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บทคัดย่อ 

 การคา้มนุษยน์บัว่าเป็นปัญหาท่ีส าคญัส าหรับสังคมไทยและสังคมโลก เน่ืองจากการคา้มนุษยถื์อ
เป็นการกระท าท่ีละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย ์ ซ่ึงถือเป็นประเด็นหลกัท่ีสังคมโลกให้ความส าคญั อีกทั้ง
การคา้มนุษยย์งัถือเป็นอาชญากรรมระหวา่งประเทศ จึงเป็นปัญหาท่ีทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทยตอ้งให้
ความส าคญัและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ประเทศไทย ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากปัญหาการคา้มนุษย ์
โดยไทยถูกจดัใหอ้ยูใ่นระดบั Tier 3 จึงถือวา่เป็นประเทศท่ีมีสถานการณ์การคา้มนุษยใ์นระดบัเลวร้ายท่ีสุด 
ค าส าคัญ: การคา้มนุษย ์อาชญากรรมระหวา่งประเทศ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิมนุษยชน 

 

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  

 
บทน า 

ปัญหาการคา้มนุษย  ์ถือเป็นภยัคุกคามดา้นความมัน่คงรูปแบบใหม่ (Non-Traditional Security) และ
ก าลงัเป็นประเด็นท่ีหลายประเทศทัว่โลกให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นการกระท าท่ีลดทอน
ศกัด์ิศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย ์อีกทั้งยงัเป็นตน้เหตุน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม 
ยาเสพติด การลกัลอบเขา้เมือง การคา้ประเวณี (วารสารไทยคู่ฟ้า, 2558, น. 9) และท่ีส าคญัในกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนถือวา่การคา้มนุษยเ์ป็นอาชญากรรมระหวา่งประเทศ จึงเป็นปัญหาท่ีนานาประเทศใหค้วามสนใจ 
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การค้ามนุษยจึ์งเป็นเร่ืองท่ีสมควรท าความเขา้ใจและใส่ใจประเด็นต่างๆ  ในท่ีน้ีจึงขอกล่าวถึง
รายละเอียดของการคา้มนุษย ์ในประเด็นต่างๆ ตั้งแต่ความหมาย รูปแบบ ความเป็นมา ผลกระทบ และ
แนวทางแกไ้ขการคา้มนุษย ์ดงัน้ี 
 ความหมายของการค้ามนุษย์ 
  การค้ามนุษย์ ตรงกับภาษาองักฤษว่า Trafficking in person ซ่ึงมีผูใ้ห้ค  าอธิบายไวม้ากมาย เช่น 
การค้ามนุษย์เป็นการก่ออาชญากรรมโดยการถือเอามนุษย์เป็นสินค้าในการซ้ือขายแลกเปล่ียนเป็น
ผลประโยชน์ของคนหรือองค์กรอาชญากรรมนบัเป็นการคา้ทาสรูปแบบใหม่ท่ีอาศยัความเหล่ือมล ้ าทาง
เศรษฐกิจและสถานการณ์ความไม่มัน่คงในชีวิตและทรัพยสิ์นของคนกลุ่มเส่ียง เช่น ผูย้ากไร้ ชนกลุ่มน้อย 
ชนพื้นเมือง เด็ก และสตรี มาแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การบงัคบัให้คา้ประเวณี หรือบงัคบั
แรงงาน (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 2555,น.165) 
 ส่วนในมาตรา 6 ของพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 ไดร้ะบุไวว้า่ 

“ผูใ้ดแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการกระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี ถือวา่ ผูน้ั้นกระท า
ความผดิฐานคา้มนุษย ์ 

(1) เป็นธุระจดัหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียวกกัขงั จดัให้อยู่
อาศยั หรือรับไวซ่ึ้งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใชก้  าลงับงัคบั ลกัพาตวั ฉ้อฉล หลอกลวง ใชอ้  านาจโดยมิชอบ หรือ
โดยใหเ้งินหรือผลประโยชน์อยา่งอ่ืนแก่ผูป้กครองหรือผูดู้แลบุคคลนั้นเพื่อให้ผูป้กครองหรือผูดู้แลให้ความ
ยนิยอมแก่ผูก้ระท าความผดิในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลท่ีตนดูแล หรือ 

(2) เป็นธุระจดัหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียวกกัขงัจดัให้อยู่
อาศยั หรือรับไวซ่ึ้งเด็ก” 
 แต่ความหมายท่ีเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุดของการคา้มนุษย ์ไดแ้ก่ ความหมายท่ีบญัญติัไวใ้นพิธีสาร
Palermo (พิธีสารPalermo คือ อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติและพิธีสารแนบ
ทา้ยสองฉบบัไดรั้บการลงนามโดย 120 ประเทศจาก 148 ประเทศท่ีเขา้ร่วมประชุมท่ีปาเลอโมประเทศอิตาลี
เม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2543) ท่ีไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การคา้มนุษย ์หมายถึง การจดัหา ขนส่ง โยกยา้ย ใหท่ี้
พกัพิง หรือรับบุคคล ดว้ยการขู่ หรือใช้ก าลงัหรือรูปแบบอ่ืนๆของการบงัคบั การลกัพา ฉ้อฉล หลอกลวง 
หรือใชอ้ านาจในทางท่ีผิด หรือท าให้ไดรั้บบาดเจ็บ การให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ต่อบุคคลท่ีท าการ
ควบคุมบุคคลอ่ืน เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตน ซ่ึงหมายรวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากผูอ่ื้นในการเป็น
โสเภณี หรือรูปแบบอ่ืนของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ แรงงานหรือการบริการท่ีถูกบงัคบัการเป็นทาส
หรือการอ่ืนใดท่ีคล้ายกบัการเป็นทาสหรือการเคล่ือนยา้ยอวยัวะใดๆของร่างกายหากกระท าต่อเด็ก ซ่ึง
หมายถึง บุคคลอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี แมไ้ม่ใช่วธีิตอ้งหา้มดงักล่าว ก็ถือเป็นความผดิการคา้มนุษย ์
 จากความหมายของการคา้มนุษย ์ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ พอสรุปไดว้า่ การคา้มนุษยเ์ป็นกระบวนการ
หรือการจดัการเพื่อการจดัหา จดัส่งหรือ การบงัคบั ข่มขู่ จบัตวั หรือหลอกลวง โดยท่ีบุคคลเหล่านั้นไม่เตม็
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ใจ ซ่ึงถือเป็นผูเ้สียหาย ควรไดรั้บการดูแล ช่วยเหลือ ซ่ึงแตกต่างจากค าวา่ แรงงานยา้ยถ่ิน(Migrants 
Workers) ซ่ึง หมายถึง กลุ่มคนท่ีเขา้มาท างานอยา่งถูกกฎหมาย ส่วนค่าตอบแทนและสวสัดิการข้ึนกบัการ
ตกลงหรือขอ้สัญญา 

และค าวา่ การลกัลอบเขา้เมือง (Smuggling) ซ่ึง หมายถึง กระบวนการหรือการหลบหลีกขอเขา้เมือง
อย่างผิดกฎหมาย โดยความยินยอมและสมคัรใจของแรงงาน (Illegal entry of a person) โดยแรงงานมีการ
วา่จา้งนายหนา้จดัการให ้ 

รูปแบบการค้ามนุษย์ 
รูปแบบการคา้มนุษยใ์นปัจจุบนัสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี (แสงจนัทร์ มานอ้ย, 2557, น. 4) 
1. คา้มนุษยรู์ปแบบท่ีพบเห็นเป็นประจ า เช่น การคา้บริการทางเพศ ซ่ึงพบเห็นบ่อยมาก เหยือ่อาจอยู่

ในภาระจ ายอมหรือถูกบงัคบัขู่เขญ็ใหข้ายบริการทางเพศ  
2. คา้มนุษยเ์พื่อใช้แรงงานเยี่ยงทาส เหยื่อจ านวนมากท่ีท างานในสวน ฟาร์ม บา้น โรงงาน  ตอ้ง

ท างานหนกั ไม่ไดรั้บการพกัผอ่น ถูกทารุณ ฯลฯ  
3. คา้มนุษยเ์พื่อการแต่งงาน ปรากฏในรูปแบบของการจดัหาคู่เพื่อการรับจา้งแต่งงาน มีนายหนา้สืบ

เสาะหาหญิงเพื่อแต่งงานกับชายท่ีไม่รู้จกั หลังจากแต่งงานหญิงจ านวนหน่ึงกลายเป็นเมียทาส อยู่ใน
สถานการณ์ท่ีเลวร้ายในเร่ืองเพศ ถูกบงัคบัใหข้ายบริการทางเพศ  

4. คา้มนุษยเ์พื่อการขอทาน ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ โดยนายหน้าติดต่อพาเด็ก คนชรา คน
พิการ เดินทางออกจากบา้นเกิดไปขอทานในเมืองใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ซ่ึงเหยื่อจะถูก บงัคบัให้
ขอทาน  

5. คา้มนุษยเ์พื่อการท าผิดกฎหมาย ซ่ึงเหยื่อมกัเป็นเด็กท่ีพบเห็น คือ การน าเด็กไปเป็น  เคร่ืองมือใน
การส่งยาเสพติดใหก้บัผูค้า้รายยอ่ย 
 ความเป็นมาของการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

ในประเทศไทย หลกัฐานการคา้มนุษยป์รากฎในลกัษณะของการคา้ทาส (ไดแ้ก่ กฎหมายลกัษณะ
ทาส พ.ศ.2191 ซ่ึงไดแ้บ่งทาส ออก7 ประเภท คือ ทาสสินไถ่ ทาสในเรือนเบ้ีย ทาสท่ีบิดามารดายกให้ลูก
ของตน ทาสท่านให้ ทาสท่ีไดม้าโดยการช่วยเหลือให้พน้จากโทษปรับ ทาสท่ีไดม้าโดยการช่วยให้พน้จาก
ความอดอยาก และทาสเชลย) และการคา้ประเวณี ตั้งแต่ในสมยักรุงศรีอยุธยา ซ่ึงกฎหมายท่ีบงัคบัใชใ้นยุค
นั้น อาทิ พระไอยการลกัษณะลกัพา พ.ศ.1901 พระไอยการลกัษณะผวัเมีย พ.ศ.1904 ท าให้พอสรุปได้ว่า
หญิงท่ีคา้ประเวณีนั้น พฒันามาจากการเป็นนางทาส โดยนายทาสจะบงัคบัให้นางทาสคา้ประเวณีกบับุคคล
ใดก็ได ้ต่อมาหลงัการเลิกทาสในสมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ไดมี้การอพยพหญิงต่างดา้วจ านวน
มาก โดยเฉพาะหญิงชาวจีนเพื่อเขา้มาคา้ประเวณีในประเทศไทย ท าใหเ้กิดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
จนรัฐบาลตอ้งออกพระราชบญัญติัสัญจรโรค ร.ศ.127 (พ.ศ. 2452) นโยบายดงักล่าวส่งผลท าให้เกิดอาชีพ
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คา้ประเวณีมากยิ่งข้ึน เพราะถือวา่เป็นการยอมรับอาชีพคา้ประเวณีทั้งจากรัฐและสังคมโดยปริยาย เน่ืองจาก
มีมาตรการก าหนดให้มีการข้ึนทะเบียนผูค้ ้าประเวณีด้วยการตรวจรักษา และควบคุมโรคติดต่อ ซ่ึงใน
ขณะนั้น อาชีพดงักล่าวผูกขาดอยู่กบักลุ่มธุรกิจชาวจีนและท ารายได้มหาศาลให้แก่ผูป้ระกอบธุรกิจหญิง
คา้ประเวณี (อ านาจ เนตยสุภา, 2552, น.13)  

จนกระทัง่ปัจจุบนัการคา้มนุษยมี์ลกัษณะท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การบงัคบัคา้ประเวณี การบงัคบั
เพื่อธุรกิจทางเพศอ่ืน การบงัคบัใชแ้รงงาน (ประมง)  การบงัคบัขอทาน และมีแนวโนม้รุนแรงมากข้ึน 
 รัฐบาลไทยจึงต้องประกาศให้การแก้ไขปัญหา “การค้ามนุษย์” เป็นวาระแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 6 
สิงหาคม 2547 โดยมุ่งหวงัให้มีการขจดัปัญหาการคา้มนุษยใ์ห้หมดส้ินไป ซ่ึงสาเหตุส าคญัท่ีประเทศไทย
ตอ้งใหค้วามส าคญักบัปัญหาการคา้มนุษย ์ก็คือ (จรียว์รรณ พุทธานุรักษแ์ละคณะ, 2550, น. 20-21)   

1. ความพยายามผลกัดนัขององคก์รเอกชนไทยและองคก์รเอกชนระหวา่งประเทศ 
2. กระแสกดดนัจากนานาประเทศ ท่ีอา้งว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งแสวงหาประโยชน์มิชอบจาก 

การคา้เด็กและผูห้ญิง ท่ีประเทศไทยตกอยู่ใน 3 สถานะ คือ สถานท่ีหน่ึงเป็นประเทศตน้ทางท่ีส่งเด็กและ
ผูห้ญิงไปคา้ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค สถานะท่ีสองเป็นประเทศทางผ่าน คือ เป็นผูรั้บเด็กและผูห้ญิง
จากประเทศอ่ืน ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคเขา้มาและผา่นไปประเทศอ่ืน และสถานะท่ีสาม เป็นประเทศ
ปลายทาง คือ น าเด็กและผูห้ญิงจากท่ีต่างๆ มาคา้บริการทางเพศในประเทศไทย 

3. เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศใชก้ฎหมายคุม้ครองผูต้กเป็นเหยื่อจากการคา้มนุษย ์เม่ือ 
ปีพ.ศ. 2543 (The Trafficking Victims Protection Act (TVPA) of 2000) โดยประเมินสถานการณ์แก้ไข
ปัญหาตามมาตรฐานขั้นต ่าในการยติุการคา้มนุษยข์องประเทศต่างๆ และมีการจดัระดบั ดงัน้ี 

ระดบั 1 (Tier 1) คือ ประเทศท่ีปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าอยา่งเตม็ท่ี 
ระดบั 2 (Tier 2) คือ ประเทศท่ียงัไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าอยา่งเต็มท่ีแต่มีความพยายาม

ท่ีจะปฏิบติั 
ระดบั 3 (Tier 3) คือ ประเทศท่ียงัไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าอย่างเต็มท่ีและไม่มีความ

พยายามใดๆ ในการท่ีจะปฏิบติัตาม 
ซ่ึงมาตรฐานขั้นต ่าท่ีสหรัฐอเมริกาก าหนดไว ้มีดงัน้ี  

1) รัฐบาลควรหา้มมิใหมี้การคา้มนุษยแ์ละควรลงโทษพฤติกรรมการลกัลอบการคา้มนุษย ์
2) ควรก าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรง กรณีเหยือ่ของการคา้มนุษยเ์พื่อการบริการทางเพศ  
3) การกระท าท่ีเจตนาเพื่อการคา้มนุษยใ์ห้รูปแบบท่ีร้ายแรง ควรมีบทลงโทษท่ีเขม้งวดและ

รุนแรงพอท่ีจะยบัย ั้งไม่ใหมี้การคา้มนุษยอี์กในอนาคต 
4) รัฐบาลควรใชแ้ละคงไวซ่ึ้งความพยายามอยา่งจริงจงั 

สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย 
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ส าหรับประเทศไทยตามรายงานสถานการณ์การคา้มนุษย ์ประจ าปี 2014 (Trafficking in Person 
Report 2014, p. 372) ไดจ้ดัใหป้ระเทศไทยอยูใ่นระดบั Tier 3 ซ่ึงก็หมายความวา่ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี
ยงัไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าอย่างเต็มท่ีและไม่มีความพยายามใดๆในการท่ีจะปฏิบติัตาม หรือเป็น
ประเทศท่ีมีสถานการณ์การคา้มนุษยใ์นระดบัเลวร้ายท่ีสุด หลงัจากติดอยูใ่นกลุ่ม Tier 2 Watch List มานาน
ถึง 4 ปี ติดต่อกนั 

จากสถิติการด าเนินคดีในปี พ.ศ.2557 พบวา่ ประเทศไทยยงัคงมีสถานะประเทศตน้ทาง ปลายทาง
และทางผา่นของการคา้มนุษย ์โดยมีผูเ้สียหายในคดีการคา้มนุษย ์รวม 595 คน เป็นคนไทย 274 คน ลาว 108 
คน เมียนมา 83 คน กมัพูชา 29 คน สัญชาติอ่ืน 101 คน โดยผูเ้สียหายท่ีถูกแสวงหาประโยชน์จากการคา้
ประเวณีส่วนใหญ่เป็นคนไทย ผูเ้สียหายท่ีถูกแสวงหาประโยชน์จากการบงัคบัใชแ้รงงาน ส่วนใหญ่เป็นคน
เมียนมา  

ผูเ้สียหายจากการน าคนมาขอทานส่วนใหญ่เป็นชาวกมัพชูาและผูเ้สียหายส่วนใหญ่อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี
(สถานฑูตสหรัฐอเมริกา, 2557, น.3) 

จากสภาพการณ์ดงักล่าวท าให้ในเดือนกรกฎาคม 2558 ประเทศไทยยงัคงถูกจดัให้อยูใ่นระดบั Tier 
3 ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีสถานการณ์คา้มนุษยร์ะดบัเลวร้ายท่ีสุดต่อไปอีก (Trafficking in Person Report 
2015, P.330) 

ผลกระทบของการค้ามนุษย์ทีม่ีต่อประเทศไทย 
จากการท่ีประเทศไทยถูกลดระดับสถานการณ์การค้ามนุษยจ์าก Tier 2 ลงมา Tier 3 ย่อมส่งผล

กระทบต่อประเทศไทยอยา่งนอ้ย  2 ประการ (โชติกา ชุ่มมี, 2558, ออนไลน์) 
ประการแรก ภาพรวมการคา้ระหวา่งไทยกบัสหรัฐฯ โดยเฉพาะการส่งออกสินคา้ประมง เช่น 

กุง้ และทูน่า การถูกจดัให้อยู่ในกลุ่ม Tier 3 เป็นการเปิดทางไปสู่การใช้มาตรการการคว  ่าบาตรทางการคา้
จากรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อไป โดยสหรัฐฯ จะท าการพิจารณาเก่ียวกบัการคว  ่าบาตรไทยภายใน 90 วนั นบัจาก
วนัท่ีถูกปรับลดอนัดบั ซ่ึงหากไทยถูกคว  ่าบาตรจริงก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรม
อาหารแช่แขง็ และอุตสาหกรรมกุง้ค่อนขา้งมาก เน่ืองจากสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกหลกัของสินคา้กุง้และทู
น่าจากไทย (share 40% และ 20% ตามล าดบั) รวมทั้งยงัอาจมีผลในเชิงจิตวทิยาท่ีประเทศคู่แข่งทางการคา้จะ
น าไปขยายผลเพื่อโจมตีอุตสาหกรรมการคา้ของไทยว่ามีการคา้มนุษย ์ใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบงัคบั
ต่อไป 

ประการทีส่อง เป็นส่ิงท่ีท าลายภาพพจน์ของไทยในเวทีโลก และอาจมีผลกระทบต่อแนวโนม้
การลงทุน และการระงบัความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ แมว้า่ปัจจุบนัสหรัฐฯ จะยงัไม่มีมาตรการคว  ่าบาตรทาง
การคา้กบักลุ่มประเทศท่ีถูกจดัให้อยูใ่นอนัดบัต ่าสุดก็ตาม แต่นยัส าคญัของข่าวสารท่ีไดถู้กกระจายออกไป
แล้ว ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของไทยในเวทีโลก และอาจท าให้บริษทัขา้มชาติบางแห่งทบทวน
นโยบายการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีถูกกล่าวหาวา่มีการคา้มนุษย ์เช่น อุตสาหกรรมประมง นอกจากน้ี ไทย
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ยงัอาจสูญเสียความช่วยเหลือจากสหรัฐท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการคา้และไม่เก่ียวขอ้งกบัมนุษยธรรม รวมทั้งอาจ
ถูกสหรัฐฯ คดัคา้นไม่ให้ได้รับการให้ความช่วยเหลือจากสถาบนัระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงิน
ระหวา่งประเทศ (IMF) และธนาคารโลก เป็นตน้ 

ประการที่สาม ส่งผลต่อความมัน่คงของประเทศ และปัญหาสังคม  เน่ืองจากประเทศไทยถูก
มองจากนานาประเทศ โดยเฉพาะ สหรัฐฯ วา่ เป็นประเทศท่ีมีการคา้มนุษย ์ครบทั้ง 3 สถานะ หมายถึง เป็น
ทั้งประเทศท่ีเป็นตน้ทางของการคา้มนุษย ์เป็นประเทศท่ีเป็นทางผา่นของการคา้มนุษย ์และเป็นประเทศท่ีมี
การคา้มนุษยท์  าให้มีผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษย ์รวมทั้งกลุ่มขบวนการคา้มนุษย ์ซ่ึงเป็นคนหลายชาติพนัธ์ุ
แอบแฝงท างานอยูใ่นประเทศไทย และส่วนใหญ่มกัจะท างานในลกัษณะท่ีผิดกฎหมายและก่ออาชญากรรม 
ท าใหย้ากต่อการตรวจสอบและควบคุม  

แนวทางแก้ไขผลกระทบด้านการค้ามนุษย์  
การคา้มนุษยน์บัเป็นประเด็นท่ีส่งผลกระทบไม่เฉพาะต่อประเทศไทยเท่านั้น แต่มีผลกระทบไปทัว่

โลก เพราะถือเป็นอาชญากรรมขา้มชาติ ท่ีทัว่โลกให้ความสนใจ ไม่วา่จะเป็น องคก์ารสหประชาชาติหรือ
ประเทศมหาอ านาจอยา่งสหรัฐอเมริกาจึงมีความพยายามท่ีจะแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ทั้งในระดบัสากลและใน
ประเทศไทย โดยมีการด าเนินการต่างๆ ดงัน้ี 

ในระดับสากล  
ไดมี้การก่อตั้งองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) เม่ือ 

ค.ศ.1919 (พ.ศ.2462) ซ่ึงเป็นหน่วยงานช านาญพิเศษในระบบของสหประชาชาติท่ีมีภารกิจเพื่อแสวงความ
เป็นธรรมทางสังคมและส่งเสริมการท างานท่ีมีคุณค่าส าหรับชายและหญิงทุกท่ี โดยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติ เพศ 
มิติหญิงชาย หรือภูมิหลงัทางสังคม ILO ท างานสู่เป้าหมายน้ีโดยผสมผสานการก าหนดมาตรฐานต่างๆ เขา้
กบัการใหค้วามร่วมมือทางวชิาการและแลกเปล่ียนขอ้มูล 

ปัจจุบนั ILO ไดมี้อนุสัญญา (อนุสัญญา ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Convention” หมายถึง สนธิสัญญา
ระหวา่งประเทศ ซ่ึงมีผลผกูพนัตามกฎหมายหลงัจากท่ีให้สัตยาบนัแลว้) ทั้งส้ินจ านวน 188 ฉบบั (ขอ้มูล ณ 
เดือนมกราคม 2551) อนุสัญญาจะมีผลบงัคบัใช้กบัประเทศสมาชิกต่อเม่ือประเทศสมาชิกไดใ้ห้สัตยาบนั
อนุสัญญาฉบบันั้นแลว้  

อยา่งไรก็ตามประเทศสมาชิกสามารถพิจารณาเลือกให้สัตยาบนักบัอนุสัญญาฉบบัใดก็ไดท่ี้เห็นว่า
จะเกิดประโยชน์ต่อสถานการณ์แรงงาน สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของตน หลงัจากการให้สัตยาบนัแลว้ 
ประเทศดงักล่าวตอ้งออกกฎหมาย ขอ้บงัคบั หรือแนวปฏิบติัภายในประเทศใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญติัของ
อนุสัญญา และตอ้งขจดัอุปสรรคในการปฏิบติัตามอนุสัญญา ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกกฎหมายหรือแนว
ปฏิบติัภายในประเทศท่ีขดักบัอนุสัญญา 

อยา่งไรก็ตาม ในบรรดาอนุสัญญาทั้ง 188 ฉบบัน้ี มีอนุสัญญาจ านวน 8 ฉบบัดว้ยกนัท่ีมีความส าคญั
ยิ่ง อนัเป็นอนุสัญญาท่ี ILO มีนโยบายส่งเสริมและติดตามผลให้ประเทศสมาชิกปฏิบติัให้สอดคล้องกบั
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อนุสัญญาทั้ง 8 ฉบบัน้ี แมจ้ะไม่ไดใ้ห้สัตยาบนัก็ตาม เน่ืองจากเป็นอนุสัญญาท่ีก าหนดมาตรฐานแรงงาน
เก่ียวกบัประเด็นหลกั 4 ประการ โดยไม่ค  านึงถึงสัญชาติหรือสถานะความเป็นผูย้า้ยถ่ิน อนัไดแ้ก่ (องคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ, 2551, น. 11) 

1. เสรีภาพในการสมาคม และการยอมรับสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง ซ่ึงไดแ้ก่  อนุสัญญาฉบบัท่ี 
87 ว่าดว้ยว่าดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวั (Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organize) ค.ศ. 1948 และ อนุสัญญาฉบบัท่ี 98 วา่ดว้ยสิทธิในการรวมตวัและการ
ร่วมเจรจาต่อรอง (Right to Organize and Collective Bargaining) ค.ศ. 1949 

อนุสัญญาทั้ง  2 ฉบบั วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมตวัและเจรจาต่อรองถือเป็น
อนุสัญญาท่ีเป็นหลกัการพื้นฐานดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญัท่ีสุดหลกัการหน่ึงของ ILO 

2. การขจดัแรงงานบงัคบัและการเกณฑ์แรงงานในทุกรูปแบบ ซ่ึงไดแ้ก่ อนุสัญญาฉบบัท่ี 29 วา่ดว้ย
แรงงานบังคับ (Forced Labour) ค.ศ. 1930 และ อนุสัญญาฉบับท่ี 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบงัคบั 
(Abolition of Forced Labour) ค.ศ. 1957 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบบั เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการระงบัการใช้เกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบงัคบัทุก
รูปแบบ ภายในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

3. การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กให้เป็นผล ซ่ึงได้แก่ อนุสัญญาฉบับท่ี 138 ว่าด้วยอายุขั้นต ่ า
(Minimum Age) ค.ศ. 1973 และ อนุสัญญาฉบบัท่ี 182 วา่ดว้ยรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงานเด็ก 
(Worst Forms of Child Labour) ค.ศ. 1999 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบบั เก่ียวขอ้งกบัการยกเลิกการใชแ้รงงานเด็ก และเพิ่มอายุขั้นต ่าในการท างานให้
สูงข้ึน แต่ไม่ควรต ่ากวา่ 15 ปี 

4. การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ซ่ึงได้แก่ อนุสัญญาฉบับท่ี 100 ว่าด้วย
ค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกัน (Equal Remuneration) ค.ศ. 1951 และ อนุสัญญาฉบบัท่ี 111 ว่าด้วยการเลือก
ปฏิบติั (การจา้งงานและอาชีพ) (Discrimination (Employment and Occupation)) ค.ศ. 1958 

อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบบั เก่ียวขอ้งกบัการขจดัการเลือกปฏิบติัใดๆ ในการจา้งงาน ส่งเสริมความเสมอ
ภาคของโอกาสและปฏิบติัในการจา้งงานและอาชีพ 

 ในระดับประเทศ 
  ส าหรับประเทศไทย ก็ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัญหาการคา้มนุษยแ์ละไดบ้รรจุเป็นวาระแห่งชาติ เม่ือ 
ปี พ.ศ.2547 โดยมีเน้ือหา ดงัน้ี 

“ประเทศไทยมีความตระหนกัว่าการคา้มนุษยเ์ป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และได้
พยายามด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย ์โดยด าเนินมาตรการต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองและควบคู่
กนัไป นายกรัฐมนตรีจึงไดป้ระกาศเจตนารมณ์และนโยบายเร่ืองการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย์
ของประเทศไทยให้เป็นวาระแห่งชาติ ในคราวประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการคา้มนุษย ์เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 
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2547 โดยกล่าววา่ 'เหยื่อ คือ เหยื่อ ไม่ใช่อาชญากร และตอ้งไม่ถูกด าเนินคดี แต่ตอ้งเยียวยา ฟ้ืนฟู เพื่อดูแล
เหยื่อจากการคา้มนุษยใ์ห้กลบัคืนสู่สังคมได ้และตอ้งจดัการอย่างเด็ดขาดกบัผูค้า้มนุษยทุ์กรูปแบบปัญหา
การคา้มนุษยเ์ป็นวาระแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือทุกฝ่ายท าอยา่งจริงใจและจริงจงั ทุกมิติ ดว้ยจิตใจรักเพื่อน
มนุษย ์มีเมตตาธรรมต่อกนัและกนั” 

โดยมีนโยบายด าเนินการโดยเร่งด่วน ดงัน้ี 
1. การเสริมสร้างศักยภาพ (Capacity Building) อย่างจริงจังแก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องให้เข้าใจ

ธรรมชาติปัญหาของผู ้ถูกกระท าและอาชญากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยัการฝึกอบรมให้เจา้หนา้ท่ีไดรั้บการพฒันาและมีความเขา้ใจ และปฏิบติัอยา่งถูก
วธีิ 

2. การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร (Intelligence Exchange) ของประเทศต้นทาง ทางผ่าน และ
ปลายทาง โดยมีการสร้างเครือข่ายและทิศทางความร่วมมือใหเ้กิดข้ึนเพื่อความรวดเร็ว ในการแกไ้ขปัญหา 

3. การปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้มนุษย ์เพื่อให้กฎหมายมีความเป็นปัจจุบนั 
และสามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างตรงประเด็น โดยจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
สม ่าเสมอและจริงจงั ทั้งน้ี เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ และ ท างานอย่างสุจริต 
โดยเฉพาะต ารวจจะตอ้งมีการอบรมอยา่งเหมาะสมและต่อเน่ือง 

4. การรณรงค์ (Campaign) ให้เห็นสภาพปัญหาอย่างแทจ้ริง และช่วยเหลือให้ผูท่ี้ก  าลังจะเขา้สู่
กระบวนการคา้มนุษยมี์โอกาสและทางเลือกใหห้ลุดพน้จากกระบวนการคา้มนุษย ์

5. การฟ้ืนฟูและเยยีวยาแก่ผูถู้กกระท า (Remedy and Rehabilitation) โดยมีเงินทุนประเดิม 100 ลา้น
บาท เพื่อดูแลผูถู้กกระท าจากกระบวนการคา้มนุษย ์และปัญหาสังคมอ่ืน ๆ โดยมีการ จดัตั้งคณะกรรมการ
ซ่ึงประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน โดยเงินทุนดงักล่าวจะน าไปใช้ด าเนินการวิวฒัน์
พลเมือง 

6. มีการปรับเปล่ียนทศันคติของคนในสังคมต่อผูถู้กกระท า (Stigma) เพื่อให้ผูถู้ก กระท าสามารถ
กลบัเขา้สู่สังคมไดอ้ยา่งปกติ 

นอกจากน้ีประเทศไทยยงัไดอ้อกพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 ซ่ึง
เป็นกฎหมายส าหรับบงัคบัใช้กบัความผิดฐานคา้มนุษยข้ึ์นเป็นการเฉพาะ โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 
มิถุนายน พ.ศ.2551 เป็นตน้มา  

จึงท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาช่องวา่งของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้มนุษยไ์ดค้รอบคลุม 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ (บนัดาล บวัแดง และคณะ 2556, น. 45) 

1. ขยายความเหยือ่หรือผูเ้สียหายจากผูห้ญิงและเด็ก เป็นบุคคลโดยไม่จ  ากดัเพศและอาย ุ
2. ก าหนดนิยามค าว่าคา้มนุษยไ์วอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะรูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิ

ชอบ ท่ีสอดคลอ้งและครอบคลุมกบัการกระท าผดิท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม 
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3. ก าหนดให้ผูก้ระท าการคา้มนุษยเ์ป็นขบวนการในลกัษณะองค์กรอาชญากรรม มีความผิด แม้
สมาชิกองค์กรอาชญากรรรมนั้นไม่ไดล้งมือกระท าผิดเอง ซ่ึงนบัว่าสอดคลอ้งกบัสภาวะไร้พรมแดนของ
สังคมในปัจจุบนั 

ในกฎหมายดงักล่าว ยงัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์เรียกโดยยอ่
วา่ “คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบดว้ย  

1. นายกรัฐมนตรี       เป็น ประธานกรรมการ  
2. รองนายกรัฐมนตรี      เป็น รองประธานกรรมการ  
3. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม     เป็น กรรมการ 
4. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศ     เป็น กรรมการ 
5. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา    เป็น กรรมการ 
6. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ เป็น กรรมการ 
7. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย     เป็น กรรมการ 
8. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุติธรรม     เป็น กรรมการ 
9. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน     เป็น กรรมการ 
10. ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวนส่ีคน (ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก

ผูเ้ช่ียวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นท่ีประจกัษ์
ดา้นการป้องกนัการปราบปราม การบ าบดัฟ้ืนฟู และการ
ประสานงานระหว่างประเทศเก่ียวกับการค้ามนุษยไ์ม่
นอ้ยกวา่เจ็ดปีดา้นละหน่ึงคน โดยตอ้งเป็นภาคเอกชนไม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงเป็นกรรมการ) 

11. ปลดักระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์  เป็นเลขานุการ  
12. ขา้ราชการของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง 
      ของมนุษยท่ี์ปลดักระทรวงแต่งตั้งไม่เกินสองคน   เป็นผูช่้วยเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการ ดงักล่าวมีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
1. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การคา้มนุษย ์
2. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ โครงสร้าง

ของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปรายปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้การปฏิบัติตาม
พระราชบญัญติัน้ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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3. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยใ์น
สถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ และก าหนดให้สถานประกอบกิจการ โรงงาน และ
ยานพาหนะ ตอ้งอยูภ่ายใตข้องมาตรการดงักล่าว (มาตรา 162/1) แกไ้ขเพิ่มเติม 

4. ก าหนดยทุธศาสตร์และมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
5. ก าหนดแนวทางและก ากบัดูแลการด าเนินงานตามพนัธกรณีระหว่างประเทศ ตลอดจนการให้

ความร่วมมือและประสานงานกบัต่างประเทศเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
6. สั่งการและก ากบัดูแลให้มีการศึกษาวิจยัและจดัท าขอ้มูลแบบบูรณาการ เพื่อประโยชน์ในการ

ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
7. วางระเบียบเก่ียวกับการจดทะเบียนองค์กรเอกชนท่ีมีวตัถุประสงค์ด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์ตลอดจนหลกัเกณฑใ์นการช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมขององคก์รดงักล่าว 
8. วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน การจดัหาผลประโยชน์ และการจดัการกองทุน 
9. วางระเบียบเก่ียวกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพื่อปฏิบัติตาม

พระราชบญัญติัน้ี 
10. สั่งการและก ากบัดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ปกค.(คณะกรรมการประสานและ

ก ากบัการด าเนินงานป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย)์ 
11. ด าเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
นอกจากมาตรการและแนวทางป้องกนัการคา้มนุษยท่ี์ประเทศไทยไดต้ระหนกั โดยแสดงออกจาก

มาตรการดังกล่าวข้างต้นแล้ว ประเทศไทยยงัได้รับค าแนะน าจากทางการสหรัฐฯ ในการปฏิบติัเพื่อ
ส่งเสริมการปราบปรามการคา้มนุษยอี์กด้วย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีก าหนดในพิธีสารว่าด้วยการ
ป้องกนั ปราบปราม และลงโทษการคา้มนุษย ์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and 
Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ซ่ึ ง เ ป็ น เ อกส า รแนบอ นุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจัดตั้ งในลักษณะองค์กร (United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime หรือ "Palermo Protocol") ดังน้ี(www.thai.bangkok. 
usembassy.gov. สืบคน้เม่ือ 6 กรกฎาคม 2558) 

1. ไทยควรด าเนินการอย่างถ่ีถว้นและทนัทีในดา้นการสอบสวนรายงานท่ีระบุว่าเจา้หน้าท่ีรัฐมี
ส่วนสมรู้ร่วมคิดในการคา้มนุษยแ์ละเพิ่มความพยายามในการด าเนินคดีและพิพากษาลงโทษเจา้หนา้ท่ีฉอ้
ฉลในคดีท่ีเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษและส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
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2. ไทยควรเพิ่มความพยายามในการด าเนินคดีและพิพากษาลงโทษผูก้ระท าความผิดฐานคา้มนุษย ์
รวมทั้งผูท่ี้ท  าใหเ้หยือ่ตอ้งถูกบงัคบัใชแ้รงงานในภาคธุรกิจการคา้และการส่งออกของไทย    

3. ไทยควรพฒันาและด าเนินงานขั้นตอนพิสูจน์อตัลกัษณ์เหยื่อการคา้มนุษยโ์ดยใหค้วามส าคญัสูง
กบัสิทธิและความปลอดภยัของแรงงานท่ีเส่ียงตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษย ์

4. ไทยควรเพิ่มความพยายามพิสูจน์อตัลักษณ์เหยื่อการค้ามนุษย์ท่ีอยู่ในกลุ่มประชากรเส่ียง
โดยเฉพาะแรงงานต่างดา้ว ผูถู้กเนรเทศและผูอ้พยพ    

5. ไทยควรเร่งการสอบสวนคดีอาญากรณีท่ีการสอบสวนการใช้แรงงานบ่งช้ีว่ามีการบงัคบัใช้
แรงงาน ซ่ึงรวมถึงการท่ีนายจา้งหรือนายหน้าจดัหาแรงงานบงัคบัหน้ีอย่างมีนยัส าคญั หน่วงเหน่ียวการ
จ่ายค่าจา้งและยดึเอกสารเดินทาง  

6. ไทยควรยติุการด าเนินคดีอาญาขอ้หาหม่ินประมาทต่อนกัวิจยัหรือผูส่ื้อข่าวท่ีรายงานเร่ืองการคา้
มนุษยไ์ทยควรตระหนกัถึงบทบาทท่ีส าคญัขององคก์ารนอกภาครัฐและองคก์ารแรงงานในดา้นการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและขอบเขตของการคา้มนุษยใ์นไทย  ตลอดจนพยายามสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือ
ใหป้ระชาสังคมมีส่วนร่วมในทุกแง่มุมของการเขา้ใจและต่อตา้นการคา้มนุษย ์ 

7. ไทยควรอนุญาตให้เหยื่อการคา้มนุษยทุ์กคนท่ีมิใช่เยาวชนซ่ึงรวมถึงเหยื่อการคา้มนุษยเ์พื่อ
การค้าประเวณีให้เดินทาง ท างานและพ านักนอกเขตท่ีพักพิงได้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการคา้มนุษยข์องไทย 

8. ไทยควรเพิ่มบริการล่ามในหน่วยงานรัฐท่ีมีหนา้ท่ีคุม้ครองแรงงานอพยพต่างชาติ 
9. ไทยควรเพิ่มแรงจูงใจให้เหยื่อคา้มนุษยร่์วมมือกบัฝ่ายบงัคบัใชก้ฎหมายในการสอบสวนและ

ด าเนินคดีท่ีเก่ียวกบัการคา้มนุษย ์ 
10. ไทยควรพิจารณาจดัตั้งแผนกศาลท่ีดูแลเร่ืองน้ีโดยเฉพาะ หรือก าหนดมาตรการอ่ืนท่ีจะเร่ง

กระบวนการด าเนินคดีการคา้มนุษย ์
11. ไทยควรจดัให้มีบริการเฉพาะทางส าหรับเด็กท่ีเป็นเหยื่อการคา้มนุษยเ์พื่อการคา้ประเวณีและ

ด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อใหค้ดีของเด็กเหล่านั้นด าเนินการอยา่งรวดเร็ว 
12. ไทยควรก าหนดกระบวนการทางศาลท่ีใหค้วามส าคญัแก่การคุม้ครองพยาน 
13. ไทยควรจ ากดัการใหป้ระกนัตวัผูต้อ้งหากระท าผดิดา้นการคา้มนุษยเ์พื่อป้องกนัการหลบหนี 
14. ไทยควรบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีคุม้ครองเจา้หนา้ท่ีจากการถูกฟ้องกลบัในการด า เนินการเก่ียวกบั

คดีการคา้มนุษย ์
15. ส าหรับการสัมภาษณ์เพื่อคดักรองผูอ้พยพนั้น ไทยควรให้นกัสังคมสงเคราะห์หรือองค์กรท่ี

ให้บริการความช่วยเหลือแก่เหยื่อการค้ามนุษยเ์ข้ามามีส่วนร่วมด้วยและการสัมภาษณ์ต้องด าเนินใน
สถานท่ีท่ีปลอดภยัและมีความเป็นส่วนตวั  
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16. ไทยควรด า เนินการและอนุมัติการสมัครขอสถานภาพท่ีถูกต้องตามกฎหมายทั้ งใน
ระดบัประเทศภูมิภาคและจงัหวดัอยา่งรวดเร็ว 

17. ไทยควรเสนอทางเลือกท่ีถูกกฎหมายทางอ่ืนให้เหยื่อคา้มนุษยน์อกเหนือจากการถูกส่งกลบั
ประเทศตน้ทางซ่ึงจะท าใหค้นเหล่าน้ีตอ้งเผชิญกบัการถูกแกแ้คน้หรือเผชิญกบัชีวิตท่ียากล าบาก 

18. ไทยควรเพิ่มความพยายามในการยึดทรัพยผ์ูก้ระท าผิดและด าเนินเพื่อประกนัวา่เงินท่ีไดย้ดึมา
นั้นน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของเหยือ่โดยตรง 

19. ไทยควรเพิ่มการรณรงค์ส่งเสริมความตะหนักรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษยแ์ก่นายจา้งและผูใ้ชบ้ริการธุรกิจทางเพศ ซ่ึงรวมถึง นกัท่องเท่ียวท่ีมีความสนใจดา้นประเวณี  

20. ไทยควรพยายามลดอุปสงคส์ าหรับแรงงานท่ีถูกแสวงประโยชน์ 
21. หากไทยยงัไม่ไดด้ าเนินการ ไทยควรด าเนินมาตรการท่ีจะประกนัว่า เจา้หน้าท่ีไทยท่ีส่งไป

ราชการต่างประเทศในฐานะเจา้หนา้ท่ีทางการทูตจะไม่ใชแ้รงงานตามบา้นหรือแรงงานในรูปแบบใดๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้มนุษย ์  มาตรการเหล่าน้ีไดแ้ก่ การอบรม การประกาศแนวทางปฏิบติั การเพิ่มความ
ตระหนักรู้ หรือกฎระเบียบท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประกนัว่าเจ้าหน้าท่ีทางการทูตจะไม่กระท าการใดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้มนุษย ์    
 จากขอ้เสนอแนะต่างๆ ดงักล่าว ส่งผลใหรั้ฐบาลไทยไดป้ระกาศเจตนารมณ์ท่ีจะด าเนินการบงัคบัใช้
กฎหมายในการปราบปรามการคา้มนุษย ์อีกทั้งมีการตราพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการค้า
มนุษย ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 เพื่อด าเนินการแกไ้ข ปราบปรามการคา้มนุษยอ์ยา่งจริงจงั 
 

บทสรุป 
 การคา้มนุษยน์บัวา่เป็นปัญหา ท่ีทัว่โลกให้ความสนใจเพราะถือเป็นอาชญากรรมขา้มชาติ และเป็น
ปัญหาท่ีมีความซับซ้อน เช่ือมโยงหลายมิติ ยากต่อการแก้ไข และท่ีส าคญั ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 
โดยตรง  
 ดงันั้น ประเทศไทย และคนไทย จึงควรตระหนกัและมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดย
ปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะขององค์กรระหว่างประเทศและประเทศมหาอ านาจ โดยเฉพาะในระดบับุคคล 
(เพราะมีคนไทยจ านวนหน่ึงเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักระบวนการคา้มนุษย)์ ทั้งน้ีมิใช่เพื่อเป็นการเอาใจประเทศ
มหาอ านาจ หรือหวงัเพียงผลประโยชน์ในเวทีโลก แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตระหนกัและสามญั
ส านึกของคนไทยและประเทศไทย ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการคา้มนุษย ์ ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีละเมิดสิทธิความเป็น
มนุษย ์ผดิกฎหมาย และผดิศีลธรรม   
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