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บทคัดย่อ 

 การค้ามนุษย์ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นปัญหาระดับชาติที่ทั่วโลกต่างตระหนักถึง
อันตรายและความส าคัญ เนื่องจากเป็นต้นเหตุน าไปสู่ปัญหาอีกมากมายหลายอย่างตามมา มีผู้คนหลากหลาย
ประเทศจากทุกมุมโลกต้องถูกแสวงหาประโยชน์ อีกทั้งยังต้องสูญเสียชีวิต ร่างกาย และจิตใจ ยังส่งผลกระทบ
ต่อคนรอบข้าง ชุมชน สังคมเป็นวงกว้าง อาทิเช่น ปัญหาอาชญากรรม การท างานประมง การค้าประเวณี การ
ลักลอบเข้าเมือง หรือแม้แต่กระทั่งยาเสพติด ซึ่งแต่ละปัญหาถือเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอย่างยิ่ง จ าต้องถือ
ว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจังเพ่ือวางรากฐานให้ประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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Abstract 

Human trafficking is a violation of human rights and a national problem that the world 
is aware of the danger and importance. Because the source leads to many problems, many 
follow. There is a wide variety of people from all over the world must be exploitation. They 
lose a life body, and mind. Also affect those around, community, society broadly. Such as 
crime issues, fishing, prostitution, hacking into the city, or drugs.  Each issue is a threat to the 
country strongly. Need was urgent and serious attention to the foundations of the country 
Thailand. 
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บทน า 
การค้ามนุษย์เป็นขบวนการที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ของบุคคล ซึ่งไม่ว่าจะกระท า

ออกมาในรูปแบบใดที่เข้าลักษณะเป็นการแสวงหาผลก าไรหรือประโยชน์โดยไม่ชอบ ไม่ว่าจะโดยการข่มขู่ ใช้
ก าลัง ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ ยังรวมถึงการท าให้บุคคลใดถูกผูกมัดด้วยภาระหนี้สินที่
เกิดข้ึนโดยมิชอบ หรือขู่ว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายมาบังคับกับบุคคลนั้น ซึ่งหากผู้กระท าได้กระท าการ
เป็นธุระจัดหา น าพา ขนส่ง ส่งต่อ ซ่อนเร้น การรับตัวไว้ และการบริหารจัดการบุคคลที่ได้มา ล้วนเข้าข่ายเป็น
การค้ามนุษย์ทั้งสิ้น การค้ามนุษย์มีหลากหลายรูปแบบ มีรูปแผนที่พลิกแผลงไปตามกาลเวลาเพ่ือล่อลวง
ผู้เสียหาย อีกทั้งยังน าวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ อย่างโซเชียล เน็ตเวิร์กต่างๆในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก 
ไลน์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งสามารถมุ่งเข้าสู่เป้าหมายได้โดยตรงกับเหยื่อผู้เสียหาย สามารถหลอกล่อ 
หลอกลวงด้วยค าพูดหรือชักชวนในการให้ผู้เสียหายคิดว่าตนจะได้รับผลประโยชน์มากมายจนท าให้ตกเป็น
เหยื่อให้กับกระบวนการค้ามนุษย์นี้โดยไม่รู้ตัว ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กที่มีความไร้เดียงสาไม่อาจ
เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของขบวนการนี้ จึงท าให้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกถูกลักพาตัวมาได้ง่าย นอกจากเด็กที่ล่อลวง
ง่ายแล้วผู้หญิงก็ตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้มากเช่นเดียวกัน ซึ่งโดยอาศัยความอ่อนไหวของจิตใจ การ
ต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น จะพบเห็นได้มากที่มีผู้หญิงถูกน าเอามาค้าประเวณีเป็นส่วนใหญ่ อย่างในประเทศ
ไทยเองที่เป็นทั้งประเทศต้นทางคือมีการจัดหาคนโดยอาศัยความยากจน ความต้องการงาน ปัญหาเศรษฐกิจ 
ล่อลวง ชักจูงผู้เสียหายที่พบเจอปัญหาข้างต้นแล้วหมดทางออกเพ่ือส่งยังประเทศที่ สองหรือที่สาม โดยเอา
ผลประโยชน์เข้ามาหลอกล่อ ไทยไม่ได้เป็นแต่ประเทศต้นทางแต่ยังเป็นทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์เพ่ือน า
คนไปสู่ประเทศที่สามอีกด้วย อย่างในกรณีชาวโรฮิงญาที่ถูกเมียนมาผลักดันออกนอกประเทศ จนท าให้
ขบวนการค้ามนุษย์สบโอกาสใช้ไทยเป็นทางผ่านเพ่ือส่งคนไปยังมาเลเซียหรือประเทศที่สาม ประเทศอ่ืนๆ 
นอกจากนี้ไทยยังเป็นประเทศปลายทางกล่าวคือจะพบเห็นได้เป็นจ านวนมากกว่ามีแรงงานจากประเทศเพ่ือน
บ้านลับลอบเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก ทั้งผ่านแดนมาเอง ทั้งถูกขบวนการค้ามนุษย์พามา 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในขบวนการนี้ผู้เสียหายอาจยินยอมพร้อมใจตกเป็นเหยื่อด้วยความสมัครใจเนื่องจากสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่ยากแค้นจนไม่อาจเลือกได้แต่เพ่ือความอยู่รอดก็จ าต้องเสี่ยงเข้ามาตกเป็นเหยื่อของการค้า
มนุษย์ อีกทั้งก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่ตกเป็นเหยื่อเพราะถูกหลอก ถูกบังคับขู่เข็ญหรืออาจจะเป็นหนี้สิน ต่าง
มากมายเหตุผลจนไม่อาจจะท าให้การค้ามนุษย์นี้ออกไปจากสังคมไทยหรือสังคมโลกได้โดยง่าย  และส าหรับ
สถานการณก์ารค้ามนุษย์ในประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ภาครัฐต่างให้ความส าคัญ ทางกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ าปี 2561 (TIP Report 2018) 
โดยในปีนี้ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ ใน Tier 2 ซึ่งเป็นการปรับอันดับขึ้นจากที่ได้รับการจัดให้อยู่
ใน Tier 2 Watch List เมื่อปี 2560 แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลพยายามที่จะขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ดังกล่าว แต่
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางการค้ามนุษย์ท าให้ยากต่อการที่จะขจัด
ปัญหาทั้งหมดได้ในเวลารวดเร็ว 
การค้ามนุษย ์

วรณัฐ วรชาติเดชา (2554 : 6-7 ) กล่าวว่า การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ 
หรือการจัดให้อยู่อาศัยด้วยการขู่เข็ญ ใช้ก าลังบีบบังคับในรูปแบบต่างๆ ด้วยการลักพาตัว ฉ้อโกง หลอกลวง 
ใช้อ านาจมิชอบการ รับเงินเพ่ือผลประโยชน์ให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลที่มีอ านาจควบคุมคนอ่ืนๆเพ่ือ
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ประโยชน์ของตน รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีหรือหาประโยชน์ทางเพศ ในรูปแบบการขู่
บังคับ ใช้แรงงานหรือบริการ จากค านิยามที่กล่าวมานั้นการค้ามนุษย์มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 

1. การกระท า ได้แก่ เป็นธุระจัดหา ล่อไป ชักพาไป ซื้อขาย จ าหน่าย น าเข้า ส่งออกไป รับไว้ หน่วง
เหนี่ยวกักขัง ซ่อนเร้น  

2. วิธีการ ได้แก่ การใช้อุบายหลอกลวง บังคับ ชักจูง ยุยงส่งเสริม ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจ
ครอบง า ผิดศีลธรรมข่มขืนใจ  

3. วัตถุประสงค์ คือ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเหยื่อ เช่น การน าตัวไปเพ่ือสนองความใคร่ เพ่ือ
การอนาจารหรือการค้าประเวณี เอาตัวไปเป็นทาสหรือมีฐานะคล้ายทาส กดข่ีแรงงานและตัดอวัยวะ 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก (2548 : 6) กล่าวถึงสถานการณ์ของประเทศไทยกับ
การค้ามนุษย์ ประเทศไทยมีความเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์เพราะเป็นทั้งประเทศต้น ทางผ่าน และปลายทาง 
 

สถานะ ส่วนส าคัญ 
ประเทศต้นทาง ประเทศท่ีมีการส่งเหยื่อจากการค้ามนุษย์ไปค้าต่างประเทศ เช่น การจัดหาคนโดยอาศัย

ความยากจน ความต้องการงาน ปัญหาเศรษฐกิจ ล่อลวง ชักจูงผู้เสียหายที่พบเจอปัญหา
ข้างต้นแล้วหมดทางออกเพ่ือส่งยังประเทศที่ สองหรือที่สาม โดยเอาผลประโยชน์เข้ามา
หลอกล่อ 

ประเทศทางผ่าน ประเทศที่ใช้เส้นทางผ่านของการน าเหยื่อจากการค้ามนุษย์ไปค้าในประเทศอ่ืนๆ  เช่น 
กรณีชาวโรฮิงญาที่ถูกเมียนมาผลักดันออกนอกประเทศ จนท าให้ขบวนการค้ามนุษย์สบ
โอกาสใช้ไทยเป็นทางผ่านเพ่ือส่งคนไปยังมาเลเซียหรือประเทศที่สาม 

ประเทศปลายทาง ประเทศท่ีมีการน าเหยื่อจากการค้ามนุษย์เข้ามาค้ามนุษย์หรือแสวงหาผลประโยชน์ หรือ
มีการล่วงละเมิดสิทธิ เช่น แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านทีล่ับลอบเข้ามาในประเทศไทย
อย่างผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะผ่านแดนมาเอง หรือถูกขบวนการค้ามนุษย์พามา เนื่องจาก
สภาวะความเป็นอยู่ที่ยากแค้นจนไม่อาจเลือกได้แต่เพ่ือความอยู่รอดก็จ าต้องเสี่ยงเข้ามา
ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

 
ประเทศไทยมีความเปิดเผยของระบบข้อมูลข่าวสารและเสรีภาพด้านการสื่อสาร รวมทั้งความสะดวก

ในด้านคมนาคมในประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศไทยจึงเป็นจุดปลายทางหรือทางผ่านของการค้ามนุษย์ ใน
ปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าเด็กและสตรี เป็นปัญหาที่ประชาคมโลกห่วงใยและเร่งหา
มาตรการแก้ไขและป้องกันเพราะก่อให้เกิดอาชญากรรมทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ 

 
การค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติ 
ตามความหมายของการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2560 มาตรา 6 บัญญัติไว้ดังนี้ ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นธุระจัดหา ซื้อขาย จ าหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขังจัดให้อยู่อาศัย 

หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ ใช้อ านาจ
ครอบง าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอ่ืนใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่า
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จะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคล
นั้น เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตน
ดูแล 

2. เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย 
หรือรับไว้ซึ่งเด็ก 

ถ้าการกระท านั้นได้กระท าโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ผู้นั้นกระท า
ความผิดฐานค้ามนุษย์ 

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามข้อหนึ่ง หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จาก การค้า
ประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลง
เป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส การน าคนมาขอทาน การตัดอวัยวะเพ่ือการค้า การบังคับ ใช้แรงงานหรือ
บริการ หรือการอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอม หรือไม่ก็ตาม 

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามข้อสอง หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท างานหรือให้บริการ โดย
วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1. ท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเอง หรือ
ของผู้อื่น 

2. ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ 
3. ใช้ก าลังประทุษร้าย 
4. ยึดเอกสารส าคัญประจ าตัวของบุคคลนั้นไว้ หรือน าภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อ่ืนมาเป็นสิ่ง

ผูกมัดโดยมิชอบ 
5. ท าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ 
จากมาตรา 6 ดังกล่าวข้างต้นท าให้สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการค้ามนุษย์มีทั้งองค์ประกอบ

ภายนอกและองค์ประกอบภายในที่จะต้องรวมกันจึงจะเป็นองค์ประกอบครบถ้วนของการกระท าผิดการค้า
มนุษย ์

 
องค์ประกอบภายนอกของรูปแบบการค้ามนุษย์ 
ธุระจัดหา (Recruitment) คือ การเป็นธุระจัดหาในการหาคน คัดเลือกคน น าคนเข้ามาท างานไม่ว่า

จะมาจากการซื้อ ขาย จ าหน่าย หน่วงเหนี่ยว กักขัง พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่ง
บุคคลใด ซึ่งบุคคลนั้นอาจเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม อาจจะเกิดจากการข่มขู่ หลอกลวง ชักชวนหรือใช้อ านาจ
ครอบง าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อย ทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอ่ืนใดโดยมิชอบซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาติดต่อสื่อสารท าให้สามารถล่อลวงเหยื่อได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ศิริพร สโครบาเนค (2545 : 23-24) ได้แบ่งรูปแบบของการค้ามนุษย์ได้ดังต่อไปนี้ 
1. การค้ามนุษย์ อันได้แก่ การขนส่งและซื้อขายมนุษย์  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็ก เพ่ือประโยชน์

ทางเศรษฐกิจ ด้วยการใช้ก าลังและการหลอกลวง แรงงานหญิงย้ายถิ่นจะตกเป็นเหยื่อของการใช้เล่ห์เหลี่ยม
เพ่ือน าไปสู่การบังคับค้าประเวณีหรือการบังคับใช้แรงงาน 
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2. แรงงานที่ติดหนี้ เนื่องจากตกเป็นเหยื่อของกลโกงในการกู้เงินแม้เพียงเล็กน้อย และเพ่ือเป็นการใช้
หนี้พวกเขาจะถูกบังคับให้ท างานนานหลายชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดและได้รับค่าตอบแทนเพียงอาหารพอยังชีพ
และท่ีพัก แรงงานเหล่านี้ไม่มีวันที่จะจ่ายหนี้ที่ยืมมาได้หมดและหนี้สินเหล่านี้อาจสืบทอดไปอีกหลายชั่วอายุ 

3. แรงงานที่ถูกบังคับ เกิดขึ้นกับบุคคลที่ถูกรัฐบาล พรรคการเมือง หรือคนธรรมดาให้ท างานซึ่งส่วน
ใหญ่จะตกอยู่ภายใต้การขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังหรือการลงโทษอ่ืนๆ 

4. แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย หมายถึง เด็กที่ต้องท างานในสภาวะที่ถูกแสวงหาประโยชน์มิชอบ
ธรรมหรือเป็นอันตราย ท าให้ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาและนันทนาการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาตนเอง 

5. การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เป็นการแสวงหาประโยชน์ด้วยการให้เด็กค้าประเวณีใช้ใน
สื่อลามก และการค้ามนุษย์เด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกลักพาตัวซื้อขายหรือ บังคับให้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ 

การน าพา (Transfer/Transportation) กล่าวคือเมื่อได้ตัวผู้เสียหายมาแล้วไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดตาม
ข้างต้นจะต้องน าผู้เสียหายเหล่านั้นย้ายจากจุดต้นทางซึ่งก็คือประเทศที่อยู่ หรือเมืองที่อยู่ ไปยังจุดหมาย
ปลายทางซึ่งก็คือสถานที่ที่จะเกิดการแสวงหาผลประโยชน์หรือผลก าไรนั่นเอง ซึ่งอาจมีประเทศที่สอง ประเทศ
ที่สามเป็นจุดมุ่งหมายหรือทางผ่าน 

เมื่อองค์ประกอบความผิดภายนอกเกิดผลส าเร็จคือการเป็นธุระจัดหาและน าพาบุคคลไปแล้ว ส่วนที่
ส าคัญทีสุ่ดก็คือ องค์ประกอบความผิดภายในคือเจตนาในการกระท าดังกล่าว 

 
องค์ประกอบภายในของรูปแบบการค้ามนุษย์ 
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (Exploitation) 
การค้ามนุษย์จะไม่มีความผิดเลยหากว่าขาดเจตนาในการกระท าซึ่งก็คือเจตนาที่จะแสวงหา

ผลประโยชน์หรือผลก าไรจากบุคคลที่ตนได้เป็นธุระจัดหาและพาไป กล่าวคือ ผู้ที่ท าการเป็นธุระจัดหาบุคคล
ใดๆ หรือน าพาบุคคลใดๆจะต้องมีเจตนาแสวงหาประโยชน์ ซึ่งอาจจะเป็นจ านวนเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดที่จะ
ท าให้ตนได้จากการเป็นธุระจัดหาและการน าพานั้นๆ 

ดังนั้นไม่ว่าบุคคลใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง โดยกระท าทั้งที่รู้และเจตนาเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์ต่อผู้เสียหายย่อมมีความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยกันทุกคน 

 
รูปแบบการค้ามนุษย์ 
อภิรักษ์ นักไร่ (2559) กล่าวว่าการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามมาตรา 4 

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มี 8 รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบที่ 1 การค้าประเวณี 
การค้าประเวณี หมายความว่า “การยอมรับการกระท าช าเราหรือการยอมรับการกระท าอ่ืนใดหรือ

การกระท าอ่ืนใดเพ่ือส าเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของผู้อื่นอันเป็นการส าส่อนเพ่ือสินจ้างหรือเพ่ือประโยชน์
อ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท าและผู้กระท าจะเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ” การค้ามนุษย์ใน
รูปแบบนี้คือ การน ามนุษย์ไปเป็นโสเภณี อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี พ.ศ. 2539 
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ค าว่า “การกระท าอ่ืนใดเพ่ือส าเร็จความใคร่” อันเป็นการค้าประเวณี หมายความรวมไปถึงการส าเร็จ
ความใคร่ด้วยปากให้แก่ผู้อื่นด้วย ส่วนค าว่า “เพ่ือประโยชน์อ่ืนใด” นั้นไม่จ ากัดว่าจะเป็นตัวเงินอย่างเดียว แต่
มีความหมายกว้างกว่าสินจ้าง 

การกระท าความผิดฐานค้าประเวณีนั้น แม้ว่าผู้ถูกกระท าช าเราหรือผู้กระท าช าเราได้สมัครใจยอมรับ
การกระท า โดยไม่มีการบังคับ ขู่เข็ญ ก็เป็นความผิดฐานค้าประเวณีได้ แต่ถ้าจะเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ได้
นั้น ถ้าผู้ถูกกระท าช าเรามีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะเข้าความผิดฐานค้ามนุษย์ได้นั้นผู้นั้นต้องถูกข่มขู่ 
ใช้ก าลังบังคับ ฯลฯ ซึ่งหมายถึงการไม่สมัครใจนั่นเองตามมาตรา 6 (1) แต่ถ้าเป็นเด็กอายุยังไม่ถึง 18 ปี แม้ไม่
ต้องมีการข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ก็เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์แล้ว ตามมาตรา 6 (2) ทั้งนี้ การแสวงหาประโยชน์
เพ่ือประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องเป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียว 

รูปแบบที่ 2 การแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น 
การใช้เพศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์หรือให้ขายสินค้าได้ แต่การกระท านั้นต้องเป็นการ

กระท าผิดกฎหมายอย่างอ่ืนด้วย เช่น การเปลือยกาย ซึ่งเป็นการแสดงลามกอนาจารในสถานที่สาธารณะหรือ
แสดงสิ่งที่น่าอับอายต่อหน้าธารก านัล จึงจะเข้าลักษณะความผิดฐานค้ามนุษย์ กรณี รูปแบบนี้ ถ้าเป็นผู้ใหญ่
ต้องมีการข่มขู่หรือใช้ก าลังบังคับจึงจะเป็นความผิด ถ้าเป็นเด็กไม่ต้องมีการข่มขู่หรือใช้ก าลังบังคับก็เป็น
ความผิด 

รูปแบบที่ 3 การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก 
สื่อลามก หมายถึง เป็นการแสดงออกในรูปภาพเปลือย เห็นอวัยวะเพศ มีเนื้อหาร่วมเพศ กระตุ้นท า

ให้เกิดความใคร่ทางกามารมณ์ เช่น ภาพหญิงเปลือยท่อนบนมีมือข้างหนึ่งถือโทรศัพท์กดอยู่บนอวัยวะเพศ 
เป็นต้น สามารถปรากฏได้ในสื่อทุกรูปแบบ คลิปวีดิโอ การ์ตูน หรือการเขียนพรรณนาให้เกิดจินตนาการ 

การผลิต คือ การกระท าถ่ายคลิปต่าง ๆ การเผยแพร่ คือการจ าหน่าย 
กรณีนี้ จะเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ ต่อเมื่อ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องมีการข่มขู่หรือใช้ก าลังบังคับจึงจะ

เป็นความผิด ถ้าเป็นเด็กไม่ต้องมีการข่มขู่หรือใช้ก าลังบังคับก็เป็นความผิด 
รูปแบบที่ 4 การเอาคนลงเป็นทาส 
ยกตัวอย่างเช่น คดีชาวโรฮิงญา มีการบังคับให้ไปประเทศมาเลเซีย ถ้าไม่ไปก็จะถูกขู่ฆ่า ต้องให้ญาติ

เอาเงินมาไถ่ตัว ทั้งนี้ ตามอนุสัญญาต่อต้านการเอาคนลงเป็นทาส (Slavery Convention (1926)) ได้ นิยาม
ค าว่า “ทาส” ว่าหมายถึง “สถานะหรือเงื่อนไขที่บุคคลหนึ่งมีอยู่เหนือบุคคลอ่ืนโดยมีการใช้อ านาจทุกอย่างอัน
พึงมีในฐานะเป็นเจ้าของ” มนุษย์ไม่อาจเป็นเจ้าของกันได้ ค าว่า “เจ้าของ” ใช้เฉพาะทรัพย์สินเท่านั้น ใน
สมัยก่อนใครเป็นหนี้ต้องเอาตัวลงเป็นทาสเพ่ือชดใช้หนี้ดังกล่าว และย่อมหมายถึงการแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบจากแรงงานเด็ก 

อาจารย์หยุด แสงอุทัย ให้ค านิยามค าว่า “ทาส” คือการอยู่ภายใต้อ านาจของผู้อื่นโดยสิ้นเชิง และต้อง
ท างานให้แก่ผู้อื่น มีการอ้างสิทธิ์เหนือบุคคลอ่ืนโดยเด็ดขาดในเสรีภาพ ร่างกายของผู้นั้นโดยฝ่าฝืนความสมัคร
ใจของผู้นั้น อาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ให้ค านิยามว่า “ทาส” คืออยู่ภายใต้บุคคลอ่ืนให้ท างาน ไม่ได้ค่าตอบแทน 
ถูกท าโทษได้ หาได้อยู่ภายใต้อ านาจของผู้อ่ืนโดยเด็ดขาด ไม่แค่ถูกขู่ท าร้ายหรือถูกซ้อมเท่านั้นแม้ว่าจะมีเวลา
ท าอย่างอ่ืนได้บ้าง ก็ถือว่าเป็นทาส 

การใช้แรงงานเกินก าลังของเด็กที่จะรับสภาพได้ กฎหมายแรงงานห้ามมิให้นายจ้างรับเด็กอายุยังไม่ถึง 
15 ปี ท างานโดยเด็ดขาด และการท าร้ายร่างกายให้ท างานเร็วขึ้น เมื่อเกิดบาดแผลก็ไม่รักษาพยาบาล ย่อมมี
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ลักษณะเป็นการเอาคนลงเป็นทาส กรณีนี้จะเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ก็ต่อเมื่อทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ได้สมัคร
ใจเป็นส าคัญ 

รูปแบบที่ 5 การน าคนมาขอทาน 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 มาตรา 6 “ห้ามมิให้บุคคลใดท าการขอทาน" แต่

จะเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ ก็ต่อเมื่อมีบุคคลน าพามาบังคับใช้ให้เป็นขอทาน (ปัจจุบันยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559) 

กรณีแม่เอาลูกมาเป็นขอทาน ย่อมเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ด้วย 
รูปแบบที่ 6 การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๒๙ ให้นิยามค าว่า 

“แรงงานบังคับ” หมายถึง งานหรือบริการทุกชนิดซึ่งเกณฑ์เอาจากบุคคลใดใดโดยการขู่เข็ญ การลงโทษและ
ซึ่งบุคคลดังกล่าวนั้นมิได้สมัครใจที่จะท าเอง 

สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างท าของจะแตกต่างกัน เพราะสัญญาจ้างท าของจะยึดความส าเร็จของ
งานเป็นตัวตั้ง ผู้ว่าจ้างไม่มีอ านาจไปก ากับดูแลเหมือนสัญญาจ้างแรงงาน สาเหตุที่กฎหมายค้ามนุษย์ไม่ได้ระบุ
ค าว่าสัญญาจ้างท าของลงไปด้วยนั้น เพราะค าว่า “ให้บริการ” มีความหมายกว้างกว่านั้น เช่น ให้เด็กไปขาย
ดอกไม้ หรือขายยาเสพติด ก็ถือว่าเป็นการบังคับให้บริการ 

การบังคับใช้แรงงานและบริการ จะเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ได้กรณีนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต้องไม่สมัคร
ใจ ซึ่งไม่ต้องถึงกับใช้ก าลังกายภาพ แต่ถ้าท าให้บุคคลในภาวะเช่นนั้นไม่สามารถขัดขืนได้ เช่น นายจ้างยึด
หนังสือพาสปอร์ตและไม่ยอมส่งเด็กลูกจ้างกลับบ้านในต่างประเทศ ก็เข้าข่ายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์แล้ว 

จุดอ่อนของกระบวนการยุติธรรม คือ มองว่าต้องเป็นการบังคับทางกายภาพหรือต่อร่างกายเท่านั้น 
ซึ่งแต่เดิมถือว่าหากมีเสรีภาพในการเดินไปไหนมาไหนได้ ไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์  แต่ปัจจุบันหาก
เด็กประสงค์จะกลับบ้านแล้วนายจ้างไม่ให้กลับบ้าน กรณีนี้ก็อาจถือว่า ท าให้เด็กอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืน
ได้ เป็นการบังคับแล้ว กฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.  2541 และกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2541 

รูปแบบที่ 7 การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า 
การค้าอวัยวะ ผู้ถูกกระท าต้องไม่สมัครใจ กล่าวคือ ต้องอยู่ในภาวะจ ายอมหรือเป็นการบังคับถึงจะมี

ความผิดฐานค้ามนุษย์ กรณีนี้มักจะเกี่ยวข้องกับผู้มีวิชาชีพแพทย์ 
รูปแบบที่ 8 การอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล 
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม การขูดรีด หากกระท าแก่บุคคลไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่แม้จะ

ยินยอมก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์ ซึ่งจะคล้ายคลึงกับรูปแบบที่ 1 ถึงรูปแบบที่ 7 ก็ได้ แต่ต้องท าการ
สอบสวนในประเด็นที่ว่ามีการกดขี่ ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบกันโดยไม่เป็นธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ 
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ภาพที่ 1 รูปแบบการค้ามนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : การค้าหญิง : จากแนวคดิเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ โดย พัชราวดี แก้วคูณและคณะ, 2543 : 11 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบการค้ามนุษย์ จะแสดงการย้ายถิ่นภายในประเทศ ซึ่งเป็นประเทศต้นทางของการค้า
มนุษย์นั้น ผู้หญิงที่ถูกค้าจะเคลื่อนย้ายจากหมู่บ้านสู่เมืองใหญ่ เพ่ือหางานท าก่อนและต่อมาจึงย้ายไป
ต่างประเทศ การเคลื่อนย้ายประเภทนี้มักจะท าเพ่ือความอยู่รอด อันเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจจึงมีความ
ต้องการปรับปรุงสภาพชีวิต ส าหรับการย้ายถิ่นข้ามประเทศต้องอาศัยประเทศทางผ่านนั้น นักค้ามนุษย์จะน า
หญิงและเด็กจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาประเทศตนเองเพ่ือรับหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานการแต่งงาน
หรือรับท าวีซ่าไปยังประเทศปลายทาง 

การย้ายถิ่นดังกล่าวเป็นไปด้วยความสมัครใจ มีอิสระ เสรี ซึ่งแตกต่างกับการย้ายถิ่นเพราะถูกบังคับ
ข่มขู่ด้วยก าลัง หลอกลวง ลักพาตัว ตลอดจนถูกมัดด้วยภาระหนี้สินเพ่ือกักขังให้ต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมใน
ประเทศปลายทาง 

 
 
 
 
 
 
 

การใช้อ านาจบังคับ/การบังคับข่มขู่ 

การย้ายถิ่น 

อิสระ เสรี 

การย้ายถิ่น 

- ยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอด 

- การปรับปรุงสภาพชีวิต 

- ด้วยความยินยอมพร้อมใจ 

- ต้องจ่ายค่านายหน้า 

- ผิดกฎหมาย 

- การบังคับข่มขู่ หลอกลวง 

- การติดภาระหนี้สิน 

- การยึดเอกสารทางกฎหมายยึดตัวบุคคล 

การย้ายถิ่น 

ต้นทาง ทางผ่าน ปลายทาง 

การย้ายถิ่นในประเทศและข้ามประเทศ 
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นการค้ามนุษย์และการลักลอบน าคนเข้าเมือง 
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ภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่น การค้ามนุษย์และการลักลอบน าคนเข้าเมือง 
กล่าวคือ การอพยพย้ายถิ่นภายในประเทศมักจะเกิดความสมัครใจหรือยินยอมพร้อมใจย้ายถิ่น หรือต้องการ
โอกาสชีวิตที่ดีด้วยการรับจ้างท างานบ้าน ท างานโรงงาน หรือการขายบริการทางเพศ 

ส่วนการย้ายถิ่นข้ามประเทศ เป็นกระบวนการลักลอบน าคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยมีการทุจริต
ให้ความสะดวกในการลักลอบน าคนเข้าเมืองมาเพ่ือค้าแรงงาน รับจ้างในรูปแบบต่างๆ การขายบริการทางเพศ
ในสถานบันเทิง ทั้งการลับลอบน าคนเข้าเมือง และการย้ายถิ่นภายในประเทศได้สู่วงจรการค้ามนุษย์ เพียงแต่
ว่าการค้ามนุษย์นั้นต้องใช้อ านาจบังคับเนื่องจากมนุษย์มีค่าเพียงสินค้าหรือวัตถุเท่านั้น ในการบังคับให้
ค้าประเวณีบังคับใช้แรงงานแห่งชาติบังคับแต่งงานเยี่ยงทาส เป็นต้น ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย เมื่อกลายเป็นวัตถุ
เพ่ือการค้าของกระบวนการค้ามนุษย์ คนเหล่านี้ก็จะหลบหนีและถูกด าเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมาย 

สถานการณ์การค้ามนุษย์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

การย้ายถิ่น การค้ามนุษย์ การลักลอบน าคนเข้าเมือง 

ด้วยความยินยอม
พร้อมใจ 

- การขายบริการทางเพศ 

- การท างานบ้าน 

- การท างานโรงงาน 

 

การใช้อ านาจบังคับ 

- การบังคับค้าประเวณี 

- แรงงานบังคับ 

- การแต่งงานเยี่ยงทาส 

- การบังคับข่มขู่ 

การอ านวยความสะดวกให้
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

คนเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย 

การหลบหนี 
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ศิบดี นพประเสริฐ (2558 : 13-23) กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ได้ขยายตัวจนกลายเป็นปัญหาใหญ่
ของไทยอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของเหยื่อการค้ามนุษย์ตามแหล่งที่มาได้ 
3 ประเภทได้แก่  

1. กลุ่มท่ีมาจากประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับไทย เช่น เมียนมา ลาว และกัมพูชา  
2. กลุ่มท่ีมาจากประเทศใกล้เคียง เช่น จีนและเวียดนาม  
3. กลุ่มท่ีมาจากประเทศอ่ืนๆ 
ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ไทยมีพรมแดนที่ติดต่อกับ 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และ

มาเลเซีย ประเทศท่ีกล่าวมานอกจากมาเลเซียก็ต่างมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางการเมืองทั้งสิ้น ส่งผล
ให้ประชากรในประเทศเหล่านั้นต้องแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า คือการย้ายถิ่นเข้าสู่ประเทศเพ่ือนบ้านที่มี
เศรษฐกิจที่ดีกว่า นั่นคือไทย และสิ่งนี้เองที่กลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้ย้ายถิ่นหลายคนได้ตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ ภายใต้วัตถุประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้าประเวณี การใช้แรงงาน และการขอทาน การข้าม
พรมแดนกระท าโดยการลักลอบเข้ามาทางชายแดนหรืออาจจะอาศัยการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐของไทย หรือ
การใช้เอกสารปลอม มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเทศเมียนมา 
ชาวเมียนมาจ านวนมากอพยพย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศเพ่ือหนีจากสภาวะยากล าบากทาง

เศรษฐกิจจากการถูกเกณฑ์แรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษย์ชน และยังมีจ านวนมากที่ถูกบังคับให้ย้ายออก
จากภูมิล าเนาเดิมของตน โดยชาวเมียนมาเหล่านี้จะอยู่ในฐานะแรงงานต่างด้าวหรืออาจติดตามสมาชิกใน
ครอบครัวที่เดินทางเข้ามาเป็นแรงงานโดยทั่วไป แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจะท างานในกิจการประมง 
เกษตรกรรม หรืองานก่อสร้าง ในขณะที่แรงงานหญิงจะท างานในโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมอาหาร
ทะเล และเป็นแรงงานรับใช้ภายในบ้าน 

แม้ว่าจะมีความพยายามในการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา แต่ถึงกระนั้น
การโยกย้ายถิ่นฐานก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะได้พบกับคุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่ผู้อพยพยังถูกหลอกลวงและ
แสวงหาผลประโยชน์ในระหว่างการอพยพย้ายถิ่น และยังมีผู้ย้ายถิ่นฐานบางรายที่ย้ายถิ่นเพ่ือแสวงหาโอกาส
ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแต่กลับถูกบังคับให้ใช้แรงงาน รวมทั้งยังถูกบังคับให้ค้าประเวณีด้วย 

เมียนมามีสถานะเป็นประเทศต้นทางของการค้ามนุษย์ ทั้งการบังคับใช้แรงงานและการบังคับใช้
ค้าประเวณี โดยที่ทางรัฐบาลเมียนมาก็ได้อนุญาตให้องค์กรระหว่างประเทศเข้าไปด าเนินการช่วยเหลือและ
ด าเนินการบางประการในการส่งเหยื่อจากการค้ามนุษย์กลับภูมิล าเนาเดิม  โดยเหยื่อจากการค้ามนุษย์จะเข้า
มาท างานในอาชีพต่างๆของไทย ดังต่อไปนี้ 

แรงงานรับใช้ในบ้าน เป็นอาชีพที่ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของแรงงานไทย แต่ขึ้นอยู่กับ
ความเมตตาของนายจ้าง เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องท างานอยู่แต่ในเคหะสถาน ดังนั้นแรงงานรับใช้ในบ้านจึงไม่
อาจเข้าถึงความคุ้มครองทางกฎหมายได้ 

แรงงานในกิจการประมง เป็นที่คาดการณ์ว่ามีแรงงานต่างด้าวจ านวนกว่า 200,000 คน ที่ท างานใน
กิจการประมงของไทย โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวกัมพูชาและชาวเมียนมา และยังมีชาวลาวอีกบางส่วนที่
ท างานในกิจการประมง แรงงานเหล่านี้จะไม่มีสัญญาการจ้างงาน หรืออาจยังมีบางส่วนที่ไม่ทราบว่ามีสัญญา
การจ้างงานหรือไม่ ส่วนเอกสารประจ าตัวต่างๆ นายจ้างจะเป็นผู้เก็บไว้  ทั้งนี้เหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่ถูกแสวง
ประโยชน์ด้านแรงงานบนเรือประมงส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายและมีอายุระหว่าง 15 ถึง 17 ปี โดยถูกท าร้าย
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ร่างกายถูกบังคับเพ่ือที่จะได้ท างานได้มากขึ้น และถ้ามีแรงงานรายใดที่ป่วยและไม่สามารถท างานได้ก็อาจจะ
ถูกโยนทะเลไป 

การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบอ่ืนๆ เด็กๆชาวเมียนมาที่ถูกน ามาค้าในไทย เพ่ือเป็นขอทานหรือเพ่ือเร่
ขายสินค้าตามท้องถนน ท าให้ขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่ได้รับเงินจากท่ีไปขอทานมา ถูกเอารัดเอาเปรียบ 

ประเทศลาว 
ลาวมีสถานะเป็นประเทศต้นทางในการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กและยังรวมถึงเหยื่อการค้า

มนุษย์ที่เป็นชาย โดยจะถูกน ามาค้าประเวณีและบังคับค้าแรงงาน ลาวเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อ่อนไหวต่อการค้า
มนุษย์ อันเนื่องมาจากการที่ลาวมีที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศเดียวกับประเทศอ่ืนที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
มากกว่า แต่ลาวมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า เหยื่อจากการค้ามนุษย์ของลาวเกือบทั้งหมดถูกค้า
เข้ามายังไทย ในเบื้องต้นได้ข้ามพรมแดนมาด้วยความสมัครใจเพ่ือท างาน แต่เมื่อข้ามพรมแดนมาแล้วกลับถูก
สัญญาจ้างงานผูกมัด และยังถูกบังคับให้ท างานที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนแรก เหยื่อชาวลาวเหล่านี้มักจะถูก
แสวงผลประโยชน์ทางเพศหรือบังคับใช้งานทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ร้านอาหาร และ
กิจการประมง 

ส าหรับลาวเป็นประเทศต้นทางของการค้ามนุษย์ ชาวลาวถูกแสวงหาผลประโยชน์ในหลากหลายสาย
อาชีพ มีดังต่อไปนี้ 

แรงงานรับใช้ในบ้าน เด็กชาวลาวในอาชีพแรงงานรับใช้ในบ้านซึ่งแต่เดิมอาชีพนี้เป็นของแรงงานเด็ก
ชาวไทยโดยแรงงานรับใช้ในบ้านชาวนาบางรายจะต้องเผชิญกับสภาพที่ถูกแยกให้อยู่โดดเดี่ยวหรือถูกหน่วง
เหนี่ยวกักขังและยังได้รับรายได้ที่น้อยมากหรือบางกรณีอาจไม่ได้รับรายได้เลยรวมทั้งยังขาดโอกาสในการ
เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและการศึกษา 

แรงงานในกิจการประมง แรงงานชายและแรงงานเด็กชายชาวลาวจะต้องท างานในเรือประมงภายใต้
เงื่อนไขของการแสวงผลประโยชน์และโอกาสในการล่อไปนั้นน้อยมากโดยแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงส่วน
ใหญ่ไม่มีการท าสัญญาจ้างงานแต่แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ยังจะต้องท างานถึงวันละ 8 ถึง 15 ชั่วโมงหรืออาจจะ
มากกว่านั้น 

ประเทศกัมพูชา 
กัมพูชามีสถานะเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง รวมทั้งยังเป็นประเทศทางผ่าน ของเส้นทางในการค้า

มนุษย์ โดยเหยื่อจากการค้ามนุษย์ชาวกัมพูชาส่วนใหญ่มักถูกน ามายังไทย มีพ้ืนที่ต้นทางจากเขตอ าเภอปอย
เปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย และจังหวัดพระตะบอง โดยจะเดินทางผ่านช่องทางที่นิยมกันมากที่สุด คือ ด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ส่วนลักษณะของการเดินทางเข้ามาจะมีนายหน้าทั้งที่เป็นชาว
กัมพูชา ไทย รวมทั้งชาวเวียดนาม เดินทางเข้าไปเจรจา จากนั้นหัวหน้าหรือกลุ่มขอทานก็จะพาเด็กมาขอทาน
ตามจุดต่างๆ ส าหรับวัตถุประสงค์ในการค้ามนุษย์จากกัมพูชามาไทยนั้น จะมาค้าเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ
มากกว่าเพ่ือการค้าประเวณี เช่น เด็กชาวกัมพูชาจะน ามาค้ายังไทยเพ่ือไปเป็นขอทาน ส่วนผู้หญิงชาวกัมพูชา
จะถูกค้ามาเป็นแรงงานรับใช้ตามบ้าน และแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยสามารถแบ่งการค้ามนุษย์ชาว
กัมพูชาโดยไม่รวมเหยื่อการค้าบริการทางเพศจะแบ่งได้ตามนี้ 

แรงงานรับใช้ในบ้าน แรงงานที่ท างานประเภทนี้ต้องประสบกับปัญหาหลายประการด้วยกัน เช่น ถูก
นายจ้างบังคับให้ใช้งานเป็นเวลานาน มีเวลาพักผ่อนน้อย และอาจมีบางรายที่ถูกท าทารุณกรรมทางร่างกาย
และจิตใจ รวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศ 
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งานในกิจการประมง งานประเภทนี้ผู้ชายและเด็กชาวกัมพูชามักตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เข้ามาสู่
ไทยเพ่ือใช้แรงงานในกิจการประมงโดยจูงใจด้วยรายได้ที่สูง แต่กระนั้นแรงงานเหล่านี้ก็ต้องท างานบน
เรือประมงเป็นเวลานานมีเวลาพักผ่อนที่น้อย รวมไปถึงการได้รับอาหารและน้ าดื่มที่ไม่เพียงพอ หรือบางคน
อาจจะเสียชีวิตด้วยอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทนทรมานจากสภาพการท างานที่เลวร้ายเป็นระยะเวลานาน 

แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม ชาวกัมพูชาที่ท างานตามโรงงานอุตสาหกรรมมักต้องเผชิญกับการ
ท างานเกินเวลา โดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจต้องเผชิญกับการถูกจับกุมและถูกส่งกลับประเทศตน หรือบางราย
ที่เดินเข้ามาประเทศไทยโดยถูกต้องแต่กับไม่มีใบอนุญาตท างาน  รวมทั้งการที่แรงงานบางรายต้องท างานหนัก
แต่รายได้ท่ีควรได้กลับถูกหักออกไปบางส่วนเพื่อหักล้างหนี้สิน 

ขอทาน ชาวกัมพูชาที่เข้ามาประกอบอาชีพขอทานในไทยนั้น นอกจากจะเดินทางเข้ามาโดยสมัครใจ
แล้ว ยังมีการล่อลวงเด็กจากกัมพูชามาบังคับให้เป็นขอทานและขายของเล็กๆ น้อยๆตามท้องถนน โดยจะถูก
บังคับให้ขอทานเป็นเวลานานๆ และจะไม่ได้เงินที่ได้มาจากการขอทานเพราะต้องส่งให้บุคคลที่ควบคุม 

ประเทศจีน 
จีนมีสถานะเป็นประเทศปลายทาง ของเส้นทางในการค้ามนุษย์ เพราะจีนเป็นประเทศที่ก าลังประสบ

ภาวะขาดแคลนผู้หญิง เนื่องจากนโยบายลูกคนเดียวที่ท าให้มีแต่ผู้ชายเต็มประเทศ ตัวเลขของทางการจีน
คาดการณ์ว่าภายในปี 2563 จีนจะมีผู้ชายในวัยแต่งงานมากกว่าผู้หญิงถึง 30 ล้านคน และจีนยังมีธรรมเนียม
มอบสินสอดให้ครอบครัวเจ้าสาว ดูเหมือนตัวเลขสินสอดระยะหลังจะทะยานขึ้นมาก โดยในปักกิ่งอาจต้องจ่าย
ค่าสินสอดถึงประมาณ 1 ล้านบาทเพ่ิมจากเดิมประมาณ 5 หมื่นบาทเมื่อ 4 ปีก่อน ส่วนในต่างจังหวัดเงิน
สินสอดเวลานี้อยู่ที่ประมาณ 5 แสนบาทเพ่ิมจากเดิมประมาณ 1 หมื่นบาทเมื่อ 4 ปีก่อน เมื่อเงินไม่พอการมอง
หาเจ้าสาวจากต่างประเทศอย่างเช่น จากยุโรปตะวันออกผ่านบริษัทจัดหาคู่ก็เกิดขึ้น แต่ส าหรับคนในชนบท
รายได้น้อยทางเลือกที่ท าได้คือ “สั่งซื้อเจ้าสาว” จากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะจาก ไทย 
เมียนมา กัมพูชา ลาวและเวียดนาม ซึ่งค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 1 แสนบาท ถูกกว่าการแต่งงานกับคนชาติ
เดียวกันหลายเท่า จึงกระตุ้นให้เกิดการค้ามนุษย์เพ่ือหาหญิงสาวมาป้อน “ใบสั่งซื้อ” โดยใช้สารพัดวิธีไม่ว่า
ล่อลวงหรือแม้กระทั่งลักพาตัว 

ประเทศเกาหลี 
เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีแรงงานไทยลักลอบเข้าไปท างานโดยผิดกฎหมายจ านวนมาก และตั้งใจจะ

เข้าประเทศเกาหลีใต้ด้วยหลากหลายวิธี เพ่ือให้ได้เข้าไปท างานและปัจจัยดึงดูดที่ส าคัญคือ ค่าจ้างที่สูงกว่า
ประเทศไทย นั่นแสดงให้เห็นว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศปลายทาง ของเส้นทางในการค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่แรงงาน
ไทยที่ลักลอบเข้าเมืองจะท างานและอาศัยอยู่ในสถานประกอบการ และเอกสารต่างๆ โดยเฉพาะหนังสือ
เดินทางจะถูกนายจ้างยึดเอาไว้ เนื่องจากนายจ้างเกรงว่าเมื่อแรงงานท างานได้ระยะหนึ่งจะหลบหนีไปท างาน
กับนายจ้างคนอ่ืนที่ให้ค่าจ้างท่ีสูงกว่า หรือไปท างานกับญาติพ่ีน้องในสถานประกอบการอ่ืน ส่วนใหญ่กิจการที่
แรงงานไทยลักลอบเข้าไปท างาน ได้แก่ นวดสปา เกษตรกรรม และกรรมกรในโรงงานขนาดย่อม 

ความเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงานและตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ จากสภาพการท างานของแรงงาน
ไทยที่ลักลอบเข้าไปท างาน ส่วนมากแรงงานที่เสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงาน และตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 
ได้แก่ งานนวดสปา และกรรมกรในโรงงานขนาดย่อม ซึ่งงานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของงานและผู้ใช้บริการ 
ดังนั้นแรงงานไทยที่ท างานกิจการเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกบังคับให้ท างานในรอบต่อไปโดยตัวแรงงานเองไม่สมัคร
ใจ ท างานเลยก าหนดเวลาท างานปกติ แต่ไม่ได้รับค่าล่วงเวลา หรือถูกบังคับให้ค้าประเวณีในกรณีหญิงไทยที่
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ท างานนวดสปา ซึ่งประเด็นเหล่านี้ท าให้แรงงานไทยหลายรายทนกับสภาพการท างานไม่ไหว จึงหลบหนีหรือ
ร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ในการขอย้ายงาน 

 
อภิปรายผล 

 การค้ามนุษย์เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ แต่
รูปแบบหลักๆของการค้ามนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นอกจากจะมีการ
น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารเพ่ือง่ายและเข้าถึงกลุ่ มเป้าหมายได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ สื่อโซเชียล เน็ตเวิร์กต่างๆ เป็นต้น โดยขบวนการจะมุ่งเน้นไปยัง
ผู้เสียหายซึ่งเป็นสตรีและเด็กเป็นส่วนใหญ่เพราะอาศัยความที่มีจิตใจอ่อนง่ายต่อการชักจูงเป็นพ้ืนฐานส าคัญ 
โดยการหลอกล่อ ข่มขู่ ล่อลวง หรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนๆที่ท าให้ผู้เสียหายจะต้องตกเป็นเหยื่อ เช่น การย้ายถิ่น 
การเป็นหนี้สิน การต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่า การต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น บางคนเข้ามาด้วยความเต็มใจก็ส่วน
หนึ่งแต่ส่วนมากจะถูกหลอกลวงโดยอาศัยมูลเหตุจูงใจในเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้กลับมาเป็นค่าตอบแทนที่สูง 
เมื่อเข้ามาอยู่ในกระบวนการค้ามนุษย์แล้วผู้เสียหายก็จะถูกส่งต่อไปยังประเทศต่างๆ กล่าวคือ ในกรณีที่
ขบวนการนี้เป็นประเทศต้นทางในการจัดหาเหยื่อผู้เสียหาย ซึ่งในการส่งต่อผู้เสียหายไปยังต่างประเทศนั้น 
ประเทศที่ส่งไปยังอาจไม่ใช่ประเทศเป้าหมายจึงต้องใช้เป็นประเทศทางผ่าน อย่างเช่น ในกรณีชาวโรฮิงญาที่
กระบวนการเริ่มจากประเทศพม่าซึ่งเป็นประเทศต้นทาง น าคนมาพักยังประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศทางผ่าน 
ก่อนจะส่งไปยังประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศปลายทาง กล่าวคือ ประเทศไทยก็เป็นทั้งประเทศต้นทาง 
ทางผ่าน และปลายทาง เนื่องจากมีคนไทยจ านวนมากที่ลักลอบเข้าเมืองไปยังประเทศปลายทางซึ่งจะพบมาก
ที่ประเทศเกาหลีใต้หรือจีนเช่นกัน อีกทั้งไทยยังเป็นประเทศปลายทางที่มีคนต่างด้าวลักลอบเข้ามาอย่างผิด
กฎหมาย พบมากคือประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง ลาว เมียนมา กัมพูชา ที่มักถูกหลอกให้มาใช้แรงงานในประเทศ
ไทยอีกด้วย ซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นก็เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากผู้เสียหายอันมีหลากหลายรูปแบบที่ชัดเจน
และพบมากที่สุด คือแสวงหาผลประโยชน์โดยการน าผู้เสียหายไปค้าประเวณี ท างานประมง การเอาคนไปเป็น
ทาส การน าคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า เป็นต้น 
 ดังนั้นรูปแบบการค้ามนุษย์จึงจ าเป็นและส าคัญอย่างมากที่จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเพ่ือที่จะ
ได้รู้ซึ้งถึงต้นตอจากทั้งเหยื่อผู้เสียหายและขบวนการในอนาคตจะได้สามารถแก้ไขปัญหาและตัดวงโคจรอันผิด
กฎหมายนี้ลงได้อย่างสมบูรณ์เด็ดขาด รัฐบาลควรที่จะศึกษาแนวทางของประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ Tier1 
หรือ ประเทศที่ด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าของกฎหมายสหรัฐเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (Trafficking 
Victims Protection Act: TVPA) อย่างในแถบอาเซียนประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับ Tier1 ก็คือประเทศ
ฟิลิปปินส์ซึ่งพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทย หากไทยสามารถเพ่ิมศักยภาพของ
ตนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการให้บริการที่ครอบคลุมในทุกมิติ การสืบสวน สอบสวน และเร่งรัด กระบวนการ
ฟ้องร้องด าเนินคดี การคุ้มครองเหยื่อและพยานผ่านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การสอบสวนการฟ้องร้อง
ด าเนินคดี ตัวอย่าง มาตรการทางนโยบายท าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบ
ต่างๆเพ่ือให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันได้ การบังคับใช้ทางกฎหมายควรมี
การปรับปรุงและออกกฎหมายใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การด าเนินการจะมีการช่วยเหลือ
คุ้มครองฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมส่งกลับภูมิล าเนาเดิม โดยประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
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ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในการจัดบริการต่างๆให้ครอบคลุม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายองค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นผู้น าชุมชนเพ่ือเฝ้าระวัง เป็นต้น  
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