
	 บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์การค้ามนุษย์ใน	 ๓	 ประเทศ	 ประกอบด้วย	 จีน	
อินเดีย	 และสิงค์โปร์1	 ซึ่งเขียนข้ึนเพื่อเป็นข้อมูลเสริมให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
ท�านโยบายและแผนของประเทศด้านต่าง	 ๆ	 ทั้ง	 ๓	 ประเทศนี้เลือกข้ึนมาเนื่องจากแนวคิดสองประการ	
ประการแรก	 ผู้ร่างยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่มักเคยได้สัมผัสหรือศึกษามาจากประเทศตะวันตกอยู่บ้างแล้ว	 
แต่ประเทศแถบเอเชียซึ่งมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกว่ากลับมักถูกมองข้าม	ประการที่สอง	 แม้ว่า	๓	ประเทศนี้ 
จะเป็นประเทศในเอเชียท้ังหมด	หากแต่ละประเทศมีลักษณะการจัดท�ายุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันอย่าง 
ชัดเจน	สืบเนื่องจากวัฒนธรรมและลักษณะปัญหาที่มีความแตกต่างกัน	 เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกันจึงมีความ
น่าสนใจในการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละประเทศ	 เพื่อเป็นแนวทางในการน�ามาปรับใช้กับ
ประเทศไทย	ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตต่อไป
	 ๑.	 สาธารณรัฐประชาชนจีน
 	 ๑.๑	 สถานการณ์ทั่วไป	 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาประเทศจีนเป็นแหล่งปลายทางและประเทศ 
ทางผ่านส�าหรับชาย	หญิง	และเด็กที่ถูกบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ทางเพศ	ประชากรผู้อพยพภายใน
ของจีนมีประมาณ	 ๑๘๐	 ล้านคน	 หรือ	 ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐	 คน	 และเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 
ในจีนมชีาย	หญงิ	และเด็กหลายคนถูกบงัคบัใช้แรงงานในเตาเผาอฐิ	 เหมอืงถ่านหนิ	และโรงงานทีผ่ดิกฎหมาย	
โดยอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายและความหละหลวมของรัฐ	 กฎหมายจีนห้ามมิให้นายจ้างหักเงินจากค่าแรง
เพื่อเป็นเงินประกันการท�างาน	แต่มีรายงานว่ายังมีการกระท�าเช่นนี้อยู่จนเกิดการบังคับใช้แรงงาน	

การศึกษาเปรียบเทียบ

ยุทธศาสตร์การต่อต้าน

การค้ามนุษย์ใน
จีน อินเดีย และ สิงคโปร์        

             สุนันทา พาเมล่า วอร์ด*

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
1 บทความน้ีจัดท�าขึ้นเพื่อประกอบการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง	“พหุวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางสังคมกับมิติความมั่นคงของมนุษย์ในบริบท
ความมั่นคงในต่างประเทศ”	เมื่อวันที่	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๖๒	จัดโดยสถาบันความมั่นคงศึกษา	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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	 นอกจากนี้	 ยังมีชาวแอฟริกันและเอเชียถูกแสวงประโยชน์ในเรือเดินทะเลของจีน	 เช่น	มีการบังคับ
ใช้แรงงาน	 อีกทั้งการขอทานโดยผู้ใหญ่และเด็กก็เกิดขึ้นทั่วประเทศ	 ผู้ค้ามนุษย์มักเลือกเหยื่อจากบุคคลที่มี
ปัญหาด้านการพัฒนา	หรือเด็กท่ีพ่อแม่ท้ิงให้ญาติเลี้ยงเพื่อย้ายถิ่นไปอยู่ในเมือง	 ซ่ึงมีอยู่กว่า	 ๖๐	ล้านคน	
โดยบังคับใช้แรงงานหรือบังคับขอทาน		
  ๑.๑.๑	แรงงานเด็ก	กลุ่มประชากรที่อ่อนไหวต่อการถูกบังคับใช้แรงงานคือเด็ก	กระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ	 ได้ออกรายงานระบุว่า	 “เด็กจีนถูกบังคับให้ค้าประเวณีและบังคับใช้แรงงานในรูปแบบ
ต่าง	ๆ	รวมถึงการขอทาน	ขโมย	ขายดอกไม้	และท�างานในเตาเผาอิฐและโรงงาน	โดยบุตรหลานของผู้อพยพ
ย้ายถิ่นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ	 มีรายงานว่าพบแรงงานเด็กท�างานในเตาเผาอิฐที่ใช้ทักษะต�่าและในโรงงาน
ขนาดเล็ก	ผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมักมีอายุตั้งแต่	๑๓	-	๑๕	ปี	แต่บางคนก็อายุน้อยกว่า	๑๐	ปี	
	 												ในอีกกรณีหนึ่ง	เด็ก	ๆ	ในซินเจียงถูกบังคับให้เก็บฝ้ายโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	
“ท�างานศึกษา”	ตามรายงานของสื่อต่างประเทศ	พวกเขาท�างานเป็นเวลานานและถูกใช้ประโยชน์ภายใต ้
หน้ากากเรียบง่ายน้ีนักเรียนไม่มีเสียงในการแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการจ้างงาน	 และไม่มีการป้องกนัการ

ปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสมหรือเง่ือนไข 
ที่เป็นอันตรายต่อการท�างาน	
   ๑.๑.๒	 การค้ามนุษย์ทางเพศ  
ค�าจ�ากัดความทางกฎหมายของจีน 
เรื่องการค้ามนุษย์ไม่ได้รวมถึงเด็กที่ 
อายุเกิน	 ๑๔	 ปี	 ที่มักถูกค้าประเวณี 
ในฐานะเหยือ่การค้ามนษุย์ด้วย	กฎหมาย
จีนยอมรับการค้ามนุษย์เฉพาะรูปแบบ

ของการบีบบังคับที่นอกเหนือจากการลักพาตัว	 เช่น	การคุกคามท�าร้ายร่างกาย	หรือการท�าร้ายที่ไม่ใช่ 
ทางร่างกาย	ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในหลาย	ๆ	 วิธีการค้ามนุษย์	 ในรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ	
ระบุว่า	 “มาตรา	 ๒๔๔	 ของกฎหมายอาญาจีนก�าหนดโทษของการบังคับใช้แรงงานเพียงโทษปรับหรือ 
จ�าคุกไม่เกินสามปี	 เฉพาะในกรณีที่พบว่า	 ‘ร้ายแรง’	 ท�าให้บทลงโทษไม่เข้มงวดพอ	 นอกจากนี้	 ค�าจ�ากัด 
ความของการค้ามนุษย์ไม่รวมถึงผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็น 
ผู้ใหญ่อีกด้วย”	
	 	 ปัญหาการค้ามนุษย์ทางเพศเกิดจากความไม่สมดุลของเพศท่ีมีอยู่ในประเทศจีน	 ผู้หญิงมี 
แนวโน้มที่จะถูกขายไปยังมณฑลต่าง	ๆ	เช่น	เหอหนาน	ซ่ึงความไม่สมดุลทางเพศสูงอย่างยิ่ง	และมีความ
ต้องการผู้หญิงจ�านวนมาก	บ่อยครั้งท่ีผู้ชายลักพาตัวผู้หญิงหลังจากล่อลวงด้วยสัญญาการจ้างงานและเงิน
จ�านวนหนึ่ง	 แต่กลับพาไปขายให้หมู่บ้านในต่างมณฑล	 ผู้หญิงที่ถูกค้ามนุษย์มักถูกบังคับให้แต่งงานและทน
ทุกข์ทรมานจากการแสวงประโยชน์ทางเพศเป็นเวลายาวนาน	บทความเรื่อง	“การค้ามนุษย์และการลักลอบ
ค้ามนุษย์ในจีน”	โดยซินดี้	ชู	อ้างว่าที่ผ่านมาผู้หญิงที่ถูกค้ามนุษย์มักมีอายุระหว่าง	๒๐	-	๕๐	ปี	แต่ปัจจุบันมี
แนวโน้มที่ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จะมีอายุน้อยลง	โดยส่วนใหญ่อายุต�่ากว่า	๒๐	ปี	และยังมีกรณี
ที่อายุน้อยกว่า	๑๒	ปีด้วย	
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   ๑.๑.๓	 การขโมยอวัยวะ	 การซื้อและขายอวัยวะแพร่หลายในตลาดมืดของจีนเนื่องจาก
ขาดแคลนอวัยวะส�าหรับการปลูกถ่าย	 ตามความเชื่อเดิมของชาวจีน	 อวัยวะของผู้ตายควรได้รับการฝังและ 
เผาเพ่ือให้บุคคลนั้นได้รับการจุติใหม่อย่างสมบูรณ์	 จึงไม่นิยมบริจาคศพ	 ชาวจีนบางคนจึงหันไปใช้วิธี
เก็บเก่ียวอวัยวะจากศพอื่น	 ๆ	 เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะแทน	 ดังรายงานการค้าอวัยวะที่เขียนโดย	 
Budiani-Saberi	 และ	 Delmonico	 ที่อ้างว่าในปี	 ๒๕๔๙	 จีนมีการปลูกถ่ายอวัยวะกว่า	 ๑๑,๐๐๐	 ครั้ง 
จากนักโทษที่ถูกประหารชีวิต	 โดยเป็นผู้ปลูกถ่ายไต	 ๘,๐๐๐	 คน	 ปลูกถ่ายตับ	 ๓,๐๐๐	 คน	 และปลูกถ่าย
หัวใจ	๒๐๐	คน	และมีอย่างน้อยร้อยละ	๑๐	ของจ�านวนการปลูกถ่ายเกิดจากการค้าอวัยวะ	อย่างไรก็ตาม	
ในปี	 ๒๕๕๐	 จีนประกาศใช้พระราชบัญญัติการปลูกถ่ายอวัยวะ	 ซึ่งห้ามการใช้อวัยวะในเชิงพาณิชย์	 จึง 
ลดจ�านวนการปลูกถ่ายอวัยวะชาวต่างชาติลงกว่าร้อยละ	๕๐		
  	 ๑.๑.๔	การอุ้มบุญ	แม้ว่าการอุ้มบุญในจีนจะผิดกฎหมาย	แต่ยังคงเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่
ประชากรจีนที่ร�่ารวย	มีการประเมินว่าใน	๓๐	ปีที่ผ่านมา	เด็กกว่า	๒๕,๐๐๐	คน	เกิดจากการอุ้มบุญในจีน	
มารดาที่ตั้งครรภ์แทนเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกคัดเลือกมาจากพื้นที่ชนบทและได้รับค่าจ้างราว	๑๔๐,๐๐๐	หยวน	
คูร่กัที่มองหาแม่อุ้มบุญต้องว่าจ้างผ่านตัวแทนที่ไม่มีใบอนุญาต	แต่ท�าหน้าที่เสมือนคนกลางติดต่อผู้หญิงที ่
เต็มใจให้เช่ามดลูกของพวกเขา	 อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นต่อมารดาอุ ้มบุญเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าชาวจีนในเมือง
หลายคนแต่งงานช้า	และมีบุตรช้าเนื่องจากความต้องการท�างานและค่าครองชีพในเมืองที่สูงขึ้น	นอกจากนี้ 
วัฒนธรรมความเช่ือก็อาจมีส่วนเก่ียวข้อง	 เพราะมีคู่รกัท่ีมองหาแม่อุ้มบุญก่อนปีมังกรเพือ่ให้ลูกเกิดในปีมงคล 
การปฏิสนธินอกร่างกายท�าให้มีโอกาสได้ลูกแฝดหรือแฝดสามสูงขึ้น	ซึ่งเป็นวิธีหลีกเลี่ยงนโยบายจ�ากัด 
จ�านวนบุตรของจีน	 การเอารัดเอาเปรียบร่างกายของผู้หญิงได้ถูกเรียกร้องให้มีกฎหมายที่เข้มงวดต่อการ 
อุ้มบุญ	 กระทรวงสาธารณสุขของจีนได้ปราบปรามองค์กรอุ้มบุญเหล่านี้หลายครั้ง	 และบังคับให้ท�าแท้ง
ทารกในครรภ์ที่เกิดจากการอุ้มบุญด้วย
  ๑.๒	การวางยุทธศาสตร์ 
	 	 จีนวางเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ด้านการค้ามนุษย์เป็น	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 ๑)	 การปรับปรุงกลไก
ป้องกันอาชญากรรม	๒)	การต่อสู้กับอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้เสียหาย	๓)	การบ�าบัดฟื้นฟูและกลับคืนสู่
สังคมของเหยื่อการค้ามนุษย์	และ	๔)	การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	
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	 นอกจากนี้	 ยังมีชาวแอฟริกันและเอเชียถูกแสวงประโยชน์ในเรือเดินทะเลของจีน	 เช่น	มีการบังคับ
ใช้แรงงาน	 อีกทั้งการขอทานโดยผู้ใหญ่และเด็กก็เกิดขึ้นทั่วประเทศ	 ผู้ค้ามนุษย์มักเลือกเหยื่อจากบุคคลที่มี
ปัญหาด้านการพัฒนา	หรือเด็กท่ีพ่อแม่ทิ้งให้ญาติเลี้ยงเพื่อย้ายถ่ินไปอยู่ในเมือง	 ซึ่งมีอยู่กว่า	 ๖๐	ล้านคน	
โดยบังคับใช้แรงงานหรือบังคับขอทาน		
  ๑.๑.๑	แรงงานเด็ก	กลุ่มประชากรที่อ่อนไหวต่อการถูกบังคับใช้แรงงานคือเด็ก	กระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ	 ได้ออกรายงานระบุว่า	 “เด็กจีนถูกบังคับให้ค้าประเวณีและบังคับใช้แรงงานในรูปแบบ
ต่าง	ๆ	รวมถึงการขอทาน	ขโมย	ขายดอกไม้	และท�างานในเตาเผาอิฐและโรงงาน	โดยบุตรหลานของผู้อพยพ
ย้ายถิ่นมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ	 มีรายงานว่าพบแรงงานเด็กท�างานในเตาเผาอิฐที่ใช้ทักษะต�่าและในโรงงาน
ขนาดเล็ก	ผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมักมีอายุตั้งแต่	๑๓	-	๑๕	ปี	แต่บางคนก็อายุน้อยกว่า	๑๐	ปี	
	 												ในอีกกรณีหนึ่ง	เด็ก	ๆ	ในซินเจียงถูกบังคับให้เก็บฝ้ายโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	
“ท�างานศึกษา”	ตามรายงานของสื่อต่างประเทศ	พวกเขาท�างานเป็นเวลานานและถูกใช้ประโยชน์ภายใต ้
หน้ากากเรียบง่ายนี้นักเรียนไม่มีเสียงในการแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการจ้างงาน	 และไม่มีการป้องกันการ

ปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมหรือเงื่อนไข 
ที่เป็นอันตรายต่อการท�างาน	
   ๑.๑.๒	 การค้ามนุษย์ทางเพศ  
ค�าจ�ากัดความทางกฎหมายของจีน 
เรื่องการค้ามนุษย์ไม่ได้รวมถึงเด็กท่ี 
อายุเกิน	 ๑๔	 ปี	 ที่มักถูกค้าประเวณี 
ในฐานะเหยือ่การค้ามนษุย์ด้วย	กฎหมาย
จีนยอมรับการค้ามนุษย์เฉพาะรูปแบบ

ของการบีบบังคับที่นอกเหนือจากการลักพาตัว	 เช่น	การคุกคามท�าร้ายร่างกาย	หรือการท�าร้ายที่ไม่ใช่ 
ทางร่างกาย	ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในหลาย	ๆ	 วิธีการค้ามนุษย์	 ในรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ	
ระบุว่า	 “มาตรา	 ๒๔๔	 ของกฎหมายอาญาจีนก�าหนดโทษของการบังคับใช้แรงงานเพียงโทษปรับหรือ 
จ�าคุกไม่เกินสามปี	 เฉพาะในกรณีที่พบว่า	 ‘ร้ายแรง’	 ท�าให้บทลงโทษไม่เข้มงวดพอ	 นอกจากน้ี	 ค�าจ�ากัด 
ความของการค้ามนุษย์ไม่รวมถึงผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู ้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็น 
ผู้ใหญ่อีกด้วย”	
	 	 ปัญหาการค้ามนุษย์ทางเพศเกิดจากความไม่สมดุลของเพศท่ีมีอยู่ในประเทศจีน	 ผู้หญิงม ี
แนวโน้มที่จะถูกขายไปยังมณฑลต่าง	ๆ	เช่น	เหอหนาน	ซึ่งความไม่สมดุลทางเพศสูงอย่างยิ่ง	และมีความ
ต้องการผู้หญิงจ�านวนมาก	บ่อยครั้งที่ผู้ชายลักพาตัวผู้หญิงหลังจากล่อลวงด้วยสัญญาการจ้างงานและเงิน
จ�านวนหนึ่ง	 แต่กลับพาไปขายให้หมู่บ้านในต่างมณฑล	 ผู้หญิงที่ถูกค้ามนุษย์มักถูกบังคับให้แต่งงานและทน
ทุกข์ทรมานจากการแสวงประโยชน์ทางเพศเป็นเวลายาวนาน	บทความเรื่อง	“การค้ามนุษย์และการลักลอบ
ค้ามนุษย์ในจีน”	โดยซินดี้	ชู	อ้างว่าที่ผ่านมาผู้หญิงที่ถูกค้ามนุษย์มักมีอายุระหว่าง	๒๐	-	๕๐	ปี	แต่ปัจจุบันมี
แนวโน้มที่ผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์จะมีอายุน้อยลง	โดยส่วนใหญ่อายุต�่ากว่า	๒๐	ปี	และยังมีกรณี
ที่อายุน้อยกว่า	๑๒	ปีด้วย	
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   ๑.๑.๓	 การขโมยอวัยวะ	 การซื้อและขายอวัยวะแพร่หลายในตลาดมืดของจีนเนื่องจาก
ขาดแคลนอวัยวะส�าหรับการปลูกถ่าย	 ตามความเชื่อเดิมของชาวจีน	 อวัยวะของผู้ตายควรได้รับการฝังและ 
เผาเพ่ือให้บุคคลนั้นได้รับการจุติใหม่อย่างสมบูรณ์	 จึงไม่นิยมบริจาคศพ	 ชาวจีนบางคนจึงหันไปใช้วิธี
เก็บเกี่ยวอวัยวะจากศพอ่ืน	 ๆ	 เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะแทน	 ดังรายงานการค้าอวัยวะที่เขียนโดย	 
Budiani-Saberi	 และ	 Delmonico	 ที่อ้างว่าในปี	 ๒๕๔๙	 จีนมีการปลูกถ่ายอวัยวะกว่า	 ๑๑,๐๐๐	 ครั้ง 
จากนักโทษที่ถูกประหารชีวิต	 โดยเป็นผู้ปลูกถ่ายไต	 ๘,๐๐๐	 คน	 ปลูกถ่ายตับ	 ๓,๐๐๐	 คน	 และปลูกถ่าย
หัวใจ	๒๐๐	คน	และมีอย่างน้อยร้อยละ	๑๐	ของจ�านวนการปลูกถ่ายเกิดจากการค้าอวัยวะ	อย่างไรก็ตาม	
ในปี	 ๒๕๕๐	 จีนประกาศใช้พระราชบัญญัติการปลูกถ่ายอวัยวะ	 ซึ่งห้ามการใช้อวัยวะในเชิงพาณิชย์	 จึง 
ลดจ�านวนการปลูกถ่ายอวัยวะชาวต่างชาติลงกว่าร้อยละ	๕๐		
  	 ๑.๑.๔	การอุ้มบุญ	แม้ว่าการอุ้มบุญในจีนจะผิดกฎหมาย	แต่ยังคงเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่
ประชากรจีนที่ร�่ารวย	มีการประเมินว่าใน	๓๐	ปีที่ผ่านมา	เด็กกว่า	๒๕,๐๐๐	คน	เกิดจากการอุ้มบุญในจีน	
มารดาที่ตั้งครรภ์แทนเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกคัดเลือกมาจากพื้นที่ชนบทและได้รับค่าจ้างราว	๑๔๐,๐๐๐	หยวน	
คู่รกัที่มองหาแม่อุ้มบุญต้องว่าจ้างผ่านตัวแทนท่ีไม่มีใบอนุญาต	แต่ท�าหน้าที่เสมือนคนกลางติดต่อผู้หญิงที ่
เต็มใจให้เช่ามดลูกของพวกเขา	 อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นต่อมารดาอุ ้มบุญเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าชาวจีนในเมือง
หลายคนแต่งงานช้า	และมีบุตรช้าเนื่องจากความต้องการท�างานและค่าครองชีพในเมืองที่สูงขึ้น	นอกจากนี้ 
วัฒนธรรมความเชือ่กอ็าจมีส่วนเก่ียวข้อง	 เพราะมคีูร่กัท่ีมองหาแม่อุ้มบญุก่อนปีมงักรเพือ่ให้ลูกเกิดในปีมงคล 
การปฏิสนธินอกร่างกายท�าให้มีโอกาสได้ลูกแฝดหรือแฝดสามสูงขึ้น	 ซ่ึงเป็นวิธีหลีกเล่ียงนโยบายจ�ากัด 
จ�านวนบุตรของจีน	 การเอารัดเอาเปรียบร่างกายของผู้หญิงได้ถูกเรียกร้องให้มีกฎหมายที่เข้มงวดต่อการ 
อุ้มบุญ	 กระทรวงสาธารณสุขของจีนได้ปราบปรามองค์กรอุ้มบุญเหล่านี้หลายครั้ง	 และบังคับให้ท�าแท้ง
ทารกในครรภ์ที่เกิดจากการอุ้มบุญด้วย
  ๑.๒	การวางยุทธศาสตร์ 
	 	 จีนวางเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ด้านการค้ามนุษย์เป็น	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 ๑)	 การปรับปรุงกลไก
ป้องกันอาชญากรรม	๒)	การต่อสู้กับอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้เสียหาย	๓)	การบ�าบัดฟื้นฟูและกลับคืนสู่
สังคมของเหยื่อการค้ามนุษย์	และ	๔)	การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	
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   ๑.๒.๑	การปรับปรุงกลไกป้องกันอาชญากรรม	แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	๓	ด้าน	ได้แก่	
๑)	เสริมสร้างความเชื่อมโยงของแผนกต่าง	ๆ	และสร้างกลไกการท�างานส�าหรับการค้นพบและรายงาน
อาชญากรรมการค้ามนุษย์	 ๒)	 เสริมสร้างการป้องกันอาชญากรรมในอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ	 พื้นที่ส�าคัญ	
และประชากรหลักของกิจกรรมทางอาญาของการค้ามนุษย์	๓)	 เพิ่มมาตรการแก้ไข	“ตลาดผู้ซ้ือ”	ของ 
อาชญากรรมการค้ามนุษย์	 โดยด�าเนินการครอบคลุมในพ้ืนท่ีท่ีมีอาชญากรรมสูงเพ่ือลดการค้ามนุษย์ 
จากแหล่งที่มา	โดยมีรายละเอียดดังตาราง	๑

ตาราง ๑ การปรับปรุงกลไกการป้องกันอาชญากรรม

เสริมสร้างความเชื่อมโยงของ

แผนกต่างๆ และสร้างกลไก

การท�างานส�าหรับการค้นพบและ

รายงานอาชญากรรมการค้ามนุษย์

เสริมสร้างการป้องกันอาชญากรรม

ในอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ พื้นที่ส�าคัญ 

และประชากรหลักของกิจกรรม

ทางอาญาของการค้ามนุษย์

เพิ่มมาตรการแก้ไขตลาดผู้ซื้อของ

อาชญากรรมการค้ามนุษย์ โดยด�าเนิน

คลอบคลุมพื้นที่มีอาชญากรรมสูง

เพื่อลดการค้ามนุษย์จากแหล่งที่มา

-	สร้างมาตรฐานการหางานให้แรงงาน	

จัดหาผู้ว่าจ้างและตัวกลางมืออาชีพ	

และสนับสนุนให้นายจ้างท�าการศึกษา

และฝึกอบรมการต่อต้านการค้ามนุษย์

-	ปราบปรามการค้าประเวณี	

อาชญากรรมที่ผิดกฎหมาย	เสริมสร้าง

การรวมตัวระหว่างชุมชนเมืองและ

ชนบท	บริการบันเทิงหมู่บ้านในเมือง

-	แก้ไขปัญหาที่พื้นที่ที่ก่อการค้ามนุษย์	

จากรัฐบาลสู่ระดับรากหญ้าและคณะ

กรรมการหมู่บ้าน

-	เสริมสร้างบริการวางแผนครอบครัว

และการจัดการการตั้งครรภ์

-	สนับสนุนให้ประชากรในชนบท	พื้นที่

ยากจนและพื้นที่เดิมมีช่องทางรับจ้าง

งานจากผู้ประกอบการอย่างเหมาะสม

-	ตรวจสอบว่าเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นทุก

คนได้รับการศึกษาภาคบังคับ	๙	ปี

-	ปรับปรุงกลไกการช่วยเหลือและ

ป้องกันผู้เยาว์โดยให้ความช่วยเหลือและ

จัดหาที่อยู่ให้ผู้เยาว์ที่หลงทางและทารก

ที่ถูกทอดทิ้งพร้อมให้ค�าปรึกษา

-	ส่งเสริมให้ผู้หญิงชนบทท�างาน	และ

ช่วยเหลือคนพิการ	หญิงที่ว่างงานใน

เมือง	นักศึกษาหญิงผู้หญิงที่ถูกลักพาตัว

ให้เริ่มต้นธุรกิจหรือส่งเสริมการจ้างงาน

-	เพิ่มบทบาทของกลุ่มช่วยเหลือของ

ผู้หญิงและอาสาสมัครในพื้นที่ที่มี

ผู้อพยพและผู้หญิงและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง

-	เสริมสร้างการปฏิรูปการศึกษาของ

อาชญากรการค้ามนุษย์และลดอัตรา

การกระท�าผิดซ�้าอีก

-	ส่งเสริมการจัดการอัตราการเกิด

หญิงชายที่ขาดความสมดุล

-	สร้างมาตรฐานบังคับ

จดทะเบียนสมรส

-	เสริมสร้างการบริหารจัดการ

ของสถาบันทางการแพทย์และ

สุขภาพ	และห้ามมิให้มีสูติบัตรปลอม

ส�าหรับเด็กที่ถูกลักพาตัว

-	อบรมระเบียบหมู่บ้านและสิทธิของ

ประชาชนในการปกป้องสิทธิและ

ผลประโยชน์ของสตรี	ส่งเสริม

ความเท่าเทียมกันทางเพศ

-	เสริมสร้างการตรวจสอบชายแดน

และด่านผ่านแดน	และการจัดการ

การข้ามชายแดน	ตรวจสอบระบบ

การตรวจคนเข้าและออกอย่างเคร่งครัด	

และเพิ่มความเข้มข้นของการเข้าเมือง

ผิดกฎหมาย
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	 ๑.๒.๒	 การต่อสู้กับอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้เสียหาย	 แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 
๑)	 จัดระเบียบและเพิ่มการรณรงค์ด้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์ในประเทศ	 และปรับปรุงกลไกการ 
ลักพาตัว	๒)	ลงโทษอาชญากรรมการค้ามนุษย์อย่างร้ายแรงตามกฎหมาย	๓)	 เสริมสร้างการสร้างเครือข่าย 
ข้อมูลปรับปรุงฐานข้อมูล	DNA	แห่งชาติ	และ	๔)	ช่วยเหลือเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ตามกฎหมายและส่งพวกเขา
กลับไปยังบิดามารดาผู้ให้ก�าเนิด	รายละเอียดดังตาราง	๒

	 	 ๑.๒.๓	 การบ�าบัดฟื้นฟูและกลับคืนสู่สังคมของเหยื่อการค้ามนุษย์	 แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	 
๗	ด้าน	ได้แก่	๑)	เสริมสร้างความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่	แผนก 
และหน่วยงาน	 ๒)	 ก�าหนดมาตรการช่วยเหลือ	 เยียวยา	 และฟื้นฟูเหยื่อจากการค้ามนุษย์และก�าหนด

ตาราง ๒ การต่อสู้กับอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

จัดระเบียบและเพิ่มการ

รณรงค์ด้านอาชญากรรม

การค้ามนุษย์ในประเทศ และ

ปรับปรุงกลไกการลักพาตัว

ลงโทษอาชญากรรมการ

ค้ามนุษย์อย่างร้ายแรงตาม

กฎหมาย

เสริมสร้างการสร้างเครือ

ข่ายข้อมูลปรับปรุงฐาน

ข้อมูล DNA แห่งชาติ

ช่วยเหลือเด็กที่ถูกค้ามนุษย์

ตามกฎหมายและส่งพวก

เขากลับไปยังบิดามารดาผู้

ให้ก�าเนิด

-	หน่วยงานและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับของ

รัฐบาลมีความพยายาม

เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับ

การลักพาตัว

-	ให้มีกลไกบริหารจัดการ

กรณีการลักพาตัวอย่าง

สมบูรณ์	และแผนกสืบสวน

คดีอาชญากรรม

-	ตรวจสอบการค้าเด็กอย่าง

เคร่งครัด

-	เด็กที่ไม่ปรากฏชื่อจริง	

หน่วยงานความมั่นคง

สาธารณะในท้องถิ่นมีหน้า

ที่รับผิดชอบในการเก็บ

ตัวอย่างเลือดของผู้ปกครอง

เด็กที่ขาดหายไปเพื่อการ

ทดสอบและการเข้าสู่ฐาน

ข้อมูล	DNA

-	ก�าหนดขั้นตอนการ

สอบสวนกรณีที่สอดคล้องกับ

หลักสิทธิมนุษยชนทั้ง

ด้านจิตวิทยาและสรีรวิทยา

ของเหยื่อ

-	ลงโทษอาชญากรรมการ

ค้ามนุษย์อย่างร้ายแรงโดย

เฉพาะการกระท�าผิดซ�้า	

-	ลงโทษผู้กระท�าความผิด

ใช้ความรุนแรงการข่มขู่และ

การรวบรวมผู้คนเพื่อขัดขวาง

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของ

รัฐในการช่วยเหลือผู้ที่

ตกเป็นเหยื่อ

-	ห้ามบังคับใช้แรงงาน

ด้านสื่อลามกอนาจาร	และ

ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง

และอาญาอย่างเคร่งครัด

ตามกฎหมาย	ห้ามบริษัท

จัดหางานผิดกฎหมายและ	

บริษัทสมรสกระท�าการ

อย่างเด็ดขาด	โดยเฉพาะการ

บังคับให้เด็กและคนพิการ

กระท�าความผิดตามกฎหมาย

-	เหยื่อของการค้ามนุษย์ที่

ถูกหลอกลวงหรือบีบบังคับ

ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่

ผิดกฎหมายหรือทางอาญา

จะต้องได้รับการบรรเทา

หรือยกเว้นจากการลงโทษ

ตามกฎหมาย

-	ปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล

และกลไกการแลกเปลี่ยน	ส่ง

เสริมการแบ่งปันข้อมูลและ

ปรับปรุงระดับการให้ข้อมูล

ของการต่อต้านการค้ามนุษย์

ส�าหรับผู้ที่ไม่สามารถพบพ่อ

แม่ของตนเอง	ศูนย์ความ

ปลอดภัยสาธารณะจะต้อง

จัดหาทรัพยากรและส่งเหยื่อ

ไปยังแผนกกิจการพลเรือน

เพื่อการตั้งถิ่นฐานใหม่อย่าง

เหมาะสม	และไม่ถูกเลี้ยงดู

โดยครอบครัวผู้ซื้อ
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   ๑.๒.๑	การปรับปรุงกลไกป้องกันอาชญากรรม	แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	๓	ด้าน	ได้แก่	
๑)	เสริมสร้างความเชื่อมโยงของแผนกต่าง	ๆ	และสร้างกลไกการท�างานส�าหรับการค้นพบและรายงาน
อาชญากรรมการค้ามนุษย์	 ๒)	 เสริมสร้างการป้องกันอาชญากรรมในอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ	 พื้นที่ส�าคัญ	
และประชากรหลักของกิจกรรมทางอาญาของการค้ามนุษย์	๓)	 เพิ่มมาตรการแก้ไข	“ตลาดผู้ซื้อ”	ของ 
อาชญากรรมการค้ามนุษย์	 โดยด�าเนินการครอบคลุมในพื้นท่ีท่ีมีอาชญากรรมสูงเพื่อลดการค้ามนุษย์ 
จากแหล่งที่มา	โดยมีรายละเอียดดังตาราง	๑

ตาราง ๑ การปรับปรุงกลไกการป้องกันอาชญากรรม

เสริมสร้างความเชื่อมโยงของ

แผนกต่างๆ และสร้างกลไก

การท�างานส�าหรับการค้นพบและ

รายงานอาชญากรรมการค้ามนุษย์

เสริมสร้างการป้องกันอาชญากรรม

ในอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ พื้นที่ส�าคัญ 

และประชากรหลักของกิจกรรม

ทางอาญาของการค้ามนุษย์

เพิ่มมาตรการแก้ไขตลาดผู้ซื้อของ

อาชญากรรมการค้ามนุษย์ โดยด�าเนิน

คลอบคลุมพื้นที่มีอาชญากรรมสูง

เพื่อลดการค้ามนุษย์จากแหล่งที่มา

-	สร้างมาตรฐานการหางานให้แรงงาน	

จัดหาผู้ว่าจ้างและตัวกลางมืออาชีพ	

และสนับสนุนให้นายจ้างท�าการศึกษา

และฝึกอบรมการต่อต้านการค้ามนุษย์

-	ปราบปรามการค้าประเวณี	

อาชญากรรมที่ผิดกฎหมาย	เสริมสร้าง

การรวมตัวระหว่างชุมชนเมืองและ

ชนบท	บริการบันเทิงหมู่บ้านในเมือง

-	แก้ไขปัญหาที่พื้นที่ที่ก่อการค้ามนุษย์	

จากรัฐบาลสู่ระดับรากหญ้าและคณะ

กรรมการหมู่บ้าน

-	เสริมสร้างบริการวางแผนครอบครัว

และการจัดการการตั้งครรภ์

-	สนับสนุนให้ประชากรในชนบท	พื้นที่

ยากจนและพื้นที่เดิมมีช่องทางรับจ้าง

งานจากผู้ประกอบการอย่างเหมาะสม

-	ตรวจสอบว่าเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นทุก

คนได้รับการศึกษาภาคบังคับ	๙	ปี

-	ปรับปรุงกลไกการช่วยเหลือและ

ป้องกันผู้เยาว์โดยให้ความช่วยเหลือและ

จัดหาที่อยู่ให้ผู้เยาว์ที่หลงทางและทารก

ที่ถูกทอดทิ้งพร้อมให้ค�าปรึกษา

-	ส่งเสริมให้ผู้หญิงชนบทท�างาน	และ

ช่วยเหลือคนพิการ	หญิงที่ว่างงานใน

เมือง	นักศึกษาหญิงผู้หญิงที่ถูกลักพาตัว

ให้เริ่มต้นธุรกิจหรือส่งเสริมการจ้างงาน

-	เพิ่มบทบาทของกลุ่มช่วยเหลือของ

ผู้หญิงและอาสาสมัครในพื้นที่ที่มี

ผู้อพยพและผู้หญิงและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง

-	เสริมสร้างการปฏิรูปการศึกษาของ

อาชญากรการค้ามนุษย์และลดอัตรา

การกระท�าผิดซ�้าอีก

-	ส่งเสริมการจัดการอัตราการเกิด

หญิงชายที่ขาดความสมดุล

-	สร้างมาตรฐานบังคับ

จดทะเบียนสมรส

-	เสริมสร้างการบริหารจัดการ

ของสถาบันทางการแพทย์และ

สุขภาพ	และห้ามมิให้มีสูติบัตรปลอม

ส�าหรับเด็กที่ถูกลักพาตัว

-	อบรมระเบียบหมู่บ้านและสิทธิของ

ประชาชนในการปกป้องสิทธิและ

ผลประโยชน์ของสตรี	ส่งเสริม

ความเท่าเทียมกันทางเพศ

-	เสริมสร้างการตรวจสอบชายแดน

และด่านผ่านแดน	และการจัดการ

การข้ามชายแดน	ตรวจสอบระบบ

การตรวจคนเข้าและออกอย่างเคร่งครัด	

และเพิ่มความเข้มข้นของการเข้าเมือง

ผิดกฎหมาย
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	 ๑.๒.๒	 การต่อสู้กับอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้เสียหาย	 แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	 ๔	 ด้าน	 ได้แก่	 
๑)	 จัดระเบียบและเพิ่มการรณรงค์ด้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์ในประเทศ	 และปรับปรุงกลไกการ 
ลักพาตัว	๒)	ลงโทษอาชญากรรมการค้ามนุษย์อย่างร้ายแรงตามกฎหมาย	๓)	 เสริมสร้างการสร้างเครือข่าย 
ข้อมูลปรับปรุงฐานข้อมูล	DNA	แห่งชาติ	และ	๔)	ช่วยเหลือเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ตามกฎหมายและส่งพวกเขา
กลับไปยังบิดามารดาผู้ให้ก�าเนิด	รายละเอียดดังตาราง	๒

	 	 ๑.๒.๓	 การบ�าบัดฟื้นฟูและกลับคืนสู่สังคมของเหยื่อการค้ามนุษย์	 แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	 
๗	ด้าน	ได้แก่	๑)	เสริมสร้างความร่วมมือและความร่วมมือระหว่างผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่	แผนก 
และหน่วยงาน	 ๒)	 ก�าหนดมาตรการช่วยเหลือ	 เยียวยา	 และฟื้นฟูเหยื่อจากการค้ามนุษย์และก�าหนด

ตาราง ๒ การต่อสู้กับอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

จัดระเบียบและเพิ่มการ

รณรงค์ด้านอาชญากรรม

การค้ามนุษย์ในประเทศ และ

ปรับปรุงกลไกการลักพาตัว

ลงโทษอาชญากรรมการ

ค้ามนุษย์อย่างร้ายแรงตาม

กฎหมาย

เสริมสร้างการสร้างเครือ

ข่ายข้อมูลปรับปรุงฐาน

ข้อมูล DNA แห่งชาติ

ช่วยเหลือเด็กที่ถูกค้ามนุษย์

ตามกฎหมายและส่งพวก

เขากลับไปยังบิดามารดาผู้

ให้ก�าเนิด

-	หน่วยงานและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับของ

รัฐบาลมีความพยายาม

เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับ

การลักพาตัว

-	ให้มีกลไกบริหารจัดการ

กรณีการลักพาตัวอย่าง

สมบูรณ์	และแผนกสืบสวน

คดีอาชญากรรม

-	ตรวจสอบการค้าเด็กอย่าง

เคร่งครัด

-	เด็กที่ไม่ปรากฏชื่อจริง	

หน่วยงานความมั่นคง

สาธารณะในท้องถิ่นมีหน้า

ที่รับผิดชอบในการเก็บ

ตัวอย่างเลือดของผู้ปกครอง

เด็กที่ขาดหายไปเพื่อการ

ทดสอบและการเข้าสู่ฐาน

ข้อมูล	DNA

-	ก�าหนดขั้นตอนการ

สอบสวนกรณีที่สอดคล้องกับ

หลักสิทธิมนุษยชนทั้ง

ด้านจิตวิทยาและสรีรวิทยา

ของเหยื่อ

-	ลงโทษอาชญากรรมการ

ค้ามนุษย์อย่างร้ายแรงโดย

เฉพาะการกระท�าผิดซ�้า	

-	ลงโทษผู้กระท�าความผิด

ใช้ความรุนแรงการข่มขู่และ

การรวบรวมผู้คนเพื่อขัดขวาง

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของ

รัฐในการช่วยเหลือผู้ที่

ตกเป็นเหยื่อ

-	ห้ามบังคับใช้แรงงาน

ด้านสื่อลามกอนาจาร	และ

ต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่ง

และอาญาอย่างเคร่งครัด

ตามกฎหมาย	ห้ามบริษัท

จัดหางานผิดกฎหมายและ	

บริษัทสมรสกระท�าการ

อย่างเด็ดขาด	โดยเฉพาะการ

บังคับให้เด็กและคนพิการ

กระท�าความผิดตามกฎหมาย

-	เหยื่อของการค้ามนุษย์ที่

ถูกหลอกลวงหรือบีบบังคับ

ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่

ผิดกฎหมายหรือทางอาญา

จะต้องได้รับการบรรเทา

หรือยกเว้นจากการลงโทษ

ตามกฎหมาย

-	ปรับปรุงการรวบรวมข้อมูล

และกลไกการแลกเปลี่ยน	ส่ง

เสริมการแบ่งปันข้อมูลและ

ปรับปรุงระดับการให้ข้อมูล

ของการต่อต้านการค้ามนุษย์

ส�าหรับผู้ที่ไม่สามารถพบพ่อ

แม่ของตนเอง	ศูนย์ความ

ปลอดภัยสาธารณะจะต้อง

จัดหาทรัพยากรและส่งเหยื่อ

ไปยังแผนกกิจการพลเรือน

เพื่อการตั้งถิ่นฐานใหม่อย่าง

เหมาะสม	และไม่ถูกเลี้ยงดู

โดยครอบครัวผู้ซื้อ
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นโยบาย	ส่งเสริมการกลับคืนสู่ครอบครัว	และวางวิธีการจัดการเด็กที่ถูกลักพาตัวที่ไม่พบพ่อแม่	๓)	ปรับปรุง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 สร้างกลไกช่วยเหลือการต้ังถิ่นฐานใหม	่ และการฟื้นฟูเหยื่อการค้า
มนุษย์	ตลอดจนปรับปรุงบริการของศูนย์ช่วยเหลือ	บ้านสตรีสถานสงเคราะห์	และสถาบันอื่น	ๆ	๔)	เสริม
สร้างการดูแลทางสังคมและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อกลับสู่สังคมอย่างราบรื่น	๕)	ให้บริการ
ที่จ�าเป็นส�าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อกลับสู่สังคมและช่วยแก้ปัญหาต่าง	ๆ	 เช่น	การจ้างงาน	การ
ด�าเนินชีวิตและการคุ้มครองสิทธิ	 ๖)	 เสริมสร้างการลงทะเบียนจัดการและคุ้มครองผู้เสียหายที่ได้รับ
การช่วยเหลือ	 จัดท�าและปรับปรุงฐานข้อมูล	 ติดตามและท�าความเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของเหยื่อ	 และ 
๗)	 เสริมสร้างการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 และแสวงหาวิธี
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ซึ่งในบางยุทธศาสตร์จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม	ดังตาราง	๓	

ตาราง ๓ การเสริมสร้างความช่วยเหลือฟื้นฟูและการกลับสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เสริมสร้าง

ความร่วม

มือและ

ความร่วม

มือระหว่าง

ผู้เสียหาย

จากการ

ค้ามนุษย์

ในพื้นที่

แผนกและ

หน่วยงาน

ก�าหนดมาตรการ

ช่วยเหลือ 

เยียวยา และ

ฟื้นฟูเหยื่อจาก

การค้ามนุษย์

ตลอดจน

ส่งเสริการกลับ

คืนสู่ครอบครัว 

และวางแผนวิธี

จัดการเด็ก

ที่ถูกลักพาตัว

ที่ไม่พบพ่อแม่

ปรับปรุงความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานรัฐ สร้าง

กลไกช่วยเหลือการตั้ง

ถิ่นฐานใหม่และการฟื้นฟู

เหยื่อการค้ามนุษย์ ตลอด

จนปรับปรุงบริการของศูนย์

ช่วยเหลือ บ้านสตรีสถาน

สงเคราะห์และสถาบันอื่น ๆ

เสริมสร้างการดูแลทาง

สังคมและช่วยเหลือ

ผู้เสียหายจากการค้า

มนุษย์เพื่อ

กลับสู่สังคมอย่างราบ

รื่น 

ให้บริการที่

จ�าเป็นส�าหรับ

ผู้เสียหาย

จากการค้า

มนุษย์เพื่อ

กลับสู่สังคม

และ

ช่วยแก้ปัญหา

ต่าง ๆ เช่น

การจ้างงาน

ชีวิตและการ

คุ้มครองสิทธิ

เสริมสร้างการ

ลงทะเบียน

จัดการและ

คุ้มครอง

ผู้เสียหายที่ได้ 

รับการช่วยเหลอื 

จัดท�าและ

ปรับปรุงฐาน

ข้อมูล ติดตาม

และท�าความเข้าใจ

สภาพความ

เป็นอยูข่องเหยือ่

เสริมสร้างการ

วิจัยเกี่ยวกับ

สุขภาพร่างกาย

และจิตใจของ

ผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์

และแสวงหา

วิธีการฟื้นฟู

สมรรถภาพที่

มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

-ให้ความช่วยเหลอืทาง
สงัคมและสวสัดกิาร
-ใช้นักสงัคมสงเคราะห์
มอือาชพีช่วยเยียวยาและ
ฟ้ืนฟูสภาพจติใจ 
ผูเ้สยีหายการค้ามนษุย์
-	ก�าหนดสถาบนัการ
แพทย์เพือ่บรกิารทางการ
แพทย์ข้ันพืน้ฐานและ
บ�าบดัฟ้ืนฟสูภาพร่างกาย
และจติใจเหยือ่การค้า
มนษุย์
-	เพิม่ความตระหนกัทาง
กฎหมายและสทิธิของ
เหยือ่การค้ามนษุย์ผ่าน
การฝึกอบรมและการ
ศกึษา

-	ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าเด็กวัยเรียนที่ได้
รับการบันทึกนั้น	ได้
รับการลงทะเบียน
กลับไปโรงเรียนและ
ปรับตัวให้ 
เข้ากับชีวิตใหม่
-	ให้บริการจัดหา
งาน	เช่น	การฝึก
อบรมทักษะด้าน
อาชีพ	ค�าแนะน�า
ด้านอาชีพ
-	การปกป้องความ
เป็นส่วนตัว
-ส่งเสริมงานส�าหรับ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์และ
ครอบครัว
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	 	 ๑.๒.๔	 การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย	 แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	 ๖	 ด้าน	 ได้แก่	
๑)	เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์	๒)	ใช้ทรัพยากร
และเทคโนโลยีขององค์กรระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมโครงการความร่วมมือต่อต้าน
การค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ	๓)	เสริมสร้างความร่วมมือกับต�ารวจสากล	๔)	เสริมสร้างความร่วมมือ
กับรัฐบาลที่เก่ียวข้องและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือและรับเหยื่อสัญชาติจีนในประเทศท่ีถูก
ลักพาตัว	 ๕)	 ส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศค้นหาและช่วยเหลือ
เหยื่อชาวต่างชาติที่ถูกค้ามนุษย์ในประเทศจีน	๖)	ใช้อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรม 
ข้ามชาติ	และพิธีสารเพื่อป้องกัน	ปราบปราม	และลงโทษการค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะสตรีและเด็ก	 โดยมี 
รายละเอียดตามตาราง	๔

ตาราง ๔ ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับและนโยบาย

เสรมิสร้างการแลก

เปลีย่นระหว่าง

ประเทศและความ

ร่วมมอืในการต่อ

ต้านการค้ามนษุย์

ใช้ทรัพยากรและ

เทคโนโลยขีอง

องค์กรระหว่าง

ประเทศทีเ่ก่ียวข้อง

อย่างเตม็ทีเ่พ่ือ

ส่งเสริมโครงการ

ความร่วมมอืต่อ

ต้านการค้ามนษุย์

ระหว่างประเทศ

เสรมิสร้างความ

ร่วมมอืกับต�ารวจ

สากล

เสรมิสร้างความ

ร่วมมอืกับรัฐบาล

ทีเ่ก่ียวข้องและ

องค์กรระหว่าง

ประเทศเพ่ือ

ช่วยเหลอืและ

รับเหยือ่ของ

สญัชาตจีินใน

ประเทศทีถู่ก

ลกัพาตวั

ส่งเสรมิความ

ร่วมมอืกับรัฐบาล

ทีเ่ก่ียวข้องและ

องค์กรระหว่าง

ประเทศค้นหา

และช่วยเหลอืเหยือ่

ชาวต่างชาตทิี่

ถูกค้ามนษุย์ใน

ประเทศจีน 

ใช้อนสุญัญา

สหประชาชาติ

เพือ่ต่อต้าน

อาชญากรรมข้าม

ชาต ิและพิธสีาร

เพือ่ป้องกัน ปราบ

ปราม และลงโทษ

การค้ามนษุย์ โดย

เฉพาะสตรีและเดก็

-	มีส่วนร่วมอย่าง

แข็งขันในกลไก

ความร่วมมือต่อ

ต้านการค้ามนุษย์

ระหว่างประเทศ	

เช่น	ความร่วมมือ

อนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น�้าโขง

-	ส่งเสริมการแลก

เปลี่ยนและความ

ร่วมมือกับองค์กร

ระหว่างประเทศ	

เช่น	ยูนิเซฟ

UNODC	และ

ร่วมกันจัดฝึก

อบรมการต่อต้าน

การค้ามนุษย์

-	ใช้ประโยชน์

จากองค์กรต�ารวจ

อาชญากรรม

ทวิภาคีพหุภาคี

และระหว่าง

ประเทศและ

ช่องทางอื่น	ๆ	

เพื่อด�าเนินการ

สอบสวนและ

ความร่วมมือและ

การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลส�าหรับ

อาชญากรรม

การค้ามนุษย์

ข้ามพรมแดน

พัฒนาสนธิสัญญา

ความช่วยเหลือ

ทางกฎหมายร่วม

กับประเทศอื่น	ๆ
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นโยบาย	ส่งเสริมการกลับคืนสู่ครอบครัว	และวางวิธีการจัดการเด็กที่ถูกลักพาตัวที่ไม่พบพ่อแม่	๓)	ปรับปรุง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ	 สร้างกลไกช่วยเหลือการตั้งถิ่นฐานใหม	่ และการฟื้นฟูเหยื่อการค้า
มนุษย์	ตลอดจนปรับปรุงบริการของศูนย์ช่วยเหลือ	บ้านสตรีสถานสงเคราะห์	และสถาบันอ่ืน	ๆ	๔)	เสริม
สร้างการดูแลทางสังคมและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อกลับสู่สังคมอย่างราบรื่น	๕)	ให้บริการ
ที่จ�าเป็นส�าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อกลับสู่สังคมและช่วยแก้ปัญหาต่าง	ๆ	 เช่น	การจ้างงาน	การ
ด�าเนินชีวิตและการคุ้มครองสิทธิ	 ๖)	 เสริมสร้างการลงทะเบียนจัดการและคุ้มครองผู้เสียหายที่ได้รับ
การช่วยเหลือ	 จัดท�าและปรับปรุงฐานข้อมูล	 ติดตามและท�าความเข้าใจสภาพความเป็นอยู่ของเหยื่อ	 และ 
๗)	 เสริมสร้างการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 และแสวงหาวิธี
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	ซึ่งในบางยุทธศาสตร์จะมีรายละเอียดเพิ่มเติม	ดังตาราง	๓	

ตาราง ๓ การเสริมสร้างความช่วยเหลือฟื้นฟูและการกลับสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เสริมสร้าง

ความร่วม

มือและ

ความร่วม

มือระหว่าง

ผู้เสียหาย

จากการ

ค้ามนุษย์

ในพื้นที่

แผนกและ

หน่วยงาน

ก�าหนดมาตรการ

ช่วยเหลือ 

เยียวยา และ

ฟื้นฟูเหยื่อจาก

การค้ามนุษย์

ตลอดจน

ส่งเสริการกลับ

คืนสู่ครอบครัว 

และวางแผนวิธี

จัดการเด็ก

ที่ถูกลักพาตัว

ที่ไม่พบพ่อแม่

ปรับปรุงความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานรัฐ สร้าง

กลไกช่วยเหลือการตั้ง

ถิ่นฐานใหม่และการฟื้นฟู

เหยื่อการค้ามนุษย์ ตลอด

จนปรับปรุงบริการของศูนย์

ช่วยเหลือ บ้านสตรีสถาน

สงเคราะห์และสถาบันอื่น ๆ

เสริมสร้างการดูแลทาง

สังคมและช่วยเหลือ

ผู้เสียหายจากการค้า

มนุษย์เพื่อ

กลับสู่สังคมอย่างราบ

รื่น 

ให้บริการที่

จ�าเป็นส�าหรับ

ผู้เสียหาย

จากการค้า

มนุษย์เพื่อ

กลับสู่สังคม

และ

ช่วยแก้ปัญหา

ต่าง ๆ เช่น

การจ้างงาน

ชีวิตและการ

คุ้มครองสิทธิ

เสริมสร้างการ

ลงทะเบียน

จัดการและ

คุ้มครอง

ผู้เสียหายที่ได้ 

รับการช่วยเหลอื 

จัดท�าและ

ปรับปรุงฐาน

ข้อมูล ติดตาม

และท�าความเข้าใจ

สภาพความ

เป็นอยูข่องเหยือ่

เสริมสร้างการ

วิจัยเกี่ยวกับ

สุขภาพร่างกาย

และจิตใจของ

ผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์

และแสวงหา

วิธีการฟื้นฟู

สมรรถภาพที่

มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

-ให้ความช่วยเหลอืทาง
สงัคมและสวสัดกิาร
-ใช้นักสงัคมสงเคราะห์
มอือาชพีช่วยเยียวยาและ
ฟ้ืนฟูสภาพจติใจ 
ผูเ้สยีหายการค้ามนษุย์
-	ก�าหนดสถาบนัการ
แพทย์เพือ่บรกิารทางการ
แพทย์ข้ันพืน้ฐานและ
บ�าบดัฟ้ืนฟสูภาพร่างกาย
และจติใจเหยือ่การค้า
มนษุย์
-	เพิม่ความตระหนกัทาง
กฎหมายและสทิธิของ
เหยือ่การค้ามนษุย์ผ่าน
การฝึกอบรมและการ
ศกึษา

-	ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าเด็กวัยเรียนที่ได้
รับการบันทึกนั้น	ได้
รับการลงทะเบียน
กลับไปโรงเรียนและ
ปรับตัวให้ 
เข้ากับชีวิตใหม่
-	ให้บริการจัดหา
งาน	เช่น	การฝึก
อบรมทักษะด้าน
อาชีพ	ค�าแนะน�า
ด้านอาชีพ
-	การปกป้องความ
เป็นส่วนตัว
-ส่งเสริมงานส�าหรับ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์และ
ครอบครัว
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	 	 ๑.๒.๔	 การปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย	 แบ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อย	 ๖	 ด้าน	 ได้แก่	
๑)	เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์	๒)	ใช้ทรัพยากร
และเทคโนโลยีขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมโครงการความร่วมมือต่อต้าน
การค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ	๓)	เสริมสร้างความร่วมมือกับต�ารวจสากล	๔)	เสริมสร้างความร่วมมือ
กับรัฐบาลที่เก่ียวข้องและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อช่วยเหลือและรับเหยื่อสัญชาติจีนในประเทศท่ีถูก
ลักพาตัว	 ๕)	 ส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศค้นหาและช่วยเหลือ
เหยื่อชาวต่างชาติที่ถูกค้ามนุษย์ในประเทศจีน	๖)	ใช้อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรม 
ข้ามชาติ	และพิธีสารเพื่อป้องกัน	ปราบปราม	และลงโทษการค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะสตรีและเด็ก	โดยมี 
รายละเอียดตามตาราง	๔

ตาราง ๔ ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับและนโยบาย

เสริมสร้างการแลก

เปลีย่นระหว่าง

ประเทศและความ

ร่วมมอืในการต่อ

ต้านการค้ามนษุย์

ใช้ทรัพยากรและ

เทคโนโลยขีอง

องค์กรระหว่าง

ประเทศทีเ่ก่ียวข้อง

อย่างเตม็ทีเ่พ่ือ

ส่งเสริมโครงการ

ความร่วมมอืต่อ

ต้านการค้ามนษุย์

ระหว่างประเทศ

เสรมิสร้างความ

ร่วมมอืกับต�ารวจ

สากล

เสรมิสร้างความ

ร่วมมอืกับรัฐบาล

ทีเ่ก่ียวข้องและ

องค์กรระหว่าง

ประเทศเพ่ือ

ช่วยเหลอืและ

รับเหยือ่ของ

สญัชาตจีินใน

ประเทศทีถู่ก

ลกัพาตวั

ส่งเสรมิความ

ร่วมมอืกับรัฐบาล

ทีเ่ก่ียวข้องและ

องค์กรระหว่าง

ประเทศค้นหา

และช่วยเหลอืเหยือ่

ชาวต่างชาตทิี่

ถูกค้ามนษุย์ใน

ประเทศจีน 

ใช้อนสุญัญา

สหประชาชาติ

เพือ่ต่อต้าน

อาชญากรรมข้าม

ชาต ิและพิธสีาร

เพือ่ป้องกัน ปราบ

ปราม และลงโทษ

การค้ามนษุย์ โดย

เฉพาะสตรีและเดก็

-	มีส่วนร่วมอย่าง

แข็งขันในกลไก

ความร่วมมือต่อ

ต้านการค้ามนุษย์

ระหว่างประเทศ	

เช่น	ความร่วมมือ

อนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น�้าโขง

-	ส่งเสริมการแลก

เปลี่ยนและความ

ร่วมมือกับองค์กร

ระหว่างประเทศ	

เช่น	ยูนิเซฟ

UNODC	และ

ร่วมกันจัดฝึก

อบรมการต่อต้าน

การค้ามนุษย์

-	ใช้ประโยชน์

จากองค์กรต�ารวจ

อาชญากรรม

ทวิภาคีพหุภาคี

และระหว่าง

ประเทศและ

ช่องทางอื่น	ๆ	

เพื่อด�าเนินการ

สอบสวนและ

ความร่วมมือและ

การแลกเปลี่ยน

ข้อมูลส�าหรับ

อาชญากรรม

การค้ามนุษย์

ข้ามพรมแดน

พัฒนาสนธิสัญญา

ความช่วยเหลือ

ทางกฎหมายร่วม

กับประเทศอื่น	ๆ
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	 ๒.	 สาธารณรัฐอินเดีย
	 	 ๒.๑	 สถานการณ์ทั่วไปในสาธารณรัฐอินเดีย	 อินเดียเป็นประเทศต้นทาง	 ปลายทาง	 และ 
ทางผ่านส�าหรับชาย	 หญิง	 และเด็กท่ีถูกบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ทางเพศ	 การบังคับใช้แรงงาน
ถือเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย	 ชาย	 หญิง	 และเด็กที่เป็นทาสหนี้บางครั้งสืบทอดมาจาก
รุ่นก่อนหน้า	ถูกบังคับให้ท�างานในเตาเผาอิฐ	โรงสีข้าว	โรงงานเย็บปักถักร้อย	และการเกษตร	ปัญหาการ
ค้ามนุษย์ของอินเดียส่วนใหญ่เป็นปัญหาภายในและจากกลุ่มสังคม	กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด	ได้แก่	
ชนชั้นวรรณะต�่าท่ีสุดสมาชิกชุมชน	ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา	และหญิงและเด็กหญิงจากกลุ่มที่ถูกกีดกัน 
ซึ่งมีความเส่ียงมากท่ีสุด	 ปัญหาท่ีอินเดียพบมากท่ีสุด	 ประกอบด้วย	 การบังคับใช้แรงงาน	 ขอทาน	 กลุ่ม 
แบ่งแยกดินแดน	เหยื่อทางเพศ	แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย	แรงงานแม่บ้าน	และการบังคับขายอวัยวะ	

ตาราง ๕ แสดงสถิติการค้ามนุษย์ในอินเดียแยกตามประเภท ปี ๒๐๑๖ 

Purpose 2016 (as	a	%)

Forced labour 10509 45.5

Prostitution 4980 21.5

Other forms of sexual exploitation 2590 11.5

Domestic servitude 412 1.8

Forced marriage 349 1.5

Petty crimes 212 0.9

Child pornography 162 0.7

Begging 71 0.3

Drug peddling 8 0

Removal of organs 2 0

Other reasons 3824 16.5

Total Persons 23117 100

	 	 ๒.๑.๑	 การบังคับใช้แรงงาน	 อุตสาหกรรมในประเทศอินเดียท�าให้มีคนถูกบังคับใช้แรงงาน 
ในภาคต่างๆ	เช่น	การก่อสร้าง	โรงงานต่าง	ๆ	เช่น	โรงงานเหล็ก	เสื้อผ้าและสิ่งทอ	โรงงานผลิตลวดส�าหรับ 
สายเคเบิลใต้ดิน	 โรงงานบิสกิต	 ไร่เกษตรปลูกต้นไม้	ฟาร์มปลา	คนงานในอินเดียที่ท�าเหมืองทรายก็เสี่ยง 
ต่อการค้ามนุษย์	มีรายงานว่าหน่วยงานจัดหางานที่ไร้การก�ากับดูแลล่อลวงผู้ใหญ่และเด็กภายใต้ค�าสัญญา 
ที่ผิดกฎหมายการจ้างงานในการค้ามนุษย์	ท้ังการค้าทางเพศหรือบังคับใช้แรงงานเป็นแม่บ้าน
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	 	 	 ๒.๑.๒	 การขอทาน	ในกลุ่มแก๊งขอทานหัวโจกอาจจงใจท�าให้เด็กพิการเพื่อให้ได้รับเงิน 
มากขึ้น	รายงานขององค์กรพัฒนาเอกชนระบุว่าเด็กผู้หญิงบางคนถูกขายและถูกบังคับให้ต้ังครรภ์และ 
ส่งมอบลูกเพื่อขายในรัฐทมิฬนาฑู	 โดยนายจ้างมักจ่ายเงินก้อนเพื่อไปใช้ในการศึกษาหรือสินสอดทองหมั้น	
เมื่อสิ้นสุดสัญญาแรงงานหลายปีอาจมีเงื่อนไขบังคับใช้แรงงาน	
	 	 	 ๒.๑.๓		กลุ่มแบ่งแยกดินแดน	มีรายงานว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดน	อาทิ	กลุ่มลัทธิเหมา 
ในมคธ	 มหาราษฏระ	 หรือรัฐเบงกอลตะวันตก	 บังคับให้เด็กท�าหน้าที่เป็นสายลับและช่วยจัดส่งอาวุธ
ยุทโธปกรณ์การรบเพื่อต่อสู้กับรัฐบาล	อย่างไรก็ตามกรณีนี้มีแนวโน้มลดลง
	 	 	 ๒.๑.๔	 เหยื่อการค้ามนุษย์ทางเพศ	 ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าผู้หญิงและเด็กหลายล้านคน 
ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ทางเพศในอินเดีย	 ผู้ค้ามนุษย์ใช้สัญญาที่ผิดกฎหมายจ้างงานหรือจัดการ
แต่งงานหลอกลวงในอินเดียหรือรัฐอ่าว	 แล้วบังคับผู้หญิงและเด็กขายบริการทางเพศ	 นอกจากนี้	 ผู้ค้า
มนุษย์ยังใช้เว็บไซต์	 แอปพลิเคชันมือถือ	 และการโอนเงินออนไลน์มากขึ้น	 เพื่ออ�านวยความสะดวกทางเพศ
เชิงพาณิชย์	 เหยื่อส่วนใหญ่มาจากเนปาล	 บังคลาเทศ	 ยุโรป	 เอเชียกลาง	 แอฟริกา	 รวมถึงชาวโรฮิงจาและ
ชนกลุ่มน้อยอื่น	ๆ 	ถูกล่อลวงจากเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายบางคนซ่ึงอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายปกป้อง
ผู้ค้ามนุษย์และเจ้าของสถานบริการเนื่องจากรับสินบนจากสถานประกอบการค้ามนุษย์เพื่อค้าประเวณีและ
บริการทางเพศ
	 	 	 ๒.๑.๕	 แรงงานข้ามชาติ	ได้แก่	๑)	แรงงานชาวอินเดียท่ีหางานก่อสร้าง	งานแม่บ้าน	
และภาคอื่น	ๆ	ที่มีทักษะต�่าในตะวันออกกลางและภูมิภาคอื่น	ๆ	เผชิญกับการบังคับใช้แรงงาน	มีรายงาน
ว่าเด็กหญิงจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียมีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์เมื่อเดินทางผ่านเมียนมา
เพื่อท�าหนังสือเดินทางปลอมเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายห้ามย้ายถิ่นฐานของรัฐบาลอินเดียในการอพยพไป
ท�างานต่างประเทศ	 ๒)	 แรงงานข้ามชาติชาวบังคลาเทศบางคนต้องถูกบังคับใช้แรงงานในประเทศอินเดีย
ผ่านการหลอกลวงเรื่องการจัดหางานและพันธะหน้ี	 สตรีและเด็กหญิงชาวเนปาล	บังคลาเทศ	และชาว 
อัฟกันบางคนต้องเผชิญกับการใช้แรงงานและการค้าประเวณีในเมืองใหญ่ของอินเดีย		
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	 	 	 ๒.๑.๖	 แรงงานแม่บ้านโดยไม่สมัครใจ	เมื่อพูดถึงความเป็นทาสของครอบครัวต่อเด็ก	ๆ	
จะมีความอ่อนไหวมาก	 ผู้ล่อลวงบางคนบอกเด็ก	 ๆ	 ว่าจะได้รับค่าจ้างที่ยอดเยี่ยมในการท�างานเป็นแม่บ้าน
ของคนชนชั้นกลาง	 แต่ในความเป็นจริงพวกเขามักได้รับค่าจ้างต�่ากว่าที่ตกลงไว้อย่างมาก	 และยังเส่ียง
ต่อการถูกทารุณกรรมและท�าร้ายทางเพศ	 การค้ามนุษย์ประเภทนี้ยากต่อการตรวจจับเนื่องจากเกิดขึ้นใน
บ้านส่วนตัว	 ในแต่ละปีมีเด็กผู้หญิงหลายแสนคนถูกค้ามนุษย์จากชนบทอินเดียไปท�างานเป็นแม่บ้านในเขต
เมือง
	 ๒.๒	มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
	 แม้อินเดียยังไม่มียุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	แต่รัฐบาลจะใช้ 
กฎหมายน�าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	 ดังนั้นจึงเป็นการแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีไป	 โดยมี
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลซึ่งมีเลขาธิการ	MWCD	เป็นประธาน	และรวมถึงองค์กรภาค
ประชาสังคมและกระทรวงต่าง	ๆ	ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง	ได้ประชุมกันในช่วงเวลาของ
การรายงานเพื่อหารือและแก้ไขร่างพระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์
	 	 	 ๒.๒.๑	ปราบปรามการค้าเดก็	รฐับาลอนิเดยีไม่มแีผนปฏบัิตกิาร 
ระดับประเทศเพื่อต่อสู้กับการค้ามนุษย์	 แต่มีแผนปฏิบัติการระดับประเทศ 
ส�าหรับเด็กซึ่งระบุความพยายามในการป้องกันและปกป้องเด็กจากการค้า
มนุษย์และเพื่อท�าการวิจัยและวิเคราะห์และมีผลงาน	โดยเมื่อเดือนมกราคม	
๒๐๑๘	 รัฐบาลรายงานว่ามีการจัดตั้งโต๊ะท�างานช่วยเหลือในสถานีรถไฟใหญ่	
๓๓	แห่ง	 เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กท่ีไม่มีผู ้ดูแลคนเดียว	ซึ่งอาจสูญหายถูก 
ทอดทิ้ง	หรือถูกควบคุมตัว	และอาจเสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์	รวมถึง 
การค้ามนุษย์	 Sashastra	 SeemaBal	 (SSB)	 กองก�าลังรักษาชายแดนของ
อินเดียบริเวณชายแดนอินเดีย	 -	 เนปาลได้จัดกิจกรรมการรับรู ้เกี่ยวกับการ 
ค้ามนุษย์ส�าหรับนักเรียนและชุมชนชายแดนเม่ือเดือนกันยายน	๒๕๖๐	SSB	เป็น
เจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดแข่งขันวาดภาพเพื่อปลุกจิตส�านึกใน	๓๙	โรงเรียน
	 	 	 ๒.๒.๒	 สร้างความตระหนักรู้ด้านการค้ามนุษย์	 สร้างคาราวานเพื่อการรับรู ้
ส�าหรับเขตชายแดนที่มีผู ้พูดและวัสดุการรับรู้	 รัฐบาลของรัฐบางแห่งมีแผนปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรม 
มีการจัดตั้งกองก�าลังและท�าบันทึกความเข้าใจเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และด�าเนินการรณรงค์ต่อต้าน 
การค้ามนุษย์หรือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ท่ีด�าเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน	 ต�ารวจเบงกอลตะวันตก 
ยังคงด�าเนินกิจกรรมการรับรู้อย่างสม�่าเสมอกับนักเรียน	 ครู	 และผู้บริหาร	 รวมถึงใน	 ๔	 เขตใหม่เมื่อ 
ต้นปี	๒๐๑๘
	 	 	 ๒.๒.๓	 จัดระบบแรงงาน	 รัฐบาลได้จดทะเบียนบริษัทจัดหางานต่างประเทศและแรงงาน
ชาวอินเดียผ่านระบบออนไลน์	eMigrate	รัฐบาลก�าหนดให้แรงงานอพยพไปยัง	๑๗	ประเทศ	รวมถึง
ตะวันออกกลาง	เพื่อรับการตรวจคนเข้าเมืองก่อนออกเดินทาง	ในขั้นตอนอื่น	ๆ	การกวาดล้างจ�าเป็น
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ต้องปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศเพื่อตรวจสอบข้อตกลงการจ้างงานส�าหรับคนงานไร้ฝีมือและคนงาน 
ในฟาร์มและแรงงานหญิงทุกคน
	 	 	 ๒.๒.๔	 ป้องกันปัญหาแรงงานข้ามชาติ	 รัฐบาลอินเดียออกกฎหมายห้ามแรงงานหญิง
อายุต�่ากว่า	๓๐	ปีจากการท�างานใน	๑๗	ประเทศ	สหประชาชาติและสมาชิกของภาคประชาสังคมแย้งต่อ
การห้ามโยกย้ายถิ่นฐานใด	 ๆ	 ซึ่งเพิ่มโอกาสในการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายและเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการค้ามนุษย์
	 	 	 ๒.๒.๕	 นโยบายระหว่างประเทศ	 รัฐบาลลงบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้ามนุษย์
กับบาห์เรน	บังคลาเทศ	และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	และเมื่อเดือนมกราคม	๒๕๖๑	อินเดียและกัมพูชาได้ 
ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการป้องกันการค้ามนุษย์และช่วยเหลือและส่งตัวเหยื่อกลับประเทศ
	 	 	 ๒.๒.๖	 ก�าหนดอัตราค่าจ้าง	 รัฐบาลอนุญาตให้นายหน้าจัดหางานชาวต่างชาติเรียกเก็บ 
เงินค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการจัดหาคนงานได้สูงสุด	๒๐,๐๐๐	รูปีอินเดีย	(๓๑๐	ดอลลาร์สหรัฐฯ)	
อย่างไรก็ตาม	 ผู้สังเกตการณ์ระบุว่าแรงงานข้ามชาติมักถูกตั้งข้อหามากกว่าจ�านวนสูงสุด	 และได้รับเงินกู้
เพื่อจ่ายค่านายหน้าซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระหน้ีสินและความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 ภายใน
ประเทศบางรัฐของอินเดียมีการควบคุมด้านแรงงานนอกระบบซึ่งรวมถึงรัฐบาล	 ๗	 แห่งที่ก�าหนดค่าจ้าง
ขั้นต�่าส�าหรับงานรับใช้ในบ้าน	
	 	 	 ๒.๒.๗	 แก้กฎหมายแรงงาน	 เมื่อเดือนตุลาคม	 ๒๕๖๐	 รัฐบาลได้แก้ไขพระราชบัญญัติ
แรงงานเด็กเพื่อห้ามการจ้างงานเด็กอายุต�่ากว่า	๑๔	ปี	และห้ามการจ้างงานเด็กอายุระหว่าง	๑๔	-	๑๘	ปี 
ในงานอันตราย	 ยกเว้นเหมือง	 อย่างไรก็ตาม	 กฎหมายอนุญาตการจ้างงานเด็กในสถานประกอบการของ 
ครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่ีไม่เป็นอันตรายหลังเลิกเรียน	 องค์กรพัฒนาเอกชนอินเดียอ้างว่าการ
แก้กฎหมายอาจส่งผลให้มีการบังคับใช้แรงงานเด็กบางรูปแบบ	 เนื่องจากองค์กรแรงงานเด็กอินเดียระบุว่า
จ�านวนผู้ตรวจแรงงานไม่เพียงพอส�าหรับขอบเขตของงาน
	 	 	 ๒.๒.๘	มาตรการฟื้นฟู	เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๙	รัฐบาลอินเดียปรับปรุงโครงการ
บ�าบัดฟื้นฟูผู้ใช้แรงงานท่ีถูกผูกมัดเพื่อช�าระค่าใช้จ่าย	 ๔๕๐,๐๐๐	 รูปีอินเดีย	 (๗,๐๖๐	 ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
ต่อเขต	ส�าหรับการส�ารวจส�ามะโนครวัแรงงาน	ในบนัทกึมถินุายน	๒๐๑๗	MoLE	สรุปการแก้ไขบทบัญญัตินี้	
รวมถึงรัฐบาลกลางจะเพิ่มเงินร้อยละ	๕๐	ของจ�านวนเงินที่ต้องใช้ส�าหรับการส�ารวจความคิดเห็นต่อรัฐและ
อาจมีการด�าเนินการประเมินผล	๕	ครั้งต่อปี	
	 	 	 ๒.๒.๙	 แก้กฎหมายค้ามนุษย์ทางเพศ	 เมื่อเดือนมกราคม	 ๒๐๑๘	 รัฐบาลของรัฐอานธร
ประเทศได้แต่งตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาคประชาสังคมเพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับกฎหมาย 
ที่สามารถน�ามาใช้เพื่อด�าเนินคดีกับผู้ซื้อแรงงานทางเพศ	รัฐบาลไม่ได้รายงานความพยายามเพิ่มเติมเพื่อ
ลดความต้องการการค้าประเวณีหรือการบังคับใช้แรงงาน	 ทหารอินเดียได้ท�าการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ค้ามนุษย์ส�าหรับบุคลากรของตนก่อนน�าไปใช้ในการรักษาสันติภาพหรือภารกิจที่คล้ายกัน	 รัฐบาลไม่ได้ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมการต่อต้านการค้าประเวณีใด	ๆ	แก่เจ้าหน้าที่ทางการทูต
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	 	 ๒.๓	 วิเคราะห์นโยบายของอินเดีย
	 	 อินเดียมีคณะกรรมการป้องกันแต่ยังไม่มีแผนปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อต่อสู้กับการค้า
มนุษย์โดยตรง	อย่างไรก็ตาม	มีการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีที่ได้ผลในทางที่ดี	อาทิ
	 	 	 ๒.๓.๑	 มีการจัดตั้งโต๊ะท�างานช่วยเหลือในสถานีรถไฟใหญ่	 ๓๓	 แห่ง	 เพื่อให้การ
ช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล	 ตลอดจนสร้างคาราวานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องปัญหาการค้ามนุษย์โดย
เฉพาะในแถบชายแดนหรือพื้นที่ห่างไกล
	 	 	 ๒.๓.๒	 มีการจดทะเบยีนบรษิทัท่ีเกีย่วข้องอย่างเป็นระบบ	 ต้ังแต่การจดทะเบยีนบริษทั 
จัดหางานต่างประเทศและบริษัทจัดหาแรงงานเพื่อการก�ากับ/ควบคุมบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนถือเป็น
แรงงานเถื่อน
	 	 	 ๒.๓.๓	 แก้กฎหมาย	ในระดับระหว่างประเทศมกีารท�าความตกลงกบัต่างประเทศ	ส่วน 
ในประเทศมีการออกกฎหมายควบคุมค่าแรงขั้นต�่า	ซ่ึงรวมไปถึงแรงงานนอกระบบอย่างแม่บ้าน	นอกจาก
นี้	ยังก�าหนดการใช้แรงงานเพื่อห้ามการจ้างงานเด็กอายุต�่ากว่า	๑๔	ปี	
	 	 	 ๒.๓.๔	 มีโครงการฟื้นฟูผู้ใช้แรงงานที่ผูกมัดค่าใช้จ่าย	๔๕๐,๐๐๐	รูปี	 และมีนโยบาย
ให้เพิ่มอย่างไรก็ตาม	 รัฐบาลไม่ได้รายงานมาตรการเพื่อลดการท่องเที่ยวทางเพศในเด็ก	 นอกจากนี้	 อินเดีย
ยังมีจุดอ่อน	คือ	๑)	การขาดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม	ซึ่งท�าให้ขาดการท�างานอย่างรวมศูนย์	 เนื่องจาก
เป็นข้อกฎหมาย	ไม่มีนโยบายเป็นหนึ่งเดียว	จึงเป็นการออกกฎหมายเพื่อต้ังรับ	การสร้างความตระหนักรู้
เป็นโครงการช่ัวคราว	ไม่มีความต่อเนื่อง	๒)	เมื่อเป็นข้อกฎหมายจึงขาดมาตรการเชิงรุก	เช่น	การจัดการฝึก
อบรมเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ	 นอกจากนี้	 กฎหมายมีปัญหาท่ีส่งผลเสียคือมีการลงโทษเหยื่อจากการ
ค้ามนุษย์	 การปกป้องความลับและความเป็นส่วนตัวของเหยื่อรวมถึงเอกสารแสดงตัว	 และ	 ๓)	 การ
ขาดนโยบายน�าส่งผลให้การแก้ไขกฎหมายบางอย่างเป็นไปอย่างล่าช้า	เช่น	ขจัดค่าธรรมเนียมการจัดหางาน
ทั้งหมดที่เรียกเก็บกับคนงานและสร้างความตระหนักในหมู่คนงานว่าพวกเขาไม่จ�าเป็นต้องจ่ายค่าหางาน	
และขาดมาตรการเพิ่มความโปร่งใสของรัฐ
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	 ๓	 สิงคโปร์
  ๓.๑	 สถานการณ์ทั่วไป	 สิงคโปร์เป็นประเทศปลายทางส�าหรับเหยื่อค้ามนุษย์เพศชาย	 เพศ
หญิง	 และเด็กผู ้หญิงจากประเทศอื่น	ๆ	 เป็นประเทศต้นทางส�าหรับการบังคับใช้แรงงานผู้หญิง	 และ
เด็กสิงคโปร์ถูกค้ามนุษย์ทางเพศ	 และเป็นประเทศทางผ่านส�าหรับผู้ชายเอเชียที่ถูกบังคับให้ใช้แรงงานบน
เรือประมงที่ผ่านน่านน�้าสิงคโปร์	 โดยปัญหาลักษณะแรกเกิดจากการที่แรงงานต่างชาติจ�านวนมากยอมรับ
ภาระหน้ีจ�านวนมากจากบริษัทจัดหางานเอกชนหรือนายหน้าในประเทศบ้านเกิดและบางคร้ังจากบริษัท
สิงคโปร์	 ปัญหาลักษณะที่สองเกิดจากผู้หญิงต่างชาติเดินทางมาสิงคโปร์ด้วยความตั้งใจที่จะค้าประเวณี	 แต่
ถูกคุกคามหรือบีบบังคับจนตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ทางเพศ	 และปัญหาลักษณะสุดท้ายคือการทารุณ
กรรมร่างกายเพื่อบังคับให้ผู้ชายปฏิบัติงานในเรือประมงระยะไกลท่ีผ่านการขนส่งหรือเทียบท่าท่ีท่าเรือ
สิงคโปร์
 	 ๓.๒	การป้องกัน
	 	 ประเทศสิงคโปร์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากประเทศตะวันตกมากกว่าประเทศอื่น	ๆ	ที่ได้กล่าวถึง
มาแล้ว	และจัดท�ายุทธศาสตร์หรือ	“แนวทางการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติของสิงคโปร์”	 โดยใช้หลัก	
4P	ตามมาตรฐานของรายงาน	TIP	(Trafficking	in	Persons	Report)	ของสหรัฐฯ	ในการร่างยุทธศาสตร์ฯ	
ดังกล่าว	ได้ด�าเนินการดังต่อไปนี้	
	 	 	 ๓.๒.๑	 คณะท�างานได้ด�าเนินการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่องข่าวและส่ืออื่น	ๆ 	ที่ 
ให้ความรู้แก่แรงงานเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขา	เพื่อลงโทษนายจ้างส�าหรับการละเมิดที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
	 	 	 ๓.๒.๒	 รัฐบาลสิงคโปร์ให้เงินอุดหนุน	 NGO	 เพื่อช่วยเหลือด้านการรณรงค์สร้างความ
ตระหนักรู้ในปัญหาการค้ามนุษย์	

prevention prosecution protection partnership

สาธารณะตระหนักถึงอาชญากรรมค้ามนุษย์และ
ด�าเนินการอย่างแข็งขันเพื่อป้องกันต่อสู้และ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์	เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการฝึกฝนความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการระบุและ
จัดการกับคดีค้ามนุษย์	

การตอบโต้ด้วย
กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา
ที่มีประสิทธิภาพ
แบบครบวงจรต่อ
อาชญากรรมการค้า
มนุษย์ที่เกี่ยวข้อง
กับการสอบสวนที่
ครอบคลุมและการ
ด�าเนินคดีของผู้กระท�า
ความผิดทุกคนที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์หรือการแสวง
ประโยชน์จากเหยื่อ

การดูแลเหยื่อที่
เหมาะสมและ
กรอบการสนับสนุน
ที่ดูแลความต้องการ
ของเหยื่อ
การค้ามนุษย์
ทั้งหมด

ระบบนิเวศที่เข้มแข็ง
ประกอบด้วยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
เพื่อตอบสนองต่อ
การค้ามนุษย์ของ
สิงคโปร์โดยสิ้นเชิง
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	 	 	 ๓.๒.๓	 รัฐบาลสิงคโปร์จัดท�าวิดีโอก่อนออกเดินทางท่ีศูนย์ต่างประเทศเพื่อให้ความรู้แก่
แรงงานต่างชาติเกี่ยวกับกฎระเบียบก่อนที่จะย้ายไปสิงคโปร์	
	 	 	 ๓.๒.๔	 รัฐบาลสิงคโปร์เข้าปราบปรามโดยด�าเนินคดีกับตัวแทนจัดหางานท่ีไม่มีใบ
อนุญาต	และด�าเนินการรณรงค์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือแจ้งให้นายจ้างทราบถึงผลที่ตามมาส�าหรับการระงับ
หนังสือเดินทางหรือการหักเงินค่าแรงล่วงหน้า
	 ๔.	การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ	๓	ประเทศ
	 	 ๔.๑	จีนมีลักษณะประเทศกว้างใหญ่และมีการวางนโยบายจากส่วนกลาง	จึงวางนโยบาย
และข้อก�าหนดที่ชัดเจนในการปฏิบัติ	และมีการเขียนรายละเอียดมาตรการในนโยบายเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติ 

prevention prosecution protection partnership

-	มอบเงิน	๑๖๐,๐๐๐	ดอลลาร์สิงคโปร์	ให้
หน่วยงานรับผิดชอบสร้างความตระหนัก
ในสังคม	โดยมีผู้ฝึกอบรมจัดงานกว่า	๓,๐๐๐	ครั้ง
-	สร้างความตระหนักรู้	ในเรื่องการด�าเนินคดี
ด้านการค้ามนุษย์	ตามโดยใช้สื่อของรัฐบาล
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์
-	สร้างความตระหนักกับคนงานที่อาจเดินทาง
มาจากต่างประเทศเรื่องกฎหมายแรงงานสิงคโปร์
และช่องทางขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ก่อนการเดินทาง
-	ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ผ่านแดนในการคัดกรองเหยื่อ
ระหว่างการผ่านแดน
-	ตรวจตรา/ตรวจสอบนายจ้างและผู้แทนจัดหา
ลูกจ้าง

-	ผ่านกฎหมาย
การค้ามนุษย์
-	ทบทวนกฎหมาย
การป้องกัน
การค้ามนุษย์
-	เพิ่มข้อหาด้าน
การค้ายาเสพติด	
ความร่วมมือในการ
ก่ออาชญากรรม	และ
กฎหมายส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน
-	เพิ่มบทลงโทษ
กฎหมายแรงงาน
ต่างด้าว
-	ตั้งหน่วยงานเพื่อ
สอบสวนและด�าเนิน
คดีการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะ	และสร้าง
เครือข่ายการแบ่งปัน
ข้อมูล
-	จัดการฝึกอบรมให้	
จนท.	รวมถึง	จนท.
ตม.	และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอื่น	ๆ

-	ด�าเนินการ	PHTA	
หรือกระบวนการ
พิจารณาคดีผ่านกล้อง
ส�าหรบัเหยือ่เดก็	มคี�าสัง่
ปิดสื่อส�าหรับคดี
การแสวงประโยชน์
ทางเพศ	และการให้
บริการช่วยเหลือ
-	มีหน่วยงานคุ้มครอง
พยานที่รายงานด้าน
การค้ามนุษย์
-	สร้างหน่วยงาน	ศูนย์	
drop	in	ที่ท่าเรือ
จูหลง	เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเหยื่อ
-	สร้างบ้านพักให้
เหยื่อโดยมี	NGO
คอยให้ความดูแล
-	จัดการฝึกอบรมและ
สร้างมาตรการ
ในการระบุ	จัดการ	
และแนะน�าเหยื่อ
ทั้งการค้าทางเพศและ
ใช้แรงงานสู่ศูนย์
ความช่วยเหลือ
-	มีการจัดหางาน
ชั่วคราวให้กับเหยื่อที่
ประสงค์จะท�างาน

-	ร่วมสอบสวนกับ
ต่างประเทศ
-	สร้างกลไกเพื่อลด
ขั้นตอนที่เป็นอุปสรรค
ในการท�าคดี	โดยมี
ข้อมูลจาก	NGO
-	ร่วมมือกับ	Hager	
International	ในการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
กว่า	๔,๐๐๐	คน
ในการระบุเหยื่อ
การค้ามนุษย์
-	ความร่วมมือ
ในภูมิภาค	เช่น
ASEAN	และ	UN
-	ให้สัตยาบัน
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อย่างไรก็ตามมาตรการเหล่านี้ยังขาดความครอบคลุมในบางประเด็น	เช่น	มาตรการในป้องกันปัญหาการ
ค้าประเวณีเด็ก	เป็นต้น
  ๔.๒	อินเดียไม่มีนโยบายรวมศูนย์	 ท�าให้มีการก�ากับดูแลด้วยข้อกฎหมายเป็นหลัก	ซึ่ง
มีข้อจ�ากัดเนื่องจากเมื่อขาดนโยบายที่ชัดเจนแล้ว	 จะขาดทิศทางในการแก้ไขข้อกฎหมายที่ล้าสมัยหรือขาด
ความเหมาะสม	 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้	 นอกจากนี้	 มาตรการต่าง	 ๆ	 ที่ออกมา
หลายอย่างมีการด�าเนินการเฉพาะพื้นที่และไม่ต่อเนื่อง	 ซึ่งอาจท�าให้ขาดประสิทธิภาพได้	 อินเดียให้ความ
ส�าคัญกับปัญหาการค้าเด็กและเยาวชนเป็นหลัก	 โดยยังไม่ได้ให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู้ใหญ่	 โดยเฉพาะเพศ
ชายมากนัก
 	 ๔.๓	สิงคโปร์มีการวางนโยบายแบบ	4P	ซึ่งท�าให้มีทั้งการป้องกัน	ปราบปราม	และเยียวยา	
ตลอดจนความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างครอบคลุม	และเนื่องจากเป็นประเทศขนาดเล็กท�าให้ส่งเสริม
นโยบายและด�าเนินการได้ค่อนข้างง่ายกว่าสองประเทศแรก	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากกฎหมายการค้า
มนุษย์ยังเป็นกฎหมายใหม่จึงยังมิได้น�ามาใช้มากนัก	และควรพัฒนาการคัดกรองเหยื่อมากขึ้น	และให้
ความคุ้มครองทางกฎหมาย	
  ๔.๔	 จุดเด่นของแต่ละประเทศ	
	 	 	 ๑)	จนีมคีวามละเอยีดทางเนือ้หาและวาง 
ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างชัดเจน	โดยเน้นการระบุ 
ชัดถงึเป้าหมายและมาตรการด�าเนนิการ	ท�าให้หน่วยงาน 
ต่าง	ๆ	สามารถออกมาตรการรองรับได้โดยสะดวก
	 	 	 ๒)	อินเ ดียไม ่มียุทธศาสตร ์
อย่างเป็นรูปธรรม	และเมื่อขาดยุทธศาสตร์ท่ีเป็น
รูปธรรมจะท�าให้ขาดมาตรการเชิงรุก
	 	 	 ๓)	สิงคโปร์วางยุทธศาสตร์ใน
กรอบกว้าง	 ๆ	 มากกว่า	 เนื่องจากประเทศมีขนาด
เล็กและปัญหายังไม่รุนแรงมากนัก	 อย่างไรก็ตาม 
ก็ยังมียุทธศาสตร์วางทิศทางของชาติ	ท�าให้มีข้อดีใน 
ด้านเกิดความยืดหยุ่นและสามารถออกมาตรการใหม่	ๆ	
ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
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  ๔.๕	 จีนและสิงคโปร์มีจุดแข็งอย่างหนึ่งคือ	การใช้องค์กรพัฒนาเอกชน	(NGO)	ในการช่วย
สร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ให้กับกลุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ซึ่งช่วยให้เกิดการป้องกันทางสังคมท่ี
เข้มแข็งมากขึ้นโดยรัฐบาลมีงบประมาณสนับสนุน	ซึ่งนอกจากช่วยให้แก้ปัญหาได้มากขึ้นอย่างทันเหตุการณ์
แล้วยังท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
  ๔.๖	 ประเทศทั้ง	 ๓	 ประเทศจะเน้นเหยื่อที่เป็นเด็กและสตรีโดยไม่ได้เน้นแรงงานผู้ใหญ่ 
โดยเฉพาะแรงงานเพศชายมากนัก	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมเอเชียท่ีมักมองว่าสตรีและเด็กเป็นเหยื่อ
มากกว่าเพศชาย	 ซ่ึงตามบรรทัดฐานสังคมมักมีบทบาทเป็นผู้น�าที่แข็งแรง	 จึงมักจะถูกละเลยจากการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์	ซึ่งส่งผลต่อนโยบายท่ีให้น�า้หนักน้อยกว่า	
 	 ๔.๗	 ยุทธศาสตร์และนโยบายของทั้งสามประเทศยังมีจุดอ่อนร่วมกันที่ยังไม่ได้เน้นย�้าใน
เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละอทิธพิลของเทคโนโลยด้ีานไซเบอร์ในการล่อลวงบุคคลไปค้ามนุษย ์
และมาตรการต่าง	ๆ	ที่จะป้องกันด้านนี้มากขึ้น	

-------------------------------------------
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แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงภาค ๑: เหตุใดภาครัฐจึงต้องให้ความสำคัญ  

สำนักยุทธศาสตร์ความม่ันคงเก่ียวกับภัยคุกคามข้ามชาติ 
สำนักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง (Violent extremism) เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง ๕ 
– ๖ ปีท่ีผ่านมาน้ี เน่ืองจากถูกนำมาเช่ือมโยงกันมากข้ึนกับประเด็นการก่อการร้าย (Terrorism) โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ก่อการร้ายรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) โดยการนิยมแนวคิดสุดโต่ง (extremism) น้ัน คือการยึดถือในอุดมการณ์
หรือความเช่ือความศรัทธาในเร่ืองหน่ึง เช่น ความเช่ือทางศาสนา ระบบความเช่ือบางอย่าง ความเช่ือในพิธีกรรมบาง
อย่างท่ีปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน และมีแนวการปฏิบัติท่ีเคร่งครัดสุดโต่ง แต่ไม่นิยมความรุนแรงหรือไม่จำเป็นว่าจะหัน
ไปใช้ความรุนแรงเพ่ือแสดงความยึดม่ันถือม่ันในความเช่ือน้ันๆ หรือให้คนนอกอุดมการณ์กลัวหรือหันมาร่วมอุดมการณ์ 
แต่แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงน้ัน เป็นการยึดถือในอุดมการณ์หรือความเช่ือความศรัทธาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่าง
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แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงภาค ๑: เหตุใดภาครัฐจึงต้องให้ความสำคัญ  

สำนักยุทธศาสตร์ความม่ันคงเก่ียวกับภัยคุกคามข้ามชาติ 
สำนักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรง (Violent extremism) เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจอย่างมากในช่วง ๕ 
– ๖ ปีท่ีผ่านมาน้ี เน่ืองจากถูกนำมาเช่ือมโยงกันมากข้ึนกับประเด็นการก่อการร้าย (Terrorism) โดยเฉพาะกับกลุ่ม
ก่อการร้ายรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) โดยการนิยมแนวคิดสุดโต่ง (extremism) น้ัน คือการยึดถือในอุดมการณ์
หรือความเช่ือความศรัทธาในเร่ืองหน่ึง เช่น ความเช่ือทางศาสนา ระบบความเช่ือบางอย่าง ความเช่ือในพิธีกรรมบาง
อย่างท่ีปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน และมีแนวการปฏิบัติท่ีเคร่งครัดสุดโต่ง แต่ไม่นิยมความรุนแรงหรือไม่จำเป็นว่าจะหัน
ไปใช้ความรุนแรงเพ่ือแสดงความยึดม่ันถือม่ันในความเช่ือน้ันๆ หรือให้คนนอกอุดมการณ์กลัวหรือหันมาร่วมอุดมการณ์ 
แต่แนวคิดสุดโต่งท่ีนิยมความรุนแรงน้ัน เป็นการยึดถือในอุดมการณ์หรือความเช่ือความศรัทธาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงอย่าง
สุดข้ัวจนถึงขนาดท่ียอมใช้วิธีการรุนแรงหรือเห็นว่าการใช้วิธีการรุนแรงคือส่ิงท่ีไม่ผิดหากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความยึด
ม่ันในความเช่ือน้ันๆ หรือการใช้วิธีการรุนแรงสามารถนำไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ ท้ังท่ีการนิยมแนวคิดสุดโต่งท่ีนิยม
ความรุนแรงได้เกิดมานานแล้วตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เช่น ความขัดแย้งระหว่างผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
โรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนท์ในอังกฤษ ช่วงศตวรรษท่ี ๑๖ – ๑๗ ซ่ึงผู้ท่ีนับถือนิกายโปรเตสแตนท์เคยถูกล่าและนำ
มาทรมานหรือเผาท้ังเป็น กลุ่มคลู คลักซ์ แคลน (Klu Klux Klan) ท่ีเป็นกลุ่มชาตินิยมผิวขาวในสหรัฐ เป็นต้น  
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