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หนังสือเดินทางเพื่อสุขภาพแรงงาน
แรงงานข้ามชาติกว่าหน่ึงล้านคนอพยพเข้ามาในประเทศไทย

โดยไม่มีหนังสือเดินทาง หลายคนไม่มีแม้แต่เอกสารหรือหลักฐาน
ใด ๆ ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ให้โอกาสในการจ้างงาน สำหรับ
แรงงานชาวกัมพูชาและลาว พวกเขาต้องการเก็บเงินเพื ่อส่งไป
ยังครอบครัวในประเทศของตน สำหรับแรงงานพม่าประเทศไทยไม่
ได้ให้เฉพาะโอกาสในการจ้างงานเท่านั้น แต่ยังให้อิสรภาพจากการ
กดขี่ของรัฐบาลทหารอีกด้วย

ในปี 2547 รัฐบาลไทยอนุญาตให้แรงงานพม่า กัมพูชา
และลาว จดทะเบียนทำงานชั่วคราวในประเทศไทยได้ มีแรงงาน
705,293  มาจดทะเบยีนขออนญุาตทำงาน   ซ่ึงมาจากพมา่ 539,416
ลาว 90,073 กัมพูชา 75,804  แต่ในขณะนี ้ม ีความต้องการ
ของนายจ้างสูงถึง 1.8 ล้านคน ต้องจ่ายเงินประมาณ 4,000 บาท
เพื ่อให้ได้ใบอนุญาตทำงาน ซึ ่งรวมถึงการคุ ้มครองภายใต้
กฎหมายแรงงาน และสิทธิในการรับการรักษาภายใต้โครงการ 30
บาทรักษาทุกโรค ในบางจังหวัดโครงการนี ้สามารถใช้ได้กับทั ้ง
แรงงานทีจ่ดและไมไ่ด้จดทะเบยีน แตอี่กหลายจงัหวดั แรงงานทีไ่ม่ได้
จดทะเบียนต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเต็มราคา และมีบางพื้นที่
โรงพยาบาลถึงกับปฏิเสธการให้การรักษากับแรงงานท่ีไม่ได้จดทะเบียน
สถานรักษาพยาบาลบรเิวณชายแดนกลา่วกับหนังสือพิมพ์เดอะเนชัน่
ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ว่าได้ให้การรักษาแก่แรงงานต่างชาติ
จำนวน 15,982 คน ในปี 2546 และเสียค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน 16.1 ล้านบาท
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ในทางตรงกันข้ามโรงพยาบาลในพื้นที่อื่น มีการแสวงหากำไรจาก
ผู้ป่วยชาวตา่งประเทศ  โดยปรบัสถานพยาบาลใหก้ลายเปน็ศนูยก์าร
ท่องเที่ยวทางสุขภาพ (a health tourism center) ในปี 2546 มีผู้
ป่วยต่างชาติจำนวน 630,000 คน เข้ารับการรักษาในประเทศไทย
ซึ่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ ้น 19 พันล้านบาท สำหรับระบบสุขภาพ
ในประเทศต้องมีการส่งเสริมให้มีการใช้ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติมีการให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติ  705,293 คน
ที่จดทะเบียน และคนที่จดทะเบียนประกันสุขภาพและรักษาผู้ป่วย
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทย โดยระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับงบประมาณ 15-17 พันล้านบาทต่อปี
ส่วนโรงพยาบาลแถบชายแดนไดรั้บเงนิสนบัสนุนดา้นสขุภาพสำหรบั
แรงงานขา้มชาตจิากองคก์ารอนามยัโลก WHO, USAID, IOM และ
แหลง่ทนุตา่งประเทศอืน่ๆ คาดกนัวา่ผูป่้วยชาวตา่งชาตจิะทำใหป้ระ
เทศไทยมีรายได้กว่า 30 พันล้านบาทเพื ่อใช้ในระบบประกัน
สุขภาพไทย

อย่างไรก็ดี การเข้ารับการรักษาสำหรับแรงงานนั้นถือว่า
ยาก เน ื ่องจากเวลาทำงานของแรงงานไม ่เป็นเวลา ไม่ได้ร ับ
การคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และไม่มีเวลาพอ
ทีจ่ะเดนิทางไปสถานพยาบาล  ถา้อนามยัหรอืสถานพยาบาลอยูไ่กล
จากท่ีทำงานแรงงานเกรงวา่จะถูกจับกุม เม่ือเข้ารับการรักษา อุปสรรค
สำคัญอีกประการคือภาษาและวัฒนธรรม แม้ว่าค่ารักษาจะแค่ 30
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บาท แต่แรงงานต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันในการรอคิวรักษา ซึ่งทำ
ให้เสียรายได้จากการทำงานในวันนั้นไป

คลินิกแม่ตาวในแม่สอดซึ่งดำเนินการโดย Dr.Cynthia
Maung ผู ้ได ้ร ับรางวัลแมกไซไซและรางว ัลโจนาธาน มานน์
ได้ให้การรักษาแรงงานโดยใช้ภาษาเดียวกับแรงงานในการสื่อสาร
บางโรงพยาบาลต้องหาผู้รับผิดชอบในหน้าที่นี ้เองซึ่งยังไม่มีการ
ใหบ้ริการทีค่รอบคลมุ สถานรกัษาพยาบาลในประเทศทีใ่หก้ารรกัษา
โรคเอดส์ วัณโรค ไข้มาลาเรีย วัคซีนสำหรับเด็ก ไข้เลือดออก และ
การวางแผนครอบครัว ต่างมีปัญหาในการเข้าถึงกลุ่มแรงงาน เนื่อง
จากแรงงานเหล่านี ้เกรงกลัวเจ้าหน้าที ่ ต้องอยู ่อย่างหลบซ่อน
สำหรบันายจา้ง พวกเขาไมต่อ้งการใหเ้จา้หนา้ทีเ่หน็แรงงานในสภาพ
การทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน แม้ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถ
เข้าถึงชุมชนกลุ ่มผู ้ใช ้แรงงาน แต่ไม่มีช ่องทางกฎหมายที ่ให้
สถานภาพมกีารจา้งผูช่้วยสาธารณสขุ ทีท่ำเกีย่วกบัเรือ่งแรงงานขา้ม
ชาติที่มาจากชุมชนแรงงานเอง ทำให้การสื่อสารเป็นไปโดยยากลำ
บากและโดยลักษณะของแรงงงานนั ้น มีการเคลื ่อนย้ายถิ ่นสูง
จึงเป็นการยากต่อเจ้าหน้าที่ในการติดตามให้การรักษาและให้วัคซีน
ตามระยะเวลากำหนด ในปี 2546 รัฐบาลไทยได้ส่งเสริมยาต้าน
ไวรัสเอชไอวี/เอดส์ภายใต้โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคแก่ผู้ป่วย
50,000 คนทั ่วประเทศ มีแรงงานไม่กี ่คนที ่ได้ร ับยาต้านตัวนี ้
แต่ถ้าทางประเทศไทยเน้นหลักทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับยาต้าน
ไวรัสน้ีแตยั่งคงมส่ิีงทีท้่าทายมากมายทีเ่กดิขึน้ หากเราอยากใหค้วาม
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เท่าเทียมทั ่วถึงเกิดขึ ้น ต้องมีการจัดหารือระหว่างแพทย์และ
แรงงานเอง รวมถึงต้องมีผู้แปลคำวินิจ ฉัยของแพทย์ให้กับแรงงาน
และแรงงานต้องมีอ ิสระในการเดิน ทางเพื ่อเข ้าร ับการรักษา
อีกทั้งต้องมีหลักประกันว่าแรงงานจะได้รับการรักษาแบบเดียวกัน
เม่ือกลับสู่ประเทศของตน

กลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยกว่าร้อยละ 90 มา
จากพม่า ที ่เหลือร้อยละ 10 มาจากกัมพูชาและลาว แรงงาน
เหล่านี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มแรงงานไม่มีทักษะและกึ่งทักษะโดยมีชีวิต
และการทำงานที่มีลักษณะดังนี้

อันตราย  ไดแ้ก ่แรงงานทีท่ำอาชพีประมงทีท่ำงานในเขต
ทะเลที่มีระดับน้ำ(ลึก)สูง แรงงานในเขตเหมืองแร่ที ่มี
การใช้ระเบิดในการระเบิดเหมือง
เสีย่งตอ่สารพษิ  ไดแ้ก ่แรงงานทีพ่น่สารเคมใีนสวนผลไม้
และแรงงานกอ่สร้างหรอืโรงงานทีท่ำงานโดยไมมี่อุปกรณ์
ป้องกัน
เสี่ยงภัย  งานที่เสี่ยงภัยเช่นแรงงานที่ทำงานเป็นผู้ช่วย
แมบ้่าน, แรงงานบรกิารตอ้งเสีย่งตอ่ความรนุแรงทางเพศ
และไม่มีอำนาจต่อรองกับผู ้มาใช้บริการในการมีเพศ
สัมพันธ์อย่างปลอดภัย
ภาวะเครียดกดดัน  แรงงานอยู่ในภาวะเกรงกลัวต่อการ
จับกุมการบังคับ ข่มขู่ ความรุนแรง การถูกแบ่งแยกและ
การถกูส่งกลบัประเทศตน้ทาง
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สำหรับแรงงงานพม่าความกลัวที่จะต้องกลับสู่ประเทศ
ของตนเพิม่สูงขึน้ เนือ่งจากในพมา่มกีฎหมายทีร่ะบบุทลงโทษรนุแรง
กับผู้เดินทางออกนอกประเทศโดยผดิกฎหมาย และต้องถูกบังคับตรวจ
หาเชื ้อเอชไอวีที ่ศ ูนย์ควบคุมตรวจสอบแรงงานที ่เมืองเมียวดี
(Myawaddy) ฝั่งตรงข้ามแม่สอด จังหวัดตาก

เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 รัฐบาลไทยไดเ้ปิดโอกาสใหแ้รง
งานต่างชาติที ่เข ้าเมืองโดยผิดกฎหมายให้ได้จดทะเบียนบัตร
ทร 38/1 เพื่อมีสถานะภาพอาศัยอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวรอการ
ส่งกลับ การจดทะเบยีนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  แตแ่รงงานตอ้งใหข้้อมูล
ชัดเจนเกี่ยวกับที่อยู่ในประเทศไทย และในประเทศบ้านเกิดการจด
ทะเบียนดังกล่าวให้ประโยชน์กับแรงงานและเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่น
แม้ว่าจะมีสิ่งท้าทายอยู่มากก็ตาม

เพราะไม่ใช่แรงงานทุกคนมีที่อยู่ในประเทศไทย แรงงาน
มักจะตอ้งพำนกัอยูไ่ม่เป็นที ่ และไมใ่ช่ทุกคนทีมี่ท่ีอยู่ พวกเขาอาจหนี
มายังประเทศไทยเมือ่ถูกบังคับให้ย้ายหมู่บ้านในบ้านเกิด บางคนอาจ
ถูกพามาเมื่อ 10 ปีที่แล้วตอนยังเป็นเด็ก และจำไม่ได้ว่าหมู่บ้าน
ของตนอยูท่ีไ่หน ส่ิงทา้ทายเหลา่นีต้อ้งไดรั้บการแกไ้ข เพือ่ใหแ้รงงาน
ข้ามชาติสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพ และสามารถเข้าถึงการใช้
สิทธิของตนได้

เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ประเทศไทย)
เป็นเครือข่ายที่องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชนที่เสริมสร้าง
ศักยภาพกว่า 10 แห่ง ทำงานร่วมกับแรงงานข้ามชาติจากพม่า
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กัมพูชา ลาว ที ่อพยพมายังประเทศไทยในภาคเหนือ กลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ และใต้ แรงงานที ่มีลักษณะงานต่างกัน
ต่างมีปัญหาและความต้องการต่างกัน ในหนังสือเดินทางเพื ่อ
สุขภาพแรงงานเล่มนี้เป็นสื่อที่แรงงานข้ามชาติได้แสดงความต้อง
การว่า พวกเขาและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างไร เพื่อให้บรรลุจุด
มุ ่งหมายที ่ตั ้งไว้ หนังสือเล่มนี ้จะเปิดประตูสู ่การเดินทาง
อย่างปลอดภัยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเปิด
ประตูสู่สุขภาพทีดี่ของแรงงานและครอบครวัอกีดว้ย

แรงงานข้ามชาติในภาคการเกษตร
ประเทศไทยไดพ้ฒันาการเกษตรของประเทศจากผลผลติ

และการบริโภคในประเทศสู่การส่งออกในภาคอุตสาหกรรมที่ต้อง
ใช้แรงงานกว่าล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก
ยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในภาคใต้ของประเทศการทำสวนยาง
มีการจ้างแรงงานข้ามชาติจำนวนมาก ในภาคเหนือแถบอำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่มีแรงงานชาวไทยใหญ่เข้าไปทำงานในสวนส้ม
สวนลิ้นจี่เป็นจำนวนมากเช่นกัน ผู้ที่มีหน้าที่เก็บผลไม้จะได้รับค่า
จ้างต่ำสุดคือ 50-100 บาทต่อวัน สำหรับผู้ทำหน้าที่พ่นยาจะได้ค่า
จ้างเพิ่มขึ้นเป็น 100-200 บาทต่อวัน โดยไม่มีเครื่องป้องกันและ
การอบรมที ่หมาะสมต่อการป้องกันสารเคมี โดยแรงงานหลาย
คนต้องประสบปัญหาสุขภาพผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจและเยื่อ
บุตาอักเสบจากการพ่นยาฆ่าแมลงและการอาบน้ำในลำธารที่มีสาร
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ปนเปือ้น แรงงานทำงานตัง้แตต่ ี4 ถึง 10 โมงเชา้ และจากบา่ย 3 ถึง
1 ทุ่ม หรือ 4 ทุ่ม จากการท่ีอยู่ห่างจากตัวเมือง ทำให้เส่ียงต่อการโกงค่า
แรง และยังต้องจ่ายเงินบางส่วนให้ตำรวจหรือผู้ที่อ้างว่าเป็นตำรวจ
รีดไถเมื่อต้องเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ รวมถึงโรงพยาบาล สำหรับ
ความเป็น อยู่จะอยู่กันแบบครอบครัว นายจ้างบางคนสง่ลูกหลานของ
แรงงานให้ไปโรงเร ียน ในกรณีที ่ม ีความขัดแย้งหรือข้อพิพาท
ผู้นำชุมชนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ชายจะเป็นฝ่ายไกล่เกล่ีย

ค่าจ้างรายเดือนโดยเฉลี่ย
คา่แรงสำหรบัคนไทยในภาคการเกษตร     2,800.97 บาท
ที่มา: สำนกังานสถติแิหง่ชาติ
ค่าแรงสำหรับแรงงานข้ามชาติ              1,500 - 4,500 บาท
ที่มา: SWAN (เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อผู้หญิงไทใหญ่)

ความต้องการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในภาคการเกษตร
♦ ต้องการใหเ้จ้าหนา้ท่ีอนามัยเขา้ไปเยีย่มในพืน้ท่ี เน่ืองจาก

แรงงานอยู่ห่างไกลและไม่สามารถเดินทางได้ ด้วยเกรง
กลัวเจ้าหน้าที่ทำให้ไม่กล้าไปโรงพยาบาล นอกจากจะ
ป่วยหนกั

♦ ต้องการการฝึกอบรมการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
และข้อมูลเก่ียวกับผลข้างเคียงของการใชย้าฆ่าแมลง

♦ ต้องการเสื ้อผ้าที ่มิดชิด แว่นตา และอุปรณ์ทำความ
สะอาดเส้ือผ้า
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♦ ถังทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
♦ การแจกยาคมุกำเนดิเปน็ระยะสมำ่เสมอ
♦ สามารถเดินทางเข้ารับการรักษาและบริการด้านสังคม

อ่ืน ๆ
♦ โรงเรียนสำหรับบุตรหลานและการอบรมการพัฒนาเด็ก

เนื่องจากแรงงานไม่มีเวลาว่างและบุตรหลานต้องช่วยทำ
งาน ทำให้ขาดโอกาสเข้ารับการศึกษาและการพัฒนา
ต่าง ๆ

♦ การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเอดส์ เนื่องผู้ติดเชื้อ
ถูกแบ่งแยกและกีดกันจากสังคมการทำงาน ทำให้ผู้ติดเช้ือ
ไม่กล้าบอกใครจนกว่าจะป่วยถึงที่สุด จนต้องเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล

การตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานข้ามชาติภาคการเกษตรเอง
ชุมชนแรงงานมกีารตัง้โรงเรยีนเลก็ ๆ ใกลท้ีท่ำสวนผลไม้
เพือ่ใหเ้ดก็ ๆ มีโอกาสไดรั้บการศกึษา
องค์การพัฒนาเอกชน จัดการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้สาร
เคมอียา่งปลอดภยั และความรูเ้กีย่วกบัสุขภาพดา้นอืน่ ๆ
เชน่ อาชพี และความปลอดภยัในการทำงาน
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงในภาวะวิกฤต (A Woman
Crisis Center)  ตั้งขึ้นเพื่อผู้หญิงที่ต้องการคำปรึกษา
และท่ีพักพิง
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  เจ้าหนา้ทีดู่แลสุขภาพแรงงาน  เขา้เยีย่มใหค้วามชว่ยเหลอื
และแนะนำกรณีผู้ที่เจ็บป่วยที่ต้องการการรักษาอย่างเร่ง
ด่วนสูส่ถานพยาบาล

   มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนในบริเวณสวนผลไม้ เพื่อ
ให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

องค์กรที่ทำงานกับแรงงานข้ามชาติภาคการเกษตร
เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อผู้หญิงไทใหญ่ Shan Women’s Action
Network (SWAN)
ตู้ ป.ณ. 120 ไปรษณีย์พระสิงห์ เชียงใหม่ 50200
Shan Youth Power
ตู้ ป.ณ. 110 ไปรษณีย์พระสิงห์ เชียงใหม่ 50200
ศนูยสุ์ขภาพชมุชน จังหวดัเชยีงราย แมฮ่่องสอน และอำเภอฝาง
เชียงใหม่
ติดต่อ Dr.Sai Sam: โทร 09-9561028

แรงงานก่อสร้าง
การกอ่สร้างในประเทศไทยเริม่เพิม่มากขึน้ในชว่งป ี2530

และแรงงานข้ามชาติได้งานนี ้ทำเมื ่ออพยพมาในประเทศไทย
ในระยะเริ่มแรก แต่เมื่อเกิดภาวะฟองสบู่แตกในปี 2540 แรงงาน
หลายคนไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลาหลายเดือนและต้องตกงานตั้งแต่ปี
2545 ได้เร่ิมมีอุตสาหกรรมกอ่สร้างข้ึนอีกคร้ังอาทิ หอพัก โรงแรม บ้าน
และศูนย์การประชุม ที่พักอาศัยของแรงงานก็จะตั้งอยู่ในแถบนั้น
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โดยใช้วัสดุง่าย ๆ ที่เหลือจากการก่อสร้าง นำมาสร้างบ้านชั่วคราว
นายจา้งบางคนไดจั้ดใหมี้นำ้สะอาดใช ้แตใ่นบางทีน่ำ้ประปาสกปรก
และการไหลไม่สม่ำเสมอ

การอยูอ่าศยัในสภาพเชน่นี ้โดยเฉพาะหนา้ฝนจะลำบาก
มาก เนื่องจากพื้นที่กลายเป็นสภาพโคลน และน้ำขังเป็นแอ่ง ทำให้
เป็นแหลง่เพาะพนัธุยุ์ง และกอ่ให้เกดิโรคไขเ้ลือดออก แรงงานบางคน
ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และผิวหนัง คนงานก่อ
สร้างบางคนต้องเจ็บปวดจากการแบกของหนัก ปีนขึ้นนั่งร้านไม้ไผ่
และทำงานในภาวะลำบาก  นอกเขตกรุงเทพฯ คนงานก่อสร้างไม่ได้รับ
อุปกรณ์ที่ปลอดภัย อาทิ หมวกและรองเท้า

ค่าจ้างรายเดือนโดยเฉลี่ย Qtr 1 2004
ค่าจ้างก่อสร้างของแรงงานไทย 4,453.57 บาท
ที่มา: สำนกังานสถติแิหง่ชาติ
ค่าจ้างก่อสร้างของแรงงานข้ามชาติหญิง 2,500       บาท
ค่าจ้างก่อสร้างของแรงงานข้ามชาติชาย 3,900       บาท
ที่มา:  มูลนธิเิพือ่สุขภาพและการเรยีนรูข้องแรงานกลุม่ชาตพินัธุ์
(MAP Foundation)
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ความต้องการด้านสุขภาพของแรงงานก่อสร้าง
♦ มีการบังคับและคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายว่าด้วย

อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานแรงงาน
และการใช้หมวก รองเท้า และอุปกรณ์ความปลอดภัย
อื่น ๆ   ให้กับแรงงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

♦ พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ด้วยน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค
บริโภค และมทีีพ่กัชัว่คราวทีถ่กูสขุลกัษณะ

♦ การจ่ายค่าจ้างต้องเป็นไปตามคา่จ้างข้ันต่ำ และเทา่เทียม
เพราะผูห้ญิงมักได้ค่าจ้างต่ำกว่าผู้ชาย ทำให้แรงงานหญงิ
ได้เงนิในการรกัษาสขุภาพนอ้ยลงไปดว้ย

♦ การส ่งเสร ิมให ้บ ุตรหลานแรงงานได ้เร ียนหนังส ือ
เพราะเด็กที่อาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่ทำงานก่อสร้างไม่ได้ไป
โรงเรยีน และเตบิโตขึน้มาโดยไมไ่ด้รับการศกึษา ทำใหพ่้อ
แม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของบุตรหลานตน

การตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแรงงานกอ่สร้างเอง
ผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง ได้ร้องขอให้มีการสอนภาษาไทยสำ
หรบับุตรหลาน เพราะจะทำใหเ้ขา้เรยีนโรงเรยีนไทยได้
ในบางพื้นที่ผู้ใช้แรงงานได้เลือกหัวหน้า ผู้ดูแลสุขภาพ
ที่ผ่านการอบรมเรื่องสุขภาพและสิทธิและเผยแพร่ข้อมูล
สู่ชุมชน
เจ้าหน้าที่ขององค์กรเอกชนได้จัดพูดคุยอภิปรายเกี่ยวกับ
ประเด็นอนามัยเจริญพันธุ์ โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์
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STIs ความรุนแรงต่อผู ้หญิง และบทบาทหญิงชาย
กับคนงานทีส่นใจ
องค์กรสมาชิกของเครือข่ายปฏิบัติการเพื ่อแรงงาน
ข้ามชาติ บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นสาย
ด่วนท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการจดทะเบยีน การให้คำ
ปรึกษาด้านเอดส์ การใช้ความรุนแรงทางเพศ และการ
ให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ

องค์กรที่ทำงานกับแรงงานก่อสร้าง
มูลนิธิเพือ่สุขภาพและการเรยีนรูข้องแรงานกลุม่ชาตพัินธุ์
(MAP Foundation)
ตู้ ป.ณ.7 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เชยีงใหม ่50200
โทร: 0-53-811202
อีเมล์ map@mapfoundationcm.org
เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ
Action_migrants@yahoo.com

แรงงานทำงานในบ้าน/ผู้ช่วยทำงานบ้าน
แรงงานขา้มชาตกิว่าหม่ืนคนทำงานในบา้น และดแูลบ้าน

โดยเฉพาะบ้านหรือบริษัทในเขตในเมืองและย่านธุรกิจทั่วประเทศ
โดยแรงงานบางคนได้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย ผู้ช่วยงานบ้านไม่ได้
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รับการคุ้มครอง โดยกฎหมายแรงงานและไม่มีสัญญาจ้างงานที่แน่
นอนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

ดังนั้นสภาพการทำงานจึงขึ้นอยู่กับนายจ้าง ผู้ช่วยงาน
บ้านจะถูกแบ่งแยกออกจากสังคม และไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจ
จนกว่าจะมีกรณีอย่างผู้หญิงถูกทำร้ายหรือเสียชีวิต

ค่าจ้างรายเดือนโดยเฉลี่ย Qtr 1 2004
ค่าจ้างทำงานดูแลบ้านสำหรับแรงงานไทย     4,154.70 บาท
ที่มา: สำนกังานสถติแิหง่ชาติ
คา่จา้งทำงานดแูลบา้นสำหรบัแรงงานขา้มชาต ิ  1,000    บาท
ที่มา: เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ประเทศไทย)

ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ช่วยงานบ้านและดูแลบ้าน
♦ สัญญาจ้างงานที่มีมาตรฐาน โดยจะจ่ายเงินเดือนให้ใน

วันหยุด สิทธิในการลาป่วยลาคลอด วันหยุดประจำสัปดาห์
♦ แรงงานได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแรงงาน
♦ การอบรมสำหรับแรงงานในการทำงานดูแลบ้าน และทัก

ษะวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย
♦ ห้องที่เป็นส่วนตัวและมีความปลอดภัย
♦ สถานที ่สำหรับแรงงานทำงานบ้านที ่สามารถพบปะ

กนัและทำกจิกรรมตา่ง ๆ
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♦ การสร้างคลินิกอนามัยเจริญพันธุ์ หรือคลินิกที่เกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตผู้หญิง โดยมีผู้หญิงแรงงานข้ามชาติเอง
เป็นผู้แปลภาษาและให้คำปรึกษา

♦ สถานที่พำนักที่ปลอดภัยและสถานภาพทางกฎหมาย
ที่สามารถรองรับผู้หญิงที่หนีจากสภาวการณ์ที่รุนแรง

♦ โทรศัพท์สายด่วน 24 ชั่วโมง ให้คำปรึกษาในภาษาของ
แรงงานโดยเฉพาะ

การตอบสนองของแรงงานผู้ช่วยทำงานบ้านและดูแลบ้าน
 แรงงานขา้มชาตผู้ิหญงิทำงานรว่มกนัเพือ่ตดิตอ่และ

เก็บข้อมูลจากแรงงานผู้ช่วยทำงานบ้านและดูแลบ้านให้ได้จำนวน
มากที่สุด

  แรงงานผูห้ญิงติดต่อกับญาติพ่ีน้องในกรณท่ีีต้องการ
หนีจากความรุนแรงและเอาเปรียบจากนายจ้างและประสานงาน
กับองค์กรเอกชน เพื่อร้องทุกข์ต่อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

  ในบางกรณ ีสำนักงานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน
ได้เข้าไปช่วยเหลือผู ้หญิงที ่ถูกบังคับให้ทำงานและการแสวงหา
ผลประโยชน์และได้รับค่าจ้างต่ำกว่ามาตรฐาน

  องค์กรต่าง ๆ ช่วยกันรวบรวมเอกสารและความ
ตอ้งการของแรงงาน เกีย่วกบัอนามยัเจรญิพนัธแ์ละสถานการณข์อง
แรงงานเด็กที่ทำงานเป็นผู้ช่วยแม่บ้าน
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  องค์กรต่าง ๆ มีความพยายามเข้าถึงกลุ่มแรงงาน
ผู้ช่วยงานบา้นโดยผา่นทางรายการวทิย ุตู ้ป.ณ. ลับเฉพาะสายดว่น
และกจิกรรมตามเทศกาลงานบญุตา่ง ๆ

องค์กรที่ทำงานกับแรงงานผู้ช่วยงานบ้านและดูแลบ้าน
เครอืขา่ยปฏบัิตกิารเพือ่ผู้หญงิไทใหญ ่SWAN
ตู้ ป.ณ.120 ไปรษณีย์พระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อีเมล์: swan@shanwomen.org

พันธมิตรต่อต้านการค้าหญิง GAATW
ตู ้ป.ณ.36 บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร.+66-53-811-202
gaatw@gaatw.org

มูลนธิเิพือ่การพฒันาเดก็ Foundation for Child Development
143/109-111 ถ.บรมราชชนนี, อรุณอัมรินทร์, เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-433-6292, 02-884-5603
เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ
Action_migrants@yahoo.com
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มูลนธิเิพือ่สุขภาพและการศกึษาของแรงงานกลุม่ชาตพินัธุ์
( MAP Foundation)
63/30 ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200
โทร 053-811202
map@mapfoundationcm.org

แรงงานข้ามชาติอาชีพประมง
ในช่วงปี 2546-2547 มีแรงงานขา้มชาตกิวา่ 52,755 คน

จดทะเบยีนทำงานและป ี2548 จำนวน 705,293 คน  ในโรงงานตา่งๆ
อาทิ การผลิตอาหาร และทำเสื ้อผ้า และมีอีกหลายโรงงานที ่
ไม่ได้จดทะเบียนแรงงานต่างชาติ คนงานกว่าครึ ่งเป็นผู ้หญิง
การที่จะบอกถึงสภาพโรงงานและความเป็นอยู่ของคนงานในโรงงาน
ทกุแหง่เปน็ไปไดย้าก แมว้า่เราจะมรีะบบรกัษาสขุภาพ และกฎหมาย
แรงงาน แต่ไม่มีมาตรฐานแน่นอนเกี่ยวกับข้อบังคับที่ใช้กับโรงงาน
แถบชายแดน ซึ่งสภาพความเป็นอยู่จะต่างกันไปขึ้นอยู่กับนายจ้าง
ขนาดของโรงงาน และระดับอิทธิพลของนายจ้างในเขตนั ้น ๆ
เมือ่ไมมี่กฎหมายแรงงานบงัคบัใช ้  คนงานตอ้งทำงานเปน็เวลานาน
ทำให้มีเวลาน้อยมากในการดแูลรักษาสุขภาพ คนงานตอ้งทำงานเปน็
ระยะเวลานาน เพราะไม่ได้รับค่าแรงในระบบค่าจ้างขั้นต่ำในช่วงที่
มีการสั่งสินค้ามาก แรงงานต้องทำงานล่วงเวลาเป็นเวลานานด้วย
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ในบางโรงงาน ผู้หญิงโสดจะหลับรวมอยู่ในห้องเดียวกัน
สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วจะนอนอีกห้อง โดยจะนอนเตียงล่างส่วน
ผู้ชายโสดจะนอนเตียงบนการอยู่ในสภาพที่แออัด เช่นนี้ทำให้เสี่ยง
ต่อการแพร่วัณโรค และทำให้แรงงานไม่มีความเป็นส่วนตัวและไม่
มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ โรงงานบางแห่งมีน้ำที่เพียงพอและสะอาด
สำหรับคนงานไว ้อาบ แต่มีโรงงานอีกมากที ่ม ีน ้ำไม่เพียงพอ
สำหรับคนงาน

ค่าจ้างรายเดือนโดยเฉลี่ย Qtr 1 2004
โรงงานผลติ คา่แรงงานไทย 6,077.46 บาทต่อเดือน
ที่มา: สำนกังานสถติแิหง่ชาติ
โรงงานผลิต ค่าแรงงานข้ามชาติ 2,300 บาทตอ่เดอืน
ที่มา: สมาคมแรงงานเพือ่สมานฉนัท ์Yaung Chi Oo workers
association
โทร 09-5659899  Email: yaungchioo_info@yahoo.com
ความต้องการด้านสุขภาพของแรงงานในโรงงาน

♦ การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
♦ การลงโทษเจา้ของโรงงาน หรือผู้ท่ีท่ีเก็บใบอนุญาตทำงาน

ของแรงงานไว้ ถ้าไม่มีเอกสารดังกล่าวแรงงานจะถูกจับ
และส่งกลับประเทศ รวมถึงประสบปัญหาระหวา่งการเดนิ
ทางไปสถานพยาบาลดว้ย
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♦ บัตรอนุญาตทำงานถือว่าเป็นเอกสารชิ้นเดียวที่แรงงาน
มีไว้ถือครอง เป็นสิ่งที่แสดงถึงสถานะบุคคลและสิทธิ
การถกูยดึโดยนายจา้ง ถอืวา่เปน็การละเมดิสทิธิ

♦ กลไกที่มีประสิทธิภาพในการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณี
ท่ีถูกทำร้าย และถูกเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงานและอืน่ ๆ

♦ สภาพความเปน็อยู่ท่ีถูกสุขลักษณะ
♦ มาตรฐานสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภยัใน การ

ประกอบอาชีพได้ถูกนำมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ปัจจุบัน
มีเพียงลูกจ้างไม่กี่รายเท่านั้นที่ได้รับอุปกรณ์ป้องกัน เช่น
หนา้กาก ถงุมอืยาง แวน่ตา

♦ ศูนย์พยาบาลในโรงงานขนาดใหญ่หรือสถานีอนามัยใน
ย่านโรงงานเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้าไปให้
บริการในโรงงานแตล่ะแห่งไม่ค่อยสะดวก ทำให้คนงานได้
รับยาคุมกำเนิดไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกิดการตั้งครรภ์อย่าง
ไม่พึงประสงค์

♦ ความเคารพในศักดิ ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเข้าจับ
กุมแรงงานก่อให้เกิดความรุนแรง และบางกรณีถึงขั้น
เสยีชวีติขณะทีก่ำลงัหลบหน ีควรยตุิ
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การตอบสนองของลกูจ้างโรงงานเอง
คนงานที่มีประสบการณ์อันเลวร้าย เกี่ยวกับสภาพการ
ทำงาน เช่นการทำร้ายร่างกาย การได้รับค่าจ้างต่ำกว่า
กำหนดได้เข้าร้องเรียนกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้ม
ครองแรงงานโดยมกีรณตีวัอยา่งคอื โรงงาน Nut Knitting
ในแม่สอด ซ่ึงนายจา้งต้องจ่ายค่าทดแทนใหแ้ก่คนงาน 34
คน เป็นจำนวนเงนิ 1.7 ล้านบาท และต้ังแต่เดือนกันยายน
2547-2548 แรงงานประมาณ 422 คนได้รับค่าจ้างค้าง
จ่ายจากนายจ้างประมาณ  2.13 ล้านบาท รายละเอียด
ติดต่อ (มูลนิธิเพื ่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงาน
กลุ่มชาติพันธุ์)
แรงงานโรงงานและกลุ่มพันธมิตรเข้าเรียกร้องสิทธิในการ
เกบ็เอกสารของแรงงานเอง  คนงานในบางโรงงานรวมตวั
กันเป็นกลุ่มสวัสดิการสังคม กลุ่มนี้จะอาสาพาเพื่อน
คนงานไปโรงพยาบาลและทำหน้าที่ในการแปล
แรงงานติดต่อกับกรมสุขภาพอนามัย และองค์กรพัฒนา
เอกชน เพ่ือให้ได้รับการแจกถุงยางอนามัยในโรงงาน ซ่ึงคน
งานได้ระบุความต้องการไปถึงบริการด้านยาคุมกำเนิดด้วย
แรงงานได้มีการผลิตสื่อเพื ่อเผยแพร่ความเข้าใจด้าน
สุขภาพ อาท ิรายการวทิย ุและเพลงเกีย่วกบัโรคเอดส์
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สมาคมแรงงานสมานฉันท์ยองชีอูและกลุ่มอื่น ได้ผลิต
จดหมายข่าวเป็นภาษาพม่า เพื่อเป็นช่องทางในการเผย
แพร ่ขอ้มูลขา่วสารดา้นสทิธทิางกฎหมายและอืน่ ๆ

องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับแรงงานโรงงาน
สมาคมแรงงานสมานฉนัทย์องชอูี
(Yaung Chi Ou Workers Association)
ตู้ ป.ณ.37 อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
อีเมล์ yaungchioo_info@yahoo.com

องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานโรงงาน
มูลนิธิเพือ่สุขภาพและการเรยีนรูข้องแรงงานกลุม่ชาตพัินธุ์
(MAP Foundation)
ตู้ ป.ณ.7 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เชยีงใหม ่50200
โทร: 0-53-811202
อีเมล์: map@mapfoundationcm.org
เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ประเทศไทย)
Action_migrants@yahoo.com
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แรงงานประมงข้ามชาติ
แรงงานจากกัมพูชาและพม่า คือประชากรส่วนใหญ่ที่ทำ

ประมงในประเทศไทย คาดกนัวา่มแีรงงานกวา่ 200,000 คนทำงาน
เป็นลูกจ้างประมง สัดส่วนสองในสามไม่มีเอกสารหลักฐานใด ๆ
โดยเรือประมงจะแล่นออกหาปลาเป็นเวลาต้ังแต่ 2 อาทิตย์ จนถึงสองปี
และมีหลายลำที่แล่นหาสัตว์น้ำในน่านน้ำสากล จากสภาพการทำ
งานทำใหแ้รงงานตอ้งเส่ียงกับภาวะอันตรายหรือการเอารัดเอาเปรียบ
รวมถึงปัญหาสุขภาพด้วย

แรงงานประมงส่วนมากอายุระหว่าง 16-30 ปี
โดยมีระดับการศึกษาและการอ่านออกเขียนได้ต่ำ แรงงานบางคน
ต้องดูแลครอบครัว แต่อีกหลายต่อหลายคนเดินทางมาทำงาน
ในประเทศไทยในสถานภาพโสด ผู้ชายสว่นใหญท่ำงานในเรอืประมง
ในไทยไม่ถึง 4 ปี มีส่วนนอ้ยเคยทำประมงในประเทศของตนมากอ่น
และมีบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ติดทะเล คนงานประมงส่วนใหญ่จะ
เป็นชาวกัมพูชา มอญ ทวาย และพม่า ส่วนคนงานทั้งหญิงชายที่
มาจากพมา่รวมถงึทีมี่เชือ้สายกะเหรีย่ง จะพบในโรงงานอาหารทะเล
และในหลายพืน้ที ่ในชมุชนแรงงานมเีดก็อาศยัดว้ย

เนื่องจากคนกลุ่มนี้เคลื่อนย้ายได้ง่ายจากท่าหนึ่งไปอีก
ทา่หนึง่ และไมค่อ่ยมโีอกาสขึน้ฝัง่ ทำใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลและบรกิารดา้น
สุขภาพได้ยาก แรงงานที่ทำเกี่ยวกับอาหารทะเลมักจะอยู่อาศัย
บริเวณโรงงาน ซึ่งทำให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ยากเช่นกัน
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ค่าจ้างรายเดือนโดยเฉลี่ย Qtr 1 2004
แรงงานประมงคนไทย คา่แรง 4,119.88 บาท
ที่มา: สำนกังานสถติแิหง่ชาติ

ความต้องการด้านสุขภาพของแรงงานประมง
คนงานในโรงงานอาหารทะเล และชุมชนชาวประมง

♦ แรงงานประมงต้องการออกจากบริเวณท่า โดยไม่มีการ
ถูกจับกุม

♦ คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่หรือคลินิกชุมชนที่ให้บริการสุข
ภาพทัว่ไปและแบบพเิศษ เช่น การรักษา STI ในบริเวณทา่
เรอื โรงงานอาหารทะเล และชมุชนชาวประมง

♦ ขอ้มูลดา้นสขุภาพ รวมถงึคำอธบิายเกีย่วกบักระบวนการ
และราคาค่ารักษาในภาษาที่เข้าใจง่าย

♦ การแปลหรือการรักษาโดยเจ้าหน้าที่ที่เป็นชนชาติและ
ใช้ภาษาเดียวกัน

♦ อาสาสมัครสุขภาพที่มีการติดตามการให้บริการทาง
แพทย ์การใหย้า การคมุกำเนดิ

♦ ความสามารถในการซื้อประกันสุขภาพสำหรับแรงงาน
และครอบครัวเพื่อลดค่ารักษาพยาบาล
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การตอบสนองของแรงงานประมงคนงานในโรงงานอาหารทะเล
และชุมชนเอง

การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครในการช่วยเหลือด้านการ
แจกถุงยางอนามัย และยาคุมกำเนิดชนิดกิน
องค์กรพัฒนาเอกชนเข้าร่วมกับโรงพยาบาลท้องถิ่น ใน
การให้บริการเคลื่อนที่บริเวณท่าเรือ และโรงงานอาหาร
ทะเล
องค์กรพัฒนาเอกชนบางแห่ง ตั้งคลินิกเป็นของตนเอง
ในการให้การรักษาดูแลป้องกันและสุขอนามัยเจริญพันธุ์
ให้ชุมชนแรงงาน
เอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับประเด็นสุขภาพพิเศษ ได้แก่
อนามัยเจริญพันธุ์และโรคเอดส์ ได้รับการตีพิมพ์เป็น
ภาษาของแรงงาน
มีสายด่วนสุขภาพ
ผู้นำชุมชนแรงงานได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบ
ด้านประเด็นสุขภาพชุมชน

องค์กรที่ช่วยเหลือแรงงานประมง
มูลนิธิรักษ์ไทย
185-187 พหลโยธิน 11 สามเสนใน พญาไท กรงุเทพฯ 10400
โทร 02-279-5306
อีเมล ์info@raksthai.org



24

World Vision of Thailand Foundation
ตู้ ป.ณ.528 พระโขนง
582/18-22 ซอยเอกมัย
สุขุมวิท 63 เขตวฒันา กรงุเทพ 10110
โทร 02-3818863 ถึง 4

เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ประเทศไทย)
Action_migrants@yahoo.com

แรงงานบริการ
ธุรกิจบันเทิงของไทย เป็นกลุ่มที่อยู่นอกเหนือจากการ

ควบคุมของกฎหมายแรงงาน ลูกจ้างเหล่านี ้จะทำงานในบาร์
คาราโอเกะ อาบอบนวด บาร์เบียร์ และซ่อง โดยลักษณะการ
ทำงานจะมหีลากหลาย เชน่ เสร์ิฟเครือ่งดืม่ เตน้รำ ใหบ้ริการทางเพศ
เป็นยามรักษาความปลอดภัย หรือแคชเชียร์ แรงงานประเภทนี้
ไม่มีโอกาสขึ้นทะเบียนแรงงาน ยิ่งไปกว่านั้นยังประสบกับปัญหา
หนี้สิน สถานภาพทางกฎหมาย และไม่สามารถเข้าถึงการบริการ
ต่าง ๆ ตามที ่กฎหมายกำหนดไว้ สำหรับผู ้หญิงพม่านั ้นสถาน
การณ์ยิ่งมีความซับซ้อน เพราะถ้าถูกจับจะถูกส่งกลับประเทศที่ยัง
มีสภาวะลดิรอนสทิธมินษุยชนอยู่
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นายจ้างของธุรกิจประเภทนี้ใช้ปัญหาเป็นเครื่องต่อรอง
สำคัญ ลูกจ้างแรงงานทีค้่าบริการทางเพศจะอยูใ่นสภาพการทำงานที่
เลวรา้ยมาก โดยไดรั้บคา่จา้งทีต่ำ่ มีการหกัลบกลบหนีอ้อกกอ่นพวก
เขาตอ้งจ่ายคา่อาหาร ท่ีพัก เส้ือผ้าท่ีมีราคาแพง รวมถึงอัตราดอกเบีย้
เงินกู ้ที ่สูงลิบ ส่วนการรักษาพยาบาลก็จ่ายในราคาที ่ไม่ได้การ
ลดหย่อนแต่ประการใด การไม่มีสถานะทางกฎหมายยิง่ทำใหแ้รงงาน
กลุ ่มนี ้ไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ ในสถานบริการ
ลูกคา้ทีม่าจะจา่ยเงนิใหต้ำ่มาก โดยนายจา้งจะไดรั้บอยา่งนอ้ย 50%
กรณีนี ้ไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องรับลูกค้าให้มากที่สุดในแต่
ละวันเพื ่อให้ได้รายได้เพียงพอ ลูกค้าส่วนมากไม่น ิยมใช้ถ ุง
ยางอนามัยในการป้องกันเอดส์ สำหรับผู้ที ่มีเชื้ออยู่แล้วจะทำให้
อาการเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากภาวะตึงเครียด การรับประทานอาหาร
ที่ไม่มีประโยชน์ ไม่มีการดูแลสุขภาพในระยะเบื้องต้นและอาศัย
อยู่ในสภาพความเปน็อยู่ท่ีไม่ดีนัก

ค่าจ้างรายเดือนโดยเฉลี่ย Qtr 1 2004
สำนกังานสถติแิหง่ชาต ิไม่มีขอ้มูล   2,500 บาท
ที่มา: มูลนธิสิิงเสรมิโอกาสผูห้ญงิ
(Empower Foundation)
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ความต้องการด้านสุขภาพของผู้ให้บริการทางเพศ
♦ ระบบเผดจ็การทหารในพมา่สิน้สดุลง
♦ ความสามารถในการเด ินทางและย ้ายถ ิ ่นฐานได ้

อย่างอิสระ
♦ ธุรกิจบันเทิงได้รับการตรวจสอบและอยู่ภายใต้กฎหมาย

แรงงาน
♦ การไม่มีอคติต่อผู้ค้าบริการทางเพศ
♦ มาตรฐานความปลอดภัยและด้านสุขภาพของธุรกิจ

บันเทงิในประเทศไทย
♦ สุขภาพทางด้านอาชีพและมาตรฐานความปลอดภัยใน

สถานบนัเทิง
♦ หนังสือรับรองการทำงาน สำหรับแรงงานที่ทำงานใน

สถานบันเทิง โดยมีการรับรองการเข้าถึงบริการด้านสุข
ภาพอนามยั

♦ การบรกิารดา้นสขุภาพ สำหรบัผู้คา้บรกิารทางเพศโดยไม่
มีการกีดกันและแบ่งแยก
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การตอบสนองของแรงงานบริการ
มีการสนับสนุนให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายที่ลงโทษผู้ค้า
บริการทางเพศ และมีการสนับสนุนให้มีการนำผู้ท่ีประกอบ
อาชพีนีอ้ยู่ภายใตก้ฎหมายแรงงาน
ผู้ค้าบริการทางเพศทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติมีการ
พัฒนามาตรฐานอาชวีอนามัยและความปลอดภยั และสุข
ภาพด้านอาชีพ
ผู้ค้าบริการทางเพศให้ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์
อย่างปลอดภัยแก่แรงงานข้ามชาติ
คลินิก STI ในจังหวัดเชียงใหม่รักษาผู้ค้าบริการทาง
เพศด้วยไมตรี
ผู้ค้าบริการทางเพศทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติแจก
ถุงยางอนามยัและสารหลอ่ล่ืนให้กับผู้ค้าบริการรายอืน่
ผู้ค้าบริการทางเพศคนไทยสนับสนุนสิทธิของการทำงาน
ของแรงงานข้ามชาติ
ผู้ค้าบริการทางเพศทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติให้
การดูแลผู้ค้าบริการที่ป่วยเป็นโรคเอดส์
ผู ้ค ้าบริการทางเพศทั ้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ
เรียกร้องให้มีการยุติการเข้าจับกุมของเจ้าหน้าที่ และ
“ช่วยเหลือโดยปราศจากความสมัครใจ” ในกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติที่ค้าบริการ
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ผู ้ค ้าบริการทางเพศทั ้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติ
ร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ รณรงค์ให้รัฐบาลพม่ายุติการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

องค์กรที่ทำงานด้านผู้ค้าบริการทางเพศ
มูลนธิส่ิงเสรมิโอกาสผูห้ญงิ  Empower Foundation
72/2 ระมิงค์นิเวศ ถ.ทิพเนตร จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 053-282-504
อีเมล ์empower@cm.ksc.co.th
องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ค้าบริการทางเพศ
มูลนิธิศุภนิมิตร
ตู้ ป.ณ. 528 พระโขนง
582/18-22 ซอยเอกมัย สุขุมวิท 63 เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110
โทร. 02-381-8863-4

พันธมิตรต่อต้านการค้าหญิง GAATW
(Global Alliance Against the Traffic of Women)
ตู้ ป.ณ. 36 บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-864-1427
อีเมล ์gaatw@gattw.org

เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ประเทศไทย)
Action_migrants@yahoo.com
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ชุมชนที่ห่างไกล
ชนกลุ่มน้อยในภูมิภาคน้ีอาศัยแถบภูเขาเป็นเวลายาวนาน

กว่าจะมีการก่อเกิดรัฐชาติ สัญชาติของคนกลุ่มนี ้ไม่ชัดเจนนัก
บัตรประจำตัวที ่แบ่งตามสีได้บ่งบอกสถานะของผู้คนต่างกันไป
โดยผู้ที่บัตรเป็นสีเหล่านี้ไม่ได้มีสถานะเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์
ม ี เพ ียงไม ่ก ี ่รายท ี ่ เข ้าถ ึงระบบหลักประก ันส ุขภาพแห ่งชาต ิ
โดยท่ัวไปแล้วจะมีสิทธิแค่ให้เด็กเข้าเรียนระดับข้ันประถมศึกษาท่ีสอน
โดยตำรวจตระเวนชายแดน  และบางครั ้งมีเจ ้าหน้าที ่อนามัย
เข้าให้บริการแต่ไม่ใช่ท ุกครั ้งไป และยิ ่งเป็นอุปสรรคสำหรับ
เจ้าหน้าที่ในการตรวจเยี่ยมในฤดูฝน เนื่องจากสภาพถนนถูกตัดขาด
และในพืน้ทีช่ายแดน โรคมาลาเรยีเปน็ปญัหาสขุภาพทีร้่ายแรง

การที่ไม่มีโรงเรียนสอนระดับมัธยมในหมู่บ้าน เยาวชน
มักจะอพยพออกไปทำงานนอกหมู่บ้าน เป็นแรงงานและคนรับใช้
คนหนุ่มสาวกลุ่มนี้ไม่เคยใช้ชีวิตในเมืองมาก่อน จึงเสี่ยงต่อการถูก
เอารัดเอาเปรยีบ การถูกล่อลวง การติดโรค STI หรือการตดิยา ปัญหา
ความเครยีดจากการใชชี้วติและการทำงานในเมอืงประกอบกบัภาวะ
ที่ไร้สัญชาติ ความเกรงกลัวเจ้าหน้าที่ทำให้แรงงานเสี่ยงต่อปัญหา
ทางจิต
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ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนที่อยู่ห่างไกล
♦ สัญชาติของประเทศที่ตนอาศัย
♦ สิทธิในการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และสทิธใินการเดนิทางโดยใชบั้ตรสใีดกไ็ด้
♦ สถานีอนามัยมีทรัพยากรเพียงพอ เพื่อให้สามารถเข้า

ถึงพ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างไกลได้
♦ การอบรมแพทยอ์าสาในพืน้ท่ีท่ีห่างไกล
♦ การควบคุมไข้มาลาเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
♦ การเข้าถึงการศึกษาขั้นสูงและการอบรมด้านอาชีพ
♦ ข้อมูลและการติดต่อกับกรมจัดหางาน
♦ ข้อมูลสุขภาพและสิทธิ โดยมีการแปลในภาษาของ

คนชาติพันธุ์นั้นๆ

การตอบสนองของชุมชนที่อยู่ห่างไกลเอง
การแก้ปัญหาด้านสุขภาพควบคู่ไปกับปัญหาด้านสิ่ง
แวดลอ้ม
การอบรมตัวแทนชุมชนในเรื่องความเข้าใจเรื่อง
เช้ือเอชไอวี
การสรา้งกจิกรรมดา้นอาชพี อาท ิจักรสาน ยอ้มผ้า
ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัประเดน็อพยพ
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องค์กรที่ทำงานร่วมกับชุมชนชนบท
มูลนิธิพัฒนรักษ์
120/3 ถ. Wannaying อ.เมอืง ฉะเชงิเทรา 24000
โทร. 038-817-133, 038-514-677
อีเมล ์serit@pattanarak.or.th

Lahu Women’s Organization
ตู ้ป.ณ.149 แม่ปิง เชียงใหม่ 50301 โทร.053-801296
อีเมล ์ lwo2003@yahoo.com

ในภาคเหนือ สามารติดต่อองค์กรที่ทำงานด้านชาติพันธุ์ผ่านทาง
AIDSNET
ที่อยู่ 141/1 ถ.ศรีภูมิ เชียงใหม่ 50200
โทร.053-222417, 053-222484
อีเมล ์aidsnet@loxinfo.co.th

เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ
Action_migrants@yahoo.com
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แรงงานข้ามชาติอื่นๆ
ยังมีแรงงานอีกมากที ่ย ังไม่ม ีองค์กรใดเข ้าไปดูแล

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนกลุ่มนี้มีน้อย เนื่องจากเกี่ยวข้อง
กบัความปลอดภยัของแรงงานกลุม่ดงักลา่ว ไดแ้ก่
แรงงานที่ทำงานด้านระเบิดหินและเหมืองดีบุก

ในการระเบิดหิน แรงงานจะขุดพื้นที่บริเวณภูเขาเพื่อ
ฝังระเบิด และเมื่อมีการระเบิดแล้ว แรงงานต้องหาที่หลบเพื่อเลี่ยง
เศษหนิทีต่กใส ่สภาพความเปน็อยูแ่ละรายไดข้องคนกลุม่น้ีจะสูงกวา่
แรงงานประเภทอื่น ๆ ในประเทศไทย โดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ประมาณ 10,000 บาท แตอ่ายส้ัุน

รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย Qtr 1 2004
การทำเหมอืงแร ่การระเบดิหนิ แรงงานไทย มีรายได ้6,717.04 บาท
ทีม่า: สำนกังานสถติแิหง่ชาติ
การทำเหมืองแร่ การระเบิดหิน แรงงานข้ามชาติ
มีรายได ้ 10,000 บาท
ที่มา: เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ

ขอทานข้ามชาติ
เด็กจากประเทศเขมรถูกนำมาทำงานเป็นขอทานตาม

ถนน โดยเด็กกลุ ่มนี ้จะเสี ่ยงต่อการคุกคามทางเพศ และการ
ทำรา้ยรา่งกายโดยไมมี่โอกาสเขา้รบัการศกึษา และการเขา้ถงึบรกิาร
ด้านอื่น
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คนกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ
ผู้พลัดถิ่นในประเทศ

คนกวา่ 2 ล้านคน ถูกบังคบัให้อพยพออกจากหมูบ้่านของ
ตนในประเทศพม่า คนเหล่านี้ไม่ได้เข้ามายังประเทศไทย ไร้ที่พักพิง
แพทย์ที่ทำงานบริเวณชายแดนมีการให้บริการด้านสุขภาพในพื้นที่
ท่ีเส่ียงตอ่อันตราย

ผู้ลี้ภัย
มีผู้ล้ีภยักวา่ 130,000 คนอาศยัอยูต่ามคา่ยอพยพบรเิวณ

ชายแดนไทยพม่า การดูแลสุขภาพของคนกลุ่มนี้จะดำเนินการโดย
องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ซึ่งจัดตั้งคลินิกรักษาในค่าย
อย่างไรก็ดี ผู้อพยพไม่ได้รับการอนุญาตให้เคล่ือนย้ายออกจากค่ายหรือ
ทำมาหากนิ ยิง่ไปกวา่นัน้ยงัมขีา่วลอืจะปดิคา่ยอพยพ และสง่ผูล้ี้ภยั
กลับสู่ประเทศท่ีเป็นเผด็จการและมีขัดแย้งทางการเมือง ซ่ึงเป็นการบ่ัน
ทอนกำลังใจของผู้ล้ีภัยเป็นอย่างมาก

ผู้ถูกส่งกลับประเทศ
แรงงานทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนจะถกูจับตัวและสง่กลบัไปประ

เทศของตน ในปี 2544 แรงงาน 560,000 คน ต้องจ่ายเงินจำนวน
1,000 บาทเป็นค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนส่งตัวกลับประเทศ
กระนั ้นก็ตาม กระบวนการที ่ส ่งคนเหล่านี ้กลับประเทศกลับ
ดำเนินไปโดยไร้ความปลอดภัยและไม่เคารพสิทธิความเป็นมนุษย์
ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2544 รถของตรวจคนเข้าเมืองท่ีบรรทุกผู้โดยสาร
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106 คน ซึ่งเป็นแรงงานที่จะส่งกลับประเทศ เกิดอุบัติเหตุรถชน
ที่อำเภอสังขละบุรี กาญจนบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 6 คน และผูบ้าดเจบ็
อีกหลายคนรวมถงึอุบัติเหตท่ีุเกิดข้ึนจากการสง่กลับแรงงานจากพมา่
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นอกจากนี้แรงงานที่
รอการสง่กลบัประเทศมจีำนวนมาก ซึง่มกัอยูร่วมกนัทีศ่นูยท์ำใหเ้ชือ้
วัณโรคสามารถแพร่กระจายได้ง่าย และผู ้หญิงเสี ่ยงต่อการถูก
ข่มขืนหรือละเมิดสิทธิทางเพศอื่น ๆ สุขอนามัยที่ไม่มีมาตราฐาน
ในห้องกักเพราะมีรายงานว่าไม่มีแม้กระท่ังผ้าอนามัยสำหรับผู้ต้องกักหญิง

ผู้สูญหาย
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา มีคนกว่า 2 ล้านคนอพยพ

เข้ามาในภูมิภาคน้ี แต่มีสักก่ีคนท่ีได้กลับไปยังประเทศตน มีก่ีคนท่ีสูญ
หาย เป็นคำถามทีไ่ม่มีใครสามารถตอบได ้ซ่ึงในระยะสองปมีาน้ีมีราย
งานพบศพแรงงานลอยมาตามแมน้่ำ บ้างก็เป็นแรงงานทีช่่วยเจ้าหน้า
ที่ตำรวจในการหายาเสพติด แต่ถูกยิงตายและมีหลายคนที่สูญหาย
แต่ไม่มีรายงาน มีครอบครัวของแรงงานออกตามหาผู้ที ่สูญหาย
เดก็หนุม่ถกูสง่มาเพือ่ตามหาญาต ิครอบครวัชาวเขมรบางคนไมย่อม
ให้ลูกชายออกทะเลอกี แรงงานทีต่ายและหายสาบสญูจากไปไม่ได้รับ
การบันทึกจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ซึนามิจำนวนกว่า 2500 คน
(รายงานอยา่งไม่เป็นทางการจาก TAG;www.saydanatsunami.org)
การสูญเสียครั้งนี้จะถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของผู้สูญเสียเท่านั้น
แต่ไม่มีหลักฐานที ่สามารถพิสูจน์ได้จากรัฐของประเทศต้นทาง
หรือประเทศไทย
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ผู้ปกป้องสิทธิแรงงาน
แรงงานข้ามชาติและผู้ต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบกำลัง

ถูกคุกคามจากผู้ท่ีเสียประโยชน์  มีหลายกรณีท่ีคนกลุ่มน้ีถูกขู่หรือลอบ
ทำร้าย

หนังสือเดินทางเพือ่สุขภาพแรงงาน ได้รับการรวบรวมโดย
เครือข่ายปฏิบัติการเพื่อแรงงานข้ามชาติ (ประเทศไทย)
 เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนและเสริมสร้างศักยภาพท่ีทำงานกับแรงงาน
ขา้มชาต ิผู้ล้ีภยั และเหยือ่การคา้มนษุย ์โดยตดิตอ่ไดท้าง
อีเมล์ action_migrants@yahoo.com
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