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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สิทธิมนุษยชน ( Human Right ) หมายถึง สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
มี ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และความเสมอภาคของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ รั บ การรั บ รองว่ า เป็ น สิ ท ธิ ที่ ติ ด ตั ว มนุ ษ ย์ ม าแต่ ก าเนิ ด และไม่ อ าจถู ก พรากไปได้
เมื่อทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิพื้นฐานที่มีความสาคัญและไม่อาจถูกละเมิดได้
วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๑๙๔๘ ประเทศสมาชิกสหประชาชาติจึงได้ร่วมกันรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ( Universal Declaration of Human Right : UDHR ) โดยสมัชชาแห่งสหประชาชาติ
ถือเป็นการกาหนดมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมให้การรับรองในปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สิทธิที่สาคัญๆ ที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
คือ สิทธิต่อชีวิต เสรีภาพ และความปลอดภัยของบุคคล การศึกษา เสรีภาพทางความคิด มโนธรรมและ
ศาสนา เสรี ภ าพแห่ งความคิดเห็ น การแสดงออก การมีงานทา การแสวงหาและได้รับการลี้ ภัยใน
ประเทศอื่ น เป็ น ต้ น อั น เป็ น เครื่ อ งสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ทั่ ว โลกต่ า งตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของสิ ท ธิ
มนุษยชน อย่างไรก็ดีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ยังคงเป็นปัญหาสาคัญมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน คงมีความแตกต่างเพียงรูปแบบของการกระทาความผิดที่มีลักษณะเป็นองค์กร และมีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น ดังเห็นได้จากรูปแบบการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนในอดีตที่เด่นชัดคือการค้าทาส
ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีการขยายรูปแบบมาสู่การค้ามนุษย์ จนมีผู้กล่าวว่าการค้ามนุษย์คือการบังคับใช้แรงงาน
รูปแบบหนึ่งหรือเป็นการค้าทาสสมัยใหม่นั่นเอง
ปั จ จุ บั น หลายๆ ประเทศทั่ว โลกต่างเผชิญหน้ากับปัญหาการค้ามนุษย์ เพราะปัญหา
ดังกล่าวเมื่อเกิดแล้วมักจะมีความเกี่ยวพันกับหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดน
ติ ด ต่ อ กั น และแต่ ล ะประเทศนั้ น ล้ ว นเกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในฐานะประเทศต้ น ทาง ประเทศทางผ่ า น
และประเทศปลายทาง จึ งทาให้ ป ระเทศต่างๆหั นมาร่ว มมือกันเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหา

๔
ในปี ๒๐๐๐ พิธีส ารป้ องกัน ปราบปราม ลงโทษการค้ามนุษย์โ ดยเฉพาะในผู้ ห ญิงและเด็ก อันเป็น
พิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของการให้คานิยามเรื่อง
การค้ามนุษย์ มีพิธีสารประมาณ ๒,๐๐๐ ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ อันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็น
ว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสาคัญที่นานาชาติต่างให้ความสาคัญ เพราะปัญหาการค้ามนุษย์มิใช่เพียง
ปัญหาที่มีความรับ ผิดทางอาญาเท่านั้น แต่ยังคงมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาสิทธิมนุษยชนด้ว ย
ประเทศต่างๆหันมาร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าวและแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อสร้างมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดดังกล่าว แต่รัฐต่างๆยังคงเผชิญ
กั บ อุ ป สรรคต่ า งๆมากมาย เช่ น ปั ญ หาด้ า นตั ว เหยื่ อ กล่ า วคื อ การไม่ ส ามารถระบุ ตั ว เหยื่ อ ได้
การที่เหยื่อมักจะไม่กล้าระบุตัวผู้กระทาความผิด หรือแม้แต่กรณีที่เหยื่อเองกลัวว่าจะต้องถูกดาเนินคดี
ด้วยเพราะตนก็กระทาผิดกฎหมายคนเข้าเมืองด้วย เป็นต้น จนกระทั่งมีแนวความคิดเกี่ยวกับการไม่
ด าเนิ น คดี กั บ ตั ว เหยื่ อ ปกติ ผู้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ งมั ก จะถู ก ด าเนิ น คดี เหยื่ อ จึ ง ไม่ อ ยากมี ส่ ว นร่ ว ม
ในคดีอาญากับรัฐ การไม่ดาเนินคดีอาญากับพวกเขาเป็นเรื่องสาคัญ เป็นการพยายามทางกฎหมาย
ที่ ส่ ง ผลให้ เ หยื่ อ ได้ สิ ท ธิ นั้ น จริ ง ๆ แต่ อุ ป สรรคประการส าคั ญ คื อ มาตรการทางด้ า นกฎหมาย
เนื่ องจากอนุสั ญญาหรื อสนธิสัญญาระหว่างประเทศยังคงมีห ลายประเด็นที่ ต้องพิจารณา กล่ าวคือ
ประเด็นด้านขอบเขตการบังคับใช้ระหว่างรัฐที่เป็นภาคีกับรัฐที่มิใช่ภาคี หากรัฐภาคีละเมิดสนธิสัญญา
จะต้องรับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร
ประเทศไทยเผชิญหน้ากับความท้าทายที่สาคัญ เพราะอยู่ทั้งในสถานะประเทศต้นทาง
ทางผ่ านและปลายทาง การค้ามนุ ษย์และแสวงหาประโยชน์กาลังเติบโตในหลายภาคส่ว น ทั้งภาค
เกษตรกรรม ก่อสร้าง การประมง โดยเฉพาะกรณีของการค้ามนุษย์ผู้อพยพที่เป็นผู้ชายและเด็กชาย
เพื่อใช้แรงงานในเรือประมง ผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและพม่ามักจะถูกจ้างงานโดย
นายหน้าและค้ามนุษย์ในเรือประมง หลายคนมาถึงประเทศไทยโดยช่องทางที่ปกปิด และมักจะตกลงให้
หักค่านายหน้าจากค่าจ้าง แต่คนเหล่านี้จะไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับประเภทของงานที่ถูกจ้างหรือสภาพการ
ทางาน พวกเขาจึ ง ถู กบั ง คับ ให้ ท างานในเรือ ประมงเป็ น การช าระหนี้ โดยปกติแ ล้ ว การท างานใน
เรือประมงมีสภาพเป็นการไร้มนุษยธรรมและทาให้พวกเขาถูกลดคุณค่าความเป็นมนุษย์พวกเขาถูก
บังคับทางานเป็นเวลายาวนาน ถูกทารุณทาร้ายร่างกาย ได้รับอาหารน้อย ไม่ได้รับค่าจ้างหรือจ่าย
บางส่วน หลายคนเจ็บป่วยก็ถูกเฆี่ยนตีเพื่อให้ทางานต่อ เมื่อเสียชีวิตก็ถูกโยนจากเรือ เหยื่อค้ามนุษย์

๕
รายหนึ่งเคยกล่าวว่า พวกเขาได้รับการปฏิบัติเสมือนสินค้าที่สามารถใช้ซ้าได้มากกว่าการเป็นมนุษย์
จากสภาวการณ์ ดังกล่ าวทาให้ ป ระเทศไทยถูกจับตามาองว่าจะแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่ าวอย่างไร
และมีมาตรการทางกฎหมายที่เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้หรือไม่ ปัจจุบันประเทศไทย
เป็นภาคีในเอกสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจานวนมาก ดังนั้นประเทศไทยเองจึงมีพันธกรณี
ที่จ ะต้องปฏิ บั ติต ามสนธิ สั ญญารวมทั้ งอนุสั ญ ญาต่ างๆตามที่ ได้ล งนามไว้ ดัง นั้นจึ งมีค วามจาเป็ น
ที่ประเทศไทยจะต้องเร่งดาเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีและเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ของรัฐภาคี
ในรายงานฉบั บ นี้ จึ งจะมุ่งศึกษากรณีของประเทศไทยกับแนวทางการปฏิบัติตามอนุสั ญญาต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารป้องกันปราบปราม ลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในผู้หญิงและเด็ก
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายไทยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด เกี่ยวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์
ทั้งในระดับระหว่างประเทศและในส่วนของประเทศไทย
๒. เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ สิทธิมนุษยชน
และการค้ามนุษย์
๓. เพื่อทราบความเป็นไปได้ที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีการบั ญญัติเรื่องความรับผิด
กรณีมีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
๔. เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานของความรับผิดกรณีมีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
แนวโน้มปัจจุบัน การกระทาผิด กรณีการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่สาคัญและกาลังทวีความ
รุนแรงไปทั่วโลก หลายๆประเทศที่เผชิญหน้ากับสภาพปัญหาดังกล่าวหันมาให้ความสนใจที่จะร่วมมือ
แก้ไขและดาเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามกรณีดังกล่าว

๖
ในส่วนของประเทศไทยแม้จะเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาต่างๆในทางระหว่างประเทศ
แต่ยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ทั้งยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และความชานาญในการจัดการกับ
ปัญหานี้ ดังนั้ น การศึกษาวิจั ย จึ งมีความจาเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายรวมทั้ง
แนวทางปฏิบัติของไทยต่อไป

๑.๔ วิธีศึกษาวิจัย
ใช้วิธีค้นคว้าวิจัย และรวบรวมข้อมูลแบบ Ducomentary Research ซึ่งเป็นการวิจัย
เอกสารโดยการรวบรวมข้อมูลจากตารากฎหมาย ตัวบทกฎหมาย ตลอดจนบทความทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ อย่างเช่น อนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารป้องกันปราบปราม
ลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในผู้หญิงและเด็ก

๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย
๑. ทาให้ทราบถึงแนวความคิด ขอบเขตความรับผิด กรณีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
การค้ามนุษย์
๒. ทาให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับขอบเขตและเขตอานาจรวมถึงสภาพบังคับ
ของสนธิสัญญาและอนุสัญญาต่างๆ รวมทั้งพันธกรณีที่รัฐภาคีต้องปฏิบัติตาม
๓. ทาให้ทราบถึงความเป็ นไปได้ ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไทยในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
๔. ทาให้มีการสร้างมาตรฐานความรับผิดกรณีหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์

๗
๑.๖ สมมุติฐานในการศึกษาวิจัย
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการค้ามนุษย์ถือเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรง
การสร้างมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมย่อมมีส่วนช่วยในการป้องกันปราบปรามปัญหาดังกล่าวได้

๘

บทที่ ๒
การศึกษาเปรียบเทียบ
๒.๑ สิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ปัจจุบันรูปแบบของอาชญากรรมการค้ามนุษย์มีหลากหลายผู้กระทาความผิดร่วมมือ
กระทาความผิดเป็นเครือข่ายและเป็นเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมทั้งลักษณะภายในประเทศและ
ลักษณะข้ามชาติ ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมการค้ามนุษย์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผล
มาจากการขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจที่ไร้ทิศทางและขาดความสมดุล ตลอดจนการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ ล้วนกล่าวได้ว่าเป็นเหตุและเป็นผลให้เกิดการค้ามนุษย์ ในขณะที่การดาเนินคดี
กับอาชญากรผู้กระทาความผิดต่างมีปัญหาในการดาเนินการจับกุมค่อนข้างยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐไม่สามารถนาตัวผู้เสียหายหรือเหยื่อจากการค้ามนุษย์มาให้ข้อมูลหรือให้การในฐานะประจักษ์พยานได้
เนื่องจากระบบกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบัติของรัฐยังไม่ครอบคลุมเพียงพอหรือมีความคุ้มครอง
ที่ดีพอต่อการดูแลเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหายให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้มีการ
ปฏิบัติต่อผู้เสียหายเช่นเดียวกับผู้กระทาความผิด ตลอดจนรัฐขาดความร่วมมือที่พึงได้รับจากผู้เป็น
เหยื่อจากการกระทาความผิดเพื่อเป็นข้อมูลในการดาเนินคดีแก่ ผู้ค้ามนุษย์ ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการปกป้องสิทธิมนุษยชนอันเป็นเครื่องมือสาคัญในการป้องกันและหยุดยั้งการกระทาความผิด
และอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งต้องตระหนัก คือ มาตรการในการต่อต้านการค้ามนุษย์จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสีย
หรือกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของผู้เสียหายหรือ
เหยื่อจากการค้ามนุษย์
การค้ า มนุ ษ ย์ นั บ ว่ า เป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ของสั ง คมระหว่ า งประเทศแม้ แ ต่ ก ฎหมาย
สิทธิมนุษยชนเองก็ได้มีการบัญญัติเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๔

๙
ซึ่งมีใจความสาคัญว่า ห้ามบังคับคนเป็นทาส และห้ามค้าทาสทุกรูปแบบ1 ความหมายของการค้าทาส
ทุกรูปแบบ รวมถึงการค้าทาสในรูปแบบการค้ามนุษย์ด้วย เพราะตามพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม
และลงโทษการค้ า มนุ ษ ย์ โดยเฉพาะสตรี แ ละเด็ ก เพิ่ ม เติ ม อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ เ พื่ อ ต่ อ ต้ า น
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร คริสต์ศักราช ๒๐๐๐ (PROTOCAL TO PREVENT,
SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,
SUPPLEMENTING THE UNITEDNATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME) ให้คาจากัดความของคาว่า “การค้ามนุษย์” ในมาตรา ๓
(ก) “ให้ “การค้ามนุษย์” หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย
หรือการรับไว้ซึ่งบุคคล ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กาลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด
ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้ อโกง ด้ว ยการหลอกลวง ด้วยการใช้อานาจโดยมิชอบ หรือด้ว ยการใช้
สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอานาจควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์
การแสวงหาประโยชน์อย่างน้อยที่สุดให้รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่น
หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็น
ทาส หรือการกระทาอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การทาให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออก
จากร่างกาย”
(ข) “ให้ถือว่าไม่สามารถยกความยินยอมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ให้กับการ
แสวงหาประโยชน์โดยเจตนาดังที่ระบุไว้ในวรรค (ก) ของข้อนี้ มาเป็นข้ออ้างในกรณีที่มีการใช้วิธีการ
ใดๆ ที่ระบุไว้ในวรรค (ก)”
(ค) “ให้ถือว่าการจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งเด็ก
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ เป็นการค้ามนุษย์ แม้ว่าจะไม่มีการใช้วิธีการใดๆ ที่ระบุไว้
ในวรรค (ก) ของข้อนี้”
(ง) “เด็ก หมายถึง บุคคลใดที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี”
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สว่าง กันศรีเวียง, สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัฒน์, จาก http://www.baanjomyut.com

๑๐
จากคาจากัดความดังกล่าว องค์ประกอบสาคัญสามประการของการค้ามนุษ ย์ ต้อง
แสดงให้ปรากฏว่าในสถานการณ์นั้นมีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นโดยการกระทาค้ามนุษย์ด้วยวิธีการมิชอบและ
มีวัตถุประสงค์แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ โดยกฎหมายระหว่างประเทศมีคานิยามพิเศษสาหรับเด็ก
หรือบุคคลที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ในเรื่องวิธีการมิชอบไม่อาจจะใช้กับเด็กได้ จาเป็นเพียงต้องแสดงว่า มี
การกระทาค้ามนุษย์ และการกระทานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ การค้าเด็ก
จะเกิดขึ้นเมื่อเด็กเป็นวัตถุแห่งการกระทา การกระทาการค้ามนุษย์มีรูปแบบที่หลากหลาย มีผลต่อหญิง
หรื อชาย หรือเด็ก ตลอดจนมีการกระทาแสวงหาประโยชน์แตกต่างกันออกไป ทั้งการค้ามนุษย์ไม่
จาต้องเป็นต้องเป็นการกระทาข้ามเขตแดนรัฐ อาจจะเกิดขึ้นภายในประเทศใดก็ได้แม้แต่ประเทศของผู้
เป็นเหยื่อนั้นเอง และการค้ามนุษย์ไม่จาต้องมีการขนส่งเสมอไป เช่น อาจจะมีการกระทาที่ บุคคลคน
หนึ่งอาจจะถูกจากัดกักหรือเก็บตัวไว้ในที่ที่เขาอยู่ก็ได้ โดยข้อสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การค้ามนุษย์
ไม่อาจยิ น ยอมให้ กระทาได้ การค้ามนุษย์อาจเกิดจากการถูกหลอกลวง บังคับขู่เข็ญ ดังนั้น ความ
ยินยอมไม่เกี่ยวข้องและไม่อาจใช้เป็นข้อต่อสู้ได้
กฎหมายสิทธิมนุษยชนก็ได้ให้ความสาคัญต่อการค้ามนุษย์อย่างมากเพราะถือว่าเป็น
การคุกคามสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายของบุคคลโดยที่สิทธิเสรีภาพนั้นเป็นสิทธิที่บุคคลพึงมีพึงได้ตาม
กฎหมายมาตั้งแต่กาเนิดมาเป็นมนุษย์เสรีภาพในที่นี้ย่อมมีความหมายถึงเสรีภาพในการแสดงออกใน
เรื่องต่างๆ เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการห้ามกักกันตัวตามอาเภอใจ เสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น เสรีภาพในเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติและให้การรับรองถึงสิทธิไว้ในปฏิญญา
สากลนั้นก็มีการรับรองสิทธิไว้
ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ได้เริ่ม
กาหนดขึ้น โดยในช่วงแรกเห็นกันว่า สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องการประกาศใช้โดยทั่วไปและเพื่อยืนยันว่ามี
การกระทาที่ไม่ช อบด้วยกฎหมายและผิดศีลธรรมต่อบุคคลผู้ ทรงสิทธิ สิ ทธิมนุษยชนห้ ามการเลือก
ปฏิบัติบนพื้นฐานเชื้อชาติและเพศ เรียกร้องให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน และจาเป็นที่สิทธิมนุษยชน
ควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักนิติธรรม แม้จะไม่ใช่พลเมืองของรัฐนั้นก็ตามเช่นจะไม่คุมขังคนตาม
อาเภอใจ บังคับใช้แรงงาน บังคับใช้หนี้ บังคับแต่งงาน และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในผู้หญิงและ
เด็ก ให้เสรีภาพในการย้ายถิ่นและเดินทางกลับประเทศเดิมได้ สิทธิมนุษยชนถูกกระทบและเกี่ ยวข้องใน
แต่ละช่วงของการค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์จึงเป็นเครื่องตอกย้าการทาลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๑๑
ในกฎบั ต รสหประชาชาติ แ ละปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนยื น ยั น ว่ า สิ ท ธิ
เหล่านั้นเป็นสากลใช้ได้กับทุกคน ไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติ หรือข้อแตกต่างใดๆ เหยื่อการค้ามนุษ ย์มีสิทธิใน
สิทธิมนุษยชนแม้ว่าจะไม่อยู่ในประเทศเดิมของบุคคลนั้น ไม่อาจจะกล่าวอ้างว่าบุคคลนั้นไม่มีสิทธิเพราะ
เขาเป็นคนต่างด้าว เช่น ในกรณีเด็กถูกค้าเพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การบังคับใช้แรงงาน หรือ
บังคับไปเป็นขอทาน รัฐจะต้องมีการให้ความคุ้มครองที่ยาวนานขึ้ นและให้มีความกินดีอยู่ดีเป็นหน้าที่
ตามอนุสัญญาสิทธิเด็กที่มีอานาจเหนือรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครองเสมอชนชาติในทุกกรณี อาจกล่าวได้
ว่า สนธิ สั ญ ญาหรื ออนุ สั ญ ญาเป็ น ที่ ม าของหน้ าที่ ห รือ พั นธกรณี ทั้ งทางบวกและทางลบของรัฐ นั้ น
เรียกว่า “คาร้องที่มีสภาพเหนือดินแดนตามหลัก มนุษยชน” อันเป็นไปตามเขตอานาจตามอนุสัญญา
เป็นต้นว่า ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน บัญญัติว่า ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต (The right to
life) ซึ่งเป็นสิทธิที่มีติดตัวมาแต่กาเนิด เป็นสิทธิพลเมือง สิทธินี้จึงได้รับการคุ้มครองว่าจะไม่ผู้ใดพราก
ชีวิตไปได้ตามอาเภอใจ อันเป็นหน้าที่หรือพันธกรณีทางลบที่ห้ามรัฐพรากชีวิตบุคคลใดไปตามอาเภอใจ
ส่วนหน้าที่หรือพันธกรณีทางบวก คือ การที่รัฐต้องปกป้องชีวิตของบุคคลให้ดารงอยู่ต่อไป เช่น มีหน้าที่
ปกป้องผู้หญิงจากการกระทาความรุนแรงต่างๆ ไม่ให้เสียชีวิต
กล่าวได้โดยสรุปว่าการค้ามนุษย์ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ
ดังต่อไปนี้2
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อที่ ๑ บัญญัติว่า ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิ และ
เสรีภาพเท่าเทียมกันและต้องปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้อง ซึ่งในการค้ามนุษย์เองศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล
ภายใต้ปฏิญญานี้ย่อมมีศักดิ์ศรีไม่เท่าเทียมกันเพราะบุคคลที่ถูกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ บุคคล
นั้นไม่มีสิทธิที่จะเลือกในชีวิตเขาเลยแม้แต่น้อยซึ่งขัดกับหลักปฏิญญาในข้อนี้ ซึ่งในที่นี้ย่อมรวมถึงสิทธิ
ในชีวิต ร่ างกาย ทรั พย์ สิน เสรีภ าพ อนามัยที่ปลอดจากการกดขี่ข่มเหง หน่ว งเหนี่ยวให้ บุคคลนั้น
ปราศจากเสรี ภ าพทางความคิ ด การแสดงออกในเรื่ อ งต่า งๆที่ต นพึ งมี พึ ง ได้ โ ดยชอบด้ว ยกฎหมาย
ในกฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ของไทยเราก็ มี ก ารก าหนดสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพไว้ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
เช่ น สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กตั้ ง สิ ท ธิ ใ นการเดิ น ทางไปในราชอาณาจั ก รได้ โ ดยไม่ มี ใ ครบั ง คั บ ครอบง า
สิ ท ธิ ใ นการแสดงออกทางการเมื อ งโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย สิ ท ธิ ใ นการลงประชามติ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ
2

นนท์ธนัย ตลับทอง, กฎบัตรอาเซียนกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์
วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๕๖

๑๒
สิทธิดังกล่าวในกฎหมายของสหภาพยุโรปมีการรับรองสิทธิไว้โดยการบัญญัติไว้ในมาตรา ๕ ว่าการเอา
คนลงเป็ น ทาสและการทาสในทุกรู ปแบบเป็นสิ่ งที่ผิ ดต่อบทบัญญัติของกฎหมายของสหภาพยุโ รป
สื บ เนื่ อ งมาจากการค้ า ทาสในทุ ก รู ป แบบเป็ น สิ่ ง ที่ ท าให้ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของบุ ค คลในทางกฎหมาย
ไม่เท่าเทียมกันอย่างเห็นได้ชัด และการค้าทาสแรงงานนั้นทาให้ประเทศในยุโรปมองว่าเป็นการล้าหลัง
ที่จ ะมีก ารค้า ทาสแรงงาน สหภาพยุ โ รปจึง มี ค วามพยายามอย่ างหนัก แน่ นที่ จ ะขจั ด อาชญากรรม
การค้ า มนุ ษย์ จะเห็ น ได้ จ ากการที่ ส หภาพยุ โ รปมี อ นุ สั ญ ญาต่ อ ต้ า นการค้ ามนุ ษ ย์ ใ นสตรี แ ละเด็ ก
ซึ่งได้ระบุไว้ในมาตรา ๕
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อที่ ๒ บัญญัติว่า ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพ
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ซึ่งใจความของข้อนี้ การค้ามนุษย์ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อ
ปัจเจกบุคคลในสถานะที่ไม่เท่าเทียมกันในทางกฎหมายโดยถือความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
การศึกษา สภาพสังคมของแต่ละบุคคลมาเป็นตัววัดย่อมกระทาไม่ได้โดยเด็ดขาด ในการค้ามนุษย์ก็
เช่นกันจะถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุผลข้างต้นไม่ได้โดยเด็ดขาด
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อที่ ๓ บัญญัติว่า ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่
และมีความมั่นคงซึ่งการค้ามนุษย์ขัดกับหลักของปฏิญญาในข้อนี้ โดยถือว่าการค้ามนุษย์จะต้องตกอยู่ใน
อาณัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยที่บุคคลนั้นไม่ยินยอมด้วยประการทั้งปวงและขัดต่อหลักการมีชีวิ ตอยู่
ด้วยความมั่นคง
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อที่ ๕ บัญญัติว่า ห้ามการทรมาน หรือลงโทษ
ทารุณโหดร้ายผิดมนุษย์
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อที่ ๖ บัญญัติว่า สิทธิในการได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย
และในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อที่ ๗ บัญญัติว่า สิทธิในการได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
ซึ่ ง ในปฏิ ญ ญาทั้ ง ห้ า ข้ อ ข้ า งต้ น นี้ มี ใ จความส าคั ญ ว่ า เป็ น เรื่ อ งสิ ท ธิ ต ามกฎหมาย
เมื่อบุคคลใดถูกค้ามนุษย์และสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายของบุคคลนั้นย่อมหมดไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งสิทธิ
ดังกล่าวเป็นสิ ทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่ติดตัวบุคคลมาแต่กาเนิดที่เกิดมาเป็นมนุษย์กฎหมายสิทธิ
มนุษยชนก็ได้ให้การรับรองคุ้มครองสิทธิไว้โดยชอบซึ่งรวมถึงในเรื่องการลงโทษที่ทารุณกรรมโหดร้ายผิด

๑๓
มนุษยธรรม ซึ่งปกติแล้วมนุษย์จะไม่กระทาการใดที่เป็นการทารุณโหดร้ายผิดมนุษย์ เว้นแต่ในกรณี
การค้า มนุ ษ ย์ ทาให้ สิ ท ธิใ นการคุ้ มครองบุ คคลตามกฎหมายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ไม่ อ าจจะเกิ ดขึ้ น ได้
สืบเนื่องมาจากบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่างๆ เช่น
สิทธิในด้านการดารงชีพอยู่ในสังคมโดยปราศจากการครอบงาของบุคคลใด สิทธิในการเดินทางไปใน
ราชอาณาจักรโดยปราศจากการครอบงาของบุคคลใด
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า แนวทางสิ ทธิมนุษยชนกับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ การดาเนินการต้อง
เป็นเรื่องที่นโยบายและโครงการจัดการสัมพันธ์กันในการส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ แนวทางบนพื้นฐาน
สิทธิมนุษยชนต้องส่งเสริมสิทธิของผู้ทรงสิทธิ และสัมพันธ์กับหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้รัฐดาเนินการ
ตามพันธกรณีที่เหมาะสม หลักการสาคัญและมาตรฐานเหล่านี้สืบเนื่องมาจากกฎหมายระหว่างประเทศ
เช่น หลักเรื่องความเท่าเทีย มและการไม่เลือกปฏิบัติ ความเป็นสากลของสิทธิ และหลักนิติธรรม ควร
ได้รับการเสนอแนะให้ปฏิบัติตามทุกขั้นตอน
๒.๒ สิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ตามกฎหมายไทย
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นทั้งต้นเหตุและผลของการค้ามนุษย์ซึ่งปัจจุบันเป็น
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและทวี ค วามรุ น แรงขึ้ น เรื่ อ ยๆ ในประเทศไทย ไม่ ว่ า จะเป็ น ปั ญ หา
อาชญากรรมข้ามชาติทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านมายังประเทศไทย และจากประเทศไทยไปยังประเทศ
อื่นๆ ประเทศไทยจึงอยู่ในสถานะที่เป็นทั้งต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของอาชญากรรมการค้า
มนุษย์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การค้ามนุษย์เพื่อธุรกิจบริการทางเพศ การบังคับใช้แรงงาน
การบังคับ เป็ น ขอทาน เป็ น ต้น เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสั ญญา
สหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร(THE UNITEDNATIONS
CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME) และลงนามในพิธีสารเพื่อป้องกัน
ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (PROTOCAL TO PREVENT, SUPPRESS AND
PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN,
SUPPLEMENTING THE UNITEDNATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL

๑๔
ORGANIZED CRIME) รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โดยกาหนดให้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ปี ๒๕๔๗
เป็ น ต้ น มา และต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ ๖ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๑ ได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา
โดยปัจจุ บันประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกั บ
การค้ามนุษย์หลายฉบับ ได้แก่
๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พุทธศักราช ๒๕๕๖
๓. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช ๒๕๒๒
๔. พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พุทธศักราช. ๒๕๒๘
๕. พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พุทธศักราช ๒๕๕๑
๖. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช ๒๕๔๖
๘. พระราชบัญญัติสถานบริการ พุทธศักราช ๒๕๐๙
๙. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พุทธศักราช ๒๕๔๒
๑๐. ประมวลกฎหมายอาญา
นอกจากนี้ ประเทศไทยยั ง เข้ า เป็ น ภาคี ส นธิ สั ญ ญาด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ส าคั ญ ๆ
๗ ฉบับ จากทั้งหมด ๙ ฉบับ ซึง่ ประเทศไทยจาต้องปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญาดังกล่าว ได้แก่
๑. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใ นทุกรูปแบบ (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW) มีผลใช้บังคับเมื่อ
วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘
๒. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC)
มีผู้ใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๕ ประกอบด้วยบทบัญญัติ ๕๔ ข้อ ได้แก่เรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของเด็กโดยตรง
๓. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๙

๑๕
๔.

กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
๕. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination-CERD) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
๖. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติห รือการลงโทษอื่นที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม
๒๕๕๐
๗. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑
สาหรับอนุสัญญาหลักอีกสองฉบับที่ไทยยังไม่ได้เข้าเป็ นภาคีคือ อนุสัญญาว่าด้วยการ
ป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว และประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา
ด้านสิทธิมนุษยชนหลัก ๓ ฉบับ ดังนี้
๑.พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
(Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women) ซึ่งมีสาระสาคัญในการยอมรับอานาจของคณะกรรมการประจาอนุสัญญาฯ ในการ
รับและพิจารณาข้อร้องเรียนในกรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีภายใต้ อนุสัญญาฯ โดยผู้ร้องเรียนอาจเป็น
บุคคล กลุ่มบุคคลในนามผู้ถูกละเมิดสิทธิก็ได้ ทั้งนี้ ไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓
๒. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วยการขายเด็กโสเภณีเด็กและสื่อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on
the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography) โดยมีการภาคยานุวัติเมื่อ
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙

๑๖
๓. พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วยสภาวะความขัดแย้งที่มีการใช้
อาวุธ (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the
Involvement of Children in Armed Conflict) โดยมีการภาคยานุวัติเมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ประเทศไทยประกาศใช้นั้นจะเห็นได้ว่าในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ นั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายจ าต้ อ งน า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเหล่านี้มาปรับใช้ร่วมกันเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๒.๓ สิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ตามกฎหมายสมาพันธรัฐสวิส
สมาพันธรัฐสวิส ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ผูกพันเข้าด้วยกันจนกลายเป็นหนึ่งประเทศ
ส่วนต่างๆ เหล่านั้น คือ มลรัฐ หรือที่เรียกกันว่า “กองตง” (CANTON) ๒๖ กองตง โดยสมาพันธรัฐสวิส
มีลาดับชั้นโครงสร้างทางการบริหาร ๓ ลาดับ ได้แก่ รัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส (Confederation) กองตง
(Cantons) และหมู่บ้านหรือคอมมูน (Communes) รัฐธรรมนูญสมาพันธรัฐสวิสปี คริสต์ศักราช
๑๘๔๘ ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาปี คริสต์ศักราช ๑๗๘๙ ในประเด็นมิติ
ด้านโครงสร้างและรูปแบบรัฐ กฎหมายสวิสมีที่มาที่สาคัญที่สุด คือ รัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมาย
ทั้งปวง
โดยจารีตประเพณีในฐานะที่เป็นกฎหมายที่ศาลใช้เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษรได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา ๑
มาตรา ๑ แห่ง Swiss Civil Code บัญญัติว่า
“The Lae must be applied in all cases which come within the letter or
the spirit of any of its provisions.
Where no provision is applicable, the judge shall decide according to
the existing Customary Law snd, in default thereof, according to rules which he would
laydown if he had himself to act as legislator.
Herein he must be guided by approved legal doctrine and case-law.”

๑๗
แม้ ป ระมวลกฎหมายแพ่ ง ของสวิ ส ไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง หลั ก กฎหมายทั่ ว ไปไว้ แต่ ก็ เ ป็ น
ตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งของการแก้ปัญหาในกรณีที่เกิดช่องว่างของกฎหมายลายลักษณ์อักษร โดย Huber
ผู้ ร่ า งประมวลกฎหมายแพ่ ง ของสวิ ส อธิ บ ายว่ า ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก ฎหมายลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและ
จารีตประเพณีในเรื่ องนั้น เราสามารถค้นหาบ่อเกิดของกฎหมายอื่นได้อีก เช่น จากหลักกฎหมายที่
สาคัญของ Common Law, หลักทั่วไปของเหตุผล, หลักกฎหมายทั่วไป, หลักความยุติธรรม, กฎหมาย
ธรรมชาติ และความรู้ สึ กผิ ดชอบชั่ว ดี ที่มี อยู่ ในความรู้ ของศาล แต่ สิ่ ง เหล่ านี้ มัก มีข้ อบกพร่ องและ
ไม่น่าพอใจเพราะเป็นคาตอบในทางทฤษฎีมากกว่าในทางปฏิบัติ ฉะนั้น ประมวลกฎหมายฉบับนี้จึงได้
ให้คาตอบที่ชัดเจนและแน่นอนกว่า คือ ให้ศาลเป็นผู้กาหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาเสมือนว่าตนเป็นผู้บัญญัติ
กฎหมาย 3 เนื่ องจากประมวลกฎหมายแพ่งของสวิส เป็นประมวลกฎหมายที่ชัดเจน ประเทศต่างๆ
รวมถึงประเทศไทยเองก็ได้จัดทาประมวลกฎหมายโดยเทียบเคียงประมวลแพ่งของสวิส ซึ่งประเทศไทย
ได้ยอมรับ บทบั ญญัติแห่ งกฎหมายแพ่งของสวิสในบางมาตรา 4 โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงที่มาของ
มาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย ปรากฏว่าคล้ายคลึงกับมาตรา ๑
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสวิส5
สาหรับอาชญากรรมการค้ามนุษย์ในสมาพันธรัฐสวิสนั้น จานวนของผู้เสียหายหรือ
เหยื่ อ จากการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ไม่ ป รากฏแน่ ชั ด เนื่ อ งจากการค้ า มนุ ษ ย์ แ ฝงอยู่ ใ นรู ป แบบของ
อาชญากรรมต่างๆ ซึ่งจากสถิติของสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติระบุ
ว่ามีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศในทวีปยุโรปประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ คน
และมีเงินหมุน เวีย นจากธุรกิจดังกล่ าวประมาณ ๓ พันล้ านเหรียญสหรัฐ โดยสานักงานตารวจแห่ ง
สหภาพยุโรป ระบุว่า องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในสหภาพยุโรป
ในขณะที่ ก ารค้ า มนุ ษ ย์ ใ นสมาพั น ธรั ฐ สวิ ส ซึ่ ง เป็ น ทั้ ง ประเทศปลายทางและประเทศทางผ่ า นนั้ น
3
ภชฤทธิ์ นิลสนิท, “หลักกฎหมายทั่วไป ในฐานะที่เป็นบ่อเกิดของกฎหมาย ตามมาตรา ๔ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายเปรียบเทียบ” วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๓
4
อุกฤษ มงคลนาวิน, ประวัติศาสตร์กฎหมายต่างประเทศ (สากล) , (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช, ๒๕๑๔), น.๓๘.
5
พระยาเทพวิทูร, คาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๑-๒, (พระนคร : เนติบณ
ั ฑิตย
สภา, ๒๕๐๒), น.๒๖.

๑๘
ผู้กระทาความผิดมักดาเนินการคนเดียวหรือเป็นกลุ่มเพียงไม่กี่คนและมักคนชาติเดียวกัน โดยผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศมักมากจากภูมิภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
ของสหภาพยุโรป (เช่น ประเทศฮังการี โรมาเนีย บัลแกเรีย) และประเทศไทย ภูมิภาคตะวันตกของ
ทวี ป แอฟริ ก า (ประเทศไนจี เ รี ย )

และทวีป อเมริ กาใต้ (ประเทศบราซิ ล สาธารณรั ฐ โดมิ นิ กั น )

นอกจากนั้น การแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน เช่น การใช้เด็กและผู้ใหญ่เป็นเครื่องมือในการขอทาน
การลักขโมยต่อบุคคลหรือร้านค้าก็มีจานวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สมาพันธรัฐสวิสยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
เพื่อตัดอวัยวะบุคคล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสมาพันธรัฐสวิสไม่ยอมรับการค้ามนุษย์ ในฐานะที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีการกาหนดมาตรการต่างๆ ในแนวปฏิบัติสาหรับมาตรการระหว่างประเทศที่มี
ประสิ ทธิภาพเพื่อการป้ องกัน การค้ามนุษย์และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปี ๒๕๔๖
( Guidelines for International Effective Measures for the Prevention of Trafficking
inPersons and Protection of Victims (๒๐๐๓)) และยังกาหนดไว้ในเป้าหมายและมาตรการของ
กระทรวงการต่างประเทศ (The Federal Department of Foreign Affairs outlines specific
measures and objectives) โดยการดาเนินงานระหว่างประเทศของ สมาพันธรัฐสวิสมีการมุ่งเน้นใน
ประเด็นการป้ องกัน การค้ามนุษย์ ในประเทศต้นทาง และประเด็นการจัดตั้งและการสนับสนุนการ
ดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ และองค์กรพัฒนาเอกชนในต่างประเทศ ซึ่งมีพันธกิจในการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์และการคุ้มครองผู้เสีย หายจากการค้ามนุษย์ โดยมีหน่ว ยงานด้านการพัฒ นาและการ
ประสานความร่วมมือแห่งสมาพันธรัฐสวิส (The Swiss Agency for Development and
cooperation; SDC) และสานักงานด้านกิจการการเมืองของกระทรวงการต่างประเทศ (The FDA's
Directorate of Political Affairs) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอานาจรับผิดชอบด้านความมั่นคงของมนุษย์
และนโยบายด้านมนุษยธรรม และได้ดาเนินการสนับสนุนโครงการต่างๆ ในต่างประเทศ นอกจากนั้น
สมาพันธรัฐสวิสยั งมีส่ วนร่วมในองค์กรระหว่างประเทศที่ดาเนินงานด้านต่อต้านการค้ามนุษย์ เช่น
สานักงานสิทธิมนุษยชน องค์การสหประชาชาติ (The United Nations Human Rights Office
OHEHR) ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานภายในของเลขาธิการสหประชาชาติ โดยสานักงานดังกล่าวตั้งขึ้นในปี
๑๙๙๗ ส านั กงานใหญ่ ตั้ง อยู่ ใ นเจนี ว า สมาพัน ธรั ฐ สวิส มี ข้า หลวงใหญ่ ส หประชาชาติเ ป็น ผู้ น า
มีหน้าที่หลักคือ ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลต่างๆ รวมถึงการให้
คาปรึกษาหรือคาแนะนาด้านสิทธิมนุษยชนในโครงการต่ างๆ ของสหประชาชาติ และในสมาพันธ์สวิส
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เมืองเจนีวา ยังถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งสิทธิมนุษยชน โดยมี สถาบันที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
มนุษย์ชนโดยตรง เช่น สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยมนุษยธรรม และสิทธิมนุษยชนแห่ง
เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (Geneva Academy of International Humanitarian Caw and Human
Rights) โดยมีสถาบันบ้านแห่งสันติภาพ (Graduate Institute’s Maison de la Paix) ซึ่งเงินรายได้
ของสถาบั น บ้ านแห่ งสั น ติภ าพนี้ ได้ รั บการสนับสนุน จากรัฐ บาล รวมถึงกองตอง และจากการน า
ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้หน่วยงานภายนอกเช่า โดยเก็บค่าเล่าเรียนในอัตราที่ต่า เพื่อสนับสนุนให้บุคคล
ทั่วไปสนใจศึกษาทางด้านนี้มากขึ้น
ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายเพื่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ข อง
สมาพันธรัฐสวิส นั้น เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ สมาพันธรัฐสวิสมีการกาหนดบทลงโทษตามฐาน
ความผิดค้ามนุษย์ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘๒ (The Swiss Criminal Code ; SCC) เพื่อ
เป็ น การแก้ไขปรั บ ปรุ งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๙๖ ซึ่งระบุถึงการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศเพียงด้านเดียว แต่ในบทบัญญัติมาตรา ๑๘๒ ที่บัญญัติขึ้นใหม่กาหนดให้ การค้า
มนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบเป็นความผิดอาญาที่มีบทลงโทษตามที่กฎหมายดังกล่าว อันเป็น
คานิยามที่ได้รับการยอมรับในระดับระหว่างประเทศ โดยกาหนดบทลงโทษเป็นโทษจาคุกไม่เกิน ๑๒ปี
และบทลงโทษในการจาคุกจะเพิ่มขึ้นอีก ๑ ปี หากผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์หรือเป็นการค้ามนุษย์ในเชิง
พาณิชย์ ไม่ว่าการค้ามนุษย์จะเป็นไปตามความสมัครใจของผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม โดยพิจารณาจาก
ปัจ จัย ว่า ผู้ เสี ยหายถูกแสวงหาประโยชน์เนื่องจากประสบปัญหาเศรษฐกิจ และมาตรา ๑๘๒ ของ
ประมวลกฎหมายอาญา (SCC) กาหนดให้การค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศเป็นความผิด
อาญา รวมทั้ งมาตรา ๑๙๕ ของกฎหมายดั งกล่ า วยังก าหนดห้ ามเรื่ องการสนับ สนุนให้ เกิด การค้ า
ประเวณีด้วย ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการรับรองว่า จะมีการดาเนินคดีต่อกรณีการบังคับให้บุคคล
ค้าประเวณี ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (SCC) ดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่
สมาพันธรัฐสวิสได้ให้สัตยาบันพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเกี่ยวกับการขายเด็ก โสเภณีเด็ก
และสื่อลามกเด็ก (The Facultative Protocol to the Convention on the Rights of Child
Regarding the Sale of Children, Child Prostitution and child Pornography) และพิธี
สารประกอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการ
ลักลอบนาคนเข้าเมือง (The Additional Protocols to the UN Convention on Transnational
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Organised Crime Regarding Human Trafficking and Smuggling) ซึ่งมีผลผูกพันต่อสมาพันธรัฐ
สวิส เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ และ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ตามลาดับ
สาหรับการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในสมาพันธรัฐสวิส
นั้นมีกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือผู้เสียหาย (The Swiss Victim Assistance ; VAA) กาหนดว่า
บุคคลใดที่ถูกกระทาทารุณกรรมทางเพศหรือถู กทาร้ายร่างกายหรือจิตใจมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ
และคาปรึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งสัญชาติหรือสถานภาพการพักอาศัย
ในสมาพันธรัฐสวิส ดังนั้น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จึงอาจขอความช่วยเหลือจากศูนย์ให้คาปรึกษา
แนะนา (Victim Advisory Centres) ของรัฐหรือเอกชน ซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย
โดยความช่ว ยเหลื อดังกล่าวประกอบด้ว ย การให้คาแนะนา การรักษาพยาบาล การเยียวยาจิตใจ
และความช่วยเหลือทางสังคม ปัจจัยการดารงชีวิติ รวมทั้งความช่วยเหลือทางกฎหมาย นอกจากนี้
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ยหาย (VAA)

และกฎหมายที่ ข้ องเกี่ ยวกับ กระบวนการ

ทางอาญายังกาหนดให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายที่ร่วมเป็นพยานในคดีในฐานะผู้เสียหายหรือพยานอีก
ด้วย ซึ่งเป็ นประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการพิเศษเพื่อคุ้มครองพยาน (Extra-procedural witness
protection) ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อนึ่ง สถานภาพการพักอาศัยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มี
ความส าคัญ ในการให้ ความคุ้ ม ครองผู้ เ สี ยหายตามกฎหมายว่ า ด้ว ยคนต่ างชาติ (The
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Nationals Act) ผู้เสียหายอาจได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในสมาพันธรัฐสวิสได้ ๓๐ วัน เพื่อการ
เยียวยาความเสียหาย และเพื่อพิจารณาว่าจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งเมื่อ
ระยะเวลา ๓๐ วันล่วงพ้นไปแล้ว ผู้เสียหายอาจได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในสมาพันธรัฐสวิสต่อไปใน
ระหว่างช่วงเวลาของการสืบสวนสอบสวนและการฟ้องร้องดาเนินคดีต่อศาล และในกรณีที่ผู้เสียหาย
เกิดปัญหาความยากลาบากที่ร้ายแรงบางประการ ไม่ว่าผู้เสียหายจะให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานที่
เกี่ย วข้องหรื อไม่ก็ตาม ผู้ เสี ย หายอาจได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในสมาพันธรัฐสวิส ต่อไปได้ โดย
กฎหมายว่าด้วยคนต่างชาติฉบับใหม่นี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป อันเป็นการ
บัญญัติขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาของคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการดาเนินการเพื่อ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ (The Council of Europe Convention on Action against Trafficking in
Human Beings) นอกจากนี้สมาพันธรัฐสวิสยังมีมาตรการที่สาคัญด้านต่างๆ เพื่อต่อต้านการกระทา
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ อี ก หลายประการ เช่ น ในปี ๒๕๔๖ องค์ ก รต ารวจแห่ ง ชาติ จั ด ตั้ ง
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หน่วยงานประสานความร่วมมือแห่งสมาพันธรัฐสวิส เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และการลักลอบนาคนเข้า
เมือง (The Swiss Coordination Unit against the Trafficking in Persons and Smuggling of
Migrants (KSMM)) ซึ่งดาเนินการประสานงานระหว่างหน่วยงานระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้ง
หน่วยงานระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการปราบปรามและป้องกัน
การค้ามนุษย์และการลักลอบนาคนเข้าเมือง ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวดาเนินการให้ เกิดกระบวนการที่
เป็นไปตามมาตรฐาน โดยรวบรวมเครื่องมือและยุทธศาสตร์ และประสานงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และในปี ๒๕๔๗ สานักประสานงานของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (The Coordination Division of the Federal Criminal Police) ได้ดาเนินงาน
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานสื บ สวนด้ า นการล่ อ ลวงเด็ ก การค้ า มนุ ษ ย์ แ ละการลั ก ลอบน าคนเข้ า เมื อ ง
(The Pedophilia, Human Trafficking and Smuggling Investigating Unit) ซึ่งในปี ๒๕๕๐
หน่วยงานสืบสวนฯ ดังกล่าวได้แบ่งโครงสร้างหน่วยงานเป็น ๒ หน่วยงานคือ หน่วยงานสืบสวนด้านสื่อ
ลามกและการล่อลวงเด็ก (The Pornography and Pedophilia Investigation Unit) และหน่วยงาน
สอบสวนด้านการค้ามนุษย์และการลักลอบนาคนเข้าเมือง โดยมีการจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติม และทา
หน้าที่สนับสนุนงานด้านการสืบสวนขององค์กรตารวจส่วนท้องถิ่น และสืบสวนคดีระหว่างประเทศ ส่วน
ในกรอบการดาเนินงานของหน่วยงานประสานความร่วมมือแห่งสมาพันธรัฐสวิสเพื่อต่อต้านการค้า
มนุษย์และการลักลอบนาคนเข้าเมือง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐส่วนกลาง
และส่วนท้องถิ่น และองค์กรพัฒนาเอกชนได้พัฒนาแนวปฏิบัติ เรื่อง กลไกการประสานงานด้านการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (Co-operation mechanisms for combating trafficking in human
beings) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการประสานความร่วมมือในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ มีก ารพั ฒ นาการประสานงานกับ องค์ กรตารวจ องค์กรยุ ติธ รรม องค์ก รด้า นการเคลื่ อนย้ ายถิ่ น
และศูนย์ให้คาปรึกษาแนะนาต่างๆโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดประชุมโต๊ะกลมเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ ตลอดจนการจัดตั้งคณะทางานด้านการค้ามนุษย์และการลักลอบนาคนเข้าเมืองขึ้นใน
โอกาสการประชุมของตารวจกองปราบปรามส่วนท้องถิ่น (The Conference of Cantonal Police
Commanders ; CCPC) ในปี ๒๕๕๐ โดยมีเป้าหมายเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของตารวจ6
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บทที่ ๓
สภาพปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กับสิทธิมนุษยชน
ปั ญหาการค้ามนุ ษย์เ ป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย และเมื่ อ
พิจารณาถึ งบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พบว่า
ประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใช้เกี่ยวกับกรณีนี้หลายฉบับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องนาบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเหล่านี้มาปรับใช้ร่วมกัน แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกลไกในการบริหารจัดการอาชญากรรม
การค้ามนุษย์ ที่มีประสิ ทธิภ าพเพียงพอ ทั้งยังขาดบุคลากรในสายงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบรวมถึงขาดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม
ตลอดจนขาดปัจจัยด้านแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจเองที่จะมาสนับสนุนในการหาพยานหลักฐานมาช่วย
ในการพิ จ ารณาคดีทางกระบวนยุ ติ ธ รรมทางอาญา ซึ่งเมื่อพิ จารณาถึ งสถิ ติการปราบปรามจับกุ ม
ผู้กระทาความผิด เจ้าหน้าที่ตารวจมักจับกุมได้แต่ผู้กระทาความผิดรายย่อย ลักษณะการปราบปราบ
การสืบสวนสอบสวนและดาเนินคดีมุ่งเน้นไปที่การกระทาความผิดรายบุคคล ไม่สามารถดาเนินคดี กับ
ผู้กระทาความผิดรายใหญ่หรือผู้กระทาความผิดที่มีลักษณะองค์กรได้ ทั้งนี้ สาเหตุสาคัญประการหนึ่ง
คือ การขาดระบบการบริหารจัดการดูแลที่ดีสาหรับผู้เสียหายหรือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ส่งผลให้รัฐ
ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เสียหายหรือเหยื่อ ผู้เสียหายหรือเหยื่อมักไม่ยอมให้ข้อมูลหรือไม่ยอมบอก
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ค้ามนุษย์แก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังขาดระบบงานด้าน
การฟื้นฟูเยียวยาสภาพร่างกายและจิตใจผู้เสียหายเนื่องจากมาตรการทางด้านการแพทย์และกลไก
ทางด้านสาธารณสุขเป็นสิทธิอย่างหนึ่งซึ่งทุกคนพึงได้รับ แต่ปัจจุบันประเทศไทยใช้หลักประกันสุขภาพ
มากาหนดการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งหลักประกันสุขภาพนี้ย่อมไม่รวมถึงผู้เสียหายที่เป็นคนต่าง
ด้าว ดังนั้น การกาหนดประเด็นที่จะต้องบาบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องสาหรับผู้เสียหายที่เป็นคนต่างด้าว
หลังจากที่ผู้เสียหายถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรก็มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานสาธารณสุขของ
ไทยซึ่งเป็นประเทศต้นทางต้องจัดระบบรองรับให้ผู้เสียหายเหล่านี้สามารถรับบริการทางการแพทย์
อย่างต่อเนื่อง และยังต้องจัดให้มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเยียวผู้เสียหายทางด้านจิตใจ ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาการมีตราบาป การซ้าเติมตนเอง ปัญหาความผิดปกติของกระบวนการคิด ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
ปัจจัยกระตุ้นให้ผู้เสียหายกลับมาเป็นผู้เสียหายซ้าอีกได้

๒๓
ในส่วนของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ แม้จะมีบ ทบั ญญัติให้ ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหาย และในระหว่างหน่ว ยงานของรัฐก็มีบันทึก
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่จะใช้และสามารถตีความกฎหมายให้สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ
กั บ ผู้ เ สี ย หายได้ ก็ ต าม แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ก ลั บ ปรากฏว่ า มี ก ารด าเนิ น คดี แ ก่ ผู้ เ สี ย หายในความผิ ด ที่
เกี่ยวเนื่องและมีโทษทางอาญา เช่น ความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดย
ไม่ได้รั บ อนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้ว ยคนเข้าเมือง ความผิ ดฐานเป็นคนต่างด้าวทางานโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าวหรือ ความผิดฐานปลอมและใช้
เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นการสร้างช่องว่างระหว่างรัฐกับผู้เสียหายเพิ่มขึ้น
สาหรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บทแห่งชาติในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ นั้น พบว่าอาจมี
ปัญหาหรืออุปสรรคในการบังคับใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนบางประการ ดังนี้
-

ปัญหาเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานในชั้นพนักงานสอบสวน กรณีความผิดเกี่ยวกับ

การค้ า มนุ ษ ย์ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เด็ ก อายุ ไ ม่ เ กิ น ๑๘ ปี ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
ได้กาหนดให้การสอบสวนต้องทาในสถานที่ที่เหมาะสมและมีสหวิชาชีพร่วมในการสอบสวน ซึ่งในทาง
ปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสาหรับพนักงานสอบสวน จึงมีการนัดสอบสวนออกไปเป็นเวลานานทาให้
ผู้เสียหายบางคนไม่สะดวกในการให้การต่อพนักงานสอบสวน อีกทั้งการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
มักจะทาเป็นเครือข่ายใหญ่เชื่อมโยงกัน ทาให้ความผิดเกิดขึ้นในหลายท้องที่เกี่ยวพันกัน และพนักงาน
สอบสวนมักจะทาการสอบสวนเฉพาะในเขตท้องที่ของตน จึงทาให้ สานวนเกิดความไม่ครอบคลุ ม
เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานทั้งหมด
- ปัญหาเรื่องระบบการพิจารณาพิพากษาคดี
เนื่องจากประเทศไทยใช้ระบบการพิจารณาคดีแบบกล่าวหา และการดาเนินคดีแก่
ผู้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ก็ใช้ระบบการพิจารณาคดีดังกล่าว กล่าวคือ ภาระการสูจน์ความผิดเป็น
ภาระหน้าที่ของพนักงานอัยการโจทก์ ที่จะต้องนาพยานหลักฐานมาพิสูจน์การกระทาความผิดของ
จาเลยต่อศาล เพื่อให้ศาลเชื่อว่าจาเลยได้กระทาความผิดจริงหรือจาเลยมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทา
ความผิดนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก เนื่องจากผู้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์มักกระทาในรูปองค์กร มี
การวางแผนอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมโยงและเป็นเครือข่าย ตลอดจนองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้มัก

๒๔
มีเงินทุนมาก สามารถใช้เงินและอานาจอิทธิพลขององค์กรเข้าขัดขวางการดาเนินคดีได้ ทุกขั้นตอน เช่น
การข่มขู่พยานไม่ให้มาเบิกความเป็นพยานต่อศาลการจ้างให้พยานให้การเท็จ ตลอดจนการใช้วิธีกาจัด
พยานเพื่อไม่ให้พาดพิงถึงตัวการที่สาคัญ นอกจากนี้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานที่มี
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ พิ สู จ น์ ค วามผิ ด ให้ ชั ด เจนก่ อ นที่ จ ะเสนอ
พยานหลั กฐานต่อศาลเพื่ อพิสู จ น์ ความผิ ดของผู้ กระทาความผิ ด ทาให้ ก ารสอบสวนของพนัก งาน
สอบสวน ตลอดจนการสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการยังคงเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในขณะที่การกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์มักเกี่ ยวข้องกับกฎหมาย
หลายฉบับคาขอท้ายฟ้องของพนักงานอัยการอาจไม่ครบถ้วนทุกสานวน เป็นเหตุให้ผลของคาพิพากษา
แตกต่างกันออกไปแม้จะเป็นการกระทาความผิดเรื่องเดียวกัน
- ปัญหาเกี่ยวกับการเยียวยาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
ผู้ เ สี ย หายจากการกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มักมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้กระทาความผิดเยียวยาชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายเพราะเหตุที่ได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือได้รับความเสื่อมเสียต่อ
เสรีภาพในร่างกาย ชื่อเสียง หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สิน เมื่อพนักงานอัยการยื่นคาร้องต่อ
ศาลเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย การพิจารณาคดีส่วนนี้ถือเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับ
คดีอาญา ซึ่งศาลจะพิจารณาพิพากษาบังคับให้จาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย แต่ในทาง
ปฏิบัติ จาเลยมักไม่ยอมชาระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย จึงต้องดาเนินการบังคับคดีในส่วนแพ่ง
โดยการบังคับยึดทรัพย์สินของจาเลยออกขายทอดตลาดเพื่อนาเงินมาชาระหนี้ตามคาพิพากษา แต่การ
บังคับคดีในส่วนแพ่งนี้กระทาได้ยาก ผู้เสียหายไม่สามารถดาเนินการบังคับคดีในส่วนแพ่งได้ เนื่องจาก
ทรัพย์สินของจาเลยถูกเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยึดหรืออายัดไว้ ผู้เสียหายจึง
ไม่ได้รับการเยียวยาบรรเทาความเสียหาย ซึ่งนับได้ว่าเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ผู้เสียหายจะไม่ให้ความ
ร่วมมือแก่รัฐ

๒๕
บทที่ ๔
การปฏิบัติตามขอบเขตของสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

สนธิสัญญาระหว่างประเทศย่อมมีผลผูกพันให้รัฐภาคีต้องปฏิบัติตามสิ่งที่รัฐภาคี ได้ลงนามไว้
แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ยั ง เป็ น อุ ป สรรคในด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ส นธิ สั ญ ญาเพราะต้ อ งยอมรั บ ว่ า เขตอ านาจตาม
สนธิสัญญาระหว่างประเทศมิใช่เขตอานาจศาล ในหลายครั้งมักเกิดกรณีที่ประเทศต่างๆมักเกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีการฟ้องร้องดาเนินคดีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ( ICJ ) และมักจะอ้าง
ว่าประเทศของตนไม่ตกอยู่ภายใต้เขตอานาจของสนธิสัญญาระหว่างประเทศนั้นๆ เช่นกรณีที่ประเทศ
อิสราเอลสร้างกาแพงยาวขึ้นเพื่อขวางการข้ามกาแพงของชาวปาเลสไตน์ อิสราเอลยกข้อต่อสู้ในศาล
ICJ ว่า พื้นที่ปาเลสไตน์อยู่นอกเขตอานาจของอิสราเอล แต่ศาล ICJ ไม่ยอมรับข้อโต้แย้งดังกล่าว และ
กล่ าวว่าอิส ราเอลมีห น้ าที่ตามที่ได้ล งนามไว้ในสนธิสั ญญา และยังกล่ าวเพิ่มเติมว่าเมื่อมีพันธกรณี
ระหว่างประเทศต้องปฏิบัติตามทั้งในแง่ของการกระทาและการไม่กระทา ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองบุคคลทุก
พื้นที่ภายใต้อานาจรัฐ ดังนั้นจึงมีความจาเป็น ที่ต้องศึกษาขอบเขตรวมถึงเขตอานาจที่สนธิ สัญญาต่างๆ
จะมีผลบังคับใช้โดยในบทนี้จะยกตัวอย่างคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เพื่อประกอบการศึกษาวิจัย
คดี Judge v Canada ( ๒๐๐๓)
คดีนี้เกี่ยวเนื่องกับ Right to life ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิการเมือง ( ICCPR) นาย Judge ถูกดาเนินคดีฐานฆ่าคนตาย ศาลมลรัฐเพนซีเวียเนีย ตัดสิน
ประหารชีวิตโดยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า แต่นาย Judge

หนีออกไปประเทศแคนาดาได้ ซึ่งประเทศ

แคนาดาได้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว ต่อ เมื่อนาย Judge อยู่ในประเทศแคนาดาได้กระทา
ความผิดฐานลักทรัพย์และถูกศาลแคนาดาจาคุก ๒ ปี ต่อมาเจ้าหน้าที่แคนาดาส่งตัวนาย Judge กลับ
ประเทศอเมริกา จึงเกิดคาถามว่า เจ้าหน้าที่แคนาดาต้องรับผิดต่อกรณีที่ส่งคนกลับไปรับโทษเป็นการ
ละเมิดในสิทธิการมีชีวิตของนาย Judge หรือไม่ คาตัดสินของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคื อรัฐที่
ยกเลิกโทษประหารแล้ว ต้องดาเนินการทางบวก คือสงวนชีวิตของเขาไม่ให้ ส่งเขาไปรับโทษประหาร
ทั้งนี้ประเทศแคนาดาสามารถส่งคนกลับไปได้ แต่ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่าเขาจะไม่ถูกประหารชีวิต ข้อสรุปของ

๒๖
เรื่องนี้คือ นาย Judge เพียงถูกจาคุกเท่านั้น เนื่องจากประเทศอเมริกาได้รับแรงกดดันจากสังคม
ระหว่างประเทศ ข้อสังเกต ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิกในพิธีสารเพิ่มเติมของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง ( ICCPR) จึงจะไม่เกิดกรณีแบบนี้
คดี Aemei v Switzerland ( ๑๙๙๗)
นาย Aemei เป็นหัวหน้าแก๊งในอิหร่านและลอบวางระเบิด ทาให้คนเสียชีวิตจานวนมาก หลังถูก
จับกุมเขาถูกทรมาน แต่สามารถหนีมาที่เจนีวา สมาพันธรัฐสวิสได้ แต่นาย Aemei ยังคงต่อสู้ทาง
การเมืองกับรัฐบาลอิหร่านต่อไป นาย Aemei ได้ยื่นคาขอลี้ภัยในสมาพันธรัฐสวิส แต่คาร้องขอลี้ภัย
ดังกล่าวถูกยก และจะส่งตัวนาย Aemei กลับอิหร่าน แต่นาย Aemei ไม่ขอกลับและอ้างว่ามีเหตุน่า
เชื่อว่าหากเขาถูกส่งกลับเขาจะถูกทรมาน ประเด็นคือสมาพันธรัฐสวิสอยู่ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการ
ต่อต้านการทรมาน คณะกรรมการฯ เห็ นว่า กรณีดังกล่าวไม่ควรส่งกลับไปในที่ที่น่าเชื่อว่าเขาจะถูก
ทรมาน หากส่ งกลับ เท่ากับเป็น การละเมิด มาตรา ๓ ของอนุสั ญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน
ข้อสังเกต ๑. เรื่องดังกล่าว มิใช่ประเด็น เรื่องสิทธิการลี้ภัย แต่เป็นเพียงการพิจารณาว่าการส่งเขา
กลับไป เขาจะถู กทรมานหรือไม่ แต่สิทธิดังกล่าวไม่มีผลตลอดไป หากสถานการณ์การเมืองอิหร่าน
เปลี่ยนแปลงไป เขาสามารถถูกส่งกลับได้ ๒. คาตัดสินนี้ไม่เป็นที่พอใจในหมู่ประชาชนในสมาพันธรัฐ
สวิส เพราะมองว่าคนที่ทาผิดร้ายแรงไม่ควรถูกเก็บไว้ เพียงเพื่อเหตุผลด้านสิทธิมนุษยชน จึงมีการ
เรียกร้องให้รัฐต่างๆดาเนินการทางการทูตเกี่ยวกับกรณีนี้ คือ ให้รัฐรับประกันว่าคนที่ถูกสังตัวไปจะไม่
ถูกทรมาน
คดี Atlia v Sweden ( ๒๐๐๓ )
สามีภรรยาชาวอียิปต์ ก่อเหตุร้ายแล้วหลบหนีไปสวีเดน สามีถูกจับและส่งตัวกลับ สวีเดน
ติดต่ออียิปต์ทางการทูตและขอให้หลักประกันทางการทูตว่า กงสุลสวีเดนสามารถไปเยี่ยมและดูสภาพ
ชีวิตของสามีได้ตามระยะเวลา เพื่อให้แน่ใจว่า ปฏิบัติตามทางการทูต เมื่อสวีเดนได้รับคาตอบจึงส่งตัว
ไป คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน เห็นว่า มีหลักประกันที่เพียงพอแก่สวีเดนที่จะตรวจสอบ เฝ้าระวัง
คนที่ส่งไป ข้อสังเกต ในมุมมองทางสิทธิมนุษยชน หากมีความเป็นไปได้ว่าคนที่ถูกส่งไปจะถูกทรมาน
ถูกฆ่า เพียงการให้หลักประกันทางการทูตยังไม่เพียงพอ ซึ่งในส่วนนี้ ผู้บรรยาย MS. Alice Priddy

๒๗
ได้ตั้งข้อสังเกตว่า หากหลักประกันทางการทูต หากปฏิบัติได้จริง และไม่น่าเกิดอัน ตรายกับคนนั้นๆ
สามารถทาได้

คดี Jagtar Singh tara
นาย Jagtar

Singh

tara

เป็น ผู้ ก่อการร้ายชาวซิกข์ว างระเบิด ในแคว้นปัจจาญ

(ประเทศอินเดีย) มีคนเสียชีวิตจานวนมาก ต่อมาถูกจับกุม ถูกจาคุกแล้วแหกคุกหนีมาประเทศไทย
ประเทศไทยจะส่งตัวกลับแต่องค์กรระหว่างประเทศโต้แย้งว่ามีแนวโน้มสูงว่าเขาจะถูกทรมานในอินเดีย
ขณะนั้ น ประเทศไทยได้ รั บ หลั ก ประกั น ที่ เ พี ย งพอจากประเทศอิ น เดี ย ว่ า เขาจะได้ รั บ การปฏิ บั ติ
ที่ไม่ทรมานในอินเดีย แต่จากการตรวจสอบเฝ้าระวัง เขาถูกทรมาน ทุบตี จนกระดูกซี่โครงหัก
ข้อสังเกต ๑. เหตุที่ไทยไม่ถูกดาเนินคดีกรณีส่งตัวกลับ เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเพียงพอว่า ไทยทาไปโดย
สุจริต เพราะในขณะนั้นมีการให้หลักประกันเพียงพอ ๒. แม้มีมาตรการทางการทูตก็เป็นเพียงการส่งตัว
กลับไป แต่เมื่อกลับไปแล้วเขาจะถูกทรมานหรือไม่ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศนั้นๆเอง
ตัวอย่างกรณีข้างต้นเป็นกรณีที่เกิดขึ้นภายในเขตดินแดนของรัฐภาคีนั้นๆ แต่ตัวอย่างที่จะ
ยกต่อไปคือกรณีที่เกิดขึ้นนอกเขตพื้นที่ของรัฐภาคี คาถามที่ เกิดขึ้นคือ รัฐยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
สนธิสัญญานอกเขตพื้นที่ของตนหรือไม่
คดี Lopez Burgos v Uruguay ( ๑๙๘๑)
สามี ข อง Lopez

เป็ น ผู้ น าด้ า นแรงงานของอุ รุ ก วั ย สามี เ ธอถู ก คุ ม ขั ง โดยมิ ช อบ

และถูกทารุณ ต่อมาสามีหนีไปอาร์เจตินา แต่ถูกหน่วยงานความมั่นคงของอุรุกวัยและอาร์เจตินาจับได้
และพาไปคุมขังโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา ขณะถูกคุมขังถูกทุบตี ไฟฟ้าช๊อต และส่งตัวกลั บอุรุกวัย
Lopez ไปร้องที่คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน อุรุกวัยให้ การต่อสู้ว่า เหตุดังกล่ าวเกิดที่อาร์เจตินา
Lopez ไม่สามารถอ้างสิทธิ ตามมาตรา ๒ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง

๒๘
( ICCPR) ได้ คณะกรรมการไม่รับฟัง และสรุปว่าเจ้าหน้าที่ของรั ฐไม่สามารถอ้างดินแดนต่างชาติ เพื่อ
กระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในที่ที่แม้แต่ดินแดนของตนก็ไม่สามารถทาได้
ข้อสังเกต คือ เขตอานาจรัฐติดตัวไปกับเจ้าหน้าที่ที่กระทาการด้วย ที่เรียกว่า effective control
กรณีดังกล่าวหากเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทย กรณีมีผู้อพยพทางเรือเข้ามาในพื้นที่
ประเทศไทย พิจารณาได้เลยว่าไทยและกฎหมายภายในมีอานาจเหนือ แต่หากข้อเท็จจริงเป็นว่าคน
เหล่านี้ยังอยู่ในเขตทะเลหลวง ซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล เป็นหน้าที่ของรัฐที่
ต้องช่วยเหลือตราบเท่าที่ช่วยได้ถ้าไม่เป็นการเสี่ยงเกินไป แต่ข้อเท็จจริงคือ รัฐบาลไทยไปช่วยเหลือ
ชาวโรฮิงญาโดยการให้อาหารและซ่อมเรือ จึงเกิดคาถามว่าการที่เจ้าหน้าที่ของไทยกระทาการดังกล่าว
นั้นเป็น effective control หรือไม่ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับคดี Hirsi Jamaa and others v Italy
๒๐๑๒ คดีนี้เกี่ยวกับสนธิสัญญาระหว่างลิเบียและอิตาลีว่าเรือรบของอิตาลีพบผู้อพยพชาวลิเบียจะส่ง
ตัวกลับ ต่อมาเรือของอิตาลีพบเรือของชาวลิเบียกาลังจมจึงช่วยเหลือ และส่งกลับลิเบีย การกระทา
ของอิตาลี เป็ นการผลักคนกลับ คนเหล่านั้นอาจถูกฆ่า อิตาลี อ้างว่าไม่ใช่

effective

control

แต่เป็นเพียงการช่วยเหลือทางทะเล ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไม่รับฟังอิตาลี และสรุปว่าเป็นการใช้
อานาจรัฐของอิตาลี ดังนั้นการส่งเขากลับเป็นการเสี่ยงต่อการถูกทารุณ อิตาลีต้องรับผิด

๒๙
บทที่ ๕
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

๕.๑ บทสรุป
ปัจจุบันมีกฎหมายระหว่างประเทศ สนธิสัญญาและอนุสัญญาระหว่างประเทศในส่วนที่
เกี่ยวข้องสิทธิมนุษยชนจานวนมาก แต่เขตอานาจตามกฎหมายระหว่างประเทศเหล่านี้มีขอบอานาจที่
แตกต่างกันไป เขตอานาจตามสนธิสัญญาและตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่รัฐต่างๆไปลงนามย่อมมี
ผลผูกพันรัฐต่างๆ แต่ก็มิอาจปฏิเสธได้ว่า เขตอานาจเหล่านี้มิใช่เขตอานาจของศาล การไปลงนามเป็น
ภาคีในสนธิสัญญาหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศส่งผลให้เกิดหน้าที่ทั้งทางบวกและทางลบ ยกตัวอย่าง
เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง ( ICCPR) ที่ก่อให้เกิดหน้าที่ทางบวก
กล่าวคือ สิทธิในการมีชีวิตของมนุษย์ เป็นสิทธิที่ติดตัวมา ได้รับการคุ้มครอง ไม่สามารถพรากไปตาม
อาเภอใจ ซึ่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง (ICCPR) สร้างหน้าที่ทางลบ
ให้แก่รัฐภาคีโดยห้ามรัฐกระทาการพรากชีวิตคนใดคนหนึ่ง ขณะเดียวกันหน้าที่ในทางบวกรัฐภาคีมี
หน้าที่ต้องปกป้องสงวนชีวิต ของบุคคล สาหรับประเทศไทยนั้นได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาหลายฉบับ
และเมื่อประเทศไทยลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาต่างๆเหล่านี้แล้ว ย่อมก่อให้เกิดหน้าที่ทั้งทางบวกและ
ทางลบให้ประเทศไทยต้องปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณี เพราะหากประเทศไทยละเว้น หรือ
ละเมิดไม่ปฏิบัติตามพันธกิจต่างๆตามที่ได้ลงนามเป็นภาคีไว้แล้ว ไทยอาจถูกกดดันจากนานาประเทศ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ ไทยอาจถูกหยิบ
ยกการไม่ป ฏิ บั ติ ต ามภาระหน้ า ที่ ดั ง กล่ า วมาเป็ น ข้ อ ต่ อรองเพื่ องดหรื อ ตัด ความช่ว ยเหลื อ ดั ง เช่ น
ในหลายๆกรณีที่ผ่านมา ที่ไทยไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่าด้านสิทธิมนุษยชน
หลายๆประเทศก็ดาเนินการงดความช่วยเหลือสิทธิพิเศษด้านการค้ากับไทย ดังจะเห็นได้ว่าประเด็น
เรื่องสิ ทธิมนุษยชนนั้น เชื่อมโยงกับสั งคมโลกในหลากหลายมิติ ประเทศไทยจึงต้องตระหนักและให้
ความสาคัญกับปัญหาดังกล่าว และต้องให้ความสาคัญต่อข้อห่วงใยที่ผู้รายงานพิเศษตั้งข้อสังเกตไว้ ใน

๓๐
ส่วนของประเทศไทย ผู้ รายงานพิเศษว่าด้วยการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ได้รายงานไว้ใน
รายงานฉบับ ปัจ จุบัน ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๘ ถึง ๑๙ สิงหาคม ๒๐๑๑
รายงานฉบับนี้ผู้ รายงานพิเศษเน้นถึงข้อผูกมัดของประเทศและความก้าวหน้าในการต่อต้านการค้า
มนุษย์ตามที่อ้างอิงโดยบทบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประ
ทศ ความร่วมมือระหว่างองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในการดาเนินการคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ทั้งยังมีความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาคในการต่อต้านการค้ามนุษย์ แต่ผู้รายงานพิเศษก็
ยั งคงแสดงข้อกังวลใจในประเด็ น การขาดศักยภาพและความเต็ม ใจของผู้ มีอานาจในการบังคับใช้
กฎหมายในการระบุตัวบุคคลที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ การจับกุม คุมขัง และการเนรเทศเหยื่อค้ามนุษย์ออก
นอกประเทศ การขาดการสนับสนุนที่เพียงพอในการเยียวยาเหยื่อค้ามนุษย์ อัตราการดาเนินคดีที่น้อย
และกระบวนพิจารณาคดีค้ามนุษย์ที่ยังล่าช้า ความพยายามที่ไม่เหมาะสมในการแก้สาเหตุพื้นฐาน เช่น
นโยบายในการจากัดการอพยพและการใช้สิทธิมนุษยชนของผู้อพยพที่มิชอบ ดังนั้นทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ จึงต้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศ
๕.๒ ข้อเสนอแนะ
จากรายงานของผู้รายงานพิเศษที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและได้รายงานไว้ มีข้อ
ห่วงใยหลายประการเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย รวมถึงได้ให้คาแนะนาหลาย
ประการ ตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๔๗ ประเทศไทยต่อสู้กับการค้ามนุษย์เป็นสิ่งสาคัญในลาดับแรกของ
วาระแห่ ง ชาติ เมื่ อ วัน ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ คณะรั ฐ มนตรี อ นุมั ติน โยบายแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ ๒
ยุทธศาสตร์แห่งชาติและมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในช่วงปี พุทธศักราช ๒๕๕๔
ถึงพุทธศักราช ๒๕๕๙ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย ๕ ด้าน ได้แก่ การปกป้อง การดาเนินคดี การคุ้มครอง
และการให้ความช่วยเหลือ การพัฒนากลไกต่างๆ ด้านนโยบาย และการพัฒนาพร้อมกับการบริหาร
จัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ มีดังนี้
-ปัญหาด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อค้ามนุษย์

๓๑
บ่อยครั้งที่เหยื่อค้ามนุษย์จะถูกระบุตัวผิดว่าเป็นผู้อพยพเข้าเมืองโดยไม่ถูกต้อง ส่งผลให้เขา
เหล่านั้นถูกจับ กักขัง และถูกส่งตัวออกนอกประเทศ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ มีเพียง ๘๕ คน เท่านั้นที่ถูกระบุ
ว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่สามารถระบุหรือพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อ
ค้ามนุษย์ เพราะเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยยังขาดศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจ และความชานาญในการ
พิสูจน์อัตลักษณ์ตัวเหยื่อ ดังนั้นในส่วนนี้ประเทศไทยจึงต้องเร่งอบรมเจ้าหน้าที่ สร้างความรู้ความ
เข้าใจและกระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อค้ามนุษย์ จัดหาล่ามเพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกับเหยื่อ
ได้ สร้ า งตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให้ ร ะบบการพิ สู จ น์ อั ต ลั ก ษณ์ ตั ว เหยื่ อ ค้ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องหันมาทางานร่วมกันเชิงบูรณาการเพื่อที่จะส่งเสริมการ
ดาเนินงานดังกล่าว เพิ่มการตรวจสอบในสถานที่ต่างๆที่อาจเสี่ยงต่อการตกเป็นแหล่งการค้ามนุษย์
เช่น ในเรือประมง โรงงานต่างๆ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างเหยื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ช่องทางสายด่วนเพื่อให้สามารถส่งผ่านข้อร้องเรียนได้ง่ายขึ้น
-ปัญหาด้านการคุ้มครอง การบาบัดฟื้นฟู และการกลับคืนสู่สังคม
แม้ ว่ า จะมี ก ารบู ร ณาการของหน่ ว ยงานต่ า งๆเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ แต่ ก็ ยั ง เกิ ด
ข้อหละหลวมในทางปฏิบัติหลายประการ ซึ่งบางครั้งการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นส่วนตัวของเหยื่อ เช่นสื่อสารมวลชนที่เสนอข่าวต่างๆ แม้จะมีข้อห้ามตามพระราชบัญญั ติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่ให้ตีพิมพ์ข้อมูลหรือภาพถ่ายที่ระบุ ตัวเหยื่อ ดังนั้นหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ทั้งควรเพิ่มศูนย์พักพิงเพื่อให้เหยื่อค้า
มนุษย์พักอาศัยในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และช่วงระยะเวลาที่พวกเขาพักอาศัยในศูนย์ควรให้โอกาสในการ
ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อสร้างทักษะด้านแรงงานให้แก่ตวั เหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์
-ปัญหาด้านการสืบสวนสอบสวน การดาเนินคดีและการลงโทษ
ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้การทางานในชั้น สืบสวนสอบสวนและดาเนิน ความผิดฐานค้ามนุษย์ล่าช้า
เนื่องจากเจ้าพนักงานตารวจท้องถิ่นขาดความชานาญในคดีประเภทดังกล่าว อีทั้งยังประสบปัญหาที่
หยั่งรากลึกคือ การทุจริตในระดับเจ้าหน้าที่ บ่อยครั้งที่พบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

๓๒
ขบวนการค้ามนุษย์ จึงมีข้อเสนอแนะว่า ด้ว ยข้อจากัดของสานักงานตารวจแห่งชาติ ดังกล่ าว จึง
สมควรให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักในการสืบสวนคดีค้ามนุษย์ เพราะมีความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสมกว่า
-ปัญหาการดาเนินกระบวนพิจารณา
ผู้รายงานพิเศษได้ตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการดาเนินคดีค้ามนุษย์ล่าช้า แม้
ประเทศไทยจะมีกระบวนพิจ ารณาในส่ ว นของการสื บพยานล่ ว งหน้าที่นามาใช้ใ นกรณีที่เหยื่อเป็ น
ชาวต่างชาติและอาจต้ องถู กส่ งกลั บ ประเทศแล้ ว ก็ตาม แต่ ก็ยั งไม่ เพี ยงพอที่จ ะจั ดการบริห ารคดี
ประเภทดังกล่าว แต่ปัจจุบันประเทศไทยได้จัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ขึ้นที่ศาลอาญา ซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางให้การดาเนินคดีประเภทดังกล่าวสามารถดาเนินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

