการตอตานพนักงานบริการอยางทวมทน  แตความพายแพยังอยูหางไกลจาก
เรา  การทํางานบริการและการอุตสาหกรรมบันเทิงยังคงมีอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาและการขยายออกไป  
 
การคามนุษยในประเทศไทย  
 
80 กวาปท่ีผานมา ความจรงิที่วาประเทศไทยไดประกาศใชกฎหมายตอตานการคามนุษย 3 ฉบับ ฉบับแรก
ผานรางการพจิารณาเมื่อ พ. ศ .  2471 เปนการตอบรับกับความหวงใยกรณีท่ีผูหญิงจากประเทศจีน  
ท่ีทํางานในบานสาวท่ีตรอกสําเพ็งในกรุงเทพฯ ลาสุดใน 20 – 30 ปท่ีผานมามีการเรียกรองมากในระดับ
ภายในขององคกรผูหญิงและกลุมท่ีทํางานดานสวัสดิการบางกลุม ซึ่งสมาชิกหลายกลุมเปนผูสนับสนุนใหมี
การยุติการคาประเวณี ประกอบกับแรงกดดันท่ีจะตองเขาถึงมาตรฐานของวาระการตอตานการคามนุษย
นําไปสูนโยบายและการปฏิบัติในหลายระดับท่ีใชในประเทศไทย 
 
ประเทศไทยยังมิไดลงนามในพิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย  
ถึงแมจะมีการเลือกที่จะใชคํานิยามของการคามนุษยท่ีกวางตามพิธีสารดังกลาว ตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551  การคามนุษยรวมถึง “แสวง หาประโยชนโดยมิชอบ” หมายความวา 
การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี “มีเพียงส่ิงบงชี้ถึง"การแสวงหาผลประโยชน"ในความหมายน้ี
อาจจะเกี่ยวของกับการนิยามความหมายกวางของ “การแสวหาประโยชนจากการคาประเวณีของผูอื่น    ซึ่ง
ไมมีการอธิบายเพิ่มเติมวานํามาซึ่งความหมายวาคืออะไร   “40อยางท่ีไดกลาวไปแลววาการขาดเสียซึ่งนิยาม
ความหมายทีช่ัดเจนจะทําใหมีการวินิจฉัยในเชิงอัตวิสัยสูง และทําใหมีความแตกตางดานการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตางๆซึ่งข้ึนอยูกับวาระที่ซอนเรนของพวกเขา  
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ประเทศไทยเปนพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรสําคัญของสหรัฐฯในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตและตองอาศัยสหรัฐฯ
ในการลงทุน ในดานสาธารณสุข ธุรกิจการคาและการพัฒนา แตการผสมปนเปกันระหวางการทํางานบริการ
และการคามนุษยเปนความยุงยากในดานความสัมพันธทางยุทธศาสตรของทั้งสองประเทศ 
 
ในขณะที่บนพื้นผิวของรายงาน TIP นี้ตองการท่ีจะเปนมาตรการวัดการท่ีประเทศตางๆตอบสนองตอการคา
มนุษย แตวาระซอนเรนท่ีไมไดซอนดีเทาไหรคือวาระทีจ่ะใหมีการยกเลิกการทํางานบริการ รายงาน TIP 
วิจารณประเทศไทยในความละเลยตอบุคคลที่ทํางานในอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือไปจากงานบริการ ท้ังๆ
ท่ีชัดเจนวาท่ีผานมาประเทศไทยนั้นไดแคทําตามแนวทางของสหรัฐในการยุติการทํางานบริการเทาน้ัน 
 
แมวาในความเปนจริงประเทศไทยไดทําใหมีความคืบหนาในการแกไขสถานการณของบุคคลที่ถูกคามนุษย 
แตยังคงถูกประณามถึงความลมเหลวในการควบคุมอุตสาหกรรมบันเทิง แมวาน่ีเปนประเด็นท่ีแยกจากกัน
อยางส้ินเชิง 
 
ในปลายป 2554 รายงาน TIP ระบุวา" การทองเท่ียวทางเพศยังคงเปนปญหาในประเทศไทยและมี
แนวโนมท่ีจะกระตุนใหมีความตองการการแสวงหาประโยชนทางเพศเพื่อประโยชนทางการคา"   
41 การคามนุษยผูชายและเด็กผูชายเขาไปในอุตสาหกรรมการประมงเปนความจริงท่ีนาหวงใยใน
ประเทศไทย   รัฐบาลสหรัฐฯยังคงเนนประเด็นน้ีในรายงาน TIP แตจนถึงทุกวันน้ีรัฐบาลสหรัฐไมได
เรียกรองใหประเทศไทยควบคุมการบริโภคปลา ท้ังๆท่ีจะมีแนวโนมท่ีจะทําใหมีความตองการท่ีจะ
กระตุนใหมีการแสวงหาผลประโยชนดานแรงงานประมงมากข้ึน “ 
 
เพื่อเพิ่มความสับสนเขาไปอีก ในขณะที่ประเทศไทยประสบกับความยากลําบากของการถูกจัดลําดับใหอยูใน
ลําดับ 2 ท่ีตองมีการจับตาดู และประสบความยุงยากจากการไมดําเนินการเพียงพอในการขจัดการบริการ 
ประเทศนิวซีแลนดซึ่งพึ่งออกกฎหมายที่ทําใหการขายบริการทางเพศไมเปนอาญากรรมในไมกี่ปท่ีผานมา 
ถูกจัดลําดับใหอยูในระดับ 1 และรายงานของสหรัฐระบุวารัฐบาลนิวซีแลนดไดทําตามมาตรฐานข้ันต่ําของ
การขจัดการคามนุษยอยางเต็มท่ี 
  
เราพบวาหนวยงานและบางองคกรที่ตอตานการคามนุษย  เกิดความสับสนท่ีเขาใจไดตอส่ิงไมสอดคลองกัน
เหลาน้ี  
 
นอกเหนือไปจากการรณรงคปองกันใหกับเยาวชนและชุมชนในชนบทที่ยากจนแคหยิบมือเดียว กลยุทธหลัก
ของพวกเขาในการลดการคามนุษยในประเทศไทยยังไดเนนเพียงที่อุตสาหกรรมบันเทิงอยางเดียว  ในชวง 
10 ปท่ีผานมาพวกเขาไดทําการริเริ่มใหตํารวจเขาบุกจับ การจับกุมและการคุมขัง, และการสงกลับแรงงาน
พมาท่ีทํางานบริการ การถูกคุมขังและกจิกรรมการฟนฟขูองแรงงานไทยและแรงงานขามชาติท่ีทํางานบริการ
ในสถานสงเคราะห แมในแผนระดับชาติมีการระบุวัตถุประสงค"ท่ีใหความชวยเหลอืเหย่ือของการแสวงหา
ผลประโยชนทางเพศ"ก็ยังไมพอ  
 
การเกิดความสับสนและความพยายามอยางรุนแรงท่ีจะปฏิบัติตามขอกําหนดของสหรัฐไดนําไปสูกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่เปนการลงโทษ ท่ีตอบสนองทั้งตอผูหญิงผูชายและชุมชนที่ใชชีวิตและทํางานอยูใน
อุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย  ในขณะที่วิธีการนี้ไดถูกนําไปสูการชวยเหลือผูหญิงและเด็กผูหญิงซึ่ง
ไดรับการตัดสินวาถูกคามนุษยเพื่อเขาสูอุตสาหกรรมบันเทิง อีกทั้งยังนําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ี
ยอมรับไมได ซึ่งเกิดกับพนักงานบริการหญิงจํานวนมาก  และกระทบตอครอบครัวและชุมชนของผูหญิงเอง
ดวย 
 
ขอหวงใยหลักของเราคือการแทรกแซงการตอตานการคามนุษยในปจจุบัน  ขาดซ่ึงการไดมาของหลักฐาน
ทางวัตถุวิสัย ความโปรงใสและความเปนอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติการ  เกือบ 10 ปหลังจากที่สหรัฐมี
การผลักดันในการตอตานการคามนุษย จากขอมูลของรัฐบาลสหรัฐ 11 จาก 12 เหตุการณการการคามนุษย 
ไมไดเกี่ยวของกับพนักงานบริการเลย 42 อยางไรก็ตามในประเทศไทยและประเทศตางๆทั่วโลก การปฎิบัติ
การทางจิตวิทยาและโฆษณาชวนเชื่อ อุปมานท่ีถูกสรางข้ึนและการพิจารณาท่ีไมดีพอตอกฎหมายและ
นโยบายในการตอตานการคามนุษยท่ีมุงเปาหมายไปที่ผูหญิงทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิง  
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เปนไปไมไดท่ีจะวัดจํานวนของผูคนท่ีไดรับผลกระทบจากการคามนุษย  ชองวางนี้มักจะถูกตักตวง
ผลประโยชนเปนขออางในการทําใหผูคนประมาณและสงผลใหมีการสรางการรับรูท่ีเปนเท็จ วามีเด็กและ
ผูหญิงจํานวนหลายลานคนท่ีถูกคามนุษยเขาสูอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยในแตละป   กลุมท่ีตอตานการคา
มนุษย ส่ือมวลชนและนักวิจัยมักอางบนพื้นฐานการประมาณการณท่ีหลอกลวง  หรืออางอิงกับแหลงที่มาเมื่อ
15 - 20 ปท่ีแลวแตไดถูกนําเสนอในฐานะขอมูลที่ดูเหมือนวายังเกี่ยวของกับปจจุบันน้ีอยู 
 
การปฎิบัติการทางจิตวิทยา และโฆษณาชวนเชื่อ การสรางเรื่องที่กระทบกับอารมณและตัวเลขท่ีขัดแยง
แตกตางกันมากสงผลใหสาธารณชนประกอบขอมูลที่ไดและสรางการรับรูวาอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยนั้น
มีการละเมิด มีความรุนแรง การบังคับและแสงวงหาประโยชนโดยมิชอบ และละเมิดสิทธิมนุษยชนอยาง
รุนแรง ภาพท่ีถูกสรางข้ึนมาน้ีกลายเปนวาไมตรงกันอยางสมบูรณกับการคนพบจากงานวิจัยในรายงานฉบับน้ี
ซึ่งใหภาพดานรวมของอุตสาหกรรมบันเทิงสมัยใหม จากประสบการณการดํารงชีวติของพนักงานบริการ
แรงงานขามชาติทํางานในประเทศไทยในป พ . ศ . 2554  
 
ในชวง 15-20 ป ท่ีผานมาประเทศไทยไดเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีกวางขึ้น เชนระดับ
ของการศึกษาที่สูงขึ้น การกระจายความม่ังคั่งมากขึ้น, และการเขาถึงความรูและเทคโนโลยีการ
สื่อสาร  นอกจากน้ีไดมีการทํางานดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิทางเพศสภาพท่ีเขมแข็งขึ้น   แต
อยางไรก็ตามประเทศไทยมีระบบกฎหมายท่ีพยายามท่ีจะควบคุมการคาประเวณี ระบบน้ีไดตั้งขึ้น
เมื่อทศวรรษกอนหนาน้ี ในชวงสถานการณของอุตสาหกรรมท่ีมีการละเมิดเฉกเชนการคามนุษย ,
แรงงานขัดหน้ี  การบังคับใชแรงงานและบานสาวซ่ึงถูกล็อคเปนเร่ืองธรรมดา แตงานบริการใน
ประเทศไทยปจจุบันมีบริบทแตกตางจากแตกอนโดยสิ้นเชิง ไมวาจะเปนการใชชีวิตและทํางาน  
 
ในปจจุบันน้ีการทํางานบริการในประเทศไทยละมายคลายคลึงกับหลายกลุมอาชีพอื่นๆไมวาจะเปน
การสมัครงานและสภาพการทํางาน อุปกรณท่ีใชในการทํางานหรือความสามารถในการหารายได  
บานสาวแบบเกาไดถูกแทนท่ีโดยสถานบันเทิงตางๆท่ีทันสมัยใหม และบรรดาแมงดาถูกแทนท่ีโดย
ผูจัดการ  ดังน้ันกฎหมายเปนกฎหมายท่ีลาสมัยและไมสอดคลองกับวิถีของพนักงานบริการในทุก
วันน้ี 
 
การวิจัยของเราไดรับการสนับสนุนดวยประสบการณการทํางานมาหลายทศวรรษ  พบวาการคามนุษยและ
การละเมิดทางเพศเด็ก เปนส่ิงที่ไมธรรมดาในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย  ผูหญิงสวนใหญมีเสรีภาพใน
การเคลื่อนยาย และเราทํางานในท่ีท่ีสามารถมองเห็นไดและสถานท่ีทํางานในท่ีสาธารณะ หนึ่งในปญหา
ใหญของผลลัพธท่ีมาจากการตื่นตระหนกทางศีลธรรม และอุปมานท่ีมาจากการโฆษณาชวนเชื่อและสงคราม
จิตวิทยาตอประเด็นการตอตานการคามนุษย  คือหลักฐานที่ไมเพียงพอที่จะใชไดภายใตกฎหมาย ถูก
นํามาใชครั้งแลวครั้งเลาในเวลามากกวาหน่ึงทศวรรษของการตอตานการคามนุษย โดยกลุมนักการเมือง, 
นักวิจัย ส่ือมวลชน และผูกําหนดนโยบายโดยไมคํานึงถึงประสบการณและการแสดงความคิดเหน็ของผูหญิง
ท่ีจริงๆแลวใชชีวิตและทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิง   
 
ปญหาน้ียิ่งมีประสทิธิภาพในการกีดกันไมรับฟงความสันทัดกรณีของพนักงานบริการเอง, การโตแยงอยางมี
หลักเกณฑ และการประเมินกลยุทธไมวาจะเพื่อใหความชวยเหลือบุคคลที่ถูกคามนุษยท่ีเผชิญกับการถูก
บังคับเพื่อแสวงหาประโยชน หรือพนักงานบริการท่ีตองการปรับปรุงสภาพการทํางานท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบ   
 
ผลกระทบลาสุดของขบวนการการตอตานการคามนุษยในประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปและทําให
ภาคีท่ีมีประสิทธิผลภายในประชาสังคมไทยสลายตัว กวา30 ปในประเทศไทยที่นักกิจกรรมดานเอชไอวี-
เอดส องคกรผูหญิง พนักงานบริการ องคกรแรงงานขามชาติ รัฐบาลและองคกรชุมชนสามารถจัดการเพื่อ
ทํางานรวมกันในประเด็นการใหการศึกษาเรื่องเอชไอวี การเรียกรองและการดูแลรักษา แมวาจะมีความคิดที่
แตกตางกันตอพนักงานบริการ 
 
แตอยางไรก็ตามนโยบายการเลือกปฏิบัติของสหรัฐฯ "คําปฏิญาณวาจะยึดมั่น" มีประสิทธิภาพในการ
แบงแยกบุคคลและองคกรในประเทศไทยออกเปนฝาย และถูกบังคับใหเลือกระหวางดํารงอยู"เพื่อ'หรือ"
ตอตาน"พนักงานบริการ ไมมีตวัเลือกกึ่งกลางใดๆอีกตอไปอีกแลวและเครือขายหลายเครือขายท่ีทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพท่ัวประเทศไดแยกออกจากกันและออนแอลง 
 
ในเวลาเดียวกับองคกรหลายองคกรใหมๆไดผุดข้ึนหรือเปลี่ยนชื่อของพวกเขาและเนนไปที่ผลประโยชนใน
การท่ีมีอยูของทุนหลายรอยลานดอลลารสหรัฐภายในอุตสาหกรรมการตอตานการคามนุษย อันน้ีรวมถึงทั้ง
องคกรเอกชนในประเทศและตางประเทศ องคกรทางศาสนา องคการเอกชนที่ใหการชวยเหลือ(ท่ีเคยเปน
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ทหาร) และองคกรทองถิ่นท่ีสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ผูหญิง เด็กและแรงงานขามชาต ิ
หนวยงานของสหประชาชาติ ภายใตโครงการความรวมมือสหประชาชาติเพื่อตอตานการคามนุษยในอนุ
ภูมิภาค ลุมแมน้ําโขง (UN Inter-Agency Project on Human Trafficking in the Greater Mekong Sub-
Region : UNIAP) ไดกอตัง้ข้ึนเมื่อ พ.ศ .2543 เพื่อประสานงานหนวยงานสหประชาชาติ 13 หนวย 
หนวยงานระหวางประเทศ 8 องคกรที่ดําเนินโครงการหรือมีนโยบายเรื่องการคามนุษยในลุมน้ําโขง ใน พ.ศ. 
2553 แคเฉพาะในประเทศไทยมี 61 องคกรที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อดําเนินโครงการ 103 
โครงการท่ีเนนไปที่การตอตานการคามนุษย การดําเนินการใน “อุตสาหกรรมการชวยเหลือ43 มีความผันแปร
อยางกวางขวาง  
 
อยางไรก็ตามมีหลายองคกรที่ทํางานโดยไมมีการติดตามผลหรือความโปรงใส ขบวนการเคล่ือนไหวในการ
ตอตานการคามนุษยรวมถึงหลายองคกรที่มีมากมายเหลือลนท่ีอยูในอุตสาหกรรมการชวยเหลอื บางคนซึ่งมี
จุดมุงหมายหลักในการหาเงินเพื่อส่ิงที่ทึกทักเอาเองวาเปนการชวยเหลือและฟนฟูและเพื่อการเปลี่ยนเปน
นับถือศาสนาคริสตของผูหญิงและเด็ก องคกรเกาแกท่ีกอตั้งมาอยางดีอยางเชนโครงการการศึกษาของลูก
สาวและศูนยเพื่อชีวิตใหม ผูซึ่งทํางานมาหลายทศวรรษเพื่อเสริมสรางพลังเด็กสาว ใหการชวยเหลือและลด
การแสวงหาประโยชนถูกบังคับใหแขงขันเพื่อทุนการทํางานกับการขยายตัวขององคกรใหมๆภายใตแผนผา
วาดวยการตอตานการคามนุษย 
 
องคกรเกาแกเหลาน้ีตองหาทางชนะเพื่อใหไดมาซึ่งการสนับสนุนจากแหลงทุนและความสนใจของ
สาธารณชนในการสงเสริมพลังของเด็กสาวท่ีตองประสบกับปญหาในชีวิต เมื่อมีการแขงขันพวกเขาจึงเปน
เต็มใจที่จะบิดเบือนความจริงและเปนนําเสนอขอมูลที่ผิด ตัวอยางเชน  
 
“อุตสาหกรรมบันเทิงเร่ิมมองเห็นเปนทิวทัศนในหมูบานบนภูเขาทางเหนือ เพื่อซ้ือ สรางเลหเหลี่ยม 
หรือลักพาตัวลูกสาวของตนเอง ผูซ่ึงปกติจะเด็กมาก (อายุนอยกวา 7 ขวบ พวกเขาคาผูหญิงไป
ท่ัวโลก เพื่อปรุงแตงรสชาติของเด็ก พวกเขาขังเดี่ยวเด็กในหองท่ีปด และไมมีหนาตางสองป ตอง
รับแขก 10-20 คนตอวัน ผูชายไมใสถุงยางเพราะมีการแขงขันสูงของซองหลายซอง) ”  

(จากเวปไซดของมูลนิธิ Abba House, เชียงใหม, ประเทศไทย 2554) 
 
แมกระทั่งมีกลุมท่ีโฆษณาวาประเทศไทยเปนจุดหมายหลักของการคามนุษยและเสนอบริการจัด “การทัวร
ความจริง   “ของจุดที่กลาวอางมีการคามนุษยสูงกวาท่ีอื่น เรียกเก็บเงิน 1,000 เหรียญสหรัฐและเพื่อ
ประสบการณท่ีมากกวาท่ีจะไดพบกับเหย่ือของการคามนุษยและไดเยี่ยมชุมชนที่เส่ียง เพื่อ “เรยีนรู
ยุทธศาสตรท่ีไดผลสําหรับวงจรทาส และประสบการณครั้งแรกที่ไดรูวาทาสปลดเปลื้องชีวิตของตนเองขึ้นมา
จากความเปนทาสไดอยางไร44 
 
จากความพยายามท่ีจะใหคนบาปมานับถือศาสนาคริสตมีเปาในอุตสาหกรรมการชวยผูหญิงและเด็กเพื่อการ
ฟนฟู พนักงานบริการตองถูกขังเปนปในสถานสงเคราะหของรัฐ จนกวาผูหญิงจะเชื่อวาตองกลับนอยกลับตัว
และหากมีการลงความเห็นแลววาครอบครวัดีพอและผูหญิงไมตองเส่ียงที่จะเปน “โสเภณี   “อีกหากไดรับ
การปลอยตัว 
 
ความรุนแรงตอผูหญิงที่ทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงตางๆเหลาน้ีเกิดข้ึนเปนประจํา มักจะเกิดข้ึนแบบ
อําเภอใจ การกระทําผิดกฎหมายโดยรัฐบาลและหนวยงานเอกชนและปลอยใหผูหญิงไมมีชองทางในการ
รองทุกขเพื่อขอความชวยเหลือ ไมมีการเยียวยาหรือแมกระทั่งการเขาถึงความยุติธรรม 
 
เมื่อ พ  . ศ  .2546 อุตสาหกรรมการชวยเหลือในประเทศไทยไดดําเนินการข้ันตอนเพื่อหลีกเลี่ยงกลุมบาง
กลุมท่ีทํางานอยางไรสาระและทําใหมั่นใจวาแนวทางการปฏิบัติงานของพวกเขาเขาใกลรูปแบบท่ีเปน
ทางการ ซึ่งผลที่ตามมาคือการพัฒนาอยางตอเนื่องในการจัดทําบันทึกขอตกลง ควบคุมแนวทางเก่ียวกับ
การตอตานการคามนุษยในระดับจังหวัด จัดทําเอกสารและการฝกอบรมในคูมือแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ขณะนี้มีกลุมหลักที่เปนการรวมตัวกันขององคกรซึ่งทํางานใกลชิดกัน แตพวกเขายังคงไมเปลี่ยนจากงานเดิม
คือการบุกจับและตอบรับแบบชวยเหลือ 
 
กลุมนี้ประกอบดวยองคกรเอกชนทั้งในทองถิ่นและระหวางประเทศ เจาหนาท่ีตํารวจไทยและเจาหนาท่ี
พัฒนาสังคมและสวัสดิการผูซึ่งประสานงานการบุกจับ การบุกจับจริงจะดําเนินการโดยตํารวจจากหนวย
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 Laura Agustin เซ็กซที่ชายขอบ : การยายถิ่น : ตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมการชวยเหลือ 
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 การรณรงคไมใชเพ่ือการคา และการแลกเปลีย่นระหวางประเทศ 2554 
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ตอตานการคามนุษย  (AHTD) ซึ่งเปนหนวยท่ีแยกจากตํารวจในพื้นท่ีและกลุมท่ีเคยเปนทหารและคนอื่นๆท่ี
จะคัดกรอง ชวยเหลือและดําเนินตามแนวทางกระบวนการตามมาตรฐานและหนาท่ีตามกฎหมาย มีการปฏิรูป
ในชั้นศาลและกระบวนการการสงกลับและมีขอตกลงหลายฉบับและพิธีสารท่ีสนับสนุนการสงกลับบุคคลที่ถูก
คามนุษยพัฒนาท่ัวท้ังภูมิภาค 
 
ในปท่ีผานมาลาสุด อยางนอยในรายงานระบุวามีความหวงใยเพิ่มมากข้ึนตอสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ถูกคา
มนุษย มีการคุมครองและสนับสนนุท่ีมากข้ึนและมีเนนในรูปแบบท่ีแตกตางกันของการคามนุษย อาทิเชนการ
บังคับใชแรงงาน 45แตอยางไรก็ตามการวิจยัของเราแสดงใหเห็นวายังคงมีแรงจูงใจอยางมากภายใน
ขบวนการตอตานการคามนุษยเพื่อพุงเปาหมายมาท่ีอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยโดยใชวิธีการบุกจับและการ
ชวยเหลือ  ท่ีสงผลใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการละเมิดทางกฎหมายและการปฏิบัติท่ีไร
ความสามารถ  ท้ังหมดนี้ยังคงเปนลักษณะที่เดนชัดใน ขบวนการตอตานการคามนุษยในประเทศไทยในป  
พ . ศ  . 2554 
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บทท่ี 2:  จุดสูงสุดของภูเขากฎหมาย 
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กฎหมายและนโยบายในประเทศไทย 
 
พนักงานบริการในประเทศไทยอยูอาศัยและทํางานอยูบนกองกฎหมายที่ซับซอน กฎหมายหลายตัวท่ีมุงไป
ท่ีการจัดการและควบคุมการทํางานของเรา 
 
การขายบริการผิดกฎหมายในประเทศไทย รายละเอียดกฎหมายเฉพาะที่กระทบกับสิทธิของเราจะมี
รายละเอียดในตอนตอไปของรายงานนี้ อยางไรก็ตามข้ันแรกสําคัญท่ีจะตองเขาใจถึงประเด็นท่ีเกี่ยวพันและ
ขอบงชี้จากการที่รัฐทําใหงานของเรามีความผิดทางอาญา ซึ่งเราพบวาประเด็นน้ีเต็มไปดวยผลกระทบสําคัญ
ท่ีเกิดข้ึนดานนโยบายและการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับกฎหมายการคามนุษย 
 
กระบวนการท่ีกําหนดใหการกระทํามีความผิดทางอาญาเริ่มจากการที่สังคมใชการตัดสินทางศีลธรรมที่วาการ
มีเพศสัมพันธนั้นมีไดก็ตอเมื่อแตงงานเทาน้ัน เรามีเพศสัมพันธกับผูคนมากมาย กับคนที่ไมเหมาะสมดวย
หลายเหตุผลที่ไมถูกตอง สังคมก็เลยออกกฎหมายที่พิทักษมาตรฐานทางศีลธรรม ไมวาจะมีจรงิหรือที่
จินตนาการเอาเอง 
 
พระราชบัญญัติท่ีปองกันและปราบปรามการคาประเวณีเปนหน่ึงในกฎหมายเชนน้ัน หากจะพิจารณากฎหมาย
ใหชัดเจน เราจะเห็นวาในตัวบทของกฎหมายฉบับน้ีสวนใหญไมไดใหเรายุตกิารทํางานแตมุงไปท่ีการสงวน
ไวซึ่งส่ิงที่เรากระทําอยางซอนเรน เราไมสามารถชักชวนหรือเชื้อเชิญลูกคา ไมสามารถทําการโฆษณาได 
ไมสามารถอยูกันเปนกลุมได เราตองถูกจํากัดใหอยูแคบางพื้นท่ี ฯลฯ 
 
ภายใตกฎหมายนี้ งานของเราถูกทําใหไมใชการทํางาน  กลับกลายเปนการกระทําทางอาชญากรรม และเรา
ถูกจัดใหเปนอาชญากร และนายจางของเราถูกทําใหเปนนายจางของผูทําความผิดไปโดยอัตโนมัติ แทนท่ี
จะเปนแคนักธุรกิจหรือนายจางแรงงาน 
 
ท่ีท่ีเราทํางานไมใชสถานท่ีทํางานแตการเปนสถานท่ีของการกระทําความผิดทางอาญา กฎหมายคุมครอง
แรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในท่ีทํางานไมไดถูกบังคับใชใน
ธุรกิจที่เกี่ยวกับอาชญากรรม ดังนั้นนายจางของเราจึงไมอยูภายใตกฎหมายนี้ นายจางจึงสรางกฎข้ึนมาเอง
โดยที่เราตองทํางานภายใตกฎนั้น 
 
สังคมตองสรางกฎหมายพิเศษขึ้นมาเพื่อจัดการกับอาชญากรรม ในประเด็นน้ีพระราชบัญญัติสถานบริการ 
นโยบายการจัดระเบียบสังคม  กฎหมายจัดโซนนิ่ง การบริหารเพื่อจัดพื้นท่ีพิเศษ ในบรรดากฎหมายเหลาน้ี
ไมมีกฎหมายใดที่เสนอทางเลือกที่มีประโยชนหรือคุมครองเรา ปญหาในที่ทํางานสามารถไปจบท่ีศาลอาญา
ไดแทนท่ีจะเปนศาลแรงงาน 
 
คนท่ีบังคับใชกฎหมายในสถานท่ีท่ีเกิดอาชญากรรมคอืตํารวจไมใชผูตรวจแรงงานหรือเจาหนาท่ีท่ีตรวจเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัย  เพื่อแสดงใหเห็นวาตนไดปฏิบัติหนาท่ีอยางดี ตํารวจตองจับ 
เราเปนประจํา เพื่อจับเราหน่ึงคนหรือสองคน ตํารวจใชวิธีการท่ีมักจะใชเสมอคือการลอจับ หากเปนการจับ
คนมากขึ้นตํารวจจะใชวธิีบุกจับสถานท่ีทํางานของเราซึ่งเกิดข้ึนประจําเหมือนงานประเพณีท่ีมีอยูท่ัวไป และ
ทุกปจะมีการกวาดลางโดยการเขาบุกจับสถานบันเทิงหลายที่ บางครั้งบุกจับท่ัวท้ังประเทศ 
 
ระหวางหรือหลังจากการบุกจับและกวาดลาง เขาสามารถนํารูปของเราไปออกทีวี ในหนังสือพิมพหรือส่ือ
ออนไลนเพื่อที่สังคมจะไดรูสึกไววางใจเจาหนาท่ี และเขาสามารถแสดงวาปฏิบัติหนาท่ีไดดีโดยการ
สอบสวนวาเราทํางานท่ีไหนเพื่อกออาชญากรรมอื่นเชน ใชยา ฟอกเงิน คนเขาเมือง การละเมิดลิขสิทธิ์และ
อื่นๆหรือไม  เราไมไดรับการคุมครองโดยอัตโนมัติและตามปกติจากตํารวจ แตกลับตองจายสินบนใหตํารวจ
เพื่อใหไดรับการคุมครอง 
  
ปจจุบันน้ีหากเรากระทําผิดตามพระราชบัญญัติท่ีปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เราตองจายคาปรับ
สูงสุด 1,000 บาทสําหรับการคาประเวณี ปกติตํารวจจะปรับพนักงานบริการไทย 200-500 บาทหลังนั้นเรา
ถูกปลอยจากที่คุมขังและกลับมาทํางาน จากขอมูลของตํารวจแสดงใหเห็นวาในแตละปในประเทศไทยมี
พนักงานบริการถูกจับ 30-40,000 คน ในขอหาคาประเวณี ซึ่งแค 65 รายที่เปนผูเยาว46 
 

                                                           
46

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 2551 , ศูนยสถิติเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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ในการเขาบุกจับสถานบันเทิง พนักงานบริการแรงงานขามชาติอาจถูกตั้งขอหาคาประเวณีได หรืออยู
นอกเหนือจากสถานที่ทํางานท่ีไดรับอนุญาต  ทํางานผิดกฎหมายและเขาเมืองไทยผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้น
เรากลายเปนตัวชี้วัดของบันทึกการจับกุมท่ีนาประทับใจและหรือเปนเปาหมายของการกรรโชกทรัพยท่ีให
ผลตอบแทนมากกวา 
 
หากการบุกจับน้ันกระทําโดยเจาหนาท่ีท่ีทุจริตเพื่อการกรรโชกทรพัยเจาของหรือแรงงานเองซึ่งมักจะ
จายเงินคาสินบนท่ีโรงพัก จากนั้นผูหญิงจะไดรับการปลอยตัว 
  
หากเปนการบุกจับท่ีแทจริง พนักงานบริการแรงงานขามชาติจะถูกปรับขอหาคาประเวณี ถูกสงไปที่ตํารวจ
ตรวจคนเขาเมืองและถูกปรับจากการกระทําผิดกฎหมายคนเขาเมือง  เราจะถูกขังในหองกักจนกวาจะมีรถที่
จะสงเรากลับ ปกติจะไมเกิน 2 อาทิตย ยังโชคดีท่ีมีความกลัวท่ีฝงมานานสําหรับความปลอดภัยของผูหญิง
จากพมา ดังนั้นผูหญิงที่มาจากพมามักจะถูกปลอยไวท่ีชายแดนฝงไทยและบอกใหขามกลับบานท่ีฝงพมา
เองแทนท่ีจะมีการสงตัวใหทหารพมาโดยตรง 
 
การบุกจับแบบท่ี 3 เรียกวา” การชวยเหลอื “ เวลาท่ีคนสวนใหญคิดถึงเรื่องคามนุษย เคานึกถึงการกอ
อาชญากรรมของคนเปนกลุม ผูหญิงและการคาประเวณี ดังนั้นจึงไมนาแปลกใจที่อีกแลวท่ีสถานท่ีทํางาน
ของเรากลายเปนเปาของการบุกจับการคามนุษย การบุกจับแตละครั้งมีความนาสะพรึงกลัวและรุนแรงพอๆ
กับการบุกจับแบบอื่น ผูหญิงถูกจับและถูกพาไปที่สถานีตํารวจเหมือนกับการเขาบุกจับลักษณะอื่น มีการนํา
รูปหลายแบบใหนักขาวเหมือนกับการบุกจับแบบอื่น การวิจัยของเราพบวาผูหญิงไมทราบเลยวาการบุกจับน้ัน
เพื่ออะไร ทําไมเราถึงถูกจับหรือวาเรามสิีทธิอะไรบาง ทายท่ีสุดเราถูกสงกลับประเทศตนทางแตไม
เหมือนกับการสงกลับแบบอื่นๆ เพราะบางครั้งเราตองรอเปนระยะเวลาแรมปหรือมากกวาน้ัน ผลของการบุก
จับถูกระบุในรายงานการชวยเหลือที่เปนทางการ ดังนั้นเราจึงถูกสงตัวใหรัฐบาลในประเทศตนทางโดยตรง 
 
เคราะหดีท่ีเราเปนมนุษย เราจึงมีสิทธิมนุษยชนซึ่งไดมีคํานิยามและยอมรับในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
ระหวางประเทศ  สิทธิของเราตองไดรับการคุมครองและสงเสริมโดยรัฐบาลไทยเฉกเชนเดียวกับประชาชน
คนอื่น ตามท่ีกฎหมายระบุไว 
 
กฎหมายที่เปนการลงโทษ 
 
ในบทตอไปนี้เราจะใหภาพรวมของกฎหมายที่ปจจุบันมีผลกระทบในชีวิตประจําวันทุกวันของพนักงานบริการ
ในประเทศไทย 
 
1. กฎในบารท่ีนายจางวางไว 
 
กฎตางๆเหลาน้ีมีผลระทบมากที่สุดในชีวิตประจําวันทุกวันของเรา กฎของนายจางถูกใชแทนท่ีกฎหมาย
แรงงานและมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในท่ีทํางาน กฎถูกสรางข้ึนโดยนายจางตามแบบฉบับ
มาตรฐานที่ยุติธรรมของนายจาง กฎรวมหมายถึงวาเคาจะจายเงินเดือนหรือคาคอมมิสชั่นเทาไหรใหเรา เรา
ทํางานเวลาไหนและนานเทาไหรในแตละวัน เราตองทําและไมควรทําอะไรในที่ทํางานและตองถูกปรับ
เทาไหรหากทําผิดกฎที่วางไว 
 
2. กฎหมายของรัฐ 

1.1. พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ . ศ . 2539 

 
กฎหมายไทยฉบับแรกที่ทําใหการคาประเวณีเปนความผิดทางอาญาประกาศใชเมื่อ พ. ศ . 2503 ระหวางท่ี
มีการรณรงคใหมีการทําความสะอาดทางศีลธรรม  กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงใน พ.  ศ.  2539 ซึ่ง
กลายเปนพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีแทนท่ีในปจจุบัน ภายใตกฎหมายนี้มีการ
นิยาม “การคา ประเวณี” หมายความวา การยอมรับการกระทําชําเราหรือการยอมรบัการกระทําอื่นใด หรือการ
กระทําอื่นใดเพื่อสําเร็จความใครในทางกามารมณของผูอื่น เพื่อสินจางหรือประโยชนอื่นใด “มาตรา 4 ระบุ 
“อันเปนการสําสอน “หมายถึง กับชายมากกวาหน่ึงคน เพิ่มเขาไปในนิยาม ดังนั้นกฎหมายจึงอนุญาตให
ผูชายมีเมียลบัหรือเมียนอยไดโดยที่ไมอยูภายใตกฎหมาย  
 
การคาประเวณีถูกลงความเห็นวาเปนความผิดท่ีเมื่อไรก็ตามมีหลักฐานวามีการติดตอ ชักชวน แนะนําตัว 
ติดตาม หรือรบเราบุคคล   เปนธุระจัดหา ลอไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการ
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คาประเวณีเพื่อประโยชนของตน (มาตรา 5, 6,7,9)  ระวางโทษปรับสูงสุดคือ 1,000  บาท หรือจําคุก 1 
เดือน  กฎหมายมีการระบุถึงการบังคับใหตองมีการฟนฟูสําหรับผูใหญซึ่งในปจจุบันไมคอยมีแนวปฏิบัติ 
 
ดังกลาว กฎหมายในตัวของมันเองคอนขางผอนผันแตการผลของการถูกตัดสินวาเปนอาชญากรรมเปนส่ิงที่
นากลัวตามท่ีไดเสนอไปขางตน 
 
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ .2509 / แกไขเพิ่มเติม พ . ศ .2547 
 
พระราชบัญญัติเริ่มประกาศใชเมื่อครั้งยังมีสงครามเวียดนาม ประเทศไทยไดเปนท่ีพักผอนR & R สําหรับ
ทหารสหรัฐ จํานวนหลายหมื่นคนตอปเขามาอาศัยและพักผอน พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ. 2509 เปน
กฎหมายสถานบริการฉบับแรก ท่ีใชเปนใบอนุญาต แกผูประกอบการและเจาของธุรกิจบันเทิงไมวาจะเปน
การประกอบการเตนรํา หรือการบริการการนวดตางๆ (ตัวอยาง เชน อาบ อบนวด บาร ไนตคลับ บารอะโกโก 
ฯลฯ) เพื่อจาง “ลูกจางงานบริการ “ (ตัวอยางเชน พนักงานเสริฟหญิง พนักงานนวดผูชาย นักเตนรํา ฯลฯ )  
 
ภายใตพระราชบัญญัติฯ ฉบับน้ีเจาของสถานบริการตองจดทะเบียนสถานประกอบการและลูกจางกับตํารวจ 
ซึ่งรวมถึงการที่ลูกจางตองใหรายละเอียดตอตํารวจในสวนของครอบครัว ลายพิมพนิ้วมือและรูปถาย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดแสดงถึงจุดยืนท่ีชัดเจนนับตั้งแต พ . ศ . 2546 วาการที่เจาหนาท่ี
ตํารวจทําบันทึกประวัติอาชญากรรมของบุคคลที่ตองสงสัยวากระทําความผิดทางอาญาของพนักงานท่ี
ทํางานบริการเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในธุรกิจบันเทิง อีกทั้งในพระราชบัญญัตินี้ไมมีมาตราที่ระบุถึง
สภาพการทํางาน สิทธิแรงงานหรือมาตรฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในท่ีทํางานของพนักงาน 
 
พระราชบัญญัติ ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 
พระราชบัญญัติ ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดระบุการทํางานของพนักงานบริการเปนความผิดมูล
ฐาน มาตรา  3.2 (ในความหมายท่ีรวมถึงเฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพื่อให
บุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือ
ผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการ
คาประเวณี)  
 
กฎหมายใหอํานาจรัฐในการสอบสวนการทําธุรกรรมทรพัยสินท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมที่เปนการกระทําความผดิ ทํา
ใหเปนความผิดตามกฎหมายหากมีการทําธุรกรรมการเงินจากทรัพยสินหรือประโยชนท่ีไดมาจากการทํา
ธุรกิจการคาประเวณีและการคาหญิง กฎหมายมีระวางความผิดไวท่ีจําคุก 1-10 ปและปรับสูงสุดถึง 200,000 
บาท และกฎหมายใหอํานาจรัฐในการตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสิน หรือส่ังยับยั้งการทําธุรกรรม ยึดหรือ
อายัดเงินจากพนักงานบริการหรือเงินท่ีใชในการฟอกเงิน กฎหมายมุงเปาไปที่การลงโทษความผิดทาง
อาญาในการฟอกเงินระดับสูงและองคกรอาชญากรรมและมีการใชมุงไปที่การคายาเสพติดขามชาติมากกวา
การลงโทษพนักงานบริการแตละบุคคล 
 
 
การถูกลงโทษท่ีเพิ่มมากข้ึนของพนักงานบริการแรงงานขามชาติ 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522  
พนักงานบริการแรงงานขามชาติถูกจํากัดดวยกฎหมายท่ีเพิ่มพิเศษขึ้นมาเพื่อควบคุมสถานภาพคนเขาเมือง
ของเรา พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ไดจํากัดมิใหผูยายถ่ินท่ีไมมีเอกสารทางกฎหมายและ
แรงงานไรทักษะเขามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อทํางาน และในมาตรา12 หามมใิหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาในราชอาณาจักร (8) มีพฤติการณเปนท่ีนาเชื่อวาเขามาเพือ่การคา
ประเวณี การคาหญิงหรือเด็ก  
 
โดยทางเทคนิคแลวมีบทบัญญัติใหผูหญิงที่ไมมีสัญชาติไทยสามารถที่จะขออนุญาตทํางานไดในสถาน
บันเทิงในตําแหนงนักแสดงหรือเลนตลก ภายใตกฎหมายคนเขาเมือง เจาของสถานบันเทิงสามารถที่จะขอ
อนุญาตบัตรทํางานใหแรงงานขามชาติหญิงเพื่อทํางานชั่วคราวเปนนักแสดงหรือเลนตลกไดถึง 3 เดือน47 

                                                           

47
 มาตรา 35 ของพระราชบัญญัตคินเขาเมือง พ. ศ .  2522 และมาตรา 11(4)   พระราชบัญญัตติํารวจแหงชาต ิพ ศ  

2547  
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อยางไรก็ตามนายจางตองแสดงวากิจการมีเงินทุนไมนอยกวา 20 ลานบาท ตองใหเงินเดือนอยางต่ํา 
25,000-50,000 บาทตอเดือนตอผูหญิงแตละคน   คาจางข้ันต่ําในประเทศไทยประมาณ 4,000 บาทตอ
เดือน และสถานทีทํางานตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายอนุญาตและกฎหมายแรงงานกําหนด ในความเปนจริงมัน
เปนระบบท่ีผูกขาดและเปนไปไมไดท่ีสถานบันเทิงสวนใหญจะเขาการถึงดําเนินการได ระบบยังคงกันมิให
ผูหญิงที่ไมมีหนังสือเดินทางเขาถึงได  
 
ภายใตพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ. ศ .  2522 แรงงานขามชาติท่ีไมมีเอกสารทางกฎหมายหากถูกตรวจ
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 โดยการหามมิใหแรงงานขามชาติท่ีไมมีเอกสาร
ทางกฎหมายทํางานในประเทศไทยหากไมไดจดทะเบียน  สนับสนุนโดยมิติคณะรัฐมนตรีท่ีจํากัดประเภท
อาชีพท่ีอนุญาตใหสามารถจดทะเบียนทํางานได  ในอาชีพแรงงานท่ีทํางานในบาน แรงงานในโรงงาน 
แรงงานกอสราง แรงงานเกษตร แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและกรรมกรทั่วไป  ทํางานในบารคาราโอเกะ
หรืองานนวดไมไดเปนงานท่ีเปนอาชญากรรมในตัวของมันเอง และแรงงานขามชาติเปนแรงงานสวนใหญท่ี
ทํางานในภาคแรงงานในแตสวนของอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามพนักงานบริการขามชาติไมสามารถท่ีจะเขา
รวมในกระบวนการจดทะเบียนได ดังนั้นตองทํางานโดยไมจดทะเบียนหรือจดทะเบียนทํางานผิดประเภทใน
อาชีพอื่น 
 
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาวอนุญาตใหตํารวจเขาจับและปรับแรงงานท่ีไมมีเอกสารทาง
กฎหมายหรือแรงงานท่ีทํางานผิดประเภท บทลงโทษปรับตั้งแต   2,000-100,000 บาทและจําคุก 5 ป 
ผูหญิงอาจจะถูกสงไปที่ตรวจคนเขาเมืองเพื่อสงกลับสูประเทศตนทาง การท่ีไมสามารถเขาถึงเอกสารทาง
กฎหมาย พนักงานบริการแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบานในไทยจําเปนตองละเมิดพระราชบัญญัติคน
เขาเมืองและพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว เพราะฉะนั้นผูหญิงมีความเปราะบางท่ีจะถูกจับและ
สงกลับ อาจถูกกรรโชกทรัพยและคุกคามไดงาย  สวนหลังนี้ผูหญิงถือวาแยนอยกวาการถูกจับและสงกลับ
จากเจาหนาท่ี 
 
พระราชบัญญัติอื่นๆท่ีระบุอยางชัดเจนถึงการคาประเวณีหรือลงโทษหรือปราบปรามพนักงาน
บริการรวมถึง 

• ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. 2540 
• ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2529 
• กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2547 

 
กฎขอบังคับ ระเบียบ  
 
นอกจากนั้นกฎหมายของรัฐ ระเบียบขอบังคับจังหวัดและในทองถิ่นมีผลกระทบโดยตรงตอพนักงานบริการ 
กฎระเบียบเหลาน้ีรวมถึงระเบียบของสาธารณสุข อาทิเชน นโยบายการใชถุงยางอนามัย 100 % มาตรการ
ในแหลงนักทองเท่ียวท่ีถูกประกาศเปน “เขตบริหารพิเศษ    “อาทิเชนออกกฎระเบียบและโทษในกรณีท่ี”มี
การรบกวนนักทองเท่ียว หรือการ จัดระเบียบสังคม ออกมาใชควบคุมสถานบริการ (หรือที่เรียกวา โซนนิ่ง) 
ซึ่งมีอิทธิพลตอชั่วโมงการทํางาน ฯลฯ ทายท่ีสุดระเบียบของสภาการปกครองทองถิ่นท่ีสามารถควบคุม 
สภาพการทํางานของพนักงานบริการ อาทิเชน ระเบียบการแตงกายแตละครั้งกําหนดใหพนักงานแคสองคน
สามารถยืนหรือนั่งขางนอกทางเขาสถานประกอบการได 
 
บุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน : การ
ตระหนักและการคุมครอง 
 
ถึงแมวาการทํางานของพนักงานบริการในขณะน้ันจะเปนการละเมิดพระราชบัญญัติการปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณีหรือพระราชบัญญัติคนเขาเมือง แตเรายังคงมีสิทธิไดรับการยอมรับวาเปนบุคคล
ภายใตกฎหมายตางๆและตองเขาถึงการคุมครองดานสิทธิมนุษยชนของเราอยางสมบูรณ เฉกเชนเดียวกับ
แรงงานคนอื่นๆ พนักงานบริการมีสิทธิไดรบัการคุมครองดานกฎหมายภายในประมวลกฎหมายอาญา ระบบ
ยุติธรรมอาญา และพื้นฐานสิทธิมนุษยชนอื่นๆภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญไทยและตามอนุสัญญาระหวาง
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ประเทศตางๆท่ีประเทศไทยใหสัตยาบันและลงนาม 
  
 
หากเราไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมเรามีสิทธิเขาถึงการคุมครองทางกฎหมายและการเยียวยาเหมือนกับ
บุคคลคนอื่นๆภายใตกฎหมายไทย ตัวอยางเชนประมวลกฎหมายอาญาใหการคุมครองผูหญิงทุกคนจาก
ความรุนแรง เชนจากการขมขืนและการละเมิดทางเพศ    (ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 )  อยางไรก็
ตาม เพราะดวยสถานภาพดานการทํางานทางกฎหมายของเรา เปนไปไดนอยที่พนักงานบริการจะแสวงหา
การคุมครองดานกฎหมายหรือการเยียวยาสําหรับอาชญากรรมหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนกับเรา 
โดยเฉพาะเมื่อการละเมิดที่เกิดข้ึนมากมายเหลาน้ันกระทําโดยเจาหนาท่ีตํารวจท่ีทุจริต สําหรับพนักงาน
บริการแรงงานขามชาติท่ีไมมีเอกสารทางกฎหมายการเขาถึงความยุติธรรมยิ่งยากเขาไปใหญ เพราะมี
แนวโนมวาผูท่ีกระทําการละเมิดสิทธิของแรงงานขามชาติจะอยูเหนือการถูกลงโทษและมักจะไมถูก
ดําเนินคดีหรือลงโทษภายใตกฎหมายไทย48 

กฎหมายไทยรวมการคุมครองสําหนับพนักงานบริการผูซึ่งอาจจะเปนพยานในคดีอาญา ผานทาง
พระราชบัญญัติคุมครองพยาน พ. ศ .2546   กฎหมายนี้ใหการการันตีการคุมครองในกรณีของความผิดทาง
เพศและอาชญากรรมอื่นๆภายใตประมวลกฎหมายอาญา สามารถใหการคุมครองแกพยานไดตามความ
จําเปน ท้ังนี้ตองไดรับความยินยอมของพยานดวย การควบคุมเพื่อความปลอดภัยรวมถึงการสนับสนุนดาน
การเงินสําหรับคาเลี้ยงชีพประจําวัน การศึกษา การเขารับอบรม ท่ีอยูอาศัย ความปลอดภัยและในบางกรณี
สิทธิท่ีจะเขาถึงคาตอบแทนทางการเงิน49อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติ ในขณะที่พนักงานบริการตามปกติจะ
ถูกกักตัวไวเปนพยานในคดีการคามนุษย ไมไดรับการตระหนักหรืออนุญาตใหเขาถึงสิทธิทางกฎหมาย
ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพยาน   

กลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนระดับประเทศซึ่งไดใหหลักประกันในการคุมครองดานกฎหมายสําหรับ
พนักงานบริการ รัฐธรรมนญูไทย พ. ศ 2550 ไดใหหลักประกันดานเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สําหรับ
พนักงานบริการไทยรวมถึงสิทธิในการทํางาน การเดินทาง การเขาถึงการบริการดานการศึกษาและสุขภาพ
จากรัฐ สิทธิในการอาศัยและทํางานในสภาวะท่ีปราศจากการเลือกปฏิบัติ และมีสิทธิเขาถึงการคุมครองสิทธิ
เหลาน้ีทางกฎหมาย50  

นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญมีขอบัญญัติทางกฎหมายที่ตอตานการเลือกปฏิบัติและประกาศวาบุคคลทุกคนยอม
เสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ไมควรถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง เศรษฐกิจหรือสังคม 51 
  
ในขณะที่การคุมครองเพื่อไมใหถูกเลือกปฏิบัติเปนหลักประกันในรัฐธรรมนูญไทย กระนั้นก็ตามสิทธิดังกลาว
ไมไดรับการคุมครองโดยกฎหมายเฉพาะที่ตอตานการเลือกปฏิบัติในระดับประเทศ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติไดใหหลกัประกันวาท้ังผูหญิงไทยและแรงงานหญิงตางชาติควรไดรับการชวยเหลือจาก
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรณีท่ีคณะกรรมการฯมีการสอบสวนและเยียวยาหากมีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน และหากกระบวนการชั้นศาลและการเยียวยาอื่นๆของรัฐลมเหลว สิทธิเหลาน้ีรวมถึง
สิทธิมนุษยชนทั้งหมดที่ไดรับการประกันในรัฐธรรมนูญ ภายใตกฎหมายไทยหรือสนธิสัญญาท่ีรัฐบาลไทยให
สัตยาบัน  อยางไรก็ตามในความเปนจริงสถาบันสิทธิมนุษยชนของไทยไมไดทําใหผูหญิงปจเจกบุคคล
เขาถึงความยุติธรรมได  หลังจากที่มีการทํารัฐประหาร พ. ศ . 2549 ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550   
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกลายเปนองคกรที่กึ่งอิสระซึ่งอยูภายใตการควบคุมของรัฐและยังไมได
มีจุดยืนในการดําเนินการกรณีท่ีรัฐเปนผูละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ไมไดระบุเจาะจงลงไปวาไมคุมครองพนักงานในสถานบันเทิง
หรือพนักงานบริการ  ถึงแมวาจะไมบังคับใชในอุตสาหกรรมบันเทิง ในทางทฤษฏีพนักงานบริการสามารถที่
จะรองทุกขเพื่อการคุมครองแรงงานหรือเยียวยาหากไดรับการละเมดิตามพระราชบัญญัติฯน้ีได 
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 เอกสารขอสรปุ : การทําใหประเด็นแรงงานหญิงขามชาติอยูในอาเซียน , แผนกการใหความชวยเหลือดานกฎหมาย 
มูลนิธิเพ่ือสุขภาพและการเรียนรูของแรงงานกลุมชาติพันธุ 
49

  พระราชบัญญตัิคุมครองพยาน พ . ศ .  2546 มาตรา 7, 8, 9, 10,15 , 16 
50

 รัฐธรรมนูญไทย พ. ศ 2550  มาตรา 34,40,49,51 
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 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 

กลไกของอาเซียนเหลาน้ีมีภาระผกูพันชดัเจนท่ีรัฐบาลไทยจะตองคุมครองเพื่อธาํรงไวซึ่งสิทธิของพนักงานบริการ
ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการยอมรับโดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานของแรงงานขามชาตผิูหญิงมีสิทธิ
ท่ีจะสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม การศึกษาและการฝกอบรม 52และภาระผูกพันของรัฐเพือ่ขจัดการเลือก
ปฏิบัติและความรุนแรงตอผูหญิงทุกคนในภมูิภาคอาเซียน เสริมสรางความเปนอิสระทางดานเศรษฐกิจของผูหญิง  
และเพื่อปกปองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน อีกทั้งประเทศไทยเปนสมาชิกที่ทํางานอยางแข็งขัน
ในท้ังสองสถาบันสิทธิมนุษยชนท่ีใหการคุมครองสิทธิดังกลาวของผูหญิง 
 
คณะกรรมาธิการระหวางรฐับาลวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AICHR) ประสงคใหประเทศไทยซึง่เปนประเทศ
สมาชิกสงเสรมิสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานของประชาชนทุกคนในภูมิภาค 53 คณะกรรมาธกิารอาเซียนวาดวยการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิสตรแีละสิทธิเด็ก ประสงคใหประเทศไทยสงเสรมิและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรภีาพ
ข้ันพื้นฐานของสตรีและเด็กในอาเซียน และเพื่อสงเสริมความเปนอยูท่ีดีของสตรีและเด็ก โดยใหไดรับการพฒันา 
ไดรับการสงเสริมศักยภาพ และไดมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน54 
 
ในขณะที่กลไกเหลาน้ีไดมบีทบัญญัติท่ีระบุชัดเจนถึงการคุมครองสทิธิมนุษยชนหลักที่สําคัญสําหรับ
พนักงานบริการในประเทศไทย แตจนถึงปจจุบันน้ีกลไกเหลาน้ีคอนขางจะไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ขอจํากัดในอํานาจหนาท่ีในสถาบันของอาเซียน และการใหความสําคัญกับนโยบายและกฎหมายในประเทศ
สมาชิกเหนือกวาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค นอกจากนั้นความทาทายท่ียังคงมีอยูในการเรียกรองสิทธิ
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 

 
อนุสัญญาเหลาน้ีกอใหเกิดผลทางกฎหมายที่สําคัญตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการ    
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 ปฏิญญาอาเซยีนวาดวยการคุมครองและสงเสริมสทิธิของแรงงานขามชาต ิ2007 ขอ5,7 &9 ปฏิญญาการขจัดความ
รุนแรงตอสตรใีนภูมิภาคอาเซียน ป  2004 ขอ 5  
53

 ขอบเขตอํานาจหนาที ของคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ  1.4, 2.2, 2.3  
54

 ขอบเขตอํานาจหนาทีของคณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสทิธิสตรีและสทิธิเดก็ ขอ2.1, 
2.1, 3.2, 3.3, 3.5 
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รวมถึง สิทธิในการทํางาน  สิทธิในการเขาถึงความเทาเทียมภายใตกฎหมาย 55 สิทธิท่ีจะเขาถึงอิสรภาพ56 
อิสรภาพจากการกักขังที่ไมมีกฎเกณฑ 57  
 
สิทธิในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเปนสวนตัว ชีวิต ครอบครัว ชื่อเสียงเกียรติยศ 58  
 
อยางไรก็ตามในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ขอที่ 6 ถูกใชเปนขออางให
รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการ โดยมาตรา 6 ระบุวา รัฐภาคีจะใชมาตรการท่ีเหมาะสมทุกอยาง 
รวมทั้งการออกกฎหมาย เพื่อปราบปรามการคาสตรีและการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของสตรีทุก
รูปแบบ การกําหนดดังกลาวสงผลอยางมีประสิทธิภาพใหรัฐมีอิสระที่จะใชแนวทางในการปราบปรามท่ีมุง
เปาหมายไปที่ผูหญิงในอุตสาหกรรมบันเทิง ความจําเปนอยางยิ่งในการแกไขปรับปรุงขอบัญญัตินี้ 
 
ลาสุดเมื่อ พ . ศ . 2551 คณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีไดจัดทําขอเสนอแนะทั่วไป ขอที่ 26 ซึ่ง
มีรายละเอียดเฉพาะวาดวยเรื่องภาระผูกพนัของรัฐ (ท่ีมีประชากรแรงงานขามชาติจํานวนมาก เชนประเทศ
ไทย) ท่ีมีตอแรงงานขามชาติ เพื่อคุมครองและสงเสริมสิทธิข้ันพื้นฐานของแรงงานขามชาติโดยเนนไปที่การ
คุมครองแรงงานที่ไมมีเอกสารทางกฎหมาย59 ซึ่งรวมถึงพนักงานบริการแรงงานขามชาติในประเทศไทยดวย 
 
รัฐบาลไทยอยางไรก็ตามมไิดดําเนินการใหมีการอนุวัตการตามพันธกรณีของอนุสัญญา พิธีสารหรือปฏิญญา
ตางๆ ท่ีเขาเปนภาคี และ/หรือใหสัตยาบัเหลาน้ีอยางสมบูรณและยังมิไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาวาดวยการ
คุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติและครอบครัว ป 1990  
   
องคกรแรงงานระหวางประเทศ ((ไอแอลโอ)ไดใหคํานิยามของคําวางานวา  “กิจกรรมทางเศรษฐกจิใดๆ ท่ี
คนทําหรือสามารถถูกบังคับใหทําได”     ซึ่งรวมถึงพนักงานบริการ นั่นหมายความวาภายใตกฎหมายระหวาง
ประเทศ สามารถพิจารณาไดวางานบริการไดรับการตระหนักเปนรูปแบบหนึ่งของการทํางาน เพราะฉะนั้นมี
สิทธิท่ีจะเขาถึงสิทธิแรงงานข้ันพื้นฐานท่ีควรไดรับการคุมครองภายใตอนุสัญญาขององคกรแรงงานระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับการทํางาน ใน พ. ศ . 2541 องคการแรงงานระหวางประเทศไดจัดทําขอเสนอแนะวา
ควรมีการตระหนักดานเศรษฐกิจและการขยายสิทธิแรงงานใหแกพนักงานบริการ 60 
 
คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญขององคการแรงงานระหวางประเทศมักจะพิจารณาการบังคับใหคาประเวณีเปน
รูปแบบหน่ึงของการบังคับใชแรงงาน61  ใน พ. ศ .2553 ขอแนะวาดวยเอชไอวี/เอดส และโลกแหงการ
ทํางาน ไมไดแยกพนักงานบริการออกจากแรงงานคนอื่นๆ กรอบหลักการของไอแอลโอกับรัฐบาลไทยไดรับ
การรับรองผานทางการใหสัตยาบันในอนุสัญญาหลายฉบับ ไดเปดใหมีโอกาสเพื่อการคุมครองที่ดีกวาเพื่อ
สิทธิพนักงานบริการและประเทศไทยตองมีเจตจํานงทางการเมืองเพื่อรับรองทางเลือกนี้ในอนาคต 
 
ส่ิงแวดลอมทางกฎหมายในปจจุบัน สงผลใหพนักงานงานบริการอยูในภาวะท่ีมีความเปราะบางและถูก
แสวงหาประโยชนโดยไมมีการใหความชวยเหลือทางกฎหมายท่ีปฏิบัตไิด อีกทั้งยังเปนอุปสรรคในการ
ปรับปรุงความปลอดภัยและมาตรฐานการทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงทั้งหมด  มันยังไดเปนการเลือกปฏิบัติ

                                                           
55

 ปฏิญญาสากลวาดวยสทิธิมนุษยชน (UDHR) ขอ 2, 6, 7 & 8 กติการะหวางประเทศวาดวยสทิธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR)  ขอ 2(1), 14, 16 & 26 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัตติอสตรีในทุกรปูแบบ 
(CEDAW) ขอ 1 & 2 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏบัิติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ICERD)  ขอ1 & 5 
56

 ปฏิญญาสากลวาดวยสทิธิมนุษยชน (UDHR) ขอ 3 & 9 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัตทิางเชือ้ชาติใน
ทุกรูปแบบ (ICERD)5 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  ขอ 6 ,37 
57

 ปฏิญญาสากลวาดวยสทิธิมนุษยชน (UDHR) ขอ 3&9 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (ICCPR)  ขอ 9.1 
58

 ปฏิญญาสากลวาดวยสทิธิมนุษยชน (UDHR) ขอ12 & 16 กติการะหวางประเทศวาดวยสทิธิพลเมืองและสทิธิ
ทางการเมือง (ICCPR)  ขอ17 & 23 กติการะหวางประเทศวาดวยสทิธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม  หรือ 
ICESCR  ขอ 10; 9, อนุสัญญาวาดวยสทิธิเดก็  ขอ 10 & 20 
59

 ขอเสนอแนะทัว่ไป ขอที่ 26 ของ คณะกรรมการขจัดการเลอืกปฏิบัติตอสตรี เรื่องแรงงานหญิงยายถิ่นขามชาติ 5 
ธันวาคม  2551 
60

 Lin Leam Lim ,งานขายบริการ : ฐานดานเศรษฐกิจและสังคมของการคาประเวณีในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต (ไอ
แอลโอ พ. ศ . 2541   )  
61

 มุงหมายเพ่ือสทิธิมนุษยชน :  เอกสารประกอบขอเท็จจริง ฉบับที่  13 สิทธิในการงานในการเลือกงานโดยอิสระใน
เง่ือนไขอันยุติธรรม 
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อยางชัดเจนตอผูคนนับแสนท้ังแรงงานไทยและแรงงานขามชาติซึ่งเปนผูทํางานใหการสนับสนุนเศรษฐกิจ
ของชาติและครอบครัวของเรารวมถึงชุมชน  
 
 
เปนท่ีชัดเจนวารัฐบาลไทยไดใหความสําคัญกับขอผูกพันท่ีเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีครอบคลุม
ในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับสากล อยางไรก็ตาม รายงานของเราพบวารัฐไทยไดลมเหลวตอขอ
ผูกพันภายใตขอตกลงระดับภูมิภาคและกฎหมายระหวางประเทศในการคุมครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐานของ
พนักงานบริการในประเทศไทย อีกทั้งยังไดละเมิดสิทธิทางกฎหมายที่ไดบัญญัติในกฎหมายไทยและ
เจาหนาท่ีของรัฐเปนผูละเมิดกฎหมายเสียเองในนามของนโยบายและการดําเนินการตอตานการคามนุษย 
 
แลวเด็กละ ? กรอบทางกฎหมายสําหรับการคุมครองเด็ก/ผูเยาว 
 
สังคมใหคุณคาสูงตอเด็กและมีการออกกฎหมายซึ่งใหการคุมครองมาเปนศตวรรษ  80% ของพนักงาน
บริการในประเทศไทยเปนแมซึ่งเปนคนกลุมขางมากซึ่งมีความผูกพนัทางใจท่ีแข็งแกรงตอการปรารถนาให
เด็กและผูเยาวมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี เด็กในประเทศไทยไดรับการคุมครองจากขอกําหนดในอนุสัญญาของ
สหประชาชาติวาดวยสิทธิเด็ก ป 1990 ซึ่งประเทศไทยไดใหสัตยาบัน  
อนุสัญญาฯ ฉบับน้ีไดสนับสนุนสิทธิของเด็กที่มีความครอบคลุม และปกปองจากการแสวงหาประโยชนดาน
เศรษฐกิจ จากงานที่กอใหเกิดอันตราย การแสวงหาประโยชนทางเพศและการละเมิด การลักพาตัว การขาย 
และการคามนุษย 
 
กฎหมายอื่นท่ีมีมาตราในการลงโทษการละเมิดทางเพศผูเยาวมีอยูใน พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ. 
2546  และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 และมาตรา 278 ฉบับแกไข (บทบัญญัติท่ีซึ่งความผิดท่ีเกิด
จากการท่ีชายกระทําชําเราดวยเด็กหญิง)    

พระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2540 ในมาตรา 283 แหงประมวลกฎหมาย
อาญา ซึ่งบัญญัติขยายอํานาจใหศาลไทยมีอํานาจลงโทษการกระทําความผิดดังกลาว แมจะกระทําใน
ตางประเทศ โดยแยกไวเปนเอกเทศใหเห็นเดนชัดในมาตรา ๗ ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจของศาล
ไทยในการลงโทษการกระทําความผิดอนัมีลกัษณะเปนความผิดอาญาระหวางประเทศ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ และการบัญญัติบทลงโทษที่สูงข้ึนในการพาไป จําหนายและเปนธุระจัดหา เพือ่การทํา
อนาจาร ละเมิดทางเพศของเด็ก อีกทั้งมีการแกไขกําหนดบทกําหนดความผิดใหมใหครอบคลุมการกระทํา
ดังละเมิดทางเพศเด็กไมจํากัดเฉพาะการกระทําตอหญิงหรือเด็กหญิงเทาน้ัน แตไดขยายไปยังเด็กชาย และ
มีแนวโนมเปนการกระทําตอบุคคลโดยไมจํากัดเพศ  ถาการกระทําความผิดเปนการกระทําแกบุคคลอายุ13-
15 ป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต7-20 ป และปรับตั้งแต 14-40,000 บาทหรือจําคุกตลอดชีวิตและ 
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุ 13-15 ป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 
4-20 ป และปรับตั้งแต8-40,000  บาท 

ไปดวยกันกับอุดมคติทางศลีธรรมที่วาเพยีงคูสมรสที่แตงงานเทาน้ันสามารถที่จะมีเพศสัมพันธได ดังนั้น
กฎหมายไมไดกําหนดอายุของบุคคลที่จะสามารถใหความยินยอมได ในกฎหมายการสมรสไดกําหนดอายุไว
ท่ี 18 ปท่ีสามารถแตงงานไดตามกฎหมาย (มาตรา 1435) อยางไรก็ตามในสภาวะท่ีผูเยาวอายุนอยกวา 18 
ป สามารถแตงงานไดตามกฎหมายหากไดรับการยินยอมจากผูปกครอง ผูแทนโดยชอบธรรมหรอืศาลใน
ประเทศไทยอนุญาต 
   
ท้ังพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีและพระราชบัญญัติสถานบันเทิงไดกําหนด
บทลงโทษเกี่ยวกับอายุ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ . ศ .2539 มีตนกําเนิดมา
จากกฎหมายใน   พ . ศ . 2503 ท่ีเปนการลงโทษพนักงานบริการ 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 ปและปรับตั้งแต80,000-
400,000 บาท โทษสําหรับลูกคาจําคุก 1-6ปและปรับตั้งแต40,000-100,000 บาทหากเขาไปเกี่ยวของหรือ
สนับสนุนการคาประเวณีของผูเยาว 
 
กลาวโดยสรุปบทลงโทษของการคาประเวณีผูเยาวบทลงโทษจําคุกตั้งแต 4  ป จนถึงตลอดชีวิตและรวมถึง
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โทษประหารชีวิตในกรณีท่ีมีการใชความรุนแรงถึงความตายและแสวงหาประโยชนอยางรายแรงทําใหไดรับ
อันตรายสาหัส   พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีไดกําหนดใหเด็กและผูเยาวตองถูกสง
ตัวไปที่ "สถานแรกรับ"หรือสถานสงเคราะห ท่ีท่ีเราจะไดรับการอบรมฟนฟูจิตใจ การบําบัดรักษาโรค การ 
 
ฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ การศึกษาตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีเง่ือนไขวาเด็กหรือผูเยาวกลับไปสู
ครอบครัวหรือผูปกครองโดยเร็วท่ีสุดและสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหนั้นควรจะเปนทางเลือกสุดทาย 
 
พระราชบัญญัติสถานประกอบการไดกําหนดอายุของลูกคาท่ีมาใชบริการไวท่ี 20 ป และอายุ 18 ปสําหรับ
ผูหญิงที่จะทํางานในสถานประกอบการณบันเทิง บทลงโทษสําหรับการจางงานพนักงานอายุนอยกวา
กําหนดคือปรับไมเกิน 2,000 บาท ในทางปฏิบัติหากผูเยาวอายุนอยกวา 18 ปและพบวาทํางานในสถาน
บันเทิงในประเทศไทยก็อาจจะถูกสงกลับไปที่ครอบครัวหรือสงไปสถานแรกรับภายใตการปกครองของรัฐ
จนกวาอายุจะครบ18 ป (บางกรณีท่ีมีสภาวะพิเศษอาจจะตองรอถึงอายุครบ 20 ป)  
หากประกอบกฎหมายเขาใชดวยกันจะสรางกรอบทางกฎหมายที่มีพลังมากข้ึนในการคุมครองเด็กและ
ลงโทษปจเจกบุคคลหรือองคกรที่แสวงหาประโยชนทางเพศจากผูเยาว อีกทั้งกฎหมายไดนยิามอยาง
ชัดเจนถึงการทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงวาเปนการทํางานของแรงงานที่เปนผูใหญ 
 
มีชองวางอยางมากในทรัพยากรและในความเปนจริงของการจางงานตอเด็กวัยรุนท่ีมีความเปนผูใหญแลว ผู
ซึ่งตองรับผิดชอบภาระของครอบครัวและมีความตองการท่ีตองหารายไดจํานวนมากพอสมควร การกักและ
ขังผูเยาวท่ีอยูในสภาวะดังกลาวมาขางตนจึงไมใชยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพ เราตองการทางเลือกที่
ปลอดภัย ไดรับการเคารพและการสนับสนุนท่ีตอเนื่อง 
 
นอกจากความเปนไปไดท่ีจะไดคาชดเชย พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยมี
ประโยชนนิดหนอยในสวนของกรอบของกฎหมายโดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก นาสนใจท่ีจะกลาวถึง
วาพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีไดกําหนดโทษท่ีสูงกวาสําหรับความผิดท่ี
กระทําตอผูเยาวและเด็ก ตัวอยางเชนโทษการจําคุกสําหรับการกระทําผิดตอผูเยาวมีโทษถึง 5 ป
และปรับมากกวาเปนสองเทาจากคาปรับท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย 
 
กระนั้นดูเหมือนวาหนวยงานที่ตอตานการคามนุษยชอบท่ีจะใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยแมกระท่ังในกรณีท่ีการใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีควรจะมีความเหมาะสม
กวา ระหวางท่ีเราทําการวจิัย เราไดมีพดูคุยกับผูชายท่ีตกเปนผูตองหาในคดีการคามนุษย เขาเปนคนสวนใน
สวนสาธารณะเมือง  เขาสังเกตวามีวัยรุนหญิงไรบาน 4-5 คนอาศัยอยูในสวนสาธารณะและขายบริการ ทุก
คนเปนคนที่หนีออกจากบานและมาจากในทองถิ่น เธอบอกกับเราวาเธอรูวามีการชวยเหลือดานสวัสดิการ
จากรัฐแตไมอยากไปขอความชวยเหลือ  พอคนสวนไดรูวาผูหญิง อายุ 16-17ป หลังจากนั้นเขาไดลาออก
จากการเปนคนสวน มาเชาบาน เธอยายเขาไปอยูและเขาเริ่มท่ีจะหาลูกคามาซื้อบริการและเก็บเงินแทบ
ท้ังหมดจากการขายบริการ ชายผูนี้เอาเปรียบจากสถานการณของเธอทุกคนที่ไรบาน  เธอบอกวาเธอมี
ความสุขดีกับการจัดการเชนน้ีเพราะวามบีานและไปไหนมาไหนไดโดยอิสระ  มีคนแจงความกับตํารวจ แตวา
แทนท่ีตํารวจจะตั้งขอหาคาประเวณีและแสวงหาประโยชนจากผูเยาวหรือฐานความผิดอื่น แตกลายเปนวาถูก
ตั้งขอหาคามนุษย 
 
คดีของผูชายคนนี้เสร็จส้ินในชวงท่ีเราทําวิจัยและผูชายถูกลงโทษโดยการจํากัดเสรีภาพใหอยูในสถานท่ี
ควบคุมตามกฎหมาย 3 ป เธอทุกคนกลับไปใชชีวิต อาศัยและทํางานในสวนสาธารณะเหมือนเดิม เราคิดวา
คดีของผูชายคนนี้และการชวยเหลือ คงไดรับการบันทึกและรายงานในขอมูลและสถิติการคามนุษยและใน
รายงานสถานการณการคามนุษยประจําป (TIP) ของรัฐบาลสหรัฐ และจะยิ่งเปนการเพิ่มภาพลวงของการคา
มนุษยในประเทศไทยเขาไปอีก! 
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บทท่ี 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. ไดกาํหนดถึงการคุมครองตางๆที่สําคัญแตวายังมีปญหาหลักที่ยังคงมีอยูในคํานิยามและ
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 เพื่อใหผูปกครองหรือผูดแูลใหความยินยอมแกผูกระทําความผิด
ในการแสวงหา ประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแล “ 
 3. เพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
 
 “แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” หมายความวา การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีการผลิตหรือ
เผยแพรวัตถุหรือส่ือลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนมาเปนทาส การนําคนมา
ขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคาหรือการอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันอันเปน
การขูดรีดบุคคล ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม” 
หากเหย่ือของการคามนุษยเปนเด็ก( “เด็ก” หมายความวา บุคคลผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดป )ไมจําเปนตอง
พิจารณาวามกีารยินยอมหรือไมหรือมีการหลอกลวงหรือไม ผูใดเปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจาก
หรือสงไปยังที่ใด หนวงเหน่ียวกักขังจัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งเด็กผูนั้นกระทําความผิดฐานคามนุษย 
 
                                                                                                     (มาตรา4 และ6   ) 
 
 
ดังที่ไดกลาวไปขางตนแลวถึงการเนนคําวาการคาประเวณีในนิยามวาเปนรูปแบบหน่ึงของการคามนุษยแสดง
นัยยะวาการคาประเวณีวาในตัวของมันเองเปนปมของปญหาแทนท่ีจะเนนนํ้าหนักไปที่ผูหญิงที่ถูกบังคับหรือ
ถูกแสวงหาผลประโยชนภายในการคาประเวณี ความสับสนระหวางพนักงานบริการและการคามนุษยนําไปสู 
 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนมากกมายที่เราคนพบในรายงานฉบับน้ี  
 
คํานิยามท่ีกวางของ “การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ   “ ใน พ.ร.บ. นี้รวมถึงการกระทําท่ีรวมทุกคนที่ “มี
การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี……. ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม”  การระบุวายินยอมหรื
อมก็ตามเปนปญหาโดยอัตโนมัติ  “ การแสวงหาประโยชน “ ทําใหสามารถตีความกวางๆได และมุงไปถึง
ความเกี่ยวพันของบุคคลทั้งในและนอกอุตสาหกรรมบันเทิง ท่ีนอกจากผูคามนุษยแลว นายจางท่ีหา
ผลประโยชน และเจาหนาท่ีของรัฐที่ทุจริต ตัวอยางเชน เจาของสถานบันเทิงและพนักงานคนอื่นๆ เชน 
พนักงานทําความทําความสะอาด ทําอาหารหรือจัดรถรบัสง และสามารถรวมถึงลูกคาและครอบครัวของ
พนักงานบริการผูซึ่ง ไดรับ “ผลประโยชน “ในรูปแบบเงินสดหรือรูปแบบอื่นๆ องคกรพัฒนาเอกชนหลายที่ 
หนวยงานของสหประชาชาติและรัฐบาลซึ่งไดประโยชนอยางชัดเจนจากการคาประเวณีผานทางโอกาสใน
การทํางาน เงินทุนและการไดมาซึ่งคุณคาทางเศรษฐกิจ 
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คํานิยามจําพวกน้ีของการคามนุษยภายใต พ.ร.บ. ไมไดพิจารณาวาเราพนักงานบริการไดนิยามการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากแรงงานของเราอยางไร แตกลายเปนวาปลอยใหมีการพจิารณาตามอตัตพิสัย 
(subjective) อยางสมบูรณจากคนอื่นท่ีมิไดทํางานในอุตสาหกรรมนี ้
 
 
พ.ร.บ.นี้มิไดอนุญาตใหความเปนจริงของผูหญิงที่ยายถ่ินหรือหางานทําเปนประจําในประเทศไทยเปน
ภาพประกอบ อีกทั้งมีการเขาใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของคนที่ลักลอบขนคนขามชาติในขบวนการเคล่ือนไหว
ตอตานการคามนุษย การลักลอบขนคนขามชาติ มักจะมีการจายใหมีคนพาเคลื่อนยาย อาจจะแพงและเปน
การฉวยโอกาสของคนที่ลักลอบขนคน แตไมไดมีผลใหมีการแสวงหาประโยชนตอเนื่อง เปนธรรมดาที่
แรงงานยายถ่ินนับลานจากประเทศเพื่อนบานจะจายเงินใหนายหนาผูซึ่งสามารถชวยพวกเขาและเธอในการ
เดินทางและหางานทํา จริงๆแลวน้ีสถานการณอาจเกี่ยวของกับการลักลอบขนคนขามชาติ แตมักจะถูก
กลาวถึงในลักษณะที่แทนกันไดดวยการคามนุษยโดยเจาหนาท่ีและส่ือมวลชน แคเพียงเพราะวาการชวยใน
การเคลื่อนยายนั้นมีการแลกเปลี่ยนดวยเงิน ความสับสนน้ีเพิ่มเขาไปในการผสมปนเปของความเขาใจผิด
เรื่องการลักลอบคนขนขามชาติและการคามนุษย ทําใหเกิดสถานการณท่ีวาพนักงานบริการแรงงานขามชาติ
เกือบทั้งหมดถูกติดฉลากใหเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยแมวาคําใหการของเธอจะตรงกันขามก็ตาม 
 
ยิ่งเกิดความสับสนเพิ่มไปอีกเกี่ยวกับประเด็นการเบิกเงินเดือนลวงหนาหรือการกูเงินของแรงงานขามชาติท่ี
เดินทางมาประเทศไทย เงินกูนี้ในสายตาพนักงานบริการขามชาติเปนเรื่องธรรมดาและสมเหตุสมผล มี
ประโยชนและโดยสวนใหญผูหญิงสามารถหาเงินมาคืนไดภายใน 2-3 เดือนในการทํางาน อยางไรก็ดีภายใต 
พ.ร.บ.นี้ การแลกเปลี่ยนดวยเงินน้ีสามารถตีความไดวาเปนคาตอบแทนแกครอบครัวเพื่อใหผูหญิงยินยอม 
 
ประเด็นของการใชกําลังบังคับเปนกุญแจไขหลักของอาชญากรรมการคามนุษย ในขณะที่ พ.ร.บ.นี้ มิได
นิยามการใชแรงงานบังคับ ไมเหมือนกับการทําใหมีการพิจารณาตามอัตตพิสัย (subjective) ของการตีความ
คําวา “การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี “ซึ่งไดบัญญัติใน พ.ร.บ นี้ 
 
“คํานิยามระหวางประเทศที่มีประโยชนมีหลายคํานิยามดวยกัน อาทิเชน การใชแรงงานบังคับ “หมายถึง การ
วาจาง การกําหนดเง่ือนไขการวาจาง หรอื การมอบหมายใหบุคคลทํางาน โดยบุคคลนั้น ไมสมัครใจ ท้ังนี้ 
จะดวยอาศัยวิธีการ หรือ อางเหตุเพื่อการลงโทษ การหักหนี้ การขมขู การเก็บยึดบัตรประจําตัว หรือ
หลักฐาน ประจําตัว หรือวิธอีื่นใดก็ตาม” 62 
 
แรงงานขัดหนี้ไดถูกนิยามวาเปนแรงงานบังคับลักษณะหนึ่งและเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน 
แรงงานขัดหนี้ หรือการบังคับใชแรงงานแทนการชําระหนี้ เกิดข้ึนเมื่อบุคคลหนึ่งตองใชแรงงานขัดหนี้ เหยื่อ
ของแรงงานขัดหนี้ มักถูกหลอกใหทํางานโดยแทบไมไดรับ หรือไมไดรับคาแรงเลย ทําใหแทบจะไมมี
โอกาสใชหนี้ได เหยื่อของแรงงานขัดหนี้บางรายตกอยูในวังวนของความเปนหน้ี.63   
 
ถาคํานิยามความหมายนี้มีใชคลายๆกันหรือมีการนิยามความหมายทีส่ามารถมีมาตรวัดไดและมีความ
เฉพาะเจาะจงสําหรับพนักงานบริการ ดังนั้นความยุงเหยิงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการ
แรงงานขามชาติก็จะลดลง 
 
อยางไรก็ตามในปจจุบันการลงโทษฐานการคามนุษยจากการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคา
ประเวณีภายใต พ.ร.บ.นี้นั้นตองมีหลักฐานวามีการละเมิดกฎหมายในสามประเด็นคือ การพิสูจนวามีการ
เคลื่อนยายโดยการถูกหลอกลวงหรือบังคับ พิสูจนวามีการขูเข็ญ ใชกําลัง (ปราศจากความยนิยอม) และการ
พิสูจนวามีผูอื่นแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี เวนเสียแตวาผูเสียหายเปนเด็กหรือผูเยาว 
ไมจําเปนตองมีการพิสูจน วามีการหลอกลวง บังคับขูเข็ญ  อยางไรก็ตามผูหญิงและผูเยาวจํานวนมากท่ีถูก
                                                           
62  จากคูมือเรื่องการคามนุษยและการแสวงหาประโยชนจากแรงงานบังคับ องคการแรงงานระหวางประเทศ  แรงงาน
บังคับยังไดมีการนิยามใน  ปฏิญญาสากลวาดวยสทิธิมนุษยชน (UDHR) ขอ 4 ปฏิญญาสากลวาดวยสทิธิมนุษยชน 
(UDHR) ขอ 3&9 กติการะหวางประเทศวาดวยสทิธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)  ขอ 8  อนุสัญญาวาดวย
การขจัดการเลอืกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ขอ 6 อนุสัญญาของสหประชาชาติวาดวยสทิธิของแรงงาน
ขามชาตแิละครอบครัว 1990 ขอ11 อนุสัญญาผูลี้ภยั ขอ 4   อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ฉบับที ่
29,105 

63  ขอเสนอดานสิทธิ และคํานิยามในมาตรา 1(ก  )อนุสัญญาเสริมของสหประชาชาติวาดวยการเลิกการใชทาส การคา
ทาส และสถาบัน และแนวปฏบัิติทีค่ลายกับการใชทาส พ.ศ. 2499  
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จับจากสถานบันเทิง ปฏิเสธวาเธอไมไดถูกคามนุษยและไมปรารถนาท่ีจะดําเนินการใดทางกฎหมาย 
หนวยงานที่ตอตานการคามนุษยท้ังรัฐและเอกชนประสบกับปญหาอยางมาก  เพื่อตอบรับตอปญหาดังกลาว 
หนวยงานไดพัฒนาแนวการปฏิบัติสําหรับการรวบรวมพยานหลักฐาน   แตมิใชแนวการปฏิบัติท้ังหมดที่มี
จรรยาบรรณหรือแมกระทั่งถูกกฎหมาย อาทิเชน การลอจับท่ีไดมีการระบุในรายงานขางตน อยางไรก็ตาม
บทบัญญัติใน พ.ร.บ.เองไดใหอํานาจท่ีกวางแกเจาหนาท่ีของรัฐในการเก็บหลักฐาน ตํารวจไดรบัการขยาย
อํานาจใหเขาไปและสอบสวนสถานท่ีใดๆที่เชื่อวาเกี่ยวของกับการคามนุษยโดยที่ไมตองมีหมายคนจากศาล 
( มาตรา 27.4  ) พ.ร.บ ใหอํานาจตํารวจในการกักขังบุคคลโดยปราศจากความยนิยอม (ภายในเวลา 24 
ชั่วโมง- 7 วัน ในสถานสงเคราะหหรือสถานท่ีท่ีปลอดภัยอื่น ) เพื่อใหเจาหนาท่ีสามารถประเมินไดวาบุคคล
นั้นเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยหรือไม (มาตรา 29 ) 
 
เมื่อผูหญิงถูกสงสัยวาเปนผูเยาวบอกวาอายุของเธอมากกวา 18 ป มีการดําเนินการโดยปกติประจําท่ี
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองยื่นหลักฐานใหศาลในการหักลางการพิสูจนอายุของคําใหการของพยาน ส่ิงนี้
นําไปสูการบังคับตรวจพิสูจนอายุโดยเจาหนาท่ีของรัฐโดยปราศจากความยินยอมของผูหญิง (การตรวจ
พิสูจนอายุในตัวของมันเองไมมีความนาเชื่อถือทางวิทยาศาสตรดังที่ไดกลาวไปแลวในรายงานขางตน)  
หนวยงานท่ีตอตานการคามนุษยไดพาตัวเองไปในสถานการณท่ีประหลาดและมีการกระทําท่ี
รุนแรงตอการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูหญิงและเด็กผูหญิงท่ีพวกเขาชวยเหลือเน่ืองจาก
พยายามท่ีจะพิสูจนอาชญากรรมท่ีเกิดขึ้น โดยไมคํานึงถึงคําปฏิเสธและขาดความรวมมือจากผูท่ี
ถูกกลาวหาวาเปนผูเหยื่อ 
 
การคุมครองภายใตพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ .  ศ  .2551   

พ.ร.บ.ใหการแนวทางการคุมครองสิทธิของบุคคลที่ถูกคามนุษย รวมถึง: 
 

·ตองจัดใหบุคคลดังกลาวอยูในสถานท่ีท่ีรัฐรับรองอันสมควร เรื่องอาหาร ท่ีพักการ
รักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ การใหการศึกษา การฝกอบรม บทบัญญัติของสิทธิ
มนุษยชนในการท่ีผูหญิงเขาถึงนี้รวมถึงตองรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย (มาตรา 29, 33)  
        ·  การใหความชวยเหลือเปนตัวแทนทางทางกฎหมายท่ีทันทวงทีในศาลและไมมีคาใชจายเพื่อ
ลงโทษผูคามนุษย (มาตรา 31, 34   )  

· การดําเนินคดีเพื่อเรียกรอง คาสินไหมทดแทนอันเน่ืองมาจากการกระทําความผดิฐานคา
มนุษย และสิทธิท่ีจะไดรับความชวยเหลอืทางกฎหมาย (มาตรา 33,34,35,37    ) 

 
·ใหมีการผอนผันใหผูเสียหายนั้นอยูในราชอาณาจักรไดเปนการชั่วคราว และไดรับอนุญาต

ใหทํางานเปนการช่ัวคราวตามกฎหมายได ท้ังนี้ โดยใหคํานึงถึงเหตุผลทางดานมนุษยธรรมเปนหลัก 
(มาตรา 37) 

 
· ความเปนสวนตัว:  หามโฆษณาหรือเผยแพรขอความ ภาพหรือเสียง ไมวาโดยส่ือ

สารสนเทศประเภทใด เปดเผยประวัติ สถานที่อยู สถานท่ีทํางาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเปน
ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย (มาตรา 52)   

 
· การเดินทางกลับไปยังภูมิลําเนา ไปสูครอบครัวและชุมชน ท้ังในประเทศไทยและประเทศตนทาง

อยางปลอดภัยและทันทวงที (มาตรา   33, 36, 38, 39, 44)  
 
บทลงโทษภายใตพระราชบัญญัติ  สวนท่ี 6 และสวน 52-56 
 
บทลงโทษมุงไปที่บุคคลใดที่ชวยเหลือในกระบวนการคามนุษยและไดรับผลประโยชนจากการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลที่ถูกคามนุษย 
 

· ไดกระทําแกบุคคลอายุไมเกินสิบหาป ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตแปดปถึงสิบหาป และ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถึงสามแสนบาท 

              ·ไดกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาป แตไมถึงสิบแปดปตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกปถึงสิบ
สองป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนส่ีหมื่นบาท 

· ผูใดกระทําความผิดฐานคามนุษย บุคคลที่เปนผูใหญตองระวางโทษจําคุกตั้งแตส่ีปถึงสิบ
ป และปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
ความรุนแรงของการลงโทษยังข้ึนอยูกับสถานภาพของผูคามนุษย หากเปนพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐหรือ



~ 58 ~ 
 

เกี่ยวพันในกลุมองคกรอาชญากรรมจะไดรับโทษท่ีสูงกวา 
บุคคลหรือกลุมใน  3 ประเภทนี้ไดผลประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณีถูกนิยามเปน “กลุมองคกร
อาชญากรรม “   อาทิเชน ผูจัดการ พนักงานเก็บเงินและมอเตอรไซครับจาง สามารถถูกติดปายใหเปนแกงค
อาชญากรรมได หากดูจากทางเอกสารแลวเปนผลงานของผูบังคับใชกฎหมายท่ีนาประทับใจ ท่ีไดจับกุม
วงจรกลุมองคกรอาชญากรรม แตในความเปนจริงแลว พวกเขามิไดเปนแกงค ท่ีมีเครอืขายเชื่อมโยงหรือ
แมกระทั่งเปนองคกรอาชญากรรมแมแตนอยเลย 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ .  ศ  .2551 ไดกําหนดการลงโทษท่ีหนัก
ขึ้นไปอีกสําหรับการบังคับการคาประเวณีซ่ึงนิยามใหรวมถึงการกักขัง ทํารายรางกาย การขมขู 
การใชความรุนแรงหรือการกักขังตอเสรีภาพ เหตุการณท่ีรายแรงเชนอาชญากรรมตอผูหญิงและ
เด็กมักจะมีผลถึงการถูกจําคุกตลอดชีวิตและโทษประหารชีวิต (มาตรา 12) 
 
การคุมครองภายใตเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการคามนุษยระหวางประเทศ 
 
นอกจากนั้นการคุมครองดานกฎหมายในประเทศ รัฐบาลไทยมีภาระผูกพันตอพิธีสารสหประชาชาติวาดวย
การปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะตอผูหญิงและเด็ก และอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร64 ถึงแมวาประเทศไทยมิไดใหสัตยาบันตอพิธี
สารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย แตรัฐไทยมีภาระผูกพันเน่ืองจาก
เปนรัฐที่ลงนาม ซึ่งตองระงับการกระทําใดๆท่ีจะสงผลใหวัตถุประสงคไมบรรลุผลหรือเปนการทําลายพิธีสาร
ดังกลาว 
และตองดําเนินการอยางมีเจตจํานงในการทํางานมุงสูการทําใหสิทธิการคุมครองทัง้หลายในพิธีสาร
กลายเปนจริง  การคุมครองและการใหการชวยเหลือที่บัญญัติในพิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน 
ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย สวนท่ี 2 มาตรา 6-8 เปนสําคัญท่ีสะทอนในพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 
 
นอกจากนั้นรัฐบาลไทยไดใหสัตยาบันตอพิธีสารระหวางประเทศเกือบทั้งหมดที่ไดถูกรวมในหลักการและ
แนวทางปฏิบัติขององคการสหประชาชาติดานสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย  หลักการและแนวทางปฏิบัติ
ระหวางประเทศนี้ใหมาตรฐานที่สําคัญในการดําเนินการตอตานการคามนุษยในระดับชาติ รวมถึงหลักการ
หลักที่ใหความสําคัญกับภาระผูกพันของรัฐในการปกปองสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ถูกคามนุษยเปน
ศูนยกลางของมาตรการในการตอตานการคามนุษยท้ังหมดและทําใหมั่นใจวามาตรการในการตอตานการคา
มนุษยนั้นมิไดสรางความเสียหาย  ไมละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูอื่น (เชน ไมละเมิดแรงงานขามชาติและผูลี้
ภัยฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
64  มุงหมายเพ่ือสิทธิมนุษยชน เอกสารฉบับขอเท็จจริงฉบับที่ 7 มาตรฐานสิทธิมนุษยชนเพ่ือการปองกันและการ
ตอตานการคามนุษยและการคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลทีถู่กคา  
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บทท่ี 4.  นโยบายการตอตานการคามนุษยของรัฐบาล  
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นโยบายและแผนระดับชาติและโครงสราง 
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เพื่อที่จะดําเนินการตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติฯ รัฐบาลไทยไดพัฒนาโครงสรางท่ีครอบคลุม ซึ่ง
รวมถึงแผนการปฏิบัติการและการประสานงานระดับชาติท่ีดําเนินการโดยกระทรวงตางๆของรัฐ 14 กระทรวง 
นอกจากนั้นยังมีบันทึกความเขาใจระหวางรัฐในแนวทางความรวมมือในประเด็นการตอตานการคามนุษยกับ
ประเทศเพื่อนบาน   แผนงานระดับชาติเรือ่งการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหาการคาเด็กและหญิง
ภายในประเทศและขามชาติ ไดพัฒนาใน พ. ศ.2539 แผนฯในปจจุบันท่ีจะครอบคลุม พ. ศ. 2554-2559  
ยงัขัดตอหลักฐานท้ังหมดที่เราคนพบและไมตรงตอแผนฯ ในปจจุบันท่ียังคงระบุวา “   การคามนุษยขาม
ชายแดนเพื่อการแสวงหาประโยชนทางเพศ“เปนแนวโนมของการคามนุษยท่ีสําคัญในประเทศไทย 65 และ
มุงเปาไปที่ผูหญิงที่ถูกคามนุษยสูประเทศไทยและผูหญิงไทยที่ถูกคามนุษยไปตางประเทศ 
 
แผนงานประกอบดวยแผนการปฏิบัติการ 7 ประการที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน คือ การปองกัน การใหความชวยเหลือ
และการคุมครอง การดําเนินคดีลงโทษและการปราบปราม การกลับคืนภูมิลําเนาอยางปลอดภัยและ 
การบูรณาการคืนสูสังคม การติดตามตรวจสอบและประเมินผล การบริหารจัดการ และการประสานความ
รวมมือระหวางประเทศ   
 
มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลกํากับกิจกรรมเกี่ยวกับการตอตานการคามนุษยในประเทศไทย มีตัวแทน
จากภาครัฐ  องคกรเอกชน ท้ังระดับระหวางประเทศ ระดับชาติและภูมิภาค 
 
นโยบายการตอตานการคามนุษย อํานวยการและส่ังการโดยศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยแหงชาติ (ศปคม.แหงชาติ) ท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ( มาตรา 15)  อีกทั้งมีคณะกรรมการที่มี
หนาท่ีกําหนดใหแตงตั้งคณะกรรมการประจําประเทศตางๆ โดยมีเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญเปนประธาน 
และมีผูแทนประกอบดวย กงสุลใหญกติติมศักดิ์ ทูตแรงงาน ผูแทนดานความมั่นคง สวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
องคกรเอกชน และชุมชนไทย ทําหนาท่ีประสานการใหขอมูลและความชวยเหลือเหยื่อการคามนุษย ในการ
ตอบรับและปองกันกิจกรรมใดๆที่เปนการคามนุษยบุคคลไทยไปตางประเทศ  
 
ในระดับชาติมีคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
(คณะกรรมการ ปกค.) เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ 
และองคกรเอกชนที่เกี่ยวของทั้งภายใน และตางประเทศในการปองกัน แกไข และปราบปรามการคามนุษย 
ในระดับจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ศปคม.จังหวัด) กําหนดใหแตงตั้ง
คณะกรรมการจากสวนราชการท่ีเกี่ยวของ โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนเลขานุการ รวมทั้งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และชุมชนเขามา
มีสวนรวมปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
 
ภายใตพระราชบัญญัติไดกําหนดใหจัดตัง้กองทุนในการบริหารภายใตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย (มาตรา 42 ) เรียกวา “กองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย” เพื่อเปนทุนใช
จายสําหรับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย และเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน เงินกองทุนน้ี
ไดมาจากรัฐบาลและองคกรระหวางประเทศ กองทุนน้ีเพื่อชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายท้ังในประเทศไทยและ
ชวยคนไทยในตางประเทศ และใชในกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ( มาตรา 42-51  ) 
 
พระราชบัญญัติฯยังไดกําหนดใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจัดทํารายงานประจําป
เกี่ยวกบัสถานการณ จํานวนคดี การดําเนินการของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ (มาตรา 40) ใหมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน (มาตรา 49) .  
  
หนวยงานของรัฐที่เปนหลักในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานท่ีตอตานการคามนุษย รวมถึง:   

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ปฏิบัติการเปนหนวยงานหลักและศูนยกลางประสานเครือขายในการดําเนินงาน ใหความชวยเหลอืและ
คุมครองสวัสดิภาพหญิง และเด็กที่ตกเปนเหย่ือการคามนุษยรวมท้ังเปนแกนหลักในการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึน และรับผิดชอบในการ จัดทํารายงานและการประเมินผลประจําป 
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดบริหารสถานคุมครองหลัก 9 แหง ท่ีใหบริการการ
สนับสนุน พัฒนาอาชีพสําหรับผูชาย ผูหญิง ผูเยาว และเด็ก โดยขยายการคุมครองครอบคลุมผูท่ีประสบ
ปญหาอ่ืน ๆ เชน เด็กที่ตกเปนเหย่ือการคามนุษย พนักงานบริการท่ีถูกกักขัง หรือคนที่มีปญหาทาง
ครอบครัวหรือสังคม โดยมบีานพักชั่วคราว 76 แหงทั่วประเทศ บางแหงดําเนินการโดยรัฐ บางแหง
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 นโยบายและแผนยทุธศาสตรระดับชาตใินมาตรการการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (พ. ศ. 2554-2559)
หนา  9  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
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ดําเนินการโดยองคกรเอกชน 
 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ  ) ภายใตกระทรวงยุติธรรม 
 
ดีเอสไอรับผิดชอบในการสอบสวนคดีการคามนุษย  และตองดําเนินคดีท่ีเชื่อวาตองใชวิธีการพิเศษตาม
กฎหมายวาดวยการสอบสวนคดีพิเศษ   ดีเอสไอมีแผนกตํารวจท่ีมุงเปาหมายไปที่การดําเนินคดีตอไปนี้ 

 
 หนวยงานที่มีหนาท่ีรับผิดชอบในคดีคามนุษยเปนพิเศษ ภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI)คอื กองบังคับการปราบปรามการกระทาํความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย 
หรือ บก.ปคม.  
 

กอตั้งเมื่อ  พ . ศ .  2552 เปนหนวยงานพิเศษภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยมีหนาท่ีในการ
สอบสวนความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย ตํารวจในระดบัจังหวัดยังคงติดตามคดีการคามนุษยท่ีมิไดซับซอน
มากนักในขณะท่ีหนวยงานน้ียังคงรับผิดชอบคดีท่ีใหญกวา   

 
กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย หรือ บก.ปคม ทําหนาท่ีประสานขอมูล
และการตอบสนองตอคดีคามนุษยทุกคดีและทํางานกับองคกรเอกชนและกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยประกอบดวยฝาย
อํานวยการและกองกํากับการอีก 6 กอง ซึ่งตั้งอยูในพื้นท่ีเหลาน้ีคือ 

 

             o  กองกํากับการ  1  กรุงเทพฯ 
             o  กองกํากับการ  2  อยุธยา 
             o  กองกํากับการ  3  ขอนแกน 
             o  กองกํากับการ  4  เชียงใหม 
             o  กองกํากับการ  5  นครปฐม 
             o  กองกํากับการ  6  สงขลา 

 
 สํานักงานอัยการสูงสุด 

สํานักงานอัยการสูงสุด ไดกอตั้งศูนยตอตานการคามนุษยสากล (CAHT) ทําหนาท่ีประสานงานรวบรวมและ
วิเคราะหขอมลูที่เกี่ยวกับการคามนุษย และใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกผูมีสวนรวมในงานตอตานการคา
มนุษยและในการใชพระราชบัญญัติฯ รวมถึงดําเนินคดีการคามนุษยทุกคดีในประเทศไทย มีพนักงานอัยการ
ทํางานอุทิศเต็มเวลา 8 คน อีกทั้งมี “เครอืขายพนักงานอัยการ” เพื่อสงเสริมการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการคามนุษย และสงเสริมสมาชิก 180 คน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคดีการคามนุษย   
บันทึกขอตกลงเร่ืองแนวทางปฏิบัติรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินการ 
กรณีเด็กและหญิงซ่ึงตกเปนเหยื่อของการคามนุษยระดับจังหวัด 
 
การตอบรับการคามนุษยรวมถึงการพัฒนาบันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันของหนวยงานที่
เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีเด็กและผูหญิงที่ตกเปนเหย่ือของการคามนุษย เริ่มตั้งแต พ. ศ . 2546   
เพื่อควบคุมการตอบรับตอการปฏิบัติกรณีเด็กและผูหญิงที่ตกเปนเหย่ือของการคามนุษยใน 76 จังหวัดของ
ประเทศไทย ซึ่งรวมถึง: 
 

1) บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของใน การดําเนินการกรณี
การคาหญิงและเด็กที่ตกเปนเหย่ือการคามนุษย พ.ศ.2542  

2) บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณี
การคาเด็กและหญิง พ.ศ.2546 

3) บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางการดําเนินงานขององคกรเอกชนที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณี
การคาเด็กและหญิง  พ.ศ 2546 

4) บันทึกขอตกลงเรื่องการดําเนินงานระหวางหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชน กรณีการคาเด็กและ
หญิง พ.ศ.2546 

5) บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีเด็กและ
หญิงซึ่งตกเปนเหย่ือของการคามนุษยในพื้นท่ี 9จังหวดัภาคเหนือ พ.ศ2546 
 
 

6) บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางการปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ในพื้นท่ี 19 จังหวัดภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ...ท่ีเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหาการคามนุษย พ.ศ 
2549 

7) บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคา
มนุษยในพื้นท่ี 8 จังหวัดภาคตะวันออก พ.ศ. 2549 

8) บันทึกขอตกลง เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณี
เด็กและหญิงซึ่งตกเปนเหย่ือของการคามนุษยในพื้นท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ” พ.ศ.2550 

9) บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคา
มนุษยในพื้นท่ี 8 จังหวัดภาคใต พ.ศ. 2550 

10) บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณี
การคามนุษยในพื้นท่ี 6 จังหวัด ภาคใตฝงตะวันตก  พ.ศ.2550 

11) บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณี
การคามนุษยในพื้นท่ี  9 จังหวัด ภาคกลางตอนใต พ.ศ.2550 

 
บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติฯ ใน พ. ศ . 2546   ใหแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงาน
สําหรับการดําเนินการตอตานการคามนุษยโดยมีแนวทางมาจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย พ. ศ . 2540   ซึ่งไดครอบคลุมกิจกรรมที่หลากหลาย เชน การคัดแยกกลุมเปาหมายที่เปนกลุมหรือ
บุคคลที่ถูกคามนุษย ซึ่งไดเนนอยางชัดเจน ไปท่ีผูหญิง ผูเยาวและเด็กที่พบใน “การขายบริการ” หรือ ”ถูก
สงออกเปนโสเภณี “ แนวทางปฏิบัติฯไดระบุถึงบทบาทหนาท่ีความรบัผิดชอบของเจาหนาท่ีสวัสดิการของ
รัฐบาล ตํารวจ องคกรเอกชน เจาหนาท่ีสถานสงเคราะหและสถานทูต 
 
แนวทางการดําเนินงานขององคกรเอกชนที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคาหญิงและเด็ก อาทิเชนการ
สืบคนขอเท็จจริง การประเมินและการสนับสนุน รวมถึงกระบวนการสงกลับภูมิลําเนาสําหรับแรงงานขามชาติ และ
เสนอใหมีการชวยเหลือที่สําคัญ เชนจัดหาลามแปลภาษาเมื่อมีการสัมภาษณผูถูกคามนุษย66 บันทึกขอตกลง
เรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคาหญิงและเด็ก 
พ.ศ.2546  ไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติ  ในกรณีท่ีหญิงหรือเด็กทั้งไทยและตางชาติท่ีอางวาอายุเกิน 18 ป 
และไมมีบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอื่น และมีเหตุอันควรสงสัยวาหญิงหรือเด็ก นั้นอายุไมเกิน 
18 ป ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาท่ีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดใหมีการตรวจรางกายหญิงหรือ
เด็กนั้นทางการแพทย โดยการตรวจฟนหรือตรวจรางกายดวยวิธีอื่นใด เพื่อวินิจฉัยวาเด็กหญิงนั้นอายุเกินสิบ
แปดป หรือต่ํากวา  67 
 
บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติฯ 4 ฉบับท่ีไดพัฒนาข้ึนใน พ . ศ . 2549-255 เพื่อเปนแนวทางในการ
สรางและพัฒนากลไกในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ภายใตศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย (ศปคม.จังหวัด)   รวมถึงการที่ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
(ศปคม.จังหวัด) ไดรับคําส่ังใหตั้งทีมสหวิชาชีพเพื่อมุงในการชวยเหลือบุคคลที่ถูกคามนุษย 
 
บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติฯ ทุกฉบับมีบทบัญญัติท่ีคลายกัน รวมถึง มุงเปาหมายชัดเจนไปที่การ
ชวยเหลือผูหญิงและเด็กในอุตสาหกรรมบันเทิง แนวทางปฏิบัติสําหรับทีมท่ีจะวางแผนดําเนินการเขาบุกจับ 
การจํากัดการแบงปนขอมูล รูปถายของบุคคลที่ถูกคามนุษย กระบวนการท่ีจะคัดเลอืกบุคคลที่ถูกคามนุษย 
โดยการชวยเหลือจากเจาหนาท่ีสืบสวนสอบสวน นักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยาและมีหนาท่ีในการ
ตดิตามสนับสนุนในกระบวนการในคดีทางกฎหมาย 
 
บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติฯ นั้นใชกฎหมาย พ. ศ  2540 เปนฐาน ยกเวน บันทึกขอตกลงในเรื่อง
แนวทางปฏิบัติฯฉบับลาสุดในพื้นท่ีภาคกลางตอนใตทีใชกฎหมาย พ .ศ .2551 เปนหลักเกณฑ บันทึก
ขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคามนุษย พ.ศ.
2550 และ  พ .ศ .2551 รวมถึงการระบุถึงบุคลที่ถูกคามนุษยท่ีเปนผูชาย สะทอนถึงการขยายจุดสนใจของ
การตอตานการคามนุษย บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับลาสุดมีบทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
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 บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางการดําเนินงานขององคกรเอกชนที่เก่ียวของในการดําเนินการกรณีการคาเดก็และหญิง  
พ.ศ 2546 มาตรา   5 
67

 บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของในการดําเนินการกรณีการคาเด็กและ
หญิง พ.ศ.2546   มาตรา 4.4, 4.5.5.5,6.4,6.5 
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พระราชบัญญัติในปจจุบันรวมถึงการคุมครองระหวางประเทศเรื่องสิทธิของเด็ก สิทธิท่ีจะไดรับการสัมภาษณ
เชิงเทคนิคที่รักษาความลับ  และเพิ่มหนาท่ีภายใตศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย     
(ปคม.จังหวัด) ในการใหการสนับสนุนบุคคลที่ถูกคามนุษยเพื่อสามารถอยูและทํางานชั่วคราวในประเทศไทย
ได นั่นรวมถึงการชวยเหลือในการหางานและไดรับบัตรอนุญาตทํางานถูกตอง  อยางไรก็ตามบันทึกขอตกลง
ในเรื่องแนวทางปฏิบัติฯไดลมเหลวในการทําบันทึกกระบวนการท่ีบุคคลรองขอและการไดมาซึง่คาชดเชย
ตามสิทธิท่ีควรจะไดท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติฯ  บันทึกขอตกลงในเรื่องแนวทางปฏิบัติฯทุกฉบับไดอาง
ถึงหลักการสิทธิมนุษยชนในการคุมครองบุคคลที่ถูกคามนุษย 
 
บันทึกขอตกลงในระดับทวิภาคี และระดับภูมิภาคในเร่ืองการคามนุษย 
 
ประเทศไทยไดลงนามในการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษย ท้ังใน
ระดับทวิภาคีและขอตกลงระดับภูมิภาคตั้งแต พ.ศ 2545    ในพ.ศ 2547 ประเทศไทยไดลงนามใน
แผนปฏิบัติการของกระบวนการความรวมมือระดับรัฐมนตรี ของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอตาน
การคามนุษย (COMMIT MOU) รวมกับประเทศอื่นในภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ ไดแก ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งไดลงนามเมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 สงผลใหเกิดแผนปฏิบัติการท่ีรูจักกันวา 
COMMIT MOU เพื่อตอตานการคามนุษย 
 
แผนปฏิบัติการของกระบวนการความรวมมือระดับรัฐมนตรี ของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอตาน
การคามนุษย(COMMIT MOU) ไดวางอยูบนพื้นฐานของมาตรฐานสากลและสนับสนุนการใชคําจํากัดความ
ของคําวาการคามนุษย ซึงระบุไวในพิธีสารวาดวยการปองกัน ปราบปราม และ ลงโทษการคามนุษย 
โดยเฉพาะหญิงและเด็ก โดยถือเอาผูเสียหาย จากการคามนุษยเปนศูนยกลางในการดําเนินงานทุกอยาง 
อยางไรก็ตามแผนปฏิบัติการของกระบวนการความรวมมือระดับรัฐมนตรี ของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา
โขงตอตานการคามนุษย (COMMIT MOU) นี้ไดเนนไปที่ความตองการใหมีการยายถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ 
กฎหมายแรงงานและการติดตามผลการบังคับใชกฎหมายแรงงานและกระบวนการจัดการจางงานของทุก
ประเทศในภูมิภาค 
 
โครงสรางของ COMMIT ประกอบดวยคณะทํางานท่ีเปนคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร และ
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ระดับชาติท่ีประกอบดวยเจาหนาท่ีจากรัฐบาลไทยที่มา
จากตํารวจ กระบวนการยุติธรรม เจาหนาท่ีสังคมสงเคราะหและกลุมกิจการสตรี คณะทํางานฯไดชวยในการ
พัฒนากรอบการทํางานตามแผนการปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคฯ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขงเพื่อตอตานการคามนุษย ระยะที่   2 (COMMIT SPA II 2551-2553)  เนนท่ีการจัดทําคูมือสําหรับ
ใชในระดับภูมิภาคและระดับชาติ และปจจุบันไดมีการพฒันาในดานกฎหมายในระยะดําเนินการเพื่อจัดทํา
นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย( COMMIT SPA III 2554-
2556)  
 
คณะทํางานท่ีเปนคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยไดทํางานประสานความรวมมือกับคณะทํางานฯจากประเทศอื่นๆในลุมน้ําโขง กระบวนการน้ี
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาคีท่ีหลากหลาย  รวมถึงหนวยงานของสหประชาชาติ องคกรเอกชน  
องคการระหวางรัฐบาล องคกรแหลงทุนและนักวิชาการ โครงการความรวมมือสหประชาชาติวาดวยการ
ตอตานการคามนุษย  (UNIAP) เปนกองเลขาของกระบวนการ COMMIT ซึ่งทํางานครอบคลุมกิจกรรมระดับ
ภูมิภาคในการตอตานการคามนุษยในสวนของนโยบายและการประสานความรวมมอื การปองกัน การ
สนับสนุนและสงกลับภูมิลําเนา กรอบทางกฎหมาย การรวบรวมขอมลู การติดตามและประเมินผล 
 
มีการลงนามในบันทึกความเขาใจทวิภาคีระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลลาว พมา เวียดนามและกัมพูชา
ในชวง 7 ปท่ีผานมา โดยใชคํานิยามการคามนุษยตามพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคา
มนุษยโดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก  และในบันทึกความเขาใจทวิภาคีระหวางรัฐบาลไดกลาวถึงการแสวงหา
ประโยชนจากการคาประเวณีราวกับวาเปนรูปแบบหน่ึงของการคามนุษย บันทึกความเขาใจทวิภาคีระหวาง
รัฐบาลนี้ไดใหมาตรฐานในการคุมครองบุคคลที่ถูกคามนุษย รวมถึงการเขาถึงการมีตัวแทนทางกฎหมาย  ท่ี
พัก  การคุมครอง การพัฒนาอาชีพ การรกัษาสุขภาพ การสงกลับภูมิลําเนาโดยปลอดภัย   สิทธิในการ
เขาถึงคาชดเชย และไมถูกลงโทษจากความผิดฐานเขาเมืองผิดกฎหมาย นอกจากนั้นมีการระบุถึงการ
สงกลับท่ีเปนทางการ  กระบวนการในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางรัฐ 
 
 
นอกจากกระบวนการความรวมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอตานการคามนุษย 
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(COMMIT ) แลวรัฐบาลไทยไดลงนามในปฏิญญาอาเซียนวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษย 
โดยใหความสําคัญกับการพัฒนากระบวนการยายถ่ินท่ีเปนทางการภายในอาเซียน เพื่อสนับสนุนการคุมครอง
สิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ถูกคามนุษยและลงโทษผูท่ีคามนุษย 
 
ขอตกลงและบันทึกความเขาใจระดับทวิภาคีและพหุภาคีเก่ียวกับการตอตานการคามนุษยท่ี
ประเทศไทยไดลงนาม: 
 

1.บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงราชอาณาจักร กัมพูชา เรื่อง
ความรวมมือทวิภาควีาดวยการขจัดการคาหญิงและเด็ก และการชวยเหลือเหย่ือของการคามนุษย พ.ศ 
2546   
 
2.ปฏิญญาอาเซียนวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษย พ.ศ 2547 

 
3.บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง     
พ.ศ. 2547 

 
4.บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว วาดวยความรวมมือตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะสตรแีละเด็ก พ.ศ. 2548  
 
5.ความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม วาดวย
ความรวมมือในการขจัดการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็กและการชวยเหลือเหยื่อ การคามนุษย    
พ.ศ. 2551   

 
6.บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมาวาดวยความ
รวมมือเพื่อตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก พ.ศ. 2552 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทท่ี 5: นโยบายและการปฏิบัติ กรุณาระวังชองวางระหวางกัน  
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เมื่อนโยบายท่ีดีกลายเปนภาคปฏิบัติท่ีเลวราย 
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เราพบวานโยบายท่ีครอบคลุมของรัฐบาลไทยทั้งในระดับชาติและภูมิภาคเกี่ยวกับแนวทางในการแกไข
ปญหาการคามนุษยและคูมือการปฏิบัติท่ีตรงกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  อยางไร
ก็ตามในความเปนจริงยังมีชองวางมหาศาลระหวางนโยบายและการดําเนินการปฏิบัติ 
 
อะไร อะไรนะ ?    ความโปรงใส นะเหรอ   ? 
 
ไมมีระบบการรายงานผลการดําเนินงานท่ีเปนศูนยกลางและใชรวมกันระหวางองคกรเอกชนและหนวยงาน
ของรัฐในประเทศไทย เจาหนาท่ีกระทรวงของรัฐจะรวบรวมและเก็บขอมูลเกี่ยวกับการคามนุษยในแตละ
หนวยงานตางหนวยงานใชระบบที่ตางกันและเก็บขอมูลคนละประเภท 
 
ถึงแมจะมีการกําหนดในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  วาจะตองมีการรายงานประจําป
ทุกปและระบบการติดตามที่ครอบคลุมของกิจกรรมที่รัฐดําเนินการและกองทุนตอตานการคามนุษย แตจนถึง
ปจจุบันน้ีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดเขียนรายงานประจําปเรื่องการดําเนินงานภายใต
นโยบายการตอตานการคามนุษยแคเพียงฉบับเดียวคือใน พ.ศ .2552 
 
และดูเหมือนวาองคกรเอกชนที่ทํางานตอตานการคามนุษยไดใชระบบการรายงานเฉพาะขององคกรเพื่อ
ติดตามและประเมินผลกิจกรรมการทํางานของตนและมักจะไมเปดเผยขอมูล ทําใหสาธารณชนไมสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดได 
 
ท้ังเจาหนาท่ีรัฐและองคกรเอกชนจํานวนมากท่ีเราสัมภาษณในการวิจัยครั้งนี้ สามารถท่ีจะยกตัวอยางของ
การคามนุษยและการทํางานเพื่อแทรกแซงปญหาไดเพียงหน่ึงหรือสองกรณี อยางไรก็ตามเราพบวาพวกเขา
มักจะไมเต็มใจหรือไมสามารถท่ีจะใหขอมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวเลขของบุคคลที่ไดใหการชวยเหลอืหรือ
มาตรการท่ีใชวัดการขยายตัวของปญหาการคามนุษยโดยรวม 
 
“ทุกคนจะบอกกับเราวามีหน่ึงเคสหรือมีสองเคส ซ่ึงหากฟงแลวก็เหมือนเร่ืองเกาๆท่ีถูกบอกตอกัน
ขององคกรตางๆ อาจจะกลายเปนวา 4 องคกรพูดเหมือนกันวา เราเคยมีแคเคสเดียว”  
    เล็ก  ผูนําทีมทําวิจัย พนักงานบริการ เชียงใหม 

 
ถึงแมวาจะมีหลักฐานท่ีไมเชื่อถือ โดยทั่วไปองคกรเอกชนที่ทํางานตอตานการคามนุษยท่ีเราคุยดวยมีความ
มั่นใจวาการคามนุษยเปนปญหาใหญท่ีนาหวงใยของประเทศไทย สวนใหญจะแสดงความผิดหวังถึงการ
แกปญหาประเด็นน้ี และระบุวามักจะมีอุปสรรคจากนโยบายตอบรับท่ีไมมีประสิทธิภาพ  กระบวนการ
ดําเนินคดีลงโทษที่ชาและเจาหนาท่ีท่ีไมมีความเขาใจตอพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
มนุษย    รวมถึงกระบวนการในการจําแนกผูเสียหาย  พวกเขารูสึกวาพระราชบัญญัติฯในตัวของมันเอง
ครอบคลุมแตการบังคับใชไมเพียงพอ 
  
มีหลายพื้นท่ีท่ีชายแดนท่ีถูกติดฉลากใหกลายเปนพื้นท่ีเส่ียงที่มีการคามนุษยสูง  อยางไรก็ตาม ตํารวจและ
เจาหนาท่ีของรัฐจํานวนมากท่ีรายงานเองวา ในพื้นท่ีท่ีถูกหาวามีความเส่ียงหรือมีการคามนุษยมากนั้น มักจะ
ไมมีการคามนุษยเกิดข้ึนเลยหรือวามีหนึง่หรือสองกรณีเทาน้ันท่ีเคยเจอในพื้นท่ีของตน 
 
ทีมวิจัยของเราไดรับรายงานของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจํานวนหน่ึงและไดเขา
รวมประชุมท่ีรฐัใหการสนับสนุนในงานตอตานการคามนุษย ซึ่งจัดข้ึนใน พ.ศ . 255468  ผลจากการอาน
รายงานและเขารวมประชุมทําใหเราเห็นวามีความสับสนเกิดข้ึนอยางมากที่เกี่ยวเน่ืองกับพระราชบัญญัติฯ
และคํานิยามท่ีใชระหวางเจาหนาท่ีสวัสดิการสังคม เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีตํารวจ ความ
เขาใจท่ีปกติจะมีความสับสนอยูระหวาง แรงงานขามชาติท่ีไมมีเอกสารทางกฎหมายและบุคคลที่ถูกคา
มนุษย หรือการลักลอบขนคนขามประเทศกับการคามนุษย  
 
“ไมมีใครเขาใจการคามนุษย ดังน้ันเราจึงไมสามารถบอกไดวา อะไรเปนคามนุษยและอะไรท่ีไมเปน 
ตัวอยางเชน คนลาวมาท่ีอุบล หางานทําและไปท่ีจังหวัดอื่นและตกลงคาจางท่ีจะไดรับ ไมมีการ
บังคับหรือใชกําลัง รวมถึงผูชายและผูหญิงอายุ มากกวา หรือนอยกวา 18 ป เปนการคามนุษย 
หรือไม? 
(ขอคิดเห็นจากระดับจังหวัด รายงานของกระทรวงพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย)  
“ไมมีการคามนุษยในมุกดาหาร ไมมีกรณีคามนุษยท่ีเกิดขึ้น ท่ีน่ีเปนจุดผาน ของผูคนมาจากลาว
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และผานทางท่ีน่ีไปท่ีอื่น พวกเขามาทางปกติท่ีผิดกฎหมายโดยไมมีเอกสาร ซ่ึงจะคัดแยกยาก
เพราะวาพวกเขาแสรงทําเปนคนไทย”  
(ขอคิดเห็นจากระดับจังหวัด รายงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย)  
 
ระยะเวลา 5 ปท่ีผานมา มีการจัดฝกอบรมเปนระยะ มีการพัฒนาแนวทางทรัพยากรและขอมูลเพื่อชวยในการ
ทํางานของตํารวจ ตรวจคนเขาเมืองและองคกรเอกชนเพื่อระบุและคัดแยกบุคคลที่ถูกคามนุษยเพื่อการ
แสวงหาประโยชนท่ีมิชอบในการคาประเวณี 
 
ไมมีการมุงเปาไปที่การแจกเอกสารหรือการฝกอบรมใหแกพนักงานบริการ องคกรพนักงานบริการ เจาของ
สถานบันเทิง นายจางของพนักงานบริการและเจาหนาท่ีท่ีทํางานในสถานบริการ 
 
การตอบรับของตํารวจไดระบุวาถึงแมวาพวกเขาจะไดรับการฝกอบรมที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย  แตวายังมีบางประเด็นท่ียากตอการเขาใจ  โดยทั่วไปตํารวจคอนขางเห็นไป
ทางบวกเก่ียวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย  และการคุมครองบุคคลที่ถูกคามนุษย 
อยางไรก็ตามพวกเขาพบวากระบวนการในบังคับใชและเอกสารประกอบการปฏิบัติการมีความยุงยากและ
สรางภาระในการเพิ่มงานท่ีหนักอยูแลว 
 
กลุมแกนนําหลักของพนักงานบริการ 36 คนท่ีไดศึกษาพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย ไมมีปญหามากในการเขาใจขอบเขต เน้ือหาและบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฯ 
เพราะวากฎหมายน้ีไมไดมีความยาวเกินไปหรือเปนกฎหมายท่ีซับซอน 
แตอยางไร 
 
ขอคิดเห็นของเราคือ การท่ีตํารวจมีความยากลําบากท่ีจะเขาใจและบังคับใชพระราชบัญญัติฯ  ก็
เพราะมีการใชแบบผิดๆกับบุคคลท่ีปฏิเสธอยางแข็งขันวาเราไมไดถูกคามนุษยและยืนยันวาอายุ
มากกวา18 ป 
 
ไมมีนายจางคนไหนที่เราคุยดวยเคยเห็นพระราชบัญญัติปองกนัและปราบปรามการคามนุษย   แมกระทั่งคน
ท่ีเคยถูกลงโทษขอหาคามนุษยก็ยังมีความรูนอยนิดเกี่ยวกับกฎหมายดังกลาว 
 
เมื่อเราทําการวิเคราะหพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย   พนักงานบริการได
วิพากษวิจารณอยางมากเกี่ยวกับบทบัญญัติท่ีกําหนดใหการใหการศึกษาและการฝกอบรมตองบังคับใหมีการ
อยูในสถานสงเคราะหและผลทายท่ีสุดคือการท่ีบุคคลที่ถูกคามนุษยทุกคนตองถูกสงกลับ 
 
“ทําไมตองใหผูหญิงท่ีถูกคามนุษยมาถูกขังเพื่อใหไดการศึกษาและการฝกอบรม ทําไมไมใหจัด
การศึกษาและฝกอบรมโดยไมรอใหถูกคามนุษยละ? ”    

หนอง ภาคีในการทําวิจัย  ผูนําพนักงานบริการ  แมสอด  
 
ใคร? คัดเลือกจําแนกบุคคลท่ีถูกคามนุษยและใหการชวยเหลือ 
 
เปนไปไมไดท่ีจะสรุปตัวเลขผูท่ีถูกคามนุษยและไดรับการชวยเหลือภายใตพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย   เพราะวาตามท่ีไดกลาวไปแลวขางตนคือขอมูลระดับชาติไมสอดคลองกัน   ไมมี
การพิมพเผยแพรและเขาถึงยาก ขอมูลที่มีไมไดรวมถึงขอมูลท่ีจะเพียงพอในการสรุปตัวเลขสถิติประชากร
ของบุคคลที่ถูกคามนุษยผูซึ่งไดรับการชวยเหลืออยางเปนทางการในแตละปในประเทศไทย 
 
ขอมูลการจับและผลของการดําเนินคดีหาไดไมยาก อยางไรก็ตาม สถิติเหลาไมไดสะทอนตัวเลขท่ีแทจริง
ของจํานวนของบุคคลที่ถูกคามนุษย 
 
เมื่อเรารวบรวมขอคนพบประกอบดวยขอคิดเห็นจากองคกร ท่ีมีความเกี่ยวของประสานงานกัน จากองคกรที่มี
สวนไดสวนเสีย   และขอมูลที่เชื่อถือไดนอยที่เราสามารถเขาถึงได ตามดวยการศกึษาจากปรากฏการณการ
แทรกแซงอยางฉับพลันตอการคามนุษยตั้งแตมีการแกไขพระราชบัญญัตินี้ 69 
 
บุคคลที่ถูกคามนุษยท่ีไดรับการชวยเหลือ พ.ศ. 2551-2554: 
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มีการรายงานวามีจํานวนระหวาง 363 – 530 คนท่ีถูกคามนุษยไดรบัการชวยเหลือและอยูในสถานสงเคราะห
ของรัฐในแตละป อยางไรก็ตามแตละคนจะถูกนับซ้ําแตละปในขณะท่ีเธอยังคงไดรับการชวยเหลือ นั่น
หมายถึงวาตัวเลขจริงๆต่ํากวาน้ัน ตัวเลขรวมถึงผูชาย ผูหญิง ผูเยาวและเด็กที่ถูกคามนุษยสูประเทศไทยใน
หลายอุตสาหกรรม ผูคนสวนใหญมาจากพมา ลาวและกัมพูชา จํานวนนอยที่มาจากเวียดนามและจีน 

 
มีการรายงานวามีคนไทยจํานวนระหวาง 309 – 443 คน ท่ีแตละปกลับมาประเทศไทยหลังจากที่ถูกคา
มนุษย และก็เหมือนกันท่ีเขาและเธอจะถูกนับซ้ําทุกๆประหวางท่ียังไดรับการชวยเหลือ ตัวเลขรวมถึงผูชาย 
ผูหญิง ผูเยาวและเด็กที่ถูกคามนุษยในหลายอุตสาหกรรม ไมมีขอมลูใหรายละเอียดเกี่ยวกับเพศ แตวาบาง
สถิติระบุวาสวนใหญจะเปนผูหญิงที่เปนผูใหญท่ีถูกคามนุษยสูอุตสาหกรรมบันเทิงใน สิงคโปร บารเรน สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส มาเลเซีย ไตหวันและญ่ีปุน 

 
เหตุการณและการจับ 2551-2552:70 
มีผูคามนุษยจํานวน 221 คนถูกจับจากการมีสวนรวมในการคามนุษย 42 คดีท่ีถูกระบุวาเปนการคามนุษยใน
รอบปแรกของการประกาศใชพระราชบัญญัติฯ 

   
จากจํานวนคนท่ีถูกจับท้ังหมดนั้น 120 คน (54%) เกี่ยวของกับ 20 (47%) คดีการคามนุษยเพื่อแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี ในหน่ึงป สวนท่ีเหลือถูกจับจากการคามนุษยในรูปแบบอื่นเชนการ
บังคับใชแรงงาน (30%) หรือบังคับใหขอทาน (12%) 
ในปตอมา  พ.ศ 2552 เจาหนาท่ีแทบจะปรับตัวเลขข้ึนอีกเทาตัวของเหตุการณการคามนุษยท่ีถูก         
จําแนก    ท้ัง 97 คดีท่ีตอนน้ีถูกจําแนกวาเปนคามนุษย 58 คน (59%) เพื่อการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
จากการคาประเวณี  
 
ตั้งแตท่ีพระราชบัญญัติฯประกาศใชในเดือนมิถุนายน พ.ศ .2551- มิถุนายน 2554 71 มีการตัดสินลงโทษจริง 
253 คดีและ 159 คดี (67%) เปนการตัดสินคดีท่ีประสบความสําเร็จของการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชน
ท่ีมิชอบจากคาประเวณี ไมมีขอมูลวาผูคามนุษยถูกจําคุกกี่ป แตผูกระทําความผิดตามที่ศาลพิพากษา 2 คน
จากแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบจากคาประเวณีท่ีเราสัมภาษณในงานวิจัยบอกวาพวกเขาตองจําคุก 2-3 ปจาก
การกระทําความผิด 
 
ประเภทการดําเนินคดีการคา 2551 2552 2553 2554 รวม 
แสวงหาประโยชนท่ีมิชอบจาก 19 56 58 26 159 
แรงงาน 13 27 10 6 56 
ขอทาน 8 6 2 0 16 
แสวงหาประโยชนทางเพศ 0 1 0 0 1 
คาอวัยวะ 0 0 0 0 0 
ลามกอนาจาร 0 0 0 0 0 
เอาคนลงเปนทาส 0 4 0 0 4 
กรรโชก 0 1 0 0 1 
รวม 48 101 72 32 253 

 
(ขอมูลจาก กองกํากับการ 1 กรุงเทพฯขอมูลของตํารวจ: จาก 5 มิถุนายน 2551ถึง มิถุนายน 2554) 
 
ระหวาง พ . ศ . 2553 สํานักการอัยการสูงสุดไดประมาณวามีการรายงาน 79 คดีของการคามนุษยจากเดือน 
มกราคม 2553 –มีนาคม 2554 ศาลไดตดัสินไป 18 คดีจากคดีท้ังหมด ถอนฟอง 5 คดี และยังคงอยูในข้ัน
สืบสวนสอบสวนและสัมภาษณพยานคดีท่ีเหลือ 56 คดี ณ เดือนสิงหาคม 2554  72  
 
จากการท่ีขบวนการเคลื่อนไหวท่ีตอตานการคามนุษยเนนไปท่ีอุตสาหกรรมบันเทิงและขนาดของ

                                                           
70   กระทรวงพฒันาสังคม  2552, รายงานสถานการณของการปราบปราม ปองกันการคามนุษย , ปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยแหงชาติ (ศปคม.แหงชาติ) 

71 ขอมูลจากการติดตอ กองกํากับการ  1 กรุงเทพฯขอมูลของตํารวจ 2554 
72  ขอมูลจากการติดตอสํานักงานอัยการสูงสดุ ประเทศไทย 2554 
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ภาคแรงงานท่ีเปนแรงงานขามชาติ เราพบวาขอมูลดานบนไดสนับสนุนอยางยิ่งตอขอมูลจาก
พนักงานบริการและนายจาง ท่ีวาการคามนุษยเพื่อเขาสูอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย
กลายเปนขอยกเวนมากกวาเปนกฎ เราพบภาพท่ีแสดงชัดเจนวาการคามนุษยเพื่อแสวงหา
ประโยชนจากการคาประเวณีจะไดรับการสอบสวน จําแนก มีการจับและมีการพิพากษาลงโทษ  
   
องคกรเอกชนและตํารวจชี้ใหเราเห็นวาเปนการยากที่จะคัดเลือกและดําเนินคดีในกรณีแรงงานบังคับเหตุผล
ท่ีใหรวมถึง การขาดการนิยามคําวา แรงงานบังคับภายในพระราชบัญญัติฯ ไมสามารถเขาไปในโรงงานหรือ
สถานท่ีทํางานอื่นได ความออนไหวทางการเมืองประเด็นแรงงานขามชาติในประเทศไทยและความยากใน
การพิสูจนการใชกําลัง การขูเข็ญและการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบในบริบทแรงงาน 
 
“สถานท่ีทํางานของเราเปดกวางทุกคืนและมีแสงไฟเยอะแยะเพ่ือสองทาง !  แหงละก็งายละซิท่ีเขา
มาเยี่ยมเรา“ 
                                                               โอ, ภาคีทําวิจัย เอ็มพาวเวอร เชียงใหม 
 
องคกรเอกชนหลายที่ตั้งขอสังเกตวาแนวโนมการที่รวมศูนยไปท่ีการคามนุษยสําหรับการแสวงหา
ผลประโยชนจากการคาประเวณีจนกลายเปนการละเลยที่จะไมรวมกรณีอื่นๆท่ีปกติเปนรูปแบบของการคา
มนุษยนั้นเริ่มท่ีจะเปลี่ยนไปแลว  มีการยายความสนใจไปรวมถึงผูชายท่ีถูกคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งคน
ท่ีถูกแสวงหาประโยชนในอุตสาหกรรมประมงในไทย และมีการเปลี่ยนอยางชาๆไปที่การแกปญหาของ
การคามนุษยและการแสวงหาผลประโยชนจากแรงงานขามชาติท่ีทํางานในโรงงาน กอสรางและแรงงานขาม
ชาติท่ีทํางานหนักในอุตสาหกรรมอื่นๆในไทย 
 
เราไมตองการใหตํารวจเก่ียวของกับสถานท่ีทํางาน เราไมตองการใหตํารวจมาบุกจับเหมือนท่ีเรา
เห็นในอุตสาหกรรมบันเทิง การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและแรงงานบังคับไมวาจะเปน
อุตสาหกรรมไหน รวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิง เปนประเด็นแรงงานที่สําคัญมากท่ีตองแกปญหาดวย
กลไกแรงงาน เราแคปรารถนาวาแคเพียงเศษสวนของเงินและทรัพยากรท่ีใชในการตอตานการคา
มนุษย ไดใชในชองทางกลไกแรงงาน เชน ทีมผูตรวจแรงงาน” 
                           Jackie Pollock, ผูอํานวยการมูลนิธิMAP  
 
ทําอยางไร  ? กระบวนการ 
 
โดยทั่วไปตํารวจเริ่มท่ีจะสอบสวนเมื่อมีการรายงานสงสัยวามีการคามนุษยจากสายดวนท่ีไดแจงไวหรือการ
ติดตอจากทางอื่น การรายงานมาจากหลายที่ อาทิเชน จากองคกรเอกชนและจากสาธารณชน ลูกคาใน
อุตสาหกรรมบันเทิง และจากผูท่ีตองการความชวยเหลือหรือเพื่อนของเธอหรือครอบครัว  ปายโฆษณาและ
โปสเตอร แมวาสวนใหญจะเปนภาษาอังกฤษก็ตาม ถูกแขวนไวและกระตุนใหมีการรายงาน องคกรเอกชน
บางที่ทําการหาเองโดยการสงอาสาสมัครไปบารคาราโอเกะและอาบ อบ นวดเพื่อหาผูหญิงและเด็กที่ถูกคา
มนุษย 
 
แนนอนวาผลก็คือตํารวจไดรับรายงานที่เปนการมุงราย ปลอมหรือรายงานที่ผิดพลาด  ตํารวจบอกวางาน
ตอตานการคามนุษยท่ีพวกเขาทําสวนใหญ และรายงานที่ไดรับสวนมากจะเกี่ยวของกับผูเยาว  และผูหญิงที่
อายุ 15 - 18 ป   และบอกวาทํางานในบารคาราโอเกะและบังคับใหคาประเวณี    อยางไรก็ตามการรายงาน
มักจะไมถูกตอง ตัวอยางเชนตํารวจในภาคเหนือของประเทศไทยคาดวาแค 1 ใน 10 เคสเทาน้ันท่ีมีการ
รายงานของการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีท่ีเปนกรณีท่ีเกิดข้ึนจริง73 
 
ตํารวจไดตั้งประเด็นวาอีกเหตุผลหน่ึงที่วาทําไมขอมูลที่มีถึงความขัดแยงกันมาก คนท่ีรายงานการคามนุษย
มักจะสับสนระหวางการยายถ่ินท่ีผิดกฎหมายกับการลักลอบขนคนขามชาติกับการคามนุษย สาธารณชนหรือ
องคกรเอกชนจะรายงานเบ้ืองตนถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึนท่ีสงสัยวามีการคามนุษยซึ่งเกี่ยวพันกับผูคนจํานวน
มาก อยางไรก็ตามหลังจากที่มีการสอบสวนมักจะพบวาคนที่เกี่ยวของมีจํานวนนอยกวาน้ันหรือไมมีผูท่ีถูกคา
มนุษย หรือมีการจบัหรือมีการดําเนินคดเีลย74  
 
องคกรตอตานการคามนุษยอางวาการท่ีมีความผิดพลาดระหวางตัวเลขของรายงานฉบับแรกของการคา
                                                           
73  สัมภาษณเจาหนาทีต่ํารวจจากหนวยตอตานการคามนุษย ภาค 5 เชียงใหม กรกฎาคม 2554 

74  กาตอบกลับจาก เจาหนาทีต่าํรวจจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่การประชุมการรายงานลากรตอบรับอยางฉับพลัน
กรณีการคามนุษย  พัทยา กรกฎาคม  พ. ศ 2554 
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มนุษยและการจับจริงนั้น เปนปญหาของการขาดการฝกอบรม ขอมูลและการติดตามจากตํารวจและพนักงาน
อัยการในประเทศไทย 
 
การแตกแยกระหวางหนวยงานถูกเติมเชื้อไฟจากการขาดคํานิยามท่ีแทจริงของการแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบในพระราชบัญญัติฯและการตอตานจากพนักงานบริการแรงงานขามชาติและผูเยาวผูซึ่งถูกคัดเลือกให
เปนบุคคลที่ถูกคามนุษย 
 
การท่ีจะจับเพื่อที่จะดําเนินคดีการคามนุษยนั้นตองมีหลักฐานที่เพียงพอและการใหปากคําของผูท่ีไดรับ
ผลกระทบตองนาเชื่อถือ ท้ังตํารวจและองคกรเอกชนรายงานวายากท่ีจะใหมีการใหปากคําจากผูหญิงหรือ
เด็กผูซึ่งไมไดบอกวาตนถูกคามนุษย ไมไดมองหาการชวยเหลือ ไมไดอยากใหมีการชวยเหลือหรือเหตุผล
งายๆคือไมสามารถที่จะเกี่ยวพันในคดีท่ีตองใชเวลานาน แตพอใจที่จะยายไปทํางานท่ีใหมหรืออยากกลับ
บานมากกวา 
 
ถึงแมวาจะมีหลักฐานที่ขัดแยงกันแตองคกรเอกชนที่ตอตานการคามนุษยหลายท่ียังคงยืนยันวายังมีผูเยาว
และเด็กจํานวนมากท่ีถูกคามนุษยเขาสูอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย 
 
เขาอางอยูตลอดวาเห็นเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กสาวชาวลาวอายุระหวาง 14-16 ป ไดถูกคามนุษยเพื่อ
บังคับเขาสูการคาประเวณีในประเทศไทย อยางไรก็ตามส่ิงที่พวกเขาบอกไมไดสะทอนเลยในองคความรู
ของชุมชนพนักงานบริการ ตํารวจท่ีตอตานการคามนุษย เจาหนาท่ีรัฐในสถานสงเคราะหหรือศาล 
 
เราพบวาองคกรตอตานการคามนุษยมีการติดตอที่นอยและประสบการณเพียงนิดหนอยกับชุมชนพนักงาน
บริการ พวกเขามีความยากลําบากท่ีจะเขาใจการทํางานของเราและไมสามารถท่ีจะแยกความแตกตาง
ระหวางผูเยาวและผูใหญ พึงพอใจที่จะมองเราทุกคนเปน “เด็กสาว“ หรือ “เหยื่อ” ความสับสนไมมีท่ีวางให
เราซึ่งเปนผูหญิงทํางานท่ีเปนอิสระและสามารถท่ีจะนําพวกเขาไปสูการปรับใชการตีความของการคามนุษย
ในพระราชบัญญัติฯ  
 
“ประการแรกคือผูหญิงบางคนกลายเปนเหยื่อการคามนุษยไปโดยอัตโนมัติเพราะวาอายุไมถึง 18 
ป ประการท่ีสองคือผูหญิงบางคนเดินทางมาในกระบวนการที่หลอกลวง หรือลอลวง แตวามีไมมาก 
ประการท่ีสาม บางคนไมมีทางเลือกในชีวิต เธอมีหน้ีและหลายคนมาท่ีน่ีเพื่อทํางาน ปญหาคือการ
ขาดขอมูลท่ีไดรับ เธอสวนใหญไมเต็มใจท่ีจะทํางานบริการในตอนแรกแตเราคิดวาเธอกลายเปน
เหยื่อเพราะวาไมมีทางเลือกอื่นๆ75” 
    ผูอํานวยการ  หนวยประสานงานเพื่อตอตานการคามนุษย ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย 
 
“ฉันทํางานมาแลวตั้งหลายงาน กอนจะมาเปนพนักงานบริการ ฉันถูกแสวงหาประโยชนจากทุกงาน
ท่ีทํา การเปนพนักงานทําใหฉันเปนอิสระท่ีสุด มีอิสรภาพและสภาวะท่ีดีท่ีสุด เหมือนกันกับเพื่อน
ของฉันทุกคน เราขอบคุณท่ีคุณมีความหวงใยแตกรุณาอยามาชวยเหลือฉันเลย” 
                 พิม, ภาคีในการทําวิจัย, พนักงานบริการจากพมา, เชียงใหม 
 
ทําไม ? การดําเนินคดีและการปราบปราม แนวทางในการใชกระบวนการยุติธรรมอาญา 
 
การใชการเขาบุกจับ การชวยเหลือ การจับและการดําเนินคดีผูคามนุษยถูกใชเปนยุทธศาสตรหลักในการ
ตอตานการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีในประเทศไทย 
 
จากที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 2 การบุกจับในสถานบันเทิงไดมีการดําเนินการในหลายวัตถุประสงคและ
คอนขางจะธรรมดา พนักงานบริการแรงงานขามชาติสวนใหญท่ีรวมทําวิจัยกับเรามีประสบการณในการถูกเขา
บุกจับโดยตาํรวจในขณะท่ีทํางานในประเทศไทย  
  
ไมมีขอมูลที่ใหสาธารณชนเขาถึงไดในสวนของตัวเลขท่ีแทจริงของการบุกจับ โดยเฉพาะที่มุงเปาไปที่การคา
มนุษย ในงานวิจัยของเรา 2 ใน 9 เมืองที่เราไดลงพื้นท่ีมีประสบการณในการท่ีตํารวจเขาบุกจับใน พ. ศ .2554   
การคนหาการรายงานของส่ือออนไลนในสวนของการบุกจับการคามนุษยในอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย
แสดงใหเห็นวา ในรอบ 3 ปทีผานมา (มิถุนายน 2551- มิถุนายน 2553   ) มีการรายงานการบุกจับ 33 ครั้ง 
                                                           
75

 สัมภาษณผูอํานวยการ  หนวยประสานงานเพ่ือตอตานการคามนุษย ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย เชยีงใหม 
กรกฎาคม 2554 
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ในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษออนไลน มีการบุกจับอยางนอย 10 ครั้งตอป การเขาบุกจับสวนใหญจะเกิดข้ึน
ในพื้นท่ีท่ีรูจักกันดีวามีชื่อเสียงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและมีแรงงานขามชาติจํานวนมาก ยกเวนมี
รายงานเดียวท่ีการบุกจับเกิดข้ึนในพื้นท่ีตอนกลางภาคใตของประเทศไทย การบุกจับมักจะเขาไปสถาน
บันเทิง เชน คาราโอเกะ บารและรานอาหารและการบุกจับบางท่ีจะเขาจับท่ีอาบ อบ นวด โรงแรมและบาน 
 
ในหนังสือพิมพภาษาอังกฤษรายงานวามีผูหญิงทั้งหมด  389 คนท่ีถูกจับโดยตํารวจจากการบุกจับและมีการ
คัดเลือกผูเสียหาย 48 คนท่ีระบุวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษย ไมวาเธอจะยินยอมหรือไมก็ตาม กลายเปน
อัตราสวนผูหญิงที่เปนบุคคลที่ถูกคามนุษย 1 คนตอผูหญิงคนอื่นท่ีไมถูกคามนุษย 8 คน องคกรเอกชนได
เขารวมการบุกจับตั้งแตแรกเริ่มและมองเห็นวามีประโยชนท่ีจะเกี่ยวของตั้งแตกระบวนการแรกเริ่มของการ
ชวยเหลือ เพื่อใหการสนับสนุนบุคคลที่ถูกคามนุษยและเพื่อใหมั่นใจวามีหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินคดีกับ
ผูคามนุษย เพื่อหยุดผูคามนุษยไมใหไปคามนุษยคนอื่นๆ76 
 
ในฐานะท่ีเปนพนักงานบริการเรารูวาการบุกจับจะนําไปสูความรุนแรง เหตุการณท่ีนาสะพรึงกลัวซึ่งภัยตอ
ความปลอดภัย สวัสดิภาพและอิสรภาพของเรา นําไปสูการกักขังและมักจะถูกสงกลับ  
 
โดยทั่วไปตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกบัการคามนุษย จะเปนผูนําในการบุกจับ 
เจาหนาท่ีตํารวจในพื้นท่ีอาจจะมีบทบาทหรือไมก็ตามข้ึนอยูกับวาจะไดรับการเชือ่มั่นจากกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยจากสวนกลางหรือไม ตํารวจกองบังคับการปราบปราม
การกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษยมักจะทํางานกับองคกรเอกชนที่ตอตานการคามนุษยเพื่อสืบสวน
สถานท่ีท่ีตองสงสัยวามีการคามนุษย เจาหนาท่ีตํารวจนอกเครื่องแบบจะเขาไปในสถานประกอบการและมอง
หา 3 ประเด็นท่ีเกี่ยวของคือ 
 
“ตอนแรกเราตองเช็คใบหนาของผูหญิงกอนวาดูเปนเด็กหรือไม   หลังจากน้ันก็เช็ความีนายหนา
อยูแถวน้ันหรือเปลาและทายท่ีสุดเราดูวามีการขายบริการหรือไม “ 
(ตํารวจจาก กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย กองกํากับการ 4 
เชียงใหม) 
 
ในความเปนจริงเราเชื่อวาสถานบันเทิงทุกที่ในประเทศไทย ข้ึนอยูกับวาจะมีวาระอะไรซอนเรน  แตสามารถ
ท่ีจะหาผูหญิงที่ดูเด็กได หรอืมีพนักงานคนอื่นท่ีอาจจะถูกเรียกวานายหนาได และอาจจะมีการเสนอการขาย
บริการ แตแนนอนวาน่ีไมใชการคามนุษยโดยการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณีโดย
เด็ดขาด 
 
อยางไรก็ตามหากปจจัยทั้ง 3 ประการไดถูกนําเสนอในการประชุมทีมสหวิชาชีพ (ตํารวจ องคกรเอกชน 
เจาหนาท่ีสวัสดิการ) ทีมสหวิชาชพีจะมีการเจอกันและวางแผนการดําเนินการท่ีเรียกวา 
 “วอรรูม (หองวางแผน) “ เพื่อจัดการการบุกจับ  หากตองมีการเก็บรวบรวมหลักฐานที่มากข้ึนตํารวจอาจจะ
ใชวิธการลอจับ ซึ่งเปนการท่ีตํารวจท่ีเกี่ยวของหรืออาจจะเปนอาสาสมัครปลอมตัวเปนลูกคาและพยายามท่ี
จะจายเงินเพื่อซื้อบริการกับผูหญิง ผูซึ่งถูกสงสัยวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษย ตํารวจมุงไปที่การเก็บหลักฐาน 
อยางเชน เศษเงินท่ีจายคาบริการ  การโอนเงิน ถุงยางอนามัยและใบเสร็จเพื่อใชในการดําเนินคดีมนุษย 
 
เราเชื่อวาหลกัฐานทางธุรกิจ ไมใชเพียงแคธุรกิจบันเทิงสวนใหญจะมีหลักฐานเหลาน้ี ไมวาจะเปน หลักฐาน
การจายเงิน  ถุงยางอนามัย ใบเสร็จหรือหลักฐานการโอนเงินโดยที่ไมจําเปนตองมีการคามนุษยเขามา
เกี่ยวของ 
 
สภาวะแวดลอมโดยธรรมชาติของการกระหน่ําและจูโจมเขาไปในสถานท่ีเพื่อการจับผูคนเปนธรรมเนียมการ
ปฏิบัติ  ในกระบวนการน้ีตํารวจและองคกรเอกชนยังไดรวบรวมหลักฐาน ยึดโทรศัพทมือถือ ของผูหญิง  
พวกเขายังไดถายรูปของผูหญิงที่ถูกจับ ท้ังคนที่สงสัยวาเปนผูคามนุษย ผูหญิงและผูเยาวและสถานที่ท่ีเกิด
เหตุ  รูปภาพจากการเขาบุกจับน้ีมักจะปรากฏในภาพขาวของส่ือมวลชน ซึ่งเปนการละเมิดโดยตรงตอ
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 56 ขอ 3 
  
หลังจากนั้นจะมีการพาผูหญิงไปที่สถานีตํารวจเพื่อการสอบถามและเพื่อคัดเลือกวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษย
หรือไม 

                                                           
76

 สัมภาษณผูอํานวยการ  หนวยประสานงานเพ่ือตอตานการคามนุษย ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย เชยีงใหม 
กรกฎาคม 2554 



~ 73 ~ 
 

องคกรเอกชนที่เปนผูนําในการตอตานการคามนุษย 77 ประมาณการวาการบุกจับสวนใหญ มีเหยื่อที่ถูก
ชวยเหลือ 3-5 คนในจํานวนผูหญิง 10-20 คน ซึ่งทํางานอยางสมัครใจในการเปนพนักงานบริการ อัตราสวน 
1ใน 4 ซึ่งมีอัตราสวนท่ีมากกวาจากการประมาณการจากการรายงานของสื่อที่บอกวา 1 ตอ 8 คน มี
สถานการณไมมากครั้งที่พบวาจะมีผูหญิงที่ถูกระบุวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยในข้ันแรก ไดออกจากสถานที่
นั้นหรือหลบหนีไปเองไปกอนท่ีจะมีการเขาบุกจับ   กลายเปนวามีสถานการณท่ีมีการบุกจับแตไมมีใครท่ีเต็ม
ใจท่ีจะใหมีการชวยเหลือ78 
 
ในความเปนจริงเราพบวาสวนใหญผูหญิงที่ทํางานในภาวะแวดลอมการทํางานท่ีถูกหาผลประโยชนภายใน
อุตสาหกรรมบันเทิงนั้น โดยทั่วเราสามารถท่ีจะหาทางหนีหรือเปลี่ยนสภาวะการทํางานได โดยการชวยเหลือ
จากพนักงานคนอื่น  จากลูกคา หรือในบางกรณีการเปดการเจรจาใหมในสวนของหน้ีท่ีมีและสภาวะการ
ทํางานกับนายจางหรือเจาของสถานบริการ เหตุจากการที่นายจางมีสายสัมพันธใกลชิดกับเจาหนาท่ีท่ีทุจริต  
การท่ีเราไมมีเอกสาร การทําใหงานท่ีเราทําเปนความผิดทางอาญา และการที่เราเลี่ยงไมใหถูกขังหรือ
สงกลับไดตามกฎหมายได ดวยสาเหตุเหลาน้ีพนักงานบริการจะไมคิดถึงการที่จะเขาไปรองทุกขกับ
เจาหนาท่ีของรัฐ 
 
การประเมินอาย ุ
 
สําหรับทุกคน ผูเยาวหรือเดก็ที่ถูกคามนุษยเปนบุคคลที่นาหวงใยมากที่สุด  ซึ่งก็จริงสําหรับบุคคลที่ถูก
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี  องคกรเอกชนที่ทํางานตอตานการคามนุษย  ตํารวจ และ
เจาหนาท่ีรัฐสวนใหญบอกวา พวกเขาเนนไปที่การเอาผูเยาวและเด็กออกจากอุตสาหกรรมบันเทิง จริงๆแลว
ในพระราชบัญญัติฯไดทําใหมั่นวาการดําเนินคดีในความผิดตอผูเยาวและเด็กที่ถูกคามนุษยท่ีถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณีนั้นงายกวาแรงงานผูใหญในอาชีพอื่น  เมื่อบุคคลนั้นเปนเด็กหรือ
ผูเยาว  ตํารวจและพนักงานอัยการไมตองพิสูจนวามีการบังคับหรือแมกระทั่งคําใหการของบุคคลนั้นยอมรับ
วาตนถูกคามนุษย พวกเขาแคตองแสดงการพิสูจนวาบุคคลนั้นอายุต่ํากวา 18 ปจากนั้นการตั้งขอหาการคา
มนุษยก็จะตามมาโดยอัตโนมัติ 
 
อยางไรก็ตามปญหาท่ียังคงอยูคือเมื่อบุคคลถูกสงสัยวาถูกคามนุษย แตผูเยาวผูนั้นไดแจงวาตนเปนผูใหญท่ี
เต็มใจที่จะทํางานบริการ 
 
เหตุการณดังกลาวกอใหเกิดสถานการณท่ีวาเมื่อผูหญิงและเด็กถูกจับจากการบุกจับตามาดวยปฏิบัติการการ
ชวยเหลือตองถูกบังคับใหตองผานการตรวจสุขภาพในความพยายามท่ีจะกําหนดอายุทางชีววิทยา วิธีการท่ี
ใชในปจจุบันคือการเอกซเรยเพื่อตรวจกระดูก 
 

                                                           
77

 สัมภาษณผูอํานวยการ  หนวยประสานงานเพ่ือตอตานการคามนุษย ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย เชยีงใหม 
กรกฎาคม 2554 
78

 รายงานของสือ่ออนไลน   2551-2554 



~ 74 ~ 
 

 
 
การพิสูจนอายุของบุคคลท่ีถูกคามนุษยน้ันสําคัญมากเพราะการระดับบทลงโทษจากการดําเนินคดี
ของการคาเด็กอายุ 15-18 ปน้ันสูงกวาการคาผูใหญ ดังน้ันกรณีดังกลาวก็จะเปนการท่ีตํารวจและ
พนังงานอัยการตองการท่ีจะผลักดันใหมีบทลงโทษท่ีสูงกวาของกรณีการคามนุษยน้ัน`                      
(การสัมภาษณองคการการโยกยายถ่ินฐานระหวางประเทศ มีนาคม 2554) 
 
เมื่อการเขาบุกจับและคัดเลือกผูเสียหายจากการคามนุษยเสร็จส้ินแลว ตํารวจจะยังคงเกี่ยวของในกรณีท่ีมี
ความตองการพยานหลักฐานเพิ่มเติม มิฉะนั้นคดีก็จะผานไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการ
เพื่อการติดตามคดี  การวิจัยของเราพบวาความลาชาในกระบวนการดําเนินการชั้นศาลจนกวาคดีจะส้ินสุดนั้น
มีระยะเวลาตั้งแต 1  - 12 เดือน ระหวางน้ีท้ังบุคคลที่ถูกคามนุษยและพนักงานบริการแรงงานขามชาติก็จะ
ถูกบังคับขังในสถานสงเคราะหของรัฐ (   กรุณาดูเพิ่มเติมจากสวนท่ี  2 ดานลาง) 
 
การชวยเหลือและการคุมครอง 
 
หากพบวามีผูเยาวในการบุกจับสถานบันเทิงและผูใหญท่ีถูกคามนุษยก็จะถูกสงโดยอัตโนมัติไปท่ีสถาน
สงเคราะหของรัฐหรือบานพักที่มีศูนยการคุมครองสงเสริมและพัฒนาอาชีพ  ท่ีนั่นเราจะไดรับการบริการ
ภายใตพระราชบัญญัติฯ ซึ่งรวมถึง การศึกษา การฝกอบรม  การดูแลสุขภาพ การฟนฟูดานรางกายและ
สภาพจิตใจและสิทธิท่ีจะอยูในประเทศไทยชั่วคราว ผูใหญจะมีสิทธิท่ีจะทํางานในประเทศไทยชั่วคราว 
 
ในการวิจัยเรายังพบวาพนักงานบริการท่ีไมไดถูกคามนุษย แตวาตองเปนพยานในการดําเนินคดกีารคามนุษย 
ตองถูกสงไปท่ีสถานสงเคราะหเชนกัน(   กรุณาดูเพิ่มเติมจากสวนท่ี 2 ดานลาง) เปนไปไมไดท่ีจะคาด
ประมาณตัวเลขท่ีแทจริงของผูหญิงและผูเยาวท่ีปจจุบันน้ีอยูภายใตการควบคุมตัวในสถานสงเคราะหใน
ประเทศไทย ตัวเลขจากสถานสงเคราะหอาจจะไมเสร็จสมบูรณหรือไมมีการเปดเผยตอสาธารณชน ถึงแมวา
จะมีการรองขอขอมูลหลายตอหลายครั้งจากทีมท่ีทําวิจัย  องคกรเอกชนไดประมาณวาเหย่ือของการคา
มนุษยโดยทั่วไปอยูในสถานสงเคราะหเฉลี่ยแลว 6-9 เดือน ระหวางท่ีรอคดีในชั้นศาลและไดรับการบริการ
สนับสนุน นั่นอาจจะจริงหากดูจากตัวเลขเฉลี่ย แตการวิจัยของเราพบวาระยะเวลาในการถูกขังนั้นมีตั้งแต 18 
เดือนจนถึง   2 ป ซึ่งเปนกรณีท่ีเกิดข้ึนอยางปกติ 
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สภาวะในสถานสงเคราะห 
 
พนักงานบริการที่ทําวิจัยในงานวิจัยของเราน้ีผูซึ่งเคยไปเย่ียมหรือถูกกักตัวในสถานสงเคราะหหรือบานพัก
ของรัฐไดระบุหลายประเด็นท่ีนาหวงใย ประเด็นหลักคือการกักขังที่ไมเปนการสมัครใจและผิดหลักธรรมชาติ 
ท้ังบุคคลที่ถูกคามนุษยและพนักงานบริการที่ไมถูกคามนุษยแตถูกกักตัวท่ีบานพักของรัฐโดยที่ไมยินยอม 
และบังคับใหมีการฝกอาชพีและเขารับการบําบัดรักษาฟนฟู  
 
“ฉันถูกกักในสถานสงเคราะหถึง 2 ป กอนท่ีจะถูกปลอย” 
   ใหม, ภาคีในการทําวิจัย, พนักงานบริการไทใหญ แมสาย 
 
พระราชบัญญัติฯไดใหอํานาจและความรับผิดชอบในการกักตัวผูหญิงแกกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ถึงแมวาพระราชบัญญัติฯจะระบุวา ตองมีการถามความคิดเห็นของบุคคลที่ถูกคามนุษย  แต
เราไมพบวามหีลักฐานใดๆในกระบวนการไหนหรือเหตกุารณใดที่ทําใหเชื่อวาไดมกีารปฏิบัติจริง แทจริงแลว
นโยบายใหอํานาจแกตํารวจในการบังคับใหผูหญิงกลับไปท่ีบานพักหากพบวาหลบหนีจากบานพักหรือสถาน
สงเคราะห เจาหนาท่ีสถานสงเคราะหท่ีอยูใกลกรุงเทพฯอธิบายกับเราแบบนี้วา 
 
“ผูหญิงท่ีอายุมากกวา 18 ปอยูท่ีน่ีดวยความสมัครใจ แตวาเคาไมใชวาจะไปไหนไดตามอําเภอใจ
เพราะวาเรารับผิดชอบความปลอดภัยและคุมครองเธอ ดังน้ันเราถึงตองตรวจดูวาจะไปไหนและไป
กับใคร’                                    
                                                                           (เจาหนาท่ีบานเกร็ดตระการ) 
 
“ฉันอยูท่ีน่ันเกือบสองป    แตไมเคยไดยินวามีใครออกไปไหน แตวามีบางทีท่ีมีคนหนีแตฉันก็ไมรู
วา เคาหนีไปไดอยางไร” 
                                                          บิม  พนักงานบริการลาว  อุบลราชธานี  
 
ผูเยาวซึ่งอยูในสถานสงเคราะหไมมีสิทธิท่ีจะออกไปไหนไดจนกวาอายุมากกวา 18 ป  แตแมกระทั่งวาอายุ 
18 แลวก็ยังถูกขังตอจนกวาจะมีการหาครอบครัวหรือผูปกครองที่ไดรับการอนุมัติ  แตการไดรับการปลอยตัว
ก็ตองไดรับความเห็นท่ีตกลงจากเจาหนาท่ีสถานสงเคราะหและเจาหนาท่ีสวัสดิการของรัฐ การดําเนินการ
เชนน้ีก็เพื่อเจตนาของรัฐที่จะรับผิดชอบในการคุมครองบุคคลจากการแสวงหาประโยชนในอนาคต และ
เพื่อใหมั่นใจวาเราไดรับการปลอยตัวในสภาวะแวดลอม ท่ีมีการสนับสนุน ปลอดภัยและมั่นคงกับครอบครัว
และชุมชน อยางไรก็ตามกลายเปนการสรางปญหาไปโดยปริยายเพราะสิทธิและความเห็นของผูหญิงและ
ผูเยาวถูกเพิกเฉยจากกระบวนการ 
 
สถานสงเคราะหหลักของรัฐคือบานเกร็ดตระการซึ่งตั้งอยูในพื้นท่ีเกาะและตรงกลางแมน้ําเจาพระยานอก
กรุงเทพฯ ในจังหวัดนนทบุรี  แตกอนเปนพื้นท่ีของคนท่ีติดโรคเรื้อน  ถูกใชมามากกวา 50 ปเพื่อฟนฟู
พนักงานบริการและปจจุบันไดใชในการสนับสนุนผูหญิงและเด็กที่ถูกคามนุษย 
 
ในชุมชนของเราเรียกกันงายๆวา บานเกร็ด ชื่อเสียงไมดีเทาไหรและอยูมาหลายทศวรรษแลว พนักงาน
บริการเลนมุกกับเราวาจะกลัวมากๆหากถูกสงไปบานเกร็ดตระการ เหตุผลหลักเพราะวาชื่อเสียงของสถานที่นี้
ท่ีถูกเรียกวา คุกของโสเภณี 
 
ปจจุบันบานดังกลาวไดถูกสงเสริมจากรัฐและคนอื่นๆใหเปนแบบอยางของการชวยเหลือผูหญิงและเด็กที่ถูก
คามนุษยในประเทศไทย 
 
ระหวางท่ีอยูในสถานสงเคราะห  ผูหญิงมักจะถูกหามมิใหติดตอกับครอบครัว เพื่อนหรือหนวยงานขางนอก
เลย   โดยเฉพาะคนที่กําลังรอใหการในชั้นศาล และนี่เปนความพยายามพิสูจนวาเปนมาตรการในการปกปอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนท่ีถูกสงสัยวามีสวนในการคามนุษย 
 
“บางคร้ังตองใชเวลาหลายเดือนเลยนะ กวาจะแยกเด็กผูหญิงออกจากขางนอกน่ันไดเพื่อท่ีจะ
เกลี้ยกลอมใหรูพอแมของเธอไมดีขนาดไหน” 
                                                          นักจิตวิทยา บานเกร็ดตระการ 
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ในทางปฏิบัตินั่นหมายถึงวาโทรศัพทของเธอถูกยึดและจดหมายหรอืโทรศัพทท่ีมีคนโทรมาจะมีเจาหนาท่ี
คอยตรวจสอบ ผูหญิงที่มีครอบครัวท่ีไมไดส่ือสารภาษาไทยไมไดรบัอนุญาตใหมีการติดตอใดๆเพราะวาไมมี
ใครท่ีสามารถท่ีจะติดตามหรือเซ็นเซอรการส่ือสารไดหากไมใชภาษาไทย 
  
ภาวะเชนน้ีจึงทิ้งใหเธอตองถูกตัดขาดจากภายนอกและจากครอบครัวและชุมชนและไมไดรับการอนุญาตให
ไดรับการส่ือสารและเขาถึงความยุติธรรมหากเธอไดรับการกระทําทารุณในสถานสงเคราะห   หากพิจารณา
เชนน้ีจะเห็นวาเธอไดรับการปฏิบัติเฉกเชนอาชญากรไมใชเหยื่อของการถูกละเมิด 
 
“ฉันอยูในหองขังของตํารวจคร้ังหน่ึง ท่ีน่ันเราจะใชโทรศัพทเมื่อไหรก็ได หากวาเรามีเงิน 10 บาท”                    
ใหม , ภาคีการทําวิจัย, พนักงานบริการไทใหญ แมสาย 
 
บานเกร็ดตระการมีระบบในการลงโทษหากผูหญิงหรือเด็กประพฤติไมดี การลงโทษรวมถึง  การใหขัด
หองน้ํา ไมไดทานขนม และไมอนุญาตใหไดเจอกับผูท่ีมาเยี่ยม 
 
“การไดพบกับครอบครัวท่ีมาเยี่ยมเหมือนกับการไดรับรางวัลเพราะวาเราเอารางวัลน้ีคืนได หาก
ผูหญิงทําผิดกฎ ลงโทษแบบน้ีทําใหเรารูสึกแยมาก เพราะเรารูวาครอบครัวของผูหญิงตองจายเงิน
จํานวนมากเพื่อมาเยี่ยมหาลูกสาว ดังน้ันการลงโทษแบบน้ีไดผลมากที่สุดสําหรับเจาหนาท่ี”…                       
                                                                                 นักจิตวิทยา บานเกร็ดตระการ 
 
อีกทั้งสถานสงเคราะหมีการเลือกปฏิบัติในหลายรูปแบบ ผูหญิงและเด็กทุกคนตองไดรับการศึกษานอก
โรงเรียน (เทียบเทากับประถมและมัธยมศึกษา) ในสถานสงเคราะห  นอกเสียจากวาสติปญญาของผูหญิง
ไดรับการวิเคราะหวาต่ําเกินไป   มีการทดสอบเชนถามคําถามตางๆและหากเจาหนาท่ีลงความเหน็วาผูหญิง
ฉลาดเธอผูนั้นก็สามารถเรียนหนังสือได มิฉะนั้นเราก็ตองเขาฝกการอบรมที่อคติกับเพศสภาพเชนการเย็บผา 
ทําผม ทําตะกราพลาสติก และเครื่องสาน  แกะสลักผลไม ทําอาหารและนวดฝาเทา  และงานการฝมืออื่นๆ  
ผูหญิงไมไดรบัประกาศนียบัตรที่เปนทางการสําหรับการฝกอาชีพนัน้ อยางไรก็ตามกิจกรรมดังกลาวถูกมอง
วาเปนกิจกรรมการฟนฟูไมใชการฝกอาชีพ 
 
ในบริบทท่ีแรงงานหญิงขามชาติสามารถพูดไทยไดแตสําเนียงไมชัดหรือมีขอจํากัดดานทักษะทางภาษา 
หรือผูท่ีถูกปฏิเสธไมใหไดรบัสิทธิทางการศึกษาในประเทศและในประเทศตนทาง สงผลใหเธอไมมี
การศึกษาในภาษาใดๆมักจะถูกตัดสินอยูเสมอวาเปนคนท่ีมีสติปญญาต่ํา หลังจากเวลากวาแรมปท่ีอยูใน
สถานสงเคราะห  เราถูกปลอยตัวโดยไมไดรับการใหการศึกษาใดๆ ไมมีทักษะที่ใชในการหางานในตลาดแร
งานได หรือไมมีคุณสมบัติท่ีเปนทางการ เจาหนาท่ีไดทําแคเพียงสวนนอยในการบูรณาการผูหญิงและเด็ก
คืนสูสังคมหรือโอกาสในการหางานใหมตามจุดมุงหมายของโครงการ 
 
“ฉันถูกปลอยไวในแมสาย ดวยถุงท่ีมีผาท่ีใชทําตุกตาเพื่อขาย ไมมีใครอยากซื้อหรอก ฉันกลับไป
ท่ีนายจางเกา โชคดีท่ีนายจางใหงานเกาทําท่ี บาร คาราโอเกะ ฉันเรียนภาษาไทยกับเอ็มพาวเวอร
ตอนกลางวัน ประมาณ 3 เดือน ตอนน้ีฉันสามารถอานหนังสือพิมพภาษาไทยได และจะลงทะเบียน
เรียนเทอมหนา ฉันเสียเวลาที่มีคาของชีวิตไปต้ัง 2 ปในสถานสงเคราะห” 

ใหม  ภาคีในการทําวิจัย  พนักงานบริการไทใหญ แมสาย 
 

ในทางทฤษฏีแลวผูหญิงตองไดเบ้ียเลี้ยงชีพประจําวันซึ่งบริหารโดยเจาหนาท่ีฝายบริหารของสถาน
สงเคราะห อยางไรก็ตามในบานเกร็ดตระการเจาหนาท่ีบานพักไดบอกกับเราวาแคเฉพาะผูหญิงไทยเทาน้ันท่ี
สามารถเปดบัญชีธนาคารได นั่นหมายความวาในความคิดของเจาหนาท่ีแรงงานหญิงขามชาติไมสามารถท่ี
จะรับเงินคาเลี้ยงชีพได เจาหนาท่ียังรูสึกอีกวาประเทศตนทางควรจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายแตไมมีการคยุ
วากระบวนการอะไรที่จะนําไปสูความจริงที่จะใหมีการจาย  เขายังไดจํากัดการจายคาสนับสนุนครอบครัวแก
ผูหญิงสัญชาติไทยดวยเหตุผลเดียวกัน 
 
อยางไรก็ตามเจาหนาท่ีสถานสงเคราะหและแผนกบริหารในจังหวัดอื่นหาวิธีท่ีจะทําใหมั่นใจวาแรงงานขาม
ชาติจะไดรับสวนหน่ึงของเงินสนับสนุนเชนเดียวกับท่ีคนไทยไดรับ 
 
การแปลภาษาและการสื่อสาร 
 
ในบานเกร็ดตระการและสถานสงเคราะหอื่นๆมีความหวงใยท่ีเกิดข้ึนจากขอคนพบในงานวิจัยนี้คือ  การขาด
ลามแปลภาษาใหผูหญิง   การแปลภาษามักจะไมคอยมีในสถานสงเคราะห บางโอกาสที่มีการจัดลามแตไม
มีคุณภาพ ประเด็นน้ีอยางไรก็ตามดูเหมือนวาจะเกิดข้ึนไมเฉพาะแตในสถานสงเคราะห แตในหลายระยะของ
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กระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงกรณีท่ีตองข้ึนศาล ในการสัมภาษณของตํารวจ และในการบังคับตรวจ
สุขภาพท่ีโรงพยาบาล  ปรากฏวาการใชลามในการส่ือสารกับแรงงานหญิงขามชาติ ผูซึ่งเปนโจทกหรือพยาน
ในคดีคามนุษย เกิดข้ึนบางครั้งคราวและสวนใหญจะอาศัยในรูปแบบลามอาสาสมัครหรือบางครั้งผูหญิงหรือ
เด็กที่เกี่ยวของในคดีเองแปลใหคนอื่นๆ 
 
เหตุผลหน่ึงของการขาดแคลนลามและขาดมาตรฐานในการฝกอบรมนั้นอยูภายใตนโยบายแรงงานขามชาติ 
ลามแปลภาษาไมไดรับการตระหนักวาเปนอาชีพท่ีแรงงานขามชาติทําได นั่นหมายถึงหนวยงานหรือองคกร
เอกชนไมสามารถท่ีจะจางลามไดหรือแมกระทั่งใหเปนอาสาสมัครเพราะจะเปนการละเมิดกฎหมาย เครือขาย
ปฏิบัติการเพื่อแรงงานขามชาติ มูลนิธิรักษไทย มูลนิธิMAP และเอ็มพาวเวอร รวมถึงองคกรอื่นๆไดมีการ
เรียกรองอยางแข็งขันท่ีจะใหรัฐบาลยอมรับ “ลาม” ใหเปนอาชีพท่ีแรงงานขามชาติจดทะเบียนได 
โดยเฉพาะการแปลในเรื่องสุขภาพและกฎหมาย 
 
พยาน  
 
งานวิจัยของเราพบวาในสถานสงเคราะหบางท่ีพนักงานบริการไมไดถูกกักตัวไวเพื่อฟนฟูหรือฟนคืนจาก
การคามนุษยแตขังเพื่อใหเปนพยานในคดีคามนุษย อีกครั้งหนึ่งที่เปนไปไมไดท่ีจะตัดสินวามีจํานวนผูหญิง
เทาไหรท่ีปจจุบันน้ีถูกกักตัวไวในฐานะพยานในประเทศไทย อยางไรก็ตามกระบวนการนี้เต็มไปดวยการ
ละเมิด ผูหญิงที่ถูกกักเปนพยานประสบกับสภาวะเดียวกันกับคนท่ีถูกคามนุษยรวมถึงการถูกบังคับขังในสถาน
สงเคราะห การถูกแยกจากครอบครัวและชุมชน  และถูกเลือกปฏิบัติไมวาจะดวยเหตุของความเปนหญิงขาม
ชาติหรือเพราะเปนพนักงานบริการ  อยางนอยมีการฟองรองหน่ึงคดี (ดูรายละเอียดจากสวนท่ี 2 ดานลาง) ท่ี
สถานการณไดนําไปสูภาวะท่ียากลําบากในสถานสงเคราะห ผูหญิงที่ถูกกักขังไวเปนพยานไมประสงคจะเปน
พยานและไมตองการท่ีจะอยูในสถานสงเคราะห จึงไดกระทําการอยางเงียบๆในการประทวงเพื่อแสดงใหเห็น
การไมใหความรวมมือตอเจาหนาท่ีในสถานสงเคราะห เพราะผูหญิงเห็นวาบทบาทของเจาหนาท่ีในสถาน
สงเคราะหนั้นควรจะใหการสนับสนุนผูหญิงที่ตองการความชวยเหลอืไมใชการกักขังผูหญิงโดยปราศจาก
ความยินยอม 
 

   
 

“ฉันเปนนักสังคมสงเคราะหไมใชพัศดี ฉันอยากจะชวยคนไมใชมีสวนในการขังเธอ“ 
เจาหนาท่ีในสถานสังคมเคราะหในประเทศไทย ท่ีไมประสงคจะเอยนาม 
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ปรากฏวาบอยครั้งที่สถานสงเคราะหมักจะใชเปนท่ีกักตัว ถึงแมวาความจริงเปนการผิดกฎหมายและละเมิด
สิทธิมนุษยชนของผูหญิงที่ถูกกักขังและสรางความลําบากใหกับผูหญิงและเจาหนาท่ีในสถานสงเคราะห
อยางมาก 
 
สิทธิในการทํางาน 
 
ภายใตพระราชบัญญัติฯ  บุคคลที่ถูกคามนุษยท่ีเปนผูใหญท่ีอยูในสถานสงเคราะหมีสิทธิและโอกาสในการ
ทํางานชั่วคราว หากเราตองอยูในปะเทศไทยเพ่ือรอกระบวนการทางกฎหมายหรือกระบวนการในการสงกลับ 
อยางไรก็ตามในงานวิจัยของเราคนพบวาสิทธินี้ไมไดถูกขยายใหผูหญิง ใน พ. ศ . 2554 ครั้งแรกในประเทศ
ไทย มีผูชาย 9 คน ทีถูกคามนุษยในอุตสาหกรรมประมงซึ่งไดอยูในสถานสงเคราะหในภาคใตไดรับโอกาส
อนุญาตใหทํางาน ผูชายไดรับอนุญาตใหออกไปขางนอกสถานสงเคราะหเพื่อทํางานกรรมกรในแตละวัน 
และไดรับคาแรงวันละ 200 บาท (มากกวาคาจางข้ันต่ํา) กลับมาท่ีสถานสงเคราะหในเวลากลางคืน79 มี
ผูชายคนหน่ึงไดรับการอนุญาตใหอยูนอกสถานสงเคราะหกับภรรยาขณะที่รอโอกาสในการใหปากคําใหใน
ชั้นศาล อีกคนมีโอกาสในการออมเงิน 70,000 บาทระหวางท่ีรอ สถานการณเชนน้ีหางไกลกับส่ิงที่เกิด
ข้ึนกับผูหญิงที่ตองอยูในสถานสงเคราะหยิ่งนัก 
 
ไมเคยมีผูหญิงคนไหนท่ีไดรับอนุญาตใหออกไปทํางานหรือรวมกิจกรรมขางนอก 
 
“ในประเทศไทยผูชายท่ีเปนเหยื่อของการคามนุษยและอยูในบานพักสามารถที่จะออกไปขางนอก
ได ในขณะท่ีเขารอคดีในช้ันศาล แตเราไมสามารถใหผูหญิงออกไปได ผูหญิงเราออนแอและมี
ความเส่ียงท่ีจะถูกเลหเหลี่ยมมากกวาผูชายและอาจจะโดนหลอกอีกคร้ัง ก็เลยแทนท่ีโดยการใหอยู
ขางในและเอางานมาใหผูหญิงทําหรือทํางานฝมือ”                        
              นักจิตวิทยา บานเกร็ดตระการ 
 
ผูหญิงที่บานเกร็ดตระการเหมือนกับผูหญิงที่อยูในสถานสงเคราะหอื่นๆ ตองทํางานประดิษฐตุกตาและงาน
ฝมือที่จะขายในรานของสถานสงเคราะห ซึ่งอยูดานหลังของสถานสงเคราะหในเกาะที่ตั้ง ผูหญิงไมไดรับ
คาจางจากงานท่ีทํา และไมมีโอกาสในการตั้งราคาสินคาท่ีผลิตหรอืวาจะนําสินคาไปจําหนายท่ีไหน และ
หากสินคาขายไดจะไดเงิน 70 % ของราคาสินคาน้ัน และสถานสงเคราะหเก็บเงินท่ีเหลือเพื่อเปนคา “วัสดุ
และคาสอน   “หากสินคาขายไมได ผูหญิงก็จะไมไดเงินเลยสําหรับคาเสียเวลาและแรงงาน งานท่ีผลิต
สินคาน้ีไมไดเปนทางเลือก แตเปนส่ิงที่ตองทํา ราคาสินคาในรานราคาระลึกมีตั้งแต 25-300 บาท 
 
ซึ่งกิจกรรมเชนน้ีไมไดเปนไปตามสิทธิของผูหญิงที่จะทํางานภายใตพระราชบัญญัติฯ เปนการเลือกปฏิบัติ
ดวยเหตุผลทางเพศท่ีชัดเจน โดยเฉพาะเปนความโหดรายเพราะเราเปนผูหาเลี้ยงครอบครัว เรารูวา
ครอบครัวจะประสบกับความยากลําบากมากเน่ืองมาจากการท่ีเราถูกกักขังและไมสามารถหารายไดได 
 
ปญหาของสถานสงเคราะหในประเทศไทยไดถูกหยิบยกข้ึนมาหลายตอหลายครั้งโดยองคกรเอกชน นักวิจัย
แมกระทั่งคนอยูในขบวนการเคล่ือนไหวตอตานการคามนุษย เปนประเด็นท่ีตองใหความสําคัญและแกไข  
ในรายงานประจําปสถานการณการคามนุษยของรัฐบาลสหรัฐยังยกหยิบยกประเด็นปญหาน้ีวายังคงมีอยูใน 
พ. ศ . 2554 
 
“มีรายงานอยางตอเน่ืองระหวางปวาเหยื่อการคามนุษยท่ีเปนคนตางชาติผูซ่ึงหนีจากสถาน
สงเคราะห เพราะวากระบวนการทางกฎหมายท่ีลาชาและเราตองถูกสงกลับ ความท่ีไมสามารถหา
รายไดระหวางท่ีรอขึ้นศาลและอุปสรรคดานภาษา และการท่ีไมเช่ือใจเจาหนาท่ีของรัฐ มีการ
รายงานอยูตลอดวาการท่ีเราไมอยากระบุวาตนถูกคามนุษย เพราะวาระบบทําใหหมดกําลังใจ เชน
ปญหาของการท่ีตองอยูในสถานสงเคราะหนาน ตองถูกสงกลับและกระบวนการในช้ันศาล”    
                     (รายงานประจําปสถานการณการคามนุษยของรัฐบาลสหรัฐ พ. ศ . 2554 ) 
 
“สําหรับคนท่ีไมยอมรับงานท่ีพวกเราทําหรือเขาใจผิดตอสภาวะแวดลอมของพนักงานบริการยุค
ใหมในประเทศไทย  เขาอาจจะเช่ือวาอะไรก็ดีกวาสภาพตอนท่ีเขาเจอเรา บางคนที่อยูขางนอก
อาจจะคิดวาการน่ังอยูในบานพัก เย็บผา ไดกินอาหารและอยูฟรี จะดีกวาการทํางานกลางคืนใน
บานสาวมาก  บางทีเขาอาจจะคิดวาเราไมมีอะไรท่ีดีกวาน้ีแลวท่ีจะทําในเวลาของเรา   ดังน้ันเรา
ตองแสดงใหเขาเห็นวากอนหนาน้ีเรามีอิสรภาพ  เรามีรายไดท่ีดีเลี้ยงครอบครัวของเรา เราไมใช
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 จากการสัมภาษณองคการการโยกยายถิ่นระหวางประเทศ (IOM), กรุงเทพฯ มีนาคม 2554 
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ภาระท่ีประเทศไทยตองมารับผิดชอบ เราสนุกกับสิ่งท่ีเราทํา เราตองทําใหเขาเห็นวาเวลาท่ีเรามี 
ครอบครัว อิสรภาพและความเปนอิสระของเราน้ันมีคาเทาๆกับของเขา  แตวาเราจะแสดงใหเขาเห็น
สิ่งเหลาน้ีใหไดอยางไร ” 
                                                      จากการอภิปรายของทีมทําวิจัย 
 
การไดรับคาชดเชย 
 
บุคคลที่ถูกคามนุษยในประเทศไทยมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมวาจะโดยกระบวนการทางอาญาจาก
อาชญากรรมการคามนุษยท่ีมีผูกอข้ึน หรือผานทางศาลแรงงานจากการถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
อยางไรก็ตามดูเหมือนวาผูหญิงที่ถูกคามนุษยเพื่อการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณีไม
คอยมีใครไดรบัคาชดเชยหรือมีการเขาถึงกระบวนการในการเรียกรอง เหมือนกับคนทุกคนหากเราถูกคา
มนุษยเรามีสิทธิภายใตพระราชบัญญัติฯเพื่อใหพนักงานอัยการเรียกรองคาเสียหายจากการกระทําทางอาญา
จากเงินและทรัพยสินของผูคามนุษยเพื่อจายใหเราสําหรับการเยียวยา 
 
พระราชบัญญัติฯอนุญาตใหรัฐยึดทรัพยบุคคลที่ศาลพพิากษามีความผิดและนําเงินไปใสในกองทุนปองกัน
การคามนุษยระดับชาติเพื่อใชในการชวยเหลือบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษยหรือกิจกรรมที่ใชใน
การตอตานการคามนุษย ในปงบประมาณ พ. ศ . 2554 มีการยึดทรัพยท้ังหมดเปนจํานวน 7,000,000 บาท 
 
ขอมูลระดับชาติวาดวยการเรียกรองสิทธิคาชดเชยเปนกระบวนการท่ียากตอการเขาถึง มีการจายคาชดเชยใน
กรณีท่ีเปนแรงงานบังคับของแรงงานขามชาติในอุตสาหกรรมประมง และมีขอมูลหลักฐานที่วาการเรียกรอง
คาชดเชยในชัน้ศาลมีมากข้ึนสําหรับบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษยในปท่ีแลว80  
 
ระหวางท่ีมีการทําวิจัยเราไดเพียรพยายามหารายงานวาดวยคาชดเชยที่ไดใหแกผูเยาวท่ีถูกคามนุษยหรือถูก
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี องคกรเอกชนและเจาหนาท่ีของรัฐโดยทั่วไปไมไดทราบวา
มีการจายคาชดเชยใหบุคคลที่ถูกคามนุษยสูอุตสาหกรรมบันเทิง  เปนประเด็นท่ีนาหวงใยยิ่งเนื่องจากจํานวน
ของเราพนักงานบริการท่ีมีจํานวนมากท่ีตองถูกจับและมีการดําเนินคดีในประเทศไทยแตไมมีกรณีท่ีประสบ
ความสําเร็จทีเ่งินชดเชยจากการคามนุษยมีการรายงานใน พ. ศ . 2553 ในสวนของการคามนุษยหรือถูก
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี 
 
การเรียกรองใหมีการชดเชยเปนเรื่องยากและกระบวนการใชเวลานาน อยางไรก็ตามในพระราชบัญญัติฯได
กําหนดใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีหนาท่ีในการสนับสนุนบุคคลที่ไดรับผลกระทบ
จากการคามนุษยสามารถท่ีจะเรียกรองคาชดเชยผานทางกระบวนการทางกฎหมายได กฎหมายระบุวา
พนักงานอัยการหรือเจาหนาท่ีท่ีสอบสวนตองแจงใหบุคคลทราบวาตนมีสิทธิท่ีจะไดคาชดเชยและพนักงาน
อัยการตองเปนตัวแทนในชั้นศาล การเรียกรองคาชดเชยในแตละกรณตีองไดรับการอนุมัติจากผูพิพากษาท่ี
นั่งบัลลังกในคดีนั้น จํานวนเงินคาชดเชยใหข้ึนอยูกับความรายแรงของอาชญากรรมที่กอข้ึนและจํานวน
ทรัพยสินของผูคามนุษย 
 
กระบวนการท้ังหมดนี้ใชเวลากวาแรมปกอนท่ีจะเสร็จส้ินไมรวมถึงการที่กระบวนการศาลลาชาในการพิจารณา  
โดยแทจริงขอมูลจากสํานักงานอัยการสูงสุดในประเทศไทยแสดงใหเห็นวาคดีการคามนุษยใชเวลา มากกวา 
15 เดือนและมีแค 23 คดีท่ีไดรับคาชดเชยหลังจากกระบวนการส้ินสุด (นอยกวาสองคดีตอเดือน   ) จากการ
ทํางานของพนักงานอัยการท่ีทํางานเต็มเวลา 8 คน81ไมมีขอมูลที่เขาถึงไดในรายละเอียดของคาชดเชยที่
ไดรับ เปนการยากที่จะทราบวาใครไดหรอืไมไดคาชดเชย 
 
การขาดซึ่งการมีอยูของการเรียกรองดังกลาวทําใหเราเชื่อวากระบวนการไมนาจะเกิดข้ึนในลักษณะที่เกิดข้ึน
ประจําและเขาถึงไดสําหรับบุคคลที่ถูกคามนุษยทุกคนในประเทศไทย กระบวนการในการไดรับคาชดเชยนั้น
ตองมีการสืบหาและติดตามตอกับกระทรวงยุติธรรม 
 
เมื่อไมนานมานี้ในเดือนพฤศจิกายน 2554 มีผูเยาวสามคนที่ถูกขัง 8 เดือน และเร็วๆนี้ถูกสงกลับประเทศตน
ทาง ไมมีการเรียกรองคาชดเชยใหผูหญิงทั้งสาม แตละคนไดรับเงิน 4,000 บาทจากองคกรที่ทํางานหลัก

                                                           
80  SIREN ,2553 การตอบรับทางกระบวนการยุติธรรมอาญาตอการคามนุษย ยุทธศาสตรเครือขายขอมูลในการตอบรับ 
โครงการ (ARTIP) AUSAID  และ UNIAP SIREN 
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ดานการคามนุษย Trafcord กอนท่ีจะถูกจับพวกเขาไดรับการจางงานเปนพนักงานเสริฟและนักรองในคารา
โอเกะ และไดเงินเดือน 4,000 บาท และยังมีทิป สวนใหญแตละเดือนรวมรายไดจะมีเงินประมาณ 5,000-
6,000 บาทตอเดือน  ผูหญิงควรจะมีรายไดอยางนอย  40,000 บาทระหวางชวงเวลาท่ีถูกขัง สิบเทา
มากกวาเงินท่ีไดรับ เงินท่ีไดหากเทียบแลวเทากับคาแรงกอนท่ีจะถูกจับแคหน่ึงเดือน หรือบางทีอาจจะเปน
การกระตุนไมใหกลับมาท่ีเมืองไทยอีก  
 
 “เคาใหเงินเราแตละคนคนละ 4,000 บาทและบอกกับฉันวาติดตอพวกเขาไดหากอยากจะทํางาน
เย็บผาท่ีบาน”  

อาหมี่ ภาคีทําวิจัย  อาขาจากรัฐฉาน พมา   
 
ในทางตรงกันขาม คนไทยที่กลับมาประเทศหลังจากที่ถูกคามนุษยในตางประเทศมักจะไดรับคาชดเชยจาก
รัฐบาลในประเทศน้ันประมาณ   30,000 บาท ซึ่งเงินสวนน้ีแยกมาจากเงินท่ีไดรับจากคาชดเชยท่ีศาลใน
ประเทศนั้นส่ังใหไดรับและไมไดมีขอแมวาจะตองใหการเชนไรในชั้นศาลถึงจะๆไดรับเงิน 
 
ถึงกระนั้นความรูสึกของคนท่ีถูกคามนุษยจะยังคงเควงควาง  แตเงินทุนท่ีบริหารจัดการโดยองคการระหวาง
ประเทศและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยสามารถท่ีใชสําหรับกิจกรรม เชนการให
การศึกษา คาใชจายดานสุขภาพหรือการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทย ไมสามารถใชอยางเสรีและมีเง่ือนไข 
เชน ไมควรใชในการจายหน้ีท่ีเกิดจากการยายถ่ินและจํานวนนอยที่สามารถใชไดกับส่ิงพื้นฐานท่ีจําเปนตอ
ชีวิต 
 
การถูกสงกลับเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได 
 
ระยะเวลาที่ยาวนานในการกักขังบุคคลในสถานสงเคราะหในประเทศไทยนั้นสาเหตุมาจากความลาชาใน
กระบวนการการสงกลับ  ในพระราชบัญญัติฯและในการอภิปรายเรื่องการตอตานการคามนุษยถูกเรียกวา การ
กลับคืนภูมิลําเนา  แตประสบการณของพนักงานบริการแรงงานขามชาติเรียกมันวาการถูกสงกลับ เพราะไมมี
องคประกอบของความยินยอมในกระบวนการ ไมมีการเคารพประสบการณของการมีชีวิต เราจงึเรียกวาการ
สงกลับในงานวิจัยของเรา ปรากฏวาในรายงานเอกสาร การสงกลับของบุคลที่ถูกคามนุษยคอนขางจะมีความ
ตรงไปตรงมาและครอบคลุม 
 
กระนั้น ถึงแมวาจะมีขอตกลงและบันทึกขอตกลงฯ แบบทวิภาคี และการจัดฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ
เหลือลน กระบวนการสงกลับระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานก็ยังคงเต็มไปดวยความยุงยาก 
 
กระบวนการการสงกลับของบุคลที่ถูกคามนุษยเปนกระบวนการของรัฐตอรัฐ โดยที่มีองคกรเอกชนที่ตั้งใน
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานอํานวยความสะดวก การทําวิจัยของเรามีขอจํากัดในการหารายละเอียด
ลักษณะของกระบวนการสงกลับของบุคคลที่ถูกคัดเลือกวาเปนผูเยาวท่ีถูกคามนุษยเนื่องจากการถูกแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี    เราไมไดคนพบวากระบวนการที่ใชนั้นเหมือนหรือตางจากที่เกิด
ข้ึนกับบุคคลที่เปนผูใหญหรือกับแรงงานท่ีทํางานในอาชีพอื่นๆ แนนอนวาผูชายท่ีถูกชวยเหลือจากการคา
มนุษยท่ีถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการทํางานประมงไมไดผานกระบวนการแบบเดียวกันและไมมี
การลาชาในกระบวนการ82  
 
ในข้ันแรกบุคคลจะถูกสัมภาษณถึงสภาวะแวดลอมของบานผูหญิงโดยเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและ
เจาหนาท่ีสวัสดิการจากประเทศไทยและเจาหนาท่ีจากประเทศตนทางซึ่งโดยทั่วไปจะเปนเจาหนาท่ี
สถานทูต เจาหนาท่ีในประเทศตนทางซึ่งบางครั้งไดรับการชวยเหลือจากองคกรเอกชนจะเริ่มหาเบาะแส
ครอบครัวจากขอมูลที่ไดให  หากพบครอบครัวแลวมีการประเมินวาครอบครัวพรอมที่จะรับคืนผูเยาวท่ีถูกคา
มนุษยประกอบกับความสามารถของครอบครัวในการปองกันมิใหถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบซ้ําใน
อนาคต 
 
หลังจากที่ประสบความสําเร็จในการประเมินและการติดตอ บุคคลจะถกูสงไปท่ีชายแดนไทย-พมา มีการสง
ตัวใหเจาหนาท่ีท่ีอยูอีกฝง บางครั้งผูหญิงตองถูกขังอีกครั้งโดยรัฐบาลในประเทศของตนกอนท่ีจะสงกลับ
บานหรือเจอกับครอบครัวอีกครั้ง 
 
สําหรับคนไทยท่ีกลับมาจากตางประเทศ  องคกรเอกชนและเจาหนาท่ีสวัสดิการจะใหการสนับสนุนและ
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ติดตามหาบุคคลหรือครอบครัวอยางมีเง่ือนไขภายในระยะเวลา 3 ป การใหการสนับสนุนรวมถึง การให
คําปรึกษา เง่ือนไขทางสังคม การศึกษาและการสนับสนุนทางอาชีพ อยางไรก็ตามกระบวนการในการขอ
ความชวยเหลอืจะมีความยุงยากตามเงื่อนไขราชการ บุคคลสามารถไดรับการสนับสนุนดานการเงินมักจะ
ไดรับอุปกรณในการประกอบอาชีพแทนเงินจากองคกรเอกชนเพื่อใชในการหารายได ตัวอยางเชน ผูหญิง
ไดรับจักรเย็บผาเพื่อตั้งรายเย็บผา 
 
ท้ังเจาหนาท่ีไทยและองคกรเอกชนยืนยันถึงปญหาของระยะเวลาหลายวันท่ีตองใชในกระบวนการสงกลับ
ระหวางรัฐ 
 
ในพมามีสาเหตุหลายประการที่ทําใหมีการลาชาอยางเรื้อรัง  ผูคนจํานวนมากจากพมาไดยายถ่ินเพื่อหนีการ
ประหัตประหารจากรัฐบาลพมา  ผูหญิงสวนใหญมาจากรัฐที่มีกลุมชาติพันธุและมีสงครามการตอสู และมีการ
ใชการขมขืนเปนอาวุธสงคราม ทําใหผูหญิงและเด็กมีความเส่ียงโดยเฉพาะ 
 
เราไมสามารถหาไดวามีการคุมครองอยางเปนระบบในระบบการสงกลับเพื่อคุมครองบุคคลที่อาจจะเส่ียงจาก
การประหัตประหารจากรัฐบาลพมาหรือกลุมติดอาวุธกลุมอื่นหลังจากที่ผูหญิงกลับไปแลว 
 
ใน พ ศ . 2554 มีการกลาวหาวา กองกําลังกะเหรี่ยงประชาธิปไตยฝายพุทธ ( ดีเคบีเอ) ซึ่งเปนฝายเดียวกับ
ทหารพมาไดมีสวนเกี่ยวของในการกรรโชกเงินกอนใหญจากหรือบุคคลที่ถูกคามนุษยท่ีถูกสงกลับฝงพมา
จากฝงไทย 83 ยิ่งกวาน้ัน มีการยืนยันจากพนักงานบริการที่มาจากพมาทุกคนถึงทัศนคติท่ีดูถูก  ตัดสินคน
และมักจะอาฆาตของเจาหนาท่ีพมาตอผูหญิงที่ถูกสงกลับหลังจากท่ีมีการคัดเลอืกวาเปนบุคคลที่ถูกคา
มนุษยในอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย 
  
ความลาชายังมีสาเหตุมาจากการท่ีส่ิงที่เปนโครงสรางพื้นฐานในพมาโดยเฉพาะในพื้นท่ีกลุมชาติพันธุท่ี
ไมไดรับการสนใจมาหลายทศวรรษ ชื่อถนน เลขท่ีบานและแมกระทั่งชื่อเมืองอาจจะไดรับการรูจกัในหลาย
ชื่อและไมมีการบันทึกที่เปนทางการ  นอกจากนั้นคนที่มีประสบการณกับเจาหนาท่ีพมาจะระมัดระวังที่จะบอก
วาตนอยูท่ีไหนจริงๆ 
 
“แมกระท่ังในกระบวนการของการพิสูจนสัญชาติ เจาหนาท่ีจะมาท่ีบาน มาดูวาเรามีเงินเทาไหร 
เพื่อใหเห็นวาเรามีการใชชีวิตอยางไร เพราะวาจะไดประเมินไดถูกวาจะเรียกเก็บเงินภาษีจากเรา
เทาไหร บางทีเคาอาจจะทําเหมือนกันก็ไดนะหรือวาอาจจะแยยิ่งกวาน้ันหากเราถูกคามนุษย“ 
                                                         นวน ภาคีทําวิจัย พนักงานบริการไทใหญ  
 
เมื่อพนักงานบริการขามชาติซึ่งเปนสวนหนึ่งของ Empower กลับบานชั่วคราวท่ีประเทศจีน พมา ลาว ผูหญิง
มักจะสงขาวใหเราทราบประจําไมวาจะเปนทางโทรศัพท face book หรือทางเครือขายท่ีกวางขวางของ
พนักงานเอง 
 
มีความตางอยางชัดเจนเมื่อบุคคลถูกสงกลับจากกระบวนการท่ีเปนทางการในสวนของรัฐเรื่องคามนุษย เมื่อ
ผูหญิงกลับไปแลว แทบจะไมมีหรือไมมกีารติดตามเลย องคกรเอกชนที่ทํางานตอตานการคามนุษยได
ยอมรับวาไมมใีครติดตอกลบัมาเลย เราไดทราบวาองคกรเอกชนและรัฐบาลในประเทศไทยมีอุปสรรคมากใน
การติดตามหรอืแมกระทั่งการจัดประชุมเพือ่ติดตามกระบวนการ 
 
ในพมาการตดิตอส่ือสารและการวางแผนตองไดรับการอนุมัติจากฝายบริหารสวนกลางของทหารพมา  มักจะ
ไมมีการอนุญาตหรือมีการอนุญาตแบบมีเง่ือนไขท่ีทําใหการประชุมไมมีประโยชน องคกรเอกชนระหวาง
ประเทศกลุมหนึ่งบอกกับเราวาศูนยไทยไมเคยไดมีโอกาสพบกัน  แมกระทั่งการพบปะที่ไมเปนทางการ เชน
การทานอาหารเย็นรวมกันในแตละฝงของชายแดนกับเจาหนาท่ีท่ีอยูในฝงพมา นอกจากนั้นการเดินทางถูก
จํากัดในพมา นั่นหมายถึงในความเปนจริงเปนไปไมไดท่ีองคกรเอกชนหรือเจาหนาท่ีของรัฐในฝงไทยจะ
ทราบวาบุคคลที่พวกเขาสงกลับไปไดรับการสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม หรือปลอดภัยในพมาหรือไม 
 
ในลาวและจีนโดยทั่วไปมีการขาดแคลนองคกรเอกชนและไมมีการประสานงานติดตามจนถึงปจจุบัน ผูหญิง
และเด็กที่กลับไปที่ลาวจะตองสงกลับไปท่ีเมืองหลวงที่ซึ่งเธอจะถูกขังอีก  12 เดือนกอนท่ีจะมีการจัดการให
กลับบาน ประเด็นน้ีไดมีการหยิบยกอยางชัดเจนในรายงานสถานการณการคามนุษยประจําปของประเทศไทย 
โดย รัฐบาลสหรัฐ 2554 
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เปนเร่ืองตลกรายท่ีเวลาท่ีผูหญิงกลับไปถึงบานแลว กลายเปนวาผูหญิงซ่ึงเปนบุคคลท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการคามนุษยหรือถูกคามนุษยน้ันตองอยูในหองกักมากกวาเวลาท่ีคนท่ีถูกพิพากษา
วามีความผิดฐานคามนุษยติดอยูในคุก 
 
มีเงินทุนท่ีใชไดจากองคกรเอกชนที่ตอตานการคามนุษยท่ีสนับสนุนคนที่จะถูกสงกลับไปที่พมา  ลาวและ
กัมพชูา อยางไรก็ตามในความเปนจริงไมสามารถเขาถึงได องคกรเอกชนบอกวาน่ันเปนเพราะวาผูหญิงไม
สามารถเปดบัญชีธนาคารได ในประเทศไทยหรือในประเทศของตนและไมสามารถท่ีจะถือเงินสดไปได
ระหวางเดินทางกลับบาน  เพราะตามปกติจะถูกเจาหนาท่ีในประเทศไทยหรือในประเทศของตนที่ทุจริตยึด
เอาไปได 
 
อยางไรก็ตามแรงงานขามชาติ รวมถึงผูหญิงที่มาจากพมาปกติแลวจะสงเงินกอนใหญกลับไปใหท่ีบาน หาก
มีการเชื่อวาผูหญิงจะสามารถจัดการกับเงินเองได เรามั่นใจวาผูหญิงและเด็กจะสามารถหาทางท่ีปลอดภัย
เพื่อจะสงเงินใหครอบครวัได  
 
ท้ังองคกรเอกชนและเจาหนาท่ีของรัฐยอมรับวาหลายคนที่ถูกสงกลับขามชายแดนไปแลวจะหันหลังกลับมา
ท่ีประเทศไทยอีก เราพบวาน่ีเปนผลลัพธโดยธรรมชาติของการใชยุทธศาสตรท่ีมิไดแยกอยางชัดเจนระหวาง
พนักงานบริการแรงงานขามชาติ  พนักงานเสริฟ การลักลอบขนยายแรงงานขามชาติ  การกูเงิน แรงงานขัด
หนี้ พนักงานบริการและการคามนุษย  อีกทั้งยุทธศาสตรในปจจุบันไมมีหนทางที่จะแกสาเหตุของการคา
มนุษยหรือสนองความตองการของบุคคลที่ถูกคามนุษย 
 
“เรามาเพื่อสรางชีวิตใหมใหครอบครัว ไมไดมาเพื่อใหสงกลับบานดวยมือเปลาและรูสึกอัปยศ หาก
มีเร่ืองเลวรายกับเรา เราตองการเปล่ียนท่ีทํางานใหมเพื่อหานายจางใหมท่ีดีกวา “  

แดง หมู , ภาคีการทําวิจัย, พนักงานบริการแรงงานพมา, แมสาย 
 
“หลังจากท่ีถูกกักซะนาน ฉันตองกลับไปท่ีบาน เพื่อไปใหครอบครัวเห็นวาสบายดีและจะตรงดิ่ง
กลับมาประเทศไทย” 
                                            บิม , ภาคีการทําวิจัย, พนักงานบริการแรงงานลาว อุดรธานี 
 
องคกรเอกชนบางที่ระบุวาการใหการอบรมและฝกทักษะที่มีใหบุคคลที่ถูกคามนุษยในประเทศไทยนั้นมี
ขอจํากัดและไมมีโอกาสในการทํางานเน่ืองมาจากขาดการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 84 ในขณะเดียวกันไมมีทาง
เลยที่จะตรวจสอบตัวเลขของผูท่ีกลับมาประเทศไทย จากการเพียรหาหลักฐานที่มีเราพบวาคนสวนใหญ
กลับมาทํางานในไทยภายในหน่ึงปหลังจากที่ถูกสงกลับ 
 
องคกรเอกชนที่ตอตานการคามนุษยและเจาหนาท่ีของรัฐไดระบุอยางรวดเร็วถึงความยากจนและการวางงาน
ภายในประเทศเพื่อนบานเปนสาเหตุหลักของการคามนุษย85 
 
อยางไรก็ตามการวิจัยแสดงใหเห็นวาในขณะท่ีความยากจนและการวางงานเปนสาเหตุหลักของการคามนุษย 
แตการท่ีผูหญิงไมสามารถเขาถึงเอกสารการเดินทางและการจํากัดดานคนเขาเมืองรวมกับการบังคับใช
กฎหมายและมาตรฐานแรงงานที่มีนอย รวมถึงความลาสมัยท่ียังมีการทําใหงานบริการเปนความผิดทาง
อาญา ส่ิงเหลาน้ีประกอบกันและสรางพื้นท่ีใหมีการคามนุษย 
 
การปองกัน –หยุดการคามนุษยผานทางการใหการศึกษาและสรางตระหนัก 
 
กิจกรรมการปองกันการคามนุษยในประเทศไทยที่มีการรายงานพบวา การรณรงคสรางความตระหนัก การ
ฝกอบรม การจัดการอภิปราย  เอกสารส่ิงพิมพหรือเอกสารในภาษาของแรงงานและโครงการที่มุงเปาไปที่
กลุมเปาหมายหรือกลุมท่ีถูกคัดเลือกวาเปนกลุมท่ีมีความเส่ียงสูงตอการคามนุษย 
 
จากรายงานของรัฐบาลแจงวาระหวาง พ .ศ . 2553- ตนป 2554 ไดเขาถึงประชาชนมากวา 3,000 คนผูซึ่ง

                                                           
84

 สัมภาษณมูลนิธิ ศูภนิมิต เชียงใหม มีนาคม  2554 
85

 การประชุมระหวางรัฐบาลไทยและลาวเรื่องการตอตานการคามนุษย  มุกดาหาร  มิถุนายน 2554 
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เปนกลุมท่ีมีความเส่ียงสูงและเขาถึงนายจางประมาณ 2,000 คน เพื่อสรางความตระหนักเรื่องการคามนุษย 
 
 
ในชวงระยะเวลาเดียวกัน Empower ซึ่งมีทรัพยากรท่ีนอยกวามากไดเขาถึงพนักงานบริการประมาณ 30,000 
คน รวมถึงพนักงานบริการแรงงานขามชาติ ในหลายสวนของอุตสาหกรรมบันเทิง 
 
ในตนป พ .ศ . 2554 พนักงานบริการในเชียงใหมไดรบัการเชิญผานทาง Empowerเพื่อเขารวมการฝกอบรม
ท่ีจัดโดยองคกรเอกชนเรื่องการคามนุษย   เปนการประชุมหนึ่งวันท่ีมีผูฟงการนําเสนอคําบรรยาย 100 ท่ีสวน
ใหญเปนเด็กผูชาย   นี่เปนครั้งแรกที่เราไดยินการใหการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่ออุตสาหกรรมบันเทิง 
 
ในชวงแรกของการทําวิจัยไมมีพนักงานบริการแรงงานขามชาติคนไหนที่เคยไดยินหรือเขาใจมโนคติของคํา
วา “การคามนุษย  “และไมมีใครทราบวามีพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการคามนุษย แตผูหญิงสวนใหญเขาใจ
คําวา “ถูกหลอก   “ แตดังที่ไดกลาวไปแลวในบทท่ีหน่ึงวาถึงแมจะเปนเรื่องเกาแตวาไมใชประเด็นปกติท่ี
ผูหญิงเห็นหรือมีประสบการณในการทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงในปจจุบัน 
 
การขาดความตระหนักถึงกฎหมายเกี่ยวกับการคามนุษยในหมูพนักงานบริการชี้ไปท่ีความลมเหลวของ
โครงการปองกันการคามนุษยระดับชาติในประเทศไทย ถึงการเขาถึงกลุมท่ีถูกหาวาเปนกลุมท่ีมีความเส่ียง
สูง 
 
เจาของสถานบันเทิงและนายจางในอุตสาหกรรมบันเทิงยังคงมีความเขาใจท่ีนอยนิดตอขอมูลเรื่องการคา
มนุษย เจาของสวนใหญเคยไดยินและมีมโนคติเรื่องการคามนุษยอาจจะทางทีวี   จากตํารวจหรือจากเพื่อน
แตไมไดหมายความวาเขาจะเขาใจวามันเกี่ยวของกับเขาหรือธุรกิจท่ีเขาทํา บางคนเห็นวาสวนมากจะ
เกี่ยวกับการที่แรงงานขามชาติไมมีบัตรประจําตัว 
 
สวนคนท่ีทราบดีอยูแลววามีกฎหมายการคามนุษยมองวามันเปนการเปดโอกาสใหตํารวจท่ีทุจริตไดทําการ
กรรโชกเงินจากพวกเขาอีก   คนท่ีจางแรงงานขามชาติมีประสบการณในการเรียกรองใหเพิ่มเงินใตโตะให
ตํารวจนับตั้งแตมีการประกาศใชกฎหมายฉบับน้ี 
 
เนื่องจากวานายจางและผูจัดการเปนบุคคลเบ้ืองตนท่ีตัดสินใจเกี่ยวกับการจางและสภาพการทํางานของเรา  
ดังนั้นจะมีประโยชนหากมีการรณรงค ดําเนินการจัดการศึกษา รวมถึงการเนนไปที่บทลงโทษสําหรับการคา
มนุษย ดวยจุดมุงหมายเชิงบวกเพื่อเปนการลดการแสวงหาประโยชนและปรับปรุงสภาพการทํางานใน
อุตสาหกรรมของเรา 
 
อุตสาหกรรมของเราคอนขางจะเปดและงายในการเขาถึงทั้งพนักงานบริการและนายจางประกอบดวยการ
ออกแบบโครงการปองกันและการใหการศึกษาท่ีเหมาะสม อยางไรก็ตามกิจกรรมการปองกันการคามนุษย
เพื่อแกไขปญหาการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีนั้นกลับปรากฏวาเนนไปที่โครงการขององคกร
เอกชนในจังหวัดหรอืชุมชนท่ียากจนกวาเพื่อใหขอความที่เตือนบงเพื่อตอตานการคาประเวณี โครงการให
โอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพสําหรับผูหญิงและเด็ก เปนเรื่องที่ดีท่ีวาผูหญิงและเด็ก
สามารถท่ีจะเขารับสิทธิทางการศึกษาผานโครงการน้ีและเสริมสรางทักษะของตัวเอง รวมถึงความมั่นใจ   
อยางไรก็ตามเปนเรื่องที่นาผิดหวังที่กิจกรรมตางๆเหลาน้ีไมไดจัดใหเพื่อผลประโยชนของผูหญิงโดยแทจริง 
เพราะที่จริงแลวเปนการปองกันการคามนุษยเทาน้ันเอง 
 
ยิ่งกวาน้ันเรื่องที่สับสนคือ ถึงแมวาจะมีการใหทุนและทรัพยากรมาที่ใชในการรณรงคปองกันและสรางความ
ตระหนักระดับชาติแกองคกรเอกชนมากกวา 60 องคกรและกระทรวงหลายกระทรวงของรัฐ แตผูหญิงที่
ทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศยังมีขอจํากัดในความรูเกี่ยวกับประเด็นการคามนุษยในสวนของการ
ปองกันและคุมครอง 
 
เงินทุน –เอาเงินมาใหดูกอน 
 
ความไมโปรงใสในการใชจายงบประมาณของรัฐในกิจกรรมการตอตานการคามนุษยในประเทศไทย   ทีม
วิจัยไดขอขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดคาใชจายของรัฐในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการคามนุษยได แตไมมีการตอบ
จากรัฐ  ไมมีรายงานขอมูลที่ทําใหประชาชนเขาถึงไดในการบริหารจัดการกองทุน ถึงแมวาจะมีการกําหนดไว
ในพระราชบัญญัติฯ ขอมูลดานลางน้ีไดเปนการสรุปจากขอมูลที่มีอยูนอยที่ปรากฏอยูในท่ีสาธารณะ 
 
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
ลดลง ดวยการสรุปงบประมาณของรัฐบาลไทย87  รายชือ่งบประมาณท่ีใชในการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยทีหมุนเวียนงบประมาณตั้งแต พ. ศ .2552 
 
ขอมูลการจัดสรรงบประมาณแสดงใหเห็นวาใน พ. ศ .2552 มีการจัดสรรงบประมาณ 10 ลานบาท ใน พ. ศ 
2553 ไมไดรบัการจัดสรรงบประมาณและ ใน พ. ศ .2554 ไดรับ 20 ลานบาท อยางไรก็ตามตัวเลขเหลาน้ี
ไมไดแสดงหลักฐานเกี่ยวกับคาใชจริงของรัฐในกิจกรรมการตอตานการคามนุษย 
 
ใน พ. ศ 2553 รัฐบาลอภิสิทธิ์ระบุในสองปท่ีผานมารัฐบาลไทยไดจัดสรรงบประมาณกองทุนการคามนุษย
รวม 8.5 ลานบาท เพื่อชวย 498  คนท่ีไดรับผลกระทบ และเงินอีก 56 ลานใชในการสนับสนุน  103 
โครงการ ท่ีดําเนินงานโดย 61 องคกร การจัดสรรงบประมาณนี้เราเดาวานาจะรวมถึง 7 ลานบาทท่ียึดมาจาก
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 
 
เปนไปไมไดท่ีจะคนควาจากตัวเลขดังกลาวถึงเจตจํานงดานงบประมาณของรัฐบาลไทยเพื่อตอตานการคา
มนุษย หรือประสิทธิภาพหรือการใหความสําคัญในการบริหารงบประมาณโดยรวม ปรากฏวาในตัวเลขของ
การใชจายเบ้ืองตนใน พ. ศ  2552และ ตั้งแต พ. ศ 2553 มีการประมาณการวาไดใชงบประมาณ 30 ลานตอ
ป สวนใหญไดจัดสรรไปที่องคกรหรือหนวยงานที่ทําการอบรมรณรงคดานขอมูลใหตํารวจท่ียังงงและสับสน 
ฯลฯ ซึ่งเทียบเคียงกับจํานวนท่ีนอยในการจัดสรรเพื่อการชวยเหลือบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากการคามนุษย 
 
ประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาตอตานการทุจริตในตําแหนงหนาท่ีของสหประชาชาติใน พ. ศ   2554 
แตคะแนนของประเทศไทยอยูในระดับต่ํา ท่ี 3.5   ใน 10 ในดรรชนีโลกภาพลักษณคอรัปชั่น 89 เจาหนาท่ี
ภายในหนวยของการตอตานการคามนุษยกลายเปนประเด็น 
 
มีประวัติท่ียาวนานของการคามนุษยโดยเจาหนาท่ีของรัฐยอนกลับไปตอนส้ินสุดสงครามโลกครัง้ที่สอง ซึ่ง
ขยายไปหลายระดับ จากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองในทองถิ่นผูซึ่งกรรโชกสินบนจากแรงงานขามชาติและ
ตัวแทน สภารัฐบาลในระดับจังหวัดผูซึ่งปกหลักการทําธุรกิจซึ่งข้ึนอยูกับแรงงานขามชาติ และโดยเฉพาะ
ภายในสวนของสํานักงานตรวจแหงชาต ิจากตํารวจในทองถิ่นจนถึงตํารวจสวนกลางท่ีทํางานในพื้นท่ีท่ีมี
ความเส่ียงตอการคามนุษยสูง 90 ลาสุด ณ เดือนมกราคม พ. ศ   2554 เจาหนาท่ีตํารวจระดับสูง 3 คน 
ทํางานในหนวยตอตานการคามนุษย 3 ถูกยายไปในตําแหนงที่ไมมีบทบาทอะไร อยูระหวางการสอบสวนคดี
ทุจริตและรับเงินสินบน อยางไรก็ตามจนถึงปจจุบันถึงแมวาพระราชบัญญัติจะกําหนดบทลงโทษไวสูงสําหรับ
เจาหนาท่ีท่ีสมคบหรือมีสวนรูเห็นในการคามนุษย แตยังไมมีการดําเนินคดีกับเจาหนาท่ีของรฐั การทําให
สาธารณชนตรวจสอบไดถึงความโปรงใสของรายงานทางการเงินของกองทุนการปองกันและปราบปราม

                                                           
86  บทความ ศูนยปองกันการคามนุษยเปด งบประมาณอัดฉีด 500 ลานบาท หนังสือพิมพขาวสด 29 ตุลาคม 2549 

87   สํานักงบประมาณ, ประเทศไทย–การสรุปงบประมาณ 2551, 2552, 2553, 2554;  

88  บทความ ประเทศไทยกับเจตจํานงในการตอตานการคามนุษย (24/09/2553) 

89
 องคกรเพื่อความโปรงใสระหวางประเทศ  ใหคะแนนประเทศแตละประเทศจาก 0-10 จากศูนยหมายถึงระดับของ

การทุจริตและสบิ อยูในระดับต่าํ 
90

 รายงานสถานการณการคามนุษยประจําปของประเทศไทย โดย รฐับาลสหรัฐ 2554 
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การคามนุษย จะเปนการชวยใหสาธารณชนมีความมั่นใจกับคณะกรรมการฯ 
 
 
ประเด็นของการคามนุษยไดมีเนนจุดไปที่การปฏิบัติการระดับโลก หลายองคกรทั้งที่ไดจดทะเบียนและไมได
จดทะเบียนไดเขาถึงเงินทุนกอนใหญจากหนวยงานของแหลงทุน สหประชาชาติและหนวยงานใหการ
ชวยเหลือของรัฐบาลตางชาติ 
  
รูปแบบสมัยใหมของการใหทุนการชวยเหลือการพัฒนาท่ีตองรวมถึงการมีผูแทนและสามารถตรวจสอบได
ของประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายหรือไดรับผลกระทบจากโครงการที่มีการดําเนินงานน้ัน แหลงทุนของ 
Empowerตามธรรมดาจะกาํหนดใหเราแสดงใหเห็นวาพนักงานบริการมีสวนรวมอยางไรในการออกแบบ การ
ดําเนินการและการประเมินงานท่ีเราทํา ความตองการเชนเดียวกันไดมีกับหลายกลุมท่ีทํางาน ดาน
ส่ิงแวดลอม การยายถ่ิน ชนเผาดั้งเดิม เอชไอวี ผูใชยา มิติหญิงชายและอีกหลายๆประเด็น 
 
อยางไรก็ตามกลุมท่ีทํางานดานการคามนุษยดูเหมือนกับวาจะตางออกไปและไมสามารถตรวจสอบไดจาก
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากการท่ีเขาทํางาน  ตัวอยางเชน พนักงานบริการ  กลุมแรงงานขามชาติ ฯลฯ ไมมี
กระบวนการในการรองทุกข การขาดการตรวจสอบติดตามจากภาคนอกอยางจริงจัง ในการปฏิบัติการและผล
จากการทํางานกับกลุมคนท่ีเขามีวัตถุประสงคจะชวยเหลือ 
  
เราไมสามารถจะจินตนาการไดเลยวาองคกรที่ประสงคใหมีการขจัดการคาประเวณีจะสามารถคัดเลือกและ
ตอบสนองความตองการของบุคคลที่ถูกคามนุษยท่ีถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณีได
อยางมีประสิทธิภาพไดอยางไร ในเมื่อเขาบอกวาการคาประเวณีทุกกรณีเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบ ? 
 
เรายังมีความหวงใยอีกวาองคกรจะสามารถหาจุดสมดลุในการมีความสัมพันธท่ีดีกับกลุมพนักงานบริการ
เพื่อที่จะมีความเขาใจท่ีดีข้ึนและการตอบสนองไดอยางไรเมื่อเขาตองทําตามขอเรียกรองขององคการเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐ ( USAID )ท่ีตองแข็งขันในการตอตานการปฏิรูปตางๆที่พนักงานบริการ
ตองการเพื่อที่จะลดการแสวงหาประโยชนจากอุตสาหกรรมของเรา 
 
 องคการเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐ (USAID) ไดใหทุนตอองคกรไทยที่ทํางานตอตานการคา
มนุษยใน พ. ศ . 2552-2553 จํานวนเงินตั้งแต 2.5 -22.5 ลานบาทตอหนึ่งองคกร สําหรับโครงการ 1-2 ป  
 
สําหรับองคกรเหลาน้ีจะเปนภาวะกลนืไมเขาคายไมออกอยางชัดเจนในการหาทางท่ีจะทํางานกับเราและ
หาทางไมใหเกิดอันตรายกับเงินทุนท่ีไดรับ 
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มันเปนบรรยากาศของการบริหารจัดการผดิๆ มีวาระที่ขัดแยงและขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพของการ
ใชจายงบประมาณทั้งของรัฐและไมใชรัฐและทําใหเราประหลาดใจแคนิดหนอยที่วาทําไมกิจกรรมการ
ตอตานการคามนุษยถึงเปนไปในทางที่ไมถูกตอง 
 
การขาดการประเมินผลกระทบตอการทํางานอยางส้ินเชิงในการทํางานของกลุมท่ีตอตานการคามนุษยและ
การท่ีขาดความโปรงใสตอกลุมท่ีไดรับผลกระทบเปนส่ิงท่ีไมสามารถยอมรับไดโดยเฉพาะเรื่องที่มีเงินทุน
และทรัพยากรจํานวนมากท่ีใหการสนับสนุนประเด็นน้ีแตตามมาดวยการปฏิบัติท่ีไมไดมาตรฐาน 
 
 

 
ชนแลวหนี:  เร่ืองจริงจากการบุกจับและการชวยเหลือ 
 
การบังคับใชพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ. ศ . 2551 ไดนําไปสูการขยายการ
กักขังที่ไมมีกฎเกณฑตอพนักงานบริการแรงงานขามชาติและกอใหเกิดการละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐานของผูหญิง
หลายเทา บุคคลที่ถูกจําแนกวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีมักจะ
โดยปกติถูกปฏิเสธสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานรวมทั้งสิทธิตางท่ีไดระบุไวในพระราชบัญญัติการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย 
 
ดานลางคือการบรรยาย 2สถานการณ ท่ีเกิดข้ึนระหวางท่ีเราทําวิจัย และตามมาดวยบทตอไปที่เราวิเคราะห
ถึงผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนท่ีตรงขามกับภาระผูกพันของรัฐเพื่อการเยียวยา 
 
การบุกจับและชวยเหลือ1 - เอ็มคาราโอเกะ เชียงใหม 
 
คืนวันท่ี 14 กุมภาพันธ เราไปเยี่ยมที่บาร คาราโอเกะเพื่อจะอวยพร สุขสันตวันวาเลนไทน   เอาของขวัญ
เล็กๆนอยๆไปใหและคุยกับพนักงาน มีลูกคาอยูท่ีรานจํานวนพอสมควร ผูหญิงที่เราเจอยุงๆกับการทํางาน
และมีความสุขดี 
 
วันท่ี 16 กุมภาพันธ มีพนักงานจํานวน 14 คนทํางานท่ีรานเอ็มบารคาราโอเกะ เชียงใหม ทุกคนเปนกลุมชาติ
พันธ อาขา และหนึ่งคนมาจากพมา มีหนุมอาขา 3 คนทํางานในรานในงานปกติท่ีเขาทําคือการขับรถ
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มอเตอรไซคไปสงผูหญิงใหเจอกับลูกคา 2-3 คืนกอนมีกลุมลูกคาผูชายไทยมาท่ีบารถามหาเฉพาะเจาะจง
ไปท่ีผูหญิงที่อายุนอยที่สุดและเสนอใหเงินมากกวาสองเทาจากราคาปกติเพื่อใหใชเวลารวมกัน จริงๆแลวมี
แรงงาน 3 คนท่ีอายุประมาณ 17-18 ป มีผูหญิงอยางนอยหน่ึงคนที่ทํางานแคเปนพนักงานเสริฟและเธอยัง
ไมไดตัดสินใจวาจะทํางานเปนพนักงานบริการหรือเธอยังไมพรอม เธอไมไดรูสึกกดดันวาจะตองทํางาน
บริการ จนกระทั่งผูชายเหลาน้ีเริ่มมาที่ราน 
 
วันท่ี 16 กุมภาพันธ ประมาณหาทุม เมื่อผูชายคนหน่ึงมาท่ีรานอีกครัง้และเรียกหาผูหญิงที่อายุนอยที่สุด
สงไปทีโรงแรมที่ใกลๆราน ผูหญิงและเพื่อนอีกสองคนตัดสินใจไปกับลูกคา แทนท่ีจะจายเงินโดยตรงให
ผูหญิง ลูกคาคนนั้นยืนยันจะใหกับหนุมอาขาแทน คนละ 500   บาท รวมเปน 3,000 บาท  
 
ทุกคนออกจากรานโดยรถตู  ท่ีโรงแรมมีผูหญิงคนหนึ่งไดรับโทรศัพทจากลูกคาประจําของเธอ ท่ีเปนตํารวจ  
เขาเตือนเธอวาสถานการณนั้นถูกจัดฉากข้ึนและลูกคาของเธอนั้นจริงๆแลวเปนตํารวจนอกเครื่องแบบ เธอวิ่ง
ผานระเบียงโรงแรมและเคาะประตูเพื่อบอกเพื่อน  และหนีโดยการกระโดดจากระเบียงชั้นหน่ึง ผูหญิงคนอื่น
ไมสามารถท่ีจะหนีไดเพราะถูกล็อคไวในหองน้ําโดยตํารวจ  ตํารวจยึดกระเปาและโทรศัพทของเธอและพา
เธอไปสถานีตํารวจ 
 
ระหวางเวลานัน้ท่ีบารคาราโอเกะเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่ง ตํารวจในเครื่องแบบพรอมอาวุธ 50 นาย
ประสานงานโดยหนวยงานตอตานการคามนุษยกรุงเทพฯ CTU) ไดเขาบุกจับในบาร ตรงไปที่ประตูเพื่อ
ปองกันไมใหมีการหนีและจับผูหญิง 8 คน ท่ีนั่น อีกทั้งยังมีเจาหนาท่ีองคกรเอกชน เจาหนาท่ีสวัสดิการ
สังคม เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและมีชางถายรูป ตํารวจคนบารยึดกระเปาของสวนตัวของผูหญิง โทรศัพท 
เส้ือผาและเครื่องสําอาง  
 
ตํารวจยังไดคนท่ีพักของผูหญิงที่อยูใกลๆ แทบจะพลิกหองทั้งหองเพื่อหายาเสพติดหรือผูหญิงที่ถูกขังไว 
ซึ่งตํารวจไมเจออะไร หนุมอาขา 3 คนและผูหญิง 8 คนถูกจับ ทุกคนถูกนําข้ึนรถบรรทุกของตํารวจและถูก
พาไปท่ีสถานีตํารวจ 
 
ไมมีใครในชวงเวลาไหนระหวางน้ีท่ีแจงใหผูหญิงทราบวาทําไมเธอถึงถูกจับหรือมีสิทธิท่ีจะติดตอกับ
ครอบครัวและบุคคลที่สนับสนุนเธอได หรือเธอสามารถที่จะรองขอใหมีตัวแทนทางกฎหมายท่ีเปนอิสระได 
 
การสัมภาษณเริ่มประมาณตีหนึ่ง  ผูหญิงที่ถูกจับท่ีบารและที่โรงแรมถูกสัมภาษณท่ีสถานีตํารวจโดยตํารวจ  
เจาหนาท่ีองคกรเอกชนและเจาหนาท่ีสวัสดิการสังคมจนถึงตีสาม ถึงแมในความเปนจริงผูหญิงมาจากพมา
และมีภูมิหลังที่ไมไดพูดภาษาไทย ไมมีการจัดลามใหเธอไมวาจะชวงเวลาไหนของการจับ 
 
“ฉันคิดวาเราถูกจับเพราะไมมีบัตรประจําตัวประชาชน และเราพยายามจะเขาใจวาคําถามพวกน้ัน
วาหมายความวาอยางไรและเราควรจะพูดวาอยางไร” 
 
มีผูหญิงคนหนึ่งทีพิสูจนไดวามีสัญชาติไทย เธอถูกปรับ 200 บาทจากการมั่วสุมเพื่อการคาประเวณีและถูก
ปลอย เธอเปนผูแจงใหครอบครัวของผูหญิงคนอื่นทราบในวันตอมา ซึ่งจะใชเวลาหลายสัปดาหจนกวา
เจาหนาท่ีจะแจงใหครอบครวัผูหญิงทราบ 
 
ทายท่ีสุดผูหญิงทุกคนไดรับบันทึกคําใหการและเธอตองลงลายมือหรือพิมพลายนิ้วมือ ไมมีผูหญิงคนไหน
อานภาษาไทยไดและเจาหนาท่ีไมไดอานและแปลบันทึกคําใหการน้ันใหเธอฟงกอนท่ีจะใหพิมพลายนิ้วมือ 
 
ภาพของบาร และผูหญิงถูกใสกุญแจมือและผูหญิงที่สถานีตํารวจถูกเผยแพรในส่ือออนไลนและหนังสือพิมพ
หลายฉบับในวันตอมา ในรายงานพวกนี้อางวามีผูหญิง 14 คนท่ีถูกชวยเหลือจากการคาประเวณี ส่ือมวลชน
ไดลงชื่อและที่อยูของบารและชื่อของหนุมอาขา 3 คนท่ีถูกตั้งขอหาคามนุษยและเปนแกงขององคกร
อาชญากรรม 
 
แปดโมงเชาวันท่ี 17 กุมภาพันธ ผูหญิงถูกนําไปโรงพยาบาล และถูกตรวจอวัยวะเพศ ตรวจภายในและตรวจ
เลือดรวมถึงการตรวจเอช ไอ วี โดยไมมีการแปลภาษาและตรวจโดยผูหญิงไมไดเต็มใจ หลังจากการตรวจ
ไมมีการแจงผลใดๆใหผูหญิง 
 
หลังจากนั้นสองถึงสามวัน ผูหญิง 13 คนถูกขังที่บานพักของสวัสดิการสังคมนอกเมืองเชียงใหม ผูหญิง 13 
คน ไดปฏิเสธและยืนยันวาเธอไมไดถูกคามนุษยและทุกคนแจงวาเธออายุเกิน 18 ป ผลท่ีตามมาคือการท่ี
เธอทุกคนถูกบังคับใหตรวจฟน ผูหญิง 4 คนถูกบังคับใหเอ็กซเรยเพือ่พิสูจนวาเธอเปนผูเยาว ผูหญิงไมมี
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โทรศัพท ไมสามารถติดตอกับครอบครัวหรือเพื่อน ไมไดรับอนุญาตใหออกจากบานพักและถูกสัมภาษณจาก
เจาหนาท่ีองคกรเอกชน และอีกครั้งที่ไมไดมีการจัดลามในการสัมภาษณ 
 
“เราไมรูวาเราอยูท่ีไหน มีตึกคอนกรีตสูงใหญและเราถูกใหอยูหองละสองคนที่มีลูกกรงท่ีหนาตาง 
เราเดาวาเราจะถูกสงไปท่ีตรวจคนเขาเมืองเร็วๆน้ี เรายังคิดวาท้ังหมดน้ีเพราะเราไมมีบัตรประจําตัว
ประชาชน”  
 
เวลาระหวางนัน้บารคาราโอเกะเปดข้ึนอีกครั้ง ผูชายสามคนที่ถูกจับไดรับการประกันตัวจากเจาของบารและ
ผูหญิงคนอื่นท่ีทํางานท่ีบารเริ่มกลับมาท่ีทํางาน แตวาเธอมีความกังวลมาก เกิดบาดแผลความชอกช้ําจาก
การบุกจับ และไมเขาใจวาเกิดอะไรข้ึนและหลบซอนตัวอยูสองวันเพราะไมกลาอยูท่ีพักของตน 
 
หาวันหลังจากนั้นผูหญิง 13 คนท่ีอยูในหองกักถูกแยกเปนสองกลุม ไมมีใครทราบวาเจาหนาท่ีท่ีแยกผูหญิง
ออกจากกันน้ีทราบหรือไมวาไดแยกพี่นองสองคนในกระบวนการนี้ และจะใชเวลาอีกหาอาทิตยจนกวาเธอจะ
ไดเจอกันอีก 
 
เจาหนาท่ีบอกวาผลจากการตรวจปรากฏวามีผูหญิง 3 คนท่ีเปนผูเยาวอายุต่ํากวา 18 ป เธอถูกคัดแยกให
เปนบุคคลที่ถูกคามนุษยตามพระราชบัญญัติฯ ผูหญิง 3 คนถูกสงไปบานสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ไมมีการ
ติดตอกับใครทั้งส้ินนอกจากเจาหนาท่ีสถานสงเคราะห เจาหนาท่ีองคกรเอกชนที่ตอตานการคามนุษย และ
เจาหนาท่ีของรัฐอื่นๆ ครอบครัวและเพื่อนๆนั้นกังวลแทบบาถึงสถานการณของเธอเพราะไมมีหนทางใดท่ีจะ
ติดตอ    ผูหญิงที่เหลือเกาคนถูกพบวาอายุเกิน 18 ป และถึงแมวาผูหญิงไมไดถูกคามนุษย แตเจาหนาท่ีได
ตัดสินวาผูหญิงตองเปนพยานในชั้นศาลเพื่อการดําเนินคดีการคามนุษย ผูหญิงเกาคนนี้ถูกสงไปที่หองขัง
ของตํารวจท่ีสถานีตํารวจ 

“เราถามตํารวจวาผูหญิงมีทนายไดไหม   แตตํารวจบอกวาไมตองมีเพราะวาผูหญิง
ไมไดเปนเหยื่อของอาชญากรรมหรือจําเลย  ผูหญิงเปนพยาน  เราก็เลยถามวาหาก
ผูหญิงเปนพยาน  ถาเชนน้ันก็ปลอยผูหญิงไดไหม   ตํารวจบอกวาไมไดเพราะวาผูหญิง
เปนแรงงานผิดกฎหมาย  เราถามวาหากผูหญิงเปนแรงงานผิดกฎหมาย  ทําไมไม

สงกลับ  ผูหญิงไมถูกสงกลับเพราะวาเปนพยาน  เราถาม   TRAFCORD  เ ก่ียวกับผูหญิง
เกาคน  แตเขาบอกวาเคาดูแลแคเหยื่อท่ีถูกคามนุษย  หลังจากน้ันเราถามวาผูหญิงจะ
ได รับคาตอบแทนและคาใชจายของพยานตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุมครอง
พยานในคดีอาญา  พ .ศ.  2546หรือไม  พวกเขารับรองกับเราวาผูหญิงจะได รับแตใน
ท่ีสุดผูหญิงได รับ  200 บาทตอวันตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุมครองพยานใน
คดีอาญา แตเธอถูกหักเงิน  200 บาทตอวันเปนคาอาหารและคาใชจายอื่นๆ” 

โอ   ภาคีทําวิจัย  เชียงใหม 
 
หองขังของตํารวจโดยปกติแลวจัดเพื่อขังโดยชั่วคราวไมเกิน 10 วัน หองขังแยกจากนักโทษผูชายและมี
หองน้ํา แตผูหญิงตองใหเพื่อนําเส้ือผามาใหหนึ่งอาทิตยหลังจากที่อยูในหองขัง และใสเส้ือผาเดิมอยูตลอด
ท้ังอาทิตย และสิ่งของอื่นๆน้ันถูกยึด มีการติดตอที่จํากัดมากกับเพื่อนหรือครอบครัวเพราะตองจายเงินให
ตํารวจหากจะใชโทรศัพท และตองจายเพิ่มหากจะใหมีการสงอาหาร ไมมกีารอธบิายถึงข้ันตอนการ
ดําเนินการ สิทธิของเธอหรือกระบวนการท่ีเธอเขาไปเกี่ยวของ ผูหญิงเขาใจวาเพื่อนอีกสามคนถูกปลอยแลว 
 
สองอาทิตยหลังจากนั้นผูหญิงเกาคนถูกสงไปหองกักของตรวจคนเขาเมืองเพื่อเขาสูกระบวนการและถูกนํา
ตัวใสรถตูสงไปแมสาย ท่ีนั่นครอบครัวของผูหญิงที่รอการปลอยตัวอยู อยางไรก็ตามเมื่อผูหญิงไปถึงแมสาย 
ตํารวจไดรับโทรศัพทและรถตูเลี้ยวกลับไปเชียงใหมและผูหญิงอยูบนรถหาชั่วโมงและถูกนํากลับไปหองขังที่
เชียงใหม โดยที่ไมไดเจอกับครอบครัวเลย 
 
กระบวนการในชั้นศาลในท่ีสุดก็เริ่มในวันท่ี 22 มีนาคมในเชียงใหม หนึ่งเดือนหลังจากที่มีการบุกจับ ผูหญิงที่
เปนพยานเกาคนถูกนําตัวไปที่ศาลในสองวันแรก ไมมีใครเตรียมการขึ้นศาลใหผูหญิงไมวาจะเปนจากตํารวจ
หรือทนาย มีผูชายหาคนที่อยูในชั้นศาล ชายสามคนที่ข่ีมอเตอรไซคท่ีถูกจับชวงการบุกจับ และผูชายอีก
สองคนถูกกลาวหาวาเปนผูจัดการและเจาของคาราโอเกะ  ในชั้นศาลพยานถูกเรียกมาเปนพยานทีละคน 
คําถามเนนไปที่วาพยานรูจักคนที่ถูกกลาวหาวาเปนผูคามนุษยหรือไม สภาพการทํางานเปนอยางไรและอายุ
ของผูหญิงที่ทํางาน ผูหญิงทุกคนบอกวาไมไดถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบหรือถูกบังคับใหทํางานคา
บริการและผูท่ีถูกกลาวหาวาคามนุษยนั้นจริงๆแลวทํางานมีบทบาทตางๆในการสนับสนุนในงานของผูหญิง 
เชนสนับสนุนเรื่องอาหาร เรื่องพาหนะ ลูกคาฯลฯ ผูหญิงบอกวาไมทราบวาเพื่อนแตละคนอายุเทาไหร 
เพราะวาในท่ีทํางานไมคอยไดคุยและใชเรียกกันชื่อเลนเทาน้ัน  อีกทั้งไมไดทราบรายละเอียดสวนตัวมากนัก 
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ภาวะแวดลอมในศาลนั้นคอนขางยากและคุกคามตอความรูสึกของผูหญิง เพราะจะมีนักศึกษาเดินเขาและ
ออกหองพิจารณาอยูตลอด  อัยการใชวิธีถามคําถามท่ีเปนการกาวราวและสอบสวนพยานผูหญิงที่ใหการเปน
พยาน ภาษาไทยที่ใชเปนศัพทวิชาการและทางกฎหมาย  ผูหญิงสองมีปญหาในการเขาใจอยางมากและ
ตอบแทบจะทุกคําถามไดเพยีงวา ฉันไมทราบ  ในสถานการณแบบน้ีการที่ผูหญิงตอบวา ฉันไมทราบ นั่น
หมายถึงฉันไมเขาใจส่ิงที่คุณถาม ผูหญิงทุกคนไมมีใครสามารถอานภาษาไทยไดแตทุกคนกลับถูกใหรับรอง
เอกสารคําใหการของผูหญิงที่เปนภาษาไทยไมมีการจดัใหมีลามหรอืการแปลภาษาใหผูหญิงเลยไมวาจะ
เปนกระบวนๆข้ันไหนตั้งแตการบุกจับจนถึงระหวางท่ีมีการพิจารณาคดีในชั้นศาล ถึงแมในความเปนจริงเธอ
มาจากพมา เราถูกบอกวาท่ีไมมีการจัดใหเพราะวาผูหญิงไมไดรองขอ 
 
คําใหการของผูหญิงสามคนท่ีถูกบอกวาเปนเหย่ือถูกบันทึกในวันตอมาหลังจากที่พยานใหการในชั้นศาล 
ผูหญิงไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีดานกฎหมายขององคกรเอกชนและสามารถท่ีจะใหพยานหลักฐาน
ผานทางวีดีโอแยกจากหองประกอบพิจารณาในศาลท่ีเปดใหสาธารณชนเขาได คําถามเนนไปที่อายุและงาน
ท่ีทําในบารคาราโอเกะ มีการแจงใหศาลทราบถึงอายุของผูหญิงจากผลการเอกซเรยกระดูก ซึ่งผลได
ประมาณวาผูหญิงอายุ 14-16 ป ผูหญิงทั้งสามคนหักลางการประมาณการนี้และบอกวาผูหญิงอายุอยางนอย 
17 ป ใหการวาผูหญิงไมมีเอกสารยืนยันอายุ แตแมของผูหญิงบอกวาเธออายุ 17 ป 
 
ผูหญิงทั้งสามคนบอกวาตัดสินใจเองที่จะมาเมืองไทยและทาํงานในบารคาราโอเกะ    คนหน่ึงไดงาน
เพราะวามีพี่สาวทํางานท่ีนั่นอยูแลว ดังนั้นเธอจึงไปดูงานที่รานและสมัครเพื่อทํางาน  ไมมีใครถามวาเธออายุ
เทาไหรตอนที่เธอสมัครงานเธอก็เลยไมคิดเรื่องอายุ อีกคนหนึ่งบอกวามาจากพมาโดยรถโดยสารและหา
งานทํา เธอยืมเงินมาจากพมาเพื่อเดินทางเพราะไมอยากเปนหน้ี ตอนที่เธอเริ่มทํางานท่ีบารคาราโอเกะ ไมมี
ถามอายุ เธอไมทราบวาเธอตองอายุ 18 ปถึงจะทํางานถูกกฎหมายที่นี่ได ผูหญิงคนที่สามบอกวาเพื่อนของ
เธอทํางานท่ีรานคาราโอเกะ ดงันั้นเธอก็เลยสมัครงานที่นั่นและยืมเงินจากเพื่อนและใหสามารถแบงเชาหอง
อยูกับเพื่อนไดในชวงแรกท่ีเธอทํางาน ผูหญิงสามคนน้ี คนหน่ึงเปนคนเดียวในครอบครัวท่ีทํางานหาเลี้ยง
ครอบครัวไดรวมถึงจายคารักษาพยาบาลใหพอซึ่งปวย อีกสองคนไมไดหาเลี้ยงครอบครัวหลักและครอบครัว
ไมไดพึ่งพาเธอ คนหน่ึงมาเพื่อการผจญภัยของเธอเองและอีกคนหนึ่งมาหางานทํา 
 
ภายใตพระราชบัญญัติสถานบริการ  2509 นายจางสามารถถูกลงโทษไดหากจางงานผูเยาว นายจางยัง
สามารถถูกตั้งขอหาภายใตพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ. ศ . 2539 และไดรับการ
ลงโทษที่หนักข้ึนกวาภายใตพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยจากการแสวงหาประโยชน
จากผูเยาวหากผูหญิงสามคนใหบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของการทํางาน ผูเยาวสามคนไมถูกตั้งขอหา
ใดๆภายใตพระราชบัญญัติฯและยังคงไดรับการเสนอใหมีการฟนฟูและสนับสนุนหลังจากที่มีการสงกลับ เรา
ยังไมสามารถยอมรับไดวาทําไมถึงมีการฟองรองในขอหาคามนุษยแทน 
 
ในสวนของคาชดเชยในการทํางาน  เจาของบารใหการในชั้นศาลวาเขาไดจายเงินใหทุกคนถูกตอง ยกเวน
วันท่ีตํารวจเขาบุกจับและเขายินดีท่ีจะจายเงินท่ีคางของวันน้ันใหเธอ เงินท่ีตํารวจคนพบเปนหลักฐานในคืนท่ี
เขาบุกจับและท่ีรายงานในขาว ประมาณ 3000 บาท และเปนใบเสร็จเงินจํานวนท่ีตํารวจใชเปนหลักฐาน 
 
หลังจากที่ใหการในชั้นศาลผูหญิงที่เปนพยานตองอยูในหองกักของตรวจคนเขาเมืองอีกหนึ่งคืน หลังจาก
นั้นไดถูกนําตัวไปที่ชายแดนไทย- พมา ท่ีท่ีผูหญิงถูกสงกลับประเทศจากสะพานดานแมสาย  ขาวของสวน
ใหญตํารวจคนืใหกับผูหญิงยกเวนโทรศัพทสองเครื่องและเงินสดบางสวนท่ีถูกยึดในวันท่ีตํารวจบุกจับท่ี
ผูหญิงไมไดรบัคืน  ท้ังหมดผูหญิงถูกขังไวรวม 38 วัน (   31วันในหองขังของตํารวจ   6  วันในสถาน
สงเคราะหและ 1  คืนในหองกักของตรวจคนเขาเมือง) การถูกขังที่นานเกินไปเชนน้ีตามมาดวยผลท่ีทําให
ผูหญิงสวนใหญมีหนี้เพิ่มข้ึน จากการท่ีคนท่ีหาเลี้ยงครอบครัวเปนหลักถูกขังและไมสามรถทํางานได 
ครอบครัวตองถูกบังคับใหยืมเงินเพื่อความอยูรอด ผูหญิงสวนมากที่ถูกปลอยจะพบวาตนไดตกเปนหน้ีแลว 
10,000 บาท นอกจากนั้นผูหญิงบางคนไดยืมเงินเพิ่มเพื่อที่จะไดกลับมาเมืองไทยเพื่อทํางาน ผูหญิง
สวนมากกลับมาทํางานในประเทศไทยสามเดือนหลังจากที่มีการบุกจับ 
 
“กอนท่ีจะถูกจับฉันไมไดมีหน้ี ทํางานอยางมีความสุขและเคลื่อนยายไดอยางอิสระในเมือง ตอนน้ี
ฉันกลายเปนมีหน้ี ฉันมีอาการกลัวอยูตลอดเวลาและไปไหนมาไหนไมปลอดภัย คนท่ีบอกวามาชวย
เราน่ีหรือท่ีเรียกวาชวย ?”  
                                  นก  , พนักงานบริการหญิงอาขา จากพมา คุยกับนวนภาคีทําวิจัย 
 
จากทั้งหมด  ผูหญิงเกาคนที่สูญเสียโอกาสในการหารายไดหกอาทิตย ไมไดรับคาตอบแทนใดๆหรือการ
สนับสนุนทางการเงินใหเปนพยานจากรัฐ ยิ่งกวาน้ันตองจายเงินเวลาท่ีจะใชโทรศัพทและอาหารตอนที่อยูใน
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หองขังและถูกปรับ 200 บาทขอหามั่วสุมเพื่อการคาประเวณีและหลังจากนั้นก็ถูกปรับขอหาเขาเมือผิด
กฎหมาย 
 
ผูหญิงที่อายุนอยกวาถูกสงไปที่สถานสงเคราะหหลังจากที่เปนพยานใหการในชั้นศาล   ในเดือนมีนาคม  
2554 เพื่อรอข้ันตอนของการเสาะหาครอบครัวเพื่อที่จะไดถูกสงกลับท่ีพมา โทรศัพทมือถือของผูหญิงถูกยึด 
ดังนั้นผูหญิงไมสามารถท่ีจะติดตอพูดคุยกบัครอบครัวและเพื่อนได Empower ไดรบัโทรศัพทหลายครั้งจาก
เพื่อน คนในครอบครัว พอแม นองสาว ยา ยายของผูหญิงที่สับสนตอส่ิงเกิดข้ึนและหาขอมูลวาผูหญิงอยูท่ี
ไหนและสถานการณเปนเชนไร 
 
ถึงแมวาครอบครัวของผูหญิงไดมีการติดตอกับ Empower ตั้งแตวันท่ีมีการบุกจับและไดรองขอหลายตอ
หลายครั้งตอองคกรเอกชนที่ตอตานการคามนุษยและเจาหนาท่ีสถานสงเคราะหเพื่อที่จะติดตอกับลูกสาว   
ปรากฏวาตองใชเวลาแปดเดือนกวาเจาหนาท่ีจะหาเบาะแสของครอบครัวผูหญิงได และมีการอนุมัติใหมกีาร
สงกลับอยางเปนทางการ ระหวางน้ีผูหญิงทุกคนอายุเกิน 18 ปแลวและยังคงถูกขังโดยปราศจากความ
ยินยอมและถูกปฏิบัติเยี่ยงผูเยาว 
    
ปลายเดือนตุลาคม ผูหญิงถูกสงไปแมสายและสงกลับใหเจาหนาท่ีทหารพมา    ในพมาผูหญิงถูกขังในหอง
ขังอีกหนึ่งอาทิตยและทายท่ีสุดก็ไดเจอกับครอบครัวหลังจากที่ถูกขังเกาเดือน ผูหญิงไดรับเงินแค 4,000 
บาทจาก Trafcord องคกรเอกชนที่ทํางานตอตานการคามนุษย ซึ่งเงินจํานวนน้ีเปนแคสัญลักษณหาก
เปรียบเทียบกับเงินท่ีอยางนอยจํานวน 40,000 บาท ท่ีเธอจะหาไดหากไดทํางานในระยะเวลาเดียวกันกับท่ี
ถูกขัง 
 
ผลของการตัดสินของศาลและการจําคุกผูคามนุษยไดมีข้ึนในเดือนกรกฎาคม 2554  Empower ไมสามารถ
เขาถึงบันทึกคําพิพากษาของศาลเพื่อหาขอมูลวามีการจําคุกกี่ปและผลของการตัดสินของศาลเปนเชนไรตอ
กรณีดังกลาว 
 
ผูหญิงทั้งสามคนวางแผนวาจะกลับมาทํางานท่ีเมืองไทยในรานบารคาราโอเกะอีก 
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ชนแลวหนี – บุกจับแลวชวยเหลือ- แมสอด 
 
วันท่ี 16 มีนาคม   2554 คืนวันพุธ กลุมของผูหญิงจากพมา 17 คนทํางานในบานสาวในแมสอด เวลา
ประมาณหาทุมมีกลุมของตํารวจ ตรวจคนเขาเมืองในเครื่องแบบ องคกรเอกชนที่ทํางานตอตานการคามนุษย
ไดจูโจมเขามาเพื่อจับผูหญิงทุกคน การบุกจับเปนผลมาจากการท่ีมีผูหญิงคนหนึ่งโทรไปบอกวามีเด็กถูกคา
มนุษยในซอง  
 

 
 
ผูหญิงทั้ง 17 คนถูกจับจากการบุกจับของตํารวจ ทุกคนถูกพาไปสถานีตํารวจในคนืน้ันและถูกตํารวจ องคกร
เอกชนและเจาหนาท่ีสวัสดิการสังคมสอบปากคํา ผูหญิงมาจากพมา มีขอจํากัดในภาษาไทยและมีปญหาใน
การเขาใจคําถาม ซึ่งมีการแปลที่แยมากจากลามท่ีเปนเจาหนาท่ีองคกรเอกชนที่ไมไดผานการฝกอบรม 
 
“ลามแปลผิดท้ังหมดและตํารวจก็จดลงไป ฉันบอกแลววาลามแปลผิดแตไมมีใครสนใจ พี่หนอง
จาก Empower ก็บอกเขา (เจาหนาท่ี Trafcord) เหมือนกันแตไมมีอะไรเปลี่ยน”   

ดอกไม , พนักงานบริการแรงงานขามชาติจากพมา แมสอด 
 
อาสาสมัครที่แปลท่ีสถานีตํารวจในแมสอดคืนน้ัน หลังจากนั้นไดติดตอ ทีมวิจัยของEmpowerเพื่อขอโทษ 
 
“ฉันรูสึกเสียใจตอสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับผูหญิงเหลาน้ัน บอกไปแลววาแปลไมได แตเคา (องคกรเอกชน) 
ก็ยังใหแปล ฉันคิดวาไมใชเร่ืองรายแรง เดี๋ยวผูหญิงก็ถูกปลอย ฉันขอโทษ” 
 
และนี่ก็เปนอีกครั้งที่ผูหญิงไมไดรับการแจงใหทราบอยางเหมาะสมวาทําไมผูหญิงถูกจับ หรือไมไดแจงสิทธิ
ของผูหญิงที่สถานีตํารวจ   ไมตองคิดถึงเรื่องที่วาจะใหมีคนท่ีใหการสนับสนุนหรือไวใจนั่งอยูดวยตอนที่ถูก
สัมภาษณ ผูประสานงาน Empower แมสอดถูกเจาหนาท่ีของ Trafcord บอกใหออกจากสถานีตํารวจในคืน
น้ัน 
 
ไมมีการใหผูหญิงเลือกตัวแทนทางกฎหมายท่ีเปนอิสระแตกลับใหโดยอัตโนมัติจากองคกรเอกชนที่ตอตาน
การคามนุษยโดยการประสานงานกับพนักงานอัยการ 
  
ผูหญิงสิบคนมีเอกสาร ไมไดถูกคามนุษยและชัดเจนวาอายุมากกวา 18 ป ถูกตั้งขอหามั่วสุมเพือ่คาประเวณี
และความผิดฐานกฎหมายคนเขาเมือง ถูกขัง 48 ชั่วโมงในหองขังของตํารวจ ไปท่ีศาลและถูกปรับคนละ 
850 บาทแลวถูกสงกลับผานสะพานไปพมา ถูกปรับจากการใชบริการตางๆอีกคนละ 1,500 บาทซึ่งเทียบกับ
รายไดประมาณหน่ึงอาทิตยของการทํางาน 
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ผูหญิงที่เหลือเจ็ดคนบอกวาอายุมากกวา 18 ปและยายถ่ินมาทํางานอยางอิสระและสมัครใจที่จะทํางาน
บริการผูหญิงไมทราบชัดเจนวาขอมูลเหลาน้ีไดมีการแปลถูกตองหรือไมแตกลายเปนวาผูหญิงไมมีเอกสาร
และทั้งเจาหนาท่ีเอ็นจีโอและตํารวจไมมใีครเชื่อ 
 
ในตอนเชามืดผูหญิงทั้งเจ็ดคนถูกพาข้ึนรถหาชั่วโมงเพื่อพาไปขังในสถานสงเคราะหท่ีพิษณุโลก ไมไดมีการ
อธิบายวาจะพาผูหญิงไปไหนและทําไม ผูหญิงตองถูกตรวจอวัยวะเพศและตรวจภายในอื่นๆ รวมถึงตรวจ
เลือดโดยไมใหขอมูลและไมไดรับความยินยอมจากผูหญิง ไมไดเขาใจวาทําตองมีการตรวจเหลาน้ี ไมมีการ
เก็บรักษาความลับผลของการตรวจเพราะมีการแจงให Empower ทราบถึงผลของการตรวจเปนระยะ 
  
เพื่อที่จะโตแยงอายุท่ีผูหญิงไดแจง มีการบังคับใหตรวจฟนและกระดูก ผลของการตรวจนั้นผูหญิงถูกตัดสิน
วาอายุ 15 ปและอีกคน    16 ป ดังนั้นจึงถูกคัดแยกวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบจากการคาประเวณี ผูหญิงทั้งสองคนไดปฏิเสธอยางจริงจังถึงการประมาณการณอายุของผูหญิงและการ
ถูกติดฉลากวาถูกคามนุษย ผูหญิงยังแจงอีกวาคนหน่ึงอายุ 18 ปและอีกคนอายุ 20 ปแลว 
 
เมื่อครอบครัวไดรับการแจงขาวถึงผลของการตรวจเขาเจ็บแคนใจมาก 
 
“ฉันเปนคนคลอดลูกออกมา ฉันรูวาลูกฉันอายุเทาไหร คําของแมของผูหญิงท่ีถูกกลาวหาอายุยัง
ไมบรรลุนิติภาวะ “ 
 
เธอบอกวาลูกของเธออายุมากกวา 18 ปแตไมมีเอกสารใบเกิดหรือบัตรประจําตัว เพราะวาหายไปในชวงน้ํา
ทวมเมื่อหลายปกอน อยางไรก็ตามเธอมหีลักฐานอายุของลูกสาวอยูในทะเบียนบานในพมา เธอวางแผนวา
จะกลับไปพมาเพื่อเอาเอกสารนั้นให Empower เอาไปใหลูกสาวของตน 
 
ผูหญิงที่เหลือหาคน ถูกตัดสินวาอายุเกิน 18 ป และถึงแมวาเธอไมไดถูกคามนุษย แตเจาหนาท่ีตัดสินวาเธอ
ตองเปนพยานในการดําเนินคดีการคามนุษย เธอไมไดรับโอกาสที่จะมีตัวแทนทางกฎหมายท่ีเปนอิสระและ
ไมมีใครรับผิดชอบที่จะใหความมั่นใจวาสิทธิตางๆของเธอจะไดรับการคุมครอง 
  
ตอนที่อยูในสถานสงเคราะหผูหญิงไมไดรับอนุญาตใหติดตอกับใครไมวาจะเปนครอบครัวหรือวาเพื่อนใน
ไทยหรือในพมาผูซึ่งกังวลอยางมากถึงความเปนไปของผูหญิง ผูหญิงคนหนึ่งในคืนท่ีเกิดเหตุไดไปทํางาน
และมีลูกสองคนอยูท่ีบานกับแมท่ีมีสติไมคอยมั่นคง เธอเปนหวงลูกและแมมาก คนอื่นกังวลเกี่ยวกับปูยาตา
ยายซึ่งแกแลวและปกติเธอจะเปนผูดูแล  เมื่อเราพยายามที่จะสงจดหมายจากครอบครัวของผูหญิงใหผูหญิง 
เราถูกบอกวาการส่ือสารใดๆตองเปนภาษาไทย เพราะจะไดมีการตรวจสอบและไมมีลามท่ีจะแปลภาษาอ่ืน 
ถึงแมมูลนิธิ Empower ไดทําการรองขอสองครั้งเพื่อขอพบกับผูหญิง ผูหญิงถูกหามไมใหพบกบั
บุคคลภายนอกหลังจากใหการในชั้นศาล ดังนั้นผูหญิงจึงไมมีการติดตอกับใครเลยนอกจากเอ็นจีโอที่ทํางาน
ตอตานการคามนุษยและเจาหนาท่ีของรัฐ 
 
ไมมีการสอบปากคําอยางเปนทางการในชวงสามอาทิตยแรกของการถูกขังในสถานสงเคราะห 
 
ในเดือนเมษายนมีเจาหนาท่ีจากพมาและไทย สัมภาษณผูหญิงผานเครื่องโทรศัพทโดยการใชลาม แตวา
ลามก็ประสบกับปญหาในการแปลท่ีไมชัดเจนและผูหญิงไมเขาใจ 
 
 ระหวางการสัมภาษณผูหญิงรองขอที่จะออกจากสถานสงเคราะหหลังจากที่ถูกขังมาสองเดือนแลว ระหวาง
ท่ีรอกระบวนการในชั้นศาล ผูหญิงถูกบอกโดยเจาหนาสถานสงเคราะหวา ไมไดรบัอนุญาต ผูหญิงเครียดและ
โกรธมากจึงทําการประทวงเงียบๆดวยการไมรวมกิจกรรมใดๆของสถานสงเคราะห เชนไมทํากิจกรรมฝก
อาชีพหรืออยูในหอง 
   
กระบวนการในชั้นศาลทําการพิจารณาในกรุงเทพฯ และเลื่อนการพิจารณาอยางนอยส่ีครั้ง โดยในข้ันแรก
เจาหนาท่ีหาผูคามนุษยไมเจอ 
 
จากการสังเกตการณในกระบวนการพิจารณาของศาลครั้งแรกไมมีลามท่ีแปลเปนทางการ และมีผูหญิงคน
หนึ่งถูกหาวาอายุแค 16 ป และผูหญิงที่ถูกระบุวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยตองเปนคนแปลใหอัยการและ
ผูหญิงที่ใหปากคําตอศาล เธอบอกวาเธออายุยี่สิบปและอีกคนบอกวาเธออายุสิบแปดป 
 
ในการพิจารณาของศาลครั้งที่สอง ศาลไดแตงตั้งลามแตผูหญิงที่ใหปากคําไดรองทุกขครั้งแลวครั้งเลาถึง
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การแปลที่ไมมีคุณภาพของลาม  จนผูพิพากษาไมมีทางเลือกและไดเลื่อนการพิจารณาจนกวาจะหาลามท่ี
ดีกวาได การพิจารณาครั้งสามกลายเปนหายนะของอัยการเพราะคาํใหการของผูหญิงไดขัดแยงอยางมาก
จากคําใหการที่ตํารวจไดทําบันทึกในสถานีตํารวจแมสอดในคืนท่ีมีการบุกจับ  ศาลไดเลื่อนการพิจารณาอีก
ครั้งและพนักงานอัยการตอวาเธอดวยความโกรธและบอกวาตองใหการตามที่ตํารวจบันทึกปากคําไวตั้งแต
แรก 
 
ในเดือนสิงหาคม 2554 หลงัจากหกเดือนท่ีผูหญิงถูกขังในสถานสงเคราะห Empower ถูกขอรองใหชวยใน
การหาครอบครัวของผูหญิงที่เปนพยานคนหนึ่ง เธอทองแกแปดเดือนแลว เจาหนาท่ีสถานสงเคราะหและ
เอ็นจีโอตองการท่ีจะนําตัวผูหญิงใหสมาชิกในครอบครัวรับผิดชอบหลังจากที่มีการใหปากคําในศาลและจะ
ปลอยตัวโดยทันที เขาเปนกังวลและคิดวาเธอควรจะคลอดลูกนอกสถานสงเคราะหและนอกประเทศไทย 
อยางไรก็ตามถึงแมวาเธอจะเปนผูใหญและเปนแมของเด็กสองคนแลวกําลังจะมีลูกคนที่สามแตพวกเขาจะ
ไมปลอยตัวจนกวาเธอจะมีผูปกครอง   อีกทั้งไมไดอนุญาตใหEmpower พบกับผูหญิงโดยตรงเพื่อสอบถาม
วาเธอปรารถนาอะไร การท่ีไมมีการดูแลสุขภาพในพมาแรงงานหญิงยายถ่ินหลายคนพอใจท่ีจะคลอดลูกใน
ไทยมากกวาในบางกรณีอาจะเลือกที่จะคลอดลูกในคุกหรือในหนวยงานอื่นเพื่อเปนหลักประกันวาจะมีการ
คลอดที่ปลอดภัยและมีวัคซีนใหลูกฯลฯ  
 
เราสันนิษฐานวาเจาหนาท่ีสถานสงเคราะหและเอ็นจีโอไดติดตอกับครอบครัวของผูหญิงแลว  ตอนนี้เราจึงจะ
ตระหนักวาไมไดเปนไปตามน้ันเลยและไมมีการติดตอกบัครอบครัว แมกระทั่งหลังจากหกเดือน ครอบครัวจะ
ไมทราบเลยวาลูกสาวถูกจับไปขังและมีความเปนอยูอยางไร 
   
Empower ไดเขียนจดหมายรองขออยางเปนทางการในการเขาเยี่ยมผูหญิงในเดือนสิงหาคม 2554  
ในเดือนกันยายน 2554 Empower ไดรับการติดตอจากครอบครัวของผูหญิงสองคนที่ถูกขังในสถาน
สงเคราะหอีกครั้ง 
 
แมของผูหญิงบอกวาเธอเครียดมากและเธอไดรับการตดิตอจากเจาหนาท่ีทหารพมาผูซึ่งขูกับเธอวาลูกสาว
จะไมไดรับการปลอยเลยหากไมใหการตามที่อัยการบอก  ผูเปนแมยังกลัวอีกวาลูกสาวของเธอและเพื่อนคน
อื่นๆในสถานสงเคราะหจะคิดฆาตัวตายถาไมไดรับการปลอยตัว Empowerไดพูดคุยกับแมของผูหญิงที่ทอง 
แมคนน้ีตอนนี้เธอเปนยายแลวและตองแบกภาระเลี้ยงดูหลานอีกสองคนซึ่งเปนลูกของผูหญิงท่ีถูกขัง เธอไม
สามารถท่ีจะเลี้ยงหลานใหไดรับความจําเปนพื้นฐานเชนการศึกษาได ผูเปนแมกังวลใจมากตอสุขภาพของ
ลูกสาวและความเปนอยูของเธอในสถานสงเคราะห 
 
ในท่ีสุดส้ินเดือนตุลาคม Empower ไดรับอนุญาตใหเขาเยี่ยมและคุยกับผูหญิง ครอบครัวของผูหญิงได
ทําอาหารจากบานฝากไปใหกับผูหญิงมากมาย ระหวางการเยี่ยมเราพบกับผูหญิงเจ็ดคน พนักงานบริการ
พมาเขารวมกบัเราเพื่อชวยแปลเพราะไมมีลามในสถานสงเคราะห ผูหญิงมีขอหวงใยมากมายที่จะเลาใหเรา
ฟง แตกลัวและระมัดระวังเพราะเจาหนาท่ีสถานสงเคราะหไดหามไมใหบนหรือพูดอะไรท่ีไมดีเกี่ยวกับสถาน
สงเคราะห อยางไรก็ตามผูหญิงไดเลาใหเราฟงไดในประเด็นเหลาน้ี 
 
 ศาลไดเลื่อนการพิจารณาไปวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2555 เนื่องจากสถานการณน้ําทวม 
 ผูหญิงที่ทองถูกปฏิเสธไมใหไดรับการตรวจครรภหลายครั้งและไมรับนํ้าแรท่ีทําใหกระฉับกระเฉงและ
ไมไดใหวิตามนิเสริมท่ีผูหญิงทองตองการ 

 เธอนับถือศาสนามุสลิมแตไมมีการจัดอาหารและโภชนาการสําหรับผูท่ีนับถือศาสนามุสลิม ดังนั้นเธอจึง
กินแตขาวเปลาหรือบางครั้งไมทานเลย 

 เธอไมสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนามุสลิมไดระหวางท่ีอยูในสถานสงเคราะห 
 ผูหญิงคนอื่นบนเรื่องการรักษาทางสุขภาพท่ีแย  ถูกปฏิเสธไมใหพบหมอและหมอฟน 

 
“ท่ีบานสาวมีการดูแลสุขภาพของเราดีกวาท่ีน่ี ในบานสาวเราไปหาหมอได หรือนายจางจะซ้ือยาให
เราหากเราขอ” 
 
  ปญหาของคุณภาพของอาหารในสถานสงเคราะห 

 “อาหารเชา เปนขามตม แตขาวเปนเกรดขาวท่ีเรามักจะใหหมูกินในพมา” .  
 
ผูหญิงทุกคนอยากที่ออกมาจากสถานสงเคราะหอยางยิ่ง อยางไรก็ตามสองคนยังคงรอที่จะใหการในชั้นศาล 
อีกสองคนที่ถูกกลาวหาวาเปนผูเยาวและถูกคามนุษยยังรอที่จะมีสืบหาครอบครัวและรอการสงกลับและอีก
สามคนปฏิเสธที่จะออกไปกอนเพื่อนและรอจนกวาจะไดออกไปพรอมกัน 
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ผูหญิงมีความหวงใยอยางมากเกี่ยวกับกระบวนการในชั้นศาล หนึ่งในผูหญิงที่ถูกกลาวหาวาเปนผูเยาว อีก
ครั้งที่เธอยืนยันวาเธออายุ 20 ปไมใช 16 ปและเสนอแนะให Empower ชวยครอบครัวของเธอในการพิสูจน
อายุและหาหลักฐานจากพมาเพื่อที่เธอจะไดพิสูจนอายุ  
 
บอกวาคําใหการท่ีถูกอานในศาลไมไดตรงกับท่ีเธอไดบอกกับตํารวจในการสัมภาษณครั้งแรก 
 
ในเดือนสิงหาคม ผูชายถูกจับและถูกตั้งขอหา: 
 

 จัดสถานท่ีเพื่อการคาประเวณี 
 ใหท่ีพักพิงแรงงานผิดกฎหมาย 
 ติดสินบนเจาหนาท่ีตํารวจ 
 คามนุษยเพื่อการแสวงหาประโยชนจากการคามนุษย  
 ลักลอบขนคนขามชาติ 

 
ผูหญิงบอกวาอัยการกดดันและบอกใหระบุวาผูชายคนนั้นเปนคนที่พาเธอมาและบังคับใหทํางานในซองของ
เขา ผูหญิงปฏิเสธท่ีจะทําตามและบอกวามาเองโดยอิสระ ไมไดถูกบังคับใหทํางานไมวาจะกรณีใดๆและจํา
ไมไดวาผูชายคนน้ันเปนนายจางหรือเปนเจาของซอง เจาของและนายจางไดเดินออกจากที่เกิดเหตุในคืนท่ี
มีการบุกจับเพราะเจาหนาท่ีเขาใจวาเคาเปนหน่ึงในลูกคาท่ีมาใชบริการ 
 
เดือนพฤศจิกายน 2554 พอของผูหญิงคนหนึ่งไดใชเงินเยอะมากและเดินทางดวยความยุงยากเพื่อไปยางกุง
และกลับมาดวยสําเนาของใบเกิดของลูกสาวและหลักฐานอื่นๆ ท่ีครอบครัวของผูหญิงอีกคนหามาได 
เอกสารแสดงใหเห็นวาจริงๆแลวผูหญิงอายุ 20 ป ตามท่ีเธอไดยืนยันมาตลอดวาไมใชอายุ 16 ป คนท่ีสอง 
อายุ 17 ป 9 เดือนในคืนท่ีตํารวจเขาบุกจับและอายุ 18 ปตอนที่ถูกถามในศาลและอายุมากกวา 15 ปตามท่ี
เจาหนาท่ีตัดสินจากการตรวจกระดูกและฟน 
 
ขอสรุป 
 
แนวทางการบุกจับและชวยเหลืออาจจะจับผูชายหาถึงหกคนเขาคุกประมาณสองถึงสามปจากท่ีท่ีมีการจาง
งานหรือแสวงหาประโยชนจากผูเยาวและอาจจะนําผูเยาวส่ีคนออกจากอุตสาหกรรมบันเทิง ในขณะที่ผูหญิง
รอฉลองวันคลายวันเกิดครบรอบ 18 ป อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวสงผลใหมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนมากของผูเยาวส่ีคนท่ีเกี่ยวของ รวมถึงผูหญิงอีก 17 คนและครอบครัวของเธอ 
 
ความพยายามของ Empower ในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของผูท่ีไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติการ
ตอตานการคามนุษยถูกทําใหชะงักอยางมากเนื่องจากคนที่ถูกกลาวหาตองการการคุมครองและตองรักษา
ความลับของหลักฐาน ( พยาน  ) Empower ยังคงมีการติดตอและไดขอมูลจากการพูดคุยท่ีไมเปนทางการ
กับเจาหนาท่ีเอ็นจีโอที่ตอตานการคามนุษย   เจาหนาท่ีสถานสงเคราะห ตํารวจและทนายความที่เกี่ยวของ 
เราไดรับการบอกเลาเรื่องราวโดยตรงจากพนักงานบริการและครอบครัวของผูหญิง ผูซึ่งตองตกอยูใน
ภาวการณเชนน้ีและเรายังไดพูดคุยกับบุคคลที่ถูกพิพากษาวามีความผิดฐานคามนุษย 
 
การบรรยายสองเหตุการณการบุกจับและชวยเหลือที่เรานําเสนอน้ีไดอธิบายวากิจกรรมการตอตานการคา
มนุษยทํางานอยางไรในชุมชน และเราพบความคลายคลึงกันระหวางหลายสาเหตุท่ีชี้ใหเห็นถึงส่ิงที่จะตอง
เปนมาตรฐานการปฏิบัติมากกวาภาวะบังเอิญ 
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เราสรุปวามีความเปนไปไดมากท่ีผูหญิงคนอื่นอีกมากมายท่ีจะไดรับความทุกขยากที่คลายกันจาก
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในนามของการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หากตํารวจท่ี
ปองกันการคามนุษยและTrafcord ไดประมาณตัวเลขท่ีถูกตอง ถาเปนเชนน้ันก็จะมีพนักงาน
บริการแรงงานขามชาติท่ีไมไดถูกคามนุษยอยางนอย 1,500 คนท่ีไดถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
เหตุการณทํานองเดียวกันในรอบสามปท่ีผานมา 
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บทท่ี 6: สิทธิท่ีถูกละเมิดท่ีเกิดขึ้นโดยเฉพาะ 
 

 

 
 
บทน้ีจะกลาวถึงการตรวจสอบถึงสิทธิมนุษยชนท่ีเราพบวามีการละเมิดในการบังคับและปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ . 2551 สิทธิถูกละเมิดและกระทําโดยผิดกฎหมาย
ท้ังจากเจาหนาท่ีของรัฐและเอกชนตอผูเยาวและผูหญิงผูซึ่งถูกพบวาถูกคามนุษยเพื่อการแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบจากการคาประเวณี อีกทั้งพนักงานบริการท่ีเปนผูใหญจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน 
 
เราใชมาตรวัดผลกระทบจากการวิเคราะหถึงประสบการณของชีวิตในการเปรียบเทียบท่ีปจเจกบุคคลมีใน
กฎหมายอาญาในประเทศ สิทธิมนษุยชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญในประเทศไทย และสิทธิท่ีอนุวัตในพิธีสาร
ท้ังในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศที่ประเทศไทยไดลงนามใหสัตยาบัน  พิธีสารและมาตราท่ีรัฐบาลไทย
ไดใหสัตยาบันไดเรียบเรียงไวในบทท่ี 2 และไดกลาวถึงในบทดานลางอีกทั้งมีการอางอิงถึงมาตราหลักใน
กฎหมายหลักในแตละฉบับท่ีเราพบวามีการละเมิดจากการดําเนินการในการตอตานการคามนุษย 
 
การวิจัยของเราพบวาอยางนอยสิทธิ 12 ประการดวยกันท่ีถูกละเมิดเปนประจําในกระบวนการของการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ . 2551ในรอบสามปท่ีผานมา ในขณะที่งาน
ของเราซึ่งเปนพนักงานบริการในขณะน้ันอาจจะทําผิดกฎหมายปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ . 
2539 และเราบางคนอาจจะผิดกฎหมายคนเขาเมือง ถึงจะเปนเชนน้ันก็ตามแตเรายังคงมีสิทธิในการไดรับ
การตระหนักถึงสิทธิข้ันพื้นฐานและการคุมครองสิทธิเหลาน้ันภายใตกฎหมายไทยและกฎหมายระหวาง
ประเทศ 
 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการตระหนักอยางเปนสากลวากฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติในการตอตานการคา
มนุษย ตองอนุวัตรตามหลกัการสิทธิมนุษยชนและอยางนอยที่สุดไมเปนภัยหรือทํารายตอผูท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการคามนุษยหรือการแทรกแซงการคามนุษย91 ถึงแมมีการวางขอบัญญัติเหลาน้ีแตงานวิจัย
ของเราพบวาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ . 2551ในการตอตาน
การคามนุษย 10 มาตราหลกันั้นมีผลกระทบเชิงลบตอสิทธิมนุษยชนของพนักงานบริการ    นอกจากนั้นการ
คุมครองและสิทธิท่ีควรจะไดรับท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยนั้นไมไดมี
การใหการดําเนินการจากทั้งเจาหนาท่ีรัฐและตัวแทนของเอ็นจีโอผูซึ่งลมเหลวในการอนุวัตตามขอกําหนดใน
พระราชบัญญัติฯ อีกทั้งการปฏิบัติในการตอตานการคามนุษยในพื้นฐานอื่นๆยังไดละเมิดกฎหมายในประเทศ
ไทย อาทิเชนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ 2546 และการคุมครองอื่นๆตาม
                                                           
91

  มุงหมายเพ่ือสิทธิมนุษยชน 2553 คูมือสทิธิ http://www.humanrightsimpact.org/trafficking 
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ประมวลกฎหมายอาญา 
 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีระบุในพิธีสาร 
 
คํานิยามในกฎหมาย 
การทําใหพนักงานบริการ ครอบครัวและชุมชนเปนอาชญากร 
 
กฎหมายในมาตรา  4-6 คํานิยาม:  
มาตรา 4 การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ -, การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี 
มาตรา 6 การคามนุษย - โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ใชอํานาจโดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือ
ผลประโยชนอยางอื่น เพื่อใหบุคคลน้ันมีความยินยอมในการแสวงหาประโยชน 
มาตรา 4/6/7 ผูคามนุษย- ชวยเหลือดวยประการใดในกระบวนการคามนุษยเพื่อวัตถุประสงคใน
การแสวงหาประโยชน 
 
คํานิยามในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ . 2551 นั้นใหการตีความท่ีกวางและมุง
เปาไปอยางมีประสิทธิภาพตอคนที่ทํางานหรือมีสวนรวมกับอุตสาหกรรมบันเทิงของไทยในการที่จะมีความ
เปนไปไดท่ีจะเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยหรือเปนผูคามนุษย ขอเท็จจริงที่วา คําวา “การคาประเวณี “ ใชแสดง
ถึงรูปแบบการคามนุษยท่ีแยกออกมาจากแรงงานบังคับและทาสรับใช นั่นหมายถึงในทางปฏิบัติกฎหมายนี้มี
จุดมุงหมายที่ไมเปนธรรมตอคนที่อยูในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย  การใชคําวาการคาประเวณีทําใหมีการ
เนนไปที่กิจกรรมของการคาประเวณี วาในตัวของมันเองเปนปญหาแทนท่ีจะเนนไปท่ีวาผูหญิงนั้นไดถูก
บังคับหรือลอลวงเพื่อแสวงหาประโยชนหรือไม  
         
นี่เปนการเลือกปฏิบัติตอพนักงานบริการท่ีเปนผูใหญผูซึ่งพอใจสภาพการทํางานของตนและไมไดพิจารณา
วาตนถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อีกทั้งเปนการขัดขวางการปฏิบัติการใดๆตอไปในการแกไขปญหาท่ี
แทจริงของการแสวงหาประโยชน เอารัดเอาเปรียบและสภาพการทํางานท่ีไมไดมาตรฐานในอุตสาหกรรม
บันเทิงทั้งหมด 
 
คํานิยามในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ในสวนของการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบนั้น รวมถึงการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีการใหคํานิยามท่ีคลุมเครือเชนน้ี
นํามาซึ่งคนแทบจะท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมบันเทิง รวมถึงเจาของสถานบันเทิง พนักงานเสริฟ 
พนักงานทําอาหาร พนักงานทําความสะอาด พนักงานเตนรํา เอ็นจีโอ เจาของท่ีดิน บานเชา  รวมถึง
ครอบครัว เพือ่น ลูกคาและเพื่อนรวมงานของพนักงานบริการ  คํานิยามท่ีวาพามาจากหรือสงไปยังที่ใด ใน
พระราชบัญญัติฯ ตีความไดถึงใครก็ตามท่ีชวยในการเคลื่อนยายพนักงานบริการ รวมถึงถึงคนขับแท็กซี่หรือ
มอเตอรไซค เอเยนตทองเท่ียว นายหนาท่ีไมเปนทางการ  ครอบครัวหรือเพื่อน 
 
ผลกระทบจากการท่ีมีคํานิยามท่ีกวางเชนน้ีนั่นหมายถึงพนักงานบริการ เพื่อนของเรา ครอบครวัและชุมชนได
กลายเปนเปาของการทํางานแทรกแซงการคามนุษยท่ีไมไดสัดสวน มีการมุงเปาไปมากจนเกินไปที่
อุตสาหกรรมบันเทิงหากเปรียบเทียบกับแรงงานและชุมชนในอุตสาหกรรมอื่นๆ ยิ่งกวาน้ันชุมชนของพนักงาน
บริการสวนใหญถูกเปนเปายุทธศาสตรของการลงโทษทางกฎหมายอาญาแทนท่ียุทธศาสตรการให
การศึกษาและการสรางความตระหนัก  นั่นมีอิทธิพลตอการเพิ่มการตีตราพนักงานบริการและครอบครัวมาก
ข้ึนไปอีกและผลักใหพนักงานบริการอยูใตดินเพราะคนท่ีอยูในอุตสาหกรรมนี้ตองหาทางเลี่ยงที่จะไมติดตอ
ตํารวจและเอ็นจีโอ มีแนวโนมในการเก็บขอมูลและหาทางหลบซอนในการเคลื่อนยาย ทํางานและจัดการ
การเงิน  คํานิยามยังไดเลือกปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมและทําใหมคีวามเปนไปไดในการทําใหเปนอาชญากรรม
ของครอบครัวของพนักงานบริการผูซึ่งไดรับ “ประโยชน “จากเงินท่ีพนักงานบริการที่สงกลับมาท่ีบาน เพื่อ
จายคาใชจายพื้นฐานเชน บาน การดูแลสุขภาพและการศึกษาของครอบครัว  
อํานาจในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยและพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณี หากรวมกันจะสรางผลกระทบทางลบท่ีมีประสิทธิภาพตออุตสาหกรรมบันเทิงทั้งหมด ซึ่งเปนการ
เพิ่มความเปนไปไดในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และลมเหลวในการยอมรับและนิยามใหพนักงานบริการเปน
งานท่ีถูกตองตามกฎหมายและแตกตางจากการคามนุษย ผลก็คือมีแนวทางในการใชกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาในการลงโทษและตอตานการคามนุษย  แนวทางเชนน้ีหมายถึง พนักงานบริการ  นายจางและคน
อื่นๆ ไมสามารถท่ีจะรายงานหรือใหการชวยเหลือบุคคลที่ถูกคามนุษยเพราะกลัววาจะถูกทําใหพัวพันกับฐาน
ความผิดเกี่ยวกับการคาประเวณีและหรือฐานความผิดการคามนุษย 
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สิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด:  
สิทธิในการไมถูกเลือกปฏิบัติ  ความเทาเทียมและการคุมครองท่ีเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย 
สิทธิในการทํางาน : มีทางเลือกท่ีเปนอิสระในการจางงาน 
 
การดําเนินคดีและการปราบปราม 
 
การลอจับของตํารวจ 
กฎหมายในมาตรา 27.4:  ตํารวจสามารถเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจคน ยึด 
หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือไดวามีพยานหลักฐานในการคามนุษย  
 
การลอจับใชโดยตํารวจและเอ็นจีโอผูสอบสวนในประเทศไทยเพื่อใหไดมาซึ่งหลกัฐานในการดําเนินคดีผูคา
มนุษย โดยคํานิยามในกฎหมายไทย การลอซื้อคือการกระทําท่ีชักจูงใหบุคคลกระทําความผิดอาญาท่ีบุคคล
ผูนั้นไมมีเจตนากระทําความผิดมากอน 92ในประเทศไทยการปฏิบัตินั้นกระทําโดยตํารวจปลอมตัวเปนลูกคา
เพื่อเขาไปซื้อบริการจากผูเยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเรียกหาเด็กที่อายุต่ํากวา 18 ป ในการวิจัยนี้การใชการลอ
ซื้อ/ลอจับ สงผลใหเกิดเหตกุารณอยางนอยสองเหตุการณท่ีผูเยาวถูกกลาวหาอยางผิดๆวาทํางานใน
อุตสาหกรรมบันเทิง ในหน่ึงเหตุการณท่ีผลคือผูหญิงอายุ 17 ปถูกบีบบังคับจากตํารวจนอกเครื่องแบบใหเขา
สูการตกลงขายบริการครั้งแรกในชีวิตของเธอ ซึ่งเปนการตอบรับจากการท่ีตํารวจเหลาน้ีถามหาเพื่อมี
เพศสัมพันธกับเด็กที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
 
อีกเหตุการณหนึ่งที่ผูหญิงอายุ 17 ปถูกจับและกักในฐานะบุคคลที่ถูกคามนุษยในคืนแรกท่ีเธอทํางานในบาร
คาราโอเกะจากการเปนพนักงานเสริฟไมใชพนักงานบริการ ผูหญิงทั้งสองคนถูกลอซื้อจากตํารวจและถูก
คัดเลือกอยางผิดๆใหเปนผูถูกคามนุษยดวยสาเหตุของอายุและขอเท็จจริงที่วาเธอทํางานในสถานท่ีท่ีมีการ
จางพนักงานบริการ ท้ังสองคนไมไดขายบริการทางเพศ และไมตองการการชวยเหลือจากหนวยงาน
สวัสดิการสังคมหรือชวยเหลือจากงานที่ทําหรือสภาพท่ีอยู 
การดําเนินการลอซื้อ/ลอจับเพื่อรวบรวมหลักฐานการคามนุษยไมแคนําไปสูหลักฐานที่ปลอมและไมถูกตอง
แลว ยังเปนการสงเสริมใหมีการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตอผูเยาวและเปนการเหยียดหยามศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยของผูหญิงที่ทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ไดแสดงถึงจุดยืนท่ีชัดเจนนับตั้งแต พ . ศ . 2546 วาการลอซื้อ/ลอจับเพื่อจับเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยางรายแรงโดยเฉพาะกับผูหญิงที่ทํางานในธุรกิจบันเทิงและจัดทําขอเสนอวาควรจะมีการใชเฉพาะเมื่อมี
ระบบที่แมนยําชัดเจนท่ีสามารถปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนได แตอยางไรก็ตาม ยังปรากฏวาการใช
วิธีการลอซื้อและลอจับจากตํารวจและเอ็นจีโอที่กระทําเพื่อสอบสวนการคามนุษยยังคงเกิดข้ึนประจําและไม
มีการติดตามตรวจสอบและกอใหเกิดผลที่เกิดข้ึนภายหลังในทางลบตอพนักงานบริการและผูหญิงใน
อุตสาหกรรมบันเทิง 
 
สิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด :  
สิทธิในการดํารงชีวิต , สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ และสิทธิท่ีจะมีความมั่งคงแหงตัวตน:  สิทธิท่ีจะไดรับ
การปฏิบัติดวยมนุษยธรรม และดวยความเคารพในศักดิ์ศรีแตกําเนิดของมนุษย 
 
 การบุกจับและชวยเหลือของตํารวจ:   
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 27 การบุกจับเพื่อตอตานการคา
มนุษยตํารวจสามารถเขาไปในเคหะสถานหรือสถานท่ีใดๆ โดยไมตองมีหมายคน เพื่อตรวจคน ยึด 
หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือไดวามีพยานหลักฐานในการคามนุษย หรือเพื่อพบและชวยบุคคลท่ี
ตกเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย  
 
การบุกจับเพื่อตอตานการคามนุษยในประเทศไทยทําใหผูหญิงมีประสบการณท่ีหลากหลายในการละเมิด
สิทธิมนุษยชน  ท้ังบุคคลที่ถูกคามนุษยและพนักงานบริการตองอยูภายใตการปฏิบัติการท่ีมีตํารวจจํานวน
มากที่ติดอาวุธเขาจูโจมในสถานบันเทิง ถูกไลลาและกักตัวคนที่พยายามจะวิ่งหนีเพราะกลัวและสับสน 
ผูหญิงบางคนไดรับบาดเจ็บในการบุกจับของตํารวจในขณะที่พยายามจะหนี ตามพระราชบัญญัติฯ ตํารวจไม
ตองมีหมายคน และตามปกติตํารวจจะคนตัวผูหญิงทุกคนที่ถูกกักตัวไวท่ีสถานประกอบการและยึดกระเปาถือ
และโทรศัพทมือถือเพื่อใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดีท่ีอาจจะเปนการคามนุษย 
 
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 29 พนักงานเจาหนาท่ีอาจจัดให
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บุคคลท่ีตองสงสัยวาเปนเหยื่อของการคามนุษยอยูในความคุมครองเปนการช่ัวคราวไดแตตองไม
เกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง หากมีความจําเปนท่ีตองคุมครองเกินกวาน้ันใหพนักงานเจาหนาท่ียื่นคํารองตอ
ศาลเพื่อมีคําสั่งอนุญาต ท้ังน้ี ศาลจะอนุญาตไดไมเกินเจ็ดวัน โดยจะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไวดวยก็
ได 
ผูหญิงทุกคนท่ีถูกกักตัวไวจากการบุกจับจะถูกพาไปที่สถานีตํารวจ และจะถูกสอบปากคําจากตํารวจและเอ็น
จีโอ เพื่อเสาะหาวาเปนบุคคลที่ถูกมนุษยหรือไม  ข้ันตอนนี้อาจใชเวลาหลายชั่วโมง ผูหญิงที่ถูกกักตัวจาก
การบุกจับบอกวาผูหญิงไมไดรับการแจงสาเหตุท่ีตองมีการสอบปากคําไมวาจะเปนชวงเวลาใด  ไมไดรับการ
แจงใหทราบถึงสิทธิขอผูหญิงภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญและในระบบกฎหมายอาญาของไทย  ไมวาจะใน
ฐานะของโจทก  จําเลยหรือพยานในอาชญากรรมที่กลาวหาวาเกิดข้ึน สิทธินี้รวมถึง สิทธิท่ีจะทราบถึงขอหา
ท่ีถูกกลาวหา สิทธิท่ีจะติดตอบุคคลที่เชื่อถือหรือสมาชิกในครอบครัว สิทธิในการมีตัวแทนทางกฎหมาย 
สิทธิในการพูดกับทนายความในท่ีท่ีเปนสวนตัว  และสิทธิท่ีจะมีผูท่ีเชื่อใจหรือทนายของตนนั่งอยูดวยในทุก
ชวงกระบวนการสัมภาษณของตํารวจ 
 
ในความเปนจริงผูหญิงไดเอกสารที่ระบุถึงสิทธิตางๆเหลาน้ีจากตํารวจเพื่อใหลงนามในตอนที่มีการ
สอบปากคําของตํารวจ แตเนื่องจากเอกสารเปนภาษาไทยและไมมีลามแปลภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ผูหญิง
ไมไดเขาใจสิทธิที่ตนควรเขาถึง ปรากฏวาไมมีการจัดใหมีลามแปลภาษาเปนประจําใหแรงงานหญิงขามชาติ
ในกระบวนการสอบปากคํา ผูหญิงขามชาติและผูหญิงท่ีไมรูหนังสือถูกบังคับใหพิมพนิ้วหัวแมมือแทน
ลายเซ็นในเอกสารทางกฎหมายซึ่งใหรายละเอียดของส่ิงของของตนท่ีตํารวจยึด  เอกสารนั้นผูหญิงไม
สามารถอานไดเนื่องจากปญหาดานภาษาและไมรูหนังสือ นี่เปนการละเมิดสิทธิท่ีควรจะไดรับตาม
รัฐธรรมนูญไทย ระบบยุติธรรมในกฎหมายอาญาและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
 
สิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด:  
สิทธิในการดํารงชีวิต , สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ และสิทธิท่ีจะมีความมั่งคงแหงตัวตน:  สิทธิท่ีจะไดรับ
การแจงขอหาที่ถูกตั้งในภาษาท่ีตนเขาใจ สิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติดวยมนุษยธรรม และดวยความ
เคารพในศักดิ์ศรีแตกําเนิดของมนุษย 
 
ส่ือมวลชนละเมิดสิทธิความเปนสวนตัว: 
 
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 56 ความเปนสวนตัวและส่ือมวลชน: ไม
สามารถบันทึกภาพ แพรภาพ พิมพรูป หรอืบันทึกเสียง แพรเสียงหรือส่ิงอื่นท่ีสามารถแสดงวาบุคคลใดเปน
ผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษย หามโฆษณาหรือเผยแพรขอความ ภาพหรือเสียง เปดเผย
ประวัติ สถานท่ีอยู สถานท่ีทํางาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐาน
คามนุษย 
 
ระหวางท่ีมีการบุกจับในสถานประกอบการ และที่สถานีตํารวจ  ชางภาพมักจะถายรปูของสถานประกอบการ 
ผูท่ีถูกตั้งขอหาวาเปนผูคามนุษยและผูหญิงที่ทํางานท่ีนั่น ภาพเหลาน้ีรวมถึงขอมูลของการบุกจับและขอหา
ตอผูคามนุษยมักจะถูกแบงปนใหส่ือมวลชน ซึ่งมีการเผยแพรในรายงานของส่ือเกี่ยวกับการบุกจับในทีวี ส่ือ
ส่ิงพิมพและออนไลน การรายงานขาวของส่ือมักจะรวมถึงภาพของผูหญิงที่ถูกบุกจับดวยผาคาดตาสีดํา 
(เหมือนกับวาเปนความพยายามในการเก็บรักษาความลับ) หรือภาพของผูหญิงที่พยายามจะซอนหนาหลัง
กระดาษหรือเส้ือที่ใชปดหนา ฯลฯ ส่ือมวลชนโดยทั่วไปจะเผยแพรรูปภาพ ชื่อและที่ตั้งของสถาน
ประกอบการซ่ึงประนีประนอมกับความเปนสวนตัวของผูหญิงที่ถูกกักขังหรือชวยเหลือจากการบุกจับ นี้เปน
การละเมิดการคุมครองภายใตพระราชบัญญัติฯซึ่งกําหนดใหเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายหากมีการเผยแพร
ส่ิงที่สามารถแสดงขอมูลที่แสดงวาเปนบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายจากการคามนุษย 
 
สิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด: สิทธิความเปนสวนตัวและชีวิตครอบครัว เกียรติยศศักดิ์ศรีและช่ือเสียง 
 
การบุกจับยังมีผลกระทบทางลบในชุมชนที่กวางข้ึน รวมถึงผูหญิงและผูชายท่ีทํางานในสถานบันเทิง แตวา
ไมไดถูกกักเพราะวาไมไดอยูท่ีสถานท่ีทํางานในขณะที่มีการบุกจับ รวมถึงพนักงานบริการและพนักงานคน
อื่นเชนพนักงานทําความสะอาด  พนักงานทําอาหาร นักรองและพนักงานเสริฟหญิง ฯลฯ สวนมากผูคน
เหลาน้ีมีประสบการณท่ีกลัว ชอกช้ําและสับสน และถูกปฏิเสธไมใหเขาถึงการติดตอกับเพื่อนหรือสมาชิกใน
ครอบครัวผูซึง่อาจจะถูกกักตัวจากการบุกจับ พวกเขาไมมีขอมูลวาทําไมถึงมีการบุกจับและสูญเสียเงินคาจาง
ท่ีจะไดจากการทํางานและในบางกรณีสูญเสียงานทําท้ังหมด เนื่องมาจากสถานที่ทํางานถูกปดหลังจากที่มี
การบุกจับ 
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สิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด:  
สิทธิท่ีจะมีชีวิตครอบครัว; (สามารถติดตอกับครอบครัวไดอยางสม่ําเสมอ) สิทธิในการทํางาน ใน
การเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขท่ียุติธรรม 
 
การบังคับตรวจสุขภาพ:  
 
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 33: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยตองใหความชวยเหลือ แกบุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคา
มนุษยอยางเหมาะสม รวมถึงการรักษาพยาบาล โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความ
แตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ เช้ือชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย การแจงสิทธิของ
ผูเสียหายท่ีพึงไดรับการคุมครองในแตละขั้นตอนท้ังกอน ระหวาง และหลังการชวยเหลือ ตลอดจน
ขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการชวยเหลือในแตละขั้นตอน และตองรับฟงความคิดเห็นของ
ผูเสียหายกอนดวย 
 
ผูหญิงที่ถูกกักตัวจากการบุกจับไดถูกบังคับใหตองตรวจสุขภาพโดยไมมีการใหขอมูลวาทําไมถึงตองมีการ
ตรวจและไมมโีอกาสในการปฏิเสธกระบวนการนั้น  โดยเฉพาะแรงงานหญิงขามชาติผูซึ่งมีความเขาใจท่ี
จํากัดเรื่องของเหตุผลวาทําไมตองมีการตรวจประกอบกับไมมีลามแปลภาษาเพื่ออธิบายข้ันตอนนี้ การตรวจ
นี้มีการตรวจกบัผูหญิงที่ถูกสงสัยวาถูกคามนุษยและหรืออายุต่ํากวา 18 ป และผูหญิงที่เปนผูใหญผูซึ่งยืนยัน
วาตนไมไดถูกคามนุษย การตรวจรวมถึงการตรวจเลอืดและการตรวจภายในอวัยวะเพศโดยที่ไมไดรับการ
ยินยอมอยางมีขอมูลจากผูหญิง ซึ่งการตรวจสองประเภทนี้จะถูกบังคับใชตามกฎหมายในสองกรณีเทาน้ันคือ
ภายใตกฎหมายความมั่นคงภายในประเทศและหรือหากไดรับคําส่ังโดยตรงจากศาลเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 
อยางไรก็ตามในเรื่องราวของการตอตานการคามนุษย  เปนท่ีนาสงสัยวาทําไมถึงตองมีการตรวจเกิดข้ึน 
ผูหญิงไมไดรบัการแจงใหทราบถึงผลการตรวจไมวาจะเปนระยะเวลาใดหลังจากที่มีการตรวจ ไมชัดเจนท่ีวา
มีใครอีกที่เขาถึงผลของการตรวจและมีการใชผลของการตรวจเพื่อวตัถุประสงคอะไร 
 
สิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด: สิทธิในการดํารงชีวิต, สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ และสิทธิท่ีจะมีความมั่งคง
แหงตัวตน:  สิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติดวยมนุษยธรรม และดวยความเคารพในศักดิ์ศรีแตกําเนิด
ของมนุษย สิทธิทางสุขภาพ: สิทธิในการควบคุมทางสุขภาพและรางกายของตนเอง   สิทธิในการ
รักษาความลับและการใหความยินยอมโดยมีขอมูล สิทธิในการรองทุกขและการเยียวยา 
 
การคัดแยกเหยื่อและการตรวจพิสูจนอายุ 
 
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 4 ใหนิยามของคําวา “เด็ก” 
หมายความวา บุคคลผูมีอายุต่ํากวาสิบแปดป 
มาตรา 33 การชวยเหลือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยตองใหความ
ชวยเหลือ แกบุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยางเหมาะสมใน เร่ือง
การรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
และความแตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ เช้ือชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย การแจงสิทธิ
ของผูเสียหายท่ีพึงไดรับการคุมครองในแตละขั้นตอนท้ังกอน ระหวาง และหลังการชวยเหลือ 
ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการชวยเหลอืในแตละขั้นตอน และตองรับฟงความ
คิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย 
 
ผูหญิงและผูเยาวสวนใหญท่ีถูกกักตัวจากการบุกจับตางปฏิเสธอยางดุเดือดวาผูหญิงไมไดถูกคามนุษยและ
บอกวาอายุผูหญิงมากกวา 18 ป เพื่อที่จะพิสูจนวาการบุกจับถูกตองทั้งเอ็นจีโอและตํารวจมีความกังวลหาก
พิสูจนไดเปนอยางอื่น ดังนั้นผูหญิงทุกคนที่มีเอกสารผูซึ่งตองสงสัยวาถูกคามนุษยและผูเยาว (อาทิเชน การ
ท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป  ) ถูกบังคับใหตรวจทางนิติวิทยาศาสตรรวมถึงการเอ็กซเรยตรวจกระดูกและการตรวจ
ฟนในความพยายามท่ีจะพิสูจนอายุ 
 
ในขณะที่การเอ็กซเรยตรวจกระดูกและการตรวจฟนไมได กําหนดอยูในพระราชบัญญัติฯ  แตมีการระบุอยาง
กวางขวางในบันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระดับจังหวัดเรื่องกิจกรรมการตอตานการคามนุษยใน
ประเทศไทย ในทุกบันทึกขอตกลงฯ ยังมีการใหความสําคัญกับการเคารพสิทธิพื้นฐานของบุคคลที่ถูกคา
มนุษย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการใหความยินยอมโดยมีขอมูลในการรักษาพยาบาล พระราชบัญญัติฯ  ยังไดระบุ
ถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลที่ถูกคามนุษยและตองรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย ซึ่งส่ิง
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เหลาน้ีไมไดเกิดข้ึนในสภาวการณการปฏิบัติ 
 
การใชการตรวจกระดูกเพื่อประเมินอายุของบุคคลที่ถูกคามนุษยเปนการปฏิบัติท่ีถูกตั้งคําถามอยางมากใน
ประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติทางการแพทยท่ีนาเชื่อถือ   กระบวนการในการตรวจเพื่อประเมินอายุได
ถูกเสนอแนะในคูมือแนวทางการตอตานการคามนุษยระหวางประเทศ 93อีกทั้งไดเสนอวาการพิสูจนอายุของ
ผูท่ีตองสงสัยวาถูกคามนุษยควรจัดทําโดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการอบรมและใชหลักพิจารณาดังตอไปนี้ 
 
- คําใหการของบุคคลนั้นเอง 
- การพิสูจนอายุของบุคคลเองควรไดรับการพิจารณา 
- ลักษณะภายนอกของบุคคลและวุฒิภาวะทางจิตใจของเขาหรือเธอ 
- เอกสารที่เกี่ยวของ 
-  การตรวจสอบกับสถานทูตและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
- การตรวจและความเห็นทางการแพทย โดยการตรวจนัน้ตองไดรับการยินยอมจากบุคคลที่ถูกตรวจ 
 
อยางไรก็ตามในประเทศไทยปรากฏวาความยินยอมและคําใหการของเหยื่อตามปกติจะไมไดรับการพิจารณา
ในกระบวนการน้ีและมีความมั่นใจอยางมากในการใชผลของตรวจกระดูกและฟนทางนิติวิทยาศาสตรเปน
เครื่องมือที่สําคัญในการประเมินอายุของผูหญิงผูซึ่งถูกกักตัวในการบุกจับ แนวทางน้ีไดระบุชัดเจนในบันทึก
ขอตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคาหญิง
และเด็ก พ.ศ.2546        

“ในกรณีท่ีเด็กหรือผูหญิงอางวาอายุเกิน 18 ป และไมมีบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอื่นใด และมี

เหตุอันควรสงสัยวาผูหญิงหรือเด็กนั้นอายุไมเกิน 18 ป ใหพนักงานสอบสวนหรือเจาหนาท่ีกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการจัดใหมีการตรวจรางกายเด็กหรือผูหญิงนั้นทางการแพทย โดยการตรวจฟนหรือตรวจรางกาย

ดวยวิธีอื่นใด เพื่อวินิจฉัยวาเด็กหรือผูหญิงนั้นอายุเกินสิบแปดป หรือต่ํากวา ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการเปนผูจัดใหมีการตรวจ ใหประสานแจงผลการตรวจใหพนักงานสอบสวนทราบ” 
 
ยิ่งกวาน้ันการประเมินอายุเปนมาตรการที่เชื่อถือไมไดโดยเฉพาะใชในการกําหนดเฉพาะเจาะจงไปที่อายุ
ของบุคคลระหวาง 16-20 ป ในอเมริกาและยุโรป นิติวิทยาศาสตรการตรวจกระดูกไมเคยใชเปนเครื่องมือได
โดยลําพังในการกําหนดอายุ เพราะเปนวิธีการท่ีทราบกันดีวาสามารถกอใหเกิดความผิดพลาดไดไดถึง 5 ป 
94  
 
อยางท่ีเรียกกันวา โดยเฉพาะหลักเกณฑกระบวนการในการเอ็กซเรยกระดูกนั้นไมเหมาะสมท่ีจะประเมินอายุ
ของแรงงานขามชาติในเอเชีย เพราะอายุท่ีใชเปนเกณฑนํามาจากการเปรียบเทียบจากการศึกษาของเด็ก
อเมริกันผิวขาวในยุค พ . ศ 2483 ซึ่งมีการพิสูจนแลววามีผลท่ีคลาดเคลื่อนของอายุในกระดูกซึ่งเกิดจาก
ปจจัยทั้งเชื้อชาติ ชาติพันธุ สถานภาพดานเศรษฐกิจสังคมและภาวะโภชนาการ 95 จากผลที่ไมนาเชื่อถือ 
แนวทางการตรวจทางนิติวิทยาศาสตรท่ีไมสามารถสรุปผลท่ีถูกตองได ในขณะนี้ไดมีการตระหนกัวาการ
กําหนดอายุท่ีถูกตองนั้นตองรวมถึงกระบวนการอื่นเพื่อเติมเชนการสังเกตการณในรายละเอียดที่ใชเวลามาก
ข้ึนและขอคิดเห็นจากบุคคลที่อยูในวัฒนธรรมและภูมิหลังเดียวกันเพื่อใชประกอบการพิจารณา96  
 
อยางไรก็ตามนี่ไมใชกระบวนการการตอตานการคามนุษยท่ีไดรับการปฏิบัติในประเทศไทย เพราะผลของ
การตรวจทางนิติวิทยาศาสตรถูกนํามาใชเปนหลักฐานสําคัญในการพิสูจนอายุ ในการดําเนินการทาง

                                                           
93

 ขอเสนอแนะเรือ่งหลักการและแนวทางวาสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย จดัทําโดยสํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือ
สิทธิมนุษยชน และ  แนวทางเพ่ือการคุมครองสิทธิของเด็กที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย โดยUNICEF 
 
94  สุขภาพของเด็กผูลีภ้ัย , คูมือของกุมารแพทย Royal College of Pediatricians, 1999 

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

96  บันทึกขอตกลงเรื่องการเขาเมืองและศลุกากรของสหรฐัอเมริกา 2004 
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กฎหมายซึ่งโตแยงกับคําใหการของผูหญิงที่อยูในลักษณะที่แสดงออกอยางชัดเจนวาเปนพนักงานบริการ
ดวยความเต็มใจ แนวทางการประเมินอายุไดยึดมั่นอยางมากตอหลักการภายใตคูมือการตอตานการคามนุษย
ท้ังในระดับประเทศและระหวางประเทศ ในสวนของการสันนิษฐานอายุและสถานะของเหย่ือ97 
การรับหลักการน้ีในกรณีท่ีอายุของผูเยาวไมแนนอนแตมีเหตุผลใหเชือ่วาต่ํากวา 18 ป ควรมีการสันนิษฐาน
วาเปนเด็กที่เปนเหย่ือและมีสิทธิไดรับการคุมครองและสนับสนุนตามกฎหมายที่ใหการคุมครองสําหรับผูเยาว 
ในขณะที่หลักการน้ีมีเจตนาท่ีจะเปนมาตรการในการคุมครองบุคคลที่ถูกคามนุษยท่ียังเปนเด็ก แตใน
สภาวการณของพนักงานบริการท่ีไมมีเอกสารในประเทศไทย ความจริงก็คือมีการใชหลักการน้ีในการละเมิด
สิทธิมนุษยชน 
 
ในกรณีตัวอยางนี้พระราชบัญญัติฯถูกใชเปนเครื่องมือในการโตแยงหลักฐานและความเห็นของผูหญิงซึ่ง
ทํางานในอุตสาหกรรมบันเทิง และเริ่มใชบังคับใหเธอยอมรับอัตลักษณเปนเท็จวาเปนเหย่ือของการคา
มนุษย การดําเนินการเชนน้ีละเมิดหลักการการสนับสนุนสิทธิของเหยื่อ ซึ่งควรจะเปนศูนยกลางของแนวทาง
การคามนุษย   และยังไดละเมิดสิทธิของผูหญิงผูซึ่งไมตองการใหมีการชวยเหลือ และอยางนอยที่สุดก็เปน
การส้ินเปลืองทรัพยากรและความพยายามในการแทรกแซงที่จะชวยผูหญิงที่ไมตองการความชวยเหลือ 
 
สิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด: สิทธิในการดํารงชีวิต, สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ และสิทธิท่ีจะมีความมั่งคง
แหงตัวตน: สิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติดวยมนุษยธรรม และดวยความเคารพในศักดิ์ศรีแตกําเนิดของ
มนุษย  
สิทธิทางสุขภาพ: สิทธิในการควบคุมทางสุขภาพและรางกายของตนเอง   สิทธิในการรักษา
ความลับและการใหความยินยอมโดยมีขอมูล สิทธิในการรองทุกขและการเยียวยา 
 
การกักขังพนักงานบริการเปนพยานโดยไมมีกฎเกณฑ 
 
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 27: ตํารวจมีอํานาจหนาท่ี มีหนังสือเรียกให
บุคคลใดมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือพยานหลักฐาน 
มาตรา 31: ในชั้นศาลหากความจําเปนท่ีจะตองมีการสืบพยานไวโดยพลันก็ได 
มาตรา  237: ใหนําความในมาตรา 237 ทวิ วรรคสาม และวรรคส่ีแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาใชบังคับโดยอนุโลม หากมีความจําเปนควรมกีารสืบพยานไวกอนและสามารถใชแทนท่ีการท่ีพยาน
ตองใหการในชั้นศาล 
 
ตํารวจใชกฎหมายเพื่อบังคับใหพนักงานผูซึ่งถูกกักขังจากการบุกจับเพื่อตอตานการคามนุษย  ใหปากคําใน
ฐานะพยานในการดําเนินคดเีพื่อตอตานการคามนุษย   ถึงแมวาพระราชบัญญัติฯใหอํานาจตํารวจในการเรียก
พยาน  แตไดกําหนดใหอัยการตองมีการสืบพยานไวโดยพลันก็ได อยางไรก็ตามในความเปนจริงเจาหนาท่ี
ของรัฐมิไดกระทําดวยส่ิงที่ไดอนุวัตในกฎหมาย แตกลับแทนท่ีดวยการขังตัวพนักงานบริการไวโดย
ปราศจากความยินยอม ในการกักขังที่ไมมีกฎเกณฑในกรงขังหรือสถานสงเคราะหเปนเวลาหลายสัปดาห 
หลายเดือนหรือแมกระทั่งเปนป  การกักขังที่ไมมีกฎเกณฑตอผูหญิงเปนความลมเหลวในการเสนอใหผูหญิง
เขาถึงสิทธิท่ีควรไดรับท้ังสิทธิข้ันพื้นฐานและสิทธิทางกฎหมายมีทางเลือกทางกฎหมายสองประการท่ี
สามารถปรับใชในสถานการณของพนักงานบริการแรงงานขามชาติเชนน้ีได ประการแรกคือ  แนวทางท่ีได
กําหนดในพระราชบัญญัติฯ ถึงอางถึงใหนําความในมาตรา 237 ทวิ วรรคสาม และวรรคส่ีแหงประมวล
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามาใชบังคับโดยอนุโลม หากมีความจําเปนควรมกีารสืบพยานไวกอนและ
สามารถใชแทนท่ีการท่ีพยานตองใหการในชั้นศาล ประการที่สองที่เปนทางเลือกไดคือ การท่ีพนักงาน
บริการแรงงานขามชาติเปนพยานภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 
พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญาบัญญัติใหบุคคลซึ่งเปนพยานในคดีอาญามีสิทธิไดรับความ
คุมครอง การปฏิบัติท่ีเหมาะสม และคาตอบแทนท่ีจําเปนและสมควรจากรัฐ98   
 
กฎหมายกําหนดใหสํานักงานคุมครองพยานดําเนินการยายท่ีอยูหรือจัดท่ีพักอันเหมาะสม (ท่ีไมไดอยูในคุก

                                                           
97

 ขอเสนอแนะเรือ่งหลักการและแนวทางวาสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย จดัทําโดยสํานักงานขาหลวงใหญเพ่ือ
สิทธิมนุษยชน (Office of the High Commissioner for Human Rights) , 10.2 
ประเทศไทย , บันทึก ขอตกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของในการดําเนินการ กรณี
การคาเด็กและหญิง(ฉบับที2่) 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 ) จายคาเลี้ยงชีพท่ีสมควรแกพยานหรือบุคคลที่อยูในความอุปการะเลี้ยงดู ดําเนินการเพื่อใหมี
อาชีพหรือใหมีการศึกษาอบรม หรือดําเนินการใดเพื่อใหพยานสามารถดํารงชีพอยูไดตามท่ีเหมาะสม 
ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีคุมครองความปลอดภัยในระยะเวลาท่ีจําเปน ดําเนินการอื่นใดใหพยานไดรับความ
ชวยเหลือหรอืไดรับความคุมครองตามทีส่มควร 
ในปจจุบันน้ีไมมีผูหญิงคนไหนท่ีมีสิทธิภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญาและไมมหีนทางใน
การรองขอการเยียวยาในความไมยุติธรรมที่เกิดจากกระบวนการ ในขณะที่บุคคลที่ถูกคามนุษยมีทนายท่ีมา
จากสํานักงานอัยการสูงสุด หรือในบางกรณีมาจากเอ็นจีโอ ผูหญิงที่ถูกกักในฐานะพยานไมมีการเขาถึงการ
ใหคําปรึกษาดานกฎหมายที่เปนอิสระหรือไมมีตัวแทนทางกฎหมายในการเรียกรองสิทธิของผูหญิง 
 
สิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด: สิทธิในการดํารงชีวิต, สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ และสิทธิท่ีจะมีความมั่งคง
แหงตัวตน:  สิทธิท่ีไดรับการแจงขอกลาวหาหรือสาเหตุของการจับในภาษาท่ีผูหญิงเขาใจ การ
คุมครองจากการกักขังท่ีไมมีกฎเกณฑ สิทธิท่ีจะฟองรองกรณีกักขังท่ีไมมีกฎเกณฑ  
สิทธิในการไมถูกเลือกปฏิบัติและการคุมครองเทาเทียมภายใตกฎหมาย  : การปฏิบัติท่ีไมเทาเทียม
ตอพนักงานบริการขามชาติ: สิทธิในการเคลื่อนยายอยางเสรี: สิทธิในการออกจากประเทศใดก็ได  
สิทธิในการเขาถึงชีวิตครอบครัว  การติดตอยางสม่ําเสมอกับครอบครัวของตน 
สิทธิในการเขาถึงการพิจารณาท่ีเปนธรรมในช้ันศาล    ท่ีอยูในชวงเวลาท่ีเหมาะสม 
สิทธิในการไดรับการเยียวยาในกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิ 
 
การดําเนินคดทีางกฎหมาย 
 
ท้ังผูหญิงที่ไดถูกคัดเลือกวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยและผูหญิงที่ถูกใหเปนพยานไมไดรับขอมูลท่ีเหมาะสม
เพียงพอในข้ันตอนกระบวนการการดําเนินการ ส่ิงที่คาดวาจะเกิดข้ึนในศาลและเวลาท่ีจะใชในการพิจารณา
ในชั้นศาล  ไมมีลามแปลภาษาท่ีมีคุณภาพ และไมไดรับสิทธิท่ีจะเลือกผูแทนทางกฎหมายเองในกรณีท่ีถูก
คัดเลือกวาเปนผูถูกคามนุษยและไมมีการใหมีตัวแทนทางกฎหมายเลยในกรณีท่ีตกเปนพยาน ผูหญิงที่ไม
สามารถอานและเขียนหนังสือไดมักจะถูกบอกใหพิมพลายนิ้วมือในเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับคดีแต
เธอไมเขาใจเอกสารดังกลาว  ผูหญิงมักจะถูกส่ังหรือบีบบังคับใหชี้ตัวคนแปลกหนาหรือคนอื่นๆวาเปนคนที่
เกี่ยวของในการขนยายเธอหรือแสวงหาประโยชนแมวาเธอไดแจงอยางชัดเจนวาไมไดรูจักจําเลยหรือบุคคล
นั้นไมเคยเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ถูกกลาวหา 
 
สิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด: สิทธิในการไมถูกเลือกปฏิบัติและการคุมครองเทาเทียมภายใตกฎหมาย  
สิทธิในการเขาถึงการพิจารณาท่ีเปนธรรมในช้ันศาล     
 
การชวยเหลือและการสนับสนุน 
ผูหญิงถูกบังคับกักขังในสถานสงเคราะห 
 
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 33:ใหกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยพิจารณาใหความชวยเหลือ แกบุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษยอยางเหมาะสมใน เร่ืองอาหาร ท่ีพักการรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟูทาง
รางกายและจิตใจ การใหการศึกษา การฝกอบรม การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย การสงกลับ
ไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนาของผูน้ัน การดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนให
ผูเสียหาย กําหนด โดยใหคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความแตกตางทางเพศ อายุ สัญชาติ 
เช้ือชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของผูเสียหาย การแจงสิทธิของผูเสียหายท่ีพึงไดรับการคุมครองใน
แตละขั้นตอนท้ังกอน ระหวาง และหลังการชวยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการดําเนินการ
ชวยเหลือในแตละขั้นตอน และตองรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย 
 
ท้ังผูหญิงที่ไดถูกคัดเลือกวาเปนบุคคลที่ถูกคามนุษยและผูหญิงที่ถูกใหเปนพยานถูกกักขังโดยปราศจาก
ความยินยอมในสถานสงเคราะหของรัฐและบานพักที่ดําเนินการโดยเอกชนเปนระยะเวลาที่อาจถึงสองป 
ความคิดเห็นของผูหญิงไมเคยไดรับการสอบถาม รับฟงหรือเคารพ ผูหญิงไมไดรบัการปรึกษาเรื่องการกักขัง
และไมมีทางเลือกในสถานท่ีพักที่ตองไปอยูและไมสามารถที่จะออกไปไหนไดเลย ไมมีชองทางในการรอง
ทุกขท่ีเปนอิสระที่เขาถึงไดสําหรับผูหญิงที่อยูในสถานสงเคราะห  โทรศัพทถูกยึดและไมสามารถท่ีจะติดตอ
ครอบครัว  เพื่อนหรือหนวยงานขางนอกได จนกวาการดําเนินในชั้นศาลจะเสร็จส้ิน ซึ่งอาจจะใชเวลา
มากกวาหน่ึงป 
 
ผูหญิงทุกคนไดรายงานเกี่ยวกับกรณีท่ีถูกเลือกปฏิบัติและการเหยียดเชื้อชาติจากเจาหนาท่ีในสถาน
สงเคราะหซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการท่ีผูหญิงเปนแรงานขามชาติและหรือเปนพนักงานบริการ ศาสนาเดียว
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ท่ีไดรับการยอมรับคือศาสนาพุทธ ไมมีการจัดใหมีศาสนาคริสตและมุสลิมในบานพัก มีการละเมิดท่ีเกิดข้ึน
เฉพาะกับผูหญิงมุสลิมเพราะไมมีการพิจารณาใหมีโภชนาการที่เหมาะสมกับศาสนามุสลิม นั่นหมายถึงวา
ผูหญิงจะไมกินหรือกินแคขาวเปลา และเปนส่ิงท่ีเครียดตอผูหญิงในชวงถือศีลอด ผูหญิงถูกปฏิเสธไมใหเขา
รับการรักษาทางการแพทยท่ีเหมาะสมรวมถึงการรักษาทางทันตกรรมและการใหการบริการผูหญิงที่ตั้งครรภ 
 
แรงงานขามชาติท่ีตองอยูในสถานสงเคราะห มีความยากลําบากและจํากัดในการเขาถึงลามแปลภาษาและ
คนท่ีเขาถึงลามแตตองประสบกับปญหาท่ีจะเขาใจการแปลน้ัน ประเด็นปญหาน้ีดูเหมือนวาจะเกิดข้ึนไมใช
เฉพาะที่สถานสงเคราะห  แตเกิดข้ึนในทุกข้ันตอนกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาในชั้นศาล 
ในการสัมภาษณเพื่อคัดเลือกผูถูกคามนุษย  และในข้ันตอนท่ีถูกบังคับใหตรวจรางกายและตรวจสุขภาพ 
 
เปรียบเทียบกับผูหญิงไทยที่อยูในสถานสงเคราะห พนักงานแรงงานขามชาติมีโอกาสนอยในการไดรับ
การศึกษาท่ีเปนทางการ และมักจะไดรับการฝกอบรมอาชีพท่ีมีอคตกิับเพศสภาพและไมไดรับการตระหนัก
อยางเปนทางการ 
 
สิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด: สิทธิในการดํารงชีวิต, สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ และสิทธิท่ีจะมีความมั่งคง
แหงตัวตน การคุมครองจากการกักขังท่ีไมมีกฎเกณฑ สิทธิท่ีจะฟองรองกรณีกักขังท่ีไมมี
กฎเกณฑ  
สิทธิในการไมถูกเลือกปฏิบัติและการคุมครองเทาเทียมภายใตกฎหมาย  : การปฏิบัติท่ีไมเทาเทียม
ตอพนักงานบริการขามชาติ: สิทธิในการเคลื่อนยายอยางเสรี: สิทธิในการออกจากประเทศใดก็ได  
สิทธิในการเขาถึงชีวิตครอบครัว  การติดตอยางสม่ําเสมอกับครอบครัวของตน 
สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
สิทธิในการไดรับการเยียวยาในกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิ 
 
การเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลทางเพศในสิทธิในการทํางานชั่วคราว 
 
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา 37 การทํางาน: บุคคลท่ีถูกคา
มนุษยมีสิทธิในการทํางานในประเทศไทยช่ัวคราวชวงท่ีรอกระบวนการในการพิจารณาในชั้นศาล 
 
ผูหญิงที่ถูกคามนุษยไดรับการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ  เธอมักจะมีโอกาสที่จํากัดในการหารายไดหากมี
การเปรียบเทียบกับผูชายท่ีถูกคามนุษย   ผูหญิงถูกจํากัดใหทํางานฝมือในสถานสงเคราะหเทาน้ัน  ดวยเหตุ
ท่ีวาเธอมีความเปราะบางและเส่ียงที่จะถูกแสวงหาประโยชนหากไดรับอนุญาตใหออกไปทํางานขางนอก
สถานสงเคราะห    เธอจะไมไดรับเงินคาแรงแตวาอาจจะไดรับเงินเล็กนอยจากการขายสินคาหลังจากที่ถูก
หักคาใชจายดานวัสดุอุปกรณและคาสอน  แตวาผูชายไดรับอนุญาตใหออกไปทํางานขางนอกสถาน
สงเคราะห    สามารถหารายไดไดอยางนอยเปนคาจางข้ันต่ํา การปฏิบัติท่ีเปนสองมาตรฐานเชนน้ีเลือก
ปฏิบัติผูหญิง  และที่สําคัญคือเปนการกระทําท่ีโหดรายสําหรับผูหญิงที่เปนผูรับผิดชอบในการเลี้ยงดู
ครอบครัวและลูกที่บานในชุมชนของเธอกอนหนาท่ีจะมาถูกกักขังในสถานสงเคราะห     
 
สิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด: สิทธิในการทํางาน ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขท่ี     ยุติธรรม 
สิทธิท่ีจะไมถูกเลือกปฏิบัติ 
 
คาสินไหมทดแทนใหผูเสียหาย 
 
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา  33-35 คาสินไหมทดแทน:  อัยการ
ตองแจงสิทธิของผูเสียหายท่ีพึงไดรับการคุมครองในการดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนใหผูเสียหายระหวางท่ีมีการดําเนินคดีอาญาในช้ันศาล 
 
การเรียกรองคาสินไหมทดแทนสําหรับผูหญิงท่ีถูกคัดเลือกใหเปนผูถูกคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิ
ชอบจากการคาประเวณีไมไดเกิดข้ึนประจํา การเรียกรองคาสินไหมทดแทนมักจะถูกเรียกรองในกรณีแรงงาน
บังคับเพื่อแสวงหาประโยชน  ผูหญิงไมไดรับการแจงถึงสิทธิท่ีจะไดรับคาสินไหมทดแทนหรือกระบวนการใน
การเรียกรองคาสินไหมทดแทน การเรียกรองคาสินไหมทดแทนอาจใชเวลาเปนปกวาจะสําเร็จ และในเวลา
นั้นแรงงานหญิงขามชาติอาจะถูกสงกลับไปประเทศตนทางแลว 
 
สิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด:  
การเขาถึงความยุติธรรมดวยการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ  สิทธิในการเขาถึงการเยียวยาทาง
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กฎหมายในกรณีท่ีถูกละเมิด 

 
การสงกลับ 
 
ในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย มาตรา  38 การสงกลับภูมิลําเนา: สงตัว
ผูเสียหายซ่ึงเปนคนตางดาวกลับประเทศท่ีเปน ถ่ินท่ีอยูหรือภูมิลําเนาโดยไมชักชา 
 
ในกรณีท่ีเราพบตองใชเวลา 8 เดือนถึงสองปสําหรับการสงกลับผูหญิงไปสูประเทศตนทาง แมวาผูหญิงจะ
มาจากประเทศเพื่อนบานของไทย ผูหญิงไมมีหลักประกันท่ีมีประสิทธิผลอยางตอเนื่องวาจะมีการติดตามให
การสนับสนุน  เนื่องจากปญหาในการประสานงานขามชายแดนระหวางรัฐและเอ็นจีโอ  ขอหวงใยท่ีสําคัญนี้
เกิดข้ึนในกรณีท่ีผูหญิงมาจากพมา  ในสถานการณท่ีไมมีหลักประกันท่ีมีประสิทธิผลในการคุมครองสําหรับ
แรงงานหญิงขามชาติท่ีถูกสงกลับไปในพื้นท่ีท่ีทราบกันดีวามีการสูรบของทหาร  มีการประหัตประหารชน
กลุมนอยโดยรัฐบาลทหาร และมีทัศคติท่ีเปนการลงโทษของเจาหนาท่ีรัฐบาลพมาตอผูหญิงที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมบันเทิง 
 
แรงงานหญิงขามชาติท่ีถูกคามนุษยมักจะไมไดรับคาสินไหมท่ีเปนเงินเพื่อใชในการประกอบธุรกิจหรือลงทุน
ในชุมชนในประเทศของตน เพราะเจาหนาท่ีเอ็นจีโอและเจาหนาท่ีของรัฐเปนหวงถึงการที่ไมสามารถเปด
บัญชีธนาคารหรือความปลอดภัยของเงินก็เลยไมใหเงิน  ผูหญิงไทยที่ถูกคามนุษยมักจะมีโอกาสมากกวา
แรงงานหญิงขามชาติท่ีถูกคามนุษยในการไดรับการสนับสนุนและไดคาสินไหม 
 
   สิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด:  
   สิทธิในการเขาถึงความยุติธรรมดวยการเยียวยาท่ีมีประสิทธิภาพ       คาสินไหมทดแทน 
   สิทธิในการเขาถึงการเยียวยาทางกฎหมายในกรณีท่ีถูกละเมิด 
   สิทธิในการไมถูกเลือกปฏิบัติ 
   สิทธิในการไมถูกผลักดันกลับ 
 
การปองกัน 
 
พนักงานบริการและคนอื่นๆในอุตสาหกรรมบันเทิงมีความรูท่ีจํากัดในเรื่องสิทธิและหนาท่ีของตนตาม
พระราชบัญญัติฯ เนื่องจากไมมีการรณรงคสรางความตระหนักที่มีประสิทธิภาพสําหรับกลุมท่ีถูกเรียกวา “มี
ความเส่ียงสูง “  ท้ังๆที่ ในความเปนจริงพนักงานบริการมักจะเปนเปาหมายของยุทธศาสตรการปราบปรามที่
เปนการลงโทษทั้งจากรัฐและเอกชนแทนท่ีจะมีการเสริมสรางศักยภาพและโครงการใหการศึกษา ไมเคยมี
การจัดการปรกึษาหารือกับพนักงานบริการเพื่อใหผูหญิงเสนอความเห็น  การชวยเหลอื ความรูและ
ประสบการณในการออกแบบและการดําเนินการแทรกแซงและตอตานการคามนุษยและสรางยุทธศาสตรการ
ปองกันในอุตสาหกรรมของตน  กลับกลายเปนวาพนักงานบริการถูกทําใหอับอาย  ถูกตําหนิ ถูกบุกจับ ถูกขัง
และลงโทษ ทุกอยางท่ีเกิดข้ึนภายใตหนากากของการปองกันการคามนุษย 
 
สิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด: สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร: สิทธิในการมีสวนรวม 
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ตารางแสดงสิทธิมนุษยชนท่ีถูกละเมิด 
 
งานวิจัยของเราพบวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีไมสอดคลองตามสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานของคนไทย
และแรงงานขามชาติหญิงในไทย เกิดภายใตหนากากของการดําเนินการตอตานการคามนุษย รัฐบาลไทยมี
ภาระผูกพันในการคุมครองสิทธิตางๆเหลาน้ีภายใตพิธีสารและอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีประเทศลงนาม
และใหสัตยาบันตามท่ีไดระบุดานลาง 
 

สิทธิและหลักการที่ถูกละเมิด 

 

ภาระผูกพันภายใตพิธีสารและอนุสัญญาฯของ
รัฐบาลไทย: 

สิทธิท่ีจะไมถูกเลือกปฏิบัติ ความเทาเทียมของ
บุคคลในทางกฎหมายและการคุมครองทีเ่ทา
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
สหประชาชาติวาดวยการคุมครองแรงงานขามชาติและ
ครอบครัว 1 & 24; อนุสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนแหง
ทวีปยุโรป 14  

สิทธิท่ีจะเขาถึงความยุติธรรม/ สิทธิในการเขาถึง
คาสินไหมท่ีมีประสิทธิภาพ 

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

สิทธิในการมีสวนรวม/สิทธิในการเขาถึงขอมูล
ขาวสาร 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง 25, อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  ขอเสนอแนะท่ัวไปขอที่ 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, สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ และ
สิทธิท่ีจะมีความมั่งคงแหงตัวตน 

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

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

สิทธิความเปนสวนตัวและชีวิตครอบครัว 
เกียรติยศศักดิศ์รีและชื่อเสียง 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 12 & 16;  กติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
17 & 23; กตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 10;  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 9, 
10 & 20 

สิทธิในทรัพยสิน  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 17 

สิทธิในการไมถูกผลักดันกลับ  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 14;  อนุสัญญา
ตอตานการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆท่ี
โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี  3 

สิทธิในการเขาถึงกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล
ท่ีเปนธรรม 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 6, 7, 10 & 11 

สิทธิในการทํางาน ในการเลือกงานโดยอิสระใน
เง่ือนไขท่ียุติธรรม 

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

สิทธิทางสุขภาพ 

 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 25; กติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
12; อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ 5; อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 14; อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
24, 25 & 39 

สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศ
วาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง I; อนุสัญญา
วาดวยสิทธิมนุษยชนแหงทวีปยุโรป 9 

 
รวมทั้งประเด็นท่ีกลาวมาขางตนของปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน   จากการวิจัยเราไดพบวาท้ังรัฐบาล
ไทยและองคกรที่ไมใชรัฐที่ไดเขารวมในการตอบรับเพื่อตอตานการคามนุษยในบางกรณีไดละเมิดกฎหมาย
ไทยรวมทั้งที่บทกําหนดวาดวยการคุมครองในกฎหมายตอตานการคามนุษยเอง อีกทั้งยังมีหลักฐานอีกวา
การดําเนินการตอตานการคามนุษยในประเทศไทยนั้นขัดกับพิธีสารระดับภูมิภาคท่ีรฐับาลไทยไดลงนาม และ
ไดละเมิดกฎหมายและแนวทางการตอตานการคามนุษยในระดับระหวางประเทศอีกดวย  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้  
 
 การละเมิดท้ังกฎหมายและนโยบายในประเทศไทย :  
 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยพ.ศ. 2551 

· มีการสืบพยานไวโดยพลันก็ได; มาตรา 31  
     · ในกรณีท่ีผูเสียหายหรือพยานบุคคลจะใหการตอศาลเอง เมื่อผูเสียหายหรือพยานบุคคลแจงแก
พนักงานอัยการแลว ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลโดยไมชักชา มาตรา 31 

· สิทธิของผูเสียหายท่ีจะเรียกคาสินไหมทดแทน, มาตรา 34-35 
· สิทธิในการเดินทางกลับประเทศท่ีเปนถ่ินท่ีอยูหรือภูมิลําเนาอยางปลอดภัยโดยไมลาชา; มาตรา 

33,34,35,36, 37, 39 
· สิทธิความเปนสวนตัวของผูเสียหาย; มาตรา 53  

     · สิทธิของผูเสียหายท่ีพึงจะไดรับการคุมครองในการดําเนินการชวยเหลือในแตละข้ันตอนตองอนุวัต
ดวยศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และตองรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายกอนดวย; มาตรา 31, 53 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   2550  
· บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน;  
     มาตรา 4, 30  
· บุคคลยอมมีเสรีภาพในการทํางานและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นท่ีอยูโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ; 

มาตรา34, 40, 49, 51 
· บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณาท่ีเปนธรรม; 
     มาตรา 40  
· คุมครองและผูกพันของสิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคํา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพัน; มาตรา 27 
· บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรอืลัทธินิยมในทางศาสนา 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 วาดวยการลอซื้อหรือการลอจับน้ันเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงโดยเฉพาะกับผูหญิงที่ทํางานในธุรกิจบันเทิง 
 
ประมวลกฎหมายอาญา -  

· สิทธิในกระบวนการยุติธรรม: การเขาถึงทนายความ,  
· การรองทุกขและการเยียวยากรณีท่ีถูกกักขังหนวงเหน่ียวโดยไมมีหลกัเกณฑ 
·    ถูกกักขังโดยไมมีหลักเกณฑ 
· ความยินยอมที่มีขอมูลในกระบวนการทางการแพทย 

 
พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ2546 

· มาตรการการสนับสนุนและคุมครองพยาน มาตรา 7, 8, 9, 10,15 and 16  
 
บันทึกขอตกลงเรื่องแนวทางการดําเนินงานขององคกรเอกชนที่เกี่ยวของในการดําเนินการ 
กรณีการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2546 

· สิทธิของเหย่ือที่เปนชาวตางชาติในการเขาถึงลามแปลภาษา, มาตรา 5   
 

การละเมิดบันทึกขอตกลงระดับภูมิภาค :   
 
การของกระบวนการความรวมมือระดับรัฐมนตรี ของประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอตานการคามนุษย
(COMMIT MOU) 

· สิทธิของเหย่ือในการเขาถึงลามแปลภาษา; มาตรา 2.10  
· สิทธิของเหย่ือที่จะไดรับขอมูลทางกฎหมาย; มาตรา 10  
· การสงเสริมความออนไหวดานมิติหญิงชายในกระบวนการแทรกแซงการคามนุษย; มาตรา 15 
· สิทธิของเหย่ือที่จะไดรับการสงกลับภูมิลําเนาดวยความปลอดภัยและการติดตามผล; 
     มาตรา 20, 21 
 

ปฏิญญาอาเซียนวาดวยความรวมมือในการตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะในหญิงและเดก็ พ.ศ 2547 
· การคุมครองสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูเสียหาย; มาตรา 6  

 
ปฏิญญาวาดวยการขจัดความรุนแรงตอสตรีในภูมิภาคอาเซียน 
· การขจัดการเลือกปฏิบัติตอผูหญิง / สนับสนุนการเสริมสรางพลังทางเศรษฐกิจ; มาตรา 5 

 
การละเมิดมาตรฐานการตอตานการคามนุษยระหวางประเทศ:  
พิธีสารสหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย  2002 

· มาตรการการตอตานการคามนุษยไมควรสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนของบุคคล; 
     มาตรา 14.1 
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·    หลักการการไมเลือกปฏิบัติ; มาตรา 14.2   
·    การชวยเหลือแกเหยื่อควรจะเปนภาษาท่ีบุคคลนั้นเขาใจได; มาตรา 6.2  
· สิทธิความเปนสวนตัวของบุคคลที่ถูกคามนุษยควรไดรับการคุมครอง; มาตรา 6.1 
· เหยื่อมีสิทธิท่ีจะไดรับการชวยเหลือดานกฎหมายในภาษาท่ีตนเขาใจ; มาตรา 6.2 
· สิทธิของเหย่ือในการเขาถึงคาสินไหมทดแทน: มาตรา 6.6, 

 
ขอเสนอแนะเรื่องหลักการและแนวทางวาสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย จัดทําโดยสํานักงานขาหลวงใหญ
เพื่อสิทธิมนษุยชน:  

· มาตรการการตอตานการคามนุษยไมควรสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนของบุคคล;  
     หลักการ 3.1 
· กลุมท่ีมีความเส่ียงควรมีสิทธิไดรับขอมูลท่ีทําใหสามารถรองขอความชวยเหลือได; หลักการ 4 
· สิทธิความเปนสวนตัวของบุคคลที่ถูกคามนุษยควรไดรับการคุมครอง; แนวทาง 6.6,  
· ไมควรมีการบีบบังคับในการใหรับการดูแลและสนับสนุน; ผูเสียหายไมควรถูกบังคับใหผานการตรวจ

ทางการแพทย   แนวทาง 6.2  
·    เหยื่อมีสิทธิท่ีจะไดรับการชวยเหลือดานกฎหมายในภาษาที่ตนเขาใจ; 
     แนวทาง 3.1, 3.8 & 6.5 
· วิธีการประจําท่ีกักขังบุคคลที่ถูกสงสัยวาเปนเหย่ือของการคามนุษยในท่ีสาธารณะหรือในบานพัก

สวนตัว ละเมิดกฎหมายระหวางประเทศ; มาตรฐานที่เปนการจํากัดตองสอดคลองกับหลักการของ
สัดสวนท่ีเหมาะสม แนวทาง 3.3 & 7.4 

· สิทธิของเหย่ือในการเขาถึงคาสินไหมทดแทน;   แนวทาง 17.4 &17.5 
· สิทธิของเหย่ือและครอบครัวท่ีจะไดรับการสงกลับภูมิลําเนาดวยความปลอดภัย พิธีสาร

สหประชาชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย 8.1 & 8.2, ขอเสนอแนะ
เรื่องหลักการและแนวทางวาสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย จัดทําโดยสํานักงานขาหลวงใหญเพื่อ
สิทธิมนุษยชน 6.7  

· สิทธิในการไมถูกผลักดันกลับ; มิใหรัฐสงกลับบุคคลกลับไปประเทศที่บุคคลนั้นจะไดรับการ
ประหัตประหารหรือละเมิดสิทธิ; แนวทาง 6.7  

  
ขอคนพบของเรากอใหเกิดการเรียกรองใหมีการตอบรับอยางจริงใจและเรงดวนจากรัฐบาลไทย
และผูอื่นท่ีเก่ียวของ มันไมมีเหตุผลท่ีจะอนุญาตใหมีการละเมิดเหลาน้ีจะยังคงอยูในนามของการ
ตอบรับการคามนุษยหรือเพื่อสนองตามวาระของรัฐบาลตางประเทศ 
รัฐบาลไทยมีหนาท่ีท่ีชัดเจนและปฏิเสธไมไดในการยุติการแทรกแซงท่ีทําใหเกิดอันตรายท้ังหมด
และใหการเยียวยาทางกฎหมายตอผูท่ีไดรับผลกระทบจากการละเมิดเหลาน้ันตามกฎหมายใน
ประเทศและระหวางประเทศ อาทิเชน ตามท่ีบัญญัติไวใน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง มาตรา 2.3 และ อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติใน
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 เชยีงใหม แมสอด แมสาย ) 

เจาของสถานบริการ: 9 
3  ในภาคอีสาน / 5 ในแมสอด / 1 ในเชียงใหม  

คนท่ีตองขึ้นศาลหรือถูกพิพากษาวามีความผิดฐานคามนุษย  : 5 
· เจาของบารคาราโอเกะ 3 คน , เจาของบาร 1 คน ,คนทําสวน  1 คน                                  กรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย :  การประชุม 10 ครั้ง ;สถานสงเคราะห :เจาหนาท่ีสถานสงเคราะห  4 
คน ( บานเกร็ดตระการและบานสองแคว ) 
· เจาหนาท่ีระดับจังหวัด  : การประชุม 6 ครั้ง / รายงานจากระดับจังหวัด (อุบลฯ อุดรฯ มุกดาหาร พัทยา 
ชลบุรี สมุทรสาคร ) 
 
ตํารวจ : 23 
· เจาหนาท่ีแผนกตอตานการคามนุษยในระดับจังหวัด 15  คน: เชียงราย เชียงใหม พะเยา กรุงเทพฯ 
· ตํารวจในพืน้ท่ี 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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