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บทน า 
 

 พระสันตะปาปาฟรานซิสใหค้วามส าคญัต่อสภาพอันเลวรา้ยของชายหญิง 
และเด็กจ านวนเรือนลา้น ท่ีถูกคา้มนุษยแ์ละตกเป็นทาส  พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มคนทั่วโลกท่ีถูกละเมิดความเป็นมนุษย ์และถูกทอดทิง้มากท่ีสุดในโลกสมยัใหม่  
พระองคก์ล่าวว่า การคา้มนุษยเ์ป็น “หายนะท่ีเลวรา้ย”1 และ “โรคระบาดท่ีผิดปกติ2 
และเป็น “แผลเปิดบนรา่งกายของสงัคมรว่มสมยั”3 

 เม่ือตน้ปี 2015 พระสนัตะปาปาฟรานซิส ไดอ้อกเอกสารประจ าปีเน่ืองในวนั
สนัติสากลในหัวขอ้เรื่องการคา้มนุษย ์ “เราก าลังเผชิญกับปรากฏการณร์ะดบัโลกท่ี
เกินขีดความสามารถของชมุชนใดชมุชนหนึ่ง หรือของประเทศใดประเทศหนึ่ง ท่ีจะรบั 
มือเองได้” ดังนั้น “เราจึงจ าเป็นจะต้องระดมพลังกันให้มีขนาดเทียบเคียงได้กับ
ปรากฏการณน์ัน้เอง”4 

 ในเดือนกนัยายน 2015 พระสนัตะปาปาไดบ้อกกบัสหประชาชาตวิา่ ความชั่ว
รา้ยเชน่ “การคา้มนษุย ์ การซือ้ขายอวยัวะและเนือ้เย่ือมนษุย ์ การแสวงประโยชนท์าง
เพศจากเด็กชายและเดก็หญิง การใชแ้รงงานทาส รวมถึงการคา้ประเวณี” ไมส่ามารถ
จดัการไดเ้พียงแคด่ว้ย “การอทุิศตนเป็นพิธี” เทา่นัน้  “เราตอ้งใหห้ลกัประกนัวา่ สถาบนั

                                                           
1  พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค ากล่าวตอ้นรบัต่อทีป่ระชมุองคก์รความมั่นคงและความร่วมมือใน
ยโุรป (OSCE), 3 เมษายน 2017 
2  พระสนัตะปาปาฟรานซิส, บทเทศนร์ะหว่างการภาวนาพรหมถอืสาร, 30 กรกฎาคม 2017 
3  พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัต่อผูเ้ขา้ร่วมประชมุระหวา่งประเทศเรือ่งการต่อตา้น
การคา้มนษุย”์10 เมษายน 2014 
4  พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารวนัสนัตสิากล, 1 มกราคม 2015 
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ของเรา” ซึ่งท่ีจรงิหมายถึงความพยายามทัง้หมดของเรา “มีประสิทธิผลอย่างแทจ้รงิใน
การตอ่ตา้นสิ่งชั่วรา้ยเหลา่นีท้ัง้หมด”5 

 วตัถปุระสงคข์อง แนวทางอภิบาลในกรณีการคา้มนุษย์นี ้คือการน าเสนอบท
อ่านเรื่องการคา้มนุษย์ และ ความเขา้ใจ ท่ีกระตุน้และหล่อเลีย้งการต่อตา้นการคา้
มนษุยท่ี์มีความจ าเป็นอยา่งมากนีใ้นระยะยาว 

 แผนกผูอ้พยพยา้ยถ่ินและผูลี้ภ้ยัเริ่มท างานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2017    พระ
สันตะปาปาฟรานซิสทรงเป็นผู้จัดตัง้แผนกงานนี ้ซึ่งขณะนีย้ังอยู่ภายใต้การดูแล
โดยตรงของพระองค ์แผนกงานนีมี้หนา้ท่ีในการแกปั้ญหาการคา้มนุษย ์รวมทัง้เรื่อง
เก่ียวกับผูอ้พยพยา้ยถ่ินและผูลี้ภ้ยั โดยมีพนัธกิจในการช่วยบิชอปของพระศาสนจกัร
คาทอลิก และทกุคนท่ีท างานรบัใชก้ลุม่คนผูเ้ปราะบางเหลา่นี ้

 ในการพยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการเอาคนลงเป็นทาสนี้ 
ระหว่างปี 2018 แผนกผูอ้พยพย้ายถ่ินและผูลี้ภ้ัยไดจ้ัดการประชุมสองครัง้กับผูน้  า
พระศาสนจกัร นกัวิชาการ และผูป้ฏิบตัิงานท่ีมีประสบการณ ์และองคก์รภาคีท่ีท างาน
ในดา้นนี ้ ผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณแ์ละความคิดเห็น โดยมีการอภิปราย
แง่มุมท่ีเก่ียวขอ้งกับปรากฏการณ ์ มีการพิจารณาการแก้ไขปัญหานีอ้ย่างเต็มท่ีโดย
พระศาสนจักร ทั้งในแง่ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสดา้นการอภิบาลและการเมือง 
รวมถึงการสง่เสรมิการประสานงานกนัในระดบัโลกดว้ย 

 กระบวนการท่ีใช้เวลาหกเดือนนี ้ส่งผลให้เกิดแนวทางการอภิบาลในกรณี
การคา้มนษุย์ ซึ่งไดร้บัการอนมุตัิจากพระสนัตะปาปาแลว้ โดยมุ่งท่ีจะใหเ้ป็นแนวทาง
ส าหรบัการท างานของแผนกผูอ้พยพยา้ยถ่ินและผูลี้ภ้ยั และภาคีพนัธมิตร  แนวทางนี ้

                                                           
5  พระสนัตะปาปาฟรานซิส,“ค าปราศรยัต่อสมาชกิสมชัชาใหญ่ของสหประชาชาต,ิ นวิยอรก์, 25 
กนัยายน 2015 
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จดัท าขึน้เพ่ือใหเ้ขตศาสนปกครอง วดั คณะนกับวช โรงเรียน และมหาวิทยาลยั องคก์ร
คาทอลิก และองค์กรอ่ืน ๆ ของประชาสังคม และกลุ่ม อ่ืน  ๆ ท่ีตั้งใจจะแก้ไข
สถานการณนี์ไ้ดน้  าไปใช ้ นอกจากการน าไปใชท้  างานตามแผนในพืน้ท่ีของตน รวมถึง
ความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ท่ีอยู่ห่างไกลกันแลว้ แนวทางนีย้งัไดใ้หป้ระเด็น
ส าคญัส าหรบัการเทศน ์การศกึษา และการใชส่ื้ออีกดว้ย 

 แนวทางการอภิบาลนี ้สามารถหาอ่านในภาษาและรูปแบบต่าง ๆ ไดจ้าก  
https://migrants-refugees.va/trafficking-slavery/  

 แผนกผูอ้พยพยา้ยถ่ินและผูลี้ภ้ัย ขอเชิญทุกคนใหเ้ขา้ร่วมการเรียนรู ้ส่ือสาร 
และท างานนีอ้ย่างแข็งขัน เพ่ือป้องกันและเยียวยาการคา้มนุษย ์โดยไดร้บัการหล่อ
เลีย้งดว้ยการไตรต่รอง การภาวนา และค าสอนของพระสนัตะปาปาฟรานซิส 

 

ฟาบิโอ บ๊ักโจ้ ซี.เอส. และ ไมเคิล้เชน่ี เอส.เจ. 

เลขาธิการ แผนกผูอ้พยพยา้ยถ่ิน และผูลี้ภ้ยั  
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ค าน า 
 

1. ในการเขา้เฝา้พระสนัตะปาปาเม่ือตน้ปี 20186  หญิงสาวคนหนึ่งผูห้ลดุพน้จาก
การคา้มนษุย ์กล่าวว่า “ฉันคิดถึงประเทศของฉัน เยาวชนจ านวนมากถูกชกัน า
ใหเ้ขา้ใจผิดดว้ยค าสญัญาจอมปลอม การหลอกลวง ตกเป็นทาส ถกูขายไปเป็น
โสเภณี เราจะช่วยพวกเขาให้หลีกเล่ียงจากการตกหลุมพรางกับภาพลวงตา 
และตกไปอยูใ่นมือของนกัคา้มนษุยไ์ดอ้ยา่งไร?” 

2. พระสนัตะปาปาฟรานซิสเก็บค าถามของเธอไวใ้นสว่นลึกของหวัใจของพระองค ์
“ตามท่ีเธอพดูนัน้ เราจะตอ้งใหห้ลกัประกนัวา่ เยาวชนจะไมต่กไป “อยูใ่นมือ
ของนกัคา้มนษุย”์ และเป็นเรื่องนา่กลวัท่ีจะรบัรูว้่า เหย่ือท่ีเป็นเยาวชนจ านวน
มากถกูครอบครวัของตนทอดทิง้เป็นอนัดบัแรก ถกูปฏิเสธโดยสงัคมของพวกเขา
เอง หลายคนถกูน าเขา้สูก่ารคา้มนษุยด์ว้ยครอบครวัของตน และผูท่ี้ถกูเรียกว่า
เพ่ือน  เรื่องเชน่นีเ้กิดขึน้ในพระคมัภีรด์ว้ยเชน่กนั: คงจ ากนัไดว้่าบรรดาพ่ีชาย
ขายหนุม่โจเซฟไปเป็นทาส ซึ่งเขาก็ตกไปเป็นทาสในอียิปต”์(ดปูฐก37:12-36) 
ค าถามและค าตอบนีส้รุปแรงจงูใจและจิตวิญญาณเบือ้งหลงัแนวทางการ
อภิบาลในกรณีการคา้มนษุย์นี ้

3. “การคา้มนษุยเ์ป็นบาดแผลเปิดบนรา่งกายของสงัคมรว่มสมยั เป็นหายนะตอ่
พระกายของพระครสิต”์7  การประณามจากใจของพระสนัตะปาปาฟรานซิสใน
เดือนเมษายน 2014 เปรียบไดก้บัค าเตือนท่ีเลวรา้ยเก่ียวกบัมิตท่ีิมืดมิดท่ีสดุมิติ

                                                           
6  พระสนัตะปาปาฟรานซิส, การเสวนากบัผูเ้ขา้ร่วมในวนัสากลเพือ่การภาวนา การไตร่ตรอง และ
การท างานต่อตา้นการคา้มนษุย,์ 12 กมุภาพนัธ ์2018 
7  พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัต่อผูเ้ขา้ร่วมประชมุระหวา่งประเทศในเรือ่งการต่อตา้น
การคา้มนษุย,์ 10 เมษายน 2014 
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หนึ่งของประวตัศิาสตรร์ว่มสมยั เป็นปรากฏการณท่ี์น่าละอายและนา่สลดใจ ท่ี
ยงัคงด าเนินตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ืองในปัจจบุนั  การคา้มนษุยท์  าใหค้นเรือนลา้นทั่ว
โลกตกเป็นเหย่ือ และในปัจจบุนัเป็นสภาพความเป็นจรงิท่ีขยายวงกวา้งอยา่ง
ซอ่นเรน้ในหลาย ๆ ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานรบัใชใ้นบา้น การผลิตทาง
อตุสาหกรรม งานบรกิาร และงานเกษตร การคา้มนษุยเ์กิดขึน้ในหลายรูปแบบ
และหลายสถานการณ:์ การแสวงประโยชนท์างเพศ การบงัคบัสมรส แรงงาน
ทาส ความเป็นทาส การบงัคบัใหข้อทาน การลกัอวยัวะ การแสวงประโยชนด์า้น
การเจรญิพนัธุ ์และรูปแบบการละเมิดและการแสวงประโยชนแ์บบอ่ืน ๆ  การคา้
มนษุยนี์ฝั้งตวัอยู่ในวิสาหกิจสว่นตวั การพาณิชย ์ และแมก้ระทั่งวิสาหกิจ
สาธารณะและรฐับาลดว้ย  การคา้มนษุยคื์อสภาพความเป็นจรงิ “ท่ีกระทบผูท่ี้
เปราะบางมากท่ีสดุในสงัคม นั่นคือ ผูห้ญิงในวยัตา่ง ๆ เดก็ ผูพ้ิการ คนยากจน
ท่ีสดุ และผูท่ี้มาจากครอบครวัแตกแยก และอยูใ่นสถานการณท่ี์ยากล าบากใน
สงัคม”8  การคา้มนษุยเ์ป็นการละเมิดศกัดิศ์รีและสิทธิมนษุยชนของชาย หญิง 
เดก็หญิงและเด็กชาย ท่ีนา่หวาดกลวั 

4. รูปแบบท่ีมากมาย เหย่ือท่ีมีหลากหลาย และผูก้ระท าผิดหลายประเภท ท าให้
การคา้มนษุยเ์ป็นปัญหาท่ีมีความซบัซอ้น  ผูท่ี้ปรารถนาจะวางแผนใหบ้ริการท่ีมี
ประสิทธิผล ตอ้งเผชิญกับขอ้ทา้ทายท่ีส าคญันีใ้นทนัที  ความซบัซอ้นดงักล่าว 
เรียกร้องให้มีแนวทางท่ีมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพ่ือจะได้เข้าใจ
ปรากฏการณ์ และสาเหตุ เ พ่ือค้นหากระบวนการและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 

                                                           
8  พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัต่อเอกอคัรราชทูตประจ าส านกัวาตกินั ในโอกาสการถวาย
สารตราตัง้, 12 ธนัวาคม 2013 
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กลา่วคือ บรรดาเหย่ือ ผูก้ระท าผิด และผูบ้รโิภค (ทัง้ท่ีรูต้วัและไม่รูต้วั) ก่อนท่ีจะ
สามารถก าหนดวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสมได ้

5. ตามแนวความคิดดา้นมานุษยวิทยาของคริสต์ศาสนานัน้ จริง ๆ แลว้ ความ
ศักดิ์สิทธ์ิของชีวิตมนุษย์ เริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิ จนกระทั่ งความตายตาม
ธรรมชาต ิและศกัดิศ์รีของมนษุยแ์ตล่ะคนและทกุ ๆ คนท่ีไมส่ามารถถ่ายโอนกนั
ไดน้ัน้ ถือเป็นจดุเริ่มตน้ และจุดเนน้ส าคญัของการริเริ่มท างานทกุอย่าง  “พระ
คมัภีรส์อนว่า ชายและหญิงทุกคนถูกสรา้งขึน้มาจากความรกั และสรา้งตาม
ภาพลกัษณแ์ละละมา้ยคลา้ยคลึงกบัพระเจา้ (ด ูปฐก1:26)  น่ีแสดงใหเ้ราเห็น
ถึงศกัดิศ์รีย่ิงใหญ่ของมนษุยแ์ตล่ะคน “ซึ่งมิใช่เป็นเพียงแคส่ิ่งของบางอยา่ง แต่
เป็นใครบางคน เขาสามารถรูจ้กัตวัเอง ควบคมุตวัเอง และให้อิสระตวัเอง และ
เขา้ไปสนิทสมัพนัธก์บัคนอ่ืน ๆ”9  ดงัท่ีนกับุญจอหน์ ปอล ระบไุวใ้นปี 1988 ว่า 
“เม่ือแตล่ะคนไม่ไดร้บัการยอมรบัและความรกัในศกัดิศ์รีของคนผูน้ัน้ในฐานะท่ี
เป็นภาพลกัษณท่ี์มีชีวิตของพระเจา้ (เทียบ ปฐก1:26) มนษุยก็์จะตอ้งเผชิญกบั
รูปแบบของ “การโกง” ท่ีเส่ือมเสียและลดคณุค่ามากขึน้ ซึ่งแน่นอนท่ีสุดจะยิ่ง
ลดมนษุยล์งเป็นทาสใหก้บัผูท่ี้เขม้แข็งกวา่”10 

6. แนวทางการอภิบาลในกรณีการคา้มนุษย์นี ้มีพืน้ฐานมาจากการไตร่ตรองค า
สอน และประสบการณใ์นทางปฏิบตัิอย่างยาวนานของพระศาสนจักรท่ีตอบ 
สนองต่อความตอ้งการของชาย หญิง เด็กชายและเด็กหญิง ท่ีตอ้งรบัเคราะห์
จากการคา้มนษุยแ์ละการตกเป็นทาส ทัง้ในอดีตและปัจจบุนัอยา่งลกึซึง้        ใน

                                                           
9  พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สมณสาสน ์‘ขอสรรเสรญิองคพ์ระเจา้’ 24 พฤษภาคม 2015; ค าสอน
ของพระศาสนจกัรคาทอลกิ, ขอ้ 357 
10  พระสนัตะปาปาจอหน์ ปอล ท่ี 2สมณลขิิตเตอืนใจหลงัสมชัชาพระสงัฆราช เรือ่ง บทบาทครสิต
ชนฆราวาส30 ธนัวาคม 1988 ขอ้ 5 
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สังคายนาวาติกัน ท่ี  2 พระศาสนจักรคาทอลิกยืนยันความห่วงใยจาก
ประวตัศิาสตร ์เก่ียวกบัการบงัคบัใชแ้รงงาน โดยระบวุา่ “การจบัเป็นทาส     การ
บงัคบัคา้ประเวณี  และการซือ้ขายสตรีและเยาวชน  ตลอดจนการใหท้  างานใน
สภาพท่ีน่าเส่ือมเสียท่ีถือคนงานเป็นเพียงเครื่องมือหาก าไร  มากกว่าการเป็น
มนษุยท่ี์อิสระและมีความรบัผิดชอบ [….] เป็นเรื่องเส่ือมเสีย” (พระธรรมนูญว่า

ดว้ยพระศาสนจักรในโลกปัจจุบัน, ขอ้ 27)   ในปัจจุบัน  พระสันตะปาปา 
ฟรานซิสกล่าวไวว้่า “พระศาสนจกัรคาทอลิกมุ่งท่ีจะแทรกแซงเขา้ไปในทกุ
กา้วของการคา้มนุษย์  พระศาสนจักรตอ้งการปกป้องพวกเขาจากการ
หลอกลวง และการชกัชวน;  พระศาสนจกัรตอ้งการคน้หาพวกเขา และท า
ให้พวกเขาเป็นอิสระเม่ือพวกเขาถูกน าพาไปและลดลงให้เป็นทาส ;    
พระศาสนจกัรตอ้งการช่วยเหลือพวกเขาเมื่อพวกเขาไดร้บัอิสระ”11 

7. ค าสอนท่ีพระสนัตะปาปาฟรานซิสทรงยืนยนัในเรื่องการคา้มนษุยนี์ ้เป็นพืน้ฐาน
ส าหรบัแนวทางการอภิบาลในกรณีการคา้มนษุยฉ์บบันี ้ ซึ่งน าเอาประสบการณ์
จากการปฏิบตังิานของเครือขา่ยองคก์รคาทอลิกท่ีท างานในดา้นนีม้าอยา่งยาว 
นาน และจากขอ้สงัเกตของผูแ้ทนสภาพระสงัฆราชตา่ง ๆ  แมว้า่จะไดร้บัการ
อนมุตัจิากพระสนัตะปาปาแลว้ แตแ่นวทางนีม้ิไดมุ้ง่ท่ีจะใชค้  าสอนของ 
พระศาสนจกัรเนน้ไปในเรื่องการคา้มนษุย ์ในทางกลบักนั แนวทางเหลา่นี ้ไดใ้ห้
ขอ้พิจารณาส าคญั ๆ ท่ีอาจเป็นประโยชนต์อ่ครสิตชนคาทอลิก และผูอ่ื้นในการ
ท าพนัธกิจดา้นการอภิบาลของตน ในการวางแผนและการมีสว่นรว่มในทาง
ปฏิบตัิ ในการรณรงคส์ง่เสริมนโยบาย และการเสวนา 

                                                           
11  ค าปราศรยัต่อผูเ้ขา้ร่วมในวนัสากลเพือ่การภาวนา การไตร่ตรอง และการท างานต่อตา้นการคา้
มนษุย,์ 12 กมุภาพนัธ ์2018 
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8. หลงัจากพิจารณาค านิยามตามกฎหมายวา่ดว้ยการคา้มนษุย ์ท่ีไดร้บัการรบัรอง
แลว้ในกฎหมายระหวา่งประเทศ แตล่ะสว่นของแนวทางการอภิบาลในกรณี
การคา้มนษุย์นี ้วิเคราะหข์อ้เท็จจรงิอนัโหดรา้ย และขอ้ทา้ทายของโฉมหนา้หนึ่ง
ของปรากฏการณ ์ จากนัน้ไดเ้สนอการแกไ้ขหลายประการ บางประการสนบั 
สนนุวฒันธรรมของการพบกนัเป็นพิเศษ ซึ่งพระสนัตะปาปาฟรานซิสสง่เสรมิใน
ฐานะท่ีเป็นกา้วท่ีจ  าเป็นในทกุ ๆ ดา้นของความอยตุธิรรมและความทกุขย์าก
ของมนษุยเ์พ่ือมุง่ไปสูชี่วิตใหม่ 

 
 

ค านิยาม 
 

9. พิธีสารเพ่ือปอ้งกนั  ปราบปราม และลงโทษการคา้มนษุย ์   โดยเฉพาะผูห้ญิง
และเดก็ ซึ่งเสรมิอนสุญัญาของสหประชาชาตเิพ่ือตอ่ตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ      
ท่ีจดัตัง้ในลกัษณะองคก์ร12(พธีิสารปาเลอร์โม่)  ไดก้ าหนดนิยามเรื่องการคา้
มนษุยต์ามกฎหมายปัจจบุนั ซึ่งไดร้บัความเห็นชอบโดยประเทศตา่ง ๆ แลว้ ใน
มาตรา 3 วรรค (เอ) ใหน้ิยามการคา้มนษุยว์่าเป็น “การจดัหา การขนสง่ การสง่
ตอ่ การจดัใหอ้ยู่อาศยั หรือการรบัไวซ้ึ่งบคุคลโดยการขม่ขู ่หรือดว้ยการใชก้ าลงั 
หรือดว้ยการบีบบงัคบัในรูปแบบอ่ืนใด การลกัพาตวั การฉอ้โกง การหลอกลวง 
การใชอ้  านาจโดยมิชอบ หรือดว้ยการใชส้ถานะความเส่ียงภยัจากการคา้มนษุย์
โดยมิชอบ หรือมีการให ้ หรือรบัเงิน หรือผลประโยชนเ์พ่ือใหไ้ดม้าซึ่งความยิน 

                                                           
12  พธีิสารเพือ่ป้องกนั ปราบปราม และลงโทษการคา้มนษุย ์(สามารถหาดไูดจ้าก
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/protocoltraffickinginpersons.aspx)  
ไดร้บัการลงสตัยาบนัโดยรฐัสมาชิก 173 แหง่ตัง้แตว่นัท่ี 12 ธนัวาคม 2018  แตท่างส านกัวาตกินั
ยงัมิไดร้บัรองพธีิสารนี ้
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ยอมของบคุคลผูมี้อ านาจควบคมุบคุคลอ่ืน เพ่ือความมุง่ประสงคใ์นการแสวง
ประโยชน ์ การแสวงประโยชนอ์ยา่งนอ้ยท่ีสดุ ใหร้วมถึงการแสวงประโยชนจ์าก
การคา้ประเวณีของบคุคลอ่ืนหรือการแสวงประโยชนท์างเพศในรูปแบบอ่ืน การ
บงัคบัใชแ้รงงานหรือบรกิาร การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท าอ่ืนเสมือนการ
เอาคนลงเป็นทาส การท าใหต้กอยูใ่นภาวะจ ายอม หรือการตดัอวยัวะออกจาก
รา่งกาย”13 
 

10. พธีิสารปาเลอร์โม่ใหน้ิยามการคา้เดก็ (อายตุ  ่ากวา่ 18 ปี) ท่ีคอ่นขา้งแตกตา่ง ใน
กรณีดงักลา่วไมจ่  าเป็นตอ้งแสดงวา่มีการใชก้ าลงั การหลอกลวง หรือการบีบ
บงัคบัในรูปแบบอ่ืนใด หรือการใชอ้  านาจโดยมิชอบ หรือการใชค้วามเส่ียงภยั  
สิ่งท่ีตอ้งการคือการแสดงใหเ้ห็นวา่ มีการกระท าในการจดัหา การขนสง่ การสง่
ตอ่ การจดัใหอ้ยูอ่าศยั หรือการรบัเดก็ไวเ้พ่ือวตัถปุระสงคใ์นการแสวงประโยชน์
โดยเฉพาะ14 
 

11. เนือ้หาของนิยามท่ีไดร้ับความเห็นชอบระหว่างประเทศแล้วเหล่านี ้  ก าหนด
หลักเกณฑท่ี์สามารถด าเนินคดีอาชญากรรมการคา้มนุษยไ์ด ้ อย่างไรก็ตาม  
สิ่งท่ีน่าสังเกตก็คือ เน่ืองจากพิธีสารปาเลอร์โม่ เสริมอนุสัญญาเพื่อต่อตา้น
อาชญากรรมขา้มชาติที่จัดตัง้ในลกัษณะองค์กร จึงสามารถน าไปใชไ้ดเ้ฉพาะ
ความผิดในลักษณะท่ีเกิดขึน้ระหว่างประเทศ และเก่ียวข้องกับกลุ่มองคก์ร
อาชญากรรมเท่านัน้  อย่างไรก็ตามค านิยามไดก้ าหนดประเด็นท่ีเป็นประโยชน์
ขัน้ต  ่าหรือเป็นจุดเริ่มตน้เพ่ือการไตร่ตรองและการกระท าท่ีต่อตา้นหายนะนี้
ตอ่ไป 

                                                           
13  ดมูาตรา 3 (a)  
14  ดมูาตรา 3 (c) 
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12. ในระยะหลงั ๆ นี ้เริ่มมีการใชค้  าวา่ การเอาคนมาเป็นทาสสมยัใหม่ แทนการคา้
มนษุยบ์อ่ย ๆ  แมว้่าผูท่ี้ถกูคา้มนษุยม์กัจะถกูเอามาเป็นทาส แตก่ารคา้มนษุย์
กลบัใชเ้ลห่เ์หล่ียมมากกว่า และเกิดขึน้ในลกัษณะท่ีกวา้งขวางมากกว่าการเอา
คนมาเป็นทาสท่ีมีความหมายตายตวั (ดตูวัอยา่งในยอ่หนา้ขา้งตน้)   
นอกจากนัน้ การเพิ่มค าขยายการเอาคนลงเป็นทาสดว้ยค าวา่สมยัใหม ่ อาจท า
ใหเ้ขา้ใจผิด เพราะจะเป็นการน าเสนอวา่ ปรากฏการณนี์ใ้นปัจจบุนั แตกตา่ง
จากสิ่งท่ีเกิดขึน้ในอดีต  การเอาคนลงเป็นทาสเป็นสิ่งท่ีลดความเป็นมนษุยล์ง 
และนา่รงัเกียจไมว่า่จะในสมยัใด และในรูปแบบใดก็ตาม แมว้า่ในหลาย ๆ ยคุ
สมยัจะถือเป็นสิ่งท่ียอมรบักนัวา่เป็นขอ้เท็จจรงิของชีวิตก็ตาม 
 

13. เน่ืองจากอาชญากรรมภายในประเทศลว้นตกอยูใ่นขอบเขตกฎหมายและ
อ านาจทางกระบวนยตุธิรรมทอ้งถ่ินของแตล่ะรฐัประเทศ อนสุญัญาปาเลอร์โม่
จงึเนน้ถึงสถานการณก์ารคา้มนษุยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัขบวนการขา้มพรมแดน และมี
การกระท าโดยกลุม่องคก์รอาชญากรรม  แตกิ่จกรรมท่ีมีลกัษณะเลวทราม และ
มีผลลพัธท่ี์นา่กลวัเชน่เดียวกนัส าหรบัผูเ้สียหาย ก็อาจเกิดขึน้ภายในเพียงแค่
ประเทศเดียว และสามารถกระท าการไดโ้ดยแตล่ะบคุคล (เชน่ ญาต ิ คนรูจ้กั 
หรือคนท่ีถกูเรียกวา่เพ่ือน) ซึ่งมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัองคก์รอาชญากรรมแตอ่ย่างใด  
โดยส่วนใหญ่แลว้ แนวทางการอภิบาลเหลา่นี ้ ยอมรบัค านิยามท่ีก าหนดไวใ้น
พธีิสารปาเลอร์โม่ ในขณะเดียวกนั ก็น าเสนอความเช่ือมั่นพืน้ฐานวา่ การคา้
มนษุยเ์ป็นทัง้อาชญากรรมและบาปรา้ยแรง เพราะมนัเป็นเสมือนการบีบบงัคบั
หรือการละเมิดท่ีน าไปสูก่ารแสวงประโยชนท่ี์เป็นอนัตรายตอ่ศกัดิศ์รีของบคุคล
มนษุย ์

14. การคา้มนษุยแ์ละการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถ่ินฐานเป็นปรากฏการณท่ี์แตกตา่ง
กนัโดยชดัเจน การลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถ่ินฐานเป็นการ “จดัให”้ มีการเขา้เมือง
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โดยผิดกฎหมายของบคุคลใดบคุคลหนึ่ง ซึ่งมิใช่คนในชาตหิรือผูมี้ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั
ถาวรในรัฐภาคีท่ีเข้าไปนั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผล 
ประโยชนท์างวตัถอ่ืุนจากการนัน้ ไมว่า่จะโดยตรงและโดยออ้มก็ตาม”15 

15. เม่ือพิจารณาถึงข้อก าหนดของค านิยามของพิธีสารปาเลอร์โม่ เราจะพบว่า 
หลายองคก์รท่ีท างานตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์ ไดเ้พิ่มหรือเนน้องคป์ระกอบส าคญั 
เพ่ือคณุคา่ในการส่ือสารหรือการสอน  ซึ่งท าใหค้วามหมาย  ผลกระทบและผล
ท่ีตามมาของการคา้มนษุยมี์ความชดัเจนขึน้ส าหรบัหลาย ๆ คน16  ท าใหมี้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการคา้มนษุยม์ากย่ิงขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15  พิธีสารเพื่อตอ่ตา้นการลกัลอบขนผูโ้ยกยา้ยถ่ินฐานทางบก ทางทะเล และทางอากาศ, มาตรา 3 
16  ดตูวัอยา่ง เช่น www.caritas.org: www.coatnet.org, www.osce.org/secretaritat/trafficking 
เป็นตน้ 
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สภาพความเป็นจริงและการแก้ไขปัญหา 
 

16. รายละเอียดตอ่ไปนีคื้อขอ้สงัเกตสิบขอ้เก่ียวกบัการคา้มนุษยใ์นยคุรว่มสมยั 
ขอ้สงัเกตเหล่านีว้ิเคราะหข์อ้เท็จจรงิท่ีโหดรา้ย และขอ้ทา้ทายของการคา้มนษุย ์
และน าเสนอการแกปั้ญหา เพ่ือการพิจารณาอย่างเรง่ดว่นของทกุ ๆ คน และทกุ
สถาบนัท่ีมีน า้ใจดี ซึ่งหาไดจ้ากความคิดและการปฏิบตัเิก่ียวกบัการขจดัการคา้
มนษุยข์องพระศาสนจกัรคาทอลิกในปัจจบุนั ซึ่งปรากฏอยูใ่นค าแถลงมากมาย
ของพระสนัตะปาปาฟรานซิสในหวัขอ้นี ้  ขอ้สงัเกตเหล่านีถ้กูแบง่เป็น 4 กลุม่
ยอ่ย เริ่มตน้ดว้ยการตัง้ค  าถามวา่ท าไมจงึเกิดการคา้มนษุยข์ึน้ และท าไมการ
ทจุรติเก่ียวกบัการเอาคนลงเป็นทาสจงึยงัมีอยูใ่นศตวรรษท่ี 21 ตอ่ดว้ยค าถาม
วา่ท าไมการคา้มนษุยจ์งึยงัคงถกูหลบซ่อน  ประการท่ีสาม การคา้มนษุยมี์การ
ด าเนินการอยา่งไร  และทา้ยท่ีสดุ จะท าอะไรไดบ้า้ง และจะท าใหดี้ขึน้ไดอ้ยา่งไร 

 

ในบรรดาแผลเปิดมากมายในโลกของเรา  แผล
หน่ึงที่สร้างความกังวลมากที่สุดคือการค้ามนุษย์ 
อันเป็นรูปแบบหน่ึงของการเอาคนลงเป็นทาส
สมัยใหม่ ซึ่งละเมิดศักดิ์ศรีของพี่น้องชายหญิงของ
เรามากมายทีไ่ด้รับจากพระเจ้า [….] 

พระสันตะปาปาฟรานซิส, ค ากล่าวต้อนรับต่อที่
ประชุมใหญ่ครัง้ที่สองของเครือข่ายนกับวชในยุโรป
เพือ่การต่อตา้นการคา้มนษุย์และการแสวงประโยชน์ 
(RENATE), 7 พฤศจิกายน 2016 

 
 



13 
 

ท าความเข้าใจเร่ืองการค้ามนุษย ์: 
สาเหตุ 
 

1. การท าทุกส่ิงให้เป็นสินค้า และการแสวงประโยชน ์
 

17. การค้ามนุษย์นั้นควบคุมผู้เสียหาย  และท าให้พวกเขาอยู่ในสถานท่ีและ
สถานการณท่ี์พวกเขาไดร้บัการปฏิบตัิเหมือนเป็นสินคา้เพ่ือซือ้และขาย  และ
แสวงประโยชนใ์นฐานะแรงงาน  หรือแมก้ระทั่งเป็น “วตัถดุบิ” ในหลากหลายวิธี
ท่ีไมส่ามารถนกึภาพได ้

 

ในหลาย ๆ ส่วนของโลก ดูเหมือนว่าความผิดอัน
ร้ายแรงต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ฐาน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง สิทธิในการมีชีวิต และสิทธิทีจ่ะมีเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา จะไม่มีทีส้ิ่นสุด  ปรากฏการณ์
การค้ามนุษย์ทีน่่าสลดใจนี ้[…..] เป็นเพียงตัวอย่าง
หน่ึงของสถานการณ์ทียั่งมิได้มีการแก้ไข 
พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารในโอกาสเฉลิมฉลอง
วนัสนัตสิากล ปี 2014, 8 ธนัวาคม 2013 

  

จนกระทั่ งยุคสมัยนี ้การปฏิบัติดังกล่าวสัมพันธ์กับลัทธิล่าอาณานิคมและ
การคา้ทาส  แมว้่าจะมีการประกาศเลิกทาสอย่างเป็นทางการแลว้ การแสวง
ประโยชนจ์ากมนษุยบ์างคนโดยผูอ่ื้นมิไดย้ตุลิง แตก่ลบัเกิดขึน้ในรูปแบบใหม่ท่ี
น่ากลัวในวงกวา้งมากขึน้จริง ๆ  สิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีแสดงถึงระบบและการ
ปฏิบตัิทางสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจท่ีไม่มีศีลธรรม ซึ่งส่งเสริมทศันคติ
แบบบริโภคนิยม และเพิ่มความไม่เท่าเทียมกันภายในภูมิภาค  สิ่งท่ีเกิดขึน้
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พรอ้ม ๆ กันก็คือ ยุคสมัยของเรานี ้เกิดการเติบโตของลัทธิปัจเจกนิยม และ
ความเห็นแก่ตัว ทัศนคติท่ีมีแนวโน้มในการมองผู้อ่ืนผ่านเลนส์ของการใช้
ประโยชนท่ี์ยอดเย่ียม ประเมินค่าพวกเขาตามเกณฑข์องความสะดวกสบาย
และผลประโยชนส์ว่นตวั 

การหลงตัวเองท าให้คนไม่สามารถมองข้าม
ตัวเอง ข้ามความปรารถนาและความต้องการ
ของตัวเอง 

พระสันตะปาปาฟรานซิส สมณลิขิตหลังสมัชชา
พระสงัฆราช เรือ่ง ความชืน่ชมยนิดใีนความรกั,  
19 มีนาคม 2016 

 

การแสวงประโยชนจ์ากผูอ่ื้นไดร้บัการยอมรบัแบบนอกลู่นอกทาง   แต่อย่าง
เงียบ ๆ โดยถือว่าเป็นวิธีการท่ีจะไดม้าซึ่งความพึงพอใจและประโยชนข์องตน 
แมว้่าภาษาท่ีใชอ้าจอา้งถึงกฎของตลาด การแข่งขนัท่ีไม่มีการผ่อนปรนเพ่ือลด
ตน้ทนุของสินคา้หรือบริการดว้ยวิธีการใด ๆ ก็ได ้ การคา้มนษุยท์  าใหอ้ตัลกัษณ์
และศกัดิศ์รีของคนจ านวนมากสญูสิน้ไป และท าใหพ้วกเขาเป็นเพียงแคส่ินคา้
เพ่ือประโยชนข์องคนจ านวนนอ้ย 

 

แต่ละปี  ชาย  หญิง  และเด็กผู้บริสุทธ์ิจ านวน
หลายพันคนตกเป็นผู้เสียหายจากการใช้แรงงาน 
การละเมิดทางเพศ   และการค้าอวัยวะเพื่อแสวง
ประโยชน์   และดูเหมือนว่าเราก าลังคุ้นเคยกับ
เร่ืองนี ้  และเห็นว่ามันเป็นเร่ืองปกติ   ซึ่งถือเป็น
เร่ืองน่าเสียใจ  โหดร้าย  เป็นอาชญากรรม  
ข้าพเจ้าต้องการเตือนทุกคนถึงหน้าที่ในการ
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ต่อต้านโรคระบาดที่น่าชิงชังนี้  ซึ่งถือว่าเป็น
รูปแบบการค้ามนุษย์สมัยใหม่ 

พระสันตะปาปาฟรานซิส, บทเทศน์ระหว่างการ
ภาวนาพรหมถอืสาร, 30 กรกฎาคม 2017 

  

หากครอบครวัมนษุยต์อ้งการขจดัการคา้มนษุย ์สงัคมเองจะตอ้งเปล่ียนแปลง  
เพ่ือขจดัการคา้มนษุยใ์หห้มดไป มนษุยท์กุคนจ าเป็นตอ้งปรบัความตอ้งการ
ของตนใหเ้รียบง่าย ควบคมุนิสยัของตน ควบคมุความกระหายของตน  “ความ
เรียบง่าย ความพอประมาณ และวินยั รวมถึงจิตตารมณข์องการเสียสละ 
จะตอ้งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวนั มิเชน่นัน้ ทกุคนก็จะตอ้งรบัผลกระทบ
ดา้นลบจากนิสยัท่ีประมาทของคนเพียงไมก่ี่คน” และน่ี “หมายถึงการหลีกเล่ียง
พลงัของการครอบง าและการสะสมความพงึพอใจแคเ่พียงเทา่นัน้”17 

18. ปรากฏการณท์างเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมท่ีหล่อหลอมสงัคมสมยัใหม่ 
จ  าเป็นตอ้งถูกประเมินดา้นจริยธรรมอย่างลึกซึง้18  เป็นเรื่องส าคญัมากท่ีจะ 
ตอ้งปกป้องศกัดิ์ศรีของมนุษย ์โดยเฉพาะดว้ยการใหโ้อกาสท่ีแทจ้ริงแก่ทกุคน 
เพ่ือการพัฒนาคนทั้งครบ และด้วยการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่ครอบครวั  พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ์ท่ี 16 ทรงสอนว่า “ค าสอน
ดา้นสงัคมของพระศาสนจกัร สามารถมีส่วนช่วยได ้เน่ืองจากค าสอนนีอ้ยู่บน

                                                           
17  พระสนัตะปาปาจอหน์ ปอล ที่ 2สารวนัสนัตสิากล ปี 1990, 8 ธนัวาคม 1989, ขอ้ 13, และพระ
สนัตะปาปาฟรานซิส, สมณสาสน ์ขอสรรเสรญิองคพ์ระเจา้, 24 มีนาคม 2015 ขอ้ 222 
18  ในเรือ่งนี ้สถาบนัวิทยาศาสตร ์และสถาบนัวิทยาศาสตรส์งัคมในสนัตะส านกั ก าลงัอทุิศตนดว้ย
ความพยายามอยา่งยาวนานรว่มกบับรรดารฐัตา่ง ๆ และหนว่ยงานท่ีมิใช่รฐั รวมถงึบรรดาสถาบนั
ระหวา่งประเทศและระดบัประเทศ ในการศกึษาปรากฏการณ ์ และจดัประชมุและคณะท างานเพือ่
ตอ่ตา้นอาชญากรรมอนัเลวรา้ยนี ้
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พืน้ฐานของการสรา้งมนุษย ์“ตามภาพลกัษณข์องพระเจา้” (ปฐก1:27) เป็น
หลกัเกณฑเ์ริ่มตน้ท่ีก่อใหเ้กิดศกัดิศ์รีของมนษุยท่ี์ไมอ่าจล่วงละเมิดได ้และเป็น
คณุคา่เหนือธรรมชาตขิองบรรทดัฐานทางศีลธรรมตามธรรมชาต ิ เม่ือจรยิธรรม
ธุรกิจทอดทิง้เสาหลกัทัง้สองนี ้จริยธรรมธุรกิจก็ไมส่ามารถหลีกเล่ียงความเส่ียง
ท่ีจะสูญเสียธรรมชาติท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตน และจะตกเป็นเหย่ือของการ
แสวงประโยชนใ์นรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเกิดความเส่ียงท่ีจะ
กลายเป็นการหันไปรบัใชร้ะบบเศรษฐกิจและการเงินท่ีมีอยู่ มากกว่าท่ีจะท า
การแกไ้ขส่วนท่ีท าหนา้ท่ีผิดปกติไป”19  บูรณภาพส่วนตวัของมนุษยแ์ต่ละคน
และทุก ๆ คนจะตอ้งไดร้ับการแสวงหาและส่งเสริมเสมอ  ดัง ท่ีมีการระบุไว้
อย่างชัดเจนในค าสอนของศาสนจักรคาทอลิกนัน้ นโยบายและมาตรการใน
การต่อตา้นการคา้มนุษย ์จะตอ้งมุ่งท่ีการพฒันามนุษยท์ัง้ครบของมนุษยท์ุก
คน และควรตอ้งใชแ้นวทางท่ีเนน้คนเป็นศนูยก์ลางและเป็นองคร์วม  “ขา้พเจา้
ตอ้งการเตือนทุกคน โดยเฉพาะบรรดารฐับาลต่าง ๆ ท่ี มีส่วนในการกระตุน้
สินทรัพยท์างเศรษฐกิจและสังคมของโลกว่า ทุนล าดับแรกท่ีตอ้งไดร้ับการ
ปกป้องและใหค้ณุค่าคือตวัมนุษย ์มนุษยใ์นบรูณภาพของตนเอง  มนุษยเ์ป็น
จุดเริ่มตน้ เป็นจุดเนน้ และจุดมุ่งหมายของชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมทั้ง
มวล”20  ไมมี่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเมืองใด ๆ ท่ีสามารถปกปอ้งความ
เป็นศนูยก์ลางของบุคคลมนุษยไ์ด ้ซึ่งศกัดิ์ศรีและสิทธิพืน้ฐานของเขาจะตอ้ง
เป็นเปา้หมายสงูสดุของการเมืองและเศรษฐกิจทัง้มวล 

                                                           
19  พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ์ท่ี 16,สมณสาสนเ์รือ่ง ความรกัในความจรงิ,  
29 มิถนุายน 2009 ขอ้ 45 
20  พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ์ท่ี 16,สมณสาสนเ์รือ่ง ความรกัในความจรงิ,  
29 มิถนุายน 2009 ขอ้ 25 
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เสรีภาพทางเศรษฐกิจ จะต้องไ ม่อ ยู่เหนือ
เสรีภาพทางปฏิบัติของมนุษย์และเหนือสิทธิของ
พวกเขา และตลาดต้องไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่
ต้องเคารพความยุติธรรมที่เป็นความจ าเป็นและ
เร่งด่วน 

พระสันตะปาปาฟรานซิส , ค าปราศรัยต่อสหพันธ์
ใหญ่ของอตุสาหกรรมอติาล ี

 

19. พระศาสนจกัรอทุิศตนไปทั่วโลก ในการประณามกระบวนการท ามนษุยใ์หเ้ป็น
สินคา้ และการแสวงประโยชนจ์ากคนซึ่งเป็นผลมาจาก “วฒันธรรมทิง้ขวา้ง” ซึ่ง
พระสนัตะปาปาทรงประณามอยา่งตอ่เน่ือง และเช่ือมโยงกบัพระเจา้เงินตรา 

 

ส่ิงนีเ้กิดขึน้ เมื่อพระเจ้าเงินตราเป็นศูนย์กลางของ
ระบบเศรษฐกิจมากกว่ามนุษย์และบุคคลมนุษย์  
ใช่แล้ว ศูนย์กลางของระบบสังคมหรือเศรษฐกิจ
จะต้องเป็นมนุษย์เสมอ ผู้ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ของ
พระเจ้า และถูกสร้างมาให้ “ครอบครองเหนือ” 
จักรวาล  การกลับกันของคุณค่าเกิดขึน้เมื่อมนุษย์
ถูกทอดท้ิง และเงินได้กลายเป็นพระเจ้า 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัตอ่ผูเ้ขา้ร่วมการ
ประชมุโลกของขบวนการประชาชน, 28 ตลุาคม 2014 

  

ชมุชนคาทอลิกจะตอ้งประณามพระเจา้จอมปลอมนี ้ ยิ่งไปกวา่นัน้ พวกเขาควร
เป็น “หวัเชือ้หมกั” ในสงัคมโดยการสง่เสรมิการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในระดบั
ทอ้งถ่ิน เพ่ือมุง่สูก่ารพฒันามนษุยท์ัง้ครบของทกุคน  ผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งสามารถ
กระท าสิ่งนีไ้ดโ้ดยการสรา้งเศรษฐกิจของความเป็นหนึ่งเดียวกนั 
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ท่านสามารถแบ่งก าไรมากขึน้เพื่อต่อสู้กับการบูชา
รูปป้ัน เปล่ียนแปลงโครงสร้างเพื่อป้องกันการ
สร้างเหยือ่และผู้ทีถู่กทอดท้ิง เพื่อเป็นเชือ้แป้ง 
เพื่อท าให้คนจ านวนมากเป็นแป้งทีฟู่ขึน้  ขอให้
การ “ปฏิเสธไม่” ต่อเศรษฐกิจทีฆ่่า กลายเป็น “ใช่” 
ต่อเศรษฐกิจทีท่ าให้มีชีวิต เพราะมีการแบ่งปัน 
รวมถึงคนยากจน ใช้ก าไรมาสร้างความเป็นหน่ึง
เดียวกัน 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัตอ่ผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุ ‘เศรษฐศาสตร์แหง่การเป็นหนึ่งเดยีวกนั’ ซ่ึง
สนบัสนนุโดยขบวนการโฟโคลาเร่, 4 กมุภาพนัธ ์2017 

 
 

2. มิตขิองความต้องการ 
 

20. ในวาทกรรมสาธารณะ มีการใหค้วามสนใจตอ่นกัคา้มนษุย ์ ซึ่งเป็นผูจ้ดัหาใน
ขบวนการคา้มนษุย ์ แมว้่าจะมีนอ้ยคนท่ีถกูจบักมุ และยิ่งมีจ  านวนนอ้ยลงไปอีก
ท่ีถกูลงโทษ  มีการพดูถึงกนันอ้ยมากเก่ียวกบัผูบ้รโิภค ซึ่งเป็นปัจจยัดา้นความ
ตอ้งการ นกัคา้มนษุยย์งัคงปฏิบตัิการตอ่ไปเพ่ือตอบสนองความตอ้งการนี ้  เม่ือ
พิจารณาถึงพืน้ท่ีตา่ง ๆ ซึ่งเหย่ือการคา้มนษุยท์  างาน (การเกษตร งานบา้น การ 
คา้ประเวณี ฯลฯ) ผูบ้รโิภคเป็นคนจ านวนมากท่ีอาจไมไ่ดต้ระหนกัถึงการแสวง
ประโยชนจ์ากบคุคลท่ีถกูคา้มนษุย ์ แตก่ลบัพอใจในประโยชนแ์ละบริการท่ีพวก
เขาจดัให ้ หากชาย หญิง และเดก็ถกูคา้มนษุย ์ในทา้ยท่ีสดุแลว้ น่ีก็เป็นเพราะยงั
มีความตอ้งการมหาศาลท่ีท าใหก้ารแสวงประโยชนจ์ากพวกเขาเป็นผลก าไร 
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หากมีเหยือ่การค้ามนุษย์จ านวนมากทีเ่ป็นหญิง
สาว ต้องลงเอยอยู่ทีถ่นน น่ันเป็นเพราะผู้ชาย
จ านวนมาก ทัง้หนุ่ม วัยกลางคน วัยชรา ต่างก็
ต้องการบริการเหล่านัน้ และยินดีทีจ่ะจ่ายเงินเพื่อ
ความพึงพอใจของตน  ข้าพเจ้าจึงสงสัยว่า สาเหตุ
หลักของการค้ามนุษย์นัน้ จริง ๆ แล้วเป็นทีต่ัวนัก
ค้ามนุษย์หรือ?  ข้าพเจ้าเชื่อว่า สาเหตุหลักคือ
ความเหน็แก่ตัวทีข่าดศีลธรรมของคนหน้าซื่อใจ
คดจ านวนมากในโลกของเรา  แน่นอน การจับกุม
นักค้ามนุษย์เป็นพันธกรณีของความยุติธรรม  แต่
การแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการเปล่ียนจิตเปล่ียนใจ 
ตัดความต้องการออกไปเพื่อทีจ่ะท าให้ตลาดวาย
ไปเอง 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัต่อผูเ้ขา้ร่วมในวนั
สากลเพือ่การภาวนา การไตร่ตรอง และการปฏิบตักิาร
ตอ่ตา้นการคา้มนษุย,์ 12 กมุภาพนัธ ์2018 

 

ผูท่ี้เป็นคนสรา้งกระแสความตอ้งการขึน้มา มีความรบัผิดชอบอย่างแทจ้รงิตอ่
ผลกระทบของความเสีย หายท่ีเกิดจากพฤตกิรรมของตนตอ่มนษุยค์นอ่ืน และ
ตอ่คณุคา่ทางศีลธรรมท่ีถกูละเมิดไปในกระบวนการนี ้

21. เพ่ือลดความต้องการท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนการค้ามนุษย์ จ  าเป็นต้องมีความ
รบัผิดชอบ การด าเนินคดี และการลงโทษตามห่วงโซ่การแสวงประโยชนท์ัง้หมด 
ตัง้แตผู่จ้ดัหาและนกัคา้มนษุย ์ไปจนถึงผูบ้รโิภค 

 



20 
 

เราต้องไม่ถูกท าให้ไขว้เขว: เราต่างก็ได้รับเรียกให้
ละท้ิงการเสแสร้งในรูปแบบใด ๆ ไว้เบือ้งหลัง หัน
มาเผชิญกับสภาพความเป็นจริงทีว่่าเราเป็นส่วน
หน่ึงของปัญหา  ปัญหามิได้อยู่ในอีกฝ่ังหน่ึง  ปัญหา
เกี่ยวข้องกับเรา  เราไม่ได้รับอนุญาตให้มองไปทีอื่่น 
และประกาศการเพิกเฉยหรือความไร้เดียงสาของ
เราได้ 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารทางวิดีทศัน์ถึงผูเ้ขา้ร่วม
เวทรีะหวา่งประเทศในเรือ่งการเป็นทาสสมยัใหม่,  
7 พฤษภาคม 2018 

 

การลงโทษผูท่ี้ตกหลมุพรางและถกูแสวงประโยชน ์เหมือนจะไมใ่ช่วิธีแกปั้ญหา
ท่ีมีประสิทธิผล เน่ืองจากมนัเพียงแคส่่งผลในการกล่าวโทษและลงโทษผูท่ี้ตก
เป็นเหย่ือเท่านั้น  ในทางตรงกันข้าม ตลาดใหญ่มหาศาลส าหรับบริการ
ดงักล่าว จะตอ้งถูกท าใหว้่างเปล่า  การซือ้ขายสิ่งท่ีเรียกว่าบริการทางเพศใน
ทกุรูปแบบ รวมถึงการถ่ายภาพโป๊ เซ็กซอ์อนไลนท์างอินเตอรเ์น็ต คลบัเปลือย 
และเวทีเตน้ ร  ายั่วยวน เป็นการกระท าผิดอย่างรา้ยแรงต่อศกัดิ์ศรีและบูรณ
ภาพของมนุษย ์และเป็นการดถููกเพศมนุษย ์ รฐัต่าง ๆ ควรพิจารณาลงโทษ
ทางอาญาต่อผูท่ี้แสวงประโยชนจ์ากการคา้ประเวณี หรือการแสวงประโยชน์
ทางเพศอ่ืน ๆ ท่ีผูถ้กูคา้มนษุยเ์ป็นผูจ้ดัให ้ ความรบัผิดชอบตามห่วงโซ่ของการ
แสวงประโยชนเ์ป็นสิ่งจ  าเป็นเม่ือการคา้มนษุยส์นบัสนนุการบงัคบัแตง่งาน การ
เอาคนลงเป็นทาส การบังคับขอทาน การบังคับตัดอวัยวะ และการแสวง
ประโยชนจ์ากการเจริญพนัธุ ์ การรณรงคป์ลกุจิตส านกึตอ่ความรบัผิดชอบและ
ความเสียหายจากฝ่ายท่ีมีความตอ้งการจากการคา้มนุษย ์จะตอ้งไดร้บัการ
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สง่เสริมทัง้ในระดบัชาติและระหวา่งประเทศ ดว้ยความรว่มมือกนัของทกุฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

โลกก าลังต้องการเคร่ืองหมายความเป็นปึกแผ่น
หน่ึงเดียวกันที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเมื่อต้อง
เผชิญกับแนวโน้มทีจ่ะหันเหไปสู่ความน่ิงเฉย 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าสอนส าหรบัคนท างาน
ดา้นความเมตตาและอาสาสมคัร, 3 กนัยายน 2016 

 

22. การซือ้บรกิารทางเพศจากโสเภณี ไมมี่อะไรเก่ียวขอ้งกบัความรกั ตรงกนัขา้ม สิ่ง
นีเ้ป็นความผิดอย่างรา้ยแรงตอ่ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์

 

[การค้าโสเภณี] เป็นการทรมานผู้หญิง เราต้องไม่ท า
ให้ค า ๆ  นีสั้บสน น่ีคืออาชญากรรม จิตใจทีป่่วย และ
ข้าพเจ้าต้องการ [….] ขอโทษต่อท่าน และสังคม
ส าหรับคาทอลิกทุกคนทีก่ระท าอาชญากรรมนี ้

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, การประชมุกบัเยาวชนก่อน
สมชัชาพระสงัฆราช, 19 มีนาคม 201821 
 

ตามท่ีสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรานซิสยืนยนักบัเยาวชนผูห้ลดุพน้จากการคา้
มนษุยจ์ากไนจีเรียวา่ การกลบัใจเป็นสิ่งจ  าเป็นในชมุชนครสิตชนดว้ย ซึ่งไดร้บั
เรียกใหส้นบัสนนุความพยายามทกุประการท่ีจะขจดัความตอ้งการ ซึ่งหลอ่
เลีย้งหว่งโซก่ารคา้มนษุยไ์ว ้  “ใครสกัคนท่ียืนเผชิญหนา้กบัผูท่ี้ตอ้งทนทกุขจ์าก

                                                           
21  ขอ้อา้งอิงนีน้  ามาจาก Domandedeigiovani e risposte del Santo Padre.  บทแปลอยา่งไม่
เป็นทางการ 
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ความรุนแรงและการแสวงประโยชนท์างเพศจรงิ ๆ “อธิบาย” ว่าเหตกุารณ์
รา้ยแรงเหลา่นี ้ ท่ีแสดงออกมาในรูปแบบเสมือนจรงินัน้ ถือไดว้่าเป็นเพียง 
‘ความบนัเทิง’ หรือไม่?  น่ีคือค าถามท่ีพระสนัตะปาปาเบเนดิกต ์ ท่ี 16 หยิบ
ยกขึน้มาซึ่งเปรียบไดก้บัการอทุธรณต์อ่คาทอลิกทกุคนใหมี้สว่นในการปลกุจิต 
ส านกึศีลธรรมของผูบ้ริโภค และความรบัผิดชอบของพลเรือนจรงิ ๆ 

 
 

การรับรู้ว่ามกีารค้ามนุษย ์: 
จากเงามดื 
 

3. การไม่เตม็ใจทีจ่ะรับรู้สภาพความจริงทีเ่ลวร้าย 
ของการค้ามนุษย ์
 

23. แมว้า่บรรดารฐัประเทศและหน่วยงานท่ีมิใชร่ฐั ตา่งก็สญัญาตอ่สาธารณชน และ
แม้ว่าจะมีการรณรงคป์ลุกจิตส านึกหลายครั้งก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้ไม่รูเ้ก่ียวกับ
ธรรมชาต ิและการแพรก่ระจายของการคา้มนษุยอ์ยา่งกวา้งขวาง 

แน่นอนมีคนมากมายที่ไม่รู้เร่ืองเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์แต่บางครัง้ดูเหมือนจะมีความประสงค์เพียง
เล็กน้อย ที่จะเข้าใจขอบเขตของประเด็นนี้    
ท าไม?  ก็เพราะว่ามันเข้าไปแตะใกล้กับมโนธรรม
ของเรา เพราะมันเป็นเร่ืองยุ่งยาก เพราะมันเป็น
เร่ืองน่าอับอาย  กระนั้นก็ดี ยังมีคนที่แม้ว่าจะรู้
เร่ืองนี้ ก็ไม่ต้องการพูด เพราะพวกเขาอยู่ตรง
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ปลายของ ‘ห่วงโซ่อุปทาน ’ เป็นผู้ใช้ ‘บริการ ’ ที่
ได้รับการน าเสนอบนท้องถนนหรือในอินเตอร์เน็ต 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, เสวนากบัผูเ้ขา้ร่วมวนัสากล
เพือ่การภาวนา การไตร่ตรอง และการปฏิบตัิตอ่ตา้น
การคา้มนษุย์, 12 กมุภาพนัธ ์2018 

 

ผูท่ี้ถกูคา้มนษุย ์ มกัจะเป็นผูท่ี้ไมส่ามารถมองเห็นได ้ และการคา้มนษุยเ์องก็ไม่
สามารถมองเห็นหรือตรวจจบัไดง้่าย ๆ ในสงัคมรอบ ๆ  หลายคนอาจเศรา้เสีย 
ใจกบัการคา้มนษุยใ์นพืน้ท่ีอ่ืน ๆ โดยมิไดต้ระหนกัว่าการคา้มนษุยก็์ก าลงัเกิด 
ขึน้ใกล ้ๆ กบัเขา รวมทัง้ในอินเตอรเ์น็ตดว้ย 

 

เราจะต้องแสดงความห่วงใยเป็นพิเศษต่อบุตร
หลานของผู้อพยพย้ายถ่ินและครอบครัวของพวก
เขา ผู้ทีเ่ป็นเหยือ่ของวงจรการค้ามนุษย์ และผู้ที่
พลัดถ่ินเพราะความขัดแย้ง ภัยธรรมชาติ และการ
รังควาญด้วย  พวกเขาทัง้หมดหวังว่า เราจะมีความ
กล้าหาญทีจ่ะท าลายก าแพงของ ‘การร่วมกระท า
ผิดอย่างสะดวกสบายและเงียบ ๆ’ ซึ่งท าให้การไม่
สามารถพึ่งตนเองได้ของพวกเขาย่ิงแย่ลง  พวก
เขารอคอยพวกเราให้แสดงความห่วงใย ความเห็น
อกเหน็ใจ และการอุทิศตนต่อพวกเขา 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารถงึการประชมุครัง้ทีส่อง
ระหวา่งสนัตะส านกัและเม็กซิโกในเรื่องการอพยพยา้ย
ถิ่นระหวา่งประเทศ, 14 มิถนุายน 2018 
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น่าเศร้าท่ีผู้ถูกค้ามนุษย์มักจะถูกควบคุม และติดกับอยู่ในแบบแผนทาง
จิตวิทยา ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถหลบหนี หรือร้องขอความ
ช่วยเหลือได้ หรือแม้กระทั่ งมีความเข้าใจชัดเจนว่าอะไรเกิดขึน้ หรือแย่
ยิ่งกวา่นัน้ ยงัคงเป็นเหย่ืออาชญากรรมอยู่ 

 

ความเส่ียงที่มีอยู่ในบางพืน้ที่เสมือนจริงเหล่านี้ 
จะต้องไม่ถูกมองข้าม  เยาวชนจ านวนมากถูก
หลอกลวง  และชักน าเข้าสู่การเป็นทาสผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ซึ่งกลายเป็นส่ิงที่เกิน
ความสามารถของเขาที่จะปลดปล่อยตนเองให้
เป็นอิสระได้ 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, การเสวนากบัผูเ้ขา้ร่วมวนั
สากลเพือ่การภาวนา ไตร่ตรอง และการปฏิบตัติ่อ 
ตา้นการคา้มนษุย์, 12 กมุภาพนัธ ์2018 

 

ยิ่งกวา่นัน้ คนจ านวนมากท่ีมีศกัยภาพในการอยูแ่นวหนา้ เช่น เจา้หนา้ท่ีผูบ้งั 
คบัใชก้ฎหมาย อยัการรฐั ตลุาการ และนกัสงัคมและสขุภาพ มกัจะไมไ่ดร้บัการ
ฝึกอบรมอย่างเพียงพอท่ีจะคน้หาและจดัการกบัเหย่ือการคา้มนษุยด์ว้ย
ความสามารถทัง้หมด ความสขุมุรอบคอบ และความรูส้ึกไวซึ่งเป็นสิ่งท่ีพวกเขา
ตอ้งการ 
 

24. เม่ือการคา้มนุษยเ์กิดขึน้ขา้มพรมแดนประเทศ  ชุมชนตน้ทาง  ชุมชนทางผ่าน 
และชมุชนปลายทาง  ควรไดร้บัการแจง้ใหท้ราบอยา่งถกูตอ้ง  ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมไปถึงการป้องกัน  การคน้หา  และการด าเนินคดีการคา้มนษุย ์ ความเส่ียง 
รูปแบบ  และผลท่ีติดตามมาของการคา้มนุษย์  และกฎหมายระหว่างประเทศ
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และในประเทศท่ีน ามาบังคับใชไ้ด ้ ควรจะมีการน าเสนอแผนการศึกษาและ
การศึกษาดว้ยตัวเองท่ีเฉพาะเจาะจง  ท่ีมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการ
ปอ้งกัน  การปกป้องคุม้ครอง  การลงโทษ  และการเป็นภาคีพนัธมิตรในระดบั
ชมุชน 

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ สันตะส านัก [….. ] ได้เพ่ิม
การเรียกร้องต่อชุมชนระหว่างประเทศ ให้มีการ
ท างานร่วมกัน และความร่วมมือกันระหว่างองค์กร
ต่าง ๆ ในการยุติหายนะนี้ มีการจัดประชุมเพื่อ
เรียกร้องความสนใจต่อปรากฏการณ์การค้ามนุษย์
ด้วย [….] ข้าพเจ้าหวังว่าความพยายามเหล่านีจ้ะคง
ด าเนินต่อไป และขยายวงกว้างมากขึน้ในปีต่อ ๆ ไป 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารวนัสนัตสิากล 2015,  
8 ธนัวาคม 2014 

 

แผนการดงักลา่วควรคาดหวงัใหมี้การมีสว่นรว่มท่ีเหมาะสมของแตล่ะคนท่ีถกู
คา้มนษุยด์ว้ย 

 

ทุกคนทีต่กเป็นเหยือ่การค้ามนุษย์ เป็นแหล่งของ
การสนับสนุนทีไ่ม่อาจประเมินค่าได้ของเหยือ่ราย
ใหม่ และเป็นแหล่งข้อมูลทีส่ าคัญมากในการช่วยให้
เยาวชนอื่น ๆ จ านวนมากได้ปลอดภัย 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, การเสวนากบัผูเ้ขา้ร่วมวนั
สากลเพือ่การภาวนา ไตร่ตรอง และการปฏิบตัติ่อตา้น
การคา้มนษุย์, 12 กมุภาพนัธ ์2018 
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นอกจากนัน้ เยาวชนควรไดร้บัการศกึษาใหด้  าเนินชีวิตทางเพศอยา่งรบัผิดชอบ 
ในบรบิทของการสมรสท่ีซ่ือสตัยจ์นตลอดชีวิต เพ่ือแสดงจรยิธรรมในการเคารพ
ผูอ่ื้น การใชอิ้นเตอรเ์น็ตดว้ยความรอบคอบ และรูจ้กัแยกแยะ และเพ่ือใหต้วัเอง
รบัรูเ้ก่ียวกบัตน้ก าเนิดและการผลิตสินคา้ท่ีพวกเขาซือ้ 

 

ในขณะที่มุ่งรื้อโครงสร้างอาชญากรรมอย่างเป็น
รูปธรรมนั้น  การด าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
จะต้องค านึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง
ย่ิงขึน้ด้วย  ตัวอย่างเช่น  การใช้เทคโนโลยีและการ
ส่ือสารอย่างรับผิดชอบ  มิพักทีจ่ะกล่าวถึงการศึกษา
ผลที่ตามมาทางจริยธรรมของรูปแบบการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจที่ให้ความส าคัญต่อก าไรเหนือ
ตัวมนุษย์ 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัตอ่สมาชิกของ 
‘กลุม่ซานตามาร์ธา’, 9 กมุภาพนัธ ์2018 

25. บรรดาครสิตชนคาทอลิก ควรมีสว่นรว่มเป็นการสว่นตวัภายในครอบครวั 
 

การปลุกจิตส านึกจะต้องเร่ิมต้นที่บ้าน กับตัวเราเอง 
เพราะว่าด้วยวิธีนี้เท่านั้น   ที่เราจะสามารถท าให้
ชุมชนของเราตระหนัก   และกระตุ้นพวกเขาให้อุทิศ
ตน  เพื่อว่าจะไม่มีมนุษย์คนใดตกเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์อีกต่อไป 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, การเสวนากบัผูเ้ขา้ร่วมวนัสากล
เพือ่การภาวนา ไตร่ตรอง และการปฏิบตัติ่อตา้นการคา้
มนษุย,์ 12 กมุภาพนัธ ์2018 
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พวกเขาจะตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งในระดบัชมุชน ดว้ยความพยายามตา่ง ๆ เพ่ือ
ปลกุจิตส านกึ และใหก้ารศกึษาเยาวชนอย่างมีประสิทธิผลในการปอ้งกนัและ
ตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์

 

หน้าทีป่ระการแรก […] คือการด าเนินยุทธศาสตร์
เพื่อให้หลักประกันว่าจะเกิดความตระหนักมากย่ิง 
ขึน้เกี่ยวกับประเดน็นี ้ท าลายม่านแห่งความเพิกเฉย
ทีดู่เหมือนจะครอบคลุมชะตากรรมของมนุษยชาติ
ส่วนนีที้ต้่องทนทุกข์ ซึ่งน่ันคือความเจ็บปวดรวดร้าว 
พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารทางวดิีทศัน์ถงึผูเ้ขา้ร่วม
เวทรีะหวา่งประเทศในเรื่องการเป็นทาสสมยัใหม่, 7 
พฤษภาคม 2018 

 
 

4. การคน้หาและการแจ้งความกรณีการค้ามนุษย ์
 

26. การคน้หา และการแจง้ความอาชญากรรมการคา้มนษุย ์ ถกูขดัขวางจากหลาย
ปัจจยัดว้ยกนั  การสอบสวนของต ารวจเป็นไปดว้ยความยากล าบากและใชเ้วลา
ยาวนาน  อปุสรรคในการรวบรวมหลกัฐานการกระท าอาชญากรรมนีย้งัรวมถึง
การทจุริตท่ีกวา้งขวาง และการขาดการท างานรว่มกนัจากเจา้หนา้ท่ีในประเทศท่ี
สาม 

 

สาเหตุอีกประการหน่ึงของการเอาคนลงเป็นทาส
คือการทุจริตในส่วนของผู้ที่สามารถท าทุกอย่างได้
เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน  แรงงานทาสและ
การค้ามนุษย์มักต้องการคนกลางที่ร่วมกระท าผิด 
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เช่นผู้บังคับใช้กฎหมาย  เจ้าหน้าทีรั่ฐ  หรือสถาบัน
พลเรือนและทหาร 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารในโอกาสเฉลมิฉลองวนั
สนัตสิากล ปี 2015, 8 ธนัวาคม 2014 
 

มีทรพัยากรไมเ่พียงพอท่ีจะจดัการกบัอาชญากรรมดว้ยการบงัคบัใชก้ฎหมาย
และศาล ซึ่งบอ่ย ๆ มกัจะควบคูไ่ปกบัการขาดการก าหนดขอบเขตอ านาจทาง
กฎหมาย และการก าหนดอ านาจท่ีชดัเจน  นอกจากแนวทางแบบเดมิ ๆ แลว้ ผู้
บงัคบัใชก้ฎหมายยงัจ าเป็นตอ้งค านงึถึงรูปแบบอ่ืน ๆ เชน่ การตรวจสอบทาง
การเงิน  ลกัษณะของการคา้มนษุยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัหลายภาคสว่นเป็นสิ่งทา้ทายท่ี
ส าคญั  นอกจากนีย้งัมีอปุสรรคทางดา้นวฒันธรรม ซึ่งปิดกัน้การยอมรบัรูถ้ึง
การคา้มนษุยอ์ยา่งถกูตอ้ง  ผูห้ลดุพน้จากการคา้มนษุยม์กัจะไม่ยอมแจง้ความ
อาชญากรรมนี ้ เน่ืองมาจากแรงบีบบงัคบัตา่ง ๆ  ผูท่ี้ถกูคา้มนษุยม์กัจะมีความ
กลวัท่ีจะประณาม และใหก้ารกลา่วหาผูก้ระท าผิด ซึ่งเป็นเรื่องท่ีเขา้ใจได ้ เม่ือ
ตอ้งเผชิญกบัการคกุคามอย่างแทจ้รงินี ้ พวกเขากลวัความปลอดภยัของชีวิต
ตนเอง และเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีของครอบครวัของตน หรือขาดเอกสารท่ีจ าเป็นท่ี
จะอยูใ่นประเทศ หรือการไดร้บัอนญุาตใหท้ างาน  พวกเขากลวัว่าพวกเขาเองก็
อาจถกูลงโทษดว้ยเชน่กนั  ยิ่งไปกวา่นัน้ พวกเขามกัจะรูส้กึละอาย อยูค่นเดียว
และไมส่ามารถเช่ือใจใครได ้  บาดแผลทางใจของพวกเขาท าใหพ้วกเขาไมต่อ้ง 
การหรือไมส่ามารถเลา่เรื่องราวของตนเองใหมไ่ด ้ รูส้กึกระอกักระอว่นใจท่ีจะฟ้ืน
ความทรงจ าเก่ียวกบัการลว่งละเมิดอนัเลวรา้ยและความทกุขท์รมาน การถกู
คกุคาม ความรุนแรง และความสิน้หวงั ท าใหพ้วกเขาหมดสิน้เรี่ยวแรง ซึ่งผูค้า้
มนษุยไ์ดท้  าใหพ้วกเขาติดกบัก่อนหนา้นี ้
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“ มี ข้อ เท็จจ ริงทาง สังคม วิทยา ว่ า   อง ค์กร
อาชญากรรมและการค้ามนุษย์ที่ผิดกฎหมาย 
เลือกเหยื่อของตนจากผู้ที่ในปัจจุบันมีปัจจัยการ
ด ารงชีวิตน้อย  และมีความหวังน้อยต่ออนาคต  
เพื่อให้ชัดเจนขึ้นก็คือ พวกเขาเลือกเหยื่อจาก
คนยากจนที่สุด ผู้ที่ถูกเพิกเฉยมากที่สุด และผู้ที่
ถูกทอดท้ิงมากทีสุ่ด” 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารทางวดิีทศัน์ถงึผูเ้ขา้ร่วม
เวทรีะหวา่งประเทศในเรื่องการเป็นทาสสมยัใหม่, 7 
พฤษภาคม 2018 

 

27. เพ่ือสง่เสรมิการตรวจคน้และการแจง้ความกรณีการคา้มนษุย ์ เจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบั
ใชก้ฎหมาย อยัการรฐั ผูพ้ิพากษา และนกัสงัคมและสขุภาพ ควรไดร้บัการฝึก 
อบรมเป็นอยา่งดี และไดร้บัค าสั่งอยา่งถกูตอ้งในเรื่องคน้หาและด าเนินคดีตอ่
การคา้มนษุยต์ามกฎหมายระหวา่งประเทศ และในประเทศท่ีมีผลบงัคบัใช ้  การ
ทจุรติและการมองขา้มความผิดโดยเจา้หนา้ท่ีรฐั ควรไดร้บัการประณามและ
ด าเนินคดีอย่างจรงิจงั  การรณรงคส์นบัสนนุนโยบายอยา่งเตม็ความสามารถ
โดยทกุคนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงผูห้ลดุพน้จากการคา้มนษุยด์ว้ย ควรไดร้บัการ
สง่เสรมิทัง้ในระหวา่งประเทศและในประเทศ  การรณรงคนี์ ้ ควรมุง่ใหมี้การ
ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ กฎ และมาตรฐานทัง้หมดท่ีเคารพสิทธิของ
ผูอ้พยพยา้ยถ่ิน และสง่เสรมิการพฒันามนษุยท์ัง้ครบท่ีสอดคลอ้งกบัค าสอนของ
พระศาสนจกัร  ผูห้ลดุพน้จากการคา้มนษุยจ์ะตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุโดยไมมี่
การบงัคบัใหมี้สว่นรว่มในการด าเนินคดีกบัผูแ้สวงประโยชนจ์ากตน ผูท่ี้เลือกท่ี
จะรว่มมือควรไดร้บัการสนบัสนนุใหท้  าสิ่งนีไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั ควรตอ้งหลีกเล่ียง
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มิใหเ้กิดความกลวัหรือความเครียดใด ๆ  เพิ่มขึน้ในสว่นของพวกเขา  พวกเขาควร
ไดร้บัหลกัประกนัวา่จะไดร้บัการคุม้ครอง รวมถึงการคุม้ครองความเป็นสว่นตวั 
ท่ีพกัพิงท่ีปลอดภยั และความชว่ยเหลือทัง้ดา้นจิตวิทยาและสงัคม  จะตอ้งจดัให้
มีการคุม้ครองพิเศษส าหรบัผูเ้ยาวท่ี์เป็นเหย่ือของการคา้มนษุย ์ และแผนส าหรบั
อนาคตของพวกเขาจะตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของหลกัการว่าดว้ยประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุ
ส าหรบัเดก็ โดยค านงึถึงสิทธิและหนา้ท่ีของผูป้กครองของเดก็ ผูพ้ิทกัษต์าม
กฎหมาย หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีรบัผิดชอบพวกเขาตามกฎหมายดว้ย22 

 

‘การคุ้มครอง’ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเราในการ
ยอมรับ และปกป้องศักดิ์ศรีอันล่วงละเมิดมิได้
ของผู้ที่หลบหนีจากอันตรายที่แท้จริง เพื่อหาที่
ปลอดภัยและความม่ันคง และเพื่อป้องกันมิให้
พวกเขาถูกแสวงประโยชน์ ข้าพเจ้าคิดถึงผู้หญิง
และเด็กเ ป็นพิ เศษ     ผู้ ซึ่ งพบตัว เองอยู่ใน
สถานการณ์ที่ท าให้เขาเส่ียง และอาจถูกล่วง
ละเมิดทีอ่าจน าไปสู่การตกเป็นทาสได้ 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารในโอกาสเฉลมิฉลอง
วนัสนัตสิากล ปี 2018, 8 ธนัวาคม 2017 

 

ทนายความ กลุม่ประชาสงัคม และองคก์รศาสนาควรไดร้บัโอกาสใหท้ าหนา้ท่ี
แทนผูห้ลดุพน้จากการคา้มนษุยใ์นการสอบสวนและการพิจารณาคดีในชัน้ศาล
ตามความเหมาะสม  ภาระในการหาหลกัฐานไมค่วรตกอยูก่บัผูห้ลดุพน้จากการ 
คา้มนษุยเ์พียงล าพงัเทา่นัน้  ตราบใดท่ีอาชญากรรมการคา้มนษุยย์งัด  าเนิน

                                                           
22  อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธิเด็ก, มาตรา 3 
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ตอ่ไปโดยไมถ่กูตรวจพบ นกัคา้มนษุยก็์จะด าเนินการตอ่ไปไดโ้ดยราวกบัไดร้บั
การยกเวน้จากการลงโทษ 

28. การอุทิศตนอย่างเขม้ขน้ท่ีจะท างานต่อตา้นความน่าอบัอายของการคา้มนุษย ์
ยังคงใหแ้รงบนัดาลใจต่อการท างานรบัใช้   และรณรงคส์นับสนุนนโยบายท่ี
ด าเนินการโดยองคก์รท่ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจากคาทอลิก  พระศาสนจกัร ชมุชน 
คริสตชน  และคณะนักบวช  ซึ่งไดร้บัความไวว้างใจจากผูท่ี้ถูกคา้มนุษย ์ควร
ไดร้บัการส่งเสริมใหร้ว่มมือในการสอบสวนของต ารวจ  และในกระบวนการทาง
กฎหมาย  “ความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้  คือผูท่ี้หลดุพน้จากการคา้มนษุยจ์  านวนมาก 
ตอ้งดิน้รนท่ีจะเช่ือถือการบงัคบัใชก้ฎหมาย  ซึ่งท าใหก้ารปลดปล่อยพวกเขา 
และการด าเนินคดีกบันกัคา้มนษุยย์ิ่งยากล าบากมากขึน้  ประสบการณไ์ดแ้สดง
ใหเ้ห็นว่า  เป็นการง่ายกว่าส าหรับพวกเขาท่ีจะเช่ือใจบรรดานักบวชซิสเตอร ์
และบุคลากรอ่ืน ๆ ของพระศาสนจักร  ผู้ซึ่งสามารถสร้างความเช่ือมั่นใน
กระบวนการทางกฎหมาย  และจดัหาท่ีพกัท่ีปลอดภยัและการชว่ยเหลือรูปแบบ
อ่ืน ๆ ใหแ้ก่พวกเขา”23 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23  พอลอาร ์กลัป์ลาเกอร,์การท างานเพือ่คุม้ครองและใหค้วามช่วยเหลอืเหยือ่, 28 กนัยายน 2017 
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พลังการเคล่ือนไหวของการค้ามนุษย ์: 
ธุรกิจทีส่กปรกและช่ัวร้าย 

 

5. โยงใยทางธุรกจิ 
 

29. การเงิน การพาณิชย ์ การขนสง่ และการส่ือสารสมยัใหม ่ เปิดโอกาสใหผู้ไ้ร ้
ศีลธรรมสามารถเขา้มาในระบบของการวางกบัดกัและการแสวงประโยชนจ์าก
มนษุยใ์นอตุสาหกรรมตา่ง ๆ เชน่ การเกษตร การประมง การก่อสรา้ง และ
เหมืองแร ่ การคา้มนษุยไ์ดข้ยายวงกวา้งดว้ยความรว่มมือกนัระหว่างผูก้ระท า
ผิดจ านวนมากและหลากหลาย ท าใหป้รากฏการณนี์มี้ความซบัซอ้นมากยิ่งขึน้ 
และท าใหก้ารประเมินตน้ตอและผลกระทบเกิดความสบัสน  อาชญากรรมถกู
ซอ่นไวใ้นรูปแบบธุรกิจปัจจบุนัไดง้่าย แมจ้ะดเูหมือนวา่เหมาะสมท่ีสดุ แตก่าร
ฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นการใชเ้หตผุลท่ีไมใ่สใ่จมนษุย ์โดยถือว่าการคา้มนษุยท์  าก าไร
ได ้ ซึ่งเป็นเหตผุลท่ีฝังรากอยูใ่นแมแ้ตธุ่รกิจท่ีไดร้บัการยกย่องอยา่งกวา้งขวาง 
เม่ือมีการใชค้วามพยายามท่ีมีความหมายดีในการสกดักัน้การคา้มนษุย ์
ผูป้ระกอบการไรย้างอายก็เพียงแคป่รบัเปล่ียนกลยทุธเ์พ่ือหลีกเล่ียงมาตรการ
ตอ่ตา้นเท่านัน้ 

30. มีความจ าเป็นเรง่ดว่นท่ีจะตอ้งท าการประเมินจรยิธรรมของรูปแบบธุรกิจใน
ปัจจบุนั โดยมุง่ท่ีจะเปิดเผยกลไกของการวางกบัดกั และการแสวงประโยชนท่ี์
บรรดาบริษัทน ามาใช ้  พระศาสนจกัรสนบัสนนุความสมัพนัธท์างการคา้ทัง้สอง
ฝ่าย คือ ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูจ้ดัหา และผูใ้ชป้ลายทางท่ีบรโิภค ใหมี้สว่นร่วม
ในการไตรต่รองจรยิธรรมนี ้ และเพ่ือท าการเปล่ียนแปลงท่ีตา่งคนตา่งไดร้บัเรียก
มาใหด้  าเนินการ 
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ดังนัน้ รูปแบบทางเศรษฐกิจจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติ
ตามจริยธรรมของการพัฒนาทีย่ั่งยืนและครบทุก
มิติ บนพืน้ฐานของคุณค่าทียึ่ดถือมนุษย์และสิทธิ
ของเขาเป็นศูนย์กลาง 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารถงึประธานบริหารของ 
‘เวทเีศรษฐกิจโลก’ (World Economic Forum)  
ในโอกาสการประชมุประจ าปี, 23 มกราคม 2018 

 

31. พระศาสนจกัรอทุิศตนในการสง่เสรมิคณุคา่ และรูปแบบธุรกิจท่ีชว่ยใหค้น และ
ประชาชาติสามารถปฏิบตัติามแผนการของพระเจา้เพ่ือมนษุยชาตไิดอ้ยา่ง
แทจ้รงิ และเอือ้อ านวยการมีสว่นรว่มของทกุคนในเศรษฐกิจ 

 

กิจกรรมการพาณิชย์และการบริหารจัดการบริษัท 
สามารถเป็นพืน้ทีส่ าหรับการสร้างความศักดิ์สิทธ์ิ 
ด้วยการอุทิศตนของมนุษย์แต่ละคนในการสร้าง
ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างนักธุรกิจ ผู้บริหาร 
และลูกจ้าง ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกัน และ
การร่วมมือกันในประโยชน์ส่วนรวม 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัตอ่สหภาพ 
คริสตชนของนกับริหารธุรกิจ, 31 ตลุาคม 2015 
 

ครสิตชนคาทอลิกทกุคน ควรมีสว่นรว่มอยา่งแข็งขนัในการท าใหส้งัคมมีความ
เป็นธรรม มีการเคารพกนั และรวมทกุคนเขา้ดว้ยกนัมากขึน้ โดยขจดัการแสวง
ประโยชนใ์นทกุรูปแบบ โดยเฉพาะผูท่ี้ไรค้วามปราณีมากท่ีสดุ 
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ในขณะทีเ่ราแต่ละคน และกลุ่มต่าง ๆ คิดเอาเอง
ถึงการเอาคนมาเป็นทาส ซึ่งเป็นความคิดที่น่า
ละอาย เราคริสตชนทุกคนได้รับเรียกให้พัฒนา
ความร่วม มือกันมากย่ิง ๆ ขึน้ เพื่อเอาชนะความ
ไม่เท่าเทียมกันทุกประเภท การเลือกปฏิบัติทุก
อย่าง ซึ่งเหน็ได้ชัดว่าเป็นส่ิงทีท่ าให้มนุษย์คนหน่ึง
สามารถท าให้มนุษย์คนอื่นกลายเป็นทาสได้  การ
อุทิศตนร่วม กันในการเผชิญหน้ากับส่ิงท้าทายนี ้
จะเป็นความช่วยเหลือทีมี่คุณค่าในการสร้างสังคม
ทีฟ้ื่นฟูใหม่ทีมุ่่งสู่เสรีภาพ ความยุติธรรมและ
สันติภาพ 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารทางวดิีทศัน์ถงึผูเ้ขา้ร่วม
เวทรีะหวา่งประเทศในเรื่องการเป็นทาสสมยัใหม่,  
7 พฤษภาคม 2018 
 
 

6. สภาพการท างานและห่วงโซ่อุปทาน 
 

32. การคา้มนษุยม์กัจะถกูปิดบงัเอาไวใ้นเขาวงกตของหว่งโซ่อปุทาน  ตลาดท่ีนบั 
วนัมีแตก่ารแขง่ขนัมากย่ิงขึน้บีบบงัคบัใหบ้รษิัทตดัคา่ใชจ้่ายดา้นแรงงาน และ
การเขา้ถึงวตัถดุบิใหมี้ราคาต ่าท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได ้

 

ในทุก ๆ วัน มีคนจ านวนมากต้องแบกรับน ้าหนัก
ของระบบเศรษฐกิจ ทีแ่สวงประโยชน์จากมนุษย์ 
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ยัดเยียด‘แอก’ ที่รับไม่ได้ให้เขา ซึ่งผู้มีอภิสิทธ์ิ
จ านวนน้อยไม่ต้องการแบกรับ 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, บทเทศนร์ะหวา่งการภาวนา

พรหมถอืสาร, 6 กรกฎาคม 2014 
 

บอ่ย ๆ คนงานไมมี่ทางเลอืก นอกจากตอ้งลงนามในสญัญาท่ีมีเงื่อนไขถกู
เอาเปรยีบ  ไม่คอ่ยมีการประเมินจรยิธรรมอย่างละเอียดของมิติมนษุยใ์น
การจดัหา การผลิต การกระจายสินคา้ และการน าวสัดกุลบัมาใชใ้หม ่ 
ความสนใจในห่วงโซอ่ปุทานซึง่เริ่มเกิดขึน้ในปัจจบุนั ช่วยสง่เสรมิความ
โปรง่ใสและความรบัผิดชอบ แตส่ิ่งนีต้อ้งไม่หนัเหทกุคนออกจากความ
ซื่อสตัย ์ และการประเมินความรบัผิดชอบของผูบ้รโิภคและประเทศท่ีพวก
เขาอาศยัอยู่โดยละเอียดอย่างแทจ้รงิ 

 

รัฐจะต้องให้หลักประกันว่า กฎหมายของตน
เคารพศักด์ิศรีของมนุษย์อย่างแท้จริงในด้านการ
อพยพย้ายถ่ิน การจ้างงาน การรับอุปถัมภ ์ และ
ความเคล่ือนไหวของธุรกิจออกไปนอกประเทศ 
และการขายสินค้าทีผ่ลิตโดยแรงงานทาส  

พระสันตะปาปาฟรานซิส, สารในโอกาสเฉลิมฉลอง  
วนัสนัตสิากล ปี 2015, 8 ธนัวาคม 2014 

 

33. ความตอ้งการสินคา้ราคาถกูท่ีผลิตโดยแรงงานราคาถกู จ าเป็นจะตอ้งมีการ
จดัการโดยทนัทีและถกูตอ้ง ทัง้โดยการปลกุจิตส านกึสาธารณชน และโดยการ
ออกกฎหมาย  เพ่ือสนบัสนนุรูปแบบทางเศรษฐกิจท่ีเป็นธรรม ซึ่งสง่เสรมิการ
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พฒันามนษุยท์ัง้ครบส าหรบัทกุคน การออกกฎหมายควรก าหนดใหท้กุบรษิัท 
โดยเฉพาะบรษิัทท่ีท ากิจการระหวา่งประเทศ และจา้งแรงงานในประเทศท่ีก าลงั
พฒันาท างาน เพ่ือใหล้งทนุอยา่งโปรง่ใสและรบัผิดชอบในหว่งโซอ่ปุทานของตน 

 

ธุรกิจมีหน้าที่ให้หลักประกันสภาพการท างานที่มี
ศักดิ์ศรี  และเงินเดือนที่เพียงพอส าหรับลูกจ้าง
ของตน  แต่พวกเขายังต้องคอยระวังด้วยว่า 
รูปแบบของการปราบปรามหรือการค้ามนุษย์   จะ
ไม่สามารถหาทางเข้ามาสู่ห่วงโซ่การกระจาย
สินค้าได้ 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารวนัสนัตสิากล ปี 2015, 
8 ธนัวาคม 201424 

 

ควรมีกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดให้มีการจัดท าสัญญาจ้างงานขึ ้นโดยถูกต้อง 
ปราศจากขอ้ความท่ีล่วงละเมิด  และไดร้ับการเคารพอย่างเหมาะสม  การ
รณรงคค์วรท าให้ผูบ้ริโภคขั้นสุดท้ายตระหนักเม่ือเหย่ือการคา้มนุษยมี์ส่วน
เก่ียวขอ้งในกระบวนการผลิตใด ๆ 

 

เราต้องปลุกจิตส านึกต่อความช่ัวร้ายใหม่นี ้ ซึ่งใน
ท่ัวโลกนั้นต้องการปกปิด  เน่ืองจากมันเป็นเร่ือง
เส่ือมเสีย และ ‘ไม่ถูกต้องทางการเมือง’  ไม่มีผู้ใด
ต้องการรับรู้ว่า  ในเมืองของตัวเองนั้น  แม้แต่ใน
ละแวกบ้านของตน  ในภูมิภาคหรือประเทศของ

                                                           
24  ดสูมณสาสน:์ ขอสรรเสรญิองคพ์ระเจา้ ขอ้ 123 ดว้ย 
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ตนนั้น   มีการเอาคนลงเป็นทาสในรูปแบบใหม่ 
ในขณะทีเ่รารู้ว่า โรคนีร้ะบาดไปเกือบทุกประเทศ 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัตอ่
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุใหญ่ของสถาบนัวทิยาศาสตร์
สงัคมแหง่สนัตะส านกั, 18 เมษายน 2015 

 

“เป็นการดีส าหรบัประชาชนท่ีจะตระหนกัวา่ การซือ้ทกุครัง้เป็นการกระท าทาง
ศีลธรรมเสมอ และไมใ่ชเ่ป็นเพียงเรื่องทางเศรษฐกิจเทา่นัน้  ดงันัน้ ผูบ้รโิภคจงึมี
ความรบัผิดชอบทางสงัคมเฉพาะ ซึ่งควบคูไ่ปกบัความรบัผิดชอบทางสงัคมของ
บรษิัท”25 

 

34. ผูน้  าทางธุรกิจคาทอลิก  ควรน าเอาค าสอนของพระศาสนจกัรไปปฏิบตั ิโดยการ
ใหส้ภาพการท างานท่ีเหมาะสมและคา่ตอบแทนท่ีเพียงพอเพ่ือสนบัสนนุครอบ 
ครวัของคนงาน  “การยอมรบัมิติตวัคนในการท างาน ก็เป็นการยอมรบัศกัดิศ์รี
และความส าคญัของการท างานดว้ย  มนัชว่ยใหเ้รามองเห็นวา่การท างานนัน้มี
ไวเ้พ่ือมนษุย ์ และมิใชใ่นทางกลบักนั  ลกูจา้งจะตอ้งไมเ่ป็นเพียง ‘ทรพัยากร
มนษุย’์ หรือ ‘ตน้ทนุมนษุย’์”26 ส  านกังานของพระศาสนจกัร คณะนกับวช และ
องคก์รคาทอลิกทัง้หมด จะตอ้งอทุิศใหก้ารฝึกอบรม ทรพัยากร และความ
ช านาญท่ีจ าเป็นเพ่ือท าการติดตามนโยบายการจดัซือ้ และสญัญาจา้งงานอย่าง

                                                           
25  พระสนัตะปาปาเบเนดิกต ์ท่ี 16,สมณสาสนเ์รือ่ง ความรกัในความจรงิ, 29 มิถนุายน 2009 ขอ้ 
66 
26  สมณกระทรวงเพื่อการสง่เสรมิการพฒันามนษุยท์ัง้ครบ, กระแสเรยีกของผูน้  าทางธุรกจิ บท
ไตร่ตรอง, โรม 2018, ขอ้ 49 
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เหมาะสม เพ่ือใหห้ลกัประกนัวา่ นโยบายและสญัญาเหลา่นี ้ จะเคารพสิทธิ
มนษุยชนขัน้พืน้ฐานและศกัดิศ์รีของมนษุย ์

 

การ ‘เป็นหน่ึงเดียวกันในการปกป้องความหวัง ’ 
เรียกร้องให้มีวัฒนธรรมความโปร่งใส  ระหว่าง
องค์กรสาธารณะ  ภาคเอกชน และประชาสังคมมาก
ขึน้  ในทีนี่ ้ข้าพเจ้ามิได้ยกเว้นองค์กรศาสนจักร  ไม่
มีใครที่ถูกยกเว้นจากกระบวนการนี้ได้ การทุจริต
สามารถป้องกันได้  และเรียกร้องการอุทิศตนใน
ส่วนของทุกคน 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัตอ่เจา้หนา้ที ่
ประชาสงัคม และคณะทูตานทูุต, พระราชวงัรฐับาล 
ออเนอรย์ารด์, ลิมา, 19 มกราคม 2018 

 
 

7. การค้ามนุษยแ์ละการลักลอบขนผู้ย้ายถิน่ฐาน 
 

35. ในความเป็นจริง  เสน้แบ่งระหว่างการลักลอบขนผูย้า้ยถ่ินฐาน  และการคา้
มนุษย์  นับวันจะยิ่งบางลง  สถานการณ์ของการลักลอบขนผู้ย้ายถ่ินฐาน
สามารถกลายมาเป็นการคา้มนุษยไ์ด้ง่าย  ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา  ในช่วงของ
การหลั่งไหลเขา้มาขนานใหญ่ท่ีผสมกันระหว่างผู้อพยพยา้ยถ่ินฐานและผูลี้ภ้ัย  
คนสิน้หวงัจ านวนมากท่ีถกูบีบบงัคบัเพราะการขาดทางเลือกท่ีเขา้ถึงไดแ้ละถกู
กฎหมาย ซึ่งยงัรวมถึงนโยบายการอพยพยา้ยถ่ินท่ีมีขอ้จ ากดัเพิ่มมากขึน้ดว้ยได้
เริ่มเป็นลูกคา้ของนกัลกัลอบ  ซึ่งต่อมาไดก้ลายเป็นเหย่ือของนกัคา้มนุษยเ์ม่ือ
แผนการด้านมนุษยธรรมของรัฐบาลและภาคเอกชนไม่สามารถจัดการกับ
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จ านวนคนท่ีแสวงหาการคุม้ครองหรือการตัง้ถ่ินฐานได ้ และเมื่อความชว่ยเหลือ
ดา้นมนษุยธรรมและการพฒันาระหว่างประเทศลดลง  นกัลกัลอบขนผูย้า้ยถ่ิน
ฐาน  และนักค้ามนุษย์  ก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นผู้เช่ียวชาญในการใช้
ประโยชนจ์ากความไมเ่พียงพอเหลา่นี ้

 

นักค้ามนุษย์มักจะเป็นคนทีไ่ม่รู้สึกกระดากใจ ไม่มี
ศีลธรรม หรือจริยธรรม เป็นผู้ที่ใช้ชีวิตบนความโชค
ไม่ดีของผู้อื่น แสวงประโยชน์จากอารมณ์ของมนุษย์ 
และความส้ินหวังของคน เพื่อปราบพวกเขาตาม
ความประสงค์ของตน ท าให้พวกเขาเป็นทาส และ
ยอมจ านน  เป็นการเพียงพอทีจ่ะคิดว่ามีหญิงสาว
ชาวอาฟริกันอายุน้อยจ านวนมากทีม่าถึงฝ่ังของเรา 
โดยหวังว่าจะเร่ิมต้นชีวิตที่ดีกว่าก่อน คิดว่าพวกเขา
จะได้ด าเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ แต่กลับต้องตก
เป็นทาส ถูกบังคับให้ค้าประเวณี 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัตอ่ผูเ้ขา้ร่วมในวนั
สากลเพือ่การภาวนา การไตร่ตรอง และการปฏิบตัิการ
ตอ่ตา้นการคา้มนษุย,์ 12 กมุภาพนัธ ์2018 

 

36. เพ่ือปอ้งกนัคนมิใหห้นัไปใชบ้รกิารของผูล้กัลอบขนผูย้า้ยถ่ินฐาน และตกไปอยู่
ในมือของนกัคา้มนษุย ์สิ่งแรกท่ีจะตอ้งท าคือ เราควรใหห้ลกัประกนัวา่ พวกเขา
จะไมรู่ส้กึวา่ถกูบงัคบัใหจ้ากบา้นเกิดเมืองนอนของตน  ดงันัน้ รูปแบบการปอ้ง 
กนัท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีสดุก็คือการยดึถือสทิธิในการคงอยูใ่นประเทศและสถานท่ีตน้
ก าเนิดของตน และใหห้ลกัประกนัวา่ในท่ีนัน้ประชาชนจะเขา้ถึงปัจจยัพืน้ฐาน
และการพฒันามนษุยท์ัง้ครบ  ปัจจยัพืน้ฐานของประชาชนยิ่งมีความส าคญั
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มากขึน้ในสถานการณข์องการปะทะกนัดว้ยอาวธุ หรือความรุนแรงซึ่งมกัจะบีบ
บงัคบัใหพ้วกเขาตอ้งหนีโดยไมมี่การเตรียมตวัหรือการคุม้ครองแมแ้ตน่อ้ยนิด  
เม่ือพวกเขาตดัสินใจท่ีจะทิง้บา้นดว้ยเหตผุลอะไรก็ตาม หรือถกูบีบบงัคบัใหท้  า
เชน่นัน้ การลกัลอบและการคา้มนษุยจ์ะสามารถปอ้งกนัไดห้ากมีการเปิดหน 
ทางตามกฎหมายส าหรบัการอพยพยา้ยถ่ินไดอ้ยา่งปลอดภยัและเป็นระเบียบ 

 

เหนืออื่นใดการต้อนรับหมายถึงการเสนอทาง 
เลือกทีก่ว้างขึน้ให้ผู้อพยพย้ายถ่ิน และผู้ลีภ้ัยเข้า
ประเทศจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและ
ถูกกฎหมาย  การกระท าดังกล่าว เรียกร้องให้มี
การอุทิศตนอย่างเป็นรูปธรรมทีจ่ะเพ่ิมและท าให้
กระบวนการออกวีซ่ามนุษยธรรมได้ง่ายเข้า และ
เพือ่การกลับไปรวมตัวกับครอบครัวอีกครัง้หน่ึง 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารเนือ่งในวนัสากลเพือ่ผู ้
อพยพยา้ยถิ่นและผูล้ีภ้ยั ครัง้ที ่104, 15 สิงหาคม 2017 

 

ตอ้งมีการส่ือสาร และเผยแพรข่อ้มลูท่ีนา่เช่ือถือเก่ียวกบัการอพยพยา้ยถ่ินและ
ความตอ้งการท่ีหลบภยั 

 

คุณภาพของจริยธรรมในการส่ือสาร คือผลของ
ความตัง้ใจทีมี่ส านึก ไม่ใช่ผิวเผิน และเคารพคน
อยู่เสมอ ทัง้ผู้ทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของข้อมูล หรือผู้รับ
สาร  แต่ละคนในบทบาทของตน และด้วยความ
รับผิดชอบของตน ได้รับเรียกให้คอยระวังในการ
รักษาจริยธรรมระดับสูงในการส่ือสาร 
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พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัตอ่ผูอ้  านวยการ
บริหารและลูกจา้งของเครือข่ายวทิยแุละโทรทศันข์อง
อติาลี, 18 มกราคม 2014 
 

การคุ้มครองเร่ิมในประเทศต้นทาง และประกอบ
ไปด้วยการให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบ
แล้วก่อนการเดินทาง และให้ความปลอดภัยจาก
การปฏิบัติการจัดหาทีผิ่ดกฎหมาย 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารเนือ่งในวนัสากลเพือ่ผู ้
อพยพยา้ยถิ่นและผูล้ีภ้ยั ครัง้ที ่104, 15 สิงหาคม 2017 

 

จ าเป็นตอ้งมีการด าเนินคดีตอ่องคก์รอาชญากรรมท่ีเก่ียวขอ้งในการลกัลอบขน
คน และการคา้มนษุยใ์นระดบัชาตแิละระหวา่งประเทศเป็นพิเศษอยา่งเขม้ขน้ 
พรอ้มกบัการด าเนินคดีตอ่เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ินและระดบัชาตใินขอ้หาละเวน้การ
ปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ย 

 

การทุจริตเป็นการกระท าผิดต่อประชาธิปไตย และ
เปิดประตูให้กับความช่ัวร้ายทีน่่าสะพรึงกลัวอื่น ๆ 
เช่นยาเสพติด การค้าโสเภณี และการค้ามนุษย์ 
การเอาคนลงเป็นทาส การค้าอวัยวะ การลักลอบ
ค้าอาวุธ และอื่น ๆ 
พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัตอ่ผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุระหวา่งประเทศของสหภาพคริสตชนของนกัธุรกิจ 
(UNIAPAC), 17 พฤศจิกายน 2016 
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37. พระศาสนจกัรคาทอลิกอทุิศตนในการคุม้ครองเหย่ือจากการคา้มนษุย ์
 

การคุ้มครองพี่น้องชายหญิงเหล่านี ้ เป็นความ
จ าเป็นทางศีลธรรม ซึ่งเปล่ียนไปเป็น […..] การ
ด าเนินแผนการทีถู่กกาลเทศะและมีมนุษยธรรม
ในการต่อต้าน “การค้าเนือ้หนังของมนุษย์” ซึ่งท า
ก าไรจากความโชคร้ายของผู้อื่น 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัตอ่เวทรีะหวา่ง
ประเทศในเรือ่ง ‘การอพยพยา้ยถิ่นและสนัตภิาพ’,  
21 กมุภาพนัธ ์2017 

 

สิ่งนีเ้ริ่มตน้ดว้ยการเตือนผูป้กครอง และสมาชิกในครอบครวั เก่ียวกบับทบาท
ของตนในฐานะผูคุ้ม้ครองจากนกัคา้มนษุยล์  าดบัแรก  ทกุคนควรไดร้บัการ
สนบัสนนุใหก้ระชากหนา้กาก และประณามการจดัหาแรงงานท่ีผิดกฎหมาย 
เขา้ไปมีสว่นในการรเิริ่มโครงการตา่ง ๆ ท่ีตนเขา้ถึง และท างานดว้ยจิตใจของ
ความเป็นธรรม และเพ่ือสง่เสรมิวิถีทางกฎหมายเพ่ือผูอ้พยพยา้ยถ่ินและผู้
แสวงหาท่ีหลบภยั 
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การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์: 
ช่องทางในการปรับปรุงใหด้ขีึน้ 

 

8. สนับสนุนการร่วมมือกัน 

38. มีการน าเสนอการด าเนินการตามพธีิสารปาเลอร์โม่ ในรูปแบบของ 3Ps เสมอ 
นั่นคือ การปอ้งกนั (Prevention) การคุม้ครอง (Protection) และการด าเนินคดี 
(Prosecution)  สถาบนัระดบัชาตแิละระหว่างประเทศหลาย ๆ แหง่ไดพ้ฒันา
นโยบายและแผนงานของตนตามแนวทางนี ้ นอกจากนัน้ ยงัมี P ท่ีส่ี นั่นคือ การ
เป็นภาคีพนัธมิตร (Partnership) ซึ่งมิไดมี้ความส าคญันอ้ยไปกวา่กนั เพียงแต่
อาจจะยงัคงไมเ่ขม้ขน้พอ  ไม่มีการรว่มมือกนัท างาน หรือแมก้ระทั่งมีการแขง่ขนั
กนัระหวา่งหน่วยงานรฐัดว้ยกนั ซึ่งท าใหน้โยบายและแผนงานท่ีมีความตัง้ใจดี
นัน้ ไมมี่ประสิทธิผล 

 

ในหลาย ๆ กรณี  การขาดการร่วมมือกันระหว่างรัฐ 
หมายถึง ว่าคนจ านวนมากถูกทอดท้ิงไ ว้นอก
กฎหมาย  และไม่มีโอกาสที่จะใช้สิทธิของตน  บีบ
บังคับให้พวกเขาไปสู่สถานะระหว่างการถูกผู้อื่น
แสวงประโยชน์หรือต้องจ านนจนกลายเป็นเหยื่อ
ของการล่วงละเมิด 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารถงึประธานาธิบดีแหง่
ปานามาในวโรกาสของการประชมุสดุยอดของอเมริกา
ครัง้ที ่7, 10 เมษายน 2015 
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น่ีเป็นเรื่องจรงิท่ีเกิดขึน้ระหว่างประเทศ ในประเทศ และในระดบัทอ้งถ่ิน  ความ
ยากล าบากเชน่เดียวกนันีไ้ดล้ดประสิทธิผลของการด าเนินการท่ีกระท าโดย
องคก์รภาคประชาสงัคม 

 

องค์กรระหว่างประเทศ ด้วยการยึดหลักการการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้รับเรียกให้ประสาน
การริเร่ิมโครงการเพื่อต่อต้านเครือข่ายระหว่าง
ประเทศขององค์กรอาชญากรรม ซึ่งดูแลการค้า
มนุษย์ และการค้าผู้อพยพย้ายถ่ินทีผิ่ดกฎหมาย  
การร่วมมือกันท างานเป็นเร่ืองจ าเป็นอย่างชัด
แจ้งในหลาย ๆ ระดับทีเ่กี่ยวข้องกับสถาบัน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ องค์กรของ
ภาคประชาสังคม และโลกการเงิน 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารในโอกาสเฉลมิฉลอง
วนัสนัตสิากล ปี 2015, 8 ธนัวาคม 2014 

 

การมีสว่นรว่มของภาคธุรกิจ และส่ือในกิจกรรมท่ีมีการประสานงานรว่มกนักบั
ภาคสว่นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัคงมีนอ้ยมาก 
 

39. การรว่มมือกนัและการประสานงานระหวา่งสถาบนัในประเทศ และระหวา่ง
ประเทศ มีความส าคญั เพราะเป็นพืน้ฐานในการขจดัการคา้มนษุย ์ และชว่ยท า
ใหกิ้จกรรมของทกุคนเป็นไปอยา่งว่องไว และมีประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ ไมว่า่จะ
เป็นในพืน้ท่ีตน้ทาง ทางผา่น หรือจดุหมายปลายทางก็ตาม 

 

มีความจ าเป็นอีกมาก ทีจ่ะต้องกระท าในเร่ืองของ
การปลุกจิตส านึกของสาธารณชน และก่อให้เกิด
การประสานความพยายามทีด่ีย่ิงขึน้ระหว่าง
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รัฐบาลต่าง ๆ ฝ่ายยุติธรรม เจ้าหน้าทีบั่งคับ
กฎหมาย และนักสังคมสงเคราะห์ 
พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค ากลา่วตอ้นรบัตอ่ทีป่ระชมุ
ใหญ่ครัง้ทีส่องของเครือข่ายนกับวชในยโุรปต่อตา้น
การคา้มนษุยแ์ละการแสวงประโยชน ์(RENATE),  
7 พฤศจิกายน 2016 

 

รฐัควรแบง่ปันขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้มนษุยใ์หก้บัรฐัอ่ืน ๆ และพฒันาการ
แกปั้ญหารว่มกนัโดยการปอ้งกนั การคุม้ครอง และการด าเนินคดี  การรว่มมือ
กนัมากยิ่งขึน้เป็นสิ่งจ  าเป็น รวมถึงการใหค้วามชว่ยเหลือดา้นเทคนิคและดา้น
อ่ืน ๆ แก่บรรดาประเทศท่ีอยูบ่นเสน้ทางการคา้มนษุย ์  เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผล
ยิ่งขึน้ การรว่มมือกนั และการประสานงานนี ้ จะตอ้งรวมถึงภาคประชาสงัคม 
องคก์รศาสนา รวมถึงผูน้  าภาคธุรกิจและส่ือดว้ย 

 

การร่วมมือกันระหว่างบรรดาพระสังฆราช  และ
เจ้าหน้าที่บ้านเมือง  ตามพันธกิจและลักษณะ 
เฉพาะของตน  จนส้ินสุดด้วยการค้นหาหลักปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดเพื่อให้หน้าที่อันละเอียดอ่อนนีบ้รรลุผลนั้น 
เป็นก้าวที่เด็ดเดี่ยว  ซึ่งจะท าให้ตนม่ันใจว่า  ความ
ตั้งใจของรัฐบาลจะไปถึงเหยื่อด้วยวิถีทางที่ตรง 
ทันที  สม ่าเสมอ  มีประสิทธิผล  และจับต้องได้ 

สนัตะปาปาฟรานซิส, ค ากล่าวตอ้นรบัต่อทีป่ระชมุ
ใหญ่ครัง้ทีส่องของเครือข่ายนกับวชในยโุรปต่อตา้น
การคา้มนษุยแ์ละการแสวงประโยชน ์(RENATE),  
7 พฤศจิกายน 2016 
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40. ในขณะท่ีพระศาสนจกัรคาทอลิกไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนท่ีส าคญับางประการ 
เพ่ือใหเ้กิดการประสานงานระหว่างบรรดาสถาบนัตา่ง ๆ ของตนแลว้ ก็ยงัมีเรื่อง
ท่ีสามารถปรบัปรุงใหดี้ขึน้ไดอี้ก  ในพระศาสนจกัรเองนัน้ ความร่วมมือกันท่ีมี
มากขึน้ระหว่างสภาพระสงัฆราชตา่ง ๆ แตล่ะเขตศาสนปกครอง คณะนกับวช 
และองคก์รคาทอลิก ช่วยท าให้แผนงานท่ีมีอยู่ ท่ีมุ่งต่อต้านการค้ามนุษย์มี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ และเกิดแผนงานใหม่ ๆ  สิ่งท่ีช่วยไดอี้กก็คือการท างาน
กับคริสตศาสนาและชุมชนนิกายอ่ืน ๆ และร่วมมือกับผู้ท่ีนับถือศาสนาอ่ืน ๆ 
ดว้ย 

 

การเสวนาบนพืน้ฐานของการเคารพกันด้วย
ความม่ันใจ สามารถน าเอาเมล็ดพันธ์ุแห่งความ
ดี ทีส่ามารถเติบโตไปสู่มิตรภาพ และการร่วมมือ
กันในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการรับใช้คน
ยากจน ผู้ต ่าต้อยที่สุด ผู้สูงวัย โดยการต้อนรับ 
ผู้อพยพย้ายถ่ิน และให้ความใส่ใจต่อผู้ทีถู่ก
ทอดท้ิง  เราสามารถเดินไปด้วยกันเพื่อดูแลกัน
และกัน และดูแลส่ิงสร้างด้วย 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, การเขา้เฝา้ทั่วไประหวา่ง
ศาสนา ในวโรกาสเฉลมิฉลอง 50 ปีของการประกาศค า
แถลงของสงัคายนาวาตกินัที ่2 เรือ่ง “ความสมัพนัธ์แหง่
พระศาสนจกัรกบับรรดาศาสนาทีม่ิใช่คริสตศาสนา” 
(Nostra Aetate), 28 ตลุาคม 2015 
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นอกจากนัน้ การรว่มมือกนัระหวา่งพระศาสนจกัรในพืน้ท่ีตน้ทาง และการกลบั 
คืนสูบ่า้นของผูห้ลดุพน้จากการคา้มนษุย ์ สามารถปรบัปรุงแผนการกลบัคืนสู่
สงัคมใหดี้ยิ่งขึน้ได ้

 
 

9. การสนับสนุนผู้หลุดพ้นจากการคา้มนุษย ์
 

41. การชว่ยผูห้ลดุพน้จากการคา้มนษุยใ์หก้ลบัคืนสูส่งัคม มิใชเ่รื่องง่าย ๆ เพราะ
พวกเขาตอ้งทกุขท์รมานจากบาดแผลในใจ 

 

หน้าที่ของ  “นักมนุษยธรรมและนักสังคม
สงเคราะห์ [....]  คือการให้การต้อนรับเหยื่อ
ด้วยความอบอุ่นแบบมนุษย์   และให้มีความ
เป็นไปได้ในการสร้างชีวิตใหม่ 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัตอ่ผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุระหวา่งประเทศเรื่องการต่อตา้นการคา้มนษุย์, 
10 เมษายน 2014 

 

ความตอ้งการของพวกเขาเริ่มตน้ดว้ยความตอ้งการดา้นกายภาพ จิตวิทยา และ
ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ  พวกเขาตอ้งการการเยียวยาบาดแผลทางใจ การตีตรา 
และการถกูแยกออกจากสงัคม 

 

พวกเขาเป็นมนุษย์  ข้าพเจ้าเน้นเร่ืองนี ้ พวกเขา
ซึ่งก าลังร้องขอความเป็นปึกแผ่นหน่ึงเดียวและ
ความช่วยเหลือ  พวกเขาต้องการการกระท าเร่ง 
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ด่วน แต่เหนืออื่นใด พวกเขาต้องการความเข้าใจ
และความกรุณาด้วย 
พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัตอ่ผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุใหญ่ของสมณสภาเพือ่การอภิบาลผูอ้พยพ
ยา้ยถิ่นและผูเ้ดนิทางทอ่งเทีย่ว, 24 พฤษภาคม 2013 

  

ผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพตอ้งการการอบรมโดยเฉพาะ เพ่ือจะไดว้ินิจฉยัอาการ
และเพ่ือรกัษาท่ีมีลกัษณะเฉพาะของการคา้มนษุย ์ ซึ่งแมว้า่จะมีหลายมิติก็ตาม  
มีสิ่งทา้ทายดา้นการปฏิบตัมิากมาย  เหย่ือเรียกรอ้งความชว่ยเหลือในการช าระ
หนีส้ิน หาท่ีพกัท่ีมั่นคง เรียนรูท้กัษะใหม ่ๆ หาและไดง้านท่ีเหมาะสมท า  กระนัน้
ก็ดี ผูห้ลดุพน้จากการคา้มนษุยม์กัจะถกูมองขา้ม ปฏิเสธ ลงโทษ หรือแมก้ระทั่ง
ตกเป็นแพะรบับาป ราวกบัว่าสิ่งท่ีนา่อายซึ่งพวกเขาถกูบงัคบัใหก้ระท านัน้ท่ีจรงิ
เป็นความผิดของพวกเขาเอง 

 

42. รฐัควรก าหนดหรือปรบัปรุงแผนการและกลไกในการคุม้ครอง การฟ้ืนฟ ูและน า
เหย่ือกลบัคืนเขา้สูส่งัคมและจดัสรรใหพ้วกเขาไดร้บัทรพัยากรทางเศรษฐกิจท่ี
ยดึมาจากนกัคา้มนษุย ์

 

ส่ิงแรกทีเ่หยื่อต้องการคือการฟ้ืนฟู และการกลับ 
คืนสู่สังคม  ทุกสังคมได้รับเรียกให้ตระหนักมาก
ขึน้ในเร่ืองนี ้ โดยเฉพาะในเร่ืองกฎหมายของ
ประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อจะได้สามารถ
ให้หลักประกันว่า นักค้ามนุษย์จะถูกน าตัวเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม และต้องมีการน ารายได้ที่
ไม่เป็นธรรมของพวกเขาไปท าการฟ้ืนฟูเหยือ่ 
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พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าแถลงถงึ “การประชมุ
สดุยอดผูพ้พิากษาในเรื่องการคา้มนษุย ์และองคก์ร
อาชญากรรม”, 3 มิถนุายน 2016 และค าปราศรยัตอ่
ทีป่ระชมุใหญ่ของสถาบนัวทิยาศาสตร์สงัคมแหง่ 
สนัตะส านกั, 18 เมษายน 2015 

 

ท่ีพกัและงานท่ีเหมาะสมเป็นความส าคญัล าดบัแรก รวมทัง้การเขา้ถึงบรกิาร
ตา่ง ๆ ของนกัสงัคมสงเคราะห ์นกัจิตวิทยา นกับ าบดั ทนายความ ผูป้ฏิบตังิาน
ดา้นการแพทย ์ บคุลากรของแผนกฉกุเฉินของโรงพยาบาล และนกัวิชาชีพอ่ืน ๆ  
บรรดาคนเหลา่นีต้อ้งการการอบรมเพ่ือใหร้บัรู ้และตอบสนองตอ่ความตอ้งการท่ี
ซบัซอ้นของบคุคลท่ีถกูคา้มนษุย ์  เม่ือผูห้ลดุพน้ตอ้งการอยูใ่นประเทศจดุหมาย
ปลายทาง พวกเขาตอ้งการการเขา้ถึงการศกึษาและแผนการท่ีมีคณุภาพท่ีมุง่ให้
พวกเขาสามารถกลบัคืนสูส่งัคมและอาชีพของตนได ้
 

การตอบสนองขัน้พืน้ฐานอยู่ทีก่ารสร้างโอกาสเพื่อ
การพัฒนาคนทัง้ครบ เร่ิมต้นด้วยการศึกษาทีมี่
คุณภาพ  น่ีคือประเดน็หลัก  การศึกษาทีมี่คุณภาพ
ตัง้แต่วัยเดก็แรกเร่ิม เพื่อก่อให้เกิดโอกาสต่อเน่ือง
ส าหรับการเจริญเติบโตด้วยการท างาน การศึกษา
และการท างาน 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารทางวดิีทศัน์ถงึผูเ้ขา้ร่วม
เวทรีะหวา่งประเทศในเรื่องการเป็นทาสสมยัใหม่,  
7 พฤษภาคม 2018 
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ตอ้งจดัใหมี้เสน้ทางเพื่อการกลบัคืนสูค่รอบครวั 

มิติครอบครัวในกระบวนการหวนกลับคืนจะต้อง
ไม่ถูกมองข้าม 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัตอ่ผูเ้ขา้ร่วม
เวทรีะหวา่งประเทศในเรื่องการอพยพยา้ยถิ่นและ
สนัตภิาพ, 21 กมุภาพนัธ ์2017 

 

จ าเป็นจะตอ้งใสใ่จเป็นพิเศษตอ่ผูห้ลดุพน้ท่ีมีปัญหาดา้นอารมณห์รือสขุภาพจิต
ในระยะยาว หรือการตดิสารเสพตดิ  เหนือสิ่งอ่ืนใด ไมว่า่จะใชม้าตรการทาง
ปฏิบตัิอยา่งไร ผูห้ลดุพน้เหล่านีเ้ป็นมนษุย ์และควรรูส้ึกเสมอวา่พวกเขาจะไดร้บั
การปฏิบตัิดว้ยความเคารพอยา่งสงูสดุ 

 

43. พระศาสนจักรท้องถ่ิน  คณะนักบวช  และองคก์รท่ีไดร้ับแรงบันดาลใจจาก
คาทอลิก  ซึ่งไดน้  ารอ่งดว้ยแผนงานสนบัสนนุผูห้ลดุพน้จากการคา้มนุษย ์ไดร้บั
การกระตุน้จากพระสนัตะปาปาฟรานซิส  ใหส้ง่เสรมิ  และใชค้วามพยายามดา้น
วิชาชีพของตน  และประสานงานกันใหดี้ยิ่งขึน้  ในขณะท่ีเตือนผู้อ่ืนเก่ียวกับ
ความรบัผิดชอบของตน 

 

กระนัน้ก็ดี ข้าพเจ้าต้องการเอ่ยถึงความพยายาม
อย่างใหญ่หลวง ซึ่งบ่อยครัง้ กระท าอย่างเงียบ
เชียบมาตลอดเวลาหลายปี โดยเฉพาะอย่างย่ิง
คณะนักบวชหญิงที่ให้การสนับสนุนเหยือ่ 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารวนัสนัตสิากล 2015, 
8 ธนัวาคม 2014 
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พระศาสนจักรอุทิศตนเพื่อปลุกจิตส านึกถึง  
ความจ าเป็นมากขึน้ ทีจ่ะสนับสนุนเหยือ่ของ
อาชญากรรมเหล่านี ้ โดยการเดินเคียงข้างพวก
เขาบนเส้นทางของการกลับคืนสู่สังคม และการ
ฟ้ืนฟูศักดิ์ศรีมนุษย์ของพวกเขา  พระศาสนจักร
รู้สึกขอบคุณส าหรับความพยายามทุกอย่างที่
กระท าเพื่อน ายาแห่งความรักเมตตาของพระเจ้า 
ไปสู่ผู้ทนทุกข์  เพราะน่ีถือเป็นก้าวส าคัญในการ
เยียวยาและฟ้ืนฟูสังคมโดยรวมด้วย 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, ค าปราศรยัตอ่ ‘กลุม่ซานตา 
มาร์ธา’, 9 กมุภาพนัธ ์2018 

 

ผูท้  างานอภิบาลท่ีรบัใชผู้ห้ลดุพน้จากการคา้มนษุย ์ ควรตระหนกัในความส าคญั
ท่ีจะตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณของพวกเขาดว้ยเสมอ โดยรบัรูถ้ึง
พลงัการเยียวยาของความเช่ือ ซึ่งศีลมหาสนิทและศีลแหง่การคืนดีกนัมอบให้
เป็นพิเศษแก่ชาวคาทอลิก 

 

พระศาสนจักร […..] มีหน้าทีที่จ่ะแสดงให้ทุกคน
เหน็หนทางแห่งการกลับใจ ซึ่งช่วยเราให้เปล่ียน
วิธีทีเ่รามองเพื่อนบ้านของเรา ให้รับรู้ว่ามนุษย์
ทุกคนนัน้เป็นพี่น้องในครอบครัวมนุษย์ของเรา 
และรับรู้ถึงศักดิ์ศรีที่แท้จริงของเขาในความเชื่อ
และเสรีภาพ 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารวนัสนัตสิากล 2015,  
8 ธนัวาคม 2014 
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โดยการเป็นประจกัษ์พยานต่อความรกัเมตตาของพระเจา้ ความเช่ือยงัมีส่วน
รว่มตอ่การกลบัใจ  และการฟ้ืนฟขูองผูก้ระท าผิดการคา้มนษุยด์ว้ย 
 

เราคริสตชนเชื่อและรู้ว่า การกลับคืนพระชนม์ชีพ
ของพระคริสต์ เป็นความหวังทีแ่ท้จริงของโลก 
เป็นความหวังทีไ่ม่ท าให้ผิดหวัง  เป็นพลังของ
เมล็ดข้าวสาลี เป็นพลังของความรักทีถ่่อมตัวและ
เสียสละตัวเองจนถึงที่สุด และดังนัน้ จึงได้ฟ้ืนฟู
โลกอย่างแท้จริง  พลังนีย้ังคงก่อให้เกิดผลใน
ปัจจุบันในร่องรอยของประวัติศาสตร์ ทีเ่กิดรอย
เพราะการกระท าอันอยุติธรรมและความรุนแรง
มากมาย  พลังทีเ่กิดผลแห่งความหวังและศักดิ์ศรีที่
มีการลิดรอนและการกีดกัน ความหิวโหย และการ
ว่างงาน ทีซึ่่งมีผู้อพยพย้ายถ่ินและผู้ลีภ้ัย (บ่อย ๆ 
มักถูกปฏิเสธโดยวัฒนธรรมท้ิงขว้างในปัจจุบัน) 
และผู้ตกเป็นเหยือ่ของการค้ายาเสพติด การค้า
มนุษย์ และรูปแบบการเอาคนลงเป็นทาสในยุค
ร่วมสมัย 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารในโอกาสอวยพรแก่โรม
และโลก, วนัอสีเตอร์, 1 เมษายน 2018 
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10. การส่งเสริมการกลับคนืสู่สังคม 
 

44. หลงัจากท่ีผูถ้กูคา้มนษุยไ์ดร้บัการปลดปล่อย และสง่กลบัคืนสูพื่น้ท่ีตน้ทาง  
ก็จ  าเป็นจะตอ้งมีการกลับคืนสู่สงัคมแต่แผนงานดงักล่าวทัง้ในระดบัประเทศ
และระหวา่งประเทศมีไมค่อ่ยมากแผนงานท่ีมีอยูจ่  านวนนอ้ยนีต้า่งก็มกัเป็นการ
ส่งกลบัคืนอย่างเรง่รีบและดว้ยการบงัคบั โดยไม่คอ่ยค านึงถึงอปุสรรค และแม้ 
กระทั่งอนัตรายของการส่งกลับ  ประเทศจุดหมายปลายทางควรเคารพความ
รบัผิดชอบของตนในการอนญุาตใหผู้ห้ลดุพน้จากการคา้มนษุย ์สามารถพ านกั
อาศยัในประเทศได ้รวมถึงใหค้วามช่วยเหลือดา้นจิตวิทยา และทางเลือกในการ
ท ามาหากินก่อนท่ีจะมีการสง่พวกเขากลบั 

 

45. การกลบับา้นของผูห้ลดุพน้จากการคา้มนษุย ์  ไม่ว่าจะโดยการส่งกลบัจากตา่ง 
ประเทศ หรือโยกยา้ยภายในประเทศบา้นเกิดเอง  จะตอ้งไม่เป็นการบังคับ  
ในทางตรงกันขา้ม  จะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนอย่างเต็มท่ีตอ่ผูห้ลดุพน้จากการคา้
มนุษย ์ ซึ่งเลือกท่ีจะเดินทางกลับบา้น  “ในประเทศท่ีพฒันานอ้ยกว่า  ซึ่งเป็น
ประเทศตน้ทางของเหย่ือส่วนใหญ่  จ าเป็นจะตอ้งพฒันากลไกท่ีมีประสิทธิผล
มากขึน้เพ่ือปอ้งกนัการคา้มนษุย ์ และตอ้นรบัเหย่ือกลบัคืนสู่สงัคม”27 พวกเขา
จะตอ้งไดร้บัหลกัประกันว่าจะเดินทางกลับไดโ้ดยปลอดภัย   ไดร้บัความช่วย 
เหลืออย่างเหมาะสมในพืน้ท่ีตน้ทางของตน  และไดร้ับการคุม้ครองอย่างมี
ประสิทธิผลจากการถกูคา้มนษุยอี์กครัง้ หรือถกูลา้งแคน้หรือคกุคามโดยนกัคา้

                                                           
27  พระสนัตะปาปาจอหน์ ปอล ท่ี 2, จดหมายถงึพระอคัรสงัฆราช ยงั หลยุส ์ตอแรง ในโอกาสการ
ประชมุระหวา่งประเทศ เรือ่ง “การเอาคนลงเป็นทาสในศตวรรษที ่21– มิตดิา้นสทิธิมนษุยชนของ
การคา้มนษุย”์, 15 พฤษภาคม 2002 
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มนุษย ์ ตอ้งใหมี้บริการดา้นการสนบัสนุนต่อผูห้ลุดพน้ และครอบครวัของเขา  
การฝึกอาชีพและความสามารถในการเขา้ถึงการท างานเป็นสิ่งท่ีส  าคญัอย่างยิ่ง 

 

ส าหรับผู้ที่ตัดสินใจกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอน 
ข้าพเจ้าต้องการเน้นถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาแผนการสนับสนุน  การกลับคืนสู่สังคม
และอาชีพด้วย 

พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารเนือ่งในวนัสากลเพือ่ 
ผูอ้พยพยา้ยถิ่นและผูล้ีภ้ยั ครัง้ที ่104 ปี 2018,  
14 มกราคม 2018 
 

หากขาดการสนบัสนนุการกลบัคืนสูส่งัคมอย่างครบถว้น เสน้ทางการคา้มนษุยท่ี์
โหดรา้ยก็ไมอ่าจถกูก าจดัใหห้มดไปได ้ หรือการตีตราและความทกุขท์รมานก็จะ
ไมถ่กูทิง้ไวข้า้งหลงั และผูห้ลดุพน้จากการคา้มนษุยก็์จะไมไ่ดร้บัโอกาสท่ีจะ
ด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมกบัสิทธิมนษุยชนและศกัดิศ์รีของตน 

 

46. แผนการกลบัคืนสูส่งัคมส าหรบัผูห้ลดุพน้จากการคา้มนษุย ์ ควรรวมมิติดา้นจิต
วิญญาณดว้ยเสมอ ซึ่งถือเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการพฒันามนษุยท์ัง้ครบ 
ซึ่งเป็นเปา้หมายสดุทา้ยสงูสดุของพวกเขา  มิตดิา้นจิตวิญญาณนี ้ ควรไดร้บั
การบรูณาการอย่างครบถว้นในกิจการขององคก์รท่ีไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก
คาทอลิก และองคก์รศาสนาท่ีรบัใชผู้ห้ลดุพน้จากการคา้มนษุยด์ว้ยความใจ
กวา้ง 
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บทสรุป 
 

47. “ขา้พเจา้รูส้กึเจ็บปวดเสมอ เม่ือคนจ านวนมากตกเป็นเหย่ือของการคา้มนษุย์
รูปแบบตา่ง ๆ  ขา้พเจา้ปรารถนาวา่ เราทกุคนจะไดย้ินเสียงรอ้งของพระเจา้วา่ 
‘นอ้งของเจา้อยูท่ี่ไหน?’ (ปฐก4:9)  นอ้งชายหรือนอ้งสาวของเจา้ท่ีตกเป็นทาส
อยูท่ี่ไหน?  ขอใหเ้ราอยา่เสแสรง้ และหนัมองไปทางอ่ืน  มีการรว่มกระท าผิด
มากกวา่ท่ีเราคิด  ประเดน็นีเ้ก่ียวขอ้งกบัทกุคน”28 
 

พระสนัตะปาปาภาวนาวา่ “พระเจา้ทรงชว่ยปลดปล่อยทกุคนท่ีถกูคกุคาม ไดร้บั
บาดเจ็บ หรือถกูปฏิบตัมิิชอบโดยการคา้มนษุย ์และทรงน าความบรรเทาใจมาสู่
ผูท่ี้หลดุพน้จากภาวะท่ีไมมี่ความเป็นมนษุยน์ัน้”  พระองคเ์รียกรอ้งเราแตล่ะคน
และทกุคน “ใหเ้ปิดตาของเรา ใหเ้ห็นความทกุขย์ากของผูท่ี้ถกูลิดรอนศกัดิศ์รี
และเสรีภาพทัง้สิน้ของตน และไดย้ินเสียงรอ้งขอความชว่ยเหลือจากพวกเขา”29 

ตามขอ้เตือนใจและการสนบัสนนุอย่างตอ่เน่ืองของพระสนัตะปาปาฟรานซิสนี ้
ขอใหแ้นวทางการอภิบาลเหลา่นี ้เป็นกรอบส าหรบัการวางแผน การก าหนด การ
ด าเนินการ และการประเมินผลกิจการทัง้มวลท่ีมุง่สูเ่ปา้หมายส าคญัเรง่ ดว่นใน
การเอาชนะการคา้มนษุย ์  ในขณะท่ีวตัถปุระสงคเ์ฉพาะหนา้คือการปลดปล่อย
และการฟ้ืนฟทูกุคนท่ีตกอยูใ่นปัญหาการคา้มนษุย ์ เปา้หมายสดุ ทา้ยคือการรือ้
และขจดัการหลอกลวง การวางกบัดกัลอ่ การครอบง า และการแสวงประโยชนท่ี์

                                                           
28  พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สมณลขิิตเตอืนใจ ‘ความชืน่ชมยนิดใีนการประกาศข่าวด’ี, 24 
พฤศจิกายน 2013, ขอ้ 211 
29  พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารถงึสภาพระสงัฆราชคาทอลกิแหง่องักฤษและเวลส ์ในวนัแห่ง
ชีวติ, 17 มิถนุายน 2018 (บทแปลอยา่งไมเ่ป็นทางการ) 
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ชั่วรา้ยและเป็นความบาปมากท่ีสดุนี ้ “หนา้ท่ีอนัยิ่งใหญ่นี ้ซึ่งเรียกรอ้งความกลา้
หาญ ความอดทน และความเพียรพยายาม เรียกรอ้งความพยายามรว่มกนั
ระดบัโลกจากบคุคลฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีประกอบกนัเป็นสงัคม  พระศาสนจกัรตอ้งมี
บทบาทในเรื่องนีด้ว้ย”30 

  

                                                           
30  พระสนัตะปาปาฟรานซิส, สารทางวดิทีศันถ์งึผูเ้ขา้ร่วมเวทรีะหว่างประเทศในเรือ่งการเอาคน
ลงเป็นทาสสมยัใหม่, 7 พฤษภาคม 2018 
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บทภาวนา 
 

ขา้แตพ่ระบิดาเจา้สวรรค์ ลูกขอขอบพระคณุพระองค ์ส าหรบัตวัอยา่งของ
นกับญุโจเซฟิน บาคตีา ผูเ้ป็นแรงบนัดาลใจ 

 

ขา้แตท่่านนกับญุโจเซฟิน บาคตีา ท่านตกเป็นทาสตัง้แต่ยงัเป็นเด็ก   
ทา่นถูกซือ้และขาย ถูกปฏิบตัอิย่างโหดรา้ย  
เราวอนขอทา่นโปรดวงิวอนเพือ่ทกุคน ทีต่ดิกบัในการคา้มนษุย ์และการเป็นทาส 
ขอใหผู้ท้ีจ่บัพวกเขาไดป้ลดปลอ่ยพวกเขาไป และขอใหค้วามชั่วรา้ยนีถู้กลบออก
จากโลกใบนีด้ว้ย 

 

ขา้แตท่่านนกับญุโจเซฟิน บาคตีา  
เมือ่ทา่นไดร้บัเสรีภาพ ทา่นมิไดป้ลอ่ยใหค้วามทกุข์ทรมานก าหนดชีวิตของทา่น 
ทา่นเลอืกหนทางแหง่ความเมตตากรุณาและความใจกวา้ง 
โปรดช่วยผูท้ีต่าบอดเพราะความโลภและความก าหนดั  
ผูท้ีย่  ่ายสีทิธิมนษุยชน และศกัดิศ์รีของพีน่อ้งชายหญิงของเขา 
โปรดช่วยพวกเขาไดห้กัโซ่ตรวนแหง่ความเกลยีดชงัของตน  
เพือ่กลบัมาเป็นมนษุย์อย่างสมบูรณ์อกีครัง้หนึ่ง  
และเลยีนแบบอย่างความเมตตาและความใจกวา้งของท่าน 
 

ขา้แตท่่านนกับญุโจเซฟิน บาคตีา ผูเ้ป็นทีร่กั   
เสรีภาพของทา่นชกัน าทา่นมาหาพระคริสตเจา้ และพระศาสนจกัรของพระองค์ 
เมือ่พระเจา้ทรงเรียกทา่นเขา้สูช่ีวตินกับวชเป็นซิสเตอร์คณะคานอสเชีย่น  
ทา่นปฏิบตัเิมตตาธรรม ความกรุณา และความสภุาพยนิดอีนัยิ่งใหญ่ในกระแส
เรียกของท่าน  
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ขอไดโ้ปรดช่วยเราใหเ้ลยีนแบบอยา่งทา่นเสมอ 
โดยเฉพาะเมือ่เรารูส้กึว่าถูกประจญใหห้นัเหออกไป  
และไม่ใหค้วามช่วยเหลือ ปฏิเสธผูอ้ืน่ หรือแมก้ระทั่งลว่งละเมิดพวกเขา  
ไดโ้ปรดวงิวอนส าหรบัเรา เพือ่วา่พระคริสตเจา้จะเตมิหวัใจเราดว้ยความชืน่ชมยนิด ี
ดงัเช่นทีพ่ระองคท์รงเตมิเตม็หวัใจของทา่น 
 

ขา้แตพ่ระเจา้ผูท้รงความรกั  
โปรดทรงทอแสงอนัเมตตาของพระองคม์าสูโ่ลกทียุ่ง่เหยงิของเรา 
ขอใหแ้สงนัน้ส่องสวา่งไปทั่วเงาแหง่ความมืด  
น าความรอดมาสูผู่บ้ริสทุธิ ์ทีท่นทกุข์ทรมานจากการลว่งละเมิดดว้ยความบาป 
น าการกลบัใจมาสูว่ญิญาณทีห่ลงทาง ทีก่กัขงัและแสวงประโยชนจ์ากพวกเขา 
โปรดใหเ้ราทกุคนมีความเขม้แข็งทีจ่ะเตบิโตในเสรีภาพ ดว้ยความรกัใน
พระองคอ์ย่างแทจ้ริง เพือ่เราแตล่ะคน และเพือ่บา้นร่วมกนัของเรา 
 

อาแมน 
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ส าหรบัความคดิและแหลง่ท่ีมา สามารถคน้หาไดจ้ากเว็บไซต ์M&R ใน “Trafficking & 
Slavery” https://migrants-refugees.va/trafficking-slavery/  หากทา่นมีขอ้คดิเห็น
หรือค าถามเก่ียวกบั แนวทางนี ้หรือตอ้งการแบง่ปันเรื่องราวและรูปภาพกิจกรรมใน
เนือ้หานีซ้ึ่งทา่นมีสว่นเก่ียวขอ้ง กรุณาเขียนสง่ไปท่ี info@migrants-refugees.va 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


