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มาตรการทางกฎหมายของอาเซียนในการป้องกัน
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The Legal Measures of ASEAN to Prevent and Combat Human Trafficking
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาของการค้ามนุษย์ใน
ภูมิภาคอาเซียนและมาตรการทางกฎหมายของอาเซียนในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับภูมิภาคยุโรป3 และภูมิภาคอเมริกาเหนือ4
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษาวิจัยจากทั้งเอกสารชั้น
ปฐมภูมิ และจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ จากการศึกษาวิจัยพบว่าพบว่าหลายประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง และมักพบในรูปแบบ
ของการบั งคับใช้แรงงานและการแสวงหาประโยชน์ โดยมิ ชอบทางเพศ ทาให้กลุ่ ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์รุนแรง และส่วนมากจะถูก
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เกิดสภาพการบังคับเอาบุคคลที่กระทาความผิดในฐานการค้ามนุษย์มาลงโทษตามกฎหมายได้
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Trafficking Victims Protection Act (TVPA) ที่มีการกาหนดนิยามของ “การค้ามนุษย์” รวมทั้งคา
จากัดความของคาว่า “เหยื่อ” ที่เพียงพอและมีความครอบคลุมทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
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จัดอยู่ในอันดับ Tier 2 และ Tier 3 ของ TIP Report5 นอกจากนี้ ยังพบประเด็นปัญหาที่
สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนกันในเรื่องของการลักลอบเข้าเมือง
กับการค้ามนุ ษย์ ทาให้ปั ญหาการค้ามนุ ษย์ไม่สามารถขจัดได้ตรงจุ ด แม้ ปั จจุ บั น
องค์การอาเซียนมีมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ได้แก่ บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งแบบพหุ
ภาคีและทวิภาคี และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรี
และเด็ ก เพื่ อ ให้ รั ฐ สมาชิ ก น าไปปฏิ บั ติ ต าม แต่ ไม่ ส ามารถบั ง คั บ ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและทันต่อสภาวการณ์
ดังนั้น องค์การอาเซียนสมควรอย่างยิ่งที่จะได้มีการเสนอมาตรการกฎหมาย
กลางในรู ปแบบอนุ สัญญาพหุภาคี ที่ เปรียบเสมื อนเป็ นธรรมนู ญที่ ใช้ เกี่ยวกั บเรื่ อง
การค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน โดยควรให้ประเทศสมาชิกให้สัตยาบันและดาเนินการ
อนุวัติการและออกกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ เพื่อให้อนุสัญญาของอาเซียนนี้มี
ผลบังคับใช้ได้จริงและทันต่อสภาวการณ์
คาสาคัญ: การค้ามนุษย์ / การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ / อาเซียน /
มาตรการทางกฎหมาย
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กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มีการจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั่ว
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Abstract
This study has been conducted with the following purposes; to study
human trafficking situation in ASEAN region and legislative measures of ASEAN
in preventing and combatting human trafficking, comparative study with
Europe6 and North America.7
The study is based on documentary research by primary sources, and
also secondary sources. From the study, it is found that many countries in
ASEAN region are all origin, transit and destination points. It is often in the form
of forced labor and sexual exploitation. This put ASEAN countries as countries
with serious situation in human trafficking problem and most are rated In Tier2
and Tier3 by TIP Report.8 Another significant problem is the overlapping area
between immigrant smuggling and human trafficking. .As a result, it doesn’t
reach a central problem of human trafficking. Even though, at present ASEAN
has introduced legal measures for preventing and combating human trafficking
in person for member states such as Memorandum of Understanding between
countries, both multilateral and bilateral; and ASEAN Declaration against
Trafficking in Persons Particularly Women and Children to legalize.
6

They have conventions on human trafficking which act perfectly as human
trafficking principle law, hence allows smooth and quick enforcement operation to bring
human trafficking offender to punitive measures.
7
The United States of America has a leading role in solving human trafficking
problems in which they have proposed issuance of the Trafficking Victims Protection Act
(TVPA). This act has comprehensively
8
Issued yearly by United States of America Ministry of Foreign Affairs to report
human trafficking situation globally.
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Nevertheless, they were unable to enforce efficiently and correspond rightly
with current situations Therefore; it is of highly importance that ASEAN have the
regional standard law in the form of convention on elimination of human
trafficking in person which will act as the principle law on human trafficking in
ASEAN. Additionally, member state should ratify and concede to validate them
for law enforcement to be able to keep abreast with existing situations in
ASEAN region nowadays where the human trafficking crisis is worsening.
Keywords: Human trafficking / Prevent and combat human trafficking /
Asean / Legal measure
บทนา
ปัจจุบันสังคมโลกได้ให้ความสาคัญกับเรื่องการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น โดยได้รับ
การพิจารณาว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง และเป็นปัญหาที่บั่นทอน
ความมั่นคงของมนุษย์โดยมีความเชื่อมโยงกับปัญหาระดับโลกอื่นๆ เช่น เป็นส่วน
หนึ่งของอาชญากรรมข้า มชาติ และการก่อการร้า ย การต่อ ต้านการค้ ามนุ ษย์จึ ง
กลายเป็นภารกิจของนานาชาติอันนามาซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อค้นหา
ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ปั ญหาการค้า มนุ ษย์ ในภูมิ ภาคอาเซีย นซึ่ งเป็น ภูมิ ภาคที่ มี
ความแตกต่างมากมายทั้งทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และภาษา นั้นได้มี
การเปลี่ยนรูป แบบเป็ นวิ วัฒ นาการ จากตกเขีย ว จนถึ งการค้ ามนุษ ย์ในรูป แบบ
ปัจจุบัน และนับวันสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ จะทวีความรุนแรง ซึ่งปัญหาที่
เกิดขึ้นมิได้มีผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่มีผลกระทบ
อย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ จาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกประเทศ
ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ ทั้งนี้เนื่องจากในภูมิภาคนี้มีประชาชนจานวนมากที่เป็น
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ผูด้ ้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งคนเหล่านี้จานวนไม่น้อยพยายามแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า
ด้วยการลักลอบเดินทางจากประเทศของตนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแสวงหา
โอกาส ซึ่งสามารถแยกสาเหตุของการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ได้ คือ
1. ปัญหาการค้ามนุษย์เกิดจากปัจจัยผลัก (Pushing Factors)
ปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศพม่า
ซึ่งประสบปั ญหาเศรษฐกิจทรุ ดโทรม คนไม่มีงานทาและขาดโอกาสทางการศึกษา
โดยเฉพาะคนในชนบท ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งในพื้นที่ของชาติพันธุ์คนกลุ่ม
น้อย กาลังสู้รบกับกองกาลังทหารพม่า และมีการเกณฑ์ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไปเป็น
แรงงานบั งคับทางาน การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่ น ถูกข่มขื น ทรมาน วิสามั ญ
ฆาตกรรมในการปกครองระบอบเผด็จการทางทหารของพม่า สาเหตุของการที่ชาวพม่า
อพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจึงเป็นอีกตัวอย่างที่ส่งผลให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนตามมา เมื่อ
10-20 ปี ที่ผ่านมา ความยากจนอาจเป็นสาเหตุที่ผลักดันให้หญิงและเด็กตกอยู่ใน
สภาพถูกค้า แต่ภายหลังพบว่าเป็นความยากจนรวมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การขาดโอกาส
ได้ รั บการศึ ก ษา การเข้ า ไม่ ถึ ง บริ ก ารของรั ฐการขาดทั ก ษะอาชี พหรื อ ความไม่ รู้
โดยเฉพาะความไม่รู้เท่าทันถึงวิธี การหลอกลวง ตั้งแต่หลวกลวงเรื่องค่าจ้างลักษณะ
งาน ความไม่รู้ เรื่อง หนี้สิน อั นเกิดจากนายจ้ างและค่าใช้จ่ ายอื่นๆ ไปจนถึ งวิธีการ
ปลอมแปลงเอกสารสาคัญต่างๆ นอกจากนี้สภาพความเลวร้ายในครอบครัวก็มีส่วน
ผลักดันให้หญิงและเด็กต้องแสวงหาโอกาสที่ดีกว่า โดยไม่ทันคานึงถึงอันตรายต่างๆ
2. ปัญหาการค้ามนุษย์เกิดจากปัจจัยดึง (Pulling Factors)
การพยายามสร้างนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอย่าง
จริงจังทั้งในและต่างประเทศ และโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจบริเวณชายแดนที่ ความ
ต้องการแรงงานราคาต่าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทางานเพื่อลดต้นทุนการผลิต
อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด การหลั่ ง ไหลแรงงานต่ า งด้ า วเพื่ อ เข้ า มาเสาะแสวงหาสิ่ ง ที่ ดี ก ว่ า
เนื่องจากมีความต้องการเงินเพื่อยังชีพ ส่งให้กับครอบครัวหรือซื้อของที่ต้องการอัน
เนื่องมาจากค่านิยมเชื่อมโยงกับบริโภคนิยมและวัตถุนิยม นอกจากนี้ทางด้านสังคม
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และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเจตคติและค่านิยม ได้แก่ การมีค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการมองว่าผู้หญิงและเด็กมีความด้อยด้านเพศและอายุ เพศหญิงเป็นเพศที่
ต้องบริการรับใช้ให้ความสะดวกแก่เพศชาย ทาให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกหลอกลวง
และถูกบังคับได้ง่าย
ในการที่จะมีการจัดตั้ง ประชาคมอาเซีย น อาเซียนซึ่งนับ เป็นภู มิภาคที่
ประสบปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามแดนมากที่สุดภูมิภาคหนึ่ง โดยส่วนใหญ่จะเป็น
การค้ามนุษย์ภายในภูมิภาค ทาให้ในปัจจุบันหลายประเทศในอาเซียนเป็นทั้งต้น
ทาง ทางผ่าน และปลายทางสาหรับการค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็ก
การเปิดพรมแดนในภูมิภาคอาเซียนทาให้การเดินทางข้ามแดนเป็นไปได้ง่ายขึ้น ย่อม
ส่งผลกระทบให้ต้ องมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่ อรองรับ สถานการณ์ปัญหา
การค้ามนุษย์ที่จะมีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งอาจต้องมีการทาความตกลงระหว่างประเทศ
เพิ่ มเติ มด้ วยความร่ว มมื อ ด้า นมาตรการทางกฎหมายจึง นับ เป็น อี กกลไกความ
ร่วมมือระหว่างประเทศที่จาเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
จากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดทารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์
การค้ามนุษย์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก (Trafficking in Person Report-TIP Report)
ซึ่งเป็นรายงานประจาปีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มีหน้าที่ต้องจัดทาขึ้นตาม
กฎหมายสหรัฐฯ (Trafficking Victims Protection Act of 2000-TVPA)9 ซึ่งหากถูก
จัดอยู่ในระดับต่าสุด คือ ระดับ Tier 3 สหรัฐฯ อาจพิจารณาระงับการให้ความ
9

ระดับที่ดีที่สุด คือ Tier 1 หมายถึง ประเทศที่ดาเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่า
ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ในการป้องกัน ละบังคั บใช้กฎหมายการต่ อต้ า นการค้า มนุ ษ ย์
ระดับ ถัดมาคือ Tier 2 หมายถึง ประเทศที่ มีการดาเนิน การยังไม่ส อดคล้องกับกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา ระดับ Tier 2 Watch List
หมายถึง ประเทศที่มีรายงานเหยื่อการค้า มนุษ ย์เพิ่มขึ้น หรือไม่มีห ลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลได้
พยายามต่อต้านการค้ามนุษย์และระดับต่าสุด คือ ระดับ Tier 3 หมายถึงประเทศที่ดาเนินการไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าของกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหา
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ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
การค้า (non-humanitarian and non-trade-related foreign assistance) รวมทั้ง
อาจเผชิญหน้ากับการถูกสหรัฐฯคัดค้านความช่วยเหลือจากสถาบันสาคัญระหว่าง
ประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และธนาคารโลก (World
Bank) รวมถึงความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ระหว่างประเทศ จะ
พบว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนมีสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์รุนแรงและส่วนมาก
จะถูกจัดอยู่ในอันดับ Tier 2 และ Tier 3 ของ TIP Report10 ใน ค.ศ.2015
ประเด็ นที่น่าสนใจคือที่ผ่านมาแม้อาเซียนจะมีการพยายามหามาตรการ
ความร่ วมมื อต่ างๆ ในการแก้ ไขปั ญหาดั งกล่ าว โดยตามกฎบั ตรอาเซี ยนได้ มี การ
กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไว้ ได้มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภาคลุ่มน้าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ และมีการ
จัดทาปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก
แต่ก็ยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควรและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่มีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดได้ ดังนั้นเมื่อมีการรวมกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อความร่วมมือทาง
การค้าขึ้นมาใน ค.ศ.2015 เป็นประชาคมอาเซียนแล้ว สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน
ควรมีมาตรการร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เนื่องจากในแต่ละ
ประเทศก็มีกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป และ
หลายประเทศก็ถูกกดดันจากชาติตะวันตกโดยการจัดอันดับให้อยู่ในระดับที่ต้องมีการ
จัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเร่งด่วน จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่รายงานวิจัยชิ้น
นี้ จะได้ ศึ กษาและน ามาเสนอให้ ผู้อ่ านได้ น ามาศึ กษาและพิ จารณา ถึ งมาตรการ

10

US Department of State, Trafficking in Persons Report 2011-2015, [Online],
Available: http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/ [15 Feb 2015].
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ทางด้านกฎหมายของอาเซียนที่จะร่วมมือกันในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ มาตรการทาง
กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
2. เพื่ อ ศึ ก ษามาตรการระหว่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
3. เพื่ อศึ ก ษาถึง สภาพปั ญ หาของการค้า มนุ ษ ย์ใ นภูมิ ภาคอาเซี ย นและ
มาตรการทางกฎหมายของอาเซียนและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
4. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการบั ง คั บ ใช้ ม าตรการทางกฎหมาย
ดังกล่าวเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้ ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ไ ด้ รั บ การแก้ ไ ขอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น ต่ อ
สภาวการณ์
สมมติฐานการวิจัย
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีกฎหมายภายในของแต่ละประเทศที่ใช้ในการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ จ ะมี ข้ อ แตกต่ า งกั น ไป การที่ จ ะเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียนใน ค.ศ.2015 ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาการค้ามนุษย์มีแนวโน้ม ที่
เพิ่มขึ้น แต่อาเซียนยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและที่จะใช้บังคับให้เป็นไปในทางเดียวกัน อาเซียนจึง
ควรก าหนดมาตรการกลางในการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ เ พื่ อ ให้
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สามารถแก้ ไขปั ญ หาการค้ ามนุ ษย์ ได้ทั น ต่อ สถานการณ์ที่ ก าลั ง ทวี ค วามรุน แรง
เพิ่มขึ้น
ระเบียบวิธีการวิจัย
ใช้วิธีวิจัยทางเอกสาร เป็นวิธีการหลักในการวิจัยโดยผู้เขียนได้ทาการศึกษา
วิจัยจากทั้งเอกสารชั้นปฐมภูมิ หลายฉบับ เช่น เอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการค้ามนุษย์
นอกจากเอกสารปฐมภูมิแล้วผู้เขียนยังได้ทาการศึกษาจากเอกสารชั้นทุติย
ภูมิ คือ เอกสาร งานวิจัย บทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลไกทางด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ทางาน
เกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ามนุษย์
ผลการวิจัย
จากการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย
ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ พ บว่ า ในปั จ จุ บั น สั ง คมโลกได้ ใ ห้
ความสาคัญกับเรื่องการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น โดยได้รับการพิจารณาว่าเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรง และเป็นปัญหาที่บั่นทอนความมั่นคงของมนุษย์โดยมีความ
เชื่อมโยงกับปัญหาระดับโลกอื่นๆ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมิได้มีผลกระทบต่อประเทศใด
ประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียวแต่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาค
และระหว่ า งประเทศ จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ทุ ก ประเทศต้ อ งช่ ว ยกั น แก้ ไ ขปั ญ หา
สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความแตกต่าง
มากมายทั้งทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม ศาสนา และภาษา สถานการณ์ปัญหา
การค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียนได้มีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นวิวฒ
ั นาการ จากตกเขียว
จนถึ ง การค้ า มนุ ษ ย์ ใ นรู ป แบบปั จ จุ บ ั น ซึ ่ ง แตกต่ า งจากชาติ ต ะวั น ตกที ่ มี
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วิ วั ฒ นาการมาจากการเอาคนลงเป็ น ทาส (White slavery)11 โดยจะถูกล่อลวง
ชักชวน หลงผิด ตกอยู่ในสภาวะจายอมอันมีปัจจัยที่ต้องเลือกเดินทางนั้น ไม่ว่าด้วย
ปัญหาเศรษฐกิจ มีหนี้สิน วัตถุนิยม บริโภคนิยม12 กตัญญูรู้คุณ ครอบครัวแตกแยก
หย่าร้าง ประชดชีวิต กาพร้า ถูกบีบคั้น ถูกล่วงเกินทางเพศ หรือพฤติกรรมอันต้อง
ตกอยู่ ใ นสภาวะจ ายอมนี้ ในภู มิ ภ าคอาเซี ย นมี ป ระชาชนจ านวนมากที่ เ ป็ น
ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคนเหล่านี้จานวนไม่น้อยพยายามแสวงหา
ชีวิตที่ดีกว่าด้วยการลักลอบเดินทางจากประเทศของตนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
แสวงหาโอกาส หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน
และปลายทาง13 ให้กลุ่มประเทศอาเซียนที่มีสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์รุนแรง
และส่วนมากจะถูกจัดอยู่ในอันดับ Tier 2 และ Tier 3 ของ TIP Report และการค้า
มนุ ษย์ ในภูมิ ภาคอาเซี ยนมัก จะพบในรู ปแบบของการบั งคั บใช้แ รงงานและการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศ ประเด็นปัญหาที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือ
ความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนกันในเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองกับการค้ามนุษย์ทาให้เกิด
ความสับสนแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง14

11

ศิริพร สโครบาเนค, การค้ามนุษย์ แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย, (กรุงเทพฯ:
อมรินพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548), 10.
12
ยศ สันตสมบัต,ิ แม่หญิงสิขายตัว: ชุมชนการค้าประเวณีในสังคมไทย”, พิมพ์ครั้งที่
2, (กรุงเทพฯ: สถาบันชุมชน- ท้องถิ่นพัฒนา, 2535), 88-99.
13
ดุษฎี จันทรากา, การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบ
สหวิชาชีพ: กรณีศึกษาโครงการบ้านพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กชนเผ่าลุ่มน้าโขง, วิทยานิพนธ์
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2552), 9.
14
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,หนังสือคู่มือส้าหรับเจ้าหน้าที่การ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2555), 6.
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จากการศึกษาถึงกฎหมายระหว่างประเทศที่สาคัญอันเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แก่พิธีสารเพื่อป้องกันและปราบปรามและลงโทษ
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก ค.ศ.2000 ซึ่งมีรายละเอียดในการให้คานิยาม
สาหรับการค้ามนุษย์ การคัดแยกเหยื่อ และการคุ้มครองเหยื่อที่ใช้เป็นสากลที่นานา
ประเทศใช้15 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับภูมิภาคยุโรปจะเห็นว่าในภูมิภาคยุโรปซึ่งมีการ
จัดตั้งเป็นสหภาพยุโรปมีกฎหมายเกี่ยวข้องในเรื่องการค้ามนุษย์ ได้ระบุไว้ในมาตราที่
5 ของสหภาพยุ โรป 16 ส่ วนประชาคมชาวยุ โรปก็ มี อนุ สั ญญาการค้ า มนุ ษ ย์ ที่
เปรี ยบเสมื อนธรรมนู ญการค้ ามนุ ษย์ที่ สมบู รณ์แบบ ส่ วนในภู มิ ภาคอเมริกาเหนื อ
ประเทศสหรั ฐอเมริ กาเป็ นผู้ มี บทบาทในการแก้ ไ ขปั ญหาการค้ ามนุ ษย์ โดยเป็ นผู้
นาเสนอร่าง Palermo Protocols รวมไปถึงพิธีสารเพื่อป้องกันและปราบปรามและ
ลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก ค.ศ.2000 ด้วย17 แต่ขาดอานาจบังคับใช้
และกลไกในการติ ดตามตรวจสอบ จึ งมี การออกกฎหมาย Trafficking Victims
Protection Act (TVPA)18 มีการกาหนดนิยามของการค้ามนุษย์รวมทั้งคาจากัดความ

15

อีเลน เพียรสัน, การค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชน กับนิยามใหม่การคุ้มครองบุคคลผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อ, แปลโดย กุลวดี ทองไพบูลย์, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิผู้หญิง, 2545), 25.
16
เบญจมาศ กระจ่างทอง, การคัดแยกเหยื่อในคดีค้ามนุษย์กบั การคุ้มครองสิทธิที่จะ
ไม่ถูกดาเนินคดีอาญา วิทยานิพนธ์นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญา (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 58.
17
Boister, N., An introduction to transnational criminal law, 40.
18
ศิระ สว่างศิลป์, แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้า
มนุษย์ของไทย: ศึกษาเปรียบเทียบTrafficking Victims Protection Act 2000ของสหรัฐอเมริกา
และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551, รายงานการศึกษาส่วน
บุคคล นักบริหารการทูต, (กรุงเทพฯ: สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, 2557), 20-27.
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ของคาว่า “เหยื่อ”19 ที่มีความครอบคลุมทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมี
มาตรการคุ้มครองเหยื่อโดยมีการออกวีซ่าประเภท T20 ให้แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการ
ค้ามนุษย์ซึ่งบุคคลที่ถือวีซ่าประเภทดังกล่าวนั้นจะได้รับความคุ้มครองในด้านต่างๆ
จากการศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนและมาตรการทางกฎหมายที่อาเซียนจะใช้
ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พบว่าในปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนมี
การด าเนิ นการในหลายด้ านรวมไปถึ งมาตรการทางกฎหมายในการป้ องกั นและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐสมาชิกนาเอามาตรการเหล่านั้น
ไปปฏิบัติตาม ได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภาค
ลุ่ ม น้ าโขงว่ าด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ , บั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งรั ฐ บาล
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเรื่องความร่วมมือทวิภาคีว่า
ด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์ , บันทึก
ความเข้ า ใจระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
สตรี แ ละเด็ ก ความตกลงระหว่ างรั ฐ บาลแห่ งราชอาณาจั ก รไทยกั บรั ฐ บาลแห่ ง
สาธารณรั ฐสั งคมเวี ยดนามว่ าด้ วยความร่ วมมื อทวิ ภาคี ในการขจั ดการค้ ามนุ ษย์
โดยเฉพาะสตรี , ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจัก รไทยกับรัฐบาลแห่ง
สหภาพพม่าว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และ
มีปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก แต่

19

Gallagher, A.T., The international law of human trafficking, (Cambridge:
University Press, 2010), 55.
20
นนท์ธนัย ตลับทอง, กฎบัตรอาเซียนกับการแก้ปญ
ั หาอาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบการค้ามนุษย์, วิทยานิพนธ์นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2556), 73.
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ยังไม่มีความครอบคลุมทั้งสิบประเทศ รวมถึงมาตรการที่ใช้ในการคุ้มครองเหยื่อที่เกิด
จากการค้ามนุษย์และการปราบปรามผู้กระทาความผิดที่เป็นใช้เป็นเกณฑ์กลางและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอทันต่อสภาวการณ์
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ที่ผ่านมาแม้อาเซียนจะมีการพยายามหามาตรการความร่วมมือรวมไปถึงการ
ดาเนินการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ สามารถบังคับใช้ได้ ประสบ
ผลสาเร็จเท่าที่ควรและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและ
เปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดได้ ภูมิ ภาคอาเซี ยนสมควรอย่ างยิ่ งที่ จะมี กฎหมายกลางใน
รูปแบบอนุสัญญาการต่อต้านการค้ามนุษย์ของภูมิภาคอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือนเป็น
ธรรมนูญกฎหมายแม่บทที่ใช้ระดับมาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์
ในระดับเดียวกันทั้งสิบประเทศในภูมิภาค
นอกจากนี้ในด้านกระบวนการยุติธรรม ภูมิภาคอาเซียนทั้งสิบประเทศยังไม่มี
มีอนุสัญญาพหุ ภาคี ว่ าด้ วยการส่ งผู้ ร้ายข้ามแดนใช้ ร่วมกันภายในภู มิภาคและให้
ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันและมีการลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวเพื่อจะใช้ในความ
ร่วมมือในทางอาญาภายในภูมิภาคอย่างจริงจัง และภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีองค์กร
ตรวจสอบที่เป็นองค์กรตรวจสอบของภูมิภาคที่เป็นกลางที่จะใช้รวมกันทั้งสิบประเทศ
ภายในภูมิภาค
เมื่ออาเซียนมีอนุสัญญาการต่อต้านการค้ามนุษย์ของภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็น
มาตรฐานกลางทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ในระดับเดียวกันทั้งสิบประเทศ
ในภูมิภาคแล้ว ผู้ศึกษาข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการระบุให้ชัดเจนในอนุสัญญาการต่อต้านการค้ามนุษย์ของภูมิภาค
อาเซียนซึ่งเป็นมาตรฐานกลางทางกฎหมายของอาเซียนในเรื่องของมาตรการในการ
คุ้มครองเหยื่อและมาตรการในการสอบสวน โดย เห็นควรมีการให้สิทธิผู้เสียหายแก่
ผู้เสียหาย ดังต่อไปนี้
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1) สิทธิได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐประเทศปลายทาง ในเรื่อง
อาหาร ที่พัก พยาบาล บาบัดฟื้นฟู ศึกษา จนถึงกลับภูมิลาเนา
2) ควรกาหนดให้มีกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ
อาเซียนและให้เหยื่อมีสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากถูกกระทาความผิด
ฐานค้ามนุษย์และได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ ดังกล่าว
3) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในเรื่องความปลอดภัย ก่อนและหลังการ
ดาเนินคดี รวมถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวผู้เสียหาย
4) สิ ท ธิ ใ นการผ่ อ นผั น ให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก รและท างานใน
ราชอาณาจักรและสิทธิในการส่งกลับอย่างปลอดภัยและไม่ชักช้า
5) สิทธิที่จะไม่ถูกดาเนินคดีตามกฎหมายฐานความผิดว่าด้วยคนเข้า
เมือง ฐานแจ้งความเท็จ ฐานปลอมและแปลงใช้เอกสารหนังสือเดินทางปลอม ฐาน
ความผิดตามกฎหมายค้าประเวณี ฐานความผิดเป็นคนต่างด้าวทางานโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
6) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเหยื่อ ผู้เสียหายใน
เรื่องประวัติ การกระทา ภูมิหลัง เพื่อการดารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
7) ผู้เสี ยหายมี สิทธิที่ จะได้รั บการติ ดต่ อกับสถานทู ตเพื่อให้คุ้ มครอง
เหยื่อผู้เสียหาย โดยควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างสถานทูตและประเทศใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียน
8) สิทธิในการเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง สิทธิที่จะดาเนินการเริ่มคดีหรือขอ
เข้าเป็นโจทก์ร่วม
9) สิ ทธิ ที่ จะได้ รั บการจดบั นทึ กการร้ องทุ กข์ การสอบสวนโดยมี ที ม
สหวิชาชีพเข้าร่วม กรณีผู้เสียหายเป็นเด็ก
10) สิทธิของเหยื่อที่จะไม่เผชิญหน้ากับผู้กระทาความผิด กรณีพนักงาน
สอบสวนจัดให้มีการชี้ตัวผู้ประทาความผิดและหากเหยื่อเป็นเด็ก ต้องมีทีมสหวิชาชีพ
เข้าร่วมในการชี้ตัวผู้กระทาความผิดด้วย
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2. เพื่อให้อนุสัญญาการต่อต้านการค้ามนุษย์ของภูมิภาคอาเซียนใช้บังคับได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรม และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในทางอาญาภายในภูมิภาค
อย่างจริงจัง อาเซียนควรมีองค์กรในด้านการสืบสวนสอบสวนที่เป็นองค์กรอัยการของ
อาเซี ยนเพื่อให้ ทั้งสิ บประเทศใช้มาตรการในการสอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้ องในด้าน
การค้ามนุษย์ที่เป็นมาตรฐานในการสอบสวนเหมือนกันทั้งสิบประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ป้ องกั นสภาพการสอบสวนที่ ไม่ เท่ าเที ยมกั นแล้ วให้ มี การเรี ยกชื่ อองค์ กรต่ างๆ ที่
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เช่น FBI ด้านการค้ามนุษย์ หรือ DSI ด้านการค้ามนุษย์ เพื่อที่จะ
ได้มีองค์กรที่สืบสวนได้ตรงจุดมากที่สุดเพื่อประโยชน์ของเหยื่อเป็นสาคัญดังเช่นใน
กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปได้มีองค์กรตรวจสอบของรัฐที่เป็นองค์กรกลางของสหภาพ
ยุโรปในการต่อต้านการค้ามนุษย์กรเหล่านั้นมีความสาคัญเป็นอย่างมากในการสืบหา
แสวงพยานหลักฐานชิ้นสาคั ญเพื่อนาตัวบุคคลที่ได้กระทาความผิดมารับโทษตาม
กฎหมาย
3. ควรมีการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนโดย
ใช้มาตรฐานเกณฑ์กลางของอาเซียน ซึ่งคานึงถึงสภาพแวดล้อม บริบทของสังคมใน
อาเซียน
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์. (2555) คู่มือส้าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ.
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