
 

ความแตกต่างระหว่างการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
 
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 

ข้อ 3 ของพิธีสารวา่ด้วยการตอ่ต้านการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถ่ินฐานฯ ค.ศ.2000 ระบวุา่ 
“การลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถ่ินฐาน” หมายถึงการจดัให้มีการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของบคุคลหนึง่ซึง่มิใช่     
คนชาตขิองหรือผู้ มีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในรัฐภาคีท่ีเข้าไปนัน้ เพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์
ทางวตัถอ่ืุนจากการนัน้ ไมว่า่จะโดยตรงหรือโดยอ้อม1 
 
การค้ามนุษย์ 

การค้ามนษุย์ตามค าจ ากดัความของพิธีสารวา่ด้วยการค้ามนษุย์ฯ ค.ศ. 2000 สอดคล้องกบัการค้ามนษุย์
ตามท่ีระบไุว้ใน พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ.2551 โดยเฉพาะการก าหนดองค์ประกอบ
ความผิด 3 ประการ (Action, Means, and Purpose) 
 
ความหมายตามข้อ 3 ของพธีิสารว่าด้วยการค้ามนุษย์ฯ ค.ศ. 2000 
 (ก) “การค้ามนษุย์” หมายถึงการจดัหา การขนสง่ การสง่ตอ่ การจดัให้อยูอ่าศยั หรือการรับไว้ซึง่บคุคล
ด้วยวิธีการขูเ่ข็ญ หรือด้วยการใช้ก าลงั หรือด้วยการบีบบงัคบัในรูปแบบอ่ืนใดด้วยการลกัพาตวั ด้วยการฉ้อโกง 
ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเส่ียงภยัจากการค้ามนษุย์โดยมิ
ชอบ หรือมีการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ เพ่ือให้ได้มาซึง่ความยินยอมของบคุคลผู้ มีอ านาจควบคมุบคุคล
อ่ืน เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์อยา่งน้อยท่ีสดุให้รวมถึงการ
แสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบคุคลอ่ืนหรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การบงัคบั
ใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส หรือการกระท าอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท าให้ตกอยูใ่ต้
บงัคบั หรือการตดัอวยัวะออกจากร่างกาย 
 (ข) ให้ถือวา่ไมส่ามารถยกความยินยอมของผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ท่ีให้กบัการแสวงประโยชน์ 
โดยเจตนาดงัท่ีระบไุว้ในวรรค (ก) ของข้อนีม้าเป็นข้ออ้างในกรณีท่ีมีการใช้วิธีการใด ๆ ท่ีระบไุว้ในวรรค(ก)  
 (ค) ให้ถือวา่ การจดัหา การขนสง่ การสง่ตอ่ การจดัให้อยูอ่าศยั หรือการรับไว้ซึง่เดก็ เพ่ือความมุง่
ประสงค์ในการแสวงประโยชน์ เป็น “การค้ามนษุย์” แม้วา่ จะไมมี่การใช้วิธีการใด ๆ ท่ีระบไุว้ในวรรค (ก) ของ
ข้อนี ้
 (ง) เดก็ หมายถึงบคุคลใดท่ีมีอายตุ ่ากวา่ 18 ปี2 
ความหมายตามมาตรา 4 และมาตรา 6 ของ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
มาตรา 4 ในพระราชบญัญตันีิ ้

“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” หมายความวา่ การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีการผลิตหรือ
เผยแพร่วตัถหุรือส่ือลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส การน าคนมา
ขอทาน การบงัคบัใช้แรงงานหรือบริการ การบงัคบัตดัอวยัวะเพ่ือการค้าหรือการอ่ืนใดท่ีคล้ายคลงึกนัอนัเป็น
การขดูรีดบคุคล ไมว่า่บคุคลนัน้จะยินยอมหรือไมก็่ตาม 

                                                        
1 ค าแปลอยา่งไมเ่ป็นทางการของส านกังานอยัการสงูสดุ (คณะท างานตรวจสอบพนัธกรณีตามพิธีสารวา่ด้วยการต่อต้านการลกัลอบขนผู้ ย้ายถ่ินฐานฯ, เมษายน 2557) 
2 ค าแปลอยา่งไมเ่ป็นทางการของส านกังานอยัการสงูสดุ 
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“การบงัคบัใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความวา่ การขม่ขืนใจให้ท างานหรือให้บริการโดยท าให้กลวัวา่
จะเกิดอนัตรายตอ่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือทรัพย์สินของบคุคลนัน้เองหรือของผู้ อ่ืน โดยขูเ่ข็ญด้วย
ประการใดๆ โดยใช้ก าลงัประทษุร้าย หรือโดยท าให้บคุคลนัน้อยูใ่นภาวะท่ีไมส่ามารถขดัขืนได้ 
มาตรา 6 ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นธุระจดัหา ซือ้ ขาย จ าหนา่ย พามาจากหรือสง่ไปยงัท่ีใด หนว่งเหน่ียวกกัขงั จดัให้อยูอ่าศยั หรือ
รับไว้ซึง่บคุคลใด โดยขม่ขู ่ใช้ก าลงับงัคบั ลกัพาตวั ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือ
ผลประโยชน์อยา่งอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดแูลบคุคลนัน้ เพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดแูลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท า
ความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบคุคลท่ีตนดแูล หรือ 

(2) เป็นธุระจดัหา ซือ้ ขาย จ าหนา่ย พามาจากหรือสง่ไปยงัท่ีใด หนว่งเหน่ียวกกัขงัจดัให้อยูอ่าศยั หรือ
รับไว้ซึง่เดก็ 

ผู้นัน้กระท าความผิดฐานค้ามนษุย์ 
 
ตารางเปรียบเทียบการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน3 
 

 การค้ามนุษย์ การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 

จุดมุ่งหมาย - เพ่ือการแสวงหาประโยชน์ 
- อาจเกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ีไมส่ิน้สดุ 

- เพ่ือการได้มาซึง่ประโยชน์ทางวตัถุ
หรือเงินโดยการอ านวยความสะดวก
การเข้าเมืองผิดกฎหมายหรืออาศยัใน
ประเทศหนึง่อย่างผิดกฎหมาย 

ความยนิยอม และการ
ล่อลวงให้ตกเป็นเหยื่อ 

- ความยินยอมไมเ่ก่ียวข้องกบัอาชญากรรม 
เพราะเป็นผลจากการกระท าท่ีเป็นการบีบ
บงัคบั การหลอกลวง และการข่มขู่ ของผู้ ค้า
มนษุย์ 
- ในกรณีผู้ เสียหายเป็นเดก็ (อายตุ ่ากวา่ 18 
ปี) ไมส่ามารถอ้างวา่ผู้ เสียหายให้ความ
ยินยอมได้ 

ผู้ โยกย้ายถ่ินฐานมกัสมคัรใจให้ถกู
น าพาเข้าเมืองผิดกฎหมาย ผลคือผู้
โยกย้ายถ่ินฐานท่ีอาศยัขบวนการน าพา
ไมจ่ดัวา่เป็น “ผู้ เสียหาย” จากการ
ลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถ่ินฐาน อย่างไร   
ก็ตาม ผู้ โยกย้ายถ่ินฐานอาจตกเป็น 
“ผู้ เสียหาย” ของอาชญากรรมอ่ืนๆ 
ระหวา่งการเดินทาง อาทิ การใช้ความ
รุนแรง หรือมีอนัตรายถงึชีวิต ซึง่เป็นผล
จากการใช้ความรุนแรงโดยขบวนการ
น าพา 

ลักษณะข้ามชาต ิ เกิดขึน้ทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ มีลกัษณะข้ามแดนเท่านัน้ 
ที่มาของก าไรรและ
ผลประโยชน์ 

ได้มาจากการแสวงหาประโยชน์จากผู้ เสียหาย ได้มาจากการได้รับคา่ตอบแทน หรือ
สิ่งของตอบแทนอื่นๆ จากการอ านวย
ความสะดวกในการลกัลอบเข้าเมือง 
หรือให้ผู้ โยกย้ายถ่ินฐานสามารถอยู่ใน
ประเทศหนึง่ได้อย่างผิดกฎหมาย 

                                                        
3 Bali Process Policy Guide on Criminalizing Trafficking in Persons (2014) P.8, (http://bit.ly/1QDYWJH) 
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นอกจากนี ้คูมื่อฝึกอบรมเก่ียวกบัการค้ามนษุย์ส าหรับ จนท. ด้านการบงัคบัใช้ กม. (Anti-human 
Trafficking Manual for Criminal Justice Practitioners ซึง่เข้าถึงได้จาก http://www.unodc.org/ 
documents/human-trafficking/TIP_module1_Ebook.pdf) ของ UNODC ยงัสรุปข้อแตกตา่งส าคญัระหวา่ง
การลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถ่ินฐานกบัการค้ามนษุย์ เพิ่มเตมิจากตารางข้างต้นในประเดน็การแสวงหาประโยชน์ 
โดยระบวุา่ ในกรณีของการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถ่ินฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่น
ฐานกับผู้โยกย้ายถิ่นฐานเป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและจะจบลงเม่ือผู้โยกย้ายเดนิทางถงึจุดหมาย 
โดยผู้ลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถ่ินฐานไมมี่ความต้องการท่ีจะแสวงหาประโยชน์หลงัจากเดนิทางถึงจดุหมายแล้ว 
ในขณะท่ีการค้ามนษุย์มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้ เสียหายอยา่งตอ่เน่ืองแม้เม่ือเดนิทางถึงจดุหมายแล้ว ทัง้นี ้
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานอาจเปล่ียนเป็นการค้ามนุษย์ในภายหลังไรด้ เชน่ กรณีท่ีผู้ลกัลอบขนผู้
โยกย้ายถ่ินฐานขายผู้ โยกย้ายถ่ินฐาน/หนีท่ี้เกิดให้กบัผู้ ค้ามนษุย์ หรือหลอกลวง/บีบบงัคบัให้ผู้ โยกย้ายถ่ินฐาน
ท างานชดใช้คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางภายใต้ภาวะท่ีแสวงหาประโยชน์จากผู้ โยกย้ายถ่ินฐาน 
 
ข้อสรุปความแตกต่าง 

1. การค้ามนษุย์ต้องมีการแสวงหาประโยชน์ 
2. การค้ามนษุย์มีองค์ประกอบความผิด 3 ประการ ได้แก่ การกระท า - Act (การจดัหา ขนสง่ สง่

ตอ่    ฯลฯ), วิธีการ – Means (มีการบีบบงัคบั หลอกลวง หรือการข่มขู่), และจดุมุง่หมาย - Purposes 
เพ่ือแสวงหาประโยชน์ ซึง่การจะระบวุา่ความผิดใดเข้าขา่ยการค้ามนษุย์ต้องมีองค์ประกอบ
ความผิดครบทัง้ 3 ประการ 

3. การลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถ่ินฐานอาจกลายเป็นการค้ามนุษย์ไรด้หากมีการแสวงหาประโยชน์ตาม
องค์ประกอบความผิดทัง้ 3 ประการในภายหลงั แม้ผู้ เสียหายจะสมคัรใจในการเดนิทางออก 

 
* * * * * 

กองการสงัคม 
กรมองค์การระหวา่งประเทศ 
กระทรวงการตา่งประเทศ 

12 มิถนุายน 2558 


