๑

บทนำ
รายงานนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาอบรมภายใต้หัวข้อกฎหมายค้ามนุ ษย์ โดยจะสรุ ป
เนื้อหาสาระที่ได้จากการศึกษาอบรมภายใต้หัวข้อความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ความหมาย
ของการค้ามนุ ษย์และการย้ายถิ่นในกฎหมายระหว่างประเทศ การส่ งผูร้ ้ ายข้ามแดนและความ
ร่ วมมือรู ปแบบต่างๆ ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ และบทบาทของสถาบันวิจยั เพื่อการยุติธรรม
และอาชญากรรมระหว่างภูมิภาค (UNICRI) ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และนามาเปรี ยบเทียบกับ
กฎหมายไทย กลไกทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และมาตรการต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงการคุม้ ครองสิ ทธิของผูเ้ สี ยหายจากการกระทาความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ในประเทศไทยว่าเพียงพอและสอดคล้องกับหลักกฎหมายค้ามนุษย์ตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศหรื อไม่
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
๑. ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ความหมายของการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นใน
กฎหมายระหว่างประเทศ และนามาเปรี ยบเทียบกับกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
กับการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ในประเทศไทยมี ประสิ ทธิ ภาพและเพียงพอต่อการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์และคุม้ ครองสิ ทธิผเู ้ สี ยหายหรื อไม่
๒. ศึกษาความรู ้เ กี่ ยวกับการส่ งผูร้ ้ ายข้ามแดนและความร่ วมมื อระหว่างประเทศในรู ปแบบ
ต่างๆ ในการปราบปรามการค้ามนุษย์
๓. ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันวิจยั เพื่อการยุติธรรมและอาชญากรรมระหว่างภูมิภาค
(UNICRI) ในการต่อต้านการค้ามนุษย์
ขอบเขตกำรศึกษำ
๑. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์คืออะไรและการย้ายถิ่นในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ

๒

๒. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ภายใต้หลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
๓. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ภายใต้กฎหมาย
ระหว่างประเทศ
๔. เนื้อหาเกี่ยวกับการส่งผูร้ ้ายข้ามแดนและความร่ วมมือรู ปแบบต่างๆ ในการปราบปราม
การค้ามนุษย์
๕. ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันวิจยั เพื่อการยุติธรรมและอาชญากรรมระหว่างภูมิภาค
(UNICRI) ในการต่อต้านการค้ามนุษย์
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ ำจะได้ รับ
๑. นาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์คืออะไรและการย้ายถิ่นใน
กฎหมายระหว่างประเทศมาเปรี ยบเทียบกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ใน
ประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์วา่ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มีอยูค่ รอบคลุมการค้า
มนุษย์ในรู ปแบบต่างๆ และมีอุปสรรคในการบังคับใช้ในทางปฏิบตั ิหรื อไม่
๒. นาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุม้ ครองสิ ทธิของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศมาเปรี ยบเทียบกับการคุม้ ครองสิ ทธิของผูเ้ สี ยหายภายใต้กฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทยและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์วา่
มีการคุม้ ครองสิ ทธิของผูเ้ สียหายอย่างเพียงพอหรื อไม่และควรปรับปรุ งแก้ไขอย่างไร
๓. ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งผูร้ ้ายข้ามแดนและความร่ วมมือรู ปแบบต่างๆ ในการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์และนามาเปรี ยบเทียบกับมาตรการการส่งผูร้ ้ายข้ามแดนภายใต้กฎหมายใน
ประเทศไทยและความร่ วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ เพื่อวิเคราะห์วา่ มาตรการและความร่ วมมือที่มีอยูเ่ พียงพอหรื อไม่และควรแก้ไข
ปรับปรุ งอย่างไรให้สอดคล้องกับหลักสากล

๓

เนื้อหำกำรศึกษำอบรม
ควำมรู้ เบื้องต้ นเกีย่ วกับกำรค้ำมนุษย์ กำรค้ำมนุษย์ คืออะไร
และกำรย้ ำยถิ่นในกฎหมำยระหว่ ำงประเทศ
๑.

ความหมายของการค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Trafficking in person ซึ่ งมีผูใ้ ห้คาอธิ บายไว้มากมาย
เช่น การค้ามนุษย์เป็ นการก่ออาชญากรรมโดยการถือเอามนุษย์เป็ นสิ นค้าในการซื้ อขายแลกเปลี่ยน
เพื่อให้ผลประโยชน์ตกได้แก่บุคคลหรื อองค์กรอาชญากรรม และนับเป็ นการค้าทาสรู ปแบบใหม่ที่
อาศัยความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสถานการณ์ความไม่มนั่ คงในชี วิตและทรัพยสิ นของบุคคล
ด้อยโอกาสบางกลุ่ม เช่น ผูย้ ากไร้ ชนกลุ่มน้อย ชนพื้นเมือง เด็กและสตรี ผูอ้ พยพลี้ภยั บุคคลต่าง
ด้าว เพื่อนามาแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การบังคับให้คา้ ประเวณี หรื อบังคับใช้แรงงาน
ความหมายที่เป็ นที่ยอมรับมากที่สุดของการค้ามนุษย์ได้แก่ความหมายที่บญ
ั ญัติไว้ในพิธี
สารเพื่อป้องกันปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี และเด็ก (Protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) แนบท้าย
อนุ สัญ ญาสหประชาชาติ เ พื่ อ ต่ อ ต้า นอาชญากรรมข้า มชาติ ที่ จัด ตั้ง ในลัก ษณะองค์ก ร (United
Nations Convention against Transnational Organized Crime) หรื อพิธีสาร Palermo ซึ่งได้รับการลง
นามโดย ๑๒๐ ประเทศจาก ๑๔๘ ประเทศที่เข้าร่ วมประชุมที่เมืองปาเลอโมในประเทศอิตาลี เมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยพิธีสารดังกล่าวให้ความหมายของ “การค้ามนุษย์” ว่าหมายถึง
หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยูอ่ าศัยหรื อการรับไว้ซ่ ึงบุคคล ด้วยวิธีการขู่เข็ญ
หรื อด้วยการใช้กาลัง หรื อด้วยการบีบบังคับในรู ปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วย
การหลอกลวง ด้วยการใช้อานาจโดยมิชอบหรื อด้วยการใช้สถานะความเสี่ ยงภัยจาก การค้ามนุษย์
โดยมิชอบ หรื อมีการให้ หรื อรับเงิน หรื อผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่ งความยินยอมของบุคคล ผูม้ ี
อานาจ ควบคุมบุคคลอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อย
ที่สุด ให้รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี ของบุคคลอื่นหรื อการแสวงประโยชน์
ทางเพศในรู ปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรื อบริ การ การเอาคนลงเป็ นทาสหรื อการกระทาอื่น
เสมือนการเอาคนลงเป็ นทาส การทาให้ตกอยูใ่ ต้บงั คับ หรื อการตัดอวัยวะออกจากร่ างกาย

๔

จากความหมายดังกล่าวสามารถแยกองค์ประกอบของการกระทาที่ เป็ นการค้ามนุ ษ ย์
ได้ ๓ ประการ คือ
๑. พฤติการณ์การจัดหา ขนส่ง ส่งต่อ จัดให้อยูอ่ าศัย หรื อรับไว้ซ่ ึงบุคคล
๒.โดยใช้วิธีการข่มขู่ ใช้กาลัง การบังคับในรู ปแบบอื่น การลักพา ฉ้อโกง หลอกลวง การใช้
อานาจเหนื อ กว่า หรื อ การใช้สถานะความอ่ อนแอของบุ ค คลอื่ น หรื อ การให้ห รื อ รั บ เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อย่างอื่นเพื่อให้ได้ความยินยอมของบุคคลหนึ่งที่มีอานาจควบคุมบุคคลหนึ่ง
๓. วัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศในรู ปแบบอื่ น การบังคับใช้แ รงงานหรื อบริ การ การเอาคนลงเป็ นทาส หรื อการกระทาอื่ น
เสมือนการเอาคนลงเป็ นทาส การทาให้ตกอยูใ่ ต้บงั คับหรื อการบังคับตัดอวัยวะออกจากร่ างกาย
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บความหมายตามพิ ธี ส ารดัง กล่ า วกับ พระราชบัญ ญัติ ป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุ ษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของประเทศไทย จะเห็ น ว่าพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ได้บญ
ั ญัติไว้สอดคล้องกับพิธีสารดังกล่าว โดยได้บญ
ั ญัติถึงการกระทาที่
เป็ น ความผิดฐานค้ามนุษย์ไว้ในมาตรา ๖ ว่า
“ผูใ้ ดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระทาการอย่างหนึ่ งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) เป็ น
ธุระจัดหา ซื้ อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรื อส่ งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ ยวกักขัง จัดให้อยูอ่ าศัย หรื อรับ
ไว้ซ่ ึงบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อานาจโดยมิชอบ หรื อโดยให้
เงิ นหรื อผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแลให้
ความยินยอมแก่ผกู ้ ระทาความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรื อ (๒) เป็ นธุระ
จัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรื อส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยูอ่ าศัย หรื อรับไว้ซ่ ึ ง
เด็ก ผูน้ ้ นั กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์”
ลักษณะของการกระทาที่ เป็ นความผิดฐานค้ามนุ ษ ย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์มีความสอดคล้องในลักษณะเดียวกันกับนิยามความหมายตามพิธีสารฯ อัน
เป็ นพันธกรณี ร ะหว่างประเทศในด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนและหลักมนุ ษ ยธรรมที่ ประชาคมระหว่าง
ประเทศยึดถือ ทั้งนี้ การกระทาที่ จะเป็ นความผิดฐานค้ามนุ ษย์ตามบทบัญญัติในมาตรา ๖ นั้น
จะต้องเป็ นการกระทาที่มีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้ คือ
การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรื อเผยแพร่ วตั ถุหรื อสื่ อลามก การแสวงหา

๕

ประโยชน์ทางเพศในรู ปแบบอื่น การเอาคนลงเป็ นทาส การนาคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงาน
หรื อบริ การ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้าหรื อการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็ นการขูดรี ดบุคคล ไม่
ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรื อไม่กต็ าม
๒.

การปราบปรามการค้ามนุษย์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

ปั ญหาการค้ามนุ ษย์โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็กได้รับความสนใจและมีการรณรงค์มา
ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๙ และช่วงศตวรรษที่ ๒๐ โดยได้มีขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อหาทางยุติ
ปั ญหาที่เสมือนหนึ่ งการนาคนลงไปเป็ นทาส (White Slavery) โดยเฉพาะการนาหญิงและเด็กผิว
ขาวลงเป็ นทาสทางเพศโดยเข้าสู่ การค้าประเวณี ท้ งั ในยุโรปและในแผ่นดินใหม่ทวีปอเมริ กาเหนื อ
โดยมีความ พยายามจัดทากฎหมายระหว่างประเทศเพื่อดาเนิ นการแก้ไขป้ องกันปั ญหาการนาหญิง
และ เด็กผิวขาวลงไปเป็ นทาสทางเพศ ได้แก่
- ข้อตกลงะหว่างประเทศการปราบปรามการกระทาเสมือนหนึ่ งนาคนลงเป็ นทาส พ.ศ.
๒๔๔๗
- อนุสญ
ั ญาปราบปรามการกระทาเสมือนหนึ่งนาคนลงเป็ นทาส พ.ศ. ๒๔๕๓
- อนุสญ
ั ญาเรื่ องการปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๔๖๔
- อนุสญ
ั ญาเรื่ องการปราบปรามการค้าหญิงที่เป็ นผูใ้ หญ่ พ.ศ. ๒๔๗๖
จนกระทัง่ ในปั จจุบนั มี องค์กรอาชญากรรมเกิดขึ้นจานวนมากและมี การทางานอย่างเป็ น
เครื อข่าย การค้ามนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ภายในประเทศเดียวเท่านั้น แต่อาจเกิดขึ้นจากประเทศ
หนึ่ งไปสู่ อีกประเทศหนึ่ งและมี ความเกี่ยวพันกับหลายประเทศหลายภูมิภาค ประเทศต่างๆจึ งมี
ความพยายามในการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานต่างๆ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมที่เกิดขึ้นระหว่าง
ประเทศเช่นว่าซึ่ งนับวันจะเป็ นปั ญหาร้ ายแรงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เนื่ องจากในยุคปั จจุบนั เทคโนโลยี
การสื่ อ สารมี ค วามก้า วหน้า สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกัน ได้อ ย่า งไร้ พ รมแดนไม่ ว่า จะเป็ นระบบ
เศรษฐกิจ การเงิน การขนส่ ง การส่ งผ่านข้อมูล และการติดต่อสื่ อสารโดยใช้สื่ออินเทอร์ เนต เป็ น
เหตุให้บุคคลบางกลุ่มอาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีที่กา้ วหน้าดังกล่าวมาใช้ก่ออาชญากรรมค้า
มนุษย์ในลักษณะที่ยากต่อการสื บสวนและติดตามจับกุมผูก้ ระทาความปิ ด ประเทศต่างๆ จึงร่ วมมือ
กันเพื่อก่ อให้เกิ ดอนุ สัญญาและพิธีสารต่ างๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับการป้ องกันและปราบปรามองค์กร

๖

อาชญากรรมและอาชญากรรมประเภทที่มกั มีการดาเนินการข้ามประเทศ โดยพิธีสารและอนุสัญ ญา
ที่เกี่ยวข้องมีดงั ต่อไปนี้
- พิธีสารเพื่อป้ องกันปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี และเด็ก (Protocol
to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) แนบ
ท้าย อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จดั ตั้งในลักษณะองค์กร (United
Nations Convention against Transnational Organized Crime) หรื อพิธีสาร Palermo - วัตถุประสงค์
๓ ประการได้แก่ การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ การคุม้ ครองและให้ความช่วยเหลือผูเ้ สี ยหาย
และการส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างรัฐภาคีเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์สองประการแรก
อนุสัญญาเรื่ องอาชญากรรมข้ามชาติที่จดั ตั้งในลักษณะองค์กร (UN Convention Against
Transnational Organized Crime) ให้ความสาคัญกับพยานบุคคลซึ่ งถือเป็ นพยานหลักฐานสาคัญใน
การพิสูจน์ตวั ผูก้ ระทาความผิด จึงมุ่งส่ งเสริ มมาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุม้ ครองพยาน
โดยเฉพาะในคดีที่ผกู ้ ระทาความผิดมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มอาชญากรที่จดั ตั้งขึ้นในลักษณะองค์กรซึ่ งมี
ทั้งอิทธิ พล กาลังคม และทรัพย์สิน โดยกาหนดให้รัฐภาคีใช้มาตรการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการให้
ความคุม้ ครองพยาน ญาติและบุคคลที่ใกล้ชิดกับพยาน
- พิธีสารเลือกรั บ อนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก เรื่ อ งการค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่ อลามกที่
เกี่ยวกับเด็ก (Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child,
Prostitution and Child Pornography) ได้กาหนดมาตรการทางกฎหมายและการดาเนิ นการเฉพาะ
ด้านจากที่บญ
ั ญัติไว้ในอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก เพื่อส่ งเสริ มอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กในมาตราที่
เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้กาหนดให้การผลิต การแจกจ่าย การส่ งออก การนาเข้า การมีไว้ใน
ครอบครอง โดยเจตนา และการโฆษณาสื่ อลามกที่เกี่ยวกับเด็กถือเป็ นความผิดอาญา และเน้นให้
ความส าคัญ กับ การร่ ว มมื อ ที่ ใ กล้ชิ ด ยิ่ ง ขึ้ น ระหว่ า งรั ฐ บาลของรั ฐ ภาคี รวมถึ ง อุ ต สาหกรรม
อินเตอร์เน็ตด้วย
- อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเรื่ องการค้าบุคคลและการแสวงหาประโยชน์จากการเป็ นโสเภณี ของผูอ้ ื่น
(Convention for the Suppression of the Trafficking in the Persons and of the Exploitation of the
Prostitution of Others) มุ่งเน้นการลงโทษผูแ้ สวงหาประโยชน์จากการเป็ นโสเภณี ของผูอ้ ื่น อย่างไร
ก็ตามอนุสญ
ั ญานี้ไม่มีประสิ ทธิภาพในทางปฏิบตั ิ
-

๗

อนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก (Convention on the Rights of the Child) มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
หลักประกันที่จะช่วยเหลือคุม้ ครองเด็กซึ่งมีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี เว้นแต่เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะแล้ว โดยมี
สาระสาคัญคื อ มุ่งคุม้ ครองและรับรองสิ ทธิ เด็กในด้านต่างๆ ถือเป็ นกฎหมายระหว่างประเทศที่
สาคัญในการสร้ างแนวความคิ ดพื้นฐานที่ทาให้ประเทศต่างๆ กาหนดมาตรฐานและกฎหมายใน
ประเทศของตนเพื่อปกป้ องและคุม้ ครองเด็ก รวมถึงจัดการกับปั ญหากรณี เด็กเป็ นผูเ้ สี ยหายจาก
การค้ามนุ ษย์และพัฒนาฟื้ นฟูเด็กให้กลับสู่ สังคมอย่างปลอดภัย และลดแนวโน้มที่จะถูกกระทาซ้ า
หรื อถูกกระทาโดยมิชอบในด้านต่างๆ
-

๓. สถานการณ์และความพยายามในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
รัฐบาลไทยให้ความสาคัญกับการป้ องกันปราบปรามและแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์มาโดย
ตลอด เห็ น ได้จ ากการประกาศใช้บัง คับ พระราชบัญญัติ ว่า ด้วยการค้า หญิ ง และเด็ก หญิ ง พ.ศ.
๒๔๗๑ โดยมีสาระสาคัญว่า “ผูใ้ ดนาหรื อให้ผอู ้ ื่นนาหญิงหรื อเด็กหญิงเข้ามาในประเทศสยามเพื่อ
การรับจ้างให้เขาทาเมถุนกรรม ก็ดี พาหรื อให้ผอู ้ ื่นพาหญิงหรื อเด็กหญิงออกไปจากประเทศสยาม
เพื่อการรับจ้างให้เขาทาเมถุนกรรมก็ดี รับหรื อจาหน่ ายหญิงหรื อเด็กหญิงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
โดยที่ตนรู ้อยู่ว่ามีผูน้ าเข้ามาในประเทศสยามเพื่อการดัง่ ว่ามานั้นก็ดี ท่านว่ามี ความผิดต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิ นเจ็ดปี หรื อปรั บไม่เกินพันบาท หรื อทั้งจาและปรั บทั้งสองสถาน ถึงแม้กรรม
ทั้งหลายซึ่งประกอบกันเป็ นความผิดนั้น ได้กระทาไว้ในประเทศต่างกันก็ตาม ผูก้ ระทาผิด นั้นก็อาจ
ถูกฟ้องร้องและลงโทษได้”
สาหรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิงดังกล่าวถือว่าเป็ นกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับแรกของไทย เมื่อใช้บงั คับมาเป็ นเวลานาน ทาให้เกิด
ปั ญหาในการใช้บงั คับ กล่าวคื อยังมี ขอบเขตที่ จากัดทั้ง ในแง่ข องฐานความผิด และมาตรการที่
กาหนดไว้เพื่อป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิด เช่ น มาตรการเกี่ ยวกับการตรวจตรา
สอดส่ องเพื่อช่วยเหลือหรื อกักตัวหญิงหรื อเด็กเพื่อสอบสวน ข้อเท็จจริ งที่เป็ นประโยชน์ ในการ
ป้ องกันและปราบปรามการกระทาความผิด หรื อมาตรการในการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์แก่
หญิงและเด็กที่ถูกกระทายังไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับปรากฏว่ามีการกระทาความผิด
โดยการซื้อ ขาย จาหน่าย ชักพา หรื อจัดหาบุคคลไปด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสนอง
ความใคร่ แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น เพื่อการอนาจาร หรื อเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอันมิชอบ ด้วยวิธีการอัน

๘

เป็ น การคุกคามและกระทบกระเทือนต่อสวัสดิภาพของบุคคล นอกจากนั้นในส่ วนของผูก้ ระทาผิด
ยังมี พฤติ การณ์ ที่ กระทาการในรู ปของการตระเตรี ย มสมคบกันเป็ นขบวนการเชื่ อ มโยงทั้ง ใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่ งเป็ นพฤติการณ์ที่เป็ นอันตรายต่อสังคมอีกด้วย ในระยะเวลาต่อมา
จึ ง ได้มีก ารปรั บ ปรุ ง มาตรการในการป้ องกันปราบปรามและเพิ่ ม เติ ม มาตรการในการเยีย วยา
ช่วยเหลือหญิงและเด็กให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น โดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติ มาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐
นับจากวันใช้บงั คับพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและ
เด็กดังกล่าวเป็ นต้นมา พบว่าลักษณะของการกระทาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคล
มิได้จากัดแต่เฉพาะผูห้ ญิงและเด็กเท่านั้น นอกจากนี้ รูปแบบการกระทาความผิดยังมีวิธีการที่หลาย
หลายมากขึ้ น เช่ น การนาบุคคลเข้ามาค้าประเวณี ใน หรื อส่ งไปค้านอกราชอาณาจักร บังคับใช้
แรงงานบริ การหรื อขอทาน บังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรื อการแสวงหาประโยชน์โดยมิ ชอบ
ประการอื่น ซึ่งได้กระทาในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทย
ได้ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จดั ตั้งในลักษณะองค์กรและ
พิ ธี ส ารเพื่ อ ป้ อ งกัน ปราบปรามและลงโทษการค้า มนุ ษ ย์โ ดยเฉพาะผู ้ห ญิ ง และเด็ก เพิ่ ม เติ ม
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จดั ตั้งในลักษณะองค์กร ในระยะเวลา
ต่อมาจึงได้ยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกัน และปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๐ และประกาศใช้บงั คับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อให้การป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพันธกรณี ของ
อนุ สัญ ญาและพิ ธี ส ารภายใต้พ ระราชบัญ ญัติ ดัง กล่ า วได้มี ก ารจัด ตั้ง กองทุ น เพื่ อ ป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุ ษ ย์ รวมทั้ง ปรั บปรุ ง การช่ วยเหลื อ และคุ ้ม ครองสวัสดิ ภ าพผูเ้ สี ย หายให้
เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูเ้ สี ยหาย
พระราชบัญ ญัติ ป้ อ งกัน และปราบปรามการค้า มนุ ษ ย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และมีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
เป็ นต้น มาจนถึ ง ปั จ จุ บันและได้มี ก ารแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม หนึ่ ง ครั้ งโดยพระราชบัญ ญัติ ป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุ ษย์ในปั จจุบนั ที่มีความรุ นแรง ซับซ้อน และมีลกั ษณะเป็ นอาชญากรรมข้าม
ชาติ บทบัญญัติดงั กล่าวได้กาหนดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันและปราบปรามการค้า

๙

มนุ ษ ย์ โดยบทกาหนดโทษสาหรั บผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องกับการกระทาความผิดค้ามนุ ษ ย์ในวงกว้างขึ้ น
ปรับปรุ งบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และกาหนดระวางโทษให้หนักขึ้นสาหรับ
ผูก้ ระทาความผิดบางประเภท ทั้งนี้ นอกจากกาหนดโทษสาหรับความผิดฐานค้ามนุษย์แก่ผูล้ งมือ
กระทาความผิดและผูต้ ระเตรี ยมเพื่อกระทาความผิดแล้วยังกาหนดโทษสาหรับผูท้ ี่สนับสนุนการ
กระทาผิด อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุมหรื อที่พานักให้แก่ผกู ้ ระทาความผิด ช่วยเหลือ
ด้วยประการใดเพื่อให้ผูก้ ระทาผิดพ้นจากการจับกุม เรี ยก รั บ หรื อยอม จะรั บทรั พย์สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากผูก้ ระทาความผิดเพื่อมิให้ผูก้ ระทาความผิดถูกลงโทษ ชักชวน ชี้ แนะ หรื อ
ติ ด ต่ อ บุ ค คลให้เ ข้า เป็ นสมาชิ ก ขององค์ก รอาชญากรรมเพื่อ ประโยชน์ ใ นการกระทาความผิ ด
นอกจากนี้ยงั กาหนดโทษหนักขึ้นสาหรับผูก้ ระทาความผิดที่เป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา สมาชิ กสภา ท้องถิ่น ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พนักงานองค์การหรื อหน่ วยงานของรั ฐ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานรั ฐวิสาหกิ จ เจ้า
พนักงานหรื อกรรมการองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กรรมการ อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท า
งานและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติน้ ี รวมทั้งกาหนดให้ค วามผิดฐานค้ามนุ ษ ย์เป็ น
ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วย
นอกจากนี้พระราชบัญญัติเช่นว่ายังได้กาหนดให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผพู ้ บเห็นเหตุ
การค้ามนุ ษย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ และกาหนดมาตรการเพิ่มอานาจทางปกครองให้แก่
เจ้าหน้าที่ รวมทั้ง ในส่ วนของการช่ วยเหลือและคุ ้มครองสวัสดิ ภาพผูเ้ สี ย หายจากการค้ามนุ ษ ย์
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ได้กาหนดมาตรการที่สาคัญในการให้ความ
ช่วยเหลือและคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ไว้หลายประการ เช่น ให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่ งเป็ นผูเ้ สี ยหายจาก
การกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่ องอาหาร ที่พกั การรักษาพยาบาล การบาบัด
ฟื้ นฟูทางร่ างกายและจิ ตใจ การให้การศึ กษา การฝึ กอบรม การส่ ง กลับไปยัง ประเทศเดิ ม หรื อ
ภูมิลาเนาของผูน้ ้ นั โดยกาหนดให้ตอ้ งรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ สี ยหายก่อนด้วย รวมทั้งกาหนดให้
พนักงานสอบสวนหรื อพนักงานอัยการแจ้งให้ผเู ้ สี ยหายทราบในโอกาสแรกถึงสิ ทธิที่จะเรี ยกร้องค่า
สิ นไหมทดแทนอันเนื่ องมาจากการกระทาผิดฐานค้ามนุษย์และสิ ทธิ ที่จะได้รับความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนดาเนิ นคดีกบั ผูเ้ สี ยหายในความผิดฐาน
เข้ามา ออกไปหรื ออยู่ใน ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รั บอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมื อง

๑๐

ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ฐานปลอมหรื อใช้ซ่ ึ งหนังสื อเดินทางปลอมตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และการเข้า
ไปมัว่ สุมในสถานการค้าประเวณี เพื่อค้าประเวณี หรื อความผิดฐานเป็ นคนต่างด้าวทางานโดยไม่ได้
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจาก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุติธรรม
๔. ความแตกต่างระหว่างการค้ามนุษย์กบั การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ความหมายของการลักลอบขนคนเข้าเมืองหรื อการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบ
ขนคนเข้าเมือง หรื อการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน (People Smuggling) คือ การนาพาบุคคลที่
ประสงค์จะเดินทางเข้าไปยังประเทศอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ งโดยไม่ผ่านช่องทาง
และวิธีการตามที่ กฎหมายของประเทศนั้นๆ ได้กาหนดไว้และเมื่ อการดาเนิ นการดังกล่าวสาเร็ จ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ คือ สามารถนาพาบุคคลที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศได้เรี ยบร้อยแล้ว ผูท้ ี่
รับจ้างนาพาก็จะได้รับผลตอบแทนเป็ นเงินหรื อวัตถุอย่างอื่นจากผูป้ ระสงค์เดินทาง การค้ามนุ ษย์
กับการลักลอบขนคนเข้าเมืองหรื อการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานนั้น แม้จะมีความคล้ายคลึงกัน
แต่องค์ประกอบและวัตถุประสงค์แตกต่างกัน นอกจากนี้ บุคคลที่ถูกนาพาก็มีสถานะแตกต่างจาก
เหยือ่ หรื อผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งสามารถเปรี ยบเทียบความแตกต่างที่สาคัญได้ดงั นี้
๑. การค้ามนุษย์เป็ นความผิดที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต ร่ างกาย เสรี ภาพ และอนามัย
ของผูเ้ สี ยหายซึ่ งถูกบังคับ หลอกลวง นาตัวมาแสวงหาประโยชน์ ในรู ปแบบต่าง ๆ ขณะที่การ
ลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานเป็ นความผิดที่ ส่ง ผลกระทบต่ อความสงบ เรี ยบร้ อย ความมั่นคง
ปลอดภัยของประเทศที่มีการลักลอบเดินทางระหว่างกัน
๒. โดยทัว่ ไปแล้ว ผูเ้ สี ย หายจากการค้ามนุ ษ ย์ไ ม่ ไ ด้ยิน ยอมที่ จ ะถูก พามาแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ อย่างไรก็ตาม มี บางกรณี ที่ผูเ้ สี ยหายยินยอมหรื อเต็มใจที่จะถูกพามาจาก
ภูมิลาเนาของตน แต่ความยินยอมดังกล่าวมักเกิดจากการถูกหลอก หรื อใช้อุบายชักจูง ซึ่ งหากใน
ที่สุดแล้วผูเ้ สี ยหายตกอยูใ่ นสภาพถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น หลอกผูเ้ สี ยหายว่าจะพาไป
หางานทาที่กรุ งเทพฯ แต่เมื่อเดินทางมาถึงกลับถูกขายหรื อบังคับให้คา้ ประเวณี เช่นนี้ แล้วจะถือว่า
ผูเ้ สี ยหายให้ความยินยอมไม่ได้ เนื่ องจากความยินยอมดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความสมัครใจโดยแท้
กล่าวโดยสรุ ปคือ ในเรื่ องการค้ามนุษย์น้ นั ผูเ้ สี ยหายส่ วนใหญ่ไม่ได้ให้ความยินยอมที่จะถูกพามา

๑๑

แสวงหาประโยชน์โ ดยมิ ช อบ หรื อแม้จะมี บ้างที่ ใ ห้ค วามยินยอมในครั้ งแรก แต่ ค วามยินยอม
ดังกล่าวก็มกั จะเกิดจากการถูกหลอกลวง ถูกบังคับ หรื ออยูใ่ นภาวะจาเป็ นต้องยอมตาม ไม่สามารถ
ขัดขืนได้ เป็ นต้น ขณะที่การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน ผูท้ ี่ลกั ลอบข้ามแดนมานั้นยินยอมหรื อ
สมัครใจที่จะข้ามแดนไปที่ประเทศปลายทาง ผูร้ ับจ้างพาข้ามแดนเป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกใน
การข้ามแดนเท่านั้น และเมื่อข้ามแดนได้สาเร็ จแล้ว ผูท้ ี่ลกั ลอบข้ามแดนมีอิสระที่จะทาการใด ๆ
ตามแต่ที่ตนจะต้องการ ผูร้ ับจ้างจะไม่เข้ามายุง่ เกี่ยวอีกต่อไป
๓. วัตถุประสงค์ของการค้ามนุษย์ คือ การพา ผูเ้ สี ยหายไปแสวงหาประโยชน์ยงั สถานที่ที่
กาหนดไว้ ซึ่ ง ในทางกฎหมายถือว่า ผูก้ ระทามี เจตนาพิเศษเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิ ชอบ
(exploitative purpose) เช่น แสวงหาประโยชน์ทางเพศ บังคับใช้แรงงาน หรื อบริ การบังคับตัด
อวัยวะเพื่อการค้า เป็ นต้น ขณะที่การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐาน วัตถุประสงค์ของผูก้ ระทา
ความผิดฐานรับจ้างพาข้ามแดน คือ นาพาผูป้ ระสงค์ขา้ มแดนผ่านแดนไปได้ตามที่ตกลงกันไว้ โดย
มิได้มีเจตนาแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากผูล้ กั ลอบข้ามแดนนอกจากค่าจ้างที่ได้ตกลงกัน
๔. การค้ามนุษย์เป็ นการกระทาผิดที่เกิดขึ้นได้ท้ งั ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น
หลอกลวงหญิงจากทาง ภาคเหนือของประเทศเพื่อมาขายประเวณี ทาง ภาคใต้ของประเทศหรื ออาจ
ข้ามประเทศไปยัง ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง เป็ นต้น ขณะที่การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานเป็ น
ความผิดที่เกิดได้เฉพาะระหว่างประเทศ เท่านั้น เพราะวัตถุประสงค์ก็คือเป็ นการลักลอบพาคนจาก
ประเทศหนึ่งข้ามแดนไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
๕. ผูก้ ระทาความผิดจะเป็ นฝ่ ายสรรหาผูเ้ สี ยหายโดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น ผ่านตัวแทน
นายหน้า และมักมีการใช้อุบายหลอกลวงทาให้ผเู ้ สี ยหาย หลงเข้าใจผิดว่าจะไปประกอบอาชีพที่
มัน่ คงมี รายได้ดี หรื อบางรายใช้กาลังประทุษร้าย ทันทีที่ผูเ้ สี ยหายตกอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว
ผูเ้ สี ยหายจะไม่มีอานาจ ตัดสิ นใจ หรื อต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ สี ยหายต่อสู ้ ขัดขืน หรื อหาทาง
หลบหนี ผูค้ า้ มนุษย์มกั จะใช้ความรุ นแรงต่อผูเ้ สี ยหายและเมื่อผูเ้ สี ยหายถึงจุดหมาย ปลายทาง หรื อ
สถานที่ที่กาหนดให้ผูเ้ สี ยหายอยู่ ผูเ้ สี ยหายจะไม่อิสรภาพ จะถูกควบคุมจากผูค้ า้ มนุ ษย์ หรื อผู ้
แสวงหาประโยชน์จากผูเ้ สี ยหาย ขณะที่การลักลอบเข้าเมือง ผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานที่ประสงค์จะข้าม
แดนจะเป็ นผูม้ าติดต่อขอใช้บริ การจากผูร้ ับจ้างขนคนข้ามแดนโดยตรง หรื อจากการผ่านโฆษณา
เชิญชวน ผูร้ ับจ้างขนคนข้ามแดนจะมีอานาจควบคุมได้เฉพาะช่วงเวลาในการพาข้ามแดนเท่านั้น ถ้า
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ผูป้ ระสงค์จะข้ามแดนประเมินถึงความเสี่ ยงแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมที่ขา้ มแดนในช่วงเวลาดังกล่าว
แล้วเขาจะบอกเลิกก็ได้ ผูร้ ับจ้างขนคนข้ามแดนไม่มีอานาจบังคับ จึงไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้
ความรุ นแรง และเมื่อผูป้ ระสงค์ขา้ มแดนมาถึงที่หมายปลายทางตามที่ตกลงกัน ผูร้ ับจ้างขนคนข้าม
แดนก็สิ้นสุดภารกิจ
๕. การปกป้องคุม้ ครองผูเ้ สียหายโดยอาศัยกฎหมายอื่นนอกจากกฎหมายค้ามนุษย์
๕.๑ การคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายภายใต้หลักสิ ทธิมนุษยชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ปฏิญาณสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนมิใช่สนธิสญ
ั ญาหรื อข้อตกลงระหว่างประเทศจึงไม่
ก่อให้เกิดพันธะทางกฎหมายแก่รัฐที่ร่วมลงมติรับรอง โดยปฏิญาณสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน
รับรองสิ ทธิต่างๆดังต่อไปนี้
๑. การคุม้ ครองด้านสิ ทธิ อันเป็ นหลักประกันเกี่ ยวกับประโยชน์ที่บุคคลพึงจะได้รับ
ได้แก่
- การคุม้ ครองสิ ทธิตามธรรมชาติของบุคคล โดยบุคคลทั้งหลายเกิดมามีอิสระและ
เสมอภาคเท่าเทียมกัน ได้รับการคุม้ ครองทางชีวิตและร่ างกาย บุคคลมีสิทธิ ที่จะได้รับสัญชาติและ
เป็ นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง
- การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ที่จะได้รั บประโยชน์จากรั ฐ เช่ น บุ ค คลย่อมมี สิทธิ ได้รั บ
การศึกษา และสิ ทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากรัฐ เป็ นต้น
- การคุม้ ครองสิ ทธิของบุคคลที่จะได้รับการคุม้ ครองจากกระบวนการยุติธรรม เช่น
บุคคลต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน บุคคลมีสิทธิที่จะได้รับการคุม้ ครอง
ตามกฎหมาย
๒. การคุม้ ครองด้านเสรี ภาพ อันเป็ นหลักประกันเกี่ยวกับความเป็ นอิสระของบุคคลที่จะ
กระทากิ จกรรมภายในรั ฐ หนึ่ ง ๆ เช่ น เสรี ภาพในการนับถื อศาสนา เสรี ภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออก เสรี ภาพในการรวมกลุ่มและการทางานกันอย่างสงบสุข
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เมื่อพิจารณาจากคาปรารภและเนื้ อหาของปฏิญาณสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนแล้วย่อม
เห็นได้วา่ สิ ทธิมนุษยชนมีเจตจานองเพื่อพิทกั ษ์ปกป้ องเกียรติศกั ดิ์ สิ ทธิ เสรี ภาพและศักดิ์ศรี อนั เท่า
เทียมกันของมนุ ษยชน ดังนั้น การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี การผลิตหรื อ
เผยแพร่ วตั ถุหรื อสิ่ งลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรู ปแบบอื่น การเอาคนลงเป็ นทาส การ
นาคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรื อบริ การ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรื อการอื่นใดที่
คล้ายคลึงกันอันเป็ นการขูดรี ดบุคคล ไม่วา่ บุคคลนั้นจะยินยอมหรื อไม่กต็ าม ย่อมเป็ นการละเมิดต่อ
สิ ทธิมนุษยชนด้วยกันทั้งสิ้น
สิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับตามที่ได้บญั ญัติไว้ในปฏิญาณสากลว่า
ด้วยสิ ทธิมนุษยชนและอนุสญ
ั ญาต่างๆ เป็ นสิ ทธิที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ และรัฐก็ไม่สามารถระงับ
สิ ทธิดงั กล่าวของพลเมืองของตนได้โดยปราศจากเหตุผล ในระดับนานาชาติน้ นั มีขอ้ ตกลงร่ วมกัน
ว่าจะไม่มีประเทศใดอ้างอธิปไตยของประเทศเพื่อละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนของพลเมืองได้ แม้ประเด็น
นี้จะยังคงเป็ นประเด็นทางการเมืองที่มีความละเอียดอ่อน แต่ฉนั ทามติในจ้อตกลงร่ วมกันนี้ได้รับ
การยอมรับจองประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ไม่วา่ ประเทศเหล่านั้นจะมีการพัฒนาในระดับใดก็ตาม
อย่างไรก็ตามการประยุกต์ใช้หลักสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ปรากฏอยูใ่ นกฎหมายระหว่าง
ประเทศและกฎหมายภายในประเทศนั้นมักมีอุปสรรคดังต่อไปนี้
เนื่ องจากการดาเนิ นการเพื่อการปกป้ องสิ ทธิ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย
หรื อกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุ งขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม ศาล กลไกการบังคับ
ใช้กฎหมาย ในแต่ละประเทศเพื่อปกป้องสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของกลุ่มที่เสี่ ยงต่อการถูกละเมิด
สิ ทธิ ซึ่ งอาจมี อุปสรรคและต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในแต่ละประเทศในการปรั บปรุ งแก้ไข
กฎหมาย กฎระเบี ย บ และกลไกทางกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ เ กี่ ย วข้อ ง อาทิ เ ช่ น การจัด ตั้ง
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่ งหลายประเทศได้ดาเนิ นการไปแล้ว อันเป็ นการรับรอง
คุม้ ครองและช่วยเหลือผูถ้ ูกละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
- ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ในเรื่ องการเคารพสิ ทธิ ของพลเมื อง เช่ น “สิ ทธิ ในการ
พัฒนา” และ “การขจัดความยากจน” ซึ่ งรัฐบาลในหลายประเทศไม่สามารถจัดการให้แก่พลเมือง
ของตนเองได้ เนื่ องจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยหลายกลุ่มภายในประเทศนั้นเอง รวมทั้งประชาชนและกลุ่ม
คนชายขอบขาดความตระหนักและทักษะในการแสดงออกเพื่อยืนยันของตนเอง นอกจากนี้ ยงั มี
-
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บรรทัดฐานและค่านิ ยมทางวัฒนธรรมนานัปการที่เป็ นเกณฑ์ในการจัดลาดับชั้นของสิ ทธิ และมัก
เป็ นตัวชี้ขาดว่าจะมีการดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักแก่งกฎหมายหรื อไม่
- สิ ทธิ ของผูห
้ ญิงและเด็กที่ได้รับการรับรองในปฏิญาณสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนและ
กฎหมายระดับ ประเทศมัก ถู ก ล่ ว งละเมิ ด เนื่ อ งมาจากวัฒ นธรรมและบรรทัด ฐานทางสั ง คม
กาหนดให้ผหู ้ ญิงและเด็กมีสถานภาพต่ากว่าผูช้ าย
- บางประเทศไม่มีกฎหมายคุม
้ ครองปกป้องสิ ทธิของผูอ้ พยพ แรงงานเด็กและผูท้ ี่ตกเป็ น
เหยือ่ จากการค้ามนุษย์ หรื อแม้จะมี แต่กม็ ีปัญหาในการบังคับใช้หรื อบังคับใช้กฎหมายได้อย่างไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ เนื่ องจากการติ ดสิ นบน ข้อขัดแย้งหรื อความไม่ชัดเจนในตัวกฎหมายเอง
อคติ ทางจารี ตประเพณี ต่อผูห้ ญิงและเด็ก และบางครั้งกฎหมายก็มุ่งปราบปรามลงโทษผูก้ ระทา
ความผิดมากกว่าคุม้ ครองปกป้องผูเ้ สี ยหาย ชะตากรรมของผูเ้ สี ยหายจึงมักจบลงที่การถูกลงโทษใน
ความผิดฐานเข้าเมื องโดยผิดกฎหมายและเนรเทศกลับสู่ ประเทศต้นทาง โดยที่ มีน้อยกรณี ที่ฝ่าย
นายจ้างและผูค้ า้ มนุ ษย์จะถูกนาตัวมาดาเนิ นคดี และได้รับการลงโทษ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้บริ การการ
ค้าประเวณี กม็ กั จะถูกลงโทษน้อยมากเช่นเดียวกัน
ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันที่สิทธิ มนุ ษยชน ศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ ความ
เสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการรับรองคุม้ ครองภายใต้รัฐธรรมนู ญและกฎหมายต่างๆ และตาม
สนธิ สัญญาที่ ประเทศไทยมี พนั ธกรณี จะต้องปฏิ บตั ิ ตาม การทาความเข้าใจในเรื่ องหลักสิ ทธิ
มนุษยชนและความรับผิดชอบของรัฐย่อมทาให้แต่ละประเทศตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิ
ตามข้อผูกพันภายใต้หลักสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ทาให้การเรี ยกร้องดาเนินการให้ได้ในนาม
ของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ กระตุน้ ให้รัฐตระหนักถึงความสาคัญใน
การรับรองสิ ทธิ ของบุคคลในการย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาชี วิตที่ดีกว่า รวมถึงการปกป้ องคุม้ ครอง
ผูเ้ สี ยหายจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
๕.๒ การคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายภายใต้กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรื อ ILO) จัดตั้งขึ้น
เมื่อ ค.ศ.๑๙๑๙ เป็ นหน่วยงานชานาญพิเศษในระบบของสหประชาชาติที่มีภารกิจเพื่อแสวงความ
เป็ นธรรมทางสังคมและส่ งเสริ มการทางานที่มีคุณค่าสาหรับชายและหญิงทุกที่โดยไม่คานึ งถึงเชื้อ
ชาติ เพศ มิติหญิงชาย หรื อภูมิหลังทางสังคม ILO ทางานสู่ เป้ าหมายนี้ โดยผสมผสานการกาหนด
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มาตรฐานต่างๆ เข้ากับการให้ความร่ วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยมี อนุ สัญญา
จานวน ๘ ฉบับด้วยกันที่มีความสาคัญยิง่ อันเป็ นอนุสญ
ั ญาที่ ILO มีนโยบายส่งเสริ มและติดตามผล
ให้ประเทศสมาชิ กปฏิบัติให้สอดคล้องกับอนุ สัญญาทั้ง ๘ ฉบับ นี้ แม้จะไม่ได้ให้สัตยาบันก็ตาม
เนื่ องจากเป็ นอนุ สัญญาที่กาหนดมาตรฐานแรงงาน เกี่ยวกับประเด็นหลัก ๔ ประการ โดยไม่
คานึงถึงสัญชาติหรื อสถานะความเป็ นผูย้ า้ ยถิ่น อันได้แก่
๑. เสรี ภาพในการสมาคมและการยอมรับสิ ทธิ ในการร่ วมเจรจาต่อรอง ซึ่ งได้แก่อนุสัญญา
ฉบับ ที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุ ้มครองสิ ทธิ ในการรวมตัว (Freedom of
Association and Protection of the Right to Organize) ค.ศ. ๑๙๔๘ และอนุสัญญาฉบับที่ ๙๘ ว่า
ด้วยสิ ทธิ ในการรวมตัวและการร่ วมเจรจาต่อรอง (Right to Organize and Collective Bargaining)
ค.ศ. ๑๙๔๙ อนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ ว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและสิ ทธิ ในการรวมตัวและเจรจา
ต่อรองถือเป็ นอนุ สัญญาที่เป็ นหลักการพื้นฐานด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนที่สาคัญที่สุดหลักการหนึ่ งของ
ILO
๒. การขจัดแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานในทุกรู ปแบบ ซึ่ งได้แก่อนุสัญญาฉบับที่
๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ (Forced Labour) ค.ศ. ๑๙๓๐ และอนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วยการ
ยกเลิกแรงงานบังคับ (Abolition of Forced Labour) ค.ศ. ๑๙๕๗ อนุสญ
ั ญาทั้ง ๒ ฉบับ เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการระงับการใช้เกณฑ์แรงงานหรื อแรงงานบังคับทุกรู ปแบบ ภายในระยะเวลาที่ส้ นั ที่สุด
เท่าที่จะทาได้
๓. การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กให้เป็ นผล ซึ่ งได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๓๘ ว่าด้วยอายุข้ นั
ต่า (Minimum Age) ค.ศ. ๑๙๗๓ และ อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๑๘๒ ว่าด้วยรู ปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการ
ใช้แรงงานเด็ก (Worst Forms of Child Labour) ค.ศ. ๑๙๙๙ อนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับเกี่ยวข้องกับการ
ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กและเพิ่มอายุข้ นั ต่า นการทางานให้สูงขึ้น แต่ไม่ควรต่ากว่า ๑๕ ปี
๔. การขจัดการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงานและอาชีพ ซึ่งได้แก่อนุสญ
ั ญาฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน (Equal Remuneration) ค.ศ. ๑๙๕๑ และ อนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วย
การเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างงานและอาชี พ) (Discrimination (Employment and Occupation)) ค.ศ.
๑๙๕๘ อนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับเกี่ยวข้องกับการขจัดการเลือกปฏิบตั ิใดๆ ในการจ้างงาน ส่ งเสริ ม
ความเสมอภาคของโอกาสและปฏิบตั ิในการจ้างงานและอาชีพ
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๕.๓ การคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายภายใต้กฎหมายผูล้ ้ ีภยั
ข้อ ๑ แห่ งอนุ สัญญาว่าด้วยสถานภาพของผูล้ ้ ีภยั ประกอบกับข้อ ๑ แห่ งพิธีสารเลือกรับว่า
ด้วยสถานภาพของผูล้ ้ ีภยั ซึ่ งเป็ นตราสารระหว่างประเทศหลักที่วางรากฐานด้านกฎหมายผูล้ ้ ีภยั ใน
สังคมระหว่างประเทศ ได้ให้นิยามคาว่า “ผูล้ ้ ีภยั (refugee)” ไว้ว่าหมายถึง บุคคลที่อยูน่ อกอาณาเขต
ประเทศแห่งสัญชาติของตน ซึ่งมีความหวาดกลัวอันมีมูลว่าจะต้องถูกประหัตประหารด้วยเหตุแห่ ง
เชื้ อชาติ ศาสนา สัญชาติ สมาชิ กภาพในกลุ่มทางสังคม หรื อความคิ ดเห็ นทางการเมื อง และไม่
สามารถหรื อไม่ ยิน ยอมจะรั บการคุ ้ม ครองจากประเทศแห่ ง สัญชาติ ข องตนด้วยเหตุ แ ห่ ง ความ
หวาดกลัวนั้น และยังหมายความรวมถึง บุคคลไร้สัญชาติซ่ ึ งอยูน่ อกอาณาเขตประเทศแห่ งถิ่นที่อยู่
ประจาเดิมของตน และไม่สามารถหรื อไม่ยินยอมจะรับการคุม้ ครองจากประเทศดังกล่าวด้วยเหตุ
แห่งความหวาดกลัวในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ คาว่า “ประหัตประหาร (persecution)” แม้มิได้มีนิยาม
ชัดเจนว่าหมายถึงอะไร แต่อาจสามารถตีความประกอบกับข้อ ๓๓ ของอนุ สัญญาฯ ซึ่ งวางหลัก
เกี่ยวกับหลักการห้ามผลักดันกลับ (non-refoulement) ได้ว่าหมายถึง อันตรายต่อชีวิตและเสรี ภาพ
(threat to life or freedom) และยังหมายรวมถึงการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงได้ อย่างไรก็ดี
สถานภาพผูล้ ้ ีภยั จะไม่สามารถให้แก่บุคคลที่กระทาอาชญากรรมต่อสันติภาพ อาชญากรรมสงคราม
อาชญากรรมต่อมนุ ษยชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงไม่ให้แก่บุคคลที่กระทาความผิด
ร้ายแรงที่ไม่ใช่ความผิดทางการเมืองก่อนเข้าสู่ ประเทศที่รับตนเป็ นผูล้ ้ ีภยั หรื อบุคคลที่กระทาการ
อันขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติ
นอกจากตราสารข้างต้นแล้ว ตราสารระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนหลายฉบับแม้จะ
ไม่ได้ให้นิยามของผูล้ ้ ีภยั ไว้โดยชัดแจ้ง แต่ก็ยงั มีการกล่าวถึงสิ ทธิ ของผูล้ ้ ีภยั บางประการเป็ นการ
เฉพาะเจาะจง เช่น ข้อ ๒๒ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก (Convention on the Right of Child) ซึ่ ง
กาหนดให้เด็กที่ ได้รับสถานะเป็ นผูล้ ้ ีภยั หรื อร้องขอสถานะผูล้ ้ ีภยั ได้รับความคุม้ ครองและความ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามที่กาหนดในอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็กและตราสารระหว่างประเทศ
อื่น ข้อ ๓ ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบตั ิหรื อการลงโทษอื่นที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรม หรื อยา่ ยีศกั ดิ์ศรี ซึ่งเน้นย้าหลักการเกี่ยวกับการห้ามผลักดันกลับในบริ บทของกรณี ที่
บุคคลที่ถูกผลักดันกลับอาจถูกทรมานได้ อีกทั้งตราสารระหว่างประเทศบางฉบับก็อาจให้ความ
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คุ ้ม ครองครอบคลุม ถึ ง ผูล้ ้ ี ภัย เช่ น อนุ สัญญาว่า ด้วยการขจัดการเลื อกปฏิ บัติทางเชื้ อชาติ ในทุ ก
รู ปแบบ) เป็ นต้น นอกจากนี้ ตราสารระหว่างประเทศบางฉบับอาจมีความเกี่ ยวข้องกับบุคคลที่ มี
ลักษณะใกล้เคียงกับผูล้ ้ ีภยั เช่น อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการลดความไร้สญ
ั ชาติ อนุสัญญาว่า
ด้วยสถานภาพของบุคคลไร้สญ
ั ชาติ หรื ออนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการคุม้ ครองสิ ทธิ ของแรงงานโยกย้ายถิ่น
ฐานและสมาชิกในครอบครัว เป็ นต้น
นอกจากนี้ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (Universal Declaration of Human Rights)
ข้อ ๑๔ ยังได้กล่าวถึงสิ ทธิในการลี้ภยั ในฐานะสิ ทธิ มนุษยชนไว้ค่อนข้างชัดเจน เช่น ระบุว่า บุคคล
ทุกคนมีสิทธิในการแสวงและได้รับที่ล้ ีภยั (asylum) ในประเทศอื่นจากการประหัตประหาร แต่สิทธิ
นี้ จะกล่าวอ้างมิได้ในกรณี การดาเนิ นคดีที่เกิดขึ้นจากความผิดที่มิใช่ความผิดการเมืองโดยแท้ และ
กรณี ที่บุคคลนั้นกระทาการอันขัดต่อวัตถุประสงค์ของสหประชาชาติ
อย่างไรก็ตามแม้ประเทศต่างๆ จะได้ร่วมกันรับรองสิ ทธิของผูล้ ้ ีภยั ในลักษณะต่างๆ ดังที่ได้
กล่าวข้างต้นแล้ว แต่ปัญหาผูล้ ้ ีภยั ก็ยงั คงถูกยกเป็ นประเด็นทางมนุ ษยธรรมที่มีกฎหมายระหว่าง
ประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะถึงแม้จะมีการรับรองว่าสิ ทธิ แสวงหาที่ล้ ีภยั เป็ นสิ ทธิ มนุษยชนแต่รัฐ
ต่างๆ ก็ยงั ลาบากใจเมื่อต้องกลายเป็ นรัฐผูใ้ ห้ล้ ีภยั โดยการลี้ภยั สามารถแบ่งออกเป็ น ๒ ลักษณะ
๑.การลี้ทางดินแดน (territorial asylum) หมายถึง การขอลี้ภยั เพือ่ เข้าไปอยูใ่ นดินแดนของ
รัฐผูใ้ ห้ล้ ีภยั ซึ่งขึ้นกับการตัดสิ นใจของรัฐดินแดนว่าจะให้ล้ ีภยั หรื อไม่ โดยพิจารณาจากพันธกรณี
ในข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐนั้น
๒.การลี้ภยั ทางทูต (diplomatic asylum) หมายถึง การลี้ภยั ที่ผขู ้ อลี้ภยั เข้าไปอยูใ่ นสถานทูต
ของรัฐผูใ้ ห้ล้ ีภยั ซึ่งตั้งอยูใ่ นดินแดนของรัฐที่ตอ้ งการตัวผูข้ อลี้ภยั เอง
ปั จ จุ บั น สมั ช ชาใหญ่ ส หประชาชาติ ไ ด้ จั ด ตั้ งส านั ก งานข้ า หลวงใหญ่ ผู ้ล้ ี ภั ย แห่ ง
สหประชาชาติข้ ึน เพื่อคุม้ ครองและแก้ปัญหาของผูล้ ้ ีภยั ทัว่ โลก รวมทั้งปกป้ องสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของ
ผูล้ ้ ีภยั โดนเฉพาะสิ ทธิที่อาศัยอยูอ่ ย่างปลอดภัยในประเทศอื่นเพื่อเตรี ยมพร้อมที่จะส่ งกลับประเทศ
ต้นทางตามที่ผลู ้ ้ ีภยั ต้องการ หรื อ เพื่อที่จะส่งไปยังประเทศที่สาม
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ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ น้ ั น องค์ ก รระหว่ า งประเทศเพื่ อ การย้า ยถิ่ น
(International Organizational for Migration) ได้กาหนดนิ ยามของตนขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยพิจารณาว่าการค้ามนุษย์น้ นั เกิดขึ้นเมื่อ “ผูย้ า้ ยถิ่นได้รับการจ้างงานอย่างผิดกฎหมาย
เช่ น ถูกจัดหา ถูกลักพา ขาย เป็ นต้น และ/หรื อ ถูกเคลื่ อนย้าย ไม่ ว่าจะภายในประเทศหรื อข้าม
พรมแดนระหว่างประเทศ และในระหว่างส่ วนใดของกระบวนการนี้ ตัวกลางซึ่ งคือนักค้ามนุ ษย์
ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรื อผลประโยชน์อื่น โดยการใช้อุบายหลอกลวง การบีบบังคับ
และ/หรื อการแสวงหาประโยชน์อื่นโดยการใช้อุบายหลอกลวง การบีบบังคับและ/หรื อการแสวงหา
ประโยชน์ในรู ปแบบอื่นภายใต้เงื่อนไขซึ่งละเมิดสิ ทธิข้ นั พื้นฐานของผูย้ า้ ยถิ่น”
ในส่ วนของประเทศไทย เนื่ องจากประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็ นรัฐภาคีในอนุสัญญาว่าด้วย
สถานภาพผูล้ ้ ีภยั ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงไม่จาต้องปฏิบตั ิตามหลักการต่างๆ ที่กาหนดไว้ในอนุสัญญา
ตามที่กล่าวมาข้างต้น และเมื่อไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับผูล้ ้ ีภยั ผูล้ ้ ีภยั ทุกสัญชาติที่อาศัยอยูข่ องค่ายจึงถูก
กาหนดว่าเป็ นผูท้ ี่อยู่ในประเทศโดยผิดกฎหมาย แต่ได้รับการยอมรับว่าเป็ นผูห้ นี ภยั ความตายจาก
สงคราม ซึ่ งได้มี การออกเอกสารรั บรองให้เพีย งแต่รั บรองคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชนและสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงมีการดาเนิ นการที่ขดั กับหลักการห้ามผลักดันกลับในหลายโอกาส
เช่น การผลักดันผูแ้ สวงหาการลี้ภยั ชาวโรฮิ งญาออกนอกน่านน้ า อีกทั้งการที่มิได้ออกกฎหมายผูล้ ้ ี
ภัยโดยตรง ทาให้กฎหมายหลักที่ ไทยใช้บงั คับได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมื อง ๒๕๒๒ เพื่อ
คุ ้ม ครองสิ ทธิ ข องคนที่ ห นี ภัย ความตายมาจากประเทศของตัว เองได้ โดยไม่ ต้อ งเกี่ ย วข้อ งกับ
อนุ สัญญาระหว่างประเทศแต่อย่างใด ขณะเดี ย วกันแม้กฎหมายระหว่างประเทศ หรื อกฎหมาย
ภายในประเทศจะยังไม่มีออกมาคุม้ ครองผูล้ ้ ีภยั แต่ในทางปฏิบตั ิ รัฐบาลไทยได้พยายามเลือกใช้
วิธีการอื่นๆ ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม โดยให้ความสนับสนุนช่วยเหลือและอานวยความสะดวก
เกี่ยวกับผูอ้ พยพหนี ภยั เข้ามาในดินแดนไทยอย่างต่อเนื่ อง โดยให้ความคุม้ ครองต่อผูอ้ พยพ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ มากกว่าการใช้วิธีการผลักดันส่ งกลับประเทศ หรื อดาเนิ นคดีฐาน
เข้าเมืองผิดกฎหมาย เช่น รัฐบาลไทยทาบันทึกข้อตกลงร่ วม (MOU) กับ UNHCR เพื่อจัดตั้งค่ายผูล้ ้ ี
ภัย หรื อ ที่ พกั พิงชั่วคราวของผูล้ ้ ีภัยชาวพม่ ากว่า ๙๐,๐๐๐ คน เป็ นจานวน ๙ แห่ ง ในจังหวัด
กาญจนบุรี ตาก แม่ฮ่องสอน เป็ นต้น หรื อในยุคการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของเขมรแดง รัฐบาลไทยก็เคย
จัดตั้งค่ายพักพิงชัว่ คราวให้ผลู ้ ้ ีภยั ชาวกัมพูชาเช่นกัน
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สาเหตุที่ประเทศไทยไม่เข้าเป็ นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยผูล้ ้ ีภยั เนื่ องจากการเข้าเป็ นรัฐภาคีจะ
เป็ นการผูกมัดตนเองในการปฏิบตั ิการทางานในเรื่ องผูล้ ้ ีภยั ของ UNHCR เพราะประเทศไทยมีภาระ
ผูกพันที่ จะต้องปฏิบตั ิ ตามและในอนุ สัญญาว่าด้วยผูล้ ้ ีภัยนั้นได้มีการให้สิทธิ ต่างๆแก่ผูล้ ้ ีภยั ซึ่ ง
ประเทศไทยมองว่ายังไม่เหมาะสม จึงก่อให้เกิดการปฏิบตั ิที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนของผูห้ นี
ภัยความตาย เช่น ในเรื่ องของสิ ทธิ เท่าเทียมกับประชาชน ในความเป็ นจริ งจะเห็นได้ว่า ผูห้ นี ภยั
ความตายจะได้รับสิ ทธิที่แตกต่างกันออกไป เช่น สิ ทธิในการทางานโดยหลักผูห้ นี ภยั ความตายที่อยู่
ในค่ า ยไม่ ได้รั บ สิ ทธิ ในการให้ท างาน อัน เป็ นการละเมิ ดสิ ท ธิ ข้ ันพื้ น ฐานที่ บุ ค คลมี สิ ทธิ เลื อ ก
ประกอบอาชี พได้เองอย่างอิสระ แต่ถา้ อยู่นอกค่ายและอยู่ในกลุ่มของผูถ้ ือบัตรชาวเขาก็จะได้รับ
อนุ ญาตทางานในพื้นที่ ที่จากัด แต่ ถา้ เป็ นผูถ้ ื อบัตรต่ างด้าวจะได้ทางาน ในหลายพื้นที่ แ ต่จากัด
ประเภทของงาน การห้ามผูห้ นี ภยั ความตายออกนอกค่าย การให้กินอาหารเหมือนเดิมทุกวันซึ่ งมี
คุณภาพต่า การที่ผทู ้ ี่อยูอ่ าศัยในค่ายไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา เป็ นต้น ซึ่งประเทศไทยมองว่าการร
เข้า เป็ นภาคี อ าจจะส่ ง ผลเสี ย มากกว่า ผลดี โดยผลดี คื อ จะท าให้รั ฐ ไทยได้รั บ การยอมรั บ จาก
ต่างประเทศว่าเป็ นประเทศที่ มีสิทธิ มนุ ษยชนตามมาตรฐานหลักสากล แต่ผลเสี ยคือ รัฐไทยต้อง
ผูกมัดตนเองดูแลผูล้ ้ ีภยั ตลอดไป
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กำรส่ งผู้ร้ำยข้ ำมแดนและควำมร่ วมมือรู ปแบบต่ ำงๆ
ในกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
ความร่ วมมื อกันระหว่างประเทศในการการปราบปรามการค้ามนุ ษย์มีหลายรู ปแบบทั้ง
ทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น พิธีสารเพื่อการป้ องกันและปราบปรามการค้าและลงโทษ
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรี และเด็กเพิ่มเติมอนุสัญญา สนธิ สัญญาระหว่างประเทศทั้งเป็ นพหุ ภาคี
ทวิภาคี ความร่ วมมื อระหว่างภู มิ ภาค อาจเป็ นความร่ วมมื อทั่วไป ความร่ วมมื อเฉพาะด้าน ค า
ประกาศ ข้อสงวนในการทาสนธิ สัญญา หลักกฎหมายมหาชนหรื อหลักทางการทูต เช่น หลักต่าง
ตอบแทน เมื่อรัฐใดรัฐหนึ่งสัญญาว่าจะทาอะไร อีกรัฐจะทาตอบแทน
๑. ความร่ วมมือกันทางกฎหมายระหว่างประเทศ
รู ปแบบความร่ วมมือกันทางกฎหมาย (Mutual Legal Assistance) เช่น
- อนุสัญญาองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime Convention) กาหนดมาตรฐานขั้นต่า
เกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิในการส่ งผูร้ ้ายข้ามแดน กาหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์สามารถส่ งผูร้ ้ายข้าม
แดนได้ โดยรัฐสมาชิกต้องกาหนดในสนธิ สัญญาหรื อกฎหมายภายในให้สามารถส่ งผูร้ ้ายข้ามแดน
ในความผิดฐานดังกล่าวได้ ในทางปฏิบตั ิตอ้ งพิจารณาว่ารัฐที่ถูกร้องขอให้ส่งผูร้ ้ายข้ามแดนกับรัฐที่
ร้องขอให้ส่งผูร้ ้ ายข้ามแดนเป็ นรัฐภาคีในอนุ สัญญาหรื อเคยตั้งข้อสงวนไว้ในอนุ สัญญาดังกล่าว
หรื อไม่ ถ้ารัฐเหล่านั้นให้สัตยาบันแล้วอาจต้องปฏิบตั ิตามทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ว่ารัฐเหล่านั้นใช้ระบบเอก
นิยมหรื อทวินิยม ทั้งนี้ในข้อ ๑๘ ของอนุสญ
ั ญานี้ได้ระบุวา่ ในความผิดค้ามนุษย์ รัฐมีหน้าที่ตอ้ งให้
ความร่ วมมือในการดาเนิ นการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่ งผูร้ ้ายข้ามแดน และไม่มีกฎหมายอื่นระบุ
เฉพาะเจาะจง ให้เอาหลักตามอนุสญ
ั ญานี้มาใช้ได้ ตราบเท่าที่ไม่ขดั กับกฎหมายภายใน - อนุ สัญญาระหว่างอเมริ กนั ว่าด้วยการค้ามนุ ษย์ในเด็ก (Inter-American Convention on
International Traffic of Minors)
- อนุสัญญาการค้ามนุษย์แห่ งยุโรป (European Trafficking Convention) และพิธีสารเลือก
ปฏิบตั ิ (CRC Optional Protocol)
- อนุสญ
ั ญาจาการ์ตา้ ก็ได้กาหนดรู ปแบบความผิดที่สามารถส่งผูร้ ้ายข้ามแดนไว้ดว้ ยเช่นกัน
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- หลักพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น หลักสุจริ ต และหลักต่างตอบแทน
๒. หลักการส่งผูร้ ้ายข้ามแดนจากคาพิพากษา (Case law)
ในคดี Nigeria Attorney General v. Kingsley Edegbe ศาลในประเทศไนจีเรี ยวางหลักว่า
หากระหว่างประเทศผูร้ ับคาร้องขอและประเทศที่ร้องขอไม่มีสนธิ สัญญาหรื อข้อตกลงระหว่างกัน
ก็ไม่จาต้องส่ ง ผูร้ ้ ายข้ามแดนให้แก่กัน ลาพังการลงนามในสนธิ สัญญาอาชญากรรมข้ามชาติ ไม่
เพียงพอจะบังคับให้ตอ้ งส่งผูร้ ้ายข้ามแดน
ในคดี Case No II Aka 295/2 (Poland) มีการกระทาความผิดค้ามนุษย์เกิดขึ้นในประเทศ
โปแลนด์ ต่อมาผูเ้ สี ยหายกลับประเทศเบลารุ สไปแล้ว ประเทศโปแลนด์ขอความร่ วมมือให้ประเทศ
เบลารุ สช่วยสื บพยานปากผูเ้ สี ยหาย ต่อมามีการนาคาเบิกความของพยานปากนี้ มาใช้และลงโทษ
ผูก้ ระทาความผิด ผูก้ ระทาความผิดโต้แย้งว่า การสื บพยานในประเทศเบลารุ สไม่ชอบ ศาลวินิจฉัย
ว่า การสื บพยานในต่างประเทศมีค่าเท่ากับการสื บพยานภายในประเทศโปแลนด์เอง
๓. การติดต่อสื่ อสารประสานความร่ วมมือระหว่างรัฐ
สนธิสญ
ั ญาหรื อกฎหมายระหว่างประเทศอาจกาหนดให้มีการติดต่อระหว่างรัฐในส่ วนของ
องค์กรศาล อัยการ หน่วยงานบังคับตามกฎหมาย หรื อผูม้ ีอานาจที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรม
สาหรับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กระทรวงยุติธรรมจะเป็ นผูต้ ิดต่อประสานงานในเรื่ องดังกล่าว หาก
มีการร้องข้อจากประเทศอื่น เจ้าหน้าที่จะรับเรื่ องไว้ก่อนในชั้นต้น ตรวจสอบว่าจะรับหรื อปฏิเสธคา
ร้ องให้ไปรวบรวมข้อมูลเพิ่ม เติ มเสี ย ก่อน แต่หากเป็ นกรณี ฉุกเฉิ นอาจมี การออกคาสั่งคุม้ ครอง
ชัว่ คราวไว้ก่อน หากรับเรื่ องไว้แล้วขั้นต่อไปจะส่งเรื่ องต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป อย่างไร
ก็ตามสาหรับการส่งผูร้ ้ายข้ามแดนต้องพิจารณาโดยตัวแทนของสหพันธรัฐเท่านั้น จะพิจารณาว่าคา
ร้องนั้นเข้าหลักเกณฑ์หรื อไม่ จากนั้นจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และให้โอกาสผูต้ อ้ งหาได้
แก้ต่างนาเสนอข้อเท็จจริ งจากฝ่ ายตนด้วย ก่อนที่จะมีคาสัง่ สุดท้ายและส่ งคาสั่งนั้นแก่ประเทศผูร้ ้อง
ขอต่อไป ในบางเรื่ องอาจมีการออกคาสัง่ เบื้องต้นไปก่อนและค่อยออกคาสัง่ หลักภายหลัง เช่น การ
ขอตรวจสอบบัญชีธนาคาร ทั้งนี้คาสัง่ เหล่านี้ไม่สามารถอุทธรณ์ได้
๔. หน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างรัฐ
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Interpol หรื อองค์กรตารวจสากล มีบทบาทในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ติดต่อประสานงาน
ระหว่างตารวจทัว่ โลก เสริ มสร้างความร่ วมมือเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง ติดตามคนร้าย ติดตาม
คนสู ญ หายรวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผูก้ ระท าความผิ ด ข้อ มู ล การลงโทษผูก้ ระท าความผิ ด เพื่ อ
ประโยชน์ใ นการติ ดตามผูต้ ้อ งหา รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ความร่ วมมื อเกี่ ย วกับ การส่ ง ผูร้ ้ ายข้ามแดน
Europol เป็ นการรวมตัวกันของผูบ้ งั คับใช้กฎหมายในสหภาพยุโรป ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการ
จับผูร้ ้าย มี หน้าที่ประสานความร่ วมมื อโดยวิเคราะห์ รวบรวม และแจ้งข้อมูล รวมถึงเสริ มสร้าง
ความร่ วมมือในการสื บสวนสอบสวนเกี่ยวกับการกระทาความผิด
ระบบเชงเกน ทาให้เจ้าพนักงานตารวจและผูด้ ูแลพื้นที่สามารถเข้าไปดูหรื อตรวจสอบการ
กระทาความผิดในแต่ละประเทศได้ รวมถึงทาให้สามารถกระจายหมายจับไปยังประเทศต่างๆที่อยู่
ในระบบเชงเกนเพื่อประโยชน์ในการส่งผูร้ ้ายข้ามแดน
Eurojus เป็ นองค์กรที่มีการร่ วมตัวเพื่อการฟ้ องคดี ในประเทศสมาชิ กสหภาพยุโรป ทา
หน้าที่กระตุน้ ประสิ ทธิภาพ ประสานความร่ วมมือในการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงประสานงานกับ
หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ภ ายนอกภู มิ ภ าคสหภาพยุโ รปด้ว ย นอกจากนี้ ยัง ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
๕. ความร่ วมมือในการยึดทรัพย์
การยึดทรัพย์คือการยึดผลกาไรจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่ งอนุ สัญญาองค์กร
อาชญากรรมข้อ ๑๒, ๑๓ และ ๑๔ ได้กาหนดไว้ โดยต้องอาศัยความยินยอมของรั ฐภาคี ในการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดส่ วนนี้ นอกจากนี้ อนุสัญญา European ก็ได้กาหนดไว้เช่นกันเกี่ยวกับเรื่ องนี้
ในภูมิภาคอาหรับและอาเซียนก็ได้กาหนดเรื่ องดังกล่าวภายใต้บทบัญญัติเกี่ยวกับการฟอกเงิน
๖. เงื่อนไขในการรับหรื อปฏิเสธการส่งผูร้ ้ายข้ามแดน
- ต้องพิจารณาว่าสนธิ สัญญาหรื อกฎหมายภายในกาหนดให้ส่งผูร้ ้ายข้ามแดนได้หรื อไม่ ซึ่ งมี
หลักในการพิจารณาจากประเภทความผิด และโทษของความผิดนั้นๆ สาหรับความผิดฐานค้ามนุษย์
นั้น รัฐต่างๆมักจะกาหนดให้สามารถส่งผูร้ ้ายข้ามแดนได้
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- หลักที่ว่าคาร้องขอต้องชัดเจน กรณี ประเทศสวิสเซอรแลนด์ หากคาขอไม่ชดั เจน อาจยกเป็ น
เหตุปฏิเสธคาขอได้ หรื อหากข้อมูลที่ ได้รับจากประเทศที่ร้องขอไม่เพียงพอ อาจขอให้ประเทศ
ดังกล่าวให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ และผูต้ อ้ งหาอาจยกเหตุแห่ งความไม่ชดั แจ้งนี้ ข้ ึนโต้แย้งได้หลักการ
ทดสอบพยานโดยใช้เงื่อนไข ๓ ประการ ได้แก่ ๑. พิจารณาอนุสัญญาหรื อกฎหมายภายในประเทศ
ว่าได้กาหนดให้สามารถส่ งผูร้ ้ายข้ามแดนได้หรื อไม่ ๒. มีการกล่าวมหาว่ากระทาความผิด ๓. มี
การแจ้ง ข้อกล่ าวหา โดยรั ฐ ที่ ร้ อ งขอต้องมี พยานหลักฐานเบื้ องต้นตามสมควรว่ามี ก ารกระท า
ความผิด ซึ่ งประเทศที่ ใช้ระบบคอมมอนลอว์จะพิจารณาจากหลักฐานตามความเป็ นจริ ง (Actual
Evidence) ส่ ว นประเทศระบบซี วิ ล ลอว์จ ะดู จ ากข้อ สั น นิ ษ ฐาน ทั้ง นี้ รั ฐ ผู ้ร้ อ งขอจะได้รั บ การ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าได้ร้องขอโดยสุจริ ตตามหลักสุจริ ตหรื อหลัก Good Faith
- หลักการกระทาผิดเป็ นคู่ (Dual criminality) ความผิดที่ร้องขอให้ส่งผูร้ ้ายข้ามแดนต้องถูก
ก าหนดเป็ นความผิ ด ทั้ง ในรั ฐ ที่ ร้ อ งขอและรั ฐ ที่ ไ ด้รั บ ค าร้ อ งขอ หากรั ฐ เหล่ า นั้น เป็ นภาคี ใ น
อนุสญ
ั ญาองค์กรอาชญากรรม ย่อมถูกผูกพันให้ส่งผูร้ ้ายข้ามแดนในความผิดฐานค้ามนุษย์ เนื่องจาก
เป็ นฐานความผิดที่กาหนดไว้ในอนุสญ
ั ญาดังกล่าว
- หลักการไม่มีผลย้อนหลัง (Retroactivity) ยังมีการถกเถียงกันว่าสมควรจะให้การกาหนดให้ส่ง
ผูร้ ้ายข้ามแดนมีผลย้อนหลังหรื อไม่ ซึ่ งในข้อนี้ มีความเห็นส่ วนใหญ่ในทานองว่า การพิจารณาคา
ร้องขอให้ส่งผูร้ ้ายข้ามแดนจะพิจารณากฎหมายในวันที่มีการยื่นคาร้องว่ามีการกาหนดให้ส่งผูร้ ้าย
ข้ามแดนได้หรื อไม่ โดยไม่ยอ้ นกลับไปดูขณะที่มีการกระทาความผิด แต่อย่างไรก็ตามหลักนี้ยงั เป็ น
ที่ถกเถียงกันว่าจะนามาใช้หรื อไม่ เนื่ องจากการส่ งผูร้ ้ายข้ามแดนเป็ นเรื่ องเชิ งบริ หารมากกว่าการ
กฎหมายที่ใช้ลงโทษผูก้ ระทาผิด
- หลักจากัดการส่งผูร้ ้ายข้ามแดนเฉพาะความผิด (Rule of speciality or use limitation) กล่าวคือ
ความผิดที่ จะขอให้ส่งผูร้ ้ ายข้ามแดนจะจากัดเฉพาะความผิดที่ ถูกกล่าวอ้างมาแต่แ รกในคาร้ อง
เท่านั้น และรั ฐ ผูถ้ ูกร้ องจะพิจารณาโดยยึดฐานความผิดนั้นเป็ นหลักในการพิจารณาคาร้ องและ
จะแจ้งกับผูต้ อ้ งหาว่าจะถูกส่ งไปดาเนิ นคดีในข้อหานั้น หากระหว่างการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริ ง
เพิ่มเติมว่ามีความผิดอื่นอยูด่ ว้ ย จะต้องยึดถือตามข้อหาเดิมที่มีการอ้างในคาร้องแต่แรกเท่านั้น
- หลักห้ามดาเนินคดีซ้ า (Nebis in idem หรื อ Double jeopardy) ความผิดเดียวจะลงโทษสอง
ครั้งไม่ได้
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- หลักการไม่ส่งคนชาติตน (Non-extradition of national) มักพบในประเทศที่ใช้ระบบซิวิลลอว์
และแม้จะไม่ส่งไป แต่ประเทศนั้นยังมีหน้าที่ตอ้ งดาเนินคดีกบั คนชาติคนนั้น
- หลักการเกี่ยวกับอายุความ ถือเป็ นข้อจากัดทางกฎหมายอย่างหนึ่ ง (Statutory limitation) หาก
ความผิดนั้นขาดอายุความ รัฐผูร้ ับคาร้องขอย่อมปฎิเสธไม่ส่งตัวผูร้ ้ายข้ามแดน
- หลักเกี่ยวกับลักษณะของความผิด (Nature of the offense) เช่น ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรจะ
ไม่ส่งผูร้ ้ายข้ามแดน
- วัตถุประสงค์ในการดาเนิ นคดี (Purpose of the prosecution) เช่ น การลงโทษคนด้วย
วัตถุประสงค์ทางการเมือง ความแตกต่างด้านแนวความคิดทางการเมือง เชื้อชาติ หรื อศาสนา หรื อ
เพศ เหล่านี้ถือเป็ นข้ออ้างในการปฏิเสธไม่ส่งผูร้ ้ายข้ามแดน
- หลักสิ ทธิมนุษยชน โดยรัฐผูร้ ับคาร้องขอจะพิจารณาหลักสิ ทธิ มนุษยชนในรัฐผูร้ ้องขอ เช่น ดู
การพิจารณาคดีว่ามีความเป็ นธรรมหรื อไม่ โทษที่จะลงกับผูก้ ระทาความผิดเป็ นโทษลักษณะใด
เป็ นโทษประหารชี วิ ต หรื อไม่ เป็ นโทษที่ ท ารุ ณ โหดร้ า ย มี ก ารปฏิ บัติ อ ย่ า งต่ า ช้า หรื อขาด
มนุ ษยธรรมมหรื อไม่ หากส่ งผูร้ ้ายข้ามแดนไปแล้ว ผูต้ อ้ งหาจะถูกปฏิบตั ิขดั กับหลักมนุ ษยธรรม
ย่อมมีเหตุที่รัฐผูร้ ับคาร้องขอจะปฏิเสธคาร้อง
- หลักเอกสิ ทธิและความคุม้ กัน อาจเป็ นเหตุให้รัฐผูร้ ับคาร้องต้องส่งผูต้ อ้ งหาไปยังรัฐผูร้ ้องขอ
- หลักความต้องการภายใต้กฎหมายภายใน (Requirements under national laws)
- หลักการลงโทษความผิดอาญาร้ายแรงที่ไม่มีการร้องขอให้ส่งผูร้ ้ายข้ามแดน (Aut de dereaut
judicare)
๗. ความร่ วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่างๆในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เนื่ อ งจากไทยอยู่ใ นสถานะประเทศต้น ทาง ทางผ่า น และปลายทางของการค้า มนุ ษ ย์
นโยบายเพื่อแก้ไข ป้ องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ให้ความสาคัญกับผูเ้ สี ยหายจาก
การค้ามนุ ษ ย์เป็ นหลัก (Victim-Centered) และมี ค วามเกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานหลายด้านที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การป้ อ งกัน การแสวงประโยชน์ ห รื อ การบัง คับ ใช้แ รงงาน การปราบปรามและ
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ดาเนินคดีขบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงการช่วยเหลือคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งนโยบายที่
ไทยกาลังให้ความสาคัญในปัจจุบนั มีดงั นี้
การดาเนินงานเกี่ยวกับผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานที่เหมาะสมของไทย
เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรี ได้เป็ นประธานการประชุมหารื อในประเด็น
ดังกล่าว โดยเน้นการเคารพหลักสิ ทธิ มนุษยชน และประสงค์ให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้รับการ
จดทะเบี ยนและพิสูจน์สัญชาติ ให้เรี ยบร้ อยเพื่อให้สามารถอยู่ทางานในไทยได้อย่างถูกต้องและ
ได้รับสิ ทธิ /การคุม้ ครองทางสังคมต่าง ๆ โดยรัฐบาลกาลังพิจารณาเรื่ อง การปรับสิ ทธิ ดา้ นการ
รักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวจากเดิมที่มีอยู่ให้ครอบคลุมและมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ
รองรับการเตรี ยมตัวเข้าสู่ความเป็ นประชาคมอาเซียน
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง
การดาเนิ นงานที่สาคัญ ได้แก่ (๑) การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนี เข้าเมืองซึ่ ง
ลักลอบทางานบนเรื อประมงปี ละ ๒ เดือน (๒) จัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงใน ๗ จังหวัด
นาร่ อง (๓) การประกาศใช้แนวปฏิบตั ิการใช้แรงงานที่ดีสาหรับสถานประกอบการแปรรู ปสัตว์น้ า
เบื้ องต้นในอุตสาหกรรมแปรรู ปกุง้ และอาหารทะเลในประเทศไทย (Good Labour Practices
Guidelines for Primary Processing Workplaces in the Shrimp and Seafood Industry of Thailand GLP/PPW) เมื่ อเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ซึ่ งเน้นการขจัดการใช้แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก
เสรี ภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่ วม และความร่ วมมือในสถานประกอบกิจการ การไม่
เลือกปฏิบตั ิ ค่าจ้าง ชัว่ โมงการทางาน ค่าชดเชย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางานและสวัสดิการ และ (๔) การเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจแรงงานประมง
การช่วยเหลือคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
โดยเน้นการดาเนินงานที่การให้ความช่วยเหลือผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ โดย (๑) อนุญาต
ให้อยูใ่ น ปทท. ได้ชวั่ คราวเพื่อฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย และจิตใจ รวมทั้งการฝึ กอาชีพและทักษะ (๒)
การอนุญาตให้ผูเ้ สี ยหายสามารถออกไปทางานนอกบ้านพักเมื่อมีความพร้อม (๓) การดาเนิ นคดี
เพื่อเรี ยกร้องค่าสิ นไหมให้กบั ผูเ้ สี ยหายจากภาครัฐ และจากผูก้ ระทาผิดฐานค้ามนุษย์
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ในส่ วนที่ เกี่ ย วกับความร่ วมมื อระหว่างประเทศด้านการป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจที่เกี่ยวข้องในด้านการให้ความช่วยเหลือผูเ้ สี ยหายชาวไทย
ในต่างประเทศ ผ่านการดาเนิ นงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลทัว่ โลก มี ส่วนใน
กระบวนการกาหนดนโยบายโดยคณะกรรมการระดับชาติ และการดาเนิ นความร่ วมมือในประเด็น
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุ ภาคี ซึ่ ง
การดาเนินงานระดับระหว่างประเทศที่สาคัญ มีดงั นี้
ระดับทวิภาคี
- บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและสตรี และการช่วยเหลือเหยื่อของการค้า
มนุษย์ (MOU on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Children and Women and
Assisting Victims of Trafficking) ซึ่งไทยได้มีความตกลงกับกัมพูชา (ปี ๒๕๔๖) ลาว (ปี ๒๕๔๘)
เวียดนาม (ปี ๒๕๕๑) และเมี ยนมาร์ (ปี ๒๕๕๒) โดยกาลังมี ความริ เริ่ มปรั บเนื้ อหาของ MoU
เพื่อให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อสามารถรองรับสถานการณ์การค้ามนุ ษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป และอยู่ระหว่าง
การหารื อเพื่อจัดทากรอบความร่ วมมือกับอีกหลายประเทศที่มีความเป็ นไปได้มากว่าจะเป็ นต้นทาง
ของผูเ้ สี ยหายในประเทศไทย และ/หรื อปลายทางของคนไทยที่ตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
- การจัดทาบันทึกความร่ วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข่าวสารสาหรับ
การป้ องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ (Memorandum of Cooperation between the Government of
Japan and Thailand concerning the Exchange of Information for the Purpose of Preventing and
Combating Trafficking in Persons) เพื่อประโยชน์ในการสื บสวนสอบสวนผูต้ อ้ งสงสัยในคดีคา้
มนุษย์ ขยายผลการจับกุมและดาเนิ นคดีผกู ้ ระทาความผิดทั้งในไทยและญี่ปุ่นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
สนับสนุนความร่ วมมือทางกฎหมายระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
ก า ร จั ด ท า บั น ทึ กค ว า ม เ ข้ า ใ จ ร ะ ห ว่ า ง รั ฐ บ า ล ว่ า ด้ ว ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ด้านการจ้างแรงงาน ซึ่ งเป็ นการลดความเสี่ ยงของการค้ามนุ ษย์ในภาคแรงงาน โดยเฝ้าระวังการ
แสวงผลประโยชน์โดยมิชอบจากการผลักดันแรงงานอพยพไปทางานในประเทศปลายทาง ซึ่ งใน
ปั จ จุ บัน ไทยมี ค วามตกลงในลัก ษณะนี้ กับ อิ ส ราเอล และก าลัง อยู่พิ จ ารณาร่ า งความตกลงกับ
บังกลาเทศ

๒๗

ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ
- กระบวนการบาหลี (Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking
in Persons and Related Transnational Crime - Bali Process) เป็ นการประชุมระดับรัฐมนตรี ของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับการลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรม
ข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสมาชิก ๔๖ ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ และประเทศผู ้
สังเกตการณ์ ๑๙ ประเทศ มี Steering Group ซึ่ งไทยเป็ นสมาชิ ก สนับสนุ นการทางานของ
ออสเตรเลีย และอิ นโดนี เซี ยในฐานะประธานร่ วม โดยได้จัดตั้ง สนง. สนับสนุ นระดับภู มิภาค
(Regional Support Office – RSO) ที่กรุ งเทพฯ เพื่ออนุ วตั ิ กรอบความร่ วมมือระดับภูมิภาค
(Regional Co-operation Framework – RCF) ซึ่ งเปิ ดทาการเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้
ประเทศไทยได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการบาหลี ดังนี้ (๑) มี ผูแ้ ทนไทย (ดร.ชัชชม อรรฆภิ ญญ์
สานักงานอัยการสู งสุ ด) เป็ นผูป้ ระสานงานคณะทางานนโยบาย กรอบกฎหมาย และการบังคับใช้
กฎหมาย (Coordinator of Bali Process activities on Policy and Law Enforcement Response) (๒)
ให้เงินอุดหนุนการดาเนิ นงานของ RSO และกระบวนการบาหลีระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เป็ น
จานวนเงิน ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์ สหรัฐ (๓) ริ เริ่ มกิจกรรมในกรอบกระบวนการบาลี เช่น ร่ วมกับ
ออสเตรเลียเพื่อจัดประชุมปฏิบตั ิการในหัวข้อการให้สตั ยาบันและการดาเนินงานตามพันธกรณี ของ
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยการต่ อ ต้า นอาชญากรรมข้า มชาติ ที่ จัด ตั้ง ในลัก ษณะองค์ก ร
(UNTOC) เมื่อปลายปี ๒๕๕๕ ซึ่งจะได้มีการต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวในช่วงปี ๒๕๕๗
- ในส่วนกรอบความร่ วมมือของอาเซี ยน มีกลไกในกรอบอาเซี ยนเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ไทยเป็ นภาคี ได้แก่ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons
Particularly Women and Children ปี ๒๕๔๗ ซึ่ งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย การคัดแยกเหยื่อออก
จากผูก้ ระทาผิด และการกาหนดบทลงโทษที่รุนแรงแก่ผกู ้ ระทาผิดฐานค้ามนุษย์ และสนธิ สัญญาว่า
ด้วยความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในเรื่ องทางอาญาของภูมิภาคอาเซี ยน (The Treaty on Mutual
Legal Assistance in Criminal Matters among Like-Minded ASEAN Member Countries) ไทยได้
ให้สัตยาบันสนธิ สัญญาฯ เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่ งจะทาให้สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพความ
ร่ วมมือในการดาเนินคดีคา้ มนุษย์ในอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง และกลไกหลักในกรอบอาเซี ยนที่กาลัง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดทา ได้แก่ Regional Plan of Action to Combat Trafficking in
Persons ซึ่ งไทยและสิ ง คโปร์ ไ ด้เ ริ่ มผลัก ดัน ใน การประชุ ม เจ้า หน้ า ที่ อ าวุ โ สอาเซี ย นด้า น

๒๘

อาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) ครั้งที่ ๑๒ ในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ที่กรุ งเทพฯ ให้สอดคล้อง
และสะท้อนความพยายามระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนแผนระดับโลก UN Global Plan of Action to
Combat Trafficking in Persons และการจัดทาอนุ สัญญาอาเซี ยนว่าด้วยการค้ามนุ ษย์ (ASEAN
Convention on Trafficking in Persons) ซึ่ งในระหว่างการประชุม AMMTC เมื่อเดือนกันยายน
๒๕๕๖ ยังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาปรับแก้ร่างเอกสารทั้งสองฉบับ ทั้งนี้ โดยเป็ นการเสริ มความ
ร่ วมมือที่มีอยูใ่ นกรอบ Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT)

๒๙

บทบำทของสถำบันวิจยั เพื่อกำรยุตธิ รรมและ
อำชญำกรรมระหว่ ำงภูมภิ ำค (UNICRI) ในกำรต่ อต้ ำนกำรค้ำมนุษย์
๑. วัตถุประสงค์ของการศึกษาบทบาทของสถาบันวิจยั เพื่อการยุติธรรมและอาชญากรรมระหว่าง
ภูมิภาค
- เพื่อประโยชน์ในการนาข้อมูลที่ได้รับจากองค์กรนี้ ไปเสริ มสร้างความรู ้ การฝึ กปฏิบตั ิ
และงานด้านเทคนิ ค รวมถึงการประสานความร่ วมมื อระหว่างประเทศในกรณี ที่มีการค้ามนุ ษย์
ระหว่ า งประเทศโดยยึ ด หลัก ตามพิ ธี ส ารเพื่ อ ป้ อ งกัน ปราบปราม และลงโทษการค้า มนุ ษ ย์
โดยเฉพาะสตรี และเด็ก
- ศึกษาข้อมูลของสถาบันวิจยั เพื่อการยุติธรรมและอาชญากรรมระหว่างภูมิภาคในแง่
งานวิจยั การรวบรวมและนาเสนอข้อมูลสถิติ และคดีที่อาจเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของ
ศาล เนื่ องจากคดีคา้ มนุ ษย์แต่ละคดีมีความเป็ นเอกลักษณ์ การศึกษาคดีเป็ นรายคดีย่อมก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นคดีคา้ มนุษย์ ในส่ วนการศึกษาข้อมูลสถิติน้ นั ย่อม
เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณากลุ่มเหยื่อ ผูก้ ระทาความผิด ลักษณะการกระทาความผิดในแต่ละ
ท้องที่ ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันและปราบปรามการกระทาผิด อย่างไรก็ตาม
สถาบันวิจยั เพื่อการยุติธรรมและอาชญากรรมระหว่างภูมิภาคดังกล่าวไม่มีสถิติของประเทศไทย
โดยเฉพาะ แต่มีสถิติในรู ปแบบภูมิภาคของทัว่ โลก
๒. ข้อมูลสถิติต่างๆ
- ข้อมูลที่ว่าประชากรประมาณ ๒๑ ล้านคนทัว่ โลกเป็ นแรงงานบังคับที่ถูกค้ามนุษย์ไปใช้
แรงงานหรื อ แสวงประโยชน์ ท างเพศหรื อถู กกักขัง ในสภาพเหมื อนทาส โดยจานวนเงิ นที่ ผิ ด
กฎหมายที่เกิดขึ้นจากแรงงานบังคับสูงถึง ๑๕๐.๒ ล้านดอลล่าร์
- ข้อมูลความรุ นแรงของสถานการณ์คา้ มนุษย์ในระดับภูมิภาค ทวีปแอฟริ กามีความรุ นแรง
มากที่ สุด รองลงมาคื อแถบลาติ นอเมริ กา และลาดับสุ ดท้ายคือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกลุ่ม
ประเทศยุโรป อย่างไรก็ดีรายได้สูงสุ ดที่ได้จากการค้ามนุ ษย์เกิดขึ้นในทวีปเอเชียและสองในสาม
ของรายได้เช่นว่าเกิดจากการบังคับค้าประเวณี

๓๐

- สาหรับประเทศไทยถือเป็ นทั้งประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของการค้ามนุษย์
- ข้อมูลเกี่ยวกับเหยื่อพบว่า ๗ ใน ๑๐ ของเหยื่อที่พบในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชี ยตะวันออก
และภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิกเป็ นผูห้ ญิงในวัยผูใ้ หญ่ อย่างไรก็ดีสัดส่ วนของเหยื่อที่เป็ นเด็กในกลุ่มลุ่ม
แม่น้ าโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่ อยๆ
- การค้ามนุษย์ในรู ปแบบของการค้าประเวณี มกั ถูกกล่าวถือและมุ่งเน้นมากกว่าการค้า
แรงงาน แต่ในอนาคตต้องพิจารณาถึงการค้ามนุษย์ในรู ปแบบการค้าแรงงานและการบังคับขอทาน
ด้วย
- เป้าหมายเหยือ่ จากการค้ามนุษย์ที่เป็ นเด็กผูห้ ญิงมีมากกว่าเด็กผูช้ าย แต่ท้ งั สองเพศมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี ซึ่งเป็ นสิ่ งสะท้อนว่าตลาดแรงงานและการค้าบริ การทางเพศมีความ
ต้องการเป้าหมายที่เป็ นเด็กเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
- รู ปแบบของการแสวงหาประโยชน์ในภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียแปซิ ฟิก
จะเป็ นการค้ามนุษย์ลกั ษณะของแรงงานบังคับเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนการแสวงหาประโยชน์ในด้านอื่น
เช่น การค้าประเวณี และการบังคับแต่งงาน มีรองลงมา
- รู ปแบบของเส้นทางภูมิศาสตร์ในการค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่จะเป็ นการขนส่ งข้ามประเทศใน
อนุภูมิภาคเดียวกัน รองลงมาจะเป็ นการขนส่ งภายในประเทศเดียวกัน ถัดลงไปเป็ นการขนส่ งข้าม
ภูมิภาค
- รู ปแบบการค้ามนุษย์สัดส่ วนทัว่ โลก ประเภทที่มากที่สุดเป็ นการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศ รองลงมาเป็ นการบังคับแรงงาน
- ผูก้ ระทาความผิดค้ามนุษย์ในแถบเอเชียตะวันออกและแถบแปซิ ฟิก แถบยุโรปกลางและ
ตะวันตก เอเชี ยใต้ อเมริ กา แอฟริ กาและตะวันออกกลาง จะเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง สาหรับ
ภูมิภาคยุโรปตะวันออกและเอเชี ยกลางจะเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ในส่ วนของเพศหญิงมัก
พบว่าอยูใ่ นบทบาทของผูค้ วบคุมสถานประกอบกิจการค้าประเวณี

๓๑

- รู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างนายหน้าและเหยือ่ สถิติกว่าครึ่ งนายหน้าเป็ นคนแปลกหน้า
ส่วนรองลงมานายหน้ากับเหยือ่ รู ้จกั กันมาก่อน อย่างไรก็ตามสถิติของสองรู ปแบบมีปริ มาณต่างกัน
ไม่มากนัก
- รู ปแบบการจัดหาเหยือ่ ส่วนมากจะเป็ นไปในลักษณะการติดต่อกันส่วนบุคคล ส่วน
ข้อเสนอหรื อลักษณะคามัน่ สัญญาของนายหน้าต่อเหยือ่ จะเป็ นไปในรู ปแบบของการจัดหางานให้
มากที่สุด รองลงมาคือลักษณะงานให้บริ การตามร้านอาหารและการทางานในครัวเรื อน
๓. การค้ามนุษย์ในฐานะกิจกรรมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
การค้ามนุ ษย์เป็ นห่ วงโซ่ ของอาชญากรรมส่ วนบุคคลที่บรรลุวตั ถุประสงค์สุดท้ายคือการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว (Exploitation) มักมี การกระทาความผิดในรู ปแบบขององค์กร
อาชญากรรมและมีความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมอาชญากรรมที่แตกต่างกันในองค์กรเดียวกัน ใน
การกระท าผิ ด ดัง กล่ า วมัก มี ก ารกระท าผิ ด อื่ น ปะปนอยู่ด้ว ย เช่ น การปลอมแปลงเอกสารการ
ท่องเที่ยว การละเมิดกฎหมายการย้ายถิ่นฐาน การค้าอาวุธ การปลอมแปลงเอกสารต่างๆ รวมถึงการ
ลักลอบค้ายาเสพติ ดโทษ การกระทาทารุ ณทางร่ างกาย การทรมาน การล่วงละเมิ ดทางเพศ การ
ข่มขืน การฆาตกรรม การทาร้ายร่ างกาย การลักพาตัว การกักขังหน่วงเหนี่ยว การเอาคนลงเป็ นทาส
การลิดรอนสิ ทธิของลูกจ้างและผูถ้ ูกใช้แรงงาน การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การฉ้อโกงหลอกลวง
การทุจริ ตประพฤติมิชอบ การให้สินบน การฟอกเงิน
บุคคลผูเ้ กี่ยวข้องกับการกระทาความผิดค้ามนุ ษย์มีหลากหลาย เช่น ผูแ้ สวงหาประโยชน์
จากโสเภณี ผูค้ วบคุมกิจการค้าประเวณี ผูใ้ ห้เงินทุนสนับสนุน ผูเ้ ฝ้าสังเกตการณ์ ผูจ้ ดั หาเหยื่อ ผูซ้ ้ื อ
หรื อรับตัวเหยือ่ ผูข้ าย ผูข้ นส่งพาตัวเหยือ่ ไปยังจุดหมายปลายทาง และผูใ้ ห้ที่พานัก
การใช้ระบบอินเทอร์เนตเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการกระทาความผิดค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการ
ใช้สาหรับขั้นตอนการจัดหาเหยื่อ โฆษณาการให้บริ การของเหยื่อ และดึงดูดลูกค้าให้มาซื้ อบริ การ
การใช้ร ะบบอิ นเทอร์ เนตมี ข ้อได้เ ปรี ย บสาหรั บผูก้ ระทาความผิด เนื่ องจากใช้ง านง่ าย รวดเร็ ว
ประหยัด ไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยตัวตน สามารถอาพรางตัวตน และลดความเสี่ ยงที่จะถูกตรวจสอบ
และจับกุม นอกจากนี้ยงั ทาให้สามารถกระทาความผิดจากประเทศใดก็ได้ แม้จากคนละประเทศกับ
ที่เหยือ่ พานักอยูก่ ต็ าม นอกจากนี้ยงั ให้รายละเอียดกับกลุ่มคนในวงกว้าง

๓๒

๔. บทบาทของสถาบันวิจยั เพื่อการยุติธรรมและอาชญากรรมระหว่างภูมิภาค (UNICRI) ในการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์
สถาบันวิจยั เพื่อการยุติธรรมและอาชญากรรมระหว่างภูมิภาค (UNICRI) ในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์กาหนดยุทธศาสตร์ระยะสั้นเพิ่มความระแวดระวังตระหนักรู ้และให้ขอ้ มูลข่าวสารโดย
มุ่งเป้าไปยังเหยือ่ และครอบครัวและเหยือ่ ที่มีความเสี่ ยงสูง และยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาว
มุ่งปรับปรุ งเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผูท้ ี่มีความเสี่ ยงสูงผ่านทางการให้สินเชื่อรายย่อย การศึกษา
การฝึ กอบรม การให้คาปรึ กษา
ตัวอย่างกิจกรรมภายใต้การดาเนิ นงานของสถาบันวิจยั เพื่อการยุติธรรมและอาชญากรรม
ระหว่างภูมิภาค (UNICRI) ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้แก่ กิจกรรมละครวิทยุ คลิปเสี ยงสั้นๆใน
ภาษาท้องถิ่น การแข่งขันโต้วาที การเยี่ยมเยียนและจัดกิจกรรมในโรงเรี ยน การรณรงค์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารตามสถานที่สาธารณะ การประชุมกับผูน้ าชุมชนหรื อท้องถิ่นเพื่อให้คาปรึ กษา การ
ดาเนิ นการสนับสนุ นการฟ้องร้องดาเนิ นคดีโดยจัดตั้งระบบข้อมูลข่าวสารแห่ งชาติเพื่อสนับสนุ น
การสอบสวนและการดาเนินคดีคา้ มนุษย์การการท่องเที่ยวเพื่อหาบริ การทางเพศในบางประเทศเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลให้แก่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงการจัดทาเวปไซต์เกี่ยวกับการแจ้ง
เบาะแสะการค้ามนุษย์

