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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาเรื่อง  “การคาหญิงขามชาติและบันทึกขอตกลง เร่ืองแนวทางปฏิบัติรวมกัน: 
วิเคราะหจากมุมมองแนวสตรีนิยม”  คร้ังนี้  ไดใชแนวคิดทางสตรีนิยมเพื่ออธิบายการคาหญิง 
ประกอบกับ  1) วิเคราะหเร่ืองระดับของความรุนแรง คือ ความรุนแรงทางตรง  เปนความรุนแรง    
ที่สามารถสัมผัสไดทางกายภาพ ความรุนแรงเชิงโครงสราง คืออคติทางเพศที่กอใหเกิดการเลือก
ปฏิบัติในสังคม และความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม คือส่ิงที่ครอบงําอยูในระบบคิด โดยการเชื่อมโยง
ความรุนแรง  3   ระดับกับแนวคิดความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมระหวางหญิงชาย  และ        
2)  วิเคราะหกระบวนการทําใหเปนสินคา รวมกับการวิเคราะหเนื้อหาของ  “บันทึกขอตกลงฯ      
เร่ือง  แนวทางปฏิบัติรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคาเด็กและ
หญิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546”  ของประเทศไทย 
 ที่ผานมาการแกปญหาการคาประเวณี มักเปนวิธีการปราบปรามจับกุมผูกระทําความผิด 
ซ่ึงรวมถึงผูคาประเวณีดวย และการทําใหการคาประเวณีเปนเรื่องถูกกฎหมายก็ไมมีหลักประกันวา
จะไมมีการบังคับคาประเวณี กฎหมายที่เครงครัดเพียงอยางเดียวไมสามารถแกไขปญหา   แตกลับมี
การเพิ่มจํานวนผูที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศของผูหญิงและเด็ก 
สงผลใหองคการสหประชาชาติรณรงคใหประเทศภาคีรวมมือกันในการขจัดอาชญากรรมคามนุษย
ขามชาติ ซ่ึงประเทศไทยไดรวมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองคกรและพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะ
การคาหญิงและเด็ก   ทั้งนี้  รัฐบาลของประเทศภาคีตองกลับมาพิจารณาแกไขกฎหมายที่ละเมิด   
สิทธิมนุษยชนของผูที่ตกเปนเหยื่อจากการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศ และหาแนวทาง
การแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 บันทึกขอตกลงฯ   ของประเทศไทย     และประเทศเพื่อนบานใหความสําคัญกับ               
1) สิทธิมนุษยชนของเหยื่อ   2) การทํางานโดยสหวิชาชีพ   3) การแยกแยะทําความเขาใจประเด็น
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การคามนุษยและการคาประเวณีใหชัดเจน เพราะความตระหนักถึงสิทธิการตัดสินใจของผู
คาประเวณีที่ไมไดเปนเหยื่อของการคามนุษย 
 บทเรียนจากการทํางานชี้ใหเห็นขอจํากัดหลายประการที่ทําใหไมสามารถชวยเหลือเหยื่อ
จากการคามนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ   จึงมีการจัดทํา  (ราง)  พระราชบัญญัติปองกันและ     
ปราบปรามการคามนุษย   รวมทั้งจัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงบันทึกขอตกลงฯ  (ฉบับแมแบบ)      
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานในอนาคต การศึกษาครั้งนี้จึงเปนเพียงการศึกษาในเบื้องตน 
เพราะอยูในชวงเวลาที่มีกระบวนการปรับปรุงบันทึกขอตกลงฯ   ซ่ึงผูที่มีความสนใจในประเด็น     
ที่เกี่ยวของจะไดทําการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้นตอไป 
 สําหรับการศึกษาครั้งนี้ พบขอจํากัดในการทํางานตามแนวทางของบันทึกขอตกลง ดังนี้ 
1)  ขอจํากัดที่เกี่ยวกับตัวบทบันทึกขอตกลงฯ ที่ยังมีชองวางในทางปฏิบัติ  เชน ไมมีแนวทางที่       
ชัดเจนในการปฏิบัติกับเหยื่อที่เปนบุคคลไรสัญชาติ   2) ขอจํากัดทางกฎหมายของประเทศไทย      
ที่ยังไมมีการประกาศใชกฎหมายการคามนุษยโดยตรง ทําใหไมสามารถดําเนินคดีกับผูกระทําผิด  
ในขอหาฐานคามนุษยไดแตตองเลือกใชกฎหมายอื่นที่เปนองคประกอบแทน  เชน พ.ร.บ. มาตรการ
ในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ร.บ.คนเขาเมือง เปนตน 3) ขอจํากัดในระดับ
องคกร  อาทิเชน  หลายหนวยงานยังขาดทรัพยากรในการทํางาน   ซ่ึงโดยมากเปนภารกิจเพิ่มจาก
หนาที่รับผิดชอบเดิม  เชน  ไมมีงบประมาณใหกับเจาหนาที่ตํารวจในการดําเนินคดีเกี่ยวกับการ   
คามนุษย  รัฐไมสนับสนุนงบประมาณใหกับสถานสงเคราะหที่มีไมเพียงพอตอการรองรับเหยื่อจาก
การคามนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ  กฎระเบียบปฏิบัติขององคกรยังไมเอื้อตอการปฏิบัติตาม   
แนวทางของบันทึกขอตกลงฯ  เปนตน  4) ขอจํากัดในระดับผูปฏิบัติงาน ยังขาดความเขาใจในเรื่อง
บันทึกขอตกลงฯ  และประเด็นการคามนุษย สงผลใหมีการละเมิดซํ้าตอเหยื่อ  เชน ยังคงมีการ
ดําเนินคดีกับเหยื่อ (พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  ม.5-6) ไมมีการคัดแยกเหยื่อจาก
แรงงานตางชาติเขาเมืองโดยไมไดรับอนุญาต (พ.ร.บ. คนเขาเมือง) จากสาเหตุดังกลาวทําใหการ
ทํางานแบบสหวิชาชีพยังขาดความคลองตัวและความเขาใจที่ตรงกัน 
 การศึกษาครั้งนี้ ไดมีขอเสนอแนะในระยะยาว หรือในเชิงโครงสราง ดังนี้ 
 จากการที่ผูหญิงและเด็กถูกแบงกลุมตามสิทธิความเปนพลเมืองของประเทศ หรือตาม
สัญชาติที่สังกัดอยู หรือภูมิลําเนาที่อาศัย รัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวของในฐานะประเทศตนทาง
ตองจริงจังกับการแกไขปญหาการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศ โดยการ 

1. การแกไขปจจัยปญหาทางเศรษฐกิจ ใหมีการพัฒนานโยบาย โครงการ และการ
สนับสนุนงบประมาณอยางเทาเทียมในทุกพื้นที่ของประเทศ 
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2. การแกไขปจจัยปญหาทางการเมือง คือ ใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง และ
สามารถตรวจสอบความโปรงใสของขาราชการได รัฐบาลของแตละประเทศตองยอมรับความ  
แตกตางทางชาติพันธุ เพื่อยุติความขัดแยงทางอาวุธ หรือสงครามกลางเมือง 

3. การแกไขปจจัยปญหาทางสังคม คือ รัฐบาลตองพัฒนาปจจัยพื้นฐานทางสังคม เชน 
สนับสนุนสงเสริมใหมีสถาบันการศึกษา สถานพยาบาล ที่มีมาตรฐานเทาเทียมกันในทุกพื้นที่ 

4. การแกไขปจจัยปญหาทางวัฒนธรรม คือ การปรับเปลี่ยนทัศนะคติของคนในชาติ 
เชน  อคติทางเชื้อชาติ (Race) ชาติพันธุ (Ethnic) ชนชั้น (Class) อายุ (Age) เพศสภาวะ 
(Gender) และการปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกันระหวางหญิงชายใน        
ทุก ๆ  มิติ  โดยเฉพาะมิติทางเพศวิถี (Sexuality) เนื่องจากการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชน    
ทางเพศไมไดมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจตออาชญากรในขบวนการคามนุษยเพียงกลุมเดียว        
แตเปนผลประโยชนของผูที่มีอํานาจในสังคมที่มีระบบความคิดแบบชายเปนใหญดวย 

ทั้งนี้  การทําใหเกิดการพัฒนาในภูมิภาคนี้รวมกัน จะเปนการขจัดปญหาการเลือกปฏิบัติ
ตอคน  กลุมตาง  ๆ   ลดความเหลื่อมลํ้าทางการพัฒนาระหวางประเทศในทุกมิติ   ซ่ึงหากวา    
ประชาชนสามารถมีชีวิตอยูไดอยางปลอดภัยตามหลักสิทธิมนุษยชน  ก็จะเปนการลดความตองการ
ในการโยกยายถ่ินที่เปนปจจัยเส่ียงสําคัญตอการตกเปนเหยื่อจากการคามนุษยดวย 
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ABSTRACT 
 

 This study is “A Feminist Analysis of Transnational Trafficking in Women and 
Memorandums of Understanding” through use of feminist perspectives to (1) describe the 
phenomenon of trafficking in women (2) analyze levels of violence, and (3) analyze the process 
of the commodification of women. This includes direct violence, which can be felt physically, 
structural violence, which includes sexual bias that creates social discrimination, and cultural 
violence, which dominates peoples’ ways of thinking. The study links these three levels of 
violence with the unequal power relations between men and women. It also analyzes the text of 
Thailand’s Memorandum of Understanding (MOUs) on Cooperation between Multisectoral Units 
on the Trafficking of Women and Children of 2003 (Volume II).  
 In the past, a common approach in dealing with the problem of prostitution was to arrest 
those who are related to the business, including women in prostitution themselves.  Another 
approach has been to legalize prostitution, but this does not necessarily guarantee an end to forced 
prostitution.  However, this strict law did not eradicate the problems. Instead there are ever 
increasing numbers of women in prostitution. This has lead the United Nations (UN) to voice 
concern and urge member countries to collaborate in dealing with human traffickers. Thailand is a 
party to the  International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children 
and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and 
Children.  Countries that are party to these conventions must revise and reform national laws that 
are found to be in violation of the human rights of sex trafficking victims, and must develop 
concrete solutions to the problem of sex trafficking.   
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 The focus of the MOU between Thailand and its neighboring countries is on (1) the 
human rights of trafficking victims, (2) the use of multi-disciplinary teams, and (3) recognizing 
the differences between human trafficking and prostitution.   
 From the lessons learned, the limits to helping victims of trafficking, such as 
distinguishing trafficking victims from migrant laborers, have led to the drafting of the 
“Prevention and Suppression of Human Trafficking Act” and the establishment of a committee to 
adjust the MOU to increase it’s effectiveness.   
 This is a preliminary study, as the MOU is currently being adjusted.  Those interested 
should conduct further study of the MOU.   

The study reveals that there are limitations to the work of the multidisciplinary teams, as 
follows: (1) there is no clear way to deal with trafficking victims who are stateless. (2) There are 
limits to Thai law, in that there are currently no anti-trafficking laws. Officers have to use other 
related laws instead of anti-trafficking laws.  (3) There are limits at the organizational level, for 
example, the government does not provide enough facilities and mechanisms to support anti-
trafficking work.  Budgets are lacking, as are proper shelters for victims.  Both government and 
NGO procedures do not support the MOU process.  (4)  There are personal limits, such as lack of 
understanding of human trafficking ideology and the MOU process.  In addition, there are biases 
against victims, who are seen as illegal migrants and criminals.  These limitations impede the 
ability of multidisciplinary teams to work smoothly and collaboratively.   

The researcher has the following structural recommendations.  Women and children are 
divided into different citizenship categories, depending on where they are from.  Governments 
must be serious in solving the problem of sex trafficking by doing the following:  

1) Address economic factors, and develop policies and projects, providing budgets in  
 every area equally.   
2) Policy factors: promote people’s participation in politics, and make politics  
 transparent.  Political factors: state governments must accept ethnic differences and  
 stop armed conflicts. 
3) Social factors: develop the ability to meet basic needs, for example, provide equal  
 access to education and health services in every area. 
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4) Cultural factors: change peoples’ biases on race, ethnicity, class, age, and gender,  
 and address unequal power relations between women and men, especially in the  
 dimension of sexuality.  This is because sex trafficking is a symptom of the  
 patriarchal system. 

 If development is to occur in this region, discrimination must be eliminated, and 
differences in levels of development between countries must be addressed.  People must be able 
to live in safety, in accordance with human rights standards.  This will lead to a decrease in 
migration, which is the main risk factor leading to human trafficking. 
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