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หน่วยที่ 12 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ 

อาจารย์ ดร.เรืองฤทธิ์ ลือลา 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 

 
ชุดวิชา  การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก 
 
หน่วยที่ 12 การต่อต้านการค้ามนุษย์ 
 
ตอนที่ 
 12.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 
 12.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 12.3 แนวโน้มและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 
 
แนวคิด 

1. การค้ามนุษย์เริ่มมีขึ้นในยุคกรีกและโรมันตั้งแต่ก่อนคริสต์ศตวรรษ โดยเริ่มจากการค้าประเวณีและ
การค้าทาส และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในยุคเริ่มเกิดมีการค้ามนุษย์ข้ึนนั้น สังคม
โลกยังไม่สามารถให้ความหมายหรือค านิยามต่อค าว่าการค้ามนุษย์ได้อย่างชัดเจน จนกระทั่งได้มี
การรับรองมติองค์การสหประชาชาติที่ 55/25 ขึ้น เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 ให้มี
อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรขึ้น จึงได้ให้ค า
นิยามและความหมายของค าว่า การค้ามนุษย์ได้ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากข้ึนทั้งในระดับสากล 
ระดับภูมิภาค และภายในประเทศต่าง ๆ  

2. ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโลกในการต่อต้านการค้ามนุษย์ได้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะได้มีการผ่านมติในที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติให้มีอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ และพิธีสารเพ่ิมเติม 3 ฉบับ ตลอดถึง
อนุสัญญาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี สิทธิเด็ก และการบังคับใช้แรงงาน 
ท าให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์มีความชัดเจนขึ้น ส่งผลให้เกิดความ
พยายามในการสร้างกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาค และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ภายในประเทศต่าง ๆ มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
หลายฉบับ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคแม่น้ าโขง อย่างไรก็
ตาม บันทึกความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างกันไม่มีผลบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม ท า
ให้การต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาคยังขาดประสิทธิภาพ 

3. แนวโน้มการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับสากลและ
ระดับภูมิภาค โดยมีการน ามาตรการทางสังคม การเศรษฐกิจ และการเมืองมาเป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขปัญหา ตลอดทั้งเป็นการกดดันให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
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การใช้มาตรการทางสังคมเป็นเรื่องของการให้สิทธิและเสรีภาพต่อบุคคล การเคารพสิทธิมนุษยชน 
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ส่วนการด าเนินการทางด้านเศรษฐกิจเป็นการน าเอาปัญหาการค้า
มนุษย์ไปผูกติดการกับการค้า การลงทุน และการสนับสนุนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพ่ือใช้
เป็นมาตรการตอบโต้ทางการค้าและการลงทุน และการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในทางการเมือง 
เป็นเรื่องเก่ียวกับการแสดงเจตนาทางการเมืองระหว่างประเทศของรัฐบาลต่าง ๆ เพ่ือเข้าให้เห็นถึง
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ตลอดทั้งการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 12 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความเป็นมาของการค้ามนุษย์และความหมายของการค้ามนุษย์ได้ 
 2. อธิบายความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับสากลและระดับภูมิภาคได้ 
 3. วิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาการค้ามนุษย์และการต่อต้านการค้ามนุษย์ในบริบทโลกได้ 
 

กิจกรรมระหว่างเรียน 
 1. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่  12 
 2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 12.1 – 12.3 
 3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่รับมอบหมายในเอกสารการสอน 
 4. ฟังหรือชมสื่อการสอนประจ าชุดวิชา 
 5. ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่  12 

 

สื่อการสอน 
 1. เอกสารการสอน 
 2. แบบฝึกปฏิบัติ 
 3. สื่อการสอนประจ าชุดวิชา 
 4. แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

การประเมินผล 
 1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง 
 3. ประเมินผลจากการสอบประจ าภาคการศึกษา 

 

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยที่ 12 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที่ 12.1 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 

 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 
หัวเรื่อง 
 12.1.1 ประวัติความเป็นมาเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
 12.1.2 ความหมายของค าว่าการค้ามนุษย์ 
 12.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
 
แนวคิด 

1. การค้ามนุษย์เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ก่อนคริสต์ศตวรรษในยุคกรีกและโรมัน โดยเริ่มจากการค้าประเวณีและ
การค้าทาส และได้พัฒนามาเป็นการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน ในยุคแรกสังคมโลกยังไม่สามารถให้
ความหมายหรือค านิยามต่อค าว่าการค้ามนุษย์ได้อย่างชัดเจน จนกระท่ังมีอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 
พร้อมพิธีสาร 3 ฉบับ สังคมโลกจึงมีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นกว่าอดีต ความร่วมมือระดับ
พหุภาคีในบริบทโลกเป็นไปในทิศทางเดียวภายหลักการน าอนุสัญญาฯ ไปบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 
กันยายน ค.ศ. 2003 

2. ความหมายและนิยามของการค้ามนุษย์ในยุคแรกยังไม่มีความชัดเจน แต่มุ่งเน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับ
ปัญหาการค้าประเวณีและการค้าทาส ภายหลักจากสังคมโลกได้ผ่านมติองค์การสหประชาชาติที่ 
55/25 ให้มอีนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 
พร้อมพิธีสารแนบท้าย ขึ้น ได้มีการก าหนดความหมายและนิยามของการค้ามนุษย์ไว้ครอบคลุม
ชัดเจนขึ้นในข้อที่ 3 ของพิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก ท้ายอนุสัญญาฯ หลังจากนั้นประเทศต่าง ๆ ในสังคมโลกได้อนุวัติการกฎหมาย
ภายในประเทศของตนไปตามความหมายและนิยามดังกล่าว 

3. ทฤษฎีว่าด้วยแรงจูงใจของมาสโลว์ กล่าวถึงแรงจูงใจของมนุษย์หลายระดับแตกต่างกัน ได้อธิบาย
ถึงปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการเอาชีวิตรอด และดิ้นรนแสวงหาสิ่งจ าเป็นส าหรับตนเอง ส่วน
แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั่วไป ได้มุ่งเน้นไปใช้
เป็นเครื่องมือปกป้องบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่ควรมี ซึ่งเป็นกลไกในการเคารพ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สอดคล้องกับแนวทางท่ีองค์การสหประชาชาติได้วางแนวคิดพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการปกป้องและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
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มนุษยชน แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษาปัญหาการค้ามนุษย์ การ
วิเคราะห์ และใช้เป็นแนวทางในการสร้างกลไกต่าง ๆ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 12.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความเป็นมาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้ 
 2. อธิบายความหมายและนิยามของการค้ามนุษย์ได้ 
 3. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้ 
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เรื่องที่ 12.1.1 
ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
 

การค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากการค้ามนุษย์เกิดข้ึนในโลกนี้มานานหลายพันปี
ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณและยุคโรมันในช่วงก่อนคริสตกาลราว 1400 – 1600 ปี การค้ามนุษย์สมัยโบราณเป็นการ
บังคับใช้แรงงานทาส การค้าทาส และการค้าประเวณี ในช่วงก่อน ค.ศ. 1400 โปรตุเกสมีการค้าทาสที่ใน
แอฟริกา โดยน าทาสไปขายเป็นแรงงานทางในประเทศของตน ต่อมาเมื่อประมาณ ค.ศ. 1562 อังกฤษก็เริ่มเข้า
ไปค้าทาสในแอฟริกาเพ่ือน าไปท าการเพาะปลูกในดินแดนที่เป็นอาณานิคมของตน เพื่อเพ่ิมรายได้จากการ
ลงทุนในภาคการเกษตร การค้าทาสของโปรตุเกสและอังกฤษสร้างความมั่งค่ังได้มาก เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้
ประเทศมหาอ านาจในยุโรปอื่น ๆ เช่น สเปน อเมริกาเหนือ ฮอลแลนด์ ฝรั่งเศส สวีเดน และเดนมาร์ก เข้าไป
ด าเนินการค้าทางในคริสต์ศตวรรษที่ 16 การค้าทาสเพื่อใช้เป็นแรงงานทาสโดยคนผิดขาวนั้น เป็นการกระท า
ต่อแรงงานทาสที่เป็นคนผิดด าจากแอฟริกา เพ่ือน าแรงงานทางไปใช้ในพื้นที่เกษตรของยุโรปและดินแดนที่เป็น
อาณานิคมของมหาอ านาจ 

ส่วนการค้าประเวณีนั้น ได้เกิดมีข้ึนตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ซึ่งยังไม่ปรากฏชัดเจนว่า การค้า
ประเวณีเกิดขึ้นมาในยุคสมัยใด ในประวัติศาสตร์ของชนชาติเอเชียเกิดมีโสเภณีข้ึนตั้งสมัยพุทธกาลในพ้ืนที่
เอเชียใต้ที่เรียกว่าชมพูทวีป แต่โสเภณีในยุคนั้นเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ท าหน้าที่อย่างมีเกียรติเพื่อต้อนรับแขก
บ้านแขกเมือง อาชีพโสเภณีสมัยโบราณกลายเป็นการแสวงประโยชน์ทางเพศโดยมิชอบจากเด็กและผู้หญิงผิว
ขาวในยุโรปที่มีความต้องการทางเศรษฐกิจ จนกลายเป็นปัญหาทางสังคมในยุโรปและน าไปสู่การลงนามใน
ข้อตกลงระหว่างประเทศในการปราบปรามการค้าทาสที่เป็นคนผิวขาว (International Agreement for the 
Suppression of “White Slave Traffic” เมื่อ ค.ศ. 1904 อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่างประเทศตาม
ข้อตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลส าเร็จเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการแรงงานในยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในยุโรป ปัญหาด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ตกต่ าลงของประชาชน ท าให้ปัญหาการค้าทาส 
การบังคับใช้แรงงาน และการบังคับค้าโสเภณี ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในช่วงของเวลาของการก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติ (League of Nations) หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 
นั้น ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาสันติภาพของโลก และแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ ตลอดถึงการค้ามนุษย์ 
(human trafficking) ความร่วมมือตามข้อตกลงระหว่างประเทศในการปราบปรามการค้าทาสที่เป็นคนผิวขาว
ที่ไม่มีผลส าเร็จเป็นรูปธรรม ถูกเปลี่ยนไปเป็นเรื่องของ “การค้าผู้หญิงและเด็ก” (traffic in women and 
children) โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่า การค้าทาสเป็นเรื่องของเชื้อชาติใด แต่ให้หมายถึงผู้หญิงและเด็ก ๆ ทั้ง
ชายและหญิงทุกคนที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้มีการตื่นตัวในเวที
ระหว่างประเทศท่ีจะท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก 
ตลอดถึงจ านวนผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการบังคับค้าประเวณีท่ีแน่นอน ความต้องการของผู้แสวงประโยชน์
ของการบังคับค้าประเวณี และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อที่ถูกน าไปสู่กระบวนการค้าประเวณี ความ
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ร่วมมือระหว่างประเทศในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 มีกรอบความร่วมมือที่เปลี่ยนแปลงไป แต่กลับมีสาระ
ของความร่วมมือที่ลึกซึ้งมากขึ้นในประเด็นที่ค่อนข้างแน่นอนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

การค้าประเวณี การท าร้ายเด็กและผู้หญิงที่ตกอยู่ในสนามรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีความ
เลวร้ายมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิสตรีและเด็กในเอเชียของกองทัพญี่ปุ่นด้วยการบังคับสตรีในพ้ืนที่
ยึดครองของกองทัพญี่ปุ่นท าหน้าที่บ าเรอทหารญี่ปุ่น ท าให้ผู้หญิงเป็นจ านวนมากเสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าว 
ด้วยสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรค การขาดอาหาร การถูกท าร้ายจนถึงแก่ความตาย และเสียชีวิตจากอาวุธใน
ช่วงเวลาของการสู้รบ ใน ค.ศ. 1995 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้การค้าผู้หญิงเป็นปัญหาระหว่าง
ประเทศในการประชุมระหว่างประเทศเก่ียวกับสตรีครั้งที่ 4 (the Fourth World Conference on Women) 
เมื่อวันที่ 4 ถึงวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1995 ณ กรุงปักก่ิง องค์การสหประชาชาติได้มีปฏิญญาปักก่ิง (Beijing 
Declaration) และได้รับรองแผนปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี โดยเรียกร้องให้
เป็นประเทศสมาชิกปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการงดเว้นจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบต่อสตรี 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) รวมทัง้ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการงดเว้นจาก
การละเมิดสตรี (Declaration on the Elimination of Violence against Women) และปฏิญญา
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิในการพัฒนา (Declaration on the Right to Development) 

ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับหลักสิทฺธิมนุษยชน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ก าหนดไว้
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights 1948: UDHR) เมื่อวันที่ 
10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (ค.ศ. 2491) เพ่ือใช้เป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยไม่เลือกเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา และสีผิว ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้เมื่อ พ.ศ. 2491 ท าให้ประเทศไทยได้น า
หลักการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าวไปบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ว่า “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับ
ความคุม้ครอง” นอกจากนี้ปัญหาการค้ามนุษย์ยังเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตามที่องค์การสหประชาชาติได้
รับรองไว้ในพิธีสารเรื่องการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและ ซึ่งเป็นการ
ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในประชาคมระหว่างประเทศ เพ่ือป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศทั่วโลก ตลอดถึงพิธีสารขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขน
ผู้ย้ายถิ่นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land 
Sea and Air) เพ่ือป้องกันปราบปรามการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นที่ลักลอบเข้าเมือง ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็น
ปัจจัยหนึ่งในการที่ผู้ย้ายถิ่นฐานจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

การค้ามนุษย์ในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นจากการค้าทาสและการค้าประเวณีเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้น
ประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก โดยในประเทศไทยมีกฎหมายลักษณะทาส พ.ศ. 2190 ได้แบ่งทาสออกเป็น 7 ประเภท 
คือ ทาสสินไถ่ ทาสในเรือนเบี้ย ทาสที่บิดามารดายกให้ลูกของตน ทาสท่านให้ ทาสที่ได้มาโดยการช่วยเหลือให้
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พ้นจากโทษปรับ ทาสที่ได้มาโดยการช่วยให้พ้นจากความอดอยาก และทาสเชลย1 ส่วนการค้าประเวณีนั้นมีมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยมีพระไอยการลักษณะลักพา พ.ศ. 1901 พระไอยการลักษณะผัวเมีย พ.ศ. 1904 ระบุว่า 
หญิงที่ค้าประเวณีนั้นพัฒนามาจากการเป็นนางทาส ที่นายทาสบังคับให้นางทางค้าประเวณีกับบุคคลใดก็ได้ 
พัฒนาการการค้าทาสและการค้าประเวณีของนางทางได้ถูกยกเลิกไปในสมัยของรัชกาลที่ 5 ในยุคกรุง
รัตนโกสินทร์2 แต่ได้มีผู้หญิงต่างด้าวชาวจีนเข้ามาค้าประเวณีมากขึ้น ในช่วงนั้นมีการข้ึนทะเบียน การควบคุม
โรค และมีการยอมรับการค้าประเวณีกันมากขึ้น การค้ามนุษย์มีลักษณะที่เปลี่ยนไปสู่การบังคับค้าประเวณี 
การบังคับใช้แรงงานประมง การบังคับให้ขอทาน จนกลายเป็นปัญหาค้ามนุษย์ที่เป็นวาระแห่งชาติใน พ.ศ. 
2547 น าไปสู่การออกกฎหมายอื่น ๆ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน 

ปัญหาการค้ามนุษย์กลายมาเป็นปัญหาที่กระทบต่อประเทศไทย และต่อสังคมโลก ทั้งด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศมากข้ึน เป็นประเด็นปัญหาที่ประเทศให้ความส าคัญต่อเรื่องนี้มากขึ้น 
บ่อยครั้งที่มีการหยิบยกเอาปัญหาการค้ามนุษย์ไปผูกโยงการการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพ่ือกีดกัน
ทางการค้า เพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ หรือเพ่ือลงโทษประเทศที่ไม่ให้ความส าคัญต่อการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ ในสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการตรากฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking 
Victims Protection Act: TVPA) ค.ศ. 2000 ขึ้น เพื่อประเมินสถานการณ์และต่อต้านการค้ามนุษย์ใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยในกฎหมาย TVPA นี้ มีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลและจัดท ารายงานสถานการณ์เก่ียวกับการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report) หรือ TIP 
Report เป็นประจ าทุกปี ในรายงานประจ าปีของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งส าหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งได้จัดตั้งส านักงานเพื่อการตรวจสอบและต่อสู้กับการค้า
มนุษย ์(Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons) หรือที่เรียกกันว่า TIP Office โดยให้อยู่
ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือท าการตรวจสอบและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ใน
สหรัฐอเมริกาและในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งการท า TIP Report เสนอต่อรัฐสภาสหรัฐอเมริกาเป็นประจ าทุกปี 

การต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ได้จัดระดับของประเทศต่าง ๆ ใน TIP Report 
ตามเกณฑ์ในกฎหมาย TVPA เป็น 4 ระดับ3 

ระดับท่ี 1 (Tier 1) คือ ประเทศที่ด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาทั้งด้านการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อการค้า
มนุษย์ 

                                                           
1  สรายุทธ ยหะกร. (2558). การคา้มนุษย์ในประเทศไทย Human Trafficking in Thailand. วารสาร

อิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL), ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม–ธันวาคม 2558, หน้า 109-110. 
2  เรื่องเดียวกัน, หน้า 109-110. 
3  สาระน่ารู้ของกฎหมายคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ และเหตุใดสหรัฐฯ จึงจัดใหไ้ทยอยู่ระดับที่ 3. 

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (26 เมษายน 2558). จาก 
https://www.facebook.com/Thaiembdc/posts/ 979796095366743 

https://www.facebook.com/Thaiembdc/posts/%20979796095366743
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ระดับท่ี 2 (Tier 2) คือ ประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา แต่มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข 

ระดับท่ี 2 ซึ่งต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Tier 2 Watch List) คล้ายกับ Tier 2 โดยมีจ านวนเหยื่อ
การค้ามนุษย์เพ่ิมข้ึน หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลเพิ่มความพยายามด าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

ระดับท่ี 3 (Tier 3) คือ ระดับต่ าสุด หมายถึงประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตาม
กฎหมายสหรัฐอเมริกา และไม่มีความพยายามแก้ไข ซึ่งสหรัฐอเมริกาอาจพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือ
ที่มิใช่ความช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมและการค้าได้ 

การด าเนินการตามกฎหมาย TVPA ของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวใหม่เมื่อ 
ค.ศ. 2008 โดยก าหนดให้ประเทศที่เคยถูกจัดระดับใน Tier 2 Watch List ติดต่อกัน 2 ปี อาจถูกปรับลด
ระดับลงสู่ Tier 3 ได้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะมีหลักฐานชี้แจ้งได้ว่า มีพัฒนาการที่ส าคัญท่ีสมควรได้รับการปรับ
ระดับข้ึนจาก Tier 2 Watch List ให้เป็น Tier 2 หรือ Tier 1 ในการวัดมาตรฐานขั้นต่ าใน TIP Report จะยึด
กฎเกณฑ์ตามมาตรา 108 ของกฎหมาย TVPA คือ4 

1) รัฐบาลห้ามไม่ให้มีการค้ามนุษย์ และมีการลงโทษหากมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น 
2) รัฐบาลก าหนดบทลงโทษท่ีชัดเจนและเพียงพอต่อการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์

ทางเพศ การค้ามนุษย์ที่มีเหยื่อเป็นเด็ก หรือการค้ามนุษย์ที่มีการข่มขืน การลักพาตัว หรือท่ีมีเหยื่อเสียชีวิต 
3) รัฐบาลก าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงเพียงพอต่อการป้องกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ และสะท้อนความ

ร้ายแรงของความผิด 
4) รัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ โดย

ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ประกอบด้วย 
(1) มีการสืบสวนและด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิด 
(2) มีการคุ้มครองเหยื่อและช่วยเหลือเหยื่อในกระบวนการสืบสวนและด าเนินคดี 
(3) มีการก าหนดมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ เช่น การให้ข้อมูลและความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับ

สาเหตุและผลจากการค้ามนุษย์ การก าหนดอัตลักษณ์ของบุคคล (การจดทะเบียนการเกิดและการให้สัญชาติ 
เป็นต้น) และการป้องกันการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก 

(4) มีการร่วมมือกับรัฐบาลประเทศอ่ืน ๆ เพื่อสืบสวนและด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิด 
(5) มีการส่งผู้กระท าผิดฐานค้ามนุษย์ข้ามแดนตามกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ 
(6) มีการเฝ้าระวังรูปแบบการเข้าออกเมืองเพ่ือหาหลักฐานกรณีการค้ามนุษย์ และหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายได้ใช้ประโยชน์จากหลักฐานที่ได้รับในการสืบสวนและด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิด โดยคุ้มครองสิทธิของ
เหยื่อในการเดินทางเข้าออกประเทศของตน 

(7) มีการสืบสวน ด าเนินคดี และลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการค้ามนุษย์ รวมทั้งมี
มาตรการที่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เพิกเฉยต่อการค้ามนุษย์ 

                                                           
4  เรื่องเดียวกัน. 
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(8) จ านวนเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ไม่ใช่ประชากรของประเทศนั้น ๆ มีจ านวนน้อย 
(9) มีการติดตามประเมินความพยายามตามข้อ (1) – (8) และแจ้งผลการประเมินให้สาธารณชนทราบ

เป็นระยะ 
(10) มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จากปีท่ีแล้ว 
(11) มีความพยายามอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพ่ือลดความต้องการของการค้าเพ่ือแสวงประโยชน์ทาง

เพศและลดการมีส่วนร่วมของประชากรของประเทศนั้น ๆ ในการท่องเที่ยวเพ่ือแสวงประโยชน์ทางเพศ 
กรณีท่ีประเทศไทยเคยถูกสหรัฐอเมริกาลดระดับไปอยู่ท่ี Tier 3 ตามผลการรายงานของ TIP Report 

เมื่อ พ.ศ. 2557 นั้น เป็นการปรับลดระดับโดยอัตโนมัติ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ใน Tier 2 Watch List 
ติดต่อกันมาเป็นเวลา 4 ปีแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2553 แม้ว่า พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้รับการ
ยกเว้นไมถู่กลดระดับลงโดยอัตโนมัติ แต่ข้อยกเว้นในการปรับลดระดับโดยอัตโนมัติตามกฎหมาย TVPA นั้น
สามารถท าได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อเนื่อง ดังนั้นในรายงาน TIP Report พ.ศ. 2557 ประเทศไทยจึงถูกลดระดับลง
มาท่ี Tier 3 โดยอัตโนมัติ ปัญหาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเห็นว่าประเทศไทยยังด าเนินการไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมาย TVPA ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่ียวกับการบังคับใช้แรงงานในเรือประมงทางทะเล 
การค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาที่มาจากเมียนมาและบังกลาเทศ ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติการณ์คอรัปชันเข้า
ไปเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้วย 

การค้ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาแต่โบราณ ซึ่งไม่สามารถระบุชัดเจนถึงเวลาที่เกิดมีการค้ามนุษย์ขึ้นใน
โลกนี้ การค้ามนุษย์จึงมีการอนุมานกันว่า น่าจะมีจุดเริ่มต้นมาจากการค้าประเวณีและการค้าทาสในยุคโบราณ
ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณและยุคโรมันในช่วงศตวรรษท่ี 14 – 16 ก่อนคริสตกาล การค้าประเวณีและการค้าทาสได้
พัฒนามาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งกลายมาเป็นการค้ามนุษย์เต็มรูปแบบทั้งเรื่องของการบังคับใช้แรงงาน 
การบังคับคนให้ขอทาน การบังคับท้ังผู้หญิงและเด็กให้ค้าประเวณี กรณีการค้าประเวณีเด็กนั้นแม้เด็กจะให้การ
ยินยอมหรือถูกบังคับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ในกฎหมายปัจจุบัน การค้า
มนุษย์ในปัจจุบันยังรวมถึงการค้าขายชิ้นส่วนของมนุษย์ ลักษณะของการกระท าความผิดต่อมนุษย์ใน
ความหมายของค าว่า การค้ามนุษย์เป็นการกระท าต่อเหยื่อเสมือนมิใช่มนุษย์ เป็นการไม่เคารพศักดิ์ศรีและ
เสรีภาพของความเป็นมนุษย์ จนกระทบต่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศ และเป็น
ปัญหาระหว่างประเทศที่องค์การระหว่างประเทศให้ความส าคัญมากขึ้น การค้ามนุษย์ที่เริ่มต้นจากการค้า
ประเวณีในสมัยโบราณ และการค้าแรงงานทาสที่เป็นคนผิวด า หรือชนพื้นเมือง ได้พัฒนาการไปสู่การค้าเด็ก
และการกดข่ีแรงงานในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในเวลาต่อมา จนกลายเป็นปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่
สังคมโลกเริ่มตื่นตัวเพ่ือร่วมมือกันต่อต้านการค้ามนุษย์ ตลอดถึงองค์การสหประชาชาติได้มีมติที่ประชุมให้มี
อนุสัญญาและพิธีสารแนบท้ายอนุสัญญาเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยถือว่าเป็นอาชญากรรมที่มีการกระท า
ความผิดในลักษณะเป็นองค์กร หรือมีองค์กรอาชญากรรมเข้าไปเกี่ยวกับในฐานะเป็นผู้กระท าความผิดนั่นเอง 
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กิจกรรม 12.1.1 
 จงอธิบายความเป็นมาของการค้ามนุษย์และวิวัฒนาการความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์พอสังเขป 

แนวตอบกิจกรรม 12.1.1 
 การค้ามนุษย์เริ่มต้นมาจากการค้าประเวณีและการค้าทาสที่เป็นคนผิวด าและชนพื้นเมืองในยุคกรีก
โบราณและยุคโรมันช่วงศตวรรษที่ 14 -16 ก่อนคริสตกาล โดยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่ตกอยู่ในสถานะที่มี
ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ ตกอยู่ในภาวะสงคราม หรือไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ตามปกติ ปัญหาการค้ามนุษย์
ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ เป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
ประเทศต่าง ๆ ได้พยายามร่วมมือกันในการต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ แต่เพราะไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับ
ประเด็นว่าอะไรคือการค้ามนุษย์ การต่อต้านการค้ามนุษย์จึงไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร จนกระท่ัง 
ประเทศต่าง ๆ มีการรับรองมติองค์การสหประชาชาติที่ 55/25 ขึ้น เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 ให้มี
อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร พิธีสารเพิ่มเติมอีก 3 ฉบับ 
ขึน้ การต่อต้านการค้ามนุษย์จึงมีทิศทางไปในทางเดียวกัน และการต่อต้านการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ประเทศต่าง ๆ ได้อนุวัติการกฎหมายภายในประเทศของตนตามอนุสัญญาและพิธีสารดังกล่าวเพ่ือต่อต้าน
ปัญหาการค้ามนุษย์มากขึ้นในปัจจุบัน 
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เรื่องที่ 12.1.2 
ความหมายของค าว่าการค้ามนุษย์ 

 
 ค าว่า การค้ามนุษย์ ในภาษาอังกฤษมักใช้ค าว่า trafficking in persons หรือ trafficking in human 
being หรือ people smuggling ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการค้ามนุษย์ข้ึนในโลกนี้ยังไม่มีค านิยามที่ชัดเจนในการ
ก าหนดความหมายและขอบเขตของการค้ามนุษย์ เพียงแต่มุ่งเน้นไปถึงการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณีหญิงผิวขาวในภาคพ้ืนยุโรป และการค้าทาสที่เป็นชนผิวด าเพ่ือน าไปบังคับใช้แรงงาน อย่างไรก็ตาม
ในเวลาต่อ เมื่อสังคมระหว่างประเทศและองค์การสหประชาชาติได้ให้ความส าคัญมากข้ึน ประเทศต่าง ๆ เริ่ม
ตื่นตัวต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวมากขึ้น จึงได้ร่วมกันก าหนดค านิยมและขอบเขตของปัญหา
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์มากข้ึน องค์การสหประชาชาติจึงได้ก าหนดค านิยามที่ชัดเจนขึ้น ใน “พิธีสารเพ่ือป้องกัน 
ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก” (Protocol to Prevent, Suppress and 
Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายอนุสัญญา
สหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime) โดยได้ให้ค านิยามค าว่า “การค้ามนุษย์” ไว้ในพิธีสารฯ ข้อที่ 3 
ว่า 
 “การค้ามนุษย”์ หมายถึง “การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคล
ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก าลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอ่ืนใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการ
ฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์
โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอ านาจ 
ควบคุมบุคคลอ่ืน เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการ
แสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอ่ืนหรือการแสวงประโยชน์ ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้ 
แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท าอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท าให้ตกอยู่ใต้
บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย”5 
 ความหมายดังกล่าวไว้เบื้องต้น ครอบคลุมถึงการกระท าเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อย่างละเอียดตั้งแต่
จุดเริ่มต้นของการกระท าความผิด ระหว่างการกรท าความผิด ผู้สนับสนุนระหว่างมีการกระท าความผิดเพ่ือให้
ความผิดส าเร็จ วิธีการกระท าความผิดที่ขัดต่อกฎหมาย และวัตถุประสงค์ของการกระท าความผิด ความหมาย
นี้ถือได้ว่าเป็นการให้ความหมายของค าว่า การค้ามนุษย์ ที่ครอบคลุมและครบองค์ประกอบของความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ เป็นการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์โดยปกติแล้วเป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
ขั้นตอนการกระท าความผิดอาจจะมีจุดเริ่มต้นในพ้ืนที่ประเทศอ่ืน ๆ มีการจัดหาเหยื่อ โดยการขู่เข็ญ ใช้ก าลัง

                                                           
5  ส านักงานอัยการสูงสุด, ส านักงานคดีค้ามนุษย.์ (11 มิถุนายน 2556). นิยามของการค้ามนุษย.์ สืบคน้จาก 

http://www.caht.ago.go.th/index.php/1 
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บังคับ ลักพาตัว ฉ้อโกง หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรืออาศัยสถานะความเสี่ยงภัยของเหยื่อเพ่ือท าให้
เหยื่อตกอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ความผิดเกิดข้ึนต่อเนื่องหลายพื้นท่ีมีบุคคลเกี่ยวข้องจ านวนมากใน
การขนส่งเหยื่อ การส่งต่อเหยื่อไปยังบุคคลในขบวนการอาชญากรรมในแต่ละช่วงเวลาของการเดินทาง การ
จัดหาที่พักหรือที่หลบซ่อนให้เหยื่ออยู่อาศัยในพ้ืนที่ควบคุมของกลุ่มอาชญากรรมซึ่งมักเป็นสถานที่ท่ีไม่
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยจริง ๆ การรับไว้ซึ่งเหยื่อทั้งในระหว่างทางและ ณ จุดหมายปลายทางของการน าพา
เหยื่อไปเพ่ือแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากเหยื่อในลักษณะต่าง ๆ เช่น การบังคับให้เหยื่อค้าประเวณี การบังคับ
ใช้แรงงาน การเอาคนลงเป็นทาง การบังคับให้ขอทาน การบังคับตัดอวัยวะออกจากร่างกายของเหยื่อ การ
ล่อลวงเด็กให้ค้าประเวณี เป็นต้น เป้าหมายของการกระท าผิดเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน 
และการแสวงประโยชน์จากการบริการทางเพศ เป็นหลัก 
 นอกจากนี้ ความหมายของค าว่าการค้ามนุษย์ ยังปรากฏอยู่ในมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ดังนี้ว่า 

 “มาตรา 6 ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่

อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือโดย
ให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอม
แก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ 

(2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่
อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กผู้นั้นกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์”6 
 ตามความหมายที่ปรากฏในกฎหมายของประเทศไทยได้ก าหนดค านิยามอย่างเป็นทางการครอบคลุม
ความหมายตามพิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก” (Protocol 
to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children) ซ่ึง
เป็นเอกสารแนบท้ายอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 
(United Nations Convention against Transnational Organized Crime) ปัญหาการค้ามนุษย์เป็น
ปัญหาระหว่างประเทศต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการด าเนินการป้องกันและปราบปราม 
ประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีถูกก าหนดขึ้นภายใต้กรอบข้อบังคับขององค์การระหว่างประเทศ กระบวนการทาง
กฎหมายภายในประเทศไทยจ าต้องอนุวัติไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
 องค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามมาตรา 6 โดยสรุป สามารถแยกออกเป็น 3 
องค์ประกอบ คือ 

(1) การกระท า (Action) คือ การจัดหา ล่อลวง น าพา ซื้อจ าหน่าย กักขัง ซ่อนเร้น เป็นต้น 
 

                                                           
6  มาตรา 6 พระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
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(2) วิธีการ (Means) คือ ใช้อุบายหลอกลวง ฉ้อฉล ประทุษร้าย ยุยงส่งเสริม ใช้อ านาจขู่เข็ญ บังคับ 
กระท าการโดยไม่ชอบ หรือในลักษณะที่ละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพหรือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(3) วัตถุประสงค์ (Purposes) คือ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น เพ่ือการอนาจาร เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ การเอาคนลงเป็นทาส การกดขี่แรงงาน หรือการบังคับตัดอวัยวะออกจากร่างกาย 
เป็นต้น 
 
 

กิจกรรม 12.1.2 
 พิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึ่งเป็น
เอกสารแนบท้ายอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรได้ให้ 
ความหมายของค าว่า การค้ามนุษย์ไว้อย่างไรบ้าง 

แนวตอบกิจกรรม 12.1.2 
 ค าว่า การค้ามนุษย์ ตามพิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและ
เด็ก ได้ให้ความหมายตามท่ีระบุไว้ในข้อที่ 3 ว่า 
 “การค้ามนุษย”์ หมายถึง “การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคล
ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก าลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอ่ืนใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการ
ฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์
โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอ านาจ 
ควบคุมบุคคลอ่ืน เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการ
แสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอ่ืนหรือการแสวงประโยชน์ ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้ 
แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท าอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท าให้ตกอยู่ใต้
บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย” 
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เรื่องที่ 12.1.3 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
 
 การค้ามนุษย์ คือ อาชญากรรมอย่างหนึ่งเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ 
แนวคิดหรือทฤษฎีที่น าไปศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
(Motivation) ของมนุษย์ในการมีชีวิตรอดอยู่ในสังคม พฤติกรรมและปัจจัยที่เป็นความจ าเป็นหลายประการ
ของมนุษย์ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ตลอดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง ดูและ และฟ้ืนฟูเหยื่อของ
การค้ามนุษย์ 
 ทฤษฎีว่าด้วยแรงจูงใจ หรือ ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (A Theory of Human 
Motivation) มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ระดับ คือ ความต้องการ
ทางร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) ความต้องการ
ความเป็นเจ้าของและความรัก (Belongingness and Love Need) ความต้องการเกียรติยศ ชื่อเสียงและ
ความภาคภูมิใจ (Self- Esteem Need) และความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-Actualization 
Needs)7 
 ล าดับที่ 1 ความต้องการด้านร่างกายหรือด้านกายภาพ (Physiological Needs) คือ ความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานทั่วไปของมนุษย์เพ่ือให้ชีวิตอยู่รอดได้ตามปกติ คือ ปัจจัย 4 ประการ ประกอบด้วย ความ
ต้องการเรื่องอาหาร เครื่องน้ า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การพักผ่อน การสืบเผ่าพันธุ์ และการอยู่
รอดของชีวิต ซึ่งถือสิ่งจ าเป็นอันดับแรกที่ส าคัญที่สุดต่อการมีชีวิตรอดของมนุษย์ 
 ล าดับที่ 2 ความต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัย (Safety Needs) คือ ความต้องการความ
ปลอดภัย เกี่ยวกับร่างกาย การจ้างงาน การมีทรัพยากรที่เพียงพอ ความมีศีลธรรม ความปลอดภัยของ
ครอบครัว การมีสุขภาพที่ดี และมีความมั่งค่ัง ความต้องการระดับนี้ของมนุษย์เกิดขึ้นภายหลังจากท่ีมนุษย์อยู่
รอดตามปกติแล้ว มีปัจจัยพื้นฐานครบแล้วจึงเริ่มต้องการมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย 
 ความต้องการเรื่องความปลอดภัยนี้เป็นแรงจูงใจที่ส าคัญที่ก่อเกิดขบวนการลักลอบเข้าเมือง การ
หลบหนีย้ายถิ่นฐานออกจากที่อยู่เดิมไปเพ่ือหาความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ การงาน รายได้ และโอกาสทาง
เศรษฐกิจ หรือความปลอดภัยในที่แห่งใหม่ ตลอดถึงการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติอ่ืน ๆ รวมทั้งปัญหาการค้า
มนุษย์ เช่น กรณีปัญหาชาวโรฮีนจาจากเมียนเดินทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม แต่กลับตกเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์ในระหว่างการเดินทาง เพราะความบกพร่องเรื่องความปลอดภัยที่จะมีชีวิตรอดของ
เหยื่อการค้ามนุษย์นั่นเอง ท าให้กลุ่มขบวนการค้ามนุษย์มีโอกาสเข้าไปท าให้บุคคลเหล่านั้นตกเป็นเหยื่อได้ง่าย 

                                                           
7  Abraham H. Maslow. (1943). “A Theory of Hunman Motivation.” Psychological Review, 

vol. 50. pp. 340-396. อ้างใน พรรณี ชูทัยเจนจิต. (2538). จิตวิทยาการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: คอมแพคท์พริ้นท์ จ ากัด, 
หน้า 463. 



16 
 

 

 ล าดับที่ 3 ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love Need) 
เป็นความต้องการมีเพ่ือนหรือมิตรภาพ การมีครอบครัว และการได้รับความรักจากบุคคลอ่ืน 
 ล าดับที่ 4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (Self- Esteem Need) เมื่อความ
ต้องการด้านกายภาพ ความปลอดภัย ความรัก มีครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มนุษย์จะมคีวามต้องการที่เกิดจาก
ภายในของตน คือ ความม่ันใจ ความส าเร็จ และการได้รับการยอมรับในคุณค่าของตนจากบุคคลอ่ืน 
 ล าดับที่ 5 ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็นความ
ต้องการขั้นสูงสุดที่มนุษย์ปรารถนา คือ ความต้องเรื่องความเป็นคนดีมีศีลธรรม การมีความคิดสร้างสรรค์ 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความยุติธรรม การไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม เป็นต้น เป็นแรงจูงใจสูงสุด
หลังจากความต้องการล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 4 ได้รับการตอบสนองครบถ้วนแล้ว 
 

 
 

ล าดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
Self-actualisation morality, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudice, 
acceptance of facts 
Esteem  self-esteem, confidence, achievement, respect of others, respect by others. 
Love/Belonging friendship, family, sexual intimacy 
Safety security of: employment, resources, morality, the family, health, property 
Physiological breathing, food, water, sex, sleep, homeostasis, excretion 
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
 
 ตามทฤษฎีแรงจูงใจ อาจกล่าวได้ว่า เหยื่อของการค้ามนุษย์เป็นบุคคลที่มีแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ เพื่อ
แสวงหาความต้องการของตน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องแรงจูงใจขั้นพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดในฐานเป็นมนุษย์ทั่วไป 
คือ ความต้องการเรื่องอาหาร เครื่องน้ า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค การพักผ่อน การสืบเผ่าพันธุ์ 
และการอยู่รอดของชีวิต ซึ่งถือสิ่งจ าเป็นอันดับแรกที่ส าคัญที่สุดต่อการมีชีวิตรอดของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ขาด
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สิ่งจ าเป็นเหล่านี้จึงต้องดิ้นรนแสวงหาจนพาตนเองตกไปเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ ในขณะเดียวกันหา
มองไปในเรื่องแรงจูงใจของอาชญากรท่ีกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ มีแรงจูงใจหลักคือเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ โดยมีการกระท าต่อเหยื่อคือการแสวงประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายใน
รูปแบบต่าง ๆ แรงจูงใจผู้กระท าซึ่งมักมีความพร้อมมากกว่าเหยื่อ จึงเป็นเรื่องความต้องการในระดับที่ 2 เช่น 
เพ่ือความมั่งคั่ง ความต้องการความปลอดภัยทางร่างกาย ความปลอดภัยของครอบครัว การมีสุขภาพที่ดี และ
ทรัพย์สินมากมาย เป็นเรื่องของความต้องการในการสะสมความมั่งค่ัง และขยายเครือข่ายออกไปเพ่ือความ
ปลอดภัยในเรื่องครอบครัวและความมั่งคั่งที่ตนมีอยู่นั่นเอง 
  
แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพ 
 ค าว่า สิทธิ หมายถึง ประโยชน์หรืออ านาจของบุคคลที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองมิให้มีการละเมิด 
รวมทั้งบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิในกรณีที่มีการละเมิดด้วย เช่น สิทธิในครอบครัว สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว 
สิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในการเลือกอาชีพ ถิ่นที่อยู่ การเดินทาง สิทธิในทรัพย์สิน เป็นต้น พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดอ้ธิบายความหมายของ “สิทธิ” ไว้ว่า “ความส าเร็จ หรืออ านาจที่จะ
กระท าการใด ๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย8 
 ส่วนค าว่า เสรีภาพ หมายถึง อ านาจตัดสินใจด้วยตนเองของมนุษย์ที่จะเลือกด าเนินพฤติกรรมของ
ตนเอง โดยไม่มีบุคคลอ่ืนใดอ้างหรือใช้อ านาจแทรกแซงเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั้น และเป็นการตัดสินใจด้วย
ตนเองที่จะกระท าหรือไม่กระท าการสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย แต่การที่ มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมแล้วแต่ละคนจะตัดสินใจกระท าการหรือไม่กระท าการสิ่งใดนอกเหนือ นอกจากต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายแล้ว ย่อมต้องค านึงถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม9 
 ค าว่า สิทธิ และค าว่า เสรีภาพ มักใช้รวมกันเป็น “สิทธิและเสรีภาพ” เสมอ การที่มนุษย์ในสังคมได้มี
สิทธิและเสรีภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งทีบ่่งชี้ว่า เป็นสังคมหรือบ้านเมืองทีม่ีความสงบสุขมีสันติ และมี
ความเปน็ประชาธิปไตยหรือไม่ 
 ค าว่า สิทธิเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้อธิบายถึงสิทธิและเสรีภาพ
ไว้หลายประการในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตั้งแตม่าตรา 25 - 49 
โดยเฉพาะที่ระบุไว้ในมาตราที่ส าคัญ ๆ คือ 

 “มาตรา 28 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
 การจับและการคุมขังบุคคลจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
 การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะ
กระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 

                                                           
8  สุเทพ เอี่ยมคง. สิทธิและเสรภีาพของชนชาวไทย. สถาบันพระปกเกล้า. สืบค้นเมื่อ 10 ธันวาคม 2560. 
9  เรื่องเดียวกัน. 
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 การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระท ามิได้” 

 “มาตรา 38 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู่ 
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
ตราขึ้นเพ่ือความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือการผังเมืองหรือเพ่ือรักษา
สถานภาพของครอบครัว หรือเพ่ือสวัสดิภาพของผู้เยาว์” 
 “มาตรา 40 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
 การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความมั่นคงหรือเศรษฐกิจของประเทศ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การป้องกันหรือขจัดการ
กีดกันหรือการผูกขาด การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดระเบียบการประกอบอาชีพเพียงเท่าที่จ าเป็น หรือเพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 
 การตรากฎหมายเพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพตามวรรคสอง ต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา”10 
 ตามความหมายในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ตรากฎหมายไว้เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพทางร่างกาย 
การเดินทาง การเลือกถ่ินที่อยู่ และการเลือกอาชีพ โดยที่ให้บุคคลมีโอกาสเลือกท่ีจะใช้สิทธินั้นได้ แต่สิทธิที่
ระบุไว้ดังกล่าวกลับถูกละเมิดจากขบวนการค้ามนุษย์ที่มีการท าร้ายร่างกาย การขู่เข็ญ การบังคับ ท าให้เหยื่อ
ไม่สามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ที่ควรจะเป็นได้ 
 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) 
 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2490) ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้มีข้อมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็น
เอกสารประวัติศาสตร์ในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก และเป็นพื้นฐาน
ของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทุกฉบับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ถือเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดท าเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
ประชาชนทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 48 แรกท่ีลงคะแนนเสียงร่วมรับรองปฏิญญาฉบับนี้ในการประชุม
ดังกล่าว วัตถุประสงค์ของปฏิญญาสากลดังกล่าว เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู้เก่ียวกับหลักการสากลด้านสิทธิ
มนุษยชนให้กับประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนเองซึ่งไม่ควรถูกละเมิด และการเคารพ
สิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยส่งเสริมสันติสุขภายในสังคม11 

                                                           
10  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 134 ตอนที่ 40ก., 6 

เมษายน 2560, หน้า 8-11. 
11  กระทรวงการต่างประเทศ, กรมองค์การระหว่างประเทศ. (กรกฎาคม 2551). ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิ

มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights), หน้า 1-2. 
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 ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ์มนุษยชน ได้ระบุข้อความส าคัญเกี่ยวกับการยอมรับสิทธิเสรีภาพและการ
เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไว้ในช่วงต้น ๆ ของปฏิญญา คือ ในข้อ 1 ข้อ 3 – 5 ดังนี้ 

 “ข้อ 1 มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและ เสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างในตน มีเหตุผลและ
มโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ” 

 “ข้อ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งบุคคล” 

 “ข้อ 4 บุคคลใดจะตกอยู่ในความเป็นทาส หรือสภาวะจ ายอมไม่ได้ ทั้งนี้ห้ามความเป็นทาสและ
การค้าทาสทุกรูปแบบ” 

 “ข้อ 5 บุคคลใดจะถูกกระท าการทรมานหรือ การปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม 
หรือย่ ายีศักดิ์ศรีไม่ได้”12 
 ตามความในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ท าให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกน าไปออกกฎหมาย
ภายในประเทศโดยยึดสาระส าคัญของปฏิญญานี้ เพ่ือปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และให้การ
เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สาระส าคัญเหล่านี้ยังช่วยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ
และอาชญากรรมอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันกับการค้ามนุษย์ เช่น การค้าโสเภณี การบังคับใช้แรงงาน การค้า
เด็กและสตรี การท าร้ายที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจต่อบุคคล เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป คือ แรงจูงใจของบุคคลที่เป็นพ้ืนฐานหลักของความต้องการต่าง ๆ ที่มีโดยธรรมชาติ
ของมนุษย์ทั่วไป เพื่อท าให้ชีวิตของตนอยู่รอดปลอดภัย สามารถมีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการยอมรับจาก
สังคม มีความมั่นคงปลอดภัย มีทรัพย์สินเพียงพอ ตลอดถึงการได้รับการเคารพยกย่องจากบุคคลอ่ืนตามที่มาส
โลว์ได้กล่าวไว้ เป็นพ้ืนฐานความต้องการที่ผลักดันให้มนุษย์ทุกคนดิ้นรนแสวงหาเพื่อให้ตนเองอยู่รอด เช่น 
ความขาดแคลนในเรื่องทรัพย์สินและการเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนจากประเทศท่ี
ยากจนและยังมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่น้อย เป็นแรงจูงใจพ้ืนฐานของประชาชนที่ประสบกับความ
ยากล าบากที่ผลักดันให้พวกเขาต้องดิ้นรนหาหนทางไปท างานในประเทศท่ีร่ ารวยกว่า แต่เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ประชาชนที่ด้อยโอกาสและมีข้อต่อรองที่น้อยกว่า สุดท้ายท าให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 
ทั้งท่ีจริงแล้วความต้องการเพ่ือให้ชีวิตของตนอยู่รอดเป็นเรื่องปกติส าหรับมนุษย์ทุกคน นอกจากนี้ ความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ยังสอดรับกับแนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่ระบุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายทั่วไป และมีในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ โดยมองว่า สิทธิและ
เสรีภาพเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์ และเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงกับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
แนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพจึงเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่น าไปใช้ศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาการค้า
มนุษย์ หรือการกระท าความผิดทางอาญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นการกระท า
ความผิดทางอาญาที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตลอดถึงเป็นการไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
เป็นการลดค่าของความเป็นมนุษย์ด้วยกันเอง เพื่อท าความเข้าใจต่อปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างถูกต้องจึง

                                                           
12  เรื่องเดียวกัน, หน้า 20-21. 
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จ าเป็นต้องมองถึงความต้องการภายในหรือแรงจูงใจที่เป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ที่เป็นปัจเจกชน 
ประกอบกับเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่เสมอเหมือนกัน จนกระทั่งมีการกระท าผิดที่ลดคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์หรือการไม่เคารพศักดิ์ของความเป็นมนุษย์ แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวจึงเป็นเป็นแกนหลัก
ในการน าไปสู่การสร้างกลไกต่าง ๆ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งในต่างประเทศและภายในประเทศ ตลอดถึงใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีปฏิบัติต่อเหยื่อของการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อดูแลเหยื่อให้กลับคืนสู่
สังคมได้ตามปกติเท่าที่สามารถกระท าได้ 
 
 
 

กิจกรรม 12.1.3 
 จงอธิบายสาระส าคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติพอสังเขป 

แนวตอบกิจกรรม 12.1.3 
 สาระส าคัญของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คือ ความร่วมมือระหว่างประเทศแบบพหุภาคีใน
การร่วมมือกันภายใต้องค์การสหประชาชาติเพ่ือวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และสร้าง
พ้ืนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถือเป็นมาตรฐานที่
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ร่วมกันจัดท าเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก 
เพ่ือส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักการสากลด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนได้รับทราบ โดยเฉพาะ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนเองซึ่งไม่ควรถูกละเมิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 12.2 
ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการแก้ไขการค้ามนุษย์ 
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โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 
หัวเรื่อง 
 10.2.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโลกกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ในบริบทโลก
 10.2.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 
 
แนวคิด 

1. ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโลกในการต่อต้านการค้ามนุษย์ได้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะได้มีการผ่านมติในที่ประชุมใหญ่ขององค์การสหประชาชาติให้มีอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพ่ิมเติมอีก 3 ฉบับ 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับ อนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการ
เกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ท าให้ความร่วมมือระหว่างประเทศใน
การต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นอาชญากรรมร้ายแรงอย่างหนึ่งมีความชัดเจนขึ้น ส่งผลให้ความ
ร่วมมือระดับภูมิภาค และการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภายในประเทศต่าง 
ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. กรณีท่ีมีความชัดเจนในความร่วมมือระหว่างประเทศระดับโลกต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
ส่งผลให้เกิดความพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค และกลไกต่าง ๆ 
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะประเทศไทยได้จัดท าบันทึกความเข้าใจกับประเทศประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงมากถึง 5 ฉบับ ครอบคลุมความร่วมมือกับประเทศใกล้เคียงทุกประเทศ คือ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ตลอดถึงการจัดท ากลไกระดับพหุภาคีในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยการ
จัดท าเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคแม่น้ าโขง 
อย่างไรก็ตาม ความพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ใน
ระดับภูมิภาคเป็นเพียงบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างกันที่ไม่มีผลบังคับให้ประเทศสมาชิก
ต้องปฏิบัติตาม ท าให้การต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาคยังขาดประสิทธิภาพ 

 
 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 12.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายความความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโลกและกลไกระดับสากลในการต่อต้านการค้ามนุษย์ได้ 
 2. อธิบายความความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและกลไกต่าง ๆ ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ได้ 
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เรื่องที่ 12.2.1 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับโลกกับการต่อต้านการค้ามนุษย์
ในบริบทโลก 
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ปัญหาการค้ามนุษย์ได้กลายมาเป็นปัญหาส าคัญของโลกในปัจจุบัน เพราะเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ทั้งใน
ระดับโลก ภูมิภาค และภายในประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เริ่มต้นมา
ตั้งแต่การแก้ไขปัญหาการค้าโสเภณีและการค้าทาสในอดีตได้มีการพัฒนากลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาค และการสร้างกลไกภายในประเทศให้การ
ด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกันในการป้องกันและต่อต้านปัญหา
การค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ส าคัญปัจจุบัน และประเทศต่าง ๆ ไม่สามารถจะด าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ตามล าพัง 

การค้ามนุษย์เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่มีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นผู้กระท า เป็นปัญหาระดับสากล
ที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างการพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศ 
การค้ามนุษย์เป็นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะการกระท าความผิดหลายรูปแบบ เช่น การบังคับ
ค้าประเวณีเด็กและสตรี การบังคับใช้แรงงาน การเอาคนลงเป็นทาส การบังคับให้ขอทาน หรือการบังคับให้
ขายอวัยวะหรือชิ้นส่วนในร่างกายมนุษย์ เป็นต้น โดยใช้รูปแบบการกระท าความผิดเป็นขั้นตอนตั้งแต่การ
จัดหาเหยื่อ การน าพา การส่งต่อ การให้ที่พักพิง เพ่ือเป้าหมายของการแสวงประโยชน์ด้วยมิชอบ โดยใช้วิธี
ข่มขู่ ขู่เข็ญ หลอกลวง บังคับ ท าร้ายร่างกาย หรือกระท าการใด ๆ ที่เหยื่อไม่สามารถขัดขืนได้ ในกรอบความ
ร่วมมือระดับพหุภาคีในระดับสากลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์นั้น การ
กระท าดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคล เป็นการไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็น
การลดค่าของความเป็นมนุษย์ลง จนส่งผลเสียต่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศ 
 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 
(United Nations Convention against Transnational Organized Crime: 
UNTOC) และพิธีสารเพิ่มเติม 

ปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศ ดังกล่าว ท าให้
ประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันในการต่อต้านการค้ามนุษย์ จนน าไปสู่ความร่วมมือระดับพหุภาคีในเวทีของ
องค์การสหประชาชาติ และท าให้องค์การสหประชาชาติผ่านมติของที่ประชุมใหญ่เม่ือเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 
2000 ให้มี “อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร” ขึ้น ได้เปิด
ให้ประเทศต่าง ๆ ลงนามในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2000 ที่พาเลอร์โม เมืองหลวงของเกาะซิซิลี ประเทศอิตาลี 
ท าให้อนุสัญญานี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อนุสัญญาพาเลอร์โม” ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 
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200313 ในอนุสัญญาดังกล่าว ได้มีค านิยามของค าว่า อาชญากรรมข้ามชาติ และได้วางกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้านการบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมไปถึงการป้องกัน การสืบสวน และการด าเนินคดี
เกี่ยวกับการกระท าความผิดทางอาญาที่มีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเข้าไปเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 4 ฐาน
ความผิด 

(1) การกระท าความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม 
(2) การกระท าความผิดเกี่ยวกับการฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าผิด 
(3) การกระท าความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ 
(4) การกระท าความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 
องค์การสหประชาชาติได้จัดท าอนุสัญญานี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นกลไกระดับสากลในการต่อต้านอาชญากรรม

ที่จัดตั้งเป็นองค์รก โดยให้ประเทศต่าง ๆ ได้ร่วมลงนามเพ่ือรับอนุสัญญา ทั้งนี้ประเทศไทยได้ร่วมลงนามใน
อนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) ต่อมาได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 
2013 (พ.ศ. 2556) และมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) อนุ
สัญญาฯ ดังกล่าวมีขอบเขตการบังคับใช้ต่อการกระท าความผิดร้ายแรงตามนิยามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาฯ ว่า
เป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป และมีลักษณะของการกระท าความผิดที่เป็นกระท าข้าม
ชาติทีมี่กลุ่มองค์กรอาชญากรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยอนุสัญญาฯ ได้ก าหนดให้ประเทศที่เป็นรัฐภาคีของ
อนุสัญญาฯ นี้ด าเนินการเก่ียวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน การโอนตัวนักโทษ และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันทางอาญา เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบของการกระท าที่เป็นองค์กรอาชญากรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2013 
อนุสัญญาฯ นี้ มีประเทศต่าง ๆ เข้าไปเป็นภาคีสมาชิกทั้งหมดจ านวน 178 ประเทศ โดยประเทศไทยเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาฯ ล าดับที่ 17914 

อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรมีพิธีสารเพ่ิมเติม
อีก 3 ฉบับ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ด้านการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าเมือง และการค้าอาวุธ วัตถุประสงค์ของ
อนุสัญญานี้และพิธีสารประกอบเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่
จัดตั้งในลักษณะองค์กรในระดับพหุภาคี15 พิธีสารเพ่ิมเติมประกอบด้วย 

                                                           
13  ศิริพร สโครบาเนค. (2550). การค้ามนุษย์ แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย. กรุงเทพฯ: บริษัท 

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), หนา้ 43. 
14 กระทรวงการต่างประเทศ. (20 ตุลาคม 2556). ข่าวสารนิเทศ: การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ

เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะสตรีและเด็กเสริมอนสุญัญาฯ, สืบค้นจาก http://www.mfa.go.th 

15  ศิริพร สโครบาเนค. อ้างแล้ว. หน้า 53. 

http://www.mfa.go.th/
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1. พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to 
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) 
พิธีสารนี้มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์ ตลอดถึงการให้ความคุ้มครอง การช่วยเหลือ และการส่งเสริมให้รัฐภาคีให้ความร่วมมือใน
การด าเนินการตามพิธีสาร ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นรัฐภาคีจ านวน 40 ประเทศ 
ประเทศไทยได้ลงนามในพิธีสารฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2513 
มีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นภาคีสมาชิกจ านวน 157 ประเทศ โดยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ ล าดับที่ 
15816 อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่
จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 
ในวันเดียวกันเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจ าสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยใน
การยื่นสัตยาบันดังกล่าว ต่อผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้
อนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ได้มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยในวันเดียวกัน คือ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 
2013 เป็นต้นไป17 พิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กมี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญเป็นกรณีพิเศษต่อเหยื่อของการค้า
มนุษย์ทีเ่ป็นเด็กและผู้หญิง มีการก าหนดให้การค้ามนุษย์เป็นการกระท าความผิดทางอาญา ก าหนดมาตรการ
เพ่ือคุ้มครอง และก าหนดวิธีการช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในลักษณะที่แตกต่างออกไป เช่น ให้มกีาร
พิจารณาคดีลับได ้การจัดให้มีการฟ้ืนฟูผู้เสียหายทางกายภาพทางจิตใจ ต่อถึงมีกระบวนการจัดส่งผู้เสียหายคืน
สู่สังคม และการก าหนดให้มคีวามร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างประเทศที่เป็นต้นทางและประเทศท่ีเป็น
ปลายทางของการค้ามนุษย์ 

2. พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นทางบก ทะเล และอากาศ (Protocol 
Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air) พิธีสารเป็นเครื่องมือส าหรับการต่อต้าน
และการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ โดยให้ประเทศที่เป็นรัฐภาคีตรากฎหมายภายในประเทศของตนและให้
ก าหนดเรื่องการลักลอบผู้ย้ายถิ่นเป็นการกระท าความผิดทางอาญาภายในประเทศของตน ให้มีการก าหนด
วิธีการสื่อสารด้านข้อมูลสาระสนเทศ และสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายของประเทศที่
เป็นรัฐภาคใีนการด าเนินการตามพิธีสารดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้พิธีสารนี้ได้ก าหนดให้มีผลบังคับใช้
เมื่อมีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นรัฐภาคีแล้วจ านวน 40 ประเทศ การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นเกี่ยวข้องกับการการ
ลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ ซึ่งปรากฏข่าวสารตามสื่อมวลชนทั่วไปหลายครั้งที่มีการพบผู้เสียชีวิตใน

                                                           
16  การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งใน

ลักษณะองค์กร และพิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กเสริม
อนุสัญญาฯ. อ้างแล้ว. 

17  เรื่องเดียวกัน. 
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ระหว่างการลักลอบขนคนเพ่ือเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของขบวนการค้ามนุษย์ และภายหลังการจับกุมของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องหลายครั้งที่ได้รับข้อมูลมาจากผู้ให้ถ้อยค าว่า ได้ด าเนินการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานมา
นานหลายปี โดยได้รับผลประโยชน์เป็นค่าจ้าง และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ผู้ตกเป็นเหยื่อส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่า ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นประชาชนจากประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศ
ไทย และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายในประเทศของตนด้อยกว่าประเทศไทย การโยกย้ายถิ่นฐานของผู้ตก
เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์มีทั้งเด็กและสตรี โดยมีเป้าหมายของการโยกย้ายถิ่นเพ่ือแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีกว่า 

3. พิธีสารต่อต้านอุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมายและการค้าอาวุธปืน ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอาวุธ
ยุทธภัณฑ์ (Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their 
Parts and Components and Ammunition) พิธีสารนี้ได้รับรองด้วยมติที่ประชุมใหญ่องค์การ
สหประชาชาติที่ 55/255 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 และน าไปบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 
2005 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไข
ปัญหาการผลิตอาวุธที่ผิดกฎหมาย การค้าอาวุธ ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบอาวุธ และยุทธภัณฑ์ โดยให้ประเทศ
ภาคีด าเนินมาตรการควบคุมการค้าอาวุธภายในประเทศของตน ดังนี้18 

1) การอนุวัติการกฎหมายภายในประเทศตามพิธีสารนี้ เพ่ือน าข้อบังคับต่าง ๆ ไปบังคับใช้ใน
การป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้าอาวุธ  

2) ให้ประเทศภาคีสร้างระบบอ านาจภายในรัฐบาล หรือการให้มีการผลิตอาวุธ การค้าอาวุธ 
และยุทธภัณฑ์เป็นสิ่งที่ถูกตามกฎหมายภายในประเทศของตน 

3) ให้ประเทศภาคีท าสัญลักษณ์อาวุธภายในประเทศของตน และท าให้อาวุธเหล่านั้นสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ 

ในพิธีสารต่อต้านอุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมายและการค้าอาวุธปืน ชิ้นสว่น อุปกรณ์ และอาวุธ
ยุทธภัณฑ์ ที่เป็นเอกสารแนบท้ายอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กรไม่ได้ระบุถึงปัญหาการค้ามนุษย์โดยตรง แต่เป็นพิธีสารที่กล่าวถึงการควบการผลิต การค้า และการ
ครอบครองอาวุธที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นช่องทางที่องค์กรอาชญากรรมใช้ไปเพ่ือกระท าความผิด หรือใช้ก่อ
อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ทั้งนี้หมายความรวมถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้วยเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากขบวนการค้ามนุษย์มักใช้อาวุธหรือยุทธภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นอย่างผิดกฎหมาย หรือมีการค้าขายกันในตลาด
ที่ผิดกฎหมาย เพื่อน าไปใช้ประกอบอาชญากรรม และเป็นสิ่งที่ยากต่อการสืบสวนสอบสวนเพื่อน ามาประกอบ

                                                           
18  The Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts 

and Components and Ammunition. United Nations Convention against Transnational Organized Crime and 
the Protocols Thereto, United Nations Office on Drugs and Crime, 2017. From https://treaties.un.org/doc/ 
source/recenttexts/18-12_c_e.pdf  

https://treaties.un.org/doc/%20source/recenttexts/18-12_c_e.pdf
https://treaties.un.org/doc/%20source/recenttexts/18-12_c_e.pdf
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เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดได้ เพราะอาวุธที่ถูกน าไปใช้ประกอบอาชญากรรม
ไม่ได้ถูกควบคุมด้วยอ านาจของรัฐ หรือไม่มีอยู่ในระบบการควบคุมของรัฐนั่นเอง 

 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับ 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW), Optional Protocol) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the 
Child (CRC)) 
 ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของนานาชาติในกรอบพหุภาคีที่มีองค์การ
สหประชาชาติเป็นเวทีหลักที่ช่วยผลักดันให้เกิดกลไกต่าง ๆ ขึ้นนั้น เป็นเรื่องของความพยายามในการรับรอง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคล ค าว่า สิทธิมนุษยชน ในที่นี้หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศ หรือตามสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศท่ีประเทศต่าง ๆ มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีและเด็กมี
อนุสัญญาที่ส าคัญท่ีถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นกรอบของความร่วมมือระหว่างประเทศและเป็นเครื่องมือในการรับรอง
และคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก คือ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธี
สารเลือกรับ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับนี้ ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามและให้
สัตยาบันเข้าผูกพันเป็นพันธกรณีที่ต้องยึดถือปฏิบัติตามแล้ว19 ทั้งนีป้ระเทศไทยไดเ้ข้าเป็นภาคีโดยการ
ภาคยานุวัติเพ่ือเขา้ผูกพันตามอนุสัญญา CEDAW เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) และมีผลใช้
บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1985 ต่อมาประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบัน
เพ่ือเข้าผูกพันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Optional 
Protocol to the CEDAW) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) และมีผลใช้บังคับกับไทยเมื่อวันที่ 
14 กันยายน ค.ศ. 200020 ส่วนอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก หรือ CRC นั้น ประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535)21 ความร่วมมือระหว่างประเทศระดับพหุภาคีหลาย
ฉบับที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ประเทศ
ไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีด้วย แต่ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ในประเทศไทยยังคงมีอยู่มาก ซึ่งถือว่าเป็นปัญหา
อาชญากรรมที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เป็นการไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ แม้ว่า

                                                           
19  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (5 ธันวาคม 2550). หลักกฎหมายระหว่างประเทศท่ัวไปเกีย่วกับ

สนธิสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. หน้า 3-4. 
20  กระทรวงการต่างประเทศ, กรมองค์การระหว่างประเทศ. CEDAW อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ. สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2560, จาก http://www.mfa.go.th 

21  กระทรวงการต่างประเทศ, กรมองค์การระหว่างประเทศ. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก. สืบค้นเมื่อ 13 

ธันวาคม 2560 จาก http://www.mfa.go.th 

http://www.mfa.go.th/
http://www.mfa.go.th/
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ประเทศไทยจะตรากฎหมายภายในประเทศของตนออกมาเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลายฉบับ ปัญหาเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ยังยากต่อการแก้ไข 
 

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 
 อนุสัญญาฉบับท่ี 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (Convention 
concerning Forced or Compulsory Labour, 1930) 
 ความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับสากลที่พัฒนาความร่วมมือและกลไกการแก้ไข
ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้
แรงงาน หรือการเกณฑ์แรงงาน โดยประเทศสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้ร่วมกัน
จัดท าอนุสัญญา ILO ขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานระหว่างประเทศหลายฉบับ แต่ฉบับที่มีความส าคัญต่อ
การต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเด็นเก่ียวกับการบังคับใช้แรงงานนั้น คือ อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์
แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ซึ่งมีการรับรองอนุสัญญานี้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 
1930 และผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1932 โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO 
ฉบับที่ 29 นี้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512)22 การที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยที่
ประชุมใหญข่ององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ประชุมกันในสมัยประชุมที่ 14 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 
1930 ได้ตกลงรับข้อเสนอเกี่ยวกับการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ และไดร้่วมกันก าหนดให้ท าข้อเสนอนี้
ให้อยู่ในรูปของอนุสัญญาระหว่างประเทศ จึงได้รับรองอนุสัญญานี้เพื่อใช้เป็นกลไกความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน โดยได้ระบุข้อความไว้ในมาตราที่ 1 ให้รัฐสมาชิกด าเนินการ
ระงับการใช้การเกณฑ์แรงงาน หรือแรงงานบังคับทุกรูปแบบภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะท าได้23 และได้
เขียนค าจ ากัดความของค าว่า “การเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ” ไว้ในมาตราที่ 2 ของอนุสัญญาว่า 
“หมายถึงงานหรือบริการทุกชนิด ซึ่งเกณฑ์เอาจากบุคคลใด ๆ โดยการขู่เข็ญการลงโทษ และซึ่งบุคคลดังกล่าว
นั้นมิได้สมัครใจที่จะท าเอง”24 อนุสัญญา ILO ฉบับนี้ได้ระบุไว้ชัดเจนให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันในการงดเว้น
จากการบังคับใช้แรงงาน ซึ่งเป็นการกระท าผิดฐานหนึ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็นการป้องกันมิให้มีการบังคับ
ใช้แรงงานโดยปราศจากความยินยอมของลูกจ้างหรือแรงงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของนายจ้าง 

                                                           
22  กระทรวงแรงงาน, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ. อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงาน

หรือแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930). สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2560, จาก http://www.mol.go.th/anonymouse/international/3399 
23  อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) 

 มาตรา 1 รัฐสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งให้สัตยาบันอนุสัญญานี้รับจะด าเนินการระงับการใช้การเกณฑ์แรงงาน หรือ
แรงงานบังคับทุกรูปแบบ ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

24  อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) 

 มาตรา 2 
 1. เพื่อประโยชน์แห่งอนุสัญญานี้ ให้ค าว่า “การเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ” หมายความว่า งานหรือบริการทุกชนิด ซึ่งเกณฑ์เอา

จากบุคคลใด ๆ โดยการขู่เข็ญการลงโทษ และซึ่งบุคคลดังกล่าวนั้นมิได้สมัครใจที่จะท าเอง 
 2. อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์แห่งอนุสัญญานี้ ค าว่า “การเกณฑ์แรงงาน หรือแรงงานบังคับ” ไม่หมายความรวมถึง... 

http://www.mol.go.th/anonymouse/international/3399
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กระบวนการบาหลี (Regional Ministerial Conference on People Smuggling, 
Trafficking in Persons and Related Transnational Crime: Bali Process) 

กระบวนการบาหลีเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเก่ียวกับการ
ลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง มีสมาชิกจ านวน 46 ประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศ โดยมีประเทศผู้สังเกตการณ์จ านวน 19 ประเทศ มีประเทศออสเตรเลีย และ
อินโดนีเซียประธานร่วมกัน และมี “Steering Group” ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกอยู่ด้วย สนับสนุนการท างาน
ของประธานร่วมดังกล่าว มีการจัดส านักงานสนับสนุนระดับภูมิภาค (Regional Support Office: RSO) ขึ้นที่
กรุงเทพฯ เพื่ออนุวัติกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค (Regional Co-operation Framework: RCF) ที่มีอยู่
ก่อนหน้าแล้ว ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการบาหลี ดังนี้25 

 1. มีผู้แทนไทย (ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ ส านักงานอัยการสูงสุด) เป็นผู้ประสานงาน
คณะท างานนโยบาย กรอบกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย (Coordinator of Bali Process activities 
on Policy and Law Enforcement Response)  

 2. ให้เงินอุดหนุนการด าเนินงานของ RSO และกระบวนการบาหลีระหว่าง ค.ศ. 2012 – 
ค.ศ. 2014 เป็นจ านวนเงิน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ 

 3. ริเริ่มกิจกรรมในกรอบกระบวนการบาลี เช่น ร่วมกับออสเตรเลียเพื่อจัดประชุมปฏิบัติการ
ในหัวข้อการให้สัตยาบันและการด าเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (UNTOC) เมื่อปลาย ค.ศ. 2012 ซึ่งจะได้มีการต่อยอด
กิจกรรมดังกล่าวในช่วง ค.ศ. 2014 
 

กิจกรรม 12.2.1 
 อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร มีความส าคัญ
อย่างไรต่อความความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และได้วางกรอบความร่วมมือ
ระหว่างประเทศครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง 

แนวตอบกิจกรรม 12.2.1 
 อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (UNTOC) เป็น
ความร่วมมือระหว่างประเทศระดับพหุภาคีในกรอบขององค์การสหประชาชาติที่ได้มีค านิยามของค าว่า 
อาชญากรรมข้ามชาติ และได้วางกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมไป
ถึงการป้องกัน การสืบสวน และการด าเนินคดีเก่ียวกับการกระท าความผิดทางอาญาที่มีองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติเข้าไปเกี่ยวข้องจ านวน 4 ฐานความผิด คือ 

                                                           
25  กระทรวงการต่างประเทศ, กรมองค์การระหว่างประเทศ, กองการสงัคม. (5 เมษายน 2555). การ

ด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย.์ สืบค้นจาก http://www.mfa.go.th/main/th/issues/9894-
การค้ามนุษย.์html 

http://www.mfa.go.th/main/th/issues/9894-การค้ามนุษย์.html
http://www.mfa.go.th/main/th/issues/9894-การค้ามนุษย์.html
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1. การกระท าความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม 
2. การกระท าความผิดเกี่ยวกับการฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าผิด 
3. การกระท าความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ 
4. การกระท าความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 
อนุสัญญาฯ ดังกล่าว ยังมีพิธีเพ่ิมเติม 3 ฉบับ ที่เป็นกลไกส าคัญในการต่อการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะพิธี

สารเพ่ือป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้หญิงและเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ตลอดถึงการให้ความ
คุ้มครอง การช่วยเหลือ และการส่งเสริมให้รัฐภาคีให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามพิธีสาร 
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เรื่องที่ 12.2.2 
ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดบัภมูิภาคกับการต่อต้านการค้ามนุษย์
ในบริบทโลก 

 
ความสนใจในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับสากลส่งผลให้เกิดความตื่นตัวในการสร้างกลไก

ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น และส าหรับพ้ืนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี
ความพยายามที่จะสร้างกลไกขึ้นส าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าโสเภณี
และเด็ก แต่ยังไม่สามารถสร้างกลไกใด ๆ ที่ท าให้เกิดความผูกพันรัฐสมาชิกได้ เป็นเพียงการท าบันทึกความ
เข้าใจระหว่างกันหลายฉบับ และมีการประชุมหารือระหว่างกันในภูมิภาคนี้เท่านั้น เอกสารเหล่านี้ไม่มีผล
ผูกพันทางกฎหมายใด ๆ เป็นเพียงการแสดงปณิธานหรือเจตจ านงร่วมกันในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เท่านั้น โดยได้ส่วนของบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU นั้น มี 5 ฉบับ26 คือ 

1. บันทึกความเข้าใจระดับทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาเรื่องความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์ 
(Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in 
Children and Women and Assisting Victims of Trafficking) ประเทศไทยและประเทศกัมพูชาลงนามใน
บันทึกความเข้าใจนี้ ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) 

2. บันทึกความเข้าใจระดับทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Memorandum 
of Understanding on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Children and Women 
and Assisting Victims of Trafficking) ซึ่งทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ณ 
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) 

3. บันทึกความเข้าใจระดับทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคแม่น้ า
โขง (Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation against Trafficking in Persons in 
the Greater Mekong Sub-Region) MOU ฉบับนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ า
โขงจ านวน 6 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศสมาชิกท้ัง 6 
ประเทศได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ค.ศ. 
2004 (พ.ศ. 2547) ทั้งนี ้เนื่องจากมีปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าโสเภณีและการแสวงหาประโยชน์

                                                           
26  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผูสู้งอายุ. รวมบันทึกความเข้าใจด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (5 ฉบับ).  
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จากการใช้แรงงานที่เพ่ิมขึ้นในภูมิ ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ เกิดความกังวลถึงความปัญหาการค้ามนุษย์ภายใน
ภูมิภาคนี้ ซึ่งเป็นปัญหาอาชญากรรมท่ีมีความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลก ประเทศต่าง ๆ ทั้ง 6 ประเทศ
จึงได้จัดท าบันทึกความเข้าใจนี้ร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของประเทศในภูมิภาคนี้ 

4. บันทึกความเข้าใจระดับทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียน
มาว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Memorandum of Understanding 
Between The Government of The Kingdom of Thailand and The Government of The Union 
of Myanmar on Bilateral Cooperation to Combat Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children and Assisting Victims of Trafficking) เป็นบันทึกความเข้าใจระดับทวิภาคีระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศเมียนมาท่ีมีการลงนามร่วมกัน ณ เมืองเนย์ปิดอว์ ประเทศสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 24 
เมษายน ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) 

5. บันทึกความเข้าใจระดับทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลสังคมนิยม
เวียดนาม ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Agreement Between The 
Government of The Kingdom of Thailand The Government of The Socialist Republic of 
Vietnam on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children and Assisting Victims of Trafficking) เป็นความตกลงระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเวียดนาม ที่ได้ลงนามร่วมกัน ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2008 
(พ.ศ. 2551) 

บันทึกความเข้าใจทั้ง 5 ฉบับดังกล่าว ที่ประเทศไทยและประเทศลุ่มแม่น้ าโขงได้ร่วมกันจัดท าขึ้นเพ่ือ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเสียงใต้ ยังไม่ใช่กลไกท่ีสามารถบังคับให้ประเทศที่ร่วมลงนาม
ปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ได้ เป็นเพียงการแสดงเจตนาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เท่านั้น ส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็ก สตรี และแรงงานคนต่างด้าวที่เดินทางข้ามถิ่นฐานของตนไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้าน เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า เพ่ือหนีความยากจน หรือเพ่ือหนีภัยสงครามจากถิ่นที่อยู่
ของตนไปยังประเทศอ่ืน ๆ จนตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ในที่สุด 

ส าหรับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศภายในกลุ่มอาเซียนนั้น ได้มีความพยายามในการจัดท า
กลไกต่าง ๆ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกันในลักษณะพหุภาคี นอกจากมีแถลงการณ์อาเซียนเพ่ือต่อต้าน
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก (ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly 
Women and Children) เมื่อ ค.ศ. 2004 ทีเ่น้นไปในเรื่องของการการบังคับใช้กฎหมาย การคัดแยกเหยื่อ
หรือผู้เสียหายออกจากผู้กระท าผิดหรืออาชญากร และการก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงแก่ผู้กระท าผิดฐานค้า
มนุษยแ์ล้ว ความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนยังได้จัดท าสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทาง
อาญาของภูมิภาคอาเซียน (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters among Like-
Minded ASEAN Member Countries) ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 31 มกราคม ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 
2556) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างประเทศภายในกลุ่มอาเซียนในการด าเนินคดีต่อผู้กระท า
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ความผิดฐานค้ามนุษย์ในอาเซียนได้อีกด้วย27 นอกจากนี้อาเซียนยังได้มีความพยายามจัดท าแผนการ
ด าเนินการระดับภูมิภาคในการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Regional Plan of Action to Combat Trafficking in 
Persons) ซึ่งไทยและสิงคโปร์ได้เริ่มผลักดันในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
(SOMTC) ครั้งที่ 12 ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2012 ที่กรุงเทพฯ เพ่ือให้การด าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้
สอดคล้องและเป็นการสะท้อนความพยายามระดับภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนแผนระดับโลก (UN Global Plan of 
Action to Combat Trafficking in Persons) และได้พยายามในการจัดท าอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการค้า
มนุษย์ (ASEAN Convention on Trafficking in Persons) ขึ้นในระหว่างการประชุม AMMTC เมื่อเดือน
กันยายน ค.ศ. 2013 ปัจจุบันแผนด าเนินการทั้ง 2 ฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแก้ร่างเอกสาร การจัดท า
ร่างแผนการด าเนินการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเสริมความร่วมมือที่มีอยู่ในกรอบ Coordinated 
Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT) ที่มีอยู่เดิม28 

กลไกอ่ืน ๆ ที่ประเทศในภูมิภาคนี้พยายามจัดท าขึ้นเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์เกี่ยวกับการบังคับใช้
แรงงาน หรือแรงงานทาส ยังมีเรื่องของการจัดท าแผนและออกแถลงการณ์ร่วมกันอีกหลายฉบับ อาทิ (1) 
แผนปฏิบัติการอาเรียต (ARIAT Regional Action Plan) (2) แถลงการณ์ร่วมการประชุมบาหลี (Bali 
Conference Co-Chair’s Statement) (3) แผนปฏิบัติการอาเซมเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้า
หญิงและเด็ก (ASEM Action Plan on Combat Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children) เพ่ือแก้ไขปัญหาขบวนการค้ามนุษย์ที่น าคนไปบังคับใช้แรงงานในเรือประมงในน่านน้ าไทย 
อินโดนีเซีย หรือมาเลเซีย โดยผ่านการหลอกลวง การบังคับขู่เข็ญ หรือท าร้ายร่างกายผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ก่อนมี
การขายต่อกันไปยังเรือประมงเพ่ือท างานในเรือประมง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การค้ามนุษย์ท่ีเกี่ยวกับ
ปัญหาการค้าโสเภณีและการบังคับใช้แรงงานในเรือประมงในภูมิภาคยังไม่สามารถแก้ไขให้ลดลงไปได้ เพราะ
กลไกต่าง ๆ บันทึกความเข้าใจระหว่างกัน และข้อตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง ซึ่งเกิดข้ึนจากความ
พยายามของนานาประเทศในภูมิภาคนี้ ยังไม่สามารถผูกพันต่อประเทศสมาชิกและไม่สามารถบังคับให้ประเทศ
สมาชิกต้องปฏิบัติตามได้ 
 

ปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ในภมูิภาค 

ปัญหาการค้าประเวณีในภูมิภาคยังมีอยู่จ านวนมาก ยิ่งปัจจุบันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสาร เศรษฐกิจ และการคมนาคมมากข้ึน กลายเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับกลุ่ม
อาชญากรรมและการค้าประเวณี โดยเฉพาะจากสตรีและเด็กท่ีมาจากประเทศที่ยากจนในภูมิภาคนี้ ปัญหา
การค้าประเวณีได้รุนแรงกลายเป็นการค้ามนุษย์ที่มีการบังคับให้เด็กและสตรีค้าประเวณีโดยขบวนการ
อาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้เทคโนโลยีและการคมนาคมที่สะดวกข้ึนล่อลวงสตรีและเด็กเพ่ือให้เป็นเหยื่อของการ

                                                           
27  การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย,์ อ้างแล้ว. 
28  เรื่องเดียวกัน. 
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อาชญากรรม มีการคุกคามทางเพศและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ปัจจุบันพบว่า สื่อสังคมออนไลน์ 
และเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ลามก หรือโปรแกรมในการสนทนา เป็นพื้นที่ท่ีใหญ่ที่สุดในการละเมิดสิทธิ
ผู้หญิง เป็นพื้นที่ค้ามนุษย์ที่มีเครือข่ายมากที่สุดในปัจจุบัน สื่อลามก (pornography) เป็นสื่อที่น าภาพลามก
ของทั้งเด็กและสตรีไปเพื่อการค้าขายในโลกอินเตอร์เน็ต เพ่ือกระตุ้นอารมณ์ความต้องการทางเพศของผู้เสพ
สื่อ การขายภาพโป๊ของผู้หญิงมีค่าตอบแทน การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) เป็นเรื่องเก่ียวกับ
โครงสร้างทางอ านาจในสังคมแบบปิตาธิปไตย (Patriarchy) เป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ผู้หญิงตกเป็น 
“เหยื่อทางเพศ” เป็นตกเป็นรองผู้ชาย29 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น เป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ของการค้ามนุษย์ในภูมิภาคนี้ 
ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยค่อนข้างรุนแรง กระทบต่อเศรษฐกิจการค้า และปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศต่อประเทศมหาอ านาจในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้มาตรการตอบโต้ด้านการค้าและการ
ลงทุน โดยใช้ประเด็นเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรจะเป็น การค้า
มนุษย์ในไทยส่วนใหญ่เป็นเป็นการลักลอบค้าผู้หญิงและเด็ก การบังคับใช้แรงงาน และการบังคับให้ขอทาน 
เหยื่อส่วนใหญ่มาจากประเทศรอบบ้าน คือ ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และพ้ืนที่ยูนนานของประเทศจีน 
ทั้งนี้เนื่องจากเหยื่อค้ามนุษย์มีการลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยจากการถูกล่อลวง หรือยินยอมเดินทางมาตั้งแต่ต้น 
เพ่ือแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า 
 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดขบวนการค้ามนุษย์ในไทยขึ้น แยกได้เป็น 3 ปัจจัย30 
 1. ปัจจัยดึงดูด เช่น ความเจริญก้าวหน้าด้านการคมนาคม มีช่องทางเดินทางเข้าออกประเทศไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านสะดวกสบาย ความขัดแย้งต่าง ๆ ในพ้ืนที่ได้ยุติลงตั้งแต่หลังยุคสงครามเย็น ตลอดถึงการมี
นโยบายเปิดความสัมพันธ์กับประเทศรอบบ้านของรัฐบาลไทยในสมัยของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ. 
2531 – พ.ศ. 2534) และได้ลงนามกรอบความร่วมมือกับประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ าโขง (Greater Mekong 
Sub-region Cooperation: GMS) เพ่ือขยายความสัมพันธ์ทางการค้า ส่งผลให้มีการสร้างเส้นทางคมนาคม
เชื่อมต่อกับประเทศรอบบ้านจ านวนมาก และขยายความสัมพันธ์ไปสู่กรอบความร่วมมือในด้านอ่ืน ๆ เกิดมี
เส้นทาง R3A เชื่อมต่อลาวและจีน มีระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก (East – West Economic 
Corridor) การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคและในประเทศไทย มีความจ าเป็นต้องใช้แรงงานมาขึ้น ประกอบกับ
ความสะดวกในการเดินทางข้ามชาติมีมากข้ึนซึ่งมีปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ คือ ที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ท่ามกลาง
ประเทศอ่ืน ๆ ที่สภาพทางเศรษฐกิจที่ยากจนกว่าประเทศไทยหลายประเทศ จากปัจจัยดึงดูดดังกล่าว ท าให้
เกิดมีขบวนการค้ามนุษย์ข้ึน มีการสร้างเครือข่ายเพื่อขนย้าย จัดส่งแรงงานข้ามชาติ และการค้าโสเภณีข้าม
ชาติมากขึ้นในภูมิภาคนี้ โดยหลายครั้งพบว่า ขบวนการค้ามนุษย์มีนักการเมืองท้องถิ่นและผู้มีอิทธิพลเข้าไป

                                                           
29  ชาญชัย รักษาชาติ และคณะ. (2550). ผู้หญิง เซ็กส์ และอินเตอรเ์น็ต อาณาจักร (เสร)ี ของการค้ามนุษย์

ที่ใหญ่ที่สุด....ท าเป็นมองไมเ่ห็น. เชียงใหม่: ส านักพิมพ์ วนิดาเพรส. หน้า 166-172. 
30  เจษฎา มีบุญลือ, พันเอกหญิง. (2556). การค้ามนุษย์ในประเทศไทย ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ เครื่องมือ และ

กลไกในการแกไ้ข. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, หน้า 55-71. 
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เกี่ยวข้อง มีการพบว่าเหยื่อของการค้ามนุษย์เสียชีวิตจ านวนมากในระหว่างเดินทางไปยังประเทศอ่ืน ๆ โดยใช้
เส้นทางผ่านประเทศไทย จนเป็นข่าวไปทั่วโลก 
 2. ปัจจัยผลักดัน คือ ปัญหาเศรษฐกิจที่ยากจนของประเทศรอบบ้านของประเทศไทย ประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศรอบบ้านของไทยยังคงอยู่ในสังคมเกษตรกรรมที่ก าลังพัฒนา และยิ่งเกิดการท าลายทรัพยากร
ป่าไม้ ภัยธรรมชาติ ยิ่งซ้ าเติมให้เกิดปัญหาความยากจนมากข้ึน เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้มีอพยพย้ายถิ่นฐาน
เข้ามาท างานในประเทศไทย หรือในประเทศอ่ืน ๆ แต่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้าน
การเมืองที่เกิดความขัดแย้ง การสู้รบ และสงครามขึ้นในประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ในพม่าทางฝั่งตะวันตกของ
ไทย เป็นต้น ประชาชนที่หนีภัยการเมืองและสงครามเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจ านวนมาก กลายเป็นบุคคลไร้
รัฐ เป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือ ขาดความรู้ และการศึกษา จะเพ่ิมปัญหาของการค้ามนุษย์มากขึ้น ประชาชนกลุ่ม
ดังกล่าวที่หนีภัยการเมืองมักหันไปหาเลี้ยงชีพด้วยการใช้แรงงานไร้ฝีมือ หรือถูกหลอกให้ไปใช้แรงงานในเรือง
ประมง ซึ่งมักจะตกเป็นเหยื่อของการบังคับใช้แรงงานในที่สุด ส่วนปัจจัยด้านสังคมและค่านิยมทางสังคม เช่น 
การที่ครอบครัวแตกแยก หรือยากจน มีส่วนผลักดันให้ผู้หญิงไปค้าประเวณี หรือค่านิยมในการใช้จ่ายเกินตัว 
ความอยากมีหน้าตาในสังคม ท าให้ผู้หญิงและเด็กถูกขายไปเป็นผู้ให้บริการทางเพศเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินเพ่ือ
น าไปเลี้ยงครอบครัว ซึ่งสุดท้ายถูกทารุณกรรมทางเพศ หรือถูกทุบตีบาดเจ็บ บางรายถึงกับเสียชีวิต ปัญหา
แรงผลักดันยังเป็นเรื่องของครอบครัวแตกแยก และปัญหาครอบครัวด้านอื่น ๆ ในสังคมเกษตรกรรมที่ยากจน 
ที่สุดท้ายกลายเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลในครอบครัวตกเป็นเหยื่อของของการค้ามนุษย์ข้ามชาติ 
 3. ปัจจัยเสริม เป็นปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการไหลเวียนของ
เงินทุน แรงงาน สินค้า และข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าในอนุภูมิภาค
แม่น้ าโขง ท าให้ปัญหาการค้ามนุษย์ถูกน าเข้าไปผูกโยงเข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ เพราะเกิดมีความเหลี่ยมล้ า
ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ร่ ารวยกับประเทศที่ยากจน พื้นที่อุตสาหกรรมและพ้ืนที่เกษตรกรรมใน
ชนบท การไหล่บ่าของสินค้าและเทคโนโลยีที่กระตุ้นให้มีการบริโภคในโลกตลาดเสรี ยิ่งทวีความรุนแรงของ
ปัญหา เป็นทั้งแรงผลักดันและดึงดูดให้มีการอพยพของประชาชนจากถิ่นฐานหนึ่ง ๆ ข้ามไปมา เพ่ือหนีให้พ้น
จากความยากจน และค้นหาชีวิตใหม่ที่ดีกว่า การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและนโยบายของประเทศต่าง 
ๆ ในภูมิภาคที่หันไปให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ยิ่งท าให้เกิดอาชญากรรมอ่ืน ๆ ตามมา ซึ่ง
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเพียงอาชญากรรมอย่างหนึ่งในปัญหาอาชญากรรมอีกจ านวนมาก การย้ายถิ่นฐานหนี
จากปัญหาและเพ่ือแก้ปัญหา หรืออุปสงค์และอุปาทานด้านแรงงานในสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่น าไปสู่การค้าแรงงาน หรือการบังคับใช้แรงงาน 
 

ปัญหาการบงัคับใช้แรงงานในการประมงและการค้ามนุษย์ในภูมิภาค 

 ปัจจุบันมีการย้ายถิ่นฐานเพ่ือไปใช้แรงงานในประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจดีกว่า เช่น ประเทศ
ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็นต้น การเดินทางไปเพ่ือแสวงหางานท าของบุคคลต่างด้าวจากประเทศท่ียังมี
ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีพอจากสหภาพเมียนมา ลาว กัมพูชา และบางส่วนจากยูนนานทางภาคใต้ของประเทศ
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จีน เข้ามาในพ้ืนที่อุตสาหกรรม เพื่อประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นชาวประมงในทะเล หรือเป็นแรงงานระดับล่าง
ที่ไร้ฝีมือในประเทศอ่ืน จนในที่สุดได้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ ตามที่เคยปรากฏข่าวสารตาม
สื่อมวลชนทั่วไป เช่น กรณีของขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาจากพม่า ในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นต้น ท า
ให้ประเทศท่ีมีองค์กรอาชญากรรมที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กลายเป็นเป้าหมายที่ประเทศตะวันตกและ
ประเทศมหาอ านาจใช้เป็นข้ออ้างในการต่อต้านการค้าระหว่างประเทศ อย่างที่ประเทศไทยเคยถูกสหรัฐฯ จัด
ให้เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับ TIER3 และเพ่ิงกลับมาเป็นระดับ TIER2 ในปัจจุบัน ประเทศ
ไทยจึงได้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกรอบเวทีระดับพหุภาคีและระดับทวีภาคีเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ และแก้ไข
ปัญหาด้านการค้าและการเมืองระหว่างประเทศท่ีเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ 

ปัจจุบัน มีอนุสัญญา ILO ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้วทั้งสิ้น จ านวน 13 ฉบับ ได้แก่31 
(1) อนุสัญญาฉบับที่ 14 ว่าด้วยการหยุดพักผ่อนประจ าสัปดาห์ในงานอุตสาหกรรม ค.ศ. 1921 (พ.ศ. 

2464) 
 (2) อนุสัญญาฉบับที่ 19 ว่าด้วยการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันในเรื่องค่าทดแทนส าหรับคนงานชาติใน
บังคับ และคนต่างชาติ ค.ศ. 1925 (พ.ศ. 2468) 

(3) อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงาน หรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) 
(4) อนุสัญญาฉบับที่ 80 ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) 

 (5) อนุสัญญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) 
 (6) อนุสัญญาฉบับที่ 104 ว่าด้วยการเลิกบังคับทางอาญาแก่กรรมกรพ้ืนเมืองที่ละเมิดสัญญาจ้าง ค.ศ. 
1955 (พ.ศ. 2498) 

(7) อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) 
 (8) อนุสัญญาฉบับที่ 116 ว่าด้วยการแก้ไขบางส่วนของอนุสัญญา ค.ศ. 1961 (พ.ศ. 2504) 
 (9) อนุสัญญาฉบับที่ 122 ว่าด้วยนโยบายการท างาน ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) 
 (10) อนุสัญญาฉบับที่ 123 ว่าด้วยอายุข้ันต่ าที่อนุญาตให้ท างานในเหมืองใต้ดิน ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 
2508) 
 (11) อนุสัญญาฉบบัที่ 127 ว่าด้วยน้ าหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหามได้ ค.ศ. 1967 
(พ.ศ. 2510) 

(12) อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุข้ันต่ าที่อนุญาตให้จ้างงานได้ ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516) 
 (13) อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการด าเนินการโดยทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
ของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) 

                                                           
31  กระทรวงแรงงาน. (5 ตุลาคม 2552). อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่ไทยให้

สัตยาบัน. สืบค้น จาก http://www.mol.go.th/en/node/3422 

http://www.mol.go.th/en/node/3422
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 ทั้งนี้ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 182 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 
2543) อนุสัญญาฉบับที่ 182 จึงเป็นสัญญาฉบับที่ 13 ที่ประเทศไทยให้สัตยาบัน และได้จดทะเบียนการให้
สัตยาบัน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544)32 
 ความพยายามของประเทศไทยในการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาการการค้า
มนุษย์ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานได้ด าเนินการมาโดยตลอด ท าให้สหรัฐอเมริกาได้ปรับให้
ประเทศไทยอยู่ในระดับ TIER2 ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศอ่ืน ๆ ที่
เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาดีขึ้น ตลอดถึงท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นตามล าดับ 
 กล่าวโดยสรุป ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 
ได้มีความพยายามของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยมีประเทศท่ีเป็นทั้งต้นทาง ระหว่างทาง และ
ปลายทางของขบวนการค้ามนุษย์เข้ามาร่วมมือด้วย ความร่วมมือระหว่างประเทศยังคงอยู่ในกรอบของการลง
นามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกันและการจัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งในระดับพหุ
ภาคีและระดับทวิภาคี โดยได้เน้นไปที่การแสดงเจตนาร่วมกันในแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เกี่ยวกับการบังคับ
ค้าประเวณีสตรีและเด็ก ตลอดถึงการบังคับใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการประมงทางทะเล อย่างไรก็
ตาม ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกันและการจัดท าข้อตกลงระหว่างกันยังไม่ใช่ข้อผูกพันที่บังคับให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามได้ 
 
 
 

กิจกรรม 12.2.2 
 ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงได้ร่วมมือกันในการสร้างกลไกในการต่อต้านการค้ามนุษย์
อะไรบ้าง และความร่วมมือระหว่างประเทศในกรอบดังกล่าวมีผลส าเร็จอย่างไร 

แนวตอบกิจกรรม 12.2.2 
 ประเทศต่าง ๆ ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าโขงได้ร่วมมือกันสร้างกลไกในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาค 
โดยเฉพาะการค้าประเวณีและการบังคับใช้แรงงาน ในรูปแบบของการจัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) และ
ข้อตกลงระหว่างประเทศร่วมกัน อย่างไรก็ตาม กลไกดังกล่าวเป็นยังไม่มีผลบังคับให้ประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
ลงนามด้วยต้องปฏิบัติตาม ท าให้การต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับภูมิภาคยังไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิสตรีและเด็ก รวมทั้งการบังคับใช้แรงงานคนต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมและการประมงทางทะเล
ยังปรากฏว่ามีอยู่จ านวนมาก 

 
 

                                                           
32  เรื่องเดียวกัน. 
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ตอนที่ 12.3 
แนวโน้มและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 

 
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 10.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป 

 
หัวเรื่อง 
 12.3.1 การแก้ไขปัญหาด้านสังคมกับการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 
 12.3.2 การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจกับการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 
 12.3.3 การแก้ไขปัญหาด้านการเมืองกับการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 
 
แนวคิด 

1. ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องของการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล เป็นการไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ที่มีพ้ืนฐานมาจากการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ในระดับปัจเจกชน ซึ่งบางส่วนมีพ้ืนฐานที่ความเชื่อมโยงกับการค่านิยมทางสังคมที่สร้างขึ้นบน
พ้ืนฐานของความไม่เสมอทางเพศ สภาพสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยี 
การคมนาคม และเศรษฐกิจที่มีความซับซ้อนมากข้ึน เป็นโลกท่ีมีสภาพไร้พรมแดนที่เชื่อมโยงกัน
มากขึ้น ท าให้ปัญหาการค้ามนุษย์ซับซ้อนมากขึ้น การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์จ าเป็นต้องอาศัย
กลไกสากล กฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญาสากล เป็นตัวก าหนดแนวทางในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ร่วมกัน โดยยึดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาที่เก่ียวข้อง ตลอดทั้ง
บันทึกความเข้าใจ และแถลงการณ์ที่เป็นการแสดงเจตนาร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ ซึ่งจะมีความชัดเจนมากข้ึนเรื่อย ๆ เพ่ือใช้เป็นกลไกให้ประเทศต่าง ๆ ร่วมมือกัน
ต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. แนวโน้มการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ จะทวีความส าคัญมากข้ึน 
เนื่องจากประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรได้น าเอามาตรการทางเศรษฐกิจเป็น
เครื่องมือตอบโต้ประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และไม่พยายามใน
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยการตัดสิทธิพิเศษทางการค้า การลงทุน และการสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนของประเทศที่ถูกตอบโต้ด้วยมาตรการนี้ 
และจะยิ่งมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ หากประเทศที่ถูกใช้มาตรการด้านเศรษฐกิจ
ตอบโต้มีระบบเศรษฐกิจของตนเชื่อมโยงกับประเทศมหาอ านาจและพันธมิตรของประเทศ
มหาอ านาจ ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในอนาคต 

3. การแสดงเจตจ านงทางการเมืองของรัฐบาลแต่ละประเทศในการเข้าไปเป็นรัฐภาคีกับอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ เพ่ือร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามการค้า
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มนุษย์ ตลอดถึงการสร้างกลไกในระดับภูมิภาค และการตรากฎหมายภายในประเทศไปตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศ เป็นสิ่งที่รัฐบาลต่าง ๆ ต้องให้ความส าคัญ เพราะแนวโน้มของปัญหา
การค้ามนุษย์มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับปัญหาทางเศรษฐกิจ และความม่ันคงของมนุษย์ เป็น
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติส าคัญท่ีมีการกระท าความผิดในพื้นที่หลายประเทศ ส่งผลให้ประเทศ
ต่าง ๆ จ าเป็นต้องให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับชั้นของกลไกในการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือให้การต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับสากล ระดับภูมิภาค และภายในประเทศของตน
ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาตอนที่ 12.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายกลไกการแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์ในบริบทโลกในด้านสังคมได้ 
 2. อธิบายการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจกับการค้ามนุษย์ในบริบทโลกได้ 
 3. อธิบายการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในบริบทโลก บทบาทของรัฐบาล และการสร้างกลไก
ภายในประเทศและระดับภูมิภาคได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องที่ 12.3.1 
การแก้ไขปัญหาด้านสังคมกับการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 
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 ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะที่เก่ียวกับการค้าประเวณีหญิงและเด็ก มีความเชื่อมโยงกับบทบาท
ของหญิงชายและบทบาทเพศ ที่สังคมสร้างข้ึนเองซึ่งไม่ใช่บทบาทท่ีแท้จริงของเพศชายและเพศหญิงจริง ๆ 
เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้มีการเลือกปฏิบัติต่อเพศหญิงซึ่งมีลักษณะทางเพศสภาพที่อ่อนแอกว่าผู้ชาย การกดขี่
ทางเพศ และการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อสตรีในลักษณะที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมจึงเกิดข้ึนเสมอมา การค้า
มนุษย์เป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับค่านิยมที่ผิดในสังคมที่สังคมสร้างข้ึน เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างมนุษย์ ละเมิด
สิทธิมนุษยชน และไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย (Gender Relation) คือ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างหญิงกับชาย
ที่สังคมสร้างขึ้น จากนั้นก็ก าหนดและคาดหวังว่า ผู้หญิงและผู้ชายควรจะมีบทบาทเป็นอย่างไร บทบาท
ความสัมพันธ์หญิงชายนี้มีการเรียนรู้ ถ่ายทอดผ่านทางศาสนา การศึก เพลง สุภาษิต ประวัติศาสตร์ นิยาย สื่อ
ต่าง ๆ รวมถึงการอบรมสั่งสอนในครอบครัวตลอดเวลา แตกต่างกันไปในและสังคม และยังสัมพันธ์กับชนชั้น 
อายุ ชาติพันธุ์อีกด้วย33 สังคมก าหนดสร้างความเป็นหญิงและความเป็นชายแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและ
กาลเวลา ผู้หญิงและผู้ชายในสังคมต่างก็เรียนรู้การสร้างและแสดง “บทบาทความเป็นหญิงชาย” (Gender 
Roles) จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จากที่บ้าน ชุมชน และสังคม34 บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย จึงเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายที่ถูกก าหนดขึ้นตามความคาดหวัง และตามสภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
ครอบครัว อีกท้ังยังเก่ียวเนื่องกับอายุ ชนชั้น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม สภาพภูมิศาสตร์ 
นอกจากนี้ สังคมยังโยงเอา “บทบาทความเป็นหญิงชาย” เข้ากับ “บาทบาทเพศ” เช่น ผู้หญิงมีบทบาททาง
เพศในการตั้งครรภ์ คลอดลูก และมีเต้านม ผู้หญิงจึงต้องมีหน้าที่เลี้ยงลูก ทั้งที่การเลี้ยงลูกเป็น “บทบาทความ
เป็นหญิงชาย” ที่สังคมสร้างขึ้น ซึ่งในความเป็นจริงผู้หญิงอาจไม่ต้องเลี้ยงลูกเอง หรือผู้ชายอาจจะเป็นคนเลี้ยง
ลูก หรือท้ังผู้หญิงและผู้ชายช่วยกันเลี้ยงลูก35 
 กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในแต่ละประเทศ ได้หล่อหลอมค่านิยมที่ผิดพลาดเกี่ยวกับบาทบาท
ของหญิงชายและบทบาททางเพศผ่านสถาบันทางสังคม เช่น โรงเรียน ศาสนา และสถาบันทางครองครัว เป็น
ต้น ท าให้มีการละเมิดต่อผู้หญิงมากขึ้น แม้ว่าในสังคมโลกได้มีความพยายามในแก้ไขผ่านกลไกทางสังคม และ
สร้างค่านิยมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความเสอมภาค เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เพื่อแก้ไขปัญหา
การเลือกปฏิบัติต่อกัน เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการบังคับให้ค้าประเวณี
หญิงและเด็ก ปัญหาต่าง ๆ ก็ยังมีมากขึ้นในสภาพสังคมโลกที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองมากข้ึน 

                                                           
33  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงแห่งมนุษย,์ ส านักงานส่งเสรมิสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผูสู้งอายุ. (2557). หลักสตูรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญตัิป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (พิมพ์ครั้งท่ี 3). หน้า 40-41. 

34  เรื่องเดียวกัน. 
35  เรื่องเดียวกัน. 
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 สภาพสังคมของแต่ละประเทศมีลักษณะที่แตกต่างกันไป มีผลท าให้การปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันไม่
เหมือนกัน บางสังคมไม่ให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมา จนเกิดมี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Right) ซึ่งเก่ียวข้องกับสิทธิ (Rights) และเสรีภาพ (Freedom) ซึ่งเป็นค า
สองค าที่มีในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human 
Rights) ตลอดถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) การที่สังคมแต่ละสังคมจะไม่ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนคือการกระท าความผิดในลักษณะของการค้ามนุษย์นั้น จะต้องมีกลไกท่ีช่วยกล่อมเกลาทางสังคมให้
เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องความหมายของค าว่า สิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อย่าง
แท้จริง และถูกต้องตามที่องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดไว้ในปฏิญญาฯ ดังกล่าว บทบาทความสัมพันธ์ชาย
หญิงเป็นรากฐานของสิทธิมนุษยชน เมื่อสังคมใดไม่มีการก าหนดบทบาททางสังคมที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อกัน 
การเอารัดเอาเปรียบกันทั้งหญิงชายทุกชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ การละเมิดสิทธิมนุษยชนย่อมไม่
เกิดข้ึน การละเมิดสิทธิมนุษยชนเริ่มต้นมาจากการเลือกปฏิบัติของปัจเจกชนจนน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมอ่ืน 
 แนวโน้มของปัญหาการค้ามนุษย์จะพัฒนาไปในลักษณะที่มีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เนื่องจากสังคม
ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ สังคมทั่วโลกถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีทางการ
สื่อที่ทันสมัย ท าให้เกิดสภาวะโลกไร้พรมแดน มีความเจริญก้าวหน้าด้านการคมนาคม การสื่อสาร มีข้อมูล
ข่าวสารติดต่อถึงกันหมดตลอดเวลา จึงเกิดการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้น เช่น การที่เหยื่อยินยอมเข้า
ไปเป็นหนี้สิน ก่อภาระหนี้สิน ก่อนถูกกดขี่แรงงาน และตกเป็นเหยื่อของการบังคับใช้แรงงาน จนท้ายที่สุดก็
กลายเป็นเหยื่อที่มีหนี้สินมากจนไม่สามารถจะมีชีวิตได้อย่างบุคคลทั่วไป หรือถูกท าร้ายร่างกายในที่สุด 
นอกจากนี้ ยังเกิดเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมาย และกลุ่มอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ใช้เครื่องมือในการ
ประกอบความผิดที่ซับซ้อนมากข้ึน การแสวงหาเหยื่อของอาชญากรรมกระท าได้ง่ายผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ตลอดถึงค่านิยมที่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้ชายและผู้หญิงก็ยิ่งกระจายข้ามพรมแดนไปในสู่ประเทศอ่ืน ๆ ยิ่งท าให้
รูปแบบการเลือกปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเหยื่อที่เป็นผู้หญิงและเด็ก ผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การขาดโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ การเข้าไม่ถึงบริการ
ของรัฐ ช่องว่างของกฎหมาย และการบงคับใช้กฎหมาย 
 นอกจากนี้ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ จะเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความ
เสี่ยงสูงที่จะถูกแสวงประโยชน์หรือมีความเต็มใจที่จะเดินทางเคลื่อนย้ายอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือจากประเทศท่ีมีค่าแรงหรือคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าในประเทศต่าง ๆ 
เช่น ประเทศเพ่ือนบ้านของไทย ยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจ และเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกยิ่งซ้ าเติม
ความยากจนของประชาชนในประเทศเหล่านั้น เป็นทั้งปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดให้เกิดมีการอพยพของ
บุคคลเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ แรงงานที่ข้ามชาติที่มักตกเป็นเหยื่อของการกดข่ีแรงงานมักเป็น
แรงงานที่ใช้ก าลังกายท างาน เช่น แรงงานภาคเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง คนท างานในสวน ท านา ท าไร่ 
การก่อสร้าง อุตสาหกรรมโรงงาน โรงเลื่อย ทอผ้า แบกหาม โรงงานแปรรูปไม้โรงเลื่อย การค้าปลีก ขายพืชผล
การเกษตร ที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร ท าความสะอาด ขนส่ง งานในโกดัง คนรับใช้ในบ้าน การคัดแยกสิ่งปฏิกูล 
เป็นต้น ตลอดถึงงานที่ใช้แรงงานผู้หญิง เช่น งานนวดแผนโบราณ ท าสปา ค้าประเวณี การบริการในแหล่ง
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บันเทิง หรือแม้กระทั่งการบริการจัดหาคู่สมรส ที่มีแรงงานผู้หญิงเข้าไปด าเนินการ และมักตกเป็นเหยื่อของ
ขบวนการค้ามนุษย์ 
 กลไกทางสังคมที่ใช้ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาการค้าประเวณีเด็กและผู้หญิง 
รวมถึงการบังคับใช้แรงงาน ยังคงใช้กลไกท่ีเป็นหลักการสากลที่ว่าด้วยเรื่องของสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ 
และการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration 
of Human Rights) อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 
(United Nations Convention against Transnational Organized Crime: UNTOC) และพิธีสารเพ่ิมเติม 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW, Optional Protocol) 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) และอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ตลอดถึงบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศในภูมิภาค ที่มีความพยายามในการต่อต้านการค้า
มนุษย์ร่วมกัน แม้ปัจจุบันกลไกต่าง ๆ ยังไม่สามารถจะน าไปเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ แต่แนวโน้มเมื่อปัญหาการค้ามนุษย์มีผลกระทบต่อความม่ันคงของมนุษย์มากขึ้น ย่อมจะ
ท าให้ประเทศต่าง ๆ ถูกผลักดันจากประชาชนภายในประเทศของตนให้เพ่ิมกลไกหรือแก้ไขกลไกให้มีประสิทธิ
ต่อการป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ การใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภายในประเทศที่เก่ียวข้องจะช่วยท า
ให้ปัญหาในระดับภูมิภาคลดน้อยลงได้ โดยเฉพาะในประเทศท่ีเป็นต้นทาง ทางผ่าน หรือปลายทาง ของ
ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ เช่น การด าเนินการเสริมสร้างศักยภาพอย่างจริงจังแก่บุคลากรที่เก่ียวข้องให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ การรณรงค์ให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเห็น
สภาพปัญหาอย่างแท้จริงและช่วยรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การป้องกันและช่วยเหลือให้ผู้ที่ก าลัง
จะตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์มีโอกาสและทางเลือกให้หลุดพ้นจากกระบวนการค้ามนุษย์ และการ
ฟ้ืนฟูและเยียวยาแก่ผู้ถูกกระท า (Remedy and Rehabilitation) เพ่ือให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
หรือเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 12.3.1 
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 ปัญหาการค้ามนุษย์มีพ้ืนฐานปัญหามาจากปัญหาทางสังคมในด้านใดบ้าง และกลไกทางสังคมสากลที่
สังคมโลกใช้เป็นหลักการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์คืออะไร 

แนวตอบกิจกรรม 12.3.1 
 ปัญหาการค้ามนุษย์ มีพ้ืนฐานส าคัญมาจากปัญหาระดับปัจเจกบุคคลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติระหว่าง
เพศชายและเพศหญิง ค่านิยมของความไม่เสมอภาคระหว่างผู้ชายและผู้หญิง การละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล การไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ กลไกสากลที่ส าคัญส าหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ คือ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพ่ิมเติม อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
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เรื่องที่ 12.3.2 
การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจกับการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 

 
 จากปัญหาทางสังคมที่สร้างบทบาททางสังคมที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นเพศชายหญิง การเลือก
ปฏิบัติ ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่งผลเชื่อมโยงไปถึงระบบทางเศรษฐกิจรายได้ 
หน้าที่การงาน อาชีพ และคุณค่าทางเศรษฐกิจของชายหญิงแตกต่างกัน งานที่มีรายได้มากหรือน้อยถูกน าไป
เชื่อมโยงกับการเลือกปฏิบัติทางเพศ ผู้หญิงมักท างานในระบบเศรษฐกิจที่มีรายได้น้อย อาทิเช่น งานบ้าน เลี้ยง
ลูก ส่วนผู้ชายมักได้ท างานนอกบ้านที่มีรายได้มากกว่า ท าให้ผู้หญิงมีความด้อยกว่าทางรายได้ ส่วนผู้ชายมี
ความเหนือกว่าในเรื่องการท างานในสังคมบางสังคม นอกจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่มี
ระบบเลือกปฏิบัติระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ระบบเศรษฐกิจโลกท่ีเป็นทุนนิยมยิ่งกระตุ้นให้มีการบริโภค และ
ส่งเสริมให้สังคมดิ้นรนยกฐานะของตนให้มีความมั่งคั่งเกินความพอดี ส่งเสริมให้มีบ้าน มีรถยนต์ หรือเครื่อง
อุปโภคหรูหรา พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย ท าให้สังคมในประเทศที่ยากจนต้องแบกรับภาระหนี้สิน
และค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากข้ึน จึงน าไปสู่การย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาโอกาสด้านเศรษฐกิจ การท างาน และรายได้
ที่ดีกว่า จนตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ การถูกบังคับใช้แรงงานทาส การถูกเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพในสถานที่ท างาน หรือการท าร้ายร่างกายแรงงานที่ขัดขืนต่อการถูกบังคับ บางครั้งมีการท าร้ายถึงขั้น
เสียชีวิตในต่างประเทศ ยิ่งระบบเศรษฐกิจโลกที่ไม่เท่าเทียมกัน มีประเทศร่ ารวย ประเทศยากจน ประเทศ
อุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้ว ประเทศเกษตรกรรมที่ยังยากจน ยิ่งท าให้เกิดความแตกต่าง การอพยพย้ายถิ่นฐาน
ของแรงงานข้ามชาติ และเกิดขบวนการค้ามนุษย์เพ่ิมมากข้ึนตามมา แม้จะมีกลไกสากลเกี่ยวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับโลก เช่น องค์การการค้าโลก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ธนาคารโลก และกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ แต่ประเทศที่ด้อยโอกาสและก าลังพัฒนายังคงมีทีท่าว่าจะเท่าเทียมกับประเทศท่ี
ร่ ารวยได้ และสุดท้ายประชาชนของประเทศที่มีความด้อยทางด้านเศรษฐกิจย่อมตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม
ที่เชื่อมโยงกับความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไม่เป็นธรรม 
 การใช้มาตรการทางเศรษฐกิจในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นั้น เริ่มจากการที่แต่ละประเทศได้
รับรอง อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime: UNTOC) และพิธีสารเพ่ิมเติม และเข้าเป็นรัฐภาคี
ของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม ไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อแรงงาน ในขณะเดียวกันประเทศมหาอ านาจต่าง ๆ ทั่วโลก
ต่างให้ความส าคัญต่อการน าปัญหาการค้ามนุษย์ไปผูกติดกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร มักน าเอาปัญหาการค้ามนุษย์ไปเป็นข้ออ้างในการตอบโตทางการค้า หรือเพ่ือลด
การสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจต่อประเทศท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาการค้ามนุษย์มาก 
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 แนวโน้มของการน ากลไกด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์เริ่มมีมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากปัญหาการค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล รวมทั้งการไม่เคารพศักดิ์ของความเป็นมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ให้
ความส าคัญต่อเรื่องนี้ การพัฒนาความเจริญทางด้านอื่น ๆ ของโลกจึงมุ่งไปให้ความส าคัญต่อสิทธิมนุษยชน 
ปัญหาการค้ามนุษย์กลายมาเป็นปัญหาที่กระทบต่อประเทศท่ีเกี่ยวข้อง และประเทศมหาอ านาจเริ่มน าไป
เชื่อมโยงกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ บ่อยครั้งที่มีการหยิบยกเอาปัญหาการค้ามนุษย์ไปผูกโยง
การการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพ่ือกีดกันทางการค้า เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ 
หรือเพ่ือลงโทษประเทศท่ีไม่ให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น กรณีท่ีสหรัฐอเมริกามีการตรา
กฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act: TVPA) ค.ศ. 2000 ขึ้น เพื่อ
ประเมินสถานการณ์และต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยใช้กฎหมาย TVPA นี้ มีการ
รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report) หรือ 
TIP Report เป็นประจ าทุกปี เพ่ือก าหนดให้ประเทศต่าง ๆ ที่มีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นไปตามเกณฑ์
ในกฎหมาย TVPA หรือไม่ โดยจัดเป็น 4 ระดับ คือ ประเทศท่ีด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตาม
กฎหมายของสหรัฐฯ ทั้งด้านการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อ
การค้ามนุษย์ (Tier 1) ประเทศท่ีด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา แต่มี
ความพยายามปรับปรุงแก้ไข (Tier 2) ประเทศทีต่้องจับตามองเป็นพิเศษ (Tier 2 Watch List) และประเทศท่ี
ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมายสหรัฐฯ และไม่มีความพยายามแก้ไข (Tier 3) ซ่ึง
สหรัฐฯ อาจพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่มิใช่ความช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมและการค้าได้ การ
ด าเนินการตามกฎหมาย TVPA ของสหรัฐฯ นั้น ยังส่งผลให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตามไป
ด้วยในกรณีท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้มาตรการใด ๆ ตอบโต้ประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ได้ตรากฎหมาย
ไว้ จนส่งผลเสียต่อการค้า การลงทุน และสิทธิพิเศษด้านการค้าอ่ืน ๆ ของประเทศท่ีมีปัญหาการค้ามนุษย์มาก 
 เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของตน ท าให้ประเทศต่าง ๆ ต้องให้ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และสร้างกลไกภายในประเทศของตนเพ่ือแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ 
ส าหรับประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายเพ่ือใช้เป็นมาตรการทางเศรษฐกิจในการแก้ไขปัญหา เช่น 
 (1) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2506  
 (2) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
 (3) พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
 (4) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 (5) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 
 (6) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 โดยประเทศไทยได้ก าหนดให้ความเป็นฐานค้ามนุษย์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นฐาน
ความผิดที่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้มีการยึดและ
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อายัดทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสนธิสัญญาความร่วมมือทาง
อาญากับอีกหลายประเทศ เพื่อใช้เป็นมาตรการทางด้านเศรษฐกิจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 แนวโน้มการใช้มาตรการทางด้านเศรษฐกิจในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จะถูกน าไปใช้มากขึ้น เพื่อ
ตัดเส้นทางการเงินขององค์กรอาชญากรรม เป็นการลงโทษอาชญากรท้ังทางคดีอาญาและทางแพ่ง ปัจจุบัน
การใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปด าเนินการการยึดและอายัดทรัพย์ที่ได้มา
จากการกระท าความผิดกลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดอย่างหนึ่ง จนท าให้การกระท าความที่
เป็นฐานความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินได้ลดลง และเป็นมาตรการที่ท าให้ผู้กระท าความผิดต้องตระหนักในการ
ลงมือท าความผิดมากข้ึน เพราะเกรงกลัวที่จะถูกด าเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินหากกระท าความฐานค้า
มนุษย์และถูกจับได้ 
 
 
 

กิจกรรม 12.3.2 
 สหรัฐอเมริกาใช้มาตรการทางเศรษฐกิจอย่างไรในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และส่งผลกระทบ
อย่างไรต่อประเทศท่ีไม่พยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง 

แนวตอบกิจกรรม 12.3.2 
 สหรัฐอเมริกามีการตรากฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act: 
TVPA) ค.ศ. 2000 ขึ้น เพื่อประเมินสถานการณ์และต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การ
ใช้กฎหมาย TVPA นี้ มีการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (TIP Report) 
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือก าหนดให้ประเทศต่าง ๆ ที่มีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นไปตามเกณฑ์ในกฎหมาย 
TVPA หรือไม่ หากประเทศที่แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จะถูกสหรัฐอเมริกาตอบโต้
ด้วยทางการค้า การลงทุน และการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้า การลงทุน และการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรของ
สหรัฐอเมริกา 
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เรื่องที่ 12.3.3 
การแก้ไขปัญหาด้านการเมืองกับการค้ามนุษย์ในบริบทโลก 

 
 จากปัญหาทางสังคมที่เริ่มจากความไม่เสมอภาคของปัจเจกชน การเลือกปฏิบัติระหว่างหญิงชาย การ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ และการไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ส่งผลให้สร้างระบบเศรษฐกิจที่ไม่เท่า
เทียมกันของบุคคลในสังคม กระทบต่อรายได้ อาชีพการงาน และสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เป็นการ
ยกสถานะของเพศชายที่ถูกสังคมสร้างข้ึนให้เหนือกว่าเพศหญิง การท างานด้านการเมืองก็มีสภาพการเลือก
ปฏิบัติไม่แตกต่างกัน เพศชายกลับมีอ านาจในการควบคุมนโยบาย ทิศทางความเป็นไปของบ้านเมือง มีโอกาส
ได้ควบคุมอ านาจ ทรัพยากร และผลประโยชน์ที่มากกว่าเพศหญิง ยิ่งตอกย้ าความไม่เสมอภาคระหว่างมนุษย์ 
มีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ และไม่มีการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน 
 การด าเนินการทางการเมืองภายในประเทศในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการสร้างกลไก
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางกระแสระหว่างประเทศ ควรด าเนินการดังนี้ 
 1. การใช้กลไกทางการเมืองภายในประเทศในการด าเนินการทางนิติบัญญัติ การตรากฎหมาย และ
ข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือช่วยป้องกันปัญหาภายในประเทศ 
 2. รัฐบาลแต่ละประเทศเปิดช่องทางทางกฎหมาย หรือช่องทางการเมืองให้สามารถเข้าร่วมในการ
แสดงเจตจ านงทางการเมืองระหว่างประเทศ การร่วมท าข้อตกลง หรือแถลงการณ์ร่วมเก่ียวกับการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ทั้งในระดับพหุภาคีและทวีภาคี ในระดับสากลและระดับภูมิภาค เพ่ือให้การด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภายในประเทศและภูมิภาคเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางระหว่างประเทศ 
 3. การอนุวัติการกฎหมายภายในประเทศตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง ประกอบกับเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับฟอกเงินขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และผู้ที่ให้การ
สนับสนุนอาชญากรรมด้านการค้ามนุษย์ โดยใช้เครื่องมือทางกฎหมายที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในทางอาญา การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และการแลกเปลี่ยนนักโทษ ประกอบการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เนื่องจากผู้กระท าความผิดมีถ่ินฐานอยู่ในพ้ืนที่ต่างประเทศหลายประเทศ และมีพยานหลักฐานเกี่ยวกับ
การกระท าความผิดที่อยู่ในหลายประเทศ 
 4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นข่าวกรอง (Intelligence Exchange) ของประเทศต้นทาง 
ทางผ่าน และปลายทาง โดยมีการสร้างเครือข่ายและทิศทางความร่วมมือให้เกิดขึ้นเพ่ือความรวดเร็ว ในการ
แก้ไขปัญหา ตลอดทั้งมีการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ได้มีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกันมากขึ้น มีความคุ้นเคยในการท างานร่วมกัน และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแผน
ประทุษกรรมด้านการค้ามนุษย์ระหว่างกัน 
 5. การบังคับใช้กฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าไปสนับสนุน ช่วยเหลือ 
อ านวยความสะดวก และปกป้องอาชญากรรม ให้มีความรุนแรงมากขึ้น ตลอดทั้งน ากฎหมายเกี่ยวกับการฟอก
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เงินเข้าไปบังคบัใช้ไปพร้อม ๆ กับการด าเนินคดีท่ีมีการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ เพ่ือป้องกันและป้อง
ปรามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ 
 ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์มาข้ึน และได้ตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกันการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งที่เป็นกฎหมายที่อนุวัติการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ และ
กฎหมายที่เพ่ิมเติมขึ้น กลไกทางกฎหมายภายในประเทศไทยเพื่อใช้ต่อต้านการค้ามนุษย์นั้นมีอยู่หลายฉบับ 
เช่น36 
 (1) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
 (2) ประมวลกฎหมายอาญา 
 (3) พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 
 (4) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2506 
 (5) พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
 (6) พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
 (7) พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
 (8) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 (9) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 (10) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 
 (11) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 กฎหมายที่ใช้เป็นกลไกป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภายในประเทศไทยมีหลายฉบับ ดังนั้นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ และผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายหลายฉบับ 
 นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือระหว่างประเทศที่ใช้ด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดทางอาญา ซึ่งการ
กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นคดีอาญาและเป็นฐานความผิดหนึ่งที่สามารถด าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ส าคัญในการด าเนินคดีอาญา คือ 
สนธิสัญญาความร่วมมือทางอาญา (Mutual Legal Assistance Treaty: MLAT) ปัจจุบันประเทศที่มีความตก
ลงหรือมีสนธิสัญญาความร่วมมือทางอาญา (Mutual Legal Assistance Treaty: MLAT) กับประเทศไทยมี
จ านวน 7 ประเทศ คือ37 
 (1) สหรัฐอเมริกา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2479 (พ.ศ. 2536) 
 (2) แคนาดา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2537) 

                                                           
36  สุวภา สุขคตะ. (2555). การบังคบัใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กรณศีึกษา

เฉพาะกรณีการพิจารณาคด.ี หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้นรุ่นท่ี 10, สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม, หน้า 4. 

37  กระทรวงการต่างประเทศ, กรมการกงสุล. ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม. 

สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2560, จาก http://www.consular.go.th/main/th/services/1301 

http://www.consular.go.th/main/th/services/1301


49 
 

 

 (3) ประเทศสหราชอาณาจักร มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 กันยายน ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) 
 (4) ประเทศฝรั่งเศส มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) 
 (5) ประเทศนอร์เวย์ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2000 พ.ศ. 2543) 
 (6) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) 
 (7) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2005 พ.ศ. 2548) 
 ประเทศต่าง ๆ ที่ได้ท าสนธิสัญญานี้กับประเทศไทยสามารถด าเนินการร้องขอให้ประเทศไทย
ด าเนินการจับกุมหรือคุมขังผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ หรือให้ด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้ ตลอดถึงให้ด าเนินการค้นสถานที่ที่เก่ียวข้องกับการกระท าความ และการ
สอบปากค าพยานเกี่ยวกับคดีฐานค้ามนุษย์ได้ในประเทศอ่ืน ๆ ที่ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติได้ลงมือกระท า
ความผิด การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนี้ เป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่
สอดคล้องกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในปัจจุบันได้ดีที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศหลายประเทศ ส าหรับประเทศไทยนั้น ได้อนุวัติการกฎหมายภายในประเทศตามสันธิสัญญา
ดังกล่าวด้วยการตราพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการด าเนินความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ พระราชบัญญัติฉบับนี้
ก าหนดให ้“ส านักงานอัยการสูงสุด” เป็นผู้ประสานงานกลางซึ่งมีอ านาจในการพิจารณาขอและให้ความ
ร่วมมือทางอาญาระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หากมีการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์เกิดข้ึน
ในประเทศท่ีไม่มีสนธิสัญญาความร่วมมือทางอาญากับประเทศไทย สามารถด าเนินการคดีกับขบวนการค้า
มนุษย์ที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติได้โดยผ่านช่องทางทางการทูต ซึ่งด าเนินการผ่านการประสานงานกับ
กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตของประเทศนั้น ๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่การด าเนินการต่อ
ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ที่ผ่านช่องทางทางการทูตลักษณะนี้มักเป็นการด าเนินการโดยใช้ “หลักต่างตอบ
แทน” ระหว่างกัน 
 การแสดงเจตนาทางการเมืองของประเทศไทยด้วยการเข้าเป็นรัฐภาคีของ อนุสัญญาสหประชาชาติ
เพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารเพ่ิมเติม ต่อมาได้ให้สัตยาบันต่อ
อนุสัญญาดังกล่าวแล้ว เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือต่อนานาชาติอย่างชัดเจน ซึ่งรัฐบาลไทยก็ได้ตรา
กฎหมายที่อนุวัติการตามอนุสัญญานี้เพิ่มข้ึนอีก 2 ฉบับ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ ได้โดยตรง คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมี
ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551 
 

แนวโน้มทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 เนื่องจากปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่กระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ซึ่งจะมีความซับซ้อนมากขึ้น มีผู้เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดที่มีจ านวนมากขึ้น และมีพ้ืนที่ในการ
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กระท าความผิดที่เกิดข้ึนในหลายประเทศ การสร้างกลไกป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ต้องอาศัยความ
ร่วมมือทางการเมืองระหว่างประเทศทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาคเพ่ือขยายความร่วมมือไปสู่กลไกการ
แก้ไขปัญหาภายในประเทศของตน สังคมโลกปัจจุบันที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเชื่อมโยงสังคม
โลกเข้าหากันอย่างใกล้ชิด มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน การค้ามนุษย์ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพและ
การไม่เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นปัญหาที่รัฐบาลแต่ละประเทศจ าเป็นต้องให้ความตระหนักและ
ก าหนดเป็นนโยบายของประเทศมากข้ึน เพ่ือให้การต่อต้านการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ตรงกัน
ข้าม หากประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กับนานาชาติย่อมได้รับ
ผลกระทบด้านการค้า การลงทุน และสูญเสียภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนานาชาติ ปัญหาดังกล่าวกลายเป็น
ปัญหาที่ผูกโยงกันเป็นระบบที่กระทบกับความมั่นคงของมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่างแยกกันไม่
ออก ความร่วมมือทางการเมืองระหว่างประเทศคือกลไกการขับเคลื่อนที่ส าคัญที่สุด เพ่ือเปิดทางไปสู่ความ
ร่วมมือด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

กิจกรรม 12.3.3 
 ประเทศไทยได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองอย่างไรบ้าง เพ่ือให้ความร่วมมือกับต่างประเทศในการ
ป้องกันและปราบปรามปัญหาค้ามนุษย์ จงยกตัวอย่าง 

แนวตอบกิจกรรม 12.3.3 
 ประเทศไทยได้แสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนต่อความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในระดับสากลด้วยการเข้าเป็นรัฐภาคีของ อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime: UNTOC) และพิธีสารเพ่ิมเติม ซึ่งต่อมาได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา
ดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้ตรากฎหมายภายในประเทศท่ีส าคัญอีก 2 ฉบับ เพื่ออนุวัติการ
กฎหมายภายในประเทศตามอนุสัญญานี้ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
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