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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติของผู้ย้าย
ถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกตามแนวทางสัมภาษณ์กับผู้ย้ายถิ่นคนไทยและ
คนลาวที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ที่อยู่ในระบบช่วยเหลือในหน่วยงานของ
รัฐ จำ�นวน 20 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจำ�แนกข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล และสังเคราะห์
แบบแผนความสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
ที่ศึกษาตกเป็นเหยื่อจากการเป็นเด็กและเยาวชนที่ไม่มีประสบการณ์ย้ายถิ่นข้ามชาติ
มีรายได้น้อย ประกอบกับการถูกชักชวนโดยนักค้ามนุษย์ข้ามชาติให้ออกจากถิ่นเดิม
มีความคาดหวังจะได้รับค่าจ้างที่สูงและเก็บเงินออมกลับถิ่นเดิม มีความรู้หรือความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศปลายทางทำ�ให้ถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติหลอกลวง
ให้ออกจากถิ่นเดิม และจากการไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเดินทาง ทำ�ให้ต้องพึ่งพานักค้า
มนุษย์ข้ามชาตินำ�พาเดินทาง และดำ�เนินเอกสารเดินทางเข้าประเทศปลายทางในกรณี
ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศปลายทางโดยถูกกฎหมาย ส่วนผู้ที่ติดสิ่งเสพติดถูกชักชวนให้
เสพสิง่ เสพติด (สุราและยาบ้า) จึงทำ�ให้ตกอยูใ่ ต้การควบคุมของนักค้ามนุษย์ขา้ มชาติ และ
จากการมีสถานภาพทีผ่ ดิ กฎหมายในประเทศปลายทาง ทำ�ให้ตอ้ งพึง่ พานายจ้างช่วยพา
หลบซ่อนจากการถูกจับกุม และถูกนายจ้างซื้อไว้ทำ�งานและแสวงหาประโยชน์ ที่ทำ�ให้
ตกอยู่ใต้บังคับของนายจ้าง
1
2
3

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ประจำ�สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ประจำ�สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วารสารวิจัย มข : ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : เมษายน-มิถุนายน 2554 หน้า 95-110
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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.
คำ�สำ�คัญ : การย้ายถิ่นข้ามชาติ และผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
Keywords : transnational migration, transnational victims-migrant trafficking
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บทนำ� (Introduction)

การย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงาน เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำ�ให้แรงงานย้ายถิ่น
เข้าไปเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการย้ายถิ่นข้าม
ชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในฐานะที่ประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน
และประเทศปลายทาง (กฤตยา อาชวนิชกุล, & พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร,
2548) จึงมีโอกาสมากที่สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติในประเทศไทยจะมี
ความรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากรายงานการค้ามนุษย์ประจำ�ปี 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 ซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตํ่าอย่างเต็มที่ใน
การขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ แม้จะนำ�พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ มาบังคับใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2551 และมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ
รณรงค์เพิ่มจิตสำ�นึกเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ก็ตาม แต่การแก้ปัญหาการบังคับใช้
แรงงานและการบังคับค้าประเวณี ยังไม่มีความคืบหน้าเพียงพอ ทำ�ให้สถานการณ์การ
ค้ามนุษย์ข้ามชาติยังรุนแรงอยู่ (จาก http://www.notforsale.in.th2autopagev4/
files/PWyjvVtFri123450.pdf ค้นเมื่อ 3 ตุลาคม 2553) ประกอบกับการศึกษาที่ผ่าน
มามักศึกษาจากแรงงานที่ย้ายถิ่นข้ามชาติ แต่การศึกษาจากเหยื่อการค้ามนุษย์ยังไม่
ชัดเจนนัก จึงอาจทำ�ให้เกิดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาจำ�กัด
ดั ง นั้ น บทความนี้ จึ ง มุ่ ง ทำ � ความเข้ า ใจปรากฏการณ์ ก ระบวนการย้ า ยถิ่ น
ข้ า มชาติ ข องผู้ ย้ า ยถิ่ น ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ ข้ า มชาติ ใ นประเทศไทย ฐานะ
ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทางและประเทศปลายทางเพื่อที่จะสะท้อนภาพของ
กระบวนการย้ า ยถิ่ น ข้ า มชาติ ที่ ทำ � ให้ ผู้ ย้ า ยถิ่ น ตกเป็ น เหยื่ อ ค้ า มนุ ษ ย์ ข้ า มชาติ ใ น
ประเทศไทย โดยศึกษาจากเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่ถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติ
กระทำ�ในลักษณะต่างๆ ทั้งการจัดหา การซื้อ การขาย การจำ�หน่าย การขนส่ง
(การพามาจาก) การส่งต่อ (การส่งไปยังที่ใด) การหน่วงเหนี่ยวกักขัง การจัดให้
อยู่ อ าศั ย หรื อ การรั บ ไว้ ซึ่ ง บุ ค คลใด และถู ก ควบคุ ม ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ รวมทั้ ง ถู ก
วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554
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แสวงหาประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ตามกรอบพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการค้ า มนุ ษ ย์ โดยเฉพาะสตรี แ ละเด็ ก เพิ่ ม เติ ม อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ
เพื่ อ ต่ อ ต้ า นอาชญากรรมข้ า มชาติ ที่ จั ด ตั้ ง ในลั ก ษณะองค์ ก ร (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 และศึกษาจากนักค้ามนุษย์ข้ามชาติ
ที่อยู่ในปรากฏการณ์โดยตรง รวมทั้งศึกษาจากบุคลากรที่มีหน้าที่ต่อต้านการค้ามนุษย์
ข้ามชาติในประเทศไทย ที่เป็นผู้ที่สัมผัสและมีประสบการณ์กับปรากฏการณ์ โดย
บทความนี้ให้ความสำ�คัญกับคุณลักษณะผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อ สาเหตุการย้ายถิ่น
ข้ามชาติ ความคาดหวังจากการย้ายถิ่นข้ามชาติ ความรู้เกี่ยวกับการย้ายถิ่นข้ามชาติ
สถานภาพทางกฎหมาย และขั้นตอนการย้ายถิ่นที่ทำ�ให้ผู้ย้ายถิ่นตกเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์ขา้ มชาติในประเทศไทย (Castles, & Miller, 1993; De Jong, & Fawcett, 1981)
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า กระบวนการ
ย้ายถิ่นของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ เกิดจากผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อ
ตัดสินใจย้ายถิ่นข้ามชาติจากประเทศต้นทางซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่เดิม เพื่อแสวงหาหรือ
เพิ่มโอกาสที่ดีกว่าในประเทศปลายทางซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ใหม่ แต่การย้ายถิ่นข้ามชาติ
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย เนื่องจากข้อจำ�กัดที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่เข้มงวดเกี่ยวกับ
การย้ายถิ่นข้ามชาติของประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ผู้ย้ายถิ่นจึงต้องพึ่งพา
ผู้ที่จะเป็นผู้ช่วยเหลือหรือนายหน้าในกระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติ ซึ่งผู้ที่ช่วยเหลือ
หรื อ นายหน้ า ดั ง กล่ า วมี ทั้ ง ที่ มุ่ ง หวั ง ผลประโยชน์ และไม่ มุ่ ง หวั ง ผลประโยชน์
ผู้ ที่ มุ่ ง หวั ง ผลประโยชน์ จ ากผู้ ย้ า ยถิ่ น จะนำ � ผู้ ย้ า ยถิ่ น บางส่ ว นให้ ต กเป็ น เหยื่ อ การ
ค้ า มนุ ษ ย์ ข้ า มชาติ ถู ก นั ก ค้ า มนุ ษ ย์ ข้ า มชาติ ก ระทำ � ถู ก ควบคุ ม และถู ก แสวงหา
ผลประโยชน์ ในลักษณะหรือวิธีการต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงกำ�หนดกรอบแนวคิดในการวิจัยใน
ครั้งนี้ได้ดังภาพที่ 1
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กระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติ
1 คุณลักษณะผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อ
2 สาเหตุการย้ายถิ่นข้ามชาติ
3 ความคาดหวังจากการย้ายถิ่นข้ามชาติ
4 ความรู้ที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นข้ามชาติ
5 สถานภาพทางกฎหมายในประเทศปลายทาง
6 ขั้นตอนการย้ายถิ่นข้ามชาติที่ทาให้ผู้ย้ายถิ่นตกเป็นเหยื่อ

การค้ามนุษย์ข้ามชาติ

การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
1 เหยื่อในด้านเพศ
2 เหยื่อในด้านแรงงาน

1 ลักษณะที่ผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติกระทา
2 วิธีการที่ผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติควบคุม
3 ลักษณะที่ผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติแสวงหาประโยชน์
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)

ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

การวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ มีหน่วยในการวิเคราะห์เป็นปัจเจกบุคคล
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล คื อ ผู้ ย้ า ยถิ่ น ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ ข้ า มชาติ ค นไทยและคนลาว
ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่ได้รับการช่วยเหลือเข้ามาอยู่
ตามบ้านพักหรือสถานสงเคราะห์ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ รวม 4 แห่ ง ได้ แ ก่ บ้ า นพั ก เกร็ ด ตระการ บ้ า นภู มิ เวท บ้ า นชาย
ปทุมธานี และบ้านนารีสวัสดิ์ และได้รับการช่วยเหลืออยู่ในกองบังคับการกระทำ �
ผิ ด ต่ อ เด็ ก เยาวชน และสตรี ในสั ง กั ด สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 กันยายน 2552 ถึง 31 ตุลาคม 2552 ที่ยินดีจะให้ข้อมูลในเชิงลึก จำ�นวน 20
คน ในการวิ จั ย นี้ ใช้ ผู้ ย้ า ยถิ่ น ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ ข้ า มชาติ ค นลาวเป็ น ผู้ ใ ห้
ข้ อ มู ล เนื่ อ งจากจำ � นวนผู้ ย้ า ยถิ่ น ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ ข้ า มชาติ ค นลาวใน
ประเทศไทยมี จำ � นวนมากกว่ า ผู้ ย้ า ยถิ่ น ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ คนต่ า งชาติ อื่ น ดั ง จะเห็ น
ได้ จ ากสถิ ติ ข องกรมสั ง คมสั ง เคราะห์ กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของ
มนุษย์ ที่พบว่าผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติคนลาวถูกช่วยเหลือ
และถูกส่งกลับประเทศต้นทางมีจำ�นวนมากที่สุดหากเปรียบเทียบกับคนต่างชาติอื่น
โดยจากการเก็บสถิตริ ะหว่างปี 2544 จนถึงปัจจุบนั (ปี 2553) คนลาวตกเป็นเหยือ่ การค้า
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มนุษย์ถงึ 1,553 คน และปัจจุบนั ยังมีชาวลาวถึง 200,000 คน ยังคงทำ�งานผิดกฎหมายใน
ประเทศไทย (http://manageronline.myfri3nd.com/blog/2010/09/09/entry-15)
ค้นเมือ่ 11 กันยายน 2553) อนึง่ ผูย้ า้ ยถิน่ ทีต่ กเป็นเหยือ่ การค้ามนุษย์ทจี่ ะเป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ได้ผ่านการประเมินจากนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาว่าสามารถให้ข้อมูลได้ ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อคนไทย 12 คน จำ�แนกเป็นเหยื่อในคดีทางเพศ 7
คน (เพศหญิง) และในคดีทางแรงงาน 5 คน (เพศชาย 4 คน และเพศหญิง 1 คน) และ
ผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อคนลาว 8 คน จำ�แนกเป็นเหยื่อในคดีทางเพศ 3 คน (เพศหญิง)
และในคดีทางแรงงาน 5 คน (เพศหญิง 3 คน และเพศชาย 2 คน)
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์ข้ามชาติตามแนวทางสัมภาษณ์ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึง่ ประกอบด้วยประเด็นหลัก คุณลักษณะผูย้ า้ ยถิน่ ทีต่ กเป็นเหยือ่ สาเหตุ
การย้ายถิ่นข้ามชาติ ความคาดหวังจากการย้ายถิ่นข้ามชาติ ความรู้เกี่ยวกับการย้ายถิ่น
ข้ามชาติ สถานภาพทางกฎหมาย และขั้นตอนการย้ายถิ่นที่ทำ�ให้ผู้ย้ายถิ่นตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์ข้ามชาติ อนึ่ง เนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นกลุ่มเฉพาะจึงใช้การสัมภาษณ์
ต่อเนือ่ งถึงสามครัง้ ต่อรายจึงได้ขอ้ มูลครบถ้วน และได้ใช้การตรวจสอบข้อมูลโดยการนำ�
โน้ตสนามที่เขียนขึ้นจากการสัมภาษณ์แต่ละครั้งไปอ่านให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลฟัง เพื่อเปิด
โอกาสให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง และยังได้ยกคำ�พูดโดยตรงจากผู้ให้
ข้อมูลในบางประเด็นที่สำ�คัญไว้ในผลการวิจัย (Maxwell, 1992)
ประมวลผลและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ ง ระหว่ า งเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล และหลั ง
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ภาคสนาม โดยการตรวจสอบความเที่ ย งตรงและความน่ า เชื่ อ
ถื อ ได้ ข องข้ อ มู ล ตามเทคนิ ค สามเส้ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารตรวจสอบกั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลคนเดียวกัน โดยใช้แนวทางสัมภาษณ์ฉบับเดียวกันแต่ต่างเวลากัน
(Patton, 1990) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล กระทำ�โดยการจำ�แนกข้อมูล จัดกลุ่มข้อมูล
และสังเคราะห์แบบแผนความสัมพันธ์จนได้ขอ้ สรุป (McMillan, & Schumacher, 1997)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย (Results and Discussion)

ในสรุปและอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ เรียกผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์ขา้ มชาติทเี่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ว่า “เหยือ่ ” ซึง่ มีรายละเอียดสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยดังต่อไปนี้
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คุณลักษณะผูย้ า้ ยถิน่ ทีต่ กเป็นเหยือ่ พบว่า เหยือ่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน
อายุไม่ถงึ 20 ปี แต่มเี หยือ่ คนไทยบางส่วนเป็นผูใ้ หญ่ เหยือ่ ในด้านเพศส่วนใหญ่มรี ะดับการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา แต่เหยือ่ คนลาวในด้านแรงงานส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าเรียนหนังสือ
ในสถานศึกษามาก่อน เหยื่อส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเป็นลูกจ้าง และทำ�นา
ที่รับค่าจ้างหรือมีรายได้เป็นครั้งคราวและรายวันที่ทำ�ให้มีรายได้น้อยและไม่แน่นอน
มีภมู หิ ลังของครอบครัว ในลักษณะผ่านการหย่าร้างกับสามีหรือภรรยามาก่อนในกรณีที่
เป็นผู้ใหญ่ ส่วนผู้ที่เป็นเด็กและเยาวชนมักมีปัญหาครอบครัวจากการที่บิดาและมารดา
หย่าร้างกัน และมีบางส่วนทีบ่ ดิ าหรือมารดาคนใดคนหนึง่ เสียชีวติ เหยือ่ ส่วนใหญ่ไม่เคย
ย้ายถิ่นข้ามชาติไปทำ�งานต่างประเทศมาก่อน แต่มีคนไทยบางส่วนเคยมีประสบการณ์
การย้ายถิ่นข้ามชาติมาก่อน เหยื่อในด้านเพศส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ทางเพศกับ
เพศชายที่ยังไม่ได้แต่งงานกันมาก่อน เหยื่อส่วนใหญ่มักเป็นคนเชื่อมั่นในตนเอง เหยื่อ
คนไทยมักตัดสินใจย้ายถิน่ ข้ามชาติดว้ ยตนเองโดยไม่ปรึกษาญาติพนี่ อ้ ง แต่เหยือ่ คนลาว
มักปรึกษาญาติพี่น้อง แต่มักไม่คำ�นึงถึงข้อแนะนำ�ที่ได้ มักตัดสินใจด้วยตนเอง และมี
เหยือ่ คนไทยบางส่วนทีม่ ลี กั ษณะนิสยั ชอบเสพสิง่ เสพติด (สุราหรือยาบ้า) ซึง่ เป็นจุดอ่อน
ให้ถกู หลอกลวงและเสีย่ งต่อการตกเป็นเหยือ่ ได้งา่ ย ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ De jong,
& Fawcett (1981) ที่พบว่า ลักษณะนิสัยส่วนตัวเป็นปัจจัยในระดับจุลภาคที่สัมพันธ์
กับปัจจัยในระดับมหภาคและมีผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นข้ามชาติ
สาเหตุการย้ายถิน่ ข้ามชาติ พบว่า เหยือ่ ส่วนใหญ่ยา้ ยถิน่ ข้ามชาติและตกเป็น
เหยือ่ จากการมีรายได้นอ้ ย และการมีคา่ นิยมเดินทางไปทำ�งานประเทศไทยและต้องการ
เห็นสภาพที่แท้จริงของประเทศไทยของเหยื่อคนลาว ประกอบกับการถูกชักชวนและ
หลอกลวงโดยนายหน้าค้ามนุษย์ เหยือ่ คนไทยมักถูกชักชวนและหลอกลวงโดยนายหน้า
ค้ามนุษย์ที่มุ่งจัดหาเหยื่อให้นายจ้างโดยตรง ส่วนเหยื่อคนลาวมักถูกชักชวนและหลอก
ลวงโดยนายหน้าค้ามนุษย์ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายทางสังคม เป็นญาติพี่น้อง หรือคนใน
หมูบ่ า้ นเดียวกันหรืออยูห่ มูบ่ า้ นใกล้เคียงกัน แต่เหยือ่ คนไทยทีต่ ดิ สิง่ เสพติดมักถูกชักชวน
และหลอกลวงให้เสพสิ่งเสพติด
ความคาดหวั ง จากการย้ า ยถิ่ น ข้ า มชาติ พบว่ า เหยื่ อ ส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
คาดหวังจากการย้ายถิน่ ข้ามชาติ เพือ่ จะได้รบั ค่าจ้างทีด่ ใี นประเทศปลายทางและเก็บเงิน
ออมกลับประเทศต้นทาง เหยื่อคนลาวยังมีความคาดหวังว่าจะเห็นสภาพที่แท้จริงของ
ประเทศไทย และคาดหวังจะได้เดินทางไปทำ�งานประเทศไทยและประสบความสำ�เร็จ
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ดังเช่นคนอื่นในหมู่บ้าน รวมทั้งมีเหยื่อคนไทยบางส่วนที่มีคาดหวังว่าจะได้แต่งงานกับ
คนของประเทศปลายทาง เพื่อที่จะได้รับสัญชาติและเอกสารตรวจรับลงตรา เพื่อจะได้
เข้า-ออกประเทศปลายทางได้โดยสะดวก ส่วนเหยือ่ คนไทยทีไ่ ม่สมัครใจย้ายถิน่ ข้ามชาติ
ไม่มีความคาดหวังจากการย้ายถิ่นข้ามชาติ
ความรูเ้ กีย่ วกับการย้ายถิน่ ข้ามชาติ พบว่า เหยือ่ ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั
ส่วนใหญ่ยา้ ยถิน่ และตกเป็นเหยือ่ จากการไม่มคี วามรูห้ รือมีความเข้าใจไม่ถกู ต้องเกีย่ วกับ
การทำ�งานและการจ้างงานในประเทศปลายทาง เพียงรู้ข้อมูลบ้างจากการบอกเล่าของ
บุคคลอืน่ หรือจากสือ่ ต่างๆ เท่านัน้ เช่น งานในประเทศปลายทางส่วนใหญ่ให้คา่ จ้างทีส่ งู
สร้างรายได้ไม่ยาก และทำ�งานสบายมีเวลาพักผ่อน ประกอบกับการไม่ให้ความสำ�คัญ
ในการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากญาติผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่น่าเชื่อถือก่อน
ตัดสินใจ ทำ�ให้ถกู นักค้ามนุษย์ขา้ มชาติหลอกลวงได้งา่ ย ดังจะเห็นได้จาก คำ�ให้สมั ภาษณ์
ของเหยื่อคนลาวในด้านแรงงาน อายุ 19 ปี
“ยายบอกหนูว่าทำ�งานประเทศไทยสบาย เสาร์-อาทิตย์ นายจ้างคนไทยเขา
หยุดงาน มักพาลูกจ้างไปเที่ยวพักผ่อนตามทะเล หนูไม่เคยเห็นทะเลมาก่อน เลยอยาก
เห็น”
จะเห็นได้ว่า เหยื่อส่วนใหญ่ย้ายถิ่นและตกเป็นเหยื่อจากการมีรายได้น้อย
ประกอบกับถูกชักชวนโดยนายหน้าค้ามนุษย์ และมีความคาดหวังว่าจะได้รับค่าจ้างที่ดี
และเก็บเงินออมกลับประเทศต้นทาง รวมทัง้ จากการไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการทำ�งานและ
การจ้างงานในประเทศปลายทาง ทีท่ ำ�ให้คล้อยตามการชักชวนและหลอกลวงของนักค้า
มนุษย์ข้ามชาติได้ง่าย เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการวิเคราะห์
สาเหตุการย้ายถิ่นเชิงระบบของ Castles, & Miller (1993) ที่อธิบายว่า การตัดสินใจ
ย้ายถิน่ เกิดไม่ได้เกิดจากปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุในการผลักดันและดึงดูดทางเศรษฐกิจเท่านัน้
แต่เกิดจากหลายปัจจัยทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และกฎหมาย ที่มี
ความสัมพันธ์กันตลอดกระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติ
สถานภาพทางกฎหมายในประเทศปลายทาง พบว่า เหยือ่ ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลใน
การวิจยั ส่วนใหญ่มสี ถานภาพทีผ่ ดิ กฎหมายในประเทศปลายทาง ทัง้ เมือ่ แรกเริม่ จากการ
ถูกนำ�พาเข้าประเทศปลายทางโดยใช้ช่องทางที่ผิดกฎหมายตามธรรมชาติ และในภาย
หลังจากการถูกนำ�พาเข้าประเทศปลายทางตามช่องทางทีถ่ กู กฎหมาย โดยใช้เอกสารเดิน
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ทางทีน่ กั ค้ามนุษย์ขา้ มชาติจดั หามาให้ ซึง่ มักเป็นเอกสารเดินทางทีท่ ำ�ให้มสี ถานภาพผิด
กฎหมายในภายหลังทั้งเอกสารปลอมหรือเอกสารที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำ�นักจำ�กัด
ในประเทศปลายทาง ซึ่งจากการที่เหยื่อมีสถานภาพที่ผิดกฎหมายดังกล่าว ทำ�ให้เหยื่อ
ตกอยูใ่ นสถานภาพทีเ่ สียเปรียบและไม่สามารถต่อรองกับนายจ้างได้ ต้องพึง่ พานายจ้าง
ในการหลบซ่อนตัวไม่ให้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐประเทศปลายทางจับกุมตัว ตกอยู่ภายใต้การ
ควบคุมและบังคับของนายจ้าง เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ
ขั้นตอนการย้ายถิ่นข้ามชาติที่ทำ�ให้ตกเป็นเหยื่อ
		 1. การออกจากถิ่นเดิมในประเทศต้นทาง พบว่า เหยื่อส่วนใหญ่ออก
จากถิ่นเดิม จากการถูกนายหน้าค้ามนุษย์ชักชวนและหลอกลวงให้ย้ายถิ่นข้ามชาติไป
ทำ�งานประเทศปลายทางหรือในภูมภิ าคอืน่ ของประเทศไทย โดยถูกให้ขอ้ มูลไม่ตรงตาม
ความเป็นจริงหรือที่ไม่มีอยู่จริงเกี่ยวกับประเภทงาน ลักษณะการจ้างงาน และสภาพ
การทำ�งาน ซึ่งมักเป็นข้อมูลเกี่ยวกับจำ�นวนค่าจ้างที่สูงกว่าถิ่นเดิม นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
ตรงเวลา งานที่ไม่หนักและมีเวลาพักผ่อน แต่มีเหยื่อคนลาวในด้านเพศบางส่วนถูกซื้อ
จากผู้ปกครอง เหยื่อส่วนใหญ่มักถูกนายหน้าค้ามนุษย์ขูดรีด โดยถูกเรียกเงิน/ทรัพย์สิน
หรือตกเป็นหนี้สินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเกินกว่าที่เป็นจริงหลายเท่าตัว แต่มีเหยื่อ
คนไทยที่ติดสิ่งเสพติดบางส่วน ถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติชักชวนและหลอกลวงให้เสพ
สิง่ เสพติด (สุราและยาบ้า) โดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย ดังจะเห็นได้จากคำ�ให้สมั ภาษณ์ของ
เหยื่อคนไทยที่ทำ�งานเป็นคนประจำ�เรือประมง 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. การเดินทางเข้าประเทศปลายทาง เหยือ่ ส่วนใหญ่เดินทางเข้าประเทศ
ปลายทางและตกเป็นเหยื่อ จากการไม่มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางและช่องทางการเดิน
ทางจากประเทศต้นทางเข้าประเทศปลายทาง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และวิธีการ
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ดำ�เนินเอกสารเดินทางที่ท�ำ ให้ถูกกฎหมายของประเทศปลายทางและไม่สามารถเข้าถึง
เจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ออก/อนุญาตเอกสารเดินทางหรือเอกสารทำ�งานได้ ทำ�ให้ต้อง
พึ่งพานายหน้าค้ามนุษย์ในการนำ�พาเดินทาง และการดำ�เนินเอกสารเดินทางในกรณี
เหยื่อที่เดินทางเข้าประเทศปลายทางโดยถูกกฎหมาย ทำ�ให้เหยื่อตกอยู่ภายใต้การ
กำ�หนดหรือการควบคุมของนักค้ามนุษย์ข้ามชาติ และเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ เหยื่อ
ที่เดินทางเข้าประเทศปลายทางโดยถูกกฎหมายมักถูกนำ�พาเข้าประเทศปลายทางตาม
ช่องทางที่ถูกกฎหมาย (มีเหยื่อคนไทยบางส่วนในประเทศปลายทางที่มีความเข้มงวด
ในนโยบายรับคนไทย หรือมีประวัติไม่ดีในประเทศปลายทาง ถูกนำ�พาเข้าประเทศ
อื่นก่อนเข้าประเทศปลายทาง) โดยใช้เอกสารเดินทางที่นายหน้าค้ามนุษย์ด�ำ เนินการ
หรือจัดหามาให้ เช่น หนังสือเดินทาง (Passport) หรือหนังสือตรวจรับลงตรา (Visa)
ในกรณีประเทศปลายทางที่มีความเข้มงวดในนโยบายรับคนไทย หรือหนังสือผ่าน
แดนชั่วคราวชนิดแผ่น (Temporary Border Pass) ในกรณีเหยื่อคนลาว ซึ่งมักเป็น
เอกสารปลอมหรือเอกสารที่มีระยะเวลาอนุญาตจำ�กัดในการพำ�นักในประเทศปลาย
ทาง ที่ทำ�ให้เหยื่อมีสถานภาพที่ผิดกฎหมายในภายหลัง เหยื่อมักถูกหลอกลวงว่า
เอกสารเดินทางที่นายหน้าค้ามนุษย์จัดหามาให้ดังกล่าว ใช้ในการเดินทาง พำ�นัก และ
ทำ�งานในประเทศปลายทางได้โดยถูกกฎหมายและเป็นการถาวร และมักถูกนายหน้า
ค้ามนุษย์ขูดรีดค่าเอกสารเดินทางที่ทำ�ให้มีสถานภาพผิดกฎหมายในภายหลังดังกล่าว
นายหน้าค้ามนุษย์อาศัยการไม่มีความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไขการได้รับอนุญาตและผลที่จะ
เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้เอกสารเดินทางที่ทำ�ให้มีสถานภาพที่ผิดกฎหมายในภาย
หลังดังกล่าวของเหยื่อ และใช้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนที่มีหน้าที่ในการ
ออกเอกสารเดินทาง ดังจะเห็นได้จากคำ �ให้สัมภาษณ์ของเหยื่อคนลาวในด้านเพศ
อายุ 19 ปี
“น้าไหมเขาเป็นลูกของน้องสาวพ่อหนู ชวนไปทำ�งานเสิร์ฟที่ร้านคาราโอเกะ
ที่พัทยา เขาพาไปถ่ายรูป เอารูปหนูไปทำ�บัตรผ่านแดน 3 วัน ให้หนู ที่กระทรวงแรงงาน
ของลาว และบอกหนูวา่ หากเจ้าหน้าทีอ่ อกบัตรเขาถาม ให้บอกว่าเป็นลูกสาวเขา ไปเทีย่ ว
จังหวัดหนองคาย 3 วัน หนูเห็นแล้วว่าชื่อ สกุล ในบัตรผ่านแดนไม่ใช่ชื่อหนู เป็นชื่อของ
ลูกสาวน้าไหมแต่รูปภาพเป็นของหนู หนูเลยถามน้าไหม เขาบอกว่าไม่เป็นไรเพราะไม่มี
สำ�มะโนครัวของหนู พอมาถึงประเทศไทยเขาบอกหนูวา่ เขาเสียเงินให้เจ้าหน้าทีอ่ อกบัตร
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ค่าหลวง 80,000 กีบ และให้เจ้าหน้าที่คนออกบัตรส่วนตัวอีกต่างหาก 20,000 กีบ หนู
คิดว่าคงเป็นเงินใต้โต๊ะนั่นแหละ”
		 ส่วนเหยื่อที่เดินทางเข้าประเทศปลายทางโดยผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่ถูก
ขายต่อเป็นทอดๆ และถูกนำ�พาเข้าประเทศปลายทางตามช่องทางที่ผิดกฎหมายตาม
ธรรมชาติ แต่มักถูกจัดให้พำ�นักชั่วคราวตามหมู่บ้านหรือชุมชนพื้นที่ชายแดนใกล้ช่อง
ทางเข้าออกประเทศต้นทางและประเทศปลายทางเพื่อรอเดินทางในเวลาที่เหมาะสม
หรือคัดกรองเหยื่อส่งนายจ้าง (มีเหยื่อบางส่วนถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง) จากการเดิน
ทางในลักษณะที่ผิดกฎหมาย ต้องหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่รัฐ ทำ�ให้เหยื่อต้องเดินทางตาม
ลำ�พังกับนายหน้าค้ามนุษย์ และตกอยู่ใต้การควบคุมหรือบังคับของนายหน้าค้ามนุษย์
เหยื่อคนลาวในด้านแรงงานมักถูกนำ�พาเข้าประเทศไทย โดยการว่าจ้างเรือข้ามฟาก
แม่นํ้าโขง แต่มีเหยื่อบางส่วนถูกนำ�พาเดินลัดเลาะตามป่า (ส่วนใหญ่เข้าประเทศไทย
ทางจังหวัดอุบลราชธานี) เหยื่อมักถูกนายหน้าค้ามนุษย์ข่มขู่จะปล่อยทิ้งไว้ให้หลงทาง
จะทำ�ร้ายร่างกายหรือเอาชีวิต และมีเหยื่อบางส่วนถูกทำ�ร้ายร่างกาย เหยื่อมักถูกข่มขู่
บังคับยึดเงิน/ทรัพย์สินติดตัว ส่วนเหยื่อคนไทยที่ไม่สมัครใจย้ายถิ่นข้ามชาติ เหยื่อที่
ทำ�งานเป็นคนประจำ�เรือประมงมักถูกนำ�พาออกจากประเทศไทย โดยใช้เรือทีต่ ดิ ธงชาติ
ประเทศไทยมารับตัวตามชุมชน/หมู่บ้านที่ติดกับทะเล (ส่วนใหญ่ทางอำ�เภอมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร) และส่งต่อเหยื่อให้แก่เรือประมงนายจ้างเมื่อพ้นเขตน่านนํ้าของ
ประเทศไทย โดยผิดกฎหมาย แต่มีเหยื่อบางส่วนถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติบังคับให้ท�ำ
หนังสือคนประจำ�เรือประมง (Seaman Book) โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐของไทยให้ความ
ร่วมมือ ส่วนเหยื่อในด้านเพศ มักถูกนำ�พาโดยการว่าจ้างเรือรับจ้างข้ามแม่นํ้าสุไหโกลก
ที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศปลายทาง (ประเทศมาเลเซีย) โดยถูกลักพาตัว
ในลักษณะถูกหลอกลวงให้รับประทานอาหารหรือเครื่องดืม่ ทีม่ ีสว่ นผสมของยาสลบ ดัง
จะเห็นได้จากคำ�ให้สัมภาษณ์ของเหยื่อคนไทยในด้านเพศ อายุ 17 ปี
		 “หนูกบั เพือ่ นถูกกะเทยทีท่ ำ�งานร้านคาราโอเกะทีเ่ ดียวกับหนูหลอก ชวน
ไปทำ�งานโรงงานเย็บผ้าที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่พอมาถึงหาดใหญ่มียายดาวมารับ
หลอกจะพาไปทำ�งานสปาทีใ่ นตัวอำ�เภอหาดใหญ่ ระหว่างนัง่ รถหนูกบั เพือ่ นถูกยายดาว
หลอกวางยาสลบในกับข้าวและนํ้าที่ยายดาวให้คนขับรถซื้อมาให้ จนไม่รู้ตัวไปรู้ตัวอีกที
ที่ประเทศมาเลเซียแล้ว”
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ส่วนเหยื่อที่ติดสิ่งเสพติดมักถูกมอมเมาด้วยสิ่งเสพติด (สุราและยาบ้า) ใน
ลักษณะถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติจัดหาสิ่งเสพติดให้ได้เสพตลอดการเดินทาง และถูก
หลอกลวงเข้าประเทศปลายทางเพื่อจุดมุ่งหมายอื่น เช่น เพื่อท่องเที่ยวชั่วคราว และถูก
ขายต่อให้นายจ้าง
3. การพำ�นักและทำ�งานในประเทศปลายทาง พบว่า เหยือ่ ส่วนใหญ่ตกเป็น
เหยือ่ จากการถูกนายจ้างซือ้ ไว้ท�ำ งานและแสวงหาประโยชน์ (มีนายหน้าค้ามนุษย์ทนี่ �ำ พา
เหยื่อคนไทยในด้านเพศเข้าประเทศปลายทางโดยถูกกฎหมายบางส่วนเป็นนายจ้างเอง
(แม่แท็ค) ในลักษณะนายจ้างจ่ายเงินค่าหัวให้แก่นายหน้าค้ามนุษย์ ซึ่งทำ�ให้เหยื่อ
ตกเป็นสมบัติของนายจ้าง ตกอยู่ภายใต้บังคับของนายจ้าง และถูกขูดรีดค่าหัวโดย
ต้องทำ�งานหนักภายใต้สภาพถูกบังคับเพื่อชดใช้หนี้ค่าหัวให้แก่นายจ้าง ซึ่งมักจะ
มี จำ �นวนเกิ น กว่ า ที่ นายจ้างจ่ายไปจริง เหยื่อคนไทยที่ ไ ม่ ส มั ค รใจย้ า ยถิ่ น ข้ า มชาติ
มักถูกนายจ้างกำ�หนดจำ�นวนค่าหัวขึ้นเอง และมักจะเป็นจำ�นวนที่สูงเพื่อไม่ให้เหยื่อได้
ทำ�งานใช้หนีค้ า่ หัวได้หมด ส่วนเหยือ่ ทีเ่ ดินทางเข้าประเทศปลายทางโดยถูกกฎหมายและ
มีเอกสารเดินทางติดตัว มักถูกนายจ้างหลอกลวงโดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ เพื่อยึดเอกสาร
เดินทางของเหยื่อ ทำ�ให้เหยื่อไม่กล้าออกนอกที่พำ�นักหรือที่ทำ�งาน
เหยือ่ มักถูกนายจ้างจัดให้ท�ำ งานสองประเภท ประเภทแรกคือ งานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทางเพศ ซึง่ เหยือ่ ส่วนใหญ่มกั ถูกนายจ้างจัดให้ขายบริการทางเพศตามร้านคาราโอเกะ
โรงแรม หรือสถานอาบอบนวด และมักถูกนายจ้างแสวงหาประโยชน์โดยการค้าประเวณี
แต่เหยื่อคนไทยที่ไม่สมัครใจย้ายถิ่นข้ามชาติมักถูกหน่วงเหนี่ยวกักขัง และถูกบังคับค้า
ประเวณีโดยไม่ได้รับค่าจ้างแรงงาน งานประเภทที่สองคือ งานที่ต้องใช้แรงงาน เหยื่อ
คนไทยที่ถูกนำ�พาเข้าประเทศไทยโดยถูกกฎหมาย เพศชายมักถูกนายจ้างจัดให้ทำ�งาน
เป็นกรรมกรก่อสร้างอาคารหรือถนน เพศหญิงมักถูกนายจ้างจัดให้ทำ�งานเป็นคนรับใช้
ในบ้าน แม่ครัว หรือนวดแผนไทย (สปา) และมักถูกนายจ้างแสวงหาประโยชน์ โดยถูก
จัดให้ทำ�งานเกินกว่าเวลาที่ตกลงกันหรือให้ท�ำ งานควบกับงานอื่น โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
เพิม่ เติม ส่วนเหยือ่ คนไทยทีไ่ ม่สมัครใจย้ายถิน่ ข้ามชาติมกั ถูกจัดให้ท�ำ งานเป็นคนประจำ�
เรือประมง และมักไม่ถูกพาขึ้นฝั่งไทยพร้อมกับเรือประมง ส่วนเหยื่อคนลาวที่เป็นเพศ
หญิงมักทำ�งานเป็นคนรับใช้ในบ้าน และมักถูกนายจ้างข่มขู่ห้ามออกนอกที่ทำ�งาน ห้าม
ติดต่อสื่อสารหรือพบปะกับคนรู้จักหรือบุคคลภายนอก และห้ามรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
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เหยื่อมักถูกนายจ้างข่มขู่และทำ�ร้ายร่างกาย บังคับให้ทำ�งานหนัก โดยไม่มีเวลาพักผ่อน
และแม้เจ็บป่วย โดยไม่ได้รับค่าจ้างแรงงาน มีเหยื่อบางส่วนถูกนายจ้างข่มขืนกระทำ�
ชำ�เรา ส่วนเหยื่อที่เป็นเด็กมักถูกนายจ้างจัดให้ทำ�งานในโรงงาน เช่น โรงงานทำ�ขนมปัง
ที่มีรั้วรอบขอบชิดปิดบังตัวอาคารโรงงานและมีนักค้ามนุษย์ข้ามชาติคอยควบคุมอยู่
ตลอดเวลา
จะเห็นได้ว่า เหยื่อมิได้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติจากการทำ�งานกับ
นายจ้างเท่านัน้ เหยือ่ ส่วนใหญ่ตกเป็นเหยือ่ ระหว่างเดินทาง เหยือ่ ทีถ่ กู นำ�พาเข้าประเทศ
ปลายทางโดยถูกกฎหมาย ตกเป็นเหยือ่ จากการถูกนายหน้าค้ามนุษย์หลอกลวงเกีย่ วกับ
สถานภาพที่จะได้รับจากการใช้เอกสารเดินทางที่นายหน้าค้ามนุษย์จัดหามาให้ ที่มัก
จะเป็นเอกสารที่ทำ�ให้เหยื่อมีสถานภาพผิดกฎหมายภายหลัง ทำ�ให้เหยื่อต้องตกอยู่ใน
สถานภาพที่เสียเปรียบและตกอยู่ใต้บังคับของนายจ้าง เนื่องจากต้องพึ่งพานายจ้างพา
หลบซ่อนไม่ให้ถกู เจ้าหน้าทีร่ ฐั จับกุม และถูกนายหน้าค้ามนุษย์ขดู รีดเงินค่าเดินทางและ
ค่าเอกสารเดินทาง ซึ่งครบองค์ประกอบการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติจากการ
ถูกนักค้ามนุษย์ข้ามชาติกระทำ� ควบคุม และแสวงหาประโยชน์ เช่นเดียวกันกับเหยื่อที่
ถูกนำ�พาเข้าประเทศปลายทางโดยผิดกฎหมาย ทีม่ กั ถูกนักค้ามนุษย์ขา้ มชาติขม่ ขู่ ทำ�ร้าย
ร่างกาย ถูกลักพาตัวโดยถูกวางยาสลบและถูกมอมเมาด้วยสิ่งเสพติดในกรณีผู้ที่ติด
สิ่งเสพติด และมักถูกแสวงหาประโยชน์โดยถูกยึดหรือลักเอาเงิน/ทรัพย์สินติดตัว
นอกจากนั้นจะเห็นได้อีกว่า เหยื่อส่วนใหญ่ถูกขูดรีดค่าเดินทางและค่าหัว
เกินกว่าที่จ่ายไปจริงหลายเท่าตัว รวมทั้งค่าเอกสารเดินทางที่ทำ�ให้มีสถานภาพที่
ผิ ด กฎหมายภายหลั ง ซึ่ ง การขู ด รี ด ดั ง กล่ า วทำ � ให้ เ หยื่ อ ตกเป็ น หนี้ สิ น นายหน้ า ค้ า
มนุ ษ ย์ แ ละนายจ้ าง ต้องยอมทำ �งานหนักเพื่อชดใช้ห นี้ ทำ � ให้ ต กอยู่ ใ นสภาพที่ ถู ก
นายจ้างบังคับให้ทำ�งาน ซึ่งถึงแม้การถูกแสวงหาประโยชน์จะไม่ได้เกิดขึ้นจากการ
ทำ�งานกับนายจ้างหรือไม่ชัดเจน ดังเช่นการถูกแสวงหาประโยชน์จากการทำ �งาน
ที่ เ กี่ ย วกั บ เพศหรื อ แรงงานอื่ น ตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ นพิ ธี ส ารป้ อ งกั น ปราบปราม และ
ลงโทษการค้ามนุษย์ฯ และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ
ก็ ต าม แต่ ก ารที่ เ หยื่ อ ต้ อ งตกอยู่ ใ นสภาพถู ก บั ง คั บ ให้ ทำ � งานหนั ก เพื่ อ ใช้ ห นี้ สิ น
ก็เป็นการที่เหยื่อถูกแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
องค์กรสากลต่อต้านความเป็นทาส (Anti-Slavery International, 2003) ที่ระบุถึง
วารสารวิจัย มข. 1 (1) : เมษายน-มิถุนายน 2554
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แรงงานที่ติดหนี้ (Debt Bonded Labor) จากการถูกบังคับให้ทำ�งานหนักเพื่อใช้
หนี้ที่เกิดจากกลโกงโดยได้รับค่าตอบแทนเพียงอาหารพอยังชีพและที่พัก ทำ�ให้ไม่มี
ทางที่จะใช้หนี้ได้หมด ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการค้าทาสยุคใหม่ (New Forms of
Slavery) ดังนั้น เหยื่อที่ถูกขูดรีดจนสูญเสียหรือตกเป็นหนี้สินค่าเดินทาง ค่าหัว และ
ค่าเอกสารเดินทางที่ทำ�ให้มีสถานภาพผิดกฎหมายในภายหลัง จึงเป็นการถูกแสวงหา
ประโยชน์ ใ นลั ก ษณะถูกเอาลงเป็นทาสหรือเสมือนถูก เอาลงเป็ น ทาสรู ป แบบใหม่
ดังเช่นการถูกเอาลงเป็นทาสหรือเสมือนถูกเอาลงเป็นทาสระหว่างทำ�งานกับนายจ้างที่
ระบุไว้ในพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ ฯ และเป็นการถูก
ขูดรีดดังเช่นการขูดรีดบุคคลระหว่างทำ�งานกับนายจ้างตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ฯ

ข้อเสนอแนะ (Recommendations)

1. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า เหยือ่ ส่วนใหญ่ตกเป็นเหยือ่ การค้ามนุษย์ขา้ มชาติ
จากการทีต่ อ้ งพึง่ พานายหน้าค้ามนุษย์ทมี่ งุ่ หวังผลประโยชน์โดยมิชอบ รัฐบาลไทยจึงควร
ประสานความร่วมมือกับประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการย้ายถิน่ ข้ามชาติทงั้ ประเทศ
ที่เป็นต้นทางและปลายทาง เพื่อกำ�หนดมาตรการ และกลไกในการสร้างกระบวนการ
ย้ายถิ่นข้ามชาติที่ปลอดภัย โดยการจัดส่งแรงงานโดยตรงระหว่างรัฐประเทศต้นทางต่อ
รัฐของประเทศปลายทาง เพื่อลดการพึ่งพานายหน้าค้ามนุษย์ที่มุ่งหวังผลประโยชน์โดย
มิชอบ ไม่ทำ�ให้ผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นข้ามชาติตกอยู่ใต้การควบคุมหรือบังคับทั้งของนาย
หน้าและนายจ้างในประเทศปลายทาง
2. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า เหยือ่ ส่วนใหญ่ตกเป็นเหยือ่ การค้ามนุษย์ขา้ มชาติ
ระหว่างเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยควรตรวจสอบอย่างละเอียดและ
สัมภาษณ์เป็นการเฉพาะตัวกับผูย้ า้ ยถิน่ ข้ามชาติทเี่ ดินทางเข้าประเทศไทยทีเ่ ป็นเด็ก หรือ
ทีม่ เี หตุสงสัยว่าเป็นบุคคลอืน่ ทีใ่ ช่บคุ คลในเอกสารเดินทาง และเจ้าหน้าทีร่ ฐั ของไทยควร
ประสานข้อมูลกับประเทศปลายทางทีส่ �ำ คัญในการย้ายถิน่ ข้ามชาติของคนไทย เพือ่ ตรวจ
สอบและยืนยันบุคคล ป้องกันการใช้เอกสารเดินทางปลอมเข้าประเทศปลายทาง รวมทัง้
ควรเพิม่ มาตรการในการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในพืน้ ทีช่ ายแดนหรือพืน้ ทีท่ ี่
ติดกับทะเล ให้ชว่ ยสอดส่องผูท้ มี่ พี ฤติกรรมเป็นนายหน้าค้ามนุษย์ โดยประชาสัมพันธ์ให้
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เห็นถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อผูท้ ยี่ า้ ยถิน่ ข้ามชาติและครอบครัว และประเทศชาติ หาก
วางเฉยหรือรูเ้ ห็นเป็นใจในการนำ�พาผูย้ า้ ยถิน่ ข้ามชาติเข้าหรือออกจากประเทศไทยโดย
ใช้ช่องทางที่ผิดกฎหมายของนายหน้าค้ามนุษย์
3. จากผลการวิจยั พบว่า เหยือ่ ส่วนใหญ่ถกู นายหน้าค้ามนุษย์ขดู รีดค่าเดินทาง
และค่าเอกสารเดินทางทีท่ ำ�ให้มสี ถานภาพผิดกฎหมายในภายหลัง และถูกนายจ้างขูดรีด
ค่าหัว ที่ทำ�ให้มีเหยื่อสถานภาพที่เสียเปรียบและตกอยู่ใต้บังคับของนายจ้าง และต้อง
ทำ�งานใช้หนี้ค่าหัว จึงควรกำ�หนดให้การถูกขูดรีดค่าเดินทาง ค่าเอกสารเดินทาง และ
ค่าหัวดังกล่าว เป็นการถูกแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบหนึ่งของการถูกเอาลงเป็นทาส
หรือเสมือนถูกเอาลงเป็นทาส ดังเช่นกับการถูกนายจ้างขูดรีดหรือถูกเอาลงเป็นทาสหรือ
เสมือนถูกเอาลงเป็นทาสจากการทำ�งานในถิ่นหรือประเทศปลายทาง ตามที่พิธีสารเพื่อ
ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ ฯและพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ฯ ได้กำ�หนดไว้
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