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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ วิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ 

ที่สนับสนุนให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ผลกระทบของปัญหาการค้ามนุษย์ และเพื่อน�าเสนอกลยุทธ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย เป็นการวิจัย 

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมาย 5 กลุ่ม  

โดยใช้การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) กบักลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์ จ�านวน 32 คน และ 

ประชุมกลุ่มย่อย/การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดเชียงราย  

5 อ�าเภอ จ�านวน 25 คน กลุม่เสีย่งในสถานประกอบการร้านคาราโอเกะในพืน้ทีช่ายแดนของจงัหวดัเชยีงราย  

5 อ�าเภอ จ�านวน 25 คน กลุม่แกนน�าผูน้�าเยาวชนประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมา และกลุ่มแกนน�า 

ผู้น�าเยาวชนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�านวน 20 คน และทีมสหวิชาชีพจังหวัด

เชียงราย จ�านวน 10 คน รวมผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ 112 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย ตกอยู่ใน 3 สถานะ 

เป็นทัง้พืน้ทีต้่นทาง ทางผ่าน และปลายทาง และทมีสหวชิาชพีจงัหวดัเชยีงราย โดยศนูย์ปฏบิตักิารป้องกนั 

และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย (ศป.คม.ชร.) ซ่ึงเป็นกลไกระดับจังหวัด ได้น�ากลยุทธ ์

หรือยุทธศาสตร์ 5 ด้าน มาขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้แก่ 1) กลยุทธ ์

*E-mail: dusadee_nui1@hotmail.com 
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ด้านการป้องกนั (Prevention) โดยการรณรงค์เผยแพร่ ให้ความรู ้สร้างความตระหนกั เสรมิสร้างภมูคิุม้กนั

แก่กลุ่มเสี่ยง และสร้างเครือข่ายทุกระดับในการป้องกันเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในพื้นที่ต้นทาง 2) กลยุทธ์ 

ด้านการปราบปราม (Prosecution) โดยการบูรณาการความร่วมมือ สร้างความปลอดภัยในสังคม  

ปราบปราม ด�าเนินคดี เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ  

3) กลยุทธ์ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ(Protection) โดยช่วยเหลือ คุ้มครอง ฟื้นฟูเยียวยาผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ และส่งกลับคืนสู่สังคม 4) กลไกเชิงนโยบาย/ขับเคล่ือน (Policy and Mechanism)  

โดยส่งเสริมสนับสนุนกลไกความร่วมมือทุกระดับเพื่อน�านโยบายสู่การขับเคลื่อนกลยุทธ์ และ 5) กลยุทธ์

ด้านความร่วมมือ(Partnership) โดยสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในพื้นที่ชายแดนของ

จังหวัดเชียงรายและประเทศเพื่อนบ้าน

ค�าส�าคัญ: กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ พื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย

ABSTRACT

 The purposes of this study were: to find out the situation of human trafficking, to 

analyze causes leading to the process of human trafficking and its effects, and to propose 

prevention and solution of human trafficking problems along the Northern border of 

Thailand. The study employed qualitative approach. Data were collected from 5 target 

population groups by using in-debt interview with 32 victims of human trafficking and a 

focus group discussion with 25 risk members from 5 districts in Chiang Rai. The interviewees 

and focus group discussion members were selected from 20 members of youth leader 

network in the GMS, Thailand, Myanmar and Laos PDR, 10 members from Chiang Rai 

multidisciplinary team. The total number of key informants were 112 persons.

 The results of the study have led 3 situations of human trafficking in the Chiang 

Rai border as the area of   origin, transition, and destination. The provincial multidisciplinary 

team from the Center for the Prevention and Suppression of Human Trafficking in Chiang 

Rai province implemented 5 strategies to prevent and solve the problems on human 

trafficking including:

 1) Prevention strategies, including campaigns, disseminating knowledge, raising 

awareness, strengthening the immune system for the target group, building a network at 

all levels to prevent and monitor human trafficking in the areas of origin and border areas.

 2) Prosecution strategy by integrating the cooperation, creating safety in society, 

suppressing the prosecution of offenders, increasing efficiency of law enforcement, and 

developing capacity of the multidisciplinary team. 
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 3) Protection strategy by helping, protecting, rehabilitating the injured person, or 

sending them back to the society. 

 4) Policy and Mechanism strategies by promoting and supporting the mechanisms 

of cooperation at all levels in order to put policy into practice. 

 5) Partnership strategy by building cooperation against human trafficking at the 

border level both within the country and in neighboring countries.

Keywords: Prevention and Problem-solving strategies, Human trafficking, Northern Border 

of Thailand.

บทน�า

 การค้ามนุษย์ ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างรุนแรง เป็นปัญหาสังคมที่มีความ

สลับซับซ้อนที่ประชาคมโลกให้ความส�าคัญ และ

มักเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นควบคู่กับการย้ายถิ่นฐาน 

(Migration) ด้วยปัจจัยสาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และความเหลื่อมล�้าของการ

พัฒนาประเทศ ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสื่อที่ทันสมัย อันเป็นทั้งป ัจจัยดึงดูดและ 

ผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นของกลุ ่มเปราะบาง 

ทางสังคมในประเทศหรือภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อดิ้นรน 

แสวงหาโอกาสความเป็นอยู ่ ชี วิตท่ีดีกว ่าเดิม  

ได้ค่าแรงทีส่งูกว่าภมูลิ�าเนาต้นทาง ความด้อยโอกาส 

ทางสงัคม และความยากจน ซึง่เปิดโอกาส ช่องทาง 

ในการแสวงประโยชน์ เอารดัเอาเปรยีบของขบวนการ 

ค้ามนุษย์ต่อผูด้้อยโอกาส ขาดโอกาสทางการศกึษา 

ทักษะอาชีพ ไม่มีสถานะบุคคล เข้าไม่ถึงบริการ

ของรัฐ ช่องว่างของกฎหมาย และการบังคับใช้

กฎหมาย ประกอบกบัปรมิาณความต้องการในการ 

ใช้บริการทางเพศและแรงงานราคาถูกมากขึ้น  

(The Department of Social Development 

and Human Security & Bovornsompong, 

2012)

 ประเทศไทย จังหวัดเชียงรายถือเป็นพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์การค้ามนุษย์ที่สุ ่มเสี่ยง และถูกใช้ 

เป็นเส้นทางการค้ามนุษย์ในการแสวงหาประโยชน์

จากกลุ่มคนที่เปราะบางทางสังคมไปใช้แรงงาน 

เยี่ยงทาสหรือค้าประเวณี ท�าให้ตกอยู่ใน 3 สถานะ

ของการค้ามนุษย์ ต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง 

ซ่ึงท�าให้เกิดแรงงานย้ายถ่ินท่ีผิดกฎหมาย ปัญหา

อื่นๆตามมามากมาย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อประเทศ

ชาติ (Archvanitkul & Vajanasan, 2009) 

  การค้ามนุษย์เป ็นปัญหาที่ สังคมและ

ประชาคมโลกเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นอาชญากรรม

ข้ามชาติทีเ่ชือ่มโยงถงึกนัทกุระดับ ทัง้ระดับจังหวดั 

ประเทศ อนุภาคลุ่มน�้าโขง เอเชีย ยุโรป ดังสถิติ

ในปี พ.ศ.2559 พบว่า มีการจับกุมและด�าเนินคดี

ค้ามนุษย์ในประเทศไทย รวม 333 คดี เป็นการ

แสวงหาประโยชน์ทางเพศ จ�านวน 244 คดี เป็นการ

บงัคบัใช้แรงงาน จ�านวน 32 คดี เป็นแรงงานในภาค

ประมง จ�านวน 43 คดี เป็นการน�าคนมาขอทาน 

จ�านวน 8 คดี และการใช้เด็กในการผลิตสื่อลามก 

จ�านวน 3 คดี ทาสและอื่น ๆ จ�านวน 3 คดี และ

สถิติการค้ามนุษย์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย  

ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2562 มีผู ้เสียหายจาก 
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การค้ามนุษย์ จ�านวน 203 คน รูปแบบการค้า

ประเวณี จ�านวน 74 คน การบังคับใช้แรงงาน 

จ�านวน 80 คน และรูปแบบอื่น ๆ ในการขูดรีด 

เอาผลประโยชน์ จ�านวน 49 คน ซึง่ในปี พ.ศ. 2562 

มีสถิติสูงถึง 116 คน (The Chiang Rai Action 

Centre for the Prevention and Suppression 

of Human Trafficking, 2019)

  ปัญหาการค้ามนุษย์รัฐบาลไทยให้ความ

ส�าคัญถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีมาตรการในการ

ป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วนและจริงจัง ได้ออก

กฎหมายเฉพาะ คือพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่ส่งผลให้มี 

การก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ 

ในการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ ฉบับที ่1  

พ.ศ. 2554-2559 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 -2564 

ซึ่งครอบคลุมยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

พฒันากลไกเชิงนโยบายและการขบัเคลือ่น (Policy) 

ด้านการด�าเนินคดี (Prosecution) ด้านการ

คุ้มครองช่วยเหลือ(Protection) ด้านการป้องกัน 

(Prevention) และ ด้านการพฒันาความร่วมมอืกบั

ภาคีเครือข่าย (Partnership) เพื่อให้ทุกภาคส่วน 

ท่ีเกีย่วข้อง ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน องค์การระหว่าง

ประเทศ และภาคประชาสังคม ใช้เป็นแนวทาง 

ในการด�าเนนิงานป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลัก (The Ministry of 

Social Development and Human Security, 

2017)

 แต่ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 

ค ้ามนุษย ์นั้น จะต ้องขับเคลื่อนด ้วยกลยุทธ ์ 

ที่ครอบคลุมรอบด้าน ทุกมิติ เป็นรูปธรรม มีความ

ร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทุกระดับ เพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ และสอดรับ

กบักฎหมายของประเทศ พนัธกรณรีะหว่างประเทศ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือ

ของประเทศไทย อย่างบรูณาการโดยทมีสหวชิาชพี

ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อศึกษาบริบทสถานการณ์การค้า

มนุษย์ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย

 2. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุที่สนับสนุน 

ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ 

  3. เพื่อศึกษาผลกระทบของปัญหาการ 

ค้ามนุษย์ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย

 4. เพื่อน�าเสนอกลยุทธ์การป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือ

ของประเทศไทย

ทบทวนแนวคิด

  1. แนวคิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 

  ตามพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม  

และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก  

การค้ามนุษย์ (Trafficking In Persons) หมายถึง 

การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย 

หรือการรับไว้ซ่ึงบุคคล ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือ

ด้วยการใช้ก�าลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบ

อื่นใดด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการ 

หลอกลวงด้วยการใช ้อ�านาจโดยมิชอบ หรือ 

ด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์

โดยมชิอบ หรอืมกีารให้หรอืรบัเงนิหรอืผลประโยชน์

เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอ�านาจ  

ควบคุมบุคคลอื่นเพ่ือความมุ ่งประสงค์ในการ 
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แสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุด

ให้รวมถึงการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี

ของบุคคลอ่ืนหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศ 

ในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ  

การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท�าอื่นเสมือนการ

เอาคนลงเป็นทาส การท�าให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือ

การตัดอวัยวะออกจากร่างกาย (The Bureau of 

Prevention and Solution of Trafficking in 

Women and Children Department of Social 

Development and Human Security, 2010) 

 2. นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

  คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบนโยบาย  

ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560–

2564 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 

2560 โดยให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องจัดท�า 

แผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ 

และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560-2564  

เพือ่ขบัเคลือ่นแผนไปสูก่ารปฏบิตัใิห้มปีระสทิธภิาพ 

ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน (Ministry of 

Social Development and Human Security, 

2018)

   2.1 ด ้านพัฒนากลไกเชิงนโยบาย 

และการขับเคลื่อน ได้แก่ ส่งเสริมกลไกทุกระดับ 

สร้างความร่วมมือในระดับพื้นที่ ส่งเสริมบทบาท

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

จังหวัด

   2.2 ด้านด�าเนินคดี ได้แก่ สร้างความ

ปลอดภัยในสังคม ด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าไปมีส่วน

เกี่ยวข้อง และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

   2.3 ด้านคุ ้มครองช่วยเหลือ ได้แก่  

เพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหาย พัฒนา

คู่มือการด�าเนินงานปรับปรุงมาตรฐานสถานคุ้มครอง 

พฒันาศกัยภาพเจ้าหน้าทีอ่งค์กรส่งเสรมิหน่วยงาน

แบบครบวงจร

   2.4 ด้านป้องกนั ได้แก่ ลดปัจจัยเส่ียง 

สร้างความรูแ้ก่กลุม่เป้าหมาย สร้างเครอืข่ายในการ

เฝ้าระวัง พัฒนาระบบจัดการแรงงานข้ามชาติ

   2.5 ด ้านพัฒนาความร ่วมมือกับ 

ภาคเีครอืข่าย ได้แก่ สร้างความร่วมมอืระหว่างภาคี 

เครือข่ายท้ังภายในและต่างประเทศ ปรับแก้ไข

กฎระเบียบ ขยายความร่วมมือระดับภูมิภาค 

และนานาชาติ ประชาสัมพันธ์และขยายผลการ

ด�าเนินงาน 

 3. ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับกลยุทธ์ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

  3.1 Wongsaman (2017) ได้ศึกษา

เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทย

มีความคืบหน้าในการด�าเนินการต่อต้านการ 

ค้ามนุษย์ ซ่ึงครอบคลุมทุกมิติตามยุทธศาสตร์ 

5Ps ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย (Policy) 2) ด้านการ 

ด�าเนนิคดแีละการบงัคบัใช้กฎหมาย (Prosecution)  

3) ด้านการคุ้มครอง (Protection) 4) ด้านการ

ป้องกัน (Prevention) และ 5) ด้านความร่วมมือ 

(Partnership) ซึ่งรัฐบาลไทยยืนยันเจตนารมณ์

และความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการด�าเนินการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการท�างานแบบบูรณาการ 

เพื่อให้การด�าเนินการมีประสิทธิภาพและศักยภาพ 
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ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยอย่างยัง่ยนื 

การด�าเนินการต ่อสถานการณ์การค ้ามนุษย ์ 

ในประเทศไทย พบว่า รัฐบาลไทยมุ่งด�าเนินการ

ใน 3 ด้าน คือ 1) การด�าเนินคดี 2) การคุ้มครอง 

และ 3) การป้องกัน โดยมีกลไกบริหารนโยบาย  

ยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 2 ระดับ มีคณะกรรมการ 

2 ชุด คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ (ปคม.) และคณะกรรมการประสาน

และก�ากับการด�าเนินงานป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนษุย์ (ปกค.) ส่วนการตดิตามและประเมนิผล  

เป็นระยะ แบ่งเป็น 1 ปี 3 ปี และ 6 ปี มีการ 

จัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงวิธีการบริหาร  

การด�าเนินงานป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์

จากทุกภาคส่วน

  3.2 Pansamrithee, (2015) ได้ศกึษา 

เกีย่วกับ มาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพในการปราบปราม 

การค้ามนุษย์ข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน พบว่า  

กฎหมายไทยเกีย่วกบัการปราบปรามการค้ามนษุย์ 

บัญญัติหลักการต่างๆ ได้สอดคล้องกับพิธีสาร

ป ้องกันและปราบปรามการค ้ ามนุษย ์ของ

สหประชาชาติ การป ้องกันและปราบปราม 

การค ้ามนุษย ์ข ้ามชาติของต ่างประเทศและ 

องค์กรระหว่างประเทศ มหีลกัการส�าคญัทีค่ล้ายกนั  

โดยยึดหลัก 3P คือ การป้องกัน (Prevention) 

การคุ้มครอง (Protection) และการปราบปราม 

(Prosecution) นโยบาย มาตรการและกฎหมาย

ที่มีประสิทธิภาพที่ควรน�ามาใช้ในกลุ ่มประเทศ

อาเซียน รวมทั้งประเทศไทย คือ มาตรการ 

ป้องกัน ซึ่งถือเป็นมาตรการเบื้องต้นที่ส�าคัญที่สุด  

มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการคุ้มครอง 

ช่วยเหลือ เยียวยารักษาเหยื่อ ทั้งด้านร่างกาย 

และจิตใจ ให้กลับคืนสภาพเดิม และแสวงหา 

ความร่วมมือจากเหยื่อในการปราบปรามผู้กระท�าผิด 

ส�าหรับมาตรการปราบปรามหรือการด�าเนินคดี

ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การก�าหนดความผิดและ

นิยามของการค้ามนุษย์ให้มีความหมายเดียวกัน

ทั้งอาเซียน การใช้มาตรการทางภาษี การต่อรอง 

ค�ารับสารภาพ การลงโทษนิติบุคคลที่กระท�าผิด 

คณะพนักงานสอบสวนร่วม หมายจับร่วมอาเซียน 

สถานท่ีด�าเนินคดีท่ีเหมาะสม การช่วยเหลือทาง 

กฎหมายซึ่งกันและกัน การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และ 

การจัดตั้งหน่ายงานประสานงานในเอเซีย
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ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจั ยนี้ เป ็นการวิจั ย เชิ งคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากกลุ่มประชากรเป้าหมาย 5 กลุ่ม โดยใช้การ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่ม 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ�านวน 32 คน และ 

การสนทนากลุม่ย่อย (Focus group) กบักลุม่เสีย่ง 

ในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดเชียงราย 5 อ�าเภอ  

จ�านวน 25 คน กลุม่เสีย่งในร้านคาราโอเกะในพืน้ที่ 

ชายแดนของจังหวัดเชียงราย 5 อ�าเภอ จ�านวน 

25 คน กลุ ่มแกนน�าผู ้น�าเยาวชนจากประเทศ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ�านวน 

20 คน และทีมสหวิชาชีพจังหวัดเชียงราย จ�านวน 

10 คน รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ จ�านวน 112 คน 

โดยผู ้ศึกษาได้ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัย และใช้

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

ครั้งนี้ ดังนี้

 1) การศกึษาจากเอกสาร (Documentary 

Research) โดยการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ปัจจัยสนับสนุนให้เข้าสู่กระบวนการ

ค้ามนุษย์

     - ปัจจัยดึงดูด

     - ปัจจัยผลัก

     - ปัจจัยเสริม

 - ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 - กลุ่มเสี่ยงตามแนวชายแดน

 - กลุ่มเสี่ยงในร้านคาราโอเกะ

กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย

การเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์

- กลวิธีของขบวนการค้ามนุษย์

- เส้นการเดินทาง/เส้นทางค้ามนุษย์

- เหตุการณ์/พฤติการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหยื่อ

- การคุ้มครองช่วยเหลือ

ผลกระทบจากปัญหาการค้ามนุษย์

 - ด้านเศรษฐกิจ

 - ด้านสังคม/วัฒนธรรม/ความเชื่อ

 - ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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เกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี  

จากเอกสารต�ารา หนังสือ บทความ วารสาร นโยบาย 

แผนงานยุทธศาสตร์ละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  2) แบบสัมภาษณ์ (interview) ส�าหรับ

ใช้สัมภาษณ์ผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีได้รับ 

การช่วยเหลอืจากหน่วยงานภาครฐัและองค์กรพัฒนา

เอกชน 6 แห่ง 

  3) แบบบันทึกการสนทนากลุ ่มย ่อย 

(Focus group Discussion) ส�าหรับใช้บันทึก 

ในการสนทนากลุ่มย่อยกับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดน

ของจังหวัดเชียงราย 5 อ�าเภอ กลุ่มเสี่ยงในร้าน

คาราโอเกะในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดเชียงราย  

5 อ�าเภอ กลุ่มแกนน�าผู้น�าเยาวชนจากประเทศ 

เมยีนมาร์และประเทศสปป.ลาว และทมีสหวชิาชพี

จังหวัดเชียงรายและผู้ปฏิบัติงาน

  น�าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า

จากเอกสาร งานวิจัย และข้อมูลจากการสัมภาษณ์

และการสนทนากลุ่มย่อยจากผู้ให้ข้อมูล 5 กลุ่ม  

มาศึกษาและวิเคราะห์ตามกระบวนการของงาน

วิจัยเชิงคุณภาพ คือวิธีการตรวจสอบสามเส้า 

ด้านข้อมูล (Data triangulation) โดยตรวจสอบ

แหล่งที่มาของข้อมูลท่ีต่างกัน ให้ได้เนื้อหาข้อมูล

ตรงกับผู้ให้ข้อมูล การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

ที่ต่างกันจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ก่อนน�าไปวเิคราะห์ โดยวเิคราะห์ถงึประเดน็ส�าคญั

ที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Major themes) แล้วน�า

ประเด็นส�าคัญมาแยกเป็นประเด็นย่อย (Sub-

themes) และหัวข้อย่อย (Categories) ซึ่งเป็น 

การวิเคราะห์จากภาพรวมไปจนถึงวิเคราะห์ถึง 

ประเดน็ย่อย และน�าเสนอผลการวจิยัตามวตัถปุระสงค์

ในการศึกษา

ผลการวิจัย

 1. สถานการณ์การค้ามนุษย์ในพ้ืนท่ี

ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า จังหวัด

เชียงรายมีบริบทที่เอื้อต่อการค้ามนุษย์ทั้งที่ ต้ัง 

ทางภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม และมีพรมแดนติดต่อ 

กับเมืองสาด ท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาร์ และ 

เมืองต้นผึ้ง เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศ 

สปป.ลาว มีประชากรที่หลากหลายทางชาติพันธ์

และประชากรแฝงเป็นจ�านวนมาก ถกูพฒันาให้เป็น 

เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เมืองธุรกิจการท่องเที่ยว 

และเป็นเมืองเศรษฐกิจส�าคัญตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจชายแดนจีนตอนใต้-อินโดจีน ประชากร

ส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก  

รายได้ไม่สูงมากค่อนข้างยากจน แต่เมื่อเปรียบเทียบ

กบัประเทศเมยีนมาและประเทศ สปป.ลาว จงัหวดั

เชียงราย มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจที่เจริญ

เติบโต ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมทางบก 

ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง

ตอนใต้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทาง R3A หรือ R3E 

เชื่อมโยงระหว่าง ไทย-ลาว-จีน และ เส้นทาง R3B 

หรือ R3W เชื่อมโยงระหว่าง ไทย-พม่า-จีน และ 

มีจุดผ่านแดนถาวรแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก (ไทย-เมียนมา) 

จุดผ่านแดนไทย–ลาว ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร

อ�าเภอเชียงแสน–เมืองต้นผึ้ง อ�าเภอเชียงของ-

เมืองห้วยทราย และจุดผ่อนปรนไทย–พม่า และ

ไทย–ลาว ตลอดจนพรมแดนธรรมชาติจ�านวนมาก  

ท�าให้จังหวัดเชียงรายมีเส้นทางที่สุ ่มเสี่ยงและ 

ถูกเครือข่ายค้ามนุษย์ใช้เป็นเส้นทางการค้ามนุษย์

ในการน�าพาเด็กหรือหญิง และแรงงานข้ามชาติ  

เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ท�าให้จังหวัดเชียงราย

ตกอยูใ่น 3 สถานะ ต้นทาง ปลายทาง และทางผ่าน 
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ของการค้ามนุษย์ ในสถานะต้นทาง และพบว่า  

ในพื้นที่ชายแดน 5 อ�าเภอของจังหวัดเชียงราย 

ได้แก่ อ�าเภอเวียงแก่น อ�าเภอเชียงของ อ�าเภอ

เชียงแสน อ�าเภอแม่สาย และอ�าเภอแม่ฟ้าหลวง 

มีนายหน้าค้ามนุษย์ท่ีเป็นคนในครอบครัว ญาติ 

เพื่อน เพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันหรือใกล้ ๆ  

ทีม่ปีระสบการณ์เคยไปท�างานมาชกัชวน น�าพาเดก็ 

เยาวชน สตรี และแรงงานในพื้นที่ชนบทเกือบทุก

หมูบ้่านไปแสวงหาประโยชน์ในรปูแบบค้าประเวณี 

และแรงงานบังคับประเภทต่าง ๆ ในจังหวัดต่าง ๆ

ของประเทศไทย ได้แก่ ในเมืองเชียงราย จังหวัด

ล�าปาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครสวรรค์ 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด

ชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดภูเก็ต อ�าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ�าเภอสุไหงโกลก จังหวัด

นราธวิาส และต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซยี สงิคโปร์ 

อินโดนีเซีย ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ

จังหวัดเชียงราย ในสถานะปลายทางและทางผ่าน 

ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติได้น�าเด็กเยาวชน สตรี 

และแรงงานข้ามชาติจากรัฐฉาน มัณฑเลย์ ย่างกุ้ง  

ประเทศเมียนมา และจากเมืองต้นผึ้ง เมืองห้วยทราย  

เมืองผาอุดม แขวงบ่อแก้ว เมืองหลวงน�้าทา  

เมืองหลวงพระบาง ประเทศ สปป.ลาว และจาก 

สิบสองปันนา มณฑลยูนยาน มณฑลเสฉวน  

มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจนี เข้ามาแสวงหาประโยชน์

ในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดเชียงราย และใช้เป็น 

จุดพักรวมเหยื่อ และเป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัด

อ่ืน ๆ ของประเทศไทย และต่างประเทศ ได้แก่ 

มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 

 2. ผลการวิจัยพบว่า ป ัจจัยสาเหตุที ่

สนั บสนุน ให ้ เข ้ าสู ่ ก ระบวนการค ้ ามนุษย ์  

มี 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยดึงดูด อันเป็น 

ป ัจจัยที่ ต้ังทางภูมิศาสตร ์ ภูมิทางสังคมและ

พรมแดนของจังหวัดเชียงรายที่ติดต่อกับประเทศ

เพื่อนบ้านอันเอื้อหรือดึงดูดให้เกิดการค้ามนุษย์ 

ตลอดจนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเชื่อมถึงกัน 

ความเหลื่อมล�้าในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ

นโยบายทางการเมืองบางนโยบายเป็นเง่ือนไข 

ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการค้ามนุษย์ 

2) ปัจจัยผลักดัน ได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

เกี่ยวกับความยากจน ภาวะหนี้สิน ความเหลื่อมล�้า 

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสถานการณ์

ความขัดแย้งทางการเมือง ความไม่สงบในการสู้รบ 

การละเมดิสทิธมินษุยชน เป็นแรงผลกัดนัท�าให้เกดิ

การเคล่ือนย้ายถ่ินข้ามชาติ เพ่ือแสวงหาโอกาสชวีติ

ที่ดีกว่าที่ปลายทางซ่ึงมีการพัฒนามากกว่า และ

ปัจจัยทางด้านสังคมเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคม 

โอกาสทางการศึกษา สวัสดิการสังคม การเข้าไม่ถึง 

บริการของรัฐ ปัญหาครอบครัว อยู่ในสภาพแวดล้อม

ท่ีเป็นพ้ืนท่ีชุมชนค้ามนุษย์ และปัญหาพฤติกรรม 

ที่เสี่ยงต่อการเข้าสู ่การค้ามนุษย์ รวมถึงปัจจัย

ที่เกี่ยวกับค่านิยมทางสังคมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ 

เพศสภาวะ (Gender) 3) ปัจจัยส่งเสริม เป็นปัจจัย

สาเหตุที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ โลกที่ไร้พรมแดน 

มีเส้นทางคมนาคมที่มีความเจริญเชื่อมต่อกัน และ

เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เกิดเครือข่าย

ธุรกิจผิดกฎหมาย และเครือข่ายการค้ามนุษย์ที่มี

ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

 3. ผลการวิจัยพบว่า การค้ามนุษย์ได้ส่ง

ผลกระทบต่อปัจเจกบุคคล ทั้งตัวผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์ ครอบครัว ชุมชน สังคมประเทศชาติ  

และต่อตัวผู้ค้ามนุษย์เอง ทั้งได้รับประโยชน์และ 

ผลเสียจากการค้ามนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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ซ่ึงส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนี้

   3.1 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า  

การค้ามนุษย์ส ่งผลกระทบที่เป็นตัวเงินให้กับ 

ผู้ค้ามนุษย์ในน�าพาผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย ์

มาแสวงหาประโยชน์อย่างมหาศาล จากค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไป-กลับ ค่าที่พัก ค่าจัดท�าเอกสาร

ปลอม ค่าธรรมเนียมผ่านด่าน ค่าน�าพาต่างด้าว

เข้าเมืองผิดกฎหมายที่เกินความเป็นจริงหลายเท่า 

ค่าธรรมเนียมในการส่งเงนิให้ครอบครวัของผูเ้สยีหาย 

ค่านายหน้า ค่าธุระจัดหาผู ้ซื้อบริการทางเพศ  

ค่าอ�านวยความสะดวก และค่าสถานที่ในการ 

ขายบริการทางเพศ โดยผู้ค้ามนุษย์เป็นผู้ก�าหนด

ราคาในการซือ้ขายบรกิารทางเพศบนฐานการกดขี่ 

ขูดรีดค่าแรงงานและการขายบริการทางเพศ 

  3.2 ผลกระทบทางด้านสังคม พบว่า 

การค้ามนุษย์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการละเมิด

สิทธิมนุษยชน สิทธิในชีวิตและความปลอดภัย  

สขุภาพอนามัยทางร่างกายและจติใจ เสรภีาพ สทิธิ

ที่จะไม่ถูกบังคับให้เป็นทาสหรือในฐานะคล้ายทาส

ทกุรปูแบบอนัเป็นการล่วงละเมดิสทิธขิองผูเ้สยีหาย

อย่างร้ายแรง และการค้ามนุษย์ยังส่งผลกระทบ

ต่อชุมชนและสังคม โดยท�าให้สังคมแตกแยกและ

ขัดขวางกระบวนการพัฒนาของสังคมและชุมชน 

เป็นการบ่อนท�าลายโครงสร้างทางสังคมที่ร้ายแรง 

ถกูตดัขาดสายใยสมัพนัธ์ของครอบครวั ขาดโอกาส 

ในการเรยีนรู ้อบรมสัง่สอนจากบดิามารดา มพีฒันาการ 

ทางร่างกายทีเ่สือ่มถอยจากการถกูแสวงหาประโยชน์  

และปลูกฝังค่านิยมที่ผิด ๆ 

   3.3 ผลกระทบต่อความมั่นคงของ 

ประเทศชาติ พบว่า การค้ามนุษย์มีส่วนส่งเสริม 

สนับสนุนให ้ เกิดการด�าเนินการขององค ์กร

อาชญากรรมในประเทศและข้ามชาติ และก่อให้เกดิ 

อาชญากรรมประเภทอืน่ ๆ  และเชือ่มโยงกบัขบวนการ

ฟอกเงิน การค้ายาเสพติด การปลอมแปลงเอกสาร 

และการลักลอบน�าคนข้ามประเทศ และที่ส�าคัญ

ปัญหาการค้ามนุษย์ท�าให้รัฐบาลต้องสูญเสีย 

งบประมาณในการด�าเนินการทั้งด้านการป้องกัน 

ปราบปราม คุ ้มครอง ฟื ้นฟูเยียวยาผู ้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ สถานที่รองรับ พัฒนาระบบ 

การคุ ้มครองสวัสดิภาพผู ้เสียหาย และพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และส่งผล 

กระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศทัง้โดยตรง

และโดยอ้อม ตลอดจนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ

ประเทศ 

 4. กลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือของ

ประเทศไทย เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ศนูย์ปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 

ระดับจังหวัดเชียงราย (ศป.คม.ชร.) หน่วยงาน

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพ 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  

ตามพระราชบัญญัติป ้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้วิจัย

ได้ศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่ชายแดน

ภาคเหนือของประเทศไทย การวิเคราะห์ปัจจัย

สาเหตุที่สนับสนุนให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ 

และผลกระทบของปัญหาการค้ามนุษย์ น�ามาสู่

การก�าหนดกลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือของ 

ประเทศไทย โดยยึดตามกรอบการท�างานของ 

สากลและสอดคล้องตามนโยบายและแนวทาง

การด�าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ  

ที่ เกี่ยวข ้องอย ่างบูรณาการ 5 กลยุทธ ์หรือ
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ยุทธศาสตร์หลัก 5 P ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติให้เกิด

เป็นรูปธรรม ดังนี้

  4.1 ก ล ยุ ท ธ ์ ด ้ า น ก า ร ป ้ อ ง กั น 

(Prevention) โดยการรณรงค์เผยแพร่ ให้ความรู้  

สร ้างความตระหนัก เสริมสร้างภูมิคุ ้มกันแก่ 

กลุ ่มเสี่ยง และสร้างเครือข่ายทุกระดับในการ

ป้องกันเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในพื้นที่ต้นทาง 

  4.2 กลยุทธ ์ด ้านการปราบปราม 

(Prosecution) โดยการบูรณาการความร่วมมือ 

สร้างความปลอดภยัในสงัคม ปราบปราม ด�าเนนิคดี  

เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และ

พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ 

  4.3 กลยทุธ์ด้านการคุม้ครองช่วยเหลือ 

(Protection) โดยช่วยเหลอื คุม้ครอง ฟ้ืนฟเูยยีวยา

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และส่งกลับคืนสู่สังคม 

  4.4 กลไกเชิงนโยบาย/ขับเคลื่อน 

(Policy and Mechanism) โดยส่งเสริมสนับสนุน

กลไกความร่วมมือทุกระดับเพื่อน�านโยบายสู่การ 

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ 

  4.5 กลยุ ท ธ ์ ด ้ า นคว ามร ่ ว ม มื อ 

(Partnership) โดยสร้างความร่วมมอืในการต่อต้าน

การค้ามนุษย์ในพื้นท่ีชายแดนของจังหวัดเชียงราย

และประเทศเพือ่นบ้าน โดยอาศยักลไกความร่วมมอื 

2 ระดับ ระดับจังหวัด คือ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนษุย์ระดบัจงัหวดัเชยีงราย 

(ศป.คม.ชร.) ทีมสหวิชาชีพจังหวัดเชียงราย และ

หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีกองทุน

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้การ

สนับสนุน และกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ระหว่าง 

ประเทศ คือ ศูนย์ประสานงานต่อต้านการค้ามนษุย์ 

ชายแดน ไทย-เมียนมา/เชียงราย-ท่าข้ีเหล็ก 

(Border Cooperation Against Trafficking in 

Persons : BCATIP) ทีมสหวิชาชีพเมียนมา และ

ทีมสหวิชาชีพ สปป.ลาว 

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

 จากผลการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ชายแดน 

ภาคเหนือของประเทศไทย มีประเด็น ที่ควรน�ามา

อภิปรายผล ดังนี้

 1. ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ในรูปแบบการค้าประเวณีส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิง 

แต่ผลจากการศึกษาคร้ังนี้พบว่า เด็กชายซ่ึงเป็น 

เด็กนักเรียนที่ก�าลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาก็เสี่ยง 

ต่อการตกเป็นผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ในรปูแบบ 

การค้าประเวณีเช่นเดียวกัน โดยผู้ค้ามนุษย์แฝง

อยู่ในสถาบันศาสนาซ่ึงได้ละเมิดทางเพศกลุ่มเด็ก 

นักเรียนชาย และชักชวนเป็นธุระจัดหาส่งไป 

ค้าประเวณี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ 

เพศสภาวะ (Gender) ที่ว่าผู้ชาย ผู้หญิง เด็กชาย 

เด็กหญิงล้วนตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ทั้งสิ้น 

(Decha sangkavan & the Ohters, 2009) 

 2. ผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ส่วนใหญ่เป็นผู ้ที่ได้รับการศึกษา เป็นนักเรียน 

ที่ก�าลังศึกษา และถูกออกจากโรงเรียนกลางคัน 

มากกว่าผู ้ที่ไม่ได้รับการศึกษาเมื่อขบวนการค้า

มนุษย์สนใจและขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเด็ก 

นักเรียนในสถานศึกษา โดยผู ้ค ้ามนุษย์ได ้ใช ้ 

เพื่อนนักเรียนด้วยกันเองเป็นเครือข่ายค้ามนุษย์

หรือแม่เล่าจ๋ิว/พ่อเล่าจ๋ิว เป็นผู้ชักชวนให้เพ่ือน

นักเรียนด้วยกันเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ และ 

พบว่ากลุ่มเส่ียงทีท่�างานในร้านคาราโอเกะส่วนใหญ่ 

เป็นผู้ที่จบการศึกษา และส่วนหนึ่งเคยเป็นผู้เสียหาย
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จากการไปค้าประเวณีแล้วกลับมาท�างานในร้าน

คาราโอเกะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู ้ที่ประสบปัญหา

ครอบครัว หย่าร้าง ล้มเหลวในชีวิตครอบครัว  

สภาวะปัญหาทางเศรษฐกจิ หรอืมพีฤตกิรรมท่ีเสีย่ง 

ต่อการเข้าสูปั่ญหาการค้ามนษุย์ ตลอดจนกลุม่เสีย่ง 

ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดหวัดเชียงรายก็ยังพบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษา ซึ่งผลการศึกษา

ครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีบ่งชี้ว ่า  

การขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นปัจจัยผลักดัน 

ให้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ เนื่องจากผลการ

ศึกษาได้ค้นพบว่า ผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาหรือก�าลังศึกษา 

อยู่ในสถานศึกษา

  3. ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีความเชื่อ

ความศรัทธาจากศาสนาใดก็ตามไม่สามารถใช ้

หลักธรรมหรือพระวจนะของพระเจ ้าซึ่งสิ่ง ท่ี 

ยึดเหนี่ยวทางจิตใจมายับยั้งหรือสกัดกั้นไม่ให ้

ผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ได้หรือยับยั้ง

ผูค้้ามนษุย์ไม่ให้แสวงหาประโยชน์จากเพือ่นมนษุย์

ด้วยกัน แม้แต่ผู ้ปฏิบัติธรรมค�าสอนก็ตกอยู ่ใน 

สภาวะความจ�ายอมต่อค่านิยมทางสังคมที่ใช ้ 

เงินตราเป็นตัวตั้ง ไม่สามารถปฏิเสธเงินท�าบุญ 

ทีไ่ด้จากการเข้าสูก่ระบวนการค้ามนุษย์ แต่สามารถ

เปลี่ยนวิธีคิดโดยการน�าเงินบาปมาท�าบุญหรือ

เงินถวายพระเจ้า เพื่อไม่ให้มีความรู้สึกผิดต่อการ 

กระท�าผิดในทางศีลธรรมหรือล้างบาปท่ีส่งผล 

กระทบทางด้านจิตใจของผู้เสียหายหรือผู้ค้ามนุษย์ 

เช่นเดียวกับที่รัฐบาลได้น�าเงินก�าไรท่ีได้จากการ 

ขายสลากกินแบ่งของรัฐบาลมาพัฒนาช่วยเหลือ

สงัคม ซึง่เป็นแนวคดิการเปลีย่นคณุค่าให้เป็นมลูค่า 

ซ่ึงแนวคดิดงักล่าวเป็นการส่งเสรมิสนบัสนนุให้เกดิ

การค้ามนุษย์ 

 4. ขบวนการค้ามนุษย์ได้ปรับเปลี่ยน 

รูปแบบวิธีการท�างาน โดยท�างานเชิงรุกเข้าถึง 

กลุ่มเป้าหมาย ท�าหน้าท่ีเป็นนกัส�ารวจ สรรหาเหยือ่

ในชุมชนต้นทาง เป็นนักสังคมสงเคราะห์ในการ 

ให้ค�าปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่สอดรับกับสภาพ

ปัญหาที่เกิดขึ้น และตรงกับความต้องการของ

คนในชมุชน และท�าหน้าทีแ่ทนส�านกังานจดัหางาน  

ตลอดจนเป็นสถาบันการเงินให้ครอบครัวเหยื่อ 

ได้กูย้มืเงินไปช�าระหนี ้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ให้ก่อน ขบวนการค้ามนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ 

ที่กระท�ากับเหยื่อจากวิธีที่ใช้ความรุนแรง ตรงไป 

ตรงมาเป็นการน�าหลักจิตวิทยามาใช้กับเหยื่อ 

หรือผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยใช้วิธีการ 

ที่เป็นมิตร เป็นคนในครอบครัวที่มีความหวังดี  

ช่วยเหลือเกื้อกูลปกป้องคุ้มครองเหยื่อ และเน้นย�้า

ถงึค่านยิมความกตัญญรูู้คณุ ทีส่�าคญัคอืมตัีวประกนั 

คือครอบครัวของเหยื่อที่ต้นทาง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก

ท่ีเหยื่อ/ผู้เสียหายจะรู้ข้อเท็จจริง และเป็นส่ิงท่ี 

ยากมากส�าหรับเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้ความคุม้ครองช่วยเหลอื

จะได้รับความร่วมมือ ความไว้วางใจ และอกตัญญู

ต่อผู้มีพระคุณในการให้ความร่วมมือในการด�าเนินคดี

เอาผิดกับผู้ค้ามนุษย์ และขบวนการค้ามนุษย์ได้ใช้

เหยือ่/ผู้เสียหายเป็นเคร่ืองมอืด�าเนนิการแทน หรือ

ใช้เหยื่อมาเป็นหุ้นส่วนชีวิต หรือเกี่ยวข้องสัมพันธ ์

ฉันท์ชู้สาว หรือเครือข่ายค้ามนุษย์ และที่ส�าคัญ 

หากเหยื่อ/ผู ้เสียหายมีทัศนคติต่อการค้ามนุษย์

ว่าเป็นเรื่องส่วนตัว การค้ามนุษย์ไม่เป็นปัญหา 

ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ไม่ใช่เป็นการกระท�า

ที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม แต่เป็นเรื่องปากท้อง  

การท�างาน มรีายได้เพ่ือน�าไปเล้ียงชพี และช่วยเหลือ 

ครอบครวั จงึเป็นประเดน็ทีท้่าทายในการปราบปราม

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และข้อควรค�านึงถึง
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ในการก�าหนดกลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์

 5. ผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็น

ผู้ถูกกระท�า ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ รักษา

ฟื ้นฟูเยียวยาให้กลับคืนสู ่สังคม แต่ผู ้ค้ามนุษย ์

เป็นผู้กระท�าความผิดทางกฎหมายฐานค้ามนุษย์ 

ถูกลงโทษทางกฎหมาย และกระท�าความผิดต่อ

เพื่อนมนุษย์ในสังคมในฐานกระท�าผิดกฎกติกา

การอยู่ร่วมกันในสังคมที่กระท�าต่อเพื่อนมนุษย์

อย่างโหดร้ายทารุน กดขี่ ขืนใจ ข่มเหงเยี่ยงทาส 

เอารัดเอาเปรียบ เป็นพฤติกรรมเบ่ียงเบนผิดวิสัย

เยี่ยงมนุษย์ธรรมดา แต่กลับไม่ได้การบ�าบัดฟื้นฟู 

เยียวยาทางด้านสจิตใจและปรับทัศนคติในการ 

กระท�าการค้ามนุษย์ อีกท้ังในระหว่างท่ีถูกลงโทษ

จ�าคุกทางกฎหมายให้อยู ่ร ่วมกันกับนักโทษที่ม ี

ความผิดหนัก ส่งผลให้ผู้ค้ามนุษย์ได้แลกเปลี่ยน

ถ่ายทอดประสบการณ์ที่มียุทธวิธีที่แยบยลกว่าเดิม 

เม่ือออกมาใช้ชีวิตอยู ่ในสังคมที่มีค่านิยมใช้เงิน 

เป็นตัวตั้งหรือสังคมวัตถุนิยมบริโภคนิคมแบบเดิม 

อันอาจท�าให้เด็กเยาวชน กลุ่มเสี่ยงเสี่ยงต่อการ 

ตกเป็นผู้เสียหายของขบวนการค้ามนุษย์ได้ง่าย

มากยิ่งขึ้น

 การค้นพบใหม่จากการวิจัย

 1. การขาดโอกาสทางการศกึษา การไม่ได้ 

รับการศึกษา มิได้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สนับสนุน 

ให้เข้าสู ่กระบวนการค้ามนุษย์ เนื่องจากพบว่า  

ผูเ้สยีหายจากการค้ามนุษย์ท่ีให้ข้อมลู จ�านวน 32 คน  

ร้อยละ 59 เป็นผู้ท่ีได้รับการศึกษา ก�าลังศึกษา 

ในสถานศึกษา และถูกออกจากโรงเรียนกลางคัน 

และกลุ่มเสี่ยงที่ท�างานในร้านคาราโอเกะ จ�านวน 

25 คน ซึ่งส่วนใหญ่เคยเป็นผู ้เสียหายจากการ 

ค้ามนุษย์และกลับมาท�างานในร้านคาราโอเกะ  

ร้อยละ 72 เป็นผู้ได้รับการศึกษา ถูกออกจาก

โรงเรียนกลางคัน ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการศึกษา ก�าลัง

ศึกษาทั้งเด็กหญิงและเด็กชายเสี่ยงต่อการเข้าสู ่

กระบวนการค้ามนุษย์

 2. องค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ชายแดน

จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อ 

ลูกหญิงและชุมชน อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

มุ ่งเน้นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด ้านการป้องกัน 

(Prevention) เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ 

ต้นเหตุเป็นส�าคัญ โดยฝึกอบรมสร้างผู้น�าเยาชน 

ลุ่มน�า้โขง (Mekong Youth Net: MYN) 6 ประเทศ

ในอนุภาคลุ่มน�้าโขง ได้แก่ ไทย เมียนมา จีน ลาว 

กมัพชูา เวยีดนาม หลกัสตูร 1 ปี เพือ่กลบัไปท�างาน 

เป็นเครือข่ายในการป้องกันที่ประเทศต้นทาง  

โดยความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายในประเทศ

ต้นทาง และอบรมเยาวชนไทยใหญ่เพือ่ความปลอดภยั

ในการย้ายถ่ิน (Shan Youth Safety Training to 

End Risk Migration : SYSTERM) เป็นการจัดการ

ศกึษาให้แก่กลุ่มเยาวชนไทยใหญ่ในรัฐฉาน ประเทศ

เมยีนมาร์ หลักสูตร 6 เดือน เพ่ือป้องกนัการย้ายถ่ิน

ทีต้่นทาง และการย้ายถิน่อย่างปลอดภยั ตลอดจน

เป็นเครือข่ายต่อต้านการค้ามนษุย์ท่ีประเทศต้นทาง

 3. องค์กรเครือข ่ายภาคเอกชน โดย

โครงการบ้านพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กชนเผ่า 

ลุม่น�า้โขง ร่วมกบัทมีสหวชิาชพี ได้ขบัเคลือ่นกลยทุธ์

ด้านการช่วยเหลือ (Protection) โดยมุ่งเน้นการใช้

กจิกรรมบ�าบดั ฟ้ืนฟู เยยีวยา ทางร่างกายและจิตใจ

กบัผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย์ทีไ่ด้รบัการช่วยเหลอื

ให้กลับสู่สภาพเดิม ก่อนคืนสู่สังคม ที่หลากหลาย

และสอดรับกับสภาพปัญหา ได้แก่ วารีบ�าบัด กีฬา

บ�าบัด ธรรมชาติบ�าบัด ศิลปบ�าบัด เกษตรบ�าบัด 

และครอบครัวบ�าบัด เพื่อปรับทัศนคติ สร้างความ 
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เข้าใจ เป็นการป้องกันเพื่อมิให้ตกเป็นผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ซ�้า เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจาก 

เครือข่ายภาครัฐที่มุ ่งเน้น การรักษาทางด้าน 

การแพทย์ จิตวิทยาบ�าบัด คลีนิคบ�าบัด เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1.1 ผลั กดัน ให ้มี การบรรจุ เรื่ อ ง  

สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก และปัญหาการค้ามนุษย ์

ไว้ในหลกัสตูรของสถานศกึษาทกุระดบัชัน้

  1.2 รัฐบาลควรผลักดันให้ประเทศ 

ในภูมิภาคอาเซยีนมกีฎหมายกลางในระดบัภมูภิาค

ท่ีเปรียบเสมือนธรรมนูญของชาวอาเซียน โดยมี 

บทนิยามของการค้ามนุษย์ที่ ใช ้ยึดเป ็นกรอบ 

การตีความการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการ 

ค้ามนษุย์ร่วมกนั

  1.3 ส่งเสรมิสนบัสนนุให้มกีารป้องกนั

และแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ และม ีSave Shelter 

เพื่อเตรียมความพร้อมและคุ ้มครองช่วยเหลือ 

ผู้เสียหายฯ ในการส่งกลับคืนสู่ภูมิล�าเนาประเทศ

ต้นทางของเมอืงคูข่นาน (Twin City)

 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิติั

  2.1 หน่วยงานในระดบัจงัหวดัร่วมกนั 

บูรณาการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพ  

สร้างรายได้ในชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงในการ

ด�ารงชพี

   2.2 เพิ่มมาตรการในการสอดส่อง 

ตรวจตรา และตรวจสอบ จดัระเบยีบสงัคมในสถานที ่

สุ่มเสี่ยง หอพัก ธุรกิจแอบแฝง และสถานบันเทิง 

ทุกประเภท

  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีศูนย์การ

เรียนรู้แก่ผู้เดินทางอพยพย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย 

ท่ีชายแดน (Crosse Border)
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