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บทนา
พระสันตะปาปาฟรานซิสให้ความสาคัญต่อสภาพอันเลวร้ายของชายหญิ ง
และเด็กจานวนเรือนล้าน ที่ถูกค้ามนุษย์และตกเป็ นทาส พวกเขาเป็ นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มคนทั่วโลกที่ถูกละเมิดความเป็ นมนุษย์ และถูกทอดทิง้ มากที่สุดในโลกสมัยใหม่
พระองค์กล่าวว่า การค้ามนุษย์เป็ น “หายนะที่เลวร้าย”1 และ “โรคระบาดที่ผิดปกติ2
และเป็ น “แผลเปิ ดบนร่างกายของสังคมร่วมสมัย”3
เมื่อต้นปี 2015 พระสันตะปาปาฟรานซิส ได้ออกเอกสารประจาปี เนื่องในวัน
สันติสากลในหัวข้อเรื่องการค้ามนุษย์ “เรากาลังเผชิญกับปรากฏการณ์ระดับโลกที่
เกินขีดความสามารถของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือของประเทศใดประเทศหนึ่ง ที่จะรับ
มื อ เองได้” ดัง นั้น “เราจึง จ าเป็ น จะต้อ งระดมพลัง กัน ให้มี ข นาดเที ย บเคี ย งได้กับ
ปรากฏการณ์นนั้ เอง”4
ในเดือนกันยายน 2015 พระสันตะปาปาได้บอกกับสหประชาชาติวา่ ความชั่ว
ร้ายเช่น “การค้ามนุษย์ การซือ้ ขายอวัยวะและเนือ้ เยื่อมนุษย์ การแสวงประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กชายและเด็กหญิง การใช้แรงงานทาส รวมถึงการค้าประเวณี” ไม่สามารถ
จัดการได้เพียงแค่ดว้ ย “การอุทิศตนเป็ นพิธี” เท่านัน้ “เราต้องให้หลักประกันว่า สถาบัน

พระสันตะปาปาฟรานซิส, คากล่าวต้อนรับต่อทีป่ ระชุมองค์กรความมั่นคงและความร่วมมือใน
ยุโรป (OSCE), 3 เมษายน 2017
2
พระสันตะปาปาฟรานซิส, บทเทศน์ระหว่างการภาวนาพรหมถือสาร, 30 กรกฎาคม 2017
3
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศเรือ่ งการต่อต้าน
การค้ามนุษย์”10 เมษายน 2014
4
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารวันสันติสากล, 1 มกราคม 2015
1

1

ของเรา” ซึ่งที่จริงหมายถึงความพยายามทัง้ หมดของเรา “มีประสิทธิผลอย่างแท้จริงใน
การต่อต้านสิ่งชั่วร้ายเหล่านีท้ งั้ หมด”5
วัตถุประสงค์ของ แนวทางอภิบาลในกรณีการค้ามนุษย์นี ้ คือการนาเสนอบท
อ่านเรื่องการค้ามนุษย์ และ ความเข้าใจ ที่กระตุน้ และหล่อเลีย้ งการต่อต้านการค้า
มนุษย์ท่ีมีความจาเป็ นอย่างมากนีใ้ นระยะยาว
แผนกผูอ้ พยพย้ายถิ่นและผูล้ ีภ้ ยั เริ่มทางานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2017 พระ
สัน ตะปาปาฟรานซิ ส ทรงเป็ นผู้จัด ตัง้ แผนกงานนี ้ ซึ่ง ขณะนี ย้ ัง อยู่ภ ายใต้การดูแ ล
โดยตรงของพระองค์ แผนกงานนี ม้ ีหน้าที่ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทัง้ เรื่อง
เกี่ยวกับผูอ้ พยพย้ายถิ่นและผูล้ ีภ้ ยั โดยมีพนั ธกิจในการช่วยบิชอปของพระศาสนจักร
คาทอลิก และทุกคนที่ทางานรับใช้กลุม่ คนผูเ้ ปราะบางเหล่านี ้
ในการพยายามแก้ไ ขปั ญ หาการค้า มนุ ษ ย์แ ละการเอาคนลงเป็ น ทาสนี ้
ระหว่างปี 2018 แผนกผูอ้ พยพย้ายถิ่น และผูล้ ี ภ้ ัย ได้จัดการประชุม สองครัง้ กับผูน้ า
พระศาสนจักร นักวิชาการ และผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ และองค์กรภาคีท่ีทางาน
ในด้านนี ้ ผูเ้ ข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิด เห็น โดยมีการอภิปราย
แง่มุมที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ มีการพิจารณาการแก้ไขปั ญหานี อ้ ย่างเต็มที่โดย
พระศาสนจักร ทั้ง ในแง่ ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสด้านการอภิ บาลและการเมื อ ง
รวมถึงการส่งเสริมการประสานงานกันในระดับโลกด้วย
กระบวนการที่ใช้เวลาหกเดือนนี ้ ส่งผลให้เกิด แนวทางการอภิบ าลในกรณี
การค้ามนุษย์ ซึ่งได้รบั การอนุมตั ิจากพระสันตะปาปาแล้ว โดยมุ่งที่จะให้เป็ นแนวทาง
สาหรับการทางานของแผนกผูอ้ พยพย้ายถิ่นและผูล้ ีภ้ ยั และภาคีพนั ธมิตร แนวทางนี ้
5

พระสันตะปาปาฟรานซิส,“คาปราศรัยต่อสมาชิกสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ, นิวยอร์ก, 25
กันยายน 2015
2

จัดทาขึน้ เพื่อให้เขตศาสนปกครอง วัด คณะนักบวช โรงเรียน และมหาวิทยาลัย องค์กร
คาทอลิ ก และองค์ก รอื่ น ๆ ของประชาสั ง คม และกลุ่ ม อื่ น ๆ ที่ ตั้ง ใจจะแก้ ไ ข
สถานการณ์นีไ้ ด้นาไปใช้ นอกจากการนาไปใช้ทางานตามแผนในพืน้ ที่ของตน รวมถึง
ความร่วมมือกันระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกลกันแล้ว แนวทางนีย้ งั ได้ให้ประเด็น
สาคัญสาหรับการเทศน์ การศึกษา และการใช้ส่ืออีกด้วย
แนวทางการอภิบาลนี ้ สามารถหาอ่านในภาษาและรู ปแบบต่าง ๆ ได้จาก
https://migrants-refugees.va/trafficking-slavery/
แผนกผูอ้ พยพย้ายถิ่นและผูล้ ีภ้ ัย ขอเชิญทุกคนให้เข้าร่วมการเรียนรู ้ สื่อสาร
และทางานนีอ้ ย่างแข็งขัน เพื่อป้องกัน และเยียวยาการค้ามนุษย์ โดยได้รบั การหล่อ
เลีย้ งด้วยการไตร่ตรอง การภาวนา และคาสอนของพระสันตะปาปาฟรานซิส
ฟาบิโอ บั๊กโจ้ ซี.เอส. และ ไมเคิล้ เชนี่ เอส.เจ.
เลขาธิการ แผนกผูอ้ พยพย้ายถิ่น และผูล้ ีภ้ ยั

3

คานา
1. ในการเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาเมื่อต้นปี 2018 6 หญิงสาวคนหนึ่งผูห้ ลุดพ้นจาก
การค้ามนุษย์ กล่าวว่า “ฉันคิดถึงประเทศของฉัน เยาวชนจานวนมากถูกชักนา
ให้เข้าใจผิดด้วยคาสัญญาจอมปลอม การหลอกลวง ตกเป็ นทาส ถูกขายไปเป็ น
โสเภณี เราจะช่วยพวกเขาให้หลีกเลี่ยงจากการตกหลุมพรางกับ ภาพลวงตา
และตกไปอยูใ่ นมือของนักค้ามนุษย์ได้อย่างไร?”
2. พระสันตะปาปาฟรานซิสเก็บคาถามของเธอไว้ในส่วนลึกของหัวใจของพระองค์
“ตามที่เธอพูดนัน้ เราจะต้องให้หลักประกันว่า เยาวชนจะไม่ตกไป “อยูใ่ นมือ
ของนักค้ามนุษย์” และเป็ นเรื่องน่ากลัวที่จะรับรูว้ ่า เหยื่อที่เป็ นเยาวชนจานวน
มากถูกครอบครัวของตนทอดทิง้ เป็ นอันดับแรก ถูกปฏิเสธโดยสังคมของพวกเขา
เอง หลายคนถูกนาเข้าสูก่ ารค้ามนุษย์ดว้ ยครอบครัวของตน และผูท้ ่ีถกู เรียกว่า
เพื่อน เรื่องเช่นนีเ้ กิดขึน้ ในพระคัมภีรด์ ว้ ยเช่นกัน: คงจากันได้ว่าบรรดาพี่ชาย
ขายหนุม่ โจเซฟไปเป็ นทาส ซึ่งเขาก็ตกไปเป็ นทาสในอียิปต์”(ดูปฐก37:12-36)
คาถามและคาตอบนีส้ รุปแรงจูงใจและจิตวิญญาณเบือ้ งหลังแนวทางการ
อภิบาลในกรณีการค้ามนุษย์นี ้
3. “การค้ามนุษย์เป็ นบาดแผลเปิ ดบนร่างกายของสังคมร่วมสมัย เป็ นหายนะต่อ
พระกายของพระคริสต์”7 การประณามจากใจของพระสันตะปาปาฟรานซิสใน
เดือนเมษายน 2014 เปรียบได้กบั คาเตือนที่เลวร้ายเกี่ยวกับมิตทิ ่ีมืดมิดที่สดุ มิติ
6

พระสันตะปาปาฟรานซิส, การเสวนากับผูเ้ ข้าร่วมในวันสากลเพือ่ การภาวนา การไตร่ตรอง และ
การทางานต่อต้านการค้ามนุษย์, 12 กุมภาพันธ์ 2018
7
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศในเรือ่ งการต่อต้าน
การค้ามนุษย์, 10 เมษายน 2014
4

หนึ่งของประวัตศิ าสตร์รว่ มสมัย เป็ นปรากฏการณ์ท่ีน่าละอายและน่าสลดใจ ที่
ยังคงดาเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องในปัจจุบนั การค้ามนุษย์ทาให้คนเรือนล้านทั่ว
โลกตกเป็ นเหยื่อ และในปั จจุบนั เป็ นสภาพความเป็ นจริงที่ขยายวงกว้างอย่าง
ซ่อนเร้นในหลาย ๆ ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานรับใช้ในบ้าน การผลิตทาง
อุตสาหกรรม งานบริการ และงานเกษตร การค้ามนุษย์เกิดขึน้ ในหลายรูปแบบ
และหลายสถานการณ์: การแสวงประโยชน์ทางเพศ การบังคับสมรส แรงงาน
ทาส ความเป็ นทาส การบังคับให้ขอทาน การลักอวัยวะ การแสวงประโยชน์ดา้ น
การเจริญพันธุ์ และรูปแบบการละเมิดและการแสวงประโยชน์แบบอื่น ๆ การค้า
มนุษย์นีฝ้ ังตัวอยู่ในวิสาหกิจส่วนตัว การพาณิชย์ และแม้กระทั่งวิสาหกิจ
สาธารณะและรัฐบาลด้วย การค้ามนุษย์คือสภาพความเป็ นจริง “ที่กระทบผูท้ ่ี
เปราะบางมากที่สดุ ในสังคม นั่นคือ ผูห้ ญิงในวัยต่าง ๆ เด็ก ผูพ้ ิการ คนยากจน
ที่สดุ และผูท้ ่ีมาจากครอบครัวแตกแยก และอยูใ่ นสถานการณ์ท่ียากลาบากใน
สังคม”8 การค้ามนุษย์เป็ นการละเมิดศักดิศ์ รีและสิทธิมนุษยชนของชาย หญิง
เด็กหญิงและเด็กชาย ที่นา่ หวาดกลัว
4. รู ปแบบที่มากมาย เหยื่อที่มีหลากหลาย และผูก้ ระทาผิดหลายประเภท ทาให้
การค้ามนุษย์เป็ นปัญหาที่มีความซับซ้อน ผูท้ ่ีปรารถนาจะวางแผนให้บริการที่มี
ประสิทธิผล ต้องเผชิญกับข้อท้าทายที่สาคัญ นีใ้ นทันที ความซับซ้อนดังกล่าว
เรี ย กร้อ งให้มี แ นวทางที่ ม าจากหลากหลายสาขาวิ ช าชี พ เพื่ อ จะได้เ ข้า ใจ
ปรากฏการณ์ และสาเหตุ เพื่ อ ค้น หากระบวนการและบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง
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พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อเอกอัครราชทูตประจาสานักวาติกนั ในโอกาสการถวาย
สารตราตัง้ , 12 ธันวาคม 2013
5

กล่าวคือ บรรดาเหยื่อ ผูก้ ระทาผิด และผูบ้ ริโภค (ทัง้ ที่รูต้ วั และไม่รูต้ วั ) ก่อนที่จะ
สามารถกาหนดวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมได้
5. ตามแนวความคิดด้านมานุษยวิทยาของคริส ต์ศาสนานัน้ จริง ๆ แล้ว ความ
ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องชี วิ ต มนุษ ย์ เริ่ ม ตั้ง แต่ก ารปฏิ ส นธิ จนกระทั่ง ความตายตาม
ธรรมชาติ และศักดิศ์ รีของมนุษย์แต่ละคนและทุก ๆ คนที่ไม่สามารถถ่ายโอนกัน
ได้นนั้ ถือเป็ นจุดเริ่มต้น และจุดเน้นสาคัญของการริเริ่ม ทางานทุกอย่าง “พระ
คัมภี รส์ อนว่า ชายและหญิ งทุกคนถูกสร้างขึน้ มาจากความรัก และสร้างตาม
ภาพลักษณ์และละม้ายคล้ายคลึงกับพระเจ้า (ดู ปฐก1:26) นี่แสดงให้เราเห็น
ถึงศักดิศ์ รีย่ิงใหญ่ของมนุษย์แต่ละคน “ซึ่งมิใช่เป็ นเพียงแค่ส่ิงของบางอย่าง แต่
เป็ นใครบางคน เขาสามารถรู จ้ กั ตัวเอง ควบคุมตัวเอง และให้อิสระตัวเอง และ
เข้าไปสนิทสัมพันธ์กบั คนอื่น ๆ”9 ดังที่นกั บุญจอห์น ปอล ระบุไว้ในปี 1988 ว่า
“เมื่อแต่ละคนไม่ได้รบั การยอมรับและความรักในศักดิศ์ รีของคนผูน้ นั้ ในฐานะที่
เป็ นภาพลักษณ์ท่ีมีชีวิตของพระเจ้า (เทียบ ปฐก1:26) มนุษย์ก็จะต้องเผชิญกับ
รู ปแบบของ “การโกง” ที่เสื่อมเสียและลดคุณค่ามากขึน้ ซึ่งแน่นอนที่สุดจะยิ่ง
ลดมนุษย์ลงเป็ นทาสให้กบั ผูท้ ่ีเข้มแข็งกว่า”10
6. แนวทางการอภิบาลในกรณี การค้ามนุษย์นี ้ มีพืน้ ฐานมาจากการไตร่ตรองคา
สอน และประสบการณ์ในทางปฏิบตั ิอย่างยาวนานของพระศาสนจักรที่ตอบ
สนองต่อความต้องการของชาย หญิง เด็กชายและเด็กหญิง ที่ตอ้ งรับเคราะห์
จากการค้ามนุษย์และการตกเป็ นทาส ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั อย่างลึกซึง้
ใน
9

พระสันตะปาปาฟรานซิส, สมณสาสน์ ‘ขอสรรเสริญองค์พระเจ้า’ 24 พฤษภาคม 2015; คาสอน
ของพระศาสนจักรคาทอลิก, ข้อ 357
10
พระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2สมณลิขิตเตือนใจหลังสมัชชาพระสังฆราช เรือ่ ง บทบาทคริสต
ชนฆราวาส30 ธันวาคม 1988 ข้อ 5
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สั ง คายนาวาติ กั น ที่ 2 พระศาสนจั ก รคาทอลิ ก ยื น ยั น ความห่ ว งใยจาก
ประวัตศิ าสตร์ เกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงาน โดยระบุวา่ “การจับเป็ นทาส การ
บังคับค้าประเวณี และการซือ้ ขายสตรีและเยาวชน ตลอดจนการให้ทางานใน
สภาพที่น่าเสื่อมเสีย ที่ถือคนงานเป็ นเพียงเครื่องมือหากาไร มากกว่าการเป็ น
มนุษย์ท่ีอิสระและมีความรับผิดชอบ [….] เป็ นเรื่องเสื่อมเสีย” (พระธรรมนูญว่า
ด้วยพระศาสนจักรในโลกปัจ จุบัน , ข้อ 27) ในปั จจุบัน พระสันตะปาปา

ฟรานซิสกล่าวไว้ว่า “พระศาสนจักรคาทอลิกมุ่งที่จะแทรกแซงเข้าไปในทุก
ก้าวของการค้ามนุษย์ พระศาสนจักรต้องการปกป้องพวกเขาจากการ
หลอกลวง และการชักชวน; พระศาสนจักรต้องการค้นหาพวกเขา และทา
ให้พ วกเขาเป็ น อิ ส ระเมื่ อ พวกเขาถู ก น าพาไปและลดลงให้เ ป็ น ทาส ;
พระศาสนจักรต้องการช่วยเหลือพวกเขาเมื่อพวกเขาได้รบั อิสระ”11
7. คาสอนที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงยืนยันในเรื่องการค้ามนุษย์นี ้ เป็ นพืน้ ฐาน
สาหรับแนวทางการอภิบาลในกรณีการค้ามนุษย์ฉบับนี ้ ซึ่งนาเอาประสบการณ์
จากการปฏิบตั งิ านของเครือข่ายองค์กรคาทอลิกที่ทางานในด้านนีม้ าอย่างยาว
นาน และจากข้อสังเกตของผูแ้ ทนสภาพระสังฆราชต่าง ๆ แม้วา่ จะได้รบั การ
อนุมตั จิ ากพระสันตะปาปาแล้ว
แต่แนวทางนีม้ ิได้มงุ่ ที่จะใช้คาสอนของ
พระศาสนจักรเน้นไปในเรื่องการค้ามนุษย์ ในทางกลับกัน แนวทางเหล่านี ้ ได้ให้
ข้อพิจารณาสาคัญ ๆ ที่อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ คริสตชนคาทอลิก และผูอ้ ่ืนในการ
ทาพันธกิจด้านการอภิบาลของตน ในการวางแผนและการมีสว่ นร่วมในทาง
ปฏิบตั ิ ในการรณรงค์สง่ เสริมนโยบาย และการเสวนา
11

คาปราศรัยต่อผูเ้ ข้าร่วมในวันสากลเพือ่ การภาวนา การไตร่ตรอง และการทางานต่อต้านการค้า
มนุษย์, 12 กุมภาพันธ์ 2018
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8. หลังจากพิจารณาคานิยามตามกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ ที่ได้รบั การรับรอง
แล้วในกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ละส่วนของแนวทางการอภิบาลในกรณี
การค้ามนุษย์นี ้ วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงอันโหดร้าย และข้อท้าทายของโฉมหน้าหนึ่ง
ของปรากฏการณ์ จากนัน้ ได้เสนอการแก้ไขหลายประการ บางประการสนับ
สนุนวัฒนธรรมของการพบกันเป็ นพิเศษ ซึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสส่งเสริมใน
ฐานะที่เป็ นก้าวที่จาเป็ นในทุก ๆ ด้านของความอยุตธิ รรมและความทุกข์ยาก
ของมนุษย์เพื่อมุง่ ไปสูช่ ีวิตใหม่

คานิยาม
9. พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผูห้ ญิง
และเด็ก ซึ่งเสริมอนุสญ
ั ญาของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่จดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร12(พิธีสารปาเลอร์โม่) ได้กาหนดนิยามเรื่องการค้า
มนุษย์ตามกฎหมายปัจจุบนั ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบโดยประเทศต่าง ๆ แล้ว ใน
มาตรา 3 วรรค (เอ) ให้นิยามการค้ามนุษย์ว่าเป็ น “การจัดหา การขนส่ง การส่ง
ต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซ่งึ บุคคลโดยการข่มขู่ หรือด้วยการใช้กาลัง
หรือด้วยการบีบบังคับในรู ปแบบอื่นใด การลักพาตัว การฉ้อโกง การหลอกลวง
การใช้อานาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์
โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยิน
12

พิธีสารเพือ่ ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ (สามารถหาดูได้จาก
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx)
ได้รบั การลงสัตยาบันโดยรัฐสมาชิก 173 แห่งตัง้ แต่วนั ที่ 12 ธันวาคม 2018 แต่ทางสานักวาติกนั
ยังมิได้รบั รองพิธีสารนี ้
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ยอมของบุคคลผูม้ ีอานาจควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุง่ ประสงค์ในการแสวง
ประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สดุ ให้รวมถึงการแสวงประโยชน์จาก
การค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การ
บังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็ นทาสหรือการกระทาอื่นเสมือนการ
เอาคนลงเป็ นทาส การทาให้ตกอยูใ่ นภาวะจายอม หรือการตัดอวัยวะออกจาก
ร่างกาย”13
10. พิธีสารปาเลอร์โม่ให้นิยามการค้าเด็ก (อายุต่ากว่า 18 ปี ) ที่คอ่ นข้างแตกต่าง ใน
กรณีดงั กล่าวไม่จาเป็ นต้องแสดงว่ามีการใช้กาลัง การหลอกลวง หรือการบีบ
บังคับในรูปแบบอื่นใด หรือการใช้อานาจโดยมิชอบ หรือการใช้ความเสี่ยงภัย
สิ่งที่ตอ้ งการคือการแสดงให้เห็นว่า มีการกระทาในการจัดหา การขนส่ง การส่ง
ต่อ การจัดให้อยูอ่ าศัย หรือการรับเด็กไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงประโยชน์
โดยเฉพาะ14
11. เนือ้ หาของนิยามที่ ได้รับความเห็นชอบระหว่างประเทศแล้วเหล่านี ้ กาหนด
หลักเกณฑ์ท่ี สามารถดาเนินคดีอาชญากรรมการค้ามนุษย์ได้ อย่างไรก็ตาม
สิ่งที่ น่าสัง เกตก็คือ เนื่ องจากพิธี ส ารปาเลอร์โ ม่ เสริมอนุสัญ ญาเพื่อต่อต้า น
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตัง้ ในลักษณะองค์กร จึงสามารถนาไปใช้ได้เฉพาะ
ความผิ ด ในลักษณะที่ เ กิ ด ขึน้ ระหว่างประเทศ และเกี่ ยวข้องกับกลุ่ม องค์ก ร
อาชญากรรมเท่านัน้ อย่างไรก็ตามคานิยามได้กาหนดประเด็นที่เป็ นประโยชน์
ขัน้ ต่าหรือเป็ น จุดเริ่มต้นเพื่อการไตร่ตรองและการกระทาที่ ต่อต้านหายนะนี ้
ต่อไป
13
14

ดูมาตรา 3 (a)
ดูมาตรา 3 (c)
9

12. ในระยะหลัง ๆ นี ้ เริ่มมีการใช้คาว่า การเอาคนมาเป็ นทาสสมัยใหม่ แทนการค้า
มนุษย์บอ่ ย ๆ แม้ว่าผูท้ ่ีถกู ค้ามนุษย์มกั จะถูกเอามาเป็ นทาส แต่การค้ามนุษย์
กลับใช้เล่หเ์ หลี่ยมมากกว่า และเกิดขึน้ ในลักษณะที่กว้างขวางมากกว่าการเอา
คนมาเป็ นทาสที่มีความหมายตายตัว (ดูตวั อย่างในย่อหน้าข้างต้น)
นอกจากนัน้ การเพิ่มคาขยายการเอาคนลงเป็ นทาสด้วยคาว่าสมัยใหม่ อาจทา
ให้เข้าใจผิด เพราะจะเป็ นการนาเสนอว่า ปรากฏการณ์นีใ้ นปัจจุบนั แตกต่าง
จากสิ่งที่เกิดขึน้ ในอดีต การเอาคนลงเป็ นทาสเป็ นสิ่งที่ลดความเป็ นมนุษย์ลง
และน่ารังเกียจไม่วา่ จะในสมัยใด และในรูปแบบใดก็ตาม แม้วา่ ในหลาย ๆ ยุค
สมัยจะถือเป็ นสิ่งที่ยอมรับกันว่าเป็ นข้อเท็จจริงของชีวิตก็ตาม
13. เนื่องจากอาชญากรรมภายในประเทศล้วนตกอยูใ่ นขอบเขตกฎหมายและ
อานาจทางกระบวนยุตธิ รรมท้องถิ่นของแต่ละรัฐประเทศ อนุสญ
ั ญาปาเลอร์โม่
จึงเน้นถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับขบวนการข้ามพรมแดน และมี
การกระทาโดยกลุม่ องค์กรอาชญากรรม แต่กิจกรรมที่มีลกั ษณะเลวทราม และ
มีผลลัพธ์ท่ีนา่ กลัวเช่นเดียวกันสาหรับผูเ้ สียหาย ก็อาจเกิดขึน้ ภายในเพียงแค่
ประเทศเดียว และสามารถกระทาการได้โดยแต่ละบุคคล (เช่น ญาติ คนรูจ้ กั
หรือคนที่ถกู เรียกว่าเพื่อน) ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมแต่อย่างใด
โดยส่วนใหญ่แล้ว แนวทางการอภิบาลเหล่านี ้ ยอมรับคานิยามที่กาหนดไว้ใน
พิธีสารปาเลอร์โม่ ในขณะเดียวกัน ก็นาเสนอความเชื่อมั่นพืน้ ฐานว่า การค้า
มนุษย์เป็ นทัง้ อาชญากรรมและบาปร้ายแรง เพราะมันเป็ นเสมือนการบีบบังคับ
หรือการละเมิดที่นาไปสูก่ ารแสวงประโยชน์ท่ีเป็ นอันตรายต่อศักดิศ์ รีของบุคคล
มนุษย์
14. การค้ามนุษย์และการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานเป็ นปรากฏการณ์ท่ีแตกต่าง
กันโดยชัดเจน การลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานเป็ นการ “จัดให้” มีการเข้าเมือง
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โดยผิดกฎหมายของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมิใช่คนในชาติหรือผูม้ ีถ่ินที่อยูอ่ าศัย
ถาวรในรัฐ ภาคีท่ี เ ข้าไปนั้น เพื่ อให้ไ ด้ม าซึ่ง ผลประโยชน์ทางการเงิ นหรือ ผล
ประโยชน์ทางวัตถุอ่ืนจากการนัน้ ไม่วา่ จะโดยตรงและโดยอ้อมก็ตาม”15
15. เมื่ อพิจารณาถึงข้อกาหนดของคานิยามของพิธี ส ารปาเลอร์โม่ เราจะพบว่า
หลายองค์กรที่ทางานต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้เพิ่มหรือเน้นองค์ประกอบสาคัญ
เพื่อคุณค่าในการสื่อสารหรือการสอน ซึ่งทาให้ความหมาย ผลกระทบและผล
ที่ตามมาของการค้ามนุษย์มีความชัดเจนขึน้ สาหรับหลาย ๆ คน16 ทาให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มากยิ่งขึน้

15

พิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิ่นฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ, มาตรา 3
16
ดูตวั อย่าง เช่น www.caritas.org: www.coatnet.org, www.osce.org/secretaritat/trafficking
เป็ นต้น
11

สภาพความเป็ นจริงและการแก้ไขปั ญหา
16. รายละเอียดต่อไปนีค้ ือข้อสังเกตสิบข้อเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในยุคร่วมสมัย
ข้อสังเกตเหล่านีว้ ิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงที่โหดร้าย และข้อท้าทายของการค้ามนุษย์
และนาเสนอการแก้ปัญหา เพื่อการพิจารณาอย่างเร่งด่วนของทุก ๆ คน และทุก
สถาบันที่มีนา้ ใจดี ซึ่งหาได้จากความคิดและการปฏิบตั เิ กี่ยวกับการขจัดการค้า
มนุษย์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในปัจจุบนั ซึ่งปรากฏอยูใ่ นคาแถลงมากมาย
ของพระสันตะปาปาฟรานซิสในหัวข้อนี ้ ข้อสังเกตเหล่านีถ้ กู แบ่งเป็ น 4 กลุม่
ย่อย เริ่มต้นด้วยการตัง้ คาถามว่าทาไมจึงเกิดการค้ามนุษย์ขนึ ้ และทาไมการ
ทุจริตเกี่ยวกับการเอาคนลงเป็ นทาสจึงยังมีอยูใ่ นศตวรรษที่ 21 ต่อด้วยคาถาม
ว่าทาไมการค้ามนุษย์จงึ ยังคงถูกหลบซ่อน ประการที่สาม การค้ามนุษย์มีการ
ดาเนินการอย่างไร และท้ายที่สดุ จะทาอะไรได้บา้ ง และจะทาให้ดีขนึ ้ ได้อย่างไร
ในบรรดาแผลเปิ ดมากมายในโลกของเรา แผล
หนึ่ งที่สร้ างความกั งวลมากที่สุดคื อการค้ ามนุ ษย์
อั น เป็ นรู ป แบบหนึ่ ง ของการเอาคนลงเป็ นทาส
สมัยใหม่ ซึ่งละเมิดศักดิ์ศรีของพี่น้องชายหญิงของ
เรามากมายทีไ่ ด้ รับจากพระเจ้ า [….]
พระสัน ตะปาปาฟรานซิ ส , ค ากล่ า วต้อ นรั บ ต่ อ ที่
ประชุมใหญ่ครัง้ ที่สองของเครือข่ายนักบวชในยุโรป
เพือ่ การต่อต้านการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์
(RENATE), 7 พฤศจิกายน 2016
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ทาความเข้าใจเรื่องการค้ามนุษย์ :
สาเหตุ
1. การทาทุกสิง่ ให้เป็ นสินค้า และการแสวงประโยชน์
17. การค้า มนุษ ย์นั้น ควบคุม ผู้เ สี ย หาย และท าให้พ วกเขาอยู่ใ นสถานที่ แ ละ
สถานการณ์ท่ีพวกเขาได้รบั การปฏิบตั ิเหมือนเป็ นสินค้าเพื่อซือ้ และขาย และ
แสวงประโยชน์ในฐานะแรงงาน หรือแม้กระทั่งเป็ น “วัตถุดบิ ” ในหลากหลายวิธี
ที่ไม่สามารถนึกภาพได้
ในหลาย ๆ ส่ วนของโลก ดูเหมื อนว่ าความผิดอัน
ร้ า ยแรงต่ อสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนขั้นพื น้ ฐาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง สิทธิในการมีชีวิต และสิทธิทจี่ ะมีเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา จะไม่มีทสี่ ิ้นสุด ปรากฏการณ์
การค้ ามนุษย์ทนี่ ่ าสลดใจนี ้ […..] เป็ นเพียงตัวอย่าง
หนึ่งของสถานการณ์ทยี่ ังมิได้ มีการแก้ ไข
พระสันตะปาปาฟรานซิส , สารในโอกาสเฉลิมฉลอง
วันสันติสากล ปี 2014, 8 ธันวาคม 2013
จนกระทั่ง ยุคสมัยนี ้ การปฏิ บัติดัง กล่า วสัม พัน ธ์กับลัท ธิ ล่าอาณานิคมและ
การค้าทาส แม้ว่าจะมีการประกาศเลิกทาสอย่างเป็ นทางการแล้ว การแสวง
ประโยชน์จากมนุษย์บางคนโดยผูอ้ ่ืนมิได้ยตุ ลิ ง แต่กลับเกิดขึน้ ในรูปแบบใหม่ท่ี
น่ากลัว ในวงกว้างมากขึน้ จริง ๆ สิ่ ง เหล่านีเ้ ป็ นสิ่ ง ที่ แสดงถึง ระบบและการ
ปฏิบตั ิทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่ไม่มีศีลธรรม ซึ่งส่ งเสริมทัศนคติ
แบบบริโภคนิยม และเพิ่ม ความไม่เท่าเทียมกันภายในภูมิภาค สิ่งที่ เกิดขึน้
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พร้อม ๆ กันก็คือ ยุคสมัยของเรานี ้ เกิดการเติบโตของลัทธิ ปัจเจกนิยม และ
ความเห็น แก่ ตัว ทัศ นคติท่ี มี แ นวโน้ม ในการมองผู้อ่ื น ผ่า นเลนส์ข องการใช้
ประโยชน์ท่ียอดเยี่ยม ประเมิน ค่าพวกเขาตามเกณฑ์ของความสะดวกสบาย
และผลประโยชน์สว่ นตัว
การหลงตั ว เองท าให้ คนไม่ ส ามารถมองข้ าม
ตั ว เอง ข้ า มความปรารถนาและความต้ อ งการ
ของตัวเอง
พระสัน ตะปาปาฟรานซิ ส สมณลิ ขิ ต หลัง สมั ช ชา
พระสังฆราช เรือ่ ง ความชืน่ ชมยินดีในความรัก,
19 มีนาคม 2016
การแสวงประโยชน์จากผูอ้ ่ืน ได้รบั การยอมรับแบบนอกลู่นอกทาง แต่อย่าง
เงียบ ๆ โดยถือว่าเป็ นวิธีการที่จะได้มาซึ่งความพึงพอใจและประโยชน์ของตน
แม้ว่าภาษาที่ใช้อาจอ้างถึงกฎของตลาด การแข่งขันที่ไม่มีการผ่อนปรนเพื่อลด
ต้นทุนของสินค้าหรือบริการด้วยวิธีการใด ๆ ก็ได้ การค้ามนุษย์ทาให้อตั ลักษณ์
และศักดิศ์ รีของคนจานวนมากสูญสิน้ ไป และทาให้พวกเขาเป็ นเพียงแค่สินค้า
เพื่อประโยชน์ของคนจานวนน้อย
แต่ ละปี ชาย หญิ ง และเด็ก ผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ จ านวน
หลายพันคนตกเป็ นผู้เสียหายจากการใช้ แรงงาน
การละเมิดทางเพศ และการค้ าอวัยวะเพื่อแสวง
ประโยชน์ และดูเหมื อนว่ าเรากาลั งคุ้ นเคยกั บ
เรื่องนี ้ และเห็นว่ามันเป็ นเรื่องปกติ ซึ่งถือเป็ น
เรื่ อ งน่ า เสี ย ใจ โหดร้ าย เป็ นอาชญากรรม
ข้ า พเจ้ าต้ อ งการเตื อ นทุ ก คนถึ ง หน้ าที่ ใ นการ
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ต่ อ ต้ า นโรคระบาดที่ น่ า ชิ ง ชั ง นี ้ ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น
รู ปแบบการค้ ามนุษย์สมัยใหม่
พระสัน ตะปาปาฟรานซิ ส , บทเทศน์ ร ะหว่ า งการ
ภาวนาพรหมถือสาร, 30 กรกฎาคม 2017
หากครอบครัวมนุษย์ตอ้ งการขจัดการค้ามนุษย์ สังคมเองจะต้องเปลี่ยนแปลง
เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดไป มนุษย์ทกุ คนจาเป็ นต้องปรับความต้องการ
ของตนให้เรียบง่าย ควบคุมนิสยั ของตน ควบคุมความกระหายของตน “ความ
เรียบง่าย ความพอประมาณ และวินยั รวมถึงจิตตารมณ์ของการเสียสละ
จะต้องเป็ นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวัน มิเช่นนัน้ ทุกคนก็จะต้องรับผลกระทบ
ด้านลบจากนิสยั ที่ประมาทของคนเพียงไม่ก่ีคน” และนี่ “หมายถึงการหลีกเลี่ยง
พลังของการครอบงาและการสะสมความพึงพอใจแค่เพียงเท่านัน้ ”17
18. ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรมที่หล่อหลอมสังคมสมัยใหม่
จาเป็ นต้องถูกประเมินด้านจริยธรรมอย่างลึกซึง้ 18 เป็ นเรื่องสาคัญมากที่จะ
ต้องปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์ โดยเฉพาะด้วยการให้โอกาสที่แท้จริงแก่ทกุ คน
เพื่ อ การพัฒ นาคนทั้ง ครบ และด้ว ยการด าเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ ครอบครัว พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงสอนว่า “คาสอน
ด้านสังคมของพระศาสนจักร สามารถมีส่วนช่วยได้ เนื่องจากคาสอนนีอ้ ยู่บน
17

พระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2สารวันสันติสากล ปี 1990, 8 ธันวาคม 1989, ข้อ 13, และพระ
สันตะปาปาฟรานซิส, สมณสาสน์ ขอสรรเสริญองค์พระเจ้า, 24 มีนาคม 2015 ข้อ 222
18
ในเรือ่ งนี ้ สถาบันวิทยาศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์สงั คมในสันตะสานัก กาลังอุทิศตนด้วย
ความพยายามอย่างยาวนานร่วมกับบรรดารัฐต่าง ๆ และหน่วยงานที่มิใช่รฐั รวมถึงบรรดาสถาบัน
ระหว่างประเทศและระดับประเทศ ในการศึกษาปรากฏการณ์ และจัดประชุมและคณะทางานเพือ่
ต่อต้านอาชญากรรมอันเลวร้ายนี ้
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พืน้ ฐานของการสร้างมนุษย์ “ตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า ” (ปฐก1:27) เป็ น
หลักเกณฑ์เริ่มต้นที่ก่อให้เกิดศักดิศ์ รีของมนุษย์ท่ีไม่อาจล่วงละเมิดได้ และเป็ น
คุณค่าเหนือธรรมชาติของบรรทัดฐานทางศีลธรรมตามธรรมชาติ เมื่อจริยธรรม
ธุรกิจทอดทิง้ เสาหลักทัง้ สองนี ้ จริยธรรมธุรกิจก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ที่จะสูญ เสี ยธรรมชาติท่ีเ ป็ นเอกลักษณ์ของตน และจะตกเป็ นเหยื่ อของการ
แสวงประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเกิดความเสี่ยงที่จ ะ
กลายเป็ นการหันไปรับใช้ระบบเศรษฐกิจและการเงินที่มีอยู่ มากกว่าที่จะทา
การแก้ไขส่วนที่ทาหน้าที่ผิดปกติไป”19 บูรณภาพส่วนตัวของมนุษย์แต่ละคน
และทุก ๆ คนจะต้องได้รับการแสวงหาและส่งเสริมเสมอ ดัง ที่ มีการระบุไ ว้
อย่างชัดเจนในคาสอนของศาสนจักรคาทอลิกนัน้ นโยบายและมาตรการใน
การต่อต้านการค้ามนุษย์ จะต้องมุ่งที่การพัฒนามนุษย์ทงั้ ครบของมนุษย์ทุก
คน และควรต้องใช้แนวทางที่เน้นคนเป็ นศูนย์กลางและเป็ นองค์รวม “ข้าพเจ้า
ต้องการเตือนทุกคน โดยเฉพาะบรรดารัฐ บาลต่าง ๆ ที่ มีส่วนในการกระตุน้
สิน ทรัพ ย์ทางเศรษฐกิ จ และสัง คมของโลกว่า ทุนล าดับแรกที่ ตอ้ งได้รับการ
ปกป้องและให้คณ
ุ ค่าคือตัวมนุษย์ มนุษย์ในบูรณภาพของตนเอง มนุษย์เป็ น
จุดเริ่มต้น เป็ นจุดเน้น และจุดมุ่ง หมายของชีวิตทางเศรษฐกิ จและสัง คมทั้ง
มวล”20 ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเมืองใด ๆ ที่สามารถปกป้องความ
เป็ นศูนย์กลางของบุคคลมนุษย์ได้ ซึ่งศักดิ์ศรีและสิทธิ พืน้ ฐานของเขาจะต้อง
เป็ นเป้าหมายสูงสุดของการเมืองและเศรษฐกิจทัง้ มวล
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พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16,สมณสาสน์เรือ่ ง ความรักในความจริง,
29 มิถนุ ายน 2009 ข้อ 45
20
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16,สมณสาสน์เรือ่ ง ความรักในความจริง,
29 มิถนุ ายน 2009 ข้อ 25
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เสรี ภ าพทางเศรษฐกิ จ จะต้ องไม่ อ ยู่ เ หนื อ
เสรีภาพทางปฏิบัติของมนุษย์และเหนือสิทธิของ
พวกเขา และตลาดต้ องไม่ เบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่
ต้ องเคารพความยุติธรรมที่เป็ นความจาเป็ นและ
เร่งด่วน
พระสัน ตะปาปาฟรานซิ ส , ค าปราศรัย ต่ อ สหพัน ธ์
ใหญ่ของอุตสาหกรรมอิตาลี
19. พระศาสนจักรอุทิศตนไปทั่วโลก ในการประณามกระบวนการทามนุษย์ให้เป็ น
สินค้า และการแสวงประโยชน์จากคนซึ่งเป็ นผลมาจาก “วัฒนธรรมทิง้ ขว้าง” ซึ่ง
พระสันตะปาปาทรงประณามอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกับพระเจ้าเงินตรา
สิ่งนีเ้ กิดขึน้ เมื่อพระเจ้ าเงินตราเป็ นศูนย์กลางของ
ระบบเศรษฐกิจมากกว่ามนุษย์และบุคคลมนุษย์
ใช่แล้ ว ศูนย์กลางของระบบสังคมหรือเศรษฐกิจ
จะต้ องเป็ นมนุษย์เสมอ ผู้ซึ่งเป็ นภาพลักษณ์ของ
พระเจ้ า และถูกสร้ างมาให้ “ครอบครองเหนือ”
จักรวาล การกลับกันของคุณค่าเกิดขึน้ เมื่อมนุษย์
ถูกทอดทิ้ง และเงินได้ กลายเป็ นพระเจ้ า
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อผูเ้ ข้าร่วมการ
ประชุมโลกของขบวนการประชาชน, 28 ตุลาคม 2014
ชุมชนคาทอลิกจะต้องประณามพระเจ้าจอมปลอมนี ้ ยิ่งไปกว่านัน้ พวกเขาควร
เป็ น “หัวเชือ้ หมัก” ในสังคมโดยการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในระดับ
ท้องถิ่น เพื่อมุง่ สูก่ ารพัฒนามนุษย์ทงั้ ครบของทุกคน ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องสามารถ
กระทาสิ่งนีไ้ ด้โดยการสร้างเศรษฐกิจของความเป็ นหนึ่งเดียวกัน
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ท่านสามารถแบ่งกาไรมากขึน้ เพื่อต่อสู้กับการบูชา
รู ปปั้ น
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเพื่อป้ องกันการ
สร้ างเหยือ่ และผู้ทถี่ ูกทอดทิ้ง เพื่อเป็ นเชือ้ แป้ ง
่ ูขึน้
เพื่อทาให้ คนจานวนมากเป็ นแป้ งทีฟ
ขอให้
การ “ปฏิเสธไม่” ต่อเศรษฐกิจทีฆ่ ่า กลายเป็ น “ใช่”
ต่อเศรษฐกิจทีท่ าให้ มีชีวิต เพราะมีการแบ่งปั น
รวมถึงคนยากจน ใช้ กาไรมาสร้ างความเป็ นหนึ่ง
เดียวกัน
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อผูเ้ ข้าร่วม
ประชุม ‘เศรษฐศาสตร์แห่งการเป็ นหนึ่งเดียวกัน’ ซึ่ง
สนับสนุนโดยขบวนการโฟโคลาเร่, 4 กุมภาพันธ์ 2017

2. มิตขิ องความต้องการ
20. ในวาทกรรมสาธารณะ มีการให้ความสนใจต่อนักค้ามนุษย์ ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั หาใน
ขบวนการค้ามนุษย์ แม้ว่าจะมีนอ้ ยคนที่ถกู จับกุม และยิ่งมีจานวนน้อยลงไปอีก
ที่ถกู ลงโทษ มีการพูดถึงกันน้อยมากเกี่ยวกับผูบ้ ริโภค ซึ่งเป็ นปัจจัยด้านความ
ต้องการ นักค้ามนุษย์ยงั คงปฏิบตั ิการต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการนี ้ เมื่อ
พิจารณาถึงพืน้ ที่ตา่ ง ๆ ซึ่งเหยื่อการค้ามนุษย์ทางาน (การเกษตร งานบ้าน การ
ค้าประเวณี ฯลฯ) ผูบ้ ริโภคเป็ นคนจานวนมากที่อาจไม่ได้ตระหนักถึงการแสวง
ประโยชน์จากบุคคลที่ถกู ค้ามนุษย์ แต่กลับพอใจในประโยชน์และบริการที่พวก
เขาจัดให้ หากชาย หญิง และเด็กถูกค้ามนุษย์ ในท้ายที่สดุ แล้ว นี่ ก็เป็ นเพราะยัง
มีความต้องการมหาศาลที่ทาให้การแสวงประโยชน์จากพวกเขาเป็ นผลกาไร
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หากมีเหยือ่ การค้ ามนุษย์จานวนมากทีเ่ ป็ นหญิง
สาว ต้ องลงเอยอยู่ทถี่ นน นั่นเป็ นเพราะผู้ชาย
จานวนมาก ทัง้ หนุ่ม วัยกลางคน วัยชรา ต่างก็
ต้ องการบริการเหล่านัน้ และยินดีทจี่ ะจ่ายเงินเพื่อ
ความพึงพอใจของตน ข้ าพเจ้ าจึงสงสัยว่า สาเหตุ
หลักของการค้ ามนุษย์นัน้ จริง ๆ แล้ วเป็ นทีต่ ัวนัก
ค้ ามนุษย์หรือ? ข้ าพเจ้ าเชื่อว่า สาเหตุหลักคือ
ความเห็นแก่ตัวทีข่ าดศีลธรรมของคนหน้ าซื่อใจ
คดจานวนมากในโลกของเรา แน่นอน การจับกุม
นักค้ ามนุษย์เป็ นพันธกรณีของความยุติธรรม แต่
การแก้ ปัญหาที่แท้ จริงคือการเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจ
ตัดความต้ องการออกไปเพื่อทีจ่ ะทาให้ ตลาดวาย
ไปเอง
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อผูเ้ ข้าร่วมในวัน
สากลเพือ่ การภาวนา การไตร่ตรอง และการปฏิบตั กิ าร
ต่อต้านการค้ามนุษย์, 12 กุมภาพันธ์ 2018
ผูท้ ่ีเป็ นคนสร้างกระแสความต้องการขึน้ มา มีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงต่อ
ผลกระทบของความเสีย หายที่เกิดจากพฤติกรรมของตนต่อมนุษย์คนอื่น และ
ต่อคุณค่าทางศีลธรรมที่ถกู ละเมิดไปในกระบวนการนี ้
21. เพื่ อ ลดความต้อ งการที่ เ ป็ น ตัว ขับ เคลื่ อ นการค้า มนุษ ย์ จ าเป็ น ต้อ งมี ค วาม
รับผิดชอบ การดาเนินคดี และการลงโทษตามห่ วงโซ่การแสวงประโยชน์ทงั้ หมด
ตัง้ แต่ผจู้ ดั หาและนักค้ามนุษย์ ไปจนถึงผูบ้ ริโภค
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เราต้ องไม่ถูกทาให้ ไขว้ เขว: เราต่างก็ได้ รับเรียกให้
ละทิ้งการเสแสร้ งในรู ปแบบใด ๆ ไว้ เบือ้ งหลัง หัน
มาเผชิญกับสภาพความเป็ นจริงทีว่ ่าเราเป็ นส่วน
หนึ่งของปั ญหา ปั ญหามิได้ อยู่ในอีกฝั่ งหนึ่ง ปั ญหา
เกี่ยวข้ องกับเรา เราไม่ได้ รับอนุญาตให้ มองไปทีอ่ ื่น
และประกาศการเพิกเฉยหรือความไร้ เดียงสาของ
เราได้
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารทางวิดีทศั น์ ถึงผูเ้ ข้าร่วม
เวทีระหว่างประเทศในเรือ่ งการเป็ นทาสสมัยใหม่,
7 พฤษภาคม 2018
การลงโทษผูท้ ่ีตกหลุมพรางและถูกแสวงประโยชน์ เหมือนจะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา
ที่มีประสิทธิผล เนื่องจากมันเพียงแค่ส่งผลในการกล่าวโทษและลงโทษผูท้ ่ีตก
เป็ น เหยื่ อ เท่า นั้น ในทางตรงกัน ข้า ม ตลาดใหญ่ ม หาศาลส าหรับ บริ ก าร
ดังกล่าว จะต้องถูกทาให้ว่างเปล่า การซือ้ ขายสิ่งที่เรียกว่าบริการทางเพศใน
ทุกรูปแบบ รวมถึงการถ่ายภาพโป๊ เซ็กซ์ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต คลับเปลือย
และเวทีเต้น รายั่วยวน เป็ นการกระทาผิดอย่ างร้ายแรงต่อศักดิ์ศรีแ ละบูรณ
ภาพของมนุษย์ และเป็ นการดูถูกเพศมนุษย์ รัฐต่าง ๆ ควรพิจารณาลงโทษ
ทางอาญาต่อผูท้ ่ีแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี หรือการแสวงประโยชน์
ทางเพศอื่น ๆ ที่ผถู้ กู ค้ามนุษย์เป็ นผูจ้ ดั ให้ ความรับผิดชอบตามห่วงโซ่ของการ
แสวงประโยชน์เป็ นสิ่งจาเป็ นเมื่อการค้ามนุษย์สนับสนุนการบังคับแต่งงาน การ
เอาคนลงเป็ น ทาส การบัง คับ ขอทาน การบัง คับ ตัด อวัย วะ และการแสวง
ประโยชน์จากการเจริญพันธุ์ การรณรงค์ปลุกจิตสานึกต่อความรับผิดชอบและ
ความเสียหายจากฝ่ ายที่มีความต้องการจากการค้ามนุษย์ จะต้องได้รบั การ
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ส่งเสริมทัง้ ในระดับชาติและระหว่างประเทศ ด้วยความร่วมมือ กันของทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง
โลกกาลั งต้ องการเครื่อ งหมายความเป็ นปึ กแผ่ น
หนึ่ งเดี ย วกั นที่เ ป็ นรู ป ธรรม โดยเฉพาะเมื่ อ ต้ อ ง
เผชิญกับแนวโน้ มทีจ่ ะหันเหไปสู่ความนิ่งเฉย
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาสอนสาหรับคนทางาน
ด้านความเมตตาและอาสาสมัคร, 3 กันยายน 2016
22. การซือ้ บริการทางเพศจากโสเภณี ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความรัก ตรงกันข้าม สิ่ง
นีเ้ ป็ นความผิดอย่างร้ายแรงต่อศักดิศ์ รีความเป็ นมนุษย์
[การค้ าโสเภณี] เป็ นการทรมานผู้หญิง เราต้ องไม่ทา
ให้ คา ๆ นีส้ ับสน นี่คืออาชญากรรม จิตใจทีป่ ่ วย และ
ข้ าพเจ้ าต้ องการ [….] ขอโทษต่อท่าน และสังคม
สาหรับคาทอลิกทุกคนทีก่ ระทาอาชญากรรมนี ้
พระสันตะปาปาฟรานซิส, การประชุมกับเยาวชนก่อน
สมัชชาพระสังฆราช, 19 มีนาคม 201821
ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสยืนยันกับเยาวชนผูห้ ลุดพ้นจากการค้า
มนุษย์จากไนจีเรียว่า การกลับใจเป็ นสิ่งจาเป็ นในชุมชนคริสตชนด้วย ซึ่งได้รบั
เรียกให้สนับสนุนความพยายามทุกประการที่จะขจัดความต้องการ ซึ่งหล่อ
เลีย้ งห่วงโซ่การค้ามนุษย์ไว้ “ใครสักคนที่ยืนเผชิญหน้ากับผูท้ ่ีตอ้ งทนทุกข์จาก
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ข้ออ้างอิงนีน้ ามาจาก Domandedeigiovani e risposte del Santo Padre. บทแปลอย่างไม่
เป็ นทางการ
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ความรุนแรงและการแสวงประโยชน์ทางเพศจริง ๆ “อธิบาย” ว่าเหตุการณ์
ร้ายแรงเหล่านี ้ ที่แสดงออกมาในรูปแบบเสมือนจริงนัน้ ถือได้ว่าเป็ นเพียง
‘ความบันเทิง’ หรือไม่? นี่คือคาถามที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 หยิบ
ยกขึน้ มาซึ่งเปรียบได้กบั การอุทธรณ์ตอ่ คาทอลิกทุกคนให้มีสว่ นในการปลุกจิต
สานึกศีลธรรมของผูบ้ ริโภค และความรับผิดชอบของพลเรือนจริง ๆ

การรับรู้ว่ามีการค้ามนุษย์ :
จากเงามืด
3. การไม่เต็มใจทีจ่ ะรับรู้สภาพความจริงทีเ่ ลวร้าย
ของการค้ามนุษย์
23. แม้วา่ บรรดารัฐประเทศและหน่วยงานที่มิใช่รฐั ต่างก็สญ
ั ญาต่อสาธารณชน และ
แม้ว่า จะมี ก ารรณรงค์ปลุกจิ ตส านึกหลายครั้ง ก็ ตาม แต่ก็ยัง มี ผู้ไ ม่รูเ้ กี่ ยวกับ
ธรรมชาติ และการแพร่กระจายของการค้ามนุษย์อย่างกว้างขวาง
แน่ นอนมี ค นมากมายที่ไ ม่ รู้ เ รื่ อ งเกี่ ยวกั บ การค้ า
มนุษย์แต่บางครัง้ ดูเหมือนจะมีความประสงค์เพียง
เล็ ก น้ อย ที่ จ ะเข้ าใจขอบเขตของประเด็ น นี ้
ทาไม? ก็เพราะว่ามันเข้ าไปแตะใกล้ กับมโนธรรม
ของเรา เพราะมันเป็ นเรื่องยุ่งยาก เพราะมันเป็ น
เรื่ อ งน่ า อั บ อาย กระนั้ น ก็ ดี ยั ง มี ค นที่ แ ม้ ว่ า จะรู้
เรื่ อ งนี ้ ก็ ไ ม่ ต้ อ งการพู ด เพราะพวกเขาอยู่ ต รง
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ปลายของ ‘ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน’ เป็ นผู้ ใ ช้ ‘บริ ก าร’ ที่
ได้ รับการนาเสนอบนท้ องถนนหรือในอินเตอร์เน็ต
พระสันตะปาปาฟรานซิส, เสวนากับผูเ้ ข้าร่วมวันสากล
เพือ่ การภาวนา การไตร่ตรอง และการปฏิบตั ิตอ่ ต้าน
การค้ามนุษย์, 12 กุมภาพันธ์ 2018
ผูท้ ่ีถกู ค้ามนุษย์ มักจะเป็ นผูท้ ่ีไม่สามารถมองเห็นได้ และการค้ามนุษย์เองก็ไม่
สามารถมองเห็นหรือตรวจจับได้ง่าย ๆ ในสังคมรอบ ๆ หลายคนอาจเศร้าเสีย
ใจกับการค้ามนุษย์ในพืน้ ที่อ่ืน ๆ โดยมิได้ตระหนักว่าการค้ามนุษย์ก็กาลังเกิด
ขึน้ ใกล้ ๆ กับเขา รวมทัง้ ในอินเตอร์เน็ตด้วย
เราจะต้ องแสดงความห่วงใยเป็ นพิเศษต่อบุตร
หลานของผู้อพยพย้ ายถิ่นและครอบครัวของพวก
เขา ผู้ทเี่ ป็ นเหยือ่ ของวงจรการค้ ามนุษย์ และผู้ที่
พลัดถิ่นเพราะความขัดแย้ ง ภัยธรรมชาติ และการ
รังควาญด้ วย พวกเขาทัง้ หมดหวังว่า เราจะมีความ
กล้ าหาญทีจ่ ะทาลายกาแพงของ ‘การร่วมกระทา
ผิดอย่างสะดวกสบายและเงียบ ๆ’ ซึ่งทาให้ การไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ ของพวกเขายิ่งแย่ลง พวก
เขารอคอยพวกเราให้ แสดงความห่วงใย ความเห็น
อกเห็นใจ และการอุทิศตนต่อพวกเขา
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารถึงการประชุมครัง้ ทีส่ อง
ระหว่างสันตะสานักและเม็กซิโกในเรื่องการอพยพย้าย
ถิ่นระหว่างประเทศ, 14 มิถนุ ายน 2018

23

น่า เศร้า ที่ ผู้ถูก ค้า มนุษ ย์มัก จะถูก ควบคุม และติ ด กับ อยู่ ใ นแบบแผนทาง
จิ ต วิ ท ยา ซึ่ ง ไม่ เ ปิ ด โอกาสให้พ วกเขาสามารถหลบหนี หรื อ ร้อ งขอความ
ช่ ว ยเหลื อ ได้ หรื อ แม้ก ระทั่ง มี ค วามเข้า ใจชัด เจนว่ า อะไรเกิ ด ขึ น้ หรื อ แย่
ยิ่งกว่านัน้ ยังคงเป็ นเหยื่ออาชญากรรมอยู่
ความเสี่ยงที่มีอยู่ในบางพื น้ ที่เสมื อนจริงเหล่ านี ้
จะต้ อ งไม่ ถู ก มองข้ า ม เยาวชนจ านวนมากถู ก
หลอกลวง และชักนาเข้ าสู่การเป็ นทาสผ่านทาง
เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ซึ่ ง กลายเป็ นสิ่ ง ที่ เ กิ น
ความสามารถของเขาที่จะปลดปล่ อยตนเองให้
เป็ นอิสระได้
พระสันตะปาปาฟรานซิส, การเสวนากับผูเ้ ข้าร่วมวัน
สากลเพือ่ การภาวนา ไตร่ตรอง และการปฏิบตั ติ ่อ
ต้านการค้ามนุษย์, 12 กุมภาพันธ์ 2018
ยิ่งกว่านัน้ คนจานวนมากที่มีศกั ยภาพในการอยูแ่ นวหน้า เช่น เจ้าหน้าที่ผบู้ งั
คับใช้กฎหมาย อัยการรัฐ ตุลาการ และนักสังคมและสุขภาพ มักจะไม่ได้รบั การ
ฝึ กอบรมอย่างเพียงพอที่จะค้นหาและจัดการกับเหยื่อการค้ามนุษย์ดว้ ย
ความสามารถทัง้ หมด ความสุขมุ รอบคอบ และความรูส้ ึกไวซึ่งเป็ นสิ่งที่พวกเขา
ต้องการ
24. เมื่อการค้ามนุษย์เกิดขึน้ ข้ามพรมแดนประเทศ ชุมชนต้นทาง ชุมชนทางผ่าน
และชุมชนปลายทาง ควรได้รบั การแจ้งให้ทราบอย่างถูกต้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงการป้องกัน การค้นหา และการดาเนินคดีการค้ามนุษย์ ความเสี่ยง
รูปแบบ และผลที่ติดตามมาของการค้ามนุษย์ และกฎหมายระหว่างประเทศ
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และในประเทศที่ นามาบังคับใช้ได้ ควรจะมีการนาเสนอแผนการศึกษาและ
การศึกษาด้วยตัวเองที่ เ ฉพาะเจาะจง ที่ มุ่ง เสริม สร้างความสามารถในการ
ป้องกัน การปกป้องคุม้ ครอง การลงโทษ และการเป็ นภาคีพนั ธมิตรในระดับ
ชุมชน
ในช่ วงไม่ กี่ปี ที่ผ่านมานี ้ สั นตะสานั ก [….. ] ได้ เพิ่ ม
การเรี ย กร้ อ งต่ อ ชุ ม ชนระหว่ า งประเทศ ให้ มี ก าร
ทางานร่วมกัน และความร่วมมือกันระหว่างองค์กร
ต่ า ง ๆ ในการยุ ติ ห ายนะนี ้ มี ก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อ
เรียกร้ องความสนใจต่อปรากฏการณ์การค้ ามนุษย์
ด้ วย [….] ข้ าพเจ้ าหวังว่าความพยายามเหล่านีจ้ ะคง
ดาเนินต่อไป และขยายวงกว้ างมากขึน้ ในปี ต่อ ๆ ไป
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารวันสันติสากล 2015,
8 ธันวาคม 2014
แผนการดังกล่าวควรคาดหวังให้มีการมีสว่ นร่วมที่เหมาะสมของแต่ละคนที่ถกู
ค้ามนุษย์ดว้ ย
ทุกคนทีต่ กเป็ นเหยือ่ การค้ ามนุษย์ เป็ นแหล่งของ
การสนับสนุนทีไ่ ม่อาจประเมินค่าได้ ของเหยือ่ ราย
ใหม่ และเป็ นแหล่งข้ อมูลทีส่ าคัญมากในการช่วยให้
เยาวชนอื่น ๆ จานวนมากได้ ปลอดภัย
พระสันตะปาปาฟรานซิส, การเสวนากับผูเ้ ข้าร่วมวัน
สากลเพือ่ การภาวนา ไตร่ตรอง และการปฏิบตั ติ ่อต้าน
การค้ามนุษย์, 12 กุมภาพันธ์ 2018
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นอกจากนัน้ เยาวชนควรได้รบั การศึกษาให้ดาเนินชีวิตทางเพศอย่างรับผิดชอบ
ในบริบทของการสมรสที่ซ่ือสัตย์จนตลอดชีวิต เพื่อแสดงจริยธรรมในการเคารพ
ผูอ้ ่ืน การใช้อินเตอร์เน็ตด้วยความรอบคอบ และรูจ้ กั แยกแยะ และเพื่อให้ตวั เอง
รับรูเ้ กี่ยวกับต้นกาเนิดและการผลิตสินค้าที่พวกเขาซือ้
ในขณะที่ มุ่ ง รื ้อ โครงสร้ า งอาชญากรรมอย่ า งเป็ น
รู ป ธรรมนั้น การดาเนิ นการต่ อต้ านการค้ ามนุ ษ ย์
จะต้ องคานึ งถึงประเด็นที่เกี่ยวข้ องอย่างกว้ างขวาง
ยิ่งขึน้ ด้ วย ตัวอย่างเช่น การใช้ เทคโนโลยีและการ
สื่อสารอย่างรับผิดชอบ มิพักทีจ่ ะกล่าวถึงการศึกษา
ผลที่ ต ามมาทางจริ ย ธรรมของรู ป แบบการเจริ ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ให้ ความสาคัญต่อกาไรเหนือ
ตัวมนุษย์
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อสมาชิกของ
‘กลุม่ ซานตามาร์ธา’, 9 กุมภาพันธ์ 2018
25. บรรดาคริสตชนคาทอลิก ควรมีสว่ นร่วมเป็ นการส่วนตัวภายในครอบครัว
การปลุกจิตสานึกจะต้ องเริ่มต้ นที่บ้าน กับตัวเราเอง
เพราะว่ า ด้ ว ยวิ ธี นี้เ ท่ า นั้น ที่เ ราจะสามารถทาให้
ชุมชนของเราตระหนัก และกระตุ้นพวกเขาให้ อุทิศ
ตน เพื่อว่ าจะไม่ มีมนุ ษย์คนใดตกเป็ นเหยื่อการค้ า
มนุษย์อีกต่อไป
พระสันตะปาปาฟรานซิส, การเสวนากับผูเ้ ข้าร่วมวันสากล
เพือ่ การภาวนา ไตร่ตรอง และการปฏิบตั ติ ่อต้านการค้า
มนุษย์, 12 กุมภาพันธ์ 2018
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พวกเขาจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในระดับชุมชน ด้วยความพยายามต่าง ๆ เพื่อ
ปลุกจิตสานึก และให้การศึกษาเยาวชนอย่างมีประสิทธิผลในการป้องกันและ
ต่อต้านการค้ามนุษย์
หน้ าทีป่ ระการแรก […] คือการดาเนินยุทธศาสตร์
เพื่อให้ หลักประกันว่าจะเกิดความตระหนักมากยิ่ง
ขึน้ เกี่ยวกับประเด็นนี ้ ทาลายม่านแห่งความเพิกเฉย
ทีด่ ูเหมือนจะครอบคลุมชะตากรรมของมนุษยชาติ
ส่วนนีท้ ตี่ ้ องทนทุกข์ ซึ่งนั่นคือความเจ็บปวดรวดร้ าว
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารทางวิดีทศั น์ถงึ ผูเ้ ข้าร่วม
เวทีระหว่างประเทศในเรื่องการเป็ นทาสสมัยใหม่, 7
พฤษภาคม 2018

4. การค้นหาและการแจ้งความกรณีการค้ามนุษย์
26. การค้นหา และการแจ้งความอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ถูกขัดขวางจากหลาย
ปัจจัยด้วยกัน การสอบสวนของตารวจเป็ นไปด้วยความยากลาบากและใช้เวลา
ยาวนาน อุปสรรคในการรวบรวมหลักฐานการกระทาอาชญากรรมนีย้ งั รวมถึง
การทุจริตที่กว้างขวาง และการขาดการทางานร่วมกันจากเจ้าหน้าที่ในประเทศที่
สาม
สาเหตุอีกประการหนึ่งของการเอาคนลงเป็ นทาส
คือการทุจริตในส่วนของผู้ที่สามารถทาทุกอย่างได้
เพื่ อ ผลประโยชน์ ทางการเงิ น แรงงานทาสและ
การค้ ามนุษย์มักต้ องการคนกลางที่ร่วมกระทาผิด
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เช่นผู้บังคับใช้ กฎหมาย เจ้ าหน้ าทีร่ ัฐ หรือสถาบัน
พลเรือนและทหาร
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารในโอกาสเฉลิมฉลองวัน
สันติสากล ปี 2015, 8 ธันวาคม 2014
มีทรัพยากรไม่เพียงพอที่จะจัดการกับอาชญากรรมด้วยการบังคับใช้กฎหมาย
และศาล ซึ่งบ่อย ๆ มักจะควบคูไ่ ปกับการขาดการกาหนดขอบเขตอานาจทาง
กฎหมาย และการกาหนดอานาจที่ชดั เจน นอกจากแนวทางแบบเดิม ๆ แล้ว ผู้
บังคับใช้กฎหมายยังจาเป็ นต้องคานึงถึงรูปแบบอื่น ๆ เช่น การตรวจสอบทาง
การเงิน ลักษณะของการค้ามนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนเป็ นสิ่งท้าทายที่
สาคัญ นอกจากนีย้ งั มีอปุ สรรคทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งปิ ดกัน้ การยอมรับรูถ้ ึง
การค้ามนุษย์อย่างถูกต้อง ผูห้ ลุดพ้นจากการค้ามนุษย์มกั จะไม่ยอมแจ้งความ
อาชญากรรมนี ้ เนื่องมาจากแรงบีบบังคับต่าง ๆ ผูท้ ่ีถกู ค้ามนุษย์มกั จะมีความ
กลัวที่จะประณาม และให้การกล่าวหาผูก้ ระทาผิด ซึ่งเป็ นเรื่องที่เข้าใจได้ เมื่อ
ต้องเผชิญกับการคุกคามอย่างแท้จริงนี ้ พวกเขากลัวความปลอดภัยของชีวิต
ตนเอง และเพื่อความเป็ นอยู่ท่ีดีของครอบครัวของตน หรือขาดเอกสารที่จาเป็ นที่
จะอยูใ่ นประเทศ หรือการได้รบั อนุญาตให้ทางาน พวกเขากลัวว่าพวกเขาเองก็
อาจถูกลงโทษด้วยเช่นกัน ยิ่งไปกว่านัน้ พวกเขามักจะรูส้ กึ ละอาย อยูค่ นเดียว
และไม่สามารถเชื่อใจใครได้ บาดแผลทางใจของพวกเขาทาให้พวกเขาไม่ตอ้ ง
การหรือไม่สามารถเล่าเรื่องราวของตนเองใหม่ได้ รูส้ กึ กระอักกระอ่วนใจที่จะฟื ้ น
ความทรงจาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดอันเลวร้ายและความทุกข์ทรมาน การถูก
คุกคาม ความรุนแรง และความสิน้ หวัง ทาให้พวกเขาหมดสิน้ เรี่ยวแรง ซึ่งผูค้ า้
มนุษย์ได้ทาให้พวกเขาติดกับก่อนหน้านี ้
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“มี ข้ อเท็ จ จริ ง ทางสั ง คมวิ ท ยา ว่ า องค์ กร
อาชญากรรมและการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ผิ ด กฎหมาย
เลือกเหยื่อของตนจากผู้ที่ในปั จจุบันมีปัจจัยการ
ดารงชีวิตน้ อย และมีความหวังน้ อยต่ออนาคต
เพื่ อ ให้ ชั ด เจนขึ ้นก็คื อ พวกเขาเลื อกเหยื่อ จาก
คนยากจนที่สุด ผู้ที่ถูกเพิกเฉยมากที่สุด และผู้ที่
ถูกทอดทิ้งมากทีส่ ุด”
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารทางวิดีทศั น์ถงึ ผูเ้ ข้าร่วม
เวทีระหว่างประเทศในเรื่องการเป็ นทาสสมัยใหม่, 7
พฤษภาคม 2018
27. เพื่อส่งเสริมการตรวจค้นและการแจ้งความกรณีการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่ผบู้ งั คับ
ใช้กฎหมาย อัยการรัฐ ผูพ้ ิพากษา และนักสังคมและสุขภาพ ควรได้รบั การฝึ ก
อบรมเป็ นอย่างดี และได้รบั คาสั่งอย่างถูกต้องในเรื่องค้นหาและดาเนินคดีตอ่
การค้ามนุษย์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และในประเทศที่มีผลบังคับใช้ การ
ทุจริตและการมองข้ามความผิดโดยเจ้าหน้าที่รฐั
ควรได้รบั การประณามและ
ดาเนินคดีอย่างจริงจัง การรณรงค์สนับสนุนนโยบายอย่างเต็มความสามารถ
โดยทุกคนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผูห้ ลุดพ้นจากการค้ามนุษย์ดว้ ย ควรได้รบั การ
ส่งเสริมทัง้ ในระหว่างประเทศและในประเทศ การรณรงค์นี ้ ควรมุง่ ให้มีการ
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎ และมาตรฐานทัง้ หมดที่เคารพสิทธิของ
ผูอ้ พยพย้ายถิ่น และส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ทงั้ ครบที่สอดคล้องกับคาสอนของ
พระศาสนจักร ผูห้ ลุดพ้นจากการค้ามนุษย์จะต้องได้รบั การสนับสนุนโดยไม่มี
การบังคับให้มีสว่ นร่วมในการดาเนินคดีกบั ผูแ้ สวงประโยชน์จากตน ผูท้ ่ีเลือกที่
จะร่วมมือควรได้รบั การสนับสนุนให้ทาสิ่งนีไ้ ด้อย่างปลอดภัย ควรต้องหลีกเลี่ยง
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มิให้เกิดความกลัวหรือความเครียดใด ๆ เพิ่มขึน้ ในส่วนของพวกเขา พวกเขาควร
ได้รบั หลักประกันว่าจะได้รบั การคุม้ ครอง รวมถึงการคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัว
ที่พกั พิงที่ปลอดภัย และความช่วยเหลือทัง้ ด้านจิตวิทยาและสังคม จะต้องจัดให้
มีการคุม้ ครองพิเศษสาหรับผูเ้ ยาว์ท่ีเป็ นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และแผนสาหรับ
อนาคตของพวกเขาจะต้องอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักการว่าด้วยประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุ
สาหรับเด็ก โดยคานึงถึงสิทธิและหน้าที่ของผูป้ กครองของเด็ก ผูพ้ ิทกั ษ์ตาม
กฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดที่รบั ผิดชอบพวกเขาตามกฎหมายด้วย22
‘การคุ้มครอง’ เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ของเราในการ
ยอมรั บ และปกป้ อ งศั กดิ์ ศ รี อั นล่ ว งละเมิ ด มิ ไ ด้
ของผู้ ที่หลบหนี จากอั นตรายที่แท้ จริ ง เพื่อหาที่
ปลอดภัยและความมั่ นคง และเพื่อป้ องกั นมิ ให้
พวกเขาถูกแสวงประโยชน์ ข้ าพเจ้ าคิดถึงผู้หญิง
และเด็ ก เป็ นพิ เ ศษ ผู้ ซึ่ ง พบตั ว เองอยู่ ใ น
สถานการณ์ ที่ ท าให้ เ ขาเสี่ ย ง และอาจถู ก ล่ ว ง
ละเมิดทีอ่ าจนาไปสู่การตกเป็ นทาสได้
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารในโอกาสเฉลิมฉลอง
วันสันติสากล ปี 2018, 8 ธันวาคม 2017
ทนายความ กลุม่ ประชาสังคม และองค์กรศาสนาควรได้รบั โอกาสให้ทาหน้าที่
แทนผูห้ ลุดพ้นจากการค้ามนุษย์ในการสอบสวนและการพิจารณาคดีในชัน้ ศาล
ตามความเหมาะสม ภาระในการหาหลักฐานไม่ควรตกอยูก่ บั ผูห้ ลุดพ้นจากการ
ค้ามนุษย์เพียงลาพังเท่านัน้
ตราบใดที่อาชญากรรมการค้ามนุษย์ยงั ดาเนิน

22

อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, มาตรา 3
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ต่อไปโดยไม่ถกู ตรวจพบ นักค้ามนุษย์ก็จะดาเนินการต่อไปได้โดยราวกับได้รบั
การยกเว้นจากการลงโทษ
28. การอุทิศตนอย่างเข้มข้นที่จะทางานต่อต้านความน่าอับอายของการค้ามนุษย์
ยังคงให้แรงบันดาลใจต่อการทางานรับใช้ และรณรงค์สนับสนุนนโยบายที่
ดาเนินการโดยองค์กรที่ได้รบั แรงบันดาลใจจากคาทอลิก พระศาสนจักร ชุมชน
คริสตชน และคณะนักบวช ซึ่งได้รบั ความไว้วางใจจากผูท้ ่ีถูกค้ามนุษย์ ควร
ได้รบั การส่งเสริมให้รว่ มมือในการสอบสวนของตารวจ และในกระบวนการทาง
กฎหมาย “ความเป็ นจริงที่เกิดขึน้ คือผูท้ ่ีหลุดพ้นจากการค้ามนุษย์จานวนมาก
ต้องดิน้ รนที่จะเชื่อถือการบัง คับใช้กฎหมาย ซึ่งทาให้การปลดปล่อยพวกเขา
และการดาเนินคดีกบั นักค้ามนุษย์ย่ิงยากลาบากมากขึน้ ประสบการณ์ได้แสดง
ให้เห็นว่า เป็ นการง่ายกว่าสาหรับพวกเขาที่จะเชื่อใจบรรดานักบวชซิสเตอร์
และบุค ลากรอื่ น ๆ ของพระศาสนจัก ร ผู้ซ่ึง สามารถสร้า งความเชื่ อ มั่น ใน
กระบวนการทางกฎหมาย และจัดหาที่พกั ที่ปลอดภัยและการช่วยเหลือรูปแบบ
อื่น ๆ ให้แก่พวกเขา”23

23

พอลอาร์ กัลป์ ลาเกอร์,การทางานเพือ่ คุม้ ครองและให้ความช่วยเหลือเหยือ่ , 28 กันยายน 2017
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พลังการเคลื่อนไหวของการค้ามนุษย์ :
ธุรกิจทีส่ กปรกและชั่วร้าย
5. โยงใยทางธุรกิจ
29. การเงิน การพาณิชย์ การขนส่ง และการสื่อสารสมัยใหม่ เปิ ดโอกาสให้ผไู้ ร้
ศีลธรรมสามารถเข้ามาในระบบของการวางกับดักและการแสวงประโยชน์จาก
มนุษย์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเกษตร การประมง การก่อสร้าง และ
เหมืองแร่ การค้ามนุษย์ได้ขยายวงกว้างด้วยความร่วมมือกันระหว่างผูก้ ระทา
ผิดจานวนมากและหลากหลาย ทาให้ปรากฏการณ์นีม้ ีความซับซ้อนมากยิ่งขึน้
และทาให้การประเมินต้นตอและผลกระทบเกิดความสับสน อาชญากรรมถูก
ซ่อนไว้ในรูปแบบธุรกิจปัจจุบนั ได้ง่าย แม้จะดูเหมือนว่าเหมาะสมที่สดุ แต่การ
ฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นการใช้เหตุผลที่ไม่ใส่ใจมนุษย์ โดยถือว่าการค้ามนุษย์ทากาไร
ได้ ซึ่งเป็ นเหตุผลที่ฝังรากอยูใ่ นแม้แต่ธุรกิจที่ได้รบั การยกย่องอย่างกว้างขวาง
เมื่อมีการใช้ความพยายามที่มีความหมายดีในการสกัดกัน้ การค้ามนุษย์
ผูป้ ระกอบการไร้ยางอายก็เพียงแค่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการ
ต่อต้านเท่านัน้
30. มีความจาเป็ นเร่งด่วนที่จะต้องทาการประเมินจริยธรรมของรูปแบบธุรกิจใน
ปัจจุบนั โดยมุง่ ที่จะเปิ ดเผยกลไกของการวางกับดัก และการแสวงประโยชน์ท่ี
บรรดาบริษัทนามาใช้ พระศาสนจักรสนับสนุนความสัมพันธ์ทางการค้าทัง้ สอง
ฝ่ าย คือ ผูป้ ระกอบการที่เป็ นผูจ้ ดั หา และผูใ้ ช้ปลายทางที่บริโภค ให้มีสว่ นร่วม
ในการไตร่ตรองจริยธรรมนี ้ และเพื่อทาการเปลี่ยนแปลงที่ตา่ งคนต่างได้รบั เรียก
มาให้ดาเนินการ
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ดังนัน้ รู ปแบบทางเศรษฐกิจจึงจาเป็ นต้ องปฏิบัติ
ตามจริยธรรมของการพัฒนาทีย่ ่งั ยืนและครบทุก
มิติ บนพืน้ ฐานของคุณค่าทีย่ ึดถือมนุษย์และสิทธิ
ของเขาเป็ นศูนย์กลาง
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารถึงประธานบริหารของ
‘เวทีเศรษฐกิจโลก’ (World Economic Forum)
ในโอกาสการประชุมประจาปี , 23 มกราคม 2018
31. พระศาสนจักรอุทิศตนในการส่งเสริมคุณค่า และรูปแบบธุรกิจที่ชว่ ยให้คน และ
ประชาชาติสามารถปฏิบตั ติ ามแผนการของพระเจ้าเพื่อมนุษยชาติได้อย่าง
แท้จริง และเอือ้ อานวยการมีสว่ นร่วมของทุกคนในเศรษฐกิจ
กิจกรรมการพาณิชย์และการบริหารจัดการบริษัท
สามารถเป็ นพืน้ ทีส่ าหรับการสร้ างความศักดิ์สิทธิ์
ด้ วยการอุทิศตนของมนุษย์แต่ละคนในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างนักธุรกิจ ผู้บริหาร
และลูกจ้ าง ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกัน และ
การร่วมมือกันในประโยชน์ส่วนรวม
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อสหภาพ
คริสตชนของนักบริหารธุรกิจ, 31 ตุลาคม 2015
คริสตชนคาทอลิกทุกคน ควรมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันในการทาให้สงั คมมีความ
เป็ นธรรม มีการเคารพกัน และรวมทุกคนเข้าด้วยกันมากขึน้ โดยขจัดการแสวง
ประโยชน์ในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะผูท้ ่ีไร้ความปราณีมากที่สดุ
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ในขณะทีเ่ ราแต่ละคน และกลุ่มต่าง ๆ คิดเอาเอง
ถึงการเอาคนมาเป็ นทาส
ซึ่งเป็ นความคิดที่น่า
ละอาย เราคริสตชนทุกคนได้ รับเรียกให้ พัฒนา
ความร่วม มือกันมากยิ่ง ๆ ขึน้ เพื่อเอาชนะความ
ไม่เท่าเทียมกันทุกประเภท การเลือกปฏิบัติทุก
อย่าง ซึ่งเห็นได้ ชัดว่าเป็ นสิ่งทีท่ าให้ มนุษย์คนหนึ่ง
สามารถทาให้ มนุษย์คนอื่นกลายเป็ นทาสได้ การ
อุทิศตนร่วม กันในการเผชิญหน้ ากับสิ่งท้ าทายนี ้
จะเป็ นความช่วยเหลือทีม่ ีคุณค่าในการสร้ างสังคม
่ ื ้ นฟูใหม่ทมี่ ุ่งสู่เสรีภาพ
ทีฟ
ความยุติธรรมและ
สันติภาพ
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารทางวิดีทศั น์ถงึ ผูเ้ ข้าร่วม
เวทีระหว่างประเทศในเรื่องการเป็ นทาสสมัยใหม่,
7 พฤษภาคม 2018

6. สภาพการทางานและห่วงโซ่อุปทาน
32. การค้ามนุษย์มกั จะถูกปิ ดบังเอาไว้ในเขาวงกตของห่วงโซ่อปุ ทาน ตลาดที่นบั
วันมีแต่การแข่งขันมากยิ่งขึน้ บีบบังคับให้บริษัทตัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และ
การเข้าถึงวัตถุดบิ ให้มีราคาต่าที่สดุ เท่าที่จะทาได้
ในทุก ๆ วัน มีคนจานวนมากต้ องแบกรับน้าหนัก
ของระบบเศรษฐกิจ ทีแ่ สวงประโยชน์จากมนุษย์
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ยัดเยียด‘แอก’ ทีร่ ับไม่ได้ ให้ เขา ซึ่งผู้มีอภิสิทธิ์
จานวนน้ อยไม่ต้องการแบกรับ
พระสันตะปาปาฟรานซิส, บทเทศน์ระหว่างการภาวนา
พรหมถือสาร, 6 กรกฎาคม 2014

บ่อย ๆ คนงานไม่มีทางเลือก นอกจากต้องลงนามในสัญญาที่มีเงื่อนไขถูก
เอาเปรียบ ไม่คอ่ ยมีการประเมินจริยธรรมอย่างละเอียดของมิติมนุษย์ใน
การจัดหา การผลิต การกระจายสินค้า และการนาวัสดุกลับมาใช้ใหม่
ความสนใจในห่วงโซ่อปุ ทานซึง่ เริ่มเกิดขึน้ ในปั จจุบนั
ช่วยส่งเสริมความ
โปร่งใสและความรับผิดชอบ แต่ส่งิ นีต้ อ้ งไม่หนั เหทุกคนออกจากความ
ซื่อสัตย์ และการประเมินความรับผิดชอบของผูบ้ ริโภคและประเทศที่พวก
เขาอาศัยอยู่โดยละเอียดอย่างแท้จริง
รัฐจะต้ องให้ หลักประกันว่า
กฎหมายของตน
เคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์อย่างแท้ จริงในด้ านการ
อพยพย้ ายถิ่น การจ้ างงาน การรับอุปถัมภ์ และ
ความเคลื่อนไหวของธุรกิจออกไปนอกประเทศ
และการขายสินค้ าทีผ่ ลิตโดยแรงงานทาส
พระสันตะปาปาฟรานซิ ส , สารในโอกาสเฉลิม ฉลอง
วันสันติสากล ปี 2015, 8 ธันวาคม 2014
33. ความต้องการสินค้าราคาถูกที่ผลิตโดยแรงงานราคาถูก จาเป็ นจะต้องมีการ
จัดการโดยทันทีและถูกต้อง ทัง้ โดยการปลุกจิตสานึกสาธารณชน และโดยการ
ออกกฎหมาย เพื่อสนับสนุนรูปแบบทางเศรษฐกิจที่เป็ นธรรม ซึ่งส่งเสริมการ
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พัฒนามนุษย์ทงั้ ครบสาหรับทุกคน การออกกฎหมายควรกาหนดให้ทกุ บริษัท
โดยเฉพาะบริษัทที่ทากิจการระหว่างประเทศ และจ้างแรงงานในประเทศที่กาลัง
พัฒนาทางาน เพื่อให้ลงทุนอย่างโปร่งใสและรับผิดชอบในห่วงโซ่อปุ ทานของตน
ธุ รกิจมีหน้ าที่ให้ หลักประกันสภาพการทางานที่มี
ศั ก ดิ์ ศ รี และเงิ นเดื อ นที่เ พี ยงพอสาหรั บ ลู ก จ้ า ง
ของตน แต่ พ วกเขายั ง ต้ องคอยระวั ง ด้ วยว่ า
รู ปแบบของการปราบปรามหรือการค้ ามนุษย์ จะ
ไม่ ส ามารถหาทางเข้ ามาสู่ ห่ ว งโซ่ ก ารกระจาย
สินค้ าได้
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารวันสันติสากล ปี 2015,
8 ธันวาคม 201424
ควรมี ก ฎเกณฑ์ท่ี ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท าสั ญ ญาจ้า งงานขึ ้น โดยถู ก ต้อ ง
ปราศจากข้อความที่ ล่วงละเมิ ด และได้รับการเคารพอย่างเหมาะสม การ
รณรงค์ควรทาให้ผูบ้ ริโภคขั้นสุดท้ายตระหนักเมื่ อเหยื่ อการค้ามนุษย์มี ส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตใด ๆ
เราต้ องปลุกจิตสานึกต่อความชั่วร้ ายใหม่นี้ ซึ่งใน
ทั่วโลกนั้นต้ องการปกปิ ด เนื่ องจากมั นเป็ นเรื่อง
เสื่อมเสีย และ ‘ไม่ ถูกต้ องทางการเมือง’ ไม่ มีผ้ ูใด
ต้ องการรับรู้ ว่า ในเมืองของตัวเองนั้น แม้ แต่ใน
ละแวกบ้ านของตน ในภูมิ ภาคหรื อประเทศของ

24

ดูสมณสาสน์: ขอสรรเสริญองค์พระเจ้า ข้อ 123 ด้วย
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ตนนั้น มี การเอาคนลงเป็ นทาสในรู ป แบบใหม่
ในขณะทีเ่ รารู้ ว่า โรคนีร้ ะบาดไปเกือบทุกประเทศ
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมใหญ่ของสถาบันวิทยาศาสตร์
สังคมแห่งสันตะสานัก, 18 เมษายน 2015
“เป็ นการดีสาหรับประชาชนที่จะตระหนักว่า การซือ้ ทุกครัง้ เป็ นการกระทาทาง
ศีลธรรมเสมอ และไม่ใช่เป็ นเพียงเรื่องทางเศรษฐกิจเท่านัน้ ดังนัน้ ผูบ้ ริโภคจึงมี
ความรับผิดชอบทางสังคมเฉพาะ ซึ่งควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบทางสังคมของ
บริษัท”25
34. ผูน้ าทางธุรกิจคาทอลิก ควรนาเอาคาสอนของพระศาสนจักรไปปฏิบตั ิ โดยการ
ให้สภาพการทางานที่เหมาะสมและค่าตอบแทนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนครอบ
ครัวของคนงาน “การยอมรับมิติตวั คนในการทางาน ก็เป็ นการยอมรับศักดิศ์ รี
และความสาคัญของการทางานด้วย มันช่วยให้เรามองเห็นว่าการทางานนัน้ มี
ไว้เพื่อมนุษย์ และมิใช่ในทางกลับกัน ลูกจ้างจะต้องไม่เป็ นเพียง ‘ทรัพยากร
มนุษย์’ หรือ ‘ต้นทุนมนุษย์’”26 สานักงานของพระศาสนจักร คณะนักบวช และ
องค์กรคาทอลิกทัง้ หมด จะต้องอุทิศให้การฝึ กอบรม ทรัพยากร และความ
ชานาญที่จาเป็ นเพื่อทาการติดตามนโยบายการจัดซือ้ และสัญญาจ้างงานอย่าง

25

พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16,สมณสาสน์เรือ่ ง ความรักในความจริง, 29 มิถนุ ายน 2009 ข้อ
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26

สมณกระทรวงเพื่อการส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ทงั้ ครบ, กระแสเรียกของผูน้ าทางธุรกิจ บท
ไตร่ตรอง, โรม 2018, ข้อ 49
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เหมาะสม เพื่อให้หลักประกันว่า นโยบายและสัญญาเหล่านี ้ จะเคารพสิทธิ
มนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและศักดิศ์ รีของมนุษย์
การ ‘เป็ นหนึ่ ง เดี ย วกั น ในการปกป้ องความหวั ง ’
เรี ย กร้ อ งให้ มี วั ฒ นธรรมความโปร่ ง ใส ระหว่ า ง
องค์กรสาธารณะ ภาคเอกชน และประชาสังคมมาก
ขึน้ ในทีน่ ี ้ ข้ าพเจ้ ามิได้ ยกเว้ นองค์กรศาสนจักร ไม่
มี ใครที่ถูก ยกเว้ นจากกระบวนการนี ้ได้ การทุจ ริ ต
สามารถป้ องกั น ได้ และเรี ย กร้ อ งการอุ ทิ ศ ตนใน
ส่วนของทุกคน
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อเจ้าหน้าที่
ประชาสังคม และคณะทูตานุทูต, พระราชวังรัฐบาล
ออเนอร์ยาร์ด, ลิมา, 19 มกราคม 2018

7. การค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้ย้ายถิน่ ฐาน
35. ในความเป็ นจริง เส้นแบ่งระหว่างการลักลอบขนผูย้ า้ ยถิ่นฐาน และการค้า
มนุษ ย์ นับ วัน จะยิ่ ง บางลง สถานการณ์ข องการลัก ลอบขนผู้ย้า ยถิ่ น ฐาน
สามารถกลายมาเป็ นการค้ามนุษย์ได้ง่าย ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ในช่วงของ
การหลั่งไหลเข้ามาขนานใหญ่ท่ีผสมกันระหว่างผู้อพยพย้ายถิ่นฐานและผูล้ ีภ้ ัย
คนสิน้ หวังจานวนมากที่ถกู บีบบังคับเพราะการขาดทางเลือกที่เข้าถึงได้และถูก
กฎหมาย ซึ่งยังรวมถึงนโยบายการอพยพย้ายถิ่นที่มีขอ้ จากัดเพิ่มมากขึน้ ด้วยได้
เริ่มเป็ นลูกค้าของนักลักลอบ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็ นเหยื่อของนักค้ามนุษย์เมื่อ
แผนการด้านมนุษ ยธรรมของรัฐ บาลและภาคเอกชนไม่ส ามารถจัด การกับ
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จานวนคนที่แสวงหาการคุม้ ครองหรือการตัง้ ถิ่นฐานได้ และเมื่อความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาระหว่างประเทศลดลง นักลักลอบขนผูย้ า้ ยถิ่น
ฐาน และนัก ค้ามนุษ ย์ ก็ ไ ด้พิ สูจ น์ตัว เองแล้ว ว่าเป็ น ผู้เ ชี่ ย วชาญในการใช้
ประโยชน์จากความไม่เพียงพอเหล่านี ้
นักค้ ามนุษย์มักจะเป็ นคนทีไ่ ม่รู้ สึกกระดากใจ ไม่มี
ศีลธรรม หรือจริยธรรม เป็ นผู้ที่ใช้ ชีวิตบนความโชค
ไม่ดีของผู้อื่น แสวงประโยชน์จากอารมณ์ของมนุษย์
และความสิ้นหวังของคน เพื่อปราบพวกเขาตาม
ความประสงค์ของตน ทาให้ พวกเขาเป็ นทาส และ
ยอมจานน เป็ นการเพียงพอทีจ่ ะคิดว่ามีหญิงสาว
ชาวอาฟริกันอายุน้อยจานวนมากทีม่ าถึงฝั่ งของเรา
โดยหวังว่าจะเริ่มต้ นชีวิตที่ดีกว่าก่อน คิดว่าพวกเขา
จะได้ ดาเนินชีวิตด้ วยความซื่อสัตย์ แต่กลับต้ องตก
เป็ นทาส ถูกบังคับให้ ค้าประเวณี
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อผูเ้ ข้าร่วมในวัน
สากลเพือ่ การภาวนา การไตร่ตรอง และการปฏิบตั ิการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์, 12 กุมภาพันธ์ 2018
36. เพื่อป้องกันคนมิให้หนั ไปใช้บริการของผูล้ กั ลอบขนผูย้ า้ ยถิ่นฐาน และตกไปอยู่
ในมือของนักค้ามนุษย์ สิ่งแรกที่จะต้องทาคือ เราควรให้หลักประกันว่า พวกเขา
จะไม่รูส้ กึ ว่าถูกบังคับให้จากบ้านเกิดเมืองนอนของตน ดังนัน้ รูปแบบการป้อง
กันที่เป็ นพืน้ ฐานที่สดุ ก็คือการยึดถือสิทธิในการคงอยูใ่ นประเทศและสถานที่ตน้
กาเนิดของตน และให้หลักประกันว่าในที่นนั้ ประชาชนจะเข้าถึงปัจจัยพืน้ ฐาน
และการพัฒนามนุษย์ทงั้ ครบ ปัจจัยพืน้ ฐานของประชาชนยิ่งมีความสาคัญ
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มากขึน้ ในสถานการณ์ของการปะทะกันด้วยอาวุธ หรือความรุนแรงซึ่งมักจะบีบ
บังคับให้พวกเขาต้องหนีโดยไม่มีการเตรียมตัวหรือการคุม้ ครองแม้แต่นอ้ ยนิด
เมื่อพวกเขาตัดสินใจที่จะทิง้ บ้านด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม หรือถูกบีบบังคับให้ทา
เช่นนัน้
การลักลอบและการค้ามนุษย์จะสามารถป้องกันได้หากมี การเปิ ดหน
ทางตามกฎหมายสาหรับการอพยพย้ายถิ่นได้อย่างปลอดภัยและเป็ นระเบียบ
เหนืออื่นใดการต้ อนรับหมายถึงการเสนอทาง
เลือกทีก่ ว้ างขึน้ ให้ ผ้ ูอพยพย้ ายถิ่น และผู้ลีภ้ ัยเข้ า
ประเทศจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและ
ถูกกฎหมาย การกระทาดังกล่าว เรียกร้ องให้ มี
การอุทิศตนอย่างเป็ นรู ปธรรมทีจ่ ะเพิ่มและทาให้
กระบวนการออกวีซ่ามนุษยธรรมได้ ง่ายเข้ า และ
เพือ่ การกลับไปรวมตัวกับครอบครัวอีกครัง้ หนึ่ง
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารเนือ่ งในวันสากลเพือ่ ผู ้
อพยพย้ายถิ่นและผูล้ ภี ้ ยั ครัง้ ที่ 104, 15 สิงหาคม 2017
ต้องมีการสื่อสาร และเผยแพร่ขอ้ มูลที่นา่ เชื่อถือเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นและ
ความต้องการที่หลบภัย
คุณภาพของจริยธรรมในการสื่อสาร คือผลของ
ความตัง้ ใจทีม่ ีสานึก ไม่ใช่ผิวเผิน และเคารพคน
อยู่เสมอ ทัง้ ผู้ทเี่ ป็ นส่วนหนึ่งของข้ อมูล หรือผู้รับ
สาร แต่ละคนในบทบาทของตน และด้ วยความ
รับผิดชอบของตน ได้ รับเรียกให้ คอยระวังในการ
รักษาจริยธรรมระดับสูงในการสื่อสาร
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พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อผูอ้ านวยการ
บริหารและลูกจ้างของเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ของ
อิตาลี, 18 มกราคม 2014
การคุ้มครองเริ่มในประเทศต้ นทาง และประกอบ
ไปด้ วยการให้ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบ
แล้ วก่อนการเดินทาง และให้ ความปลอดภัยจาก
การปฏิบัติการจัดหาทีผ่ ิดกฎหมาย
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารเนือ่ งในวันสากลเพือ่ ผู ้
อพยพย้ายถิ่นและผูล้ ภี ้ ยั ครัง้ ที่ 104, 15 สิงหาคม 2017
จาเป็ นต้องมีการดาเนินคดีตอ่ องค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องในการลักลอบขน
คน และการค้ามนุษย์ในระดับชาติและระหว่างประเทศเป็ นพิเศษอย่างเข้มข้น
พร้อมกับการดาเนินคดีตอ่ เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นและระดับชาติในข้อหาละเว้นการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ดว้ ย
การทุจริตเป็ นการกระทาผิดต่อประชาธิปไตย และ
เปิ ดประตูให้ กับความชั่วร้ ายทีน่ ่าสะพรึงกลัวอื่น ๆ
เช่นยาเสพติด การค้ าโสเภณี และการค้ ามนุษย์
การเอาคนลงเป็ นทาส การค้ าอวัยวะ การลักลอบ
ค้ าอาวุธ และอื่น ๆ
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมระหว่างประเทศของสหภาพคริสตชนของนักธุรกิจ
(UNIAPAC), 17 พฤศจิกายน 2016
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37. พระศาสนจักรคาทอลิกอุทิศตนในการคุม้ ครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์
การคุ้มครองพี่น้องชายหญิงเหล่านี ้ เป็ นความ
จาเป็ นทางศีลธรรม ซึ่งเปลี่ยนไปเป็ น […..] การ
ดาเนินแผนการทีถ่ ูกกาลเทศะและมีมนุษยธรรม
ในการต่อต้ าน “การค้ าเนือ้ หนังของมนุษย์” ซึ่งทา
กาไรจากความโชคร้ ายของผู้อื่น
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อเวทีระหว่าง
ประเทศในเรือ่ ง ‘การอพยพย้ายถิ่นและสันติภาพ’,
21 กุมภาพันธ์ 2017
สิ่งนีเ้ ริ่มต้นด้วยการเตือนผูป้ กครอง และสมาชิกในครอบครัว เกี่ยวกับบทบาท
ของตนในฐานะผูค้ มุ้ ครองจากนักค้ามนุษย์ลาดับแรก
ทุกคนควรได้รบั การ
สนับสนุนให้กระชากหน้ากาก และประณามการจัดหาแรงงานที่ผิดกฎหมาย
เข้าไปมีสว่ นในการริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่ตนเข้าถึง และทางานด้วยจิตใจของ
ความเป็ นธรรม
และเพื่อส่งเสริมวิถีทางกฎหมายเพื่อผูอ้ พยพย้ายถิ่นและผู้
แสวงหาที่หลบภัย
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การแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์ :
ช่องทางในการปรับปรุ งให้ดขี นึ้
8. สนับสนุนการร่วมมือกัน
38. มีการนาเสนอการดาเนินการตามพิธีสารปาเลอร์โม่ ในรูปแบบของ 3Ps เสมอ
นั่นคือ การป้องกัน (Prevention) การคุม้ ครอง (Protection) และการดาเนินคดี
(Prosecution) สถาบันระดับชาติและระหว่างประเทศหลาย ๆ แห่งได้พฒ
ั นา
นโยบายและแผนงานของตนตามแนวทางนี ้ นอกจากนัน้ ยังมี P ที่ส่ี นั่นคือ การ
เป็ นภาคีพนั ธมิตร (Partnership) ซึ่งมิได้มีความสาคัญน้อยไปกว่ากัน เพียงแต่
อาจจะยังคงไม่เข้มข้นพอ ไม่มีการร่วมมือกันทางาน หรือแม้กระทั่งมีการแข่งขัน
กันระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน ซึ่งทาให้นโยบายและแผนงานที่มีความตัง้ ใจดี
นัน้ ไม่มีประสิทธิผล
ในหลาย ๆ กรณี การขาดการร่วมมือกันระหว่างรัฐ
หมายถึ ง ว่ า คนจ านวนมากถู ก ทอดทิ้ ง ไว้ นอก
กฎหมาย และไม่ มีโอกาสที่จะใช้ สิทธิ ของตน บีบ
บั ง คั บ ให้ พ วกเขาไปสู่ ส ถานะระหว่ า งการถู ก ผู้ อื่ น
แสวงประโยชน์ หรื อ ต้ อ งจ านนจนกลายเป็ นเหยื่ อ
ของการล่วงละเมิด
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารถึงประธานาธิบดีแห่ง
ปานามาในวโรกาสของการประชุมสุดยอดของอเมริกา
ครัง้ ที่ 7, 10 เมษายน 2015
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นี่เป็ นเรื่องจริงที่เกิดขึน้ ระหว่างประเทศ ในประเทศ และในระดับท้องถิ่น ความ
ยากลาบากเช่นเดียวกันนีไ้ ด้ลดประสิทธิผลของการดาเนินการที่กระทาโดย
องค์กรภาคประชาสังคม
องค์กรระหว่างประเทศ ด้ วยการยึดหลักการการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ รับเรียกให้ ประสาน
การริเริ่มโครงการเพื่อต่อต้ านเครือข่ายระหว่าง
ประเทศขององค์กรอาชญากรรม ซึ่งดูแลการค้ า
มนุษย์ และการค้ าผู้อพยพย้ ายถิ่นทีผ่ ิดกฎหมาย
การร่วมมือกันทางานเป็ นเรื่องจาเป็ นอย่างชัด
แจ้ งในหลาย ๆ ระดับทีเ่ กี่ยวข้ องกับสถาบัน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ องค์กรของ
ภาคประชาสังคม และโลกการเงิน
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารในโอกาสเฉลิมฉลอง
วันสันติสากล ปี 2015, 8 ธันวาคม 2014
การมีสว่ นร่วมของภาคธุรกิจ และสื่อในกิจกรรมที่มีการประสานงานร่วมกันกับ
ภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังคงมีนอ้ ยมาก
39. การร่วมมือกันและการประสานงานระหว่างสถาบันในประเทศ
และระหว่าง
ประเทศ มีความสาคัญ เพราะเป็ นพืน้ ฐานในการขจัดการค้ามนุษย์ และช่วยทา
ให้กิจกรรมของทุกคนเป็ นไปอย่างว่องไว และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ ไม่วา่ จะ
เป็ นในพืน้ ที่ตน้ ทาง ทางผ่าน หรือจุดหมายปลายทางก็ตาม
มีความจาเป็ นอีกมาก ทีจ่ ะต้ องกระทาในเรื่องของ
การปลุกจิตสานึกของสาธารณชน และก่อให้ เกิด
การประสานความพยายามทีด่ ีย่ งิ ขึน้ ระหว่าง
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รัฐบาลต่าง ๆ ฝ่ ายยุติธรรม เจ้ าหน้ าทีบ่ ังคับ
กฎหมาย และนักสังคมสงเคราะห์
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คากล่าวต้อนรับต่อทีป่ ระชุม
ใหญ่ครัง้ ทีส่ องของเครือข่ายนักบวชในยุโรปต่อต้าน
การค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ (RENATE),
7 พฤศจิกายน 2016
รัฐควรแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ให้กบั รัฐอื่น ๆ และพัฒนาการ
แก้ปัญหาร่วมกันโดยการป้องกัน การคุม้ ครอง และการดาเนินคดี การร่วมมือ
กันมากยิ่งขึน้ เป็ นสิ่งจาเป็ น รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและด้าน
อื่น ๆ แก่บรรดาประเทศที่อยูบ่ นเส้นทางการค้ามนุษย์ เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ยิ่งขึน้ การร่วมมือกัน และการประสานงานนี ้ จะต้องรวมถึงภาคประชาสังคม
องค์กรศาสนา รวมถึงผูน้ าภาคธุรกิจและสื่อด้วย
การร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งบรรดาพระสั ง ฆราช และ
เจ้ าหน้ าที่ บ้ านเมื อ ง ตามพั น ธกิ จ และลั ก ษณะ
เฉพาะของตน จนสิ้นสุดด้ วยการค้ นหาหลักปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดเพื่อให้ หน้ าที่อันละเอียดอ่อนนีบ้ รรลุผลนั้น
เป็ นก้ าวที่เด็ดเดี่ยว ซึ่งจะทาให้ ตนมั่นใจว่ า ความ
ตั้ง ใจของรั ฐ บาลจะไปถึ ง เหยื่ อ ด้ ว ยวิ ถี ท างที่ ต รง
ทันที สม่ าเสมอ มีประสิทธิผล และจับต้ องได้
สันตะปาปาฟรานซิส, คากล่าวต้อนรับต่อทีป่ ระชุม
ใหญ่ครัง้ ทีส่ องของเครือข่ายนักบวชในยุโรปต่อต้าน
การค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ (RENATE),
7 พฤศจิกายน 2016
45

40. ในขณะที่พระศาสนจักรคาทอลิกได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนที่สาคัญบางประการ
เพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างบรรดาสถาบันต่าง ๆ ของตนแล้ว ก็ยงั มีเรื่อง
ที่สามารถปรับปรุ งให้ดีขึน้ ได้อีก ในพระศาสนจักรเองนัน้ ความร่วมมือกันที่มี
มากขึน้ ระหว่างสภาพระสังฆราชต่าง ๆ แต่ละเขตศาสนปกครอง คณะนักบวช
และองค์ก รคาทอลิ ก ช่ว ยท าให้แ ผนงานที่ มี อ ยู่ท่ี มุ่ง ต่อ ต้า นการค้า มนุษ ย์ มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ และเกิดแผนงานใหม่ ๆ สิ่งที่ช่วยได้อีกก็คือการทางาน
กับคริสตศาสนาและชุมชนนิกายอื่น ๆ และร่วมมื อกับผู้ท่ีนับถื อศาสนาอื่น ๆ
ด้วย
การเสวนาบนพืน้ ฐานของการเคารพกันด้ วย
ความมั่นใจ สามารถนาเอาเมล็ดพันธุ์แห่งความ
ดี ทีส่ ามารถเติบโตไปสู่มิตรภาพ และการร่วมมือ
กันในหลาย ๆ ด้ าน โดยเฉพาะการรับใช้ คน
ยากจน ผู้ต่าต้ อยที่สุด ผู้สูงวัย โดยการต้ อนรับ
ผู้อพยพย้ ายถิ่น
และให้ ความใส่ใจต่อผู้ทถี่ ูก
ทอดทิ้ง เราสามารถเดินไปด้ วยกันเพื่อดูแลกัน
และกัน และดูแลสิ่งสร้ างด้ วย
พระสันตะปาปาฟรานซิส, การเข้าเฝ้าทั่วไประหว่าง
ศาสนา ในวโรกาสเฉลิมฉลอง 50 ปี ของการประกาศคา
แถลงของสังคายนาวาติกนั ที่ 2 เรือ่ ง “ความสัมพันธ์แห่ง
พระศาสนจักรกับบรรดาศาสนาทีม่ ิใช่คริสตศาสนา”
(Nostra Aetate), 28 ตุลาคม 2015
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นอกจากนัน้ การร่วมมือกันระหว่างพระศาสนจักรในพืน้ ที่ตน้ ทาง และการกลับ
คืนสูบ่ า้ นของผูห้ ลุดพ้นจากการค้ามนุษย์ สามารถปรับปรุงแผนการกลับคืนสู่
สังคมให้ดีย่งิ ขึน้ ได้

9. การสนับสนุนผู้หลุดพ้นจากการค้ามนุษย์
41. การช่วยผูห้ ลุดพ้นจากการค้ามนุษย์ให้กลับคืนสูส่ งั คม มิใช่เรื่องง่าย ๆ เพราะ
พวกเขาต้องทุกข์ทรมานจากบาดแผลในใจ
หน้ าที่ ข อง “นั ก มนุ ษ ยธรรมและนั ก สั ง คม
สงเคราะห์ [....] คื อ การให้ ก ารต้ อ นรั บ เหยื่ อ
ด้ ว ยความอบอุ่ นแบบมนุ ษ ย์ และให้ มี ความ
เป็ นไปได้ ในการสร้ างชีวิตใหม่
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมระหว่างประเทศเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์,
10 เมษายน 2014
ความต้องการของพวกเขาเริ่มต้นด้วยความต้องการด้านกายภาพ จิตวิทยา และ
ชีวิตฝ่ ายจิตวิญญาณ พวกเขาต้องการการเยียวยาบาดแผลทางใจ การตีตรา
และการถูกแยกออกจากสังคม
พวกเขาเป็ นมนุษย์ ข้ าพเจ้ าเน้ นเรือ่ งนี ้ พวกเขา
ซึ่งกาลังร้ องขอความเป็ นปึ กแผ่นหนึ่งเดียวและ
ความช่วยเหลือ พวกเขาต้ องการการกระทาเร่ง
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ด่วน แต่เหนืออื่นใด พวกเขาต้ องการความเข้ าใจ
และความกรุณาด้ วย
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมใหญ่ของสมณสภาเพือ่ การอภิบาลผูอ้ พยพ
ย้ายถิ่นและผูเ้ ดินทางท่องเทีย่ ว, 24 พฤษภาคม 2013
ผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพต้องการการอบรมโดยเฉพาะ เพื่อจะได้วินิจฉัยอาการ
และเพื่อรักษาที่มีลกั ษณะเฉพาะของการค้ามนุษย์ ซึ่งแม้วา่ จะมีหลายมิติก็ตาม
มีส่งิ ท้าทายด้านการปฏิบตั มิ ากมาย เหยื่อเรียกร้องความช่วยเหลือในการชาระ
หนีส้ ิน หาที่พกั ที่ม่นั คง เรียนรูท้ กั ษะใหม่ ๆ หาและได้งานที่เหมาะสมทา กระนัน้
ก็ดี ผูห้ ลุดพ้นจากการค้ามนุษย์มกั จะถูกมองข้าม ปฏิเสธ ลงโทษ หรือแม้กระทั่ง
ตกเป็ นแพะรับบาป ราวกับว่าสิ่งที่นา่ อายซึ่งพวกเขาถูกบังคับให้กระทานัน้ ที่จริง
เป็ นความผิดของพวกเขาเอง
42. รัฐควรกาหนดหรือปรับปรุงแผนการและกลไกในการคุม้ ครอง การฟื ้ นฟู และนา
เหยื่อกลับคืนเข้าสูส่ งั คมและจัดสรรให้พวกเขาได้รบั ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่
ยึดมาจากนักค้ามนุษย์
สิ่งแรกทีเ่ หยื่อต้ องการคือการฟื ้ นฟู และการกลับ
คืนสู่สังคม ทุกสังคมได้ รับเรียกให้ ตระหนักมาก
ขึน้ ในเรื่องนี ้ โดยเฉพาะในเรื่องกฎหมายของ
ประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อจะได้ สามารถ
ให้ หลักประกันว่า นักค้ ามนุษย์จะถูกนาตัวเข้ าสู่
กระบวนการยุติธรรม และต้ องมีการนารายได้ ที่
ไม่เป็ นธรรมของพวกเขาไปทาการฟื ้ นฟูเหยือ่
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พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาแถลงถึง “การประชุม
สุดยอดผูพ้ พิ ากษาในเรื่องการค้ามนุษย์ และองค์กร
อาชญากรรม”, 3 มิถนุ ายน 2016 และคาปราศรัยต่อ
ทีป่ ระชุมใหญ่ของสถาบันวิทยาศาสตร์สงั คมแห่ง
สันตะสานัก, 18 เมษายน 2015
ที่พกั และงานที่เหมาะสมเป็ นความสาคัญลาดับแรก รวมทัง้ การเข้าถึงบริการ
ต่าง ๆ ของนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักบาบัด ทนายความ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านการแพทย์ บุคลากรของแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล และนักวิชาชีพอื่น ๆ
บรรดาคนเหล่านีต้ อ้ งการการอบรมเพื่อให้รบั รู ้ และตอบสนองต่อความต้องการที่
ซับซ้อนของบุคคลที่ถกู ค้ามนุษย์ เมื่อผูห้ ลุดพ้นต้องการอยูใ่ นประเทศจุดหมาย
ปลายทาง พวกเขาต้องการการเข้าถึงการศึกษาและแผนการที่มีคณ
ุ ภาพที่มงุ่ ให้
พวกเขาสามารถกลับคืนสูส่ งั คมและอาชีพของตนได้
การตอบสนองขัน้ พืน้ ฐานอยู่ทกี่ ารสร้ างโอกาสเพื่อ
การพัฒนาคนทัง้ ครบ เริ่มต้ นด้ วยการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพ นี่คือประเด็นหลัก การศึกษาทีม่ ีคุณภาพ
ตัง้ แต่วัยเด็กแรกเริ่ม เพื่อก่อให้ เกิดโอกาสต่อเนื่อง
สาหรับการเจริญเติบโตด้ วยการทางาน การศึกษา
และการทางาน
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารทางวิดีทศั น์ถงึ ผูเ้ ข้าร่วม
เวทีระหว่างประเทศในเรื่องการเป็ นทาสสมัยใหม่,
7 พฤษภาคม 2018
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ต้องจัดให้มีเส้นทางเพื่อการกลับคืนสูค่ รอบครัว
มิติครอบครัวในกระบวนการหวนกลับคืนจะต้ อง
ไม่ถูกมองข้ าม
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อผูเ้ ข้าร่วม
เวทีระหว่างประเทศในเรื่องการอพยพย้ายถิ่นและ
สันติภาพ, 21 กุมภาพันธ์ 2017
จาเป็ นจะต้องใส่ใจเป็ นพิเศษต่อผูห้ ลุดพ้นที่มีปัญหาด้านอารมณ์หรือสุขภาพจิต
ในระยะยาว หรือการติดสารเสพติด เหนือสิ่งอื่นใด ไม่วา่ จะใช้มาตรการทาง
ปฏิบตั ิอย่างไร ผูห้ ลุดพ้นเหล่านีเ้ ป็ นมนุษย์ และควรรูส้ ึกเสมอว่าพวกเขาจะได้รบั
การปฏิบตั ิดว้ ยความเคารพอย่างสูงสุด
43. พระศาสนจักรท้องถิ่ น คณะนักบวช และองค์กรที่ ไ ด้รับแรงบันดาลใจจาก
คาทอลิก ซึ่งได้นาร่องด้วยแผนงานสนับสนุนผูห้ ลุดพ้นจากการค้ามนุษย์ ได้รบั
การกระตุน้ จากพระสันตะปาปาฟรานซิส ให้สง่ เสริม และใช้ความพยายามด้าน
วิชาชี พของตน และประสานงานกัน ให้ดีย่ิง ขึน้ ในขณะที่เ ตือนผู้อ่ืนเกี่ ยวกับ
ความรับผิดชอบของตน
กระนัน้ ก็ดี ข้ าพเจ้ าต้ องการเอ่ยถึงความพยายาม
อย่างใหญ่หลวง ซึ่งบ่อยครัง้ กระทาอย่างเงียบ
เชียบมาตลอดเวลาหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะนักบวชหญิงที่ให้ การสนับสนุนเหยือ่
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารวันสันติสากล 2015,
8 ธันวาคม 2014
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พระศาสนจักรอุทิศตนเพื่อปลุกจิตสานึกถึง
ความจาเป็ นมากขึน้
ทีจ่ ะสนับสนุนเหยือ่ ของ
อาชญากรรมเหล่านี ้ โดยการเดินเคียงข้ างพวก
เขาบนเส้ นทางของการกลับคืนสู่สังคม และการ
ฟื ้ นฟูศักดิ์ศรีมนุษย์ของพวกเขา พระศาสนจักร
รู้ สึกขอบคุณสาหรับความพยายามทุกอย่างที่
กระทาเพื่อนายาแห่งความรักเมตตาของพระเจ้ า
ไปสู่ผ้ ูทนทุกข์ เพราะนี่ถือเป็ นก้ าวสาคัญในการ
เยียวยาและฟื ้ นฟูสังคมโดยรวมด้ วย
พระสันตะปาปาฟรานซิส, คาปราศรัยต่อ ‘กลุม่ ซานตา
มาร์ธา’, 9 กุมภาพันธ์ 2018
ผูท้ างานอภิบาลที่รบั ใช้ผหู้ ลุดพ้นจากการค้ามนุษย์ ควรตระหนักในความสาคัญ
ที่จะตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณของพวกเขาด้วยเสมอ โดยรับรูถ้ ึง
พลังการเยียวยาของความเชื่อ ซึ่งศีลมหาสนิทและศีลแห่งการคืนดีกนั มอบให้
เป็ นพิเศษแก่ชาวคาทอลิก
พระศาสนจักร […..] มีหน้ าทีท่ จี่ ะแสดงให้ ทุกคน
เห็นหนทางแห่งการกลับใจ ซึ่งช่วยเราให้ เปลี่ยน
วิธีทเี่ รามองเพื่อนบ้ านของเรา ให้ รับรู้ ว่ามนุษย์
ทุกคนนัน้ เป็ นพี่น้องในครอบครัวมนุษย์ของเรา
และรับรู้ ถึงศักดิ์ศรีที่แท้ จริงของเขาในความเชื่อ
และเสรีภาพ
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารวันสันติสากล 2015,
8 ธันวาคม 2014
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โดยการเป็ นประจักษ์พยานต่อความรักเมตตาของพระเจ้า ความเชื่อยังมีส่วน
ร่วมต่อการกลับใจ และการฟื ้ นฟูของผูก้ ระทาผิดการค้ามนุษย์ดว้ ย
เราคริสตชนเชื่อและรู้ ว่า การกลับคืนพระชนม์ชีพ
ของพระคริสต์ เป็ นความหวังทีแ่ ท้ จริงของโลก
เป็ นความหวังทีไ่ ม่ทาให้ ผิดหวัง
เป็ นพลังของ
เมล็ดข้ าวสาลี เป็ นพลังของความรักทีถ่ ่อมตัวและ
เสียสละตัวเองจนถึงที่สุด และดังนัน้ จึงได้ ฟื้นฟู
โลกอย่างแท้ จริง
พลังนีย้ ังคงก่อให้ เกิดผลใน
ปั จจุบันในร่องรอยของประวัติศาสตร์ ทีเ่ กิดรอย
เพราะการกระทาอันอยุติธรรมและความรุนแรง
มากมาย พลังทีเ่ กิดผลแห่งความหวังและศักดิ์ศรีที่
มีการลิดรอนและการกีดกัน ความหิวโหย และการ
ว่างงาน ทีซ่ ึ่งมีผ้ ูอพยพย้ ายถิ่นและผู้ลีภ้ ัย (บ่อย ๆ
มักถูกปฏิเสธโดยวัฒนธรรมทิ้งขว้ างในปั จจุบัน)
และผู้ตกเป็ นเหยือ่ ของการค้ ายาเสพติด การค้ า
มนุษย์ และรู ปแบบการเอาคนลงเป็ นทาสในยุค
ร่วมสมัย
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารในโอกาสอวยพรแก่โรม
และโลก, วันอีสเตอร์, 1 เมษายน 2018
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10. การส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม
44. หลังจากที่ผถู้ กู ค้ามนุษย์ได้รบั การปลดปล่อย และส่งกลับคืนสูพ่ ืน้ ที่ตน้ ทาง
ก็จาเป็ นจะต้องมีการกลับคืนสู่สงั คมแต่แผนงานดังกล่าวทัง้ ในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศมีไม่คอ่ ยมากแผนงานที่มีอยูจ่ านวนน้อยนีต้ า่ งก็มกั เป็ นการ
ส่งกลับคืนอย่างเร่งรีบและด้วยการบังคับ โดยไม่คอ่ ยคานึง ถึงอุปสรรค และแม้
กระทั่งอันตรายของการส่งกลับ ประเทศจุดหมายปลายทางควรเคารพความ
รับผิดชอบของตนในการอนุญาตให้ผหู้ ลุดพ้นจากการค้ามนุษย์ สามารถพานัก
อาศัยในประเทศได้ รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านจิตวิทยา และทางเลือกในการ
ทามาหากินก่อนที่จะมีการส่งพวกเขากลับ
45. การกลับบ้านของผูห้ ลุดพ้นจากการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะโดยการส่งกลับจากต่าง
ประเทศ หรือโยกย้ายภายในประเทศบ้านเกิ ดเอง จะต้องไม่เป็ นการบัง คับ
ในทางตรงกันข้าม จะต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ตอ่ ผูห้ ลุดพ้นจากการค้า
มนุษย์ ซึ่งเลือกที่จะเดินทางกลับบ้าน “ในประเทศที่พฒ
ั นาน้อยกว่า ซึ่งเป็ น
ประเทศต้นทางของเหยื่อส่วนใหญ่ จาเป็ นจะต้องพัฒนากลไกที่มีประสิทธิผล
มากขึน้ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ และต้อนรับเหยื่อกลับคืนสู่สงั คม”27 พวกเขา
จะต้องได้รบั หลักประกันว่าจะเดินทางกลับได้โดยปลอดภัย ได้รบั ความช่วย
เหลื ออย่างเหมาะสมในพื น้ ที่ ตน้ ทางของตน และได้รับการคุม้ ครองอย่างมี
ประสิทธิผลจากการถูกค้ามนุษย์อีกครัง้ หรือถูกล้างแค้นหรือคุกคามโดยนักค้า

27

พระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2, จดหมายถึงพระอัครสังฆราช ยัง หลุยส์ ตอแรง ในโอกาสการ
ประชุมระหว่างประเทศ เรือ่ ง “การเอาคนลงเป็ นทาสในศตวรรษที่ 21– มิตดิ า้ นสิทธิมนุษยชนของ
การค้ามนุษย์”, 15 พฤษภาคม 2002
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มนุษย์ ต้องให้มีบริการด้านการสนับสนุนต่อผูห้ ลุดพ้น และครอบครัวของเขา
การฝึ กอาชีพและความสามารถในการเข้าถึงการทางานเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง
สาหรับผู้ที่ตัดสินใจกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอน
ข้ า พเจ้ า ต้ อ งการเน้ นถึ ง ความจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ ง
พั ฒนาแผนการสนั บ สนุ น การกลั บ คื นสู่ สังคม
และอาชีพด้ วย
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารเนือ่ งในวันสากลเพือ่
ผูอ้ พยพย้ายถิ่นและผูล้ ภี ้ ยั ครัง้ ที่ 104 ปี 2018,
14 มกราคม 2018
หากขาดการสนับสนุนการกลับคืนสูส่ งั คมอย่างครบถ้วน เส้นทางการค้ามนุษย์ท่ี
โหดร้ายก็ไม่อาจถูกกาจัดให้หมดไปได้ หรือการตีตราและความทุกข์ทรมานก็จะ
ไม่ถกู ทิง้ ไว้ขา้ งหลัง
และผูห้ ลุดพ้นจากการค้ามนุษย์ก็จะไม่ได้รบั โอกาสที่จะ
ดารงชีวิตที่เหมาะสมกับสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รีของตน
46. แผนการกลับคืนสูส่ งั คมสาหรับผูห้ ลุดพ้นจากการค้ามนุษย์ ควรรวมมิติดา้ นจิต
วิญญาณด้วยเสมอ ซึ่งถือเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการพัฒนามนุษย์ทงั้ ครบ
ซึ่งเป็ นเป้าหมายสุดท้ายสูงสุดของพวกเขา มิตดิ า้ นจิตวิญญาณนี ้ ควรได้รบั
การบูรณาการอย่างครบถ้วนในกิจการขององค์กรที่ได้รบั แรงบันดาลใจจาก
คาทอลิก และองค์กรศาสนาที่รบั ใช้ผหู้ ลุดพ้นจากการค้ามนุษย์ดว้ ยความใจ
กว้าง
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บทสรุ ป
47. “ข้าพเจ้ารูส้ กึ เจ็บปวดเสมอ เมื่อคนจานวนมากตกเป็ นเหยื่อของการค้ามนุษย์
รูปแบบต่าง ๆ ข้าพเจ้าปรารถนาว่า เราทุกคนจะได้ยินเสียงร้องของพระเจ้าว่า
‘น้องของเจ้าอยูท่ ่ีไหน?’ (ปฐก4:9) น้องชายหรือน้องสาวของเจ้าที่ตกเป็ นทาส
อยูท่ ่ีไหน? ขอให้เราอย่าเสแสร้ง และหันมองไปทางอื่น มีการร่วมกระทาผิด
มากกว่าที่เราคิด ประเด็นนีเ้ กี่ยวข้องกับทุกคน”28
พระสันตะปาปาภาวนาว่า “พระเจ้าทรงช่วยปลดปล่อยทุกคนที่ถกู คุกคาม ได้รบั
บาดเจ็บ หรือถูกปฏิบตั มิ ิชอบโดยการค้ามนุษย์ และทรงนาความบรรเทาใจมาสู่
ผูท้ ่ีหลุดพ้นจากภาวะที่ไม่มีความเป็ นมนุษย์นนั้ ” พระองค์เรียกร้องเราแต่ละคน
และทุกคน “ให้เปิ ดตาของเรา ให้เห็นความทุกข์ยากของผูท้ ่ีถกู ลิดรอนศักดิศ์ รี
และเสรีภาพทัง้ สิน้ ของตน และได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากพวกเขา”29
ตามข้อเตือนใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของพระสันตะปาปาฟรานซิสนี ้
ขอให้แนวทางการอภิบาลเหล่านี ้ เป็ นกรอบสาหรับการวางแผน การกาหนด การ
ดาเนินการ และการประเมินผลกิจการทัง้ มวลที่มงุ่ สูเ่ ป้าหมายสาคัญเร่ง ด่วนใน
การเอาชนะการค้ามนุษย์ ในขณะที่วตั ถุประสงค์เฉพาะหน้าคือการปลดปล่อย
และการฟื ้ นฟูทกุ คนที่ตกอยูใ่ นปัญหาการค้ามนุษย์ เป้าหมายสุด ท้ายคือการรือ้
และขจัดการหลอกลวง การวางกับดักล่อ การครอบงา และการแสวงประโยชน์ท่ี
28

พระสันตะปาปาฟรานซิส, สมณลิขิตเตือนใจ ‘ความชืน่ ชมยินดีในการประกาศข่าวดี’, 24
พฤศจิกายน 2013, ข้อ 211
29
พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารถึงสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอังกฤษและเวลส์ ในวันแห่ง
ชีวติ , 17 มิถนุ ายน 2018 (บทแปลอย่างไม่เป็ นทางการ)
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ชั่วร้ายและเป็ นความบาปมากที่สดุ นี ้ “หน้าที่อนั ยิ่งใหญ่นี ้ ซึ่งเรียกร้องความกล้า
หาญ ความอดทน และความเพียรพยายาม เรียกร้องความพยายามร่วมกัน
ระดับโลกจากบุคคลฝ่ ายต่าง ๆ ที่ประกอบกันเป็ นสังคม พระศาสนจักรต้องมี
บทบาทในเรื่องนีด้ ว้ ย”30

30

พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารทางวิดที ศั น์ถงึ ผูเ้ ข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศในเรือ่ งการเอาคน
ลงเป็ นทาสสมัยใหม่, 7 พฤษภาคม 2018
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บทภาวนา
ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์ สาหรับตัวอย่างของ
นักบุญโจเซฟิ น บาคีตา ผูเ้ ป็ นแรงบันดาลใจ
ข้าแต่ท่านนักบุญโจเซฟิ น บาคีตา ท่านตกเป็ นทาสตัง้ แต่ยงั เป็ นเด็ก
ท่านถูกซือ้ และขาย ถูกปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย
เราวอนขอท่านโปรดวิงวอนเพือ่ ทุกคน ทีต่ ดิ กับในการค้ามนุษย์ และการเป็ นทาส
ขอให้ผทู ้ จี่ บั พวกเขาได้ปลดปล่อยพวกเขาไป และขอให้ความชั่วร้ายนีถ้ ูกลบออก
จากโลกใบนีด้ ว้ ย
ข้าแต่ท่านนักบุญโจเซฟิ น บาคีตา
เมือ่ ท่านได้รบั เสรีภาพ ท่านมิได้ปล่อยให้ความทุกข์ทรมานกาหนดชีวิตของท่าน
ท่านเลือกหนทางแห่งความเมตตากรุณาและความใจกว้าง
โปรดช่วยผูท้ ตี่ าบอดเพราะความโลภและความกาหนัด
ผูท้ ยี่ ่ายีสทิ ธิมนุษยชน และศักดิศ์ รีของพีน่ อ้ งชายหญิงของเขา
โปรดช่วยพวกเขาได้หกั โซ่ตรวนแห่งความเกลียดชังของตน
เพือ่ กลับมาเป็ นมนุษย์อย่างสมบูรณ์อกี ครัง้ หนึ่ง
และเลียนแบบอย่างความเมตตาและความใจกว้างของท่าน
ข้าแต่ท่านนักบุญโจเซฟิ น บาคีตา ผูเ้ ป็ นทีร่ กั
เสรีภาพของท่านชักนาท่านมาหาพระคริสตเจ้า และพระศาสนจักรของพระองค์
เมือ่ พระเจ้าทรงเรียกท่านเข้าสูช่ ีวติ นักบวชเป็ นซิสเตอร์คณะคานอสเชีย่ น
ท่านปฏิบตั เิ มตตาธรรม ความกรุณา และความสุภาพยินดีอนั ยิ่งใหญ่ในกระแส
เรียกของท่าน
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ขอได้โปรดช่วยเราให้เลียนแบบอย่างท่านเสมอ
โดยเฉพาะเมือ่ เรารู ส้ กึ ว่าถูกประจญให้หนั เหออกไป
และไม่ให้ความช่วยเหลือ ปฏิเสธผูอ้ นื่ หรือแม้กระทั่งล่วงละเมิดพวกเขา
ได้โปรดวิงวอนสาหรับเรา เพือ่ ว่าพระคริสตเจ้าจะเติมหัวใจเราด้วยความชืน่ ชมยินดี
ดังเช่นทีพ่ ระองค์ทรงเติมเต็มหัวใจของท่าน
ข้าแต่พระเจ้าผูท้ รงความรัก
โปรดทรงทอแสงอันเมตตาของพระองค์มาสูโ่ ลกทีย่ งุ่ เหยิงของเรา
ขอให้แสงนัน้ ส่องสว่างไปทั่วเงาแห่งความมืด
นาความรอดมาสูผ่ บู ้ ริสทุ ธิ์ ทีท่ นทุกข์ทรมานจากการล่วงละเมิดด้วยความบาป
นาการกลับใจมาสูว่ ญ
ิ ญาณทีห่ ลงทาง ทีก่ กั ขังและแสวงประโยชน์จากพวกเขา
โปรดให้เราทุกคนมีความเข้มแข็งทีจ่ ะเติบโตในเสรีภาพ ด้วยความรักใน
พระองค์อย่างแท้จริง เพือ่ เราแต่ละคน และเพือ่ บ้านร่วมกันของเรา
อาแมน
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สาหรับความคิดและแหล่งที่มา สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ M&R ใน “Trafficking &
Slavery” https://migrants-refugees.va/trafficking-slavery/ หากท่านมีขอ้ คิดเห็น
หรือคาถามเกี่ยวกับ แนวทางนี ้ หรือต้องการแบ่งปันเรื่องราวและรูปภาพกิจกรรมใน
เนือ้ หานีซ้ ่งึ ท่านมีสว่ นเกี่ยวข้อง กรุณาเขียนส่งไปที่ info@migrants-refugees.va
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