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บทคัดย่อ

	 สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู ่ใน																								

กลุ่มบัญชทีี	่ ๓	 ซึง่เป็นกลุม่ประเทศทีมี่ปัญหาการค้ามนษุย์ในระดับรนุแรง	 ท้ังนีส้าเหตมุาจาก

กลไกการพัฒนาประเทศไทยท่ีผ่านมาขาดความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ท�าให้เกิดช่องว่างทางสถานะเศรษฐกิจและสังคม	 ความเหลื่อมล�้าทางสังคม	 เกิดการเอารัด

เอาเปรียบต่อเดก็และสตรท่ีีเป็นกลุม่อ่อนแอในสงัคมด้วยการแสวงหาประโยชน์ในรปูแบบต่าง	 ๆ		

ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เหมาะสมควรก�าหนดนโยบายและมาตรการ													

การลงโทษที่ชัดเจน	 และควรร่วมมือจัดการปัญหาแบบหุ้นส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐบาล																				
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Abstract

	 Human	 trafficking	 situation	 in	 Thailand	 has	 resulted	 in	 Thailand	 being	

classified	 as	 Tier	 3,	 a	 country	 with	 severe	 human	 trafficking.	 This	 is	 due	 to		

the	 lack	 of	 balance	 between	 economic	 development	 and	 social	 development,	

resulting	 in	 a	 gap	 in	 economic	 and	 social	 status.	 Social	 inequalities	 are																		

exploited	 among	 vulnerable	 children	 and	 women	 in	 society	 through	 various	

forms	 of	 exploitation.	 Therefore,	 appropriate	 approaches	 to	 resolving	 human															

trafficking	 should	 define	 clear	 policies	 and	 punishments	 and	 should	 collaborate	

on	 problem	 solving	 for	 partnerships	 of	 government,	 private	 and	 public	 sectors.
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บทน�ำ

	 ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนเชื่อมโยงกับหลายเรื่องของสังคม	

อาทิ	 ๑)	 การย้ายถิ่น	 ซ่ึงจากรายงานของโครงการความร่วมมือสหประชาชาติเพ่ือต่อต้าน																

การค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 (United	 Nations	 Inter-Agency	 Project	 on															

Human	 Trafficking:	 UNIAP)	 ช้ีให้เห็นว่าเหยื่อจากการค้ามนุษย์มักมาจากครอบครัวยากจน

และมรีะดบัการศกึษาต�า่	 และยังพบว่าผูอ้พยพย้ายถิน่นัน้มอีายนุ้อยลง	 นอกจากนีก้ารทีไ่ด้รบั

อทิธพิลของกระแสบรโิภคนยิมกเ็ป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้ผูอ้พยพย้ายถิน่จ�านวนมากถกูหลอกลวง

ให้เข ้าสู ่กระบวนการค้ามนุษย์โดยการติดต่อภายในท้องถิ่น	 โดยขบวนการค้ามนุษย	์																								

พยายามเสาะหาบุคคลท่ีต้องการย้ายถิ่นฐานหรือคนที่ต้องการย้ายถิ่นนั้นอาจติดต่อมายัง

บุคคลที่มีหนทางที่สามารถพาพวกเขาเดินทางเข้าไปยังไทยและช่วยให้มีงานท�า	 (โครงการ

ความมั่นคงศึกษา,	 ๒๕๕๘)	 ๒)	 การลักลอบเข้าเมือง	 ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีเขตแดน

ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ๔	 ประเทศ	 ได้แก่	 พม่า	 ลาว	 กัมพูชา	 และมาเลเซีย																					

โดยประเทศเพือ่นบ้านท่ีมแีนวพรมแดนตดิต่อกบัประเทศไทยมากทีส่ดุ	 คอื	 ประเทศพม่า	 ซึง่อยู่

ตดิพรมแดนทางด้านทิศตะวนัตกของประเทศไทย	 โดยมเีขตแดนทัง้ทางบกและทางทะเลตดิกบั

ประเทศไทยยาวถึง	 ๒,๔๐๑	 กิโลเมตร	 โดยมีเส้นทางติดต่อระหว่างกันครอบคลุมตามจังหวัด

ต่าง	 ๆ	 ของไทย	 ๑๐	 จังหวัด	 คือ	 จังหวัดเชียงราย	 จังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
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จังหวัดตาก	 จังหวัดราชบุรี	 จังหวัดกาญจนบุรี	 จังหวัดเพชรบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์

จังหวัดชุมพร	 และจังหวัดระนอง	 โดยสาเหตุส�าคัญของการลักลอบเข้าเมืองของแรงงาน

ต่างด้าว	 คือ	 การขาดแคลนแรงงานระดับล่าง	 หรือแรงงานไร้ฝีมือ	 (Unskilled	 labors)									

(สนิท	 สัตโยภาส,	 ๒๕๕๙,	 น.	 ๑๙๕)	 และ	 ๓)	 การค้าทาส	 โดยการค้ามนุษย์จ�าแนกเป็น	

การค้ามนุษย์แบบสองขั้นตอน	 คือ	 ผู้หญิงหรือเด็กได้ย้ายถิ่นจากชนบทเข้าสู่เมืองใหญ่เพื่อหางาน

ท�าก่อนแล้ว	 ต่อมาถูกล่อลวงให้ย้ายถิ่นไปหางานท�าในต่างแดนต่อไป	 และการค้ามนุษย	์									

แบบขัน้ตอนเดยีว	 คอื	 ผูห้ญงิและเดก็ท่ีถกูค้าโดยตรงจากหมูบ้่านในชนบทแล้วผ่านข้ามพรมแดน

ไปยังประเทศอื่น	 ในปัจจุบันเหย่ือการค้ามนุษย์มีทั้งผู ้ชายและผู้หญิง	 แต่เหยื่อส่วนใหญ	่											

เป็นผูห้ญงิและเดก็	 โดยเหยือ่ของการค้ามนษุย์ทีเ่ป็นผู้หญิงมกัจะถกูน�าไปสู่ตลาดธุรกจิบรกิารทางเพศ

และการท�างานบ้าน	 ซึ่งเป็นงานที่ยังมิได้รับการคุ้มครองสภาพการท�างานและค่าตอบแทน	

ท�าให้ไม่มีหลักประกันในการท�างานและตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ

และทางเพศ	 มีชีวิตท่ีอยู่ภายใต้การครอบง�าและการกระท�าตามอ�าเภอใจของนักค้ามนุษย	์

และนายจ้างท่ีซื้อตนมา	 ส่วนผู้ชายมักจะน�าไปแสวงหาประโยชน์โดยเป็นแรงงานที่ถูกบังคับ								

ในการท�างานประมง	 (เมขลา	 วฒุวิงศ์	 และ	 สดีา	 สอนศร,ี	 ๒๕๕๖-๒๕๕๗,	 น.	 ๒๖๑-๒๖๒)	

แม้จะมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 ในการบังคับและ

ลงโทษ	 แต่กลับพบว่าไม่สามารถลดการกระท�าผิดได้	 โดยกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อในการค้ามนุษย	์

ได้แก่	 กลุ่มเด็ก	 และกลุ่มสตรีที่ตกอยู่ในสภาวะจ�ายอม	 จากรายงานการค้ามนุษย์ประจ�าป	ี

๒๕๕๓	 ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีจัดกลุ่มให้ประเทศไทยโดยลดระดับจาก

ระดบั	 ๒	 (Tier	 2)	 เป็นระดบั	 ๒	 บญัชรีายช่ือประเทศท่ีต้องจับตามอง	 (Tier	 2	 Watch	 List)		

เพราะเห็นว่าประเทศไทยยังเป็นทั้งประเทศต้นทาง	 ทางผ่าน	 และปลายทางของการค้ามนุษย์

เพื่อการบังคับใช้แรงงานและการบังคับค้าประเวณีคนไทยที่ถูกน�าไปค้าในต่างประเทศ																					

และถกูส่งตวักลบัประเทศไทยโดยได้รับความช่วยเหลอืจากรฐับาล	 ส่วนใหญ่ถกูน�าไปค้าทีป่ระเทศ

บาห์เรน	 มาเลเซียและสิงคโปร์	 มีแรงงานชายไทยฝีมือต�่าในไต้หวัน	 มาเลเซีย	 เกาหลีใต้	

อิสราเอล	 และประเทศในอ่าวเปอร์เซียถูกบังคับใช้แรงงานและเป็นแรงงานขัดหนี้	 ส่วนผู้หญิง

และเด็กถูกค้าเพื่อธุรกิจทางเพศและการบังคับค้าประเวณี	 ซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานขั้นต�่าอย่างเต็มท่ีในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์	 แม้จะน�าพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์มาบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง	 (พัทฐกร	 ศาสนะสุพินธ	 และคณะ,	

๒๕๕๕,	 น.	 ๑๐๓-๑๐๔)	 และจากสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ�าปี	 ๒๕๕๘	 โดยกระทรวง

การต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศจัดล�าดับของกลุ่มประเทศที่มีปัญหา												

ด้านการค้ามนษุย์	 โดยก�าหนดให้ประเทศไทยอยู่ในกลุม่บญัชีท่ี	 ๓	 (Tier	 3)	 ซ่ึงเป็นกลุม่ประเทศ											
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ที่มีปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับรุนแรงเป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องด�าเนินการ	 ตลอดจน																								

มีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 อันน�าไปสู่การตราพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์	 (ฉบับท่ี	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ขึ้นให้มีผลบังคับใช้	 โดยมีการประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่	 ๒๘	 เมษายน	 ๒๕๕๘	 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว														

มกีารแก้ไขพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 อยูบ่างประการ	

(กฤษฎา	 แสงเจริญทรัพย์	 และ	 เชษฐ	 รัชดาพรรณาธิกุล,	 ๒๕๕๘,	 น.	 ๗๔)	 พระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซึ่งมีการก�าหนด

มาตรการที่ส�าคัญประการหนึ่งเพื่อใช้ในการจูงใจประชาชนผู้พบเห็นปัญหาการค้ามนุษย์																				

ให้มีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูล	 หรือช้ีเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าอันเป็นการค้ามนุษย์							

ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ	 โดยก�าหนดให้มีการเพิ่มมาตรา	 ๑๓/๑	 ซึ่งมีความว่า	 ผู้ใดแจ้งแก่พนักงาน												

เจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจให้ทราบว่ามีการกระท�าความผิดตามพระราช

บัญญัตินี้	 ถ้าได้กระท�าโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและ																						

ทางอาญา	 และในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 (ฉบับที่	 ๓)																										

พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ได้บัญญัติความผิดข้ึนใหม่เป็นความผิดฐานใช้เด็กอายุไม่เกินสิบห้าป	ี																												

หรือผู้มีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ	 ท�างานหรือให้บริการอันอาจเป็นอันตราย

อย่างร้ายแรงในมาตรา	 ๕๖/๑	 เป็นต้น

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
	 สิทธิและมาตรการทางกฎหมาย	 ข้อตกลงและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยประกอบด้วย	 พิธีสาร	 กฎหมายและปฏิญญาต่าง	 ๆ	

จ�านวนมาก	 โดยมีสาระส�าคัญคือการคุ้มครองตามกฎหมายภายในเเละตามพันธกรณีระหว่าง

ประเทศ	 ทั้งกฎหมายระดับรัฐธรรมนูญเเละกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ	 อาทิ	 ประมวล

กฎหมายอาญา	 พระราชบัญญัติป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑																							

พระราชบญัญตัป้ิองกนัเเละปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต	ิ พ.ศ.	 ๒๕๕๖	

พระราชบัญญัติป้องกันเเละปราบปรามการค้าประเวณี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๙	 พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑	 เป็นต้น	 ซึ่งตามหลักการดังกล่าวเป็นการก�าหนดแนวทาง

การด�าเนินการของรัฐไทยในการให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เเละ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนมีการก�าหนดพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามเเต่ละ																											

พระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะ

	 ในส ่วนของกฎหมาย	 TVPA	 (Trafficking	 Vict ims	 Protect ion	 Act )																																			

ได ้รับการอนุมัติโดยรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเมื่อปี	 ค.ศ.	 ๒๐๐๐	 เพื่อใช ้เป ็นเครื่องมือ																						
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ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ของสหรฐัอเมรกิา	 โดยมกีารจัดตัง้ส�านกังานเพ่ือการตรวจสอบ

และต่อสูก้บัการค้ามนษุย์	 (Office	 to	 Monitor	 and	 Combat	 Trafficking	 in	 Persons	 (J/TIP))												

ขึ้นภายใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	 มีหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบและป้องกัน

ปัญหาการค้ามนุษย์ท้ังภายในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง	 ๆ	 โดยหนึ่งในหน้าที่หลัก																	

ของส�านักงาน	 TIP	 Office	 คือ	 การจัดท�ารายงานเพ่ือเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐอเมริกาในเดือน							

มิถุนายนของทุกปี	 ซึ่งสหรัฐอเมริกาจัดระดับประเทศต่าง	 ๆ	 ตามเกณฑ์ในกฎหมาย	

TVPA	 เป็น	 ๔	 ระดับ	 ได้แก่

	 ระดับท่ี	 ๑	 (Tier	 1)	 คือ	 ประเทศที่ด�าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่า								

ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา	 ท้ังด้านการป้องกนัและบงัคบัใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนษุย์

และการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์

	 ระดับที่	 ๒	 (Tier	 2)	 คือ	 ประเทศที่ด�าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่า

ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา	 แต่มีความพยายามปรบัปรงุแก้ไข

	 ระดบัท่ี	 ๒	 ท่ีต้องจบัตามอง	 (Tier	 2	 Watch	 List)	 ซึง่ต้องจับตามองเป็นพเิศษ								

คล้ายกบั	 Tier	 2	 โดยมีจ�านวนเหย่ือการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น	 หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาล

เพิ่มความพยายามด�าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์

	 ระดบัที	่ ๓	 (Tier	 3)	 คอื	 ระดบัต�า่สดุ	 หมายถงึประเทศท่ีด�าเนินการไม่สอดคล้อง						

กับมาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาและไม่มีความพยายามแก้ไข	 ซ่ึงสหรัฐอเมริกา	

อาจพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่มิใช่ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการค้าได้	

รวมถึงอาจไม่ให้งบประมาณสนับสนุนแก่ลูกจ้างของรัฐบาลประเทศระดับที่	 ๓	 (Tier	 3)																				

ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม	 คัดค้านความช่วยเหลือ																					

ที่รัฐบาลประเทศนั้น	 ๆ	 อาจได้รับจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ	 เช่น	 กองทุนการเงิน

ระหว่างประเทศ	 (International	 Monetary	 Fund–IMF)	 และธนาคารโลก	 (World	 Bank)		

	 เกณฑ์ในการจัดระดับประเทศต่าง	 ๆ	 ใน	 TIP	 Report	 อ้างอิงถึงมาตรฐาน												

ขั้นต�่าในการขจัดการค้ามนุษย์ตามมาตรา	 ๑๐๘	 ของกฎหมาย	 TVPA	 ได้แก่

	 ๑.	รัฐบาลห้ามไม่ให้มีการค้ามนุษย์	 และมีการลงโทษหากมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น

	 ๒.	รัฐบาลก�าหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนและเพียงพอต่อการค้ามนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับ

การแสวงประโยชน์ทางเพศ	 การค้ามนุษย์ท่ีมีเหยื่อเป็นเด็ก	 หรือการค้ามนุษย์ท่ีมีการข่มขืน	

การลักพาตัว	 หรือที่มีเหยื่อเสียชีวิต

	 ๓.	รัฐบาลก�าหนดบทลงโทษที่รุนแรงเพียงพอต่อการป้องกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์	

และสะท้อนความร้ายแรงของความผิด
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	 ๔.	รัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการขจัด

ปัญหาการค้ามนุษย์	 ซึ่งมีหลักเกณฑ์	 ดังนี้

	 	 ๔.๑	 มีการสืบสวนและด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิด

	 	 ๔.๒	 มีการคุ ้มครองเหยื่อและช่วยเหลือเหย่ือในกระบวนการสืบสวนและ

ด�าเนินคดี

	 	 ๔.๓	 มีการก�าหนดมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์	 เช่น	 การให้ข้อมูลและ

ความรู ้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับสาเหตุและผลจากการค้ามนุษย์	 การก�าหนดอัตลักษณ	์																												

ของบุคคล	 (การจดทะเบียนการเกิดและการให้สัญชาติ	 เป็นต้น)	 และการป้องกันการใช้

แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก

	 	 ๔.๔	 มีการร่วมมือกับรัฐบาลประเทศอื่น	 ๆ	 เพื่อสืบสวนและด�าเนินคดี																				

ต่อผู้กระท�าผิด

	 	 ๔.๕	 มีการส่งผู้กระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ข้ามแดนตามกฎหมายและความตกลง

ระหว่างประเทศ

	 	 ๔.๖	 มีการเฝ้าระวังรูปแบบการเข้าออกเมืองเพื่อหาหลักฐานกรณีการค้า

มนุษย์	 และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ใช้ประโยชน์จากหลักฐานที่ได้รับในการสืบสวนและ

ด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิด	 โดยคุ้มครองสิทธิของเหยื่อในการเดินทางเข้าออกประเทศของตน

	 	 ๔.๗	 มีการสืบสวน	 ด�าเนินคดี	 และลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ต่อการค้ามนุษย์	 รวมทั้งมีมาตรการที่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เพิกเฉยต่อการค้ามนุษย์

	 	 ๔.๘	 จ�านวนเหย่ือการค้ามนษุย์ทีไ่ม่ใช่ประชากรของประเทศนัน้	 ๆ	 มจี�านวนน้อย

	 	 ๔.๙	 มีการติดตามประเมินความพยายามตามข้อ	 ๔.๑–๔.๘	 และแจ้งผล								

การประเมินให้สาธารณชนทราบเป็นระยะ

	 	 ๔.๑๐		 มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จากปีที่แล้ว

	 	 ๔.๑๑		 มคีวามพยายามอย่างจรงิจังและต่อเน่ืองเพ่ือลดความต้องการของการค้า

เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ	 และลดการมีส ่วนร่วมของประชากรของประเทศนั้น	 ๆ																																

ในการท่องเที่ยวเพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,																					

ส�านักวิชาการ,	 ๒๕๕๘,	 น.	 ๙-๑๐)
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กลไกควำมร่วมมอืและกำรเจรจำผลกัดันกำรจดัท�ำบันทกึข้อตกลงระหว่ำงประเทศ

 ๑.  กลไกควำมร่วมมือ
	 การด�าเนินงานในระดับทวิภาคี	 ให้ความส�าคัญในการเจรจาผลักดันการจัดท�า	

บันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี	 โดยได้จัดท�ากับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็น	

ประเทศต้นทางของเส้นทางค้ามนุษย์	 คือ	 ลาว	 กัมพูชา	 พม่า	 และเวียดนาม	 และเจรจา	

หารือกับประเทศปลายทาง	 อาทิ	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 ญี่ปุ่น	 แอฟริกาใต้	 และสหรัฐอาหรับ	

เอมิเรตส์	 เป็นต้น	 เพื่อสร ้างกลไกประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู ้ เสียหาย																																

จากการค้ามนุษย์และปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

	 การด�าเนินงานในระดับอนุภูมิภาค	 ประเทศไทยได้ริเร่ิมการประชุมระดับรัฐมนตร	ี

ในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขงเรื่องการค้ามนุษย์	 (Coordinated	 Mekhong	 Ministerial																													

Initiative	 Against	 Trafficking	 -	 COMMIT)	 เมื่อปี	 ๒๕๔๗	 ซึ่งประกอบด้วย	 กัมพูชา											

ลาว	 พม่า	 เวียดนาม	 จีน	 (ยูนนาน)	 และไทย	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประสานงาน														

การจดัท�าแผนปฏบิตักิาร	 รวมท้ังตดิตามประเมนิผลเรือ่งการด�าเนนิงานป้องกนัและแก้ไขปัญหา	

การค้ามนุษย์ภายในอนุภูมิภาคฯ	 โดยมีส�านักงานโครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย	์																															

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงของสหประชาชาติ	 (UN	 Inter-Agency	 Project	 on	 Human																		

Trafficking	 in	 the	 Greater	 Mekong	 Sub-region	 -	 UNIAP)	 เป็นฝ่ายเลขานุการ													

ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร	 (นนทพรรณ	 ศรีมังกร,	 ๒๕๕๓,	 น.	 ๒๑-๒๒)

	 การด�าเนินงานในระดับสากล	 ได้มีการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ									

(International	 Labour	 Organization	 หรอื	 ILO)	 เมือ่ปี	 ค.ศ.	 ๑๙๑๙	 (พ.ศ.	 ๒๔๖๒)	 ซึง่เป็น

หน่วยงานช�านัญพิเศษในระบบของสหประชาชาติที่มีภารกิจเพื่อแสวงความเป็นธรรม																							

ทางสงัคมและส่งเสรมิการท�างานทีม่คีณุค่าส�าหรับชายและหญิงทุกท่ี	 โดยไม่ค�านงึถงึเช้ือชาต	ิ เพศ		

มิติหญิงชาย	 หรือภูมิหลังทางสังคม	 ILO	 ท�างานสู่เป้าหมายนี้โดยผสมผสานการก�าหนด	

มาตรฐานต่าง	 ๆ	 เข้ากบัการให้ความร่วมมอืทางวชิาการและแลกเปลีย่นข้อมลู	 ปัจจบุนั	 ILO	

ได้มอีนสัุญญาท้ังสิน้	 จ�านวน	 ๑๘๘	 ฉบบั	 (อนสุญัญา	 ตรงกับภาษาองักฤษว่า	 “Convention”			

หมายถึง	 สนธิสัญญาระหว่างประเทศ	 ซ่ึงมีผลผูกพันตามกฎหมายหลังจากที่ให้สัตยาบันแล้ว)	

อนุสัญญาจะมีผลบังคับใช้กับประเทศสมาชิกต่อเมื่อประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา

ฉบับนั้นแล้ว	 (สรายุทธ	 ยหะกร,	 ๒๕๕๘,	 น.	 ๑๑๑)
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 ๒.  กำรเจรจำผลักดันกำรจัดท�ำบันทึกข้อตกลงระหว่ำงประเทศ
	 ประเทศไทยในฐานะท่ีมีบทบาทน�าในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย	์						

ได้แสดงบทบาทส�าคัญในการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายในอาเซียนมาโดยตลอด	 โดยเฉพาะ

การกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้กรอบปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย

ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะสตรีและเด็ก	 (ASEAN	 Declaration	

Against	 Trafficking	 in	 Persons	 Particularly	 Women	 and	 Children)	 ซึ่งประเทศไทย							

และประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น	 ๆ	 ได ้รับรองปฏิญญาอาเซียนฯ	 เมื่อป ี	 ๒๕๔๗																																			

โดยประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน	 ๆ	 ได้เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดท�า

อนสุญัญาอาเซยีนว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนษุย์	 (ASEAN	 Convention	 on	 Combating	

Human	 Trafficking)	 ในปี	 ๒๕๕๐	 ปัจจุบันก�าลังอยู่ในระหว่างหารือจัดท�าร่างอนุสัญญาฯ	

ดงักล่าว	 การด�าเนนิงานในกรอบพหภุาคแีละตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	 ประเทศไทยลงนาม

ในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ	 (UN	 Convention	 Against			

Transnational	 Organized	 Crime)	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 ธันวาคม	 ๒๕๔๓	 และลงนามพิธีสาร	

เพื่อป้องกัน	 ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะสตรีและเด็ก	 (Protocol										

to	 Prevent,	 Suppress	 and	 Punish	 Trafficking	 in	 Persons,	 Especially	 Women	

and	 Children)	 และพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานโดยทางบก	 ทะเล	

และอากาศ	 (Protocol	 Against	 the	 Smuggling	 of	 Migrants	 by	 Land,	 Sea	 and	 Air)	

เมื่อวันที่	 ๒๑	 ธันวาคม	 ๒๕๔๔	 แต่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาและพิธีสารดังกล่าว	

เน่ืองจากก�าลังอยู ่ในข้ันตอนแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้เอื้อ																															

ต่อการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์	 รวมถงึองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต	ิ (นนทพรรณ																								

ศรีมังกร,	 ๒๕๕๓,	 น.	 ๒๑-๒๒)	 	

	 เมื่อวันท่ี	 ๒๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๙	 ประเทศไทยได้ส่งมอบสัตยาบันสารไปยัง

เลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะสตรี

และเด็ก	 ก�าหนดให้การค้ามนุษย์	 การมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กร	

การฟอกทรัพย์สินท่ีได้จากการกระท�าอาชญากรรม	 การฉ้อราษฎร์บังหลวง	 และการขัดขวาง

ความยุติธรรม	 เป็นความผิดอาญา	 รวมทั้งก�าหนดมาตรการและสาขาความร่วมมือ																																

ในการป้องกันการค้ามนุษย์	 การคุ ้มครองผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์และความร่วมมือ																									

ในทางกฎหมายระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญามีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่	 ๘	 มีนาคม	

๒๕๖๐	
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	 ส�าหรับแนวทางการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ส�าหรับในประเทศไทยได้ก�าหนด

มาตรการและกลไก	 สรุปดังแผนภาพที่	 ๑

	 การจัดท�าพระราชบัญญัติฉบับต่าง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 การจัดท�าบันทึก

ความเข้าใจที่รัฐบาลไทยลงนามร่วมกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน	 บันทึก																							

ข้อตกลงที่รัฐบาลไทยด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และแนวทาง																			

ที่เป็นมาตรฐานในการด�าเนินการ	 (Standard	 Operating	 Procedures:	 SOP)

	 ๑.	การให้การศึกษา	 ความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาการค้ามนุษย์

	 ๒.	การสร้างงานสร้างอาชีพผ่านโครงการพัฒนาในความรับผิดชอบ																								

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

	 ๓.	การด�าเนินการผ่านโครงการความร่วมมือสหประชาชาติว ่าด้วย																				

การต่อต้านการค้ามนษุย์ในอนภุมูภิาคลุ่มแม่น�า้โขง	 (UNIAP)	 องค์การทุนเพือ่เดก็														

แห่งสหประชาชาติ	 (Unicef)	 หรือองค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสหราชอาณาจักร		

(Save	 the	 Children	 UK)	 เป็นต้น

	 กระบวนการในการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย	 การสืบสวนสอบสวน

ซึ่งเป็นภารกิจหลักของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ	 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์	

(บก.ปคม.)	 มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู ้บังคับใช้กฎหมาย																												

ในแง่ของความรู้ความเข้าใจเรื่องของการคัดกรองแยกแยะเหยื่อจากการค้ามนุษย์	

ทักษะในการสืบสวนสอบสวนและการให้ความคุ ้มครองในคดีการค้ามนุษย	์																		

โดยเน้นเรื่องสิทธิของเหยื่อจากการค้ามนุษย์อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

	 กระบวนการคุ้มครองเหยือ่นัน้จะครอบคลมุขัน้ตอนการด�าเนนิการทกุอย่าง

อันรวมไปถึงขั้นตอนการด�าเนินคดีกับผู ้กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์	 และ																						

ยังอาจรวมไปถึงขั้นตอนการบ�าบัดฟื้นฟูผู้ท่ีตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้วย	 ท้ังนี้						

การปกป้องคุ ้มครองเหยื่อนั้นเป็นหน้าที่ของส�านักป้องกันและแก้ไขปัญหา																		

การค้าหญิงและเด็ก	 (สปป.)	 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	 โดยท่ีทาง	 สปป.

จะด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องในการคัดกรองแยกแยะเหยื่อ

จากการค้ามนุษย์	 ความช่วยเหลือทางกฎหมาย	 การคุ้มครองในทางกฎหมาย

ระหว่างรอกระบวนการส่งกลับอย่างเป็นทางการ	 การรักษาสุขภาพ	 การจัดหา

ที่พักอาศัยชั่วคราว	 การส่งกลับอย่างปลอดภัย	 เป็นต้น

Policy

Prevention

Prosecution

Protection

ที่มา: โครงการความมั่นคงศึกษา, ๒๕๕๘, น. ๓๑-๓๖.
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บทวิเครำะห์

	 จากกลไกการพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมาน�าไปสู่การขาดความสมดุลระหว่าง																

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม	 ท�าให้เกดิช่องว่างทางสถานะเศรษฐกจิและสงัคม	 ความเหลือ่มล�า้

ทางสังคม	 การกระจายผลประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียม	 ตลอดจนความเชื่อและค่านิยมต่าง	 ๆ	

ท�าให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบต่อเด็กและผู้หญิงที่เป็นกลุ่มอ่อนแอในสังคมด้วยการแสวงหา

ประโยชน์จากกลุ่มที่อ่อนแอและขาดโอกาสในสังคมเหล่านี้	 ซ่ึงรูปแบบการแสวงหาประโยชน์

ในลักษณะการค้ามนุษย์มีหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน	 ดังนี้	

	 ๑.	การค้ามนษุย์เพือ่แสวงประโยชน์ทางเพศ	 (Trafficking	 for	 Sexual	 Exploitation)		

เช่น	 การถูกหลอกหรือบังคับให้ท�างานบริการทางเพศ	 การค้าประเวณี	 การใช้สื่อลามก	 และ

การค้ามนุษย์	 การถูกกักขัง	 การถูกทารุณกรรมทั้งทางร่างกาย	 จิตใจ	 และทางเพศ																											

ซึง่ปรากฏในรปูแบบของการถกูลกัพาตวั	 การซือ้ขายหรอืการบงัคบัเข้าสูต่ลาดทางเพศ	 โดยใน

งานวิจัยของเนตรดาว	 เถาถวิล	 (๒๕๔๙,	 น.	 ๑๘๗-๑๘๘)	 เรื่องเพศพาณิชย์ข้ามพรมแดน:	

ประสบการณ์ของหญิงลาวในธุรกิจบริการทางเพศในพรมแดนไทย-ลาว	 พบว่า	 ผู้หญิงลาว														

ทีเ่ดนิทางข้ามพรมแดนและท�างานเกีย่วข้องกบัการขายบริการทางเพศในพ้ืนท่ีชายแดนสามารถ

แบ่งออกเป็น	 ๓	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มแรก	 ผู้หญิงลาวที่ถูกล่อลวงให้เดินทางข้ามพรมแดน												

โดยไม่รู้ว่างานท่ีตนเองต้องท�าเกี่ยวข้องกับการขายบริการทางเพศ	 กลุ่มที่สอง	 ผู้หญิงลาว															

ที่เดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศไทยโดยความสมัครใจเพื่อท�างานอื่นและถูกล่อลวงหรือ									

บีบบังคับให้ขายบริการทางเพศ	 กลุ่มที่สาม	 ผู้หญิงลาวที่เดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศไทย

โดยสมัครใจเพื่อขายบริการทางเพศ	 เป็นต้น

	 ๒.	การค้ามนุษย์เพื่อรับใช้งานบ้าน	 เป็นการท�าให้ผู้หญิงและเด็กตกอยู่ในภาวะ

ผูกมัดด้วยหนี้สินจากการกู ้ยืมที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงของผู ้จัดหาและถูกบังคับใช้แรงงาน																				

จากนายจ้าง	 แม้ลักษณะงานนั้นจะเป็นทางเลือกและไม่เหมาะสม	 ซึ่งผู้หญิงและเด็กเหล่านั้น

อาจถกูบงัคบัให้ท�างานในโรงงานหรอืในร้านอาหาร	 โดยรปูแบบของการยดึหนงัสอืเดนิทาง	 กกัขงั

หน่วงเหนี่ยว	 ยึดค่าข้าว	 คุกคามทางเพศ	 เป็นต้น	 โดยในงานวิจัยของสุขพัชรมณี	 กันแต่ง	

และพิษนุ	 อภิสมาจารโยธิน	 (๒๕๖๑,	 น.	 ๖๙)	 เรื่องการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหต	ุ																															

ที่มีความสัมพันธ์กับการได้รับความรุนแรงทางด้านร่างกายของสตรีในจังหวัดพิษณุโลก	 ซึ่งได้

กล่าวถึงสถานการณ์	 ปัญหา	 และระดับความรุนแรงในประเทศกลุ่มอาเซียน	 พบว่า	 มีความ

รุนแรงในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ที่มีต่อสตรีซึ่งเช่ือมโยงกับแบบแผนความเชื่อ	 ประเพณี	 และ

วัฒนธรรมในระบบชายเป็นใหญ่	 โดยเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่น�า
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ไปสู ่การแสดงออกที่รุนแรงต่อผู ้หญิง	 ได้แก่	 ความรุนแรงภายในครอบครัว	 การท�าร้าย

ร่างกายสตรี	 การทุบตีภรรยา	 การข่มขืน	 การคุกคามทางเพศ	 การลวนลามทางเพศ																					

การทารุณกรรมทางเพศ	 การท�าอนาจาร	 การแทะโลมด้วยสายตา	 การบังคับให้แต่งงาน						

การฉุดกระท�าช�าเรา	 และการท�าแท้งทารกเพศหญิง	 เป็นต้น

	 ๓.	การค้ามนุษย ์เ พ่ือบังคับใช ้แรงงาน	 (Trafficking	 for	 Labor	 Force)																												

นกัค้ามนษุย์จะจดัหาและลกัพาโดยการหลอกลวงและการข่มขู่	 บงัคบัให้ผูต้กเป็นเหยือ่ทัง้ผูช้าย																

ผู ้หญิง	 และเด็กท�างานในหลายประเภท	 เช่น	 เกษตรกรรม	 ประมง	 งานก่อสร้างและ																	

งานรับใช้ในบ้าน	 รวมถึงงานที่ต้องใช้แรงงานอย่างไม่เหมาะสม	 ท�างานไม่มีวันหยุด	 ไม่ได	้								

ค่าตอบแทนหรอืได้แต่น้อย	 แรงงานเหล่าน้ีจะไม่มวัีนจ่ายหน้ีสนิท่ียืมมาได้หมด	 โดยในงานวิจัย

ของกิรณี	 ธรรมภิบาลอุดม	 (๒๕๕๘,	 น.	 ๕๒)	 เรื่องมาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่การผลิต:	 กรณีศึกษาอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทย	

ได้สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นมาตรการ

การก�ากับดูแลจากทางภาครัฐ	 ซึ่งมักปรากฏในรูปแบบของมาตรการและกฎหมายทางอาญา														

โดยมุ่งลงโทษผู้กระท�าความผิดตามท่ีกฎหมายได้บัญญัติไว้	 ด้วยข้อจ�ากัดของทางภาครัฐ	

ท�าให้การป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านการบังคับใช้แรงงานบังคับ	 และการแก้ปัญหา

ดังกล่าวในภาคธุรกิจนี้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

	 ๔.	การค้ามนษุย์เพือ่ไปเป็นขอทาน	 เป็นปรากฏการณ์ท่ีเพิม่ขึน้เรือ่ย	 ๆ	 ในอนภุมูภิาค

แม่น�้าโขงทั้งเด็ก	 ผู ้สูงอายุ	 และคนพิการท่ีถูกจัดหามาจากหมู ่บ ้านห่างไกลในชนบท																											

จากในต่างประเทศ	 ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีตนไม่มีความเข้าใจในภาษาท้องถิ่นและไม่มีความคุ้นเคย	

รวมทั้งไม่รู้เส้นทางต่าง	 ๆ	 และต้องอยู่ในสายตาของพวกนายหน้า	 ซึ่งจะมารวบรวมเงินจาก																						

การขอทาน	 โดยในงานวิจัยของไพรัช	 บวรสมพงษ์	 (๒๕๕๙,	 น.	 ๗๐-๗๑)	 เรื่อง																										

การจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการขอทาน	 ได้สะท้อน												

ให้เห็นว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น	 การแสวงหาประโยชน์จากมนุษย	์																			

ในลักษณะการน�าคนมาขอทานหรือการบังคับขอทาน	 (Beggar	 Exploitation)	 ได้เกิดขึ้น															

แพร่หลายท่ัวโลก	 รวมถึงประเทศไทยท่ีมีบริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีดีงามว่าด้วย	 “การให้”	

การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่อ่อนด้อยกว่า	 ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยดึงดูดให้เกิดการน�าพาบุคคลมาเป็น

ขอทานทั้งในลักษณะสมัครใจหรือขู่เข็ญบังคับเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยกลุ่มนักค้ามนุษย	์																					

ที่ด�าเนินการกันอย่างเป็นขบวนการ	 ท�างานเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายทั้งในระดับชุมชน																																	

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 รวมถึงบุคคลในสังคมในฐานะ	 “ผู้ให้”	 ท่ีท�าให้ปรากฏการณ์ขอทานยังด�ารง

อยู่อย่างต่อเนื่อง
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	 จากลักษณะและรูปแบบการค้ามนุษย์ข้างต้น	 สามารถวิเคราะห์โครงสร้าง	 ระบบ	

และสาเหตุได้	 ดังนี้

	 ๑.	ความรนุแรงเชงิวฒันธรรมผ่านโครงสร้างทางสงัคมทีช่ายเป็นใหญ่	 เกดิการกดขี่	

การเอารัดเอาเปรียบต่าง	 ๆ	 และการใช้ความรุนแรงทางตรงกลายเป็นเรื่องธรรมดาหรือ

ยอมรับได้ในสังคม	 อิทธิพลของปัจจัยทางวัฒนธรรม	 ท�าให้คนในสังคมมองไม่เห็นว่า

ปรากฏการณ์หลาย	 ๆ	 อย่างท่ีเกดิขึน้และด�ารงอยูเ่ป็นความรนุแรง	 (วราภรณ์	 มนต์ไตรเวศย์,	

๒๕๕๖,	 น.	 ๒๘๘)

	 ๒.	สถานการณ์ความยากจนจ�าแนกเป็น	 ๔	 มิติ	 คือ	 ๑)	 จนทรัพย์สิน	 คือ									

ขาดวัตถุปัจจัยในการด�ารงชีวิต	 อันเป็นความเหลื่อมล�้าทั้งในเชิงโครงสร้างรายได้	 โครงสร้าง

ของระบบการจัดเก็บภาษี	 และโครงสร้างการกระจายการถือครองท่ีดินในฐานะที่ที่ดินนั้น										

เป็นปัจจัยพื้นฐานของการผลิตในภาคเกษตรกรรมและเป็นปัจจัยพื้นฐานของความมั่นคง																	

ด้านทีอ่ยูอ่าศัย	 ๒)	 จนโอกาส	 คอื	 ขาดโอกาสทีจ่ะเข้าถงึระบบการศกึษา	 การบรกิารสาธารณสขุ	

การจัดสวัสดิการสังคม	 การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานและการถูกตัดขาดจากฐาน																													

การกระจายทรัพยากรของสังคม	 ซ่ึงความจนในมิติของโอกาสเหล่านี้จะเป็นตัวแปรส�าคัญที่น�า

ไปสู่ความจนในมิติอื่น	 ๆ	 ๓)	 จนอ�านาจ	 คือ	 ไม่มีสิทธิ	 ไม่มีเสียง	 ไร้อ�านาจต่อรอง																		

ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายและการตัดสินใจสาธารณะ	 และมักจะได้รับผลกระทบ

จากการกระท�าของผู ้มีอ�านาจเหนือกว่า	 ไม่ว ่าจะเป็นอ�านาจรัฐหรืออ�านาจทางสังคม																															

๔)	 จนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 คือ	 การท่ีได้รับการดูถูกเหยียดหยาม	 ถูกบีบบังคับ																										

ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่	 การได้รับการปฏิบัติในสังคมอย่างไม่เสมอภาค	 เช่น															

เพศ	 สผีวิ	 ชาติพนัธุ	์ ศาสนา	 อาชีพ	 ฐานะทางเศรษฐกจิ-สงัคม	 การศกึษา	 และกระบวนการ																													

ทางกฎหมาย	 (ไททัศน์	 มาลา,	 ม.ป.ป.,	 น.	 ๒)	

	 ๓.	ความอคติทางเช้ือชาติ	 อันเป็นผลผลิตจากการกระท�าการทางประวัติศาสตร	์

ที่ได้สร้างและผลิตซ�้าความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมไทยและแรงงานข้ามชาติ	 (วราภรณ	์

มนต์ไตรเวศย์,	 ๒๕๕๖,	 น.	 ๒๙๓)	 อคติที่เกิดจากการน�ามาตรฐานทางสังคมและวัฒนธรรม

ของตนเองไปตัดสิน	 ประเมินค่าวิถีชีวิต	 ความเป็นมนุษย์	 และวัฒนธรรมของผู ้อื่นที่ม	ี						

ความแตกต่างจากของตนว่าต�่ากว่า	 ซึ่งเป็นส�านึกที่หลงชาติตนเองว่าเหนือกว่าผู ้อื่น																														

(Ethnocentrism)

	 ๔.	ความไม่เป็นเอกภาพของการก�าหนดนโยบายและการน�านโยบายไปปฏิบัติ

เก่ียวกับการค้ามนุษย์	 เนื่องจากการท�างานของหน่วยงานมีความทับซ้อนส่งผลในเชิง																									
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การบริหารที่ไม่สามารถติดตามการด�าเนินงานตามนโยบาย	 และขาดระบบการรายงาน

ติดตามอย่างต่อเนื่อง	 (ภัทราวรรณ	 เวชชศาสตร์,	 ๒๕๕๘,	 น.	 ๗๓)

	 นอกจากนี้ในเชิงของการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปราม																						

การค้ามนุษย์	 พบว่า	 ยังมีมาตรการท่ีไม่เพียงพอเม่ือเทียบกับขนาดของปัญหาในประเทศไทย

ที่สภาพปัญหามีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าท่ี	 และสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชัน

ที่เกิดขึ้นในทุกระดับล้วนเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา	 ดังนั้นหากพิจารณาในเชิงนโยบาย	

ควรมีการก�าหนดกฎหมายและมาตรการการลงโทษที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกการกระท�า																	

ของผู้กระท�าผิด	 และควรมีการก�าหนดกระบวนการคุม้ครองและกลไกทีช่ดัเจนส�าหรบัผูใ้ห้เบาะแส

และผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลส�าคัญจะช่วยให้เกิดความมั่นใจ	 และท�าให้เกิด														

ความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนมากขึ้น

บทสรุป

	 ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ประชาคมโลกให้ความส�าคัญและเร่งหามาตรการ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา	 เนื่องจากการค้ามนุษย์ถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ																					

ขั้นพื้นฐานของมนุษย์	 คุกคามความปลอดภัยท้ังร่างกายและจิตใจ	 ท�าลายความมีเกียรติและ

ศักดิ์ศรีของมนุษย์	 และด้วยความซับซ้อนทางสังคม	 ปัญหาการค้ามนุษย์จึงเป็นรูปแบบ															

ของการค้าทาสสมัยใหม่	 (Modern	 day	 slavery)	 ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายใน																		

ประเทศและภูมิภาค	 ตลอดจนความมั่นคงระหว่างประเทศ	

	 ดังนั้นกลไกการจัดการและลดปัญหาการค้ามนุษย์นั้น	 ทุกฝ่ายระดับควรมี																						

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเป็นแบบหุ้นส่วนของปัญหาร่วมกัน

เพื่อให้เกิดลักษณะการท�างานที่สอดประสานไปในทิศทางเดียวกัน	 และปรับปรุงกลไก																									

การติดตามและประเมินผลการด�าเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเปิดโอกาสให้มี										

การตรวจสอบท้ังจากภายนอกและผ่านหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ลดความทับซ้อนของภาระหน้าที่

ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข ้อง	 ในด้านการบังคับใช ้กฎหมาย																																		

ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ควรก�าหนดมาตรการการลงโทษที่ชัดเจนและ

ครอบคลุมทุกการกระท�าของผู้กระท�าผิด
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