ทศ

รายงานผลการศึกษาดูงาน

ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

ระเ

• การปราบปรามผู้ค้ามนุษย์: ลักษณะเด่นของอาชญากรรมการค้ามนุษย์

และศาลในภูมิภาค

่างป

• สิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์: หลักกฎหมายขององค์การตามสนธิสัญญา

ารต

• การย้ายถิน่ ฐานและการค้ามนุษย์: บทบาทขององค์การระหว่างประเทศเพื่อ

สำน

ักก

การโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

รายงานเสนอต่อสํานักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมตามหลักสูตร

กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยมนุษยธรรม
และสิทธิมนุษยชนแห่งเจนีวา

ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙

ทศ

คณะผู้จัดทํา (กลุ่มที่ ๓)

๑. นายบุญไชย ธนาพันธ์สิน

ระเ

๒. นายสันทัด สุจริต

๔. นายถาวร เกษมะณี

สำน

ักก

ารต

๕. นายนที ตียวัฒนกฤษณ์

่างป

๓. นางสาวยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว

๒

ส่วนที่ ๑
การปราบปรามผู้ค้ามนุษย์: ลักษณะเด่นของอาชญากรรมการค้ามนุษย์

๑.๑ สภาพและความสําคัญของปัญหา

ระเ

บทที่ ๑ บทนํา

ทศ

ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

่างป

ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์เป็นปัญหาทีท่ กุ ประเทศให้ความสําคัญ นอกจากการค้ามนุษย์
จะส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชากรภายในประเทศนั้น ๆ แล้ว ในทางระหว่างประเทศยัง
อาจส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย หากประเทศใดมองข้าม

ารต

ไม่เห็นความสําคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ ประเทศนั้นอาจถูกประเทศอื่นในสังคมโลกตัดสิทธิทางการ
ค้า เศรษฐกิจ และความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ อันอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนา

ักก

ประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ขอประชากรภายในประเทศนั้นต่อไป
การพิจารณาปัญหาในเรื่องการค้ามนุษย์จึงมีความสําคัญตั้งแต่ในกระบวนการนิติ

สำน

บัญญัติและการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่รฐั ในการ
ปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ จะต้องมีความชัดเจน ครอบคลุมถึงทุกกรณีที่เกีย่ วกับ
การค้ามนุษย์ อีกทั้งบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องและเป็นที่ยอมรับ
ในทางระหว่างประเทศเพือ่ ให้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มคี วามเป็นสากล

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๓

ศึกษาถึงพัฒนาการของนิยามเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีความเป็นมาอย่างไร และสภาพปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในปัจจุบันมี
คํานิยามเกีย่ วกับการค้ามนุษย์เป็นอย่างไร เพื่อให้เห็นถึงความเหมือนและความตแกต่างระหว่าง

ทศ

กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
๑.๓ ของเขตของการศึกษา

ระเ

ศึกษานิยามของการค้ามนุษย์ในกฎหมายระหว่างประเทศประเภทต่าง ๆ ทีร่ ะบุถึงคํา
นิยามเกีย่ วกับเรื่องนี้ไว้ ตลอดจนแนวคําพิพากษาของศาลในทางระหว่างประเทศ และกฎหมาย

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

่างป

ภายในประเทศบางส่วนที่น่าสนใจ

ารต

ทําให้เห็นว่า นิยามเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายของไทยมีความสอดคล้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศมากน้อยเพียงใดหรือไม่ หากไม่มีความสอดคล้องจะมีแนวทางใดทีท่ ําให้

สำน

ักก

นิยามตามกฎหมายไทยมีความสอดคล้องกับหลักทีม่ ีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

บทที่ ๒ การศึกษาเปรียบเทียบ

๑. พัฒนาการคําจํากัดความของการค้ามนุษย์
คําจํากัดความของการค้ามนุษย์ปรากฏอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับซึ่งมี

มาก่อนพิธีสาร (Protocol)ขององค์การสหประชาชาติ
๔

๑. ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการปราบปรามการค้าทาส๑๙๐๔ (International
Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic, ๑๙๐๔) ซึ่งข้อตกลงนี้จะจํากัด
เฉพาะเรื่องการแสวงหาประโยชน์ในทางเพศที่มุ่งคุม้ ครองเฉพาะผู้หญิงและเด็ก และเป็นคําจํากัด
ความที่ยากจะเข้าใจ

ทศ

๒. อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการปราบปรามการค้าทาส ๑๙๑๐ (International

Convention for the Suppression of the White Slave Traffic, ๑๙๑๐) คําจํากัดความในส่วนที่

ระเ

เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จะมีลักษณะคล้ายกับข้อตกลงระหว่างประเทศเพือ่ การปราบปรามการค้า
ทาสฯ แต่จะมีข้อแตกต่างในเรื่องของวิธีการ ซึ่งจะเป็นเรื่องเกีย่ วกับการใช้กําลังบังคับ

่างป

๓. อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการปราบปรามการค้ามนุษย์ในเด็กและผู้หญิง ๑๙๒๑
(International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children,

ารต

๑๙๒๑) นําคํานิยามเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ของอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการปราบปรามการค้า
ทาส ๑๙๑๐ มาใช้ในส่วนของนิยาม เช่นเดียวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศเพือ่ การปราบปรามการค้า
ผู้หญิงในทุกวัย ๑๙๓๓ (International Convention for the Suppression of Traffic in

ักก

Women of Full Age, ๑๙๓๓)

๔. อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการปราบปรามการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์จา

สำน

การค้าประเวณีของผู้อื่น ๑๙๔๙ (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons
and of the Exploitation of the Prostitution of Others, ๑๙๔๙)
๕. อนุสัญญาและพิธีสารเพื่อการกาจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงทุกรูปแบบ ๑๙๗๙

(Convention and protocol on the Elimination of all forms of Discrimination against
women(CEDAW),๑๙๗๙)
๕

๖. อนุสัญญาและพิธีสารว่าด้วยสิทธิเด็ก ๑๙๘๙ (Convention and protocol of the
Rights of the Child, ๑๙๘๙)
๗. อนุสัญญาสหประชาชาติต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (อนุสัญญาองค์กร
อาชญากรรม) และพิธีสารเพื่อป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

ทศ

๒๐๐๐ (UN Convention against Transnational Organized Crime(Organized Crime
Convention)and Protocol to Prevent,Suppress andPunishTrafficking in

ระเ

Persons,especially Women and Children(TraffickingProtocol),๒๐๐๐)มีการพูดถึงการ

ป้องกันและดําเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อยู่ด้วย แต่จะไม่ได้เน้นเกี่ยวกับคํานินามเกี่ยวกับการค้า

่างป

มนุษย์มากนัก แต่จะมุ่งเน้นการปราบปรามการค้ามนุษย์มากกว่า
๒. พัฒนาการคําจํากัดความการค้ามนุษย์ / กฎเกณฑ์ในภูมิภาค

ารต

นอกจากทีร่ ะบุไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศตามทีก่ ล่าวมาข้างต้นแล้ว คํานิยาม
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ยังปรากฏอยูใ่ นอนุสัญญาในระดับภูมิภาคอื่น ๆ อีกด้วย เช่น
๑. กฎบัตรและพิธีสารแห่งอัฟริกัน ๑๙๘๑, ๑๙๙๐, ๒๐๐๕ (African Charter and

ักก

protocols, ๑๙๘๑, ๑๙๙๐, ๒๐๐๕)

๒. อนุสัญญาระหว่างอเมริกันว่าด้วยการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศในผู้เยาว์ ๑๙๙๔

สำน

(Inter-American Convention on International Traffic in Minors, ๑๙๙๔)
๓. อนุสัญญาคณะกรรมการแห่งยุโรปว่าด้วยการกระทําต่อต้านการค้ามนุษย์(อนุสัญญาการค้า

มนุษย์แห่งยุโรป) ๒๐๐๕ (Council of Europe Convention on Action against Trafficking in

Human Beings (European Trafficking Convention), ๒๐๐๕)
๔.คําแนะนําการค้ามนุษย์ของสหภาพยุโรป ๒๐๑๑ (EU Trafficking Directive ๒๐๑๑)
๖

๕. อนุสัญญาเพื่อความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียใต้วา่ ด้วยการป้องกันและต่อสู้การค้ามนุษย์ใน
สตรีและเด็กเพื่อการค้าประเวณี (อนุสัญญา SAARC) ๒๐๐๒ (South Asian Association for
Regional Cooperation Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women

๓. พัฒนาการคําจํากัดความการค้ามนุษย์การเอาคนลงเป็นทาส

ทศ

and Children for Prostitution (SAARC Convention), ๒๐๐๒)

ระเ

ในส่วนของคํานิยามเกีย่ วกับการนําคนลงเป็นทาสก็มีระบุไว้ในอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศโดยเริ่มตั้งแต่อนุสัญญาในปี ๑๙๒๖ และมีการแก้ไขเพิม่ เติมเรื่อยมาจนกระทั่งการค้าทาส

่างป

กลายเป็นส่วนหนึ่งของนิยามการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน

๑. อนุสัญญาว่าด้วยการเลิกทาสการค้าทาสและองค์กรและการปฏิบัตทิ ี่คล้ายการค้าทาส

ารต

(อนุสัญญาการค้าทาส)๑๙๒๖ และอนุสัญญาเพิ่มเติมการค้าทาส๑๙๕๖ (Slavery Convention on
the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to
Slavery, Geneva (Slavery Convention),๑๙๒๖ & Supplementary Slavery Convention,

ักก

๑๙๕๖)

๒. อนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน ๑๙๔๘

สำน

(Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ๑๙๔๘)
๓. ธรรมนูญโรมของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ๑๙๙๘ (Rome Statute of the

International Criminal Court, ๑๙๙๘)
๔.อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๒๙ ๑๙๓๐ ฉบับที่ ๑๐๕ ๑๙๕๗

(อนุสัญญาองค์กรแรงงาน) (International Labour Organization Conventions No. ๒๙ of
๑๙๓๐ and No. ๑๐๕ of ๑๙๕๗ (ILO Conventions))
๗

๔. พัฒนาการคําจํากัดความการค้ามนุษย์ –หลักกฎหมายจากการตัดสินคดีของศาล
ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปEuropean Court of Human Rights (ECtHR):
Rantsevv. Cyprus and Russia, no. ๒๕๙๖๕/๐๔, ๗ January ๒๐๑๐ (application of Art. ๔
ECHR to human trafficking)ในคดีนี้ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปตัดสินคดีตามข้อ ๔ เป็นกรณีข้อ

ทศ

เรียกร้องของชาวรัสเซียต่อประเทศรัสเซียและไซปรัส โดยศาลตัดสินว่า ข้อ ๔ ไม่ได้พูดถึงการค้า

มนุษย์โดยตรงและไม่มีมาตรการในการปกป้องคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ แต่ศาลตีความ

ระเ

อนุสัญญาเวียนนา ๑๙๔๘ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนซึ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มาปรับใช้

่างป

ในคดีดังกล่าว

ความหมายทัว่ ไปภายใต้พธิ ีสารการค้ามนุษย์

ารต

(General definition under the Trafficking Protocol)
พิธีสารนี้ยอมรับภายในประเทศสมาชิก ซึ่งจะต้องมีการออกกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศมารองรับ โดยไม่จําเป็นที่จะต้องมีเนื้อหาทีเ่ หมือนพิธีสารแต่จะต้องมีความหมายทีค่ รอบคลุม

ักก

ถึงพิธีสารนี้เท่านั้น เช่น การกระทําความผิดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไม่จํากัดเฉพาะในเรื่อง
เกี่ยวกับเพศและการค้าประเวณี และไม่จํากัดเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเด็กและสตรีแต่รวมถึงคนทุก

สำน

เพศทุกวัย เป็นต้น ซึ่งความหมายของการค้ามนุษย์ในพิธีสารนี้กาํ หนดไว้ดังนี้
A ความยินยอมของผู้เสียหายในการค้ามนุษย์ต่อเจตนาการแสวงหาประโยชน์ทบี่ ัญญัติ

ไว้ในย่อหน้าที่ ๑จะไม่เกี่ยวข้องกับวิธกี ารที่บญ
ั ญัตไิ ว้ย่อหน้า a ที่ใช้

๘

B การจัดหาการขนส่งการส่งต่อการจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้ซึ่งเด็กความมุ่ง
ประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์จะถูกพิจารณาว่าเป็นการค้ามนุษย์ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิธีการใดๆ
ตามทีบ่ ัญญัตไิ ว้ในย่อหน้าa มาตรานี้

ทศ

C หมายถึงบุคคลใดที่อายุต่ากว่า ๑๘ ปีเด็ก
การค้ามนุษย์ตามพิธีสารจะแบ่งเป็น

ระเ

๑. การกระทํา (Act)
๒. วิธีการ (Means)

่างป

๓. วัตถุประสงค์ (Purpose)

ทั้งสามข้อจะต้องประกอบกันอย่างครบถ้วนจึงจะเป็นองค์ประกอบความผิดฐานค้า
มนุษย์ ยกเว้นในส่วนเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับเด็กจะไม่ต้องดูวิธีการแต่พิจารณาพาะใน

ารต

ส่วนของการกระทําและวัตถุประสงค์เท่านั้น

การกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อาจจะเกีย่ วพันกันในทางระหว่างประเทศ
เช่น การจัดหาเกิดขึ้นในประเทศหนึ่งและขนย้ายไปอีกประเทศหนึ่ง การพิจารณาต้องพิจารณาโดย

ักก

ภาพรวมที่เกีย่ วข้องในทุกประเทศ ซึ่งในบางประเทศไม่มีกฎหมายที่ระบุคําจํากัดความเกีย่ วกับกาค้า
มนุษย์ บางประเทศกฎหมายเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ไม่รุนแรง ฉะนั้น การนําตัวผู้กระทําความผิดมา

สำน

ดําเนินคดีจึงต้องดูกฎหมายของหลายประเทศ และกรณีเหล่านีเ้ ป็นปัญหาในการรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับผู้กระทําความผิด หากบางประเทศมีนิยามการค้ามนุษย์ที่ไม่ครอบคลุม
หรือโทษไม่รา้ ยแรง ก็จะเป็นปัญหาต่อการงโทษผู้กระทําความผิดต่อไปได้
แนวคิดในเรือ่ งการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ(The concept of “exploitation”)

๙

การพิจารณาทัว่ ไปจะต้องพิจารณาหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะความได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบของตัวผู้เสียหาย เช่น ความอ่อนแอหรืออ่อนด้อยของผู้เสียหายเป็นต้น
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนี้ ไม่มีคําจํากัดความในกฎหมายระหว่างประเทศแต่
จะปรากฏในพิธีสารต่าง ๆ (Trafficking Protocol) ในหลากหลายรูปแบบ สิ่งที่ต้องพิจารณาคือ

ทศ

เจตนาของผู้กระทําความผิดว่ามีเจตนาอย่างไรบ้าง หรือประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจาก
ผู้เสียหายด้วยหรือไม่(Mensrea of the offence)

ระเ

การระบุหรือให้ตวั อย่างของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงแล้วแต่กฎหมายภายใน
ของแต่ละประเทศว่าจะมีการตีความอย่างกว้างหรืออย่างแคบอย่างไร ก็แล้วแต่จะระบุไว้ในกฎหมาย

่างป

ภายใน

แนวคิดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามรูปแบบที่ระบุในพิธสี ารการค้ามนุษย์

ารต

The concept of “exploitation” –Forms cited in the Trafficking Protocol
(๑) ในพิธีสารนี้จริง ๆ แล้วไม่มีคําจํากัดความในเรื่องการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยตรง
แต่จะระบุเฉพาะการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีหรือรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์ทาง

ักก

เพศ(Exploitation of the prostitution of others and other forms of sexual exploitation)
อ้างอิงใน ๑๙๔๙ อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการ

สำน

แสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่น; CEDAW; กฎหมายแม่แบบUNODC; อนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก(References in the๑๙๔๙ Convention f or the Suppression of Traffic in

persons and Exploitation of the Prostitution of Others ;CEDAW;UNODC Model Law;

Convention on the Rights of the Child)
เมื่อมีความแตกต่างกันในเรื่องของนิยามหรือคําจํากัดความของแต่ละประเทศ จึงอาจ

มีปัญหาในการตีความที่แตกต่างกันไป
๑๐

(๒) การบังคับแรงงานหรือบริการ(Forced labor or services)
อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหมายเลข๒๙,กฎหมายระหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและการเมือง (ICCPR) (ILO Convention No ๒๙; Protocol to the ILO
Convention No ๒๙; International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) ให้

ทศ

นิยามของการบังคับใช้แรงงานหรือบริการไว้ว่า

งานหรือบริการทุกชนิดซึ่งเกณฑ์เอาจากบุคคลใดๆโดยการขู่เข็ญการลงโทษและซึ่ง

ระเ

บุคคลดังกล่าวนั้นมิได้สมัครใจที่จะทําเอง“all work or service which is extracted from any
offered himself voluntarily”

่างป

person under the menace of any penalty and for which the said person has not
ในเรื่องของความยินยอมของแรงงานมีบ้างที่ตอนแรกผู้ใช้แรงงานอาจให้ความยินยอม

ารต

ไปทํางาน แต่เมื่อทํางานแล้วถูกบังคับไม่สามารถหลบหนีได้ กรณีเช่นนี้จะถือว่าเป็นการบังคับใช้
แรงงานหรือไม่ หลักการพิจารณาให้ดทู คี่ วามยินยอมว่าเมื่อยินยอมแล้วสามารถยกเลิกความยินยอม
นั้นได้หรือไม่

ักก

(๓) การค้าทาสหรือการปฏิบัตทิ ี่คล้ายการค้าทาส(Slavery or practices similar to

slavery)

สำน

ในอนุสัญญาทาส Slavery Convention กําหนดหลักไว้ว่า อํานาจของบุคคลที่เป็น

เจ้าของจะใช้สิทธิเหนือบุคคล บังคับ หรือทําร้ายผู้เสียหายไม่ได้ เช่น ศาลอาญาระหว่างประเทศ
ยูโกสลาเวีย (๒๐๐๒) ตัดสินในกรณีทที่ หารจับตัวหญิงแล้วนํามาเป็นทาสบังคับข่มขืน ซึ่งสิทธิในตัว

บุคคลถูกละเมิดจึงเข้าข่ายการเอาคนลงเป็นทาสได้ ศาลพิจารณาแล้วตัดสินว่า การนําคนลงเป็นทาสมี

หลายรูปแบบอาจจะมีความรุนแรงหรือไม่ก็ได้ การใช้กําลังบังคับต่อสิทธิของผู้เสียหายก็เป็นความผิดนี้
ได้
๑๑

นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติที่เหมือนการนําคนลงเป็นทาสตามอนุสัญญาเพิ่มเติมการค้า
ทาส(Practices similar to Slavery: Supplementary Slavery Convention) เช่น หนีข้ ัดดอก
(Debt Bondage) การบังคับแต่งงาน(Servile forms of Marriage)การแสวงหาประโยชน์จากการ
ขายเด็ก(Sale of children for exploitation)หรือการนําเด็กไปเป็นขอทาน เป็นต้น

ทศ

(๔) ภาระจํายอม(Servitude)

กรณีนี้ไม่มีคาํ จํากัดความในทางระหว่างประเทศแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเอาคน

ระเ

ลงเป็นทาส เช่น ในคดี Siliadin v. France หญิงชาวเอเชียอายุ ๑๖ ปี อยู่ในประเทศฝรั่งเศส มี

ข้อตกลงว่า จะต้องทํางานชดใช้ค่าเดินทางมาประเทศฝรั่งเศสจนหมด โดยไม่ได้รับการศึกษา นายจ้าง

่างป

ยึดหนังสือเดินทาง และไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ได้ตกลงกันไว้ ศาลพิจารณาว่ากรณีเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบังคับเป็นทาสหรือไม่ สิ่งหนึ่งที่ศาลพิจารณาคือ ตัวผู้เสียหายยินยอมไปทํางานหรือไม่ และถูก

ารต

บังคับทํางานหรือไม่ เมื่อเข้าองค์ประกอบก็ถือเป็นการเอาคนลงเป็นทาส ส่วนกรณีที่มีการยึดหนังสือ
เดินทางศาลเห็นว่ามีลักษณะเป็นภาระจํายอมอย่างหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีกรณีการบังคับตัดอวัยวะ(Removal of organs)ซึ่งจะต้องมีการเอา

ักก

อวัยวะไปและมีการขายอวัยวะ ในปี ๒๐๑๔ พบกรณีนี้เพียง ๑%
การค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การขอทาน Begging(คําแนะนําสหภาพยุโรป

สำน

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์EUTrafficking Directive ๒๐๑๑/๓๖/EU) การแสวงหาประโยชน์ของกิจกรรม
ทางอาญา(Exploitation of criminal activities)
แนวคิดเรื่องการแสวงหาประโยชน์กฎหมายภายในและแนวปฏิบัติ

The concept of “exploitation” – National law and practice

๑๒

จากการศึกษากฎหมายภายในของแต่ละประเทศที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์สามารถ
แบ่งกลุ่มประเทศตามลักษณะความเข้มงวดของบทบัญญัติของกฎหมายได้ดังนี้
๑. รัฐที่ติดตามพิธีสารการค้ามนุษย์อย่างใกล้ชิดได้แก่มาเลเซียอาหรับเอมิเรตส์
๒. รัฐที่โดยทัว่ ไปตามพิธีสารการค้ามนุษย์อย่างใกล้ชิดแต่เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

ทศ

แสวงหาประโยชน์ได้แก่บลั แกเรียโคลัมเบียกาตาร์อียิปต์ประเทศไทยและอูกานดา

๓. รัฐทีบ่ ัญญัติตามพิธีสารการค้ามนุษย์เล็กน้อยกว่าในพิธีสารได้แก่ บราซิลและสวีเดน

ระเ

๔. รัฐทีใ่ ช้วธิ กี ารแสวงหาประโยชน์ที่แตกต่างได้แก่ออสเตรเลียและแคนาดา

่างป

APOV และวิธีการอื่น APOV and other “means”

แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความอ่อนด้อยเบาปัญญาของผู้เสียหาย ต้องดูข้อเท็จจริง

ารต

ประกอบโดยจะพิจารณาจากตัวผู้เสียหาย เพศ อายุ สถานะ ซึ่งในพิธีสารไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน แต่
ได้ให้แนวคิดในเรื่องนี้ไว้ จากการสํารวจมีการพิสูจน์ว่าเหยื่อจากการค้ามนุษย์ต้องถูกใช้อํานาจโดยมิ
ชอบ นอกจากต้องยอมรับอํานาจของผู้กระทําผิด

ักก

ตัวอย่างในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ได้ระบุไว้โดยตรงในกฎหมายแต่จะพบวิธีการ

จากแนวคําพิพากษาที่ตัดสินวางหลักไว้ เวลาเอาไปปรับใช้ก็จะผนวกกับเรื่องอื่น

สำน

ในการดําเนินคดีจะต้องมีการพิสูจน์ ๒ ประการ คือ มีความอ่อนด้อยเบาปัญญาของ

เหยื่อและมีการใช้อํานาจโดยมิชอบ จึงจะครบองค์ประกอบในส่วนนี้
ตัวอย่างคดีในประเทศเนเธอร์แลนด์ ชาวจีนซึ่งเป็นเหยื่อต้องทํางานวันละ ๑๑ ชั่วโมง

สัปดาห์ละ ๖ วัน ศาลชั้นต้นตัดสินว่า ยังไม่มีความผิดเนื่องจากยังไม่ปรากฏว่ามีการใช้อํานาจโดยมิ
ชอบอย่างไร ผู้เสียหายไปติดต่อเองว่าจะทํางาน ศาลอุทธรณ์ยนื ตามศาลชั้นต้นว่า ไม่พบว่าจําเลย
๑๓

กระทําผิดอย่างไร ศาลฎีกามองว่า ไม่จาํ เป็นว่าการใช้อํานาจโดยมิชอบจะต้องเกิดจากตัวจําเลยเอง
อาจเกิดจากตัวผู้เสียหายที่มีสถานะต่ํากว่าก็ถือเป็นการใช้อํานาจโดยมิชอบแล้ว
APOV ค่อย ๆ พัฒนามาจากการใช้กาํ ลังโดยตรงแล้วพัฒนามาเป็นการใช้กําลังโดย

ทศ

อ้อม ปรากฏอยู่ในกฎหมายและแนวปฏิบติของประเทศต่าง ๆ มีลักษณะที่ผู้เสียหายไม่มที างเลือกอื่น
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในผู้ใหญ่

ระเ

ประเด็นความยินยอม The issue of consent

ความยินยอมที่ผิดถ้าต้องการConsent is irrelevant if obtained

่างป

ผ่านวิธีการต้องห้ามใดๆthough any of the prohibited means
จากเด็กfrom a child

ประเด็นความยินยอมคําแนะนําว่าด้วยแนวคิด

ารต

The issue of consent – Guidances on the concept

ในประเด็นเรือ่ งความยินยอมไม่ใช่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการกระทําความผิดฐานค้า
มนุษย์ แต่เป็นลักษณะที่ต้องนํามาพิจารณาด้วย ในพิธีสารก็ระบุเรื่องความยินยอมไว้ด้วยว่า ในกรณีที่

ักก

ผู้เสียหายเป็นเด็กไม่ต้องพิจารณาเรื่องความยินยอม

ในเรื่องของความยินยอมมีกฎหมายหลายฉบับเขียนเรื่องนี้ไว้ แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของ

สำน

การตีความว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นความยินยอม เช่น ในธรรมนูญศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ
(Statute of the International Criminal Court)ระบุวา่ ความยินยอมไม่นํามาใช้ในการกระทํา
ความผิดอาญาหรือในอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ(ILO Convention) กําหนดว่า ความ

ยินยอมของลูกจ้างต้องเป็นความยินยอมที่ให้ไว้โดยชอบ และลูกจ้างสามารถเพิกถอนความยินยอมได้
เสมอ
๑๔

โดยหลักแล้ว ในเรื่องความยินยอมจะไม่นํามาใช้หากว่ามีหลักอืน่ ปรับใช้อยู่แล้ว
ในประเทศไทย ระบุหลักเรื่องความยินยอมไม่นํามาใช้กับกรณีผเู้ สียหายเป็นเด็ก หรือ
ในนอร์เวย์และอิสราเอล ไม่ระบุเรื่องความยินยอมไว้ในกฎหมายเลย
ตัวอย่างเช่น แรงงานถูกกฎหมาย แม้ว่าผู้เสียหายจะมีอิสระออกจากงานหรือไม่ก็ได้

ทศ

แต่มาจากประเทศทีย่ ากจนต้องทํางานเพราะความจําเป็น ก็เป็นการค้ามนุษย์ได้เช่นกัน ไม่ได้มองเรื่อง
ความยินยอม

ระเ

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีการวินิจฉัยว่า จําเลยเป็นหญิง รับหญิงไทยมาทํางานร้าน
เสริมสวยและค้าประเวณี จําเลยยึดหนังสือเดินทางของหญิงไว้และแจ้งว่าต้องทํางานใช้หนี้ค่าตั๋ว

่างป

เครื่องบินจํานวน ๑๒,๐๐๐ ฟรัง ถูกบังคับให้ทํางานมากกว่า ๑๗ ชั่วโมงต่อวัน และถูกห้ามไม่ให้
ออกไปไหน ศาลเห็นว่า มีการใช้อํานาจเหนือผู้เสียหายซึ่งมีความกดดันทางการเงิน ทางสังคม จึงมี

ารต

ลักษณะเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแล้ว ไม่จําต้องดูเรื่องความยินยอมอีกต่อไปแม้ว่าตอน
แรกหญิงจะยินยอมก็ตาม

ักก

บทที่ ๓ การวิเคราะห์ปัญหา สรุป และข้อเสนอแนะ

คําจํากัดความการค้ามนุษย์ของประเทศไทยThailand definition of human trafficking

สำน

มาตรา๔ในพระราชบัญญัตินี้
“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” หมายความว่าการแสวงหาประโยชน์จากการค้า

ประเวณีการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามกการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นการเอา
คนลงเป็นทาสการนําคนมาขอทานการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการบังคับตัดอวัยวะเพือ่ การค้า
หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนัน้ จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
๑๕

“การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความว่าการข่มขืนใจให้ทาํ งานหรือให้บริการ
โดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวติ ร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สนิ ของบุคคลนั้นเองหรือ
ของผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือโดยทําให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่
สามารถขัดขืนได้

ทศ

มาตรา ๖ ผู้ใดดังต่อไปนี้

ระเ

(๑) เป็นธุระจัดหาซื้อขายจําหน่ายพามาจากหรือส่งไปยังที่ใดหน่วงเหนีย่ วกักขังจัดให้อยู่อาศัย
หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใดโดยข่มขู่ใช้กําลังบังคับลักพาตัวฉ้อฉลหลอกลวงใช้อํานาจโดยมิชอบหรือโดยให้

่างป

เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความ
ยินยอมแก่ผกู้ ระทาความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแลหรือ

หรือรับไว้ซึ่งเด็ก

ารต

(๒) เป็นธุระจัดหาซื้อขายจําหน่ายพามาจากหรือส่งไปยังที่ใดหน่วงเหนีย่ วกักขังจัดให้อยู่อาศัย

ผู้นั้นกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์

ักก

จากนิยามตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ จะบัญญัติ

นิยามของการค้ามนุษย์ไว้ค่อนข้างครอบคลุมเกือบในทุกกรณี แต่ในส่วนเรื่องของการแสวงหา

สำน

ประโยชน์จะยังไม่ครอบคลุมถึงเรื่องความอ่อนด้อยเบาปัญญาของผู้เสียหายและเรื่องความยินยอม ซึ่ง
โดยหลักแล้วในเรื่องของความยินยอมของผู้เสียหายจะจะโยงกับวิธีการในการกระทําความผิด แต่

กฎหมายไทยโยงไว้กับเรื่องการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ส่วนนิยามที่เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนั้น กฎหมายไทยบัญญัติไว้ค่อนข้างกว้าง

จึงอาจทําให้เกิดปัญหาในเรื่องการตีความ ส่วนในเรือ่ งการค้าประเวณี การเอาคนลงเป็นทาส และการ
๑๖

บังคับใช้แรงงานก็บัญญัตไิ ว้กว้าง ๆ เช่นเดียวกัน อาจทําให้เกิดความไม่ชัดเจนว่ากรณีใดผิดแค่
กฎหมายแรงงาน กรณีใดที่ผิดกฎหมายค้ามนุษย์ เช่น แรงงานต่างด้าวในภาคประมงทีท่ าํ งานอย่าง
ยากลําบาก จะเป็นกรณีการทํางานขัดหนีห้ รือเป็นการทํางานที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานเท่านัน้

ทศ

กรณีการนําคนมาขอทาน นักวิชาการก็มีความเห็นว่ามีการแบ่งแยกที่ยากลําบากเช่นเดียวกัน
เช่น ผู้ที่ดูแลเด็ฏออกไปขอทานแล้วเอาเด็กออกไปขอทานด้วย จะถือว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์โดย

แนวทางในการแก้ไขและข้อเสนอแนะ มีดังนี้

ระเ

มิชอบหรือไม่ เนื่องจากผู้ดูแลก็จะนําเงินที่ได้มาเลี้ยงดูเด็ก เป็นต้น

่างป

๑. ควรปรับปรุงนิยามตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ให้มคี วามครอบคลุมใน
ทุกกรณี รวมถึงการปฏิบัตบิ ุคคลที่มีลักษณะคล้ายทาส

ารต

๒. ในส่วนของวิธีการกระทําความผิดควรปรับปรุงเพิ่มเติมในเรือ่ งความอ่อนด้อยเบาปัญญา
ของผู้เสียหายและความยินยอมของผู้กระทําความผิดว่าจะนํามาใช้ในการพิจารณาว่าผู้กระทํา
ความผิดฐานค้ามนุษย์มคี วามผิดหรือไม่ด้วย โดยระบุแยกไว้ต่างหากเพื่อความชัดเจนในการปรับใช้

ักก

กฎหมาย

สำน

๓. กําหนดนิยามเกีย่ วกับการกระทําความผิดประเภทต่าง ๆ ให้มีความกระชับและชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้นเพื่อลดปัญหาการตีความกฎหมายที่อาจจะส่งผลเสียต่อการดําเนินคดีและการลงโทษผู้กระทํา
ความผิด เช่น ในเรื่องของการนําคนลงเป็นทาส การบังคับใช้แรงงาน เป็นต้น

๑๗

ทศ

ส่วนที่ ๒

ระเ

สิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ : หลักกฎหมายขององค์การตามสนธิสัญญาและ
ศาลในภูมภิ าค

่างป

บทที่ ๑ บทนํา

รายงานส่วนนี้จัดทําขึ้นตามเนื้อหาการบรรยายในหัวข้อสิทธิมนุษยชนและการค้า

ารต

มนุษย์ : หลักกฎหมายขององค์การตามสนธิสัญญาและศาลในภูมิภาค ซึ่งเป็นการบรรยายในหลักสูตร
กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยมนุษยธรรมและสิทธิ

ักก

มนุษยชนแห่งเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดย Ms.Jane Connors
๑.๑ สภาพปัญหาและความสําคัญของปัญหา

สำน

โดยที่การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน เป็นอันตรายต่อเสถียรภาพ

ความมั่ นคงทางสั งคมและการพัฒนาอย่า งยั่งยืนของประเทศ หากไม่ไ ด้รั บการแก้ไขโดยเร่งด่ว น

นอกจากจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงของรัฐแล้ว ยังส่งผลกระทบ

อย่ างกว้างขวางทั้ ง ในระดั บภูมิ ภ าคและระหว่ า งประเทศอี กด้ ว ย ดังนั้ น เพื่ อให้ก ารป้องกั นและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
๑๘

ประชาคมโลกย่อมต้องประสานความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนั้นรวมถึงการทําสนธิสัญญากับชาติอื่นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา

ทศ

ความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

เพื่อศึกษาถึงหลักการของสิทธิมนุษยชนและหลักการของการค้ามนุษย์ในส่วนที่เป็นหลัก

ระเ

กฎหมายขององค์การตามสนธิสัญญาและศาลในภูมิภาค
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา

่างป

ในการศึกษานี้ จะศึกษาเฉพาะหลักกฎหมายขององค์การตามสนธิสัญญาและศาลใน
ภูมิภาคเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและค้ามนุษย์ เท่านั้น

ารต

๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑.๔.๑ ทําให้ทราบถึงหลักการของสิทธิมนุษยชนและหลักการของการค้ามนุษย์ในส่วนที่

ักก

เป็นหลักกฎหมายขององค์การตามสนธิสัญญาและศาลในภูมิภาค
๑.๔.๒ ทําให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญ ผลดี และผลเสีย ของการที่ประเทศ

สำน

ไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์

บทที่ ๒ สิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ : หลักกฎหมายขององค์การตาม
สนธิสัญญาและศาลในภูมิภาค

คําจํากัดความระหว่างประเทศของคําว่าการค้ามนุษย์
๑๙

มาตรา ๓ (a) และ (b) ของพิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้า
มนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้าม
ชาติในลักษณะองค์กร ค.ศ. ๒๐๐๐ (พิธีสารปาเลอโม) ให้คําจํากัดความของคําว่าการค้ามนุษย์ว่า

ทศ

การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคล
ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กาลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว

ระเ

ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อํานาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัย

จากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของ

่างป

บุคคลผู้มีอํานาจควบคุมบุคคลอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์
การแสวงหาประโยชน์อย่างน้อยที่สุด

ให้รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้า

ประเวณีของบุคคลอื่นหรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือ

ารต

บริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระทาอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทําให้ตกอยู่ใต้
บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย

ักก

เมื่อใดก็ตามที่บุคคลที่ถูกค้ามนุษย์อายุต่ํากว่า ๑๘ ปี จําต้องแสดงถึงการกระทํา

เช่น การจัดหา การซื้อ และการขาย และ การกระทํานี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในการแสวงหา

สำน

ประโยชน์

เอกสารระหว่างประเทศว่าด้วยการค้ามนุษย์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

๑. ระหว่างประเทศ

พิธีสารปาเลอโม
๒๐

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๒ ว่าด้วยการห้ามและการขจัด
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. ๑๙๙๙
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วยการยกเลิกแรงงาน

ทศ

บังคับ ค.ศ. ๑๙๕๗

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ และพิธี

ระเ

สาร ค.ศ. ๒๐๑๔

อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีบุคคลอื่น

่างป

๑๙๔๙

ค.ศ.

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าทาส ค.ศ. ๑๙๒๖ และอนุสัญญาเพิ่มเติมว่าด้วยการเลิกทาส

๒. ภูมิภาค

ารต

การค้าทาส และการปฏิบัติเยี่ยงทาส ค.ศ. ๑๙๕๖

ักก

อนุสัญญาอาเซียนด้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ค.ศ. ๒๐๑๕

สำน

อนุสัญญาคณะมนตรียุโรปว่าด้วยการดําเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ ค.ศ. ๒๐๐๕

กฎบัตรว่าด้วยสิทธิขั้นมูลฐานในสหภาพยุโรป ค.ศ. ๒๐๐๐
สมาคมอาเซียใต้ว่าด้วยความร่วมมือทางภูมิภาค อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและการ

ต่อต้านการค้าประเวณีหญิงและเด็ก ค.ศ. ๒๐๐๒
๓. เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
๒๑

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. ๑๙๔๘
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. ๑๙๖๖

ทศ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ. ๑๙๖๖
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ค.ศ.

ระเ

๑๙๖๙

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้

่างป

มนุษยธรรม หรือย่ํายีศักดิ์ศรี ค.ศ. ๒๐๐๒

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ และพิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยการขายเด็ก การค้า

ารต

ประเวณีเด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ค.ศ. ๒๐๐๐

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและ

ักก

สมาชิกในครอบครัว ค.ศ. ๑๙๙๐

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ค.ศ. ๒๐๐๖

สำน

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

ค.ศ. ๒๐๐๖

๔. บทบัญญัติเฉพาะในสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการค้ามนุษย์
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มาตรา ๖
๒๒

รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพื่อปราบปราม
การค้า สตรีและการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของสตรีทุกรูปแบบ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มาตรา ๓๕

ทศ

รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงทั้งในระดับประเทศ ระดับทวิภาคีและพหุ
ใด

่างป

๕. บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสิทธิมนุษยชน

ระเ

ภาคี เพื่อป้องกันการลักพา การขาย หรือการลักลอบค้าเด็ก ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดหรือใน รูปแบบ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรา ๔

ารต

บุคคลใดจะตกอยู่ในความเป็นทาส หรือสภาวะจํายอมไม่ได้ ทั้งนี้ ห้ามความเป็นทาส
และ การค้าทาสทุกรูปแบบ

ักก

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา ๘
๑. บุคคลใดจะถูกเอาตัวลงเป็นทาสมิได้ ห้ามการเอาคนลงเป็นทาส และการค้าทาสทุก

สำน

รูปแบบ

๒. บุคคลจะถูกบังคับให้อยู่ในภาวะจํายอมมิได้

๓. (ก) บุคคลใดจะถูกเกณฑ์แรงงานหรือบังคับให้ใช้แรงงานมิได้

เนื้อหาของสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
๒๓

รั ฐ ซึ่ ง ให้ สั ต ยาบั น หรื อ ลงนามในสนธิ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศผู ก มั ด ที่ จ ะต้ อ งนํ า
บทบัญญัติตามสนธิสัญญาไปใช้ในทางปฏิบัติและรวมทั้งพิธีสารของสนธิสัญญาดังกล่าวด้วย

ระหว่าง ๑๐ ถึง ๑๕ คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยดูแลดังนี้

ทศ

เนื้อหาสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ๑๐ ฉบับ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ

คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ: The Committee on

ระเ

the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

่างป

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน: The Human Rights Committee (CCPR)
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม: The Committee on

ารต

Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)

คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการขจัด การเลือ กปฏิ บั ติ ต่ อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ:

The

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW)

ักก

คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน: The Committee against Torture (CAT)

สำน

คณะอนุกรรมการว่าด้วยการป้องกันการทรมาน: The Subcommittee on

Prevention of Torture (SPT)
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก: The Committee on the Rights of the Child

(CRC)

๒๔

คณะกรรมการว่าด้วยแรงงานอพยพ: The Committee on Migrant Workers
(CMW)
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ: The Committee on the Rights of Persons

ทศ

with Disabilities (CRPD)

คณะกรรมการว่าด้วยการบังคับให้บุคคลสูญหาย: The Committee on Enforced

ระเ

Disappearances (CED)

่างป

อํานาจของสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน: การรายงาน

รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องยื่นรายงาน ซึ่งประกอบไปด้วยเอกสารหลักร่วมกันและเอกสาร
เฉพาะที่เป็นสนธิสัญญาต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการที่จะนําไปใช้เพื่อให้เป็นไปตาม

ารต

สนธิสัญญาภายในหนึ่งปีนับแต่สนธิสัญญานั้นมีผล และรายงานผลสี่ถึงห้าปีต่อมาด้วย รายงานจะ
ได้รับการทบทวนโดยการอภิปรายโดยคณะกรรมการในเจนีวา ก่อนที่จะมีการทบทวน คณะกรรมการ

ักก

จะส่งประเด็นและปัญหาต่อรัฐภาคีซึ่งต้องตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษร กระบวนการการรายงาน
อย่างง่ายได้รับการยอมรับโดยคณะกรรมการส่วนใหญ่ โดยที่หากรัฐสมาชิกเห็นชอบ คณะกรรมการจะ

สำน

ส่งประเด็นและคําถามและข้อคิดเห็นของรัฐจะนําไปสู่การรายงาน
ในการทบทวน คณะกรรมการจะวางข้อสังเกตโดยเน้นถึงกรณีทางบวก ขอบเขตที่น่า

ตระหนักและคําแนะนําในการดําเนินการ คณะกรรมการส่วนใหญ่ระบุหลายขอบเขตซึ่งต้องคอย
ติดตามข้อมูลภายในปีถึงสองปีและกําหนดวันในการส่งรายงานฉบับถัดไป

๒๕

การค้ า มนุ ษ ย์ ร อมชอมสิ ท ธิ ต่ า งๆที่ ร ะบุ ใ นสนธิ สั ญ ญาและสนธิ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชนส่วนใหญ่ถกปัญหาว่ารัฐภาคีมีหน้าที่ที่จะต้องป้องกันหรือตอบโต้ต่อการค้ามนุษย์เมื่อรัฐภาคี
พิจารณารายงานของตน

ทศ

CEDAW และ CRC กล่าวถึงการค้าหญิงและเด็กในแต่ละรัฐภาคี CRC ทุ่มเทความ
สนใจไปยังกรณีดังกล่าวต่อรัฐที่เป็นภาคีของพิธีสารทางเลือกว่าด้วยการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก

ระเ

และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก CMW ยกประเด็นการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวกับแรงงานอพยพในแต่ละรัฐภาคี
CCPR CESCR CAT และ CERD ยกประเด็นค่อนข้างบ่อยในเนื้อหาของสิทธิตามสนธิสัญญาที่ตนเฝ้า

สำน

ักก

ารต

่างป

สังเกต

๒๖

คําพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐานของสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการค้ามนุษย์
คดี L.E v Greece
ศาลยุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่ ๗๑๕๔๕/๑๒ พิพากษาวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๐๑๖

ทศ

คนสัญชาติไนจีเรียถูกบังคับให้ค้าประเวณีในกรีซ ได้รับการรับรูใ้ นฐานะเหยือ่ ของ
การค้ามนุษย์ในวัตถุประสงค์ของการค้าประเวณีแต่ได้รับการร้องขอให้รอกว่า ๙ เดือนหลังจาก

ระเ

การแจ้งให้หน่วยงานของเธอในการพิจารณาคดีของศาลรับรองสถานะ เธอกล่าวอ้างว่ารัฐนั้นล้ม
เหวในการปฏิบัติงานในเชิงบวกภายใต้มาตรา ๔ เรื่องความมีประสิทธิภาพของการสอบสวน

่างป

เบื้องต้นและการสืบสวนต่อมาได้รับการยอมความในเวลาต่อมา อาจบันทึกไว้ว่ามีความล่าช้าและ
ล้มเหลวในบริบทของหน้าที่ตามการพิจารณาของรัฐ วินิจฉัยว่ามีการละเมิดมาตรา ๖ ย่อหน้า ๑
สิทธิในการได้รับการพิจารณาที่เป็นธรรมภายในเวลาอันสมควร โดยความยาวของการพิจารณาใน

ารต

ระดับหนึ่งเกินสมควรและไม่อยู่เวลาอันสมควร นอกจากนี้ยังวินจิ ฉัยว่ามีการละเมิดมาตรา ๑๓
สิทธิในการได้รับชดใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มคี า่ เสียหายในกฎหมายภายในประเทศที่ผู้ร้อง

ักก

ขอสามารถบังคับได้ตามสิทธิในการพิจารณาคดีภายในเวลาอันสมควร

สำน

คดี Zhen Zhen Zheng v the Netherlands (CEDAW/C/๔๒/D/๑๕/๒๐๐๗, ๒๐๐๘)
ผู้เขียนของการสื่อสาร a minor เป็นคนจีนที่ค้ามนุษย์จากประเทศจีนเข้ามาใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับค้าประเวณี เธอไม่ได้ระบุว่าตัวเองเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ไปยังหน่วยงานดัตช์และไม่ประสบความสําเร็จในการขอลี้ภัยและใบอนุญาตที่จะอยู่
ในประเทศเนเธอร์แลนด์หลังจากที่เธอได้มีการหลบหนีสถานการณ์การค้ามนุษย์ของเธอและถูกนํา
ทิ้งที่ถนนโดยผู้หญิงคนที่นําเธอไปและบังคับให้เธอทํางานบ้านหนักๆ

เมื่อเธอพบว่าเธอกําลัง

ตั้งครรภ์ ผู้ยื่นคําร้องอ้างว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ละเมิดภาระผูกพันตามมาตรา ๖ ของ
๒๗

อนุสัญญาโดยไม่แจ้งให้เธอทราบถึงความเป็นไปได้ของการได้รับการบรรเทาภายใต้โครงการ 'B๙'
ที่อนุญาตให้ผู้ถูกค้ามนุษย์ยื่นคําร้องขอในการใช้สถานะการอยู่อาศัยชั่วคราว
ประเทศเนเธอร์แลนด์ท้าทายการรับฟังการอุทธรณ์เกี่ยวกับ (a) ความล้มเหลวใน
การเยียวยาภายในประเทศบนพื้นฐานที่ว่าเธอต้องยื่นอุทธรณ์คําตัดสินที่ปฏิเสธการอนุญาตอยู่

ทศ

อาศัยของเธอ เธอไม่ได้ยกสาระสําคัญของการละเมิดของมาตรา ๖ ในระดับภายในและการ

ทบทวนทางศาลของการยื่นขอลี้ภัยเป็นพิเศษของเธอที่ยังคงค้างอยู่ และ (b) เธอล้มเหลวที่จะ

ระเ

ยืนยันข้อเรียกร้องของเธอตามมาตรา ๔ (๒) (c) ของพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าเธอเพียงแต่
กล่าวถึงเงื่อนไขทั่วไปของมาตรา ๖ และล้มเหลวที่จะแสดงให้เห็นในทางที่เป็นรูปธรรมว่าสิทธิของ

่างป

เธอภายใต้มาตรานี้ได้รับการละเมิดอย่างไร

คณะกรรมการส่วนใหญ่วางหลักว่า การอุทธรณ์ที่ไม่ยอมรับความล้มเหลวในการ

ารต

เยียวยาในประเทศเพราะเธอไม่ได้ขอใบอนุญาตถิ่นที่อยู่อาศัยบนพื้นฐานของสถานะของเธอว่าเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์หรือยกสาระสําคัญของการเรียกร้องของเธอที่ให้เหตุผลในระดับประเทศว่า
ผู้เขียนต้องนําสาระสําคัญของการเรียกร้องในประเทศให้ผู้มีอํานาจและ/หรือศาลมีโอกาสที่จะ

ักก

จัดการกับการเรียกร้องก่อนที่จะไปยังคณะกรรมการ ส่วนใหญ่พิจารณาว่าการเยียวยาโดยการ
ทบทวนการวินิจฉัยไม่ได้หมดสิ้นไปเนื่องจากมันยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาและไม่มีข้อโต้แย้งที่

สำน

จะแสดงว่าการเยียวยานี้ได้รับเป็นเวลานานเกินสมควรหรือไม่น่าเชื่อว่าได้รับการบรรเทา สรุปว่า

การเยียวยาในประเทศไม่ได้รับหมดสิ้นไป คณะกรรมการส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณาคําถามของความ

ล้มเหลวที่จะยืนยันข้อเรียกร้อง
เสียงส่วนน้อยของคณะกรรมการพิจารณาข้อเรียกร้องว่าสามารถรับไว้ได้โดยอยู่บน

พื้นฐานที่ว่าการเยียวยาในประเทศได้หมดไปเพราะกระบวนการที่เธอติดตามไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์และมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐภาคีที่จะปกป้องเหยื่อของอาชญากรรมระหว่างประเทศ
๒๘

เช่นการค้ามนุษย์ และมีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอเพื่อระบุตัวเหยื่อ
ของอาชญากรรมดังกล่าวและแจ้งให้ทราบถึงลู่ทางการป้องกัน โดยเน้นว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์พบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงมากและพวกเขาควรจะได้รับการแนะนํา
ว่าในการได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ตามประเด็นที่เป็นสาระสําคัญ เสียงส่วนน้อยพบว่ามี
หลักฐานเพียงพอที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ของเนเธอร์แลนด์สงสัยว่าเธอเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และการ

ทศ

ไม่รู้หนังสือของเธอและความจริงที่เธอกําพร้าตั้งแต่เธอยังเป็นสาวซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถ

ของเธอที่จะเล่าเรื่องราวของการค้ามนุษย์เสียงส่วนน้อยพบว่า ประเทศเนเธอร์แลนด์ละเมิดมาตรา

ระเ

๖ ในแง่ของพันธกรณีที่จะตรวจสอบด้วยความละเอียดรอบคอบในการระบุเหยื่อของการค้ามนุษย์
และแจ้งเขาถึงสิทธิซึ่งระบุได้โดยการตีความมาตรา ๖ ในแง่ของพิธีสารปาเลอโม เสียงส่วนน้อย

่างป

ระบุว่ารัฐต้องดําเนินการเพื่อตรวจสอบว่าผู้ร้องขอถูกค้ามนุษย์หรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นการให้
ความคุ้มครองที่กําหนดไว้ตามพิธีสารและประเทศเนเธอร์แลนด์จะใช้มาตรการเพื่อให้แน่ใจว่า

ารต

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมในการที่จะสัมภาษณ์และรับรู้ถึงคนที่ถูก
ค้ามนุษย์ตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นรวมถึงเทคนิคการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับสถานะอันเปราะบางของบุคคล
ที่ถูกค้ามนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากความผิดปกติของความเครียด นอกจากนี้ยังแนะนําให้

ักก

รัฐภาคีต้องระบุว่ารัฐภาคีกําหนดให้ผู้ถูกะบุว่าถูกค้ามนุษย์ได้รับการบริการและการให้คําปรึกษา

สำน

และได้รับการแจ้งถึงวิธีการในการหาทางคุ้มครอง
การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นสมาชิกความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการค้ามนุษย์ ดังนี้
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กร
๒๙

พิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก
พิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานโดยทางบก ทะเล และ
อากาศ

ทศ

ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ระเ

ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิวฒ
ั นธรรมและสังคมเศรษฐกิจ

อนุสัญญาระหว่างประเทศในการกําจัดการเลือกปฏิบัติด้านเชื้อชาติทุกรูปแบบ

่างป

อนุสัญญาว่าด้วยการกําจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ

ข้อตกลงว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิเด็ก

ารต

พิธีสารทางเลือกและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้พกิ าร

ักก

บทที่ ๓ การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ

สำน

จะเห็ นได้ ว่ าความตกลงระหว่ า งประเทศเกี่ ย วกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ มี จํ า นวนมาก

กว้างขวางครอบคลุมในมิติของการค้ามนุษย์เกือบทุกด้าน แต่ประเทศไทยเป็นสมาชิกความตกลง
ระหว่างประเทศในบางเรื่องเท่านั้น ซึ่งส่งผลต่อประเทศไทย ดังนี้
ผลเสีย – มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยใน
บางเรื่องไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ อันอาจส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศ ตลอดจนการกีดกันทางการค้า โดยใช้เรื่องดังกล่าวมาเป็นข้ออ้าง
๓๐

ผลดี – การที่ประเทศไทยจะเป็นสมาชิกความตกลงระหว่างประเทศในเรื่องใดนั้น
สมควรที่จะต้องพิจารณาบริบทภายในประเทศประกอบด้วย เนื่องจากประเทศที่เป็นสมาชิกความ
ตกลงระหว่างประเทศจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง ซึ่งหากการดําเนินการตามข้อตกลง
ไม่สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติภายในประเทศแล้ว การเป็นสมาชิกความตกลงดังกล่าวย่อมส่งผลเสีย

ทศ

มากกว่าผลดี

ระเ

บทที่ ๔ แนวทางแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้

่างป

เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในสถานะประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของ
การค้ามนุษย์ ประเทศไทยจึงหยิบยกปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่ง
ด่วนและจริงจังตั้งแต่ปี ๒๕๔๗

ารต

มาตรการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
คือ การเข้าเป็นสมาชิกความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่าประเทศ

ักก

ไทยไม่ได้เป็นสมาชิกความตกลงดังกล่าวทั้งหมด หากแต่เป็นสมาชิกความตกลงในบางเรื่องเท่านั้น
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการดําเนินการภายในประเทศและภาพลักษณ์ในระดับระหว่าง

สำน

ประเทศได้

ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกความตกลงระหว่างประเทศ

เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความตกลงที่สอดคล้องกับแนวคิดของประเทศ และต้องสามารถ

นํามาปฏิบัติได้โดยไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในมิติอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓๑

บทที่ ๕ บทสรุป
ในปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่นานาประเทศให้ความสําคัญ ประเทศ
ไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมระหว่างประเทศจึงควรแสดงให้เห็นถึงความพยายามแก้ปัญหา

ทศ

การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความร่วมมือกับประเทศอื่นโดยการเข้าเป็นสมาชิกความตก

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

๓๒

ส่วนที่ ๓
การย้ายถิน่ ฐานและการค้ามนุษย์: บทบาทขององค์การระหว่างประเทศเพื่อ
การโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

ทศ

บทที่ ๑ บทนํา
รายงานส่วนนี้จัดทําขึ้นตามเนื้อหาการบรรยายในหัวข้อการย้ายถิ่นฐานและการค้า

ระเ

มนุษย์: บทบาทขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ซึ่งเป็นการบรรยายใน

หลักสูตรกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยมนุษยธรรม

่างป

และสิทธิมนุษยชนแห่งเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดย Ms.Michela
Macchiavello

ารต

๑.๑ สภาพปัญหาและความสําคัญของปัญหา

เนื่องจากในปัจจุบันมีการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชากรเป็นจํานวนมาก ไม่ว่าจะ

ักก

เป็ น การอพยพย้ า ยถิ่ น ฐานเพื่ อหลี ก หนีภั ย สงครามหรื อภั ย ธรรมชาติ หรื อ เพื่ อ ไปทํ า งานหรื อ
แสวงหาโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าเดิม และด้วยข้อจํากัดต่างๆ ในการอพยพย้ายถิ่นฐานผู้อพยพอาจ

สำน

ต้องเผชิญภัยคุกคามจากการค้ามนุษย์ได้
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาถึงบทบาทขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น (IOM) ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา
๓๓

ในการศึ ก ษานี้ จ ะศึ ก ษาเฉพาะบทบาทขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศเพื่ อ การ
โยกย้ายถิ่น (IOM) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๔.๑ ทําให้ทราบถึงบทบาทขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น

ทศ

(IOM) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

๑.๔.๒ ทําให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญ ผลดี และผลเสีย ของการที่ประเทศ

่างป

ระเ

ไทยเป็นสมาชิกของ IOM

บทที่ ๒ การย้ายถิ่นและการค้ามนุษย์: บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ

ารต

เพื่อการโยกย้ายถิ่น (IOM)
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น (IOM)

ักก

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นก่อตั้งเมื่อปี ๒๔๙๔ ที่นครเจนีวา

สหพันธรัฐสวิส ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐาน ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๖๕

สำน

ประเทศ

ขอบเขตการทํางานของ IOM
๑.การอพยพและการพัฒนา Migration and development
๒.การอํานวยความสะดวกในการอพยพ Facilitating migration
๓.ควบคุมจัดการการอพยพ Regulating migration
๓๔

๔.การบังคับอพยพ Forced migration
แนวโน้มการอพยพ
ประชากรหนึ่งในเจ็ดของโลกมีแนวโน้มในการย้ายถิ่นฐาน ในจํานวนนี้เป็นผู้ชาย

มูลเหตุของการย้ายถิ่นฐาน

ระเ

๑. ความต้องการ การขาดแคลนแรงงานและแรงงานล้นตลาด

ทศ

และผู้หญิงในอัตราส่วนเท่าๆกัน และประมาณร้อยละ ๗๐ เป็นการย้ายถิ่นฐานภายในประเทศ

่างป

๒.การเพิ่มขึ้น: เศรษฐกิจ สังคม
๓.ระยะทาง: งบประมาณการขนส่ง

ารต

๔.การปฏิวัติด้านดิจิตอล : ข้อมูลเบื้องต้น

๕.ภัยพิบัติ: ธรรมชาติ นํ้ามือมนุษย์ ความรวดเร็วและล่าช้า

ักก

๖. ความฝัน : ชีวิตพร้อมศักดิ์ศรีและความเจริญก้าวหน้า

สำน

การทํางานของ IOM เกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์
IOM ทํางานต่อต้านการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เสียหายกว่า ๘๐,๐๐๐

คน ได้รับการช่วยเหลือ

มูลเหตุแห่งการค้ามนุษย์

ความยากจน
•ความยากจนของโลก
๓๕

•การขาดโอกาสในการทํางาน
•ความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง
•การปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรม

ทศ

•สิทธิสตรีของการอพยพ
•การเลือกปฏิบัติทางเพศ

ระเ

•การขาดข้อมูล

•แรงงานราคาถูก

•อวัยวะมนุษย์

ารต

•การบริการทางเพศ

่างป

ความต้องการ

ักก

การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย

สำน

การปกป้องทันที การให้ที่พักพิงที่มั่นคงและปลอดภัย
การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที
การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ให้โอกาสครั้งที่สองในชีวิตผู้เสียหาย
การให้คําปรึกษา และสนับสนุนทางกฎหมาย

๓๖

การศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่น ใน
ปี ๒๕๒๙ และสํานักงาน IOM ที่กรุงเทพมหานคร เป็นสํานักงานภูมิภาคสําหรับอนุภูมิภาคลุ่ม

ระเ

ทศ

แม่น้ําโขงเมื่อปี ๒๕๔๔

่างป

บทที่ ๓ การวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบ
การดําเนินงานของ IOM ส่งผล ดังนี้

ผลดี –ทําให้ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกได้รับความช่วยเหลือจาก IOM ในการ

ารต

ดําเนินงานเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นฐาน ทําให้มาตรฐานการดําเนินงานของประเทศเหล่านั้น
เป็นไปตามหลักฐานสากลซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ักก

ผลเสีย –มาตรฐานการดําเนินงานของ IOM ในบางเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง

ที่ IOM วางมาตรฐานไว้ในระสูง อาจไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในประเทศและไม่สามารถ

สำน

ปฏิบัติได้

บทที่ ๔ แนวทางแก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้

ในการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการอพยพย้ายถิ่นฐาน สมควร
ดําเนินการ ดังนี้
๓๗

๑. การสร้างความตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนของผู้อพยพ
๒. การให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๓. การประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ

ทศ

บทที่ ๕ บทสรุป

ระเ

IOM มีบทบาทและหน้าที่ในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ การสร้างความตระหนัก
ในสังคม การฝึกอบรม สุขอนามัย สิทธิและพันธะกรณีที่เกี่ยวข้องของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน และการตั้ง

่างป

ถิ่นฐานในประเทศปลายทาง การที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก IOM ย่อมจะทําให้ประเทศไทยมี
มาตรฐานที่ดีในการดําเนินการเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นฐาน ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

สำน

ักก

ารต

ที่มีมูลเหตุที่มาจากการอพยพย้ายถิ่นฐานได้

๓๘

