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บทคัดย่อ
การค้ามนุ ษย์นบั ว่าเป็ นปั ญหาที่สาคัญสาหรับสังคมไทยและสังคมโลก เนื่ องจากการค้ามนุ ษย์ถือ
เป็ นการกระทาที่ ละเมิ ดสิ ทธิ ความเป็ นมนุ ษย์ ซึ่ งถื อเป็ นประเด็นหลักที่ สังคมโลกให้ความสาคัญ อี กทั้ง
การค้ามนุ ษย์ยงั ถือเป็ นอาชญากรรมระหว่างประเทศ จึงเป็ นปั ญหาที่ทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยต้องให้
ความสาคัญและร่ วมกันแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ประเทศไทย ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปั ญหาการค้ามนุษย์
โดยไทยถูกจัดให้อยูใ่ นระดับ Tier 3 จึงถือว่าเป็ นประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับเลวร้ายที่สุด
คาสาคัญ: การค้ามนุษย์ อาชญากรรมระหว่างประเทศ ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ มนุษยชน
Abstract
Human trafficking is a serious problem for the Thai society and all over the world. Since because
human trafficking is a crime that harm on the human right, it becomes the main issue in the world. The
human trafficking is also regarded as an international crime, it is a serious problem that every country
including Thailand should put cooperate to solve the problem. And right now, Thailand has been kept in
Tier 3 level and considered as one of the worst effected country.
Keywords: Humans trafficking, International crime, Human dignity, Human rights
บทนา
ปั ญหาการค้ามนุษย์ ถือเป็ นภัยคุกคามด้านความมัน่ คงรู ปแบบใหม่ (Non-Traditional Security) และ
กาลังเป็ นประเด็นที่ หลายประเทศทัว่ โลกให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องจากเป็ นการกระทาที่ ลดทอน
ศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ อีกทั้งยังเป็ นต้นเหตุนาไปสู่ ปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ปั ญหาอาชญากรรม
ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง การค้าประเวณี (วารสารไทยคู่ฟ้า, 2558, น. 9) และที่สาคัญในกฎหมายสิ ทธิ
มนุษยชนถือว่าการค้ามนุษย์เป็ นอาชญากรรมระหว่างประเทศ จึงเป็ นปั ญหาที่นานาประเทศให้ความสนใจ
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การค้า มนุ ษ ย์จึงเป็ นเรื่ องที่ สมควรทาความเข้า ใจและใส่ ใจประเด็นต่ า งๆ ในที่ น้ ี จึง ขอกล่ าวถึ ง
รายละเอี ยดของการค้ามนุ ษย์ ในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่ความหมาย รู ปแบบ ความเป็ นมา ผลกระทบ และ
แนวทางแก้ไขการค้ามนุษย์ ดังนี้
ความหมายของการค้ ามนุษย์
การค้า มนุ ษ ย์ ตรงกับ ภาษาอัง กฤษว่า Trafficking in person ซึ่ ง มี ผูใ้ ห้ค าอธิ บ ายไว้ม ากมาย เช่ น
การค้า มนุ ษ ย์เ ป็ นการก่ อ อาชญากรรมโดยการถื อ เอามนุ ษ ย์เ ป็ นสิ น ค้า ในการซื้ อ ขายแลกเปลี่ ย นเป็ น
ผลประโยชน์ของคนหรื อองค์กรอาชญากรรมนับเป็ นการค้าทาสรู ปแบบใหม่ที่อาศัยความเหลื่ อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสถานการณ์ ความไม่มนั่ คงในชี วิตและทรัพย์สินของคนกลุ่มเสี่ ยง เช่น ผูย้ ากไร้ ชนกลุ่มน้อย
ชนพื้นเมื อง เด็ก และสตรี มาแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ เช่ น การบังคับให้คา้ ประเวณี หรื อบังคับ
แรงงาน (คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน 2555,น.165)
ส่ วนในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ได้ระบุไว้วา่
“ผูใ้ ดแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการกระทาการอย่างหนึ่ งอย่างใดต่อไปนี้ ถือว่า ผูน้ ้ นั กระทา
ความผิดฐานค้ามนุษย์
(1) เป็ นธุ ระจัดหา ซื้ อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรื อส่ งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ ยวกักขัง จัดให้อยู่
อาศัย หรื อรับไว้ซ่ ึ งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อานาจโดยมิชอบ หรื อ
โดยให้เงินหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผปู ้ กครองหรื อผูด้ ูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผปู ้ กครองหรื อผูด้ ูแลให้ความ
ยินยอมแก่ผกู ้ ระทาความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรื อ
(2) เป็ นธุ ระจัดหา ซื้ อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรื อส่ งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ ยวกักขังจัดให้อยู่
อาศัย หรื อรับไว้ซ่ ึงเด็ก”
แต่ความหมายที่เป็ นที่ยอมรับมากที่สุดของการค้ามนุ ษย์ ได้แก่ ความหมายที่บญั ญัติไว้ในพิธีสาร
Palermo (พิธีสารPalermo คือ อนุ สัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และพิธีสารแนบ
ท้ายสองฉบับได้รับการลงนามโดย 120 ประเทศจาก 148 ประเทศที่เข้าร่ วมประชุมที่ปาเลอโมประเทศอิตาลี
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543) ที่ได้ให้ความหมายไว้วา่ การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา ขนส่ ง โยกย้าย ให้ที่
พักพิง หรื อรับบุคคล ด้วยการขู่ หรื อใช้กาลังหรื อรู ปแบบอื่นๆของการบังคับ การลักพา ฉ้อฉล หลอกลวง
หรื อใช้อานาจในทางที่ผิด หรื อทาให้ได้รับบาดเจ็บ การให้หรื อรับเงิ นหรื อผลประโยชน์ต่อบุคคลที่ทาการ
ควบคุมบุคคลอื่น เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตน ซึ่ งหมายรวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากผูอ้ ื่นในการเป็ น
โสเภณี หรื อรู ปแบบอื่นของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ แรงงานหรื อการบริ การที่ถูกบังคับการเป็ นทาส
หรื อการอื่ นใดที่ คล้ายกับการเป็ นทาสหรื อการเคลื่ อนย้ายอวัยวะใดๆของร่ างกายหากกระทาต่ อเด็ก ซึ่ ง
หมายถึง บุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี แม้ไม่ใช่วธิ ี ตอ้ งห้ามดังกล่าว ก็ถือเป็ นความผิดการค้ามนุษย์
จากความหมายของการค้ามนุษย์ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว พอสรุ ปได้วา่ การค้ามนุษย์เป็ นกระบวนการ
หรื อการจัดการเพื่อการจัดหา จัดส่ งหรื อ การบังคับ ข่มขู่ จับตัว หรื อหลอกลวง โดยที่บุคคลเหล่านั้นไม่เต็ม
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ใจ ซึ่ งถือเป็ นผูเ้ สี ยหาย ควรได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ซึ่ งแตกต่างจากคาว่า แรงงานย้ายถิ่น(Migrants
Workers) ซึ่ ง หมายถึง กลุ่มคนที่เข้ามาทางานอย่างถูกกฎหมาย ส่ วนค่าตอบแทนและสวัสดิการขึ้นกับการ
ตกลงหรื อข้อสัญญา
และคาว่า การลักลอบเข้าเมือง (Smuggling) ซึ่ง หมายถึง กระบวนการหรื อการหลบหลีกขอเข้าเมือง
อย่างผิดกฎหมาย โดยความยินยอมและสมัครใจของแรงงาน (Illegal entry of a person) โดยแรงงานมีการ
ว่าจ้างนายหน้าจัดการให้
รู ปแบบการค้ ามนุษย์
รู ปแบบการค้ามนุษย์ในปั จจุบนั สามารถแบ่งได้ ดังนี้ (แสงจันทร์ มาน้อย, 2557, น. 4)
1. ค้ามนุษย์รูปแบบที่พบเห็นเป็ นประจา เช่น การค้าบริ การทางเพศ ซึ่ งพบเห็นบ่อยมาก เหยือ่ อาจอยู่
ในภาระจายอมหรื อถูกบังคับขู่เข็ญให้ขายบริ การทางเพศ
2. ค้ามนุ ษย์เพื่อใช้แรงงานเยี่ยงทาส เหยื่อจานวนมากที่ทางานในสวน ฟาร์ ม บ้าน โรงงาน ต้อง
ทางานหนัก ไม่ได้รับการพักผ่อน ถูกทารุ ณ ฯลฯ
3. ค้ามนุษย์เพื่อการแต่งงาน ปรากฏในรู ปแบบของการจัดหาคู่เพื่อการรับจ้างแต่งงาน มีนายหน้าสื บ
เสาะหาหญิ ง เพื่ อ แต่ ง งานกับ ชายที่ ไ ม่ รู้ จกั หลัง จากแต่ ง งานหญิ ง จ านวนหนึ่ ง กลายเป็ นเมี ย ทาส อยู่ใ น
สถานการณ์ที่เลวร้ายในเรื่ องเพศ ถูกบังคับให้ขายบริ การทางเพศ
4. ค้ามนุ ษย์เพื่อการขอทาน ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ โดยนายหน้าติดต่อพาเด็ก คนชรา คน
พิการ เดิ นทางออกจากบ้า นเกิ ดไปขอทานในเมื องใหญ่ท้ งั ในและต่า งประเทศ ซึ่ งเหยื่อจะถู ก บังคับให้
ขอทาน
5. ค้ามนุษย์เพื่อการทาผิดกฎหมาย ซึ่ งเหยื่อมักเป็ นเด็กที่พบเห็น คือ การนาเด็กไปเป็ น เครื่ องมือใน
การส่ งยาเสพติดให้กบั ผูค้ า้ รายย่อย
ความเป็ นมาของการค้ ามนุษย์ ในประเทศไทย
ในประเทศไทย หลักฐานการค้ามนุ ษย์ปรากฎในลักษณะของการค้าทาส (ได้แก่ กฎหมายลักษณะ
ทาส พ.ศ.2191 ซึ่ งได้แบ่งทาส ออก7 ประเภท คือ ทาสสิ นไถ่ ทาสในเรื อนเบี้ย ทาสที่บิดามารดายกให้ลูก
ของตน ทาสท่านให้ ทาสที่ได้มาโดยการช่วยเหลื อให้พน้ จากโทษปรับ ทาสที่ได้มาโดยการช่วยให้พน้ จาก
ความอดอยาก และทาสเชลย) และการค้าประเวณี ตั้งแต่ในสมัยกรุ งศรี อยุธยา ซึ่ งกฎหมายที่บงั คับใช้ในยุค
นั้น อาทิ พระไอยการลักษณะลักพา พ.ศ.1901 พระไอยการลักษณะผัวเมีย พ.ศ.1904 ทาให้พอสรุ ปได้ว่า
หญิงที่คา้ ประเวณี น้ นั พัฒนามาจากการเป็ นนางทาส โดยนายทาสจะบังคับให้นางทาสค้าประเวณี กบั บุคคล
ใดก็ได้ ต่อมาหลังการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ได้มีการอพยพหญิงต่างด้าวจานวน
มาก โดยเฉพาะหญิงชาวจีนเพื่อเข้ามาค้าประเวณี ในประเทศไทย ทาให้เกิดปั ญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
จนรัฐบาลต้องออกพระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ.127 (พ.ศ. 2452) นโยบายดังกล่าวส่ งผลทาให้เกิดอาชี พ
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ค้าประเวณี มากยิง่ ขึ้น เพราะถือว่าเป็ นการยอมรับอาชีพค้าประเวณี ท้ งั จากรัฐและสังคมโดยปริ ยาย เนื่องจาก
มี ม าตรการก าหนดให้มี ก ารขึ้ นทะเบี ย นผูค้ ้า ประเวณี ด้วยการตรวจรั ก ษา และควบคุ ม โรคติ ดต่ อ ซึ่ ง ใน
ขณะนั้น อาชี พดังกล่าวผูกขาดอยู่กบั กลุ่มธุ รกิ จชาวจี นและทารายได้มหาศาลให้แก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิ จหญิ ง
ค้าประเวณี (อานาจ เนตยสุ ภา, 2552, น.13)
จนกระทัง่ ปั จจุบนั การค้ามนุ ษย์มีลกั ษณะที่หลากหลายรู ปแบบ เช่น การบังคับค้าประเวณี การบังคับ
เพื่อธุ รกิจทางเพศอื่น การบังคับใช้แรงงาน (ประมง) การบังคับขอทาน และมีแนวโน้มรุ นแรงมากขึ้น
รั ฐบาลไทยจึ ง ต้องประกาศให้ก ารแก้ไ ขปั ญ หา “การค้ามนุ ษ ย์” เป็ นวาระแห่ ง ชาติ เมื่ อวันที่ 6
สิ งหาคม 2547 โดยมุ่งหวังให้มีการขจัดปั ญหาการค้ามนุ ษย์ให้หมดสิ้ นไป ซึ่ งสาเหตุสาคัญที่ประเทศไทย
ต้องให้ความสาคัญกับปั ญหาการค้ามนุษย์ ก็คือ (จรี ยว์ รรณ พุทธานุรักษ์และคณะ, 2550, น. 20-21)
1. ความพยายามผลักดันขององค์กรเอกชนไทยและองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ
2. กระแสกดดันจากนานาประเทศ ที่อา้ งว่า ประเทศไทยเป็ นแหล่งแสวงหาประโยชน์มิชอบจาก
การค้าเด็กและผูห้ ญิง ที่ประเทศไทยตกอยู่ใน 3 สถานะ คือ สถานที่หนึ่ งเป็ นประเทศต้นทางที่ส่งเด็กและ
ผูห้ ญิงไปค้าทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค สถานะที่สองเป็ นประเทศทางผ่าน คือ เป็ นผูร้ ับเด็กและผูห้ ญิง
จากประเทศอื่น ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคเข้ามาและผ่านไปประเทศอื่น และสถานะที่สาม เป็ นประเทศ
ปลายทาง คือ นาเด็กและผูห้ ญิงจากที่ต่างๆ มาค้าบริ การทางเพศในประเทศไทย
3. เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริ กาประกาศใช้กฎหมายคุม้ ครองผูต้ กเป็ นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2543 (The Trafficking Victims Protection Act (TVPA) of 2000) โดยประเมิ น สถานการณ์ แ ก้ ไ ข
ปั ญหาตามมาตรฐานขั้นต่าในการยุติการค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆ และมีการจัดระดับ ดังนี้
ระดับ 1 (Tier 1) คือ ประเทศที่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานขั้นต่าอย่างเต็มที่
ระดับ 2 (Tier 2) คือ ประเทศที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานขั้นต่าอย่างเต็มที่แต่มีความพยายาม
ที่จะปฏิบตั ิ
ระดับ 3 (Tier 3) คื อ ประเทศที่ ยงั ไม่ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานขั้นต่ า อย่า งเต็มที่ และไม่มี ค วาม
พยายามใดๆ ในการที่จะปฏิบตั ิตาม
ซึ่ งมาตรฐานขั้นต่าที่สหรัฐอเมริ กากาหนดไว้ มีดงั นี้
1) รัฐบาลควรห้ามมิให้มีการค้ามนุษย์และควรลงโทษพฤติกรรมการลักลอบการค้ามนุ ษย์
2) ควรกาหนดบทลงโทษที่รุนแรง กรณี เหยือ่ ของการค้ามนุษย์เพื่อการบริ การทางเพศ
3) การกระทาที่เจตนาเพื่อการค้ามนุ ษย์ให้รูปแบบที่ร้ายแรง ควรมีบทลงโทษที่เข้มงวดและ
รุ นแรงพอที่จะยับยั้งไม่ให้มีการค้ามนุษย์อีกในอนาคต
4) รัฐบาลควรใช้และคงไว้ซ่ ึ งความพยายามอย่างจริ งจัง
สถานการณ์ การค้ ามนุษย์ ในประเทศไทย
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สาหรับประเทศไทยตามรายงานสถานการณ์ การค้ามนุ ษย์ ประจาปี 2014 (Trafficking in Person
Report 2014, p. 372) ได้จดั ให้ประเทศไทยอยูใ่ นระดับ Tier 3 ซึ่ งก็หมายความว่า ประเทศไทยเป็ นประเทศที่
ยังไม่ปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานขั้นต่ า อย่า งเต็มที่ และไม่มี ความพยายามใดๆในการที่ จะปฏิ บตั ิ ตาม หรื อเป็ น
ประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุ ษย์ในระดับเลวร้ายที่สุด หลังจากติดอยูใ่ นกลุ่ม Tier 2 Watch List มานาน
ถึง 4 ปี ติดต่อกัน
จากสถิติการดาเนินคดีในปี พ.ศ.2557 พบว่า ประเทศไทยยังคงมีสถานะประเทศต้นทาง ปลายทาง
และทางผ่านของการค้ามนุษย์ โดยมีผเู ้ สี ยหายในคดีการค้ามนุษย์ รวม 595 คน เป็ นคนไทย 274 คน ลาว 108
คน เมียนมา 83 คน กัมพูชา 29 คน สัญชาติอื่น 101 คน โดยผูเ้ สี ยหายที่ถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้า
ประเวณี ส่วนใหญ่เป็ นคนไทย ผูเ้ สี ยหายที่ถูกแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงาน ส่ วนใหญ่เป็ นคน
เมียนมา
ผูเ้ สี ยหายจากการนาคนมาขอทานส่ วนใหญ่เป็ นชาวกัมพูชาและผูเ้ สี ยหายส่ วนใหญ่อายุต่ากว่า 18 ปี
(สถานฑูตสหรัฐอเมริ กา, 2557, น.3)
จากสภาพการณ์ดงั กล่าวทาให้ในเดือนกรกฎาคม 2558 ประเทศไทยยังคงถูกจัดให้อยูใ่ นระดับ Tier
3 ซึ่ งเป็ นกลุ่ มประเทศที่ มีสถานการณ์ คา้ มนุ ษย์ระดับเลวร้ ายที่สุดต่อไปอี ก (Trafficking in Person Report
2015, P.330)
ผลกระทบของการค้ ามนุษย์ ทมี่ ีต่อประเทศไทย
จากการที่ ป ระเทศไทยถูกลดระดับสถานการณ์ ก ารค้ามนุ ษ ย์จาก Tier 2 ลงมา Tier 3 ย่อมส่ ง ผล
กระทบต่อประเทศไทยอย่างน้อย 2 ประการ (โชติกา ชุ่มมี, 2558, ออนไลน์)
ประการแรก ภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะการส่ งออกสิ นค้าประมง เช่น
กุง้ และทูน่า การถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม Tier 3 เป็ นการเปิ ดทางไปสู่ การใช้มาตรการการคว่าบาตรทางการค้า
จากรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อไป โดยสหรัฐฯ จะทาการพิจารณาเกี่ยวกับการคว่าบาตรไทยภายใน 90 วัน นับจาก
วันที่ถูกปรับลดอันดับ ซึ่ งหากไทยถูกคว่าบาตรจริ งก็จะส่ งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรม
อาหารแช่แข็ง และอุตสาหกรรมกุง้ ค่อนข้างมาก เนื่องจากสหรัฐฯ เป็ นตลาดส่ งออกหลักของสิ นค้ากุง้ และทู
น่าจากไทย (share 40% และ 20% ตามลาดับ) รวมทั้งยังอาจมีผลในเชิ งจิตวิทยาที่ประเทศคู่แข่งทางการค้าจะ
นาไปขยายผลเพื่อโจมตีอุตสาหกรรมการค้าของไทยว่ามีการค้ามนุ ษย์ ใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ
ต่อไป
ประการทีส่ อง เป็ นสิ่ งที่ทาลายภาพพจน์ของไทยในเวทีโลก และอาจมีผลกระทบต่อแนวโน้ม
การลงทุน และการระงับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แม้วา่ ปั จจุบนั สหรัฐฯ จะยังไม่มีมาตรการคว่าบาตรทาง
การค้ากับกลุ่มประเทศที่ถูกจัดให้อยูใ่ นอันดับต่ าสุ ดก็ตาม แต่นยั สาคัญของข่าวสารที่ได้ถูกกระจายออกไป
แล้ว ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ข องไทยในเวที โลก และอาจทาให้บริ ษทั ข้ามชาติ บางแห่ งทบทวน
นโยบายการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ถูกกล่าวหาว่ามีการค้ามนุ ษย์ เช่น อุตสาหกรรมประมง นอกจากนี้ ไทย
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ยังอาจสู ญเสี ยความช่วยเหลือจากสหรัฐที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าและไม่เกี่ยวข้องกับมนุ ษยธรรม รวมทั้งอาจ
ถูกสหรัฐฯ คัดค้านไม่ให้ได้รับการให้ความช่ วยเหลื อจากสถาบันระหว่างประเทศ เช่ น กองทุ นการเงิ น
ระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก เป็ นต้น
ประการที่สาม ส่ งผลต่อความมัน่ คงของประเทศ และปั ญหาสังคม เนื่ องจากประเทศไทยถูก
มองจากนานาประเทศ โดยเฉพาะ สหรัฐฯ ว่า เป็ นประเทศที่มีการค้ามนุ ษย์ ครบทั้ง 3 สถานะ หมายถึง เป็ น
ทั้งประเทศที่เป็ นต้นทางของการค้ามนุ ษย์ เป็ นประเทศที่เป็ นทางผ่านของการค้ามนุ ษย์ และเป็ นประเทศที่มี
การค้ามนุษย์ทาให้มีผทู ้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ การค้ามนุ ษย์ รวมทั้งกลุ่มขบวนการค้ามนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นคนหลายชาติพนั ธุ์
แอบแฝงทางานอยูใ่ นประเทศไทย และส่ วนใหญ่มกั จะทางานในลักษณะที่ผิดกฎหมายและก่ออาชญากรรม
ทาให้ยากต่อการตรวจสอบและควบคุม
แนวทางแก้ ไขผลกระทบด้ านการค้ ามนุษย์
การค้ามนุ ษย์นบั เป็ นประเด็นที่ส่งผลกระทบไม่เฉพาะต่อประเทศไทยเท่านั้น แต่มีผลกระทบไปทัว่
โลก เพราะถือเป็ นอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ทวั่ โลกให้ความสนใจ ไม่วา่ จะเป็ น องค์การสหประชาชาติหรื อ
ประเทศมหาอานาจอย่างสหรัฐอเมริ กาจึงมีความพยายามที่จะแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ทั้งในระดับสากลและใน
ประเทศไทย โดยมีการดาเนินการต่างๆ ดังนี้
ในระดับสากล
ได้มีการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรื อ ILO) เมื่อ
ค.ศ.1919 (พ.ศ.2462) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานชานาญพิเศษในระบบของสหประชาชาติที่มีภารกิ จเพื่อแสวงความ
เป็ นธรรมทางสังคมและส่ งเสริ มการทางานที่มีคุณค่าสาหรับชายและหญิงทุกที่ โดยไม่คานึ งถึงเชื้ อชาติ เพศ
มิติหญิงชาย หรื อภูมิหลังทางสังคม ILO ทางานสู่ เป้ าหมายนี้ โดยผสมผสานการกาหนดมาตรฐานต่างๆ เข้า
กับการให้ความร่ วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ปัจจุบนั ILO ได้มีอนุสัญญา (อนุสัญญา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Convention” หมายถึง สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ ซึ่ งมีผลผูกพันตามกฎหมายหลังจากที่ให้สัตยาบันแล้ว ) ทั้งสิ้ นจานวน 188 ฉบับ (ข้อมูล ณ
เดือนมกราคม 2551) อนุ สัญญาจะมีผลบังคับใช้กบั ประเทศสมาชิ กต่อเมื่อประเทศสมาชิ กได้ให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฉบับนั้นแล้ว
อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิ กสามารถพิจารณาเลื อกให้สัตยาบันกับอนุ สัญญาฉบับใดก็ได้ที่เห็ นว่า
จะเกิ ดประโยชน์ต่อสถานการณ์ แรงงาน สภาพเศรษฐกิ จ และสังคมของตน หลังจากการให้สัตยาบันแล้ว
ประเทศดังกล่าวต้องออกกฎหมาย ข้อบังคับ หรื อแนวปฏิบตั ิภายในประเทศให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
อนุ สัญญา และต้องขจัดอุปสรรคในการปฏิ บตั ิ ตามอนุ สั ญญา ไม่ว่าจะเป็ นการยกเลิ กกฎหมายหรื อแนว
ปฏิบตั ิภายในประเทศที่ขดั กับอนุสัญญา
อย่างไรก็ตาม ในบรรดาอนุสัญญาทั้ง 188 ฉบับนี้ มีอนุสัญญาจานวน 8 ฉบับด้วยกันที่มีความสาคัญ
ยิ่ง อันเป็ นอนุ สัญญาที่ ILO มี นโยบายส่ งเสริ มและติ ดตามผลให้ประเทศสมาชิ กปฏิ บตั ิ ให้สอดคล้องกับ
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อนุ สัญญาทั้ง 8 ฉบับนี้ แม้จะไม่ได้ให้สัตยาบันก็ตาม เนื่ องจากเป็ นอนุ สัญญาที่กาหนดมาตรฐานแรงงาน
เกี่ยวกับประเด็นหลัก 4 ประการ โดยไม่คานึ งถึงสัญชาติหรื อสถานะความเป็ นผูย้ า้ ยถิ่ น อันได้แก่ (องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ, 2551, น. 11)
1. เสรี ภาพในการสมาคม และการยอมรับสิ ทธิ ในการร่ วมเจรจาต่อรอง ซึ่ งได้แก่ อนุ สัญญาฉบับที่
87 ว่าด้วยว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ในการรวมตัว (Freedom of Association and
Protection of the Right to Organize) ค.ศ. 1948 และ อนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิ ทธิ ในการรวมตัวและการ
ร่ วมเจรจาต่อรอง (Right to Organize and Collective Bargaining) ค.ศ. 1949
อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับ ว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและสิ ทธิ ในการรวมตัวและเจรจาต่อรองถือเป็ น
อนุสัญญาที่เป็ นหลักการพื้นฐานด้านสิ ทธิมนุษยชนที่สาคัญที่สุดหลักการหนึ่งของ ILO
2. การขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานในทุกรู ปแบบ ซึ่ งได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วย
แรงงานบัง คับ (Forced Labour) ค.ศ. 1930 และ อนุ สั ญ ญาฉบับ ที่ 105 ว่า ด้ว ยการยกเลิ ก แรงงานบัง คับ
(Abolition of Forced Labour) ค.ศ. 1957
อนุ สัญญาทั้ง 2 ฉบับ เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นการระงับการใช้เกณฑ์แรงงานหรื อแรงงานบังคับทุก
รู ปแบบ ภายในระยะเวลาที่ส้ นั ที่สุดเท่าที่จะทาได้
3. การยกเลิ ก การใช้ แ รงงานเด็ ก ให้ เ ป็ นผล ซึ่ งได้แ ก่ อนุ สั ญ ญาฉบับ ที่ 138 ว่า ด้ว ยอายุ ข้ ัน ต่ า
(Minimum Age) ค.ศ. 1973 และ อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรู ปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
(Worst Forms of Child Labour) ค.ศ. 1999
อนุ สัญญาทั้ง 2 ฉบับ เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก และเพิ่มอายุข้ นั ต่าในการทางานให้
สู งขึ้น แต่ไม่ควรต่ากว่า 15 ปี
4. การขจัด การเลื อ กปฏิ บ ัติ ใ นการจ้า งงานและอาชี พ ซึ่ งได้แ ก่ อนุ สั ญ ญาฉบับ ที่ 100 ว่า ด้ว ย
ค่าตอบแทนที่ เท่า เที ยมกัน (Equal Remuneration) ค.ศ. 1951 และ อนุ สัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลื อก
ปฏิบตั ิ (การจ้างงานและอาชีพ) (Discrimination (Employment and Occupation)) ค.ศ. 1958
อนุ สัญญาทั้ง 2 ฉบับ เกี่ยวข้องกับการขจัดการเลื อกปฏิบตั ิใดๆ ในการจ้างงาน ส่ งเสริ มความเสมอ
ภาคของโอกาสและปฏิบตั ิในการจ้างงานและอาชีพ
ในระดับประเทศ
สาหรับประเทศไทย ก็ได้ให้ความสาคัญกับปั ญหาการค้ามนุ ษย์และได้บรรจุเป็ นวาระแห่ งชาติ เมื่อ
ปี พ.ศ.2547 โดยมีเนื้อหา ดังนี้
“ประเทศไทยมีความตระหนักว่าการค้ามนุ ษย์เป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนอย่างรุ นแรง และได้
พยายามดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์ โดยดาเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและควบคู่
กันไป นายกรัฐมนตรี จึงได้ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายเรื่ องการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุ ษย์
ของประเทศไทยให้เป็ นวาระแห่ งชาติ ในคราวประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการเรื่ องการค้ามนุ ษย์ เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม
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2547 โดยกล่าวว่า 'เหยื่อ คือ เหยื่อ ไม่ใช่อาชญากร และต้องไม่ถูกดาเนิ นคดี แต่ตอ้ งเยียวยา ฟื้ นฟู เพื่อดูแล
เหยื่อจากการค้ามนุ ษย์ให้กลับคืนสู่ สังคมได้ และต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกับผูค้ า้ มนุ ษย์ทุกรู ปแบบปั ญหา
การค้ามนุษย์เป็ นวาระแห่งชาติ จึงขอความร่ วมมือทุกฝ่ ายทาอย่างจริ งใจและจริ งจัง ทุกมิติ ด้วยจิตใจรักเพื่อน
มนุษย์ มีเมตตาธรรมต่อกันและกัน”
โดยมีนโยบายดาเนินการโดยเร่ งด่วน ดังนี้
1. การเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพ (Capacity Building) อย่ า งจริ ง จัง แก่ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้อ งให้ เ ข้า ใจ
ธรรมชาติ ปั ญ หาของผู ้ถู ก กระท าและอาชญากร เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้อ ง และมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งต้องอาศัยการฝึ กอบรมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาและมีความเข้าใจ และปฏิบตั ิอย่างถูก
วิธี
2. การแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ข่ า วสาร (Intelligence Exchange) ของประเทศต้น ทาง ทางผ่ า น และ
ปลายทาง โดยมีการสร้างเครื อข่ายและทิศทางความร่ วมมือให้เกิดขึ้นเพื่อความรวดเร็ ว ในการแก้ไขปั ญหา
3. การปรับปรุ งและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุ ษย์ เพื่อให้กฎหมายมีความเป็ นปั จจุบนั
และสามารถแก้ไ ขปั ญ หาการค้า มนุ ษ ย์ไ ด้อ ย่า งตรงประเด็ น โดยจะต้อ งมี ก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมายอย่า ง
สม่ าเสมอและจริ งจัง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องจะต้องทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ ทางานอย่างสุ จริ ต
โดยเฉพาะตารวจจะต้องมีการอบรมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่ อง
4. การรณรงค์ (Campaign) ให้เห็ นสภาพปั ญหาอย่า งแท้จริ ง และช่ วยเหลื อให้ผูท้ ี่ ก าลังจะเข้าสู่
กระบวนการค้ามนุษย์มีโอกาสและทางเลือกให้หลุดพ้นจากกระบวนการค้ามนุษย์
5. การฟื้ นฟูและเยียวยาแก่ผถู ้ ูกกระทา (Remedy and Rehabilitation) โดยมีเงินทุนประเดิม 100 ล้าน
บาท เพื่อดูแลผูถ้ ูกกระทาจากกระบวนการค้ามนุ ษย์ และปั ญหาสังคมอื่น ๆ โดยมีการ จัดตั้งคณะกรรมการ
ซึ่ งประกอบด้วยภาครั ฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน โดยเงิ นทุ นดังกล่ าวจะนาไปใช้ดาเนิ นการวิวฒั น์
พลเมือง
6. มีการปรับเปลี่ ยนทัศนคติของคนในสังคมต่อผูถ้ ูกกระทา (Stigma) เพื่อให้ผูถ้ ูก กระทาสามารถ
กลับเข้าสู่ สังคมได้อย่างปกติ
นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ซึ่ง
เป็ นกฎหมายสาหรับบังคับใช้กบั ความผิดฐานค้ามนุ ษย์ข้ ึ นเป็ นการเฉพาะ โดยมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5
มิถุนายน พ.ศ.2551 เป็ นต้นมา
จึงทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาช่องว่างของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุ ษย์ได้ครอบคลุม 3 ด้าน
ได้แก่ (บันดาล บัวแดง และคณะ 2556, น. 45)
1. ขยายความเหยือ่ หรื อผูเ้ สี ยหายจากผูห้ ญิงและเด็ก เป็ นบุคคลโดยไม่จากัดเพศและอายุ
2. กาหนดนิ ยามคาว่าค้ามนุ ษย์ไว้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะรู ปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ ที่สอดคล้องและครอบคลุมกับการกระทาผิดที่เกิดขึ้นจริ งในสังคม
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3. กาหนดให้ผูก้ ระทาการค้ามนุ ษย์เป็ นขบวนการในลักษณะองค์กรอาชญากรรม มีความผิด แม้
สมาชิ กองค์กรอาชญากรรรมนั้นไม่ได้ลงมือกระทาผิดเอง ซึ่ งนับว่าสอดคล้องกับสภาวะไร้ พรมแดนของ
สังคมในปัจจุบนั
ในกฎหมายดังกล่าว ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรี ยกโดยย่อ
ว่า “คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบด้วย
1. นายกรัฐมนตรี
เป็ น ประธานกรรมการ
2. รองนายกรัฐมนตรี
เป็ น รองประธานกรรมการ
3. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
เป็ น กรรมการ
4. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงต่างประเทศ
เป็ น กรรมการ
5. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็ น กรรมการ
6. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็ น กรรมการ
7. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
เป็ น กรรมการ
8. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรม
เป็ น กรรมการ
9. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน
เป็ น กรรมการ
10. ผูท้ รงคุ ณวุฒิจานวนสี่ คน (ซึ่ งนายกรั ฐมนตรี แต่งตั้ง จาก
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและมี ประสบการณ์ โดดเด่ นเป็ นที่ ป ระจัก ษ์
ด้านการป้ องกันการปราบปราม การบาบัดฟื้ นฟู และการ
ประสานงานระหว่างประเทศเกี่ ย วกับการค้า มนุ ษย์ไม่
น้อยกว่าเจ็ดปี ด้านละหนึ่ งคน โดยต้องเป็ นภาคเอกชนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็ นกรรมการ)
11. ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
เป็ นเลขานุการ
12. ข้าราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ที่ปลัดกระทรวงแต่งตั้งไม่เกินสองคน
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการ ดังกล่าวมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เสนอความเห็ นต่อคณะรั ฐมนตรี ในการกาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
2. เสนอความเห็ นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีการปรับปรุ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรื อ โครงสร้ าง
ของส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การป้ องกัน และปรายปรามการค้า มนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ต าม
พระราชบัญญัติน้ ีมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
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3. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกาหนดมาตรการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ใน
สถานประกอบกิ จการ โรงงาน และยานพาหนะ และก าหนดให้ส ถานประกอบกิ จการ โรงงาน และ
ยานพาหนะ ต้องอยูภ่ ายใต้ของมาตรการดังกล่าว (มาตรา 162/1) แก้ไขเพิ่มเติม
4. กาหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
5. กาหนดแนวทางและกากับดูแลการดาเนิ นงานตามพันธกรณี ระหว่างประเทศ ตลอดจนการให้
ความร่ วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
6. สั่งการและกากับดูแลให้มีการศึกษาวิจยั และจัดทาข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการ
ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
7. วางระเบี ย บเกี่ ย วกับ การจดทะเบี ย นองค์ก รเอกชนที่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ด้า นการป้ องกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือการดาเนินกิจกรรมขององค์กรดังกล่าว
8. วางระเบียบโดยความเห็ นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิ น การจ่ายเงิ น การเก็บ
รักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน
9. วางระเบี ย บเกี่ ย วกับ การรายงานสถานะการเงิ น และการจัด การกองทุ น เพื่ อ ปฏิ บ ัติ ต าม
พระราชบัญญัติน้ ี
10. สั่งการและกากับดูแลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ ปกค.(คณะกรรมการประสานและ
กากับการดาเนินงานป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์)
11. ดาเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
นอกจากมาตรการและแนวทางป้ องกันการค้ามนุษย์ที่ประเทศไทยได้ตระหนัก โดยแสดงออกจาก
มาตรการดัง กล่ า วข้า งต้นแล้ว ประเทศไทยยัง ได้รับ ค าแนะนาจากทางการสหรั ฐฯ ในการปฏิ บตั ิ เพื่ อ
ส่ งเสริ มการปราบปรามการค้ามนุ ษย์อีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐานที่กาหนดในพิธีสารว่าด้วยการ
ป้ องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุ ษย์ โดยเฉพาะสตรี และเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and
Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ซึ่ ง เ ป็ น เ อ ก ส า ร แ น บ อ นุ สั ญ ญ า
สหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยการต่ อ ต้า นอาชญากรรมข้า มชาติ ที่ จ ัด ตั้ง ในลัก ษณะองค์ ก ร (United Nations
Convention against Transnational Organized Crime หรื อ "Palermo Protocol") ดัง นี้ (www.thai.bangkok.
usembassy.gov. สื บค้นเมื่อ 6 กรกฎาคม 2558)
1. ไทยควรดาเนิ นการอย่างถี่ ถว้ นและทันทีในด้านการสอบสวนรายงานที่ ระบุว่าเจ้าหน้าที่ รัฐมี
ส่ วนสมรู ้ร่วมคิดในการค้ามนุ ษย์และเพิ่มความพยายามในการดาเนิ นคดีและพิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ฉอ้
ฉลในคดี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การค้า มนุ ษ ย์ โดยเฉพาะในส่ ว นของกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษและส านัก งาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ รวมทั้งสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ
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2. ไทยควรเพิ่มความพยายามในการดาเนินคดีและพิพากษาลงโทษผูก้ ระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
รวมทั้งผูท้ ี่ทาให้เหยือ่ ต้องถูกบังคับใช้แรงงานในภาคธุ รกิจการค้าและการส่ งออกของไทย
3. ไทยควรพัฒนาและดาเนินงานขั้นตอนพิสูจน์อตั ลักษณ์เหยื่อการค้ามนุษย์โดยให้ความสาคัญสู ง
กับสิ ทธิ และความปลอดภัยของแรงงานที่เสี่ ยงตกเป็ นเหยือ่ การค้ามนุษย์
4. ไทยควรเพิ่ ม ความพยายามพิ สู จน์ อตั ลัก ษณ์ เหยื่ อการค้า มนุ ษ ย์ที่ อยู่ใ นกลุ่ ม ประชากรเสี่ ย ง
โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ผูถ้ ูกเนรเทศและผูอ้ พยพ
5. ไทยควรเร่ งการสอบสวนคดี อาญากรณี ที่การสอบสวนการใช้แรงงานบ่งชี้ ว่ามี การบังคับใช้
แรงงาน ซึ่ งรวมถึ งการที่นายจ้างหรื อนายหน้าจัดหาแรงงานบังคับหนี้ อย่างมีนยั สาคัญ หน่ วงเหนี่ ยวการ
จ่ายค่าจ้างและยึดเอกสารเดินทาง
6. ไทยควรยุติการดาเนินคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทต่อนักวิจยั หรื อผูส้ ื่ อข่าวที่รายงานเรื่ องการค้า
มนุษย์ไทยควรตระหนักถึงบทบาทที่สาคัญขององค์การนอกภาครัฐและองค์การแรงงานในด้านการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของการค้ามนุษย์ในไทย ตลอดจนพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ให้ประชาสังคมมีส่วนร่ วมในทุกแง่มุมของการเข้าใจและต่อต้านการค้ามนุษย์
7. ไทยควรอนุ ญาตให้เหยื่อการค้ามนุ ษย์ทุกคนที่ มิใช่ เยาวชนซึ่ งรวมถึ งเหยื่อการค้ามนุ ษย์เพื่อ
การค้า ประเวณี ใ ห้ เ ดิ น ทาง ท างานและพ านัก นอกเขตที่ พ ัก พิ ง ได้ต ามพระราชบัญ ญัติ ป้ องกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย
8. ไทยควรเพิม่ บริ การล่ามในหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่คุม้ ครองแรงงานอพยพต่างชาติ
9. ไทยควรเพิ่มแรงจูงใจให้เหยื่อค้ามนุ ษย์ร่วมมือกับฝ่ ายบังคับใช้กฎหมายในการสอบสวนและ
ดาเนินคดีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
10. ไทยควรพิจารณาจัดตั้งแผนกศาลที่ดูแลเรื่ องนี้ โดยเฉพาะ หรื อกาหนดมาตรการอื่ นที่ จะเร่ ง
กระบวนการดาเนินคดีการค้ามนุษย์
11. ไทยควรจัดให้มีบริ การเฉพาะทางสาหรับเด็กที่เป็ นเหยื่อการค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณี และ
ดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้คดีของเด็กเหล่านั้นดาเนินการอย่างรวดเร็ ว
12. ไทยควรกาหนดกระบวนการทางศาลที่ให้ความสาคัญแก่การคุม้ ครองพยาน
13. ไทยควรจากัดการให้ประกันตัวผูต้ อ้ งหากระทาผิดด้านการค้ามนุษย์เพื่อป้ องกันการหลบหนี
14. ไทยควรบังคับใช้กฎหมายที่คุม้ ครองเจ้าหน้าที่จากการถูกฟ้ องกลับในการดาเนิ นการเกี่ยวกับ
คดีการค้ามนุษย์
15. สาหรับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดกรองผูอ้ พยพนั้น ไทยควรให้นกั สังคมสงเคราะห์หรื อองค์กรที่
ให้บ ริ ก ารความช่ วยเหลื อแก่ เหยื่อการค้า มนุ ษ ย์เข้ามามี ส่วนร่ วมด้วยและการสั ม ภาษณ์ ต้องดาเนิ นใน
สถานที่ที่ปลอดภัยและมีความเป็ นส่ วนตัว
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16. ไทยควรด าเนิ น การและอนุ ม ัติ ก ารสมัค รขอสถานภาพที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายทั้ ง ใน
ระดับประเทศภูมิภาคและจังหวัดอย่างรวดเร็ ว
17. ไทยควรเสนอทางเลื อกที่ถูกกฎหมายทางอื่นให้เหยื่อค้ามนุ ษย์นอกเหนื อจากการถูกส่ งกลับ
ประเทศต้นทางซึ่ งจะทาให้คนเหล่านี้ตอ้ งเผชิญกับการถูกแก้แค้นหรื อเผชิญกับชีวิตที่ยากลาบาก
18. ไทยควรเพิ่มความพยายามในการยึดทรัพย์ผกู ้ ระทาผิดและดาเนิ นเพื่อประกันว่าเงินที่ได้ยดึ มา
นั้นนาไปใช้เพื่อประโยชน์ของเหยือ่ โดยตรง
19. ไทยควรเพิ่มการรณรงค์ส่งเสริ มความตะหนักรู ้ เกี่ ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์แก่นายจ้างและผูใ้ ช้บริ การธุ รกิจทางเพศ ซึ่ งรวมถึง นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านประเวณี
20. ไทยควรพยายามลดอุปสงค์สาหรับแรงงานที่ถูกแสวงประโยชน์
21. หากไทยยังไม่ได้ดาเนิ นการ ไทยควรดาเนิ นมาตรการที่จะประกันว่า เจ้าหน้าที่ไทยที่ส่งไป
ราชการต่างประเทศในฐานะเจ้าหน้าที่ทางการทูตจะไม่ใช้แรงงานตามบ้านหรื อแรงงานในรู ปแบบใดๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับการค้ามนุ ษย์ มาตรการเหล่านี้ ได้แก่ การอบรม การประกาศแนวทางปฏิ บตั ิ การเพิ่มความ
ตระหนักรู ้ หรื อกฎระเบี ย บที่ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อประกันว่า เจ้า หน้าที่ ทางการทู ตจะไม่ก ระทาการใดที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
จากข้อเสนอแนะต่างๆ ดังกล่าว ส่ งผลให้รัฐบาลไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะดาเนิ นการบังคับใช้
กฎหมายในการปราบปรามการค้ามนุ ษย์ อี กทั้งมี การตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เพื่อดาเนินการแก้ไข ปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริ งจัง
บทสรุ ป
การค้ามนุ ษย์นบั ว่าเป็ นปั ญหา ที่ทวั่ โลกให้ความสนใจเพราะถือเป็ นอาชญากรรมข้ามชาติ และเป็ น
ปั ญหาที่ มีความซับซ้อน เชื่ อมโยงหลายมิ ติ ยากต่อการแก้ไข และที่ สาคัญ ส่ งผลกระทบต่อประเทศไทย
โดยตรง
ดังนั้น ประเทศไทย และคนไทย จึงควรตระหนักและมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดย
ปฏิ บตั ิ ตามข้อเสนอแนะขององค์กรระหว่างประเทศและประเทศมหาอานาจ โดยเฉพาะในระดับบุ คคล
(เพราะมีคนไทยจานวนหนึ่ งเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุ ษย์) ทั้งนี้ มิใช่เพื่อเป็ นการเอาใจประเทศ
มหาอานาจ หรื อหวังเพียงผลประโยชน์ในเวที โลก แต่เป็ นการแสดงให้เห็ นถึ งความตระหนักและสามัญ
สานึ กของคนไทยและประเทศไทย ที่ไม่เห็นด้วยกับการค้ามนุ ษย์ ซึ่ งเป็ นการกระทาที่ละเมิดสิ ทธิ ความเป็ น
มนุษย์ ผิดกฎหมาย และผิดศีลธรรม
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