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AEC   ASEAN Economic Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
ASA  Association of Southeast Asian (สมาคมอาสา)
ASEAN  Association of South East Asian Nations (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
AAPTIP   Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons (โครงการออสเตรเลีย-เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์)
BATWC   Bureau  of Anti-Trafficking in Women & Children, Ministry of Social Development & Human Security (สา

นักป้องกันและแก้ไขปญัหาการค้าหญิงและเด็ก, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
BCATIP  Border Cooperation on Anti – Trafficking in Persons (ศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์)
CBO  Community Based Organisations (องค์กรชุมชน)
COMMIT   Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Human Trafficking (โครงการประสานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในอนุ ภูมิภาคลุ่มน้าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์)
CPPCR   Committee for Protection and Promotion of Child Rights (คณะกรรมาธกิารวา่ด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธเิด็ก)
CRC   Convention on the Rights of the Child (อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก)
CWCC  Cambodia Women’s Crisis Centre (ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินสตรีกัมพูชา)
ETIP   End Trafficking in Persons Program (World Vision) (โครงการยุติการค้ามุนษย์ (มูลนิธิศุภนิมิต))
DKBA   Democratic Karen Benevolent Army (กองกาลังกะเหรีย่งประชาธิปไตยผู้มีความเมตตา)
DSI  Department of Special Investigation (กรมสอบสวนคดีพิเศษ)
ILO   International Labour Organisation (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ)
IOM  International Organisation for Migration (องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิน่ฐาน)
LAK  Lao Kip Currency (สกุลเงินกีบลาว)
LAPTU  Lao PDR Anti-Trafficking Unit (หน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
Lao PDR/Laos Lao People’s Democratic Republic (สปป.ลาว/สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
MLSW  Ministry of Labour and Social Welfare (กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)
MLoSW  Ministry of Labour and Social Work (Laos) (กระทรวงแรงงานและการสังคมสงเคราะห์ (ประเทศลาว))
MoU   Memorandum of Understanding (บันทึกความเข้าใจ)
MSDHS  Ministry of Social Development and Human Security (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
NGO  Non-Government Organisation (องค์การนอกภาครัฐ)
NOCHT   The National Operation Centre on Prevention and Suppression of Human Trafficking (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ)
PTC  Poipet Transit Centre (ศูนย์แรกรับปอยเปต)
SEZ   Special Economic Zone (เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
THB  Thai Baht (สกุลเงินบาทไทย)
TIP   Trafficking in Persons (Report) (รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์)
UN   United Nations (สหประชาชาติ)
UN–ACT  United Nations Action for Cooperation Against Trafficking in Persons (โครงการความร่วมมือสหประชาชาติว่าด้วย

การต่อต้านการค้ามนุษย์)
UNIAP  United Nations Inter–Agency Project on Human Trafficking (หน่วยงานว่าด้วยการค้ามนุษย์แห่งสหประชาชาติ)
UNICEF  United Nations Children's Fund (กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ)
UNODC  United Nations Office on Drugs and Crime (สานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ)
WHO  World Health Organisation (องค์การอนามัยโลก)
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“ในประเทศไทย ในทุกธุรกิจ คุณจะพบเด็ก ๆ เสมอ 
ขอบเขตทีคุ่ณสามารถกาหนดระดับการแสวงหาประโยชน์
หรือความรุนแรงน้ันจะแตกต่างกันไป เราจึงจาเปน็ต้องให้

คานิยามของการค้าเด็ก เพือ่ให้คุณทราบถึงเส้นขอบเขต
ของการกระทาทารุณกรรมประเทศไทยยังไม่ได้กาหนด
เส้นขอบเขตน้ี จึงเปน็เหตุว่าทาไมปญัหาการค้าเด็กจึง  

ยากทีจ่ะเข้าใจ”

เจ้าหน้าทีอ่งค์กร NGO กรุงเทพฯ

†     
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บท
สร

ุปผ
ู้บร

ิหา
ร การค้าเด็กในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

 » ประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขงและได้รับยกย่องโดยผู้ที่อาศัยในประเทศ
เพื่อนบ้านทีย่ากไร้อย่างสปป.ลาว พม่า และกัมพูชาว่า
เป็นดินแดนแห่งโอกาส ตลาดทีเ่ฟื่ องฟูและการกลาย
เป็นเมืองอย่างฉับพลันของประเทศไทยทาให้เกิดความ
ต้องการแรงงานราคาถูกอย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ี 
แรงงานนับล้านจึงอพยพจากประเทศโดยรอบเพ่ือตอบ
สนองความต้องการดังกล่าวน้ี

 » มีผู้อพยพประมาณ 3.7 ล้านคนอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย และผู้ขอลีภ้ัยและผู้ลีภ้ัยอีก 130,000 คน1 
ผู้อพยพส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยผิด
กฎหมายและไม่ได้ขึน้ทะเบียน จึงทาให้เป็นเรื่องยากใน
การควบคุมการอพยพ และคดีการอพยพทีผ่ิดกฎหมาย 
การลักลอบขนคนเข้าเมือง และการค้ามนุษย์กลายเป็น
เรื่องทีจ่าแนกไม่ออกและถูกมองข้ามไป

 » ด้วยการจับกุมและฟ้องร้องภายใต้กฎหมายการค้า
มนุษย์เพียงไม่กีค่รั้ง ทาให้แนวปฏิบัติว่าด้วยการค้า
มนุษย์ข้ามพรมแดนได้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมาก
ขึน้ทั่วทั้งภูมิภาค

 » มีความเข้าใจผิดอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ตามแนวคิดทางกฎหมาย เน่ืองจากผู้ค้ามนุษย์
อาจถูกดาเนินคดีภายใต้กฎหมายแรงงานฐานว่าจ้าง
เด็กที่มีอายุต่ากว่าเกณฑ์หรือเป็นผู้กระทาทารุณกรรม
เด็กภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก สถิติการค้า
มนุษย์ที่มีอยู่ท่ัวไปกล่าวถึงปญัหาน้ีน้อยกว่าความเป็น
จริง เน่ืองจากสถิติดังกล่าวยึดตามจานวนคนทีถู่กส่ง
กลับประเทศอย่างเป็นทางการเท่าน้ัน แต่ในความเป็น
จริงเด็กส่วนใหญ่ถูกเนรเทศทันทีโดยไม่มีข้อกล่าวหา
หรือการบันทึกแต่อย่างใด

 » แรงงานเด็กสาหรับงานก่อสร้าง โรงงาน การบรรจุ
ปลา และการท่องเทีย่วทางเพศมีความต้องการสูงใน
ประเทศไทย การค้าเด็กเป็นเรื่องทีผ่ิดกฎหมายและขาด
ข้อมูลในเชิงปริมาณ สานักงานตารวจแห่งชาติหรือเจ้า
หน้าทีอ่ื่น ๆ ไม่ได้เก็บฐานข้อมูลของเด็กทีถู่กบ่งชีว้่าถูก
ค้ามนุษย์ไว้ แม้ว่าตามรายงานะบุว่ากระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (MSDHS) กาลังจัด
ทาฐานข้อมูลอยู่

 » แม้ว่าเด็กจานวนมากจะถูกค้ามาจากประเทศเพื่อน
บ้าน แต่ธรรมเนียมการค้ามนุษย์ภายในโดยการขนย้าย
เด็กจากเขตชนบทสู่เมืองเพ่ือทางานเป็นที่แพร่หลายใน
ประเทศไทย ตัวเลขเด็กไทยในบ้านพักเด็กดูเหมือนจะ
เป็นจานวนเท่ากับหรือแม้แต่สูงกว่า เด็กต่างด้าว ข้อ
สันนิษฐานโดยเจ้าหน้าทีไ่ทยระบุว่า เด็กไทยมีความ
เส่ียงในการถูกค้ามนุษย์น้อยกว่า

 » คนยากจนในชนบทของประเทศไทยถือเป็นกลุ่มเป้า
หมายของผู้ค้ามนุษย์และนายหน้าที่จะยื่นข้อเสนอเป็น
เงินก้อนโตเพื่อแลกกับแรงงานเด็ก เด็กทีถู่กค้าด้วยวิธี
น้ีมักจบลงด้วยการค้าโสเภณี การท่องเทีย่วทางเพศ 
หรืองานทีเ่ส่ือมทรามและอันตรายต่าง ๆ

 » ในประเทศไทยเป็นเรื่องผิดกฎหมายสาหรับผู้ทีอ่ายุต่
ากวา่ 18 ปบีริบูรณใ์นการทางานเป็นโสเภณี อยา่งไร
ก็ตาม การมุง่เน้นหลกัของตารวจในชว่งไมกี่ป่ทีีผ่า่นมา 
คือ การป้องกันไมใ่หเ้ด็กอายตุา่กวา่ 15 ปีค้าประเวณี 
เน่ืองจากพบว่ามีเด็กวัยรุ่นจานวนมากทางานในธุรกิจ
การค้าประเวณีท่ัวประเทศ เหยือ่เด็กไทยจากการค้า
มนุษยยั์งพบในงานภาคอืน่ ๆ รวมท้ังการประมง การ

ก่อสร้าง งานโรงงาน การเกษตร ตลอดจนการผลติ
ยางพาราและน้ามนัปาล์ม

 » มีความต้องการเด็กกัมพูชาสูงสาหรับงานขอทานหรือ
ขายดอกไม้ในพื้นทีท่่องเทีย่วของประเทศไทย ระบบนาย
หน้าและผู้ด�าเนินการที่มีฐานมั่นคงจัดส่งเด็กเข้ากรุงเทพฯ 
พัทยา และภูเก็ต โดยทั่วไป เด็กจะค่อย ๆ  เปลีย่นอาชีพจาก
การขายดอกไม้ไปเป็นการประกอบอาชญากรรมลหุโทษ
และการค้าประเวณี และแม้แต่กลายเป็นผู้ค้ามนุษย์เองก็มี

 » ระบบการเช่าเด็กจากพ่อแม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศ
กัมพูชา และหมายความว่าเด็กบางส่วนทีถู่กนาเข้ามาใน
ประเทศไทยถูกส่งตัวกลับประเทศ เน่ืองจากกัมพูชามี
โอกาสทางการศึกษาและการจ้างงานต่า เด็กจึงเดินทาง
กลับมาประเทศไทยซึง่ถือเป็นทีท่ีห่าเงินได้ง่าย ไม่มี
โปรแกรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพหรือการ
ดูแลเหยื่อการค้ามนุษย์หลังกลับสู่กัมพูชา นอกเหนือจาก
ทีด่�าเนินการโดยองค์กร NGO เพียงไม่กีแ่ห่ง

 » ชายแดนที่ผ่านเข้าออกได้ง่ายทอดยาวระหว่างไทยกับ
พม่า และรัฐบาลทหารทีป่กครองประเทศมานานนับ
ทศวรรษอันทาให้เศรษฐกิจและสังคมของพม่าพิการ เหล่า
น้ีล้วนส่งผลให้เกิดการอพยพทางเศรษฐกิจของพม่าขนาน
ใหญ่ แม่สอดและระนอง คือ จุดผ่านแดนสู่ประเทศไทย 2 
จุดหลักสาหรับผู้อพยพจากพม่าท้ังที่ถูกกฎหมายและผิด
กฎหมาย ผู้ค้ามนุษย์และนายหน้ายังใช้จุดผ่านแดนเหล่าน้ี
ในการลักลอบขนย้ายเด็กเข้าสู่ประเทศไทยอีกด้วย

 » เด็กอพยพจากพม่าพบได้ท่ัวประเทศไทยและในธุรกิจ
เกือบทุกประเภท มีข้อกังวลเป็นพิเศษเกีย่วกับชะตากรรม
ของคนชาวโรฮิงญาซึ่งเป็นผู้ไร้สัญชาติและถูกขับไล่ออก
จากบ้านโดยรัฐบาลพม่า เด็กหนุ่มและเด็กชายชาวโรฮิงญา
จานวนมากถูกค้ามนุษย์เพ่ือให้ทางานบนเรือประมงที่
ด�าเนินการในน่านน้าทางตอนใต้ของไทยและมาเลเซีย

 » ตามรายงานระบุว่าประเทศไทยเนรเทศชาวพม่าอพยพที่
ผิดกฎหมายประมาณ 400 คนออกจากประเทศทุกวัน
ผ่านทางเมืองบริเวณตะเข็บชายแดนทางตะวันตกเฉียง
เหนือของแม่สอด และแม้ว่าจะมีการมุ่งเน้นในการบ่งชี้
เหยื่อการค้ามนุษย์ ตลอดจนส่งตัวเหยื่อกลับประเทศอย่าง
ปลอดภัยและฟื้ นฟูสมรรถภาพของเหยื่อก็ตาม แต่ทาง
พม่ากลับมีการดูแลหลังส่งตัวกลับน้อยมาก เหยื่อทีเ่ป็น
เด็กมักถูกค้ามนุษย์กลับเข้ามาประเทศไทยซ้าอีกหลังส่งตัว
กลับไปไม่ถึง 1 เดือน

 » โอกาสในการจ้างงานมีจากัดในประเทศลาว ดังน้ันชาว
ลาวจานวนมากจึงข้ามฝั่ งเข้ามาในประเทศไทยซึ่งมี
เศรษฐกิจทีแ่ข็งแรงกว่า การอพยพทีผ่ิดกฎหมายและการ
ค้ามนุษย์ยังเกิดขึน้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่สตรีและเด็ก
หญิงชาวลาวที่มีรายได้ดีในธุรกิจการค้าประเวณีซึ่งเป็นที่
ต้องการของลูกค้าในท้องถิน่และนักท่องเทีย่ว

 » ความคล้ายคลึงกันทางภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย
กับลาวทาให้การหาเด็กจากลาวจึงเป็นที่ดึงดูดใจเป็นอย่าง
ยิง่ต่อผู้ค้ามนุษย์ เหยื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้
ง่ายกว่า ถือว่าเป็นแรงงานทีค่ล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
มากกว่า โดยเฉลีย่แล้วมีเหยื่อการค้ามนุษย์ประมาณ 150 
คนต่อปีถูกส่งตัวกลับประเทศลาว ทั้งน้ีมากกว่า 95% เป็น
หญิงและ 80% ในจานวนน้ีมีอายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์

 » ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ลงนามและให้
สัตยาบันต่อพิธีสารสหประชาชาติเพื่อป้องกัน ปราบปราม 
และลงโทษการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2000 (พิธีสารปาแลร์โม) 
ซึ่งให้หลักพ้ืนฐานในกรอบกฎหมายร่วมที่ผู้ ค้ามนุษย์
สามารถถูก ดาเนินคดีทั่วทั้งภูมิภาค ส่ิงน้ีจะสาเร็จได้ก็ต่อ
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เมื่อภาระผูกพันทางกฎหมายที่ได้รับการยอมรับภายใต้
พิธีสารน้ีได้รับการแปรเปลี่ยนไปเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ใน
แต่ละประเทศ ซึง่ในตอนน้ียังไม่สาเร็จ

 » พระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2008 เป็น
กฎหมายแห่งชาติฉบับแรกของประเทศไทยว่าด้วยการค้า
มนุษย์ กฎหมายแห่งชาติทีค่ล้ายกันน้ีได้ปรับใช้โดยประเทศ
อื่น ๆ ในภูมิภาคนับตั้งแต่น้ันมา ถึงอย่างไรก็ตาม ภาพ
ลักษณ์ชื่อเสียงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเร่ือง
การค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ยังคงมีอยู่ อีกทั้ง
ความเป็นจริงและความรุนแรงของสถานการณ์ไม่ได้สะท้อน
ถึงข้อตกลงทางกฎหมายของภูมิภาคว่าด้วยการค้ามนุษย์

 » ในปี พ.ศ. 2014 ประเทศไทยได้ถูกเลื่อนลงมาอยู่ระดับที ่
3 ตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP) ของ
กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ระดับที ่3 คือระ
ดับสาหรับประเทศที่รัฐบาลด�าเนินการไม่สอดคล้องตาม
มาตรฐานข้ันต่าของพิธีสารสหประชาชาติเพื่อป้องกัน 
ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและ
เด็ก (พิธีสารปาแลร์โม) และไม่มีความพยายามอย่างจริงจัง
ในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานดัง
กล่าว การลดระดับน้ีกระตุ้นให้เจ้าหน้าทีไ่ทยนาประเด็นด้าน
การค้ามนุษย์เข้าสู่วาระการพัฒนาประเทศ

 » หลังจากอยู่ระดับที ่ 3 ตามรายงาน TIP เป็นเวลาสองปี 
ประเทศไทยถูกเลื่อนขึน้มาอยู่ระดับที ่ 2 (กลุ่มทีต่้องจับตา
มองเป็นพิเศษ) ในปี พ.ศ. 2016 การขยับขึน้มาอยู่ในกลุ่มที่
ต้องจับตามองเป็นพิเศษน้ีบ่งบอกว่าประเทศไทยได้มีความ
พยายามอย่างจริงจังในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานข้ันต่าในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ตามที่ระบุ
ไว้ในพระราชบัญญัติการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์

 » พ.ศ. 2000 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีข้อกังวลหลัก ๆ อยู่สา
หรับประเทศไทยซึง่ได้กล่าวไว้ในรายงานสถานการณ์ TIP 
รวมท้ังสตรีและเด็กจานวนมากจากประเทศเพ่ือนบ้านถูก
แสวงหาประโยชน์ในธุรกิจหลายประเภท รวมถึงธุรกิจการ
ค้าประเวณี ผู้ชายและเด็กชายถูกแสวงหาประโยชน์ในการ
ประมงเชิงพาณิชย์ และชาวโรฮิงญาถูกขายเป็นทาสบนเรือ
ประมงทางภาคใต้ของประเทศไทย

 » การค้ามนุษย์ได้ทาลายช่ือเสียงของประเทศไทยและนา
ไปสู่การก่ออาชญากรรมข้ามชาติ การต่อสู้กับเรื่องน้ีผ่าน
การให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าทีต่ารวจ ผู้บัญญัติ
กฎหมาย เจ้าหน้าทีร่าชการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจน
การทาลายเครือข่ายนายหน้าจะให้ประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศไทย การบังคับใช้บทลงโทษทางการเงินแก่นายจ้าง
ทีแ่สวงหาประโยชน์จากแรงงานเด็ก ถือเป็นแหล่งเงินทุน
สาหรับการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ทีค่รอบคลุมน้ี 

 » ความพยายามในการร่วมมือกันของรัฐบาลของประเทศ
ต่าง ๆ ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ASEAN) และองค์การนอกภาครัฐ (NGO) สามารถทาลาย
วงจรเหยื่อที่ถูกส่งกลับบ้านไม่ให้กลับเข้ามาในประเทศไทย
ได้อีก ความร่วมมือข้ามพรมแดนเป็นส่ิงจาเป็นเพื่อช่วย
สนับสนุนการศึกษาและเสริมสร้างการบังคับใช้กฎหมาย

 » รายงานฉบับน้ีเสนอแนะว่า โดยเฉพาะในประเทศไทย 
แรงงานเด็กในธุรกิจทุกประเภทควรทาให้เป็นเร่ืองที่ผิด
กฎหมาย ควรบังคับใช้กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีบริ
บูรณ์ค้าประเวณี พร้อมทาลายกิจกรรมการค้ามนุษย์ในเชิง
รุกมากขึน้ และธรรมเนียมปฏิบัติทีเ่รียกว่า ตกเขียว หมาย
ถึงการขายเด็กหญิงให้กับสถานให้บริการทางเพศเพ่ือชาระ
หน้ีให้กับพ่อแม่ควรทาให้เป็นเรื่องทีผ่ิดกฎหมายอาญา

คานิยามในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP)

ระดับที ่1: ประเทศทีร่ัฐบาลด�าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามพระราช
บัญญัติการคุ้มครองเหยือ่การค้ามนุษย์ (TVPA) โดยสมบูรณ์

ระดับที ่2: ประเทศทีร่ัฐบาลด�าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามพระ
ราชบัญญัติการคุ้มครองเหยือ่การค้ามนุษย์โดยสมบูรณ์ แต่มีความพยายาม
อย่างจริงจังในการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่าน้ัน

ระดับที ่2 (กลุ่มทีต่อ้งจับตามองเป็นพิเศษ): ประเทศทีรั่ฐบาลด�าเนินการไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานขัน้ตา่ตามพระราชบญัญัตกิารคุ้มครองเหยือ่การค้ามนุษย์
โดยสมบูรณ์ แตม่คีวามพยายามอย่างจริงจังในการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานเหล่าน้ัน และ

• จานวนเหยือ่การค้ามนุษย์ในรูปแบบทีรุ่นแรงมีจานวนสูงมากหรือกาลังเพิม่
ขึน้อย่างมีนัยสาคัญ

• ไม่มีหลักฐานว่ามีความพยายามเพิม่ขึน้ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ในรูป
แบบทีรุ่นแรงจากปีทีผ่่านมา

หรือ
• การประเมินว่ากาลังพยายามอย่างจริงจังในการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าขึน้อยู่กับคามั่นสัญญาว่าจะด�าเนินการเพิม่
มากขึน้ไปปีถัดมา

ระดับที ่3: ประเทศทีร่ัฐบาลด�าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าตามพระ
ราชบัญญัติการคุ้มครองเหยือ่การค้ามนุษย์โดยสมบูรณ์ และไม่มีความพยายาม
อย่างจริงจังในการปรับปรุงแก้ไขเพือ่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่าน้ัน

*
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หลักการและเหตุผล 
Safe Child Thailand ได้ดาเนินงานในประเทศไทยมาเป็น
ระยะเวลาถึง 35 ปีแล้ว และเล็งเห็นถึงผลกระทบอันร้ายแรง
ทีเ่กิดขึน้กับเด็กและครอบครัวจากการค้ามนุษย์และการ
แสวงหาประโยชน์ การวิจัยครั้งน้ีจะช่วยให้เข้าใจถึงกลไก
และลักษณะการค้าเด็กในภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงได้ดียิง่ขึน้ 
ซึง่มีประเทศไทยเป็นต้นทาง ปลายทาง และจุดผ่านสาหรับ
การค้ามนุษย์

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สาคัญของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีประเทศเพื่อนบ้าน 3 ประเทศ
ทีย่ากจนกว่ามาก ได้แก่ ลาว พม่า และกัมพูชา ประเทศไทย
กับมาเลเซียซึง่อยู่ทางตอนใต้ จึงเป็นจุดดึงดูดของบรรดา
แรงงานอพยพที่เสาะแสวงหาส่วนแบ่งแห่งความมั่งค่ังทาง
เศรษฐกิจทีเ่ฟื่ องฟูน้ี ในประเทศไทย ความมั่งคั่งจะกระจุก
อยู่ทีใ่จกลางเมือง ซึง่ดึงดูดให้เกิดการโยกย้ายถิน่ฐาน
ภายในประเทศออกจากชนบททีย่ากจน ดังน้ันการค้า
มนุษย์ในประเทศจึงถือเป็นปรากฏการณ์ที่พบท่ัวไปและ
ยากทีจ่ะบ่งชีแ้ละจัดการมากกว่าการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน

การค้ามนุษย์ข้ามชาติก่อให้เกิดปญัหาในการบ่งชี้และดา
เนินคดีกับผู้กระทาความผิดภายใต้ประมวลกฎหมายอย่าง
ใดอย่างหน่ึง ความร่วมมือข้ามพรมแดนในทุกภาคส่วนเป็น
ส่ิงจาเป็นเพื่อทาให้ภารกิจน้ีสาเร็จลุล่วง หลักฐานทีม่ีบ่ง
บอกว่าเรายังขาดตรงน้ีอยู่

ปีพ.ศ. 2014 ซึง่เป็นเวลาทีจ่ัดทารายงานฉบับน้ี 
ประเทศไทยถูกเลื่อนลงมาอยู่ระดับที ่ 3 ตามทีร่ะบุใน
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP) ประจาปีของ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ2 มีข้อกังวลเฉพาะถูก
หยิบยกขึน้ในรายงานต่าง ๆ เกีย่วกับสตรีและเด็กจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านที่ถูกแสวงหาประโยชน์ในธุรกิจหลาย
ประเภท รวมถึงการค้าประเวณี ผู้ชายและเด็กชายถูก
แสวงหาประโยชน์ในธุรกิจประมงเชิงพาณิชย์ และผู้ชายชาว
โรฮิงญาถูกขายเป็นทาสบนเรือประมง

ในปี พ.ศ. 2015 ประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที ่3 การค้น
พบหลุมศพจานวนมากตามชายแดนไทย-มาเลเซียแสดง
ให้เห็นว่า ประเทศไทยไม่สามารถปกป้องชาย หญิง และ
เด็กชาวโรฮิงญาจากองค์กรอาชญากรรมค้ามนุษย์ได้3 จึง
ทาให้การค้ามนุษย์กลายเป็นเร่ืองสาคัญในวาระทางการ
เมืองของไทย

ในปี พ.ศ. 2016 ประเทศไทยถูกเลื่อนขึน้มาอยู่ระดับที ่ 2 
(กลุ่มทีต่้องจับตามองเป็นพิเศษ) ซึง่บ่งบอกว่ารัฐบาลไทย
ได้พยายามต่อสู้กับปญัหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง4 การ
ด�าเนินการของรัฐบาลไทยเพ่ือขจัดปญัหาการค้ามนุษย์และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับภาระผูกพันตามแนวทางปฏิบัติของ
สหประชาชาติ อันได้แก่ การยกระดับประสิทธิภาพการ
สืบสวนสอบสวน การเพิม่จานวนการดาเนินคดีและการ
พิพากษาลงโทษภายใต้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ และ
การแก้ไขพระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2008 
ท้ังน้ีเพ่ืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ปิดกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้แรงงานบังคับและการแสว

อย่างไรก็ตาม รายงาน TIP ยังคงเน้นให้เห็นถึงหลักฐาน
การค้ามนุษย์ที่ยังคงปรากฏอยู่ในเกือบทุกธุรกิจท่ัวประเทศ 
กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหลายแห่งยังคงโต้แย้ง
ถึงการเลื่อนระดับว่า ประเทศไทยน่าจะคงอยู่ในระดับที ่ 3 
เช่นเดิม และการเลื่อนระดับน้ันเกิดมาจากแรงจูงใจทางการ
เมือง และไม่มีหลักฐานยืนยันเป็นรูปธรรม5

รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในเร่ือง
การค้ามนุษย์ ซึง่ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นแหล่ง
ข้อมูลและเครื่องมือสาหรับภาครัฐและองค์กร NGO ที่
ปฏิบัติงานเพื่อต่อสู้กับปญัหาการค้ามนุษย์ในภูมิภาคน้ี

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพ่ือทาความเข้าใจและศึกษาปรากฏการณ์การค้าเด็ก 
รายงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบคาถามการวิจัยต่อไป
น้ี

 »  ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และจุดผ่าน
ส�าหรับการค้าเด็กอย่างไร?

 » เหยื่อการค้ามนุษย์มาจากทีไ่หน?
 » ทาไมเด็กและบางชุมชนจึงมีความเส่ียงเป็นพิเศษ?
 » พ่อแม่และครอบครัวมีบทบาทอะไรในกระบวนการค้า

มนุษย์?
 »  เส้นทางหลักเข้าสู่ประเทศไทยและจุดปลายทางสุดท้าย

ทีพ่บทั่วไปสาหรับกลุ่มต่าง ๆ อยู่ทีไ่หน?
 » กลยุทธ์ท่ัวไปในการหลบเลี่ยงด่านควบคุมชายแดนคือ

อะไร?
 »  รายงานการค้ามนุษย์ (TIP) ของรัฐบาลสหรัฐฯ สะท้อน

ให้เห็นถึงสถานการณ์น้ีอย่างถูกต้องหรือไม่?
 »  มีสานักงานและองค์กรใดบ้างในพ้ืนที่กาลังทางานยืน

หยัดต่อสู้กับปญัหาการค้ามนุษย์?

 »  อะไรคืออุปสรรคสาคัญในการต่อสู้กับการค้าเด็กในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง?

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ไม่มีระบบข้อมูลและการแบ่งปนัข้อมูลข่าวสารท่ัวโลกสาห
รับคดีค้ามนุษย์ แม้ว่าจะมีระบบน้ีอยู่ก็ตาม แต่ไม่มีฐาน
ข้อมูลในระดับชาติในประเทศไทย กัมพูชา พม่า หรือลาวที่
จะป้อนเข้าสู่ระบบ ข้อมูลและสถิติทีเ่ชื่อถือได้เกีย่วกับ
กิจกรรมเถื่อนน้ีกาลังขาดแคลนอย่างมาก เน่ืองจากการที่
จะได้ข้อมูลสถิติระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศมาน้ันเป็น
เรื่องทีย่าก

ในกรณีทีข่าดข้อมูลทางสถิติ รายงานฉบับน้ีได้เสนอข้อมูล
ประมาณการและการวิเคราะห์ตามข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
จากการสารวจภาคสนามในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และ
พม่า การค้ามนุษย์มีหลายส่วนทีย่ังคลุมเครือ ความสับสน
มักเกิดจากความล้มเหลวในการแยกแยะปญัหาระหว่าง
แรงงานเด็ก การค้าเด็ก และการลักลอบขนเด็กเข้าเมือง 
แต่ละอย่างเป็นปญัหาทีแ่ยกจากกัน และรายงานฉบับน้ี
พยายามมุ่งเน้นทีก่ารค้ามนุษย์อย่างใกล้ชิด

การวิจัยภาคสนามเป็นวิธีการเดียวที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยว
กับปญัหาน้ีในทางปฏิบัติ ในกรณีทีข่าดข้อมูลทางสถิติที่
เชื่อถือได้และไม่มีวิธีการใดทีจ่ะได้ข้อมูล เราจึงต้องพึง่หลัก
ฐานเชิงประวัติและประสบการณ์ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่

บท
นา

“

”

[การค้ามนุษย์] เป็นปญัหาทีค่่อนข้างใหม่และ
เพิง่ได้รับความสนใจในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา และ

กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์เพิง่เกิดขึน้มา
เพียง 6 ปีเท่าน้ัน หลายคนเชื่อมโยงปญัหาน้ีกับ
แค่การค้าประเวณีหรือผู้อพยพโยกย้ายถิน่ฐานที่

ทางานในสภาพทีเ่ลวร้ายเท่าน้ัน
นักสังคมสงเคราะห์เด็กชาวเขา ประเทศไทย
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งานวิจัยน้ีประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
และการวเิคราะหแ์หลง่ข้อมลูทุตยิภูม ิ การสัมภาษณเ์จา้หน้าที่
ภาครัฐซึง่เป็นผูใ้หข้้อมลูสาคัญ รวมถึงเจา้หน้าทีร่าชการ เจา้
หน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืง กรมสืบสวนพิเศษ (DSI) และ สานักงาน
ตารวจแหง่ชาติ การตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายและเอกสาร
ราชการ ได้แก่ แบบฟอร์มการระบตัุวเหยือ่ ระเบียนการส่งกลับ
ประเทศเดิมและรายงานประจาป ีการสัมภาษณผ์ูใ้หข้้อมลูสาคัญ 
ได้แก่ หน่วยงานชว่ยเหลือระหวา่งประเทศ ผูเ้ชีย่วชาญด้าน
กฎหมาย องค์กร NGO เจา้หน้าทีสั่งคมสงเคราะหแ์ละนัก
สังคมสงเคราะหที์ม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน การสัมภาษณ์
ชุมชนท้องถิน่ ครอบครัว และผูป้กครอง รวมท้ังการสังเกตการณ์
ผูค้้ามนุษยแ์ละเหยือ่ทีเ่ป็นเด็กและสถานการณค์วามเคล่ือนไหว
ท่ัวทัง้ประเทศไทย พมา่ ลาว และกัมพูชา

ขอบเขตทางภูมิศาสตร์

ข้อมูลน้ีได้รับการเก็บรวบรวมในพื้นทีต่่อไปน้ี:

ประเทศไทย
กรุงเทพฯ: องค์กรระหว่างประเทศและสานักงานราชการหลาย
แห่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีร่าชการ เจ้า
หน้าทีต่ารวจ กระทรวง และองค์กร NGO ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ 
เพ่ือเก็บข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับใช้นโยบายและเพ่ือ
เสาะหาข้อมูลทีม่ีอยู่เกีย่วกับการค้าเด็ก

ชลบุรี: พัทยาเป็นเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในจังหวัดชลบุรีและเป็นหน่ึง
ในสถานทีท่่องเทีย่วทีข่ึน้ชื่อทีสุ่ดของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในเรื่องการท่องเทีย่วทางเพศ ย่านโคมแดงเป็นบ้าน
ของชาย หญิง และเด็กนับพันคนทีก่ลายเป็นเหยื่อการค้า
ประเวณี การสัมภาษณ์เบื้องต้นในกรุงเทพฯ ช่วยบ่งชีว้่า พัทยา
เป็นจุดปลายทางสาคัญสาหรับเหยื่อเด็กที่ทางานในธุรกิจการ
ค้าประเวณี

ตาก: ตากตั้งอยู่บริเวณชายแดนระหว่างไทยกับพม่า ในจังหวัด
ตากมีค่ายผู้ลีภ้ัยขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง โดยมีผู้ลีภ้ัยชาวพม่าถึง 
60,000 คน256 แม่สอดเป็นอาเภอหน่ึงในจังหวัดตากซึง่เป็น
จุดผ่านแดนไปยังเมียวดี จึงทาให้แม่สอดเป็นศูนย์กลาง
ส�าหรับชุมชนพม่าอพยพ ตากเป็นหน่ึงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของประเทศ (SEZ) ซึง่เป็นพื้นทีท่ีม่ีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศในกลุ่ม ASEAN6

แม่สอดเป็นจุดผ่านสาหรับเหย่ือเด็กที่ถูกนาเข้าสู่ไทยจากพม่า 
นอกจากน้ัน รายงานฉบับน้ียังระบุว่าแม่สอดเป็นชุมชนต้นทาง
ทีส่าคัญสาหรับการค้าเหยื่อเด็กชาวพม่าอีกด้วย โดยมักจะ
พบเห็นขายดอกไม้ในกรุงเทพฯ หรือทางานชั้นต่าในสถานที่
ท่องเทีย่วอื่น ๆ ของประเทศไทย พื้นทีด่ังกล่าวตั้งอยู่ในทาเลที่
เอื้อให้ผู้ค้ามนุษย์ใช้ประโยชน์จากความเปราะบางของแรงงาน
อพยพและลูกหลานของพวกเขา
 
ระนอง: ระนองตั้งอยู่ตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับพม่าทีอ่ยู่
ค่อนลงมาทางใต้มากกว่าตาก เน่ืองจากอยู่ติดกับประเทศไทย 
แรงงานอพยพชาวพม่าที่ผิดกฎหมายจานวนมากจึงเข้าสู่
ประเทศไทยที่จุดผ่านแดนที่ไม่ได้รับอนุญาตตามแนวชายแดน 
ระนองเป็นจุดปลายทางที่สาคัญสาหรับชาวโรฮิงญาที่เข้ามาใน
ประเทศไทยและเป็นจุดผ่านสาหรับเด็กที่ถูกส่งให้กับเรือ
ประมงทางภาคใต้ของประเทศไทยและมาเลเซีย

หนองคาย: หนองคายเป็นจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของไทย ตั้งอยู่ริมฝั่ งลุ่มแม่น้าโขง มีสะพานมิตรภาพ
เชื่อมระหว่างไทยกับลาว หนองคายเป็นจุดหมายเริม่ต้นสาหรับ
เด็กชาวลาว ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิง ทีเ่ดินทางเข้าสู่
ประเทศไทยผ่านทางเวียงจันทน์ นครหลวงของประเทศลาว ใน
หนองคายมีสถานให้บริการทางเพศจานวนนับร้อย ซึง่จ้างเด็ก
สาวชาวลาวและไทยที่มีอายุต่ากว่าเกณฑ์เพ่ือขายบริการแก่

Malaysian border, the Thai government denied that the Rohingya were trafficked. 
Even speaking with the director of Anti-Trafficking in DSI we were told that, “for 
the Rohingya, we consider them as smuggled. They are illegal entry into Thailand 
and are being smuggled to go to other countries like Malaysia. Some of them 
might be victims of trafficking but we have to investigate”. As long as Myanmar 
refuses to give them citizenship, things will not change. Men, women, and children 
will continued to be picked up by brokers and sent away to trafficking camps.

ลูกค้าชาวลาว ไทย และต่างประเทศ นอกจากน้ี หนองคายยัง
เป็นจุดผ่านสาหรับเด็กที่ถูกค้าเพ่ือป้อนให้กับสถานที่ท่อง
เทีย่วขนาดใหญ่ของประเทศไทยรวมถึง กรุงเทพฯ พัทยา และ
ภูเก็ต

เชียงใหม่: เชียงใหม่เป็นเมืองทีใ่หญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับสองของ
ประเทศไทย มีจังหวัดรายล้อมโดยรอบ เป็นจุดผ่านสาหรับ
ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กชาวพม่าทีเ่ข้ามาในประเทศไทยจาก
ชุมชนชนบทผ่านทางถนนในป่าและเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาต 
เชียงใหม่อยู่ใกล้กับชุมชนชาวเขาหลายแห่งที่ตกเป็นเหยื่อของ
ผู้ค้ามนุษย์ในพื้นที่

เช่นเดียวกับหนองคาย เชียงใหม่มีสถานให้บริการทางเพศที่
จ้างทั้งเด็กชาวเขาและชาวพม่า โดยส่วนใหญ่เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยวทางเพศในเชียงใหม ่
เชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมทีล่้อมรอบไปด้วยชุมชน
พื้นเมืองชนบท และกลายเป็นจุดปลายทางทีส่าคัญสาหรับ
เหยื่อการค้าเด็กทีจ่บลงด้วยการค้าประเวณี หรือเป็นขอทาน
และขายดอกไม้

ภูเก็ต: ภูเก็ตเป็นจังหวัดทีต่ั้งอยู่ในแถบทะเลอันดามันทาง
ตะวันตกของประเทศไทย ภูเก็ตเชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่โดย
ทางบก เป็นท่าเรือประมงทีค่ับคั่งและเป็นจุดปลายทางสาหรับ
เหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกนาเข้าสู่ประเทศไทยเพ่ือทางานบนเรือ
ประมงและธุรกิจการบรรจุปลา ภูเก็ตยังเป็นจุดท่องเทีย่วยอด
นิยมและมีสถานค้าประเวณีขึน้ชื่อ ซึง่เป็นทีท่ีเ่ด็กทั้งหญิงและ
ชายถูกแสวงหาประโยชน์ในบาร์และสถานให้บริการทางเพศ

ประเทศกัมพูชา
ปอยเปต: ปอยเปตเป็นเมืองในจังหวัดบันเตียเมียนเจย ตั้งอยู่
บนตะเข็บชายแดนระหว่างกัมพูชากับไทย ปอยเปตเป็นจุด
อย่างเป็นทางการสาหรับการส่งเหยื่อการค้ามนุษย์และการ
เนรเทศผู้อพยพเถื่อนกลับสู่กัมพูชา พบว่าเด็กชาวกัมพูชาทีถู่ก
ค้ามนุษย์ในประเทศไทยและมาเลเซียเกินกว่า 90% มาจาก
สลัมและหมู่บ้านในพื้นทีน้ี่7

มาลัย: มาลัยเป็นอาเภอทีอ่ยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด
บันเตียเมียนเจย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา มาลัย
เป็นจุดเข้าเมืองทีผ่ิดกฎหมายสู่ประเทศไทย และเป็นจุดทีน่าย
หน้าต่าง ๆ ใช้ในช่วงเวลาทีม่ีการตรวจอย่างเข้มงวดในปอยเปต 
เด็กจากมาลัยมักเป็นเป้าหมายของผู้ค้ามนุษย์ที่หวังทาข้อ
ตกลงซื้อขายกับพ่อแม่เด็กทีม่ีหน้ีสิน

ประเทศพม่า
เมียวดี: เมียวดีเป็นเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าในรัฐ
กะยีนบริเวณชายแดนติดกับประเทศไทย เมียวดีถูกกั้นจาก
ประเทศไทย (แม่สอด) โดยแม่น้าเมย เมืองน้ีถือเป็นจุดการค้า
ทีส่าคัญทีสุ่ดระหว่างพม่ากับไทย และเป็นทีต่ั้งของจุดเข้าออก
เถื่อนหลายแห่ง ซึง่นายหน้าและผู้อพยพใช้เดินทางไปมาระ
หว่างประเทศ เมื่อมีการส่งตัวเหยื่อเด็กชาวพม่ากลับประเทศ 
พวกเขาจะถูกส่งไปทีศู่นย์พักพิงเมียวดี ในหลายกรณี การ
ส่งตัวกลับประเทศถูกด�าเนินการอย่างไม่เป็นทางการผ่านจุด
เข้าออกเถื่อน ซึง่มักมีการทาให้ถูกกฎหมายสาหรับข้อตกลง
การค้าบางอย่าง

ประเทศลาว
เวียงจันทน์: เวียงจันทน์เป็นนครหลวงของประเทศลาว และตั้ง
อยู่ตามแนวชายแดนตอนเหนือของประเทศไทย เชื่อมต่อกับ
จังหวัดหนองคายของประเทศไทยผ่านทางสะพานมิตรภาพ 
เด็กจานวนมากจากหมู่บ้านเล็ก ๆ ทั่วประเทศเดินทางไป
เวียงจันทน์เพื่อหางานทา เมื่อถึงเวียงจันทน์ พวกเขาจะถูกล่อ
หลอกให้ไปประเทศไทยโดยมีนายหน้าคอยโน้มน้าวว่า พวกเขา
จะหาเงินได้มากขึน้หากไปประเทศไทย นอกจากน้ี เวียงจันทน์
ยังเป็นจุดอย่างเป็นทางการสาหรับการส่งกลับประเทศและการ
เนรเทศของเหยื่อชาวลาว และเป็นสถานทีต่ั้งขององค์กร NGO 
หลายแห่งทีท่างานให้บริการช่วยเหลือเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
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สปป.ลาว

กมัพูชา

8

4

3

5

2

จดุสาคญั

1.   กรงุเทพฯ ประเทศไทย

2.   พทัยา จงัหวดัชลบรุ ีประเทศไทย

3.   แม่สอด จงัหวดตาก ประเทศไทย

4.   ระนอง ประเทศไทย

5.   หนองคาย ประเทศไทย

6.   เชยีงใหม่ ประเทศไทย

7.   ภเูก็ต ประเทศไทย

8.   ปอยเปต ประเทศกมัพูชา

9.   มาลยั ประเทศกมัพูชา

10. เมยีวด ีประเทศพม่า

11. เวยีงจนัทน ์ประเทศลาว

11

9

6

1

7

10

พม่า

ไทย

มาเลเซยี

Malaysian border, the Thai government denied that the Rohingya were trafficked. 
Even speaking with the director of Anti-Trafficking in DSI we were told that, “for 
the Rohingya, we consider them as smuggled. They are illegal entry into Thailand 
and are being smuggled to go to other countries like Malaysia. Some of them 
might be victims of trafficking but we have to investigate”. As long as Myanmar 
refuses to give them citizenship, things will not change. Men, women, and children 
will continued to be picked up by brokers and sent away to trafficking camps.

สปป.ลาว

กมัพูชา

8

4

3

5

2

จุดสาคัญ
1.   กรงุเทพฯ ประเทศไทย
2.   พทัยา จงัหวดัชลบรุ ี
ประเทศไทย
3.   แม่สอด จงัหวดตาก 
ประเทศไทย
4.   ระนอง ประเทศไทย
5.   หนองคาย ประเทศไทย
6.   เชยีงใหม่ ประเทศไทย
7.   ภเูก็ต ประเทศไทย
8.   ปอยเปต ประเทศกมัพูชา
9.   มาลยั ประเทศกมัพูชา
10. เมยีวด ีประเทศพม่า
11. เวยีงจนัทน ์ประเทศลาว

11

9

6

1

7

10

พม่า

ไทย

มาเลเซีย

เวยีดนาม
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“รัฐบาลไทยต้องการทราบว่า มีจานวนเหยือ่ผู้เคราะห์ร้าย
รวมทัง้ส้ินกีค่น รายงานหลายแหล่งจึงระบุว่ามีเหยือ่จานวน
มาก ซึง่ทาให้ประเทศไทยกลัดกลุ้มใจกันทัง้ประเทศ แต่ที่

จริงแล้วไม่มีข้อมูลทีเ่ชือ่ถือได้ องค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์
ทุกแห่งในประเทศใช้มาตรฐานและวิธีการทีแ่ตกต่างกันใน

การบ่งชีก้รณีการค้ามนุษย์ ไม่มีการส่ือสารหรือระบบทีแ่ท้
จริงในการเปรียบเทียบข้อมูลทีด่�าเนินการอยู่เลย”

พนักงานองค์กร NGO กรุงเทพฯ

†     
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เด็กมีความหมายว่าอะไร?
คานิยามของคาว่า เด็ก ทีย่อมรับกันอย่างแพร่หลายทีสุ่ดถูก
กาหนดโดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของสหประชาชาต ิ
พ.ศ. 1989 คือ บุคคลใด ๆ ก็ตามทีม่ีอายุต่ากว่า 18 ป8ี

อย่างไรก็ตาม หลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีคาจากัดความตามจารีตประเพณีของ
คาว่า “เด็ก” ทีแ่ตกต่างกันและไม่สม่าเสมอ และมีหมวดหมู่ที่
แยกกันสาหรับคาว่า “ผู้เยาว์” ซึง่มีแนวโน้มทาให้ “การค้า
เด็ก” มีความคลุมเครือในทางกฎหมาย

ตัวอย่างเช่น พม่า ได้จากัดความว่า “เด็ก” คือ บุคคลใดก็ตาม
ทีม่ีอายุต่ากว่า 16 ป9ี น่ันหมายความว่า การค้าเด็กอายุต่ากว่า 
16 ปีมีแนวโน้มถูกดาเนินคดีในข้อหาค้าเด็ก ผู้เยาว์ คือ ผู้ที่
มีอายุระหว่าง 16 ถึง 18 ปี ซึง่มีแนวโน้มการบ่งชีว้่าเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์น้อยกว่า แต่จะเป็นแรงงานเด็กอพยพ

การค้ามนุษย์มีความหมายว่าอะไร?
ยังไม่มีคาจากัดความร่วมที่ยอมรับกันในระดับสากลของคา
ว่า การค้ามนุษย์ ซึง่ทาให้กิจการน้ีเฟื่ องฟู ลอยนวล และไม่
อาจบ่งชี้ว่าเป็นการกระทาความผิดทางอาญาในท่ัวโลกจน
กระทั่งปีพ. ศ. 2000

คาจากัดความระหว่างประเทศของคาว่า “การค้ามนุษย์” ถูก
กาหนดโดยมาตรา 3 (a) ของพิธีสารปาแลร์โม คือ:

การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการ
รับไว้ซึง่บุคคลใดด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้กาลัง หรือ
ด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วย
การฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อานาจหรือสถานะ
ความสุ่มเส่ียง หรือการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์โดย
มิชอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอานาจ
ควบคุมบุคคลอื่นเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการแสวงหา
ประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์รวมถึงการแสวงหาประโยชน์
จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่น หรือการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการการ
เอาคนลงเป็นทาสหรือการกระทาอื่นเสมือนการเอาคนลง
เป็นทาส การทาให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออก
จากร่างกาย เป็นอย่างน้อยทีสุ่ด”10

พิธีสารเข้าใจว่า การค้ามนุษย์ ตามคาจากัดความต้องมีองค์
ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่ 

การกระทา (Action): การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ หรือ
การจัดให้อยู่อาศัย

วิธีการ (Means): การใช้กาลัง การบีบบังคับ การลักพาตัว 
การฉ้อโกง การหลอกลวง การใช้สถานะความสุ่มเส่ียงหรือ
การให้เงินแก่บุคคลผู้มีอานาจควบคุมเหยื่อโดยมิชอบ

ความมุ่งประสงค์ (Purpose): ความมุ่งประสงค์ในการ
แสวงหาประโยชน์ (การแสวงประโยชน์ทางเพศ การค้า
ประเวณี การบังคับใช้แรงงาน ฯลฯ)11

พิธีสารปาแลร์โมยังระบุว่า คดีค้าเด็กจาเป็นตอ้งมีองค์
ประกอบแค่ 2 ใน 3 ประการน้ี เท่าน้ันคือ การโยกย้ายและการ
แสวงหาประโยชน ์ เน่ืองจากเด็กตามคาจากัดความไม่
สามารถใหค้วามยินยอมตามกฎหมายในการโยกย้าย

การค้าเด็กมีความหมายว่าอะไร?
พิธีสารปาแลร์โมพิจารณาว่าการค้าเด็กเป็นการจัดหา 
การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้ซึง่
บุคคลใด ๆ ก็ตามทีม่ีอายุต่ากว่า 18 ปีเพื่อความมุ่งประสงค์
ในการแสวงหาประโยชน์ แม้ว่าจะ ไม่เกีย่วข้องกับวิธีการใด ๆ 

ทีร่ะบุไว้ในอนุวรรค (a) ของมาตรา12

ประเทศไทยใช้คานิยามน้ีเป็นพ้ืนฐานในการจาแนกประเภท
การค้าเด็กตามกฎหมาย:

“บุคคลใดก็ตามทีจ่ัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรือส่ง
ไปยังทีใ่ด หน่วงเหน่ียวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึง่
เด็กเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ ถือว่าผู้
น้ันกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์”13

แม้ว่าความพยายามในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคใน
การเสนอคานิยามที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการค้าเด็กมี
อิทธิพลบางอย่าง แต่ความพยายามเหล่าน้ีจะไร้ความหมาย
หากปราศจากการสนับสนุนโดยกฎหมายภายในประเทศที่มี
ประสิทธิภาพในทุก ๆ ประเทศทีเ่กีย่วข้อง โดยคาจากัดความ
ของคาว่า “การค้ามนุษย์” และ “เด็ก” มีความสอดคล้องกัน

หากไม่มีคาจากัดความน้ี คดีค้ามนุษย์จานวนมากจะไม่อาจ
ถูกบ่งชี ้ ตระหนัก และ/หรือถูกดาเนินคดีได้ ในบางกรณี 
เหยื่อการค้ามนุษย์เองอาจถูกดาเนินคดีในฐานะผู้อพยพ
เถื่อน เน่ืองจากสถานะเหยื่อไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนใน
กฎหมาย เด็กทีม่ีอายุต่ากว่า 18 ปีอาจถูกดาเนินคดีแบบ
ผู้ใหญ่ หากประเทศต้นกาเนิดใช้คาจากัดความทีแ่ตกต่างกัน
ของอายุของเด็ก และ/หรืออายุทีย่อมให้ร่วมประเวณีได้

การค้ามนุษย์ภายในคืออะไร?
การค้ามนุษย์ภายในหรือเรียกว่าการค้ามนุษย์ในประเทศ คือ 
การค้ามนุษย์ (โดยไม่คานึงถึงสัญชาติหรือเชื้อชาติ) ภายใน
เขตแดนของประเทศ14 ตัวอย่างเช่น เด็กทีถู่กค้าจากหมู่บ้าน
หน่ึงในภาคตะวันออกของประเทศไทยเพื่อนาเข้าสู่กรุงเทพฯ 
ด้วยความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ ถือเป็นคดีค้า
มนุษย์ภายใน 

การทารุณกรรมเด็กคืออะไร?
องค์การอนามัยโลก (WHO) จากัดความการทารุณกรรมเด็ก 
(child abuse) ว่า “การทาร้ายร่างกายและจิตใจในทุกรูป
แบบ การล่วงละเมิดทางเพศ การละเลย และการแสวงหา
ประโยชน์ที่ ก่อให้ เ กิดอันตรายจริงหรืออาจก่อให้ เ กิด
อันตรายแก่สุขภาพ พัฒนาการ หรือศักดิศ์รีของเด็ก ภายใต้
คาจากัดความกว้าง ๆ น้ีสามารถแยกแยะลักษณะการทารุณ
กรรมออกได้เป็น 5 ประเภทย่อย คือ การทาร้ายร่างกาย การ
ล่วงละเมิดทางเพศ การละเลยไม่เอาใจใส่ การทาร้ายจิตใจ 
และการแสวงหาประโยชน์” 15

ในประเทศไทยมีอุบัติการณ์การทารุณกรรมเด็กสูงพอที่ทา
ให้เรื่องน้ีกลายเป็นข้อกังวล ในปี พ.ศ. 2013 องค์การ 
UNICEF รายงานว่า มีเด็กกว่า 19,000 คนเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลจังหวัดท่ัวประเทศอันเป็นผลมาจากการ
ทารุณกรรม ในจานวนเด็ก 19,000 คนน้ี มี 70% ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ16

การค้าเด็กเป็นรูปแบบการทารุณกรรมเด็กในตัวเองอยู่แล้ว 
นอกจากน้ี เด็กทีถู่กค้ามนุษย์ซึง่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
โดยไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลมีความเส่ียงอย่างยิ่งต่อการ
ถูกทาร้ายร่างกาย ทาร้ายจิตใจ ล่วงละเมิดทางเพศ และ
ละเลยไม่เอาใจใส่

ในประเทศไทย คดีค้าเด็กอาจถูกนาไปฟ้องร้องในศาลเป็น
คดีทารุณกรรมเด็กและในทางกลับกัน ตามทีส่านักงาน
ตารวจแห่งชาติกล่าว การทารุณกรรมเด็ก คือส่ิงใด ๆ ก็ตาม
ทีเ่ป็นการล่วงละเมิดเด็ก เมื่อพิจารณาถึงความสับสนเกีย่ว
กับคาจากัดความของการค้ามนุษย์ ตารวจมักพิสูจน์ความ
ผิดว่าเป็นคดี “การทารุณกรรมเด็ก” ซึง่ง่ายกว่าการสืบสวน
สอบสวนและบ่งชีว้่าเป็นคดี “การค้าเด็ก” แม้ว่าการค้ามนุษย์
จะเป็นฐานความผิดทีถู่กต้องก็ตาม
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แรงงานเด็กคืออะไร?
แรงงานเด็ก คือ การว่าจ้างให้เด็กทางานใด ๆ  ก็ตามทีล่ิดรอน
สิทธิความเป็นเด็ก รบกวน โอกาสการเข้าเรียนปกติใน
โรงเรียน และเป็นอันตรายทางร่างกาย จิตใจ สังคม หรือศีล
ธรรม17

แม้ว่าแรงงานเด็กอาจไม่ได้เป็นผลมาจากการค้ามนุษย์เสมอ
ไป แต่เด็กมักถูกค้าเพื่อเป็นแรงงานบังคับ เป็นทาส และรับ
ใช้ภายในบ้าน
แรงงานเด็กในประเทศไทยถือเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย
และถือเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายในการจ้างงานเด็กอา
ยุต่ากว่า 15 ป ี18 ตามขนบธรรมเนียมในประเทศไทย แรงงาน
เด็กถือเป็นแรงงานที่เป็นส่วนสาคัญต่อเศรษฐกิจในชนบท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรกรรมฉะน้ันจึงอาจมีมล
ลักษณ์ทางสังคมเพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่มีเลยก็ได้สาหรับ
การให้เด็กทางาน

ในทุกวันน้ี มีเด็กไทยจานวนน้อยลงทีต่้องทางานเน่ืองจาก
การเข้าถึงการศึกษามีการปรับปรุงดีขึน้มาก19 แม้ว่าการ
เปลีย่นแปลงน้ีเป็นผลดีต่อเด็กในประเทศไทย แต่ความ
ต้องการแรงงานเด็กก็ยังคงมีอยู่ เด็กอพยพและเด็กจาก
ชุมชนพื้นเมืองในภาคเหนือของประเทศไทยตอบสนอง
ความต้องการน้ี ซึง่โดยปกติแล้วเด็กเหลาน้ีไม่มีสัญชาติไทย
และไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ 

คดีแรงงานเด็กมักถูกดาเนินคดีตามประมวลกฎหมายว่าด้วย
การทารุณกรรมเด็ก เมื่อเด็กถูกพ่อแม่ของตนบังคับให้
ขอทานตามถนน น่ีอาจเข้าข่ายการค้าเด็ก แรงงานเด็ก หรือ
การทารุณกรรมเด็ก ซึง่พ่อแม่อาจถูกดาเนินคดีภายใต้พระ
ราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

การค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง
มีความแตกต่างกันอย่างไร?
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ให้คาจากัดความของคาว่า 
การลักลอบขนคนเข้าเมือง เป็น “การอานวยความสะดวก 
การขนส่ง การพยายามขนส่ง หรือการเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายของบุคคลข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ โดยละเมิด
กฎหมายของประเทศอย่างน้อยหน่ึงประการ ไม่ว่าจะโดย
การปกปิดซ่อนเร้นหรือการหลอกลวง เช่น การใช้เอกสาร
ปลอม” 20

โดยทั่วไปแล้ว การลักลอบขนคนเข้าเมืองเป็นการสร้างผลกา
ไรให้กับผู้ลักลอบ เน่ืองจากผู้ทีถู่กลักลอบจะต้องจ่ายเงิน
เพื่อให้ผู้ลักลอบนาตนเองข้ามเขตแดน (เช่น ทางด้านหลัง
รถบรรทุก) อย่างไรก็ตาม คาจากัดความน้ีไม่ได้จากัดแค่ผล
ประโยชน์ทางการเงินเท่าน้ัน

การลักลอบขนคนเข้าเมืองไม่มีเอกสารหรือคาประกาศอย่าง
เป็นทางการ ดังน้ันจึงถอืวา่บคุคลทีถ่กูลักลอบนาเข้าเมอืงเป็น
ผู้อพยพเถือ่นโดยปริยาย พวกเขาไมไ่ด้เป็นเหยือ่การค้ามนุษย์ 
แต่สถานการณ์และสถานะของพวกเขาในฐานะผู้อพยพเถื่อน
ทาให้พวกเขาเส่ียงต่อการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์
ในรูปแบบอืน่ ๆ 

ในประเทศไทย คดีลักลอบขนคนเข้าเมืองจานวนมากกลาย
เป็นคดีค้ามนุษย์ บุคคลหน่ึงอาจจ่ายเงินให้ผู้ลักลอบพา
ตนเองเข้าประเทศไทย และเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว บุคคลดัง
กล่าวจะถูกพาไปยังสถานที่ทางานเพ่ือความมุ่งประสงค์ใน
การแสวงประโยชน์ต่อไป อาชญากรรมเหล่าน้ีไม่ได้ถูกจา
แนก บ่งชี ้ หรือตั้งข้อหาอย่างเสมอต้นเสมอปลายภายใต้
กฎหมายการค้ามนุษย์

บุคคลทีถู่กลักลอบนาเข้าเมือง คือ ผู้ทีย่ินยอมให้พาตนเอง
ข้ามเขตแดนของประเทศโดยมิชอบ หากไม่มีการให้ความ

ยินยอมหรือมีการหลอกลวง ถือว่าบุคคลน้ันถูกค้ามนุษย์
ดังน้ันในกรณีทีผู่้ทีถู่กลักลอบเป็นเด็ก มักถือว่าเป็นคดีค้ามนุษย์ 
เน่ืองจากเด็กไม่สามารถให้ความยินยอมตามกฎหมายให้
ลักลอบพาเข้าเมืองได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีความแตกต่างทาง
กฎหมายในทางปฏิบัติระหว่างเด็กที่ถูกลักลอบนาเข้าเมืองและ
เด็กทีต่กเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

ผู้ค้ามนุษย์คือใคร?
องค์การ UNICEF ระบุว่า บุคคลใดก็ตามทีรู่้ว่าการกระทาของ
ตนอาจนาไปสู่การแสวงหาประโยชน์จากเด็ก ถือว่าผู้น้ันเป็นผู้
ค้ามนุษย์ ในขณะทีผู่้ทีไ่ม่มีเจตนา ไม่รู้ หรือไม่สงสัยว่า เด็กจะ
ถูกแสวงหาประโยชน์ ไม่ถือว่าเป็นผู้ค้ามนุษย์21

การค้ามนุษย์มักเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมที่มีความ
สลับซับซ้อน องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนผู้ค้ามนุษย์ 
อาชญากร และผู้สมรู้ร่วมคิด อย่างไรก็ตาม ในบางบริบท การค้า
มนุษย์เกิดขึน้ภายในครอบครัว ญาติ และแม้กระทั่งพ่อแม่อาจ
สมรู้ร่วมคิดกันค้าลูกหลานของตน ซึง่รู้ว่าลูกหลานของตนจะ
ต้องตกอยู่ในอันตรายและถูกแสวงหาประโยชน์

ลองพิจารณาดคีต่อไปน้ี:
ทั้งสองคดีเกีย่วข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก แรงงาน
เด็ก และการทารุณกรรมเด็ก อย่างไรก็ตาม มีเพียงคดีเดียว
เท่าน้ันทีถ่ือเป็นคดีค้ามนุษย์ คดีเหล่าน้ีเป็นสถานการณ์ทั่วไปที่
เกิดขึน้ในประเทศไทย และแสดงถึงความยากในการให้คาจากัด
ความของการค้ามนุษย์ การบ่งชีค้ดีค้าเด็ก และดาเนินคดีกับผู้
ค้าเด็กภายใต้กฎหมายการค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์ทุกคดีมีความ
แตกต่างกันไป และค่านิยม วัฒนธรรม และความเชื่อของแต่ละ
ประเทศหรือชุมชนมีผลต่อคาจากัดความและกฎหมายว่าด้วย
การค้ามนุษย์และแรงงานเด็ก

คดีที ่ 1: เด็กชายวัย 13 ปีอาศัยอยู่กับพ่อแม่ผู้อพยพในหมู่บ้าน
แห่งหน่ึงในประเทศไทย เด็กชายติดตามพ่อแม่ไปทางานใน
โรงงานทอผ้าในเมืองใกล้เคียง ด้วยการทางานร่วมกับพ่อแม่ใน
โรงงานเป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน เด็กชายได้รับค่าจ้างเล็กน้อยที่
ช่วยบรรเทาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้

ไม่ใช่คดีค้ามนุษย์ ครอบครัวผู้อพยพทางานในประเทศไทยโดย
สมัครใจ และแม้ว่าเด็กคนน้ีจะไม่มีสิทธิใ์นการศึกษา ตลอดจน
ให้ทางานเป็นเวลานานและเกินกว่าทีก่ฎหมายกาหนด แต่เด็ก
ชายคนน้ีก็ไม่ได้ถูกค้าเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการแสวงหา
ประโยชน์แต่อย่างใด

คดีที ่ 2: เด็กหญิงวัย 15 ปีจากเขตชนบททางตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศไทยถูกพ่อแม่ส่งเข้ามาทางานที่บาร์ของลูกพี่
ลูกน้องห่าง ๆ ในกรุงเทพฯ พ่อของเธอพาเธอเข้ากรุงเทพฯ และ
ทิ้งเธอไว้ในความดูแลของลูกพี่ลูกน้องซึ่งเธอไม่เคยพบมาก่อน 
เธอจะต้องทางานในบาร์ทุกคืนและส่งรายได้กลับบ้านให้กับพ่อ
แม่ของเธอ

เปน็คดีค้ามนุษย์ เด็กได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯ และเมื่อมาถึงแล้ว
ก็มี “การจัดให้อาศัยและการรับไว้” เพื่อความมุ่งประสงค์ในการ
แสวงหาประโยชน์ เด็กเดินทางออกจากสภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยเข้าสู่สถานการณ์ที่มีการแสวงหาประโยชน์ดังน้ันใน
กรณีทีผู่้ทีถู่กลักลอบเป็นเด็ก มักถือว่าเป็นคดีค้ามนุษย์ 
เน่ืองจากเด็กไม่สามารถให้ความยินยอมตามกฎหมายให้
ลักลอบพาเข้าเมืองได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีความแตกต่างทาง
กฎหมายในทางปฏิบัติระหว่างเด็กที่ถูกลักลอบนาเข้าเมืองและ
เด็กทีต่กเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ถูกแสวงหาประโยชน์ ไม่ถือว่า
เป็นผู้ค้ามนุษย์21
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กฎหมายระหว่างประเทศ

การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ขยายครอบคลุมท่ัวโลก 
กฎหมายระหว่ างประเทศทาหน้าที่ เ ป็นเค ร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภาพในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าจะมีการปรับใช้ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่
ร่วมสมัยก็ตาม ประเทศต่าง ๆ ก็ยังเผชิญกับความท้าทาย
อย่างต่อเน่ืองในการปรับใช้นโยบายและปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ

ขั้นตอนแรกในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ คือ 
การให้สัตยาบัน* และ/หรือการภาคยานุวัติ†ต่ออนุสัญญา
และพิธีสาร การให้สัตยาบันของประเทศส่งผลให้มีการตรวจ
สอบอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการสหประชาชาติ 
(UN) ซึง่จัดตั้งขึน้เพื่อออกแบบการวิจัยและรวบรวมข้อเสนอ
แนะจากองค์กรทีด่าเนินงานในภาคสนาม

ประเทศที่ได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาและพิธีสารเฉพาะจะ
ต้องส่งรายงานที่ระบุถึงระดับการปฏิบัติตามเป็นประจา 
ประเทศต่าง ๆ มักจะรีรอในการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา
หรือพิธีสารจนกว่าประเทศของตนจะผ่านกฎหมายใน
ประเทศที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของสนธิ
สัญญาได้

ในปีพ. ศ. 2000 สานักงานว่าด้วยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ร่างหนังสือ
ตราสารกฎหมายทีส่าคัญ 3 ฉบับ ได้แก่

• อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติ 

• พิธีสารสหประชาชาติเพื่อป้องกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (พิธีสารปา
แลร์โม)

• พิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้
ย้ายถิน่โดยทางบก ทะเล และอากาศ

ตารางในหน้า 19 แสดงความมุ่งมั่นของไทย กัมพูชา พม่า 
และลาวต่อกฎหมายระหว่างประเทศที่สาคัญเกี่ยวกับ
อาชญากรรมและการค้ามนุษย์

พิธีสารปาแลร์โม

พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์แห่ง
สหประชาชาติ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก หรือทีรู่้จักกันในชื่อ
พิธีสารปาแลร์โมถือเป็นสนธิสัญญาที่สาคัญและมีอิทธิพล
มากที่สุดในการรับมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปญัหาการค้า
มนุษย์ เป็นข้อผูกพันอันมั่นคงทีม่ีศักยภาพในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต่อวิถีทางในการจัดการปญัหาการค้า
มนุษย์ของโลก 

พิธีสารให้นิยามการค้ามนุษย์ในบริบทระดับสากลและกาหน
ดมาตรฐานอย่างละเอียดในการป้องกันและดาเนินคดีโดย
อ้างถึงข้อผูกพันทางกฎหมายซึ่งสามารถเข้าใจได้ภายใน
ประเทศ

ภาระผูกพันของผู้ลงนามในพิธีสารปาแลร์โม รวมถึงแต่ไม่จา
กัดเฉพาะ:

 »  ภาระผูกพันที่จะทาให้การค้ามนุษย์เป็นเร่ืองผิดกฎหมาย 
และลงโทษผู้กระทาผิดโดยการปรับใช้และบังคับใช้
กฎหมายในประเทศ

 »  ภาระผูกพันในการบ่งชี้ เหย่ือผู้เคราะห์ร้ายและจัดหา

สถานะให้กับเหยื่ออย่างกระตือรือร้น
 »  ภาระผูกพันในการสืบสวนสอบสวนคดีและดาเนินคดีกับผู้

กระทาผิดฐานค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
 »  ภาระผูกพันในการส่งตัวเหยื่อทีไ่ม่มีเอกสารทีถู่กต้อง โดยอา

นวยความสะดวกในการส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิด
 »  ภาระผูกพันในการปกป้อง สนับสนุน และจัดหาการดูแล

เยียวยาและการฟื้ นฟูสมรรถภาพเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
 »  ภาระผูกพันในการจัดเตรียมมาตรการพิเศษสาหรับเหยื่อทีเ่ป็น

เด็ก
 »  ภาระผูกพันในการระบุวิธีการป้องกันการค้ามนุษย์อย่าง

กระตือรือร้น
 »  ภาระผูกพันในการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการฝึก

อบรมเพ่ือป้องกันการค้ามนุษย์และอานวยความสะดวกในการ
ส่งตัวเหยื่อกลับประเทศอย่างปลอดภัย23

พิธีสารปาแลร์โมจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อมีการ
ผสานร่วมกับกฎหมายในประเทศอย่างประสบความสาเร็จเท่าน้ัน 
พิธีสารน้ีกาหนดข้อกาหนดขั้นต่าสาหรับประเทศต่าง ๆ โดยให้
เสรีภาพในการเพิม่เติมบทบัญญัติใด ๆ ทีเ่ห็นว่าจาเป็นใน
กฎหมายภายในประเทศของตน24 เพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประเทศต่าง ๆ จะต้องปรับเปลีย่นหรือสร้าง
กฎหมายในประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของพิธีสารน้ี 
นอกจากน้ียังต้องรวมมาตรฐานของพิธีสารฉบับน้ีไว้ในกฎหมาย
และขั้นตอนทีส่ามารถบังคับใช้อย่างครบถ้วนอีกด้วย

สหประชาชาติไม่มีอานาจในการบังคับใช้พิธีสารปาแลร์โมและไม่
สามารถรับรองได้ว่าประเทศที่ลงนามและให้สัตยาบันต่อพิธีสาร
จะปฏิบัติตามภาระผูกพันโดยการกระทาในทางปฏิบัติและ/หรือ
ทางกฎหมาย

เม่ือประเมินว่าประเทศใดมีมาตรฐานและภาระผูกพันที่เหมาะ
สมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือไม่ เราต้อง
เข้าใจว่าความสามารถของแต่ละประเทศในการปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันจะแตกต่างกันอย่างมาก ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับปจัจัยทาง
กฎหมาย ตลอดจนปจัจัยทางสังคมและการเมือง ปจัจัยเหล่าน้ี
จะกาหนดขอบเขตที่แต่ละประเทศสามารถปรับใช้เทคนิคการ
ป้องกัน มาตรการป้องกัน และการให้ความช่วยเหลือสาหรับ
เหยื่อการค้าเด็ก

ประเทศปลายทางอย่างประเทศไทยมักมีความสามารถทาง
เศรษฐกิจมากกว่าประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมักเป็นประเทศต้นทาง 
แม้ว่าประเด็นน้ีไม่ได้ลดภาระผูกพันของประเทศที่ยากจนแต่
อย่างใดในการปรับใช้มาตรการป้องกันและลงโทษท้ังปวงที่เป็น
ไปได้ แต่ขอบเขตในการปฏิบัติตามมาตรฐานพิธีสารจะถูกกา
หนดโดยและขึน้อยู่กับทรัพยากรทีม่ีอยู่ การคานึงถึงความ
สามารถของแต่ละประเทศในการปฏิบัติตามภาระผูกพันเมื่อทา
การวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของกฎหมายระหว่างประเทศและใน
ประเทศจึงถือเป็นส่ิงสาคัญ

กรอบระดับภูมิภาค
ในปีพ.ศ. 2004 ประเทศไทยพร้อมทั้งลาว กัมพูชา พม่า 
เวียดนาม และจีนได้จัดตั้งโครงการประสานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้า
มนุษย์ (COMMIT) ซึง่เป็นกรอบกฎหมายระดับภูมิภาคเพื่อรับรู้
และจัดการกับปญัหาการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง25

ในความพยายามที่จะส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันและให้ความร่วม
มือ ประเทศในกลุ่ม COMMIT จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ ต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 
บันทึกข้อตกลงน้ีเป็นข้ันตอนแรกในการปรับคาจากัดความทาง
กฎหมายระดับประเทศของคาต่าง ๆ ให้ตรงกัน เช่น ‘การค้า

กร
อบ

กฎ
หม

าย

* การให้สัตยาบัน - การกระทาระหว่างประเทศทีร่ัฐหน่ึงให้ความยินยอมทีจ่ะผูกพันต่อสนธิสัญญา หากรัฐภาคีมีเจตนาทีจ่ะแสดงความยินยอมผ่านการกระทาดังกล่าว การให้สัตยาบันระบุกรอบเวลาทีจ่าเป็นในการขออนุมัติที่
จาเป็นสาหรับสนธิสัญญาในระดับประเทศและออกกฎหมายทีจ่าเป็นเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายในประเทศตามสนธิสัญญาดังกล่าว2

†การภาคยานุวัติ - การทีร่ัฐหน่ึงยอมรับข้อเสนอหรือโอกาสทีจ่ะเข้าไปเป็นภาคีสนธิสัญญา ซึง่รัฐอื่น ๆ ได้วินิจฉัยตกลงและลงนามไว้ก่อนแล้ว มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการให้สัตยาบัน3
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มีขนาด ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย และเป็นอันดับที ่ 7 
ของโลก29 AEC ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบพรมแดนทีผ่่อน
ปรนและมีเสรีภาพมากขึ้นในการเดินทางของประชาชนระหว่าง
ประเทศสมาชิก การเดินทางระหว่างประเทศอย่างเสรีของ
แรงงานทีม่ีฝีมือจะเอื้อให้เกิดการโยกย้ายถิน่ฐานเพิม่ขึน้ และ
ในทางกลับกันอาจนาไปสู่การค้ามนุษย์ทีเ่พิม่ขึน้ด้วย

ผู้ปฏิบัติงานที่ทางานร่วมกับเหย่ือการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใตเ้กรงกลัววา่ การผ่อนปรนการตรวจสอบทีพ่รมแดน
ระหวา่งประเทศในอนาคตของ AEC จะส่งผลใหเ้ครือข่ายการค้า
มนุษย์ทีม่อียูข่ยายออกไปมากขึน้ สาหรับรายงานฉบบัน้ี Rouse 
ได้ทาการสารวจพนักงานองค์กร NGO นักสังคมสงเคราะห ์
ตารวจ เจา้หน้าทีร่าชการ และเจา้หน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืง 
ท้ังหมดน้ีลว้นทางานเกีย่วกับคดีค้ามนุษย ์ การคาดการณเ์กีย่ว
กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการผ่อนปรนการตรวจสอบที่
พรมแดนระหวา่งประเทศของ AEC สามารถดูได้ทีห่น้า 19

ไทย
กฎหมายภายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและ
การค้ามนุษย์:

• พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
อาชญากรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2013

• พระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2008
• พระราชบญัญัตติอ่ตา้นการฟอกเงิน (ฉบบัที ่ 2) 

พ.ศ. 2008
• พระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2003
• พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2003
• พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา พ.ศ. 1999
• พระราชบัญญัติควบคุมการฟอกเงิน พ.ศ. 1999

ประเทศไทยได้พยายามอย่างมากในการเสริมสร้างกฎหมาย
ของประเทศให้แข็งแกร่งเ พ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์และ
สนับสนุนการคุ้มครองเด็ก เพื่อให้สอดคล้องตามภาระผูกพัน
ระหว่างประเทศ

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาและพิธีสารระหว่าง
ประเทศสาคัญ ๆ ทั้งหมดเกีย่วกับการค้ามนุษย์และการ
คุ้มครองเด็ก และตามกฎหมายทีม่ีอยู่ เด็กไทยได้รับการส่ง
เสริมและการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายที่ดีที่สุดในบรรดา
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนน้ี

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2003 ของประเทศไทยได้
รวมคาจากัดความระหว่างประเทศของคาว่า “ผู้เยาว์” และการก
ระทาทีเ่ป็นการละเมิดสิทธิเด็ก ประเทศไทยได้เพิม่สิทธิเด็ก
โดยการปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน การ
ศึกษา โภชนาการ ความสงบ ความปลอดภัย และการคุ้มครอง
จากการทารุณกรรม การละเลย การค้ามนุษย์ แรงงานเด็ก และ
การแสวงหาประโยชน์และการใช้ความรุนแรงในรูปแบบอื่น ๆ30 
นอกจากน้ี พระราชบัญญัติน้ียังจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครอง
เด็กแห่งชาติขึน้ ซึง่มีหน้าทีต่รวจสอบติดตามการบังคับใช้และ
การด�าเนินการ

การคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติน้ียังไม่ครอบคลุมอย่างเท่า
เทียมสาหรับเด็กจานวนมากที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือไม่มี
เอกสาร รวมทั้งผู้ทีอ่าจอยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 1965 ระบุว่า ในเรื่องว่าด้วยเด็ก 
สัญชาติไทยจะได้มาผ่านทางสายเลือดเท่าน้ัน ด้วยเหตุน้ีจึงทา
ให้ยิง่ยากขึน้สาหรับผู้อพยพ ผู้ลีภ้ัย และชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติ
อื่น ๆ ทีไ่ม่มีสูติบัตรในการเข้าถึงความคุ้มครองตามกฎหมาย
ไทย31

มนุษย์’ และ ‘อายุทีย่อมให้ร่วมประเวณีได้’ ก่อนทีทุ่กประเทศ
จะนาพิธีสารปาแลร์โมมาปรับใช้ ส่ิงน้ีช่วยเพิม่ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ แม้ว่าในทางปฏิบัติยังคงมีความเข้าใจผิด
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแนวคิดเร่ืองการค้ามนุษย์ในบริบท
ทางกฎหมาย

ในบรรดาประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ประเทศไทยมี
กรอบกฎหมายที่ครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสตรี
และเด็กของประเทศไทยได้ยกเลิกไปเมื่อปี พ.ศ. 2008 และ
ถูกแทนที่ด้วยพระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ฉบับแรก
ของประเทศ กฎหมายในประเทศทีค่ล้ายคลึงกันตามพิธีสารปา
แลร์โมของสหประชาชาติได้ถูกปรับใช้ในทุกประเทศอื่น ๆ ใน
อาเซียนนับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม การดารงอยู่
ของกฎหมายไม่จาเป็นต้องหมายถึงการบังคับใช้กฎหมายดัง
กล่าว ไม่ว่าจะโดยการขาดความสามารถ หรือการขาดความ
กระตือรือร้น หรือการขาดความตั้งใจ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (ASEAN)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เริม่
เป็นทางการในปีพ.ศ. 1967 โดยฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย 
อินโดนีเซีย และสิงคโปร์โดยได้เข้าร่วมลงนามในแถลงการณ์ที่
เรียกว่า ปฏิญญากรุงเทพฯ

การพัฒนาเบ้ืองต้นของอาเซียนได้รับแรงบันดาลใจจากความ
กลัวลัทธิคอมมิวนิสต์ร่วมกันและความปรารถนาในการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในภูมิภาคน้ี ในวันน้ี กลุ่มอาเซียนซึง่ได้
ขยายรวมเวียดนาม บรูไน ลาว พม่า และกัมพูชาพยายามทีจ่ะ
เร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม และการ
พัฒนาทางวัฒนธรรมในภูมิภาค และเพื่อส่งเสริมการศึกษา
เกีย่วกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทั่วโลก

ในปีพ.ศ. 2015 อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้า
มนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึง่ต่อยอดมาจากปฏิญญา
อาเซียน พ.ศ. 2004 ทีม่ีชื่อเดียวกัน ปฏิญญาฉบับน้ีมุ่งส่ง
เสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคโดยการแบ่งปนัข้อมูล การ
เสริมสร้างเขตแดนระหว่างประเทศให้แข็งแกร่ง และการ
ป้องกันเอกสารการเดินทางจากการปลอมแปลงเป็นอันดับ
แรก ซึง่แตกต่างจากภาระผูกพันทีร่ะบุไว้ในหนังสือตราสาร
ระหว่างประเทศและในประเทศ26

ความแพร่หลายของการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียนทาให้
เร่ืองน้ีกลายเป็นเร่ืองที่มีความสาคัญสูงภายในประชาคม
ความมั่นคงทางการเมืองของอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มความ
เคล่ือนไหวที่จัดตั้ง ขึ้นเ พ่ือสร้างประชาคมอาเซียนให้มี
เอกภาพ เป็นปึกแผ่น และคล่องตัว27

โดยการเผชิญกับปัญหาน้ีร่วมกันแสดงให้เห็นว่าประเทศ
สมาชิกอาเซียนมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน และการขจดัการค้ามนุษย์ อยา่งไรก็ตาม หน่ึงใน
อปุสรรคทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประชาคมอาเซยีน คือ ความเหล่ือมล้า
สูงในความมัง่ค่ังและการพัฒนาระหวา่งประเทศภาคีสมาชิก ใน
ปจัจบุนั มกีารอพยพย้ายถิน่จานวนมหาศาลจากประเทศทีม่ี
รายได้น้อยสู่ประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง เชน่ ประเทศไทยเป็น
ทีเ่รียบร้อยแลว้

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึง่ก่อตั้งขึน้ใน
ปีพ.ศ. 2015 ได้รับการกล่าวว่าเป็น “ก้าวสาคัญของวาระการบู
รณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยนาเสนอโอกาส
ในรูปแบบของตลาดขนาดใหญ่ทีม่ีมูลค่าถึง 2.6 ล้านล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ และมีประชากรมากกว่า 622 ล้านคน”28 แม้ 
AEC ยังอยู่ในช่วงเริม่ต้น แต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่
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พระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2008 ห้ามการค้า
มนุษย์ทุกรูปแบบและผู้ค้ามนุษย์ที่ได้รับการพิสูจน์ว่ากระทาความ
ผิดจะต้อง ระวางโทษจาคุก 4-10 ปี นอกจากน้ียังกาหนดมาตร
ฐานระดับสูงในการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ การบ่งชี้
เหยื่อ การดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด และการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและการส่งตัวเหยื่อการค้ามนุษย์กลับประเทศ32 พระ
ราชบัญญัติน้ีได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (NOCHT) ซึง่ด�าเนินการและกา
กับดูแลการปรับกฎหมายท้ังหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ
ค้ามนุษย์

กัมพูชา
กฎหมายภายในประเทศกัมพูชาทีเ่กีย่วข้องกับอาชญากรรมและ
การค้ามนุษย์ :

• กฎหมายต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2010
• การปราบปรามการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์

ทางเพศ พ.ศ. 2007
• กฎหมายปราบปรามการลักพาตัวและการค้ามนุษย์ และ

การแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ พ.ศ. 1996

ก่อนทีจ่ะรับพิธีสารปาแลร์โมมาปรับใช้ การมุ่งเน้นเรื่องการค้า
มนุษย์ในกัมพูชาจะมุ่งไปที่การค้าสตรีและเด็กหญิงชาวกัมพูชา
เพื่อเป็นโสเภณี33

ด้วยการให้สัตยาบันต่อพิธีสาร กัมพูชาพยายามรื้อกลไกการ
ด�าเนินการในระดับประเทศเพื่อปรับปรุงกฎหมายทีม่ีอยู่ และเสริม
สร้างประสิทธิภาพเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ท้ังภายในและข้าม
พรมแดน ภายใต้พิธีสารฉบับน้ีจะรวมถึงมาตรการในการป้องกัน
การค้ามนุษย์ ลงโทษผู้ค้ามนุษย์ และปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์

กัมพูชาได้นาคาจากัดความสากลของคาว่าการค้ามนุษย์มาใช้และ
กาหนดมาตรการลงโทษทางกฎหมายสาหรับผู้ที่สมรู้ร่วมคิดใน
การค้ามนุษย์และการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ แม้จะให้สัตยาบัน
ต่อสนธิสัญญาเหล่าน้ีก็ตาม แต่กัมพูชาก็ยังคงอยู่ในระดับที ่ 2 
ตามทีร่ะบุในรายงาน TIP ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

กัมพูชาได้ให้สัตยาบันต่อพิธีสารอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
พ.ศ. 2545 ซึ่งห้ามมิให้มีการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และ
การลามกอนาจารเด็ก อย่างไรก็ตาม แม้จะลงนามในกฎหมาย
คุ้มครองเด็กและสิทธิเด็กระหว่างประเทศหลายฉบับ แต่
กัมพูชายังขาดกฎหมายภายในประเทศที่ครอบคลุมเ พ่ือ
คุ้มครองสิทธิเด็กอยู่

การเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างประเทศที่ระบุในพิธีสารปาแลร์
โมกับกฎหมายทีม่ีอยู่ของกัมพูชา ทาให้เห็นช่องว่างของ
มาตรฐานการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศ โดยเฉพาะในด้าน
การคุ้มครองเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ช่องว่างเหล่าน้ีส่งผลให้ผู้ทีถู่กค้า
มนุษย์ซ้าจากกัมพูชาไหลกลับเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อ
เน่ืองที่ซึ่งเด็กยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูสมรรถภาพสู่
สภาพแวดล้อมทีม่ีการสนับสนุนและมั่นคง

พม่า
กฎหมายภายในประเทศพม่าที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการ
ค้ามนุษย์:

• กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ พ. ศ. 2005
• กฎหมายเด็ก พ.ศ. 1993

เช่นเดียวกับประเทศไทยและกัมพูชา พม่าได้จัดตั้งกฎหมายต่อ
ต้านการค้ามนุษย์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของตนในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศ

นอกเหนือจากกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2005 รัฐบาล
พม่าได้จัดตั้งคณะทางานต่อต้านการค้ามนุษย์ข้ึนเพ่ือปรับใช้
กฎหมายภายในประเทศและดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด

พม่าออกกฎหมายเด็ก พ.ศ. 1993 เพื่อให้สอดคล้องตามภาระ
ผูกพันของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) 
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทีร่้อนระอุระหว่างรัฐบาลกับกลุ่ม
ชาติพันธุ์ติดอาวุธที่ครอบครองพรมแดนฝั่ งตะวันออกที่ติดกับ
ประเทศไทย ทาให้เกิดปญัหาทีจ่ัดการได้ยากในการบังคับใช้
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ มีการลอบค้ามนุษย์ ยาเสพติด 
อาวุธ และอัญมณีอย่างเสรี ความขัดแย้งทีม่ีการใช้อาวุธได้สร้าง
กระแสแรงงานอพยพอย่างต่อเน่ืองที่แสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจทีด่ีขึน้ในต่างประเทศ ในขณะทีจ่ากัดความสามารถของ
รัฐบาลในการปกป้องชุมชนทีเ่ปราะบางจากการค้ามนุษย์

พม่าจากัดความอายุเด็กตามกฎหมาย คือ บุคคลใดทีม่ีอายุต่า
กว่า 16 ปี34 คาจากัดความน้ีขัดต่อคาจากัดความของ CRC และ
คาจากัดความทีใ่ช้ในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ซึง่ส่งผลให้เกิด
ความไม่สอดคล้องและความสับสนในการจากัดความและบ่งชี้
การค้าเด็กในพม่าหรือของพลเมืองพม่าในประเทศอื่น ๆ น่ีเป็น
ตัวอย่างของการที่กฎหมายภายในประเทศสามารถเข้ามาแทนที่
คาจากัดความสากลทาให้เกิดความไม่สม่าเสมอและขัดขวางการ
ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ลาว
กฎหมายภายในประเทศลาวที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและการ
ค้ามนุษย์:

• กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2015
• กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเด็ก พ.ศ. 2007 
• กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและคุ้มครองสตรี พ.ศ. 2004

เด็กได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
เด็ก พ.ศ. 2007 ซึง่มีบทบัญญัติเกีย่วกับการดูแลสุขภาพ การขึน้
ทะเบียนครอบครัว การคุ้มครองเด็ก การช่วยเหลือทางสังคมและ
การเฝ้าติดตาม และการบังคับใช้สิทธิเด็ก

รัฐบาลลาวเริ่มมีข้อกังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในปี 
พ.ศ. 2003 เมื่อสังเกตเห็นการเพิม่ขึน้ของจานวนประชากรทีถู่ก
ทารุณกรรมและถูกแสวงหาประโยชน์ในประเทศไทย ลาวตกอยู่
ภายใต้แรงกดดันระหว่างประเทศอย่างมหาศาลเน่ืองจากข้อ
กังวลในเรื่องการค้ามนุษย์ทีเ่พิม่ขึน้ ความไร้ประสิทธิภาพในการ
รับมือ และการรับรู้ว่าหากไม่มีการด�าเนินการทีม่ีประสิทธิภาพ 
สถานการณ์การค้ามนุษย์ก็จะยิง่แย่ลงไปเรื่อย ๆ

ในการตอบสนอง ลาวได้แสดงความมุ่งมั่นในการคุ้มครองเด็ก
จากการค้ามนุษย์ด้วยการให้สัตยาบันต่อกฎหมายระหว่าง
ประเทศทีส่าคัญทุกฉบับ ลาวเป็นหน่ึงในประเทศแรก ๆ ใน
ภูมิภาคทีใ่ห้สัตยาบันต่อพิธีการปาแลร์โม อย่างไรก็ตาม แม้จะ
เป็นการเคลื่อนไหวทีห่าญกล้าโดยรัฐบาลลาว แต่ก็ยังคงมีการดา
เนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์เพียงไม่กีค่ดีเท่าน้ัน

ก่อนที่กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศลาวจะออกมา
ในปีพ. ศ. 2015 ทีผ่่านมาไม่มีกฎหมายภายในประเทศที่
ครอบคลุมเพ่ือจัดการกับการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหรือบทนิยาม
ศัพท์กฎหมายทีช่ัดเจน การค้ามนุษย์มีการกล่าวถึงโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในส่วนประมวลกฎหมายอาญาภายในประเทศ แต่วิธีการ
ทีม่ีลักษณะแตกแยกเป็นส่วน ๆ น้ีทาให้เป็นกฎหมายทีไ่ม่
สอดคล้องกันและไม่น่าเชื่อถือ35 ตัวอย่างเช่น กฎหมายว่าด้วย
การพัฒนาและคุ้มครองสตรี พ.ศ. 2004 ได้ให้บทนิยามศัพท์
กฎหมายของคาว่าการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองสตรีและเด็ก
จากการค้ามนุษย์และการทารุณกรรมในบางรูปแบบ แต่ไม่รวม
การค้ามนุษย์ทีเ่ป็นเพศชาย
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การพัฒนาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลต่อการค้าเด็กหรือไม่?

62.5% การค้ามนุษย์จะเพิม่ขึน้
12.5% ไม่มีอะไรเปลีย่นไป
9.37% ผู้ค้ามนุษย์สามารถข้ามพรมแดนได้ง่ายขึน้ แต่การลงทุนในพม่า 
 และกัมพูชาอาจลดจานวนผู้ทีต่้องการออกนอกประเทศ
6.25% ไม่แน่ใจ
6.25% การค้ามนุษย์จะลดลง
3.13% อาเซียนอาจเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ปญัหา

62.5% 

12.5% 

9.37% 

6.25%

6.25% 
3.13%

ผลลัพธ์เชิงลบทีอ่าจเกิดจากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้แก่อะไรบ้าง?

45% จานวนผูอ้พยพทีเ่ขา้มาในประเทศไทยจะเพิม่ขึน้
20% ปัญหาจะมคีวามซบัซอ้นมากขึน้
10% แนวโนม้การคา้มนุษยแ์บบใหม่จะเกดิขึน้
5% สถานการณข์องผูอ้พยพเถือ่นจะยงัคงเลวรา้ยลงอยา่งตอ่เน่ือง
5% ปัญหาจะแพรห่ลายไปทัว่ทัง้ภมูภิาค
5% จะกลายเป็นเร ือ่งปกตมิากขึน้ทีเ่ด็กจะโยกยา้ยและถกูโยกยา้ย
5% รฐับาลจะไม่ตอบสนองอยา่งทนัควนัตอ่แนวโนม้ใหม่ในการคา้มนุษย ์
5% นายหนา้/ผูค้า้มนุษยจ์ะสามารถขา้มพรมแดนไดง้่ายขึน้

45%
20%

5% 

10% 

5%

5% 5%
5%

กฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ยอมรับเมื่อ ไทย กัมพูชา พม่า สปป.ลาว

อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 1930 ก.พ. - 1969 (R) ก.พ. -1969 (R) มี.ค. - 1955 (R) ม.ค. - 1964 (R)

อนุสัญญาว่าด้วยการล้มเลิกแรงงานบังคับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 2500 1957 ธ.ค. -1969 (R) ส.ค. - 1999 (R) มี.ค. -1955 (R) ไม่ลงนาม ไม่ให้
สัตยาบัน

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 1979 ส.ค. - 1985 (A) ต.ค. - 1980 (S)
ต.ค. - 1992 (R)

ก.ค. - 1997 (A) ก.ค. - 1980 (S)
ส.ค. - 1981 (R)

อนุสัญญาสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ 1990 มี.ค. - 1992 (A) ต.ค. - 1992 (A) ก.ค. - 1991 (A) พ.ค. - 1991 (A)

อนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบทีเ่ลวร้ายทีสุ่ดของแรงงานเด็กขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 1997 ก.พ. - 2001 (R) มี.ค. - 2006 (R) ธ.ค. - 2013 (R) มิ.ย. - 2005 (R)

พิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบนาผู้ย้ายถิน่โดยทางบก ทะเล และอากาศ 2000 ธ.ค. - 2001 (S) 
ไม่ให้สัตยาบัน

พ.ย. - 2001 (S)
ธ.ค. - 2005 (R)

มี.ค. - 2004 (A) ก.ย. - 2003 (A)

พิธีสารสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการผลิตและการค้าอาวุธปืน ชิน้ส่วน และส่วนประกอบ และกระสุนปืนโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย

2001 ไม่ลงนาม ไม่ให้
สัตยาบัน

ธ.ค. - 2005 (A) ไม่ลงนาม ไม่ให้
สัตยาบัน

ก.ย. - 2003 (A)

พิธีสารสหประชาชาติเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (พิธีสารปาแลร์โม) 2000 ธ.ค. - 2001 (S) 
ต.ค. - 2013 (R)

พ.ย. - 2001 (S)
ก.ค. - 2007 (R)

มี.ค. - 2004 (R) ก.ย. - 2003 (R)

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 2000 ธ.ค. - 2001 (S) 
ต.ค. - 2013 (R)

พ.ย. - 2001 (S)
ธ.ค. - 2005 (R)

มี.ค. - 2004 (R) ก.ย. - 2003 (R)

(S) = ลงนามภายใตก้ารใหส้ตัยาบนัหรอืภาคยานุวตั ิโดยลายมอืชือ่ขึน้อยูก่บัการใหส้ตัยาบนั การยอมรบั หรอืการอนุมตั ิลายมอืชือ่ไม่ไดบ้ง่บอกถงึความยนิยอมทีจ่ะผูกพนั อยา่งไรก็ตาม น่ีคอืวธิกีารในการรบัรองความถกูตอ้งและเป็นการแสดงออกถงึความสมคัรใจของรฐัทีล่งนามทีจ่ะดาเนินกระบวนการจดั
ตัง้สนธสิญัญาตอ่ไป ลายมอืชือ่ทาใหร้ฐัทีล่งนามมสีทิธทิีจ่ะด�าเนินการตอ่ในการใหส้ตัยาบนั การยอมรบั หรอืการอนุมตั ินอกจากนีย้งักอ่ใหเ้กดิภาระผูกพนัในการละเวน้ โดยเจตนาสจุรติ จากการกระทาทีจ่ะลบลา้งวตัถปุระสงคแ์ละจดุมุ่งหมายของสนธสิญัญา1

(R) = ใหส้ตัยาบนั - การใหส้ตัยาบนัระบถุงึการกระทาระหวา่งประเทศทีร่ฐัหน่ึงใหค้วามยนิยอมทีจ่ะผูกพนัตอ่สนธสิญัญา หากรฐัภาคมีเีจตนาทีจ่ะแสดงความยนิยอมผ่านการกระทาดงักลา่ว ในกรณีของสนธสิญัญาทวภิาค ีโดยปกตกิารใหส้ตัยาบนัจะทาโดยการแลกเปลีย่นหนังสอืตราสารทีจ่าเป็น ในขณะ
ทีใ่นกรณีของสนธสิญัญาพหภุาค ีขัน้ตอนปกต ิคอื เพือ่ใหผู้เ้ก็บรกัษาสนธสิญัญาเก็บรวบรวมการใหส้ตัยาบนัของรฐัทัง้หมด โดยแจง้ใหท้กุฝ่ายทราบถงึสถานการณ ์การใหส้ตัยาบนัมอบใหร้ะยะเวลาทีจ่าเป็นในการอนุมตัทิีก่าหนดสาหรบัสนธสิญัญาในระดบัภายในประเทศและเพือ่ออกกฎหมายทีจ่าเป็นเพือ่
บงัคบัใชภ้ายในประเทศตามสนธสิญัญาดงักลา่ว2

(A) = การภาคยานุวตั ิ- การภาคยานุวตั ิคอื การทีร่ฐัหน่ึงยอมรบัขอ้เสนอหรอืโอกาสทีจ่ะเขา้ไปเป็นภาคสีนธสิญัญา ซึง่รฐัอืน่ ๆ ไดว้นิิจฉัยตกลงและลงนามไวก้อ่นแลว้ มผีลทางกฎหมายเชน่เดยีวกบัการใหส้ตัยาบนั โดยปกตกิารภาคยานุวตัเิกดิขึน้หลงัจากสนธสิญัญามผีลใชบ้งัคบัแลว้ นอกจากนี ้
เลขาธกิารสหประชาชาต ิในฐานะผูเ้ก็บรกัษาสนธสิญัญาเคยยอมรบัภาคยานุวตัติอ่อนุสญัญากอ่นทีจ่ะมผีลใชบ้งัคบัดว้ย เงือ่นไขทีภ่าคยานุวตัอิาจเกดิขึน้และขัน้ตอนทีเ่กีย่วขอ้งขึน้อยูก่บับทบญัญตัขิองสนธสิญัญา สนธสิญัญาอาจจดัใหม้กีารภาคยานุวตัขิองรฐัอืน่ ๆ ทัง้หมด หรอืเฉพาะบางรฐัตามจานวนที่
กาหนดไว ้ในกรณีทีไ่ม่มบีทบญัญตัดิงักลา่ว การภาคยานุวตัจิะเกดิขึน้ไดเ้ฉพาะกรณีทีร่ฐัภาคทีีเ่ขา้เจรจาไดร้บัการเห็นชอบหรอืภายหลงัไดต้กลงกนัในกรณีของรฐัทีก่าลงักลา่วถงึน้ัน3 

____

1 มาตรา 10 และ 18, อนุสญัญาเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา พ.ศ. 2512

2 มาตรา 2 (1) (b), 14 (1) และ 16, อนุสญัญาเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา พ.ศ. 2512
3 มาตรา 2 (1) (b) และ 15, อนุสญัญาเวยีนนาวา่ดว้ยกฎหมายสนธสิญัญา พ.ศ. 2512

*รวบรวมจากการสารวจของผู้ปฏิบัติงาน 92 คนทีท่างานเกีย่วกับการค้ามนุษย์ในประเทศไทย พม่า กัมพูชา และลาว 36 19

กฎหมายระหวา่งประเทศทีย่อมรับโดยประเทศไทย กัมพูชา พมา่ และสปป.ลาว
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“ถ้าไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ว่าคดีเปน็การแสวงหา
ประโยชน์ เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเปน็การค้ามนุษย์ 
ตัวอย่างเช่น แม้ว่าพ่อแม่จะขายลูก ๆ ของตัวเอง แต่เรา
ไม่สามารถแสดงได้ว่าเด็กกาลังถูกแสวงหาประโยชน์
เสมอไป สุดท้ายเราไม่สามารถบอกได้ว่าเปน็การค้า
มนุษย์”

ตารวจแห่งชาติ



21†     
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บทที ่2
การค้ามนุษย์ภายใน

*
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กา
รค

้าม
นุษ

ย์ภ
าย

ใน
 การค้าเด็กชาวไทย

การค้ามนุษย์ภายใน คือ การค้ามนุษย์ภายในพรมแดน
ของประเทศหน่ึง ๆ ในประเทศไทย มีการให้ความสาคัญ
เป็นพิเศษกับเหยื่อการค้ามนุษย์ต่างประเทศและกลุ่มผู้
อพยพทีม่ีความเส่ียงสูง อย่างไรก็ตาม ในการสารวจศูนย์
พักพิงของรัฐสาหรับเหยื่อการค้ามนุษย์ 9 แห่งทีด่�าเนิน
การโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ของประเทศไทยพบว่า เหยื่อกว่า 80% ในศูนย์
พักพิงเป็นเด็ก และเด็กราวครึง่หน่ึงน้ันเป็นคนไทย37

หากเ ราพบห นุ่มสาวชาวไทยค้าประ เ วณี ก็มั กจะ
สันนิษฐานว่าพวกเขาทาโดยสมัครใจ เจ้าหน้าทีต่ารวจไม่
ค่อยสืบสวนคดีเหล่าน้ีว่าเป็นคดีค้ามนุษย์ ดังน้ันการค้า
เด็กภายในประเทศจึงไม่ค่อยมีอยู่ในบันทึกการจับกุม
และการดาเนินคดี

ข้อสันนิษฐานทั่วไป คือ การค้าเด็กไทยลดลงเน่ืองจาก
โอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึนสาหรับพ่อแม่และการเข้าถึง
การศึกษาทีด่ีขึน้ ผู้อานวยการสานักงานต่อต้านการค้า
มนุษย์ MSDHS รายงานว่า จานวนเด็กทีต่กเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ลดลงเน่ืองจากความพยายามของรัฐบาล
ไทยที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือเอาชนะปญัหา
เด็กไทยทางานค้าประเวณี38

มีการเน้นน้อยลงในเร่ืองการป้องกันการค้ามนุษย์ภายใน
เน่ืองจากความเชื่อมั่นว่าการไหลเข้ามาในประเทศไทยที่
เพิม่ขึน้ของเด็กต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่จากกัมพูชา 
พม่า และลาว ทาให้ปญัหาการค้ามนุษย์ภายในประเทศ
ลดลง เด็กไทยมีความสุ่มเส่ียงน้อยกว่าเด็กจากกลุ่ม
ประเทศเหล่าน้ี และหากพบว่าเด็กไทยอยู่ในสถานการณ์
ที่ถูกแสวงหาประโยชน์ก็มักจะถูกสันนิษฐานว่าพวกเขา
ทาโดยสมัครใจเอง

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ของรัฐบาลไทยอา้งวา่ เด็กที่
ถูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวตา่งชาต ิโดยมเีหยือ่ชาวไทยจานวน
น้อยมากในแตล่ะปี39 ซึง่แตกตา่งจากรายงานของ MSDHS 
ทีร่ะบุวา่ ในศูนยพั์กพิงของรัฐบาลสาหรับเหยือ่การค้าเด็ก
ในประเทศไทยมเีหย่ือชาวไทยและชาวตา่งชาติจานวนเกือบ
เท่ากัน40

การพัฒนาที่ไม่เสมอภาคและความยากจนในชนบทถือ
เป็นตัวเร่งสาคัญในการค้าเด็กในประเทศไทย ตัวแทน 
UN-ACT ในประเทศไทยกล่าวว่า:

“สาเหตุไม่ใช่ความยากจน แต่เป็นความไม่เสมอภาค โดย
เฉพาะอย่างยิง่ในประเทศไทย ไม่จาเป็นต้องเป็นคน
ยากจนทีสุ่ดจึงจะถูกค้ามนุษย์ ดังน้ันจึงไม่ถูกต้องหากจะ
โยนความผิดให้กับความจนว่าเป็นตัวการ” 41

การพัฒนาที่ไม่เสมอภาคและความเหลื่อมล้าทางสังคม
เป็นตัวขับเคลื่อนการค้ามนุษย์ภายใน ซึง่สามารถมอง
เห็นได้จากจานวนคดีทีเ่พิม่ขึน้เรื่อย ๆ ของเด็กหญิงชาว
ไทยจากครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางที่ถูกค้ามนุษย์ใน
ประเทศ เด็กหญิงเหล่าน้ีมาจากภาคตะวันออกเฉียง
เหนือของประเทศไทย โดยทั่วไปรู้จักในชื่อ ภาคอีสาน 
และสามารถพบเห็นเด็กเหล่าน้ีทางานในบาร์และสถานให้
บริการทางเพศทั่วประเทศไทย ผู้ค้ามนุษย์แสวงหา
ประโยชน์จากผู้หญิงเหล่าน้ีโดยการล่อลวงให้ค้าประเวณี
ด้วยการให้คามั่นสัญญาว่าจะได้ของหรู ๆ เส้ือผ้าดี ๆ สมา
ร์ทโฟน ฯลฯ แม้ว่าผู้หญิงเหล่าน้ีจะได้รับการศึกษาแล้ว
และมักรู้ดีว่ามีความเส่ียง แต่พวกเธอมองว่าการค้า
ประเวณีเป็นอาชีพที่ได้ค่าแรงสูงและมาพร้อมรูปแบบการ
ใช้ชีวิตทีห่รูหรา42

การค้ามนุษย์และการค้าประเวณีภายใน
ประเทศไทยมีช่ือเสียงในด้านการท่องเที่ยวทางเพศและการค้า
ประเวณีมานับสิบ ๆ ปีแล้ว ซึง่นับเป็นปญัหาทางสังคมทีเ่กิดขึน้
ต่อเน่ืองในประเทศ แม้ว่าจะมีส่วนสาคัญต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศก็ตาม

ชว่งทศวรรษปีพ.ศ. 1990 เมือ่รัฐบาลเริม่ปรับใชก้ฎหมายเพ่ือ
คุ้มครองผูที้ท่างานค้าประเวณี โดยเฉพาะเดก็ อดีตนายกฯ ของ
ไทย นายชวน หลีกภยั (พ.ศ. 2535-2538) ได้ประกาศใหม้กีาร
ปราบปรามการค้าประเวณีทีน่าโดยรัฐบาล แมว้า่การค้าประเวณี
เป็นและยงัคงเป็นเร่ืองถูกกฎหมายในประเทศไทย แตน่ายชวน 
หลีกภัยได้ปรับใช้กฎหมายเพ่ือปราบปรามและป้องกันการ
แสวงหาประโยชน์จากสตรีและหญิงโสเภณีและยกเลิกการค้า
ประเวณีของผูที้ม่อีายตุา่กวา่ 18 ปี43 ภายใตน้โยบายน้ี จงึไมม่เีดก็
หญิงคนใดทีอ่าจถูกบงัคับหรือขู่เข็ญใหค้้าประเวณี ถูกทรมาน
หรือถูกทารุณกรรม และมกีารดาเนินคดีกับผูช้ายทีคุ่มสถานให้
บริการทางเพศเพิม่มากขึน้

ในช่วงเวลาน้ี ดร.สายสุรี จุติกุล รัฐมนตรีประจาสานักนายกฯ 
ของอดีตนายกฯ และผู้สนับสนุนสิทธิเด็กได้ให้สัมภาษณ์โดย
อ้างว่า:

“ผู้ชายไทยคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงโสเภณีก็เหมือนกับ
การดื่มกาแฟหลังอาหาร พวกเขาไม่รู้สึกผิดเกีย่วกับเรื่องน้ีเลย 
[...] พ่อแม่บางรายเกียจคร้านและหวังอยากให้ลูกหาเงินมาให้
ตนเองได้เยอะ ๆ โดยไม่สนใจว่าลูกจะต้องทางานอะไร [...] 
แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายยกเลิกการค้าประเวณีของผู้ที่มีอายุต่
ากว่าเกณฑ์ แต่เจ้าหน้าทีร่าชการจานวนมากกลับไม่ให้ความ
ร่วมมือในเรื่องน้ี”44

เจ้าหน้าที่ตารวจได้จัดการเข้าปราบปรามอย่างรุนแรงท่ัว
ประเทศไทย โดยเข้าตรวจสอบตัวตนของเด็กสาวทีท่างานใน
บาร์ ไนท์คลับ และสถานให้บริการทางเพศ ในประเทศไทย
บังคับให้ประชาชนทุกคนทีม่ีอายุเกินกว่า 15 ปีบริบูรณ์ต้องพก
บัตรประชาชนติดตัว หากเด็กสาวคนใดไม่มีบัตรประชาชน ตารว
จมักสันนิษฐานว่าเด็กสาวดังกล่าวน่าจะมีอายุต่ากว่า 15 ปี ซึง่
การทางานเป็นโสเภณีของเธอถือเป็นการกระทาทีผ่ิดกฎหมาย

ด้วยเหตุน้ี และข้อเท็จจริงว่า 15 คือ อายุทีย่อมให้ร่วมประเวณี
ได้ในประเทศไทย ซึง่กลายเป็นทีย่อมรับอย่างรวดเร็วสาหรับ
เด็กสาวที่เข้าสู่การค้าประเวณีอย่างเปิดเผยตราบใดที่อายุเกิน 
15 ปี45 อุบัติการณ์น้ีเกิดขึน้แม้พระราชบัญญัติเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ระบุอย่างชัดเจนว่า
เป็นการกระทาผิดกฎหมายหากบุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ากว่า 
18 ปีทางานค้าประเวณี

ในปีพ.ศ. 2015 ตัวแทนของสานักงานตารวจแห่งชาติกล่าวว่า:

“เด็กทีถู่กค้ามนุษยส่์วนใหญ่ทีพ่บเป็นคนไทย และ “ ประเทศไทย
ทราบถึงระดับปญัหาของ การ

“

 ”

ประเทศไทยทราบถึงระดับปญัหาของ
การค้าเด็ก ประเทศไทยตระหนักดี เมื่อมี

การค้ามนุษย์ภายในเกิดขึน้ ปญัหาไม่ได้เปิดเผยสู่
สาธารณะ ประเทศไทยมักใช้พระราชบัญญัติอื่นแทน 

เช่น พระราชบัญญัติการค้าประเวณีหรือพระราช
บัญญัติแรงงาน ประเทศไทยไม่ใช้
พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ เพราะ

คิดว่ามีไว้สาหรับคดีทีม่ีการข้ามพรมแดนเท่าน้ัน

ผู้เชีย่วชาญด้านการโยกย้ายถิน่ฐาน กรุงเทพฯ
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เด็กหญิงบางคนอายุแค่ 12 ปีถูกส่งไปทางานในสถานให้บริการ
ทางเพศทั่วประเทศไทย ทางานเพื่อใช้หนี้ให้กับบิดา และช่วย
เหลือจุนเจือครอบครัวของตนให้อยู่รอด รูปแบบของแรงงานที่
ถูกผูกมัดนี้ไม่ต่างอะไรจากการเป็นทาส

ในปีพ. ศ. 1994 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังค (MLSW) 
ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการค้าประเวณีและ ‘การซื้อขาย
มนุษย์’ (คาว่า การค้ามนุษย์ ยังไม่มีการใช้กัน) คาดว่ามีเด็ก
หญิงประมาณ 1,500 คนจากเชียงราย ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่ง
ในภาคเหนือของไทยที่มีประชากรหญิง 600,000 คนเสี่ยง
ต่อการถูกขายเพื่อค้าประเวณ5ี1 จานวนดังกล่าวนี้เป็นตัวเลข
ประมาณการจากครูของเด็กหญิง 2,000 คนที่ทราบว่าถูกจา
นาโดยการตกเขียว

เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ
ที่ 1990 เป็นต้นมา และธรรมเนียม ตกเขียว จึงบรรเทาลงไป 
อย่างไรก็ตาม กรอบความคิดนั้นยังคงอยู่และบางครอบครัวยัง
คงคิดว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยอมรับได้

การค้าเด็กชาวเขา
คาว่า “ชาวเขา” เป็นคาทีใ่ช้อธิบายกลุ่มชนพื้นเมืองทีอ่าศัยอยู่
ในเทือกเขาทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย โดยมีภาษา วัฒนธรรม และความเชื่อของตนเอง52 
ประวัติความเป็นมาของการอพยพย้ายถ่ินฐานเริ่มต้นเมื่อกว่า 
2,000 ปีทีแ่ล้ว ในเวลาหลังจากน้ัน มีกลุ่มเชื้อสายทิเบต พม่า 
และจีนอพยพเข้ามาในประเทศไทย

กลุ่มชนพ้ืนเมืองเหล่าน้ีมักพบตั้งรกรากอยู่ในพ้ืนที่ทางเหนือ
ของจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย และตาก ในอดีต
ชุมชนชาวเขาได้คุกคามและสร้างปญัหาเล็กน้อยให้กับรัฐบาล
ไทย เมื่อเวลาผ่านไป มีการสนใจชาวเขามากขึน้เน่ืองจากการ
ปลูกฝ่ินซึ่งสร้างความเสียหายต่อพ้ืนที่ป่าของประเทศไทยเป็น
บริเวณกว้างส่งผลให้เกิดนโยบายการป้องกันยาเสพติดซึ่งทา
ให้การเพาะปลูกฝ่ินเป็นเรื่องผิดกฎหมาย

แม้ว่าองค์กร NGO และรัฐบาลร่วมกันทางานเพื่อสนับสนุนให้
ชุมชนชาวเขาปลูกพืชผลทดแทน แต่การขจัดการผลิตฝ่ินอย่าง
ฉับพลันจาก ‘สามเหลีย่มทองคา’ นาไปสู่ความไม่มั่นคง
ทางการเงินและความยากจนในหมู่ประชากรชาวเขาบางกลุ่ม53 
ด้วยโอกาสทีจ่ากัดในการสร้างรายได้ ครอบครัวชาวเขาหลาย
ครัวเรือนจึงต้องออกไปหางานในเมืองต่าง ๆ ของประเทศไทย

เด็กชาวเขาจานวนมากที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ถูกนาตัวมา
จากพ้ืนที่เขาอันกว้างใหญ่ไพศาลตามแนวชายแดนไทย-พม่า 
ในปจัจุบันมีเด็กชาวเขาเพียง 51% เข้าเรียนในโรงเรียนประถม
ศึกษาเมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ทั้งประเทศซึง่อยู่ที ่ 87% มีเด็กชาย
เพียง 35.6% และเด็กหญิง 29% ได้เรียนต่อในระดับ
มัธยมศึกษา ด้วยเหตุน้ีประชากรชาวเขาถึง 25% จึงไม่รู้หนังสือ
เมื่อเทียบกับอัตราเฉลีย่ทั้งประเทศซึง่อยู่ทีเ่พียง 2% เท่าน้ัน54

“

 ”

ไม่มีข้อมูลทีแ่ทจ้ริงเกีย่วกับปญัหา การคา้มนุษย์
ภายใน ข้าพเจ้าแน่ใจว่าเกิดขึน้เยอะ แต่แค่

ไม่มีข้อมูล ไม่มีใครไดศึ้กษาเกีย่วกับปญัหาน้ี...
ข้าพเจ้าไม่คดิว่า พวกเขากาลงัมองในจุดทีถ่กูต้อง 

เจ้าหน้าทีอ่งค์กร NGO เชียงใหม่

ค้าเด็ก ประเทศไทยตระหนักดี เมือ่ม ี การค้ามนุษยภ์ายในเกิดขึน้ 
ปญัหาไมไ่ด้เปิดเผยสู่สาธารณะ ประเทศไทยมกัใชพ้ระราช
บญัญัตอิืน่แทน เชน่ พระราชบญัญัตกิารค้าประเวณีหรือพระราช
บญัญัตแิรงงาน ประเทศไทยไมใ่ช ้ พระราชบญัญัตกิารค้ามนุษย์ 
เพราะ คิดวา่มไีวส้าหรับคดทีีม่กีารข้ามพรมแดนเท่าน้ัน ผู้
เชีย่วชาญด้านการโยกย้ายถิน่ฐาน กรุงเทพฯ “ ทางานค้าประเวณี 
แตป่ญัหาทีใ่หญ่ทีสุ่ด คือ การหาหลักฐานทีบ่ง่ชีถึ้งการแสวงหา
ประโยชน์ ท้ัง ๆ ทีเ่ด็กสาวส่วนใหญ่ทีค้่าประเวณีมอีายเุพียง 13-14 
ปเีท่าน้ัน บางคนทางานนอกเวลา แตบ่างคนทางานเป็นอาชพี มี
เด็กหญิงชาวไทยมากกวา่เด็กอพยพในธรุกิจน้ี” 46

ข้อมูลบ่งชี้ว่าเด็กไทยที่ถูกค้ามนุษย์โดยท่ัวไปพบในธุรกิจแบบ
ปิด เช่น สถานให้บริการทางเพศหรือโรงแรมขนาดเล็กในเมือง
และรีสอร์ทท่องเทีย่วใหญ่ ๆ ของประเทศไทย

บ่อยครั้งทีเ่ด็กสาวถือเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างเต็มใจ เน่ืองจาก
พวกเธอพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่เมื่อมีการจู่โจมเข้าตรวจ47 
แม้ว่าพวกเธอคงกลัวว่าจะถูกจับกุมเท่าน้ัน เป็นเรื่องทีย่ากมาก
สาหรับเจ้าหน้าทีต่ารวจและองค์กร NGO ทีจ่ะหาหลักฐานบ่งชี้
ถึงการแสวงหาประโยชน์และการค้ามนุษย์

เด็กสาวหลายคนที่ค้าประเวณีไม่ได้ระบุว่าตัวเองเป็นเหย่ือและ
ปฏิเสธทีจ่ะให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวน จึงทาให้ยาก
ทีจ่ะดาเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ ผู้ชายทีคุ่มสถานให้บริการทาง
เพศ และเจ้าของสถานให้บริการทางเพศ เจ้าหน้าทีต่ารวจไม่
สามารถสวมสถานะเหยื่อให้พวกเขาได้หากพวกเขาไม่ต้องการ 
ดังน้ันการดาเนินคดีจึงถูกนาขึ้นศาลภายใต้กฎหมายอ่ืนที่
เกีย่วข้องกับการคุ้มครองเด็ก การทารุณกรรมเด็กในประเทศ 
หรือแรงงานผิดกฎหมาย ซึง่ทาให้การรับรู้ถึงอุบัติการณ์การค้า
มนุษย์ภายในลดลงเรื่อย ๆ

“

 ”

ปญัหา คือ ธุรกิจการค้าประเวณีเป็นส่วน
หน่ึงของการท่องเที่ยว เป็นของคู่กันมา
ตลอด และถือว่า เป็นนายจ้างใหญ่ของ

แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์เพราะบ่งชี้ได้
ง่าย รู้ ๆ กันอยู่ว่าที่ไหนบ้าง 

นักสังคมสงเคราะห์เด็กชาวเขา ประเทศไทย

ตกเขียว
กลางทศวรรษปีพ.ศ. 1990 มีรายงานหลายชิน้เกีย่วกับ
ปรากฏการณ์ในประเทศไทยทีเ่รียกว่า ตกเขียว แปลว่า 
“green harvest” หมายถึง การจานาข้าวก่อนเก็บเกีย่วเพื่อกู้
ยืมเงิน48

ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทย เกษตรกรจานวนมาก
ยากจนเกินกว่าที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของตนขณะที่รอคอยให้
ต้นข้าวโตเต็มที ่ พวกเขาต้องจานาพืชผลแก่ผู้ปล่อยเงินกู้ใน
ท้องถิน่ซึง่เป็นวิธีการผ่อนชาระหน้ีคืนทีละน้อย คาว่า ตกเขียว 
เป็นคาที่มีการใช้มานานหลายสิบปีเพ่ือเน้นถึงความยากลา
บากของเกษตรกรในภาคเหนือของไทยที่พึ่งพาการเกษตร
เพื่อการอยู่รอด49

หลังจากวิกฤติทางการเงินของเอเชียในปีพ. ศ. 1997 
เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤติมากยิ่งขึ้นและ
เกษตรกรส้ินหวังมากขึน้ พวกเขาเริม่จานาลูกสาวแทนพืชผล
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับสินค้าวัตถุดิบหรือเป็นการจ่ายคืนเงินที่กู้
ยืมมา50
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ความยากจนเป็นตัวขับเคลื่อนสาคัญในการค้าเด็กท่ัวเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ครอบครัวชาวเขา 64% ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีความเป็นอยู่ต่ากว่าเส้นความยากจน (น้อยกว่า 
2 ดอลลาร์ต่อวัน) โดย 23% ของจานวนน้ียากจนมาก (น้อย
กว่า 1 ดอลลาร์ต่อวัน)55 

ครอบครัวทีย่ากจนขัดสนมีเหตุผลต่าง ๆ นานาทีย่ินดีตกเป็น
เหยื่อของผู้ค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเพราะต้องการเงินอย่าง
แสนสาหัสหรือเชื่อว่าวิถีทางของผู้ค้ามนุษย์น่าจะดีที่สุดสาห
รับลูกของตน เพราะลูกจะมีงานทา มีเงินทอง และมีโอกาสทีด่ี
ขึน้ในชีวิต บ่อยครั้งทีพ่วกเขาตั้งใจทิง้ลูกคนหน่ึงไปเพื่อให้
ปากท้องที่ต้องหาเลี้ยงน้อยลงไปหน่ึงคนน้ันเป็นวิธีเดียวที่
ช่วยให้ลูกคนอื่น ๆ อยู่รอด

กฎหมายปจัจุบันจากัดการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างเสรีของชาว
เขาภายในประเทศไทย ชาวเขาจานวนมากไม่มีบัตรประจาตัว
และเอกสารพื้นฐานทางราชการ ซึง่หมายความว่าพวกเขาไม่
สามารถโยกย้ายถิน่ฐานไปไหนได้ ประชากรชาวเขามักกลัวที่
จะย้ายออกไปจากพื้นทีข่องตน และจะมีความเส่ียงสูงหาก
ออกไปจากพื้นที ่ โดยปกติแล้ว สมาชิกของชนกลุ่มน้อยทีถู่ก
สังคมกีดกันเหล่าน้ีจะรู้สึกสบายใจที่จะออกไปจากท้องถิ่น
ของตนหากมีคนช่วยเหลือ และน่ีคือจุดทีน่ายหน้าสอดแทรก
เข้ามาแสวงหาประโยชน์ โดยการอานวยความสะดวกในการ
ลักลอกเข้าเมือง การโยกย้ายทีผ่ิดกฎหมาย และการค้าผู้ชาย 
สตรี และเด็ก

ระบบนายหน้าในไทยยังสามารถมองเห็นได้ว่ามีการถอดแบบ
กันมาในกัมพูชา พมา่ และลาว นายหน้าจะเข้าหาครอบครัวที่
ขัดสน ใช้ประโยชน์จากความสุ่มเส่ียง และการขาดเอกสาร
ราชการทาให้ครอบครัวเหยื่อเชื่อม่ันว่าพวกเขาสามารถหางาน
ทาหรือชว่ยใหล้กูได้เรียนตอ่ในเมอืงและอาเภอตา่ง ๆ ใน
ประเทศไทย เด็กชาวเขาจานวนมากซึง่ส่วนใหญ่เป็นเด็กสาวถูก
ค้าเข้าสู่ธรุกิจการค้าประเวณี

องค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ในเชียงรายกล่าวว่า:
“มีชายกลางคนช่วยอานวยความสะดวกในการขนเด็กสาว
จากชุมชนของเธอไปส่งให้กับแม่เล้า (หัวหน้าสถานให้บริการ
ทางเพศ) ในสถานให้บริการทางเพศ แม่เล้าจะเป็นคนคอย
ควบคุมเด็กสาว โดยปกติแม่เล้าเองก็เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
คนหน่ึงด้วยเช่นกัน”56

สาหรับการค้ามนุษยภ์ายใน ความยากลาบากอยา่งหน่ึงก็คือ
การจบักุมนายหน้าคนกลาง ซึง่โดยปกตแิมเ่ล้าจะถูกจบัแทนที่
จะเป็นนายหน้า
เด็กสาวชาวเขาจานวนมากที่ถูกค้าเข้าสู่ธุรกิจการค้าประเวณี
ไม่ค่อยได้ออกจากตัวจังหวัด อาจพบพวกเขาทางานอยู่ใน
สถานให้บริการทางเพศแถวเชียงรายและเชียงใหม่ ซึง่ช่วย
ให้การขนเหยื่อจากชุมชนต้นทางทาได้ง่ายขึน้ และลดงาน
ของนายหน้าทีต่้องติดต่อกับแม่เล้าเป็นประจาเพ่ือส่งเด็กสาว
เข้าสถานให้บริการทางเพศตามความต้องการ57

เพื่อลดความสุ่มเส่ียงของเด็กสาวชาวเขา หลายองค์กรใน
พื้นทีพ่ยายามจะขอบัตรประจาตัวให้กับเด็กพื้นเมือง บัตรประ
จาตัวทีอ่อกให้โดยรัฐบาลจะช่วยรับรองว่า บุคคลน้ัน ๆ ได้ขึน้
ทะเบียนอยู่ในฐานข้อมูลของไทย แม้จะไม่ได้มีสัญชาติไทย
ก็ตาม แม้ว่าบัตรดังกล่าวไม่ได้ให้สัญชาติแก่เด็กสาวชาวเขา 
แต่ทาให้มีบันทึกข้อมูลของเด็กสาวในระบบฐานข้อมูลและ
การติดตามที่สามารถช่วยลดความสุ่มเส่ียงและเพิ่มโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถสกัดจับระหว่างที่ผู้ค้ามนุษย์กาลัง
ลักลอบขนย้ายเด็ก

ในภาคเหนือของประเทศไทย องค์กรหลายแหง่ตา่งพยายามสร้าง
โรงเรียนสาหรับเด็กชาวเขาเพ่ือมอบโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

ส่ิงน้ีน่าจะเป็นเครื่องป้องกันการค้ามนุษย์ แต่น่าเสียดายทีบ่าง
โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองเพื่อจะรองรับได้หลายหมู่บ้าน ทา
ให้เด็กนักเรียนบางส่วนอาจต้องเดินทางไปโรงเรียน ซึง่ในบาง
ครั้งอยู่นอกเขตพื้นทีท่ีไ่ด้รับอนุญาต จึงทาให้ยิง่สุ่มเส่ียงทีจ่ะ
ถูกสกัดจับโดยผู้ค้ามนุษย์หรือเจ้าหน้าทีต่ารวจ

ความร่วมมือของเจ้าหน้าทีต่ารวจในการจับกุมนายหน้าและช่วย
เหลือเด็กเป็นปญัหาที่ได้รับรายงานจากผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที ่
แหล่งข้อมูลหน่ึงรายงานว่า:

“เน่ืองจากมีการทุจริตเกิดขึน้ในหมู่เจ้าหน้าทีต่ารวจ และสถาน
ให้บริการทางเพศหลายแห่งมีเจ้าหน้าทีร่าชการยศสูง [ตารวจ] 
เป็นเจ้าของ การค้าเด็กเพื่อส่งเข้าทางานในสถานให้บริการทาง
เพศจึงแทบเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะแก้ไข” 58

ในคดีเหล่าน้ี การสืบสวนจะถูกยับยั้งขัดขวางและถูกยกเลิกไป
โดยเจ้าหน้าทีผู่้มีอานาจในท้ายทีสุ่ด เด็กทีถู่กบ่งชีว้่าเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์อาจถูกส่งตัวไปศูนย์พักพิงของรัฐทีเ่หมาะสม และ
จะได้รับความคุ้มครองตามพิธีสารทีร่ะบุไว้โดย MSDHS ในคดี
อื่น ๆ เจ้าหน้าทีต่ารวจทราบดีว่ามีอะไรเกิดขึน้ในสถานให้บริการ
ทางเพศ แต่ไม่ยินดีทีจ่ะสืบสวนอย่างจริงจัง เว้นแต่จะถูกส่ือ
สืบสวนหรือถูกเพ่งเล็งโดยส่ือต่างชาติ นับตั้งแต่ประเทศไทย
ถูกเลื่อนลงมาอยู่ระดับที ่ 3 ในรายงาน TIP และขยับขึน้มาอยู่
ในกลุ่มทีต่้องจับตามองเป็นพิเศษ จึงมีความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าในการประกาศให้ประชาคมโลกได้ทราบว่า ประเทศไทย
มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์อย่างกระตือรือร้น

ในด้านของฐานข้อมูลกลางสาหรับคดีการค้ามนุษย์ 
MSDHS มีอานาจที่จะทาได้ ซึ่งได้เริ่มต้นแล้วแต่ก็

เงียบไป เรามีรายงานที่เก็บรวบรวมจานวนคดีค้ามนุษย์
ท้ังหมดไว 

จากสานักงานตารวจแห่งชาติและ DSI และรวมเข้าไว้
ด้วยกัน ถ้าคุณถามว่าเจ้าหน้าทีต่ารวจได้ตัวเลขน้ีมา

อย่างไร ตัวเลขน้ีมาจากแบบฟอร์มทีเ่รียกว่า พ-ส-ท-ร 01 
ซึง่มีไว้เพื่อบันทึกคดีค้ามนุษย์จากสถานีตารวจแต่ละแห่ง

ในประเทศไทยเท่าน้ัน และจะถูกส่งไปรวมกับจานวน
ทั้งหมดที ่MSDHS มี 

แต่ MSDHS ยังคงไม่ประสบความสาเร็จในการเปิดตัว
ฐานข้อมูลกลาง เจ้าหน้าทีต่ารวจคอยติดตามคดีแม้จะมี
การส่งเรื่องต่ออัยการผู้ตัดสินว่าจะนาคดีขึน้สู่ศาลหรือไม่ 

เราอาจคิดว่าเป็นการค้ามนุษย์ แต่ท้ายทีสุ่ดก็อยู่ทีค่า
ตัดสินของศาล

จะมาคาดหวงัใหเ้รารวมจานวนท้ังหมดเหล่าน้ีได้อย่างไร
ในเมือ่ไมม่รีะบบจดักลุ่มข้อมลูท้ังหมดจากพันธมิตรแตล่ะ
รายของเรา? แม้แตจ่านวนทีอ่ยูใ่นศูนยพั์กพิงก็ไมต่รงกับ
จานวนทีเ่ราม ีเพราะพวกเขาไมไ่ด้นับเหยือ่ทีไ่มไ่ด้อยูใ่น

ศูนยพั์กพิง นับเฉพาะเหยือ่ทีพ่วกเขามเีท่าน้ัน [ซึง่รวมกับ
เหยือ่จากการทารุณกรรม] มเีหย่ือหลายคนทีไ่มต่อ้งการ
พักอยู่ในศูนยพั์กพิง แมแ้ตบ่างคดีในสานักงานตรวจคน
เข้าเมอืงก็ถูกส่งไปทีเ่จา้หน้าทีต่ารวจประจาท้องทีเ่ท่าน้ัน 
ไมม่ใีครสามารถยืนยนัจานวนใด ๆ ได้เลย สถิตทีิเ่รามี
ท้ังหมดเป็นแค่ตวัเลขทีอ่ยูบ่นกระดาษ เท่าน้ัน ในท้าย
ทีสุ่ดเจ้าหน้าทีต่�ารวจคือ ผูรั้บผดิชอบดูแลระบบฐาน

ข้อมลูน้ี
สานักงานตารวจแห่งชาติ กรุงเทพฯ

“

 ”
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“มีชายกลางคนช่วยอานวยความสะดวกในการขน
เด็กสาวจากชุมชนของเธอไปส่งให้กับ “แม่เล้า” 

โดยตรง ในสถานให้บริการทางเพศ แม่เล้าจะเปน็
คนคอยควบคุมเด็กสาว โดยปกติแม่เล้าเองก็เปน็

เหยือ่การค้ามนุษย์คนหน่ึงด้วยเช่นกัน”

ผู้อานวยการองค์กร NGO จังหวัดเชียงราย

†     
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บทที ่3
การค้ามนุษย์จากกัมพูชา

*
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กัม
พูช

า ความเปน็มา
ประเทศไทยดึงดูดแรงงานอพยพจากกัมพูชาต้ังแต่ช่วง 
ทศวรรษปีพ.ศ. 1990 และมีชาวกัมพูชาจานวนมหาศาล 
ท�างานในประเทศไทยท้ังแบบถูกกฎหมายและผิด
กฎหมาย ในปีพ.ศ. 2014 ชาวกัมพูชากว่า 880,000 คน
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานอพยพในประเทศไทย59 
อย่างไรก็ตาม แรงงานเหล่าน้ีคิดเป็นราว 5% ของประชากร
ชาวกัมพูชาในประเทศไทยเท่าน้ัน

รัฐบาลไทยพยายามที่จะกีดกันแรงงานอพยพชาวกัมพูชา
ที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเน่ืองโดยการจา
กัดให้แรงงานชาวกัมพูชาทางานได้เฉพาะในธุรกิจที่มีงาน
ทีใ่ห้ค่าแรงต่า สกปรก อันตราย และต่าต้อย60

มีเด็กกัมพูชานับพันถูกแยกจากระบบทะเบียนแห่งชาติ
และกลายเป็นคนไร้สัญชาติ ในจานวนประชากรทีม่องไม่
เห็นน้ีเป็นเด็ก ๆ ทีต่ิดตามพ่อแม่เข้ามาในประเทศไทย เช่น
เดียวกับเด็กที่ข้ามชายแดนมาเพียงลาพังหรือด้วยการอา
นวยความสะดวกของนายหน้าหรือผู้ลักลอบขนคนเข้า
เมือง โดยมีโอกาสการค้ามนุษย์ทีม่ีนัยสาคัญ

ระหว่างปีพ.ศ. 1975-1979 กัมพูชาถูกปกครองโดยเขมร
แดงซึ่งเป็นระบอบที่ไร้มนุษยธรรมที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ
และการทาลายล้างทางสังคม ภายใต้ระบอบเผด็จการของ
นายพล พต ชาวกัมพูชาประมาณ 2-3 ล้านคนถูกสังหาร
หมู่โดยการนาของรัฐและการกดขีข่่มเหงทารุณ61 ต่อมา
กัมพูชาถูกปกครองโดยเวียดนาม โดยกองกาลังติดอาวุธ
ได้พังทลายระบอบการปกครองของนายพล พตอย่างราบ
คาบในพ.ศ. 1979

หลังสงครามกลางเมืองและความไร้เสถียรภาพทางการ
เมืองหลายทศวรรษ ชาวกัมพูชายังคงต่อสู้กับความ
ยากจนที่ครอบงาและโอกาสทางเศรษฐกิจที่จากัด
ภายในประเทศของตน ชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาทางาน
ในประเทศไทยเพ่ือรายได้เพียง 3,000 บาทต่อเดือน 
(หรือราว 2-3 ดอลลาร์ต่อวัน)

ความยากจนเป็นตัวเร่งที่สาคัญในการย้ายถิ่นฐานที่ไม่
ปลอดภัยจากกัมพูชาสู่ประเทศไทย โอกาสทางการศึกษาที่
จากัด ความรุนแรงในครอบครัว ชีวิตครอบครัวทีผ่ิดปกติ 
และชุมชนที่มีความแตกแยกทางสังคมยังถือเป็นปจัจัย
สาคัญ ด้วยโอกาสในการจ้างงานอันน้อยนิดเพื่อหาเลีย้ง
จุนเจือครอบครัวใกล้กับชายแดน ประเทศไทยจึงเป็น
เสมือนแสงแห่งความหวังอันริบหรี่

ชาวกัมพูชานับไม่ถ้วนอพยพข้ามพรมแดนเข้ามาใน
ประเทศไทยทุกวัน เน่ืองด้วยความมั่งค่ังและโอกาสใน
ประเทศน้ี ในหมู่บ้าน O’Russey จังหวัดสตึงแตรง วัยรุ่น 
95% แจ้งว่าพ่อหรือแม่หรือท้ังพ่อและแม่ทางานใน
ประเทศไทย วัยรุ่นคนหน่ึงกล่าวว่า “ทุกคนอยากไป
ประเทศไทยกันท้ังน้ัน เพราะมีงานให้ทา ไม่มีงานอะไรให้
ทาที่น่ี” 62

ประวัติศาสตร์อันแสนโหดร้ายของกัมพูชาฝงัอยู่ในจิตใต้
สานึกของผู้ใหญ่ชาวกัมพูชาจานวนมาก พวกเขาคิดแต่
เรื่องความอยู่รอดไม่ว่าจะต้องทาอะไรก็ตาม ซึง่ก่อให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมทีเ่อื้อต่อการค้ามนุษย์ พวกเขาไม่ได้ให้
คุณค่าเรื่องการศึกษา ผู้ใหญ่หลายคนเองไม่ได้เรียน
หนังสือเน่ืองจากสงคราม คิดแต่เรื่องการมีชีวิตอยู่เพียง
อย่างเดียว “ถึงแม้เราได้เรียนหนังสือ แต่จะมีงานอะไรให้
เราทาหลังจากน้ัน? แล้วจะทาไปเพื่ออะไรล่ะ?” ผู้ใหญ่คน
หน่ึงจากหมู่บ้านในจังหวัดสตึงแตรง ประเทศกัมพูชาตั้งคา
ถาม63

อาหารเป็นข้อกังวลหลักและสาคัญทีสุ่ด การเข้าถึงการศึกษา
ที่น้อยรวมกับความยากจนขัดสนเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
ไม่ผิดเพีย้นกับสถานการณ์ของชาวเขาในประเทศไทย และส่ง
เสริมให้เกิดระบบการค้าเด็กทีม่ีความซับซ้อนซึง่ไม่พบในสถิติ
ข้อมูลของรัฐ

กัมพูชาในฐานะทีเ่ปน็ประเทศต้นทาง
ศูนย์แรกรับปอยเปต (PTC) รายงานว่า รูปแบบการค้าเด็ก
จากประเทศกัมพูชาสู่ประเทศไทยอยู่ ในพ้ืนที่ตามแนว
ตะเข็บชายแดน รายงานของผู้ที่กลับมาจากประเทศไทย
ระบุว่า เหย่ือที่เป็นเด็กราว 80-90% มาจากจังหวัดบันทาย
มีชัย (ปอยเปต) และอาเภอ O’Chroy ในพ้ืนที่เหล่าน้ีมีเส้น
ทางเข้าสู่ประเทศไทยที่ไม่เป็นทางการนับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะ
เป็นผ่านป่า ทุ่ง และเส้นทางภูเขา

เพียงเมืองพัทยาโดยลาพังก็พบเหยื่อทีเ่ป็นเด็กกว่า 90% ซึง่
มีการบ่งชีว้่าถูกจับมาหรือขายมาจากปอยเปต64

ปอยเปต ครั้งหน่ึงเคยเป็นพื้นทีร่กร้างว่างเปล่าหลังสงคราม 
ทุกวันน้ีได้กลายเป็นเมืองทีม่ีการขยายตัวมากขึน้ โดยส่วน
ใหญ่ก็เน่ืองมาจากการอพยพย้ายถิ่นขนานใหญ่เข้ามาใน
ประเทศไทย ด้วยเหตุน้ีและการเปิดตัวของบ่อนคาสิโนหลาย
แห่งในเมือง ปอยเปตจึงได้รับการประกาศให้เป็น “เขต
เศรษฐกิจในอนาคต” โดยรัฐบาลกัมพูชา65 นัก
สังคมสงเคราะห์ท่านหน่ึงกล่าวว่า “ไม่มีใครอยู่ปอยเปตมา
ตั้งแต่แรกเริม่ ครอบครัวย้ายถิน่ฐานมาอยู่ทีน่ี่ในช่วงสิบปีที่
ผ่านมาก็เพราะต้องการทางานในประเทศไทย”66

ปอยเปตมีจุดผ่านแดนมายังประเทศไทยที่ผิดกฎหมาย
มากกว่า 20 จุด ส่วนใหญ่สามารถเข้าออกได้ง่ายและไม่มีเจ้า
หน้าทีต่ารวจควบคุมดูแล ความพยายามจากองค์กรระหว่าง
ประเทศที่ทางานอยู่ในพ้ืนที่ทาให้มีการตรวจสอบอย่างเข้ม
งวดตามแนวชายแดนปอยเปตในบางโอกาส ทาให้การ
ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยทาได้ยากขึน้67 ในช่วงเวลาน้ี 
ชาวกัมพูชาสามารถเดินทางอีก 2-3 ไมล์ไปยังเมืองชายแดน
อีกเมืองชื่อว่า มาลัย ซึง่มีจุดผ่านแดนทีผ่ิดกฎหมายมากกก
ว่า 10 จุดทีเ่กือบไม่มีการรักษาความปลอดภัย ในมาลัย ตาม
รายงานระบุว่าพวกเขาสามารถจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่
กัมพูชาบางคนเพียง 500 เรียลเพื่อข้ามพรมแดนมาตลาด
ไทยอย่างผิดกฎหมายได้

คนขายของบนถนนคนหน่ึงทีท่างานในมาลัยกล่าวว่า: 

“การข้ามไปประเทศไทยจากทีน่ี่ทาได้ง่ายมาก มีหลายเส้น
ทางทีซ่่อนอยู่หลังบ้านคน และยังมีสินค้าเถื่อนขนเข้าออก
ด้วยเช่นกัน มีหนทางข้ามไปประเทศไทยและมีคนยินดีช่วย
คุณข้ามไปตลอดเวลา” 68

มีชาวกัมพูชากว่า 20,000 คนเข้าออกประเทศไทยทุกวัน
เพื่อมาค้าขาย ทางานก่อสร้าง และทางานในตลาดโรงเกลือ 
เด็กนับร้อยข้ามพรมแดนมาขอทานในตลาดไทย พวกเขาเป็น
เหยื่อทีสุ่่มเส่ียงทีอ่าจถูกนายหน้าพาไปส่วนอื่น ๆ ของ
ประเทศไทยเพื่อขอทานหรือค้าประเวณี69

เด็กกัมพูชาเป็นหน่ึงในกลุ่มที่สุ่มเส่ียงที่สุดที่ถูกค้าเข้ามาใน
ประเทศไทย เจ้าหน้าทีท่ีท่างานในศูนย์พักพิงเหยื่อการค้า
มนุษย์ของรัฐในประเทศไทยระบุว่า ชาวกัมพูชามีความเส่ียง
โดยเฉพาะ เน่ืองจากสถานการณ์และความยากจนทีพ่วกเขา
ต้องดารงชีวิตอยู่ เด็กหลายคนมาจากหมู่บ้านและสลัมใน
สภาพทีอ่ยู่อาศัยทีข่ัดสนและสกปรก โดยมีการเข้าถึงน้า
สะอาด โรงเรียน บริการดูแลสุขภาพ และแม้แต่โภชนาการขั้น
พื้นฐานน้อย70
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พ้ืนที่สองแห่งที่เด็กมักถูกลักพาตัวหรือเช่าจากพ่อแม่เพ่ือไป
ขอทานในประเทศไทย คือ สลัม Pali Lai และสลัม Del Sor 
ทั้งสองสลัม 29 กัมพูชา รวมกันมีเด็กอาศัยอยู่กว่า 300 คน72 
ที่ดาเนินชีวิตด้วยความเส่ียงสูงจากการถูกค้ามนุษย์และ
แสวงหาประโยชน์ 

เด็กเหล่าน้ีส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายขณะที่พ่อแม่ทา
งานอยู่ในประเทศไทย เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนและใช้ชีวิตช่วง
กลางวันอยู่ตามท้องถนน และเมื่อตกกลางคืนก็ไปขอทาน
แถวบาร์และบ่อนคาสิโนในพื้นที ่ แม้ว่าจะมีโรงเรียนอยู่ไม่ไกล 
แต่ยังมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบังคับที่ครอบครัวไม่
สามารถและไม่ยินดีทีจ่ะจ่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่พ่อแม่ทีไ่ม่
ได้เรียนหนังสือมักไม่เห็นคุณค่าของการศึกษา ด้วยเหตุน้ีจึง
ทาให้เด็กไม่ได้ไปโรงเรียน เตร็ดเตร่อยู่ตามท้องถนนหรือไซต์
ก่อสร้าง ซึง่ทาให้อาจตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ามนุษย์ได้ง่าย

เส้นทางการค้ามนุษย์จากกัมพูชาสู่ไทย
สาหรับหลายครอบครัวทีข่ัดสนมาก การขอหนังสือเดินทาง
เพ่ือเดินทางมาประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีค่าใช้
จ่ายสูงและจะต้องเดินทางไปนครหลวง น่ันคือกรุงพนมเปญ 
เพ่ือด�าเนินการขอกับทางการซึ่งใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่าย
สูง การเดินทางสาหรับครอบครัวทีอ่าศัยอยู่ชายแดนไทย-
กัมพูชาใช้เวลาประมาณแปดชั่วโมง แม้จะมีหนังสือเดินทาง
ก็ตาม แต่ชาวกัมพูชาก็ยังถูกกีดกันไม่ให้ข้ามพรมแดนอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองหลายคน
แสวงหาประโยชน์จากความสุ่มเส่ียงและการขาดการศึกษา 
โดยเรียกร้องสินบนเพื่อผ่านด่านโดยไม่ต้องมีเอกสารใด ๆ73

อีกทางเลือกหน่ึงสาหรับชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ตามแนว
พรมแดน คือ การขอบัตรผ่านแดนซึง่สามารถขอในพื้นทีแ่ละ
ราคาไม่แพง74 อย่างไรก็ตาม สาหรับหลาย ๆ คนมองว่าเป็น
เรื่องไร้ประโยชน์ เสียเวลา และราคาแพงสาหรับการขอ
เอกสารราชการ ในเมื่อมีวิธีการนับไม่ถ้วนในการข้ามพรมแดน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ปอยเปตเพียงแห่งเดียวมีจุดผ่านแดนไปประเทศไทยที่ไม่
เป็นทางการหรือผิดกฎหมายกว่า 20 จุด จุดผ่านแดนทีไ่ม่
เป็นทางการเหล่าน้ีประกอบด้วยป่า ทุ่ง แม่น้าสายเล็ก ๆ และ
แม้แต่ประตูเล็ก ๆ ทีท่อดมาจากบ่อนคาสิโนในเมือง จุดผ่าน
แดนเข้าประเทศไทยทีผ่ิดกฎหมายมีชื่อต่าง ๆ เช่น ดอกไม้
หรือแตงโม เด็กวัยรุ่นคนหน่ึงกล่าวว่า “ชื่อเหล่าน้ีมักจะมีการ
เปลีย่นตลอดเวลา และมีการเพิม่จุดผ่านแดนใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
เป็นเรื่องง่ายมากทีจ่ะเข้าประเทศไทย โดยปกติใช้ดอกไม้ บาง
ครั้งฟรี บางครั้งต้องจ่าย 20 บาท” 75

โดยท่ัวไปเด็กโตจะเข้าประเทศไทยโดยลาพังเพ่ือหางานทา
และจบลงด้วยการเข้าไปสู่สถานการณ์ที่ถูกแสวงหาประโยชน์ 
เด็กเล็ก โดยเฉพาะเด็กสาว โดยทั่วไปจะเข้าประเทศไทยโดย
ได้รับความช่วยเหลือจากนายหน้า เด็กทีเ่ข้าประเทศไทยกับ
นายหน้ามักเป็นเด็กทีถู่กพ่อแม่ขายมา ให้เช่า หรือถูกลักพา
ตัวโดยกลุ่มนายหน้า ซึง่เล็งเป้าไปทีส่ลัมและหมู่บ้านในปอย
เปต76

ตามรายงานระบุว่า นายหน้าหลายคนทีค่้าเด็กเข้ามา
ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายใช้จุดผ่านแดนแตงโม ทีน่ี่นาย
หน้าจ่ายเงินให้เจ้าหน้าทีต่ารวจกัมพูชาบางคน 20 บาทเพื่อ
เข้าประเทศไทยผ่านทางประตูเล็ก ๆ ซึง่นาไปสู่ตลาดไทยที่
คับคั่ง ทีน่ี่เด็กจะถูกพาไปส่วนอื่น ๆ ของประเทศไทย77 เจ้า
หน้าทีจ่ากองค์กร NGO ประจาท้องถิน่ของกัมพูชาไม่
สามารถเข้าใกล้จุดผ่านแดนจุดน้ีได้เน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่
ตารวจคุ้มกันอย่างแน่นหนา.

บทบาทของพ่อแม่ในการค้าเด็กกัมพูชา
กฎหมายทีจ่ากัดของกัมพูชาเกีย่วกับสิทธิเด็ก ทาให้เด็กได้รับ
ความคุ้มครองจากกฎหมายต่า ไม่ใช่เรื่องผิดปกติทีพ่่อแม่ชาว
กัมพูชาจะมีส่วนในการค้า ลูกของตนเอง ในบาง

สถานการณ์ พ่อแม่จะ “ให้เช่า” หรือขายลูกของตนให้กับนาย
หน้าในราคาเทียบเท่ากับ 1,500-3,000 บาทไทย78 ซึง่เป็น
เรื่องธรรมดา ๆ ทีพ่บเห็นมากกว่าการลักพาตัวเด็กของผู้ค้า
มนุษย์ เด็กทีสุ่่มเส่ียงมากทีสุ่ดในการถูกลักพาตัวด้วยวิธีน้ี คือ 
เด็กขอทานในตลาดโรงเกลือบริเวณฝั่ งชายแดนไทย

ในบางกรณี พ่อแมที่อ่พยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยพาลกู 
ๆ ไปขอทานตามถนนด้วยในเวลากลางคืน หากถูกจบัโดยเจา้
หน้าทีไ่ทย พ่อแมจ่ะถูกจบัขังคุก ส่วนลกูจะถูกส่งกลบักัมพูชา
เข้าไปอยูใ่นศูนยพั์กพิงของรัฐ โดยจะพักอยู่ทีน่ั่นจนกว่าจะหา
ทีพั่กทีเ่หมาะสมทีอ่ืน่ได้79 บางคร้ังเด็กจะอยูใ่นศูนย์พักพิงเป็น
เดือนหรือแม้แต่เป็นปีจนกระท่ังเด็กโตพอที่จะออกไปจาก
ศูนยพั์กพิงได้

พ่อแม่ชาวกัมพูชาบางคนถือว่าลูกเป็นการลงทุนและไม่เห็น
คุณค่าทีจ่ะส่งลูกไปเรียนหนังสือ บ่อยครั้งทีพ่่อแม่เองตกเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์และเร่ิมทางาน
ตั้งแต่ยังเด็ก เด็กวัยรุ่นคนหน่ึงในหมู่บ้าน O’Russey อธิบาย
ว่า “ถูกพ่อเฆีย่นตีเพราะอยากไปโรงเรียน พ่อไม่เข้าใจเหตุผล
ทีห่นูอยากไปโรงเรียน พ่ออยากให้หนูทางานเพื่อหาเงินมาให้
เขา” 80

ผู้ใหญ่จานวนมากในปอยเปตมีปญัหาในการจ่ายคืนเงินที่กู้
ยืมและหน้ีสิน และไม่เห็นประโยชน์ในการออมเงินรายได้ไว้
เพื่อชาระคืนเงินกู้ยืมของตน นักสังคมสงเคราะห์ในปอยเปต
กล่าวว่า “พ่อแม่ไม่จ่ายหน้ีส้ินด้วยเงินรายได้ของตนเพราะคิด
ว่าน่ันเป็นหน้าทีข่องลูก ๆ”81 ในบางกรณี เด็กทีถู่กส่งตัวกลับ
ประเทศและกลับไปอยู่กับครอบครัวหลังจากถูกค้าเข้ามาใน
ประเทศไทยติดต่อนายหน้าและยอมตกเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์อีกครั้ง เพราะถูกกดดันให้หาเงินมากจนทาให้กลัวทีจ่ะ
กลับบ้านมือเปล่า82

“

 ”

ความยากจนบีบบังคับให้พ่อแม่ขายลูก พ่อแม่
บางคนรู้ดีว่าลูกของตนจะมีจุดจบอย่างไร แต่
ถ้าเด็กสามารถช่วยหาเงินให้ได้ ก็น่าเส่ียงทีจ่ะ

ปล่อยให้ลูกไปทา

นักสังคมสงเคราะห์ ปอยเปต

นอกจากน้ีเน่ืองจากขาดการวางแผนครอบครัวและการศึกษา
ตามแนวชายแดน หลายครอบครัวจึงมีลูกถึง 10 คนซึง่พวก
เขาหาเงินเลีย้งดูไม่ได้ แม่ลูก 8 คนหน่ึงในปอยเปตถูกพบ
ขณะกาลังขอทานอยู่กับลูกน้อยวัย 4 ปีแถวบ่อนคาสิโนใน
ตอนกลางคืนกล่าวว่า:

“ฉันมีลูก 8 คน สองคนกาลังทางานในประเทศไทย ไม่ทราบ
ว่าทีไ่หน ฉันรู้ว่าพวกเขาจะกลับมา คนหน่ึงเคยไปอยู่
ประเทศไทยและกลับมาเมื่อไม่กีเ่ดือนก่อน ฉันอยากส่งลูกคน
น้ีไปด้วยเหมือนกัน [ชีไ้ปทีเ่ด็กน้อยวัย 4 ปี] แต่สามีอยากให้
เก็บเขาไว้เพื่อขายเลือดของเขา” 83

สาหรับครอบครัวเหล่าน้ี การให้เช่าเด็กถือเป็นช่องทางหน่ึงที่
ช่วยให้อยู่รอดในสถานการณ์ทีย่ากลาบากน้ี ความยากจนที่
รุนแรงบีบให้พ่อแม่ต้องตัดสินใจในเรื่องทแสนอึดอัดน้ี แต่
ธรรมเนียมปฏิบัติน้ีกาลังเติมเช้ือเพลิงให้กับระบบการค้า
มนุษย์
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ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะ
เป็นผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่ อายุราว 

20-50 ปีจานวนมากไปทางานใน
ประเทศไทย ทิง้ลูกไว้ให้ปู่ย่าตา
ยายดูแล หมู่บ้านอยู่ใกล้กับจุด

ผ่านแดนทีผ่ิดกฎหมายจึงมีหลาย
กรณีทีเ่ด็กสาววัยรุ่นถูกค้ามนุษย์
นาเข้ามาในประเทศไทย นายหน้า
ชาวไทยมาเยีย่มหมู่บ้านเป็นประจา 
ในกรณีส่วนใหญ่ ปู่ย่าตายายหรือ
สมาชิกในครอบครัวจ่ายเงินให้กับ
นายหน้า 2,000 บาทเพื่อให้พา

เด็ก ไปทางานในประเทศไทย และ
จ่ายเงินเพิม่หากต้องการให้ส่งเงิน
รายได้ของเด็กกลับมาให้เป็นประ

จา เด็กส่วนใหญ่จบลงด้วยการเป็น
ขอทานตามท้องถนน ในขณะที่

เด็กสาวจบลงด้วยการทางานเป็น
หญิงโสเภณี

หมู่บ้าน 1
หมู่บ้านแห่งน้ีอยู่ในชนบททีอ่ยู่ห่าง

ไกลและไม่มีการเข้าถึงโรงเรียน
รัฐบาล โรงเรียนทีไ่ม่เป็นทางการ
ถูกจัดตั้งขึน้โดยผู้นาชุมชนเพื่อให้
เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้น
ฐานได้ เด็กส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ
ปู่ย่าตายายทีไ่ม่รู้หนังสือและไม่มี

การศึกษา เด็กทีน่ี่ค่อนข้างสุ่มเส่ียง
เน่ืองจากอยู่ห่างไกลและมีโอกาส
เข้าถึงส่ิงจาเป็นขั้นพื้นฐานเพียง
เล็กน้อย เน่ืองจากเด็กไม่ได้ลง

ทะเบียนเรียนในโรงเรียนรัฐบาล จึง
ไม่มีใครจะรู้ได้หากพวกเขาหายไป 
เด็ก ๆ ถูกปล่อยอย่างทิง้ขว้าง มี
ชีวิตทีเ่บื่อหน่าย และอยากได้

โอกาสทีจ่ะถูกนา ไปประเทศไทย
ซึง่เป็นทีท่ีพ่วกเขาสามารถทางาน
และสัมผัสกับวิถีชีวิตใหม่และทัน

สมัย

มีจุดผ่านแดนทีผ่ิดกฎหมายอยู่ใน
ใจกลางหมู่บ้าน หัวหน้าหมู่บ้าน

เคยเป็นผู้จัดหาตัวหลักทีจ่ัดส่งเด็ก
กัมพูชาเข้า ประเทศไทย เขาเก็บ

เงินจากครอบครัวทีย่ากจนเป็นค่า
ภาษี ครอบครัวทีจ่่ายเงินไม่ได้

สามารถขายลูกให้กับเขาแทนได้ 
เขาจะขายเด็กส่วนใหญ่ให้กับกลุ่ม

มิจฉาชีพและกลุ่มขอทานใน
ประเทศไทย แต่จะเก็บเด็กสาว ๆ 
ไว้ในบ้านของเขาเพื่อเป็นทาสใช้

งานภายในบ้านและมีเพศสัมพันธ์ 
เมื่อเขาถูกจับกุมและคุมขัง การค้า
เด็กหนุ่มสาวลดลง แต่ยังคงมีอยู่ 
ชาวกัมพูชาหลายคนเดินทางเข้า

ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายเพื่อ
ทางาน มีหลายคนพาลูกไปด้วย

หมู่บ้าน 3หมู่บ้าน 2

ระบบนายหน้าในกัมพูชา
การค้าเด็กจากกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยมีระบบนาย
หน้าที่ซับซ้อนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ค้ามนุษย์
ทีซ่ับซ้อน ด้วยโอกาสในการทางานทีน้่อยและสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจทีไ่ม่เสถียรภาพในปอยเปต ผู้คน
จานวนมากจึงเข้าร่วมในธุรกิจและเครือข่ายการค้ามนุษย์
โดยไม่รู้เน้ือรู้ตัว บางคนให้บริการโดยการช่วยผู้คนใน
ครอบครัวที่ยากจนที่ต้องการทางานในประเทศไทยข้าม
พรมแดนอย่างผิดกฎหมาย สาหรับบางคน น่ีถือเป็น
ธุรกิจที่สร้างผลกาไรเป็นกอบเป็นกามากเกินกว่าที่จะ
ต้องพะวงกับเรื่องความเส่ียงเล็ก ๆ น้อย ๆ จากการถูก
จับกุมและลงโทษ 

แม้ว่าการจับและการลักพาตัวจะเกิดข้ึนในเมืองชายแดน
ของกัมพูชา แต่เด็กชาวกัมพูชาทีถู่กค้ามนุษย์ส่วนใหญ่จะ
ถูกเช่ามาจากพ่อแม่โดยนายหน้า นายหน้าจะสร้างความ
สัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้คนในสลัมและหมู่บ้าน และในบาง
กรณีก็สร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตารวจในท้องที่
และเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง85 โดยปกติแล้ว นายหน้า
จะพุ่งเป้าไปที่ครอบครัวที่มีลูกหลายคนโดยใช้ช่องโหว่
จากความยากจนและความส้ินหวังในการตอบสนอง
ความต้องการของลูก 

นายหน้าบางคนจะเช่าเด็กจากพ่อแม่โดยตรง โดยสัญญา
ว่าจะส่งคืนเด็กเมื่อสัญญาการจ้างงานหรือกิจกรรมที่ไม่
เป็นทางการเสร็จส้ิน86 พ่อแม่ยินดีและยอมให้พาลูกของ
ตนไปประเทศไทยโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องส่งคืนเด็กอย่าง
ปลอดภัย มีการศึกษาทีด่ีขึน้ และมี “ประสบการณ์การทา
งาน” เป็นเรื่องทีถ่กเถียงกันว่าพ่อแม่ของเด็กรู้หรือไม่ว่า
ลูกของตนจะถูกแสวงหาประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเมื่อ

อยู่ในประเทศไทย

นายหน้ารายอื่นซื้อเด็กแบบขายขาดโดยไม่มีสัญญาว่าจะ
ส่งคืน พวกเขาโน้มน้าวพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของเด็กว่า
ตนกาลังช่วยเหลือเด็กและครอบครัวถ้วนหน้า พวกเขาจะ
เสนอว่าจะส่งเงินรายได้ส่วนหน่ึงของเด็กมาให้พ่อแม่ทุก
เดือน แม้ว่าจะมีการเรียกเก็บเงินเพิม่87

ในปอยเปต ผูอ้านวยการศูนยพั์กพิงเหยือ่การค้ามนุษย์
คนหน่ึงกล่าววา่:

“ระบบนายหน้ายังคงใช้ได้ดีในปอยเปตเพราะมีการ
จับกุมน้อยมาก เด็กถูกบังคับขู่เข็ญและมักจะกลัวจึงไม่
กล้าปริปากบอกว่านายหน้าเป็นใคร” 88

ในกรณีการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ทีบ่ันทึกโดย New 
Family Center ระบุว่านายหน้าจะเกีย่วข้องกับทั้ง
กระบวนการค้ามนุษย์ นายหน้าจะพาเด็กจากครอบครัว 
ขนเด็กไปส่งถึงจุดปลายทางโดยตรง ไม่มีการส่งมอบตัว
ทีช่ายแดน 

ตัวอย่างของชุมชนต้นทางในกัมพูชา84

“

 ”

ผู้ด�าเนินการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก ใน
หลากหลายช่องทาง เด็กทีถู่กค้ามนุษย์จะ

อยู่ในธุรกิจใดน้ันขึน้อยู่กับอายุของเด็ก เช่น 
หากเด็กอายุ 1-2 ปี โดยปกติจะเป็นขอทาน 
เมื่อเด็กไม่สามารถทารายได้เพียงพอ เด็กก็

จะถูกขายให้กับผู้ด�าเนินการรายถัดไป
ผู้อานวยการองค์กร NGO พัทยา
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เมื่อเด็กมาถึงจุดปลายทางสุดท้ายในประเทศไทย พวกเขาจะ
ถูกส่งต่อให้กับผู้ด�าเนินการในท้องถ่ินซึ่งโดยปกติจะเป็นชาว
เวียดนามหรือกัมพูชา89

ตามรายงานระบุว่า มีเครือข่ายนายหน้าชาวเวียดนามในปอย
เปตซึ่งทางานร่วมกับผู้ติดต่อและผู้ด�าเนินการชาวเวียดนามใน
ประเทศไทยและมาเลเซีย เด็กทีถู่กค้ามนุษย์จากปอยเปตจะมา
จบทีพ่ัทยา โดยผู้ด�าเนินการชาวเวียดนามจะหางานให้เด็กทา
หรือควบคุมให้เด็กขอทาน เด็กจะเดินทางไปทั่วประเทศไทยกับ
นายหน้าชาวกัมพูชาหรือชาวไทยซึ่งจะขายเด็กให้กับผู้ด�าเนิน
การในท้องถิน่เมื่อถึงพัทยา90

กัมพูชามักพบเป็นขอทานในพัทยา ระยอง และกรุงเทพฯ 
โดยเฉพาะหลังฤดูเก็บเกีย่วจบลงเพื่อหาเงินพิเศษ94

เด็กบางคนถูกค้ามนุษย์โดยลาพังจากกัมพูชา เด็กคนอื่น
เ ป็ น ลู ก ห ล า น ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว ผู้ อ พ ย พ ที่ ท า ง า น ใ น
ประเทศไทย เด็กเหล่าน้ียังมีความเส่ียงทีจ่ะถูกจับโดยเครือ
ข่ายการค้ามนุษย์ในท้องถิน่ด้วย ตัวอย่างเช่น ในพัทยามี
ชุมชนแรงงานอพยพชาวกัมพูชาจานวนมากท้ังที่ ถูก
กฎหมายและผิดกฎหมาย เน่ืองจากกลัวว่าจะถูกเนรเทศ
กลับประเทศ เด็กจึงไม่ไปโรงเรียน ดังน้ันจึงพบเด็กเตร็ด
เตร่อยู่แถวไซต์ก่อสร้างและเดินตามลาพังบนท้องถนน บาง
คร้ังเด็กเหล่าน้ีถูกจับตัวโดยเครือข่ายขอทานตามถนน
เลียบชายหาดและถนนคนเดิน สถานทีข่ึน้ชื่อในเรื่องการค้า
ประเวณีและการท่องเทีย่วทางเพศในพัทยา หากเด็กหายไป 
พ่อแม่จะไม่แจ้งเจ้าหน้าทีต่ารวจให้ช่วยตามหา เพราะกลัว
ถูกลงโทษและเนรเทศกลับประเทศ95

ในบางกรณี พ่อแม่ผู้อพยพทีผ่ิดกฎหมายลักลอบค้าลูกตัว
เอง ในพัทยา รอบชุมชนผู้อพยพชาวกัมพูชาพบว่ามีพ่อแม่
กาลังโฆษณาขายลูกสาวเพื่อมีเพศสัมพันธ์ ซึง่เป็นช่องทาง
หน่ึงที่พ่อแม่ที่ทางานในไซต์ก่อสร้างสามารถมีรายได้เสริม
จากลูกที่มีอายุมากเกินกว่าที่จะสามารถขอทานบนท้อง
ถนนได9้6

เด็กส่วนใหญ่ที่พบเป็นขอทานในประเทศไทยเป็นเด็กชาว
กัมพูชา97 มูลนิธิกระจกเงาทีท่างานเพื่อช่วยเด็กไร้บ้านและ
ขอทานในประเทศไทยกล่าวว่า เด็กขอทานทีต่นช่วยเหลือ 
90% มาจากกัมพูชา และมีเด็กชาวกัมพูชากว่า 1,000 คน
ขอทานในประเทศไทยในแต่ละวัน98

ในประเทศไทย การขอทานถูกมองว่าเป็นเรื่องความยากจน 
และกระตุ้นต่อมความสงสารของท้ังชาวไทยและนักท่อง
เทีย่ว ท�าให้รู้สึกว่าต้องให้เงินแก่ขอทาน โดยเฉพาะทีเ่ป็น
เด็ก กรอบแห่งความสงสารน้ีเติมเชื้อเพลิงให้กับธุรกิจ
ขอทานและทาให้ต้องการเด็กเพิม่ขึน้ นายหน้าจึงเร่งออก
แสวงหาเด็กจากกัมพูชามากขึน้ ตามการสารวจในเรื่องเด็ก
ขอทานโดย MSDHS ระบุว่า คนไทย 65% ทีไ่ด้สัมภาษณ์
กล่าวว่า พวกเขารู้สึกสงสารเมื่อเห็นเด็กขอทาน จึงให้เงิน99 
น่ีเป็นทัศนคติของชาวพุทธและวัฒนธรรมของผู้คนใน
ภูมิภาคน้ีที่เช่ือว่าการช่วยเหลือเด็กขอทานถือเป็นการทา
บุญรูปแบบหน่ึง

เด็กเล็กมีความเส่ียงมากที่จะถูกค้ามนุษย์เพ่ือให้ขอทาน
ประเทศไทย โดยมักจะเห็นขายดอกไม้ให้กับนักท่องเทีย่ว
ในตลาดหรือบาร์แถวย่านโคมแดง เมื่อเด็กอายุมากขึน้ เด็ก
จะถูกบังคับให้คอยควบคุมกลุ่มเด็กเล็กหรือถูกย้ายไปทา
งานทีใ่ช้แรงงานมากขึน้100 เมื่อเด็กหญิงชาวกัมพูชาอายุ
มากขึน้ เด็กก็มักจะถูกย้ายไปทางานในธุรกิจการค้า
ประเวณี ในพัทยา เด็กมักถูกว่าจ้างให้ทางานในร้านอาบอบ
นวด ซึง่โดยปกติจะเป็นธุรกิจบังหน้าของสถานให้บริการ
ทางเพศ101

แนวโน้มอีกอย่างหน่ึง คือ การใช้เครื่องแบบนักเรียนไทย
เพ่ือหลอกล่อให้ผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาบริจาคเงินสาหรับ
โครงการของโรงเรียน เด็กนักเรียนจานวนมากทีก่าลังเขย่า
ถังรับบริจาคของโรงเรียนในกรุงเทพฯ จริง ๆ แล้วเป็นเด็ก
วัยรุ่นชาวกัมพูชาทีไ่ม่ถือว่า “น่ารัก” พอทีจ่ะขอทาน การ
สวมชุดนักเรียนไทยช่วยหลบเลี่ยงความสนใจของสานัก
งานตารวจแห่งชาติ และสามารถ ขอทานในเมืองใหญ่โดย
ไม่มีความผิด แม้ว่าจะขอทานทีห่น้าห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
หรือหน้าสถานีตารวจก็ตาม102

การที่เด็กที่ขอทานอย่างเปิดเผยบ่งบอกว่าการขอทานแม้
อาจสร้างความราคาญก็ตาม แต่ไม่ใช่ประเด็นทีถ่ือว่า
เกีย่วข้องกับการค้ามนุษย์ ซึง่หมายความว่าเด็กขอทานไม่

“

 ”

ในหลายกรณี การจับกุมผู้ด�าเนินการทาได้ง่าย
กว่าการจับกมนายหน้า จึงทาให้รู้ว่าหลายคน
เป็นชาวเวียดนาม โดยทั่วไป เด็กจะมีโทรศัพท์
ติดตัว โทรศัพท์จะถูกทาให้โทรออกไม่ได้แต่
รับสายได้ เด็กไม่ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับ

ใครนานกว่า 2 นาที เด็กจะไม่เคยอยู่ห่างจากผู้
ด�าเนินการมาก

ในบางกรณี เมื่อเจ้าหน้าทีต่ารวจพบเด็ก ก็
จะพาไปทีส่ถานีตารวจ และเมื่อผู้ด�าเนินการ
โทรหาเด็ก เจ้าหน้าทีก่็จะบอกผู้ด�าเนินการว่า
เด็กเกิดอุบัติเหตุและให้ผู้ด�าเนินการรีบมารับ
ตัวเด็ก เจ้าหน้าทีจ่ะใช้กลเม็ดอะไรก็ตามเพื่อ
จับผู้ด�าเนินการให้ได้ ในส่วนน้ีจะง่ายกว่าการ
จับนายหน้าซึง่โดยปกติจะอยู่ทีป่อยเปต แต่
น่าเสียดายว่าเรารู้ว่านายหน้าส่วนใหญ่อยู่
ทีไ่หน แม้แต่เด็กก็รู้ ในบางกรณี เด็กค้าตัว

เองก็มี เด็กคนหน่ึงอายุ 10 ปีอยากทางานใน
ประเทศไทยจึงไปหาผู้ค้ามนุษย์ถึงบ้านเพื่อให้

ขายตัวเขาให้กับผู้ด�าเนินการ
นักสังคมสงเคราะห์ พัทยา

ผู้ด�าเนินการรับผิดชอบในการเฝ้าดูเหยื่อที่เป็นเด็กเพ่ือ
ให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่หนีและไม่ถูกเจ้าหน้าทีต่ารวจจับ ใน
ที่สาธารณะผู้ด�าเนินการมักจะแสร้งทาเป็นพ่อแม่หรือ
สมาชิกในครอบครัวของเด็กทีถู่กค้ามนุษย์ แต่ในความ
เป็นจริง พวกเขาทาทารุณกรรมเด็กทีค่วบคุมอยู่ เหยื่อ
เด็กชาวกัมพูชาคนหน่ึงขายดอกไม้บนเกาะสมุยกล่าวว่า 
หากขายดอกไม้ไม่หมด ผู้ด�าเนินการจะบังคับให้กินผลไม้
ทีเ่หลือจนหมดเพื่อเป็นการลงโทษและส่ังสอน91

องค์กร NGO รายงานถึงความยากลาบากในการ
แทรกแซง โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อพยายามแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับนายหน้าและผู้ด�าเนินการต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ 
มีรายงานว่ากลุ่มการค้ามนุษย์อาจรวมถึงเจ้าหน้าที่
ราชการของกัมพูชาหรือสมาชิกในครอบครัวด้วย นัก
สังคมสงเคราะห์คนหน่ึงอธิบายว่า เหตุผลทีน่ายหน้าไม่
ถูกจับกุมโดยตลอด ก็คือ “เน่ืองจากนายหน้าหลายคน
เป็นเจ้าหน้าทีต่ารวจหรือภรรยาของเจ้าหน้าทีต่ารวจ พวก
เขาจึงได้รับการคุ้มครองเสมอ” 92

เด็กชาวกัมพูชาในประเทศไทย
เหยื่อการค้ามนุษย์ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่พบเป็นขอทาน
ในพื้นทีต่่าง ๆ เช่น พัทยา เกาะสมุย กรุงเทพฯ ระนอง 
และภูเก็ต93 สานักงานตารวจแห่งชาติรายงานว่า เด็กชาว
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“ฉันมีลูก 8 คน สองคนกาลังทางานใน
ประเทศไทย ไม่ทราบว่าทีไ่หน ฉันอยากส่งลูกคน

น้ีไปด้วยเหมือนกัน แต่สามีอยากให้เก็บเขาไว้เพือ่
ขายเลือดของเขา”

พ่อแม่เด็ก ปอยเปต
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ถูกบ่งชีว้่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เสมอไป ในแต่ละปีตาม
รายงานระบุว่า มีผู้อพยพทีผ่ิดกฎหมายกว่า 10,000 คน
ที่พบว่าเป็นขอทานถูกส่งตัวไปไว้ ที่ ศูนย์คนไร้บ้าน
นนทบุรี ศูนย์แห่งน้ีไม่ได้มีไว้สาหรับเหยื่อทีถู่กทารุณ
กรรมจากการค้ามนุษย์ แต่สาหรับผู้ทีล่ะเมิดพระราช
บัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 1941 (ล่าสุดแทนทีด่้วย
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2016) แต่ใน
ทีสุ่ดชาย หญิง และเด็กเหล่าน้ีจะถูกเนรเทศในฐานะที่
เป็นผู้ย้ายถิน่ทีผ่ิดกฎหมาย ไม่มีใครบ่งชีห้รือบันทึกว่า
บุคคลเหล่าน้ีเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แต่อย่างใด103

การส่งเหยื่อชาวกัมพูชากลับประเทศ
กระทรวงการสังคม แรงงาน การฝึกอบรม และฟื้ นฟู
เยาวชนของกัมพูชากล่าวว่า ได้สร้างกลไกการส่งตัวที่
ยั่งยืนโดยจัดบริการเพ่ือช่วยในการส่งกลับประเทศและ
กลับเข้าสู่สังคมอย่างปลอดภัยให้กับเหยื่อเด็กผู้เคราะห์
ร้าย ระบบน้ีช่วยรับรองว่า เด็กทีถู่กบ่งชีว้่าเป็นเหยื่อการ
ค้ามนุษย์จะได้รับการส่งตัวกลับประเทศที่จุดผ่านแดนที่
ถูกกฎหมายผ่านทางศูนย์แรกรับของรัฐในปอยเปต 
(PTC)

หลังจากด�าเนินการผ่านทาง PTC เด็กจะถูกส่งกลับบ้าน 
ซึ่งจากการประเมินครอบครัวถือว่าการด�าเนินการน้ี
ปลอดภัย หรือเด็กอาจถูกย้ายไปไว้ทีศู่นย์พักพิงอื่นเพื่อ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการกลับเข้าสู่สังคม กระบวนการน้ี
ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล
กัมพูชา และมีการระบุกระบวนการน้ีไว้ในบันทึกความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์รับและส่งเหยื่อการค้า
มนุษย์และกลุ่มทีสุ่่มเส่ียงอื่น ๆ ซึง่ลงนามโดยทั้งสอง
ประเทศในปีพ.ศ. 2016104

เด็กที่ไม่ได้ถูกบ่งชี้ว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์มักถูก
เนรเทศในฐานะทีเ่ป็นผู้ย้ายถิน่ทีผ่ิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่
ตารวจจะส่งตัวเด็กไปที่ชายแดนกัมพูชาโดยไม่มีใครมา
รับหรือให้ความช่วยเหลือ นายหน้าจะรอให้เด็กข้าม
พรมแดนก่อน แล้วจึงจับตัวเด็กเพื่อนามาค้ามนุษย์อีก
ครั้ง เด็กส่วนใหญ่ทีถู่กเนรเทศในฐานะทีเ่ป็นผู้ย้ายถิน่ที่
ผิดกฎหมายโดยไม่มีการสืบสวนทีเ่หมาะสมใด ๆ ทีจ่ริง
แล้วเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และระบบน้ีจะเอื้อต่อการ
ส่งตัวเด็กกลับไปยังนายหน้ารายแรกที่จับตัวเด็กมาค้า
มนุษย1์05

เด็กจานวนมากที่ถูกเช่าจากพ่อแม่จะกลับมาที่จุดผ่าน
แดนทีผ่ิดกฎหมาย ซึง่เป็นจุดเดิมทีเ่คยใช้ผ่านเข้ามาโดย
ไม่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือฟื้ นฟูสมรรถภาพหรือ
การกลับเข้าสู่สังคม น่ียังเป็นการสร้างช่องโหว่ขนาดใหญ่
ในข้อมูลเกีย่วกับคดีการค้ามนุษย์อีกด้วย หากเด็กทีถู่ก
ค้ามนุษย์ไม่ได้ถูกบ่งชี ้ขึน้ทะเบียน และส่งตัวกลับประเทศ
อย่างเป็นทางการผ่าน PTC การค้ามนุษย์ก็คงลอยนวล
ในระบบ ทาให้ไม่อาจแสดงถึงปริมาณระดับสถานการณ์
การค้ามนุษย์ในกัมพูชาได้

การคุ้มครองและปอ้งกันเด็กชาวกัมพูชา
สภาแห่งชาติของกัมพูชาได้ผ่านกฎหมายในประเทศว่า
ด้วยการค้ามนุษย์ในปีพ.ศ. 2007น่ันคือ กฎหมายว่าด้วย
การปราบปรามการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ กฎหมายฉบับน้ีไม่สอดคล้องกับบทนิยามศัพท์
สากลของคาว่าการค้ามนุษย์ที่ระบุในพิธีสารปาแลร์โม 
และไม่มีบทบัญญัติทีแ่นะนาสาหรับการคุ้มครองเหยื่อ ใน
ปีพ. ศ. 2010 กัมพูชาได้จัดทาประมวลกฎหมายอาญา
ขึน้ใหม่ ซึง่ไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะการค้ามนุษย์ แต่ได้กา
หนดบทลงโทษสาหรับ ผู้ทีท่าผิดฐาน “ลักลอบขนย้ายผู้

เยาว์” ซึง่สามารถนาไปใช้กับการค้ามนุษย์ในบางประเด็นได้106

การไม่มีกฎหมายในกัมพูชาทาให้หน้าที่ในการบ่งชี้เหยื่อการ
ค้ามนุษย์ตกอยู่ กับรัฐบาลไทยที่จะต้องตัดสินใจภายใต้
กฎหมายของตนเอง ตามพระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2008 ของประเทศไทยระบุว่า MSDHS จะต้องคุ้มครอง
เหย่ือทุกชนชาติในศูนย์พักพิงจนกว่าจะมีการด�าเนินการตาม
ขั้นตอนทีจ่าเป็นเพื่อส่งตัวกลับประเทศอย่างเป็นทางการ

หากเด็กไม่ได้ถูกบ่งชี้ว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ประวัติของ
เด็กก็จะไม่ถูกบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลใด ๆ และไม่มีการ
บ่งชี้หรือพิจารณาประโยชน์สูงสุดของเด็ก เมื่อเนรเทศแล้ว 
ความช่วยเหลือ สวัสดิภาพ และการฟื้ นฟูสมรรถภาพของ
เหยื่อจะตกอยู่ในมือขององค์กร NGO ซึ่งมีมาตรฐานวิชาชีพ
ที่แตกต่างกันออกไป107

องค์กร NGO หลายแห่งทางานร่วมกันเพื่อคุ้มครองเด็กข้าง
ถนนและลูกของพ่อแม่ผู้อพยพจากการค้ามุนษย์ XP 
Missions ทางานสนับสนุนเจ้าหน้าทีต่ารวจในการบ่งชีเ้ด็กที่
มีความสุ่มเส่ียงที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เข้ามาใน
ประเทศไทยหรือผู้ที่มีความเส่ียงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์ในอนาคต องค์กรน้ีทางานใกล้ชิดกับศูนย์เมอร์ซีพัทยา 
ซึ่งช่วยในกระบวนการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือให้แน่ใจว่าการส่ง
กลับประเทศเป็นไปอย่างปลอดภัย ในกรุงเทพฯ มูลนิธิ
กระจกเงามีความเชี่ยวชาญในคดีเด็กขอทานและมุ่งเน้นที่
ความสุ่มเส่ียงของเด็กชาวกัมพูชา

เมื่อเด็กถูกส่งตัวกลับประเทศกัมพูชาผ่าน PTC แล้ว มีศูนย์
พักพิงหลายแห่งช่วยรองรับเด็กที่ไม่สามารถกลับไปยัง
ครอบครัวของตนได้ PTC วางแผนทีจ่ะเปิดศูนย์พักพิงของ
ตนเองเพ่ือหลีกเลี่ยงการย้ายถ่ินฐานที่ไม่หยุดหย่อนของ
เหยื่อทีเ่ป็นเด็ก องค์กร NGO มีฐานทีม่ั่นคงอยู่ในปอยเปต
และหลายแห่งจ้างนักสังคมสงเคราะห์ในพ้ืนที่เพ่ือสอดส่อง
ติดตามชุมชนตามแนวชายแดนและประเมินความเส่ียงของการ
ค้าเด็ก

ปอยเปตเป็นพ้ืนที่ต้นทางหลักสาหรับเด็กชาวกัมพูชาที่ถูกค้า
มนุษย์เข้ามาในประเทศไทยและต้องการความช่วยเหลือในการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้าน
การป้องกัน แม้ว่าจะมีศูนย์พักพิงและโรงเรียนในหมู่บ้านโดย
รอบ แต่ปรากฏว่ามีการป้องกันทีม่ีประสิทธิภาพน้อย เช่น 
หน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์เคลื่อนที ่ซึง่ด�าเนินการในบางพื้นที่
ของประเทศไทย การมีหน่วยงานทีค่ล้ายกันแห่งหน่ึงทีด่�าเนิน
การในเมืองและหมู่บ้านชายแดนกัมพูชาจะมีประสิทธิภาพ
อย่างมากในการสร้างความตระหนักและการคุ้มครองเด็กจาก
การค้ามนุษย์108

อุปสรรคในการต่อสู้กับการค้าเด็กชาวกัมพูชา
ความต้องการเด็กขอทานในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อ
เน่ือง เน่ืองจากธุรกิจยังมั่นคงไม่ส่ันคลอน การใช้ความสงสาร

“

 ”

เรามักมารอเด็กอยู่ที ่ชายแดนในปอยเปต
เพราะในบางครั้งเด็กถูก นามาส่งทีส่า
นักงานตรวจคนเข้าเมืองแทนทีจ่ะเป็น 

PTC พวกเขาไม่ดูแลเด็กเลย ในสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง มีผู้ค้ามนุษย์รอทีจ่ะรับ

เด็กไปอีกครั้ง เราส่งเอกสารของ PTC และ
รูปถ่ายของเด็กไปเพื่อให้เจ้าหน้าทีส่ามารถ
ไปรับเด็กอย่างเป็นทางการ ถึงกระน้ันก็ดี ผู้
ค้ามนุษย์จะไปทีน่ั่นเพื่อ ชิงตัวเด็กไปก่อนที่

เจ้าหน้าที ่PTC จะมาถึง
พนักงานองค์กร NGO ปอยเปต
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ของคนไทยและนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติทาให้ “กลุ่มมาเฟีย
ขอทาน” เจริญรุ่งเรืองในสถานทีท่่องเทีย่วขนาดใหญ่ ความ
พยายามที่ไม่เสมอต้นเสมอปลายของเจ้าหน้าที่ปล่อยให้
นายหน้าปรับเทคนิคของตนเองโดยเพิ่มระบบหมุนเวียน
เด็กเข้ามา ก่อนหน้าน้ีเด็กทีข่อทานจะอยู่ทีเ่ดียวตลอดทั้งวัน 
แต่ตอนน้ีเพ่ือหลีกเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตารวจจึง
มีการหมุนเวียนเด็กอย่างต่อเน่ืองระหว่างไซต์งานตลอดทั้ง
วัน109

การบ่งชีเ้หยื่อเป็นเรื่องทีย่ากมาก การค้นหาหลักฐานทีบ่่งชี้
ว่ามีการแสวงหาประโยชน์เป็นส่วนที่ยากที่สุดของการ
สืบสวนคดีการค้ามนุษย์ เน่ืองจากเด็กชาวกัมพูชามักถูก
ขาย เช่า หรือพบว่าขอทานกับพ่อแม่ของตน เจ้าหน้าที่
ตารวจจึงไม่สามารถพิสูจน์ได้เสมอไปว่า เด็กถูกแสวงหา
ประโยชน์ ดังน้ันเด็กจึงอยู่ในฐานะผู้ย้ายถิน่ฐานทีผ่ิด
กฎหมาย แทนทีจ่ะเป็นเด็กทีถู่กค้ามนุษย์ และถูกเนรเทศ
โดยไม่มีสถานะเหยื่อ

หากเด็กกาลังขอทานกับผู้ใหญ่ เจ้าหน้าทีต่ารวจไม่สามารถ
ล่วงรู้ได้ว่าผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ของเด็กหรือไม่และเด็กเป็น
เหยื่อหรือไม่ การทดสอบดีเอ็นเอเป็นวิธีการเดียวทีจ่ะพิสูจน์
เพื่อหาข้อสรุปว่าเป็นพ่อแม่ของเด็กหรือไม่ การทดสอบมีค่า
ใช้จ่ายสูง ดังน้ันเจ้าหน้าทีต่ารวจจึงมักประเมินตามลักษณะ
ทางกายภาพ แต่ก็หลีกเลีย่งไม่ได้ทีว่ิธีการน้ีจะส่งผลให้การ
บ่งชีเ้หยื่อผิดพลาด และหลายคดีลอยนวลโดยไม่มีการ
สืบสวนด้วยเหตุน้ี110

อัตราทีสู่งของการถูกค้ามนุษย์ซ้าของเหยื่อช่วยยืดระยะเวลา
วงจรอุบาทว์ของการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์จาก
เด็กให้นานขึน้ ด้วยเหตุน้ี เด็กทีถู่กค้ามนุษย์จานวนมากใน
ทีสุ่ดแล้วก็กลายเป็นนายหน้าเสียเอง เพราะการค้ามนุษย์
เป็นเรื่องเดียวทีเ่ด็กรู้จัก นักสังคมสงเคราะห์ในปอยเปตระบุ
ว่า “เด็กเหล่าน้ีไม่ได้คิดว่าตนเองกาลังถูกแสวงหาประโยชน์ 
เพราะน่ีคือทั้งหมดทีเ่ด็กจะได้รู้ เด็กจะดาเนินตามวงจรน้ีต่อ
ไปเมื่ออายุมากขึน้ ไม่มีทางทีจ่ะแก้ไขได้เลย” 111

การขาดฐานข้อมลูกลางทาใหย้ากทีจ่ะบง่ชีเ้ด็กทีเ่ป็นเหยือ่การ
ค้ามนุษย ์ กัมพูชาไมม่รีะบบทะเบยีนพลเมอืงทีดี่เท่า
ประเทศไทย ดังน้ันหลังจากเจา้หน้าทีต่ารวจชว่ยเด็กชาว
กัมพูชาแลว้ พวกเขาตอ้งตดิตามเด็กโดยใชช้ือ่ซึง่ส้ินเปลอืง
เวลาและทรัพยากร กระบวนการน้ีมกัทาใหเ้กิดข้อผดิพลาดที่
ทาใหเ้ด็กถูกค้ามนุษยซ์า้อกี

เ ด็กจะ ถูกบอกให้ เป ลี่ ยนชื่ อ ทุกค ร้ัง ที่ ข้ าม เ ข้ ามาใน
ประเทศไทยและเดินทางกลับกัมพูชาผ่านทาง PTC น่ี
เป็นการหลีกเลีย่งการตรวจค้น และขัดขวางความพยายาม
ในการบันทึกและติดตามคดีการค้ามนุษย์112

ความยากจนและความส้ินหวังของชุมชนในกัมพูชาเป็น
อุปสรรคใหญ่ที่สุดในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์เข้ามาใน
ประเทศไทย การขาดโอกาสและ การจ้างงานในกัมพูชา 
หมายความว่า แม้เด็กไม่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในวัยเด็ก
และมีโอกาสได้เรียนหนังสือ แต่ก็มีโอกาสทีจ่ากัดมากใน
การได้งานทา การทา

งานในประเทศไทย แม้โดยการถูกค้ามนุษย์ก็ตามถือเป็นเรื่อง
ทีพ่ึงปรารถนา ในระบบ การศึกษามีน้อยหรือไม่มีคุณค่าใน
ส่วนน้ีของกัมพูชา และน่ีคือปญัหาใหญ่สาหรับเด็กเล็ก ซึง่มี
ความเส่ียงเพิ่มมากขึ้นในการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์สาห
รับงานทีผ่ิดกฎหมาย

ในขณะที่ความต้องการแรงงานเด็กในประเทศไทยมีสูงมาก 
ห่วงโซ่อุปทานในกัมพูชาทีเ่อื้ออานวยและเปิดกว้าง จึงทาให้
เด็กชาวกัมพูชาเป็นกลุ่มทีสุ่่มเส่ียงสูงมากในการตกเป็นเหยื่อ 

“ เด็กเหล่าน้ีไม่ได้คิดว่าตนเอง
กาลังถูกแสวงหาประโยชน์ เพราะน่ีคือทั้งหมดที่
เด็กจะได้รู้ เด็กจะดาเนินตามวงจรน้ีต่อไปเมื่อ

อายุมากขึน้ ไม่มีทางทีจ่ะแก้ไขได้เลย

เจ้าหน้าทีอ่งค์กร NGO ปอยเปต ”

“

 ”

เด็กได้รับการฝึกให้เปลีย่นชื่อเป็นประจา และ
หากไม่มี ฐานข้อมูลกลาง ประวัติของเด็กจะ 
ถูกบันทึกแค่ในองค์กรแต่ละแห่งในแต่ละ
จังหวัดเท่าน้ัน ดังน้ันหากคุณพบเด็กใน

จังหวัดอื่น คุณก็ไม่รู้หรอกว่าเด็กอาจถูกค้า
มนุษย์มาก่อนหรือไม่

นักสังคมสงเคราะห์ กรุงเทพฯ

การค้าเด็กชาวกัมพูชาไปมาเลเซียผ่านทาง
ประเทศไทย
เช่นเดียวกับประเทศไทย มาเลเซียมีเศรษฐกิจเฟื่ องฟูและมี
ความต้องการแรงงานราคาถูก แม้ว่ามาเลเซียจะไม่มีพรมแดน
ติดกับกัมพูชา แต่แรงงานอพยพก็ได้พบวิธีในการทางานทั้งที่
ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในประเทศ

ในปีพ.ศ. 2008 โครงการความร่วมมือสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการค้ามนุษย์ (UNIAP) รายงานว่า มีเหยื่อชาว
กัมพูชา 28 คนถูกส่งกลับประเทศจากมาเลเซีย รายงานใน
เวลาต่อมาจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ เห็นพ้อง
ว่า ประเทศไทยทาหน้าทีเ่ป็นจุดผ่านของการค้าคนชาว
กัมพูชาไปยังมาเลเซียมาหลายปีแล้ว โดยมีรายงานอย่างเป็น
ทางการเกี่ยวกับเหยื่อที่เป็นเด็กชาวกัมพูชาที่พบในมาเลเซีย
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2005113

นักสังคมสงเคราะห์ทีท่างานในเขตชายแดนไทย-กัมพูชากลา่ว
วา่:

“การค้าเด็กไปยังมาเลเซียไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เกิดขึน้มาเป็น
ระยะเวลาหน่ึงแล้ว ไม่รู้ว่าเด็กไปอยู่ทีไ่หนบ้างในมาเลเซีย 
อาจจะอยู่แถวพื้นทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ” 114

โดยทั่วไปเด็กชาวกัมพูชาจะได้รับคามั่นสัญญาว่าจะได้ทางาน
ในภาคบริการในประเทศไทย แต่แล้วก็ถูกบังคับให้ค้าประเวณี
ในมาเลเซีย115 เครือข่ายการค้ามนุษย์เริม่ทีป่อยเปต และโดย
ปกติแล้วจะต้องใช้เวลาหลายวันในกรุงเทพฯ เพื่อขอรับ
เอกสารการเดินทางเข้ามาเลเซีย

ตามรายงานระบุว่า เด็กชาวกัมพูชาจานวนมากถูกค้ามนุษย์ไป
ยังมาเลเซียโดยได้รับความช่วยเหลือจากนายหน้าชาว
เวียดนาม นายหน้าชาวเวียดนามมีเครือข่ายกว้างขวางใน
ประเทศไทยและมาเลเซียและมักจัดการขนส่งและควบคุมเด็ก
ชาวกัมพูชาทีถู่กค้ามนุษย์เข้าไปในมาเลเซีย ในปีพ.ศ. 2014 
PTC ได้รับเด็กทีถู่กส่งตัวกลับจานวน 200 คน อายุ 12-18 ปี
เข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิง รวมทั้งเหยื่อทีถู่กส่งตัวกลับจาก
มาเลเซียและประเทศไทย116
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แรงงานอพยพชาวพม่าเป็นส่วนสาคัญของแรงงานไทย 
โดยเฉพาะในธุรกิจก่อสร้างและประมง มีผู้ย้ายถิน่ฐาน
ชาวพม่าประมาณ 3 ล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศไทย117 
คาดการณ์ว่าแรงงานน้ีสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) ประมาณ 9% แต่ตัวเลขน้ีต้องใช้อย่าง
ระมัดระวัง เพราะจานวนแรงงานทีไ่ม่ได้ขึน้ทะเบียนเป็น
ตัวเลขโดยประมาณเท่าน้ัน ชาวพม่ามีแนวโน้มเข้ามาใน
ประเทศไทยมากขึ้นเน่ืองด้วยการผ่อนปรนชายแดนที่
อาเซียนเสนอและค่าจ้างทีสู่งขึน้สาหรับแรงงานอพยพ

การอพยพของชาวพม่าเข้ามาในประเทศไทยบางส่วน 
เป็นผลมาจากความล้มเหลวทางเศรษฐกิจของพม่าหลัง
การปกครองโดยทหารและสงครามกลางเมืองกว่า 50 ปี 
ความยากจนที่แผ่ไปท่ัวเน่ืองจากความขัดแย้งน้ีทา
ให้การเกษตร โครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจทีถู่กฎหมาย
ของพม่าพังทลายลง ความยากจนเป็นตัวเร่งทีส่าคัญใน
การย้ายถิ่นที่ผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์เช่นเดียวกับ
การขาดการศึกษา ในช่วงหลายปีทีผ่่านมาน้ี รัฐบาล
พม่าใช้จ่ายมากถึง 4.8% ของ GDP สาหรับการป้องกัน
ประเทศ และใช้เพียง 0.6% สาหรับการศึกษา118 
ธนาคารโลกรายงานว่า ในปี พ. ศ. 2012 เด็กชั้นประถม
ศึกษาปีที ่ 3 ในย่างกุ้งจานวน 9% อ่านหนังสือไม่ออก
แม้แต่คาเดียว119

แม้จะมีระบบทะเบียน แต่ชาวพม่าจานวนมากไม่อยู่ใน
ระบบทะเบียนไทย โดยเฉพาะเด็ก ๆ ความสัมพันธ์ที่
มั่นคงของชุมชนในหมู่ชาวพม่าอพยพในเมืองไทยและ
จังหวัดต่าง ๆ  เช่น แม่สอด ระนอง ภูเก็ต และสมุทรสาคร
ช่วยลดความสุ่มเส่ียงของเด็กไม่มาก ชาวพม่าใน
ประเทศไทยทีไ่ม่ได้ขึน้ทะเบียนราว 500,000 คนเป็น
เสมือนบุคคลไร้ตัวตนและมีความเส่ียงสูงที่จะตกเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์

ผู้ย้ายถิน่ชาวพม่าต้องจ่าย 2,680 บาทเพื่อขึน้ทะเบียน
การจ้างงานทีส่านักงานทะเบียนท้องถิน่ และอีก 3,180 
บาทหากทางานในธุรกิจประมง เด็กทีต่ิดตามพ่อแม่เข้า
มาในประเทศไทยจะมีค่าธรรมเนียมต่อคนอีก 265 บา
ทสาหรับเด็กทีอ่ายุต่ากว่า 7 ปี และ 1,680 บาทสาหรับ
เด็กทีม่ีอายุเกิน 7 ปี

แพ็คเกจทะเบียนสาหรับเด็กจะรวมไปถึงบัตรทะเบียน 
‘สถานะผู้ติดตาม’ ซึง่ควรคุ้มครองเด็กจากการส่งตัว
กลับพม่า และแพ็คเกจสุขภาพขั้นพื้นฐาน เด็กอพยพที่
ขึ้นทะเบียนกับสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและมีอายุ
ตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2010 สามารถทางานและกิจกรรมทีเ่รียบง่าย รวม
ถึงงานให้บริการในครัวเรือน120

แรงงานชาวพม่าจานวนมากในประเทศไทยจะขึ้น
ทะเบียนแค่ตัวเองเท่าน้ัน เน่ืองจากการขึน้ทะเบียนทั้ง
ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายสูง121 น่ีทาให้เด็กนับร้อยไม่อยู่ใน
ระบบทะเบียนของไทยและตกเป็นเหย่ือของนายหน้าได้
ง่าย โดยเฉพาะเน่ืองจากไม่มีเอกสารระบุตัวตนของไทย

การค้ามนุษย์จากพม่าเกิดขึ้นในบริบทของการโยกย้าย
ถิ่นฐานขนานใหญ่ท้ังภายในและข้ามพรมแดนเข้ามาใน
ประเทศไทย รายงานหลายฉบับแสดงหลักฐานให้เห็น
ว่า ประชากรพม่ากว่า 1 ใน 3 ย้ายถิน่ฐานออกจากพื้นที่
ชนบทสู่พื้นทีเ่มือง โดยมีเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย
เป็นจุดปลายทางหลัก122

พม่าในฐานะทีเ่ปน็ประเทศต้นทาง
เด็กทีถู่กค้ามนุษย์หลายคนมาจากรัฐกะเหรีย่ง ซึง่เข้ามา
ผ่านทางเมียวดีที่เป็นเมืองชายแดนติดกับแม่สอดทางฝั่ ง
ประเทศไทย123 เด็กส่วนใหญ่ทีถู่กค้ามนุษย์จากพม่าใช้
แม่สอดเป็นจุดผ่านก่อนจะเดินทางทางบกต่อไปยังจุด
ปลายทางสุดท้ายในเมืองใหญ่ของประเทศไทย

ภายในแม่สอดเองมีชุมชนชาวพม่าที่สุ่มเส่ียงหลายแห่งที่
มีแนวโน้มตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ไปยังเมืองใหญ่ 
ชุมชนอิสลามบารุง หรือเรียกว่า “สลัมชาวบังคลาเทศ” 
เป็นที่อยู่ของชาวมุสลิมชาวพม่าจานวนมากที่รัฐบาลไทย
หรือรัฐบาลพม่าไม่ยอมรับและตั้งถ่ินฐานอยู่ในสลัมใน
เขตชานเมืองของแม่สอด หลายคนในชุมชนน้ีมาจากบูตี
ต่อง และมีจานวนเล็กน้อยมาจากซิตตเวและมองดอ124

ในจังหวัดระนองมีเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หลาย
คนมาจากเมืองทีเ่รียกว่ามารังในภูมิภาคตะนาวศรี ห่าง
จากจุดตรวจชายแดนในระนองประมาณ 3-4 กิโลเมตร125

เส้นทางการค้ามนุษย์จากพม่าสู่
ประเทศไทย
สานักงานใหญ่ UN-ACT ในกรุงเทพฯ ระบุจุดผ่านแดนที่
ผิดกฎหมายหลัก ๆ สาหรับชาวพม่าทีเ่ดินทางเข้า
ประเทศไทย: เชียงตุง/ท่าขีเ้หล็กไปแม่สาย เมียวดีไป
แม่สอด และเกาะสองไประนอง126

ตารวจตรวจคนเข้าเมืองของตากระบุว่า แม่สอดเป็นจุด
ผ่านหลักสาหรับเด็กที่เดินทางข้ามเข้ามาประเทศไทย
จากพม่า ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือไม่ก็ตาม 
ในแม่สอดเป็นเร่ืองที่ง่ายมากในการข้ามมาฝั่ งไทยจาก
เมียวดี แม่น้าเมยมีสะพานมิตรภาพเชื่อมเมียวดีกับ
แม่สอด ทีน่ี่พลเมืองชาวพม่าสามารถข้ามมาฝั่ งไทยได้
อย่างถูกต้องตามกฎหมายหากมีเอกสารที่เหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม จากแม่น้าเมยลงมามีจุดผ่านแดนทีผ่ิด
กฎหมายหลายจุด ซึง่ควบคุมโดยกองทหารชาวพม่ากลุ่ม
ต่าง ๆ เพียงแค่จ่ายสินบนก็ข้ามฝั่ งได้แล้ว ช่องทางทีผ่ิด
กฎหมายที่ใช้ค้าพลเมืองชาวพม่าเข้ามาในประเทศไทย
อาจเป็นเส้นทางเดียวกับที่ใช้ค้ายาเสพติดและอาวุธ 
เพราะบ่อยคร้ังที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรของฝั่ งแม่น้าของไทย
เปิดให้เป็นจุดผ่านทีถู่กกฎหมาย “ชั่วคราว”127

หากต้องการเข้ามาประเทศไทยผ่านจุดเหล่าน้ีจะต้องจ่าย
เงินราว 20-500 บาทให้กับเจ้าหน้าที ่ “ คนงานโรงงาน
ส่วนใหญ่ในประเทศไทยมาจากหมู่บ้านใน

“

 ”

คนงานโรงงานส่วนใหญ่ในประเทศไทยมา
จากหมู่บ้านในพม่า เมื่อเดือนทีแ่ล้วได้ไป

เยีย่มหมู่บ้านของลุง เป็นหมู่บ้านใหญ่ตั้งอยู่
ริมฝั่ งแม่น้าสะโตง มีบ้านเรือน 20 หลังใน 

เขตพื้นทีข่องลุง มีแค่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กถูก
ทิง้ไว้ทีบ่้าน มันน่าแปลก จึงถามไปว่าผู้คน
หายไปไหนกันหมด เด็กหนุ่มสาวและคนที่

สามารถทางานได้ไปทางานทีก่รุงเทพฯ หรือที่
อื่น ๆ ในประเทศไทย

เจ้าหน้าทีอ่งค์การชุมชน แม่สอด
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ในกรณีส่วนใหญ่ นายหน้าชาวพม่าจะอานวยความ
สะดวกในการข้ามชายแดน จากน้ันก็ส่งเด็กต่อให้กับนาย
หน้าชาวไทยที่ส่งมอบเด็กให้กับนายจ้างชาวไทยในธุรกิจ
ที่เด็กจะทางานโดยท่ัวไปนายหน้าชาวไทยจะเป็นคนพา
เด็กไปทางาน ส่วนนายหน้าชาวพม่าทีจ่ัดหาหรือจับเด็ก
จะเป็นผู้ติดต่อกับครอบครัว135

เด็กผู้อพยพทีอ่ยู่ในประเทศไทยแล้ว ตัวอย่างเช่น เด็ก
จากชุมชนอิสลามบารุงจะถูกจัดการโดยนายหน้าสองคน 
กล่าวคือ โดยทั่วไป นายหน้าชาวพม่าคนหน่ึงจะเป็นผู้ทา
หน้าทีพ่าเด็กไปยังจุดปลายทาง และอีกคนทาหน้าที่
ควบคุมเด็กในเมือง เครือข่ายน้ีมีความซับซ้อนน้อยลง ใช้
นายหน้าไม่กีค่นในการจัดการและขนส่งเด็ก เน่ืองจากไม่
ต้องข้ามพรมแดน

นายหน้าทีค่อยหาเด็กในพม่าโดยท่ัวไปแล้วเคยทางานใน
ประเทศไทยเป็นเวลาหลายปี และจบลงด้วยการทางานใน
ธุรกิจการค้ามนุษย์ โดยมักไม่ได้ตระหนักว่างานทีท่าอยู่
เป็นการกระทาผิดทางอาญา

นักสังคมสงเคราะห์ในแม่สอดกล่าวว่า “นายหน้าชาวพม่า
มักจะเดินทางไปยังชุมชนที่ยากจนในพม่าและคุยโวเกี่ยว
กับประสบการณ์การทางานในประเทศไทย”136 โดยทั่วไป
พวกเขาจะเข้าหาพ่อแม่เด็กโดยตรงและบอกเล่าเกี่ยวกับ
งานทีลู่ก ๆ ของพวกเขาสามารถทาเพื่อหาเงินมาจุนเจือ
ครอบครัว นายหน้าจะพูดจาโน้มน้าวเสมือนว่าน่ีคือ
โอกาสการจ้างงานทีส่าคัญ และพ่อแม่เด็กมักหลงเชื่อ
และคิดว่าลูกจะได้เรียนหนังสือและมีประสบการณ์การทา
งาน137

ในพม่าการซื้อหรือเช่าเด็กจากพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายมี
น้อยกว่า ซึง่ต่างจากระบบนายหน้าในกัมพูชา

แม้แต่ชาวพม่าที่เดินทางโดยมีหนังสือเดินทางช่ัวคราว
และเอกสารประจาตัวที่ถูกต้องก็สามารถตกเป็นเหย่ือ
ของนายหน้าได้ หนังสือเดินทางชั่วคราวมอบสิทธิแ์ก่ผู้
ย้ายถิน่ชาวพม่าอายุอย่างน้อย 6 ปีอยู่อาศัยใน
ประเทศไทยได้เป็นระยะเวลา 2 ปี เจ้าหน้าทีอ่งค์กร NGO 
ชาวพม่ากล่าวว่า:

“นายหน้าจะรีบเข้ามาทันทีเมื่อมีคนพม่ามาต่ออายุ
หนังสือเดินทางชั่วคราว พวกเขาใช้ตราประทับวีซ่าปลอม 
จึงทาให้เอกสารที่ถูกต้องกลายเป็นเอกสารปลอมที่ไม่
สามารถใช้ได้อีก จากประสบการณ์ ผู้ย้ายถิน่ชาวพม่ากว่า 
90% [ทีเ่ราทางานด้วย] เคยตกเป็นเหยื่อของกลลวงน้ี” 
138

ระบบนายหน้าในระนองจะแตกต่างออกไป แม้จะมีการ
กล่าวว่า การค้ามนุษย์ในพื้นทีจ่ังหวัดระนองลดลง แต่ 
UN-ACT ระบุว่า เส้นทางจากเกาะสองไประนองเป็นหน่ึง
ในสามเส้นทางอันดับต้น ๆ ในการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน
จากพม่าไปยังประเทศไทย เจ้าหน้าทีภ่าคสนามใน
จังหวัดระนองรายงานว่า ปญัหาใหญ่ทีสุ่ดทีน่ั่นไม่ใช่การ
ค้ามนุษย์อีกแล้ว แต่เป็นการลักลอบขนคนเข้าเมือง139

มีความเข้าใจผิดท่ัวไปเกี่ยวกับบทนิยามศัพท์ทาง
กฎหมายของคาว่าการลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้า
มนุษย์ และบ่อยครั้งทีค่าเหล่าน้ีมักถูกใช้สลับกันไปมา 
ความแตกต่างหลัก ๆ คือ การลักลอบขนคนเข้าเมืองมี
การให้ความยินยอมจากผู้ที่ถูกเคลื่อนย้ายเข้าไปในอีก
ประเทศหน่ึง ผู้ใหญ่เท่าน้ันทีใ่ห้ความยินยอมน้ีได้ และ
อาจต้องจ่ายเงินสาหรับการเดินทางด้วย เด็กให้ความ
ยินยอมไม่ได้ ดังน้ันเด็กทีเ่ดินทางข้ามพรมแดนโดยลา
พังจึงถูกจาแนกประเภทว่าเป็นการค้ามนุษย์เสมอ

พม่า เมื่อเดือนทีแ่ล้วได้ไปเยีย่มหมู่บ้านของลุง เป็น
หมู่บ้านใหญ่ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้าสะโตง มีบ้านเรือน 20 
หลังใน เขตพื้นทีข่องลุง มีแค่ผู้สูงอายุและเด็กเล็กถูกทิง้
ไว้ทีบ่้าน มันน่าแปลก จึงถามไปว่าผู้คนหายไปไหนกัน
หมด เด็กหนุ่มสาวและคนทีส่ามารถทางานได้ไปทางานที่
กรุงเทพฯ หรือทีอ่ื่น ๆ ในประเทศไทย เจ้าหน้าทีอ่งค์การ
ชุมชน แม่สอด “ทีร่ับผิดชอบจุดผ่านแดนน้ัน128 เรา
สามารถเห็นเรือนับไม่ถ้วนขนชาวพม่าข้ามฟากไปมาระ
หว่างชายแดน เช่นเดียวกับในกัมพูชา มีวิธีการเข้า
ประเทศไทยเสมอและค่าใช้จ่ายไม่สูงด้วย

อย่างไรก็ตาม การออกจากพื้นทีช่ายแดนและการเดิน
ทางเข้าสู่ศูนย์กลางของประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายสูง เด็ก
ชาวพม่าส่วนใหญ่เข้าประเทศไทยผ่านเส้นทางภาคเหนือ 
(แม่สาย แม่สอด และเชียงราย) และผ่านป่าและภูเขาในกา
แพงเพชรก่อนทีจ่ะถูกส่งไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
ประเทศไทย129

เริ่มต้นที่แม่สอดไม่ว่าจะเป็นจุดผ่านแดนหรือจุดต้นทาง
สาหรับเด็กชาวพม่า มีระบบการขนส่งทีเ่ข้าใจกันโดย
ทั่วไป ทั้งน้ีขึน้อยู่กับเงินทีเ่ด็กหรือนายหน้ามีอยู่ ในหลาย
กรณีก็มีการใช้รถบรรทุกขนผักเพ่ือขนเด็กจากแม่สอดไป
ยังจุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย130

ตามรายงานระบุว่า ด้วยการจ่ายเงินประมาณ 18,000 
บาท เด็กจะได้น่ังรถทีไ่ม่มีเครื่องหมายไปกับเจ้าหน้าที่
ตารวจและผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองทุกจุดอย่างปลอดภัย
โดยไม่มีการซักถามใด ๆ หากจ่าย 15,000 บาท เด็กจะ
อยู่ใต้กล่องผักในรถบรรทุกและจะต้องออกจากรถและ
เดินเท้าระยะส้ัน ๆ เพื่อหลีกเลีย่งการตรวจค้นทีจุ่ดตรวจ
ของเจ้าหน้าทีต่ารวจไทย สาหรับเด็กหรือนายหน้าทีม่ีเงิน
น้อยลงมา การจ่าย 6,000 บาทจะซื้อเส้นทางไปยังเมือง
หลัก ๆ ของประเทศไทยทีม่ีการคุมน้อยทีสุ่ด เดินผ่านป่า
และภูมิประเทศทีอ่ันตรายเป็นเวลา 4-5 วัน หลบเลีย่งจุด
ตรวจทุกจุดตามเส้นทาง131 เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองใน
จังหวัดตากกล่าวว่า เป็นการยากอย่างยิง่ทีจ่ะสกัดจับเด็ก
และผู้ค้ามนุษย์ทีเ่ดินทางโดยการเดินเท้า เน่ืองจากมีป่าที่
เป็นเครื่องป้องกันและซ่อนตัวอย่างดี132

นอกจากน้ี จังหวัดระนองซึง่อยู่ทางใต้ของประเทศไทย
ยังเป็นเส้นทางเข้าสู่ประเทศไทยทางทะเลด้วย เหยื่อทีม่า
ถึงระนองอาจอยู่ในประเทศไทย แต่ระนองก็ยังเป็นจุด
ผ่านสาหรับผู้ทีถู่กค้ามนุษย์ไปยังมาเลเซียด้วย133 จุดผ่าน
แดนน้ีต้องเดินทางด้วยเรือผ่านทาง Kaw Thuang หรือ
เรียกเป็นภาษาไทยว่า เกาะสอง ระนองก็เช่นเดียวกับ
แม่สอดมีประชากรชาวพม่ามากกว่าชาวไทย จังหวด
ระนองมี 5 อาเภอทีอ่ยู่ติดกับชายแดนพม่า อาเภอหน่ึง
ชื่อ กระบุรี อยู่ติดกับพม่าจนสามารถเดินเท้าข้าม
พรมแดนในช่วงน้าลงได้เลย

ระบบนายหน้าในพม่า
เครือข่ายการค้ามนุษย์ที่ขนย้ายเด็กจากพม่าเข้ามาใน
ประเทศไทยมีความซับซ้อน เน่ืองจากครอบครัวผู้อพยพ
ชาวพม่าทีเ่ข้ามาในประเทศไทยมีจานวนมาก การค้า
มนุษย์ข้ามพรมแดนจากพม่าอาศัยความร่วมมือระหว่าง
นายหน้าชาวไทยและชาวพม่า ทนายความด้านสิทธิ
มนุษยชนชาวพม่าอธิบายว่า:

“ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนายหน้าชาวไทย ชาว
พม่าจะไม่สามารถด�าเนินการน้ีได้ [การค้าเด็ก] เน่ืองจาก 
[นายหน้าชาวพม่า] ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่
มากนัก” 134
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เด็กไม่เคยได้กลับบ้าน เมื่อโตแล้วเด็กมักหางานทาใน
ประเทศไทยแทน

ผู้นาหมู่บ้านของชุมชนอิสลามบารุงในแม่สอดรายงานว่า 
บ่อยครั้งทีพ่่อแม่จะมาทีส่ลัมจากพม่าเพื่อตามหาลูก143

ความเข้าใจร่วมระหวา่งครอบครัวผูอ้พยพชาวพมา่ คือ จะ
ถือวา่เด็กถูกค้ามนุษยเ์มือ่เด็กถูกลกัพาตวัเท่าน้ัน ในสายตา
ของครอบครัวผูอ้พยพชาวพมา่ ไมว่า่การแสวงหาประโยชน์
จะมรีะดับใดก็ตาม แตถ้่าเด็กอยากทางาน ไมถื่อวา่เป็นการ
ค้ามนุษย ์ พ่อแมผู่อ้พยพชาวพมา่ทีท่างานในโรงเรียนผู้
อพยพในแมส่อดกลา่วแยง้ว่า เด็กหลายคนเดินทางไป
ประเทศไทยด้วยความเตม็ใจ:

“ฉันคิดว่าถ้าเด็กอยากทางาน เด็กก็จะออกไปหางานทา 
น่ีไม่ใช่การค้ามนุษย์ เด็กหลายคนเลิกไปโรงเรียนตอน
อายุ 15 ปี เด็กออกจากแม่สอดและหาทางเข้ากรุงเทพฯ 
โดยปกติจะไปกับรถบรรทุกขนผัก เด็กกู้เงินจากคนอื่น
และในทีสุ่ดก็ต้องจ่ายคืน ลูกชายของฉันเองก็ทาอย่างน้ี
เหมือนกัน ตอนน้ีเขาทางานอยู่บนเรือประมงเพื่อหาเงิน
มาใช้หน้ีทีย่ืมมา” 144

เด็กชาวพม่าในประเทศไทย
เด็กจากแม่สอด โดยเฉพาะจากชุมชนอิสลามบารุงมักถูก
พาไปกรุงเทพฯ เพื่อให้ขายดอกไม้ในย่านท่องเทีย่วของ
เมือง เป็นเรื่องง่ายทีจ่ะเห็นเด็ก ๆ เหล่าน้ีวิง่ไปทั่วถนน
ข้าวสารอันขึน้ชื่อของกรุงเทพฯ เพื่อขายดอกกุหลาบและ
พูดคุยกับนักท่องเทีย่วในช่วงดึก มีเด็กมุสลิมชาวพม่า
ประมาณ 500-600 คนขายกุหลาบทั่วประเทศไทย145

เหตุการณ์หน่ึงที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศหลัง
จากทีก่ระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ เลื่อน
ประเทศไทยลงมาอยู่ระดับที ่3 น่ันก็คือเหตุการณ์การเข้า
จู่โจมกลุ่มการค้ามนุษย์ในกรุงเทพฯ ในการเข้าจู่โจมครั้ง
น้ี เจ้าหน้าทีต่ารวจสามารถจับกุมตัวผู้ด�าเนินการที่
ควบคุมเด็กชาวพม่าที่ถูกค้ามาให้ขายดอกกุหลาบบน
ถนนข้าวสาร146 หลังเข้าจู่โจมไม่นาน เด็กก็อันตรธานหาย
ไป ไม่กีเ่ดือนต่อมา เมื่อความสนใจของส่ือเปลีย่นไป เด็ก
ก็กลับมาทีเ่ดิมและขายดอกกุหลาบต่อ

เด็กทีม่าถึงระนองมักเดินทางต่อไปยังมาเลเซีย ผู้ทีย่ังคง
อยู่ในประเทศไทยมักเดินทางไปกรุงเทพฯ เพื่อทางานใน
โรงแรมหรือไปสมุทรสาครเพ่ือทางานบนเรือประมงหรือ
โรงงานบรรจุปลา ส่วนคนอื่น ๆ เดินทางลงใต้ไปสงขลา 
สุราษฎร์ธานี และภูเก็ตเพื่อทางานทีค่ล้ายกัน คือ ธุรกิจ
ประมง สวนยางพารา หรือไซต์ก่อสร้าง แม้หลายคนคิดว่า 
ปญัหาหลักในระนอง คือ แรงงานเด็กทีท่่าเรือและธุรกิจ
ประมง แต่ทีจ่ริงแล้วยังมีการค้าประเวณีเด็กจานวนมาก
เกิดขึน้ทีน่ี่ด้วย โดยทั่วไปเด็กหญิงจานวนมากทีม่ีอายุ
ระหว่าง 15 ถึง 17 ปีจะทางานในบาร์และสถานให้บริการ
ทางเพศในระนอง147

การส่งเด็กทีถู่กค้ามนุษย์กลับพม่า
ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์
ของประเทศไทย พ.ศ. 2008 ระบุว่า เมื่อเด็กถูกบ่งชีว้่า
เป็นเหยื่อ เด็กจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์พักพิงของรัฐทีไ่ด้รับ
อนุญาตเพื่อรับการคุ้มครองก่อนส่งตัวกลับประเทศ ใน
จุดน้ี เด็กจะให้การและให้พยานหลักฐานทีจ่าเป็นเพื่อยื่น
คดีขึน้สู่ศาลไทย148 กระบวนการทางกฎหมายกาหนดให้
รัฐบาลไทยร่วมมือกับรัฐบาลพม่าโดยแบ่งปนัข้อมูลคดี
ความผ่านระบบไบโอเมตริกซ์ บันทึกความเข้าใจระหว่าง
ไทยกับพม่าเป็นบันทึกเดียวใน 3 ประเทศเพื่อนบ้านทีก่า

“บางครั้งพ่อแม่บอกลูกพีลู่กน้องของตนหรือญาติคนอื่น ๆ 
ให้ส่งลูกหลานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไปให้ญาติคนอ่ืนที่ทางาน
ในระนอง โดยปกติญาติจะจ้างคนให้ช่วยอานวยความสะดวก
ในการเดินทาง นายหน้าชาวพม่าจานวนมากจะรออยู่ทีฝ่ ั่ ง
ไทยหรือเกาะสอง พวกเขาจะรอหาเหยื่ออยู่ทีท่่าเรือ จิบกาแฟ 
มองหาคนทีดู่หลงทางหรือเด็กทีเ่ดินทางโดยลาพัง”140

ในระนองยังมีหลายกรณีที่เป็นการลักลอบขนแรงงานอพยพ
ชาวพม่าที่ต้องการทางานในประเทศไทยเข้าเมืองอย่างผิด
กฎหมายด้วย เพื่อหลีกเลีย่งทางการ ผู้ลักลอบจะติดต่อกับ
นายหน้าชาวพม่า โดยตรงเพื่อทีจ่ะรู้ว่าต้องไปทีท่่าเรือใด ใน
จุดน้ีนายหน้าจะฉวยโอกาสโน้มน้าวผู้ย้ายถิ่นฐานอย่างผิด
กฎหมายจานวนมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ให้ยอมให้ตนหางาน
ให้

สานักงาน MSDHS ประจาจังหวัดระนองยืนยันว่า น่ีเป็นคดี
ลักลอบขนคนเข้าเมือง อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์น้ีเด็กที่
เดินทางโดยลาพังต้องถูกระบุว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 
เน่ืองจากเด็กไม่สามารถให้ความยินยอมแก่ผู้ลักลอบได้ ใน
กรณีของผู้ใหญ่ หากมีการหลอกลวงใด ๆ ในการเจรจาต่อ
รองระหว่างนายหน้ากับผู้ทีถู่กขนเข้าเมือง (ไม่ว่าจะก่อนการ
เดินทางหรือเมื่อมาถึงประเทศไทย) สถนการณ์ก็จะเปลีย่น
จากการลักลอบขนคนเข้าเมืองเป็นการค้ามนุษย ์141

บทบาทของพ่อแม่ในการค้าเด็กชาวพม่า
เด็กจานวนมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกเลี้ยงให้
เชื่อว่าตนเองมีหน้าที่ต้องช่วยครอบครัวหารายได้เพิ่มเติมและ
จ่าย “หน้ีสิน” ของตนกลับคืนให้กับพ่อแม่ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ
ใดก็ตาม เพื่อทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ทีไ่ด้เลีย้งดูมา ด้วย
ความเชื่อน้ีจึงไม่ใช่เร่ืองผิดปกติที่พ่อแม่และแม้แต่ตัวเด็กเอง
จะมีส่วนในการค้ามนุษย์ เป็นเรื่องยากทีจ่ะอธิบายให้เหยื่อที่

“

 ”

เขาบอกว่าฉันจะได้เห็นหน้าลูกอีกครั้ง 
ฉันไม่รู้ว่าลูกอยู่ทีไ่หนและไม่รู้จะติดต่อ
กับลูกได้อย่างไร ฉันไม่รู้ด้วยซ้าว่าจะ

ติดต่อกับคนทีเ่อาลูกของฉันไปอย่างไร

แม่ของเหยือ่การค้ามนุษย์ เมียวดี

เป็นเด็กเข้าใจว่า พวกเขาเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และน่ีถือเป็น
อาชญากรรมอย่างหน่ึง และเป็นเรื่องทีย่ิง่ยากเข้าไปอีกในการ
โน้มน้าวพ่อแม่เด็กให้เข้าใจว่า พวกเขามีส่วนสมรู้ร่วมคิดใน
การค้าเด็กซึง่เป็นลูกในไส้ของตน

การทางานร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยและพม่าทาให้เกิดระบบ
ตรวจคนเข้าเมืองที่มีการแต่งตั้งนักสังคมสงเคราะห์ขึ้นเพ่ือ
ประเมินความเส่ียงของการที่เด็กอาจตกเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์ซ้าอีกคร้ังโดยใช้เคร่ืองมือแบบประเมินครอบครัว
มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ระบบน้ีมคีวามท้าทายในตวัเองหลาย
อยา่ง เจา้หน้าทีส่านักงานตรวจคนเข้าเมอืง จงัหวดัตากระบวุา่ 
เด็กจะไมย่อมใหห้ลกัฐานใด ๆ ทีอ่าจทาให้พ่อแมถู่กจบั 
นอกจากน้ี การจบัพ่อแมเ่ด็กยิง่ทาให้สถานะของเด็กมคีวาม
ยากลาบากมากขึน้อกี

เช่นเดียวกับพ่อแม่ชาวกัมพูชา พ่อแม่จานวนมากยินดีปล่อย
ให้ลูกไปประเทศไทยกับนายหน้า เน่ืองจากเชื่อมั่นว่าลูกจะ
กลับบ้านมาพร้อมเงินทองและการศึกษาทีด่ีขึน้142 แต่ต่างจาก
กัมพูชาตรงทีม่ีน้อยมากทีเ่ด็ก “ถูกเช่า” จากพ่อแม่ มีแต่ถูก
พาตัวไปโดยให้คามั่นสัญญาว่าเด็กจะกลับมา ในหลายกรณี 
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หนดให้ท้ังสองฝ่ายร่วมมือกันเพ่ือสร้างหลักเกณฑ์ร่วมใน
การบ่งชีเ้หยื่อการค้ามนุษย์ ซึง่แสดงให้เห็นถึงข้อกังวลของ
พม่าในเรื่องการระบุตัวตนพลเมืองของตนอย่างเหมาะสม

เมื่อสัญชาติของเหยื่อได้รับการยืนยัน กระบวนการส่งตัว
กลับประเทศอย่างเป็นทางการจะเริม่ขึน้149 การส่งตัวกลับ
ประเทศเกิดขึ้นที่จุดผ่านแดนที่ถูกกฎหมายจากแม่สอดไป
เมียวดี เมื่ออยู่ในเมียวดีแล้ว สานักงานความร่วมมือ
ชายแดนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (BCATIP) จะรับ
และส่งเด็กไปทีศู่นย์พักพิงแรกรับเมียวด1ี50

เมื่อเด็กมาถึงศูนย์พักพังแรกรับเมียวดีแล้ว การส่ือสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและพม่าจะส้ินสุดลง ทนายความ
ชาวพม่าอธิบายว่า:

“เมื่อมาถึงทีศู่นย์พักพิง เด็กจะได้รับการประเมินเบื้องต้น 
จากน้ันจะถูกพาตัวไปที่ศูนย์พักพิงมะละแหม่งหลังจากพัก
ทีน่ั่นหน่ึงคืน เมื่ออยู่ทีศู่นย์พักพิงมะละแหม่ง เด็กสามารถ
พักหรือออกจากศูนย์ได้ตามทีต่้องการ” 151

แม้ BATWC กล่าวว่า กระทรวงสวัสดิการสังคมในพม่าต้อง
ด�าเนินการติดตามครอบครัวของเด็กแต่ละคน เด็กมีอิสระที่
จะออกจากศูนย์พักพิงแห่งทีส่องได้ ดังน้ันจึงไม่มีอะไรรับ
ประกันว่าเด็กจะกลับไปเจอกับครอบครัว152 หากเด็กเลือกที่
จะเดินตรงกลับไปหานายหน้าก็สามารถทาได้ หรือจะเส่ียง
ออกไปและอาจถูกจับตัวโดยนายหน้ารายอื่น ๆ ก็ได้

หลักฐานรายงานและข้อมูลการติดตามครอบครัวที่จากัดทา
ให้ไม่สามารถวัดประสิทธิภาพของระบบการติดตาม
ครอบครัวได้ หลักฐานทีม่ีแสดงให้เห็นว่าเด็กมีอิสระทีจ่ะไป
ทีไ่หนก็ได้ทีต่้องการเมื่อมาถึงพม่า และในปจัจุบันยังไม่มี
ขั้นตอนการติดตามผลตามทีเ่จ้าหน้าทีไ่ทยกาหนดไว้

มีชาวพม่าราว 400 คนถูกเนรเทศกลับพม่าจากแม่สอดทุก
วัน153 การด�าเนินการกับผู้ถูกเนรเทศจะกระทาอย่างรวดเร็ว
ในช่วงเช้า เน่ืองจากมีการกดดันให้เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้า
เมืองต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างรวดเร็ว154 ทาให้มีเวลาน้อยใน
การบ่งชีเ้ด็กทีอ่าจเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ดี 
องค์กร NGO ในท้องถิน่บางแห่งทางานร่วมกับสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อตรวจกรองเด็กทีถู่กเนรเทศและ
ประเมินว่ามีเหยื่อการค้ามนุษย์ในหมู่เด็กหรือไม่

เด็กที่ไม่ได้ถูกบ่งชี้ว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จะถูกเนรเทศ
โดยใช้ช่องทางและวิธีการเหมือนกับที่ใช้สาหรับผู้ย้าย
ถิน่ฐานทีผ่ิดกฎหมาย สาหรับบางคน แทนทีจ่ะเนรเทศผ่าน
เส้นทางสะพานมิตรภาพทีถู่กกฎหมาย เด็กเหล่าน้ีอาจถูก
เนรเทศผ่านประตูที่ผิดกฎหมายประตูเดิมที่ใช้เข้ามาใน
ประเทศไทย ทางฝั่ งประเทศไทย ประตูเหล่าน้ีมักถูกทาให้
ถูกกฎหมายชั่วคราวภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากร แต่ทาง
ฝั่ งพม่า ยังคงใช้ทางเข้าสู่ประเทศไทยทีผ่ิดกฎหมายอยู1่55

เด็กที่ ถูกเนรเทศจะถูกรับตัวโดยเจ้าหน้าที่ใดก็ตามที่
ควบคุมพื้นทีช่ายแดนทีเ่ด็กเข้าไป ซึง่ในเมียวดีโดยปกติคือ
กองกาลังกะเหรีย่งประชาธิปไตยผู้มีความเมตตา (DKBA) 
ผู้ถูกเนรเทศต้องจ่ายสินบนที่ประตูเพ่ือจะได้รับอนุญาตให้
กลับเข้าพม่าได้ ผู้ทีไ่ม่สามารถจ่ายสินบนเพื่อกลับเข้า
ประเทศจะถูกส่งตัวไปที่ศูนย์กักขังชั่วคราวจนกว่าจะมีใคร
มาจ่ายเงินเพื่อปล่อยตัว ซึง่มักจะเป็นนายหน้าทีพ่าเด็กเข้า
ประเทศไทย

มีการกล่าวหาว่า หากเด็กไม่สามารถติดต่อนายหน้าทีย่ินดี
จ่ายค่าปรับได้ ทาง DKBA จะช่วยตามหานายหน้าแทนเด็ก 
ข้อกล่าวหาบางส่วนชีใ้ห้เห็นว่า DKBA เคยมีส่วนเกีย่วข้อง
ในการขายเด็กให้กับไซต์ก่อสร้างบริเวณชายแดนฝั่ งพม่า156 

ระบบน้ีเติมเชื้อเพลิงให้เกิดการค้าเหยื่อซ้า และวงจรการค้า
มนุษย์ก็เริม่ต้นอีกครั้ง

สานักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดตากระบุว่า ท่าเรือกว่า 22 
แห่งบนแม่น้าเมยที่เจ้าหน้าที่ตารวจตรวจคนเข้าเมือง
สามารถใช้ได้157 สะพานมิตรภาพเป็นจุดผ่านแดนทีถู่ก
กฎหมายเพียงแห่งเดียวเท่าน้ัน ประตูอื่นได้รับอนุญาต
ชั่วคราวภายใต้พระราชบัญญัติศุลกากรเพ่ือนาเข้าและส่ง
ออกสินค้าระหว่างไทยกับพม่า เจ้าหน้าทีค่นหน่ึงอธิบายว่า:

“เมื่อเราเนรเทศผู้ย้ายถิน่ฐานทีผ่ิดกฎหมาย เรามีกว่า 400 
คน เราไม่สามารถเนรเทศพวกเขาโดยใช้สะพานได้ เน่ืองจาก
รัฐบาลพม่าไม่ถือว่าหลายคนในจานวนน้ันเป็นพลเมืองของ
ประเทศ เราจึงต้องเนรเทศพวกเขาทีท่่าเรือเหล่าน้ีแทน” 158

ท่าเรือทีใ่ช้สาหรับการเนรเทศเรียกว่าประตู 13 สาหรับฝั่ งไทย 
แต่เรียกว่าประตู 999 สาหรับฝั่ งพม่า เด็กชาวพม่าทีอ่าศัยอยู่
ในแม่สอดระบุว่า ประตู 999 เป็นท่าเรือทีพ่วกเขาถูกคุมขัง
หากถูกส่งกลับไปพม่า159

ไม่มีบันทึกเกีย่วกับเด็กทีถู่กเนรเทศในลักษณะน้ี ดังน้ันเมื่อ
ถูกเนรเทศแล้ว ไม่มีระบบการติดตามผลเพื่อตรวจสอบว่า
เด็กได้กลับเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ ในทานองเดียวกัน 
หากเด็กที่ถูกค้ามนุษย์กลับสู่ครอบครัวได้สาเร็จก็ไม่มี
กระบวนการติดตามผลเพ่ือขัดขวางไม่ให้เด็กถูกค้ามนุษย์ซ้า
อีกครั้ง

แม้ว่าแม่สอดจะถูกระบุว่าเป็นจุดส่งกลับอย่างเป็นทางการ
ระหว่างพม่ากับไทยเพียงจุดเดียวเท่าน้ัน แต่มีบางกรณีที่
เหยื่อถูกส่งตัวกลับประเทศทางเกาะสองในจังหวัดระนอง 
องค์กร NGO บางแห่งพยายามทาให้ระนองได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นจุดส่งกลับอย่างเป็นทางการสาหรับเหยื่อ อย่างไร
ก็ตาม ในการส่งเด็กกลับจากจุดน้ี เด็กจะต้องถูกคุ้มกันและ
น่ังเรือไปเกาะสอง น่ีถือเป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรของ
ทางการ160

การคุ้มครองและปอ้งกันเด็กชาวพม่า
ในปีพ.ศ. 2004 พม่ากลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคลุ่มแม่
น้าโขงทีล่งนามในพิธีสารปาแลร์โม หน่ึงปีต่อมา พม่าออก
กฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ทีค่รอบคลุมเป็นครั้งแรก คือ 
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ กฎหมายของพม่าได้จากัด
ความของการค้ามนุษย์ว่าเป็นการขาย การซื้อ การให้ยืม การ
จ้าง การสรรหา การขนส่ง การโอนถ่าย หรือการรับบุคคล มี
บทบัญญัติในการลงโทษการรับเลี้ยงและการแต่งงานที่
หลอกลวง และการปลอมแปลงเอกสาร (โดยเฉพาะในเด็ก) 
เพื่อจุดประสงค์ในการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน บทที ่ 6 
ประกอบด้วยบทบัญญัติต่าง ๆ โดยเฉพาะสาหรับสตรี เด็ก 
และเยาวชน161 

อย่างไรก็ตาม การทีจ่ะนากฎหมายของประเทศออกบังคับใช้
สาหรับทางฝั่ งชายแดนของพม่าที่มีภาคประชาสังคมอยู่ใน
ภาวะการล่มสลายเป็นเรื่องยาก และอานาจมีการแบ่งแยก
ระหว่างสถาบันพลเรือนทีเ่ส่ือมสลาย กองทัพแห่งชาติ และ 
DKBA ความสามารถของรัฐบาลพม่าจะต้องได้รับการ
ปรับปรุงก่อนที่จะสามารถจัดการกับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางฝั่ งไทยมีองค์กร NGO หลายแห่งทีท่างานในพื้นทีเ่พื่อ
คุ้มครองเด็กที่ถูกค้ามนุษย์หรือผู้ที่มีความเส่ียงต่อการถูกค้า
มนุษย์ ในแม่สอด องค์กรระหว่างประเทศพยายามจะลด
ความสุ่มเส่ียงของเด็กทีม่ีความเส่ียง (เช่น เด็กอพยพทีไ่ม่มี
เอกสารทางกฎหมายหรือสถานะผู้ติดตาม) โดยให้มีการระบุ
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ตัวตนอย่างเหมาะสมในรูปแบบของบัตรประจาตัวประชาชน
ไทยทีม่ีตัวเลข 13 หลัก162

คลินิกแม่ตาวและคณะกรรมาธิการว่าด้วยการคุ้มครองและ
ส่งเสริมสิทธิเด็ก (CPPCR) ช่วยพ่อแม่ผู้อพยพให้ได้รับสูติ
บัตรสาหรับเด็กชาวพม่าทีเ่กิดในประเทศไทย การมีสูติบัตร
ช่วยให้เด็กชาวพม่าสามารถเข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
การดูแลสุขภาพจากรัฐบาลไทยได้ และช่วยให้พ่อแม่ชาว
พม่าขอสัญชาติพม่าให้กับเด็กได้ในอนาคต163 เด็กส่วนใหญ่
ได้รับการบันทึกและขึน้ทะเบียนโดยคลินิก แต่หาก
กระบวนการน้ีไม่เสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 วันนับจากวันเกิด
หรือสาหรับเด็กทีไ่ม่เป็นทีรู่้จักของคลินิก (เช่น เด็กทีเ่กิดใน
บ้าน) ความรับผิดชอบจะเปลีย่นไปอยู่ที ่CPPCR

ดูเหมือนมีเพียงไม่กี่องค์กรในพ้ืนที่ที่ทางานเพ่ือคุ้มครอง
เด็กที่มีความสุ่มเส่ียงของชุมชนอิสลามบารุงที่ถูกแยกให้อยู่
อย่างโดดเดีย่ว องค์กร NGO ได้จัดตั้งโรงเรียนในสลัม แต่
สูญเสียเงินทุนและถูกบังคับให้ปิดทาให้เด็กในชุมชนแห่งน้ี
มีความสุ่มเส่ียงสูงมาก ด้วยเหตุน้ี เด็กชุมชนอิสลามบารุง
จานวนมากจึงถูกพบเป็นขอทานตามท้องถนน ซึง่มีอันตราย
เพิม่ยิง่ขึน้ต่อการถูกลักพาตัวโดยผู้ค้ามนุษย์164

องค์กร NGO ทางฝั่ งประเทศไทยพยายามอย่างมากเพื่อ
คุ้มครองเด็กทีม่ีความสุ่มเส่ียง องค์กร NGO บางแห่งได้ข้าม
เข้าไปในพม่าเพ่ือให้การฝึกอบรมแก่ชุมชนท้องถิ่นและสร้าง
ความตระหนักรู้ถึงเรื่องการค้ามนุษย์ สอนให้พ่อแม่ต้อง
ระมัดระวังนายหน้า

พม่าในฐานะประเทศต้นทางมีสถาบันไม่กี่แห่งที่ให้ความ
คุ้มครองเด็กจากการถูกค้ามนุษย์ หรือกระบวนการฟื้ นฟู
สมรรถภาพและการกลับเข้าสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพเพ่ือช่วย
เด็กที่ถูกส่งตัวกลับจากประเทศไทยให้สร้างชีวิตใหม่และ
หลีกเลีย่งการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ซ้าอีกครั้ง

อุปสรรคในการต่อสู้กับการค้าเด็กจากพม่า
ผู้ที่ทางานในประเทศไทยเพ่ือต่อสู้กับการค้าเด็กจากพม่า
ต้องเผชิญกับความยากลาบากมากมาย สานักงานตารวจ
แห่งชาติรายงานว่า พวกเขามีล่ามไม่เพียงพอทีจ่ะช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในการท�าา
การสืบสวนและงานสังคมสงเคราะห์ รายงานแสดงให้เห็นว่า 
นักแปลมักไม่เสมอต้นเสมอปลาย และนักแปลทีอ่งค์กร 
NGO ส่งไปมักมีอคติกับเรื่องราวทีก่าลังแปล166 ความถูก
ต้องที่รับรู้ของพยานหลักฐานของเหยื่อข้ึนอยู่กับคุณภาพ
ของคาแปลทีใ่ห้มาทั้งส้ิน คาแปลผิดอาจทาให้การสืบสวน
ทั้งหมดเขวไปในทางทีผ่ิด และทาให้ไม่สามารถดาเนินคดีได้

คาจากัดความในกฎหมายการค้ามนุษย์ของพม่าและ
กฎหมายการค้ามนุษย์ของไทยแตกต่างกัน และมีผลต่อการ
รับรู้และจัดการกับคดีของทั้งสองฝั่ งชายแดน ซึง่เห็นได้ชัด
จากการเนรเทศเหยื่อที่เป็นเด็กภายใต้สถานะผู้ย้ายถิ่นฐาน
ทีผ่ิดกฎหมาย ในพม่า เด็กจะถูกพิจารณาว่าถูกค้ามนุษย์
โดยอัตโนมัติ หากมีอายุต่ากว่า 15 ปีและทางานใน
ประเทศไทย เมื่อเจ้าหน้าทีข่องไทยเนรเทศเด็กเหล่าน้ีใน
ฐานะผู้ย้ายถิน่ฐานทีผ่ิดกฎหมายโดยไม่มีสถานะเหยื่อ เจ้า
หน้าทีข่องพม่าไม่สามารถรู้ว่าเด็กจาเป็นต้องกลับเข้าสู่สังคม 
หากเด็กถูกเนรเทศในฐานะเหยื่อ รัฐบาลพม่าอาจจะ
คุ้มครองเด็กได้ง่ายกว่า167 เด็กทีถู่กเนรเทศในฐานะผู้ย้าย
ถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายโดยไม่มีการสืบสวนและการคัดกรอง
อย่างเหมาะสมจะไม่มีการบันทึกประวัติลงในระบบตรวจคน
เข้าเมือง และความสุ่มเส่ียงของเด็กจะเพิม่ขึน้ตลอดทั้ง
กระบวนการเนรเทศ

หน่ึงในอุปสรรคทีใ่หญ่ทีสุ่ดทีเ่จ้าหน้าทีต่ารวจต้องเผชิญ คือ 

การโน้มน้าวให้เหยื่อร่วมมือในการสืบสวน ด้วยความร่วม
มือของเหยื่อเท่าน้ันที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถ
พิสูจน์การค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ได้ หาก
ไม่มีหลักฐาน ไม่อาจทาให้เป็นคดีความได้

เหยื่อบางรายไม่บ่งชี้ว่าตัวเองเป็นเหยื่อและรู้สึกว่า
สถานการณ์ทีเ่ผชิญอยู่เป็นส่ิงทีเ่กิดขึน้ตามปกติ คนอื่น
ได้รับความทุกข์ทรมานและอยากกลับพม่า คดีค้ามนุษย์
อาจใช้เวลายาวนานในการดาเนินคดี ด้วยเหตุน้ี เหยื่อ
และเจ้าหน้าทีต่ารวจจึงไม่อยากผลักเป็นคดีค้ามนุษย์ คดี
จากพม่ามักใช้เวลาดาเนินงานนาน 2 เท่าเมื่อเทียบกับคดี
จากกัมพูชาและลาว เน่ืองจากเจ้าหน้าทีแ่ต่ละคนต้องดา
เนินกระบวนการตรวจสอบเหยื่อโดยรัฐบาลพม่าให้เสร็จ
สมบูรณ์ก่อน

การติดกันของพรมแดนระหว่างไทยกับพม่าทาให้มี “จุด
อ่อน” นับไม่ถ้วนทีไ่ม่สามารถเฝ้าติดตามตลอดแนว
ชายฝั่ งไทยได้ ในจังหวัดระนองก็มีหลายวิธีทีจ่ะเข้าสู่
ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย เช่น ผ่านทางกระบุรี 
อาเภอละอุ่น หรือมะลิวัลย์ ในกระบุรี เมื่อน้าลง ผู้คน
สามารถเดินเท้าเข้าไปในประเทศไทยได้ ทางใต้ของ
จังหวัดระนองมีอ่าวทีทุ่กคนสามารถจอดเรือเดินตรงเข้าสู่
แผ่นดินไทยได้ ไม่มีการตรวจตราในสถานทีใ่ด ๆ เหล่าน้ี 
และผู้คนจากพม่าสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศไทย
ได้อย่างเสรีโดยไม่มีการตรวจค้น168

การค้าเด็กชาวโรฮิงญาไปมาเลเซียผ่าน
ทางประเทศไทย
ชาวโรฮิงญาเป็นกลุ่มชนเผ่าอินโดอารยันอิสลามจาก
ประเทศพม่า ซึง่อ้างว่าเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของรัฐยะไข่ 
นักประวัติศาสตร์ชาวพม่าและรัฐบาลพม่ายืนกรานว่า ชาว
โรฮิงญาอพยพออกจากประเทศบังคลาเทศระหว่างการ
ปกครองของอังกฤษ คาว่าโรฮิงญามาจากคาว่า 
“rohang” ซึง่เป็นชื่อเก่าสาหรับรัฐยะไข่ทีช่าวโรฮิงญา
จานวนมากอาศัยอยู่มานานหลายศตวรรษ แม้จะมี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชาวโรฮิงญามักเรียกกันโดย
ปกติว่า “เบงกาลี” ซึง่ชีใ้ห้เห็นว่าพวกเขาไม่ใช่และไม่เคย
เป็นพลเมืองพม่า แต่เป็นผู้ย้ายถิน่ฐานทีผ่ิดกฎหมาย

หลังจากเป็นอิสระจากอังกฤษในปีพ.ศ. 2491 ชาวโร
ฮิงญาจากรัฐยะไข่สนับสนุนกระบวนการสร้างชาติอย่าง
มากเพ่ือให้ตนเองได้รับการปฏิบัติเหมือนชาวต่างชาติใน
รัฐพม่าสมัยใหม่ ชาวโรฮิงญาได้พยายามอ้างสิทธิก์าร
เป็นพลเมืองในพม่านับตั้งแต่ทศวรรษปีพ.ศ. 2513 และมี
ชีวิตอยู่รอดจากนโยบายภายในประเทศทีพ่ยายามจะขจัด
พวกเขาหลายครั้ง ความพยายามของรัฐบาลพม่าในการ
ผลักดันชาวโรฮิงญาออกจากประเทศได้เร่งการย้าย
ถิน่ฐานออกจากรัฐยะไข่และไหลเข้าสู่ประเทศต่าง ๆ เช่น 
ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบังคลาเทศ169

ท่ามกลางกระแสของการย้ายถิน่ฐานน้ี มีเครือข่ายการค้า
มนุษย์ต่าง ๆ ถูกก่อตั้งขึน้เพื่อใช้ประโยชน์จาก
สถานการณ์ของชาวโรฮิงญาทีม่ีความสุ่มเส่ียง

ในปีพ.ศ. 2001 ชาวโรฮิงญาได้ลงพาดหัวข่าวทีม่ีการ
บันทึกเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยเมื่อมีรายงานว่า 
กองทัพเรือไทยทาร้ายชาวโรฮิงญาที่ตรวจพบตามเรือ170 
การย้ายถิ่นฐานระยะแรกผ่านทางทะเลถูกผลักดันโดย
ปจัจัยทางเศรษฐกิจ

ผู้ชายชาวโรฮิงญาจานวนมากทีม่ีอายุเกิน 18 ปีย้าย
ถิน่ฐานโดยสมัครใจไปมาเลเซียเพื่อหางานทา มาเลเซียมี
ความต้องการแรงงานไร้ฝีมือจานวนมากและถูกมองว่า
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“เด็กออกจากแม่สอดและหาทางเข้ากรุงเทพฯ โดย
ปกติจะไปกับรถบรรทุกขนผัก เด็กกู้เงินจากคนอืน่

และในทีสุ่ดก็ต้องจ่ายคืน ลูกชายของฉันก็ทาอย่างน้ี
เหมือนกัน ตอนน้ีเขาทางานอยู่บนเรือประมงเพือ่หาเงิน

มาใช้หน้ีทีย่ืมมา สาหรับการเดินทางของเขา”

ชาวบ้าน เมียวดี

†     
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เป็นทีห่ลบภัยของชาวโรฮิงญา เมื่อข่าวเกีย่วกับชีวิตใหม่ของ
พวกเขาในมาเลเซียไปถึงรัฐยะไข่ ทาให้ชาวโรฮิงญาอีกจาน
วนมากอยากเดินทางซึ่งทาให้เกิดการย้ายถ่ินฐานขนานใหญ่
ไปยังมาเลเซียผ่านทางน่านน้าของประเทศไทย 

นายหน้าใช้ประโยชน์จากเร่ืองราวความสาเร็จเหล่าน้ีเพ่ือ
ล่อลวงคนให้ขึน้เรือโดยให้คาสัญญาว่าจะพา ตรงไปที่
มาเลเซีย ในทีสุ่ดการย้ายถิน่ฐานระยะทีส่องก็อุบัติขึน้และยัง
ดาเนินต่อเน่ืองในปจัจุบัน ซึง่รวมไปถึงสตรีและเด็กทีม่ีอายุต่
ากว่าเกณฑ์ทีห่วังว่าจะได้พบหน้าพ่อ พีช่ายน้องชาย ลุงน้า 
และสามีทีท่างานอยู่ในมาเลเซีย171

เมื่อไม่นานน้ี มีเหตุการณ์หน่ึงได้จุดประกายสาคัญในการ
ย้ายถิน่ฐานของชาวโรฮิงญาอย่างต่อเน่ืองจากพม่า ในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2012 ผู้ชายมุสลิมสามคนถูกกล่าวหาว่า
ข่มขืนและฆ่าสตรีชาวพุทธ ข้อกล่าวหาน้ีเพิม่ความตึงเครียดที่
มีอยู่แล้วระหว่างชาวโรฮิงญากับชาวพุทธในรัฐยะไข่เข้าไปอีก 
ความรุนแรงแพร่กระจายในภาคเหนือของรัฐยะไข่และมีส่วน
ทาให้บ้านเรือนนับพันถูกไฟไหม้ซึ่งทาให้ชาวโรฮิงญากว่า 
100 รายเสียชีวิต172

หลังจากความรุนแรงปะทุขึน้ในปีพ.ศ. 2012 ชาวโรฮิงญา
หลายพันคนได้หนีออกจากพม่า ทาให้ศูนย์กักกันคนเข้า
เมืองของประเทศไทยล้น และทาให้ประเทศไทยมีตัวเลือกไม่
มากนัก ประเทศไทยไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาผู้ลีภ้ัย 
พ.ศ. 1951 หรือพิธีสาร พ.ศ. 1967 และไม่มีกรอบทีจ่าเป็นสา
หรับการลี้ภัยเพ่ือรองรับการไหลทะลักเข้ามาของผู้ลี้ภัยเช่นน้ี 
(UNHCR ประเทศไทย) ผู้สังเกตการณ์กล่าวว่า:

“เมื่ออยู่บนเรือ พวกเขาข้ามน่านน้าไทย กองทัพเรือไทยมัก
จะหยุดเรือและเรียกเงินสินบนจึงจะปล่อยให้เดินทางต่อไป ผู้
ที่ไม่สามารถจ่ายเงินสินบนจะถูกนาตัวไปไว้ที่ศูนย์กักกันคน
เข้าเมืองในประเทศไทย ขณะทีค่นอื่น ๆ น่าจะถูกพาไปไว้ที่
ค่ายทีช่ายแดนมาเลเซีย” 173

กระบวนการน้ีแสดงไว้ในหน้า 45

บันทึกจากผู้ทีเ่ห็นเหตุการณ์จริงอีกคนหน่ึงกล่าวว่า:

“ชาวโรฮิงญาจานวนมากพักอยู่ในศูนย์กักกันเป็นระยะเวลา
นานก่อนที่จะได้รับแจ้งว่าสถานการณ์ในพม่าได้บรรเทาลง
และพวกเขาจะถูกส่งกลับบ้าน ในความเป็นจริง เจ้าหน้าทีก่า
ลังส่งมอบพวกเขาโดยตรงให้กับผู้ค้ามนุษย์ที่รออยู่กลาง
ทะเลซึง่จะจับพวกเขาเป็นตัวประกัน” 174

เน่ืองจากประเทศไทยไม่อาจรับชาวโรฮิงญาเข้าในศูนย์กักกัน
ได้อีกแล้ว และพม่าก็ปฏิเสธทีจ่ะรับชาวโรฮิงญากลับประเทศ 
ประเทศไทยตกอยู่สถานการณ์ทีล่ะเอียดอ่อน นักปฏิบัติการ
เห็นว่า เรื่องน้ีส่งผลให้ประเทศไทยปรับใช้ “แผนการทาง
เลือก” เพื่อจัดการกับชาวโรฮิงญาทีม่ีอยู่แล้วในประเทศ175

รายงานจากส่ือได้เผยเมื่อไม่นานน้ีโดยแสดงค่ายที่ซ่อนอยู่
ในป่าตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ทีน่ี่ผู้ค้ามนุษย์มีการ
เรียกร้องค่าไถ่จากคนที่มีญาติซึ่งตั้งรกรากในมาเลเซียได้สา
เร็จ ในจังหวัดภูเก็ต ชาวโรฮิงญาจานวนมากไม่สามารถจ่าย
เงินสินบนได้ พวกเขายังเด็กเกินไปหรือไม่มีครอบครัว ด้วย
เหตุน้ีพวกเขาจึงมักถูกขายให้กับเรือประมง176

ใ น อ ดี ต น า ย ห น้ า จ ะ เ รี ย ก ร้ อ ง ใ ห้ ค ร อ บ ค รั ว จ่ า ย เ งิ น 
1,200,000 จ๊าดพม่าเพื่อแลกกับการปล่อยตัวญาติของ
พวกเขา ในปจัจุบัน ความร่ารวยของนายหน้าเพิม่ขึน้ จึง
ยินยอมให้ญาติพีน้่องแบ่งจ่ายเงินเป็นสามงวด177

มีรายงานว่ากระบวนการน้ีเป็นผลมาจากนโยบายที่สานักงาน

ตารวจแห่งชาติกาหนดทีเ่รียกว่า “ตัวเลือกที ่ 2” เพื่อกาจัด
ศูนย์กักกันที่หนาแน่นด้วยชาวโรฮิงญาที่ไม่อาจเนรเทศกลับ
ไปพม่าตามกฎหมายได้ ในปจัจุบันมี “ค่ายตัวประกัน” กว่า 
70 แห่งตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย178

ตามทีท่นายความด้านสิทธิมนุษยชนทีด่�าเนินการเพื่อ ส่ง
เหยื่อชาวโรฮิงญากลับประเทศระบุ เด็กจานวนมากทีพ่บบน
เรือประมงในวันน้ีไม่เคยต้องการหาทีล่ีภ้ัยในมาเลเซียเลย แต่
ถูกล่อลวงโดยผู้ค้ามนุษย์โดยตรงจากพม่าโดยให้คามั่น
สัญญาว่าจะได้งานทา เด็กชายวัย 14 ปีคนหน่ึงได้รับคามั่น
สัญญาว่าจะทางานได้เงินในมาเลเซียและได้รับคาบอกกล่าว
ว่าไม่ต้องเสียค่าเดินทางด้วย นายหน้าเหล่าน้ีได้รับค่าแรง
ตามจานวนคนทีพ่วกเขาสามารถพาขึน้เรือได้ และจะหลอก
ลวงเด็กหนุ่มให้คิดว่าตนกาลังสรรหาคนสาหรับงานที่ได้รับ
ค่าจ้าง180

“เหยื่อกว่า 80% บนเรือเหล่าน้ีเป็นเด็กทีม่ีอายุต่ากว่า 18 ปี 
หลายคนมาโดยลาพังเน่ืองจากพ่อแม่ส่วนใหญ่เสียชีวิตแล้ว 
นายหน้าก็ล่อลวงพวกเขาให้ขึน้เรือได้อย่างง่ายดาย” 181

ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กชาวโรฮิงญาเข้าสู่ประเทศไทยผ่าน
พังงาหรือสตูลซึ่งเป็นท่าจอดเรือ เมื่อถูกตรวจพบ ผู้ที่ถูก
ลักลอบเข้ามาจึงถูกเนรเทศกลับประเทศ แต่พวกเขาก็
สามารถหาทางกลับขึ้นเรือได้อย่างไม่ยากเย็นเพ่ือหางาน
ในมาเลเซีย ทาให้พวกเขาเส่ียงต่อการถูกค้ามนุษย์อีกคร้ัง 
การเนรเทศมักจะด�าเนินการผ่านทางระนองและเกาะสอง 
ระนองยังคงเป็นจุดทางเข้าที่ใช้มากสาหรับชาวโรฮิงญาที่
เข้ามาในประเทศไทย แต่ใช้น้อยกว่าพังงาและสตูล

จนกระท่ังมีการค้นพบหลุมฝงัศพจานวนมากตามชายแดน
มาเลเซีย รัฐบาลไทยปฏิเสธว่าชาวโรฮิงญาถูกค้ามนุษย์ โดย
ทั่วไป DSI ถือว่าชาวโรฮิงญาเป็นบุคคลทีถู่กลักลอบขนเข้า
เมือง เจ้าหน้าทีค่นหน่ึงกล่าวว่า “พวกเขาถูกนาเข้ามาใน
ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายและถูกลักลอบขนเข้าไปยัง
มาเลเซีย คิดว่าบางคนอาจเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ แต่เรา
จาเป็นต้องสืบสวนแต่ละคดีเพื่อค้นหาความจริง” 182

ตราบใดทีพ่ม่าปฏิเสธทีจ่ะให้สัญชาติแก่พวกเขา ส่ิงต่าง ๆ ก็
จะไม่เปลีย่นแปลง ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กจะถูกจับตัวโดยนาย
หน้าและส่งไปยังค่ายค้ามนุษย์ต่อไป

พงังา

สตลู
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แผนทีก่ารค้าชาวโรฮิงญา

สปป.ลาว

กัมพูชา

45

บังคลาเทศ

พม่า

ไทย

มาเลเซีย

เรอืของชาวโรฮงิญา

เสน้ทางทีเ่จตนาจะใชเ้ดนิทางไปมาเลเซยี

คา่ยของผูค้า้มนุษย ์์

เสน้ทางทีใ่กลช้ายฝ่ังกวา่สาหรบัเรอืทีถ่กูสกดักัน้ โดย/
พบกบัทหารเรอืไทย และตอ้งไปอยูท่ีศ่นูยก์กักนั

เกาะตา่ง ๆ ทีแ่สดงโดยขยายขนาดใหใ้หญข่ึน้

จดุทีม่กีารเรยีกรอ้งใหจ้า่ยคา่เดนิทาง คา่ปรบั และ
คา่ไถ,่ 

ศนูยก์กักนั

จดุสกดักัน้ของทหารเรอืไทย
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บทที ่5
การค้ามนุษย์จากสปป.ลาว
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สป
ป.

 ล
าว มนุษย์ทีเ่ป็นเด็กไปถึงชมุชนห่างไกล ท่ัวประเทศ รายงาน

เหยื่อที่กลับประเทศซึ่งมีการอัปเดตทุกเดือนแสดงให้เห็นว่า
ระหวา่งป ีพ.ศ. 2001 ถึงพ.ศ. 2014 ม ี5 พ้ืนทีห่ลกัทีเ่ด็กถูก
ค้ามนุษย ์ คือ สุวรรณเขต (645) จาปาศักดิ ์ (287) สาละวนั 
(271) เทศบาลนครเวียงจนัทน์ (235) และเวยีงจนัทน์ (144)189

เส้นทางการคา้มนุษยจ์ากลาวไปประเทศไทย
เหยื่อที่ เ ป็นเด็กส่วนใหญ่จากประเทศลาวจะเข้ามาใน
ประเทศไทยด้วยรูปแบบของเอกสารทางกฎหมายซึ่งแตก
ต่างจากกัมพูชาและพม่า การเข้าประเทศไทยอย่างถูก
กฎหมายต้องมีหนังสือเดินทางซึ่งจะอนุญาตให้พลเมืองลาว
สามารถเข้าประเทศได้เป็นระยะเวลา 30 วัน เด็กหญิงชาวลาว
ส่วนใหญ่ที่พบว่าถูกแสวงหาประโยชน์ในธุรกิจการค้า
ประเวณีได้ผ่านแดนทางจุดตรวจชายแดนระหว่างประเทศ
ด้วยหนังสือเดินทางหรือบัตรผ่านแดน เด็กสาวคนอื่น ๆ เข้า
มาทางจุดผ่านแดนดั้งเดิมด้วยบัตรผ่านแดนเท่าน้ัน บัตร
ผ่านแดนอนุญาตให้เข้าประเทศเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
โดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง บัตรผ่านแดนมีสองประเภท 
ประเภทหน่ึงใช้ผ่านแดนคร้ังเดียวและอีกประเภทใช้ได้เป็น
ระยะเวลา 1 ปีโดยอนุญาตให้ผ่านแดนได้หลายครั้ง190

เด็กที่ไม่มีบัตรผ่านแดนหรือผู้ที่เดินทางมากับนายหน้าเข้า
ประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย หลบเลีย่งจุดผ่านแดนและจุด
ตรวจอย่างเป็นทางการ พวกเขาสามารถผ่านเข้ามาใน
ประเทศไทยโดยการเดินเท้าหรือเรือข้ามฝั่ งแม่น้าโขงซึ่งเป็น
พรมแดนระหว่างลาวและไทย

โดยทั่วไป ผู้ทีเ่ข้ามาอย่างถูกกฎหมายจะอยู่เกินกว่า 30 วัน
ตามทีว่ีซ่าอนุญาต เด็กหญิงทีม่ีอายุต่ากว่าเกณฑ์จานวนมาก
เข้าประเทศอย่างถูกกฎหมายและอยู่ต่ออย่างผิดกฎหมาย
หลังจากลงหลักปกัฐานทีห่น่ึงในเมืองใหญ่ ๆ ของ
ประเทศไทย ในบางกรณี พลเมืองจะเข้ามาด้วยวีซ่าทีอ่นุญาต
ให้พานัก 30 วัน ทางานเป็นระยะเวลา 29 วัน แล้วก็เดินทาง
กลับประเทศลาวเพ่ือจะกลับเข้ามาในประเทศไทยใหม่และพา
นักอยู่อีก 30 วัน

จานวนผู้ใหญ่ทีเ่ดินทางเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภท LA 
ทีไ่ด้รับการยอมรับ ซึง่เป็นใบอนุญาตทีอ่อกให้ผ่านบริษัท
จัดหางานซึ่งขึ้นทะเบียนโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมของลาว (MoLSW) กาลังเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ  อย่างไรก็ตาม 
รัฐบาลลาวไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 18 ปีทางานในต่าง
ประเทศ ดังน้ันพลเมืองลาวทุกคนทีม่ีอายุต่ากว่า 18 ปีและทา
งานเป็นการกระทาผิดกฎหมายและละเมิดใบอนุญาต 
รายงานระบุว่า กว่าครึง่หน่ึงของแรงงานชาวลาวใน
ประเทศไทยเป็นผู้หญิงที่มีอายุต่ากว่าเกณฑ์ที่เข้ามาใน
ประเทศด้วยเอกสารทางกฎหมายบางรูปแบบแล้วอยู่เกินกว่า
เวลาทีอ่นุญาตไว้ โดยทั่วไปเด็กหญิงเหล่าน้ีจะทางานค้า
ประเวณี191

เ ส้นทางการ ค้ามนุษย์ ที่ นิยมจากประ เทศลาวจะ เ ข้ า
ประเทศไทยทีห่นองคายหรือเชียงราย192 อย่างไรก็ดี 
พนักงานองค์กร NGO ในนครหลวงเวียงจันทน์ระบุว่า เส้น
ทางเข้าประเทศไทยมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา:

ความเปน็มา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว) เป็นประเทศ
ทีม่ีรายได้ต่ากว่าปานกลาง มีประชากร 6.7 ล้านคน183 ด้วย
ความไม่เสถียรภาพของสกุลเงินกีบของลาว (LAK) ทา
ให้การลงทุนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสาธารณูปโภค
ของภาครัฐมีความยากลาบากอย่างมาก แม้ว่าประเทศจะมี
ทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลก็ตาม

ประชากรลาว 32% ดารงชีพด้วยรายได้ต่ากว่าเส้นความ
ยากจนแห่งชาติ และกว่า 60% ดารงชีพด้วยรายได้น้อย
กว่า 3.10 เหรียญสหรัฐต่อวัน184 สถานการณ์ยังไม่ดีขึน้
มากนัก ซึง่ทาให้ลาวเป็นประเทศเสียเปรียบในกลุ่ม AEC 
เน่ืองจากไม่เป็นทีด่ึงดูดนักลงทุน เช่นเดียวกับกัมพูชาและ
พม่า การย้ายถิน่ฐานเข้ามาในประเทศไทยดูเหมือนจะเป็น
ทางออกทีน่่าดึงดูดสาหรับความยากจน การว่างงาน และ
การขาดโอกาส ส่งผลให้เกิดการย้ายถิน่ฐานขนานใหญ่ทั้ง
อย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ด้วยภาษาและ
วัฒนธรรมทีค่ล้ายคลึงกัน จึงเป็นเรื่องง่ายสาหรับผู้คนจาก
ลาวในการปรับตัวเข้ากับสังคมไทย และมักตรวจไม่พบใน
ระบบตรวจคนเข้าของประเทศ

เช่นเดียวกับเด็กจากพม่า เด็กชาวลาวก็มีความปรารถนา
อย่างยิง่ทีจ่ะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อหารายได้ ซึง่ทาให้
เด็กตกเป็นเหยื่อของผู้ค้ามนุษย์ ผู้อานวยการสานักงาน 
UN-ACT ประจาประเทศลาวกล่าวว่า “เราไม่สามารถตาหนิ
การค้าเด็กวา่เกิดจากความยากจนได้อกีตอ่ไป - เวลา
เปลีย่นไปแล้ว เด็กอยากทางาน เด็กก็เลยย้ายถิน่ฐานเพื่อ
ไปหางานทา” 185

ในอดีต การค้ามนุษย์ภายในจากพื้นทีช่นบทไปยังเมือง
ใหญ่ในประเทศลาวได้รับความสนใจน้อย แต่การย้าย
ถิ่นฐานข้ามพรมแดนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองและการเพ่ิม
ความมุ่งเน้นระหว่างประเทศที่การค้ามนุษย์ทาให้ลาวต้อง
เผชิญกับปญัหาดังกล่าว แต่เน่ืองจากไม่มีกฎหมายต่อ
ต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ ลาวจึงพบว่าตัวเองไม่มีความ
สามารถในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ท้ังภายในและข้าม
พรมแดนไปยังประเทศไทย

ลาวไม่มีบทนิยามศัพท์กฎหมายที่ชัดเจนของคาว่าการค้า
มนุษย์หรือวิธีการในการดาเนินคดีกับนายหน้าภายใน
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพจนกระท่ังปี พ.ศ. 2005  คา
นิยามของการค้ามนุษย์รวมท้ังบทลงโทษสาหรับผู้ที่ต้อง
โทษในความผิดฐานการค้ามนุษย์ได้ถูกรวมเข้าไว้ในมาตรา 
134 ของประมวลกฎหมายอาญา186 นอกจากน้ี ในปี พ. ศ. 
2005 รัฐบาลลาวได้จัดตั้งหน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์ของ
ประเทศลาว (LAPTU) โดยมีหน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์
ประจาจังหวัด 6 หน่วยทีเ่กิดขึน้ในปีต่อมาเพื่อประสานการ
บังคับใช้กฎหมายในท้องถิน่

ลาวปรับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นคร้ังแรกใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2016 ยังไม่เห็นถึงผลกระทบทีจ่ะมี
ต่อความสามารถของลาวในการบ่งชี้และดาเนินคดีค้า
มนุษย์ 

ลาวเปน็ประเทศต้นทาง 
เน่ืองจากการขาดกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ในลาวใน
ช่วงที่ผ่านมาและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับส่ิงที่ก่อให้เกิดคดี
ค้ามนุษย์ การเก็บรวบรวมข้อมูลจึงไม่มีประสิทธิภาพ187 ระ
หว่างปีพ.ศ. 2001 ถึงพ.ศ. 2014 เหยื่อการค้ามนุษย์จาน
วน 2,217 คนถูกส่งตัวกลับประเทศโดยในจานวนดังกล่าว
มีเหยื่อทีเ่ป็นเด็กทีม่ีอายุต่ากว่า 18 ปี จานวน 1,872 คน 
(84.5%) ในปีพ.ศ. 2014 เหยื่อทีอ่ายุต่ากว่าเกณฑ์จานวน 
113 คนถูกเนรเทศ188 หน่วยงานสามารถตดิตามเหย่ือการค้า

“

 ”

ทุกพื้นทีห่่างไกลในประเทศลาวมีความสุ่มเส่ียง
มากและมีความเส่ียงสูงต่อ

การค้ามนุษย์ จังหวัดชายแดนมีผู้ย้ายถิน่ฐานจาน
วนมาก แต่โดยปกติพวกเขาผ่านแดนด้วยเอกสาร
ได้ง่าย เราเห็นเหยื่อจานวนมากกลับไปยังพื้นที่

ห่างไกลมากขึน้ ๆ ในประเทศ

องค์กร NGO ระหว่างประเทศ ประจาประเทศลาว
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“ในอดีตผู้คนสามารถผ่านแดน [เข้ามาในประเทศไทย] ได้
โดยไม่ต้องมีเอกสาร แต่ตอนน้ีพวกเขาสามารถได้รับบัตร
ผ่านแดน 3 วัน ซึง่ทาให้พวกเขาสามารถเดินทางใน
ประเทศไทยได้เป็นระยะทางทีจ่ากัด เด็ก ๆ ก็เช่นเดียวกัน 
หากพวกเขาไม่มีหนังสือเดินทาง พวกเขาสามารถเข้ามาด้วย
บัตรผ่านแดนทีอ่นุญาตให้พานักเป็นระยะเวลา 3 วัน ซึง่เป็น
วิธีทีใ่ช้บ่อยทีสุ่ด และพวกเขาก็เดินทางไปทั่วประเทศไทย ใน
บางคร้ังด้วยความช่วยเหลือของนายหน้าที่พบกันตอนข้าม
พรมแดน พวกเขาลงเอยด้วยการตกอยู่ในสถานการณ์ทีสุ่่ม
เส่ียง ซึง่ท้ายทีสุ่ดนาไปสู่การค้ามนุษย์และการแสวงหา
ประโยชน์มากขึน้” 195

ระบบนายหน้าในลาว
มีระบบนายหน้าแบบด้ังเดิมช่วยอานวยความสะดวกในการค้า
เ ด็กจาก พ้ืนที่ยากจนและห่ างไกลของลาว เ ข้ ามาใน
ประเทศไทย แหล่งข่าวในเวียงจันทน์กล่าวว่า นายหน้าชาว
ไทยมักจะเข้าประเทศลาวในฐานะนักท่องเทีย่ว พวกเขาจึง
สามารถเดินทางตรงไปยังหมู่บ้านที่สุ่มเส่ียงและหาเด็กเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของโซ่อุปทานในประเทศไทย196 
โดยท่ัวไปนายหน้าคือคนที่ชุมชนรู้จักและเริ่มเชื่อใจในที่สุด 
นายหน้าเหล่าน้ีสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครอบครัว และ
ในบางกรณีน้ันนายหน้าก็เป็นญาติกันเอง

นักสังคมสงเคราะห์คนหน่ึงอธิบายว่า:

“ทุกคนมี บุคคลติดต่อที่ รู้จัก ถ้าต้องการหางานทาใน
ประเทศไทย พวกเขาตดิตอ่กับบคุคลน้ี และบคุคลน้ีก็จะช่วยจดั
เตรียมทุกอยา่งให ้ นายหน้ารายน้ีเป็นผูจ้ดัหาแรงงานเด็กใน
ชมุชนหา่งไกล” 197

การเดินทางทีร่ิเริม่ด้วยตัวเอง ผู้ย้ายถิน่ฐานทีเ่ป็นเด็กโดย
ปกติเป็นเด็กสาววัยรุ่นมักเข้ามาในประเทศไทยกับเพื่อน พวก
เขาตกอยู่ในกามือของนายหน้าที่แสร้งทาเป็นช่วยพวกเขาใน
เรื่องเอกสารเดินทาง ซึง่นาไปสู่ข้อเสนอในการช่วยหางาน 
เรื่องน้ีเกิดขึน้ทางฝั่ งชายแดนลาว-ไทย ทั้งสองฝั่ ง

บทบาทของพ่อแม่ในการค้าเด็กชาวลาว
วัยรุ่นชาวลาวจานวนมากตัดสินใจเดินทางเข้าประเทศไทย
ด้วยตนเองเพื่อหางานทา198 การเข้าประเทศไทยจากประเทศ
ลาวไม่ยากเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ ดังน้ันจึงมีการเดิน
ทางเข้าประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง ตามประเพณีของท้องถิน่ 
มีบางกรณีที่พ่อแม่สนับสนุนให้เด็กหางานทาในประเทศไทย
เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

มีคากล่าวว่า มีความกดดันน้อยลงสาหรับเด็กชาวลาวทีท่า
งานในวัยหนุ่มสาว ครอบครัวอาจสนับสนุนการย้ายถิน่ฐาน
ลูก ๆ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่บังคับให้เด็กไปหรือใส่แรง
กดดันมากเกินไปตามทีสั่งเกตเห็นในครอบครัวชาวไทย ชาว
เขา กัมพูชา และพม่า199 อย่างไรก็ดี มีรายงานว่า กรณีที ่พ่อ
แม่ไม่มีปญัญาดูแลลูก ๆ ได้ และบังคับให้พวกเขาออกจาก
บ้านและอยู่โดยตัวเองในวัยที่อายุน้อยกว่าที่เห็นโดยท่ัวไปใน
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค200

เด็กชาวลาวในประเทศไทย
ด้วยความคล้ายคลึงกันทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรม เด็ก
ชาวลาวจึงปรับตัวเข้ากับสังคมไทยได้ง่ายและสันโดษน้อย
กว่าผู้ย้ายถิน่ฐานชาวพม่าและกัมพูชา พลเมืองลาวสามารถ
ระบุตัวตนได้ยากขึน้ เน่ืองจากมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนไทย 
ดังน้ัน จึงสามารถพบเหยื่อการค้ามนุษย์จากประเทศลาวแพร่
กระจายไปท่ัวประเทศไทยโดยทางานให้กับนายจ้างและธุรกิจ

หลากหลายประเภท รายงานระบุว่าเหยื่อชาวลาวจากภาค
กลางและภาคใต้ของประเทศลาวมีแนวโน้มที่จะทางานใน
กรุงเทพฯ

โดยท่ัวไปเด็กหญิงที่มีอายุต่ากว่าเกณฑ์ที่เข้ามาทางจุดผ่าน
แดนทีถู่กกฎหมายไปยังหนองคาย จะพบในหนองคายหรือ
กรุงเทพฯ เด็กหญิงจากลาวยังพบว่าทางานในบาร์ในจังหวัด
ภาคใต้ของไทย ซึง่แสดงให้เห็นว่าไม่มีจุดปลายทางเฉพาะสา
หรับเหยื่อชาวลาว และพวกเขาไปทุกทีท่ีม่ีงานให้ทา

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2014 โดยกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า เหยื่อชาวลาวจานวนมากทา
งานในธุรกิจการค้าประเวณี201 ข้อมูลน้ีได้รับการยืนยันโดย
รายงานผู้กลับประเทศอย่างเป็นทางการ ซึง่แสดงให้เห็นว่าใน
ปีพ.ศ. 2014 เด็กหญิงทีม่ีอายุต่ากว่าเกณฑ์เกือบ 100 คนถูก
ส่งตัวกลับประเทศในฐานะเหยื่อการค้ามนุษย์เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ ในขณะทีเ่ด็กชายทีม่ีอายุต่ากว่าเกณฑ์ถูก
ส่งตัวกลับเพียงไม่กีค่น ราว 95% ของเหยื่อทีถู่กส่งกลับ
ประเทศเป็นหญิง และ 80% ของจานวนดังกล่าวมีอายุต่ากว่า
เกณฑ์202

ในเดือนมกราคมปีพ.ศ. 2015 เจ้าหน้าทีไ่ทยได้ช่วยชีวิตวัยรุ่น
ชาวลาว 72 คน (อายุ 13-20 ปี) ทีท่างานเป็นโสเภณีในบาร์
คาราโอเกะ 4 แห่งในอาเภอสองพีน้่อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ภาคกลางของประเทศไทย203 การช่วยเหลือครั้งน้ีทาให้ส่ือ
ต่างประเทศให้ความสนใจและกังวลเกี่ยวกับธุรกิจการค้า
ประเวณีและการแสวงหาประโยชน์อย่างเลวร้ายจากเหยื่อที่
เป็นเด็ก

ธุรกิจการค้าประเวณีมีความต้องการเด็กหญิงชาวลาวสูง 
เน่ืองจากถือว่ามีรูปร่างหน้าตาดึงดูดท้ังลูกค้าชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ เด็กหญิงชาวลาวมีทั้งรูปร่างหน้าตาและทักษะ
ด้านภาษาทีจ่าเป็นในการดึงดูดลูกค้าทั้งสองประเภท ดังน้ัน
จึงมีความต้องการสูงและถูกส่งไปทั่วประเทศได้ง่าย204

ธุรกิจการค้าประเวณีให้หลักฐานที่ชัดเจนในการแสวงหา
ประโยชน์แก่เจ้าหน้าทีต่ารวจ การค้าประเวณีเป็นเรื่องค่อน
ข้างง่ายในการเฝ้าติดตาม เน่ืองจากโดยทั่วไปเจ้าหน้าทีจ่ะ
ทราบว่าควรหาเหยื่อผู้หญิงทีม่ีอายุต่ากว่าเกณฑ์ได้ทีไ่หน เด็ก
หญิงที่ได้รับการช่วยชีวิตออกมาจากสถานให้บริการทางเพศ
ให้หลักฐานแก่สานักงานตารวจแห่งชาติเพ่ือดาเนินคดีภาย
ใต้พระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2008 

เด็กชายชาวลาวยังถูกค้ามนุษย์เข้ามาในประเทศไทยเพ่ือทา
งานในธุรกิจทีใ่ช้แรงงาน แม้ว่ามักจะไม่มีการรายงานและไม่มี

“

 ”

นายหน้าชาวไทยสามารถเข้าประเทศลาวได้ง่าย 
ในฐานนักท่องเทีย่ว พวกเขาจึงสามารถเดิน

ทางตรงไปยังหมู่บ้านทีสุ่่มเส่ียงและหาเด็กเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของโซ่อุปทานใน

ประเทศไทย

พนักงานองค์กร NGO เวียงจันทน์

“

 ”

เด็กหญิงชาวลาวมีโทนผิวอ่อน ทาให้ดูสะอาด
ตา บุคลิกที่ไร้เดียงสาเป็นส่ิงที่ดึงดูดผู้ชายไทย

อย่างมาก

นิรนาม กรุงเทพฯ
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การพบเห็นพวกเขาก็ตาม อาจเป็นเรื่องทีย่ากขึน้ในการดา
เนินคดีผู้ทีค่้าเด็กชาย เน่ืองจากธุรกิจทีใ่ช้แรงงานเด็กเหล่าน้ี 
(เช่น โรงงาน การเกษตร เรือประมง และงานบ้าน) ไม่ได้ให้
หลักฐานสาคัญที่ชัดเจนในการแสวงหาประโยชน์อย่าง
เต็มใจ205

การส่งเด็กทีถู่กค้ามนุษย์กลับลาว
เด็กที่ถูกบ่งชี้ว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จะถูกส่งตัวกลับ
ประเทศลาวผ่านทางศูนย์พักพิงแรกรับเวียงจันทน์ที่ชายแดน 
บันทึกระหว่างลาวและไทยระบุว่า เด็กควรอยู่ในศูนย์พักพิงไม่
มากกว่า 7 วัน ในขณะทีแ่จ้งคดีต่อกระทรวงสวัสดิการสังคม 
(ลาว) ในระดับจังหวัดเพื่อเริม่กระบวนการนาเหยื่อกลับสู่
สังคม

ปจัจุบันไม่มีศูนย์พักพิงในเวียงจันทน์เพ่ือรองรับเหยื่อผู้ชาย
ทีถู่กส่งกลับประเทศ รองรับเหยื่อผู้หญิงเท่าน้ัน จนกระทั่ง
เมื่อไม่นานมาน้ี คาว่า “การค้ามนุษย์” ถูกใช้กับเหยื่อทีเ่ป็นผู้
หญิงและเด็กเท่าน้ัน ให้ความสนใจเล็กน้อยกับผู้ชายวัย
ผู้ใหญ่

มีข้อมูลที่จากัดในการยืนยันถึงความสาเร็จของกระบวนการ
ส่งกลับประเทศหรือการกลับเข้าสู่สังคม ข้อมูลเล็กน้อยเกีย่ว
กับส่ิงทีเ่กิดขึน้จริงทีช่ายแดนฝั่ งใดฝั่ งหน่ึง และการส่ือสารที่
จากัดระหว่างเจ้าหน้าทีไ่ทยและลาว การขาดการเจรจากันอาจ
เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการกลับเข้าสู่สังคม เน่ืองจากไม่มี
ข้อมูลประวัติคดีเกี่ยวกับประสบการณ์ของเด็กในประเทศไทย
ถูกส่งให้เจ้าหน้าทีล่าว

การคุ้มครองและปอ้งกันเด็กชาวลาว 
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2015 เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง
ของไทยได้หยุดการพยายามเข้ามาในประเทศไทยอย่างถูก
กฎหมายโดยใช้สะพานมิตรภาพของเด็กหญิงที่มีอายุต่ากว่า
เกณฑ์กว่า 100 คน เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองคนหน่ึงทีท่า
งานในจังหวัดหนองคายกล่าวว่า:

“เด็กหญิงบอกวา่พวกเขาจะไปกรุงเทพฯ กับบางคน พวกเขา
อาจมคีวามเส่ียงทีจ่ะกลายเป็นเหยือ่การค้ามนุษย ์ เรากลวัวา่
พวกเขาไมท่ราบวา่พวกเขาจะถูกลอ่ลวงใหข้ายบริการทางเพศ” 
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การปราบปรามเริม่ขึน้เมื่อต้นปีพ.ศ. 2015 ซึง่เกิดขึน้ทางฝั่ ง
ชายแดนไทยจากการที่ มี ผู้ เยาว์ ที่ไม่มี ผู้ติดตามจานวน
ล้นหลามพยายามเข้ามาในประเทศโดยไม่มีเงินและไม่มีที่จะ
ไป ไม่ว่าการปราบปรามน้ีถูกกระตุ้นเร้าโดยความเห็นส่วน
ใหญ่ของประชาชนไทย รายงาน TIP ของกระทรวงการต่าง
ประเทศสหรัฐฯ หรือความสนใจจากส่ือเกีย่วกับเด็กหญิงวัย
รุ่นที่ได้รับการช่วยเหลือจากบาร์คาราโอเกะในภาคกลางของ
ประเทศไทยก็ถือเป็นก้าวทีส่าคัญของรัฐบาลไทย

องค์กร NGO ในลาวทางานเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็ก
เกีย่วกับอันตรายของการค้ามนุษย์ และช่วยฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ผู้ทีก่ลับประเทศ เพื่อขจัดตราความอัปยศทีต่ิดอยู่กับเหยื่อ
เมื่อถูกส่งตัวกลับประเทศ

ไม่มีข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ซ้าสาหรับ
เหยื่อชาวลาวทีก่ลับสู่ประเทศไทย แม้จะมีความพยายามทีจ่ะ
สร้างโอกาสในการฝึกอาชีพมากขึน้ แต่เด็กวัยรุ่นหญิงจานวน
มากก็กลับไปสู่ความยากจนทีท่ิง้ไว้เบื้องหลัง แต่ด้วยรสชาติ
ใหม่ในความมั่งคั่งทางวัตถุของประเทศไทย และพวกเขาถูก
ล่อใจให้อยากลองเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้ง 

อุปสรรคในการต่อสู้กับการค้าเด็กจากลาวไป
ประเทศไทย
ดูเหมอืนวา่จะมคีวามเข้าใจเร่ืองการค้ามนุษย์ทีไ่มดี่ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในพ้ืนทีห่า่งไกลของประเทศลาว หน่ึงในปญัหาทีใ่หญ่
ทีสุ่ดสาหรับองค์กร NGO และสานักงานราชการ ก็คือ การทา
ความเข้าใจกฎหมายและนโยบายในระดบัประเทศและการนาไป
ปรับใชใ้นระดับพ้ืนฐาน มชีอ่งวา่งทีก่วา้งขึน้ระหวา่งมาตรฐาน
และระเบยีบข้อบงัคับทางกฎหมายกับส่ิงทีเ่กิดขึน้ในความเป็น
จริง และดูเหมอืนวา่จะขาดการสืบสวนตดิตามคดีการค้ามนุษย์ 
นอกจากน้ี ไมม่กีารตดิตามผลในแงข่องการคุ้มครอง207

ความถูกต้องของเอกสารประจาตัวทางราชการยังเป็นที่น่า
สงสัย สานักงานตารวจไทยกล่าวว่า ในหลายกรณีน้ันอายุที่
ระบุในหนังสือเดินทางดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับรูปร่าง
หน้าตาของผู้ถือหนังสือเดินทาง เน่ืองจากว่าเอกสารเหล่าน้ี
เป็นเอกสารทางราชการ การสอบถามความถูกต้องของข้อมูล
ที่พวกเขามีกับทางรัฐบาลลาวอาจเป็นประเด็นความละเอียด
อ่อนทางเมืองได้ ในอดีตหากไม่อาจเข้าถึงเอกสารทาง
กฎหมายได้ง่าย โดยทั่วไปเจ้าหน้าทีต่ารวจจะด�าเนินการตรวจ
สอบกระดูกเพื่อหลีกเลีย่งความสับสนอายุเหยื่อ208

ปจัจุบันการให้บริการเหยื่อท้ังหมดในประเทศลาวมีไว้สาหรับ
สตรีและเด็กเท่าน้ัน บริการทีแ่ยกไปต่างหากเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ชายที่ถูกส่งตัวกลับประเทศในฐานะเหยื่อ
การค้ามนุษย์น้ันมีจานวนน้อย แม้ว่าจานวนของเหยื่อผู้ชาย
จะยังคงอยู่ในระดับต่าเมื่อเทียบกับเหยื่อผู้หญิง แต่ไม่มีระบบ
ใด ๆ เลยทีคุ่้มครองผู้ชาย ปจัจุบันเหยื่อผู้ชายและผู้หญิงพัก
อยู่ในศูนย์พักพิงเดียวกัน ซึง่ทาให้มีความจากัดเพิม่เติมใน
กระบวนการฟ้ืนฟูและการกลับเข้าสู่สังคม

การค้าเด็กชาวลาวไปมาเลเซียผ่าน
ประเทศไทย
รายงาน TIP ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประจา
ปีพ.ศ. 2014 ยืนยันว่า ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศจุดผ่าน
สาหรับเด็กสาวชาวลาวที่ถูกค้ามนุษย์เพ่ือให้ทางานในธุรกิจ
การค้าประเวณีในมาเลเซีย209 รายงานจากองค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิน่ฐาน (IOM) ระบุว่า มีจานวนเหยื่อ
ชาวลาวที่มีอายุต่ากว่าเกณฑ์จานวนมากทางานในมาเลเซีย 
เพื่อช่วยเหลือชุมชนแรงงานข้ามชาติชาวลาว210

เป็นไปไม่ได้ที่จะประมาณจานวนเด็กชาวลาวในมาเลเซียไม่ว่า
จะเป็นเด็กทีอ่ยู่ในการค้าประเวณีหรือบนเรือประมงในน่านน้า
มาเลเซีย สถิติจากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยแสดง
ให้เห็นว่าในปีพ.ศ. 2011 พลเมืองลาวจานวน 48,000 คน
ย้ายถิน่ฐานไปยังประเทศมาเลเซียผ่านประเทศไทย โดยมี
เพียง 46,000 คนทีเ่ดินทางกลับประเทศลาว211

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2011 เป็นต้นมา รัฐบาลลาวให้ความสาคัญมาก
ขึ้นกับจานวนเด็กหญิงชาวลาวที่มีอายุต่ากว่าเกณฑ์ที่เดิน
ทางออกจากประเทศ โดยเฉพาะเด็กทีไ่ปยังมาเลเซีย มีเด็ก
หญิงหลายคนถูกแจ้งว่า “หายไป” หรือ “ถูกขาย” หลังจากมี
ระเบียบข้อบังคับใหม่เพ่ือคุ้มครองพวกเขาจากการแต่งงานที่
ผิดกฎหมาย ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2011 เด็กหญิงชาวลาวจานวนมาก
ถูกล่อลวงให้ไปมาเลเซียด้วยสัญญาว่าจะแต่งงาน เมื่อมาถึง
มาเลเซีย เด็กหญิงถูกบังคับให้ค้าประเวณี212

การหลอกลวงน้ียังด�าเนินการอยู่และเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย
ในปจัจุบัน องค์กรหลายแห่งทีท่างานเพื่อคุ้มครองทั้งเด็ก
หญิงชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเด็กหญิงชาวลาว
จากการถูกค้ามนุษย์เข้าสู่ธุรกิจการค้าประเวณียืนยันว่า พวก
เขาพบเด็กหญิงชาวลาวจานวนมากในมาเลเซียเน่ืองจากมีรูป
ร่างหน้าตาที่เป็นที่ต้องการสูงและเน่ืองจากถูกล่อลวงได้ง่าย
โดยสัญญาว่าจะมีงานทา213
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ข้อ
สร

ุป ประเทศไทยเปน็ประเทศต้นทาง ปลายทาง 
และจุดผ่านสาหรับการค้าเด็กอย่างไร?
การค้าเด็กในประเทศไทยเกิดขึ้นท้ังในประเทศและข้าม
พรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด ยกเว้นมาเลเซีย 
เด็กชาติพันธุ์ไทยและเด็กชาวเขาถูกค้ามนุษย์ในประเทศจาก
หมู่บ้านทีย่ากจนไปยังพื้นทีเ่มืองใหญ่ทีส่าคัญ ในขณะทีม่ี
การมุ่งเน้นมากขึน้ไปทีก่ารค้ามนุษย์ข้ามพรมแดน แต่คาดว่า
ครึง่หน่ึงของเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเป็นชาวไทย

เด็กถูกค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนที่สามารถเข้าออกได้ง่ายของ
ไทยจากกัมพูชา พม่า และลาว พวกเขาถูกนามาจากภูมิภาค
ชายแดนต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายทีซ่ับซ้อนของนายหน้าไปยัง
จุดปลายทางทั่วประเทศไทย นายหน้าจะขายเด็กให้กับธุรกิจ
ต่าง ๆ รวมทั้งธุรกิจการค้าประเวณี โรงงาน ขายดอกไม้ และ
ธุรกิจประมง

นอกจากน้ี ยังมีรายงานเกีย่วกับเด็กทีม่าจากประเทศต้นทาง
ทีถู่กค้ามนุษย์ผ่านประเทศไทยไปยังมาเลเซีย เด็กหญิงจะ
ถูกนาตัวไปมาเลเซียเพื่อทางานในธุรกิจการค้าประเวณี ขณะ
ที่เด็กชายจะทางานในธุรกิจประมงนอกชายฝั่ งไทยและ
มาเลเซีย

ชุมชนใดในกัมพูชา พม่า และลาวเปน็เปา้
หมายของผู้ค้ามนุษย์?
โดยท่ัวไปเหยื่อการค้ามนุษย์มาจากชุมชนในพ้ืนที่ชายแดน 
การอยู่ติดกับประเทศไทยช่วยให้นายหน้าค้าเด็กข้าม
พรมแดนและหลบเลีย่งเจ้าหน้าทีไ่ด้ง่ายขึน้ ในกัมพูชา เด็กที่
ถูกค้ามนุษย์ 90% มาจากชายแดนปอยเปต เวียงจันทน์เป็น
จุดปลายทางและจุดผ่านในการนาเด็กที่ถูกค้ามนุษย์จากลาว
เข้าสู่ประเทศไทย

เด็ก ๆ ถูกล่อลวงจากหมู่บ้านทีย่ากจนทั่วประเทศลาวด้วย
การให้คามั่นสัญญาว่าจะมีงานทา และต่อมาถูกค้ามนุษย์
เป็นแรงงานบังคับในเมืองใหญ่ ๆ ของประเทศไทย ในขณะที่
ภูมิภาคชายแดนเฉพาะในกัมพูชาและลาวเป็นเป้าหมาย
ทั่วไปของนายหน้า พม่าถือเป็นกรณีเฉพาะทีเ่ด็กทีถู่กค้า
มนุษย์มาจากท่ัวประเทศเน่ืองจากการย้ายถ่ินฐานขนาน
ใหญ่ของผู้อพยพชาวพม่าเข้ามาในประเทศไทย เด็กทีถู่กค้า
มนุษย์มาจากพม่า แต่ก็รวมไปถึงครอบครัวผู้อพยพชาวพม่า
ทีช่ายแดนไทย-พม่าด้วย

เด็กหญิงชาติพันธุ์ไทยจากครอบครัวที่ยากจนในชนบทเป็น
เป้าหมายของผู้ค้ามนุษย์ทีใ่ห้คามั่นว่าจะมีชีวิตทีด่ีขึน้ในเมือง
ใหญ่ ๆ ของประเทศไทย เด็กชาวเขาทีย่ากจนเป็นเป้าหมาย
ของผู้ค้ามนุษย์เน่ืองจากมีความจากัดของเสรีภาพในการ
ย้ายถิน่ฐาน ทาให้ต้องลักลอบเข้าเมืองไปยังพื้นทีอ่ื่น ๆ ของ
ประเทศไทยเพื่อหางานทา 

ทาไมเด็กและชุมชนเหล่าน้ีมีความเส่ียงโดย
เฉพาะ?
จากการวิจัยในประเทศกัมพูชาและลาวซึง่เด็ก ๆ ถูกค้ามนุษย์
เป็นประจา เราได้บ่งชีถ้ึงปจัจัยร่วมบางอย่างทีท่าให้ชุมชน
เหล่าน้ีมีความสุ่มเส่ียงต่อการค้ามนุษย์ ปจัจัยร่วม  เหล่าน้ี
รวมถึง ความยากจน การขาดโอกาสในการศึกษา และ
ประเพณีที่เด็กถือเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ของ
ครอบครัว

ในกัมพูชามีประเพณีทีพ่่อแม่ให้นายหน้า ‘เช่า’ ลูกของตน 
เพื่อพาไปทางานในประเทศไทย พ่อแม่เชื่อใจนายหน้าเมื่อ
พวกเขากล่าวว่าพวกเขาจะส่งคืนเด็กเมื่อส้ินสุดสัญญา ซึง่

เป็นปัจจัยที่ ช่วยส่งเสริมการค้าเด็กชาวกัมพูชาเข้ามาใน
ประเทศไทย

เป็นเร่ืองที่ยุ่งยากขึ้นในการบ่งชี้ปจัจัยที่ทาให้เด็กมีความเส่ียง
ต่อการค้ามนุษย์ในพม่า เน่ืองจากการอพยพย้ายถิน่ฐานขนาน
ใหญ่ส่งผลกระทบต่อชุมชนทั่วประเทศ ไม่ใช่แค่บริเวณชายแดน
เท่าน้ัน สถานการณ์พิเศษในพม่า เช่น สงครามกลางเมืองทีย่ืด
เยื้อกระหายเลือด ความยากจนขัดสนของประเทศโดยมีทหาร
ปกครอง และการขาดโอกาสในการศึกษาได้ผสานรวมเข้าด้วย
กันจึงทาให้ชีวิตในประเทศไทยมีความน่าดึงดูด โดยเฉพาะสาห
รับชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมทีถู่กข่มเหง ประมาณการชีใ้ห้เห็นว่าผู้
ย้ายถิน่ฐานชาวพม่า 2 ถึง 3 ล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศไทย

ผู้ย้ายถิ่นฐานมีระดับความถูกต้องตามกฎหมายที่แตกต่างกัน
ในประเทศไทย ทาให้ลูกของครอบครัวผู้ย้ายถิน่ฐานมีความน่า
ดึงดูดโดยเฉพาะอย่างยิง่กับผู้ค้ามนุษย์ เน่ืองจากมีคนเป็นจาน
วนมากที่ไม่ได้ข้ึนทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ
ไทย

ธรรมเนียมปฏิบัติของไทย การตกเขียว ช่วยให้นายหน้าค้าเด็ก
หญิงจากครอบครัวทีย่ากจนในชนบทไปยังเมืองสาคัญ ๆ ใน
ประเทศไทย เน่ืองจากการส่งลูกสาวไปทางานในเมืองเพื่อชาระ
หน้ีของครอบครัวเป็นธรรมเนียมปฏิบัติปกติที่ทากันมานาน
หลายสิบปี นายหน้าใช้ประโยชน์จากเงินกู้ทีค่รอบครัวเด็กยืม
ไปโดยจานาพืชผลเพื่อให้ได้ตัวเด็กหญิงมาทางานในธุรกิจการ
ค้าประเวณี เด็กชาวเขาเป็นเป้าหมายเน่ืองจากการขาดโอกาส
ทางการศึกษาและทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปในชุมชน พ่อแม่ถูก
ล่อลวงให้ส่งลูกของตนไปกับนายหน้าเน่ืองจากมีการสัญญาว่า
เด็กจะมีชีวิตทีด่ีขึน้ มีงาน เงินทอง และโอกาสทีจ่ะไปโรงเรียน

นายหน้ามีบทบาทอะไรในการค้าเด็กไปยัง
ประเทศไทย?
การค้ามนุษย์ขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่ทันสมัยของนายหน้าและผู้
ด�าเนินการ คนไทยบางคน แต่ยังรวมถึงกัมพูชา พม่า ลาว และ
เวียดนามด้วย การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศบ้านเกิด
ของพวกเขาดึงดูดผู้คนจากประเทศโดยรอบเ ข้ามาใน
ประเทศไทยโดยหวังว่าจะมีชีวิตทีด่ีขึน้ ครอบครัวมักจะใช้ผู้
ลักลอบให้ช่วยพาเด็กข้ามพรมแดน เด็กทีถู่กลักลอบขนเข้า
เมืองอาจมีความเส่ียงทันทีเมื่อพบว่าตนอยู่ในประเทศที่พูด
ภาษาของประเทศน้ันไม่ได้ ซึง่อาจทาให้เด็กเหล่าน้ีถูกค้ามนุษย์
เข้าในโรงงานและสถานให้บริการทางเพศผ่านการขาดความรู้
และความตระหนักถึงเร่ืองการค้ามนุษย์และส่ิงที่เกิดขึ้นกับเด็ก
เหล่าน้ี

ครอบครัวมีบทบาทอะไรในกระบวนการค้ามนุษย์? การสมรู้ร่วม
คิดของครอบครัวในการค้าลูกของตนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับสถานการณ์และความรู้เกี่ยวกับส่ิงที่ก่อให้เกิดการค้ามนุษย์ 
เด็กบางคนถูกส่งไปพร้อมกับนายหน้าตามประเพณีที่ทากันมา
ยาวนาน เช่น ตกเขียว และระบบการ ‘ให้เช่า’ ของกัมพูชา 
อย่างไรก็ตาม โดยส่วนใหญ่การสมรู้ร่วมคิดของครอบครัวใน
การค้าลูกของตนถูกผลักดันโดยความยากจนและความรู้เท่าไม่
ถึงการณ์

ผู้ค้ามนุษย์ที่เสนอว่าจะรับเด็กไปเพ่ือให้การศึกษาและเพ่ือให้มี
งานที่ดีในประเทศไทยดึงดูดต่อความปรารถนาของพ่อแม่ที่
อยากให้ส่ิงทีด่ีทีสุ่ดในชีวิตแก่ลูก ครอบครัวส่วนใหญ่ทีส่่งลูกไป
กับ นายหน้าเป็นครอบครัวทีไ่ม่มีการศึกษาและยากจน พวกเขา
ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึน้กับลูก แต่ความยากจนและความส้ินหวังที่
ครอบครัวรู้สึกทาให้ตกลงใจส่งลูกไป

เส้นทางหลักเข้าสู่ประเทศไทยและจุดปลาย
ทางทีพ่บบ่อยอยู่ทีไ่หน? 
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ระบบนายหน้าตอบสนองความต้องการของธุรกิจต่าง ๆ และ
ธุรกิจเถื่อน และเป็นตัวกาหนดว่าเด็กจะถูกค้ามนุษย์ไปยังจุด
ปลายทางใด เด็กชาวกัมพูชาขอทานและขายดอกไม้ ส่วน
ใหญ่ในศูนย์นักท่องเทีย่วขนาดใหญ่ เช่น พัทยา ภูเก็ต และ
กรุงเทพฯ นอกจากน้ี เด็กชาวพม่าบางคนขอทานและขาย
ดอกไม้ แต่เด็กอื่น เช่น เด็กชาวเขา พบในสถานให้บริการทาง
เพศ ในโรงงาน และบนเรือประมง

เด็กหญิงชาวเขามีแนวโน้มที่จะถูกขายให้กับสถานให้บริการ
ทางเพศในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ส่วนเด็ก
หญิงชาวลาวจะถูกพาไปที่สถานให้บริการทางเพศใน
กรุงเทพฯ ความต้องการแรงงานทั่วประเทศทาให้เราพบเห็น
เด็กทีถู่กค้ามนุษย์ในเมืองสาคัญ ๆ ส่วนใหญ่ทั่วประเทศไทย

กลยุทธ์ทัว่ไปในการหลบเลีย่งด่านควบคุม
ชายแดนคืออะไร?
พรมแดนของแผ่นดินไทยมีระยะทาง 4,863 กิโลเมตร 
(3,022 ไมล์) ซึง่พื้นทีส่่วนมากปกคลุมไปด้วยป่า ไม่มีความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้าหรือออก
นอกประเทศอย่างไม่เป็นทางการ กลยุทธ์ทีพ่บมากทีสุ่ด คือ 
การเพิกเฉย การเข้าประเทศจากพม่าเป็นปญัหามากกว่าจาก
กัมพูชาหรือสปป. ลาว ไม่ใช่เพราะเน่ืองจากชายแดนมีทาง
เข้าออกทีน้่อยกว่า แต่เพราะเน่ืองจากมีจุดตรวจทางทหาร
และตารวจมากขึน้บนถนนไปยังชายแดน ซึง่ต้องหลีกเลีย่ง

มีรายงานว่าเป็นเร่ืองที่ทราบกันโดยท่ัวไปที่เจ้าหน้าที่ตารวจ
สามารถถูกจ้างให้เป็นพนักงานขับรถสาหรับคนที่รวยมาก
พอทีจ่ะจ่ายเงิน และมีอัตราค่าบริการทีก่าหนดไว้สาหรับการ
บริการน้ี เช่นเดียวกับการลักลอบขนคนเข้าเมืองโดยรถ
บรรทุกหรือการเดินผ่านป่า ซึง่ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธี
ปฏิบัติปกติและเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาวัน

รายงานการค้ามนุษย์ (TIP) ของกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐฯ สะท้อนให้เห็นถึง
สถานการณ์น้ีอย่างถูกต้องหรือไม่?
ในปจัจุบันประเทศไทยอยู่ระดับที ่ 2 (กลุ่มทีต่้องจับตาเป็น
พิเศษ) ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP) หลังจาก
ถูกเลื่อนขึน้มาจากระดับที ่3 ในปี พ.ศ. 2016 การเลื่อนระดับ
บ่งบอกว่า มีหลักฐานว่ารัฐบาลไทยได้พยายามปรับปรุงแก้ไข
อย่างจริงจังเพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานข้ันต่าในการ
ต่อสู้กับการค้ามนุษย์ตามทีร่ะบุไว้ในรายการ TIP

การเลื่อนระดับได้จุดประกายการวิจารณ์จากกลุ่มสิทธิมนุษย
ชนระหว่างประเทศที่ยืนกรานว่าประเทศไทยควรยังคงอยู่ใน
ระดับที ่3 ในกลุ่มผู้ต่อต้านการค้ามนุษย์ทีแ่ย่ทีสุ่ด

รายงาน TIP กล่าวถึงความพยายามของรัฐบาลไทยทีจ่ะขจัด
ปญัหาการค้ามนุษย์ภายในพรมแดนของตนโดยการเพิ่มการ
สืบสวน การดาเนินคดี และการลงโทษโดยแก้ไขกฎหมายต่อ
ต้านการค้ามนุษย์ในปี พ.ศ. 2008 โดยอนุญาตให้รัฐบาลปิด
กิจการทีอ่าจเกีย่วข้องกับแรงงานบังคับ อย่างไรก็ตาม 
รายงานน้ียังเน้นถึงหลักฐานการค้ามนุษย์ในเกือบ ทุกธุรกิจ
ทั่วประเทศ และกล่าวถึงการสมรู้ร่วมคิดของทางการใน
อาชญากรรมการค้ามนุษย์

ในความเป็นจริง รัฐบาลไทยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนที่
สาคัญมากบางอย่าง ผู้ย้ายถิน่ฐานชาวพม่า 2 ล้านคน และ
ชาวกัมพูชา 100,000 คนได้รับการขึน้ทะเบียนกับสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองของไทย ซึง่ช่วยลดความเส่ียงของการถูกขู่
กรรโชกโดยนายหน้า นับตั้งแต่ทีไ่ด้ขึน้ทะเบียน ผู้ย้ายถิน่ฐาน
เหล่าน้ีมีสิทธิ์ เข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพและสิทธิ
ประโยชน์อื่น ๆ ทางสังคม

เด็กทีย่้ายถิน่ฐานได้เข้าเรียนในโรงเรียนไทยเพิม่มากขึน้ และ
นโยบายการศึกษารวมแนวใหม่บ่งบอกว่าระบบการศึกษาและ
ทรัพยากรถูกปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กที่ย้าย
ถิน่ฐาน นอกจากน้ี โรงงานยังด�าเนินการให้มีความสอดคล้อง
กับกฎหมายแรงงานมากข้ึนและเร่ิมจ่ายค่าจ้างข้ันต่าให้กับ
แรงงานข้ามชาติโดยลดการแสวงหาประโยชน์จากความ
ต้องการแรงงานราคาถูก

แม้ว่าประเทศไทย กัมพูชา พม่า และลาวยังไม่ได้ปรับใช้ระบบ
ข้ามชาติในการตรวจสอบการค้ามนุษย์ ฐานข้อมูลสาหรับคดีค้า
มนุษย์โดย MSDHS ซึง่จะจัดให้มีขึน้ในเร็ว ๆ น้ีจะเป็นก้าวทีด่ี
เยีย่มในการร่วมมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลข้ามชาติ ซึง่นา
โดยรัฐบาลไทย

แม้จะมีการด�าเนินการทีร่ับผิดชอบและกล้าหาญ รายงาน TIP 
และการสืบสวนของสานักงานตารวจแห่งชาติเกี่ยวกับหลุมฝงั
ศพจานวนมากทีพ่บใกล้ชายแดนมาเลเซียแสดงให้เห็นว่า ใน
ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหยื่อการค้ามนุษย์บางส่วนถูกทารุณกรรม
อย่างเลวร้าย ความเลวร้ายทีสุ่ดบางอย่างเกิดขึน้ในธุรกิจ
ประมงและโรงงานบรรจุกุ้งเป็นส่ิงทีไ่ม่อาจปฏิเสธได้ มีอีกมาก
ทีจ่ะต้องทาเพื่อให้ตระหนักถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการ
บ่งชีถ้ึงกรณีค้ามนุษย์ในธุรกิจน้ี

อะไรคืออุปสรรคสาคัญในการต่อสู้กับการค้า
เด็ก?
การต่อสู้กับการค้าเด็กในภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเป็นส่วนหน่ึง
ของสงครามต่อต้านการค้ามนุษย์ในวงกว้าง การค้ามนุษย์ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แพร่กระจายไปในวงกว้างเน่ืองจาก
ไม่มีความพยายามระดับภูมิภาคทีจ่ะหยุดยั้งมัน

อุปสรรคประการแรก คือ การขาดความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ประการทีส่อง คือ การขาดการประสานงานกิจกรรมต่อต้านการ
ค้ามนุษย์อย่างกว้างขวางภายในประเทศไทย และประการทีส่าม 
คือ ความยากจนเชิงสัมพัทธ์ของบางภาคส่วนในประเทศไทย
และประเทศโดยรอบ ซึง่ทาให้ค่าแรงดูเหมือนจะสูงขึน้แม้แต่
งานระดับล่าง

ถัดไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการค้า
มนุษย์ คือความต้องการชายหนุ่มและหญิงสาวเพื่อให้ทางาน
ในธุรกิจการค้าประเวณีในประเทศไทย ด้วยอัตราค่าแรงทีสู่ง
กว่าทีอ่าจคาดไว้ในอาชีพแรงงานไร้ฝีมืออื่น ๆ การท่องเทีย่ว
ทางเพศและความชุกในประเทศไทยเป็นปญัหาสาคัญซึ่งทาให้
ผู้ให้บริการทางเพศยังเป็นทีต่้องการอย่างต่อเน่ือง

ประเด็นสุดท้ายก็เป็นความคิดสองจิตสองใจในทัศนคติของ
พ่อแม่ต่อการค้ามนุษย์ การเพิกเฉยของพ่อแม่ต่อความเส่ียงที่
เกี่ยวข้องในการค้ามนุษย์อาจเป็นเร่ืองที่เอาชนะได้ง่ายกว่าแนว
โน้มทีเ่ด็กจะถูกปฏิบัติเหมือนเป็นโภคภัณฑ์ทีส่ามารถซื้อ ขาย 
และให้เช่าได้ แต่ทัศนคติอาจเริม่เปลีย่นได้หากพ่อแม่สามารถ
เข้าใจได้ว่าเด็กที่มีการศึกษาสามารถได้รับค่าจ้างเพียงพอที่จะ
ทาให้ความยากจนของทั้งครอบครัวหมดไปได้

การผ่อนปรนพรมแดนอาเซียนอาจมีผลกระ
ทบอะไรบ้างต่อการค้าเด็ก?
ผู้ที่ทางานในพ้ืนที่กลัวว่า การควบคุมชายแดนที่หละหลวม
ภายใต้อาเซียนจะทาให้สามารถค้ามนุษย์ได้ง่ายขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ชายแดนไทยมีระยะทางที่ยาวมากและเข้าออกได้ง่าย
จนผู้ค้ามนุษย์สามารถผ่านแดนได้ตามอาเภอใจ การผ่อน
ปรนชายแดนสาหรับการโยกย้ายแรงงานเสรีภายใต้อาเซียน
อาจทาให้กิจกรรมของผู้ค้ามนุษย์แตกต่างกันเล็กน้อยหรือ
ไม่แตกต่างเลย ในเมื่อผู้ค้ามนุษย์สามารถข้ามฝั่ งไปมาสู่
ประเทศไทยได้ง่ายมาก
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มีวิธีการต่าง ๆ ทีอ่าเซียนอาจช่วยปรับปรุงสถานการณ์ให้ดีขึน้ได้ 
ประการแรก ต้องมีความหวังว่าอาเซียนจะส่งเสริมความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง เพื่อทีจ่ะมี
การด�าเนินการระดับภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการ
ค้ามนุษย์ในทีสุ่ด ซึง่ในปจัจุบันไม่มีเลย โอกาสทีจ่ะอยู่ใน
ประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายอาจช่วยลดการลักลอบขนคนเข้า
เมืองและการค้ามนุษย์วัยผู้ใหญ่ และดังน้ันก็จะลดความอยู่รอด
ทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรลงไป

ไม่มีแนวโน้มที่อาเซียนจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่เหยื่อ
การค้ามนุษย์ทีเ่ป็นเด็ก โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวทีไ่ด้ผ่านการทา
งานบนท้องถนนสู่การทางานในโลกอาชญากร เด็กดูน่าดึงดูดใน
การเป็นขอทานและเด็กขายดอกไม้ ดังน้ันพวกเขาก็จะไม่มี
โอกาสทีจ่ะได้รับการศึกษาต่อไป ซึง่ทาให้มีโอกาสในการได้งาน

ทีใ่ช้ฝีมือลดลง และจมอยู่ในความยากจนและมีแนวโน้มทาความ
ผิดลหุโทษเมื่อโตขึน้เป็นผู้ใหญ่

โดยสรุปแล้ว การรวบรวมข้อมูลเกีย่วกับการค้ามนุษย์เป็นขั้นตอน
แรกในการทาความเข้าใจและออกแบบมาตรการตอบโต้ที่มี
ประสิทธิภาพในการต่อสู้กับการค้าเด็ก

ด้วยรายงานฉบับน้ี เราหวังว่าจะปูทางให้เกิดการเจรจาที่
สร้างสรรค์ระหว่างองค์กรระดับภูมิภาคและระดับชาติที่เกี่ยวข้อง
ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ แม้ว่าจะไม่มีการแก้ไขทีค่รอบคลุม
สาหรับปญัหาน้ี แต่มีขั้นตอนหลายประการทีส่ามารถทาได้ทั้ง
สองฝั่ งชายแดนเพ่ือสนับสนุนมาตรการที่มีประสิทธิผลในการ
ป้องกันและคุ้มครองเหยื่อทีเ่ป็นเด็ก
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การค้ามนุษย์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมไทยและชื่อเสียงโดยรวมของประเทศไทย สถานะของประเทศในเวทีการพัฒนาระหว่าง
ประเทศได้รับความเสียหายหลังจากทีม่ีการเผยแพร่รายงาน TIP ทีไ่ม่พึงประสงค์ในปีทีผ่่านมา ความอดทนต่อธรรมเนียมปฏิบัติในการ
แสวงหาประโยชน์จากแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อเกีย่วข้องกับเด็กจะยังคงสร้างกระแสข่าวสารในเชิงลบอย่างต่อเน่ือง ซึง่จะทาให้
เกิดความเสียหายต่อไป ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศทีท่ันสมัย มีวัฒนธรรม และพัฒนาแล้วถูกทาให้มัวหมองโดยเด็ก
ขอทาน การค้าประเวณีเด็ก และแรงงานทาส

ประเทศไทยต้องการให้เรื่องราวเหล่าน้ีส้ินสุดลง เด็กทีถู่กค้ามนุษย์ในวันน้ีอาจเป็นโจรผู้ร้ายหรือเด็กเดินยาในอนาคต การค้ามนุษย์ช่วย
เสริมสร้างวัฒนธรรมอาชญากรของผู้ทีถู่กกีดกันทางสังคมและผู้ขัดสน ประเทศไทยจะเป็นประเทศทีด่ีขึน้หากไม่มีการค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์อาจถูกยับยั้งได้โดยการด�าเนินการใน 3 ด้านหลักต่อไปน้ี:

การศึกษา: เด็กและครอบครัวสามารถถูกยับยั้งจากการเข้าร่วมในการค้ามนุษย์ผ่านการศึกษาของภาครัฐ: เด็กทีถู่กค้ามนุษย์และกลับบ้าน
สามารถรับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและถูกสอนให้ไม่อยากเป็นผู้ค้ามนุษย์

การบ่งชี:้ เครือข่ายของนายหน้าและผู้ด�าเนินการสามารถถูกทาลายโดยการแบ่งปนัข้อมูลข่าวกรอง ซึง่อาจนาไปสู่การบ่งชีเ้หยื่อการค้า
มนุษย์ รวมถึงนายหน้า เครือข่ายเหล่าน้ีสามารถถูกยับยั้งได้โดยการจาคุกสมาชิกในกลุ่ม

ข้อบังคับด้านแรงงาน: นายจ้างทีใ่ช้ประโยชน์จากเด็กทีถู่กค้ามนุษย์อย่างเลวร้าย ไม่ว่าจะเป็นในไร่น่า โรงงาน เรือประมง หรือสถานให้
บริการทางเพศควรได้รับการลงโทษทางการเงินอย่างสาสมเพื่อให้ความเส่ียงทางการเงินมีน้าหนักกว่ารายได้ทีอ่าจได้รับ รายได้จากการ
ลงโทษเหล่าน้ีอาจชดเชยค่าใช้จ่ายบางส่วนของโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ทีค่รอบคลุม

Safe Child Thailand ใคร่ขอให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ีแก่เจ้าหน้าทีไ่ทยซึง่เป็นขั้นตอนทีเ่ป็นประโยชน์ในการลดการค้าเด็กและชดเชย
ความเสียหายทีเ่กิดขึน้ต่อชื่อเสียงของประเทศไทยโดยรายงาน TIP :

1. ในระดับอนุภูมิภาคของประเทศในลุ่มแม่น้าโขง ประเทศไทยควรกลับมาเป็นผู้นาในระดับภูมิภาคเช่นเดียวกับทีป่ระเทศไทยแสดงให้
เห็นถึงผ่าน COMMIT ในความพยายามทีมุ่่งเน้นในการนาบทบัญญัติแห่งพิธีสารปาแลร์โมไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพกับประเทศ
เพื่อนบ้านทุกประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี:

 • เพื่อส่งเสริมการติดต่อส่ือสารระหว่างรัฐบาล การทาความเข้าใจ และทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโดยการบันทึก การติดตาม 
และการฟื้ นฟูสมรรถภาพเด็กทีถู่กส่งตัวกลับมาจากประเทศไทย

 • เพื่อช่วยรัฐบาลของประเทศในการออกแบบและด�าเนินการด้านการศึกษาเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในโรงเรียนและชุมชน

 • เพื่อส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่การแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวกรองเกีย่วกับ
ผู้ค้ามนุษย์และนายหน้า เพื่อให้สามารถจับกุมและดาเนินคดีตามพิธีสารปาแลร์โม

2. ประเทศไทยสามารถใช้เวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลพม่าให้นาเสนอแนวทางแก้ปญัหาอย่างมีอารยธรรมสาหรับ
ปญัหาชาวโรฮิงญา ถ้าชาวโรฮิงญาสามารถพานักอยู่ในพม่าได้อย่างปลอดภัย พวกเขาก็จะหยุดเป็นปญัหาสาหรับประเทศไทย

3. ประเทศไทยควรอนุญาตให้ชนเผ่าพื้นเมืองและชาวเขามีสัญชาติไทย รวมทั้งให้เอกสารประจาตัวทีถู่กต้อง เสรีภาพในการเดินทาง และ
ปรับปรุงโอกาสทางการศึกษาให้กับพวกเขา การทีบุ่คคลเหล่าน้ีอ่านหนังสือได้ในระดับต่าและมีการศึกษาทีไ่ม่ดีทาให้พวกเขามีความสุ่ม
เส่ียงมากขึน้ต่อการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ การด�าเนินการน้ีอาจลดการค้ามนุษย์ในประเทศจากกลุ่มน้ีได้ทันที

4. แรงงานข้ามชาติต้องได้รับค่าแรงขั้นต่าเป็นอย่างน้อยทีสุ่ดสาหรับประเทศไทย และนายจ้างทีแ่สวงหาประโยชน์ควรต้องจ่ายค่าปรับ
เป็นเงินจานวนมากหรือถูกปิดกิจการ ควรมีความเส่ียงมากขึน้และผลกาไรน้อยลงสาหรับนายจ้างทีใ่ช้แรงงานทาสหรือแรงงานทีม่ีการ
เอาเปรียบ นอกจากน้ี การหักเงินค่าเดินทางเข้าประเทศไทยจากค่าแรงของคนงานควรเป็นการกระทาทีผ่ิดกฎหมาย

5. แรงงานเด็กในธุรกิจใด ๆ ควรผิดกฎหมาย และต้องบังคับใช้กฎหมายห้ามมิให้เด็กทีม่ีอายุต่ากว่า 18 ปีทางานเป็นโสเภณี

6. การตกเขียว ซึง่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเกีย่วกับการขายเด็กหญิง (หรือเด็กชาย) ให้ไปค้าประเวณีเพื่อชาระหน้ีส้ินควรทาให้เป็นเรื่องที่
ผิดกฎหมาย
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สาหรับสมุดรายนามการทางานของสานักงานและองค์กรที่
ทางานในด้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง กรุณา
เข้าไปทีเ่ว็บไซต ์

safechildthailand.org/trafficking-report
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