วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

การค้ามนุษย์เด็ก กรณีศึกษาแรงงานเด็กชาวเมียนมา ลาว และ กัมพูชา
Child Trafficking : A Case Study of Child Trafficking
from Myanmar Laos, and Cambodia
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์1
ประเทือง ช่วยเกลี้ยง2
Assistant Professor Kanokwan Uthongsap, Ph.D. 3
Prathueng Chuaykliang4

บทคัดย่อ
บทความนี้ มุ่ งอธิ บ ายการค้า มนุ ษ ย์เ ด็ก มีวัตถุประสงค์ สาคั ญ ในการวิ จั ย 3
ประการคือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ เงื่อนไข ปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เด็กหญิง
เด็กชายชาวพม่า กัมพูชา และ ลาวเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ 2) เพื่อศึกษารูปแบบ และ
วิธีการของการค้ามนุษย์เด็กชาวพม่า กัมพูชา และ ลาวเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ 3)
ศึกษาแนวทางในการพัฒนากลไกในการป้องกันและแก้ไ ขปัญหาการค้ามนุษย์ในเด็ก การ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสารวจเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกต
อย่างมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ทาให้เด็กตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
คื อ ความยากจน ส่วนรูปแบบของการค้ามนุษย์พบว่า เป็นการค้ามนุษย์เพื่อบริการทาง
เพศ การค้ามนุษย์เพื่อการบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ในงานประมง และการค้ามนุษย์
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กฎหมายอย่างเข้มงวดตลอดจนเพิ่มบทลงโทษให้มากขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาการค้า มนุษ ย์
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Abstract
This article aims to explain the child trafficking with 3 objectives: 1) to
conduct a comparative study of the conditions that encourage and support girls
and boys from Myanmar, Cambodia, and Laos involving child trafficking; 2) to
study forms and methods of the trafficking of children from Myanmar,
Cambodia, and Laos, and 3) to study an approach to formulate mechanisms to
prevent and tackle this child trafficking problem. This research is qualitative
research methods, including document survey, in-depth interviews, and
participant observation were employed. The study found that several causes of
the child trafficking are poverty of families. The patterns of child trafficking found
were mainly in the form of sex trafficking, forced labor, trafficking in fishery
industry, and being forced to beg for money. The methods in which the victims
were trafficked were abducting them from their homes, having recruiting dealers
for child trafficking, and voluntarily involving child trafficking. The approach to
formulate mechanisms to prevent and tackle this child trafficking problem is
that Thailand should impose highly strict law enforcement and enforce greater
penalties to prevent child trafficking in the long run.
Keywords : Child Trafficking, Myanmar, Laos, Cambodia
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บทนา
การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงในชีวิตและเป็น
การละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เนื่องจากเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็น
“มนุษย์” ให้เป็นเพียง “สินค้า”ที่มีการซื้อขาย และเอารัดเอาเปรียบโดยไม่คานึงถึงสภาพ
ร่างกาย จิตใจและความรู้สึก ตลอดจนไม่คานึงถึงความเป็นมนุษย์ของเหยื่อผู้ถูกกระทา
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการไร้มนุษยธรรมซึ่ง ส่ ง ผล
กระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ
การค้ามนุษย์จึงเป็นการทาลายคุณค่าทางเสรีภาพและศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานของความเป็น
มนุ ษ ย์ ทั้ ง ในประเทศไทยและประเทศอื่ น ๆ ทั่ วโลก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ยึดถือและปกป้องคุณค่าทางเสรีภาพและศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานของความเป็น
มนุษย์จึงมีการปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศ
ของตนและนานาประเทศโดยใช้ ก ฎหมายคุ้ ม ครองเหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ ข องปี 2000
(Trafficking Victims Protection Act 2000 : TVPA ) ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับพิธีสาร
เพื่อป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก (Protocol to
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children) อีกทั้งมีการจัดทารายงานการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report :
TIP Report) โดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่ อรายงานสถานการณ์ก ารค้ า
มนุษย์ประจาปีในประเทศต่างๆ จานวน 188 ประเทศ เพื่อเสนอต่อรัฐสภา ซึ่งรายงาน
การค้ามนุษย์เปรียบเสมื อนคู่มือกากับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับ
ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคู่กับการใช้ วิธีทางการทูตเพื่อโน้ ม น้ าว
ประเทศต่างๆ ให้ร่วมมื อกับสหรัฐอเมริกาและดาเนินนโยบายให้ประสานสอดคล้องกัน
เพื่อบูร ณาการการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับสากล (ศิร ะ สว่างศิลป์ , 2557) ใน
ด้านการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์นั้น สหรัฐอเมริกาถื อว่ารายงานการค้ามนุษย์ที่กระทรวง
การต่างประเทศจัดทาขึ้น เป็นเครื่องมือและแผนกลยุทธ์ในการผลักดันให้สหรัฐอเมริ กา
และรัฐบาลของประเทศอื่นๆมีความรับผิดชอบในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการค้า มนุษ ย์
ภายในประเทศตนและระหว่างประเทศโดยการจัดอันดับสถานการณ์และความร้ายแรง
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ของปัญหาการค้ามนุษย์ในแต่ละประเทศเป็นสามกลุ่มคือ ระดับดีที่สุด หรือ เทียร์ 1 (Tier
1) ระดับถัดมา คือ เทียร์ 2 (Tier2) และ ระดับ Tier 2 Watch List ส่วนระดับต่าสุด คือ
เทียร์ 3 (Tier3)5 สาหรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย พบว่าประเทศไทยเป็น
ทั้งประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านสาหรับการค้าแรงงานผู้ชาย ผู้หญิงและเด็ก
เพื่อการบังคับใช้แรงงานและการบังคับค้าประเวณี ทั้งนี้ประมาณการว่ามีแรงงานข้า มชาติ
ในไทย 2-3 ล้านคน ส่วนใหญ่มาจากประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว ตามลาดับ จาก
การประมาณการขั้ นต่ าเหยื่อ หลายหมื่ นคนซึ่ งเข้า มาในประเทศไทยถู ก บัง คั บ ขู่เข็ ญ
หลอกลวง ให้เข้าสู่การใช้ แรงงานหรื อ ถูกกดขี่ในอุตสาหกรรมทางเพศ ธุรกิจประมง และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง กิจการสิ่งทอระดับล่าง โรงงานอุตสาหกรรม และ
การทางานบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจประมงพบว่า ชาวเมียนมา และ กัมพูชา ตก
เป็นเหยื่อในการบัง คั บเกณฑ์ แรงงานในเรื อ ประมงสั ญ ชาติไ ทยที่ ล่อ งเรื ออยู่ใ นเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้และใกล้เคียง ส่วนการค้ามนุษย์ในเด็กที่พบในประเทศไทยที่สาคัญ มีอ ยู่
4 รูปแบบคือ 1) การค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณีทางเพศ ส่วนใหญ่บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อ
ในการค้ามนุษย์ในรูปแบบนี้จะอยู่ในกลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง มากกว่า ผู้ชาย 2) การค้า
มนุษย์เพื่อธุรกิจทางเพศอื่น เช่นการรับจ้างอุ้มบุญ 3) การค้ามนุษย์ในรูปแบบการบั งคั บ
ทางานเพื่อการเอาคนลงเป็น ทาส หรื อการบังคับใช้แรงงานโดยไม่เ ป็ นธรรม และ 4)
การค้ามนุษย์ในรูปแบบการลักพาเด็ก เพื่อบังคับให้ไ ปเป็นขอทาน การค้ามนุษย์ในเด็ก ที่
พบในประเทศไทยพบว่าเด็กที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อน
บ้านที่ถูกบังคับ ขู่เข็ญหรื อล่อลวงมาเช่ นเดีย วกัน จากการสารวจแรงงานเด็กต่า งชาติ
สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในประเทศไทยที่ทางานในภาคเกษตร กิจการประมง
Tier หมายถึงการจัดระดับการดาเนินการของแต่ละประเทศต่อปัญหาการค้ามนุษย์ภายใต้มาตรฐานขัน้ ต่าในการขจัดการค้า
มนุษย์ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากการค้ามนุษย์ ดังนั้น Tier 1 หมายถึง ประเทศที่รัฐบาลดาเนินการ
โดยสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าในการขจัดการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติคุ้ มครองผู้ประสบภัยจากการค้ามนุษย์ Tier 2
หมายถึง ประเทศที่ดาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าแต่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสาคัญในการปรับปรุงแก้ไข
Tier 2 Watch List คล้ายกับ Tier 2 แต่เป็นประเทศที่ม ีเหยื่อการค้ามนุษย์จานวนมากหรือเพิม่ ขึน้ มาก หรือไม่มหี ลักฐานว่า
ได้ใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นในการต่อต้านการค้ามนุษย์ Tier3 หมายถึง ประเทศที่ดาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่า
และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสาคัญ
5
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โรงงานอุตสาหกรรม และทางานรับใช้ ในบ้า น พบว่า 1 ใน 4 เป็นการใช้แรงงานเด็ ก
ต่างชาติอายุต่ากว่า 18 ปี แรงงานเด็กต่างชาติเหล่านี้เป็นแรงงานถูกแสวงประโยชน์ โดย
การถูกบังคับและถูกข่มขู่ว่าจะลงโทษ แรงงานเหล่านี้จานวนมากถูกละเมิดสิทธิและอยู่ ใน
สภาพลาบากจากเงื่อนไขการทางานที่ต่ากว่ามาตรฐาน เช่น การจ่ายค่าจ้างต่ากว่าค่ า แรง
ขั้นต่า การบังคับให้ทางานล่วงเวลา การทางานยาวนานต่อเนื่องและไม่มีวันหยุด และ
พบว่าแรงงานถูกกระทารุนแรงทางกายและวาจาในระดับสูงจากนายจ้าง นอกจากนี้มี
บางส่วนถูกค้ามนุษย์ ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางอันดับหนึ่งของการค้า
เด็กและผู้หญิงข้ามพรมแดน
จากสถานการณ์ความรุนแรงของการค้ามนุษย์เด็กที่เกิดขึ้น ส่งผลให้องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ กาหนดเป้าหมายโลกให้มีการดาเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบที่เลวร้ายให้เสร็จสมบูรณ์และหมดสิ้นไปทั่วโลกใน พ.ศ.2559 ตามการรับรองใน
ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยที่ 87 จัดขึ้น ณ นครเจนีวา เมื่อวันที่
17 มิถุนายน พ.ศ.2542 มีข้อเสนอให้นาอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่ าง ฉบับที่ 182
ว่าด้วยการห้ามและดาเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน
เด็กมาปฏิบัติควบคู่กับข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับ ที่ 190 ที่
เป็นแนวทางในการพิจารณาว่างานประเภทใดอาจถือให้เป็นงานอันตรายทั้งนี้ อนุสัญญา
ฉบับที่ 182 กาหนดรูปแบบของความเลวร้ายในการใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ากว่า 18 ปี ไว้
4 รูปแบบ ได้แก่ (1) การใช้แรงงานเยี่ยงทาสในทุกรูปแบบ อาทิ การค้าหรื อลักลอบค้า
เด็ก การใช้แรงงานขัดหนี้การใช้ แรงงานเด็กในลักษณะของไพร่ติดที่ดิน การบังคับ ใช้
แรงงาน ตลอดจนการจัดหาเด็กโดยการบีบบังคั บเพื่อเป็นกาลั งพลแก้ไ ขความขั ด แย้ ง
ภายในประเทศ (2) การใช้ จัดหา หรื อเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี การผลิตสื่อลามก
อนาจาร และเพื่อการแสดงลามกอนาจาร(3) การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมที่
ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการผลิตและการลักลอบค้ายาเสพติด และ (4) การทางานที่ โดย
ลักษณะงาน หรื อสภาวะแวดล้อ มของงานที่ เด็ ก ทานั้ นมี โอกาสที่จะเป็น อัน ตรายต่ อ
สุขภาพ ความปลอดภัย และศีลธรรมของเด็ก
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ถึงแม้ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันลงนามในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศฉบับที่ 182 โดยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เมื่อวันที่
16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2544 เป็ น ผลให้ มี พั น ธะผู ก พั น ที่ จ ะต้ องปฏิ บั ติ ต ามเจตนารมณ์แ ละ
บทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับดังกล่า ว แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่าสถานการณ์ก ารค้ า
มนุษย์ในเด็กของประเทศไทยยังคงปรากฏอยู่อย่างชัดเจน จากรายงานการค้ามนุษ ย์ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าในช่วงปี พ.ศ.2550-2552 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในระดับ Tier
2 ส่วนในปี พ.ศ.2553-2556 ถูกจัดอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List ในปี พ.ศ.2557 และ
2558 พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในระดั บ Tier 3 คื อ กลุ่มประเทศที่ดาเนิ นการไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่าของกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไม่มีความพยายามแก้ไ ข
ปัญหา ส่วนในปี พ.ศ.2559 พบว่าสถานการณ์การค้ ามนุษ ย์ใ นประเทศไทยดี ขึ้ น โดย
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List อีกครั้ง อย่ างไรก็ตาม
พบว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์ในเด็กมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมื อง และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากอดีตถึงปัจจุบันพบว่ า
ปัญหาการค้ามนุษย์เด็กมีรูปแบบที่ห ลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นในการ
แสวงหาแนวทางในการป้ องกันและแก้ไ ขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น จึงมีความจาเป็น ที่
จะต้องศึกษาและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการเข้าสู่การค้ามนุษย์เด็กว่า เป็ น
อย่างไร เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ซับซ้อนของปัญหา อันเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาและพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไ ข
ปัญหาการค้ามนุษย์เด็กที่มีประสิทธิภาพต่อไป
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไ ด้ทบทวนกรรมที่เกี่ยวข้องกั บการค้ามนุษ ย์ตลอดจน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้า มนุษ ย์
ได้ แ ก่ ชนกพล สกลผดุ ง เขตต์ (2545) ศึ ก ษาเรื่ อ งการป้ อ งกัน และปราบปรามการ
ค้าประเวณีของหญิงและเด็ก ศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศและเปรียบเทียบกฎหมาย
ไทยกับกฎหมายต่างประเทศ พงษ์ธร สาราญ (2549) ศึกษาเรื่อง ปัญหาทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการค้าประเวณีในสถานบริการ อาบ อบนวด ทวีชัย ระเบียบ (2555) ศึกษาเรื่อง
กระบวนการค้าประเวณีหญิงข้ามชาติ: ศึกษากรณีหญิงต่างด้าวในจังหวั ดสมุ ทรสาคร
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กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐและคณะ (2558) ศึกษาเรื่องการค้าประเวณีจากประเทศใน
แถบอนุภูมิภาคลุ่ ม แม่ น้าโขงในประเทศไทย ภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ (2558) ศึกษา
แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาการค้า มนุ ษ ย์ และ ศิร ะ สว่างศิลป์ (2557) ศึกษาแนวทาง
เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายต่ อ ต้า นการค้ า มนุ ษย์ ข องไทย โดยศึ ก ษา
เปรี ย บเที ย บ Trafficking Victims Protection Act 2000 ของสหรั ฐ อเมริ ก าและ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ผลการศึกษาทั้งหมด
ออกมาในทิศทางเดียวกัน คือ สาเหตุของการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์เนื่องจากสภาพ
ทางเศรษฐกิจที่ยากจน ภาวะหนี้สิน นอกจากนี้ยังพบว่าการขาดประสิ ทธิ ภาพในการ
บังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย อีกทั้งกฎหมายมีบทลงโทษที่ไ ม่เหมาะสมกับ ความ
รุนแรงของปัญหา จึงทาให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ไ ม่สามารถแก้ไ ขได้และกลุ่มผู้กระทา
ผิดฐานค้ามนุษย์ยังคงใช้ ประเทศไทยเป็ น ทั้ง ประเทศต้น ทาง ทางผ่าน และปลายทาง
นั่นเอง
วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษาเรื่อง การค้ามนุษย์เด็ก กรณีศึกษาแรงงานเด็กชาวเมียนมา ลาว และ
กัมพูชา มีวัตถุประสงค์ 3 ประการหลัก ได้แก่
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ เงื่อนไข ปัจจัยที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก ชาว
เมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ รูปแบบของการทางานในแรงงานเด็กชาวเมียนมา
ลาว และกัมพูชาจากกระบวนการค้ามนุษย์
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนากลไกในการป้องกันและแก้ไ ขปั ญหาการค้า
มนุษย์ในเด็ก
แนวคิด ทฤษฎี
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้อ้ า งอิง ความหมายของค าว่ า แรงงานเด็ กจากองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งนิยามว่า แรงงานเด็กคื อการใช้เด็กทางานในลัก ษณะที่
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ยอมรับไม่ได้เพราะเป็นงานที่เป็นอันตรายต่อเด็กหรือเอาเปรียบเด็กจนเกินไป แรงงานเด็ก
มีสามประเภทได้แก่ แรงงานที่ทาโดยเด็กที่มีอายุน้อยกว่าอายุขั้นต่าสาหรับงานนั้น งาน
อันตรายที่มีผลเสียต่อร่างกาย จิตใจ หรื อศีลธรรมของเด็ก และแรงงานเด็กรูป แบบที่
เลวร้ายที่สุดทุกลักษณะ ได้แก่ การใช้แรงงานเยี่ยงทาส การค้ามนุษย์ แรงงานขัดหนี้ แ ละ
แรงงานบังคั บ การบังคับเกณฑ์ แรงงานเพื่อการสงคราม การค้าประเวณี การผลิตสื่อ
ลามก และกิจกรรมต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย และจากการทบทวนกฎหมายแม่ บทในเรื่ อ ง
การค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และ
นิ ย ามความหมายการค้ า มนุ ษ ย์ ไ ว้ ใ นอนุ สัญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ วยการต่ อ ต้ าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against
Transnational Organized Crime: UNTOC) ได้ร ะบุในพิธิมีสารฯ ข้อ 3 สามารถสรุ ป
ความหมายของการค้ามนุษย์เด็ก หมายถึง การค้ามนุษย์เด็กข้ามชาติ เป็นกระบวนการ
หรือการจัดการเพื่อการจัดหา จัดส่ง หรือบังคับ ข่มขู่ จับตัว ใช้อานาจโดยมิชอบ ให้เงิน
หรือผลประโยชน์แก่ผู้ปกครอง หรือหลอกลวงโดยผู้เสียหายไม่เต็มใจ หรือผู้เสียหายเป็น
เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี และถูกหลอกลวงให้ยินยอมเข้าสู้กระบวนการค้ามนุษย์ข้า มชาติ
ที่สาาคัญกระบวนการดังกล่าวเกี่ ยวข้องกับการเดินทางย้ายถิ่นจากประเทศต้นทางเข้ า สู้
ประเทศปลายทางทั้งในรูปของการเข้าเมื องอย่างถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังใช้แนวคิดหลัก ที่สาคัญ 5 แนวคิดคื อ 1) แนวคิดเกี่ ย วกั บ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ Wurtenberger (มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, 2549) เห็นว่ามนุษ ย์
โดยธรรมชาติพื้นฐานแล้วมีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ดังนั้นศักดิ์ศรีความเป็ น
มนุษย์จึงมีอยู่เฉพาะตัวมนุษย์เท่านั้น และในปัจจุบันนี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้กลายเป็น
ศีลธรรมขั้นสูงและเป็นหลักประกันการดาเนินชีวิตในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินชีวิต
ตามปกติ หรือการใช้อานาจทางการเมือง และอานาจตามกฎหมายของรัฐ ส่วน Guenter
Duerig (มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, 2549) ได้อธิบายคาว่า ศักดิ์ศรี ไว้ว่า หมายถึง มนุษย์
ทุกคนเป็นมนุษย์โดยอานาจแห่งจิตวิญญาณของเขาเอง ซึ่งทาให้เขาแตกต่างจากความ
เป็นอยู่ในสภาวะธรรมชาติที่ปราศจากความเป็นส่วนบุคคล และการทาให้บรรลุเป้า หมาย
ภายในขอบเขตส่วนบุคคลนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบุคคลนั้นเอง ในอันที่จะ
53

วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

กาหนดตนเองและในการสร้างสภาพแวดล้อมของตนเอง จากแนวความคิดดังกล่าวทาให้
เห็นได้ว่าความหมายของ “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษ ย์ ต้องประกอบด้วยรากฐานอันเป็ น
สาระสาคัญ 2 ประการที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ คือ สิทธิในชีวิตร่างกายและสิทธิ ที่จะ
ได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค 2) แนวคิดการให้เป็นแรงงานที่ถูกบังคับซึ่งมีปั จจั ย ที่
เกี่ยวข้องอยู่ 3 ประการคื อ ความต้องการของนายจ้าง การเข้ามาของผู้ ใช้แรงงาน และ
ตลาดแรงงาน (มาตาลั ก ษณ์ ออรุ่ ง โรจน์ , 2549) 3) แนวคิ ด ว่ า ด้ ว ยโลกาภิ วั ต น์ กั บ
กระบวนการกลายเป็ น สิ น ค้ า ของมนุ ษ ย์ ถึ ง แม้ ก ระแสโลกาภิ วัต น์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆทั่วโลก แต่ก็นามาซึ่งโอกาสที่ไ ม่
เท่าเทียมกัน ท้ายที่สุดก่อให้เกิด เหยื่อเป็นผลจากการพัฒนา เช่น ปัญหาการว่างงาน และ
ปัญหาอาชญากรรม สื บเนื่องจากกระโลกาภิวัตน์ในด้านแรงงานความต้องการแสวงหา
โอกาสใหม่ให้กับชีวิต และความไม่เท่าเทียมในเรื่องผลตอบแทนของแรงงาน (ค่าจ้าง)
ประกอบกับต้นทุนการเดินทางไปหางานยังสถานที่ต่างๆในโลกได้ลดลงอย่างมาก เป็น
เหตุ ผ ลส าคั ญ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การอพยพแรงงงานไม่ ว่ า จะเป็ น การอพยพแร งงาน
ภายในประเทศ หรือแรงงานข้ามประเทศ แรงงานเหล่านี้มีทั้งแรงงานอพยพที่ถูกต้อ งตาม
กฎหมายและแรงงานหลบหนีเข้าประเทศ แม้ว่าค่าจ้างแรงงาน สวัสดิการ ความเป็ นอยู่
ของแรงงานอพยพเหล่านี้เ มื่อเปรียบเทียบกับ แรงงานท้องถิ่นแล้วจะด้อยกว่ า แต่ก็ยังคง
ดีกว่าเมื่อเปรียบเทีย บกั บ สถานการณ์ ในประเทศของตน จึงเป็นแรงจูงใจที่ ทาให้ เ กิ ด
แนวโน้มการอพยพของแรงงานในทุกภูมิภาคของโลก ดังนั้นการอพยพย้ายถิ่นมีความ
สัมพันธ์กับการค้ามนุษย์อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ 4) ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา เป็น
ทฤษฎีทางนิติปรัชญาที่เน้นบทบาทความสัมพันธ์ของกฎหมายต่อสังคม เป็นการพิจารณา
ถึงบทบาทหน้าที่ของกฎหมายยิ่งกว่าการพิจารณาแต่เนื้อหาของกฎหมายซึ่งเป็นนามธรรม
และที่สาคัญเป็นการเน้นบทบาทของกฎหมายไปในทางที่จะมุ่งสร้างกฎหมายให้เป็นกลไก
ของการปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล รูดอล์ฟ ฟอน เยีย
ริ่ง (Rudolf Von Jhering) นักนิติศาสตร์ชาวเยอรมันซึ่งเป็นก่อตั้งทฤษฎีนิติศาสตร์เ ชิ ง
สังคมวิทยาได้วางหลักพื้นฐานทฤษฎีนี้ว่า กฎหมายเป็นเพียงกลไกหรือวิธีการ (mean) ที่
จะนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ (end) โดยกฎหมายต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
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สังคม และกลไกของกฎหมายมี บ ทบาทในการสร้างความสมดุ ล หรื อการจัดลาดับ ชั้ น
ความสาคัญระหว่างประโยชน์ ของเอกชนกับ ประโยชน์ ของสังคม (จรัญ โฆษณานันท์ ,
2547) และ 5) แนวคิดการค้ามนุษย์กับองค์กรอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาติ
แบ่งเป็น ค้ามนุษย์ที่มิใช่อาชญากรรมข้า มชาติ (เกิดในราชอาณาจักร) จะเป็นอานาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมี MOU แก้ไขปัญหาความ
ทับซ้อนของอานาจหน้าที่ร ะหว่างกัน และ การค้ามนุษย์ที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ (มี
การกระทาคาบเกี่ยวกับนอกราชอาณาจักร) อานาจหน้าที่จะเป็นของพนักงานอัยการ ซึ่ง
ในประเด็นอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่คาบเกี่ยวกันในคดีการองค์กรอาชญากรรม
(Organized Crime) (ศิระ สว่างศิลป์, 2557)
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ดั ง ราย
ละเอียดต่อไปนี้
1. กลุ่มตัวอย่ า ง ได้แก่ เด็กที่เคยตกเป็ นเหยื่ อการค้า มนุษ ย์จ านวน 33 คน
แบ่งเป็น ชาวเมียนมา กัมพูชา และ ลาว จานวนเท่าๆ กัน คือ 11 คน และเมื่อจาแนกตาม
เพศพบว่าแบ่งเป็นเด็กชายชาวเมียนมา 6 คน เด็กหญิง 5 คน เด็กชายชาวกัมพูชา 6 คน
และ เด็กหญิง 5 คน ส่วนเด็กชายชาวลาว จานวน 5 คน และ เด็กหญิง 6 คน
2. เครื่องมือวิจัย ใช้การสังเกต การสารวจควบคู่กับการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ป ลายเปิด สั มภาษณ์เหยื่อค้ ามนุษย์ ในเด็ก เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนองค์การพัฒนาเอกชนทั้งในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และ เมี ยนมา อีกทั้งยังทา
การจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นจากองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทย
และ ประเทศต้นทางทั้ง 3 ประเทศ โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ รายงานการค้ามนุษย์ ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
- การสัมภาษณ์เ ชิ ง ลึกเหยื่อ ค้า มนุษ ย์ใ นเด็กจ านวน 33 คน ซึ่งแนวค าถาม
เกี่ยวข้องกับ เงื่อนไขปัจจัยที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการค้ามนุษย์ รูปแบบ
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และกระบวนการค้ า มนุษ ย์ อีกทั้งยังได้ทาการประชุ มกลุ่ มย่ อย (Focus Group) และ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐ 7 องค์กร ได้แก่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์
จังหวัดสระแก้ว ระนอง และอุบลราชธานี หน่วยงานละ 1 คน เจ้าหน้าที่สถานแรกรับ
เด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสี ยหายจากการค้า มนุ ษ ย์
(บ้านศรีสุราษฏร์) บ้านพักเด็กระนอง และ Poipet Transit Center (PTC) นอกจากนี้ยัง
ได้ สัม ภาษณ์ อ งค์ ก ารพัฒ นาเอกชน 5 องค์ ก ร ได้ แ ก่ Cambodian Women’s Crisis
Center (CWCC) มูลนิธิกระจกเงา ศูนย์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน องค์การระหว่าง
ประเทศเพื่ อ การโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน(International Organization for Migration: IOM)
สานักงานจังหวัดระนอง และมูลนิธิพิทักษ์สตรี (Alliance Anti Trafic: AAT) โดยแนว
คาถามเกี่ยวข้องกับ ปัญหาและข้อจากัดในการทางานเพื่อป้องกันและแก้ไ ขปัญหาการค้า
มนุษย์ แนวทางการพัฒนากลไกในการป้องกัน ตลอดจนแนวทางในการเยียวยา ช่วยเหลื อ
เหยื่อค้ามนุษย์ เป็นต้น
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อระดมความคิด โดยมีการจัดทาข้อมูลคื อ
การจาแนกกลุ่มข้อมูล พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่ร วบรวมมาจาก
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และ เรียบเรียงข้อมูล และการจัดลาดับตามเนื้อหาที่ ต้อ งการ
ศึกษาวิจัย
- ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาผนวกกับแนวคิด ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากนั้น
จึงทาการสังเคราะห์ข้อมูลให้เกิดแนวทางเพื่อสร้างให้เป็นแนวทางในการจัดการกับ สภาพ
ปัญหาต่อไป
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่มเหยื่อค้ามนุษย์เด็กชาวเมีย นมา
กัมพูชา และลาว ในจังหวัดระนอง สระแก้ว และ อุบลราชธานี เนื่องจากทั้งสามจั ง หวั ด
เป็นพื้นที่ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งมีช่องทางธรรมชาติที่เอื้อให้เหยื่อ ค้า
มนุษย์เด็กสามารถเดินทางเข้ามาได้ ง่า ย โดยเริ่มศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นปี ที่
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ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในอยู่ในอันดั บ
Tier 3 ต่อเนื่องกันสองปีจากปี พ.ศ.2557 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของ
ประเทศไทยในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่าเหยื่อค้ามนุษย์เ ด็กเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ด้วยเหตุผล
สาคัญ คือ ความยากจน และความด้อยโอกาสทางการศึกษา จากข้อมูลการศึกษาพบว่ า
เหยื่อค้ามนุษย์ในเด็กชาวเมียนมา กัมพูชา และลาว จานวนทั้งหมด 33 คน โดยแบ่งเป็น
ชาวเมียนมา 11 คน แยกเป็นชาย 6 คน และ หญิง 5 คน ชาวกัมพูชา 11 คน แยกเป็น
ชาย 6 คน หญิง 5 คน และชาวลาวจานวน 11 คน แยกเป็นชาย 5 คน และ หญิง 6 คน
พบว่า อายุเฉลี่ยของผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ชาวกัมพูชามีอายุเฉลี่ยน้อยที่สุด โดย
อายุเฉลี่ยของผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ชาวเมียนมา เฉลี่ยที่ 14.2 ปี ชาวกัมพูชาเฉลี่ ย
ที่ 12.6 ปี และ ชาวลาวเฉลี่ยที่ 15.5 ปี ส่วนข้อมูลทางด้านอัตราการรู้หนังสื อพบว่าเหยื่อ
ค้ามนุษย์เด็กชาวกัมพูชามีอัตราการรู้หนังสือต่าที่สุดเมื่อเทียบกับชาวเมียนมาและชาวลาว
คื อ เหยื่อค้ามนุษย์เด็กจานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 ไม่ไ ด้เรียนหนังสื อ ส่วนอีก 2
คน หรื อคิดเป็นร้ อยละ 18.2 เรียนหนังสื อไม่จบประถมศึกษาปีที่ 1 และ อีก 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.2 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่สี่ ส่วนเหยื่อค้ามนุษย์เด็กชาวเมี ยน
มาพบว่ามีอัตราการรู้หนังสือในระดับปานกลาง คือ จบการศึกษาสูงสุดในระดับมัธ ยมต้น
ซึ่งพบว่ามีเพียง 1 ราย เท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 9.1 ส่วนอีก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น และไม่ไ ด้เรียนหนังสื อเลยจานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.4 ในขณะที่เหยื่อค้ามนุษย์เด็กชาวลาว พบว่ามีอัตราการรู้หนังสือมากที่สุด คือ
จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 จบการศึกษาระดับมัธยม
ต้นจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจานวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 54.5 ไม่จบระดับประถมศึกษา 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และ ไม่ไ ด้เรียน
หนังสือจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.11 และเมื่อดูขนาดครอบครัวของเหยื่อค้า มนุษ ย์
เด็กชาวกัมพูชา พบว่าส่วนใหญ่มาจากครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีลูกจานวนมาก มีจานวน 2
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คนที่มาจากครอบครัวที่มีลูกเพียง 1-2 คน ในขณะที่จานวน 4 คนมาจากครอบครัวขนาด
กลางที่มีลูก 3-4 คน และ จานวน 5 คนมาจากครอบครัวที่มีลูกมากกว่า 5 คนขึ้นไป ส่วน
เหยื่อค้ามนุษย์เด็กชาวลาวพบว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับเหยื่อค้ามนุษย์เด็กชาวกัมพูชา คือ
เหยื่อส่วนใหญ่มาจากครอบครัวขนาดใหญ่ ที่มี ลูกจานวนมาก มีจานวน 1 คนที่มาจาก
ครอบครัวที่มีลูกเพียง 1-2 คน ในขณะที่จานวน 2 คนมาจากครอบครัวขนาดกลางที่ มี ลูก
3-4 คน และ จานวน 8 คนมาจากครอบครัวขนาดใหญ่ที่มีลูกมากกว่า 5 คนขึ้นไปซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่าการมีลูกจานวนมากประกอบกับพ่อแม่ต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ
จึงมีสนับสนุนให้ลูกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์เด็กเพื่อแลกกับเงินเพียงไม่กี่พันบาท ส่วน
เหยื่อค้ามนุษย์เด็กชาวเมียนมาพบว่ามีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิ งโดยเหยื่อค้ามนุษ ย์เ ด็ก
ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวขนาดเล็กที่มีลูกเพียง 1-2 คน จานวน 6 คน ในขณะที่ 2 คนมา
จากครอบครัวขนาดกลางที่มีลูก 3-4 คน และ เหยื่อจานวน 3 คนมาจากครอบครัวขนาด
ใหญ่ที่มีลูกมากกว่า 5 คนขึ้นไป ถึงแม้เหยื่อเด็กชาวเมียนมาส่วนใหญ่จะมาจากครอบครั ว
ขนาดเล็กแต่อย่างไรก็ตามพบว่าเหตุ ผลทางเศรษฐกิจ คือ ความยากจนเป็นปัจจัยสาคัญ ที่
ทาให้พ่อแม่นาลูกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์เด็ก เมื่อดูสถานภาพทางครอบครัวพบว่า
เหยื่อค้ามนุษย์เด็กชาวกัมพูชา จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 มาจากครอบครั วที่ มี
สถานภาพปกติคือบิดามารดาอาศัยอยู่ร วมกัน ส่วนอีก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 มาจาก
ครอบครัวที่มีสถานภาพหย่าร้าง ส่วนอีก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 มาจากครอบครั วที่
บิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต หรือเสียชีวิตทั้งสองคน ส่วนสถานภาพทางครอบครั ว
ของเหยื่อค้ามนุษย์เด็กชาวเมียนมา จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 มาจากครอบครัว
ที่มสี ถานภาพปกติคือบิดามารดาอาศัยอยู่ร วมกัน ส่วนอีก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 มา
จากครอบครัวที่มีสถานภาพหย่าร้าง ส่วนอีก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 มาจากครอบครัว
ที่บิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ งเสี ย ชี วิต หรื อเสียชีวิตทั้งสองคน แต่เมื่อดูสถานภาพทาง
ครอบครัวของเหยื่อค้ามนุษย์เด็กชาวลาวพบว่าเหยื่อทั้ง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มา
จากครอบครัวที่มีสถานภาพปกติคือบิดามารดาอาศัยอยู่ร วมกัน (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ระดับการศึกษา ขนาดของครอบครัว และสถานภาพครอบครัวของเหยื่อค้ามนุษย์
เด็กชาวกัมพูชา เมียนมา และลาว (คน)
ระดับการศึกษา

ขนาดครอบครัว
เล็ก
กลาง
ใหญ่
(ลูก 1-2 (ลูก 3-4 (ลูก 5 คน
คน)
คน)
ขึ้นไป)
2
4
5

สัญชาติ

ไม่ได้
เรียน

ประถม

มัธยม
ต้น

มัธยม
ปลาย

กัมพูชา

9

2

-

-

เมียนมา

4

6

1

-

6

2

ลาว

2*

6

2

1

1

15

14

3

1

9

รวม

สถานภาพครอบครัว
ปกติ

หย่าร้าง

อื่นๆ

6

2

3

3

4

3

4

2

8

11

-

-

8

16

21

5

7

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าเด็กที่ไ ม่ไ ด้เรียนหนังสื อและเด็กที่มีความรู้ เพีย ง
แค่ระดับประถมศึกษามีโอกาสสูงมากในการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์เด็ก จานวน 29
คน คิดเป็นร้อยละ 87.9 ในขณะที่เด็กที่มาจากครอบครัวครอบครัวขนาดใหญ่มีจานวน
16 คน คิดเป็นร้อยละ48.5 และสถานภาพทางครอบครัวของบิดามารดาอยู่ร่ วมกั น มี
จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์เด็กสูงมากเช่ นกัน
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความยากจน ดังภูมิหลังของกรณีตัวอย่างต่อไปนี้
กรณีเหยื่อเด็กชาวกัมพูชา: เตียว (นามสมมติ) อายุประมาณ9 ปี มีพี่น้องทั้งหมด
10 คน โดยเตียวเป็นลูกคนที่ 9 อาศัยอยู่หมู่บ้านไดทะมัย ตาบลปอยเปต อาเภอโอจโรย
จังหวัดบันเตีย เมีย นเจย เตีย วได้เรียนหนังสือเพีย งชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การประกอบ
อาชีพในครอบครัว พบว่าแม่ไม่มีอาชีพ พี่สาวและพี่ชายของเตียวมาทางานในประเทศไทย
2 คน ส่วนอีก 2 คนไปทางานที่ประเทศมาเลเซีย บิดา มารดาแยกกันอยู่ (เตียว, สัมภาษณ์,
2559)
ส่วนรูปแบบการค้ามนุษย์เด็ก พบว่าเด็กชาวกัมพูชา เมียนมา และลาว จานวน
33 คนที่เคยตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นั้นเป็นการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเภท
การบังคับใช้แรงงานจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 60.6 แบ่งเป็นชาย 12 คน และ หญิง
8 คน นอกจากนั้นเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เพื่อการบริการทางเพศจานวน 5 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 15.2 โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กหญิงชาวลาว นอกจากนี้ยังพบว่าเหยื่อค้ามนุษย์
เด็กเคยตกเป็นเหยื่อการค้ า มนุษ ย์ ใ นงานประมง และการค้ามนุษ ย์เพื่อก ารบั ง คั บ ให้
ขอทาน อย่างละ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 โดยเหยื่อค้ามนุษย์ในงานประมงมีเพีย งเด็ก
ชาวกัมพูชาและเมียนมาเท่านั้น ส่วนเหยื่อการค้ามนุษย์เพื่อการบังคับขอทานพบว่าทั้ง 4
คน เป็นชาวกัมพูชาทั้งหมด (ตารางที่ 2)
กรณีเหยื่อเด็กชาวเมียนมา: จอจอไถ่ (นามสมมติ) อายุ 10 ขวบ เกิดที่จังหวัด
ระนอง ประเทศไทย มีพี่น้องทั้งหมดจานวน 9 คน จอจอไถ่เป็นลูกคนที่ 6 พ่อแม่อพยพ
มาจากเมียนมา มาทางานที่จังหวัดระนอง โดยพ่อเคยออกเรือเป็นลูกจ้างในเรือประมง แม่
มีอาชีพเก็บ หอยขาย จอจอไถ่เรีย นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ศูนย์เด็กเล็กในชุม ชน
ปัจจุบันพ่อไม่สามารถออกเรือได้อีกแล้วเพราะสุขภาพไม่ดี ดังนั้น จอจอไถ่จึงถูกแม่สั่งให้
ไปขอทานที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตั้งแต่อายุได้ 7 ขวบ โดยเริ่ม งานตั้งแต่ไก่ขัน (06.00
น.) และบ่อยครั้งที่แม่ให้หยุดเรียนหนังสือ (จอจอไถ่, สัมภาษณ์, 2559)

สัญชาติ
กัมพูชา
เมียนมา
ลาว
รวม
ทั้งหมด

ตารางที่ 2 รูปแบบการค้ามนุษย์เด็กชาวกัมพูชา เมียนมา และ ลาว (คน)
การค้ามนุษย์เพื่อ
การค้ามนุษย์เพื่อ
การค้ามนุษย์ใน
การค้ามนุษย์เพื่อ
การบังคับใช้
บริการทางเพศ
งานประมง
การบังคับให้ขอทาน
แรงงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
1
3
4
1
2
1
4
1
3
2
3
5
3
5
12
8
4
4
5 (15.2%)
20 (60.6%)
4 (12.1%)
4 (12.1%)

จากข้อมูลในตารางที่ 2 ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเหยื่อค้ามนุษย์เด็กชาวลาว
เข้าสู่รูปแบบการค้ามนุษย์เพื่อบริการทางเพศ และ เพื่อการบังคับใช้แรงงานเท่านั้น ไม่
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ปรากฏว่าชาวลาวเข้าสู่การค้ามนุษย์เพื่อการบังคับให้ขอทานเลยซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล
สัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ และ หน่วยงานภาคเอกชน ดังนี้
“...จังหวัดอุบ ลราชธานีเป็นแหล่งค้าประเวณีผู้ห ญิงลาวเหมือจังหวัดอุดรธานี
หรือ หนองคาย เด็กผู้หญิงชาวลาวมักเข้ามาทางานในร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และมี
เรื่ อ งการค้ า ประเวณี . ..” (เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุ ษย์จั งหวัด
อุบลราชธานี, สัมภาษณ์, 2559)
“...สถานการณ์การค้ามนุษย์ในเด็กส่วนใหญ่เด็กจากกัม พูชาเข้ามาเพื่อขอทาน
และขายดอกไม้ ส่วนเด็กชาวเมียนมามีจานวนรองจากชาวกัมพูชา แต่อย่างไรก็ตามไม่พบ
การเข้ามาขอทานในเด็กชาวลาว...” (เจ้าหน้าที่สถานแรกรับ เด็กชายปากเกร็ด บ้าน
ภูมิเวท, สัมภาษณ์, 2559)
“...การค้ามนุษย์โดยเฉพาะเด็กชาวลาวมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าในอดีตเพราะ
ความต้องการมีชีวิตที่ดีกว่าประกอบกับสื่อต่างๆที่ประชาชนลาวได้รับจากประเทศไทย
ผ่านทางโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ ตลอดจนรายได้ที่ถูกนาเสนอให้เห็นว่าสูงและได้ง่ายทาให้
ความต้องการที่จะเข้ามาทางานในประเทศไทยหรือไปต่อยังประเทศอื่นๆ มีเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงและเด็กหญิง ส่วนงานที่เลือกส่วนใหญ่แล้วเป็นงานด้านบริการ
ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะและสุดท้ายเข้าสู่งานขายบริการทางเพศ ชาวลาวทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ส่วนมากทางานด้านบริการมากกว่างานประเภทอื่น งานด้านเกษตรมีบ้างแต่ไม่ม าก
นัก งานด้านประมงมีน้อยมาก ส่วนเด็กที่ข อทานมีบ างส่วนซึ่งไม่มากนักและมักอยู่ตาม
เมืองใหญ่เช่น นครหลวงเวียงจันทร์ ส่วนเด็กที่เป็นชนเผ่ามักมาขอทานในแถบชายแดน
จังหวัดเชียงราย...” (เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์สตรี, สัมภาษณ์, 2559)
ส่วนรูปแบบการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษ ย์เด็กนั้น มีค วามสลั บซั บซ้อนหลาย
รูปแบบ เช่น 1) การสมัครใจของเหยื่อ 2) การสมรู้ร่วมคิดของบุคคลในครอบครัวผ่าน
นายหน้าโดยนายหน้าจะจ่ายเงินให้ครอบครัวของเหยื่อจานวนหนึ่งเป็นจานวนไม่ กี่ พั น
บาท 3) การลักพาตัวเด็กเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์เด็กโดยที่ครอบครัวของเด็กไม่ ทราบ
จากข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า เด็กจานวน 7 คนจาก 33 คน ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการค้า
มนุษย์เด็กแบบสมัครใจ คิดเป็นร้อยละ 21.2 ส่วนที่เหลืออีก 23 คน คิดเป็นร้อยละ 69.7
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เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์เด็กด้วยนายหน้าทั้งชาวไทย ชาวเวียดนาม ตลอดจนญาติ เ ข้า
มามีส่วนร่วมผลักดันให้เหยื่อเด็กเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ส่วนอีก 3 คน คิดเป็นร้อยละ
9.1 เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์เด็กโดยการถูกลักพาตัว นอกจากนี้ยังพบว่าสถานะการเข้า
เมื องของเหยื่อค้ามนุษย์เด็กเกื อบทั้งหมดเข้าสู่ประเทศไทยแบบผิดกฎหมาย โดยอาศัย
การเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติทางบกและทางทะเล มากถึง 24 คน คิดเป็นร้อยละ
72.7 และผู้ที่มีอิทธิพ ลในการตัดสินใจคือ พ่อแม่ ผู้ปกครอง จานวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ
57.6 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 สถานะการเข้าเมือง ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ และ รูปแบบการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ (คน)
สถานะการเข้าเมือง
ผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจ
รูปแบบการตกเป็นเหยื่อ
ผิด
พ่อแม่
สมัคร
ลักพา
สัญชาติ ถูกต้อง
อื่นๆ ตนเอง
อื่นๆ
นายหน้ า
กฎหมาย
ผู้ปกครอง
ใจ
ตัว
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ
กัมพูชา
- - 4 4 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 3 3 2 1
เมียนมา
- - 2 5 2 2 2 1 4 3 - 1 3 2 5 1 - ลาว
1 1 5 4 - - 2 2 4 3 - - - - 6 5 - รวม
2
24
7
9
19
5
7
23
3
ร้อยละ
6.1
72.7
21.2 27.3
57.6
15.1 21.2
69.7
9.1

ในด้านกลไกการแก้ไ ขปัญหาการค้ามนุษย์ในเด็ก พบว่าประเทศไทยได้รั บ การ
ยอมรับจากนานาประเทศมากขึ้นในความพยายามป้องกันและปราบปรามการค้า มนุ ษ ย์
โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 อีกทั้งยัง
ได้ประกาศใช้นโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ า
มนุษย์เป็นแผนระยะยาว 6 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ.2554-2559 ตลอดจนได้ดาเนินงานภายใต้
หลักการ 5 P ดังนี้ 1) ด้านการดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย (Policy) โดยกรม
สอบสวนคดีพิเศษ 2) ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ (Prevention) โดยกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 3) ด้านการป้องกัน (Protection) โดยกระทรวงแรงงาน 4) ด้านนโยบายและ
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กลไกการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ (Prosecution) โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และ 5) ด้านความร่วมมื อกับภาคส่วนต่างๆ (Partnership) โดย
กระทรวงต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการดาเนินการดังกล่าวยังพบข้อจากัดในหลาย
ด้านทั้งในเชิ งนโยบายและการปฏิบัติ จึงทาให้กลไกการแก้ไ ขปัญหาการค้ามนุษย์ใ นเด็ก
ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ซึ่งสามารถเห็นได้จากคาสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“...ถึงแม้จะมีห ลักการในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อในคดี ค้ามนุษย์ ได้แ ก่
มาตรการที่ให้ความคุ้ม ครองด้านความปลอดภัย มาตรการเรีย กร้ องหรือชดเชยความ
เสีย หาย และมาตรการการฟื้นฟูแ ละส่งกลับ คืนสู่ครอบครัว แต่ห ลักการดังกล่าวยังมี
ข้อจากัดหลายด้าน โดยเฉพาะการส่งกลับ เหยื่อสู่ป ระเทศต้นทางเพราะหน่วยงานใน
ประเทศเพื่อนบ้านมักมีขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกัน และบางประเทศมีข้อจากัด ด้ าน
การประเมินสภาพครอบครัวของเด็กทาให้มีโอกาสสูงที่เด็กอาจต้องกลับเข้าสู่การเป็น
เหยื่ออีก...” (เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา, สัมภาษณ์, 2559)
“...กลไกการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัดยังมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องทา
ให้การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติไม่ต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากมีการโยกย้ายข้าราชการทา
ให้ไ ม่มีความต่อเนื่อง ส่วนด้านการติดตามผลพบว่าการติดตามประเมินผลของรัฐยังไม่
ชัดเจน ส่วนการบังคับใช้กฎหมายพบว่ามีการใช้กฎหมายอย่างไม่เคร่งครัดและในหลาย
พื้นที่เจ้าหน้าที่ข องรั ฐอาจมีผลประโยชน์ทับ ซ้อ น จึงทาให้การจั ดการกับ ขบวนการ
นายหน้าและขบวนการค้ามนุษย์ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร...ส่วนด้านกระบวนการ
ยุติธรรมพบว่าการดาเนินการในกระบวนการยุติธรรมของไทยมีความล่าช้ามาก เนื่องจาก
มีหลายขั้นตอน และบ่อยครั้งทาให้เหยื่อเกิดความเครียด และไม่อยากอยู่ที่บ้านพั ก นาน
...” (เจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักษ์สตรี, สัมภาษณ์, 2559)
อภิปรายผลการศึกษา
ปัจจัยสาคัญที่ ส่งเสริมให้เหยื่อค้ามนุษย์เด็กทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการค้า มนุ ษ ย์
คือ 1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ อันได้แก่ความยากจนซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับอัตราการรู้ห นั ง สื อ
สื บเนื่องจากภาวะความยากจนทาให้เด็กเหล่านี้ไ ม่สามารถเข้าเรียนหนังสื อ อั ตราการรู้
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หนังสือและการอ่านออกเขียนได้จึงอยู่ในระดับต่าซึ่งง่ายต่อการถูกชักจูงและตกเป็นเหยื่อ
ของกระบวนการค้ามนุษย์ 2) ปัจจัยทางด้านครอบครัว ซึ่งเห็นได้จากอัตราการเกิดของ
สมาชิกในครัวเรือน ส่วนใหญ่แล้วพบว่ายิ่งครอบครัวมีขนาดใหญ่ (มีบุตรมากกว่า 5 คนขึ้น
ไป) เท่ าใดย่อมเอื้อให้เด็ กเข้ า สู่กระบวนการค้ า มนุษ ย์เ นื่อ งจากครอบครั วไม่ สามารถ
รับภาระเลี้ยงดูเด็กเหล่านั้นได้ และข้อมูลยัง แสดงให้เ ห็น ว่ าบุ คคลในครอบครั ว มี ส่ ว น
สาคัญมากในการตัดสินใจและหลายกรณีพบว่าบุคคลในครอบครัวสมยอมให้เหยื่อเด็กเข้า
สู่กระบวนการค้ามนุษย์เพื่อแลกกับเงินเพียงไม่กี่พันบาทที่ครอบครัวจะได้รับ ส่วนรูปแบบ
ของการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์พบว่าเด็กมากกว่าร้อยละ 50 เข้าสู่กระบวนการค้า
มนุษย์เพื่อการบังคับใช้แรงงานโดยเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยได้รับค่าจ้ างต่า
กว่าระดับและมีวิถีชีวิตต่ากว่ามาตรฐาน นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กส่วนใหญ่เข้าสู่ประเทศ
ไทยแบบผิดกฎหมาย หรือ ลักลอบเข้าเมืองผ่านพรมแดนธรรมชาติโดยมีกระบวนการค้า
มนุษย์ข้ามชาติเ ข้า มาเกี่ ย วข้อ งในฐานะตั วแทนหรื อ นายหน้า ดังนั้นเมื่อนาแนวคิ ด ที่
เกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แนวคิดเกี่ยวกับการให้เป็นแรงงานที่ถูกบังคับซึ่ งมี ปั จจั ย
ที่ เกี่ยวข้องอยู่ 3 ประการ คื อ ความต้องการของนายจ้าง การเข้ามาของผู้ใช้แรงงาน
ตลาดแรงงาน และ แนวคดิว่ดว้
า ยโลกาภิวฒัน์กับกระบวนการการกลายเป็นสินค้าของ
มนุษย์ที่มองวา่ทุนนยิมทาาให้มนุษย์กลายเป็นสินค้ามีมูลค่าในการซื้อขายแลกเปลี่ยน เมื่อ
นายจ้างมีความประสงค์ต้องการแรงงานมากจึงทาาให้เด็กจากประเทศเมียนมา ลาว และ
กัมพูชาเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการทาางานอยู่ในประเทศ
ของตนเอง ประกอบกับครอบครัวและคนใกล้ชิดมองว่ าเด็กเหล่านี้ มีมู ลค่าเสมื อ นเป็ น
สินค้าจึงทาาให้ครอบครัวขายเด็กเหล่านี้ให้กับกระบวนการค้ามนุษย์เพื่อแลกเงินจานวน
ไม่มากนัก สะท้อนให้เห็นถึงการลดทอนคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น มนุษย์ซึ่ ง เด็ ก
เหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิในการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเนื่องจากเด็กเหล่านี้มีสถานะเป็นเพีย งแค่
สินค้าราคาถูกในตลาดแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของนายจ้างชาวไทยที่เพิ่ม มาก
ขึ้ น แม้ ว่า ค่ า จ้ า งแรงงาน สวั สดิ ก าร ความเป็ น อยู่ ข องแรงงานอพยพเหล่ า นี้ เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับแรงงานท้องถิ่นชาวไทยแล้วจะได้รับในอัตราที่น้อยกว่า แต่กลับพบว่ า สู ง
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าจ้าง สวัสดิการในประเทศต้นทางที่เหยื่ออพยพออกมา จึงทาให้
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เด็กกลุ่มนี้ยินยอมเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ประกอบกับภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์พ บว่ า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความก้าวหน้าเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผลักดันให้เด็ ก
เข้าถึงข้อมูลยังประเทศปลายทางได้ง่ายขึ้น และสามารถเปรียบเทียบถึงความไม่เท่าเทีย ม
กันในเรื่องของค่าจ้างแรงงานระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ผนวกกับการ
เดินทางข้ามมายังประเทศปลายทางที่ง่ายและราคาไม่แพงผ่านการลักลอบเข้าทางด่าน
พรมแดนธรรมชาติ ทาให้เด็กเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์และง่ายต่อ
การหลอกลวงจากอาชญากรข้ามชาติ ที่สาคัญกฎหมายของประเทศไทยไม่สามารถเข้ าถึ ง
เนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติมีการคาบเกี่ยวกับนอกราชอาณาจักร
ไทย อีกทั้ง การบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เข้มงวดเท่าที่ควร ประกอบกับ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศไทยมี ค วามล่ า ช้ า ส่ ง ผลให้ ก ฎหมายไทยไม่ มี
ประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขการค้ามนุษย์เด็ก นอกจากนี้ผลการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจั ย
ของทวีชัย ระเบียบ และ งานวิจัยของกิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐและคณะ ซึ่งพบว่า
สาเหตุหลักที่ผลักให้เข้าสู่การค้ามนุษย์ เกิดจากสภาพครอบครัวที่ยากจน บิดามารดาแยก
ทางกัน สถานะทางครอบครัวอยู่ในระดับต่า มีหนี้สิน มาก และการเข้าสู่กระบวนการค้า
มนุษย์เพราะต้องการแสวงหาคุ ณภาพชี วิต และเศรษฐกิ จของครอบครอบครัวให้ ดี ขึ้ น
นอกจากนี้ยังพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของชนกพล สกลผดุงเขตต์ และงานวิจัยของ
พงษ์ธร สาราญ ที่ระบุว่าปัญหาของการค้ามนุษย์เกิดจากประเทศไทยยังขาดมาตรการที่
จาเป็นในการแก้ไขปัญหา ในขณะเดียวกันผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานของภัทรวรรณ
เวชชศาสตร์ และ ศิระ สว่างศิลป์ซึ่งระบุว่าแนวทางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ควรจะต้อ ง
กระทาผ่านการบังคั บ ใช้ก ฎหมายอย่ างเข้ ม งวด และ บูร ณาการในทุกภาคส่ วนจึ ง จะ
ประสบความสาเร็จ
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยผลักดันที่สาคัญในการเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์เด็ก
ชาวกัมพูชา เมียนมา และ ลาว พบว่าปัจจัยที่ส่งผลและเกี่ยวข้องกันจนเป็นแรงผลักดั นให้
เด็กตกต้องเข้าสู่วัยแรงงานก่อนเวลาอันควรประกอบด้วยความยากจนของครอบครัว แต่
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อย่างไรก็ตามความยากจนไม่ไ ด้เป็ นเงื่อ นไขหลักเพียงอย่างเดี ย วที่ทาให้เด็กต้องเข้ า สู่
กระบวนการค้ามนุษย์เท่านั้น แต่มักจะเป็นปัจจัยอื่นๆที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับ ปั จ จั ย
ความยากจนซึ่ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ เ ด็ ก เข้ า สู่ ก ระบวนการค้ า มนุ ษ ย์
ประกอบด้วย การขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนสถานภาพและความสั มพั น ธ์ ใ น
ครอบครัว ในขณะที่ปั จ จั ย ที่ดึ ง ดูด การเข้าสู่กระบวนการค้า มนุษ ย์ เด็ ก ชาวเมี ย นมา
กัมพูชาและลาวพบว่า สืบเนื่องจากความต้องการแรงงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาค
เกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เสี่ยงอันตราย งานสกปรกและงานยากลาบาก ซึ่ง
แรงงานในประเทศไทยไม่ ทา เช่น แรงงานในงานประมง จึงทาให้เกิดช่อ งว่ างและมี
แรงงานชาวเมียนมาเข้ามาทดแทนแรงงานไทยในอุตสาหกรรมประมง นอกจากนี้ ปั จจั ย
ดึงดูดอีกประการคื อช่องทางการเข้าเมื อง พบว่า การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในฐานะ
เมื องปลายทางและเมื องผ่านสามารถกระทาได้ง่ายมากเนื่องจากมีพรมแดนธรรมชาติที่
ติดกัน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถกวดขันได้อย่างเข้มงวด ส่วนรูปแบบการ
บังคับใช้แรงงานเด็กชาวเมียนมา กัมพูชา และลาวจากกระบวนการค้ามนุษย์ พบว่ามี 4
รูปแบบหลักคื อ การค้ามนุษย์เพื่อการบริการทางเพศ การค้ามนุษย์เพื่อการบัง คั บ ใช้
แรงงาน การค้ามนุษย์ในงานประมง และการค้ามนุษย์เพื่อการบังคับให้ขอทาน ถึงแม้จะมี
กลไกในการแก้ไขปัญหาในระดับชาติและระดับนานาชาติแต่ยังพบว่าปัญหาการค้า มนุษ ย์
เด็กยังคงอยู่ดังนั้นเพื่อให้กลไกการแก้ไ ขปัญหาการค้ามนุษย์เด็กประสบความสาเร็ จ ควร
ดาเนินการ ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรน ามาตรฐานและพั น ธกรณีร ะหว่ า งประเทศมาผลั ก ดั น การพัฒ นา
กฎระเบียบและกลไกการขับเคลื่อนภายในประเทศให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและให้เ ป็ น
รูปธรรม
2) ควรการเร่งเสริมสร้างความร่วมมื อระหว่างประเทศต้นทางทางผ่า น และ
ปลายทาง ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบทั้งในเชิงนโยบาย การกาหนด
แนวทางการทางานและการแก้ไ ขปัญหาร่วมกันในระยะยาว ตลอดจนลดช่องว่างความ
แตกต่างทางกฎหมายและข้อมูลของแต่ละประเทศ
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3) ควรบูร ณาการความร่ วมมื อเชิง นโยบายโดยการบูร ณาการองค์ ค วามรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็ น
เอกภาพของการดาเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นการสร้างความตระหนักรู้ แ ละ
องค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการค้ามนุษย์
และอาชญากรรมข้ามชาติ
4) ควรเร่งส่งเสริมพัฒนาความร่วมมื อกับองค์กรและภาคประชาสังคมระหว่ า ง
ประเทศด้วยส่งเสริมการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศเรื่อ ง
การแก้ไ ขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อให้ประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางได้ ร่ ว ม
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมามีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และ
นาไปสู่การพัฒนานโยบายและกลไกที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาคต่อการแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) เสริมสร้างความร่วมมื อที่มีความเป็นเอกภาพของกลไกและของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการสร้างความชัดเจนและลดความทั บซ้อนของภาระหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการ
ดาเนินการได้ในทุกด้าน โดยทั้งจากภายนอกและผ่านหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งส่งเสริ ม ให้
องค์การพัฒนาเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น
2) การสร้ า งความโปร่ ง ใสเชิ ง ปฏิ บั ติ ด้ วยเสริ ม สร้ า งความร่ วมมื อ ในระดับ
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาการค้ามนุ ษย์ ระหว่างภาครัฐภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และเครื อข่ายต่างๆ ทรัพ ยากรบุคคลและงบประมาณที่ มีจ ากั ด ต่ อ
ภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น การขาดมาตรการบังคับให้มีการดาเนินการตามนโยบาย การขาด
ระบบการรายงานและประเมินผลนโยบายที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพ
3) ควรสร้ า งความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบู ร ณาการความร่ วมมื อ โดยการ
บูร ณาการความร่วมมื อเชิงปฏิบัติเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายในระดับจังหวัดที่มีปั ญ หา
การค้ามนุษย์ที่รุนแรง
4) จัดทาฐานข้อมูลดาเนินการสารวจการทางานของเด็กในกิจการที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงโดยเฉพาะเด็กต่างด้าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนแก้ไ ขปัญหา รวมถึง
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เป็นการแสดงข้อมูลที่ แท้จริงของสถานการณ์การใช้ แรงงานเด็กที่เลวร้ายในประเทศไทย
และกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
5) ควรมีการพัฒนากลไกร่วมระหว่างรัฐและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่ อน
การแก้ปัญหาตามข้อเสนอของนานาประเทศในเวที UPR รอบที่2 ตามที่รัฐบาลได้ รั บ
ข้อเสนอแนะมาแล้ว
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