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เดือนเมษายน2551 เกิดเหตุการณ์ชวนให้ตระหนก
สำหรับสังคมไทย เพราะมีการพบศพแรงงาน
ข้ามชาติจากประเทศพม่าที่หลบหนีเข้าเมืองไม่ถูก
กฎหมายจำนวน54คน เป็นชาย17คนและหญิง
37คนรวมถึงมีผู้บาดเจ็บอีก21คนจากจำนวน
แรงงานข้ามชาติจากพม่าทั้งหมด121คน ในรถ
บรรทุกที่ดัดแปลงเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็น
ผนวกเข้ากับข่าวดังระดับโลกเรื่องชาวโรฮิงญา
ที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยทางเรือในพื้นที่จังหวัด
ระนอง ถูกเจ้าหน้าที่ทหารไทยผลักดันให้กลับไป
เผชิญความตายกลางทะเลนำไปสู่คำถามว่าเรื่อง
เหล่านี้เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ ในประเทศไทย
อย่างไร?

กรณี 54 ศพ จากประเทศพม่า เป็นเพียง  
ยอดภูเขาน้ำแข็งของขบวนการค้ามนุษย์ 

แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ มีนายหน้าพาลักลอบเดินทางมาจาก
แพปลาแห่งหนึ่งในจังหวัดระนอง เพื่อเดินทางไปทำงาน
ที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ระหว่างที่รถได้แล่นมาถึงบริเวณ
บ้านบางกล้วยนอกหมู่ที่ 3ต.นาคาอ.สุขสำราญจ.ระนอง
พบว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนมากที่ต่างเบียดเสียดอย่างแออัด
อยู่ในพื้นที่แคบๆ ได้เสียชีวิตลงเนื่องจากขาดอากาศหายใจ
นานกว่า 1-2ชั่วโมงทำให้คนขับรถต้องหยุดรถและหลบหนี
ความผิดไปในที่สุด

กรณีนี้ไม่ใช่เหตุการณ์แรกและไม่ใช่เหตุการณ์สุดท้ายสำหรับ
การย้ายถิ่นข้ามชาติ1 ที่ไม่ปลอดภัยเช่นนี้ หากย้อนหลังไปดู
กรณีแรกๆที่คล้ายคลึงกับกรณี54ศพคือ เมื่อปี2538 เกิด
กรณีรถบรรทุกขนคนงานจากประเทศพม่าร่วมร้อยคนถูกอัด
แน่นในรถบรรทุกคลุมผ้าใบแน่นหนาออกจากจากระนองเพื่อ
ไปภูเก็ตแต่เมื่อรถไปถึงจังหวัดพังงาก็เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ในรถ
คลอกคนงานตาย30กว่าคนที่เหลือบาดเจ็บสาหัสร่วม 50
คนและหากพิจารณาย้อนหลังช่วงพ.ศ.2549-2551ที่ผ่านมา
พบว่าได้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อย
ถึง14ครั้ง(ที่สามารถตรวจสอบได้)มีแรงงานข้ามชาติเสียชีวิต
106คนบาดเจ็บ149คนสูญหาย15คน2

เหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการเอารัดเอาเปรียบจากผู้จ้าง
และจากผู้ลักลอบขนแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทย3
ประมาณมากกว่า20ปีแล้วที่มีผู้อพยพข้ามชาติจากประเทศ
เพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาทำงานในบ้านเรา ด้วยเหตุผลจาก
โครงสร้างการเมืองและทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
ที่ เป็นแรงผลักให้ผู้คนย้ายถิ่นออกจากบ้านเกิด ผนวกกับ
ความต้องการแรงงานระดับล่างของธุรกิจต่างๆ ในบ้านเรา
ที่เป็นปัจจัยดึงดูดให้แรงงานเหล่านี้มุ่งหวังเข้ามาแสวงหาโอกาส
ชีวิตที่ดีกว่า
น่าสนใจว่า จนถึงบัดนี้ประเทศไทยก็ยังไม่มีนโยบายเกี่ยวกับ
แรงงานข้ามชาติที่ชัดเจน มีแต่นโยบายจัดการผู้อพยพที่
ลกัลอบเขา้เมอืงมาทำงานไมถ่กูกฎหมายทำใหเ้กดิการคอรปัชัน่
อยา่งกวา้งขวางในการขนคนเขา้มาทำงานและเกดิเปน็ขบวนการ
ลักลอบค้ามนุษย์ข้ามชาติ จนประเทศไทยถูกตราว่าเป็น
ศูนย์กลางการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
(ครอบคลุม6ประเทศคือไทยพม่ากัมพูชาลาวเวียดนาม
และมณฑลยูนนานของประเทศจีน) และเป็นศูนย์กลางการค้า
มนุษย์ไปในเวลาเดียวกัน4

ปรากฏการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เป็นการ
เคลื่อนย้ายในลักษณะของการลักลอบเข้าเมืองอย่างไม่ถูก
กฎหมาย เกี่ยวข้องกับขบวนการนำพาหรือลักลอบขนแรงงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านของประเทศ
ไทยที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
และหลังจากเหตุการณ์กรณีแรงงานข้ามชาติเสียชีวิตระหว่าง
ลักลอบเข้ามาทำงานที่ระนองในครั้งนี้เอง

8กรณี54ศพจากประเทศพม่าถึง
กรณีโรฮิงญา…เป็นการค้ามนุษย์หรือไม่?
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ประจวบกับในตอนปลายปี 2551ต่อต้นปี 2552สำนักข่าว
ต่างประเทศตีข่าวเรื่องชาวโรฮิงญาที่เดินทางเข้าประเทศไทย
โดยทางเรือในพื้นที่จังหวัดระนองแต่ถูกเจ้าหน้าที่ทหารไทย
ผลักดันให้กลับไปเผชิญความตายกลางทะเล โดยในข่าวได้
สัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตให้ข้อมูลว่าถูกผลักดันกลับไปในภาวะที่
ยากลำบากและถูกทำร้าย5ซึ่งกลายเป็นประเด็นร้อนต่อรัฐบาล
ไทยไม่น้อยหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวสื่อและภาครัฐบาง
ส่วนได้พยายามจะเชื่อมโยงต่อการลักลอบเดินทางเข้าประเทศ
ไทยว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน6

ทำให้เกิดความสนใจจากรัฐบาล และภาคประชาสังคม  
ที่ทำงานเกี่ยวข้องเรื่องผู้อพยพข้ามชาติ รวมถึงชาวบ้าน
ทั่วไป ต่อประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้นมาก 

เส้นคาบเกี่ยวของการค้ามนุษย์กับการค้าแรงงาน  

การลักลอบขนแรงงานข้ามชาติและการค้ามนุษย์นั้น เป็นความ
คาบเกี่ยวระหว่างเรื่องของการนำพาหรือการค้ามนุษย์กับการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน เห็นได้จากการที่รัฐบาลได้มองกรณีการ
เสียชีวิตของแรงงานข้ามชาติจากพม่า 54ศพ เป็นเรื่องของ
การค้ามนุษย์ดังเช่นการให้สัมภาษณ์ของนายนพดลปัทมะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นว่า “รัฐบาล
ไทยจะร่วมมือกับรัฐบาลพม่าในการปราบปรามการค้ามนุษย์
ข้ามชาติซึ่งรัฐบาลไทยอยู่ในระหว่างการหารืออย่างใกล้ชิดกับ
รัฐบาลพม่าในการยกร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ และความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาแรงงานผิด
กฎหมายพม่าในไทยตามบันทึกความเข้าใจที่ไทยกับพม่าได้
ลงนามไปแล้ว”7
ด้วยกระแสประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์ในระดับสากลที่ผลักดัน
ให้นานาประเทศหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์
สำหรับประเทศในภูมิภาคอาเซียนก็ให้ความใส่ใจเรื่องนี้มาอย่าง
ต่อเนื่องมากกว่า10ป8ีคือ

l	พ.ศ.2540 ปัญหาการค้าสตรีและเด็กได้รับการ
กล่าวถึงครั้งแรกโดยผู้นำอาเซียนในการประชุมผู้นำ
อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ กำหนดให้มีแนว
ปฏิบัติและมาตรการความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาของภูมิภาคซึ่งรวมถึงการค้าสตรีและเด็ก 

l	พ.ศ.2541ผู้นำอาเซียนได้รับรองแผนปฏิบัติการ
ฮานอยแผนดังกล่าวเรียกร้องให้มีการเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการต่อต้านการค้าและการกระทำ
รุนแรงต่อสตรีและเด็ก

l	พ.ศ.2547ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 ที่
เวียงจันทน์ได้ให้การรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
ความรว่มมอืในการตอ่ตา้นการคา้มนษุย์

อย่างไรก็ตาม การมองปรากฏการณ์เรื่องการค้ามนุษย์ใน
ประเทศไทยก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ยังคงเป็นการมองไปที่

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีและเด็ก และนิยามการค้ามนุษย์
เฉพาะในเรื่องของการแสวงประโยชน์ทางเพศเท่านั้นโดยผู้หญิง
และเด็กเท่านั้นที่ถือว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ดูได้จากการ
ทำบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานร่วมกันเช่น 

l	พ.ศ.2542มีการลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกรณีการค้าหญิงและ
เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

l	พ.ศ.2546 จัดทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินการกรณีการค้าหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ
ของการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2)บันทึกข้อตกลง เรื่อง
การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
เอกชนกรณีการคา้เดก็และหญงิและบนัทกึขอ้ตกลง
เรื่องแนวทางการดำเนินงานขององค์กรเอกชนที่
เกี่ยวข้องในการดำเนินการกรณีการค้าเด็กและหญิง

l	พ.ศ.2546จัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา เรื่องความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัด
การค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือเหยื่อการค้า
มนุษย์

l	พ.ศ.2547 จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์

l	พ.ศ.2548จัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือ
ต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.2551
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนพ.ศ.2551กฎหมายฉบับนี้
ห้ามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ รวมทั้งการค้ามนุษย์เพื่อใช้
แรงงานซึ่งครอบคลุมถึงการค้าทารก เด็กผู้หญิงผู้สูงอายุ
และผู้ชายด้วยกฎหมายกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดและเป็น
โทษหนักเหมือนกับอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งจะแตกต่างจาก
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ฉบับเดิม
แต่เมื่อหันกลับไปมองเหตุการณ์แรงงานข้ามชาติที่เสียชีวิตถึง
54ศพในระหว่างการลักลอบเดินทางเข้ามาทำงานที่กล่าวมา
ข้างต้นนั้น ได้นำมาซึ่งข้อถกเถียงต่อเรื่องการค้ามนุษย์ว่าพวก
เขา/เธอเหล่านั้นเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือไม่แม้ท้ายที่สุด
คำตอบจะออกมาในลักษณะที่บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใน
ขณะที่ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับใหม่
ยังไม่มีผลบังคับ จึงต้องใช้กฎหมายฉบับเดิม แต่ในแง่ข้อ
ถกเถียงก็แบ่งเป็นสองกลุ่มคือ เข้าข่ายเหยื่อของการค้ามนุษย์
และไม่เข้าข่าย
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ต่อประเด็นนี้ นายวิทิต มันตาภรณ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
ชื่อดังที่ทำงานในระดับนานาชาติ ให้ความเห็นว่า 
“การถกเถียงในประเด็นข้างต้นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้เสียหาย
ว่าเป็นเหยื่อหรือไม่เป็นเหยื่อนั้น ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่เราเกิด
ความสับสนเพราะจะช่วยให้เราจำเป็นต้องหาความกระจ่าง  
ต่อเรื่องนี้ ทั้งการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ผู้แทนในการ  
เรียกร้องให้เหยื่อ และการช่วยเจ้าหน้าที่ให้ทำงานสะดวกขึ้น 
โจทย์สำคัญคือ ทำอย่างไรถึงจะทำให้วิธีการของแต่ละฝ่าย  
สามารถมาบรรจบกันได้ ในทัศนะเจ้าหน้าที่ คือ สันนิษฐานไว้
ก่อนว่าแรงงานกลุ่มนี้ผิดกฎหมาย ฉะนั้นก็ดำเนินการฟ้องและ
ส่งกลับ โดยใช้กฎหมายเรื่องคนเข้าเมืองเป็นตัวตั้ง ... ข้อเสนอ
ของผมคือ ต้องใช้การสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ที่ได้รับผล
กระทบเป็นเหยื่อ และต้องใช้กระบวนการในรูปแบบ
สวัสดิการสังคมเข้ามากำกับดูแล ดังนั้น มีความจำเป็น  
ที่ต้องมีคำสั่งที่ชัดเจนว่าเมื่อพวกเขาเป็นเหยื่อ จะต้องมีการ  
โอนการทำหน้าที่เหล่านี้จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปยัง  
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ”9 

บทบาทของ ‘นายหน้า’   
กับการลักลอบขนแรงงานข้ามพรมแดน 

จากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ.2551 ที่ให้คำนิยามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หมายถึง 
บุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกกระทำอย่างหนึ่งอย่าง
ใด คือ จัดหา / ซื้อ / ขาย / จำหน่าย / พามาจาก / ส่งไปยัง  
ที่ใด / หน่วงเหนี่ยว / กักขัง / จัดให้อยู่อาศัย / รับไว้ โดยวิธี
การอย่างหนึ่งอย่างใด คือ ข่มขู่ / ใช้กำลังบังคับ / ลักพาตัว / 
ฉ้อฉล / หลอกลวง / ใช้อำนาจโดยมิชอบ โดยให้เงินหรือ  
ผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบอย่างหนึ่งอย่างใด คือ การแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณี / การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือ
สื่อลามก / การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ / การเอาคนลงเป็น
ทาส / การนำคนมาขอทาน / การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ / 
การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า / การอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  
อันเป็นการขูดรีดบุคคล  
เหน็ไดว้า่ การลกัลอบขนแรงงานขา้มพรมแดน กบัการคา้มนษุย ์  
มีความคาบเกี่ยวกันสูงมาก เนื่องจากทั้ง 2 กระบวนการต้องมี
นายหน้าเข้ามาเป็นตัวหลักสำคัญ เพราะแรงงานข้ามชาติไม่
สามารถย้ายถิ่นแบบถูกกฎหมายได้ ทำให้ตัวแรงงานเองต้อง
ย้ายถิ่นผ่านการมีเครือข่ายนายหน้า เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงานได้ทำการวิจัยเชิงลึก เรื่องกระบวนการเข้าสู่การค้า
มนุษย์ในแรงงานข้ามชาติ พบว่า มีรูปแบบการค้ามนุษย ์ 
จำนวนมาก ในรูปแบบการจัดหา นำพา การเอารัดเอาเปรียบ 
การแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานและการปิดกั้นอิสระ
เสรีภาพ รวมถึงการบังคับในรูปแบบอื่นๆ10 โดยงานวิจัยนี้  
ได้จำแนกประเภทของนายหน้าไว้อย่างน่าสนใจ คือ  
 

1.  นายหน้านำพาข้ามพรมแดน หมายถึง คนที่พาข้าม
พรมแดนมายังประเทศไทย โดยเป็นธุระจัดการเรื่องการ
เดินทาง ซึ่งคิดค่าใช้จ่ายแล้วแต่ความยากลำบากของ  
เส้นทาง  

2.  นายหน้าหางาน/ส่งคนเข้าโรงงาน ส่วนใหญ่เป็นคน  
ต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานและรู้จัก
กับเจ้าของกิจการ สามารถพูดภาษาไทยได้ดี ซึ่งการเก็บ
ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับประเภทงาน  

3.  นายหน้าเคลียร์ เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งคนกลุ่มนี้รู้จักกับ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลบางคนและเป็นผู้กว้างขวางในแวดวง
แรงงานข้ามชาติ โดยจะทำหน้าที่เจรจาต่อรองเมื่อแรงงาน
ถูกจับ โดยคิดค่าจัดการประมาณ 5,000-10,000 บาท 

4.  นายหน้าทำบัตร/เอกสาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไทยที่
มีความรู้ในกระบวนการทำเอกสาร เช่น ใบอนุญาตทำงาน 
ใบทะเบียนราษฎร บัตรสุขภาพ โดยแต่ละครั้งจะเพิ่มค่า  
ใชจ้า่ยมากกวา่ความเปน็จรงิ 1-2 เทา่ เชน่ คา่ทำใบอนญุาต  
ทำงานและบัตรสุขภาพปกติเสียคนละ 3,800 บาท แต่หาก
ผ่านนายหน้าต้องจ่ายประมาณ 5,000-10,000 บาท  

5.  นายหน้าส่งคนกลับบ้าน โดยคนกลุ่มนี้รู้จักกับเจ้าหน้าที่
รฐัท่ีผลกัดนัคนตา่งชาตกิลบัภมูลิำเนา หากแรงงานตอ้งการ  
เดินทางกลับประเทศไทยอกีก็สามารถทำได้ แต่ต้องเสยีเงิน
ประมาณ 2,000-3,000 บาท 

6.  นายหน้าพาไปโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้าม
ชาติที่พูดภาษาไทยได้ หรือคนไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชน
เดียวกับแรงงานข้ามชาติ หากแรงงานเจ็บป่วยจนต้องเข้า
โรงพยาบาล แต่ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้และไม่มคีวามรู้
ขั้นตอนต่างๆ ในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล 
นายหน้ากลุ่มนี้จะเป็นผู้อาสาพาไป โดยคิดค่าใช้จ่าย  
ครั้งละ 500 บาท 

7.  นายหน้าเงินกู้ มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติซึ่งจัดบริการ
เงินกู้นอกระบบในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 20-30 บาท  

8.  นายหน้าส่งเงินกลับบ้าน ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาต ิ 
ซึ่งมีฐานะค่อนข้างดี มีโทรศัพท์มือถืออยู่ประเทศต้นทาง 
หากแรงงานข้ามชาติรายใดต้องการใช้บริการส่งเงินกลับ
บ้านในประเทศต้นทาง นายหน้าจากฝั่งไทยจะโทรศัพท์ไป
บอกเครือข่ายที่ประเทศต้นทางเพื่อจ่ายเงินก้อนเท่าที่
แรงงานต้องการส่งกลับ แล้วหักเปอร์เซ็นต์จากยอดเงิน
ประมาณร้อยละ 10-20 

9.  นายหน้ารับช่วง (Sub-Contractor) เป็นคนคุมงานที่  
ส่งคนงานไปตามโรงงานต่างๆ นายหน้ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่
เป็นคนไทยที่มีอิทธิพล  

10.  นายหน้าค้ามนุษย์ เป็นกลุ่มคนที่เป็นธุระจัดหา นำพา
แรงงานมาเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ เช่น บังคับ
ค้าประเวณี บังคับให้ทำงาน ซึ่งมีการบังคับขู่เข็ญและ
ทำร้ายร่างกาย   
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ฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าการมีนายหน้า ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง
เป็นการค้ามนุษย์เสมอไปการค้ามนุษย์จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อต้อง
มีการหลอกลวงแรงงานไปทำงานที่อื่นแต่กรณีแรงงานข้ามชาติ
3สัญชาติเป็นเรื่องยากที่จะบอกตรงไปตรงมาเนื่องจากมีน้อย
คนมากที่จะทราบว่าตนเองมาทำงานอะไรที่ประเทศไทยและ
การออกจากบ้านของพวกเขาไม่ใช่แค่เพียงปัจจัยทางเศรษฐกิจ
เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ทำให้
คนต้องอพยพย้ายถิ่นออกมาฉะนั้นการที่แรงงานไม่อาจทราบ
ล่วงหน้าถึงสภาพการทำงานและไม่สามารถควบคุมสภาพนี้ได้
ก็เป็นการยากที่จะพูดได้ว่าเป็นการค้ามนุษย์
สถานการณ์เหล่านี้คือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
เรื่องการค้ามนุษย์ ทั้งเรื่องนายหน้าที่จะเป็นญาติพี่น้องและ
เพื่อนสนิทหรือเกิดจากความยินยอมสมัครใจเอง ส่วนการ
ใช้กำลังการลักพาตัวการบังคับและการล่อลวงนั้นพบน้อยลง

ช่วยเหลือชาวพม่า 300 คน ที่ถูกบังคับใช้แรงงานออกมา
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่รัฐระบุให้แรงงานชาย 20 
คน ที่รวมอยู่ในกลุ่มแรงงาน 74 คน ถูกพิจารณาว่าเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วย และให้ส่งตัวไปยังที่พักพิง
ชั่วคราวของรัฐบาลอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ได้ใส่กุญแจมือและ
กักขังแรงงานชายพม่ารายอื่นๆที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไว้
ที่โรงงานและส่งตัวไปยังห้องขังเพื่อรอการส่งตัวกลับประเทศ11

โรฮิงญา : ภาพสะท้อนความซับซ้อนและสับสน
ของการค้าแรงงาน การค้ามนุษย์   
และผู้หนีภัยความตาย 

หากมองดูรากเหง้าของประเด็นชาวโรฮิงญาทีต่้องเดินทางเข้ามา
ประเทศไทยโดยมีจุดมุ่งหมายทั้งต้องการหางานทำต้องการ
หลบหนีจากการละเมิดสิทธิในประเทศต้นทาง คือ พม่า

และต้องการเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆ ที่เป็น
ประเทศมุสลิมโดยเฉพาะมาเลเซียนั้น ชัดเจนว่า
กรณีโรฮิงญามีความซับซ้อนของสถานะของกลุ่ม
มากกว่าคือทั้งในฐานะที่เป็นแรงงานข้ามชาติ
เหยื่อของการค้ามนุษย์ และผู้หนีภัยความตาย
ความซับซ้อน/ซ้อนทับของสถานะนี้เองทำให้มุม
มองต่อเรื่องนี้มีหลากหลายและนำมาซึ่งวิธีคิด
หรือทำความเข้าใจต่อปัญหาของชาวโรฮิงญาที่
เดินทางออกจากประเทศพม่ารวมทั้งแนวปฏิบัติ
ต่อกลุ่มคนดังกล่าว ตามแต่ที่หน่วยงานหรือ
บุคคลนั้นๆ จะเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
กรอบคิดหลักของผู้กำหนดนโยบายโน้มเอียงไป
ในมิติของด้านความมั่นคงเป็นหลักก็ทำให้การ
ปฏิบัติต่อเรื่องดังกล่าวเน้นการแก้ไขปัญหาโดย
การผลักดันส่งกลับเป็นหลัก ต่อประเด็นนี้
นายสุนัย ผาสุขผู้ประสานงานปรึกษาองค์กร
ฮิวแมนไรท์วอทช์ประจำประเทศไทยชี้ให้เห็น
ภาพว่า12
“การปฏิบัติต่อโรฮิงญา ขณะนี้ไม่สอดคล้องกับ
สภาพจริงๆ ของโรฮิงญา เพราะโดยสภาพแล้ว
ทันทีที่ข้ามแดนเข้ามาอย่างไม่มีกระบวนการ 
ถือว่าเข้ามาโดยผิดกฎหมาย ต้องเข้าแดนด้วย

กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ถ้าเข้ามาแล้วจับกุม
ได้ต้องส่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อ

ส่งตัวขึ้นศาล เมื่อพบว่ามีการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต้องส่ง
กลับไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง สิ่งที่ประเทศไทยปฏิบัติกับ  
ผู้ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทุกกลุ่ม ไม่เฉพาะโรฮิงญา 
เป็นการปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับจาก
นานาชาติพอสมควร ยังดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ แต่การ
ปฏิบัติกับโรฮิงญาของไทยหลังจาก 19 กันยายน 2549 เป็นต้น
มาเปลี่ยนไป เพราะมีมิติความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ต้อง
บอกว่าเป็นการเข้าใจผิดและเป็นสมมุติฐานที่ผิดโดยฝ่ายความ

แต่พบว่าปัญหาจะเป็นเรื่องของการจ้างงานและสภาพการ
ทำงานที่ไม่ตรงกับที่บอกก่อนการย้ายถิ่นซึ่งจะพบได้มากขึ้น
เช่น มีการบังคับใช้แรงงานในภาคเกษตร โรงงาน ธุรกิจ
ก่อสร้างธุรกิจประมงและอาหารแปรรูปจากสัตว์ทะเลคนรับใช้
ตามบ้าน และขอทาน ในกลุ่มนี้มีแรงงานเด็กรวมอยู่ด้วย
ซึ่งอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์คือมีค่าแรงถูกและสามารถแสวง
ประโยชน์ได้ง่าย
ดังเช่นเหตุการณ์เดือนมีนาคมพ.ศ.2551 เจ้าหน้าที่ได้บุกเข้า
ค้นโรงงานผลิตอาหารกุ้งแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร และ
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มั่นคงว่า ชาวโรฮิงญามีผลกระทบต่อความมั่นคง ทั้งที่ความจริง
บุคคลเหล่านี้ต้องการเดินทางผ่านไทยเพื่อเข้าไปยังมาเลเซีย” 
นอกจากนั้นแล้วสุนัยยังได้เชื่อมให้เห็นถึงปัญหาของการค้า
มนุษย์ในกลุ่มโรฮิงญา ไว้อย่างน่าสนใจว่า “นายหน้าจะได้ค่าตัว
จากการขายโรฮิงญา ประมาณ 2-3 หมื่นบาท ต่อคน ส่วน  
โรฮิงญาก็ต้องจ่ายค่าตัวเช่นกัน โดยอาจจะจ่ายด้วยการกู้หนี้  
ยืมสินหรือบางคนก็เป็นหนี้ล่วงหน้า พวกเขาจึงมีภาระที่จะต้อง
ไปถึงปลายทางให้ได้ เพราะหลังจากที่ใช้หนี้นายหน้าหมด เงินที่
เหลือก็เก็บ สถานการณ์จึงบีบบังคับเพื่อไปให้ถึง เมื่อถูกจับและ
ส่งกลับไม่ว่าทางบกหรือทางทะเล พวกนี้ก็จะดั้นด้นกลับมาอีก 
เมื่อถูกจับและค้นตัวตามตัวจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ นั่นคือ เบอร์
ติดต่อนายหน้า หากจะไล่เบี้ยนายหน้าเหล่านี้มีเยอะแยะเต็มไป
หมด มีทั้งคนโรฮิงญา คนไทย คนมาเลเซีย หากไล่ตามเบอร์  
ก็สามารถไล่จับนายหน้าได้ทั้งหมด เราก็จะสามารถตัดตอน
การค้ามนุษย์ได้ แต่ตอนนี้เราไปตอบโจทย์ผิด มองว่าโรฮิงญา
เป็นภัยด้านความมั่นคง จริงๆ ไม่ใช่ กลุ่มที่เป็นภัยต่อความ
มั่นคง คือ “นายหน้า” ที่ควรต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย”  
ขณะเดียวกัน ด้วยปัจจัยที่ประเทศพม่าปฏิเสธสถานะความ  
เปน็พลเมอืงของโรฮงิญา ทำใหก้ลไกในการคุม้ครองชาวโรฮงิญา 
รวมถึงการใช้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคอาเซียนในการ
แก้ไขปัญหานี้อาจจะไม่สามารถกระทำได้ เพราะชาวโรฮิงญา
เหล่านี้ไม่มีสถานะเป็นพลเมืองของประเทศพม่า ซึ่งก็อาจจะเข้า
ข่ายไม่ได้เป็นพลเมืองในกรอบความร่วมมือของอาเซียนด้วย
เช่นกัน 
เมื่อปัจจัยทั้งในประเทศต้นทาง และสถานะของชาวโรฮิงญา  
ที่มีความซับซ้อนเช่นนี้แล้ว ทำให้เกิดคำถามต่างๆ ตามมาว่า 
เราจะสามารถแยกสถานะที่ ทั บซ้ อนของคนกลุ่ มนี้ ได ้ 
หรือไม่ หรือเราควรจะแสวงหามุมมองใหม่ต่อประเด็นดังกล่าว 
ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิติที่จะใช้ทำความเข้าใจสถานะที่ทับ
ซ้อนเช่นนี้ยังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสถานะผู้หนี
ภัยความตาย และแรงงานข้ามชาติ แนวทางการดำเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐที่เน้นเรื่องความมั่นคงของรัฐ โดยการใช้วิธี
การผลักดันออกโดยทันทีนั้น ชวนให้ตั้งคำถามสำคัญว่า มีส่วน
ในการผลักดันให้เกิดขบวนการค้ามนุษย์ และผลักดันให้คน
เหล่านี้กลายเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์โดยทางอ้อมหรือไม่  

เราจะข้ามพ้นความซับซ้อน


เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้อย่างไร?



เพราะภาพรวมของการลักลอบขนแรงงานข้ามชาติ และการ  
ค้ามนุษย์ ดูจะเป็นภาพที่ดูสับสนและซับซ้อน มองไม่เห็นรอย
แบ่งที่ชัดเจนของสถานะต่างๆ หรือบางครั้งแม้จะเห็นชัด แต่
กลับดูพร่ามัวลงไปอีก เหตุการณ์การลักลอบขนแรงงานข้าม
ชาติจนนำไปสู่เหตุโศกนาฏกรรม สะท้อนให้เห็นความพร่าเลือน
ของความเป็นผู้อพยพที่แสวงหางานทำ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า กับ
เหยื่อของการค้ามนุษย์ที่ต้องนำพาให้พวกเขามาอยู่ในสภาพ  
ไม่พึงปรารถนา ภาพการเข้าช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ ทั้งเด็ก   

ผู้หญิงและผู้ชาย ที่ตั้งคำถามต่อกลไกการคุ้มครองที่จะทำให้
ก้าวพ้นการละเมิดต่อพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า ภาพชาวโรฮิงญา  
ที่ชวนตั้งคำถามต่อภาพซ้อนกันของสถานะในตัวคนคนหนึ่ง 
แล้วเราจะข้ามพ้นไปอย่างไร? 
ประการแรก ในภาวะที่โลกหมุนเร็วขึ้นด้วยแรงผลักของ  
โลกาภิวัตน์ การเดินข้ามพรมแดนของรัฐของผู้คนย่อมง่าย และ
ก็เป็นช่องทางที่ผู้คนที่จะแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ
และการเมือง โดยเฉพาะคนยากจนในประเทศเพื่อนบ้านย่อม  
มีมากขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ แน่นอนในภาวะที่พรมแดนของรัฐ  
ถูกปิดด้วยอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ ขบวนการค้ามนุษย์ รวมถึง
นายหน้า ที่จะนำพาผู้คนข้ามพรมแดนเข้ามาก็ย่อมจะเกิดขึ้น 
และสร้างความเสี่ยงแก่คนที่เดินทางข้ามประเทศ สิ่งที่รัฐไทย
และสังคมจะต้องพิจารณาอย่างจริงจัง คือ ทำอย่างไรให้การ
เดินทางข้ามพรมแดนของผู้คนทั้งหลายเป็นการเดินทางที่
ปลอดภัย เป็นการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย แน่นอนย่อมต้องพูดถึง
เรื่องของนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติที่มีการวางแผน
ระยะยาว และมองทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นอย่างรอบ
ด้านด้วย 
ประการที่สอง การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อกรณีการ
ช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ จะต้องไม่มีช่องทางที่ไปละเมิด
สิทธิซ้ำซ้อนต่อตัวผู้ถูกค้า ขณะเดียวกันก็จะต้องมองในมิติที่
พวกเขาเหล่านั้นข้ามพรมแดนเข้ามาเป็นแรงงานที่แสวงหางาน
ทำเพื่อชีวิตทีดีกว่าของตนเอง การบังคับใช้กฎหมายก็ควรจะ
ต้องเอื้อต่อภาวะดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากแรงงานจำนวนมาก  
แม้จะตกเป็นเหยื่อของการลักลอบค้ามนุษย์ แต่เบื้องหลังการ
เดินทางนั้นหลายคนมีภาระหนี้สินผูกติดตัวมา การส่งกลับ  
โดยไม่คำนึงถึงลักษณะดังกล่าว ก็เป็นการเริ่มต้นวงจรของการ
ค้ามนุษย์อีกครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่า 
ประการสุดท้าย ปรากฏการณ์การย้ายถิ่นที่ เกิดขึ้นใน  
ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า ด้วยปัจจัยผลักจากประเทศต้นทาง  
ที่หลากหลาย และนโยบายเกี่ยวข้องกับคนข้ามชาติที่ยัง  
ไม่ชัดเจน ทำให้คนข้ามชาติจำนวนมาก มสีถานะที่หลากหลาย  
ในตัวเอง กรณีของชาวโรฮิงญา ได้สะท้อนภาพนี้อย่างชัดเจน 
ทำให้รัฐบาลไทยและสังคมไทยต้องตระหนักว่า สภาวการณ์  
ดังที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมี  
นโยบายที่มองเห็นกลุ่มคนสถานะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย ควบคู่ไปกับนโยบายต่างประเทศเชิงรุก   
และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนที่จะช่วยให้วงจรการค้ามนุษย์
ถูกตัดลงไปมากขึ้นเรื่อยๆ  
ขณะเดียวกนักจ็ะตอ้งผลกัดนัใหเ้กดินโยบายการจดัการคนไรร้ฐั  
ไร้สัญชาติทั้งภายในประเทศ และสร้างกลไกในระดับภูมิภาคท่ี  
จะแก้ปัญหาคนไร้รัฐของภูมิภาคให้ได ้ และท้ายท่ีสุดจำเป็น  
ท่ีจะต้องพิจารณานโยบายแรงงานข้ามชาติท่ีสอดคล้องกับ  
ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น มีแผนเชิงรุกทั้งในประเทศต้นทางและ
ประเทศปลายทาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในภูมิภาค 
อนัเปน็หนทางของการตดัชอ่งทางการคา้มนษุยใ์นระยะยาวตอ่ไป 
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