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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติของผู้ย้าย
ถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางสัมภาษณ์กับผู้ย้ายถิ่นคนไทยและ
คนลาวที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ที่อยู่ในระบบช่วยเหลือในหน่วยงานของ
รัฐ จำานวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจำาแนกข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล และสังเคราะห์
แบบแผนความสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
ที่ศึกษาตกเป็นเหยื่อจากการเป็นเด็กและเยาวชนที่ไม่มีประสบการณ์ย้ายถิ่นข้ามชาติ  
มีรายได้น้อย ประกอบกับการถูกชักชวนโดยนักค้ามนุษย์ข้ามชาติให้ออกจากถิ่นเดิม  
มีความคาดหวังจะได้รับค่าจ้างที่สูงและเก็บเงินออมกลับถิ่นเดิม มีความรู้หรือความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศปลายทางทำาให้ถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติหลอกลวง
ให้ออกจากถิ่นเดิม และจากการไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง ทำาให้ต้องพึ่งพานักค้า
มนุษย์ข้ามชาตินำาพาเดินทาง และดำาเนินเอกสารเดินทางเข้าประเทศปลายทางในกรณี
ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศปลายทางโดยถูกกฎหมาย ส่วนผู้ที่ติดสิ่งเสพติดถูกชักชวนให้ 
เสพสิง่เสพตดิ (สรุาและยาบา้) จงึทำาใหต้กอยูใ่ตก้ารควบคมุของนกัคา้มนษุยข์า้มชาต ิและ
จากการมสีถานภาพทีผ่ดิกฎหมายในประเทศปลายทาง ทำาใหต้อ้งพึง่พานายจา้งชว่ยพา 
หลบซ่อนจากการถูกจับกุม และถูกนายจ้างซื้อไว้ทำางานและแสวงหาประโยชน์ ที่ทำาให้

ตกอยู่ใต้บังคับของนายจ้าง 
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Abstract
 This article aims to study the process of transnational  

migration of migrant who is a victim of the human trafficking in  

Thailand. The study has been conducted in qualitative approach by 

using an in-depth interview with 20 of Thai and Lao migrants who has 

got the help by Thai government sector, data analysis has been done 

by using the data processing, data categorizing, and the synthetic  

relationship scheme. The results found that the characteristics 

of victimized migrants who were abused by the traffickers are 

those who were young and inexperienced in migrating to other  

countries. Also, they had small incomes and were deceived by  

traffickers to migrate from their home town expecting to gain a high wage 

and go back home with some savings. Victimized migrants lacked correct  

information regarding the country of destination, so they were misinformed 

about moving out of their home countries. Some victimized migrants 

had entered the country legally with travel documents, but with little 

knowledge about travelling.  Therefore, the migrants had to rely on the 

traffickers. However, the ones who were introduced to and later became 

addicted to drugs like alcohol and amphetamines would become illegal 

workers. These people were controlled by the traffickers since they needed 

to be protected from being arrested, and were bought by the employers 

for work and exploitation that they were forced.  

คำาสำาคัญ :  การย้ายถิ่นข้ามชาติ และผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

Keywords : transnational migration, transnational victims-migrant trafficking
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บทนำา (Introduction)
 การย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงาน เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำาให้แรงงานย้ายถิ่น

เข้าไปเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการย้ายถิ่นข้าม

ชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในฐานะที่ประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน 

และประเทศปลายทาง (กฤตยา อาชวนิชกุล, & พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, 

2548) จึงมีโอกาสมากที่สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติในประเทศไทยจะมี

ความรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากรายงานการค้ามนุษย์ประจำาปี พ.ศ. 

2553 (Trafficking in Persons Report) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา 

ที่จัดกลุ่มให้ประเทศไทยโดยลดระดับจากระดับ 2 (Tier 2) เป็นระดับ 2 บัญชีรายชื่อ

ประเทศที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) เพราะเห็นว่า ประเทศไทยยังเป็นทั้ง

ประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของการค้ามนุษย์ เพื่อการบังคับใช้แรงงาน

และการบังคับค้าประเวณี ซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตำ่าอย่างเต็มที่ใน

การขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ แม้จะนำาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ มาบังคับใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2551 และมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ

รณรงค์เพิ่มจิตสำานึกเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ก็ตาม แต่การแก้ปัญหาการบังคับใช้
แรงงานและการบังคับค้าประเวณี ยังไม่มีความคืบหน้าเพียงพอ ทำาให้สถานการณ์การ
ค้ามนุษย์ข้ามชาติยังรุนแรงอยู่ (จาก http://www.notforsale.in.th2autopagev4/
files/PWyjvVtFri123450.pdf ค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2553) ประกอบกับการศึกษาที่ผ่าน
มามักศึกษาจากแรงงานที่ย้ายถิ่นข้ามชาติ แต่การศึกษาจากเหยื่อการค้ามนุษย์ยังไม่
ชัดเจนนัก จึงอาจทำาให้เกิดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาจำากัด 
 ดังนั้นบทความนี้จึงมุ่งทำาความเข้าใจปรากฏการณ์กระบวนการย้ายถิ่น 
ข้ามชาติของผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติในประเทศไทย ฐานะ
ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทางและประเทศปลายทางเพื่อที่จะสะท้อนภาพของ
กระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติที่ทำาให้ผู้ย้ายถิ่นตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ข้ามชาติใน
ประเทศไทย โดยศึกษาจากเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่ถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติ
กระทำาในลักษณะต่างๆ ทั้งการจัดหา การซื้อ การขาย การจำาหน่าย การขนส่ง 
(การพามาจาก) การส่งต่อ (การส่งไปยังที่ใด) การหน่วงเหนี่ยวกักขัง การจัดให้
อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลใด และถูกควบคุมด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งถูก
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แสวงหาประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ตามกรอบพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติ

เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ งในลักษณะองค์กร (Protocol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women 

and Children, Supplementing the United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime) (United Nations, 2000) และพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และศึกษาจากนักค้ามนุษย์ข้ามชาต ิ

ที่อยู่ในปรากฏการณ์โดยตรง รวมทั้งศึกษาจากบุคลากรที่มีหน้าที่ต่อต้านการค้ามนุษย์

ข้ามชาติในประเทศไทย ที่เป็นผู้ที่สัมผัสและมีประสบการณ์กับปรากฏการณ์ โดย

บทความนี้ให้ความสำาคัญกับคุณลักษณะผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อ สาเหตุการย้ายถิ่น

ข้ามชาติ ความคาดหวังจากการย้ายถิ่นข้ามชาติ ความรู้เกี่ยวกับการย้ายถิ่นข้ามชาติ 

สถานภาพทางกฎหมาย และขั้นตอนการย้ายถิ่นที่ทำาให้ผู้ย้ายถิ่นตกเป็นเหยื่อการค้า

มนษุยข์า้มชาตใินประเทศไทย (Castles, & Miller, 1993; De Jong, & Fawcett, 1981)

 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า กระบวนการ

ย้ายถิ่นของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ เกิดจากผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อ

ตัดสินใจย้ายถิ่นข้ามชาติจากประเทศต้นทางซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่เดิม เพื่อแสวงหาหรือ

เพิ่มโอกาสที่ดีกว่าในประเทศปลายทางซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ใหม่ แต่การย้ายถิ่นข้ามชาติ 

ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย เนื่องจากข้อจำากัดที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับ 

การย้ายถิ่นข้ามชาติของประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ผู้ย้ายถิ่นจึงต้องพึ่งพา

ผู้ที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือหรือนายหน้าในกระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติ ซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือ 

หรือนายหน้าดังกล่าวมีทั้งที่มุ่งหวังผลประโยชน์ และไม่มุ่งหวังผลประโยชน์  

ผู้ที่มุ่งหวังผลประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่น จะนำาผู้ย้ายถิ่นบางส่วนให้ตกเป็นเหยื่อการ

ค้ามนุษย์ข้ามชาติ ถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติกระทำา ถูกควบคุม และถูกแสวงหา 

ผลประโยชน์ ในลักษณะหรือวิธีการต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงกำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยใน

ครั้งนี้ได้ดังภาพที่ 1      
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ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
 การวจิยันีเ้ปน็การศกึษาเชงิคณุภาพ มหีนว่ยในการวเิคราะหเ์ปน็ปจัเจกบคุคล 

ผู้ให้ข้อมูลคือผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติคนไทยและคนลาว  

ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่ได้รับการช่วยเหลือเข้ามาอยู่

ตามบ้านพักหรือสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ รวม 4 แห่ง ได้แก่ บ้านพักเกร็ดตระการ บ้านภูมิเวท บ้านชาย

ปทุมธานี และบ้านนารีสวัสดิ์ และได้รับการช่วยเหลืออยู่ในกองบังคับการกระทำา

ผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี ในสังกัดสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่  

1 กันยายน 2552 ถึง 31 ตุลาคม 2552 ที่ยินดีจะให้ข้อมูลในเชิงลึก จำานวน 20 

คน ในการวิจัยนี้ใช้ผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติคนลาวเป็นผู้ให้

ข้อมูล เนื่องจากจำานวนผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติคนลาวใน

ประเทศไทยมีจำานวนมากกว่าผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อคนต่างชาติอื่น ดังจะเห็น

ได้จากสถิติของกรมสังคมสังเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ ที่พบว่าผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติคนลาวถูกช่วยเหลือ

และถูกส่งกลับประเทศต้นทางมีจำานวนมากที่สุดหากเปรียบเทียบกับคนต่างชาติอื่น 

โดยจากการเกบ็สถติริะหวา่งป ี2544 จนถงึปจัจบุนั (ป ี2553) คนลาวตกเปน็เหยือ่การคา้

กระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติ

1 คุณลักษณะผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อ

2 สาเหตุการย้ายถิ่นข้ามชาติ

3 ความคาดหวังจากการย้ายถิ่นข้ามชาติ

4 ความรู้ที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นข้ามชาติ

5 สถานภาพทางกฎหมายในประเทศปลายทาง

6 ขั้นตอนการย้ายถิ่นข้ามชาติที่ทาให้ผู้ย้ายถิ่นตกเป็นเหยื่อ การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

1 เหยื่อในด้านเพศ

2 เหยื่อในด้านแรงงาน
การค้ามนุษย์ข้ามชาติ

1 ลักษณะที่ผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติกระทา

2 วิธีการที่ผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติควบคุม

3 ลักษณะที่ผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติแสวงหาประโยชน์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
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มนษุยถ์งึ 1,553 คน และปจัจบุนัยงัมชีาวลาวถงึ 200,000 คน ยงัคงทำางานผดิกฎหมายใน

ประเทศไทย (http://manageronline.myfri3nd.com/blog/2010/09/09/entry-15) 

คน้เมือ่ 11 กนัยายน 2553) อนึง่ ผูย้า้ยถิน่ทีต่กเปน็เหยือ่การคา้มนษุยท์ีจ่ะเปน็ผูใ้หข้อ้มลู

ได้ผ่านการประเมินจากนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาว่าสามารถให้ข้อมูลได้ ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อคนไทย 12 คน จำาแนกเป็นเหยื่อในคดีทางเพศ 7 

คน (เพศหญิง) และในคดีทางแรงงาน 5 คน (เพศชาย 4 คน และเพศหญิง 1 คน) และ

ผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อคนลาว 8 คน จำาแนกเป็นเหยื่อในคดีทางเพศ 3 คน (เพศหญิง) 

และในคดีทางแรงงาน 5 คน (เพศหญิง 3 คน และเพศชาย 2 คน)

 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้า

มนุษย์ข้ามชาติตามแนวทางสัมภาษณ์ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มลู ซึง่ประกอบดว้ยประเดน็หลกั คณุลกัษณะผูย้า้ยถิน่ทีต่กเปน็เหยือ่ สาเหตุ

การย้ายถิ่นข้ามชาติ ความคาดหวังจากการย้ายถิ่นข้ามชาติ ความรู้เกี่ยวกับการย้ายถิ่น

ข้ามชาติ สถานภาพทางกฎหมาย และขั้นตอนการย้ายถิ่นที่ทำาให้ผู้ย้ายถิ่นตกเป็นเหยื่อ

การค้ามนุษย์ข้ามชาติ อนึ่ง เนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มเฉพาะจึงใช้การสัมภาษณ์

ตอ่เนือ่งถงึสามครัง้ตอ่รายจงึไดข้อ้มลูครบถว้น  และไดใ้ชก้ารตรวจสอบขอ้มลูโดยการนำา

โน้ตสนามที่เขียนขึ้นจากการสัมภาษณ์แต่ละครั้งไปอ่านให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลฟัง เพื่อเปิด

โอกาสให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง และยังได้ยกคำาพูดโดยตรงจากผู้ให้

ข้อมูลในบางประเด็นที่สำาคัญไว้ในผลการวิจัย (Maxwell, 1992) 

 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลและหลัง

เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อ

ถือได้ของข้อมูลตามเทคนิคสามเส้า ด้วยวิธีการตรวจสอบกับข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนเดียวกัน โดยใช้แนวทางสัมภาษณ์ฉบับเดียวกันแต่ต่างเวลากัน  

(Patton, 1990) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล กระทำาโดยการจำาแนกข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล 

และสงัเคราะหแ์บบแผนความสมัพนัธจ์นไดข้อ้สรปุ (McMillan, & Schumacher, 1997) 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย (Results and Discussion)
 ในสรุปและอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ เรียกผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้า

มนษุยข์า้มชาตทิีเ่ปน็ผูใ้หข้อ้มลูในการวจิยัวา่ “เหยือ่” ซึง่มรีายละเอยีดสรปุและอภปิราย

ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
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วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554

 คณุลกัษณะผูย้า้ยถิน่ทีต่กเปน็เหยือ่ พบวา่ เหยือ่สว่นใหญเ่ปน็เดก็และเยาวชน

อายไุมถ่งึ 20 ป ีแตม่เีหยือ่คนไทยบางสว่นเปน็ผูใ้หญ ่เหยือ่ในดา้นเพศสว่นใหญม่รีะดบัการ

ศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา แตเ่หยือ่คนลาวในดา้นแรงงานสว่นใหญไ่มเ่คยเขา้เรยีนหนงัสอื

ในสถานศึกษามาก่อน เหยื่อส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเป็นลูกจ้าง และทำานา 

ที่รับค่าจ้างหรือมีรายได้เป็นครั้งคราวและรายวันที่ทำาให้มีรายได้น้อยและไม่แน่นอน  

มภีมูหิลงัของครอบครวั ในลกัษณะผา่นการหยา่รา้งกบัสามหีรอืภรรยามากอ่นในกรณทีี่

เป็นผู้ใหญ่ ส่วนผู้ที่เป็นเด็กและเยาวชนมักมีปัญหาครอบครัวจากการที่บิดาและมารดา

หยา่รา้งกนั และมบีางสว่นทีบ่ดิาหรอืมารดาคนใดคนหนึง่เสยีชวีติ เหยือ่สว่นใหญไ่มเ่คย

ย้ายถิ่นข้ามชาติไปทำางานต่างประเทศมาก่อน แต่มีคนไทยบางส่วนเคยมีประสบการณ์

การย้ายถิ่นข้ามชาติมาก่อน เหยื่อในด้านเพศส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ทางเพศกับ

เพศชายที่ยังไม่ได้แต่งงานกันมาก่อน เหยื่อส่วนใหญ่มักเป็นคนเชื่อมั่นในตนเอง เหยื่อ

คนไทยมกัตดัสนิใจยา้ยถิน่ขา้มชาตดิว้ยตนเองโดยไมป่รกึษาญาตพิีน่อ้ง แตเ่หยือ่คนลาว

มักปรึกษาญาติพี่น้อง แต่มักไม่คำานึงถึงข้อแนะนำาที่ได้ มักตัดสินใจด้วยตนเอง และมี 

เหยือ่คนไทยบางสว่นทีม่ลีกัษณะนสิยัชอบเสพสิง่เสพตดิ (สรุาหรอืยาบา้) ซึง่เปน็จดุออ่น

ใหถ้กูหลอกลวงและเสีย่งตอ่การตกเปน็เหยือ่ไดง้า่ย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ De jong, 

& Fawcett (1981) ที่พบว่า ลักษณะนิสัยส่วนตัวเป็นปัจจัยในระดับจุลภาคที่สัมพันธ์

กับปัจจัยในระดับมหภาคและมีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นข้ามชาติ

 สาเหตกุารยา้ยถิน่ขา้มชาต ิพบวา่ เหยือ่สว่นใหญย่า้ยถิน่ขา้มชาตแิละตกเปน็

เหยือ่ จากการมรีายไดน้อ้ย และการมคีา่นยิมเดนิทางไปทำางานประเทศไทยและตอ้งการ

เห็นสภาพที่แท้จริงของประเทศไทยของเหยื่อคนลาว ประกอบกับการถูกชักชวนและ

หลอกลวงโดยนายหนา้คา้มนษุย ์เหยือ่คนไทยมกัถกูชกัชวนและหลอกลวงโดยนายหนา้

ค้ามนุษย์ที่มุ่งจัดหาเหยื่อให้นายจ้างโดยตรง ส่วนเหยื่อคนลาวมักถูกชักชวนและหลอก

ลวงโดยนายหน้าค้ามนุษย์ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายทางสังคม เป็นญาติพี่น้อง หรือคนใน

หมูบ่า้นเดยีวกนัหรอือยูห่มูบ่า้นใกลเ้คยีงกนั แตเ่หยือ่คนไทยทีต่ดิสิง่เสพตดิมกัถกูชกัชวน

และหลอกลวงให้เสพสิ่งเสพติด 

 ความคาดหวังจากการย้ายถิ่นข้ามชาติ พบว่าเหยื่อส่วนใหญ่มีความ

คาดหวงัจากการยา้ยถิน่ขา้มชาต ิเพือ่จะไดร้บัคา่จา้งทีด่ใีนประเทศปลายทางและเกบ็เงนิ

ออมกลับประเทศต้นทาง เหยื่อคนลาวยังมีความคาดหวังว่าจะเห็นสภาพที่แท้จริงของ

ประเทศไทย และคาดหวังจะได้เดินทางไปทำางานประเทศไทยและประสบความสำาเร็จ
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ดังเช่นคนอื่นในหมู่บ้าน รวมทั้งมีเหยื่อคนไทยบางส่วนที่มีคาดหวังว่าจะได้แต่งงานกับ

คนของประเทศปลายทาง เพื่อที่จะได้รับสัญชาติและเอกสารตรวจรับลงตรา เพื่อจะได้

เขา้-ออกประเทศปลายทางไดโ้ดยสะดวก สว่นเหยือ่คนไทยทีไ่มส่มคัรใจยา้ยถิน่ขา้มชาติ

ไม่มีความคาดหวังจากการย้ายถิ่นข้ามชาติ 

 ความรูเ้กีย่วกบัการยา้ยถิน่ขา้มชาต ิพบวา่ เหยือ่ทีเ่ปน็ผูใ้หข้อ้มลูในการวจิยั

สว่นใหญย่า้ยถิน่และตกเปน็เหยือ่จากการไมม่คีวามรูห้รอืมคีวามเขา้ใจไมถ่กูตอ้งเกีย่วกบั

การทำางานและการจ้างงานในประเทศปลายทาง เพียงรู้ข้อมูลบ้างจากการบอกเล่าของ

บคุคลอืน่หรอืจากสือ่ตา่งๆ เทา่นัน้ เชน่ งานในประเทศปลายทางสว่นใหญใ่หค้า่จา้งทีส่งู 

สร้างรายได้ไม่ยาก และทำางานสบายมีเวลาพักผ่อน ประกอบกับการไม่ให้ความสำาคัญ

ในการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากญาติผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่น่าเชื่อถือก่อน

ตดัสนิใจ ทำาใหถ้กูนกัคา้มนษุยข์า้มชาตหิลอกลวงไดง้า่ย ดงัจะเหน็ไดจ้าก คำาใหส้มัภาษณ์

ของเหยื่อคนลาวในด้านแรงงาน อายุ 19 ปี

 “ยายบอกหนูว่าทำางานประเทศไทยสบาย เสาร์-อาทิตย์ นายจ้างคนไทยเขา

หยุดงาน มักพาลูกจ้างไปเที่ยวพักผ่อนตามทะเล หนูไม่เคยเห็นทะเลมาก่อน เลยอยาก

เห็น”

 จะเห็นได้ว่า เหยื่อส่วนใหญ่ย้ายถิ่นและตกเป็นเหยื่อจากการมีรายได้น้อย

ประกอบกับถูกชักชวนโดยนายหน้าค้ามนุษย์ และมีความคาดหวังว่าจะได้รับค่าจ้างที่ดี

และเกบ็เงนิออมกลบัประเทศตน้ทาง รวมทัง้จากการไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัการทำางานและ

การจา้งงานในประเทศปลายทาง ทีท่ำาใหค้ลอ้ยตามการชกัชวนและหลอกลวงของนกัคา้

มนุษย์ข้ามชาติได้ง่าย เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการวิเคราะห์

สาเหตุการย้ายถิ่นเชิงระบบของ Castles, & Miller (1993) ที่อธิบายว่า การตัดสินใจ

ยา้ยถิน่เกดิไมไ่ดเ้กดิจากปจัจยัทีเ่ปน็สาเหตใุนการผลกัดนัและดงึดดูทางเศรษฐกจิเทา่นัน้ 

แต่เกิดจากหลายปัจจัยทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และกฎหมาย ที่มี

ความสัมพันธ์กันตลอดกระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติ

 สถานภาพทางกฎหมายในประเทศปลายทาง พบวา่ เหยือ่ทีเ่ปน็ผูใ้หข้อ้มลูใน

การวจิยั สว่นใหญม่สีถานภาพทีผ่ดิกฎหมายในประเทศปลายทาง ทัง้เมือ่แรกเริม่จากการ

ถูกนำาพาเข้าประเทศปลายทางโดยใช้ช่องทางที่ผิดกฎหมายตามธรรมชาติ และในภาย

หลงัจากการถกูนำาพาเขา้ประเทศปลายทางตามชอ่งทางทีถ่กูกฎหมาย โดยใชเ้อกสารเดนิ
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ทางทีน่กัคา้มนษุยข์า้มชาตจิดัหามาให ้ซึง่มกัเปน็เอกสารเดนิทางทีท่ำาใหม้สีถานภาพผดิ

กฎหมายในภายหลังทั้งเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำานักจำากัด

ในประเทศปลายทาง ซึ่งจากการที่เหยื่อมีสถานภาพที่ผิดกฎหมายดังกล่าว ทำาให้เหยื่อ

ตกอยูใ่นสถานภาพทีเ่สยีเปรยีบและไมส่ามารถตอ่รองกบันายจา้งได ้ตอ้งพึง่พานายจา้ง

ในการหลบซ่อนตัวไม่ให้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐประเทศปลายทางจับกุมตัว ตกอยู่ภายใต้การ

ควบคุมและบังคับของนายจ้าง เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ 

 ขั้นตอนการย้ายถิ่นข้ามชาติที่ทำาให้ตกเป็นเหยื่อ  

   1. การออกจากถิ่นเดิมในประเทศต้นทาง พบว่า เหยื่อส่วนใหญ่ออก

จากถิ่นเดิม จากการถูกนายหน้าค้ามนุษย์ชักชวนและหลอกลวงให้ย้ายถิ่นข้ามชาติไป

ทำางานประเทศปลายทางหรอืในภมูภิาคอืน่ของประเทศไทย โดยถกูใหข้อ้มลูไมต่รงตาม

ความเป็นจริงหรือที่ไม่มีอยู่จริงเกี่ยวกับประเภทงาน ลักษณะการจ้างงาน และสภาพ

การทำางาน ซึ่งมักเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำานวนค่าจ้างที่สูงกว่าถิ่นเดิม นายจ้างจ่ายค่าจ้าง

ตรงเวลา งานที่ไม่หนักและมีเวลาพักผ่อน แต่มีเหยื่อคนลาวในด้านเพศบางส่วนถูกซื้อ

จากผู้ปกครอง เหยื่อส่วนใหญ่มักถูกนายหน้าค้ามนุษย์ขูดรีด โดยถูกเรียกเงิน/ทรัพย์สิน

หรือตกเป็นหนี้สินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินกว่าที่เป็นจริงหลายเท่าตัว แต่มีเหยื่อ

คนไทยที่ติดสิ่งเสพติดบางส่วน ถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติชักชวนและหลอกลวงให้เสพ 

สิง่เสพตดิ (สรุาและยาบา้) โดยไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ดงัจะเหน็ไดจ้ากคำาใหส้มัภาษณข์อง

เหยื่อคนไทยที่ทำางานเป็นคนประจำาเรือประมง อายุ 47 ปี 

              “ปกติเวลารอเรือข้ามฟาก ลุงก็นั่งกินเหล้าที่ร้านอาหารข้างท่าเรืออยู่แล้ว 

แต่วันนั้นคนขับรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง เคยเห็นหน้ามันแต่ไม่เคยคุยกันชักชวนกินเหล้า 

ลุงเห็นว่าอีกนานเรือจะมาก็เลยเอาด้วย และไอ้คนนั้นมันชวนไปพักที่ห้องก่อนพรุ่งนี้

ค่อยนั่งเรือกลับ เห็นว่าเคยเห็นหน้ามันและมันใจดีเลี้ยงเหล้าก็ไปด้วย มันหาเหล้าให้ลุง

ได้เมาทั้งคืน ส่วนคนอื่นที่พักด้วยกัน 6-7 คนไม่รู้มันหามาจากไหนทั้งคนไทยพม่า และ

เขมร คนไหนชอบกินเหล้าก็มานั่งกินด้วยกัน อีกวงหนึ่ง 4 คนเป็นพวกวัยรุ่นนั่งสูบยาบ้า 

มันก็หายาบ้ามาให้เขาสูบทั้งคืน” 

  2.  การเดนิทางเขา้ประเทศปลายทาง เหยือ่สว่นใหญเ่ดนิทางเขา้ประเทศ

ปลายทางและตกเป็นเหยื่อ จากการไม่มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางและช่องทางการเดิน

ทางจากประเทศต้นทางเข้าประเทศปลายทาง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และวิธีการ
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ดำาเนินเอกสารเดินทางที่ทำาให้ถูกกฎหมายของประเทศปลายทางและไม่สามารถเข้าถึง

เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ออก/อนุญาตเอกสารเดินทางหรือเอกสารทำางานได้ ทำาให้ต้อง

พึ่งพานายหน้าค้ามนุษย์ในการนำาพาเดินทาง และการดำาเนินเอกสารเดินทางในกรณี

เหยื่อที่เดินทางเข้าประเทศปลายทางโดยถูกกฎหมาย ทำาให้เหยื่อตกอยู่ภายใต้การ

กำาหนดหรือการควบคุมของนักค้ามนุษย์ข้ามชาติ และเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ เหยื่อ

ที่เดินทางเข้าประเทศปลายทางโดยถูกกฎหมายมักถูกนำาพาเข้าประเทศปลายทางตาม

ช่องทางที่ถูกกฎหมาย (มีเหยื่อคนไทยบางส่วนในประเทศปลายทางที่มีความเข้มงวด

ในนโยบายรับคนไทย หรือมีประวัติไม่ดีในประเทศปลายทาง ถูกนำาพาเข้าประเทศ

อื่นก่อนเข้าประเทศปลายทาง) โดยใช้เอกสารเดินทางที่นายหน้าค้ามนุษย์ดำาเนินการ

หรือจัดหามาให้ เช่น หนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือตรวจรับลงตรา (Visa) 

ในกรณีประเทศปลายทางที่มีความเข้มงวดในนโยบายรับคนไทย หรือหนังสือผ่าน

แดนชั่วคราวชนิดแผ่น (Temporary Border Pass) ในกรณีเหยื่อคนลาว ซึ่งมักเป็น

เอกสารปลอมหรือเอกสารที่มีระยะเวลาอนุญาตจำากัดในการพำานักในประเทศปลาย

ทาง ที่ทำาให้เหยื่อมีสถานภาพที่ผิดกฎหมายในภายหลัง เหยื่อมักถูกหลอกลวงว่า

เอกสารเดินทางที่นายหน้าค้ามนุษย์จัดหามาให้ดังกล่าว ใช้ในการเดินทาง พำานัก และ

ทำางานในประเทศปลายทางได้โดยถูกกฎหมายและเป็นการถาวร และมักถูกนายหน้า

ค้ามนุษย์ขูดรีดค่าเอกสารเดินทางที่ทำาให้มีสถานภาพผิดกฎหมายในภายหลังดังกล่าว  

นายหน้าค้ามนุษย์อาศัยการไม่มีความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขการได้รับอนุญาตและผลที่จะ

เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้เอกสารเดินทางที่ทำาให้มีสถานภาพที่ผิดกฎหมายในภาย

หลังดังกล่าวของเหยื่อ และใช้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่มีหน้าที่ในการ

ออกเอกสารเดินทาง ดังจะเห็นได้จากคำาให้สัมภาษณ์ของเหยื่อคนลาวในด้านเพศ  

อายุ 19 ปี

              “น้าไหมเขาเป็นลูกของน้องสาวพ่อหนู ชวนไปทำางานเสิร์ฟที่ร้านคาราโอเกะ

ที่พัทยา เขาพาไปถ่ายรูป เอารูปหนูไปทำาบัตรผ่านแดน 3 วัน ให้หนู ที่กระทรวงแรงงาน

ของลาว และบอกหนวูา่หากเจา้หนา้ทีอ่อกบตัรเขาถาม ใหบ้อกวา่เปน็ลกูสาวเขา ไปเทีย่ว

จังหวัดหนองคาย 3 วัน หนูเห็นแล้วว่าชื่อ สกุล ในบัตรผ่านแดนไม่ใช่ชื่อหนู เป็นชื่อของ

ลูกสาวน้าไหมแต่รูปภาพเป็นของหนู หนูเลยถามน้าไหม เขาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะไม่มี

สำามะโนครวัของหน ูพอมาถงึประเทศไทยเขาบอกหนวูา่ เขาเสยีเงนิใหเ้จา้หนา้ทีอ่อกบตัร
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ค่าหลวง 80,000 กีบ และให้เจ้าหน้าที่คนออกบัตรส่วนตัวอีกต่างหาก 20,000 กีบ หนู

คิดว่าคงเป็นเงินใต้โต๊ะนั่นแหละ”

  ส่วนเหยื่อที่เดินทางเข้าประเทศปลายทางโดยผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่ถูก

ขายต่อเป็นทอดๆ และถูกนำาพาเข้าประเทศปลายทางตามช่องทางที่ผิดกฎหมายตาม

ธรรมชาติ แต่มักถูกจัดให้พำานักชั่วคราวตามหมู่บ้านหรือชุมชนพื้นที่ชายแดนใกล้ช่อง

ทางเข้าออกประเทศต้นทางและประเทศปลายทางเพื่อรอเดินทางในเวลาที่เหมาะสม

หรือคัดกรองเหยื่อส่งนายจ้าง (มีเหยื่อบางส่วนถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง) จากการเดิน

ทางในลักษณะที่ผิดกฎหมาย ต้องหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่รัฐ ทำาให้เหยื่อต้องเดินทางตาม

ลำาพังกับนายหน้าค้ามนุษย์ และตกอยู่ใต้การควบคุมหรือบังคับของนายหน้าค้ามนุษย์ 

เหยื่อคนลาวในด้านแรงงานมักถูกนำาพาเข้าประเทศไทย โดยการว่าจ้างเรือข้ามฟาก

แม่นำ้าโขง แต่มีเหยื่อบางส่วนถูกนำาพาเดินลัดเลาะตามป่า (ส่วนใหญ่เข้าประเทศไทย

ทางจังหวัดอุบลราชธานี) เหยื่อมักถูกนายหน้าค้ามนุษย์ข่มขู่จะปล่อยทิ้งไว้ให้หลงทาง 

จะทำาร้ายร่างกายหรือเอาชีวิต และมีเหยื่อบางส่วนถูกทำาร้ายร่างกาย เหยื่อมักถูกข่มขู่

บังคับยึดเงิน/ทรัพย์สินติดตัว ส่วนเหยื่อคนไทยที่ไม่สมัครใจย้ายถิ่นข้ามชาติ เหยื่อที่

ทำางานเปน็คนประจำาเรอืประมงมกัถกูนำาพาออกจากประเทศไทย โดยใชเ้รอืทีต่ดิธงชาติ

ประเทศไทยมารับตัวตามชุมชน/หมู่บ้านที่ติดกับทะเล (ส่วนใหญ่ทางอำาเภอมหาชัย 

จังหวัดสมุทรสาคร) และส่งต่อเหยื่อให้แก่เรือประมงนายจ้างเมื่อพ้นเขตน่านนำ้าของ

ประเทศไทย โดยผิดกฎหมาย แต่มีเหยื่อบางส่วนถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติบังคับให้ทำา

หนังสือคนประจำาเรือประมง (Seaman Book) โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐของไทยให้ความ 

ร่วมมือ ส่วนเหยื่อในด้านเพศ มักถูกนำาพาโดยการว่าจ้างเรือรับจ้างข้ามแม่นำ้าสุไหโกลก

ที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศปลายทาง (ประเทศมาเลเซีย) โดยถูกลักพาตัว  

ในลักษณะถกูหลอกลวงใหร้ับประทานอาหารหรือเครื่องดืม่ทีม่ีสว่นผสมของยาสลบ ดงั

จะเห็นได้จากคำาให้สัมภาษณ์ของเหยื่อคนไทยในด้านเพศ อายุ 17 ปี 

  “หนกูบัเพือ่นถกูกะเทยทีท่ำางานรา้นคาราโอเกะทีเ่ดยีวกบัหนหูลอก ชวน

ไปทำางานโรงงานเย็บผ้าที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่พอมาถึงหาดใหญ่มียายดาวมารับ 

หลอกจะพาไปทำางานสปาทีใ่นตวัอำาเภอหาดใหญ ่ระหวา่งนัง่รถหนกูบัเพือ่นถกูยายดาว

หลอกวางยาสลบในกับข้าวและนำ้าที่ยายดาวให้คนขับรถซื้อมาให้ จนไม่รู้ตัวไปรู้ตัวอีกที

ที่ประเทศมาเลเซียแล้ว”
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              ส่วนเหยื่อที่ติดสิ่งเสพติดมักถูกมอมเมาด้วยสิ่งเสพติด (สุราและยาบ้า) ใน

ลักษณะถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติจัดหาสิ่งเสพติดให้ได้เสพตลอดการเดินทาง และถูก

หลอกลวงเข้าประเทศปลายทางเพื่อจุดมุ่งหมายอื่น เช่น เพื่อท่องเที่ยวชั่วคราว และถูก

ขายต่อให้นายจ้าง

 3. การพำานกัและทำางานในประเทศปลายทาง พบวา่ เหยือ่สว่นใหญต่กเปน็

เหยือ่จากการถกูนายจา้งซือ้ไวท้ำางานและแสวงหาประโยชน ์(มนีายหนา้คา้มนษุยท์ีน่ำาพา

เหยื่อคนไทยในด้านเพศเข้าประเทศปลายทางโดยถูกกฎหมายบางส่วนเป็นนายจ้างเอง 

(แม่แท็ค) ในลักษณะนายจ้างจ่ายเงินค่าหัวให้แก่นายหน้าค้ามนุษย์ ซึ่งทำาให้เหยื่อ

ตกเป็นสมบัติของนายจ้าง ตกอยู่ภายใต้บังคับของนายจ้าง และถูกขูดรีดค่าหัวโดย

ต้องทำางานหนักภายใต้สภาพถูกบังคับเพื่อชดใช้หนี้ค่าหัวให้แก่นายจ้าง ซึ่งมักจะ

มีจำานวนเกินกว่าที่นายจ้างจ่ายไปจริง เหยื่อคนไทยที่ไม่สมัครใจย้ายถิ่นข้ามชาติ  

มักถูกนายจ้างกำาหนดจำานวนค่าหัวขึ้นเอง และมักจะเป็นจำานวนที่สูงเพื่อไม่ให้เหยื่อได้

ทำางานใชห้นีค้า่หวัไดห้มด สว่นเหยือ่ทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศปลายทางโดยถกูกฎหมายและ

มีเอกสารเดินทางติดตัว มักถูกนายจ้างหลอกลวงโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ เพื่อยึดเอกสาร

เดินทางของเหยื่อ ทำาให้เหยื่อไม่กล้าออกนอกที่พำานักหรือที่ทำางาน 

 เหยือ่มกัถกูนายจา้งจดัใหท้ำางานสองประเภท ประเภทแรกคอื งานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัทางเพศ ซึง่เหยือ่สว่นใหญม่กัถกูนายจา้งจดัใหข้ายบรกิารทางเพศตามรา้นคาราโอเกะ 

โรงแรม หรอืสถานอาบอบนวด และมกัถกูนายจา้งแสวงหาประโยชนโ์ดยการคา้ประเวณ ี

แต่เหยื่อคนไทยที่ไม่สมัครใจย้ายถิ่นข้ามชาติมักถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง และถูกบังคับค้า

ประเวณีโดยไม่ได้รับค่าจ้างแรงงาน งานประเภทที่สองคือ งานที่ต้องใช้แรงงาน เหยื่อ

คนไทยที่ถูกนำาพาเข้าประเทศไทยโดยถูกกฎหมาย เพศชายมักถูกนายจ้างจัดให้ทำางาน

เป็นกรรมกรก่อสร้างอาคารหรือถนน เพศหญิงมักถูกนายจ้างจัดให้ทำางานเป็นคนรับใช้

ในบ้าน แม่ครัว หรือนวดแผนไทย (สปา) และมักถูกนายจ้างแสวงหาประโยชน์ โดยถูก

จัดให้ทำางานเกินกว่าเวลาที่ตกลงกันหรือให้ทำางานควบกับงานอื่น โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

เพิม่เตมิ สว่นเหยือ่คนไทยทีไ่มส่มคัรใจยา้ยถิน่ขา้มชาตมิกัถกูจดัใหท้ำางานเปน็คนประจำา

เรือประมง และมักไม่ถูกพาขึ้นฝั่งไทยพร้อมกับเรือประมง ส่วนเหยื่อคนลาวที่เป็นเพศ

หญิงมักทำางานเป็นคนรับใช้ในบ้าน และมักถูกนายจ้างข่มขู่ห้ามออกนอกที่ทำางาน ห้าม

ติดต่อสื่อสารหรือพบปะกับคนรู้จักหรือบุคคลภายนอก และห้ามรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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เหยื่อมักถูกนายจ้างข่มขู่และทำาร้ายร่างกาย บังคับให้ทำางานหนัก โดยไม่มีเวลาพักผ่อน

และแม้เจ็บป่วย โดยไม่ได้รับค่าจ้างแรงงาน มีเหยื่อบางส่วนถูกนายจ้างข่มขืนกระทำา

ชำาเรา ส่วนเหยื่อที่เป็นเด็กมักถูกนายจ้างจัดให้ทำางานในโรงงาน เช่น โรงงานทำาขนมปัง  

ที่มีรั้วรอบขอบชิดปิดบังตัวอาคารโรงงานและมีนักค้ามนุษย์ข้ามชาติคอยควบคุมอยู่

ตลอดเวลา

 จะเห็นได้ว่า เหยื่อมิได้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติจากการทำางานกับ

นายจา้งเทา่นัน้ เหยือ่สว่นใหญต่กเปน็เหยือ่ระหวา่งเดนิทาง เหยือ่ทีถ่กูนำาพาเขา้ประเทศ

ปลายทางโดยถกูกฎหมาย ตกเปน็เหยือ่จากการถกูนายหนา้คา้มนษุยห์ลอกลวงเกีย่วกบั

สถานภาพที่จะได้รับจากการใช้เอกสารเดินทางที่นายหน้าค้ามนุษย์จัดหามาให้ ที่มัก

จะเป็นเอกสารที่ทำาให้เหยื่อมีสถานภาพผิดกฎหมายภายหลัง ทำาให้เหยื่อต้องตกอยู่ใน

สถานภาพที่เสียเปรียบและตกอยู่ใต้บังคับของนายจ้าง เนื่องจากต้องพึ่งพานายจ้างพา 

หลบซอ่นไมใ่หถ้กูเจา้หนา้ทีร่ฐัจบักมุ และถกูนายหนา้คา้มนษุยข์ดูรดีเงนิคา่เดนิทางและ

ค่าเอกสารเดินทาง ซึ่งครบองค์ประกอบการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติจากการ

ถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติกระทำา ควบคุม และแสวงหาประโยชน์ เช่นเดียวกันกับเหยื่อที่

ถกูนำาพาเขา้ประเทศปลายทางโดยผดิกฎหมาย ทีม่กัถกูนกัคา้มนษุยข์า้มชาตขิม่ขู ่ทำารา้ย

ร่างกาย ถูกลักพาตัวโดยถูกวางยาสลบและถูกมอมเมาด้วยสิ่งเสพติดในกรณีผู้ที่ติด 

สิ่งเสพติด และมักถูกแสวงหาประโยชน์โดยถูกยึดหรือลักเอาเงิน/ทรัพย์สินติดตัว 

 นอกจากนั้นจะเห็นได้อีกว่า เหยื่อส่วนใหญ่ถูกขูดรีดค่าเดินทางและค่าหัว

เกินกว่าที่จ่ายไปจริงหลายเท่าตัว รวมทั้งค่าเอกสารเดินทางที่ทำาให้มีสถานภาพที่

ผิดกฎหมายภายหลัง ซึ่งการขูดรีดดังกล่าวทำาให้เหยื่อตกเป็นหนี้สินนายหน้าค้า

มนุษย์และนายจ้าง ต้องยอมทำางานหนักเพื่อชดใช้หนี้ ทำาให้ตกอยู่ในสภาพที่ถูก

นายจ้างบังคับให้ทำางาน ซึ่งถึงแม้การถูกแสวงหาประโยชน์จะไม่ได้เกิดขึ้นจากการ

ทำางานกับนายจ้างหรือไม่ชัดเจน ดังเช่นการถูกแสวงหาประโยชน์จากการทำางาน

ที่เกี่ยวกับเพศหรือแรงงานอื่นตามที่ระบุไว้ในพิธีสารป้องกัน ปราบปราม และ

ลงโทษการค้ามนุษย์ฯ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ 

ก็ตาม แต่การที่ เหยื่อต้องตกอยู่ในสภาพถูกบังคับให้ทำางานหนักเพื่อใช้หนี้สิน  

ก็เป็นการที่เหยื่อถูกแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

องค์กรสากลต่อต้านความเป็นทาส (Anti-Slavery International, 2003) ที่ระบุถึง 



108 KKU Research Journal

KKU Res J 1 (1) : April-June

แรงงานที่ติดหนี้ (Debt Bonded Labor) จากการถูกบังคับให้ทำางานหนักเพื่อใช้

หนี้ที่เกิดจากกลโกงโดยได้รับค่าตอบแทนเพียงอาหารพอยังชีพและที่พัก ทำาให้ไม่มี

ทางที่จะใช้หนี้ได้หมด ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้าทาสยุคใหม่ (New Forms of 

Slavery) ดังนั้น เหยื่อที่ถูกขูดรีดจนสูญเสียหรือตกเป็นหนี้สินค่าเดินทาง ค่าหัว และ

ค่าเอกสารเดินทางที่ทำาให้มีสถานภาพผิดกฎหมายในภายหลัง จึงเป็นการถูกแสวงหา

ประโยชน์ในลักษณะถูกเอาลงเป็นทาสหรือเสมือนถูกเอาลงเป็นทาสรูปแบบใหม่  

ดังเช่นการถูกเอาลงเป็นทาสหรือเสมือนถูกเอาลงเป็นทาสระหว่างทำางานกับนายจ้างที่

ระบุไว้ในพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ ฯ และเป็นการถูก

ขูดรีดดังเช่นการขูดรีดบุคคลระหว่างทำางานกับนายจ้างตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฯ 

ข้อเสนอแนะ (Recommendations)
 1. จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ เหยือ่สว่นใหญต่กเปน็เหยือ่การคา้มนษุยข์า้มชาติ

จากการทีต่อ้งพึง่พานายหนา้คา้มนษุยท์ีมุ่ง่หวงัผลประโยชนโ์ดยมชิอบ รฐับาลไทยจงึควร

ประสานความรว่มมอืกบัประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการยา้ยถิน่ขา้มชาตทิัง้ประเทศ

ที่เป็นต้นทางและปลายทาง เพื่อกำาหนดมาตรการ และกลไกในการสร้างกระบวนการ

ย้ายถิ่นข้ามชาติที่ปลอดภัย โดยการจัดส่งแรงงานโดยตรงระหว่างรัฐประเทศต้นทางต่อ

รัฐของประเทศปลายทาง เพื่อลดการพึ่งพานายหน้าค้ามนุษย์ที่มุ่งหวังผลประโยชน์โดย 

มิชอบ ไม่ทำาให้ผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นข้ามชาติตกอยู่ใต้การควบคุมหรือบังคับทั้งของนาย

หน้าและนายจ้างในประเทศปลายทาง

 2. จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ เหยือ่สว่นใหญต่กเปน็เหยือ่การคา้มนษุยข์า้มชาติ

ระหว่างเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยควรตรวจสอบอย่างละเอียดและ

สมัภาษณเ์ปน็การเฉพาะตวักบัผูย้า้ยถิน่ขา้มชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยทีเ่ปน็เดก็ หรอื

ทีม่เีหตสุงสยัวา่เปน็บคุคลอืน่ทีใ่ชบ่คุคลในเอกสารเดนิทาง และเจา้หนา้ทีร่ฐัของไทยควร

ประสานขอ้มลูกบัประเทศปลายทางทีส่ำาคญัในการยา้ยถิน่ขา้มชาตขิองคนไทย เพือ่ตรวจ

สอบและยนืยนับคุคล ปอ้งกนัการใชเ้อกสารเดนิทางปลอมเขา้ประเทศปลายทาง รวมทัง้

ควรเพิม่มาตรการในการแสวงหาความรว่มมอืจากประชาชนในพืน้ทีช่ายแดนหรอืพืน้ทีท่ี่

ตดิกบัทะเล ใหช้ว่ยสอดสอ่งผูท้ีม่พีฤตกิรรมเปน็นายหนา้คา้มนษุย ์โดยประชาสมัพนัธใ์ห้
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เหน็ถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่ผูท้ีย่า้ยถิน่ขา้มชาตแิละครอบครวั และประเทศชาต ิหาก

วางเฉยหรอืรูเ้หน็เปน็ใจในการนำาพาผูย้า้ยถิน่ขา้มชาตเิขา้หรอืออกจากประเทศไทยโดย

ใช้ช่องทางที่ผิดกฎหมายของนายหน้าค้ามนุษย์

 3. จากผลการวจิยัพบวา่ เหยือ่สว่นใหญถ่กูนายหนา้คา้มนษุยข์ดูรดีคา่เดนิทาง 

และคา่เอกสารเดนิทางทีท่ำาใหม้สีถานภาพผดิกฎหมายในภายหลงั และถกูนายจา้งขดูรดี

ค่าหัว ที่ทำาให้มีเหยื่อสถานภาพที่เสียเปรียบและตกอยู่ใต้บังคับของนายจ้าง และต้อง

ทำางานใช้หนี้ค่าหัว จึงควรกำาหนดให้การถูกขูดรีดค่าเดินทาง ค่าเอกสารเดินทาง และ

ค่าหัวดังกล่าว เป็นการถูกแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบหนึ่งของการถูกเอาลงเป็นทาส

หรอืเสมอืนถกูเอาลงเปน็ทาส ดงัเชน่กบัการถกูนายจา้งขดูรดีหรอืถกูเอาลงเปน็ทาสหรอื

เสมือนถูกเอาลงเป็นทาสจากการทำางานในถิ่นหรือประเทศปลายทาง ตามที่พิธีสารเพื่อ

ปอ้งกนั ปราบปราม และลงโทษการคา้มนษุย ์ฯและพระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ฯ ได้กำาหนดไว้
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