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สถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้นตามล าดับหลาย

ภูมิภาคของโลกยังต้องเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบดังกล่าวอยู่ แม้กระทั่งภูมิภาคอาเซียน
ของเรายังต้องเผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์อยู่ เมื่อ ค.ศ.2000 องค์การ
สหประชาชาติก็ได้มีการออกอนุสัญญาว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและได้มีพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญา
การต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กเพ่ือมาบังคับในการต่อต้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์โดย
ประเทศต่างๆได้มีการลงนามและการให้สัตยาบันแก่อนุสัญญารวมถึงพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาเพ่ือ
บังเกิดผลประโยชน์ในการมุ่งเน้นคุ้มครองผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่เน้นไปที่ผู้หญิงและ
เด็กเป็นส าคัญ ในสหภาพยุโรปที่ได้ก่อตั้งเป็นสหภาพก็ได้มีอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องในการต่อต้าน
อาชญากรรมในรูปแบบการค้ามนุษย์ถูกบัญญัติไว้โดยชัดแจ้ง 

อนึ่งภูมิภาคอาเซียนมีสมาชิกท้ังสิบประเทศอันประกอบไปด้วยราชอาณาจักรไทย สหพันธรัฐ
มาเลย์เซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐบูรไนดารุสซา
ลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามก็เป็นหนึ่งภูมิภาคที่ยังประสบกับมหัตภัยในรูปแบบการค้ามนุษย์อยู่ จึงเกิด
ประเด็นปัญหาว่าภูมิภาคอาเซียนมีหลักประสานความร่วมมือภายในภูมิภาคในรูปแบบความร่วมมือ
พหุภาคีที่เพียงพอหรือยังในระดับอนุสัญญาภายในภูมิภาครวมถึงกฎหมายระดับรองที่ต่อท้าย
อนุสัญญา เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกาต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางกฎหมายภายในภูมิภาคที่ยังมีความไม่เท่าเทียมกันและยังไม่เป็นเอกภาพ
เท่าท่ีควรจะเป็นและมาตรการในด้านปกป้องผลประโยชน์แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อรวมถึงการสอดประสาน
ในด้านความร่วมมือในทางอาญาภายในภูมิภาคอาเซียน 
  ในการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์ภายในภูมิภาคอาเซียนจะบรรลุ
ถึงผลส าเร็จก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็น ต ารวจ อัยการ ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคมร่วมมือในรูปของอนุสัญญาของภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์เพ่ือจะได้ลด
ความเหลื่อมล้ าทางกฎหมายด้วยการใช้มาตรฐานทางกฎหมายในระดับเดียวกันทั้งสิบประเทศภายใน
ภูมิภาคอาเซียนเพ่ือบรรลุถึงผลที่ตั้งไว้ ตามที่ผู้น าของรัฐประเทศต่างได้ประกาศชัดแจ้งในปี ค .ศ. 
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Situation of trafficking that occur in today's society is intensified by many 
regions of the world continue to face in the form of transnational crime such . Even 
our region continue to face in the form of transnational crime, human trafficking is on 
the 2000 UN Convention was a crime and a Protocol to the Convention on the fight 
against trafficking in women and children to come into force in the fight against 
human trafficking crimes by various countries have signed and ratified the Convention 
and the Protocol to the Convention for generating interest in focusing on victims or 
victims of human trafficking. focus on women and children is important. The 
European Union has established a union was involved in crimes against detainees are 
in the form of human trafficking is defined explicitly. 

Incidentally, the ten ASEAN member countries Comprising, Kingdom of 
Thailand, Federation of Malaysia, Republic of the Philippines, Laos, Brunei Republic 
Darussalam, Kingdom of Cambodia, Union of Myanmar, Republic of Singapore , 
Republic of Indonesia, Socialist Republic of Vietnam. It is a region that has 
experienced a disaster what forms of trafficking is an issue that is a major regional 
cooperation within the region in the form of multilateral cooperation at a level 
sufficient regional conventions. Including the secondary at the end of the 
Convention, such as the royal decree involved in such matters in order to reduce the 
disparity of law within the region that are not equal and are not as unified as it 
should be, and measures in the field . protect the interests of the victims , including 
t he  coo r d i na t i o n  o f  c oope r a t i on  i n  c r im in a l  w i t h i n  t h e  r e g i on . 
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  In tackling transnational crime in the form of human trafficking within the 
region to achieve a successful outcome, it must rely on the cooperation of all 
sectors of society, whether it is police prosecutor, businesses, civil society 
participation in the Convention of the region. Convention against trafficking in order 
to reduce inequalities by using the same legal standards in all ten countries within 
the region to achieve the results set. According to the leaders of the countries have 
expressly declared in 2015 to include ASEAN as a community to share information 
with each other within the community are exposed to information in the field of 
human trafficking are organized much more. 
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กิตติกรรมประกาศ 

  
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะความเมตตากรุณาและความช่วยเหลือจากท่าน

อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายท่าน ผู้เขียนกราบขอบพระคุณท่าน อ.ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพที่ท่านได้ให้
ค าสอนและวิธีการคิดและวิเคราะห์ในหลายมุมตั้งแต่การตั้งชื่อวิทยานิพนธ์ในขณะที่ผู้เขี ยนได้ศึกษา
กับท่านในชั้นเรียนและเมื่อท่านได้รับเป็นที่ปรึกษาของผู้เขียนท่านยังแนะน าและให้ค าปรึกษาต่อ
ผู้เขียนด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่งและได้สละเวลาของท่านในการตรวจวิทยานิพนธ์อย่าง
ละเอียดด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี ท าให้ผู้เขียนเกิดความซาบซึ้งเป็นอย่างมากในความเมตตา
กรุณาของท่าน ผู้เขียนกราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 ผู้เขียนกราบขอบพระคุณ อ.ดร.วนาภรณ์ วนาพิทักษ์ที่ท่านอุตส่าห์สละเวลาอันมีค่าของท่าน
มาเป็นที่ปรึกษาร่วมในการให้ค าปรึกษาต่อผู้เขียนในด้านกฎหมายกระบวนยุติธรรมทางอาญาและ
ความร่วมมือทางอาญาเป็นอย่างดี 
 นอกจากนี้แล้วผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่าน รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะอาจารย์ประจ าคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหงเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งในสาขากฎหมายระหว่าง
ประเทศและสาขากฎหมายธุรกิจในการแนะน าผู้เขียนรวมถึงการให้ค าปรึกษาในด้านกฎหมายดังกล่าว
เป็นอย่างด ี
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่คณะนิติศาสตร์ที่ได้ให้ความรู้กับผู้เขียน
ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาที่ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และขอขอบคุณ
เพ่ือนร่วมรุ่นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตรุ่น 1 ภาคปกติ สาขากฎหมายเพ่ือวิชาชีพกฎหมายทุกคน
ด้วยความจริง รวมถึงคุณณัฏฐิดา สุภาพงษ์ เลขานุการประจ าหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาค
ปกติในการนั่งรอผู้เขียนเซ็นต์ชื่อเข้าเรียนอย่างตรงต่อเวลา และได้ให้ค าปรึกษากับรายวิชาเรียนเป็น
อย่างดีเรื่อยมาและประสานงานกับท่านคณะกรรมการในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ รวมถึง
เลขานุการประจ าหลักสูตรอ่ืนๆของคณะนิติศาสตร์ท่านอื่นด้วย  

สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาของผู้เขียนที่ท าให้ผู้เขียนได้รับโอกาสที่ดี
ตลอดมารวมถึงการได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตในการศึกษาในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ 

 
นนท์ธนัย  ตลับทอง 

  พฤศจิกายน  2556 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

1.1.1  ปัญหำควำมร้ำยแรงของกำรค้ำมนุษย์ 
ในสังคมปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติยังเป็นสิ่งที่หลายประเทศยังจะต้อง เผชิญและ

บั่นทอนความมั่นคงเสถียรภาพของประเทศต่างๆ อยู่หนึ่งในรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบ
การค้ามนุษย์สืบเนื่องมาจากรูปแบบการค้ามนุษย์โยงใยสู่รูปแบบอาชญากรรมด้านต่างมากมายไม่ว่า
จะเป็นรูปแบบการค้ายาเสพติด รูปแบบการฟอกเงินซึ่งอาชญากรรมรูปแบบการค้ามนุษย์นี้ยังเป็นการ
ยากในวิธีการปฏิบัติที่จะขจัดปัญหานี้ออกไปจากภูมิภาคและในระดับระหว่างประเทศ เพราะต้องการ
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ สนธิสัญญา อนุสัญญา พิธีสารต่างๆ ความร่วมมือ
ในทางกฎหมายในระดับภูมิภาคในเรื่องการค้ามนุษย์ เพราะการค้ามนุษย์ถือได้ว่าเป็นการเหยียบ
หยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตามปฏิญญาสากลในการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้โดยปกติสุขไม่มีการกดขี่ข่มเหงแต่อย่างใด เพราะตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนถือว่า
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในทางความคิด ทางการแสดงออกในเรื่องต่างโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้กระทั่ง
องค์การสหประชาชาติเองก็ได้มีการบัญญัติไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้า
มนุษย์ไว้ 
 รูปแบบการค้ามนุษย์มีหลายรูปแบบที่ส าคัญมีอยู่ 2 รูปแบบดังนี้ รูปแบบการค้ามนุษย์เพ่ือ
การค้าประเวณีทางเพศรูปแบบหนึ่งส่วนใหญ่บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อในการค้าประเวณีจะอยู่ในกลุ่ม
ผู้หญิงและเด็กมากกว่าผู้ชาย อีกรูปแบบหนึ่งคือการค้ามนุษย์เพ่ือการเอาคนลงเป็นทาส หรือการ
บังคับค้าแรงงานโดยไม่เป็นธรรมและการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย ตามมาตรา3 ของพิธีสารเพ่ือ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ในเด็กและสตรีต่อท้ายอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรี
และเด็ก เช่น การใช้แรงงานเด็กโดยไม่เป็นธรรม บังคับให้เด็กไปเป็นขอทาน การใช้แรงงานในภาค
ประมง  
 กลุ่มบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์มากที่สุดอยู่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ชนกลุ่ม
น้อย และบุคคลไร้ซึ่งสัญชาติ สืบเนื่องมาจากสาเหตุการที่บุคคลนั้นไม่ได้มีหลักแหล่งที่อยู่ในประเทศ
นั้นๆจึงอาจถูกล่อลวงมาเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้ง่าย โดยกรณีแรงงานต่างด้าวอาจถูกนายจ้างยึด
หนังสือเดินทางได้และบัตรท างานของคนต่างด้าวและในกรณีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยผิด
กฎหมายลักลอบเข้าเมืองมาก็ย่อมเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกล่อลวงมาค้าประเวณีน าพามาสู่ขบวนการค้า
มนุษย์ในท่ีสุดด้วยเหตุผล ทางด้านภาษาการสื่อสาร ระดับการศึกษา ปัญหาของเด็กและหญิงที่เป็นชน
กลุ่มน้อยที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงมาจากปัจจัยการไร้ซึ่งสัญชาติซึ่งเด็กเหล่านั้นถูกบังคับใช้แรงงานอย่าง
ทาสทารุณกรรมโหดร้าย เช่น การใช้แรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรมโดยใช้แรงงานเด็กหนักเกินขีด
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ความสามารถของเด็ก บังคับเด็กขายดอกไม้ตามสี่แยกไฟแดง ตัดอวัยวะเด็กออกจากร่างกายเพ่ือ
บังคับให้เด็กเหล่านั้นไปนั่งขอทานตามสะพานลอย 
 ประเทศท้ังหลายในภูมิภาคอาเซียนยังต้องเผชิญกับมหันตภัยในรูปแบบการค้ามนุษย์ โดยถือ
ว่าภูมิภาคอาเซียนเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทางของขบวนการค้า
มนุษย์ ประเทศที่เป็นประเทศร่ ารวยก็ย่อมตกเป็นเป้าหมายของการค้ามนุษย์ คื อ เป็นประเทศ
ทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์เพ่ือน าพาเหยื่อการค้ามนุษย์เข้าไปในประเทศเป้าหมาย ส่วนประเทศ
ที่ยากจนในภูมิภาคอาเซียนก็ย่อมจะตกเป็นประเทศต้นทางและปลายทางของขบวนการค้ามนุษย์ใน
การส่งเหยื่อการค้ามนุษย์เข้าไปในประเทศ มหันตภัยในรูปแบบอาชญากรรมการค้ามนุษย์ยังทวีความ
รุนแรงในวงกว้างเพ่ิมมากขึ้นต่อไปซึ่งมีปัจจัยมาจากความยากจนของประเทศนั้น ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ของประเทศ การศึกษา วัฒนธรรมของชนกลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอและอาจสืบ
เนื่องมาจากปัจจัยจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเองน าพาลูก บุตรหลานในความปกครองเข้าสู่ขบวน
การค้ามนุษย์เอง ในกลุ่มเด็กและผู้หญิงยังเป็นกลุ่มเสี่ยงในการถูกล่อลวงมาค้ามนุษย์สืบมาจากสาเหตุ
ยังอ่อนด้อยในประสบการณ์เรื่องต่างๆจึงถูกน าพาเข้าสู่วงโคจรการค้ามนุษย์ได้มากกว่า ผู้ชาย และยัง
มีปัจจัยอ่ืนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการถูกล่อลวงมาค้ามนุษย์ อาธิ เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัว 
ครอบครัวแตกแยก เด็กที่ติดเกมส์ เด็กที่ติดยาเสพติดและเด็กที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศต่างๆก็
อาจถูกน าพาเข้ามาสู่วงจรของขบวนการค้ามนุษย์ได้ในที่สุด 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายที่ขบวนการค้ามนุษย์จะน าเหยื่อเข้ามาแสวงหา
ผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ซึ่งประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และประเทศปลายทาง
ของขบวนการค้ามนุษย์ 

ประเทศต้นทำง คือ  ประเทศท่ีมีการส่งเด็กและหญิงไปค้ามนุษย์ยังต่างประเทศ 
ประเทศทำงผ่ำน คือ  ประเทศที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมผ่านของการน าเด็กและหญิงไปเพ่ือ
การค้าในประเทศต่างๆ 

  ประเทศปลำยทำง คือ  ประเทศที่มีการน าเด็กและหญิงเข้ามาค้าประเวณี หรือแสวงหา
ผลประโยชน์ หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิในด้านต่างๆของเหยื่อการค้ามนุษย์เพ่ือให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ของขบวนการค้ามนุษย์มากที่สุด1  
ประเทศไทยเองเป็นประเทศทางผ่านส าหรับการส่งเหยื่อการค้ามนุษย์จากประเทศ เกาหลี

เหนือ จีน เวียดนาม ปากีสถาน และพม่า เพ่ือน าเหยื่อของการค้ามนุษย์ไปขายยังประเทศ เช่น 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ รัสเซีย ยุโรปตะวันตก เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา2 ซึ่งประเทศต่างๆที่
ยากจนก็ต่างพากันอพยพเข้ามาดินแดนของประเทศไทยเพ่ือที่จะหางานท าโดยส่วนใหญ่อพยพเข้ามา
โดยวิธีการที่ผิดกฎหมายไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และบางกลุ่มก็อพยพเข้ามาใน
ดินแดนประเทศไทยเพราะเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งไร้สัญชาติและอพยพเข้ามาสู่ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เต็ม

                                                           
1วิรวรรณ  ตู้แก้ว, กำรค้ำมนุษย์ผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก, ค้นวันที่ 1 ตุลาคม 

2555 จาก http://www.learners.in.th/blogs/posts/519083 
2เรื่องเดียวกัน.  
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ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและแร่ธาตุต่างๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นประเทศ
เป้าหมายของขบวนการค้ามนุษย์ที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากดินแดนของประเทศไทย 

การค้ามนุษย์น ามาซึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างมากมายไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ วัณโรค 
เป็นต้น ซึ่งบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ย่อมไม่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมเป็นที่
รังเกียจของคนในสังคม และบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์เป็นผู้ที่ถูกริดรอนสิทธิ บุคคล
ที่ตกเป็นเหยื่อเหล่านั้นไม่ได้ยินยอมเข้าสู่วงโคจรของขบวนการค้ามนุษย์แต่อย่างใด  

 
1.1.2  กำรป้องกันร่วมกันในทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศขององค์กำรสหประชำชำติ 
องค์การสหประชาชาติเองก็ได้ตระหนักถึงรูปแบบอาชญากรรมที่มีความร้ายแรงต่อมวล

มนุษยชาติอย่างการค้ามนุษย์ไว้โดยในปี ค.ศ.2000 องค์การสหประชาชาติก็มีพิธีสารเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามค้ามนุษย์ไว้โดยมีพิธีสารเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กต่อท้ายอนุสัญญา
สหประชาชาติเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรขึ้นซึ่งเป้าหมายเพ่ือที่จะให้ทุกประเทศ
ได้ลงนามในพิธีสารดังกล่าวเพ่ือจะร่วมมือในการต่อต้านรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติอย่างการค้า
มนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากสังคมระหว่างประเทศซึ่งการค้ามนุษย์สามารถโยงใยความผิดไปสู่หลาย
ประเทศตั้งแต่การวางแผน การตระเตรียมการถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
เพียงบริเวณอาณาเขตประเทศใดประเทศหนึ่งได้ 
 ในพิธีสารเพ่ือป้องกันและปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กซึ่ง
เป็นส่วนเสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งองค์การสหประชาชาติเองก็ได้
ตระหนักในเรื่องนี้ไว้เช่นกันโดยจะต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศต้นทาง ทางผ่าน ประเทศ
ปลายทางของขบวน การค้ามนุษย์ ซึ่งในพิธีสารการต่อต้านการค้ามนุษย์ก าหนดมาตรการหลาย
ประการเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดค านิยามของการค้ามนุษย์ การก าหนดให้
รัฐภาคีก าหนดการค้ามนุษย์เป็นความผิดทางกฎหมายอาญา การก าหนดมาตรการในการคุ้มครอง
เหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ การก าหนดมาตรการเหยื่อในการให้ความช่วยเหลือการค้ามนุษย์ การ
ก าหนดให้ความช่วยเหลือและป้องกันการค้ามนุษย์ การก าหนดมาตรการในการแลกเปลี่ยนในการให้
ความช่วยเหลือและป้องกันการค้ามนุษย์ การก าหนดมาตรการในการให้ข้อมูลข่าวสารและการ
ฝึกอบรม และการก าหนดมาตรการตามแนวชายแดน 
 

1.1.3  ควำมร่วมมือป้องกันในระดับภูมิภำคอำเซียน 
 ภูมิภาคอาเซียนยังได้ตระหนักที่จะร่วมมือกันผนึกก าลังที่จะต่อต้านของขบวนการค้ามนุษย์
ออกไปให้หมดสิ้นจากภูมิภาคโดยเร่งด่วน เพราะถือว่าภูมิภาคอาเซียนเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่ยังต้อง
เผชิญกับอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบของการค้ามนุษย์อยู่ ซึ่งในการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียน
ครั้งที่ 13 เมื่อ ค.ศ.2007 ที่ประเทศสิงคโปร์ผู้น าอาเซียนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียนซึ่งเปรียบเสมือน
ธรรมนูญของอาเซียนและขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี ค .ศ.2015 ก็ได้มีกฎ
บัตรของอาเซียนที่บัญญัติในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติไว้ซึ่งอยู่ในเสาการเมืองและความมั่นคง ซึ่ง
หนึ่งในนั้นรวมถึงรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติในเรื่องการค้ามนุษย์ไว้ ซึ่งรูปแบบการค้ามนุษย์ยังคง
เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อประเทศทั้งหลายในประชาคมอาเซียนที่จะต้องขจัดอาชญากรรมนี้ให้หมดสิ้นไป



4 

จากภูมิภาคโดยด่วน สืบเนื่องมาจากอาชญากรรมรูปแบบการค้ามนุษย์ในภูมิภาคสามารถโยงใยไปสู่
รูปแบบด้านอื่นๆในภูมิภาค เช่น รูปแบบอาชญากรรมทางเพศด้านอ่ืน ยาเสพติด รูปแบบการฟอกเงิน 
การศึกษา เสถียรภาพและความมั่นคงของประเทศรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ  
 ในภูมิภาคอาเซียนจึงได้มีปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กซึ่ง
ต่อท้ายในปฏิญญาฮานอยว่าด้วยการค้ามนุษย์  และความร่วมมือของการต่อต้านการค้ามนุษย์ใน
ระดับภูมิภาครัฐต่อรัฐ หรือ(MOU) ซ่ึงในปัจจุบันมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นในอาเซียนที่ตกลงความ
ร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐซึ่งความร่วมมือยังไม่ครอบคลุมทั้งสิบประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในปีค.ศ.
2015 เมื่อประเทศทั้งหลายในภูมิภาคอาเซียนได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเป้าหมายของ
อาเซียนในการต่อต้านรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติในเรื่องการค้ามนุษย์ก็คงที่จะมีการร่ วมมือกัน
อย่างจริงจังในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเพราะในปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนมีเพียงปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ยังไม่ถึงขั้นเป็นอนุสัญญาแม่บทของชาวอาเซียนที่จะครอบคลุมในเรื่องการค้า
มนุษย์ทั้งสิบประเทศในภูมิภาคนี้ 
 

1.1.4  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
ในภูมิภาคอาเซียนก็มีการบทบัญญัติการค้ามนุษย์ไว้ในปฏิญญาการต่อต้านการค้ามนุษย์

โดยเฉพาะสตรีและเด็กซึ่งต่อท้ายปฏิญญาฮานอยเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ แต่ยังไม่มีผลถึงขั้นเป็น
อนุสัญญาที่จะสามารถบังคับให้กับทุกประเทศต้องลงนามในอนุสัญญาและการให้สัตยาบันแก่
อนุสัญญาแต่อย่างใดหรือภาคยานุวัติแก่อนุสัญญาแต่อย่างใด และมีการตกลงความร่วมมือในทางด้าน
การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกในระดับรัฐต่อรัฐในภูมิภาคแม่น้ าโขงซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งสิบประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งสมาชิกทั้งสิบประเทศควรที่จะมีหลักประสานความร่วมมือในทางกฎหมายเพ่ือ
ขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ออกไปจากภูมิภาคโดยเร่งด่วนซึ่งปัญหาการค้ามนุษย์นับว่าเป็นภัยคุกคามแก่
มวลมนุษยชาติจึงจ าเป็นที่ต้องขจัดให้หมดสิ้นไปจากสังคมระหว่างประเทศโดยสิ้นเชิงเพ่ือให้สอดคล้อง
ประสานไปในทิศทางเดียวกับองค์การสหประชาชาติ 

อนึ่งในปีค.ศ.2015 เมื่อประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนแล้วควรที่
จะมีอนุสัญญาการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบและครอบคลุมทุกเพศทุกวัยรวมถึงการค้ามนุษย์
ในเพศชายด้วย และให้ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศได้ใช้มาตรการทางกฎหมายไปในระดับ
เดียวกันทั้งสิบประเทศเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางกฎหมาย 

 
1.2  สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

 
มาตรการในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียนจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิ์ผลก็

ด้วยความร่วมมือในลักษณะอนุสัญญาภายในภูมิภาคอาเซียนความร่วมมือในรูปแบบข้อตกลงระหว่าง
รัฐต่อรัฐนั้นในรูปแบบ (MOU) ของภูมิภาคนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรที่จะสามารถแก้ปัญหา
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อาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมประเภทอ่ืนได้ภูมิภาคอาเซียนจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีอนุสัญญาของภูมิภาคท่ีเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์เพ่ือให้มีมาตรการทางกฎหมาย
ในระดับเดียวกันทั้งสิบประเทศในภูมิภาคซึ่งต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับสหประชาชาติและ
กฎบัตรอาเซียน 

 
1.3  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย 

 
1)  เพ่ือศึกษาถึงสาเหตุปัญหาการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน วิเคราะห์ถึงมาตรการทาง

กฎหมายของประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์ 
และศึกษาเปรียบเทียบกับกรอบนโยบายอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และปฏิญญาของอาเซียนในการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กตามปฏิญญาฮานอย 

2)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ที่จะน าตัวขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติมาลงโทษในประเทศไทย 
ถ้าเกิดผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นคนไทยได้ร้องขอต่อรัฐบาลไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียน 

3)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงการสร้างกรอบประสานความร่วมมือกันในทางอาญาระหว่าง
ประเทศ ของภูมิภาคอาเซียน ในการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือในเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการ
ต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ รวมถึงมาตรการเยี่ยวยาเหยื่อการค้ามนุษย์ในทุกด้านรวมถึงเหยื่อ
การค้ามนุษย์ในเพศชายด้วย 

4)  ศึกษาถึงปฏิญญาอาเซียนเกี่ยวกับอนุสัญญาแม่บทเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในภูมิภาค
อาเซียนถ้าหากมีประเด็นปัญหาอยู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีมาตรการทางกฎหมายอย่างไรเพื่อ
ปรับให้เป็นไปตามปฏิญญาสากลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ขององค์การสหประชาชาติตามอนุสัญญาการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก  
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำวิจัย 

 
ศึกษาถึงประเด็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์ในประเทศไทย และ

ภูมิภาคอาเซียนเพ่ือศึกษาด้านมาตรการทางกฎหมายของภูมิภาคอาเซียนในการต่อต้านการค้ามนุษย์
ที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันเทียบกับกรอบนโยบายอาเซียนตามกฎบัตรของอาเซียนเพ่ือจะหาแนวทาง
มาให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยาบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ทั้งมาตรการด้าน
กฎหมาย และมาตรการทางด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องแก่เหยื่อ รวมถึงการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีการค้า
มนุษย์เพ่ือน าบุคคลมาลงโทษตามกฎหมายและความร่วมมือทางอาญาระหว่างกันภายในภูมิภาค
อาเซียน 
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1.5  วิธีกำรศึกษำ 
 

การศึกษาวิจัยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ด้วยการศึกษาและ
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหนังสือ บทความทางวิชาการต่างๆ 
วิทยานิพนธ์ วารสาร  อนุสัญญา พีธีสารต่างๆ ความร่วมมือในระดับภูมิภาค (MOU) และ เอกสาร
เผยแพร่ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตทั้งที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
โดยการเสนอข้อมูลวิจัยในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
 
1.6   ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

 
1)  เพ่ือจะได้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์รวมถึง

มาตรการในการคุ้มครองผู้ได้ข้ึนชื่อว่าเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ของภูมิภาคอาเซียน 
2)  ถ้ามาตรการของไทย และอาเซียนยังมีจุดบกพร่องอยู่จะมีมาตรการใดที่จะเยียวยาบุคคล

ที่ได้ชื่อว่าเป็นเหยื่ออย่างเพียงพอเพ่ือที่จะให้บุคคลเหล่านั้นสามารถกลับมาด ารงชีพในสังคมได้
ตามปกติสุขทั้งมาตรการทางด้านกฎหมายและมาตรการทางด้านอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

3)  เพ่ือที่จะทราบถึงปฏิญญาของอาเซียนในการต่อต้านการค้ามนุษย์สตรีและเด็กมีความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาคเพียงพอทั่วถึงทั้งสิบประเทศแล้วหรือยังและความร่วมมือระดับภูมิภาค 
(MOU) มีความร่วมมือท าครอบคลุมทั้งสิบประเทศเพียงพอหรือยังเพ่ือที่จะหาแนวทางร่วมกันภายใน
ภูมิภาคอาเซียน 

4)  เพ่ือจะได้ทราบถึงการสอดประสานความร่วมมือระหว่างกันในทางอาญาระหว่างประเทศ
ของภูมิภาคอาเซียน  
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บทท่ี 2 

 
แนวคิดทฤษฎี ควำมรว่มมือระหว่ำงประเทศในกำรต่อต้ำน  

อำชญำกรรมข้ำมชำติในรูปแบบกำรค้ำมนุษย์ 
  
 การค้ามนุษย์ก็เริ่มมีมาตั้งแต่ในยุคสมัยอดีตซึ่งอยู่ในรูปแบบการเอาแรงงานมาเป็นข้าทาส
บริวารของนายทาสเพ่ือรับใช้นายทาส ซึ่งในอดีตนายทาสจะมีอิทธิพลกับข้าทาสบริวารของตนเป็น
อย่างมาก ถ้าข้าทาสบริวารของตนท างานไม่ได้ดังใจสมความประสงค์ของนายทาส หรือกระท า
ความผิดนายทาสย่อมสามารถมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะเฆี่ยน ตีท าร้ายข้าทาสบริวารของตนได้
โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งในอดีตนายทาสที่ท าทารุณกรรมลูกทาสบริวารของตนไม่มีความผิดตาม
กฎหมาย จวบจนกระทั้งมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรีประเทศไทยก็ได้มี
การประกาศเลิกทาส ข้าทาสบริวารในสมัยนั้นก็ได้เป็นไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่ได้อยู่ในอานัติของ
ผู้ใด ผู้ใดจะลงโทษข้าทาสบริวารของตนให้ปราศจากเสรีภาพ ข่มเห่งด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมตาม
กฎหมายก็ไม่สามารถกระท าการได้โดยเด็ดขาด ด้วยเหตุที่มีกฎหมายออกมาปกป้องผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น
เหยื่อการค้ามนษุย์อย่างรัดกุม  
 ในทางระหว่างประเทศเองก็ไม่ได้มีท่าทางนิ่งเฉยในเรื่องนี้พยายามออกอนุสัญญาแม่บทของ
องค์การสหประชาชาติ บัญญัติค านิยามของการค้ามนุษย์ ออกบทบัญญัติมาตรการในการคุ้มครอง
เหยื่อในการค้ามนุษย์ที่ครอบคลุมมากขึ้นไม่เฉพาะแต่ผู้หญิงและเด็กเท่านั้นยังครอบคลุมและ
กว้างขวางสามารถบังคับกับผู้ชายและไม่มีเหตุในการเลือกปฎิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเพศ ภาษา 
ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ  

 
2.1  กำรค้ำมนุษย์ รูปแบบกำรกระท ำควำมผิดที่มีลักษณะข้ำมชำติ 
  

การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ไม่สามารถเกิดผลได้เพียงอาณาเพียงบริเวณประเทศ
ใดประเทศหนึ่งเท่านั้นยังต้องแผ่ขยายอิทธิพลไปในส่วนต่างๆทั่วภูมิภาคของโลกตั้งแต่การตระเตรียม
การ วางแผน ลงมือปฏิบัติ การค้ามนุษย์ยังโยงสู่ปัญหาอาชญากรรมรูปแบบอ่ืนมากมายไม่ว่าจะเป็น 
ยาเสพติด การฟอกเงิน ต่างมีส่วนเกี่ยวโยงเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีระดับทวีความรุนแรง
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

 
2.1.1  ค ำนิยำมและควำมหมำยของกำรค้ำมนุษย์  
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์และเอารัดเอาเปรียบจากการค้าประเวณี

ของผู้อื่น พ.ศ. 2492 ได้ให้ความหมายของการค้ามนุษย์ว่าเป็นการเคลื่อนย้ายบุคคลข้ามพรมแดนเพ่ือ
การค้าประเวณีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ท าให้บุคคลทั่วไปเข้าใจความหมายการค้ามนุษย์ในมุมมองที่
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แคบว่าการค้ามนุษย์ คือ การลักลอบขนคนหรือน าพาคนเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย และมุ่งเน้น
เฉพาะการค้าประเวณีทางเพศเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงการบังคับใช้แรงงาน การตัดอวัยวะออก
จากร่างกายตามบทนิยามใหม่แต่อย่างใด 3 

แต่ในปัจจุบันองค์การสหประชาชาติได้ให้ค านิยามการค้ามนุษย์ไว้ในพิธีสารแนบท้าย
อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 โดยพิธี
สาร4ฉบับดังกล่าวมีชื่อว่าพิธีสารและป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและ
เด็กตามข้อสาม ได้ให้ค านิยามไว้ดังนี้5 

“การค้ามนุษย์” หมายถึง การจัดหา ขนส่ง โยกย้าย ให้ที่พักอาศัยหรือรับบุคคลด้วยวิธีการ
คุกคามข่มขู่หรือใช้ก าลังหรือการบีบบังคับในรูปแบบอ่ืนๆ การลักพาตัว การใช้อุบายหลอกลวง  หรือ
การใช้อ านาจ หรือสภาพอ่อนแอเปราะบางในทางมิชอบ หรือการให้ หรือการได้รับเงินหรือ 
ผลประโยชน์เพ่ือให้ได้ความยินยอมบุคคลที่มีความควบคุมที่เหนือบุคคลอ่ืน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
แสวงหาประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์รวมอย่างน้อยสุดการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
ของบุคคลอ่ืน หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศอ่ืน การใช้แรงงาน หรือการบริการโดยกดขี่ทารุณ 
การเป็นทาสหรือการกระท าอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท าให้เหยื่อตกอยู่ใต้สภาพการบังคับ
และไม่สามารถขัดขืนได้ด้วยประการทั้งปวง หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกายเพ่ือความมุ่งประสงค์
น าตัวเหยื่อไปแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่มิชอบมิควรจนเหยื่อปราศจากเสรีภาพ เช่น น าเหยื่อไป
ขอทานซึ่งบุคคลที่เห็นอาจจะเกิดความสงสารและจะให้เงินแก่ขอทานคนนั้น ซึ่งในปัจจุบันขบวนการ
ขอทานข้ามชาติได้มีอิทธิพลอย่างมากถือเป็นรูปแบบการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่สามารถสร้างรายได้
มหาศาลให้แก่นักค้ามนุษย์อย่างมาก จากนิยามข้างต้น การค้ามนุษย์จึงประกอบด้วยองค์ประกอบที่
ส าคัญ 3 ส่วน คือ  

1)  โดยมีการกระท า หมายถึง การเป็นธุระ จัดหา ล่อไป ชักพาไป ซื้อขาย จ าหน่าย 
น าเขา้ พามาจาก ส่งออกไป รับไว้ หน่วงเหนียวกักขัง ซ่อนเร้น 

2)  โดยมีวิธีการต่างๆเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ 
การใช้อุบาย หลอกลวง บังคับ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม ข่มขืนใจ หน่วงเหนียวกักขังโดยบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อไม่
ยินยอมด้วยประการทั้งปวง  

3)  เพ่ือมีวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเหยื่อ เช่น การน า
ตัวไปเพ่ือสนองความใคร่ เพ่ือการอนาจารหรือท าการค้าประเวณี เอาตัวลงเป็นทาส หรือมีลักษณะ

                                                           
3อีเลน  เพียรสัน, กำรค้ำมนุษย์ สิทธิมนุษยชน กับนิยำมใหม่กำรคุ้มครองบุคคลผู้ที่ตกเป็น

เหยื่อ,  แปลโดย กุลวดี  ทองไพบูลย์, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิผู้หญิง, 2545), หน้า 22. 
4พิธีสารแนบท้ายเป็นข้อตกลงเสริมอนุสัญญาเป็นการก าหนดรายละเอียดให้มากกว่าที่มีใน

อนุสัญญาประเทศต่างๆ อาจลงนามในอนุสัญญาแต่ไม่ลงนามรับพิธีสารก็ได้ 
 5ประวิทย์  ร้อยแก้ว, การค้ามนุษย์: นิยาม ความหมาย, ใน เอกสำรประกอบกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรหำรับผู้ปฏิบัติงำนเพื่อต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์, วันที่ 15-19 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมศรีริ
เวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หน้า 2-4. 
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ฐานะคล้ายทาส กดขี่แรงงานและมีลักษณะคล้ายทาสกดขี่แรงงานและหมายความถึงการตัดอวัยวะ
ของร่างกายโดยท าให้เหยื่อปราศจากเสรีภาพตามกฎหมายที่บุคคลนั้นพึงจะได้รับโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

นอกจากนี้ในพิธีสารฉบับดังกล่าวมีข้อสังเกตดังนี้คือ  
1)  ในพิธีสารข้อ 3(b) ระบุความยินยอมของเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่

สามารถหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหรือข้อกล่าวอ้างให้พ้นจากการถือว่าการกระท านั้นๆ เป็นการค้า
มนุษย์ หากมีการใช้วิธีการดังกล่าวเพ่ือให้ได้มาซึ่งความยินยอมของเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย ์

2)  พิธีสารข้อ 3(C)  ให้ถือว่าการจัดหา การขนส่ง การส่งต่อการจัดให้อยู่อาศัย หรือ
การรับไว้ซึ่งเด็กเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์ เป็น การค้ามนุษย์ แม้ว่าจะไม่มี
วิธีการใดๆที่กล่าวข้างต้นและ 

3)  พิธีสารข้อ 3(d) ระบุว่า “ เด็ก ” หมายความถึง  บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี
บริบูรณ ์

นอกจากองค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของการค้ามนุษย์ไว้แล้วพันธมิตรทั่วโลก
ต่อต้านการค้าหญิง ก็ได้ให้ค านิยามการค้ามนุษย์ไว้ดังนี้คือ6 

“การค้ามนุษย์” หมายถึงการกระท าและความพยายามใดๆที่เป็นการจัดหาขนส่ง ล าเลียง
ภายในหรือข้ามพรมแดน การซื้อขาย การส่งต่อ หรือการรับหรือกักขัง หน่วงเหนี่ยวบุคคลด้วยการ
ล่อลวงการบังคับ รวมทั้งการใช้การขู่ที่จะใช้ก าลังหรือการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือการผูกมัด
ด้วยภาระหนี้สินเพ่ือกักขังหน่วงเหนียวบุคคลนั้นให้ตกอยู่ในสภาวะจ ายอม เช่น ในรูปแบบของงานรับ
ใช้ภายในบ้าน งานบริการทางเพศ หรืองานบริการเจริญพันธุ์ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีค่าจ้างก็ตาม เพ่ือ
บังคับใช้แรงงาน หรือเป็นแรงงานติดหนี้สิน หรือท าให้ตกอยู่ในสภาพการท างานเยื้องทาสในชุมชนอ่ืน
ที่มิใช่ภูมิล าเนาที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ในขณะที่ถูกล่อลวง บังคับ หรือ มีหนี้สิ้นผูกมัดขึ้น 

บุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติคงหนีไม่พ้น ขบวนการค้ามนุษย์ และบุคคลผู้
ที่ได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์ก็คือ เหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งตามพิธีสารป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ต่อท้ายอนุสัญญาสหประชาชาติยังมิได้มีบทนิยามท่ีแท้จริงของค าว่า ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์ แต่ก็สามารถพิจารณาได้จากค านิยามของค าว่า การค้ามนุษย์ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์ คือบุคคลที่ได้ถูกน ามาใช้ในการแสวงหาประโยชน์ในด้านต่างๆ อาธิ แสวงหาประโยชน์
ทางด้านเพศด้วยการบังคับให้ค้าประเวณี การแสวงหาประโยชน์ทางด้านแรงงานด้วยการบังคับให้ 
ขอทาน บังคับให้ท างานโดยได้รับค่าแรงที่ต่ ากว่าความเป็นจริงและไม่คุ้มกับค่าแรงงานที่ตนได้ใช้ไป 
เช่น การค้ามนุษย์ในรูปแบบการให้ลงเรื่อไปท าประมงโดยได้รับค่าแรงน้อยมากถ้าเหยื่อสุขภาพไม่
แข็งแรงก็อาจได้รับการถูกกดข่ี ข่มเหงด้วยประการทั้งปวงจนเหยื่อการค้ามนุษย์ทนไม่ไหว ซึ่งบุคคลที่
ได้ตกเป็นเหยื่อไม่ได้ให้ความยินยอมด้วยประการทั้งปวง โดยถูกบังคับ ข่มขู่ ขู่เข็ญให้เหยื่อของการค้า
มนุษย์กระท าตามถ้าเหยื่อสุขภาพไม่แข็งแรงก็จะถูกทารุณกรรมจนเหยื่อไม่สามารถท างานได้หรือ

                                                           
6พันธมิตรทั่วโลกด้านการค้าหญิง , กำรค้ำหญิง จำกแนวคิดสิทธิมนุษยชนสู่กำรปฏิบัติ , 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิผู้หญิง, 2545), หน้า 14. 
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อาจจะถูกท าร้ายและโยนลงทะเลในที่สุด  เพราะการค้ามนุษย์และการลับลอบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายและลักลอบบุคคลขนย้ายถิ่นฐานมีความหมายค่อนข้างใกล้เคียงกันจึงไม่มีบทนิยาม
ความหมายของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ไว้อย่างชัดเจนตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก แต่ถ้าจะน าค านิยามที่จะน ามาค้นหานิยามของค าว่า
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ก็พอจะน าบทบัญญัติจากปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้น
พ้ืนฐานส าหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมและการใช้อ านาจในทางที่ไม่ชอบ 7มาใช้ในการ
วิเคราะห์ได้ในเบื้องต้น โดยในปฏิญญาฉบับนี้ได้ให้ความหมายของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม 
หมายถึง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนที่ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางกายหรือทาง
จิตใจ ทางความรู้สึก ความสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือการก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ หรือ
การก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐาน โดยการกระท าหรือละเว้นการกระท าที่เป็นการกระท า
ที่ละเมิดต่อกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้อ านาจในทางที่ไม่ชอบในการ
ก่อให้เกิดความผิดทางอาญาของรัฐภาคี ส่วนค าว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการใช้อ านาจโดยมิชอบ 
หมายถึงบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลคนเดียวหรือหมู่คณะ ที่ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นความ
เสียหายทางกาย หรือทางจิตใจ หรือความรู้สึก ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ หรือการก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐาน โดยการกระท าหรือละเว้นการกระท าที่ไม่ได้บัญญัติไว้ว่าการละเมิดต่อ
กฎหมาย อาญาของรัฐ แต่การกระท าหรือละเว้นการกระท าถือว่าเป็นการละเมิดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชนที่ถือเป็นบรรทัดฐานในการยอมรับของประชาคมโลก 

ในเรื่องฐานความผิดการค้ามนุษย์ยังได้ครอบคลุมความผิดฐานอาญาทั่วไป เช่น ฐานความผิด
ต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ เพราะจากฐานองค์ประกอบความผิดฐานการค้ามนุษย์จะเห็นได้ว่ามี
ลักษณะฐานความผิดในการใช้อ านาจในทางมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งถือได้ว่าขัดต่อหลักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนในการบังคับให้บุคคลอ่ืนอยู่ในภาวะจ ายอมโดยที่บุคคลนั้นไม่ได้ยินยอมพร้อมใจในการท า
ด้วยประการทั้งปวงและเป็นการท าลายสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลอ่ืนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยซึ่ง
เป็นสิทธิที่บุคคลพึงมีพึงได้ตามรัฐธรรมนูญที่ได้ให้สิทธิเสรีภาพไว้ 

จะเห็นได้ว่าเหยื่อของการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและเด็กเป็นส่วนใหญ่ เพราะว่าเป็น
เพศที่ถูกล่อลวงมาค้ามนุษย์ได้ง่ายกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่การค้ามนุษย์จะนิยมในการค้ามนุษย์ใน
รูปแบบการค้าประเวณีทางเพศ และตามมาด้วยการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าทาสแรงงาน เช่น ค้า
มนุษย์ในรูปแบบจ่ายค่าแรงงานโดยได้รับค่าแรงที่ต่ ากว่าความเป็นจริงที่สมควรจะได้โดยกดขี่ ข่มเหง
อย่างทารุณกรรมในทุกรูปแบบการค้ามนุษย์ในรูปแบบขอทานโดยตัดอวัยวะเด็กออกจากร่างกาย
เพ่ือให้เด็กดูน่าสงสารแล้วให้คนที่พบเห็นไปมาสงสารและก็จะได้ให้เงินแก่เด็กดังกล่าว ใน
ขณะเดียวกันเองในกลุ่มผู้ชายก็ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกค้ามนุษย์เช่นเดียวกันซึ่งกลุ่มเด็กผู้ชายจะถูก
เสี่ยงในการบังคับใช้แรงงานโดยไม่เป็นธรรม เช่น การบังคับใช้แรงงานในเรือประมงและในกลุ่มการค้า
ประเวณีทางเพศโดยพวกที่นิยมเพศเดียวกันในกลุ่มชายรักชายซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันขบวนการค้า

                                                           
7United Nations General  Assembl,  Declaration of Basic Principles of Justice 

for Victims of Crime and Abuse of Power, Retrieved November 1, 1985 from 
http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm 
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มนุษย์ได้มีอิทธิพลอย่างมากทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสังคมระหว่างประเทศที่จะต้องขจัดให้หมด
สิ้นไปโดยเร็ว 

 
2.1.2  รูปแบบของกำรค้ำมนุษย์ 
ในสังคมปัจจุบันการค้ามนุษย์สามารถแยกออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ดังต่อไปนี้ คือ  

1)  การค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าทาส หรือค้าแรงงาน 
 การขอทาน 8คือการน าเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง18ปี ซึ่งมิได้จ ากัดไว้ว่าจะเป็น

เชื้อชาติหรือสัญชาติใดก็ตามมาเป็นขอทานตามความหมายของค าว่านิยามเด็กตามพิธีสารเพ่ือป้องกัน
และปราบปราบการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กตามพิธีสารต่อท้ายของอนุสัญญาสหประชาชาติ ซึ่งเด็ก
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะตกอยู่ในขบวนการค้ามนุษย์ เพราะเด็กยังอ่อนทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิประกอบกับ
ความด้อยเดียงสาทางด้านกฎหมายซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจถูกล่อลวงมาเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ ตลอด
จนถึงกลายสภาพเป็นแรงงานเด็กภาคบังคับสืบเนื่องมาจากสภาพปัญหาทางสังคมที่ยากจน วิธีการน า
เด็กเข้าสู่ขบวนการขอทานอาจสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ วิธีการชักจูง ล่อลวงและการน าพา
เด็กเข้าสู่ขบวนการขอทานในที่สุด แต่ในบางกรณีเด็กก็อาจเข้าสู่ขบวนการขอทานโดยความสมัคร
เพราะฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครับที่ยากจนโดยผู้ปกครองเป็นคนด าเนินการให้นายหน้าพาบุตร
ของตนเข้าไปสู่ขบวนการขอทานในที่สุด 

“ขอทาน”9 หมายถึง การขอเงินหรือสิ่งของเลี้ยงชีวิตพบว่าขอทานได้ถูกหยิบยกมา
เป็นวิธีการหาเงินโดยใช้เด็กเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีผลประโยชน์ตอบแทนสูงให้แก่กลุ่มบุคคล หรือ
แม้กระทั่งคนในครอบครัวของเด็กคนนั้นเอง เป็นผลให้เกิดการขยายตัวจนมีการเคลื่อนย้ายเด็กเข้าสู่
ขบวนการขอทานเพ่ิมมากเป็นล าดับ จึงท าให้นิยามของการขอทานเพ่ือเลี้ยงชีพเริ่มเข้าสู่ภัยเงียบ
ของ “ธุรกิจเด็กขอทำน” นั่นเอง และเป็นอีกหนึ่งประเภทของความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อีก
รูปแบบหนึ่ง 

2)  การค้ามนุษย์ในลักษณะแรงงานภาคประมง 
การประมงถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศซึ่งเป็นผลให้ความ

ต้องการแรงงานในธุรกิจภาคประมงเพ่ิมสูงขึ้นมาตามตัว และการท างานภาคประมงถือว่าเป็นการ
ท างานในลักษณะงานที่หนักและความเสี่ยงสูงมากจึงไม่ค่อยมีบุคคลใดที่อยากจะเข้าไปท างานในธุรกิจ
ภาคประมง ซึ่งจุดนี้เองเป็นจุดที่ท าให้เกิดการเอาเปรียบแรงงานภาคประมงและใช้งานแรงงานที่ท า
ภาคประมงอย่างหนักโดยที่ได้รับค่าแรงต่ ากว่าความเป็นจริง ส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาวะที่ต้องจ ายอม
แล้วไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้แต่ประการใดเลยซึ่งมีแรงงานจ านวนมากที่อยากจะหลุดจากวง
โคจรของการเป็นแรงงานในภาคประมงโดยการลักลอบหนีออกมาบางรายก็หนีออกมาได้บางรายก็ไม่
สามารถหนีออกมาได้จึงต้องทนท างานต่อไปด้วยความยากล าบากและได้รับค่าแรงที่ไม่ยุติธรรมต่อตน
เลย 

                                                           
8มูลนิธิกระจกเงา, ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์, เด็กขอทำน, ค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2555 จาก http://www.notforsale.in.th/child.php 
   9เรื่องเดียวกัน.  

http://www.notforsale.in.th/child.php
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ลักษณะการล่อลวงในธุรกิจแรงงานภาคประมง 
การล่อลวงแรงงานในภาคประมงส่วนใหญ่จะใช้วิธีนกต่อหรือนายหน้าเข้ามาตีสนิท

กับเหยื่อ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการมาเสนองานให้ท าโดยมีค่าตอบแทนสูงเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจโดยจะเริ่มจาก
การเข้ามาพูดคุยในเรื่องทั่วไปก่อนและจึงชักชวนเข้าไปท างานด้วยโดยใช้วิธีการหว่านล้อมต่างๆเพ่ือให้
เหยื่อไว้วางใจ นอกจากนี้ขบวนการค้ามนุษย์มักใช้วิธีการพุดคุยกับเหยื่อด้วยภาษาท้องถิ่นเสมอเพ่ือให้
เหยื่อไว้วางใจว่าคนบ้านเดียวกัน นอกจากนี้แล้วขบวนการค้ามนุษย์ยังใช้วิธีการติดประกาศตามสถานี
ขนส่ง ส่วนสาธารณะต่างๆ หากเหยื่อติดต่อกับไปในการรับสมัครงานก็มักจะบอกว่างานที่รับต าแหน่ง
นี้ได้เต็มแล้วและจะเสนอต าแหน่งงานที่เงินเดือนดีกว่าให้เสมอเมื่อเหยื่อติดต่อกลับและก็จะหลอกลวง
ให้เหยื่อลงท างานในภาคประมงในที่สุด 

เหยื่อที่ถูกล่อลวงส่วนใหญ่ ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเลือกเหยื่อที่เดินทางเข้ามา
กรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่ และจะเป็นประชากรของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ทุรกันดารไม่เหมาะสมกับการด ารงชีพจึงต้องอพยพหนีเข้าเมืองหลวง
เพ่ือจะได้มาหางานท าและเป็นเหยื่อท่ีไม่คุ้นเคยกลับสถานที่นั้นๆ เช่น สถานีขนส่งหมอชิต สถานีรถไฟ
หัวล าโพง แล้วเหยื่อที่ดูลักษณะท่าทางซื่อและไม่มีที่จะไปและไม่คุ้นเคยกับสถานที่มักจะเป็ น
กลุ่มเป้าหมายของขบวนการค้ามนุษย์มากที่สุด เหยื่อที่ถูกล่อลวงมากที่สุดอายุประมาณ15-45 ปี ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นเพศชายซึ่งจะเอาลงมาเป็นแรงงานภาคประมง 10 การค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานภาค
ประมงนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดในฐานการค้ามนุษย์อีกเช่นกัน และแรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานภาค
ประมงก็มีแรงงานจากประเทศอ่ืน เช่น แรงงานพม่า ลาว กัมพูชา ที่จะน ามาลงเป็นแรงงานในภาค
ประมงด้วย เพราะแรงงานจากประเทศเหล่านี้จ่ายค่าแรงถูกกว่าแรงงานไทยเพราะส่วนใหญ่ลักลอบ
หนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งสิ้น 

3)  การค้ามนุษย์ในรูปแบบการบริการทางเพศอีกประเภทหนึ่ง 
การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก หมายถึง การบังคับ ชักจูง การส่งเสริมหรือการ

ยินยอมด้วยประการทั้งปวงให้เด็กกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด อันเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์จากเด็ก การที่น าเด็กมาแสวงหาผลประโยชน์ยังขัดต่อกฎหมายเด็กด้วย อันเป็นการ
กระท าผิดต่อกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ
กฎหมายอาญา  เช่น เป็นธุระจัดหาเด็ก เพ่ือการค้าประเวณี  ประสงค์แห่งการค้า ท า ผลิต เผยแพร่ 
จ าหน่าย น าเข้า สื่อลามกอนาจารเด็ก การรับเด็ก ท างานในสถานประกอบการต้องห้ามตามกฎหมาย 
เช่น  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดหนัก  สถานบันเทิงยามค่ าคืน   เป็นต้นซึ่งเด็กไม่สามารถที่จะท างาน
ที่หนักเกินขีดความสามารถของเด็กได้ซึ่งผิดต่อพระราชบัญญัติการใช้แรงงานเด็ก 

 กลุ่มเป้าหมายที่จะถูกบังคับมาใช้แรงงานเด็กส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เร่ร่อน
ที่ไม่มีบ้านพักอาศัยหลับนอนตามที่สวนสาธารณะต่างๆ ใต้สะพานลอย และกลุ่มเด็กที่มีปัญหาทาง
ครอบครัวพ่อแม่หย่าร้างกันก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกขบวนการค้ามนุษย์น ามาค้าประเวณีทางเพศและ
ขอทานในเด็ก โดยขบวนการค้ามนุษย์จะใช้วิธีการเข้ามาตีสนิทโดยการให้เงิน การให้เกมส์ สิ่งของที่

                                                           
10มูลนิธิกระจกเงา, ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์, แรงงำนประมง, ค้นวันที่ 1

พฤศจิกายน 2555 จาก http://www.notforsale.in.th/labor.php 

http://www.notforsale.in.th/labor.php
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เด็กต้องการเพ่ือเป็นการจูงใจให้เด็กเข้าสู่วงโคจรของการค้าประเวณี และขอทานในที่สุด โดยกลุ่ม
เสี่ยงจะอยู่ในเด็กที่อายุตั้งแต่ 10-18 ปี ทั้งชายและหญิงและเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีลักษณะเบี่ยงเบนทาง
เพศ 

 พ้ืนที่เสี่ยงถ้าในประเทศไทยจะอยู่ในบริเวณสนามหลวง สะพานพุทธ  วงเวียน
ใหญ่  สถานีรถไฟหัวล าโพง สวนลุมพินี ย่านสีลมเป็นต้น11 ถ้าในประเทศเพ่ือนบ้านก็มีการลักลอบน า
เด็กมาจาก ประเทศลาว พม่า กัมพูชาโดยผ่านเข้ามาทางชายแดนโดยการลักลอบเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายซึ่งการค้าแรงงานเด็กเพ่ือการค้าประเวณีและขอทานถือว่าเป็นฐานความผิดฐานการค้ามนุษย์
อีกรูปแบบหนึ่งที่สังคมอาเซียนของเราเองหรือแม้แต่สังคมระหว่างประเทศเองยังไม่สามารถมี
มาตรการทางกฎหมายที่เพียงพอที่จะขจัดปัญหานี้หมดไปได้จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนของสังคมอย่างจริงจังทั้งความร่วมมือแบบทวิภาคีและพหุภาคี       

                
  2.1.3  กำรค้ำมนุษย์โดยองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ 

ในความผิดฐานการค้ามนุษย์มีส่วนโยงใยถึงความผิดในลักษณะอ่ืนๆอีกมากมายที่เป็น
ความผิดในลักษณะการกระท าความผิดข้ามชาติหรืออาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นความผิดฐาน
การฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาการค้าประเวณีชายและ
หญิง ซึ่งความผิดดังกล่าวต้องการความร่วมมือในระดับสากลเป็นอย่างยิ่งเพ่ือขจัดปัญหาที่ทุกภูมิภาค
ทั่วโลกต้องการให้หมดสิ้นไปโดยด่วนและทั้งนี้ต้องการความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศทั้งหลาย
โดยผ่านทางอนุสัญญา พิธีสารต่างๆ ความร่วมมือต่างๆในเรื่องการค้ามนุษย์ทั้งในระดับภูมิภาคและ
อนุภูมิภาค เพราะการค้ามนุษย์น ามาซึ่งปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติประเภทต่างๆมากมายไม่ว่าจะ
เป็น เรื่องการฟอกเงิน ยาเสพติดซึ่งอาชญากรรมประเภทต่างๆนั้นล้วนแต่ท าลายความมั่นคงและ
เสถียรภาพของประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราเองก็ได้มีความร่วมกันอย่างหนักแน่นใน
เรื่องนี้ 

โดยประเทศในอาเซียนเองก็ได้มีการประชุม เช่น การประชุมสุดยอดผู้น าเอเซีย-ยุโรปหรืออา
เซม ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ นครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน
เรื่องการค้ามนุษย์ไว้ซึ่งการประชุมนั้นจะเน้นไปในเรื่องมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์โดยเน้นถึงการ
กินดีอยู่ดีของประชาชนในประเทศ การศึกษา สังคม ครอบครัว การสาธารณะสุขเพ่ือสร้างมาตรการ
ให้ประชาชนในประเทศไทยเองได้อยู่ดีกินดีเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และ
ในปีพ.ศ.2558 ประเทศท้ังหลายในอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมจึงต้องแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน 
ปัญหาการค้ามนุษย์ยังต้องได้รับการแก้ปัญหาจากต้นเหตุ อาธิ ปัญหาความยากจนและความไม่เท่า
เทียมกันของคนในสังคม รวมทั้งการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยมีภาคประชาชนเป็น

                                                           
11มูลนิธิกระจกเงา, ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์, กำรแสวงหำผลประโยชน์ทำงเพศ, 

ค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จาก http://www.notforsale.in.th/sex.php 
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ศูนย์กลาง ได้แก่ การลดความเสี่ยงและการเตรียมรับความพร้อมรับภัยพิบัติ ความส าคัญต่อห่วงโซ่
อาหารที่ชัดเจน12 

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน ปลายทางของขบวนค้ามนุษย์ข้ามชาติ
เพราะท าเลที่ตั้งของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมท าให้บุคคลต่างๆพากันเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือแสวงหาประโยชน์จาก
ทรัพยากรของประเทศไทยท าให้ผู้กระท าความผิดสามารถเดินทางผ่านไปยังประเทศอ่ืนได้โดยสะดวก 
นอกจากนี้เองยังมีปัจจัยให้กลุ่มขบวนการค้ามนุษย์แสวงหาประโยชน์จากประเทศไทยเป็นฐานในการ
ประกอบอาชญากรรมข้ามชาติอีกด้วยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะได้ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยด่วน13 

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มุ่ง
ปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลข้ามชาติหรือแก๊งมาเฟียข้ามชาติที่ท าธุรกิจผิดกฎหมายและเป็นกฎหมายที่
ออกตามหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค .ศ.
2000 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000)14  ใน
พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมุ่งเน้นในลักษณะการกระท าความผิดข้ามชาติ อาธิ การค้ายาเสพติด การค้า
มนุษย์ การลักลอบขนคนเข้าเมือง การขายอาวุธที่ผิดกฎหมาย การค้าทรัพยากรธรรมชาติที่ผิด
กฎหมาย การค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย การขายยาและเวชภัณฑ์ปลอม รวมทั้งอาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ เช่น แก๊งฉ้อโกง 

สาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้มีหลายประการดังนี้15 
1)  มีการก าหนดฐานความผิดและบทลงโทษที่รุนแรงมากกว่ากฎหมายอาญาที่ใช้

บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
ในกฎหมายฉบับนี้ ผู้ใดมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะถูกลงโทษรุนแรง 

เช่น เป็นสมาชิก สมคบกัน จัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ ยุยง อ านวยความสะดวก หรือแม้แต่ให้
ค าปรึกษากับองค์กรเหล่านี้ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 80,000 บาทถึง 
300,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เทียบกับฐานความผิดฐานอ้ังยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาจะถูก

                                                           
12ไทยนิวส์, กำรประชุมสุดยอดผู้น ำเอเซีย-ยุโรปหรืออำเซม, ค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 

จาก http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID= WNRPT55 
11140010002 

13ประชาไท, รฐัสภำรับรองอนุสัญญำสหประชำชำติเพื่อต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติที่
จัดตั้งในลักษณะองค์กรแล้ว, ค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 จาก http://prachatai.com/journal/ 
2012/11/43633 

14ปกป้อง  ศรีสนิท, ว่าด้วยกฎหมายปราบปรามแก๊งมาเฟียข้ามชาติ, มติชนออนไลน์, ค้น
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid 
=1372667252&grpid=03&catid=&subcatid= 

15เรื่องเดียวกัน. 

http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=%20WNRPT55%2011140010002
http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=%20WNRPT55%2011140010002
http://prachatai.com/journal/%202012/11/43633
http://prachatai.com/journal/%202012/11/43633
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid%20=1372667252&grpid=03&catid=&subcatid=
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid%20=1372667252&grpid=03&catid=&subcatid=
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ลงโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 14,000 บาท นอกจากนี้ผู้ที่เป็นข้าราชการส่วนกลาง ส่วน
ท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารสถาบันการเงิน หรือกรรมการองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญจะต้องรับโทษหนักขึ้นเป็น 2 เท่า ถ้าค านวณแล้วคือการจ าคุกมากสุดถึง 30 ปี ใน
ท้ายที่สุดพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กลับกระท าความผิดตามกฎหมายนี้เสียเองจะรับ
โทษเป็น 3 เท่า ซึ่งค านวณแล้วอาจต้องรับโทษจ าคุกสุดสุดถึง 45 ปีมากที่สุดในกฎหมายอาญาไทย
ยกเว้นการจ าคุกตลอดชีวิต ซึ่งนับได้ว่าเป็นบทลงโทษที่ค่อนข้างหนักทีเดียว หากผู้มีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติคนหนึ่งท าความผิดตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ผู้มีส่วนร่วมที่ไม่ได้คัดค้าน ที่อยู่
ในสถานที่เกิดเหตุ หรือที่เป็นหัวหน้าจะต้องร่วมรับผิดทุกคน แม้บุคคลเหล่านี้จะไม่ได้ลงมือในการ
กระท าความผิดก็ตาม ซึ่งคล้ายกับหลักการเรื่องอ้ังยี่ซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 213  

2)  การท าให้ประเทศไทยไม่เป็นที่หลบซ่อนตัวของสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติ กฎหมายฉบับนี้มีบทบัญญัติที่ป้องกันมิให้ประเทศไทยเป็นที่หลบซ่อนตัวของบรรดาสมาชิก
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยเหตุผลดังนี้16 

ใน มาตรา 5 ได้ก าหนดความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไว้ 
ดังนั้นหากมีต่างประเทศร้องขอให้ประเทศไทยส่งสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติข้ามแดนไป
ลงโทษในต่างประเทศ ประเทศไทยเราก็อาจส่งได้เพราะเรามีฐานความผิดนี้แล้วในไทยสอดคล้องกับ
หลัก Double criminality ซึ่งในมาตรานี้ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือทาง
อาญาระหว่างประเทศเพราะประเทศไทยจะได้ปลอดจากการซ่อนตัวของอาชญากรข้ามชาติใน
อาชญากรรมข้ามชาติประเภทต่างๆเพราะประเทศไทยได้มีหลักการออกพระราชบัญญัติสอดคล้อง
ประสานในแนวทางเดียวกับอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

ใน มาตรา 6 มีการก าหนดให้ศาลไทยมีเขตอ านาจสากล (Universal jurisdiction) 
ถ้าหากพบตัวผู้มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย  กระบวนการยุติธรรมของ
ไทยสามารถจับตัวบุคคลด าเนินคดีได้ทันที แม้ผู้กระท าความผิดนั้นจะเป็นคนต่างประเทศและได้
กระท าความผิดในต่างประเทศก็ตาม ซึ่งในมาตรานี้ถือว่าเป็นข้อดีเป็นอย่างยิ่งที่เขตอ านาจศาลไทยมี
อ านาจที่จะกระท าการดังกล่าวนั้นได้โดยไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่อย่างใดเนื่องจาก
อาชญากรรมข้ามชาติที่สามารถจับกุมภายในประเทศไทยยังไม่สามารถจับบุคคลที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม
อาชญากรได้ซึ่งผู้สั่งการจะอยู่ในต่างประเทศ 
   ในหลักการทั้งสองเรื่องดังกล่าวนี้ประเทศไทยได้สร้างมาตรฐานขึ้นซึ่งถ้าทุกประเทศ
ทั่วโลกได้ท ามาตรฐานเช่นเดียวกันก็จะไม่มีที่ใดในโลกเป็นที่หลบภัยของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติอีก
ต่อไปอย่างแน่แท้ 

3)  การเพ่ิมโอกาสให้เจ้าพนักงานในการป้องกันและปราบปรามองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ17 
  กฎหมายฉบับนี้ได้เพ่ิมโอกาสให้กับเจ้าพนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานอัยการในการสืบสวน
สอบสวนผู้กระท าความผิดโดยในมาตรา 17 ให้อ านาจดักข้อมูลทางการสื่อสาร เช่น ดักฟังสัญญาณทาง

                                                           
16เรื่องเดียวกัน. 
17เรื่องเดียวกัน. 
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โทรศัพท์มือถือ ในมาตรา 19 ให้มีการปฏิบัติการอ าพรางตัวของเจ้าหน้าที ่(undercover operations) 
มาตรา 20 ให้มีการใช้วิธีการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม (controlled delivery)  และในมาตรา 21 
ให้มีการใช้การสะกดรอยตามกลุ่มองค์กรอาชญากรข้ามชาติด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic 
surveillance) โดยรายละเอียดของการใช้มาตรการดังกล่าวจะมีการออกเป็นระเบียบของอัยการสูงสุด 
ซึ่งระเบียบดังกล่าวจะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็จะต้องอาศัยความร่วมมือกับนานาประเทศอย่างเป็น
รปูธรรมเพ่ือภูมิภาคของเราจะได้ปลอดจากกลุ่มองค์กรอาชญากรข้ามชาติ 

 
 2.2  แนวคิดและควำมเป็นมำของควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรต่อต้ำนกำรค้ำ

มนุษย์ 
 

การค้ามนุษย์นั้นยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการป้องกันและหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาแม้กระทั่งสหประชาชาติก็ได้ให้ความส าคัญในปัญหานี้และก็พยายามที่จะหาแนวทางมา
แก้ไขปัญหาอันใหญ่หลวงของสังคมระหว่างประเทศสื่บเนื่องจากมหันตภัยรูปแบบการค้ามนุษย์โยงใย
สู่อาชญากรรมข้ามชาติประเภทอ่ืนมากมายซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญา พิธีสารต่างๆ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ปฏิญญาของภูมิภาคต่างๆในการขจัดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 

หลักสิทธิมนุษยชนแนวคิดพ้ืนฐานของ UN ในการต่อต้านการค้ามนุษย์  
การค้ามนุษย์นับว่าได้เป็นปัญหาส าคัญของสังคมระหว่างประเทศแม้กฎหมายสิทธิมนุษยชน

เองก็ได้มีการบัญญัติเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชนข้อ 4 ซึ่งมีใจความ
ส าคัญว่า ห้ามบังคับคนเป็นทาส และห้ามค้าทาสทุกรูปแบบ18

 ความหมายของการค้าทาสทุกรูปแบบ
รวมถึงการค้าทาสในรูปแบบการค้ามนุษย์ด้วย เพราะ ตามนิยามการค้ามนุษย์ตามพิธีสารข้อ 3 แนบ
ท้ายอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรของอนุสัญญา
สหประชาชาติเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กมีใจความส าคัญว่า  

การค้ามนุษย์ หมายความว่า “ การจัดหา ขนส่ง โยกย้าย ซ่อนเร้น  หรือรับบุคคลโดยวิธีการ
คุกคาม ใช้ก าลัง หรือ รูปแบบของการข่มขู่ ลักพาตัว ฉ้อโกง หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ การให้
อยู่ในสถานที่เสี่ยง หรือ ให้ หรือ รับไว้ซึ่งเงินหรือผลประโยชน์ เพ่ือที่จะได้มาซึ่งความยินยอมของ
บุคคลซึ่งมีอ านาจเหนือบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน าตัวบุคคลไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ 
หมายรวมถึงอย่างน้อยที่สุด การแสวงหาผลประโยชน์ในการค้าประเวณี หรือการแสวงหา
ผลประโยชน์ทางเพศอ่ืนๆ การบังคับให้ใช้แรงงาน หรือเป็นทาส หรือการท างานเยี่ยงทาส และการตัด
เอาอวัยวะออกไป19  

                                                           
18สว่าง กันศรีเวียง, สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกำภิวัฒน์, ค้นวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 

จาก http://www.baanjomyut.com/library/global_community/06_2.html 
19องค์การสหประชาชาติ, พิธีสำรเพื่อป้องกันปรำบปรำมและลงโทษกำรค้ำมนุษย์

โดยเฉพำะสตรีและเด็กเพิ่มเติมอนุสัญญำสหประชำชำติเพื่อต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติที่จัดตั้ง

http://www.baanjomyut.com/library/global_community/06_2.html
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ส าหรับการค้าเด็ก หมายถึง การกระท าเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นวิธีการ
ข้างต้นหรือไม่20 ส่วนค าว่า เด็ก ตามพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ
ต่ ากว่า 18 ปี21 
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายสิทธิมนุษยชนก็ได้ให้ความส าคัญต่อการค้ามนุษย์อย่างมากเพราะ
ถือว่าเป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพในชีวิต ร่างกายของบุคคลโดยที่สิทธิเสรีภาพนั้นเป็นสิทธิที่บุคคลพึง
มีพึงได้ตามกฎหมายมาตั้งแต่ก าเนิดมาเป็นมนุษย์ เสรีภาพในที่นี้ย่อมมีความหมายถึง เสรีภาพในการ
แสดงออกในเรื่องต่างๆ เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการห้ามกักกันตัวตามอ าเภอใจ เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติและให้การรับรองถึง
สิทธิไว้ ในปฏิญญาสากลนั้นก็มีการรับรองสิทธิไว้ 

1) การค้ามนุษย์ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติดังต่อไปนี้ 
ในปฏิญญาข้อที่ 1 ซ่ึงมีใจความว่า ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกัน

และต้องปฏิบัติต่อกันฉันพ่ีน้อง 22 
ซึ่งในการค้ามนุษย์เองศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคลภายใต้ปฏิญญานี้ย่อมมีศักดิ์ศรีไม่เท่า

เทียมกันเพราะบุคคลที่ถูกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์เขาไม่มีสิทธิที่จะเลือกในชีวิตเขาเลยแม้แต่
น้อยซึ่งขัดกับหลักปฏิญญาในข้อนี้มาก ซึ่งในที่นี้ย่อมรวมถึงสิทธิในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน เสรีภาพ 
อนามัยที่ปลอดจากการกดขี่ข่มเหง หน่วงเหนียวให้บุคคลนั้นปราศจากเสรีภาพทางความคิด การ
แสดงออกในเรื่องต่างๆที่ตนพึงมีพึงได้โดยชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยเราก็มี
การก าหนดสิทธิและเสรีภาพไว้โดยชอบด้วยกฎหมาย อาธิ สิทธิในการเลือกตั้ง สิทธิในการเดินทางไป
ในราชอาณาจักรได้โดยไม่มีใครบังคับครอบน า สิทธิในการแสดงออกทางการเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมาย สิทธิในการลงประชามติในเรื่องต่างๆ สิทธิดังกล่าวในกฎหมายของสหภาพยุโรปก็ได้มีการ
รับรองสิทธิไว้โดยการบัญญัติไว้ในมาตรา 5 ว่าการเอาคนลงเป็นทาสและการทาสในทุกรูปแบบเป็นสิ่ง
ที่ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายของสหภาพยุโรป สืบเนื่องมาจากการค้าทาสในทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ท า
ให้สิทธิเสรีภาพของบุคคลในทางกฎหมายไม่เท่าเทียมกันอย่างเห็นได้ชัดและการค้าทาสแรงงานนั้นท า
ให้ประเทศในยุโรปมองว่าเป็นการล้าหลังที่จะมีการค้าทาสแรงงาน สหภาพยุโรปจึงมีความพยายาม
อย่างหนักแน่นที่จะขจัดอาชญากรรมการค้ามนุษย์จะเห็นได้จากการที่สหภาพยุโรปมีอนุสัญญา
ต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก ซึ่งได้ระบุไว้ในมาตรา 5  

ในปฏิญญา ข้อ 2 ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพ อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือก
ปฏิบัติ 23 

                                                                                                                                                                      

ในลักษณะองคก์ร, ค้นวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 จาก http://www.nocht.m-society.go.th /h 
uman-traffic/law/download/la01.pdf 

20เรื่องเดียวกัน. 
21เรื่องเดียวกัน. 
22สว่าง กันศรีเวียง, เรื่องเดิม.  
23เรื่องเดียวกัน. 
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ซึ่งใจความของข้อนี้ การค้ามนุษย์ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติต่อปัจเจกบุคคลใน
สถานะที่ไม่เท่าเทียมกันในทางกฎหมายโดยถือความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา 
สภาพสังคมของแต่ละบุคคลมาเป็นตัววัดย่อมกระท าไม่ได้โดยเด็ดขาด ในการค้ามนุษย์ก็เช่นกันจะถูก
เลือกปฏิบัติเพราะเหตุผลข้างต้นไม่ได้โดยเด็ดขาด  

ในปฏิญญา ข้อ 3 ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตอยู่และมีความม่ันคง 24 
ซึ่งการค้ามนุษย์ขัดกับหลักของปฏิญญาในข้อนี้ โดยถือว่าการค้ามนุษย์จะต้องตกอยู่

ในอาณัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยที่บุคคลนั้นเขาไม่ยินยอมด้วยประการทั้งปวงและขัดต่อหลักการ
มีชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคง 

ในปฏิญญา ข้อ 5 ห้ามการทรมาน หรือลงโทษทารุณโหดร้ายผิดมนุษย์   
ข้อ 6 สิทธิในการได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย  
ข้อ 7 สิทธิในการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน25 
ซึ่งในปฏิญญาทั้งสามข้อข้างต้นนี้มีใจความส าคัญว่าเป็นเรื่องสิทธิตามกฎหมายเมื่อ

บุคคลใดถูกค้ามนุษย์และสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมายของบุคคลนั้นย่อมหมดไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งสิทธิ
ดังกล่าวเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่ติดตัวบุคคลมาแต่ก าเนิดที่เกิดมาเป็นมนุษย์กฎหมายสิทธิ
มนุษยชนก็ได้ให้การรับรองคุ้มครองสิทธิไว้โดยชอบซึ่งรวมถึงในเรื่องการลงโทษที่ทารุณกรรมโหดร้าย
ผิดมนุษย์ธรรมซึ่งปกติแล้วมนุษย์จะไม่กระท าการใดที่เป็นการทารุณโหดร้ายผิดมนุษย์เว้นแต่ในกรณี
การค้ามนุษย์ท าให้สิทธิในการคุ้มครองบุคคลตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันก็ย่อมจะมีขึ้นไม่ได้โดย
เด็ดขาดสืบเนื่องมาจากบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิในด้านต่าง 
เช่น สิทธิ์ในด้านการด ารงชีพอยู่ในสังคมโดยปราศจากการครอบน าของบุคคลใด สิทธิในการเดินทาง
ไปในราชอาณาจักรโดยปราศจากการครอบน าของบุคคลใด 

2) ความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์โดยสหประชาชาติ 
องค์การสหประชาชาติได้มีการออกพิธีสารเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ในสตรีและเด็กซึ่งต่อท้ายอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งได้มีความ
ต้องการให้ทุกประเทศในทั่วโลกลงนามและให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาและภาคยานุวัติให้อนุสัญญา
รวมถึงพิธีสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องการค้ามนุษย์ให้มีผลบังคับใช้ทั่วทุกภูมิภาคของโลกเพ่ือที่จะหา
มาตรฐานในระดับสากลมาคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

(1)  อนุสัญญาเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองค์กร 
(UN Convention Against Transnational Organized Crime) 

ในปีค.ศ. 2000 องค์การสหประชาชาติได้มีการออกอนุสัญญาเรื่องอาชญากรรม
ข้ามชาติการต่อต้านการค้ามนุษย์ขององค์การสหประชาชาติที่มีชื่อเรียกว่า อนุสัญญาพาร์เลอร์โม่26 
ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2000 ในสาระส าคัญของของอนุสัญญานี้มีการก าหนดค า

                                                           
24เรื่องเดียวกัน. 
25เรื่องเดียวกัน. 
26ศิริพร  สโครบาเนค, กำรค้ำมนุษย์ แนวคิด กลไก และประเด็นท้ำทำย, 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิผู้หญิง, 2548), หน้า 43. 
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นิยามของอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมประเภทนี้จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องมีอนุสัญญานี้ขึ้นมา โดยมีพิธีสารเพ่ิมเติมเรื่องการค้ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของอนุสัญญาซึ่งมี
วัตถุประสงค์ให้รัฐภาคีได้มีมาตรการร่วมกันในการป้องกันและหาแนวทางในการต่อสู้กับองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 

ซึ่งในอนุสัญญานี้มุ่งเน้นจะจัดการกับกลุ่มอาชญากรรมเท่านั้นและจะต้องมี
บุคคลร่วมในขบวนการอย่างน้อย 3 ขึ้นไป เพ่ือการด าเนินการที่ร้ายแรงตามที่ได้ถูกระบุไว้ในกฎหมาย
ของประเทศนั้นและมีบทลงโทษไม่น้อยกว่า 4 ปี และได้มีพ้ืนฐานในการกระท าสี่ประการดังต่อไปนี้ 
ประการแรก การมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้ง ประการที่สองมีการฟอกทรัพย์สินที่ได้จาก
การก่ออาชญากรรม ประการที่สามมีการฉ้อราษฎร์บังหลวง ประการสุดท้ายมีการขัดขวางการ
ยุติธรรมซึ่งอนุสัญญามีการก าหนดมาตรการให้รัฐภาคีมีการด าเนินการตามพันธะภาคี เช่น ในเรื่อง
มาตรการในการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรัฐในต่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง แนวการปฏิบัติในการฟ้องร้องด าเนินคดี การริบ และการยึดทรัพย์เป็นต้น27 

เนื่องจากอนุสัญญาฉบับนี้มีความมุ่งประสงค์ในการปราบปรามอาชญากรรมโดย
ได้มีการส่งเสริมความร่วมมืออันดีในระหว่างรัฐภาคี ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย การ
เก็บรวบรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และในด้านความช่วยเหลือการฝึกอบรมและด้านวิชาการซึ่งได้
ก าหนดเป็นข้อผูกมัดของอนุสัญญาถึงแม้ว่าในเรื่องการคุ้มครองพยานและการให้ความช่วยเหลือและ
การคุ้มครองผู้เสียหายให้ขึ้นอยู่กับมาตรการของรัฐภาคีที่จะมีวิธีการคุ้มครองพยานและการคุ้มครอง
ผู้เสียหายที่เป็มมาตรฐานสากลของอนุสัญญาแต่อย่างใด จึงอาจกล่าวได้ว่าอนุสัญญานี้ไม่มีการก าหนด
มาตรฐานสากลที่อยู่บนพ้ินฐานของสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด เช่น ในเรื่องการคุ้มครองความเป็น
ส่วนตัวของพยาน การคุ้มครองในด้านความปลอดภัยในร่างกายและชีวิต28 ซึ่งในเรื่องดังกล่าวตาม
มาตรฐานสากลในทางด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่เหยื่อควรจะได้รับ 

(2)  พิธีสารเพ่ือป้องกันและปราบปราม และลงโทษการค้าบุคคลโดยเฉพาะ 
การค้าหญิงและเด็ก 

ในพิธีสารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะหญิงและเด็ก คุ้มครองช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี พิธี
สารนี้เป็นพิธีสารที่มีความครอบคลุมถึงการให้ค านิยามการค้ามนุษย์ไม่เฉพาะแต่การค้ามนุษยใน
รูปแบบการค้าประเวณีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังรวมถึงการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบจึงอาจกล่าวได้ว่า
เป็นนวัตกรรมทางกฎหมายที่มีความก้าวหน้าในการหาแนวทางในการปราบปรามอาชญากรรมการค้า
มนุษย ์

ตามมาตรา 3 ของพิธีสารได้ก าหนดค านิยามการค้ามนุษย์ซึ่งมีสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ 

การจัดหา ขนส่ง ส่งต่อ จัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลใดด้วยวิธีการขู่
เข็ญ ใช้ก าลังบีบบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง โดยการใช้ประโยชน์จากอ านาจอันมิชอบด้วย

                                                           
27เรื่องเดียวกัน, หน้า 43-45. 
28เรื่องเดียวกัน, หน้า 45. 
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กฎหมาย และจากสภาพการที่เปราะบาง หรือการให้และการรับเงินหรือผลประโยชน์เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความยินยอมของบุคคลนั้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งได้รวมถึงการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการเป็นโสเภณีของผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การบังคับ
ใช้แรงงาน การบังคับใช้บริการทางเพศ การเอาคนลงเป็นทาส การกระท าอย่างอ่ืนที่มีลักษณะเยี่ยง
ทาง การบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสโดยกดขี่ข่มเหงด้วยเหตุที่ไม่เป็นธรรมไร้มนุษยธรรม หรือการตัด
อวัยวะออกจากร่างกาย29 

ในส่วนพิธีสารได้ให้นิยามของเด็กเช่นเดียวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
หมายความว่า บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ การจัดหา ขนส่ง ส่งต่อ
จัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลเพ่ือมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ ซึ่งรวมอย่างน้อย
ที่สุดรวมถึงการแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นโสเภณี การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบ
อ่ืน มีการบังคับใช้แรงงานหรือการบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท าที่มีลักษณะเยี่ยงทาส 
การบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทางโดยกดขี่ข่มเหงด้วยประการทั้งปวง หรือการตัดอวัยวะออกจาก
ร่างกาย30 

ในพิธีสารดังกล่าวได้มีการก าหนดมาตรการให้รัฐช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อตามที่เหมาะสม ในลักษณะการเยียวยาทางร่างกาย จิตใจ ทางสังคม โดยการค านึงในเรื่อง
เพศ สภาพความต้องการโดยเฉพาะเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก โดยได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชน 
ภาคธุรกิจซึ่งมีก าลังทรัพย์ และภาคประชาสังคมซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในด้านนโยบายการช่วยเหลือ
เหยื่อการค้ามนุษย์ ในเรื่องต่อไปนี้  การให้ค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทาง
การแพทย์ การให้ความช่วยเหลือทางการศึกษา การงาน การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือในด้าน
การชดเชยความเสียหายที่เหยื่อได้รับ การให้ที่พ านักชั่วคราวระหว่างเหยื่ออยู่ในกระบวนการพิจารณา
คดีทางอาญา ตลอดจนการส่งเหยื่อกับภูมิล าเนาเดิมโดยปลอดภัยและโดยความสมัครใจไม่ถูกบังคับ
กดข่ีข่มเหงแต่ประการใด31  

ในการให้ความช่วยเหลื่อแก่เหยื่อตามพิธีสารดังกล่าวนั้นไม่ได้เรียกร้องให้รัฐ
ด าเนินการแต่อย่างใดแต่ให้รัฐใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะแก่สภาวะการณ์ ซึ่งตรงกันข้ามกับในเรื่อง
การป้องกัน ความร่วมมือ และมาตรการอ่ืน รัฐควรจะต้องด าเนินการหรือพยายามด าเนินการหา
มาตรการต่างๆทางด้านกฎหมายเพ่ือป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ ในการเสริมสร้างทักษะแก่
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงเรียกร้องให้รัฐเพ่ือหามาตราการในการควบคุมตามแนวชายแดน
และในด้านความปลอดภัย การตรวจเอกสารการเดินทางของเหยื่อท่ีมีความรัดกุมและรอบคอบ 

(3)  อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี  
อนุสัญญานี้มีเป้าหมายเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ าและการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน

ทุกรูปแบบ รวมถึงการก าหนดมาตรการในลดความเหลื่อมล้ าในระหว่างชายและหญิง ทั้งในครอบครัว 

                                                           
29เรื่องเดียวกัน, หน้า 47. 
30เรื่องเดียวกัน, หน้า 48. 
31เรื่องเดียวกัน, หน้า 49. 
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ชุมชน และสังคม เป็นอนุสัญญาที่มีการตั้งข้อสงวนไว้มากซึ่งท าให้เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุถึง
เป้าหมายของอนุสัญญาเป็นอย่างมาก 

ซึ่งต่อมาได้มีการจัดท าพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา สาระส าคัญของพิธีสาร
เลือกรับ มีการเปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 
และห้ามมิให้รัฐภาคีสมาชิกตั้งข้อสงวนในพิธีสารเลือกรับ 

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ถูกระบุไว้ในมาตรา 6 ของพิธีสาร
โดยมีสาระส าคัญต่อไปนี้ ให้รัฐภาคีใช้มาตรการที่เหมาะสม รวมถึงการออกกฎหมายเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและการแสวงหาผลประโยชน์จากโสเภณีผู้หญิงหน้าที่ส าคัญของรัฐ คือการ
ปราบปรามมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากหญิงที่เป็นโสเภณี ในมาตรา6 สามารถน ามาเป็น
หลักการและแนวทางในการด าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ตามสิทธิมนุษยชนได้32 

(4)  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
เป็นอนุสัญญาที่ก าหนดค านิยามของเด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี

และมีความครอบคลุมสิทธิของเด็กทั้งทางด้านพลเมือง การเมือง ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ โดยมีการ
ค านึงถึงประโยชน์สู งสุดของเด็กเป็นหลักเป็นอนุสัญญาที่สมาชิกทุกประเทศขององค์การ
สหประชาชาติทุกประเทศได้เข้าร่วมเป็นภาคี ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ท าให้กลไกในการปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายในการคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิเด็กให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดซึ่งอนุสัญญา
นี้มีคณะกรรมการสิทธิของเด็กเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินการในด้านต่างๆของรัฐภาคี 

ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กนั้นมีหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับเด็ก เช่น 
มาตรา 32 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง การแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงานเด็ก และการให้เด็ก
ท างานที่เป็นอันตรายต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ศีลธรรม และสังคม ในมาตรา 
34 สาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการระบุการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและการทารุณกรรมทางเพศต่อ
เด็ก และมาตรา 35 สาระส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการเรียกร้องให้รัฐภาคีมีมาตรการที่ เหมาะสมทั้งใน
ระดับชาติ และระหว่างรัฐเพ่ือป้องกันการลักพาตัว การซื้อหรือการค้าเด็กไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบหรือ
เพ่ือวัตถุประสงค์ใด มาตราดังกล่าวก่อให้เกิดความตื่นตัวในการด าเนินการและป้องกันปราบปราบการ
ใช้แรงงานเด็กเยี่ยงทาส การใช้แรงงานเด็กเพ่ือกามารมณ์ และการซื้อขายเด็ก ท าให้มีการจัดท าพิธี
สารเลือกรับเรื่องการซื้อขายเด็ก การใช้เด็กเพ่ือประโยชน์ในการค้าประเวณี และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก
มีผลการบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. 2546  จากความห่วงใยของภาคประชาสังคมน าไปสู่การจัดท าพิธีสาร
เลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กเรื่องการค้าเด็ก และได้ขยายความของมาตรา 34 ระบุให้การ
แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่รัฐภาคีจะต้องร่วมมือกันในการ
ด าเนินการกับผู้กระท าความผิดไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศใดก็ตามเพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของพิธี
สาร33 

                                                           
32เรื่องเดียวกัน, หน้า 59-60. 
33เรื่องเดียวกัน, หน้า 61-63. 
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ในมาตรา 8 ของพิธีสารนั้นได้เน้นการให้ความส าคัญเป็นพิเศษในเรื่องหลักการ
และแนวทางการปฏิบัติเรื่องสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ซึ่งก าหนดไว้โดยเฉพาะในเรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเฉพาะกับเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก34 
 
2.3  กำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ในประเทศไทย 
    
 2.3.1  ประวัติและแนวคิดกำรค้ำมนุษย์ 

ในประเทศไทยการค้ามนุษย์ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าปรากฏมาจากเมื่อใด แต่มีหลักฐานที่
เด่นชัดโดยเริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งสามารถแบ่งวิวัฒนาการค้ามนุษย์ออกเป็นสามยุค 

ยุคแรก  สมัยกรุงศรีอยุธยา- ยุคก่อนเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2417) 
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี เช่น พระไอยการ

ลักษณะลักพา พ.ศ. 1901 พระไอยการลักษณะผัวเมีย พ.ศ.1904 ซึ่งหญิงที่มาประกอบอาชีพโสเภณี
นั้นมีหลักฐานเด่นชัดได้ถูกพัฒนาจากการเป็นนางทาส35 เพราะสภาพของหญิงยากจนและหญิงที่เป็น
เชลยศึกในสงคราม หรือหญิงที่ถูกน ามาจากเมืองประเทศราชต่างๆในสมัยนั้นจะถูกขายตัวเป็นทาส 
และในการเป็นทาสนั้นย่อมหมายถึง การปฏิบัติทุกอย่างตามที่นายทาสสั่งรวมถึงการบ าเรอให้
ความสุขทางเพศแก่นายทาสด้วย 

และจากหลักฐานดังกล่าวปรากฏไว้อย่างชัดแจ้งในจดหมายเหตุของลาบูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศส 
ที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ได้กล่าวถึงความชอบธรรมของขุนนางและนายเงิน ในการ
ที่จะเกณฑ์ให้หญิงและเด็กหญิงที่ตนได้ซื้อมาให้ค้าประเวณี เพียงแต่การค้าประเวณีดังกล่าวจะต้อง
เสียเงิน ถวายพระมหากษัตริย์ โดยในบันทึกดังกล่าวยังได้กล่าวถึงการรับซื้อภริยาที่สามีส่งขายมาเป็น
ทาสด้วย36 แสดงให้เห็นถึงแนวคิดในสมัยอดีตว่าผู้หญิงถูกมองจากสังคมเป็นทรัพย์สินที่สามารถซื้อ
ขายได้ซึ่งไม่ต่างจากทรัพย์สินประเภทอื่น เช่น ข้าวสาร อาหาร 

ในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ คือ การค้าชาวจีนข้ามชาติภายใต้
ปัญหาภายในของประเทศจีนเอง ทั้งปัญหาเรื่องการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว การเข้ามาของ
อิทธิพลตะวันตกตามเมืองท่าต่างๆ แต่ตัวเลขของการค้าหญิงจีนเพ่ือการค้าประเวณีทางเพศยังไม่มี
มาก เนื่องจากส่วนใหญ่ยังเป็นอพยพและการค้าชายชาวจีนเพ่ือเข้ามาบังคับใช้แรงงาน โดยก่อนหน้า

                                                           
34เรื่องเดียวกัน, หน้า 63.  
35ขจร  จักรประณีต, กำรศึกษำเปรียบเทียบมูลเหตุจูงใจในกำรค้ำประเวณีของเด็กหญิง

และสตรี (วิทยานิพนธ์สังคมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539), หน้า 7. 
36ดารารัตน์  เมตตาริกานนท,์ โสเภณีกับนโยบำยรัฐบำลไทย พ.ศ.2411-2503 

(วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), หน้า 14. 
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พ.ศ.2425 เชื่อกันว่ามีชาวจีนทั้งที่อพยพด้วยความสมัครใจและถูกเคลื่อนย้ายไปในประเทศต่างๆ 
ประมาณ 2,000,000 คน 37 

ในปี พ.ศ. 2398 สนธิสัญญาเบาว์ริ่งมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบเศรษฐกิจ จากที่
เคยใช้การผลิตเพ่ือยังชีพมีการปลี่ยนแปลงมาเป็นการผลิตเพ่ือขาย โดยมีเงินเป็นหัวใจส าคัญในการ
แลกเปลี่ยน นับว่าเป็นการเปิดประเทศที่ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยตรงมีการว่าจ้าง
แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะชาวจีนเข้ามาท าป่าไม้ เหมืองแร่ และธุรกิจต่างๆในภาคอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น ในขณะที่ระบบโสเภณียังมีไม่มากนัก เพราะระบบผูกขาดการค้าประเวณีของสถานค้าประเวณีที่มี
ความเกี่ยวข้องในการจ่ายภาษขีองโสเภณี  

ยุคที่สอง  การเลิกทาส (พ.ศ.2417) – ถึงยุคสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ.2488)  
ในพ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ออก

พระราชบัญญัติพิกัดเกษียนอายุลูกทาสไทย โดยเฉพาะในมาตราที่ 1,2 และ 3 ได้ก าหนดว่า “…ลูก
ทาสก็ดี ลูกไทยที่ถูกขายตัวลงเป็นทาสก็ดี ถ้ามันเกิดปีมะโรงสัมฤทธิ์ศก พ.ศ.2411 อันเป็นปีที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ และปีต่อมา อายุถึง21ปีให้มันพ้น
ค่าตัวเป็นไทย คือได้รับการหลุดพ้นจากการที่ตกอยู่ใต้อ านาจของบุคคลใดก็ตามไม่ว่าทาสนั้นจะอยู่กับ
เจ้าขุนมูลนางเดิมหรือได้โอนย้ายไปอยู่กับเจ้าขุนมูลนายใหม่… หากจะเอาบุตรหลานที่เกิดตั้งแต่ปี
มะโรงสัมฤทธิ์ศก อายุต่ ากว่า 15 ปีลงมาขายฝากให้ขายฝากได้ตามพิกัดเกษียนอายุ แต่ถ้าบุคคลนั้น
ครบอายุ 15 ปีขึ้นไปถึง 20 ปีต้องให้ผู้ถูกขายรู้เห็นด้วย38 บทบัญญัติในกฎหมายส่งผลต่อการค้า
ประเวณีด้วย เพราะจะท าให้หญิงที่เคยต้องค้าประเวณีในสถานะของนางทาสหมดสิ้นไปภายใน
ระยะเวลาตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้หลังจากที่มีการเลิกทาส การเข้ามาของหญิงโสเภณีจากจีน
จ านวนมากท าให้รัฐบาลออกพระราชบัญญัติสัญจรโรค รศ.127 ซึ่งมีใจความส าคัญดังนี้ “ ทุกวันนี้
หญิงบางจ าพวกประพฤติตนอย่างนครโสเภณีมีหัวหน้าตั้งโรงขึ้นหาเงินหลายต าบลแต่ก่อนมาการตั้ง
โรงนครโสเภณี นายโรงช่วยไล่หญิงมาเป็นทาสรับตั๋วจากเจ้าภาษีแล้วมีหัวหน้ารวบรวมในพ้ืนที่อันควร
มิควรบ้างเป็นเหตุให้เกิดการวิวาทเกิดขึ้นบ่อยครั้ง อีกประการหนึ่งหญิงบางคนป่วยเป็นโรคซึ่งอาจติด
ต่อเนื่องไปถึงผู้ชายที่คบหาสมาคมได้ ก็มิได้มีแพทย์ตรวจรักษาโรคร้ายนั้นอาจติดต่อเนื่องกันไปถึง
อันตรายต่อชีวิตและร่างกายมนุษย์เป็นอันมากและยังหามีข้อกฎหมายและข้อป้องกันอย่างใด...” การ
ออกพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการยอมรับสภาพการประกอบอาชีพการค้าประเวณีและการมีโสเภณี
ภายในประเทศ โดยจะต้องมีการขึ้นทะเบียนของโสเภณีเพ่ือการเก็บภาษีและการดูแลเรื่องโรคต่าง 
เช่น โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

จากกฎหมายดังกล่าว ท าให้ธุรกิจค้าประเวณีได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งได้ปรากฎจากสถิติ
ของโสเภณีที่ได้มีการบันทึกไว้ใน พ.ศ.2452 มีการจดทะเบียนหญิงจีนจ านวน 1,441 คน หญิงไทย
จ านวน 950 คน หญิงเวียดนามจ านวน58 คน หญิงลาว50 คน ในปีพ.ศ. 2468 จ านวนดังกล่าวได้เพ่ิม

                                                           
37วิยะดา ทองมิตร. กำรใช้แรงงำนของชำวจีนในสังคมไทย (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหา

บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530), หน้า 30. 
38ดารารัตน์  เมตดาริกานนท์, โสเภณีกับนโยบำยรัฐบำลไทย พ.ศ.2411-2503, หน้า 216-

222. 
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เป็น หญิงจีน 2,766 คน หญิงไทยเพียง 342 คน โดยส าหรับหญิงจากประเทศจีนนั้นพบว่าร้อยละ 90 
จะถูกหลอกให้มาค้าประเวณีในประเทศไทย39 หลังจากการมีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ.2470 และพระราชบัญญัติการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2471 หลังจากที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 1921 การค้าประเวณีทาง
เพศก็ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

ขณะเดียวกันปัญหาการค้ามนุษย์ที่เข้ามาเพ่ือการบังคับค้าแรงงานก็มีมากไม่แพ้กัน โดย
พิจารณาจากแรงงานอพยพชาวจีนที่เพ่ิมขึ้นจาก 95,243 คน ในช่วงพ.ศ.2425-2435 เป็น 331,002 
คนในช่วงพ.ศ.2436-2448 และเพ่ิมเป็น 688,004 คน คนในช่วง พ.ศ.2449-2460 มีจ านวนไม่น้อยที่
ถูกน าตัวมาจากฝั่งทะเลทางใต้ของประเทศจีนที่ซึ่งการท าการซื้อขายเด็กหญิงท าการอย่า งเปิดเผย
เหมือนซื้อข้าวของธรรมดาเหมือนการซื้อผัก ปลา ข้าวสารตามตลาดทั่วไป พวกนายหน้าก็มีวิธีการ
ล่อลวงและลักพาคล้ายคลึงกับการค้ากุลีกุจรอย่างเห็นเด่นชัด40 

ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง กิจการการค้ามนุษย์ถูกผูกขาดอยู่กับกลุ่มธุรกิจชาวจีน
โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีและเป็นคนรับใช้ภายในบ้านที่ไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่พาหญิงและเด็กเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทย ที่เริ่มมี
เครือข่ายความร่วมมือ เพราะเป็นธุรกิจที่ท ารายได้อย่างมหาศาล ท าให้เกิดปัญหาในการควบคุมดูแล
อย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการปราบปราม
การค้าหญิงและเด็ก ค.ศ.1921 แล้วก็ตาม 
  ยุคที่สาม  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. 2489 – ปัจจุบัน)  

ในยุคนี้เป็นช่วงที่ประเทศไทย เริ่มมีการติดต่อซื้อขายกับนานาประเทศมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
กับประเทศสหรัฐอเมริกา และต่อมาได้มีการอนุญาตการจัดตั้งฐานทัพของประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ประเทศไทยท าให้มีทหาร นักวิชาการ นักธุรกิจ จากประเทศตะวันตกเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
มากยิ่งขึ้นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงการค้าประเวณีเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่แต่การค้าประเวณีทางเพศ
อย่างเดียว เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ ประกอบกับสถานการณ์
ภายในประเทศที่มีความยากจนแพร่กระจายเข้าไปในพ้ืนที่ชนบทท าให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของ
แรงงานจากชนบทสู่เมืองใหญ่ที่มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ 

ในช่วงปี พ.ศ. 2503- 2530 ได้มีการออกพระราชบัญญัติการปราบปรามการค้าประเวณี 
ภายใต้แนวคิดการห้ามค้าประเวณีโดยเด็ดขาดแต่ปัญหาก็มิได้ลดลงและกลับทวีความรุนแรงขึ้นเพราะ
ปัจจุบันคือความยากจนในชนบทที่เพ่ิมมากขึ้น การเข้ามาของฐานทัพอเมริกา และการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
 หญิงและเด็กจ านวนมากเข้าสู่ธุรกิจการค้าหญิงประเวณี และถึงแม้ฐานทัพอเมริกาจะถอน
ออกไปในช่วงก่อนปี พ.ศ.2519 แต่ก็มีกลุ่มลูกค้าจากประเทศตะวันตกเพ่ิมมากขึ้นเพราะปัจจัยต่างๆก็

                                                           
39ดารารัตน์  เมตดาริกานนท,์ ค้าหญิงจีนข้ามชาติในประวัติศาสตร์สังคมไทย, 

ศิลปวัฒนธรรมไทย 21, 4 (กุมภาพันธ์ 2543), หน้า 30. 
40หลิน  ปัน, อ่ึงตี่เกี้ย, แปลโดย เกษียร  เตชะพีระ (กรุงเทพมหานคร: คบไฟ, 2540), หน้า 

302. 
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คือ ความยากจนในชนบทที่เพ่ิมมากขึ้นท าให้บุคคลต่างๆดิ้นรนเข้ามาในเมืองใหญ่เพ่ือความอยู่รอด
ของตน 

หญิงและเด็กจ านวนมากเข้าสู่ธุรกิจการค้าประเวณีและถึงแม้ฐานทัพอเมริกาจะถอนออกไป
ก่อนช่วง พ.ศ.2519 แต่ก็มีกลุ่มลูกค้าจากประเทศตะวันตกเพ่ิมมากขึ้น และรูปแบบการค้ามนุษย์ได้มี
การจัดส่งขบวนหญิงไทยไปประกอบธุรกิจทางเพศในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง 
สิงค์โปร์ มาเลเซีย และประเทศในทวีปยุโรป41 ถึงแม้จะมีความเสี่ยงในการถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่อง
ค่าแรงและการถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ ก็ยังมีผู้ที่ต้องการเดินทางไปจ านวนมากเพราะความ
ยากจนของคนในชนบทเป็นหลักและความอยู่รอดของครอบครัว 

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์รูปแบบใหม่ที่เป็นที่นิยมในสังคมตะวันตก 
เช่น การหาหญิงไทยไปแต่งงานกับชายชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวเยอรมันกิจการจัดส่งเมียทาง
ไปรษณีย์ที่แพร่หลายในประเทศออสเตรเลียและประเทศสหรัฐอเมริกาโดยหญิงเหล่านี้หากไม่ประสบ
ความส าเร็จในการแต่งงานจะตกอยู่ในสถานการณ์บังคับที่จะต้องถูกแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบ
การค้าประเวณีทางเพศ42 

ส าหรับประเทศไทยการย้ายถิ่นของหญิงและเด็ก โดยเฉพาะเด็กหญิงในวัย 12-15ปี เริ่ม
ขยายจากกรุงเทพมหานครและเมืองที่เป็นฐานทัพของอเมริกาไปสู่เมืองใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
หาดใหญ่ พัทยา เป็นต้น โดยการเคลื่อนย้ายเริ่มมีแรงผลักดันในทางเศรษฐกิจจากครอบครัว 
โดยเฉพาะหญิงและเด็กจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มจากการไปรับจ้างท างาน
และน าไปสู่ธุรกิจการค้าประเวณี43 

ในช่วงปีพ.ศ.2521-2530 ถึงแม้การเคลื่อนย้ายของหญิงและเด็กภายในประเทศ จะมีปัจจัย
มาจากฐานะทางเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ก็เริ่มมีปัจจัยเสริมอ่ืนที่เกิดขึ้น เช่น การเห็นตัวอย่างของผู้ที่
เคลื่อนย้ายถิ่นไปท างานการชักจูงของผู้ที่เคยเข้ามาในธุรกิจการค้าประเวณีที่กลับไปในหมู่บ้านสาเหตุ
ส าคัญโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายของหญิงและเด็กจากภาคเหนือ คือ ความยากจนของครอบครัวที่ท า
ให้บิดามารดาขายลูกให้มาค้าประเวณี โดยจะมีการรับเงินไปก่อนจ านวนหนึ่ง และผู้ที่ถูกไปท างาน
จะต้องท างานชดเชยเงินมากกว่าอย่างน้อยสองเท่า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากตัวหญิงและเด็กเอง เช่น 
การเกิดความอับอายจากประสบการณ์ทางเพศ ปัญหาในชีวิตสมรสและครอบครัว สภาวะหนี้สินเป็น
ปัจจัยผลักที่ท าให้เกิดการเข้าสู่ การค้าประเวณีโดยถ้าหากครอบครัวมีส่วนร่วมในการเข้าสู่
กระบวนการรับเงินไปก่อน หญิงและเด็กก็จะเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีในลักษณะแรงงานทาสเพ่ือ
ชดใช้เงินที่ตนได้รับจากนายหน้าไปแล้ว 

                                                           
41ชนกพล  สกลผดุงเขตต,์ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณีหญิงและเด็ก: ศึกษำ

อนุสัญญำระหว่ำงประเทศและเปรียบเทียบกฎหมำยไทยกับกฎหมำยต่ำงประเทศ, (วิทยานิพนธ์นิติ
ศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 16. 

42เรื่องเดียวกัน. 
43ศิริพร  สโครบาเนค, ณัฐชยา  บุญภักดี และชุติมา จันฑธีโร, กำรค้ำหญิง: ฤำวิถีสังคมไทย 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิผู้หญิง, 2540), หน้า 72-74. 
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ในช่วงปลายของระยะนี้ได้เริ่มมีการค้าหญิงและเด็กที่ถูกล่อลวงและชักจูงให้ไปท างานที่
ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะหญิงและเด็กจากภาคเหนือถูกน าไปค้าประเวณีทางเพศ ในขณะที่หญิง
และเด็กจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะถูกน าไปใช้แรงงานภายในบ้าน ถ้าหญิงที่มีประสบการณ์ใน
การค้าประเวณีมาครั้งหนึ่งก็จะมุ่งสู่ประเทศในยุโรป โดยมีนักท่องเที่ยวจากในประเทศตะวันตกที่มี
ส่วนร่วมในการน าพาไป หลายคนถูกไถ่ตัวและได้แต่งงานกับผู้ใช้แรงงาน แต่หลายคนเองไม่ประสบ
ความส าเร็จก็จะกลับมาท างานในลักษณะนายหน้าชักจูงบุคคลในหมู่บ้านเพื่อไปค้าประเวณี 

ในช่วงปี พ.ศ.2531 จนถึงปัจจุบันช่วงนี้เป็นช่วงที่การค้ามนุษย์ผันแปรอย่างแยกไม่ออก 
ส าหรับภายในของประเทศการเติบโตของการค้าหญิงและเด็ก มีขั้นตอนเป็นระบบมากขึ้น มีการย้าย
ถิ่นโดยตรงจากหมู่บ้านไปสู่ต่างประเทศ โดยพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การส่งหญิงและเด็กไป
ค้าประเวณีนั้นมีวิธีการรูปแบบคล้ายการส่งแรงงานชายไปท างานในต่างประเทศ มีการเลือกค่า
นายหน้าแต่ผู้ถูกค้าต้องจ่ายค่าหนี้สินที่บุคคลที่อยู่ในกระบวนการค้าก าหนดไว้ ท าให้ไม่สามารถมี
รายได้เป็นของตนเองในช่วงแรกของการค้าเพราะจะต้องท างานเพื่อชดใช้หนี้สินที่นักค้ามนุษย์ได้ตั้งไว้ 

การค้าหญิงและเด็กช่วงนี้ นอกจากจะพบว่าการน าหญิงเละเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยนั้นทั้ง
ภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาค้าในประเทศไทยแล้ว ยังพบว่าผู้ซื้อชาวต่างประเทศยัง
ใช้ระบบโดยตรงในการซื้อหญิงและเด็กจากหมู่บ้านคล้ายกับเป็นการให้สินสอดเพ่ือน าหญิงไปเป็น
ภรรยาท าให้บิดามารดาจ านวนมากพอใจกับวิธีการเช่นนี้ เพราะเป็นการได้เงินโดยตรง ตัวหญิงเองก็
อยู่กับชาวต่างชาติช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยที่ชาวต่างประเทศมักจะเป็นฝ่ายเลิกลากันไปเอง เมื่อหญิง
เหล่านั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางเพศได้ 
 ในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ปัญหาการค้าหญิงและเด็กเพ่ิมมากข้ึนเป็นล าดับโดยเฉพาะในปัญหาการ
ค้าประเวณีในประเทศไทยเชื่อว่ามีผู้หญิงและเด็กที่ค้าประเวณีถึง 400,000 คน โดยร้อยละ 40 ของ
ทั้งหมด คือประมาณ 160,000 คน เป็นเด็กอายุต่ ากว่า 16 ปี และเป็นรูปแบบการสร้างมายาคติให้
บิดามารดาเห็นรายได้ท่ีได้จากการท างานในรูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน ในที่สุดก็น าผู้หญิงและเด็ก
เหล่านี้เข้าสู่การค้าประเวณีเป็นหลักเพราะสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับครอบครัว 

นอกจากนี้การแสวงหาผู้หญิงและเด็กในฐานะผู้ถูกค้า ก็ยังมีรูปแบบอ่ืนๆ ที่เห็นได้ชัดมาก
ยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางเพศ เช่น การจัดให้ท าสื่อลามกอนาจาร การให้บริการ
ทางโทรศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ การแสวงหาประโยชน์ทางอ่ืน เช่น การจัดให้มีการแต่งงาน
เพ่ือให้ได้สถานะบางอย่าง การใช้ให้ประกอบอาชญากรรมต่างๆ การบังคับให้เด็กเล่นเกมส์
คอมพิวเตอร์ที่สามารถซื้อขายคะแนนจากการเล่นเกมส์ได้ 

การค้าหญิงและเด็กในยุคนี้ เป็นยุคที่มีรูปแบบสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นมีบุคคลที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มากขึ้น ทั้งบุคคลผู้ที่ถูกค้า กลุ่มนายหน้าเจ้าของบริการ ผู้จ้างงานไปจนถึง
ระดับเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอ่ืน ปัญหาการค้ามนุษย์จึง
ไม่ใช่เป็นปัญหาอาชญากรรมในประเทศ โดยเฉพาะกับในประเทศไทยเอง ในฐานะที่เป็นทั้งประเทศ
ต้นทางประเทศทางผ่านของการค้ามนุษย์ ที่จะต้องร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ปัญหาดังกล่าว 
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2.3.2  หลักกฎหมำยไทยที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์ 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมากฎหมายไทยได้ปรับปรุงเพ่ือให้มีผลในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ในด้านกฎหมายสาระบัญญัติซึ่งได้มีการขยายความผิดในเรื่องเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ซึ่งในแต่เดิมก าหนดขอบเขตความคุ้มครองเพียงแค่ผู้หญิงและเด็กหญิงเท่านั้นเป็นการคุ้มครอง
เพศชายและเด็กชาย44ด้วยซึ่งมีความคุ้มครองที่เพียงพอและครอบคลุม นอกจากนี้แล้วยังให้ความ
คุ้มครองไปถึงเด็กที่มีอายุไม่เกิน18 ปีบริบูรณ์ไว้เป็นพิเศษ ซึ่งกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการค้า
มนุษย์ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา และตามกฎหมายพิเศษ พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ พ.ศ2550 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.253945 พระราชบัญญัติมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 254246 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.254247 

2.3.2.1  ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดฐานการค้ามนุษย์นั้นไม่ได้มีการจ ากัดเฉพาะการล่อลวงหรือการชักพาไปเพ่ือสนองความ

ใคร่ของผู้ อ่ืนหรือเพ่ือการอนาจารเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงในความผิดฐานการท าให้เสื่อมเสียต่อ
เสรีภาพตามป.อาญา ม.309 ม.310 ด้วย ซึ่งถ้าได้กระท าการต่อผู้เยาว์ยังเป็นความผิดฐานพรากผู้เยาว์
ด้วย ซึ่งถ้าผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มุ่งประสงค์ต่อผลของการกระท าไปในด้านการ
ประทุษร้ายทางเพศ ผู้กระท าย่อมมีความผิดฐานเกี่ยวกับเพศซึ่งอาจเป็นความผิดทั้งฐานข่มขืนกระท า
ช าเราหรือความผิดกระท าอนาจารแล้วแต่กรณี 

1) ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาบุคคลเพ่ือการอนาจาร (มาตรา282 และ 
มาตรา283) 

ในความผิดตามมาตรา282 และมาตรา 283 องค์ประกอบความผิดสามารถ
แยกออกได้เป็นสองประการ คือ ประการแรก กระท าการจัดหา หรือ พาไปเพ่ือสนองความใคร่ของ
ผู้อื่น ส่วนประการที่สอง เป็นการรับตัวบุคคลที่มีผู้จัดหาเอาไว้ หรือสนับสนุนการจัดหา ความแตกต่าง
ระหว่างสองมาตรานี้ ต่างกันตรงที่มาตรา 282 บุคคลที่ถูกพาตัวไปยินยอมด้วย ส่วนมาตรา283 เป็น
การพาบุคคลนั้นไปโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมที่จะไปด้วย และสองมาตรานี้ถ้ากระท าต่อผู้ที่มีอายุไม่เกิน
สิบห้าปี และเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี ถือเป็นเหตุให้ผู้ที่กระท าการได้รับโทษที่เพ่ิมข้ึน 

2) ความผิดฐานพาผู้อ่ืนไปเพ่ือการอนาจาร 
ในความผิดฐานนี้มีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 283ทวิ และมาตรา

284 ซึ่งข้อแตกต่างไปจากมาตรา 282 และมาตรา 283 ว่าเป็นการพาไปเพ่ือการอนาจารของตนมิใช่
ของผู้อ่ืน ในเรื่องความแตกต่างระหว่างมาตรา 283ทวิ และมาตรา 284 คือการกระท าต่อบุคคลอายุ

                                                           
44พิศวาส สุคนธพันธุ์ และณรงค์ ใจหาญ, รำยงำนกำรศึกษำเรื่อง ระบบงำนยุติธรรมทำง

อำญำไทยกับกำรค้ำมนุษย,์ (ปทุมธานี: ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ าโขง, 2549), หน้า 78. 
45เรื่องเดียวกัน, หน้า 79. 
46เรื่องเดียวกัน. 
47เรื่องเดียวกัน. 
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ไม่เกิน18 ปี โดยบุคคลนั้นยินยอม กับการกระท าต่อบุคคลที่ไม่จ ากัดอายุแต่ผู้นั้นไม่ยินยอม มี
ดังตอ่ไปนี้ 
  ความผิดฐานพาบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีไปเพ่ือการอนาจาร ตามมาตรา 
283 ทวิ 
 ความผิดฐานซ่อนเร้นบุคคลที่ถูกพาไปตามมาตรา 283ทวิ 
 ความผิดฐานพาผู้อ่ืนไปเพ่ือการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงหรือบังคับ 
ตามมาตรา 284 
 ความผิดฐานซ่อนเร้นบุคคลที่ถูกพามาตรา 284 

(1) ความผิดฐานรับตัว หรือเป็นธุระจัดหาบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี
โดยทุจริต ตามมาตรา 312 ตรี 

ในความหมายของค าว่า จ าหน่าย หมายถึง การน าตัวบุคคลดังกล่าวไป
ให้แก่ผู้อ่ืนโดยมีการแลกเปลี่ยนซึ่งอาจเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนหรือข้าวของก็ได้ 

(2)  ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ตามมาตรา 317-319 
(3)  พรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปจากบิดามารดา ตามมาตรา 317 
(4)  ความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี โดย 

ผู้เยาว์ไม่เต็มใจ ตามมาตรา 31848 
พรากผู้เยาว์อายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีโดยผู้เยาว์เต็มใจ 
(5)  ความผิดฐานซื้อจ าหน่ายหรือตัวผู้เยาว์ที่ถูกพรากโดยทุจริต 
(6)  ความผิดฐานท าให้เสื่อมเสียเสรีภาพ ตามมาตรา 309 
(7)  ความผิดฐานหน่วงเหนียวกักขัง ตามมาตรา 310, 311 

ในความหมายของหน่วงเหนียว หมายถึง กระท าให้ผู้นั้นไม่สามารถไปจาก
ผู้กระท า 
 ในความหมายของ กักขัง หมายถึง กักขังผู้นั้นไม่ให้ออกไปจากสถานที่ที่
ก าหนดไว้ เช่น ขังไว้ในบ้านหลังหนึ่งโดยที่ไม่ให้บุคคลนั้นได้ออกไปที่แห่งหนใดได้ 

ในความหมายของค าว่า กระท าการใดๆเพ่ือให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย 
หมายถึง กระท าด้วยวิธีใดก็ได้ที่ท าให้ผู้นั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามที่ตนต้องการ เช่น วาง
ยาสลบให้ผู้นั้นนอนหลับเป็นระยะเวลานาน 

(8)  ความผิดฐานหน่วงเหนียวกักขังเพ่ือให้ยอมกระท าการ ตามมาตรา 
310 ทวิ เช่น นายเขียวจับนายเหลืองมาขังไว้ เพ่ือให้นายเหลืองยอมท างานในไร่สับปะรดของนาย
เขียว นายเขียวผิดตามมาตรา 310 ทวิ 

(9)  ความผิดจับคนลงเป็นทาสหรือมีลักษณะคล้ายทาส ตามมาตรา 
312เช่น นายแดง พานายเหมิงชาวพม่า เข้ามาในประเทศไทยเพ่ือให้เข้ามาอยู่ในบ้านของตน และไม่
สามารถออกไปไหนมาไหนได้เนื่องจากไม่สามารถพูดภาษาไทยได้  ซึ่งนายแดงให้อาหารนายเหมิงวัน

                                                           
48หยุด  แสงอุทัย, กฎหมำยอำญำภำค 2-3 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540), หน้า 232. 
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ละสองมื้อ แต่ใช้งานเหมือนทาสรับใช้ในบ้าน ดังนี้ นายแดงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 312 นี้เพราะนายเหมิงมีลักษณะเหมือนทาส 

ก.  ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ตามมาตรา 276 
ข.  กระท าช าเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี ตามมาตรา 277 
ค.  ความผิดฐานกระท าอนาจารผู้อ่ืน มาตรา278 
ง.  กระท าอนาจารเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี 
จ.  ความผิดฐานอาศัยรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณีในการ

ด ารงชีวิต ตามมาตรา286 
ซึ่งจะเห็นว่า บทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้ครอบคลุมถึง

การพาบุคคลมาเพ่ือการแสวงหาประโยชน์เพ่ือการกระท าทางเพศ การบังคับใช้แรงงาน หรือบริกา ร 
การเอาคนลงเป็นทาส การท าให้ตกอยู่ใต้บังคับ รวมถึงคนที่รับตัวไว้เพ่ือจ าหน่ายโดยทุจริต แต่ที่ยัง
ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน คือ การตัดอวัยวะออกจากร่างกาย ซึ่งเป็นช่องว่ างในการน าตัวผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษ ซึ่งถ้าหากมีบทบัญญัติให้ตัดอวัยวะจริงก็จะลงโทษผู้กระท าได้ในฐานะความผิดการ
ท าร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา297 

2.3.2.2  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 
1)  ความผิดฐานการติดต่อรบเร้าบุคคลในที่สาธารณะ เพ่ือการค้าประเวณี 
การกระท า หมายถึง การเข้าไปติดต่อ ชักชวน แนะน าตัว ติดตามหรือรบ

เร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถานหรือการกระท าการดังกล่าวในที่อ่ืนใด เพ่ือวัตถุประสงค์การค้า
ประเวณีซึ่งเป็นการเปิดเผย และน่าอับอาย หรือเป็นที่เดือดร้อนร าคาญแก่สาธารณชน 

การค้าประเวณี หมายถึง การยอมรับการกระท าช าเรา หรือการยอมรับการ
กระท าอ่ืนใดหรือการกระท าอ่ืนใดเพ่ือส าเร็จความใคร่ในทางกามารมณ์ของบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นการส่ า
ส่อนเพ่ือสินจ้าง หรือเพ่ือการประโยชน์อ่ืนใด ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ยอมรับการกระท าและผู้กระท า จะ
เป็นเพศเดียวกันหรือไม่49 ความผิดในฐานมีโทษปรับไม่เกินอัตราหนึ่งพันบาท 

2)  ความผิดฐานมั่วสุมในสถานการค้าประเวณี ตามมาตรา 6 
ค าว่า “มั่วสุม” หมายถึง การชุมนุมกัน หรืออยู่รวมกันในที่ใดท่ีหนึ่ง 
ส่วนค าว่า “สถานการค้าประเวณี” หมายถึง สถานที่จัดไว้เพ่ือการค้า

ประเวณีหรือยอมให้มีการค้าประเวณีและให้หมายความรวมถึงสถานที่ใช้ในการติดต่อหรือจัดหา
บุคคลอื่นเพ่ือการกระท าวัตถุประสงค์ในการค้าประเวณีทางเพศ50 

กฎหมายมีเหตุยกเว้นความผิด ถ้าการกระท าเพราะถูกบังคับ เช่น ถูกจับมา
มิให้ออกไปหรือตกอยู่ภายใต้อ านาจที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนด้วยประการทั้งปวง เช่น มี
ยามถืออาวุธเฝ้าไม่ให้ออกไปจากสถานที่นั้นเป็นต้น ย่อมไม่มีความผิด 

โทษ ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

                                                           
49เรื่องเดียวกัน, หน้า 81.  
50เรื่องเดียวกัน. 
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3) ความผิดฐานโฆษณาหรือชักชวนเพื่อการค้าประเวณี ตามมาตรา 7 
ในฐานความผิดนี้มุ่งเน้นการลงโทษผู้ลงโฆษณา หรือผู้รับพิมพ์โฆษณา ทาง

เอกสารหรือด้วยวิธีการใช้สื่อต่างๆต่อสาธารณะ เช่น พิมพ์ในนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ หรือทาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการติดต่อส าหรับการค้าประเวณีของตนหรือของผู้อื่น 

ความผิดในฐานนี้ต้องระหว่างโทษตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ในฐานความผิด1,2,3, ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้นเป็นฐานความผิดที่หญิง
หรือเด็กที่อยู่ในสถานการณ์ค้าประเวณีซึ่งได้สมัครใจเข้ามาท างานอาจถูกด าเนินคดี ซึ่งตามบทบัญญัติ
กฎหมายของไทยมิได้ยกเว้นความผิดไว้ส าหรับบุคคลที่สมัครใจหรือยินยอม แต่ถ้าเกิดถูกบังคับข่มขู่ให้
กระท าการดังกล่าวย่อมไม่มีความผิด เพราะขาดเจตนาหรือกระท าความผิดด้วยความจ า เป็น ในทาง
ปฏิบัติเหยื่อการค้ามนุษย์มักถูกตั้งข้อหาในฐานความผิดฐานการติดต่อรบเร้าบุคคลในที่สาธารณะ เพ่ือ
การค้าประเวณีและฐานความผิดฐานมั่วสุมในฐานการค้าประเวณี ตามมาตรา6 ซึ่งในปัจจุบันมิได้ถูก
ให้ด าเนินคดีแล้ว 

4) ความผิดฐานกระท าช าเราเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีในสถานการณ์การ
ค้าประเวณี ตามมาตรา 8 

5) ความผิดฐานการเป็นธุระจัดหา บุคคลเพ่ือการค้าประเวณี ตามมาตรา 
9 

ผู้จัดหา คือบุคคลที่เป็นธุระจัดหา ล่อไป ชักพาไป ซึ่งบุคคลใด แม้บุคคลนั้น
จะยินยอมก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นการกระท าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร เพ่ือให้บุคคลนั้นได้
กระท าการค้าประเวณี 

อัตราโทษที่ได้ระวางส าหรับความผิดในฐานนี้ ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท มาตรา 9 วรรคแรก 

เหตุเพิ่มโทษ ถ้าได้กระท าแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปี ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท มาตรา 9 วรรค
สอง 

ถ้าได้กระท าแก่บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบปี
ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท มาตรา 9 วรรคสาม 

ถ้าเป็นการกระท าโดยใช้กลอุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้
อ านาจผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการทั้งปวง ต้องระวางโทษหนักกว่าที่ระบุไว้หนึ่งใน
สามของโทษตามวรรคหนึ่ง วรรคสองและวรรคสาม 

ผู้รับหรือผู้สนับสุนน หมายถึง การกระท ารับตัวบุคคลซึ่งตนรู้อยู่ว่ามีผู้จัดหา 
ล่อไป หรือชักพามาเพ่ือการค้าประเวณีหรือสนับสนุนโดยการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการ
จัดการ ล่อไปหรือชักพาบุคคลเพื่อการค้าประเวณี 

องค์ประกอบภายในเจตนารับตัว และเจตนาพิเศษ เพ่ือให้มีการค้าประเวณี 
โทษ ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้จัดหา ตามมาตรา 1 มาตรา9 วรรคท้าย 

6) ความผิดของผู้ใช้อ านาจปกครอง ที่รู้เห็นเป็นใจ ตามมาตรา 10 
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บิดามารดา หรือผู้ปกครองของบุคคลที่มีอายุเกินสิบแปดปีมีส่วนร่วมรู้เห็น
เป็นในการกระท าความผิดตามมาตรา 9 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปด
หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท มาตรา 10 วรรคแรก 

และคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพมีค าขอให้พนักงานอัยการร้อง
ขอให้ศาลเพิกถอนอ านาจปกครองและแต่งตั้งผู้ปกครองแทนได้ ตามมาตรา 13 

7) ความผิดฐานเป็นเจ้าของสถานการค้าประเวณี ตามมาตรา 11 
เจ้าของกิจการการค้าประเวณีทางเพศ เป็นผู้ดูแล เป็นผู้จัดการกิจการ

ค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณี ในสถานการค้าประเวณี 
อัตราโทษต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หก

หมื่นบาทถึงสามแสนบาท มาตรา11วรรรคแรก 
เหตุที่ผู้กระท าต้องรับโทษสูงขึ้น ถ้ากิจการหรือสถานประกอบการ

ค้าประเวณีมีบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกินสิบแปดปีต้องระวางโทษ ตั้งแต่ห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสามแสนบาท มาตรา 11 วรรคสอง 

ถ้ามีบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปีอยู่ในสถานที่ดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท มาตรา11 วรรคสาม 

8) ความผิดฐานหน่วงเหนียวกักขัง ให้ค้าประเวณี ตามมาตรา 12  
เป็นการหน่วงเหนียวกักขัง หรือกระท าด้วยประการทั้งปวงให้ผู้ อ่ืน

ปราศจากเสรีภาพทางร่างกายหรือท าร้ายร่างกาย หรือขู่เข็ญด้วยประการทั้งปวงว่าจะใช้ก าลัง
ประทุษร้ายผู้อื่นเพ่ือข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระท าการค้าประเวณี 

ระวางโทษ จ าคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสน
บาท มาตรา12 วรรคแรก 

ผู้สนับสนุนในความผิดนี้ ต้องระวางโทษเท่ากับผู้กระท าความผิด ตาม
มาตรา 12วรรคสาม 

เหตุที่ผู้กระท าต้องได้รับโทษมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุที่ผู้กระท าได้รับอันตรายถึง
สาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต มาตรา12 วรรคสอง (1) 

ถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าตาย ต้องระวางโทษประหารชีวิต
หรือจ าคุกตลอดชีวิต ตามมาตรา 12  วรรคสอง ( 2 ) 

ถ้าเกิดกรณีที่ผู้กระท าหรือผู้สนับสนุนเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ในสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปี 
ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท ตามมาตรา 12 วรรคท้าย 

ในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ครอบคลุมถึงการค้ามนุษย์แต่
เน้นในรูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์ในทางเพศโดยเน้นถึงการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณีแต่เด็กที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี 
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2.3.2.3  ความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปราบ  
การค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 

ในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นความผิดที่อาศัยฐานความผิดจากฐานความผิด
ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีและ
กฎหมายคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งได้ก าหนดโทษและฐานความผิดที่มุ่งจะลงโทษการกระท าที่ได้
ก่อให้เกิดอันตรายแก่สวัสดิภาพของเด็ก โดยการลงโทษความผิดในการกระท าที่เป็นการสมคบและ
ตระเตรียมการ ดังปรากฎในมาตรา 5-7  

ใจความส าคัญในมาตรา 5 มีใจความส าคัญว่า “ในการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
การค้าหญิงและเด็ก ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไป ยังที่ใด รับ หน่วงเหนียว หรือกักขัง ซึ่ง
หญิงหรือเด็ก หรือจัดให้หญิง หรือเด็กกระท าการหรือยอมรับการกระท าการใด เพ่ือสนองความใคร่
ของผู้อ่ืน เพ่ือการอนาจาร หรือเพ่ือการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าหญิงหรือเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี กฎหมายว่าด้วยสวัสดิภาพเด็กและ
เยาวชน หรือพระราชบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในมาตรา 6 ไม่ได้ก าหนดฐานความผิดมาใหม่แต่เป็นการขยายความรับผิดของฐาน
ความผิดที่ระบุไว้ในมาตรา5 ซึ่งตามกฎหมายนั้นจะไม่ได้ก าหนดไว้ให้ต้องรับผิด และโทษที่จะได้รับจะ
มีโทษเท่าพยายามกระท าความผิดในความผิดแต่ละฐาน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นการก าหนดให้การ
ตระเตรียมการเป็นความผิดมีโทษฐานพยายามกระท าความผิด 

ในความผิดฐานสมคบเพ่ือค้าหญิงและเด็ก ตามมาตรา 7 มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ มาตรา7 วรรคแรก 

2.3.2.4  ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 

ในความผิดตามพระราชบัญญติการฟอกเงินนี้ไม่เน้นการลงโทษการกระท าที่กระท า
ต่อสตรีและเด็กโดยตรง แต่กฎหมายได้ก าหนดความผิดฐานการฟอกเงิน เพ่ือลงโทษและติดตาม
ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ค้าหญิงและเด็กน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนจึงเป็นการที่มุ่งจะลงโทษ
ผู้ที่น าทรัพย์สินจากการค้ามนุษย์หรือความผิดมูลฐานอ่ืนๆ ไปแสวงหาประโยชน์ และเพ่ือให้รัฐน า
ทรัพย์สินดังกล่าวเข้าไปช่วยเหลือแก่สังคมต่อไป 

1)  ในความผิดฐานการฟอกเงิน ตามมาตรา 5  
(1)  โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า

ความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์ หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อน ขณะ หรือ 
หลังการกระท าความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

(2)  กระท าด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออ าพรางลักษณะแม้จริง
การได้มา แหล่งที่ตั้งการจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิด 

ในความหมายของค าว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด” 
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(1) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน 
หรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน 

(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ าหน่าย จ่าย โอน ด้วยประการ
ใดๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน หรือ 

(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินซึ่งไม่ว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะมีการ
จ าหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในการครอบครองของบุคคลใด 
โอนการครอบครองไปยังบุคคลใด หรือปรากฎหลักฐานข้อมูลทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด 

ในความหมายของค าว่า “ ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า 
(1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
(2) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่

เกี่ยวข้องกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใคร่ของ
ผู้อ่ืนและความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการ
ค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการการ
ค้าประเวณี หรือสถานการณ์การค้าประเวณี หรือการเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถาน
การค้าประเวณ ี

ในลักษณะความผิดตาม 1. เป็นการโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท า
ความผิดมูลฐานหรือรับโอนเพ่ือไม่ให้รัฐตรวจสอบพบ หรือเพ่ือช่วยไม่ให้ผู้ที่ได้รับทรัพย์สินมาต้องรับ
โทษ 

ในกรณีความผิดกรณีที่ 2 เป็นการปิดบังอ าพรางไม่ให้รัฐตรวจสอบพบ
แหล่งที่มาของเงินที่ได้จากการกระท าความผิดมูลฐานในฐานการฟอกเงิน  

อัตราโทษ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดา ระวางโทษ จ าคุกคั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีของนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้าน
บาท และลงโทษกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล โดย
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น 

ในฐานการพยายามกระท าความผิดรับโทษเท่าความผิดส าเร็จ ตามมาตรา 
8 

2)  การกระท าความผิดนอกราชอาณาจักรต้องรับโทษในราชอาณาจักรไทย  
ในการกระท าความผิดฐานการฟอกเงินนอกราชอาณาจักรไทย ต้องรับโทษ

ในราชอาณาจักร ถ้าเกิด 
(1)   ผู้กระท าหรือผู้ร่วมกระท าเป็นคนไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

ไทย 
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(2)   ผู้กระท าเป็นคนต่างด้าวและมีความมุ่งประสงค์จะให้เกิดใน
ประเทศไทย หรือรัฐบาลไทยเป็นผู้เสียหาย หรือ ผู้กระท าความผิดเป็นคนต่างด้าว และเป็นความผิด
ตามกฎหมายของรัฐที่ความผิดเกิดผู้นั้น ถ้าหากผู้นั้นปรากฎตัวอยู่ในประเทศและมิได้มีการส่งตัวไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ให้น ามาตรา 10 ของประมวลกฎหมายอาญามาใช้โดยอนุโลมถ้าหากเกิดมี
การลงโทษมาจากศาลประเทศอ่ืน 

3)  ช่วยเหลือในการฟอกเงินรับโทษเท่าตัวการ ตามมาตรา 7 
(1)  สนับสนุนการกระท าความผิดฐานการฟอกเงิน หรือช่วยเหลือ

ผู้กระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด 
(2)  จัดหาหรือการให้เงิน ทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ 

หรือการกระท าการใดๆ เพ่ือช่วยให้ผู้กระท าความผิดหลบหนี หรือเพ่ือมิให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษ 
หรือเพ่ือให้ได้รับประโยชน์ในการกระท าความผิด 

(3)  ข้อยกเว้น ถ้าเป็นการกระท าตาม 2.) เป็นการกระท าซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของตนให้พ้นจากการถูกจับกุม ศาลจะไม่
ลงโทษหรือลงโทษน้อยกว่าที่ถูกก าหนดเพียงใดก็ได้ 

(4)  ในความผิดฐานการสมคบการฟอกเงิน ตามมาตรา9 ระวางโทษกึ่ง
หนึ่งของมาตรา5  

(5)  เหตุเพิ่มโทษส าหรับความผิดการเป็นเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 10-
11 

บทบัญญัติเพ่ิมโทษถ้าหากผู้กระท าความผิดฐานการฟอกเงิน เป็นเจ้า
พนักงาน สมาชิกผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหาร หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของสถาบันทาง
การเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ ต้องรับโทษในอัตราที่สูงขึ้นเป็นสองเท่าของ
โทษที่ก าหนดไว้ ตามมาตรา 10 วรรคแรก 

ถ้าเป็นกรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รอง
เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฟอกเงิน ต้องระวางโทษสามเท่าของโทษที่
ก าหนดไว้ ในมาตรา 10 วรรคสอง 

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายการฟอก
เงิน กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งได้มี
ส่วนเกี่ยวเนื่องกับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษสามเท่าของอัตราโทษที่ก าหนดใน
ความผิดนี้ ตามมาตรา 11 

2.3.2.5  เปรียบเทียบความผิดที่เกี่ยวกับการค้าหญิงและเด็กตามประมวลกฎหมาย
อาญาและพระราชบัญญัติพิเศษ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับก ากับการตั้งแต่
เริ่มต้นขบวนการจนจบกระบวนการซึ่งหมายถึง การลงโทษบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในขั้นตอนหลัง
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การตัดสินใจที่จะกระท าความผิด จนถึงขั้นได้กระท าความผิดส าเร็จตลอดจนการรับตัวผู้ถูกพาตัวไป
เพ่ือการค้ามนุษย์ และได้น าเงินที่มาจากการค้ามนุษย์น าไปฟอกเงินเพ่ือหลีกเลี่ยงการริบทรัพย์จากรัฐ 
ซ่ึงในกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามฉบับที่ได้ก าหนดฐานความผิดไว้ใกล้เคียงกัน คือ ประมวลกฎหมาย
อาญา พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2542 ส่วนในพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เป็นฐานความผิดที่กระท าหลังจากที่ได้ประโยชน์จากการค้า
มนุษย์แล้ว และในปี พ.ศ.2551 ก็มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งถือว่าเป็น
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และมีความส าคัญอีกหนึ่งฉบับที่รัฐออกมาเพ่ือให้การ
คุ้มครองเหยื่อในความผิดฐานการค้ามนุษย์และมีบทลงโทษเกี่ยวกับการน าขบวนการค้ามนุษย์มา
ลงโทษ 

ในลักษณะฐานความผิดฐานการค้ามนุษย์นั้น มีกลไกที่จะด าเนินคดีแก่ผู้กระท า
ความผิดดังต่อไปนี้  

1) ในฐานความผิดสมคบ ในประมวลกฎหมายอาญาได้กล่าวไว้ว่าต้องเป็น
การสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ฐานซ่องโจร ตามมาตรา 210ส่วนในพระราชบัญญัติฉบับอื่นเป็นการ
สมคบกันตั้งแต่สองคนข้ึนไป ซึ่งอาศัยพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้า
หญิงและเด็กมาตรา 7 ซึ่งท าให้การที่จะลงโทษในฐานความผิดการสมคบตามประมวลกฎหมายอาญา
สามารถลงโทษได้ตาม มาตรา 7 นี้ 

2) ในฐานความผิดเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพา หรือความผิดฐานรับตัว
ผู้ที่ถูกพามาไว้ 

ได้มีการก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา282 และ มาตรา283 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539  มาตรา9 และพระราชบัญญัติ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 มาตรา 5 ซึ่งมีความแตกต่างกันใน
ตรงเจตนาพิเศษ เพราะในประมวลกฎหมายอาญา ต้องมีเจตนาพิเศษเพ่ือการอนาจาร เพ่ือสนอง
ความใคร่ของผู้อื่น หรือโดยทุจริต ส่วนในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.
2539 ต้องมีจุดประสงค์เพ่ือการค้าประเวณี 

3) ในฐานความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือให้กระท าการค้ามนุษย์ ซึ่งมี
ในประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 312 ตรี ส่วนในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี ซึ่งมีเจตนาพิเศษต่างกัน ในประมวลกฎหมายอาญามีเจตนาพิเศษโดยการกระท าด้วย
ความทุจริต ส่วนในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี มีเจตนาเพ่ือการบังคับให้
ค้าประเวณี 

4) ในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าหญิงและเด็กทั้งในประมวล
กฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ถ้าได้กระท าความผิดโดย
การตระเตรียมการรับโทษเท่าพยายาม ตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 

ดังนั้น จึงขอกล่าวได้ว่า การตระเตีรยมการ เป็นความผิดทุกฐาน รับโทษ
เท่าพยายามกระท าความผิด หรือก่อให้ผู้อ่ืนกระท าความผิดเป็นผู้ใช้ หรือการให้ความช่วยเหลือก่อน
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การกระท าความผิด เป็นผู้สนับสนุน ในการลงมือรับโทษพยายามกระท าความผิด ในการกระท า
ความผิดส าเร็จ เป็นความผิดทุกมูลฐาน ในความผิดช่วยซ่อนเร้นพาไปเป็นความผิด ตามมาตรา 282 
,283 ในความผิดการช่วยซ่อนเร้นหรือปกปิดหรือโอนทรัพย์สิน ที่ได้มาจากการค้าประเวณีหรือการค้า
หญิงและเด็กมีความผิดในฐานการฟอกเงิน ในการช่วยให้พ านักแก่ผู้ที่ได้กระท าความผิด เพ่ือให้
หลบหนีการจับกุม ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 และในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 7(2) 

ในลักษณะความรับผิดของผู้กระท าความผิดหลายคน ในการรับผิดของผู้
สมคบรับผิดเมื่อการสมคบ และเมื่อมีผู้ที่ร่วมสมคบ กระท าความผิดทุกคนรับผิดร่วมด้วย เว้นแต่จะ
เข้าขัดขวางจนท าให้การนั้นไม่ถึงขั้นส าเร็จหรือแจ้งข่าวการสมคบคิดก่อนความผิดได้เกิดขึ้น ในกรณี
ของผู้ใช้ ตัวการ รับผิดเช่นเดียวกับผู้กระท าผิด ซึ่งเป็นไปตามหลักในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
83, 84 ในกรณีของผู้สนับสนุนรับผิดเท่าตัวการ มีในความผิดฐานการฟอกเงิน ความผิดฐานการเป็น
ธุระจัดหา ความผิดในฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังให้ค้าประเวณี ในกรณีของผู้ร่วมรู้เห็นเป็นใจ มีความผิด 
คือความรับผิดของผู้ใช้อ านาจปกครองที่ยอมให้ผู้อยู่ใต้ปกครองไปค้าประเวณีทางเพศ ในความผิดฐาน
เป็นเจ้าของ หรือผู้จัดการสถานบริการการค้าประเวณี และในกรณีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยัง
เข้ากระท าความผิดหรือร่วม ในความผิดฐานการค้าประเวณีในการฟอกเงินด้วย ซึ่งลักษณะดังกล่าว
เข้าข่ายในการกระท าความผิดหลายคน 

นอกจากนี้แล้วในกฎหมายการคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ยังได้ก าหนด
มาตรการในการคุ้มครองเด็กและสวัสดิภาพของเด็กซึ่งได้อ้างในพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 ซึ่งได้มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

2.3.2.6  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  
1)   หลักในการปฏิบัติตัวต่อเด็ก ต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น

ส าคัญ ไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งหลักเกณฑ์ของ “ประโยชน์สูงสุดของเด็ก” และ 
“หลักการไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” ต้องพิจารณาไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ตาม
มาตรา22 

ผู้ปกครอง51ควรมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็ก
ที่อยู่ในความปกครอง 

ดูแลตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น ซึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง และจะต้อง

                                                           
51นิยามของผู้ปกครองตามมาตรา 4 หมายความว่า บิดามารดา (ไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่) ผู้

อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตามประมวกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความ
รวมถึง พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอ่ืนผู้รับเด็กไว้ในความอุปการะ
เลี้ยงดู หรือซึ่งเด็กอาศัยอย่ด้วย 
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คุ้มครองสวัสดิการของเด็กมิให้ต้องตกอยู่ในสภาวะอันน่าเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ตาม
มาตรา 2352 

สิ่งที่ผู้ปกครองไม่ควรกระท าต่อเด็กมีดังต่อไปนี้ ตามมาตรา25  

(1)  ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานพยาบาล หรือบุคคลที่
รับจ้างเลี้ยงดูเด็ก หรือที่สาธารณะหรือสถานที่ใดๆ โดยมีเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน53 

(2)  ละทิ้งเด็กไว้ ณ สถานที่ใดๆ โดยไม่จัดให้มีการป้องกันดูแล สวัสดิภาพ
หรือให้การเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสม 

(3)  จงใจ หรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จ าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือสุขภาพอนามัย
จนน่าจะเกิดอัตรายแก่รา่งกายหรือจิตใจของเด็ก 

(4)  ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือ
พัฒนาการของเด็ก 

(5)  ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบ 
สิ่งที่ต้องห้ามมิให้มีกระท าการใดอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 26  

ถึงแม้ว่าเด็กจะยินยอมก็ตาม มีดังกรณีต่อไปนี้ 
(1)  การกระท าหรือละเว้นการกระท าอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย

และจิตใจของเด็ก 
(2)  จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีพหรือการรักษาพยาบาล

แก่เด็กท่ีอยู่ในความดูแลของตนจนน่าจะเป็นอันตรายแก่สภาพร่างกายหรือจิตใจของเด็ก 

                                                           
52หน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเด็กของผู้ปกครองนี้ ขยายไปถึง เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง

ของรัฐที่ต้องมีหน้าที่ดูแลเด็กไม่ว่าเด็กนั้นจะมีผู้ปกครองหรือไม่ (มาตรา 24) เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง 
เหล่านี้ คือ ปลัดกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ านวยการเขต นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้า
กิ่งอ าเภอ หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภายในเขตพ้ิน
ที่รับผิดชอบ รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ดูแลและตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถาน
สงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู และสถานพินิจที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อรัฐบาล คณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กจังหวัด แล้วแต่กรณีเพ่ือทราบ และให้มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 

53การทอดทิ้งเด็กในกรณีที่จะเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา306 
ต้องเป็นการทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกินเก้าปี แต่ต้องมีลักษณะที่ท าให้เด็กปราศจากผู้ดูแล หรือตามาตรา 
307 ผู้ทอดท้ิงต้องมีหน้าที่ดูแลเด็กและต้องเป็นการทอดทิ้งท่ีมีลักษณะน่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตจึงจะ
เป็นความผิด แต่ในกรณีของการทอดทิ้งตามมาตรา 25 (1) นี้เป็นการทอดทิ้งที่ยังไม่ถึงขนาดท าให้เด็ก
ปราศจากผู้ดูแล หรือไม่มีลักษณะเป็นอันตรายแก่ชีวิตแต่เป็นกรณีทอดทิ้งไว้เพราะไม่ท าหน้าที่
ผู้ปกครองที่ดีในการดูแลเลี้ยงดูเด็กดังกล่าว ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ปกครองท าผิดหน้าที่และรัฐจะเข้ามาดูแล
แก้ไข แต่ยังไม่ถึงขนาดท่ีจะเป็นความผิดทางอาญา 
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(3)  บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร 
หรือน่าจะท าให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระท าความผิด 

(4)  การโฆษณาทางสื่อมวลชน หรือเผยแพร่ด้วยประการใด เพ่ือรับเด็ก
หรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญาติของเด็ก เว้นแต่เป็นการกระท าของทางราชการหรือได้รับอนุญาติ
จากทางราชการแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(5)  บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม ยินยอม หรือการกระท าด้วยประการใดให้
เด็กไปเป็นขอทาน เป็นเด็กเร่รอน หรือการกระท าโดยการใช้เด็กไปเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือ
การกระท าความผิด หรือกระท าด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบ 

(6)  ใช้ จ้างวานหรือวานเด็กให้ท างานหรือการกระท าอาจเป็นอันตรายแก่
ร่างกาย หรือจิตใจ หรือมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก 

(7)  บังคับขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬา หรือ
ให้กระท าการใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าส าหรับเด็กหรืออันมีลักษณะการทารุณกรรมต่อเด็ก 

(8)  ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นการพนันไม่ว่าชนิดใด หรือเข้าไปในสถานที่
เล่นการพนัน สถานการค้าประเวณี หรือสถานที่ห้ามมิให้เด็กเข้าไป54 

(9)  บังคับขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยงส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือหรือ
กระท าการอันมีลักษณะลามกอนาจาร ไม่ว่าจะกระท าเพ่ือการใดก็ตาม 

(10)  จ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนให้สุรา บุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฎิบัติในทาง
การแพทย์ 

(11)  ห้ามผู้หนึ่งผู้ใด เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กและผู้ปกครองทาง
สื่อมวลชนซึ่งมีเจตนาที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติยศ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืน
ใดของเด็ก หรือเพ่ือการแสวงหาประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ตามมาตรา 27 ถ้าหากฝ่าฝืน มี
ความผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตาม
มาตรา 84 

ในกรณีผู้ปกครองไม่อาจให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และพัฒนา
เด็กไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งหมายถึงกรณีผู้ปกครองมีการกระท าที่ฝ่าฝืนต่อมาตรา 25 หรือมาตรา
26 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก หรือเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการสงเคราะห์เด็กหรือคุ้มครอง
สวัสดิภาพของเด็กหรือป้องกันมิให้เด็กได้รับอันตราย หรือถูกเลือกการปฎิบัติด้วยเหตุไม่เป็นธรรมตาม
มาตรา 28 

ถึงแม้ว่าการกระท าตามกฎหมายฉบับนี้จะมุ่งเน้นไปที่ภาระของผู้ปกครอง
เด็กก็ตาม แต่ถ้าพิจารณาแล้ว จะมีมาตราการป้องกันคุ้มครองมิให้เด็กถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ซึ่งไม่มีการระบุตามนิยามการค้ามนุษย์ตามมาตรา 5 แต่ถ้ามีการกระท าตามนิยามการค้ามนุษย์แล้วก็
ย่อมสามารถน ามาตรา 5 ของพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก 
พ.ศ.2540 ซึ่งมีความครอบคลุมเกี่ยวกับสวัสดิภาพเด็กมาใช้ด้วย  จึ่งกล่าวได้ว่าในฐานความผิดที่

                                                           
54เรื่องเดียวกัน, หน้า 91. 
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ก าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองเด็กจึงน ามาใช้เพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยอีกบทหนึ่ง
ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือการคุ้มครองเด็กเป็นส าคัญ 

 
2.3.3  รูปแบบองค์กรที่ใช้ในกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย ์
องค์กรที่ใช้ในการต่อต้านป้องกันการค้ามนุษย์มีทั้งองค์ของภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนซึ่ง

องค์กรต่างๆเหล่านี้มีจุดประสงค์และความมุ่งมั่นในการที่จะร่วมมือในป้องกันการค้ามนุษย์อย่างเป็น
รูปธรรมทั้งมาตรการในการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ มาตรการในการเยี่ยวยาทางสังคม มาตรการ
ฝึกฝนอาชีพให้แก่เหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งมีองค์กรต่างๆที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

1)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานดังกล่าวนี้นับได้ว่ามีความส าคัญกับการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ในเด็กและหญิงเป็นหลัก หน้าที่หลักของหน่วยงานดังกล่าว  คือ การพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน และสตรี การท างานของหน่วยงานดังกล่าวอยู่ภายใต้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง การท างาน
ของหน่วยงานนี้ได้รับทั้งค าชมและค าวิจารณ์มากมาย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 เกิดจากความ
ร่วมมือของต ารวจไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานของประเทศกัมพูชาประสานงาน
ร่วมกันจนท าให้มีการด าเนินคดีกับนักค้ามนุษย์หญิงและเด็กข้ามชาติ กรณีของนางกุนเทีย หรือเทียวา 
และน าไปสู่การที่ศาลไทยได้พิพากษาลงโทษนักค้ามนุษย์ในกรณีนี้เป็นเวลา 50 ปี ลดลงจากเดิม 85 
ปี55 ในกรณีนี้จ าเลยก็ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของการป้องกันการค้ามนุษย์นั้น มีทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ในส่วนของปัจจัยภายในที่มีผลกระทบ มีกรณีดังต่อไปนี้56 

(1)  ต ารวจไทยไม่เห็นความส าคัญในเรื่องการค้ามนุษย์จึงปล่อยปละละเลยและ
ไม่เข้มงวดกวดขันซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุที่ต ารวจไทยมีภาระกิจมากมายและไม่เห็นความส าคัญของ
คดีการค้ามนุษย์เท่าท่ีควร 

(2)  ในส่วนของพนักงานสอบสวนยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องข้อกฎหมาย 
ระเบียบ วิธีในการปฏิบัติเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และสตรี  และยังขาดความรู้ความช านาญในการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดในลักษณะการค้ามนุษย์ ควรที่จะต้องมีการ
อธิบาย ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความราบรื่น 

                                                           
55เหตุที่ลดจาก 85 ปีลงเป็น 50 ปีน่าจะเกิดขึ้นด้วยผลของบทบัญญัติมาตรา 91 แห่ง

ประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติว่า 
“เมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระท าการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุก

กรรมเป็นกระทงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพ่ิมโทษ ลดโทษ หรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็
ตาม เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว โทษจ าคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินก าหนดดังต่อไปนี้ 
 (3)  ห้าสิบปีส าหรับความผิดกระทงหนักที่สุดมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป เว้นแต่
กรณีท่ีศาลลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต” 
 56เรื่องเดียวกัน, หน้า 19. 
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(3)  ปัญหาเรื่องการท างานร่วมกันของสหวิชาชีพในส่วนต่างๆได้แก่ เจ้าหน้าที่
ต ารวจ พนักงานอัยการ นักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยา บุคคลที่เด็กร้องขอ รวมทั้งปัญหาในเรื่อง
ห้องสอบสวนซึ่งต้องเข้ามาท างานประสานร่วมกันในทุกภาคส่วนที่ยังขาดความพร้อมอยู่57 

หลังจากนั้นไม่นานเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ในขณะนั้น ได้ชี้แจงในการบังคับใช้กฎหมายและการน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อ
ที่ประชุมระดับชาติในสมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งมีสาระส าคัญว่าการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่สนใจในการ
ปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติการตาม บันทึกข้อตกลงในการช่วยเหลือหญิงและเด็กที่ตกเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์และไม่มีจิตวิทยาของการสืบสวนและสอบสวนผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์58 
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติสามารถสรุป
ได้ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก พดส.ตร. อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นกองบังคับการซึ่งท าหน้าที่
งานในด้านการพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี การค้ามนุษย์และอบายมุข59 ตามแนวทางการปรับปรุง
โครงสร้างตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 60 

ประการที่ สอง ในระบบการสืบสวนและสอบสวนของต ารวจน่าจะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเพราะในพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ ได้มีการก าหนดให้มี
พนักงานสอบสวน 6 ระดับในการสอบสวนซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานสอบสวนสามารถพัฒนา
ตนเองได้โดยไม่ต้องย้ายไปท างานที่อ่ืนเนื่องจากต าแหน่งสูงสุด คือ พนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษซ่ึงมีต าแหน่งเทียบเท่ากับผู้บังคับการ รวมถึงการได้รับเงินเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษ 61 

ประการที่สุดท้าย ในกฎหมายฉบับใหม่ได้มีการก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุน
เพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา62เพ่ือมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนงานด้านการสืบสวนและ
สอบสวนคดีอาญา เพราะในการด าเนินการสืบสวนและสอบสวนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีกองทุนมาให้
ความช่วยเหลือท าให้การพิจารณาคดีไม่เกิดความล่าช้าและต่อเนื่องในบางคดีไม่สามารถเบิกเงินจาก
ทางราชการได้ท าให้เป็นอุปสรรคอย่างมากในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและส่งผลกระทบต่อ

                                                           
57ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, รำยงำนกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องกำรค้ำมนุษย์ 

วันที่ 13- 14 พฤษภาคม 254, (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่) หน้า 69. 
58ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี คณะท างานเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการค้ามนุษย์, ผลกำรประชุมระดับชำติเรื่องกำรค้ำมนุษย์ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2547 ณ ตึก
สันติไมตรี ท าเนียบรัฐบาล, (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่), หน้า 3. (เอกสารเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี 
ศาสตราจารย์ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์) 

59พิศวาส  สุคนธพันธพันธุ์ และณรงค์  ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 21. 
60เรื่องเดียวกัน. 
61เรื่องเดียวกัน. 
62เรื่องเดียวกัน, หน้า 22. 
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ประชาชนเป็นอย่างยิ่งจึงจ าเป็นต้องมีการจัดตั้งกองทุนจะได้น าเงินดังกล่าวมาพัฒนาระบบการ
สืบสวนสอบสวนของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ63 

2)  กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งจะสามารถเรียกสั้นได้ว่า DSI ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม พ.ศ.2545 อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม64 และต่อมาพรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 
254765 ได้ก าหนดให้ DSI มีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษเพ่ือท าหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับคดีพิเศษ66 ในกฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีการก าหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการคดี
พิเศษ (กคพ.)67 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน68 

คดีพิเศษ หมายถึง คดีความผิดทางอาญาตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 21 ของ
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ69 ซึ่งลักษณะของคดีพิเศษที่ต้องมีการสืบสวนและสอบสวนตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้แก่ คดีความผิดทางด้านอาญาดังนี้ 

(1)  คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
นี้ และที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ. ซึ่งคดีความผิดทางอาญาต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี้ 

ก.  คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวน
และสอบสวนและเก็บรวบรวมหลักฐานเป็นพิเศษ 

ข.  คดีทางอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือต่อระบบ
เศรษฐกิจและระบบการคลังของประเทศชาติ 

ค.  คดีความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
ง.  คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการ  ผู้ใช้และ

ผู้สนับสนุน 
(2)  คดีความผิดทางอาญาอ่ืนนอกจากตามที่ กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
ในมาตรา 21 (1)  ยังไม่มีการระบุถึงความผิดเกี่ยวกับการค้าหญิงและเด็กเหตุนี้

เอง ความมีอยู่ของ DSI จึงแทบจะไม่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก 
ถึงแม้ว่า มาตรา 21 (2) จะได้มีการเปิดโอกาสให้กคพ. ลงคะแนนเสียงให้เป็นคดีพิเศษก็ตาม เพราะ
คดีใดจะเป็นคดีพิเศษก็ต้องมีการลงคะแนนเสียงจาก กคพ.ก่อนเสมอ ซึ่งตามสภาพแห่งความเป็นจริง

                                                           
63เรื่องเดียวกัน. 
64เรื่องเดียวกัน, หน้า 23. 
65เรื่องเดียวกัน. 
66เรื่องเดียวกัน. 
67เรื่องเดียวกัน. 
68เรื่องเดียวกัน. 
69เรื่องเดียวกัน. 



42 

แล้ว คดีต้องเกิดขึ้นก่อนและมีการลงมติให้เป็นคดีพิเศษ ตามแนวทางของคณะกรรมการกฤษฎีกา จีง
สรุปได้ว่ามาตรา 21 (2) เปิดโอกาสให้ DSI ท างานในเชิงรับเท่านั้น 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงรวมคดีการค้าหญิงและเด็ก
เป็นคดีพิเศษของ DSI ในขณะนี้ DSI พยายามที่จะท าคดีการค้ามนุษย์เป็นคดีพิเศษไม่ว่าจะโดยการ
ออกกฎกระทรวง หรือการแก้บัญชีท้ายพระราชบัญญัติเพื่อรวมคดีการค้ามนุษย์เป็นคดีพิเศษ70 

3)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หน่วยงานดังกล่าว
นับได้ว่ามีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการช่วยเหลือเหยื่อการค้าหญิงและเด็ก หน่วยงานดังกล่าว
ประกอบไปด้วย ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้สูงอายุ71 

ก่อนอ่ืนพอจะกล่าวโดยร่วมว่า พม. ร่วมกับคณะอนุกรรมการประสานการแก้ไข
ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก มีบทบาทส าคัญในการจัดท าแผนนโยบายระดับชาติเกี่ยวกับการค้าหญิง
และเด็กเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติ 72 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและ
ผู้สูงอายุมีบทบาทในด้านที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในส่วนของการป้องกันการค้าหญิงและเด็ก เพราะ
ผู้อ านวยการของส านักงานดังกล่าว ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ 73 

ในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองมีบ้านพัก จ านวน 99 
แห่งเพ่ือรองรับบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและผู้หญิงเป็นหลัก โดย
ได้มีการแบ่งสถานที่รับดูแลชั่วคราวจ านวน 93 แห่ง และสถานที่คุ้มครองหลักจ านวน 6 แห่ง ได้แก่ 
บ้านเกร็ดตระการ บ้านสองแคว บ้านนารีสวัสดิ์ และบ้านศรีสราษฏ์ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด 
และสถานสงเคราะห์เด็กชายเชียงใหม่ที่ได้ให้ความช่วยเหลือระยะยาวแก่เหยื่อของการค้าหญิงและ
เด็ก 

4)  คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิง74 คณะกรรมการมี
หน้าที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(1)  ประสานงานตามนโยบายและแผนระดับชาติในเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้า
เด็กและหญิงภายในประเทศและข้ามชาติเพ่ือบรรลุถึงแผนปฏิบัติการ 

(2)  ศึกษาในด้านการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าหญิงและเด็กข้ามชาติ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการอ่ืนที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

                                                           
70เรื่องเดียวกัน, หน้า 24. 
71เรื่องเดียวกัน, หน้า 26. 
72เรื่องเดียวกัน. 
73เรื่องเดียวกัน. 
74เรื่องเดียวกัน, หน้า 28. 
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(3)  ประสานงานอย่างมีระบบกับหน่วยงานภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
(4)  ประสานความร่วมมือทั้งในระดับชาติ ทวีภาคี พหุภาคี ในการด าเนินการ

ส่งเหยื่อของการค้ามนุษย์กลับประเทศภูมิล าเนาเดิม รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างหน่วยงานในภาครัฐและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(5)  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงข้ามชาติ 

จึงกล่าวได้ว่า คณุอนุกรรมการในการแก้ไขปัญหาการค้าเด็กและหญิงเป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ส าคัญในเรื่องประสานในการช่วยเหลือป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กตลอดจน
การช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กและหญิงถือได้ว่าเป็นหน่วยงานในระดับชาติ 

5)  คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญ
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก75 มีหน้าที่ส าคัญของหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ ในการปรับปรุง 
แก้ไข ร่างกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก 

6)  คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาอบายมุขและการค้ามนุษย์76 ซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ประกอบด้วย 

(1)  ก าหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับ
อบายมุข และเครือข่ายการค้ามนุษย์ให้เป็นระบบและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

(2)  ตรวจสอบถึงสภาพปัญหาและการปฏิบัติตามมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือให้บังเกิดผลในการแก้ไขในทุกพ้ืนที่อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

(3)  ดูแล ติดตามการด าเนินการในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามที่ได้สั่งการและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ 

(4)  มีการรวบรวมประมวลผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหา และ
ได้พิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

(5)  สั่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา 
(6)  แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือในการด าเนินการของคณะกรรมการ 

7)  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์77 มีอ านาจหน้าที่หลาย
ประการดังต่อไปนี้  

(1)  พิจารณาก าหนดกรอบนโยบาย แนวทางและมาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง และฟ้ืนฟูเหยื่อที่เกิด
จากขบวนการค้ามนุษย์ให้เป็นระบบและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

(2)  ก ากับและประสานงานติดตามการด าเนินงานในการป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ของทางราชการและหน่วยงานของรัฐให้เกิดความป็นเอกภาพ 

                                                           
75เรื่องเดียวกัน, หน้า 29. 
76เรื่องเดียวกัน, หน้า 30. 
77เรื่องเดียวกัน, หน้า 36. 
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(3)  รวบรวมและประมวลผล และการวิเคราะห์ผลการด าเนินการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และพิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

(4)  มีการเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปรับปรุงข้อกฎหมาย 
การปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือการด าเนินงานของทางราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจใน
การปฏิบัติหรือบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 

(5)  มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการได้รับมอบหมายไว้ 

8)  การท างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชน78 ในความ
พยายามดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการตระหนักในความร้ายแรงของปัญหาอาชญากรรมการค้ามนุษย์ 
หน่วยงานของภาครัฐกับภาคเอกชนที่มีแหล่งเงินทุน จึงต้องช่วยกันป้องกันและปราบปรามตลอดจน
การช่วยเหลือเหยื่อของการค้าหญิงและเด็กในประเทศไทย ซึ่งจะเห็นได้จากการร่วมมือกันจัดท า GA 
MOU No 179 และจากการที่ NGos ได้รับการแต่งตั้งและร่วมเป็นคณะอนุกรรมการในการแก้ไข
ปัญหาการค้าหญิงและเด็กข้ามชาติ ซึ่งปัจจุบันคือ คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการค้าเด็ก
และหญิง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 

 
2.3.4 บทสรุป 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไป

จากประเทศได้ก็สืบเนื่องมาจากสาเหตุการที่ประเทศไทยยังขาดบุคลากรในสายงานที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบรวมถึงการร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในสังคมยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควรจะเป็นทั้งต ารวจตรวจคนเข้าเมือง ต ารวจตามแนวชายแดน 
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ  รวมถึงด้านแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจเองที่คอยสนับสนุนในการ
หาพยานหลักฐานมาช่วยในการพิจารณาคดีทางกระบวนยุติธรรมทางอาญา เพราะถ้าไม่มีแหล่ง
เงินทุนในการน ามาสืบแสวงหาพยานหลักฐานแล้ว การด าเนินงานในด้านการต่อขบวนการค้ามนุษย์ก็
ยังไม่เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควรจะเป็น เพราะการไม่มีเงินในการน าไปแสวงหาพยานหลักฐานท าให้
ขบวนการค้ามนุษย์ได้ลอยนวลและจะขยายอิทธิพลออกไปทั่วในภูมิภาคอาเซียนและน าไปสู่ปัญหา
อาชญากรรมในรูปแบบอ่ืนมากมาย เช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาการฟอกเงินและปัญหาอาชญากรรม
ข้ามชาติต่างๆ นับวันปัญหาเหล่านี้ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 
 

 

 
 

 
                                                           

78เรื่องเดียวกัน, หน้า 32. 
79เรื่องเดียวกัน. 
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บทท่ี 3 

 
มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรตอ่ต้ำน

อำชญำกรรมข้ำมชำติในรูปแบบกำรค้ำมนุษย์ 
 

เมื่อปี ค.ศ.2010 องค์การสหประชาชาติและองค์กรอาชญากรรมรัฐทั่วโลกได้รายงาน 79 
เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จะอยู่ในรูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ 18 
เปอร์เซ็นต์จะอยู่ในรูปแบบการค้าแรงงาน และร้อยละ 3 จะอยู่ในรูปแบบอ่ืนของการแสวงหา
ผลประโยชน์ ของเหยื่อทั้งหมดร้อยละ 66 เป็นผู้หญิง ร้อยละ 12 ผู้ชาย และร้อยละ 9 เด็กผู้ชาย 
เหยื่อส่วนใหญ่ของการค้ามนุษย์ในยุโรปมาจากประเทศโรมาเนีย บัลแกเรีย โปแลนด์ และ ฮังการ ี
และผู้ประสบภัยที่มาจากนอกทวีปยุโรป ได้แก่ ประเทศไนจีเรีย เวียดนาม ยูเครน รัสเซียและจีน 
การค้ามนุษย์เป็นปรากฎการที่มาจากหลายปัจจัยทั้งทางด้านการศึกษา การขาดโอกาส สังคมและ
วัฒนธรรมที่ไม่เท่าเทียมกันในทางสังคมมีการแบ่งชนชั้นระหว่างคนในสังคมคนผิวขาวผิวด าอย่าง
ชัดเจน คนผิวขาวจะได้รับการยอมรับจากสังคมยุโรปเป็นอย่างมาก ซึ่งตรงกันข้ามกับคนผิวด าที่ได้รับ
การดูถูกดูแคลนจากสังคมของชาวยุโรปซึ่งสื่บเนื่องมาจากหลายปัจจัย เช่น ปัจจั ยคนผิวด ามาจาก
พ้ืนฐานทางสังคมที่ยากจน ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่าคนผิวขาวและคนผิวด ายังนับถือพวกภูตผี
ปีศาลอยู่  ความยากจนที่ท าให้เกิดการเข้าสู่วงจรอุบาตรของการค้ามนุษย์โดยเหยื่อของการค้ามนุษย์
ไม่ยินยอมที่จะตกเป็นเหยื่อแต่ด้วยพื้นฐานครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวที่แตกแยกจึงเป็นแรงผลักดัน
ให้ ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ในที่สุด 

 
3.1  กฎบัตรสหประชำชำติเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ 

  
กฎบัตรสหประชาชาติก็ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ว่าเป็นความผิดที่มีลักษณะข้าม

ชาติซึ่งได้กล่าวไปแล้วในบทที่แล้ว ตามท่ีปรากฏตามอนุสัญญาอาชญากรรมข้ามชาติ และในพิธีสาร
การต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กซึ่งต่อท้ายอนุสัญญาการค้ามนุษย์ขององค์การสหประชาชาติ  

ซึ่งได้ถูกระบุไว้ในมาตราที่ 24 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองพยานดังนี้80 รัฐภาคีแต่ละ
รัฐจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการให้การคุ้มครองแก่พยานจากการถูกแก้เค้น การข่มขู่พยานที่
อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการพิจารณาคดีทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในการที่จะคุ้มครอง
พยานที่ให้การเกี่ยวกับการกระท าความผิด รวมถึงการคุ้มครองให้กับญาติและบุคคลอ่ืนที่ มีความ
ใกล้ชิดกับพยานโดยไม่ท าให้เสื่อมสิทธิที่จ าเลยจะได้รับรวมถึงสิทธิที่จะพึงได้รับโดยชอบด้วยกฎหมาย
และรวมถึงมาตรการดังต่อไปนี้  

                                                           
80อีเลน  เพียรสัน, กำรค้ำมนุษย์ สิทธิมนุษยชน กับนิยำมใหม่กำรคุ้มครองบุคคลผู้ที่ตก

เป็นเหยื่อ, แปลโดย กุลวดี ทองไพบูลย์, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิผู้หญิง, 2545), หน้า 25. 
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1)  การจัดให้มีวิธีในการให้ความคุ้มครองทางด้านร่างกายของบุคคล เช่น ในเรื่องที่
อยู่และการไม่อนุญาติให้เปิดเผย หรือในการจ ากัดการเปิดเผยรูปพรรณของบุคคลหรือสถานที่อยู่ของ
บุคคลนั้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

2)  ให้มีกฎระเบียบเกี่ยวกับพยานหลักฐานเพ่ือเป็นการคุ้มครองพยาน เพ่ือที่พยาน
จะให้การและได้รับความปลอดภัยสูงสุด เช่น ในเรื่องอนุญาติให้พยานใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยใน
การเชื่อมต่อทางวีดีทัศน์ในการเป็นพยานในศาล 

สาระส าคัญของมาตรา 25 จะกล่าวในเรื่องการให้ความช่วยเหลือและการให้ความคุ้มครองผู้
ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งมีรายละเอียดดังนี้81 รัฐภาคีจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมตามก าลังของตน เพ่ือให้
การช่วยเหลือแก่บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อในการกระท าความผิดซึ่งได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในอนุสัญญานี้ โดย
เน้นในเรื่องการข่มขู่ว่าจะแก้แค้นหรือการขู่เข็ญ รัฐภาคีจะต้องจัดวิธีการด าเนินการที่เกิดประโยชน์
สูงสุดในเรื่องการเข้าถึงค่าสินไหมทดแทน ค่าชดเชยส าหรับเหยื่อการค้ามนุษย์ รัฐภาคีจะต้องจัดให้มี
การเสนอและการพิจารณาความคิดเห็นและความกังวลของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อตามขั้นตอนที่เหมาะสมใน
กระบวนการพิจารณาทางอาญาต่อนักค้ามนุษย์ในลักษณะที่ไม่กระทบต่อสิทธิของจ าเลยภายใต้
กฎหมายของแต่ละประเทศ 

ในมาตรา 6 ของพิธีสารต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในส่วนที่
เป็นมาตรการที่เหมาะสมในการให้การคุ้มครองแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้82 
ในกรณีที่เหมาะสมและจ าเป็นรัฐแต่ละรัฐต้องจัดให้มีการคุ้มครองในความเป็นส่วนตัว และตัวตน
รูปพรรณของผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ รวมถึงในเรื่องการพิจารณาคดีทางกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญานั้นเป็นความลับ รัฐแต่ละรัฐจะต้องมีการจัดการในเรื่องระบบกฎหมายหรือระบบการ
ปกครองในประเทศของตนมีมาตรการที่เหมาะสม ส าหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์จะได้รับ 
รัฐภาคีแต่ละรัฐจะมีมาตรการในการบ าบัดและเยียวยาส าหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจเพ่ือให้เหยื่อสามารถไปด ารงชีวิตได้ปกติสุขหลังจากกลับภูมิล าเนาของตน 
รวมถึงกรณีที่เหมาะสมด้วยความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน
อ่ืนทางสังคมโดยเฉพาะในเรื่องที่พักอาศัย ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านข้อมูลข่าวสาร ความ
ช่วยเหลือในด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ ซึ่งจะพิจารณาตามเกณฑ์อายุ เพศ ใน
การให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด รัฐภาคีจะให้ความปลอดภัยต่อร่างกายของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจาก
การค้ามนุษย์ในขณะที่เหยื่ออยู่ในดินแดนของประเทศนั้น รัฐภาคีแต่ละรัฐจะมีมาตรการที่เป็นไปได้
ส าหรับเหยื่อการค้ามนุษย์ในการได้รับค่าสินไหมทดแทน83 

                                                           
81เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 
82เรื่องเดียวกัน, หน้า 26. 

        83มาตรา 6 เป็นเงื่อนไขของการกระท าดังกล่าว อย่างไรก็ตามต้องมีขั้นตอนเฉพาะในกรณีที่
เหมาะสมและเท่าท่ีเป็นไปได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น  
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สาระส าคัญในมาตรา784 มีความครอบคลุมถึงสถานะของผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ใน
ประเทศผู้รับทั้งมาตรการด้านกฎหมายและมาตรการเยี่ยวยาทางด้านสังคมอ่ืนๆซึ่งการกระท าของรัฐ
ภาคีจะพิจารณาด้านเมตตาธรรมและด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก 

 
3.2  ควำมร่วมมือกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ของกลุ่มประเทศยุโรป 

 
กลุ่มประเทศในยุโรปมีการตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมากจะเห็นได้จากการค้ามนุษย์เป็นสิ่งที่

ต้องห้ามและผิดกฎหมายของกฎบัตรและสิทธิพ้ืนฐานของสหภาพยุโรปตามมาตรา 5 ด้วยความมุ่งมั่น
ของสหภาพยุโรปในการจัดตั้งองค์กรและระดมทุนในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงนับตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1990 สิ่งที่ต้องก้าวไปข้างหน้าของสหภาพยุโรป คือการป้องกันและการค้ามนุษย์ของผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อมุ่งเน้นวิธีการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง และมุ่งเน้น
ด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตามปฏิญญาสากล มุ่งเน้นในการบังคับ
ใช้กฎหมายและเยี่ยวยาผู้ตกเป็นเหยื่อให้ได้รับการยอมรับกลับคืนสู่สังคมดั้งเดิมและมาตรการเยี่ยวยา
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในระยะยาวเพ่ือให้บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อสามารถกลับมาด าเนินชีวิตได้ตามปกติสุข 
มาตรการฝึกฝนอาชีพให้แก่เหยื่อการค้ามนุษย์เพ่ือให้เหยื่อกับมามีอาชีพประกอบเลี้ยงชีพตนได้
ภายหลังจากท่ีเหยื่อหลุดพ้นวงโคจรของขบวนการค้ามนุษย์ 

สหภาพยุโรปได้มีความร่วมมือเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์กับประเทศในภูมิภาคและนอก
ภูมิภาคเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการให้ความร่วมมือของประเทศต้นทาง 
ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทางของขบวนการค้ามนุษย์และเป็นหนึ่งในสี่เสาการป้องกันการ
ย้ายถิ่นฐานที่ผิดปกติและการลักลอบค้ามนุษย์และยังเป็นความร่วมมือกับประเทศที่สามแบบทวิภาคี
เพ่ือหาทางป้องกันและแก้ไขร่วมกันในด้านการค้ามนุษย์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของสหภาพยุโรปทาง
กฎหมายและนโยบายอาจมีความคิดที่ไปคนละแนวทางสหภาพยุโรปจึงต้องที่จะหาแนวทางให้สภาพ
ทางกฎหมายและนโยบายประสานสอดคล้องให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยสหภาพยุโรปได้จัดท า
เว็บไซค์ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 

 
3.2.1  กำรด ำเนินกำรในทำงระหว่ำงประเทศของกลุ่มประเทศในภูมิภำคยุโรป 
พิธีสารสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ปาแลร์โม่เป็นพิธีสารที่ได้รับการยอมรับจาก

ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นอย่างมากประเทศทั้งหลายในยุโรปต่างให้ความส าคัญและยอมรับการ
ให้สัตยาบันแก่พิธีสารปาแลร์โม่เป็นอย่างมาก ความร่วมมือของสหภาพยุโรปในการต่อต้ านการค้า
มนุษย์ต้องการประสานงานสอดคล้องไปกับองค์การระหว่างประเทศและประเทศที่สามเพ่ือขจัด
รูปแบบอาชญากรรรมข้ามข้ามชาติให้หมดสิ้นไปโดยได้ประสานความร่วมมือกับ พิธีสารเพ่ือป้องกัน
ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กเสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
ต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติชุดสนธิสัญญาฉบับ 2237, p 319;  อนุสัญญาต่อต้านการค้า
มนุษย์กระท าในมนุษย์ (CETS No.197) สภาของยุโรป, วอร์ซอ, 16 พฤษภาคม 2005 16อนุสัญญา

                                                           
84เรื่องเดียวกัน, หน้า 27. 
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สหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการในทุกรูปแบบเลือกปฏิบัติต่อสตรี , นิวยอร์ก, 18ธันวาคม 1979 
สนธิสัญญา Series, ฉบับ 1249, p 13, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของเด็ก, 20พฤศจิกายน 
1989, สหประชาชาติ, สนธิสัญญา Series, ฉบับ 1577, p 3, ILO อนุสัญญาแรงงานบังคับ ค.ศ. 
1930(No 29), เลิกล้ม ILO จากแรงงานบังคับอนุสัญญา, 1957 (No 105), ILO รูปแบบที่เลวของเด็ก
แรงงานอนุสัญญา 1999 (182 ไม่มี) และ ILO ในประเทศแรงงานอนุสัญญา, 2011 (No 189 ) กล
ยุทธุของสหภาพยุโรปมุ่งเน้นไปที่มาตรการที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นสนับสนุนการขนย้ายและการ
ด าเนินการของค าสั่งการน าเข้ามูลค่าและส่งเสริมการท างานขององค์การระหว่างประเทศโดยความ
ร่วมมือของรัฐบาลองค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคมสหภาพยุโรปและประเทศที่สามที่
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์คณะกรรมการสภายุโรปมีความตั้งใจที่แน่วแน่จะ
ให้การสนุบสนุนประเทศสมาชิกของยุโรปในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งองค์กรภาค
ประชาสังคมของยุโรป องค์การระหว่างประเทศได้จัดล าดับความส าคัญของการค้ามนุษย์ซึ่ง
รายละเอียดมีดังนี้ ระบุการปกป้องและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้า
มนุษย์ การก้าวขึ้นการป้องกันการค้ามนุษย์ในมนุษย์ โจทก์ที่เพ่ิมจ านวนขึ้นของผู้ ค้ามนุษย์ในมนุษย์ 
การประสานงานที่ดีขึ้นของระหว่างนักแสดงส าคัญและการเชื่อมโยง ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นของการ
ตอบสนองที่มีประสิทธิภาพเพ่ือความกังวลที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของการค้า
มนุษย์ นโยบายการค้ามนุษย์ของสหภาพยุโรปต้องการความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจชายแดน 
อัยการ ภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ของศาล 

การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ บัตรประจ าตัวผู้ตกเป็นเหยื่อเป็น
เรื่องยากที่จะกระท าได้ เพราะถ้ามีบัตรประจ าตัวของเหยื่อแล้วจะได้ให้ความช่วยเหลือตรงจุดมาก
ที่สุด การป้องกันในการเข้าร่วมสู่กระบวนการยุติธรรมของเหยื่อเพ่ือน าขบวนการค้ามนุษย์มาลงโทษ 
และยังท าให้ต ารวจสามารถที่จะน าตัวขบวนการค้ามนุษย์มาลงโทษได้โดยง่าย ความช่วยเหลือควรที่
จะอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของเหยื่อและรวมถึงที่พักพิงและความปลอดภัยของเหยื่อด้วย ความ
ช่วยเหลือในการรักษาการทางพยาบาล และการเยี่ยวยาทางด้านสภาพจิตใจภายหลังจากการตกเป็น
เหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ การระบุตัวเหยื่อนั้นคณะกรรมการกองทุนโครงการที่จะพัฒนาที่ดีใน
การระบุผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในมนุษย์ ในปี 2014 โดยค านึงถึงอีซี  ILO 2009 รายการของ
ตัวชี้วัดการค้าในมนุษย์ แนวทางนี้จะอ านวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นสอดคล้องและจะปรับปรุงตัวจะ
ช่วยให้ระบุผู้ที่ตกเป็นเหยือได้โดยง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาผลประโยชน์ทาง
เพศ และการแสวงหาผลประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงาน กฎหมายของสหภาพยุโรปยังให้ความ
คุ้มครองและความช่วยเหลือเด็กซึ่งตกเป็นเหยื่อเพ่ือที่จะได้ประสานความร่วมมือให้แก่เด็ก ผู้ที่มีความ
อ่อนด้อยทางประสบการณ์จึงได้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ได้โดยง่าย ประเทศสมาชิกควรที่
จะมีมาตรการในการคุ้มครองเด็กในเกี่ยวกับมาตรการค้ามนุษย์และคุ้มครองเด็กเพ่ือให้อยู่ในกองทุน
การพัฒนาและแนวปฏิบัติการคุ้มครองเด็ก ประเทศสมาชิกในยุโรปควรที่จะมีมาตรการคุ้มครองเด็ก
อย่างเพียงพอเพ่ือที่จะให้เด็กไม่ถูกน าพาเข้าสู่วงโคจรในการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์  

การป้องกันการค้ามนุษย์ในมนุษย์ ควรที่จะมีมาตรการการจ้างงานในพ้ืนที่และไม่ให้บุคลากร
ในพ้ืนที่อพยพออกไปนอกพ้ืนที่เพ่ือป้องกันปัญหาการว่างงานและป้องกันอาชญากรรมการค้ามนุษย์ 
ในความร่วมมือกับภาคเอกชนยังเป็นสิ่งที่จ าเป็นในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในยุโรป สืบเนื่องมาจาก
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ภาคเอกชนมีเงินทุนส าหรับการจ้างงานที่เพียงพอ มีหน่วยภาคธุรกิจที่มั่นคงมีเสถียรภาพด้านการเงิน
ที่มั่นคง จึงเป็นกลไกหนึ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันการค้ามนุษย์ที่เป็นรูปธรรม 
ในปีค.ศ.2014คณะกรรมการยุโรปจะเปิดกลุ่มเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นไปที่ผู้หญิงและเด็กเป็นส าคัญ
เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับมหันตภัยในรูปแบบการค้ามนุษย์มากที่สุด การค้ามนุษย์ได้
ขยายอาณาบริเวณไปสู่ประเทศต่างๆทั้งในและนอกสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปควรที่จะมีมาตรการ
ทางกฎหมายที่ครอบคลุมเพียงพอควรสร้างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายรวมถึงเรื่องอาชีพเพ่ือต่อต้าน
รูปแบบอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ควรเน้นไปที่รูปแบบของการค้ามนุษย์และมาตรการในการ
ตรวจสอบเหยื่อของการค้ามนุษย์  มาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ส าคัญของประเทศ สหราช
อาณาจักร เช่น มาตรการปิดตาสีฟ้า หน่วยงานในประเทศควรท างานเป็นจุดติดต่อกับหน่วยงาน
ภายนอกประเทศ และนอกประเทศสหภาพยุโรป และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานควรมีส่วนร่วมจาก
การประชุมดังกล่าว และการประชุมการท างานที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของ
กลุ่มสหภาพยุโรป วงจรและจุดเชื่อมโยงติดต่อเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ประเทศสมาชิกในยุโรปควรที่จะ
มีมาตรการทางการเงินสืบสวนกรณีการค้ามนุษย์ซึ่งจะท าการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับจากต ารวจ
ตรวจคนเข้าเมือง อัยการ และประเทศสมาชิกยุโรปเองควรให้ความร่วมมืออย่างแข่งขันในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ในปี ค.ศ.2012 สหภาพยุโรปจะให้เงินทุน โครงการน าร่องเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ
ในระดับภูมิภาคเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ตามเส้นทางตะวันออกไปยังสหภาพยุโรป ความร่วมมือใน
เรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ยังต้องการขยายไปนอกสหภาพยุโรป การวิเคราะห์และการประสานงาน
ในระดับชาติในการส่งเสริมและการช่วยเหลือในเรื่องข้อมูลข่าวสาร ยังต้องการจากทุกภาคส่ วนเพ่ือ
ประสานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น กงกุล อัยการ เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน 
การร่วมมือของทุกฝ่ายในสังคมยังเป็นเรื่องส าคัญที่มีผลต่อการต่อต้านการค้ามนุษย์ การคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยที่สอดคล้องกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเหยื่อ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายของสหภาพ
ยุโรปตามมาตราที่ 19 ต้องมีการประเมินผลในทุก6 เดือน การป้องกันและการต่อต้านการค้ามนุษย์ใน
ทุกประเทศสมาชิกต้องสร้างกลไกในเรื่องของการประเมินผลและการตรวจสอบ คณะกรรมการจะ
เสริมสร้างกลไกการประสานงานของสหภาพยุโรปกว้างเพ่ือสนับสนุนการท างานที่จะมุ่งเน้นในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของกลุ่มประเทศสมาชิก สหภาพยุโรปและพันธะกรณีระหว่างประเทศ การ
วิเคราะหก์ารเก็บข้อมูลในเรื่องการค้ามนุษย์แนวโน้มของการค้ามนุษย์ในสหภาพยุโรป คณะกรรมการ
สหภาพยุโรปยังจะท างานต่อไปเพื่อประสานแนวทางร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือจะได้คุ้มครอง
ไม่ให้ประชาคมชาวยุโรปถูกล่วงละเมิดและตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และไม่ให้ละเมิดสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานตามกฎบัตรของสหภาพยุโรปตามมาตรา 5 และปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาคมชาว
ยุโรป ซึ่งเพศหญิงและเด็กผู้หญิงยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงในอุตสาหกรรมการค้าประเวณีมากเป็นส่วนใหญ่ 
และเพศชายและเด็กผู้ชายจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงการบังคับใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม แรงงานภาค
ประมง แรงงานภาคบริการโดยถูกการเอารัดเอาเปรียบด้านค้าจ้างค่าตอบแทน ในปีค.ศ.2014 
เป้าหมายของสหภาพยุโรปมีเป้าหมายที่จะร่วมเงินทุนและช่วยเหลือร่วมมือกันระหว่างประเทศ
สมาชิกเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ 

นโยบายของสหภาพยุโรปได้มีความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ สหประชาชาติ สภา
ยุโรปและองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐานองค์การเพ่ือความมั่นคงและการด าเนินงาน
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ในยุโรป องค์การอนามัยโลกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมท าให้
การด าเนินงานเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 
3.2.2  พิธีสำรกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ของกลุ่มประเทศในสหภำพยุโรป 
ในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปก็ได้มีการตระหนักถึงความร้ายแรงรูปแบบอาชญากรรม

ข้ามชาติการค้ามนุษย์จะเห็นได้จากในปี ค.ศ.2000 ประเทศต่างๆในยุโรปก็ได้มีการลงนามใน
อนุสัญญาปาแลร์โม่ ประเทศอิตาลี เพ่ือการต่อต้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์ด้วยมาตรการทาง
กฎหมายบังคับแก่ขบวนการค้ามนุษย์ เพ่ือปกป้องสิทธิมนุษยชนของชาวยุโรปไม่ให้ตกเป็นทาสของ
ขบวนการค้ามนุษย์ สหภาพยุโรปจึงมีความต้องการให้กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปลงนาม และให้
สัตยาบันแก่อนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์และยังรวมไปถึงพิธีสาร
เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษษย์ในสตรีและรวมถึงเด็กเครื่องมือที่จะต่อต้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดก็ต้องอาศัยความร่วมมือในรูปแบบอนุสัญญาในการค้ามนุษย์เพ่ือสร้างกรอบ
ประสานระหว่างประเทศสมาชิกและผนึกก าลังกันในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับภูมิภาคสหภาพ
ยุโรป การลงนามในอนุสัญญาปาร์แลร์โม่เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ ถือว่าเป็นรากฐากขั้นแรกในการ
ผนึกก าลังที่จะต่อต้านการค้ามนุษย์ 

ในระดับภูมิภาคอย่างสหภาพยุโรปได้มีอนุสัญญาของสหภาพยุโรปเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์
คืออนุสัญญายุโรปเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ (2005 European Convention against Trafficking in 
Persons (European Trafficking Convention) 85  มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ.2008 
ซึ่งมีผลผูกพันประเทศสมาชิกชาวยุโรปมากกว่า 40ประเทศ ในยุโรปตะวันออก กลาง และยุโรป
ตะวันตกมากกว่าพิธีสารเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ขององค์การสหประชาชาติที่ก าหนดค านิยามแบบ
ครอบคลุมและให้ความคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมากกว่าพิธีสารการต่อต้านการค้ามนุษย์ขององค์การ
สหประชาชาติ  

1)  การกักตัวเหยื่อและหน้าที่ในการคุ้มครองเหยื่อ 
โดยปกติแล้วเหยื่อของการค้ามนุษย์จะย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายจะไม่ถูก

ควบคุมตัวเหยื่อไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือปราศจากมูลจะอ้างกฎหมายได้  เพราะการกักตัวเหยื่อ
ไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของประชาชน สถานภาพของรัฐต้อง
มีการยอมรับว่าเหยื่อการค้ามนุษย์จะไม่ถูกกักกันตัวไว้ในสถานที่กักกันต ารวจตรวจคนเข้าเมืองหรือใน
รูปแบบการกักกันตัวในรูปแบบใดก็ตาม 86สนธิสัญญาในเรื่องการกักกันตัวเหยื่อในทางระหว่าง
ประเทศยังไม่ปรากฏแน่ชัด และในพิธีสารเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงประเด็ นใน

                                                           
85สภายุโรป, อนุสัญญำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรต่อต้ำนกำรคำ้มนุษย์และอธิบำยรำยงำน 

(วอร์ซอ, 16.V.2005), ค้นวนัที่ 1 มีนาคม 2556 จาก http://www.coe.int/t/dghl/monitoring 
/trafficking /docs/convntn/cets197_en.asp 

86Anne Gallagher and Elaine Pearson, กำรกักตัวเหย่ือกำรค้ำมนุษย์ในสถำนคุ้มครอง: 
บทวิเครำะห์เชิงกฎหมำยและนโยบำย, (องค์กรพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย, สิงหาคม, 
2008), หน้า 17. 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring
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การกักกันเหยื่อไว้โดยเฉพาะแต่อย่างใด ตามหลักการและแนวทางจึงไม่ควรมีการกักกันตัวเหยื่อ
การค้ามนุษย์และจับกุมเหยื่อของการค้ามนุษย์และการกระท าใดที่ผิดต่อบทบัญญัติต่อกฎหมายแต่
อย่างใด ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการที่จะท าให้บุคคลนั้นตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์87 

สนธิสัญญาในระดับภูมิภาคของชาวยุโรปก็มิได้มีการกล่าวถึงเรื่องการกักตัวเหยื่อไว้
โดยตรง แต่อย่างไรการกักตัวเหยื่อยังเกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นไปในทางโดยอ้อมก็ตาม รัฐภาคีของ
อนุสัญญายุโรปต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของเหยื่อและความจ าเป็นของเหยื่อในเวลาเดียวกัน
ด้วย88 ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่ก าหนดมาตรการเพ่ือการให้การคุ้มครองเหยื่อเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลในการคุ้มครองเหยื่อเพ่ือป้องกันไม่ให้เหยื่อถูกข่มขู่และถูกแก้แค้นโดยเฉพาะในขั้นตอน
หลังกระบวนการสอบสวนและด าเนินกระบวนการฟ้องร้องคดีเพ่ือเป็นการคุ้มครองเหยื่ออีกทางหนึ่ง89 
ในอนุสัญญาได้มีค าอธิบายเรื่องการคุ้มครองเหยื่อไว้อย่างชัดเจนซึ่งมีความจ าเป็นมาก เว้นแต่ใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเหยื่อไม่สามารถให้ความยินยอมก็ได้90 

ในพิธีสารเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กไม่ได้บังคับให้รัฐภาคีต้องหา
สถานที่คุ้มครองเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์แต่อย่างใด แต่ได้ก าหนดมาตรการในการฟ้ืนฟูร่างกาย
และจิตใจของเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้งจัดที่พักและมาตรการทางด้านอ่ืนที่เหมาะสม91 
โดยรัฐจะต้องมีการรับรองและคุ้มครองเหยื่อที่เกิดจากขบวนการค้ามนุษย์โดยการจัดให้มีสิ่งต่างๆ โดย
ไม่ขึ้นอยู่กับเหยื่อว่าจะให้การทางกระบวนยุติธรรมทางอาญา 92 หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้อง
ปฏิบัติต่อเหยื่อของการค้ามนุษย์อย่างมีมนุษยธรรมและความเห็นอกเห็นใจกัน ซึ่ งเหยื่อการค้ามนุษย์
จะไม่ถูกกักกันไว้ในสถานที่กักกันเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง สถานที่คุมขังหรือกักตัวอ่ืน หรือ
กักตัวไว้ในบ้านพักอาศัยคนจรจัด 93 ซึ่งในพิธีสารในเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง
มาตรการในการคุ้มครองเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งพยานหลักฐานระบุว่ารัฐต้องมีมาตรการใน
การหาที่พักและคุ้มครองเหยื่อที่เกิดจากการค้ามนุษย์อย่างเพียงพอ ในภูมิภาคอาเซียนก็มีการบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง บันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและแนวทางส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานของอาเซียนมีการกล่าวอ้างถึงความจ าเป็นที่เหยื่อจะต้อง 
ได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงกระบวนการคุ้มครองและสถานคุ้มครอง 94 อนุสัญญาของสมาคมเพ่ือพัฒนา
เอเชียใต้ก็มีการระบุการที่รัฐต้องหาที่พักส าหรับเหยื่อและมาตรการในการคุ้มครองเหยื่อที่เหมาะสม95 

                                                           
87เรื่องเดียวกัน, หน้า 18. 
88เรื่องเดียวกัน. 
89เรื่องเดียวกัน. 
90เรื่องเดียวกัน. 
91เรื่องเดียวกัน, หน้า 19. 
92เรื่องเดียวกัน, หน้า 20. 
93เรื่องเดียวกัน. 
94เรื่องเดียวกัน. 
95เรื่องเดียวกัน. 
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อนุสัญญาของประชาคมชาวยุโรปก็ได้มีการระบุอย่างเด่นชัดในเรื่องมาตรการในการคุ้มครองเหยื่อที่
เกิดจากขบวนการค้ามนุษย์ ว่ารัฐภาคีจะต้องให้ความช่วยเหลือถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเหยื่อที่เกิดจาก
ขบวนการค้ามนุษย์ทุกคนอย่างเพียงพอ แม้จะเป็นเพียงเหยื่อที่เกิดจากการคัดแยกเหยื่อจากการค้า
มนุษย์เบื้องต้นที่อยู่ในดินแดนของรัฐประเทศของประเทศนั้นๆ96 ซึ่งภายใต้อนุสัญญาของชาวยุโรป
ความช่วยเหลือที่จัดให้แก่เหยื่อควรจัดให้มีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูสภาพจิตใจ ร่างกายและทางสังคม
แก่เหยื่อย่างเพียงพอ97 มาตรการในการช่วยเหลือเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์นั้นต้องตั้งอยู่บน
หลักการและแนวทางของการไม่เลือกปฏิบัติด้วยฐานะทางสังคม เพศ อายุ การนับถือศาสนา ควร
ยินยอมพร้อมใจในการช่วยเหลือและทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
แก่เหยื่อที่เกิดจากขบวนการค้ามนุษย์98 

พิธีสารของสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ได้ก าหนดให้ ต้องใช้ความ
พยายามในการคุ้มครองความปลอดภัยต่อร่างกายของเหยื่อซึ่งในขณะที่เหยื่อได้อาศัยอยู่ในดินแดน
ของรัฐประเทศของตน99 ซ่ึงบทนี้จะมีข้อความจ ากัดไว้เพียงแคค่วามปลอดภัยในด้านร่างกายของเหยื่อ
แต่ก็มีผลผูกพันให้รัฐภาคีต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือแสดงถึงความพยายามในการคุ้มครอง
เหยื่ออย่างจริงจังเพ่ือความปลอดภัยของเหยื่อ100 

หลักการและแนวทางในเรื่องการค้ามนุษย์มีการระบุถึงหน้าที่ของรัฐในการให้ความ
คุ้มครองเหยื่อจากการแสวงหาประโยชน์จากเหยื่อ101 นอกจากนั้นยังมีการรับประกันว่าเหยื่อจาก
การค้ามนุษย์จะได้รับความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิผลจากภยันตรายต่างๆในขณะที่ตนอยู่ในรัฐหรือ
ดินแดนประเทศนั้นๆจากภัยคุกคามการขู่เข็ญจากขบวนการค้ามนุษย์และผู้ที่ร่วมขบวนในการค้า
มนุษย์102 ซึ่งในอนุสัญญาของชาวยุโรปเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ได้มีการก าหนดให้รัฐภาคีต้อง
พิจารณาอย่างเหมาะสมในเรื่องความปลอดภัยของเหยื่อและด้านความจ าเป็นด้านการคุ้มครอง
เหยื่อ103 ในข้อก าหนดนี้มีการก าหนดมาตรการที่จะคุ้มครองเหยื่อจากการถูกแก้แค้นและคุกคามอย่าง
มีประสิทธิผลและเหมาะสม โดยเฉพาะช่วงเวลาหลังจากการด าเนินกระบวนการพิจารณาสอบสวน
ด าเนินคดีเสร็จ104 ซึ่งการที่จะน ามาตรการดังกล่าวมาใช้จะต้องได้รับความยินยอมจากเหยื่อด้วยเว้น
แต่กรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเหยื่อแต่อย่างใดเพ่ือประโยชน์ของ
เหยื่อโดยตรงเพ่ือเป็นการป้องกันการคุกคามจากขบวนการค้ามนุษย ์

                                                           
96เรื่องเดียวกัน. 
97เรื่องเดียวกัน, หน้า 21. 
98เรื่องเดียวกัน. 
99เรื่องเดียวกัน. 
100เรื่องเดียวกัน. 
101เรื่องเดียวกัน. 
102เรื่องเดียวกัน. 
103เรื่องเดียวกัน, หน้า 21-22. 
104เรื่องเดียวกัน, หน้า 22. 
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กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมีสองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกักตัวเหยื่อใน
การค้ามนุษย์ สิทธิมนุษยชนประเภทแรกคือ สิทธิเสรีภาพในการเดินทาง การกักตัวเหยื่อนั้นจะ
กระทบต่อสิทธิเสรีภาพการเดินทางของเหยื่อในการค้ามนุษย์ไม่ได้ เพราะถือได้ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพใน
การเดินทางของเหยื่อนั้นปัจเจกชนทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะเลือกเดินทางไปไหนก็ได้ที่ปราศจากการ
ครอบง าจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิที่ได้ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่ก าเนิดมาเป็นมนุษย์ 
ซึ่งสิทธินั้นรวมถึงสิทธิที่จะเลือกการเดินทางโดยเสรีภาพและเลือกตั้งถิ่นฐานที่อยู่โดยเสรีภาพ สิทธิใน
การเดินทางเข้าออกในพรมแดนประเทศโดยเสรีภาพ และรวมถึงสิทธิในการห้ามไล่คนต่างด้าวออก
นอกประเทศตามอ าเภอใจ105 ซึ่งในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองได้ให้การ
รับรองและคุ้มครองสิทธิในการเดินทางไว้โดยเฉพาะ 106 ซึ่งไม่ต่างกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนที่ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธินี้ ไว้โดยเฉพาะ107 และสนธิสัญญาในระดับภูมิภาคที่
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญๆ ทั้งหมด108 ซึ่งในบริษทของการค้ามนุษย์ได้มีการกล่าวสิทธิในการ
เดินทางไว้เพียงแห่งเดียว ซึ่งปรากฎในหลักการของการค้ามนุษย์ซึ่งมีใจความว่า “รัฐควรพิจารณาให้
การคุ้มครองสิทธิในเสรีภาพในการเดินทางของบุคคลทุกคนและควรจ าต้องมั่นใจว่ามาตรการในการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์จะไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิดังกล่าว”109  

ภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  (ICCPR) 
เสรีภาพในการเดินทางจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเมื่อบุคคลนั้นอยู่ในรัฐหรือดินแดนนั้นโดย
ชอบด้วยกฎหมาย110 ดังนั้นเมื่อเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ไม่มีสถานะบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วย
กฎหมายก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกกันตัวตามสถานคุ้มครอง ใน
กรณีเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่อยู่ในประเทศเป็นที่แน่ชัดว่าการกักตัวบุคคลเหล่านั้นไว้ในสถานที่กักกัน
โดยวิธีการที่ไม่ด้วยกฎหมายนั้น ย่อมเป็นการขัดต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งตามกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองได้รวมเอาสิทธิเสรีภาพในการเดินทางรวมไว้ในสิทธิ
บางประเภทที่อาจถูกก าจัดโดยรัฐภาคีสมาชิกโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาศัยเหตุผลด้านความมั่นคง
ของประเทศชาติ ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน111 ข้อยกเว้นนี้จะเป็นมาตรการของรัฐในการยกขึ้นมาอ้างในการ
กักตัวเหยื่อไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีสถานะทางกฎหมายเป็นเช่นไรซึ่งถือว่าเป็นมาตรการที่จ าเป็น เช่น เพ่ือ
ประกันว่าจะมีพยานมายืนยันการกระท าความผิด หรืออาจเพราะจะเป็นการป้องกันและคุ้มครอง
เหยื่อในการข่มขู่คุกคาม ซึ่งข้ออ้างนั้นต้องไม่ไปกระทบกระทั่งสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามกติกา

                                                           
105เรื่องเดียวกัน, หน้า 23. 
106เรื่องเดียวกัน, หน้า 23. 
107เรื่องเดียวกัน. 
108เรื่องเดียวกัน. 
109เรื่องเดียวกัน. 
110เรื่องเดียวกัน. 
111เรื่องเดียวกัน, หน้า 24. 
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ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองเละการเมือง เช่น ข้อห้ามในการไม่เลือกปฏิบัติ112 ซึ่งข้อจ ากัดใน
สิทธินี้ต้องก าหนดขึ้นโดยกฎหมายซึ่งต้องเกี่ยวกับกรณีที่จ าเป็นและยังต้องสอดคล้องกับสิทธิด้านอ่ืน
อีก113 ซ่ึงในมาตรการจ ากัดสิทธิเสรีภาพต้องสอดคล้องกับมาตรการการได้สัดส่วน มาตรการนั้นต้อง
เหมาะสมเพ่ือการท าหน้าที่การป้องกันต้องเป็นมาตรการที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพน้อยที่สุดเพ่ือเป็นการ
บรรลุผลมากท่ีสุด และต้องเป็นมาตรการที่ได้สัดส่วนกับสิทธิประโยชน์ที่มุ่งจะคุ้มครอง หลักการความ
ได้สัดส่วนนั้นไม่เป็นเพียงแต่กฎหมายที่วางข้อก าหนดเท่านั้นแต่ยังต้องได้รับการยอมรับโดยเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหรือตุลาการผู้ใช้กฎหมายนั้นด้วย  
  ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการห้ามคุมขังตามอ าเภอใจ ตามกฎกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองมีสาระส าคัญดังนี้ข้อที่ 9.1 “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพ
และความปลอดภัยของร่างกาย บุคคลจะถูกจับกุมหรือควบคุมตามอ าเภอใจมิได้ บุคคลจะถูกลิดรอน 
เสรีภาพของตนมิได้ ยกเว้นโดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย”114  

ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวนั้นมีลักษณะคล้ายกันจะพบได้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและสนธิสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญในภูมิภาคทุกฉบับ115 ในการก าหนดขอบเขต
และการบังคับใช้นั้นสิทธิและเสรีภาพไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดเหมือนกับเรื่องการค้าทาสและการห้ามการทร
มาณทาสซึ่งในทางกฎหมายระหว่างประเทศยอมรับว่ารัฐทั้งหลายควรที่จะรักษาศักยภาพในการใช้
มาตรการริดรอนสิทธิเสรีภาพได้ ซึ่งการริดรอนสิทธิเสรีภาพเป็นประเด็นปัญหาทางกฎหมายก็ต้องเมื่อ
มีการด าเนินการทางกฎหมายด าเนินการตามอ าเภอใจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย116 ดังนั้นรัฐทั้งหลาย
จึงจ าเป็นต้องก าหนดว่าในกรณีใดท่ีเป็นการริดรอนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งสามารถท าได้โดยไม่
ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย และกรณีจะถือว่าเป็นการละเมิดหลักความชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถ้า
บุคคลหนึ่งบุคคลใดถูกควบคุมตัวโดยเหตุที่ไม่ได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมายภายในประเทศ
หรือที่เป็นการขัดแย้งกับที่กฎหมายได้ก าหนดไว้117 การห้ามการกระท าตามอ าเภอใจเป็นข้อก าหนด
เพ่ิมเติมประการที่สองส าหรับรัฐในเรื่องการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเพียงแต่การที่
กฎหมายได้ก าหนดให้รัฐสามารถควบคุมตัวเหยื่อของรค้ามนุษย์ได้ยังไม่ถือว่าเป็นการที่เพียงพอ 
กฎหมายฉบับดังกล่าวและการบังคับใช้ยังจะต้องไม่เป็นไปตามอ าเภอใจอีกด้วย118 

  ซ่ึงในเรื่องค าว่า อ าเภอใจยังรวมไปถึง ความไม่ยุติธรรม ความคาดหมายไม่ได้ ความ
ไม่สมเหตุสมผล ความไม่แน่นอนและหลักความไม่ได้สัดส่วน ซึ่งตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว์ 
เรียกว่า หลักความเป็นธรรมขั้นพ้ืนฐาน119 ด้านคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนยังได้ให้ความเห็นว่า 

                                                           
112เรื่องเดียวกัน. 
113เรื่องเดียวกัน. 
114เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 
115เรื่องเดียวกัน. 
116เรื่องเดียวกัน. 
117เรื่องเดียวกัน. 
118เรื่องเดียวกัน. 
119เรื่องเดียวกัน, หน้า 26. 
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การควบคุมตัวยังต้องมีกฎหมายให้อ านาจแล้วการด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องสมเหตุสมผลและ
จ าเป็นต่อสถานการณ์ในเรื่องนั้น ซ่ึงเป็นวิธีการที่ได้สัดส่วนและชอบธรรมด้วยกฎหมาย120 ในเรื่องการ
ริดรอนสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้นั้นต้องไม่เป็นสี่งที่ไม่ได้สัดส่วนอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่
ยุติธรรมหรือไม่สามารถคาดหมายได้วิธีการริดรอนเสรีภาพของใครคนหนึ่งคนใดนั้นก็ต้องพิจารณาว่า
จะต้องเหมาะสมและได้สัดส่วนกับสถานการณ์ในเรื่องนั้นๆ121 ซึ่งในเบื้องต้นการควบคุมตัวเหยื่อ
อาจจะยังไม่เป็นการควบคุมตัวตามอ าเภอใจแต่จะกลายเป็นการควบคุมตัวตามอ าเภอใจต่อเมื่อมีการ
ควบคุมตัวเรื่อยมาโดยปราศจากเหตุผลที่จะอ้างกฎหมายได้122 ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรัฐ
ทั้งหลายถูกเรียกร้องให้จัดให้มีหลักประกันในด้านสิทธิและเสรีภาพไม่ให้มีการปฏิบัติตามอ าเภอใจ ซึ่ง
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและทางการเมืองมีการก าหนดหลักประกันไว้หลายประการ
ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

บุคคลใดที่ถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือการควบคุมมีสิทธิน าคดีขึ้นสู่ศาล
เพ่ือให้ศาลตัดสินโดยไม่ชักช้าถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุมผู้นั้น  และหากการควบคุมไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้ศาลมีค าสั่งปล่อยตัวไป123 บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทน”124 

ในการกักตัวเหยื่อของการค้ามนุษย์ไว้ในสถานที่คุ้มครองอาจถือว่าเป็นการริดรอน
สิทธิเสรีภาพโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการละเมิดต่อการห้ามคุมตัวตามอ าเภอใจ และการกักตัว
เหยื่อไว้ในสถานที่คุ้มครองถูกมองว่าเป็นการควบคุมตัวเหยื่อไว้โดยมิชอบด้วยกฎหมายและถือว่าเป็น
การกระท าตามอ าเภอใจ และเสี่ยงต่อการถูกมองว่าเป็นการกักตัวตามอ าเภอใจจะสูงขึ้นถ้าปรากฏว่า
การกักตัวนั้นสูงขึ้น และไม่มีการก าหนดไว้ในกฎหมายโดยเจาะจง เป็นการด าเนินการในลักษณะที่
เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และเหตุอ่ืน เป็นการด าเนินการที่ยาวนาน
มากเกินไป ไม่ยุติธรรมไม่สามารถคาดหมายได้และไม่ได้สัดส่วนในการด าเนินการ ไม่มีการทบทวนการ
ด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารหรือองค์กรฝ่ายตุลาการตรวจสอบอ านาจในการกักขังและปล่อยตัว  

ในหลักการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุทางเพศนั้นเหยื่อการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ที่ถูกกักกัน
ไว้ในสถานที่กักกันนั้นเป็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและเด็กผู้ชาย ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้หญิง
และเด็กผู้หญิงเป็นเพศที่เบาะปรางทางสังคมมากกว่าผู้ชายและเด็กผู้ชาย ซึ่งอคติทางเพศก็ได้ก้าวล้ า
เข้าไปในตัวบทกฎหมาย เช่น กฎหมายของประเทศไทยและกัมพูชาก็ไม่ได้ตระหนักถึงผู้ชายอาจตก
เป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ได้ กรณีของประเทศกัมพูชาการค้ามนุษย์ก็สามารถมีได้หลาย
รูปแบบ เว้นแต่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ซึ่งในบางประเทศมีแนวความคิดไปบัญญัติไว้ใน
กฎหมายที่ว่า ผู้ชายอพยพผู้หญิงถูกค้าประเวณีทางเพศ เหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้ชายจะไม่ถูกคัด
แยกเหมือนเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นเพศหญิงโดยถูกระบุว่าเป็นผู้อพยพเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย

                                                           
120เรื่องเดียวกัน. 
121เรื่องเดียวกัน. 
122เรื่องเดียวกัน. 
123เรื่องเดียวกัน. 
124เรื่องเดียวกัน. 
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และถูกส่งตัวไปยังสถานกักกันของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและถูกเนรเทศกับประเทศอย่างผิด
กฎหมาย แม้จะถูกคัดแยกอย่างถูกต้องว่าตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ ในประเทศไทยเหยื่อ
การค้ามนุษย์ที่เป็นเพศชายก็ไม่ได้รับการคุ้มครองและสถานที่พักพิงไม่ว่าของภาครัฐหรือภาคเอกชน
ทั้งสิ้นในการให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นเพศหญิงและเด็กผู้หญิงที่จะได้รับ
การคุ้มครองที่มากกว่า125 เหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นเพศหญิงมักจะถูกมองจากสังคมว่าเป็นเพศที่
ต้องการได้รับการคุ้มครองจากสังคมมากว่าเพศชายและสถานคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ถูกพัฒนามา
จากสถานที่บ าบัดของผู้หญิงขายบริการทางเพศมาโดยเฉพาะ 126 ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ
ทั้งระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคต่างๆห้ามการเลือกปฏิบัติ เพราะเหตุที่ หลายอย่าง
ดังต่อไปนี้ เชื้อชาติ เพศ ภาษา ศาสนา ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอ่ืนๆ127 ตามปฏิญญาสากลการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและไม่มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุทางเพศเป็นหลักการพ้ืนฐานของการอยู่
รวมกันในสังคม ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในตราสารระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาคที่
ส าคัญ128 ข้อห้ามดังกล่าวนั้นเป็นมาตรการให้รัฐภาคีหามาตรการในการคุ้มครองไม่ให้มีการเลือก
ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน129 หลักการห้ามเลือกปฏิบัติเป็นส่วนเสริมในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน130ในสังคมไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะในทางสังคมทุกคนเสมอภาคกันใน
สังคม องค์การสหประชาติได้ตระหนักและเรียกร้องให้รัฐบาลทั้งหลายรับรองว่าการปฏิบัติต่อเหยื่อที่
เป็นผู้หญิงกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติจะสอดคล้องกับหลักการของนานาชาติ ในหลักการไม่เลือก
ปฏิบัติ131 ในการกักตัวเหยื่อที่เป็นผู้หญิงและเด็กย่อมเป็นการกีดกันสิทธิเสรีภาพของปัจเจกบุคคลตาม
กฎหมายและการควบคุมตัวเหยื่อตามอ าเภอใจด้วย 

สิทธิของเหยื่อผู้ที่ถูกควบคุมตัว กฎหมายระหว่างประเทศได้ระบุไว้ว่า ผู้ที่ถูกควบคุม
ตัวคือผู้ที่ถูกจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ เว้นแต่กรณีที่ถูกศาลพิพากษาว่าได้กระท าความผิดทางอาญา132 
เหยื่อการค้ามนุษย์ที่อยู่ในสถานคุมขังซึ่งไม่สามารถออกไปไหนได้จึงมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายตามที่กฎหมายระหว่างประเทศได้ให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไว้ ในการคุ้มครองให้
รวมถึงกรณี บุคคลทุกคนที่ถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและได้รับ
การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์133 สิทธิและสถานะของเด็กและผู้หญิงควรต้องได้รับการเคารพ
และยอมรับจากบุคคลในสังคม 134 บุคคลที่ถูกควบคุมตัวต้องเอาไว้ในสถานที่ส าหรับควบคุมตัวบุคคล

                                                           
125เรื่องเดียวกัน, หน้า 27. 
126เรื่องเดียวกัน, หน้า 28. 
127เรื่องเดียวกัน. 
128เรื่องเดียวกัน. 
129เรื่องเดียวกัน. 
130เรื่องเดียวกัน. 
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132เรื่องเดียวกัน. 
133เรื่องเดียวกัน. 
134เรื่องเดียวกัน. 
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ของทางราชการครอบครัวตัวแทนทางกฎหมายต้องได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน 135 การ
ตัดสินใจในระยะเวลาการควบคุมตัวของเหยื่อการค้ามนุษย์ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ตุลาการหรือฝ่ายอ่ืนที่มีสถานะเท่าเทียมกัน136  บุคคลที่ถูกควบคุมตัวมีสิทธิที่จะได้ทราบข้อกล่าวหา
ต่างๆในการควบคุมตัวของตนเอง137 บุคคลผู้ที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย
ในการจะติดต่อกับบุคคลภายนอกและได้รับการเยี่ยมจากสมาชิกในครอบครัวหรือในการติดต่อ
โดยตรงกับตัวแทนทางกฎหมาย138 บุคคลผู้ที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายจะต้องเอาตัวบุคคลนั้นไว้ใน
สถานที่ปลอดภัยโดยค านึงถึงหลักความมีมนุษยธรรม ซึ่งสถานดังกล่าวนั้นต้องมีอุปกรณ์ในการอ านวย
ความสะดวกที่เพียงพอและครบครันและจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยในด้านสุขภาพอนามัยของ
บุคคล139 บุคคลที่ถูกควบคุมตัวมีสิทธิที่จะไปปรากฎตัวต่อหน้าศาลในการให้ปากค าและมีสิทธิที่ชอบ
ด้วยกฎหมายที่จะขอต่อศาลทบทวนในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมตัวของบุคคลนั้น140ลักษณะกฎหมาย
พิเศษส าหรับเด็ก บ่อยครั้งที่เด็กถูกควบคุมตัวไว้ในสถานคุ้มครองนานมากกว่าผู้ใหญ่มาก ซึ่งกฎหมาย
ระหว่างประเทศได้ตระหนักถึงความเปราะบางทางสังคมของเด็กและง่ายต่อการเกิดอันตรายต่อเด็ก
และความต้องการของเด็กเป็นพิเศษ ดังนั้นจึงได้มีข้อก าหนดเป็นพิเศษส าหรับเด็ก กรณีที่เด็กเป็นผู้ถูก
ค้าสิทธิพิเศษเหล่านั้นจะต้องตกแก่เด็กในกรณีที่เด็กถูกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ในที่สุด 
สนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องรวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก(CRC)141และพิธีสารว่าด้วยสิทธิการเลือกรับว่า
ด้วยสิทธิของเด็กเรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณีทางเพศเด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็ก (CRC 
OptionalProtocol)142 และตราสารอื่นที่สามารถน ามาใช้ได้ยังรวมถึงกฎแห่งกฎปักกิ่ง143 รวมถึงแนว
แนะของUNICEF144 หลักการและแนวแนะเก่ียวกับเรื่องการค้ามนุษย์ก็บัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการดูแล
และการปฏิบัติต่อเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก145  
  ในเรื่องความแตกต่างในการกักตัวเหยื่อระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนั้นสิ่งที่ท าให้เด็ก
เปราะบางทางสังคมและง่ายต่อการถูกหลอกลวงคือ การขาดหน่วยงานที่ดูแลเด็กที่มีประสิทธิภาพ
และเต็มที่ทั้งในสภาพความเป็นจริงและในทางด้านกฎหมาย 146 ซึ่งสภาพดังกล่าวนั้นอาจท าให้
สถานการณ์กลับเร็วร้ายลงถ้ากรณีเด็กขาดบิดา มารดา ผู้ปกครองตามกฎหมายผู้ซึ่งสามารถดูแลเด็ก

                                                           
135เรื่องเดียวกัน. 
136เรื่องเดียวกัน, หน้า 30. 
137เรื่องเดียวกัน. 
138เรื่องเดียวกัน. 
139เรื่องเดียวกัน. 
140เรื่องเดียวกัน. 
141เรื่องเดียวกัน. 
142เรื่องเดียวกัน. 
143เรื่องเดียวกัน, หน้า 31. 
144เรื่องเดียวกัน. 
145เรื่องเดียวกัน. 
146เรื่องเดียวกัน. 
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ได้ซึ่งวิธีดังกล่าวนั้นน าพาเด็กเข้าสู่วงโคจรของขบวนการค้ามนุษย์ในที่สุด ในบางกรณีผู้ปกครองหรือ
บิดามารดาเด็กอาจเป็นผู้ที่มีบทบาทในการน าพาเด็กเข้าวงโคจรการค้ามนุษย์ในที่สุด  หน้าที่ที่ส าคัญ
ของรัฐในเรื่องการให้ความส าคัญต่อเหยื่อที่เป็นเด็กกับผู้ใหญ่ก็ย่อมมีความแตกต่างกันออกไปเพราะ
เนื่องด้วยเด็กมีสภาพทางสังคมที่เปราะบางมากกว่าผู้ใหญ่มากโอกาสที่จะเข้ามาสู่วงโคจรการค้ามนุษย์
อีกรอบก็มีโอกาสสูงกว่าผู้ใหญ่ ซึ่งจากสถิติการประเมินการปล่อยเด็กออกจากสถานที่คุ้มครองก่อนที่
จะมีการประเมินรายคดีหรือประเมินความเสี่ยงอาจเป็นอันตรายต่อเด็กอีกทั้งยังเป็นการส่งเด็กเข้าสู่
ภาวะที่อาจจะเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศแก่เด็กที่มิชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งอาจจะต้องตกมา
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์อีก ด้วยเหตุผลเหล่านี้ กฎหมาย หลักการและแนวแนะต่างๆ จึงมุ่งความส าคัญ
ไปที่ต้องแน่ใจว่าเด็กต้องได้มีผู้ปกครองตามกฎมายเพ่ือที่จะมาท าหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของเด็กตลอดกระบวนการจนกว่าสามารถด าเนินหามาตรการในการแก้ไขปัญหา147อย่าง
ถาวรเกี่ยวกับเด็กได้ หน้าที่หลักที่ผู้ปกครองต้องท ารวมถึงการค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กยังคง
เป็นสิ่งที่ต้องท าและต้องค านึงเป็นอย่างยิ่งในทุกขั้นตอนของการด า เนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก148 ต้องท าเพ่ือให้มีความมั่นใจว่ามีการท าทุกอย่างเพ่ือเด็กรวมถึงการให้การคุ้มครอง
เด็กในขณะที่เด็กมาพบให้ปากค ากับเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอ านวยความสะดวกใน
เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กอย่างถาวร149 กฎหมายระหว่างประเทศได้ตระหนักและให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับสิทธิของเด็กเป็นอย่างมากในการให้ความคุ้มครองและให้ประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก การตกเป็น
เหยื่อและการละเมิดสิทธิของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของเด็กจะไม่มีเด็กคนใดถูกริดรอนสิทธิ
และเสรีภาพโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือตามอ าเภอใจ150 ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวนั้นไม่รวมถึงการควบคุม
ตัวทางอาญา แต่สามารถใช้ได้กับการริดรอนสิทธิเสรีภาพโดยเหตุเพ่ือสวัสดิภาพ สุขภาพและการ
คุ้มครองเด็กจึงสอดคล้องกับเหยื่อที่ถูกกักตัวไว้ในสถานที่ กักกันตัวเหยื่อในสถานที่คุ้มครอง151 
กฎหมายระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้การกักกันหรือควบคุมตัวเด็กในรูปแบบใดก็ตามต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย จะถูกน ามาใช้ก็ต่อเมื่อเป็นมาตรการสุดท้ายและการควบคุมตัวต้องท าภายในระยะเวลา
ที่เหมาะสมและสมควรแก่เหตุและสั้นที่สุดเท่านั้น152 นอกจากการก าหนดสถานที่กักตัวเด็กกฎหมาย
ระหว่างประเทศยังได้ตระหนักมีการก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการด าเนินการกักตัวหรือควบคุมตัวไว้ ซึ่ง
หลักการส าคัญคือการค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กรวมถึงการค านึงถึงมนุษยธรรมและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ตามปฏิญญาสากล153 ซึ่งกฎหมายประการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการกักตัวเด็กที่ตกเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์มีต่อไปนี้เด็กจะต้องถูกแยกออกจากผู้ใหญ่เว้นแต่จะพิจารณาเห็นเป็นประโยชน์

                                                           
147เรื่องเดียวกัน. 
148เรื่องเดียวกัน, หน้า 32. 
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153เรื่องเดียวกัน, หน้า 33. 
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สูงสุดที่จะไม่ต้องแยกเด็กออกจากผู้ใหญ่154 สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่จะมีการติดต่อกับ
ครอบครัวทางหนังสือโต้ตอบและการเยี่ยมเยือน155 สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่ถูกกักตัวใน
การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือความช่วยเหลือในด้านอ่ืนที่ส าคัญ 156 สิทธิโดยชอบด้วย
กฎหมายของเด็กที่ถูกกักตัวหรือการควบคุมตัวในการโต้แย้งสิทธิในทางศาลโดยชอบด้วยกฎหมายของ
การริดรอนสิทธิและเสรีภาพของตัวเด็กต่อศาลและหน่วยงานอ่ืนที่มีอิสระและเป็นกลาง157 สิทธิของ
เด็กในการได้รับความช่วยเหลือในด้านร่างกายและจิตใจและการกลับคืนสู่สังคมในสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก 158 ในคดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของเด็กนั้นในแต่ละคดีต้อง
ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็วไม่ล้าช้าเพ่ือสิทธิและประโยชน์เด็กเป็นส าคัญ159 

ในประเด็นเรื่องการกักตัวเหยื่อไว้ในสถานที่คุ้มครอง ความเกี่ยวเนื่องด้านกฎหมาย
และนโยบายถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ การกักตัวเหยื่อในบางสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่
ในบางสถานการณ์การกักตัวเหยื่อไว้ในสถานที่กักกันถือว่าเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายถ้าการกักกันตัว
เหยื่อเป็นสิ่งที่รัฐต้องท าเพ่ือการคุ้มครองเหยื่อแล้วก็ไม่ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ในบาง
สถานการณ์เหยื่อการค้ามนุษย์ได้ยินยอมที่จะถูกกักตัวไว้ในสถานที่กักกันตัว บางกรณีเหยื่อได้ท า
ความตกลงกับสถานที่คุ้มครองเหยื่อโดยยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆของสถานที่คุ้มครองเหยื่อโดยตกลงที่
จะอยู่ในสถานที่คุ้มครองภายในระยะเวลาหนึ่งโดยจะไม่ออกไปข้างนอก160 ในบางกรณีข้อตกลงที่อยู่
จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นเท่านั้นและมีก าหนดเวลาที่แน่นอน ในบางกรณีข้อตกลงที่อยู่จะมีระยะเวลาที่
น้อยมาก161 ในเรื่องความยินยอมของเหยื่อนั้นบางครั้งเหยื่ออาจจะยังไม่เข้าใจว่าตนเองมีสิทธิที่จะ
ปฏิเสธการที่จะได้รับความช่วยเหลือถ้าความยินยอมนั้นขัดต่อสิทธิและเสรีภาพโดยชอบด้วย
กฎหมาย162 เหยื่ออาจจะยังไม่เข้าใจว่าตนเองมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะปฏิเสธความช่วยเหลือ 
บางครั้งความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลของเหยื่อในสถานการณ์ต่างๆรวมทั้งการตัดสินใจอาจท าไม่
เต็มที่ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงที่เหยื่อตกใจหรือกรณีเหยื่อชาวต่างชาติอาจจะมีอุปสรรคในด้านภาษาและ
การสื่อสาร ในกรณีของเหยื่อชาวต่างชาติการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อชาวต่างชาติจ าเป็นที่จะต้อง
ตรวจสอบเอกสารการเข้าเมืองให้ถูกต้องและครบถ้วนเสียก่อนเหยื่อชาวต่างชาติจีงจะมีโอกาสออกไป
จากสถานที่คุ้มครองได้ ตัวอย่างเช่น เหยื่อจะออกไปจากสถานที่คุ้มครองหลักในประเทศไทยยังไม่ได้
จนกว่าเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นต่างๆจะได้รับการอนุมัติครบถ้วนซึ่งกระบวนการตรวจสอบนั้นอาจจะ

                                                           
154เรื่องเดียวกัน. 
155เรื่องเดียวกัน. 
156เรื่องเดียวกัน. 
157เรื่องเดียวกัน. 
158เรื่องเดียวกัน. 
159เรื่องเดียวกัน. 
160เรื่องเดียวกัน, หน้า 36. 
161เรื่องเดียวกัน. 
162เรื่องเดียวกัน. 
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ใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี163 ประชาคมด้านระหว่างประเทศให้การยอมรับว่าคนไม่อาจให้ความ
ยินยอมต่อการถูกค้ามนุษย์ได้164 การให้เหตุผลในลักษณะนี้สามารถน ามาบังคับในเรื่องการกักตัว
เหยื่อเช่นกัน ในเรื่องความคิดที่ว่าบุคคลอาจยินยอมต่อการจ ากัดเสรีภาพของตนดูเหมือนจะเป็น
ความคิดท่ีขัดแย้งในตัวเอง ซึ่งถ้าเหยื่อเต็มใจที่จะอยู่ในสถานที่คุ้มครอง พวกเขาก็สมควรที่จะสามารถ
เลือกที่จะออกไปจากสถานที่คุ้มครองนั้นได้เท่ากับพวกเขาไม่ได้ถูกกักตัว ถ้ากรณีเหยื่อเลือกจะอยู่ใน
สถานที่คุ้มครองแต่เหยื่อไม่สามารถออกไปจากสถานที่คุ้มครองได้สถานภาพของเหยื่อในขณะนั้นก็
เท่ากับว่าเหยื่อถูกกักตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
  ในกรณีของเหยื่อท่ีไม่มีสถานการเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ในบางประเทศเช่น
ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยนั้น165 กรอบทางกฎหมายไม่อนุญาตให้เหยื่อการค้ามนุษย์ที่เข้าเมือง
มาโดยผิดกฎหมายเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรแม้จะเป็นการชั่วคราวก็ตาม 166 การไม่มีสถานภาพทาง
กฎหมายที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายส่งผลกระทบต่อตัวเหยื่อที่จะถูกจับกุมตัวและน าส่งสถาน
คุ้มครองทั้งที่เป็นของรัฐเองและสถานคุ้มครองที่รัฐได้ให้การรับรองไว้ 167 ในการกักตัวเหยื่อไว้ใน
สถานที่คุ้มครองหรือสถานที่อ่ืนใดเป็นการตอบสนองต่อเหยื่อที่ไม่มีสถานภาพที่รุนแรงมาก ในหลาย
ภูมิภาคทัว่โลกเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ได้อนุญาติให้มีถื่นพ านักชั่วคราว ซึ่งท าให้เหยื่อของขบวน
การค้ามนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในประเทศปลายทางต่อไปได้เพียงอีกระยะเวลาหนึ่ง168 
มาตรการดังกล่าวนี้เป็นมาตรการที่เป็นขั้นตอนส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้รับรักษาไว้ความร่วมมื อ
จากบุคคลที่หวาดกลัวเรื่องความปลอดภัยของตนเองและจากบุคคลที่แทบจะไม่ได้อะไรเลยจากการให้
ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการสอบสวนและการฟ้องร้องด าเนินคดี
กับเจ้าพนักงานทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการสอบสวนและด าเนินคดีกับนักค้ามนุษย์ใน
ยุโรป169 ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้รัฐบาลยอมรับแนวความคิดการอนุญาติถิ่นพ านักชั่วคราวแก่เหยื่อการค้า
มนุษย์ สถานะที่ผิดปกติย่อมเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของเหยื่อและส่งผลให้
เหยื่อมีความเป็นไปได้ท่ีจะไม่ใหค้วามร่วมมือต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการด าเนินคดีต่อนัก
ค้ามนุษย์170 การกักตัวเหยื่อไว้ในสถานภาพการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายจึงมีผลเป็นการบั่นทอน
แรงจูงใจดังกล่าว 
  เหยื่อจะหลบหนีไปจากการครอบครองถ้าไม่มีการกักตัวเหยื่อการค้ามนุษย์ไว้ใน
สถานคุ้มครองเหยื่อก็จะหลบหนี บุคคลที่ให้สถานที่บริการในการกักตัวเหยื่อเชื่อว่าหากไม่มีการกักตัว
เหยื่อไว้ในสถานที่คุ้มครองเหยื่อจะไม่สามารถให้การคุ้มครองแก่เหยื่อได้ ในบางครั้งเจ้าหน้าที่ตรวจคน

                                                           
163เรื่องเดียวกัน, หน้า 37. 
164เรื่องเดียวกัน, หน้า 37. 
165เรื่องเดียวกัน, หน้า 38. 
166เรื่องเดียวกัน. 
167เรื่องเดียวกัน. 
168เรื่องเดียวกัน. 
169เรื่องเดียวกัน. 
170เรื่องเดียวกัน, หน้า 39. 
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เข้าเมืองก็มักจะกังวลต่อเหยื่อที่เข้าเมืองมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บุคคลเหล่านี้ก็จะถูกกักตัวไว้ใน
สถานที่กักกันของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งในบางครั้งก็เป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนยุติธรรมทาง
อาญาซึ่งกลัวว่าพยานส าคัญท่ีจะให้การจะหลบหนีไป การหลบหนีนั้นรวมไปถึงบุคคลที่ไม่ได้ถูกระบุว่า
เป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญของการคุ้มครองแบบปิด 171 การ
คุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์แบบปิดนั้นมีลักษณะการคุ้มครองเหยื่อที่ค่อนข้างเข้มงวดเกินไปส าหรับ
เหยื่อที่เพ่ิงหลุดพ้นจากวงโคจรการค้ามนุษย์ซึ่งรวมถึงการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง
ส าหรับเหยื่อการค้ามนุษย์172 สถานคุ้มครองแบบปิดมักจะประสบปัญหาเหยื่อออกไปจากสถานที่
คุ้มครองก่อนเวลาที่เจ้าหน้าที่จะเห็นว่าเหยื่อพร้อมที่จะออกไปเช่นกัน173 ซึ่งสถานที่คุ้มครองดังกล่าวนี้
ถูกบังคับให้ท าการตรวจสอบเหตุผลว่าท าไมเหยื่อซึ่งได้รับการตัดสินใจแล้วจึงไม่ต้องการที่จะอยู่และ
ท้ายที่สุดได้ออกไปจากสถานที่คุ้มครองเหยื่อในที่สุด ซึ่งสถานที่ให้บริการแก่เหยื่อที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของเหยื่อบนพ้ืนฐานการหารือร่วมกันดูเหมื่อนว่าจะมีแนวโน้มในการอยู่ของเหยื่อมากกว่าที่
ไม่มีการหารือปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน174 สถานการคุ้มครองแบบเปิดบางแห่งพบว่าการท าให้เหยื่อมั่นใจใน
เสรีภาพในการเดินทางก่อให้เกิดผลทางด้านบวกในการฟิ้นฟูเหยื่อและมีส่วนส าคัญในการเตรียมตัวแก่
เหยื่อในการออกไปจากสถานที่คุ้มครองเหยื่อ การป้องกันการหลบหนีของเหยื่อไม่เป็นเพียงการ
อนุญาติให้สามารถในการเดินทางอย่างเสรีภาพสถานคุ้มครองยังต้องประกันว่าเหยื่อยังต้องได้รับสิ่ง
ตอบสนองในด้านอ่ืนอีกด้วยอีกทั้งสภาวะแวดล้อมในสถานที่คุ้มครองจะต้องไม่คล้ายกับสถานที่เหยื่อ
เคยได้รับประสบการณ์ในระหว่างการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์การอ้างอิงการสัมภาษณ์การโดย  
ARTIP พวกเหยื่อที่ได้ออกไปจากสถานที่คุ้มครองแบบปิดในประเทศไทยปัญหาที่มีการอ้างอิงถึง
รวมถึงปัญหาในด้านการกักตัวเหยื่อ สถานที่คุ้มครองที่ยึดมั่นในกฎระเบียบการปฏิบัติตัวที่เคร่งครัด
จนเกินไป ความน่าเบื่อหน่าย เเละเจ้าหน้าที่ของสถานที่คุ้มครองที่มักจะมีท่าทีที่เป็นปรปักษ์และชอบ
ระบบอุปถัมภ์175 คนที่ถูกสัมภาษณ์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าผู้ที่อยู่ในสถานที่คุ้มครองทั้งหมดไม่เต็มใจที่จะ
อยู่ในสถานที่คุ้มครองและไม่ต้องการที่จะให้ความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและ
ต้องการที่จะหลบหนีจากสถานที่คุ้มครอง176 เหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทยหวาดกลัวต่อสถานที่
คุ้มครองและปฏิเสธที่จะเล่าประสบการณ์และบางครั้งถึงกับยอมรับข้อกล่าวหาทางอาญาเพ่ือที่จะถูก
เนรเทศแทนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยผ่านทางสถานที่คุ้มครอง177 

2)  นโยบายและการปฏิบัติงานในการกักตัวเหยื่อ 
  การกักตัวเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่แล้วเป็นสิ่งที่กระท าผิด
ต่อบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งไม่สามารถอธิบายด้านนโยบายได้ในการกักตัวเหยื่อในสถานคุ้มครอง

                                                           
171เรื่องเดียวกัน. 
172เรื่องเดียวกัน. 
173เรื่องเดียวกัน. 
174เรื่องเดียวกัน, หน้า 40. 
175เรื่องเดียวกัน. 
176เรื่องเดียวกัน. 
177เรื่องเดียวกัน. 
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อาจจะสามารถยกเหตุผลมาอธิบายทางด้านกฎหมายได้แต่สถานการณ์บางอย่างต้องมีการจ ากัด
ขอบเขตอย่างระมัดระวัง ซึ่งหน้าที่หลักยังต้องตกอยู่แก่รัฐที่จะต้องหาเหตุผลมาสนับสนุนในแต่ละ
กรณีต้องแสดงให้เห็นว่าความคุ้มครองตามที่ก าหนดในทางกฎหมายระหว่างประเทศได้มีการน ามาใช้
โดยวิธีใด ในด้านนโยบายและการปฏิบัติงานในการกักตัวเหยื่อซึ่งมีผลสะท้อนกับค่อนข้างที่จะรุนแรง 
ประเทศที่มีการจัดการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์แบบปิดพยายามสุดความสามารถที่จะพยายาม
หลีกเลี่ยงการถูกคัดแยกว่าเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพ่ือที่จะไม่ต้องถูกกักตัวไว้ในสถานคุ้มครองของ
รัฐซึ่งเหตุนี้ท าให้พวกเขาถูกปฏิเสธและการดูแลคุ้มครองที่เร่งด่วนจากรัฐ เป็นผลท าให้นักค้ามนุษย์
สามารถหลุดลอยไปได้ ในสถานคุ้มครองแบบปิดสามารถที่จะจัดคุ้มครองในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือจะ
สามารถให้การคุ้มครองเหยื่อพ้นจากภยันตรายจากนักค้ามนุษย์และลดโอกาสที่เหยื่อเหล่านี้จะติด
สินบนหรือถูกข่มขู่คุกคามเพ่ือเป็นการไม่ให้การช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา สถานคุ้มครองยังสามารถที่จะช่วยเหลือปกป้องเหยื่อที่เป็นเด็กและบุคคลอ่ืนจากการแสวงหา
ประโยชน์เพิ่มเติมในรูปแบบอ่ืนๆรวมถึงการกลับไปเป็นเหยื่ออีกครั้ง ข้อพิจารณาต่างๆเหล่านี้ไม่เพียง
แสดงเหตุผลสนับสนุนที่ต้องการให้มีการกักตัวเหยื่อ แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิเรียกร้องในการปฏิบัติต่อเหยื่อการค้ามนุษย์ในฐานะที่มากกว่าแหล่งของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือแต่เพียงผู้ที่คอยรับความช่วยเหลือเท่านั้น 
  ในด้านกรอบทางกฎหมายและนโยบายรัฐได้มีการประกันกรอบทางกฎหมายของ
ประเทศไม่อนุญาติให้มีการกักตัวเหยื่อการค้ามนุษย์โดยอัตโนมัติ มีการประกันว่าเหยื่อการค้ามนุษย์
สามารถบังคับได้ตามกฎหมายในอันที่จะโต้แย้งข้อเท็จจริงในเรื่องการกักตัวของพวกเขาต่อศาลอย่าง
ทันเวลาและพวกเขามีสิทธิที่จะได้รับค าแนะน าและความช่วยเหลือทางกฎหมายในอันที่จะช่วยให้พวก
เขาสามารถใช้สิทธิในทางนี้ได้ มีการประกันกรอบทางกฎหมายก าหนดมิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อเหยื่อ
ทั้งทางด้าน เพศ อายุ วรรณะ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา การนับถือศาสนา มีการประกันว่าสถานภาพใน
การเข้ามาอาศัยในเมืองโดยไม่ถูกต้องจะไม่ถูกน ามาใช้ในการพิจารณาในการกักตัวเหยื่อ  โดยการจัด
ให้เหยื่อชาวต่างชาติมีสิทธิได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว 
  ในกรอบด้านนโยบายและการตัดสินใจ ได้มีการประกันว่าการตัดสินใจในการกักตัว
เหยื่อเป็นการตัดสินใจที่ท าเป็นรายคดี และมีการประกันในทางกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับ
ข้อพิจารณาในเรื่องความจ าเป็น ความชอบด้วยกฎหมาย หลักความได้สัดส่วน ในเรื่องเกี่ยวกับเด็กได้
มีการประกันว่าการกักตัวจะใช้เป็นมาตรการสุดท้ายและต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กด้วย มี
การประกันสิทธิของผู้ชายทั้งทางด้านกฎหมายและด้านนโยบายในการปฏิบัติจะไม่เสียสิทธิที่จะได้รับ
ในเรื่องความช่วยเหลือและคุ้มครองและจัดให้มีความช่วยเหลือในเรื่องของที่พักรวมถึงการบริการด้าน
กฎหมายและสังคมที่สามารถเข้าถึงเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้ชาย  มีการประกันให้มีกลไกการ
ตรวจสอบการท างานที่มีประสิทธิผลเพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของสถานคุ้มครองที่ถูกใช้และ
จัดเตรียมไว้ส าหรับเหยื่อของการค้ามนุษย์ กระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ควรที่จะโปร่งใสตรวจสอบได้ ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและสามารถเปิดโอกาสให้มี
การตรวจสอบอีกครั้งได้ 
  ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองควรมีการทบทวนด้านรูปแบบ
ของสถานคุ้มครองรวมถึงการพิจารณารูปแบบอ่ืนที่มีขนาดเล็กกว่าควรมีความเป็นอยู่ใกล้ชิดชุนชน
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และช่วยเสริมสร้างแรงกายแรงใจให้แก่เหยื่อการค้ามนุษย์ มีการประกันแบบฟอรม์การให้ความ
ยินยอมเข้าไปอยู่ในสถานคุ้มครองและควรจะได้รับทราบสิทธิของพวกเขารวมถึงสิทธิที่จะออกไปจาก
สถานคุ้มครองเวลาใดก็ได้ และมีการประกันว่าสถานการคุ้มครองแต่ละแห่งจะมีกลไกที่จะช่วยให้ผู้ที่
อยู่ในสถานคุ้มครองได้แสดงออกซึ่งความต้องการและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าสถานคุ้มครองต้อง
ด าเนินการอย่างไรบ้าง ประกันว่าผู้ที่ท าหน้าที่ให้บริการและบุคคลอ่ืนที่ต้องมีการติดต่อกับเหยื่อได้มี
การฝึกอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อของการค้ามนุษย์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ไม่
ละเมิดสิทธิของเหยื่อในด้านสิทธิมนุษยชน และได้มีการพิจารณาว่าสมควรมีสถานคุ้มครองเหยื่อเด็ก
แยกออกจากผู้ใหญ่โดยเด็ดขาดออกจากกันเพ่ือให้การคุ้มครองที่ตรงจุด มีการประเมินความเสี่ยง
ส าหรับเหยื่อเป็นรายบุคคลรวมถึงแผนด้านความปลอดภัยส าหรับเหยื่อด้วย และได้มีการประกัน
ข้อจ ากัดเก่ียวกับเสรีภาพในการเดินทางสามารถให้เหตุผลได้ซึ่งอ้างอิงกับการประเมินความเสี่ยง ได้มี
การทบทวนในการปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองแบบเปิดส าหรับเหยื่อการค้ามนุษย์สามารถให้
บุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมได้และสามารถอ้างถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวของเหยื่อค้ามนุษย์ได้ 

 
3.3  แนวคิดและควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติในรูปแบบกำรค้ำ

มนุษย์ของภูมิภำคอำเซียน 
 
ภูมิภาคอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งสิ้นถึงปัจจุบันสิบประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนควรที่จะมี

กรอบประสานทางด้านกฎหมายที่เป็นมาตรฐานกลางอย่างเช่น สหภาพยุโรปที่ได้จัดตั้งเป็นสหภาพก็
ได้มีกฎหมายกลางที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์รวมถึงมาตรการในการคุ้มครองเหยื่อที่เกิดจากการค้า
มนุษย์ ในภูมิภาคอาเซียนนอกจากปฏิญญาอาเซียนเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ MoU ความร่วมมือการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งยังไม่มีความครอบคลุมทั้งสิบประเทศรวมถึงมาตรการในการคุ้มครองเหยื่อที่
เกิดจากการค้ามนุษย์ท่ีเพียงพอในกฎบัตรอาเซียนเองยังได้ตระหนักถึงปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญอย่างเช่นการค้ามนุษย์ ภูมิภาคของเราสมควรอย่างยิ่งที่จะมีกฎหมาย
กลางในรูปแบบอนุสัญญาการต่อต้านการค้ามนุษย์ของภูมิภาคอาเซียนรวมถึงการออกกฎหมายลูก
อย่างเช่น พระราชบัญญัติแนบท้ายอนุสัญญารวมถึงมาตรการในการคุ้มครองเหยื่อจากกการค้ามนุษย์
ที่รัดกุมเพ่ือก้าวสู่การที่ประเทศต่างๆในอาเซียนรวมตัวเป็นประชาคมในปี ค.ศ.2015 

 
3.3.1  ประวัติและแนวคิดในกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ 
ภูมิภาคอาเซียนได้รวมตัวก่อตั้งเป็นภูมิภาคเมื่อปี พ.ศ. 2547 ก่อก าเนิดที่ปฏิญญากรุงเทพซึ่ง

มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพ่ือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างภูมิภาค และในปีค.ศ. 2015 
ประเทศท้ังสิบประเทศในอาเซียนประกาศที่จะผนึกก าลังก่อตั้งเป็นประชาคมอาเซียนให้ได้ เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศสมาชิกทั้งสิบประเทศในภูมิภาค ซึ่งประกอบไปด้วยสาม
เสาหลัก คือเสาสังคม เศรษฐกิจ  เสาการเมืองและความมั่นคง ซึ่งอาชญากรรมข้ามชาติการค้า
มนุษย์อยู่ในเสาการเมืองและความมั่นคงประเทศต่างๆในภูมิภาคไม่ได้นิ่งเฉยในเรื่องดังกล่าวจะเห็น
ได้จากการที่ประชาคมอาเซียนได้มีการจัดท าความร่วมมือในระดับทวีภาคี และพหุภาคีต่างมากมาย 
เช่น ความร่วมมือการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคในลุ่มแม่น้ าโขง ซึ่งอนุภูมิภาคดังกล่าวยังมี
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ปัญหาการค้ามนุษย์ตามแนวชายแดนที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ การแก้ปัญหากับอาชญากรรมข้าม
ชาติต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ อัยการ พนักงาน
สอบสวน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ต ารวจชายแดน และภาคเอกชนที่นับว่ามีส่วนผลักดันในด้าน
แหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลื่อในด้านการสืบสวนและสอบสวนที่ไม่ล่าช้า แล้วมีส่วนผลักดันร่างกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ในเรื่องมาตรการคุ้มครองเหยื่อ เพราะภาคเอกชนนับได้ว่ามีแหล่งเงินทุน
ในการช่วยเหลื่อเหยื่อการค้ามนุษย์รวมถึงในด้านที่พักของเหยื่อ และมาตรการในการฝึกฝนทางด้าน
อาชีพให้แก่เหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นมาตรการที่ส าคัญต่อตัวเหยื่อเองเมื่อเหยื่อได้กลับมาด ารงชีวิต
ในสังคมเหยื่อจะได้มีอาชีพในการเลี้ยงตนเองและจะไม่ได้ตกมาเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์อีก
ครั้งหนึ่ง 

การค้ามนุษย์นับได้ว่าขัดต่อกฎบัตรของอาเซียนในข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนเพราะ
การค้ามนุษย์ท าให้บุคคลตกอยู่ภายใต้อ านาจของบุคคลอีกคนหนึ่งโดยถูกกดขี่ข่มเหงอย่างไร้
คุณธรรม ด้วยเหตุผลที่ไม่เป็นธรรมต่อมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งการกระท าดังกล่าวนั้นเข้าความหมายของ
การค้ามนุษย์ตามบทนิยามของพิธีสารเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กของ
องค์การสหประชาชาติ และในมาตรา 4 ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนเองก็ได้ตระหนักและมีการ
บัญญัติการค้ามนุษย์ว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและขัดต่อการอยู่ร่วมกันโดยสงบสุขในสังคมของมนุษย์จะมี
การค้าทาสเอาคนลงเป็นทาสเป็นสิ่งที่ขัดต่อบทกฎหมายดังกล่าวเป็นอย่างมาก 

 
3.3.2  ควำมร่วมมือกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ของภูมิภำคอำเซียนในรูปแบบทวิภำคีและ 

พหุภำคี 
ความร่วมมือในการต่อต้านปัญหาในการค้ามนุษย์ในมติของอาเซียนก็ได้มีความร่วมมืออย่าง

จริงจังในเรื่องนี้ไว้อย่างมากมาย อาธิ ความร่วมมือในระดับภูมิภาค (MOU) ของประเทศในกลุ่มลุ่ม
แม่น้ าโขง ความร่วมมือระหว่างไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการต่อต้านการค้า
มนุษย์ ความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับประเทศกัมพูชาในเรื่องการค้ามนุษย์ หรือแม้กระทั่ง
ในราชอาณาจักรของไทยเราเองก็ได้ตระหนักในเรื่องการค้ามนุษย์โดยมีพระราชบัญญัติเพ่ือต่อต้าน
การค้ามนุษย์ไว้ พ.ศ.2551 จึงกล่าวได้ว่าการค้ามนุษย์ยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญในประเทศของ
ประชาคมอาเซียนรัฐบาล ประมุขของรัฐประเทศต่างๆก็ไม่ได้มีท่าทีนิ่งเฉยในเรื่องนี้โดยจะเห็นได้จาก
การที่ประเทศอาเซียนได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดผู้น าอาเซียนเพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคและเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆร่วมกัน มีการประกาศว่าภายในปี ค .ศ.2015 ประเทศ
อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการต่อต้านปัญหาอาชญากรรมในทุก
รูปแบบและหนึ่งในปัญหาอาชญากรรมที่เป็นปัญหาอันหนักหน่วงที่ยังไม่สามารถขจัดให้หมดไปจาก
สังคมอาเซียนได้ คือ การค้ามนุษย์ เพราะถือได้ว่าปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาพ้ืนฐานน ามาสู่ปัญหา
อาชญากรรมต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพย์ติด ปัญหาการฟอกเงิน ปัญหาการค้า
ประเวณีในสตรีและเด็กและรวมถึงผู้ชายด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการน าพาอาเซียนมา
รวมตัวเป็นประชาคมอย่างมาก เพราะปัญหาเหล่านี้น าพามาซึ่งปัญหาความยากจน การศึกษาของเด็ก 
และท าให้ขบวนการค้ามนุษย์ยังมีอยู่ในสังคมอาเซียน ซึ่งยังไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนในชนบท
ให้เท่าเทียมกับสังคมในเมืองได้ และเรื่องการศึกษาของเด็กเองก็เป็นอุปสรรคส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
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เพราะถ้าเด็กไม่มีการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็จะตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ได้ง่ายกว่าเด็กที่
ได้รับการศึกษาเล่าเรียนบวกกับฐานะทางสังคมของครอบครัวก็มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งถ้าสภาพสังคมที่
ยากจน ผู้ปกครองก็มีส่วนผลักดันให้เด็กเข้ามาสู่วงโคจรของขบวนการค้ามนุษย์ในที่สุด 
 สภาพบังคับทางกฎหมายของประเทศสมาคมชาวอาเซียนยังไม่มีกฎหมายที่จะเป็นแม่บทถึง
ขั้นระดับอนุสัญญาของประชาคมชาวอาเซียนโดยเฉพาะที่จะให้ทุกประเทศทั้งสิบประเทศในอาเซียน
ได้ลงนามในอนุสัญญา และรวมถึงการให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติเพ่ือให้อนุสัญญานั้นมีผลบังคับใช้ได้
จริงโดยผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา  

1)   ปฏิญญาณอาเซียนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 
สภาพบังคับกฎหมายในปัจจุบันมีเพียงปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้า

มนุษย์ซึ่งต่อท้ายปฏิญญาฮานอยเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ และความร่วมมือในระดับภูมิภาคต่างๆ 
(MOU) แต่ก็ยังไม่มีความครอบคลุมมากเพียงพอที่จะท าให้ขบวนการค้ามนุษย์หมดไปจากสังคมของ
ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง มีเพียงไม่กี่ประเทศที่ได้ร่วมมือกันและยังไม่ครบสิบประเทศจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอนุสัญญาที่เปรียบเสมือนกฎหมายแม่บทของชาวอาเซียนเพ่ือให้สอดคล้อง
ประสานความร่วมมือไปทิศทางเดียวกันกับกฎบัตรของอาเซียนซึ่งเกิดข้ึนที่ปฏิญญากรุงเทพ 

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ร่วมมือกันอย่างจริงเพ่ือจะต่อต้านการค้ามนุษย์จะเห็น
ได้จากปฎิญญาอาเซียนเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กประเทศต่างในอาเซียนจะพยายามสุด
ความสามารถเพ่ือจัดการปัญหาอันหนักหน่วงของภูมิภาคภายใต้ขอบเขตและนโยบายภายในของแต่
ละประเทศผ่านมาตรการต่างๆดังต่อไปนี้ จะมีการจัดตั้งศูนย์กลางเครือข่ายระดับภูมิภาคเพ่ือป้องกัน
และปราบปราบการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กในภูมิภาคอาเซียน จะน ามาตรการต่างๆมาใช้
เพ่ือไม่ให้มีการปลอมแปลงหนังสือการเดินทางและเอกสารการเดินทางของทางราชการได้ออกไว้ให้ 
รวมถึงบัตรประจ าตัวประชาชน จะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับ
ความเคลื่อนไหวของการย้ายถิ่นฐาน มาตราการควบคุมตามแนวชายแดนตลอดจนการบังคับใช้
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น จะมีการประสานความร่วมมือระหว่างต ารวจตรวจคน
เข้าเมืองและหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิกทั้งสิบประเทศ จะมีการ
แยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ออกจากผู้ที่กระท าความผิด และตรวจหาประเทศต้นทางและสัญชาติ
ของผู้เสียหาย ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้เสียหายอย่างมีมนุษยธรรม โดยได้มีการจัดให้ผู้เสียหายได้รับ
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่จ าเป็นและได้รับความช่วยเหลือด้านอื่นจากประเทศปลายทาง ซึ่งรวม
ไปถึงการส่งกลับผู้เสียหายไปยังประเทศต้นทางโดยไม่ชักช้า และจะต้องปฏิบัติต่อผู้เสียหายในการค้า
มนุษย์โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชนซึ่งตามปฎิญญาสากลมาตรา 4 ก็ได้เน้นเรื่องนี้เช่นกัน จะ
ใช้มาตรการที่แข็งกร้าวเพ่ือจะปราบอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และจะให้การสนับสนุน
อย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ประเทศสมาชิกในการเอาผิดการกระท าต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะน า
มาตรการต่างทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งภายใน
ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ ประเทศต่างๆขอย้ าถึงพันธกิจรวมกันในข้อปฏิญญานี้ว่าจะ
ร่วมมืออย่างจริงจังโดยใช้กลไกด้านกฎหมายและนโยบายแห่งประเทศตน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีความร่วมมือถึงขั้น
ระดับอนุสัญญาที่เก่ียวข้องเก่ียวกับเรื่องการค้ามนุษย์ที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งสิบประเทศจะได้
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ใช้ระดับมาตรฐานทางกฎหมายในระดับเดียวกัน ในปีค.ศ. 2015 เป้าหมายของประเทศอาเซียนเมื่อ
รวมตัวกันเป็นประชาคมชาวอาเซียนคือ ต้องการที่จะมีอนุสัญญาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นธรรมนูญ
กฎหมายแม่บทที่ใช้ระดับมาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ในระดับเดียวกันทั้งสิบ
ประเทศในภูมิภาค อาทิ เรื่องมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อ มาตรการในการ
สอบสวนเหยื่อในการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้หญิง ในสถานการณ์ปัจจุบันมหันตภัยการค้ามนุษย์ยังทวีความ
รุนแรงมากขึ้นในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีมาตรฐานทางกฎหมายที่เพียงพอที่จะยับยั้งได้ ปัจจุบัน
อาเซียนมีเพียงปฎิญญาอาเซียนต่อต้านการค้ามนุษย์ยังไม่ถึงเป็นอนุสัญญาจึงท าให้สภาพการทาง
กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอ ซึ่งต่างจากภูมิภาคยุโรปที่มีการจัดตั้งเป็นสหภาพยุโรปและมี
กฎหมายเกี่ยวข้องในเรื่องการค้ามนุษย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในมาตราที่ 5 ของสหภาพยุโรปว่าการค้ามนุษย์
และการค้าทาสในรูปแบบต่างๆเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวยุโรป
และประชาคมชาวยุโรปก็มีอนุสัญญาการค้ามนุษย์ที่เปรียบเสมือนธรรมนูญการค้ามนุษย์ที่สมบูรณ์
แบบ ภูมิภาคอาเซียนควรที่จะมีอนุสัญญาต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งเปรียบเสมือนกฎหมายแม่บท
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งสามารถจะแก้ปัญหาด้านการค้ามนุษย์ได้ตรงจุดประสงค์เมื่อภูมิภาค
อาเซียนได้รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปีค.ศ.2015 ประเทศต่างในภูมิภาคย่อมที่จะเปิดประเทศ
ในด้านความร่วมมือต่างๆรวมถึงด้านการค้ามนุษย์และความมั่นคงเนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นตัว
ท าลายศักยภาพและเสถียรภาพที่มั่นคงและยั่งยืนของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนอย่างมาก  

2)  MOU ในภูมิภาคอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
(1)  บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรกัมพูชาเรื่องความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือ
เหยื่อของการค้ามนุษย์178 

รัฐบาลไทยและราชอาณาจักรกัมพูชามุ่งกระชับความสัมพันพันธ์และปฏิญาณ
ร่วมกันในการขจัดการค้าเด็กและหญิงและคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้
มุ่งเน้นการคุ้มครองหญิงกับเด็กเป็นส าคัญ ซึ่งได้ระบุไว้ในข้อ 2 และเด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 
18 ปีบริบูรณ์ มาตรการในการป้องกันภาคีคู่สัญญาจะด าเนินการปฏิรูปกฎหมายที่จ าเป็นและใช้
มาตรการที่เหมาะสมอ่ืนเพ่ือให้แน่ใจว่ากรอบมาตรการทางกฎหมายของประเทศตนได้สอดคล้อง
ประสานไปแนวทางเดียวกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในสิทธิสตรีในทุกรูปแบบ และตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนซึ่งภาคีคู่สัญญาจะได้ให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ และมีประสิทธิภาพในการขจัดการค้าเด็ก
และหญิงและคุ้มครองสิทธิทุกประการของเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็น
มาตรการที่ถูกระบุไว้ในข้อที่ 4 และภาคีคู่สัญญาจะมีการให้การศึกษาและการฝึกฝนอาชีพเพ่ือเป็น
แนวทางให้เด็กและหญิงลดความเสี่ยงที่เด็กและหญิงจะได้ไม่ถูกน าเข้ามาสู่ขบวนการค้ามนุษย์ ในเรื่อง

                                                           
178พิศวาส สุคนธพันธุ์ และณรงค์ ใจหาญ, รำยงำนกำรศึกษำเรื่อง ระบบงำนยุติธรรมทำง

อำญำไทยกับกำรค้ำมนุษย์, (ปทุมธานี: ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่น้ าโขง, 2549), หน้า 141 ภาคผนวก 
1.  
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ทางด้านมาตรการทางกฎหมายคู่ภาคีสัญญาว่าจะมีการปฏิรูปทางกฎหมายและการช่วยเหลือทาง
กฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าเหยื่อของการค้ามนุษย์จะได้รับการเยียวยาทางกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพในเรื่องการปราบปรามการค้าหญิงและเด็กนั้น หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศบริเวณชายแดนจะท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือเปิดเผยการค้าหญิง
และเด็กทั้งภายในระดับประเทศและข้ามพรมแดน 

สภาพปัญหาของMOU ฉบับนี้ยังมีจุดบกพร่องอยู่ในการมุ่งเน้นความคุ้มครอง
เฉพาะเด็กและหญิงเท่านั้นซึ่งไม่มีความครอบคลุมเพียงพอรวมถึงเพศชายด้วย และนิยามเด็กตามข้อ
สองหมายความถึง บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18บริบูรณ์เท่านั้นซึ่งน่าจะมีความครอบคลุมและบังคับได้กับ
เพศชายด้วย ด้วยเหตุผลในปัจจุบันมหันตภัยการค้ามนุษย์สามารถแผ่ขยายไปถึงเพศชายด้วย ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปแบบของการค้าประเวณีทางเพศ การค้าทาสแรงงานโดยได้รับค่าจ้างแรงงานในอัตราที่ต่ ากว่า
ความเป็นจริงมากถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยเหตุที่ไม่เป็นธรรมอย่างมาก อาชญากรรมการค้ามนุษย์ได้มี
อิทธิผลแพร่กระจายไปสู่อาชญากรรมประเภทอ่ืน อาธิ การฟอกเงิน ยาเสพติด  

 (2)  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง179 

สาระส าคัญของบันทึกความเข้าในฉบับนี้มี คู่สัญญาหกประเทศได้ร่วมมือกันใน
การต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ได้แก่  รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รัฐบาลแห่งสหภาพพม่า 
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้มีความกังวลว่าม
หันตภัยในรูปแบบการค้ามนุษย์จะแพร่ขยายวงกว้างไปในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและนอกภูมิภาคอ่ืน
ทั่วโลก ประเทศทั้งหกประเทศยืนยันว่า การที่มนุษย์ได้ถูกน ามาค้า ซื้อขาย ล่อลวง กักขังและตกอยู่ใน
สถานการณ์ของการแสวงหาผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างสิ้นเชิง ซึ่งน ามาสู่การ
ปฏิเสธสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน ซึ่งสืบเนื่องมาจากสาเหตุความยากจน การขาดโอกาสทางด้าน
การศึกษา และความไม่เสมอภาคกันทางสังคม รวมถึงการขาดโอกาสที่เท่าเทียมกันในทางสังคมเป็น
สาเหตุที่ท าให้บุคคลตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ซึ่งมีความเชื่อมโยงระหว่างการค้ามนุษย์
และความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้แรงงาน และการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการให้บริการทางเพศ และมีการยอมรับว่าการค้ามนุษย์มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากมาจากทัศนคติที่มีการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศ อายุ เชื้อชาติ เผ่าฟันธุ์และกลุ่มในทาง
สังคม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มหญิงและเด็กเป็นส าคัญ เพราะเป็นเพศที่ต้องการความคุ้มครองมากกว่าเพศ
ชายและเป็นเพศที่สามารถหลอกลวงได้ง่ายกว่าเพศชาย และการค้ามนุษย์มีส่วนเชื่อมโยงกับองค์กร
อาชญากรรมในรูปแบบอ่ืนๆมากมาย มีการได้ยอมรับถึงความจ าเป็นของกระบวนการทางยุติธรรม
ทางอาญามีส่วนส าคัญและจ าเป็นอย่างมากเพ่ือปกป้องคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์ ยอมรับถึง
ความส าคัญของบทลงโทษที่มีประสิทธิภาพและได้สัดส่วนส าหรับผู้ค้ามนุษย์รวมถึงบทบัญญัติในการ
ยึดและการริบทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้นและใช้ทรัพย์สินเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้ที่รอด

                                                           
179เรื่องเดียวกัน, หน้า 155. 
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จากขบวนการค้ามนุษย์มีส่วนที่จะช่วยด าเนินการและพัฒนาการและการด าเนินมาตรการต่างๆของ
การต่อต้านการค้ามนุษย์ได้มีการด าเนินการฟ้องร้องผู้ค้ามนุษย์ ได้มีการยอมรับถึงบทบาทที่ส าคัญ
ของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือบทบาทของบุคคลที่ได้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในเรื่องการ
ป้องกัน การคุ้มครอง การฟ้องคดีทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การให้การช่วยเหลือ การ
ส่งกลับ การบ าบัดฟ้ืนฟูและการกลับคืนสู่สังคม รวมไปถึงการขานรับมาตรการทางกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่เข้มแข็ง ซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศจะรับผิดชอบในการด าเนินการให้ได้มากที่สุด
เท่าที่ทรัพยากรจะเอ้ืออ านวยโดยด าเนินการผ่านการช่วยเหลือและความร่วมมืออันดีทางระหว่าง
ประเทศเพ่ือได้บรรลุความคืบหน้าในการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่รับรองที่บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ และ
มีการตระหนักถึงปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในข้อที่ 4 ซึ่งระบุว่า “ บุคคลใดๆจะ
ถูกกักตัวเป็นทาส หรือตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่ได้เด็ดขาด ความเป็นทาสและการค้าทาสในทุกรูปแบบ
จะกระท าการไม่ได้เด็ดขาด”  

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงได้ตระหนักถึงปัญหาอาชญากรรมการค้ามนุษย์เป็น
อย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงได้ให้สัตยาบันและภาคยานุวัติทาง
ตราสารในกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องซึ่งได้รวมถึงตราสารดังต่อไปนี้ 

ก.  อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งขึ้น
ในลักษณะองค์กรและพิธีสารของอนุสัญญานี้ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 

ข.  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ 

ค.  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญา ฉบับนี้ว่าด้วยการค้าเด็ก การค้าประเวณีของเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และ
ความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันว่าด้วยอาวุธ 

ง.  อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ว่าด้วยการบังคับใช้
แรงงาน ฉบับที่29 และ105 

จ.  อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับ 182 เกี่ยวกับการ
ห้ามและการปฏิบัติการโดยทันทีเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด 

และได้มีการสนับสนุนให้รัฐต่างๆในภูมิภาคได้ลงนามและภาคยานุวัติให้
สนธิสัญญามีผลสมบูรณ์แบบมีผลบังคับใช้ซึ่งในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ต้องการที่จะให้ประเทศใน
ภูมิภาคลลุ่มน้ าโขงได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของการค้ามนุษย์ที่สามารถแผ่ขยายวงกว้างไปสู่นอก
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและภูมิภาคอ่ืนที่ส าคัญ 

 ข้อผูกพันในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ต้องกระท าเพ่ือบรรลุเป้าหมายมี
ดังต่อไปนี้ 

1)  ในด้านที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและความร่วมมือในระดับชาติและ
ในทางระหว่างประเทศ 
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ได้มีการสนับสนุนให้มีการให้ค าจ ากัดความของค าว่าการค้ามนุษย์ ซึ่งได้
มีการระบุไว้ในพิธีสารว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและ
เด็กซึ่งได้เพ่ิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้มีการจัดตั้งขึ้น
ในลักษณะขององค์กร และได้มีการพัฒนาแผนการระดับชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุก
รูปแบบ ซึ่งได้มีการร่วมการท างานด้วยกันเพ่ือจุดมุ่งหมายในการเสริ มสร้างให้คณะกรรมการ
ระดับชาติว่าด้วยการค้ามนุษย์ประกอบไปด้วยภาคส่วนต่างๆ โดยมีอาณัติในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการระดับชาติและด าเนินงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ ไปปรับปรุง
ความร่วมมือในระดับภูมิภาคในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ท าการตกลงทวิภาคี 
และพหุภาคี และได้มีการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศต่างๆ และ
ภาคเอกชนต่างๆที่มีความประสงค์ในการต่อต้านกับขบวนการค้ามนุษย์ 

2)  ในด้านที่เก่ียวกับกรอบทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และ
กระบวนการยุติธรรม 

ได้มีการรับเอาและการบังคับใช้โดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เหมาะสม และจัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพ่ือคัด
แยกผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง เพ่ือปรับปรุงการสืบสวนและ
สอบสวน การฟ้องคดีทางอาญา และกระบวนการทางศาล สืบสวน จับกุม ฟ้องคดีอาญา และมีการ
ลงโทษผู้กระท าความผิดฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายแห่งชาติซึ่งได้จัดให้มีความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ รวมถึงการให้ข้อมูลทางภาษาที่เหยื่อของการค้ามนุษย์
สามารถเข้าถึงได้ ได้มีการพัฒนาความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เพ่ือให้ผู้ค้ามนุษย์ได้รับการลงโทษ และเพ่ือบังเกิดความยุติธรรมส าหรับตัวเหยื่อ
เอง มีการเสริมสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนในการบังคับใช้กฎหมายใน 6 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง เพ่ือจะได้ต่อสู้กับขบวนการค้ามนุษย์ผ่านทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ได้มีการ
สนับสนุนทางบุคลากรและงบประมาณที่จ าเป็น เพ่ือสามารถเพ่ิมสมรรถภาพในการต่อต้านการค้า
มนุษย์ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในระดับชาติ และได้มีความช่วยเหลือร่วมมือของเหล่าประเทศ
ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกระบวนการในทางศาล 

3)  ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง การฟ้ืนฟู และการกลับคืนสู่
สังคม 

ส่งเสริมในเรื่องบทบาทความเป็นหญิงหรือชายและเด็กให้มากขึ้นในการ
ท างานในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ได้มีหลักการประกันว่าบุคคลที่ต้อง
ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จะไม่ถูกกักขังโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ได้มีการจัดให้เหยื่อของ
การค้ามนุษย์ทุกคนมีที่พัก และได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมในทางด้านร่างกายและจิตใจ สังคม 
กฎหมาย การศึกษา รวมถึงด้านสุขภาพ ได้มีการรับเอานโยบายและกลไกต่างๆเพ่ือคุ้มครองและ
สนับสนุนบุคคลที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ได้มีการเสริมสร้างศักยภาพของสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลต่างๆเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่เหยื่อของการค้ามนุษย์ว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหลักประกันด้านความร่วมมือข้ามแดนในการส่งตัวเหยื่อการค้ามนุษย์
กลับอย่างปลอดภัย รวมไปถึงการสนับสนุนเพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี  ได้มีการ
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อ านวยความสะดวกและบ าบัดฟ้ืนฟู ในการกลับคืนสู่สังคมของบุคคลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้า
มนุษย์ รวมถึงป้องกันบุคคลไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์อีกครั้ง 

4)  ในด้านที่เก่ียวกับมาตรการป้องกัน 
ได้มีการรับเอามาตรการต่างๆ เพ่ือลดความไม่มั่นคงของบุคคล ซึ่ง

รวมถึงการสนับสนุนการลดปัญหาความยากจน การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ การท าให้มั่นใจว่าจะ
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและได้จัดให้มีเอกสารส่วนบุคคลในทางกฎหมายที่จ าเป็นซึ่งได้รวมถึง
ทะเบียนเกิดด้วย ได้มีการสนับสนุนการให้ชุมชนและเครือข่ายในการเฝ้าระวังถึงการพิสูจน์ตัวบุคคล
ล่วงหน้าและการเข้าแทรกแซงตัวบุคคลที่เสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ ได้มีการเพ่ิมความตระหนักแก่
สาธารณชนในทุกระดับ รวมถึงการรณรงค์การให้ข้อมูลโดยการให้ข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนที่
ชี้ให้เห็นอันตรายและผลกระทบทางด้านลบของการค้ามนุษย์ และการให้ความช่วยเหลือเท่าที่มีอยู่แก่
เหยื่อ ได้มีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานแห่งชาติเพ่ือคุ้มครองสิทธิแรงงานทุกคนโดยอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุทางเพศและความเสมอภาคกัน ได้มีการสนับสนุนให้มีการบังคับใช้
กฎหมายแห่งชาติที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลอันเป็นการ
ส่งเสริมให้เกิดความต้องการในการใช้แรงงานของบุคคลที่ถูกค้า และการปราบปรามการค้าหญิงและ
เด็กด้วยการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน และได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบันเทิงในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์อย่างแข็งขัน 

5) ในด้านที่เกี่ยวกับกลไกส าหรับการอนุวัติการ การตรวจสอบ การ
ประเมินผลของบันทึกความเข้าใจนี้ 

ได้มีการพัฒนาการแผนปฏิบัติการระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2548-2550 และใช้ความพยายามทั้งปวงเพ่ือให้มีการอนุวัติการแผนปฏิบัติการนี้
อย่างเต็มที่ ได้มีการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อสนเทศเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์ และได้มี
การประกันว่ายุทธศาสตร์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์อยู่บนพ้ืนฐานในการวิจัยประสบการณ์และใน
การวิเคราะห์ที่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ได้มีการตรวจสอบการอนุวัติตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์ที่เป็นอยู่และความคืบหน้าการอนุวัติข้อผูกพันภายใต้บันทึกความเข้าใจนี้ รวมถึง
มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุธโสปีละหนึ่งครั้ง ได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการและรับเอา
แผนปฏิบัติการในระดับภูมิภาคโดยมีการพิจารณาของที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศในภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขงในปลายปี พ.ศ. 2550 ได้มีการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจระดับชาติเพ่ือร่วมมือกับ
ส านักงานเลขานุการของ Commit (โครงการหน่วยงานเพ่ือการต่อต้านการค้ามนุษย์ของ
สหประชาชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง) และหุ้นส่วนอ่ืน ได้มีการเชิญชวนหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนด้านทุนของรัฐบาลรวมทั้งของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง องค์การระหว่างประเทศอ่ืนและ
ภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือในด้านการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และด้านวิชาการ
ของประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงรวมไปถึงการให้มีการอนุวัติการในแผนการบันทึกความ
เข้าใจ 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สภาพปัญหาตามบันทึกความร่วมมือใน
การต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ยังมุ่งเน้นการคุ้มครองไปที่ผู้หญิงและเด็กเป็นส าคัญ
ยังไม่มีความครอบคลุมถึงเพศชายทั้งในเรื่องการค้าบริการประเวณีทางเพศ และการค้าทาสแรงงาน
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โดยไม่ยุติธรรมกดขี่ข่มเหงโดยปราศจากเสรีภาพ ตามที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนมาตรา 4 ได้ให้การ
คุ้มครองรับรองสิทธิไว้ให้โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่ง
ผู้ชายเองก็เป็นเป้าหมายของขบวนการค้ามนุษย์ภูมิภาคอาเซียนควรที่จะมีมาตรการทางกฎหมายที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือที่จะมาต่อต้านกับขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งในบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าวนี้
ไม่มีความครอบคลุมทั้งสิบประเทศในอาเซียนในด้านมาตรการทางกฎหมายที่เพียงพอและครอบคลุม 
รวมถึงด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เพียงพอเพราะใน
สถานการณ์ปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์ยังไม่หมดสิ้นไปจากภูมิภาคอาเซียนสื่บเนื่องมาจากสาเหตุที่
ยังไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือเหยื่อที่เกิดจากการค้ามนุษย์อย่างเพียงพอมีแต่
เพียงนโยบายออกมาเท่านั้น แต่บุคลากรในด้านนั้นยังไม่มีความรู้ที่จะน าไปปฏิบัติก็ย่อมไม่บังเกิดผลที่
จะท าให้การค้ามนุษย์หมดไปจากภูมิภาค 

6)  บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก180 

วัตถุประสงค์ในการท าความตกลงบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับประเทศลาวนั้นเพ่ือต่อต้านขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งได้มีการยอมรับถึงปฏิญญาณกรุงเทพว่าด้วยการ
โยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติในปี 1999 โดยเชื่อมันว่าการปราบปรามอาชญากรรมในด้านเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ในสตรีและเด็กโดยความร่วมมือซึ่งกันและกันในทางกฎหมายและกระบวนการด าเนินคดีทาง
อาญาเป็นมาตรการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้ภาคีจะมีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
จ าเป็นและใช้มาตรการที่เหมาะสมเพ่ือได้มีการประกันว่าการปฏิบัติตามกฎหมายและเขตอ านาจศาล
ของประเทศตนสอดคล้องประสานไปในแนวทางเดียวกันกับปฏิญญาณสากลหรือสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศที่รัฐบาลประเทศตนได้เข้าร่วมเป็นภาคี ภาคีจะมีโครงการให้การศึกษาและฝึกอาชีพให้แก่
สตรีและเด็ก เพ่ือเสริมสร้างโอกาสในการมีงานท าและลดความเสี่ยงจากการตกเป็นเหยื่อของขบวน
การค้ามนุษย์ ภาคีมีความพยายามอย่างสุดความสามารถในการด าเนินมาตรการสกัดกั้นการค้ามนุษย์
ในสตรีและเด็กโดยได้มีการจัดให้มีโครงการให้การศึกษา การฝึกอบรมในด้านวิชาชีพ และเพ่ิมการ
บริการทางสังคมในรูปแบบการจัดหางาน สร้างรายได้ รักษาสุขภาพให้แก่สตรีและเด็กที่มีความเสี่ยง
ต่อการค้ามนุษย์ และได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อ
การค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก และมีมาตรการในทางสังคมในการเยี่ยวยาเหยื่อให้กลับมาด ารงชีวิตอยู่
ได้ภายหลังตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ ทั้งมาตรการด้านอาชีพ มาตรการในการเยียวยาทาง
จิตใจโดยจิตแพทย์ และมาตรการทางด้านอื่นแก่เหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 

จากที่กล่าวมาแล้วในบันทึกความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้นในเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ยังมีจุดบกพร่องอยู่ในการ
มุ่งเน้นความคุ้มครองไปที่สตรีและเด็กเท่านั้นไม่ได้หมายความรวมถึงผู้ชายด้วยจึงท าให้สภาพการทาง
กฎหมายไม่สามารถบังคับเยียวยากับเหยื่อผู้ชายที่เพียงพอและครอบคลุมทั้งมาตรการในทางกฎหมาย 

                                                           
180เรื่องเดียวกัน, หน้า 168. 
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มาตรการในการคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ มาตรการทางสังคมเยียวยาให้เหยื่อการค้ามนุษย์ที่
เป็นผู้ชายจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประชาคมชาวอาเซียนต้องมีอนุสัญญาที่เป็นแม่บทที่เกี่ยวกับการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ซึ่งจะได้ศึกษาในบทต่อไป 

7)  สนธิสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา
ของภูมิภาคอาเซียน 

ในสนธิสัญญาดังกล่าวมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
(1)  ได้มีการก าหนดขอบเขตของความช่วยเหลือของสนธิสัญญาฯ การ

ไม่บังคับใช้ของสนธิสัญญา ข้อจ ากัด ความช่วยเหลือของภาคีสมาชิก และการแต่งตั้งผู้ประสานงาน
กลางของแต่ละภาคีเพ่ือจัดท าและรับค าร้องขอความช่วยเหลือ 

(2)  ได้มีการก าหนดแบบและเนื้อหาของค าร้องขอความช่วยเหลือ
ในทางอาญา การด าเนินการตามค าร้องขอ และการเก็บรักษาความลับของประเทศสมาชิก 

(3)  ได้มีการก าหนดข้อจ ากัดการใช้พยานหลักฐานที่ได้มาจากการ
ช่วยเหลือการได้มาซึ่งการให้ถ้อยค าโดยสมัครใจของผู้ให้ถ้อยค า การได้มาซึ่งพยานหลักฐาน และสิทธิ
ที่จะปฏิเสธการให้พยานหลักฐาน 

(4)  ได้มีการก าหนดการจัดหาให้ซึ่งเอกสารและบันทึกอ่ืน ๆ ที่
ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ การปรากฏตัวของบุคคลในภาคีผู้ร้องขอ และการปรากฏตัวของบุคคลที่ถูก
คุมขังในภาคีผู้ร้องขอ 

(5)  ได้มีการก าหนดหลักประกัน การเดินทางผ่านของบุคคลซึ่งถูกคุม
ขัง การค้นและยึด การส่งพยานหลักฐานคืน การค้นหาที่อยู่หรือการระบุตัวบุคคล การส่งเอกสาร 
และความช่วยเหลือในการด าเนินการริบทรัพย์สิน 

(6)  ได้มีการก าหนดความสอดคล้องกับข้อตกลงอ่ืน การรับรองและ
การยืนยันความถูกต้องแท้จริง ค่าใช้จ่าย การปรึกษาหารือ การแก้ไข การระงับข้อพิพาท และการตั้ง
ข้อสงวน 

(7)  ได้มีการก าหนดเงื่อนไขในการลงนาม การให้สัตยาบัน การ
ภาคยานุวัติ การเก็บรักษา และการลงทะเบียน การมีผลใช้บังคับจริงของสนธิสัญญา การใช้บังคับและ
การบอกเลิกสนธิสัญญา และผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา181 

การที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียนนั้นถือเรื่องที่ดีที่จะมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันในทางอาญาของภูมิภาคอาเซียนน ามาซึ่งผลประโยชน์แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้ที่ถูกค้าที่ได้รับ
ผลกระทบในทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพราะจะมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางอาญา
ทั้งสิบประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นระบบซึ่งผลประโยชน์ต่างๆจะตกแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
มากที่สุด และในเรื่องการคุ้มครองพยานหลักฐานก็มีมาตรการที่เคร่งครัดมากรวมถึงเรื่องการให้กา ร

                                                           
181อาร์ไวท์ทีไนน์, กำรให้สัตยำบันสนธิสัญญำว่ำด้วยกำรให้ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ในเรื่องทำงอำญำของภูมิภำคอำเซียน, ค้นวันที่ 5 ตุลาคม 2556 จำก http://www.ryt9.com /s/ 
cabt1528770 
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เป็นพยานหลักฐานในศาล โดยที่พยานที่ให้การในศาลจะไม่ถูกข่มเหงด้วยประการทั้งปวงสืบ
เนื่องมาจากพยานจะให้การโดยไม่มีการข่มขู่ ข่มเหงจากบุคคลใด 
 
3.4  กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์ของภูมิภำคอเมริกำเหนือ 
 
 ในทวีปอเมริกาเหนือรูปแบบการค้ามนุษย์ก็ไม่มีความแตกต่างจากภูมิภาคอ่ืนซึ่งเกิดขึ้นคล้าย
กับในประเทศก าลังพัฒนา ทั้งสามประเทศในอเมริกาเหนือไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา เม็กซิโกซึ่งปัญหาหลักของการค้ามนุษย์เกิดข้ึนมาจากความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันของ
บุคคลในทางสังคม ในประเทศเม็กซิโกความยากจนจากสังคมในชนบท ครอบครัวเป็นแรงผลักดันให้
เหยื่อต้องดิ้นรนหาทางเพ่ือความอยู่รอดของตน ซึ่งรูปแบบการค้ามนุษย์ของประเทศเม็กซิโกนั้นเป็น
การแสวงหาผลก าไรทางเพศเชิงพาณิชย์ด้วยการรับสมัครเยาวชนพลัดถิ่นเพ่ือการค้าประเวณีทางเพศ
เชิงพาณิชย์ ส่วนในประเทศแคนาดาและประเทศสหรัฐอเมริกาการค้ามนุษย์มาจากสาเหตุการด้อย
โอกาสทางสังคม ด้านการศึกษา ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์รวมทั้งหนุ่มสาว เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายส่วน
ใหญ่มาจากบุคคลที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน บุคคลจรจัด สิ่งที่ตอบสนองต่อการรับรู้ของการค้ามนุษย์
ภายในภูมิภาคอเมริกาเหนือของทั้งสามประเทศมีการเพ่ิมความพยายามของประเทศทั้งสามด้วยการ
ออกกฎหมายการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ 
  
 3.4.1  กฎหมำยทีเ่กี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์ในภูมิภำคอเมริกำเหนือ 
 ในปีค.ศ. 2000 สภาครองเกสของประเทศสหรัฐอเมริกามีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัย (TVPA ) ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีกฎหมายกลาง
ที่จะคุ้มครองเหยื่อที่เกิดจากขบวนการค้ามนุษย์ที่จะถูกด าเนินคดีในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการให้
ความช่วยเหลือส าหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์กฎหมายดังกล่าวจะช่วยเหลือด้านสังคม ใน
การให้ที่พักอาศัย การฝึกอบรม การดูแลด้านสุขภาพ กฎหมายดังกล่าวยังได้มีการออกวีซ่าประเภท T 
ซึ่งจะให้การช่วยเหลือเหยื่อที่เกิดจากขบวนการค้ามนุษย์ตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยชั่วคราวใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาในการออกวีซ่าประเภท T นั้นบุคคลนั้นจะมีสภาพการเข้าเมืองที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและจะสามารถเดินทางไปทั่วประเทศได้ซึ่งมีความแตกต่างจากบุคคลที่ลักลอบหนีเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองจะไม่มีสิทธิในด้านต่างเพราะตนไม่มีวีซ่าประเภท T 
 กฎหมายการค้ามนุษย์ของประเทศแคนาดานั้นการค้ามนุษย์ไม่ได้ถูกห้ามไว้ จนกระทั่งในปี
ค.ศ. 2005 ส านักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม มาตรา279 ห้ามการค้ามนุษย์
ไว้เช่นเดียวกับผลประโยชน์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ก็ถูกห้ามไว้โดยมาตราดังกล่าว 
ก่อนที่จะมีกฎหมายดังกล่าวในประเทศแคนาดาได้มีพระราชบัญญัติการตรวจคนเข้าเมืองและผู้ลี้ภัย
ซึ่งมีผลบังคับในปี ค.ศ. 2002 ซึ่งแตกต่างจากการออก TVPA (2000) การออกกฎหมายการค้ามนุษย์
ในแคนาดานั้นไม่รวมถึงมาตรการในการคุ้มครองเหยื่อที่เกิดจากขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งมีผลกระทบต่อ
เหยื่อส่วนใหญ่ในประเทศแคนาดาที่จะไม่ได้รับการบริการคุ้มครองเหยื่อโดยมีการบริการเหยื่อเฉพาะ
ในรัฐบริติชโคลัมเบียเท่านั้นที่ได้รับการบริการคุ้มครองช่วยเหลือแก่เหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 
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 ในประเทศเม็กซิโกกฎหมายการค้ามนุษย์เริ่มมีครั้งแรกในปี ค.ศ.2007และมีผลบังคับใช้อย่าง
เป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  ค.ศ. 2009 นอกจากนี้แล้วในปี ค.ศ. 2011ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ยังได้มีการแก้ไขก าหนดความผิดการค้ามนุษย์ ไว้ในกฎหมายมีการแก้ไขและเพ่ิมเติมการให้การ
คุ้มครองเหยื่อเพ่ิมความปลอดภัยของเหยื่อถ้าเหยื่อมีส่วนร่วมในการให้การเป็นพยานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา การใช้กฎหมายดังกล่าวด าเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์และปกป้องผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจของปัญหาโดยเฉพาะในด้านกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาและบุคลากรในสายการบังคับใช้กฎหมายยังต้องเผชิญหน้ากับการเกิดขึ้นของการค้ามนุษย์
ภายในประเทศ 
  
 3.4.2  กำรจ ำแนกเหยื่อเด็กและผู้ใหญ่ของกำรค้ำมนุษย์ในทำงเพศ 
 ประชากร2.4 ล้านคนในภูมิภาคอเมริกาเหนือสองในสามส่วนของเหยื่อการค้ามนุษย์จะเป็น
เด็กและผู้หญิงส่งไปขายเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์ในทางเพศเชิงพาณิชย์ ระหว่างประเทศใน
กฎหมาย TVPA ของสหรัฐอเมริกาที่ได้มอบหมายในรูปแบบที่รุนแรงของการค้ามนุษย์เพ่ือการขาย
บริการทางเพศซึ่งได้กระท าต่อบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18ปี ซึ่งมีการข่มขู่ บังคับด้วยการใช้ก าลังบังคับ
เพ่ือให้เกิดการค้าประเวณีทางพาณิชย์ ซึ่งกิจกรรมในทางเพศเชิงพาณิชย์อาจรวมถึงโสเภณี ผู้ ผลิต
ภาพลามกอนาจาร การแสดงโชว์คาร์บาร์เล่ย์ที่เกี่ยวข้องและมีการสื่อไปถึงการค้าทางเพศเชิงพาณิชย์ 
 ตามกฎหมาย TVPA นั้น บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18ปี ถ้ามีการใช้แรงงานโดยไม่เป็นธรรม โดย
กดข่ีข่มเหงด้วยประการทั้งปวงด้วยเหตุที่ไม่เป็นธรรมจะเข้าความหมายตามกฎหมายการคุ้มครองเด็ก
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ.1989 และในรูปแบบการใช้แรงงานเด็ก
ตามอนุสัญญาฉบับที่ 182 ซึ่งได้รับการยอมรับจาก169 ประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
รวมทั้ง เม็กซิโก แคนาดา และประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ยอมรับตามบทนิยามความหมายของเด็กนี้
โดยไม่ค านึงด้านกฎหมายที่แตกต่างกันซึ่งต้องห้ามการค้าบริการทางเพศในเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์182โดยเด็ดขาด 
 

3.4.3 กฎหมำยและนโยบำยอ่ืนที่มีผลกระทบต่อผู้ถูกค้ำ 
1) การอนุญาติให้พ านักอาศัยชั่วคราวก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติ 

 การคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์และการกระท าทารุณกรรมมีมาตราที่
เกี่ยวข้องกับการให้เหยื่อพ านักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแบบชั่วคราว เช่น มาตรการการ
ปล่อยตัวโดยคุมความประพฤติ การผัดผ่อนการด าเนินการ เพ่ือที่จะให้บุคคลที่ถูกค้าได้อาศัยอยู่ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือการให้การเป็นพยานในศาลและน าตัวขบวนการค้ามนุษย์มาลงโทษตาม
กฎหมายโดยเร็วไว ในมาตราการดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นการรับรองว่าผู้ถูกค้าจะสามารถท างานได้ หรือ
การได้รับการบริการในทางการแพทย์ภายใต้กฎหมาย TVPA 

                                                           

  182Joan A. Reid, Sex Trafficking in North America, ค้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 
จาก http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?filename=0&article=1024&context= 
joan_reid&type=additional 
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 การพ านักต่อไป(การระงับการเนรเทศกลับ) ในมาตรา 107(ซี)(3) ของกฎหมาย
TVPA อัยการสูงสุดมีอ านาจให้การพ านักต่อไปแก่บุคคลผู้ถูกค้าหากได้ถูกพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในรูปแบบที่ร้ายแรงและอาจเป็นพยานในการค้ามนุษย์ซึ่งส่งผลต่อการถูกระงับ
การเนรเทศซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องคดีและไม่มีการขยายเวลาการพ านักการพิจารณาไต่สวน
คดี ในมาตราดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องจะต้องมีการจัดการด้านความปลอดภัยต่อผู้ที่ตกป็นเหยื่อ
และครอบครัวของเหยื่อรวมถึงในด้านการข่มขู่ ขู่เข็ญและการแก้แค้นจากนักค้ามนุษย์มิตรสหายของ
นักค้ามนุษย์183ในการพ านักต่อไปของผู้ถูกค้าใช้มาตรฐานเดียวกับสิทธิที่บุคคลผู้ลี้ภัยพ่ึงจะได้รับ การ
พ านักต่อไปใช้กับการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่ร้ายแรงโดยเน้นต้องมีองค์ประกอบในการใช้แรงบังคับ การ
ฉ้อโกงหรือบีบบังคับในมาตรา103 ของกฎหมายTVPA มีบทบัญญัติการค้ามนุษย์เพ่ือการกระท าทาง
เพศ 
  การสืบสวนและการฟ้องร้องคดีต่อนักค้ามนุษย์ ในการฟ้องร้องคดีกับการค้ามนุษย์
สามารถฟ้องร้องคดีได้ในมาตรา 1590 การค้ามนุษย์ มาตรา 1589การบังคับใช้แรงงานภายใต้
กฎหมายTVPA ซึ่งเป็นผลมาจากการบีบบังคับทางด้านจิตใจให้เป็นหลักฐานว่ามีการค้ามนุษย์หรือการ
บังคับใช้แรงงาน ในการสืบสวนและสอบสวนคดีที่ได้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมีความรู้
ความช านาญประสบการณ์และมีความละเอียดอ่อนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ถูกค้า เช่นในด้าน
ภาษา วัฒนธรรม ความปลอดภัยและสถานะการเข้าเมืองรวมถึงหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ต่างๆจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีเพ่ือจะช่วยในเรื่องการปรับปรุงกฎการสืบสวนและการฟ้องร้องคดีจึงได้มี
การพัฒนาหน่วยงานเฉพาะระหว่างองค์กรในแต่ละภูมิภาคขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จาก
กระทรวงการยุติธรรม ไอเอ็นเอส ดีโอแอล เอฟบีไอ อัยการรวมถึงแหล่งเงินทุนที่ส าคัญจากองค์
พัฒนาเอกชน184ในบางภาค เช่น ลอสแองเจอลีส ชิคาโก นิวยอร์ค ซานดิเอโก ฮูสตัน และแอตแลนต้า
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่ต่างกันจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่งจ านวนหน่วย
เฉพาะกิจต้องมีจ านวนที่เพียงพอเช่นเดียวกับกับความสมัครใจขององค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
ประสานงานช่วยเหลือที่มีประสิทธิ์ภาพ 

2) วิธีด าเนินการที่มีผลกระทบต่อผู้ถูกค้าและมาตรการในการให้ความคุ้มครอง 
  การป้องกันการถูกแก้แค้นและการให้ความคุ้มครองของต ารวจ กฎหมายที่มีมาตรการใน
การคุ้มครองพยานอย่างครอบคลุมให้แก่พยานที่ให้การเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน การ
เป็นทาส การท าให้ตกอยู่ในสภาพเยี่ยงทาสโดยผู้ถูกค้าไม่สมัครใจ และการยึดเอกสารที่ส าคัญประจ าตัว
ของผู้ถูกค้าไปโดยมิชอบ มาตรการในการคุ้มครองพยานของประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงการเปลี่ยนตัวตน
รูปพรรณ ที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่าย การเดินทาง ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน ความช่วยเหลือในด้านอาชีพ
รวมถึงด้านอ่ืนๆที่จ าเป็นเพ่ือให้เหยื่อสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โครงการให้ความคุ้มครองพยานตั้งอยู่บน
หลักการปรับตัวเข้าสู่สังคมที่ไม่สามารถเป็นไปได้เนื่องมาจากบุคคลที่เป็นผู้ย้ายถิ่นไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษ

                                                           
183อีเลน  เพียรสัน, เรื่องเดิม, หน้า 122. 
184ลูกจ้างเก่าของดีโอเจ (กองสิทธิพลเมือง), วอชิงตัน ดี ซี, 1 สิงหาคม 2545, การสัมภาษณ์

ทางโทรศัพท.์ 
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และไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างอิสระตามที่โครงการได้ก าหนด185ซึ่งโครงการคุ้มครองความปลอดภัย
ของพยานของรัฐบาลกลางไม่เหมาะสมกับผู้ถูกค้าเสมอไป 
  การให้ความคุ้มครองแก่พยานมีแนวโน้มจะเป็นกลางเฉพาะกิจในกฎหมายของ
รัฐบาลกลางได้ถูกระบุว่า อาจให้ความคุ้มครองแก่บุคคลที่ใกล้ชิดกับพยานเนื่องจากการที่พยานได้ให้
การในศาล186รวมถึงการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่พักท่ีปลอดภัยถือได้ว่าเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือประกัน
ความปลอดภัยของครอบครัวของพยาน เป็นที่ชัดเจนแล้วที่จะต้องมีมาตรการในการคุ้มครองเหยื่อ
จากการถูกแก้แค้นเฉพาะกิจ เพื่อจัดการให้มีมาตรการขั้นต่ าในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถูกค้าที่เสี่ยง
ต่อการถูกแก้แค้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดให้มีการรับรองผู้ที่ถูกค้าในการเข้าถึงมาตรการในการ
ให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เช่น ในด้านสถานสงเคราะห์ กระทรวงยุติธรรมแจ้งว่า มาตรการที่ถือ
ว่าเป็นกลาง เช่น การที่ให้ที่พักอาศัย สถานสงเคราะห์ที่ปลอดภัย สัญญาณเตือนภัยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
การเปลี่ยนหมายเลข โทรศัพท์และที่อยู่ การติดต่อเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมายทุกวันหากมีความต้องการ
สามารถจัดให้ได้ในคดีการค้ามนุษย์187 
  การให้ความคุ้มครองแก่พยานหลักฐานในศาล ในประเทศสหรัฐอเมริกา มาตราการ
ในการคุ้มครองพยานในศาลอย่างเป็นทางการนั้นใช้น้อยครั้งมากสิทธิของพลเรือนที่ได้ถูกระบุไว้ใน
รัฐธรรมนูญถูกบัญญัติรับรองสิทธิของจ าเลยในการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อที่
เป็นพยานที่บรรลุนิติภาวะและมีการคุ้มครองน้อยกว่าพยานในประเทศที่ใช้กฎหมายแพ่ง มาตรการ
เดียวที่ใช้ในการคุ้มครองพยานในศาล คือการห้ามเปิดเผยชื่อของตนต่อสาธารณชน ในการพิจารณา
คดีทางอาญามักจะเปิดเผยชื่อบุคคลเสมอและไม่มีหน้าที่ในการเก็บความลับและมีการใช้กลไกในการ
ให้การคุ้มครองแก่พยานอย่างไม่เป็นทางการ เช่นการแยกบริเวณรอในศาลส าหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 
แนวทางของการช่วยเหลือของอัยการนั้นครอบคลุมมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและ
พยานโดยเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมายในระหว่างการสืบสวนและสอบสวน การฟ้องร้องด าเนินคดี 
  ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ประสานงานกับพยานผู้ที่ตกเป็นเหยื่อซึ่งสังกัดส านักงาน
เอยูเอสเอซึ่งให้ความช่วยเหลือในด้านที่หลากหลายแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการกระท าความผิดทาง
อาญาที่เป็นพยานในคดีอาญาของรัฐบาลกลางผู้ประสานงานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานอัยการ 
โดยพื้นฐานแล้วมีหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงานกับพยานผู้ตกเป็นเหยื่อเพ่ือจะได้ทราบถึงสิทธิของผู้
ที่ตกเป็นเหยื่อและได้มีการจัดการกับความต้องการของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ในการท าหน้าที่หลายด้าน
ย่อมมีอุปสรรคในเรื่องการขาดทรัพยากร ตัวอย่าง เช่น ในแคลิฟอร์เนียร์ผู้ประสานงานกับพยานผู้ตก
เป็นเหยื่อเพียงสามคนจากพยานทั้งหมด ผู้ประสานงานนั่งกับพยานในขณะพิจารณาคดีและช่วย
เตรียมค าแถลงผลกระทบต่อพยานก่อนการพิพากษาลงโทษ ได้ซึ่งค าแถลงสามารถยื่นด้วยวาจาหรือ

                                                           
185สถาบันเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว, ซานฟรานชิสโก, 30 พฤศจิกายน 

2544, การสัมภาษณ์. 
186อีเลน  เพรียวสัน, เรื่องเดิม, หน้า 129. 
187ส านักงานกระทรวงยุติธรรมเพ่ือผู้ตกเป็นเหยื่อจากการกระท าความผิดทางอาญา ,

ส านักงานกระทรวงยุติธรรมทางอาญา, 2 สิงหาคม 2545, การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์. 
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เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้เพ่ือเป็นการน าความเห็นของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมาพิจารณาในการพิพากษา
ลงโทษ 
  สิทธิในการได้รับข้อมูลกระบวนการพิจารณาคดีของศาล  ในกฎหมายประเทศ
สหรัฐอเมริกาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการกระท าความผิดอาญามีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารในกระบวน
พิจารณาในศาล และสิทธิในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษ การจ าคุก และการ
ปลดปล่อยผู้กระท าความผิด188 ผู้ที่ได้ตกเป็นเหยื่อสามารถรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา
คดีในศาล โดยผ่านทางทนายความหรือผู้ที่ซึ่งประสานกับผู้บังคับใช้กฎหมาย อัยการในนามของผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อ การจัดให้ผู้ตกเป็นเหยื่อทราบถึงข้อมูลของกระบวนการพิจารณาของศาลเป็นอีกบทบาท
หนึ่งของผู้ประสานงานกับพยาน 
  การสนับสนุนและการช่วยเหลือผู้ที่ถูกค้าสิทธิที่จะมีทนายความ ผู้ว่าต่างตาม
กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทนายความเป็นบุคคลที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้อง
ทางด้านการเมืองและคดีในทางเอกชนของผู้ถูกค้า แม้ทนายความจะไม่ได้เข้ารวมในการพิจารณาคดี
โดยตรงก็ตาม แต่ทนายความสามารถจัดการกับสิทธิของผู้ถูกค้าได้รับการคุ้มครองในทุกขั้นตอนและ
สามารถอยู่กับทนายในขณะการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนและพนักงานอัยการ 
  สิทธิในการบ าบัดและเยียวยา การคุ้มครองผู้ถูกค้ามีสิทธิได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน
กับสิทธิที่ผู้ลี้ภัยพึงได้รับซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย TVPA ในการรับการบริการผู้ถูกขอต้องยื่นวีซ่าประเภท
ที โดยสุจริตและสมัครใจให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หรือได้รับสิทธิในการให้พ านักต่อไปในประเทศ 
สิทธิของการท างานนั้นได้จัดการผ่านวีซ่าประเภททีเน้นถึงความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องออกวีซ่า
ประเภทที เพื่อผู้ถูกค้าจะได้มีความสามารถเป็นอิสระทางเศรษฐกิจ ผู้ประสานงานกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
มีหน้าที่ส าคัญในการให้ค าแนะน ากับผู้ตกเป็นเหยื่อที่เป็นพยานมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบถึง
การบริการที่เหมาะสมที่จะแนะน าให้แก่ผู้ถูกค้านอกจากนั้นแล้วต้องมีหน้าที่ในการติดตามและท าให้
กระบวนการรับรองนั้นเร็วขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ที่ถูกค้าเป็นหลักในการเข้าถึงมาตรการให้การ
สนับสนุนและความช่วยเหลือที่เร็วยิ่งขึ้นต่อผู้ถูกค้า 
  การชดใช้ทางกฎหมายและค่าสินไหมทดแทนในกฎหมายกลางที่เกี่ยวข้องกับการ
ได้รับค่าชดเชยบังคับให้ศาลอาญามีหน้าที่ในการสั่งให้จ าเลยจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเต็มจ านวน 
ความสูญเสียของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อรวมทั้งค่าจ้างที่ยุติธรรมส าหรับแรงงานหรือการบริการ189 ในมาตรา
1594 ระบุถึงการยึดสินทรัพย์ทั้งหมดของนักค้ามนุษย์ให้กับรัฐจึงไม่แน่ใจว่าการยึดสินทรัพย์จะเกิดขึ้น
ก่อนหรือหลังการจ่ายค่าชดเชย ตามที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศตั้งข้อสังเกตต้องมี
กระบวนการในการจ่ายค่าชดเชยและกระบวนการที่ชัดเจนในการจัดการกับสินทรัพย์ บุคคลผู้ที่ตก
เป็นเหยื่ออาจได้ยื่นข้อเรียกร้องในทางแพ่งต่อนักค้ามนุษย์ ซึ่งข้อเรียกร้องจะมีความซับซ้อนมากกว่า
เนื่องจากผู้ถูกค้าจะต้อง พยายามให้ได้รับเงินจากสินทรัพย์ที่ยึดไปที่รัฐบาลได้ถือไว้อยู่ 190 ผู้ถูกค้า
จะต้องด าเนินการฟ้องร้องคดีทางแพ่งหลังคดีทางอาญา หากการเรียกร้องค่าชดเชยไม่เป็นที่พอใจ ใน

                                                           
188อีเลน  เพรียวสัน, เรื่องเดิม, หน้า 131. 
189เรื่องเดียวกัน, หน้า 133.  
190เรื่องเดียวกัน. 
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ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีกองทุนเงินชดเชยของรัฐถึงกองทุนจะมีประโยชน์น้อยมากเพราะกองทุนมี
ความครอบคลุมเฉพาะกรณกีารสูญเสียค่าจ้างเนื่องจากการได้รับบาดเจ็บเท่านั้น 
 
 3.4.4  บทสรุป 
 บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์แสดงถึงการน าพิธีสารมาใช้อย่างเด่นชัดซึ่งเอ้ือ
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและอัยการมากกว่าผู้ที่ถูกค้าเอง การบีบบังคับทางด้านจิตใจ
ภายใต้การบังคับใช้แรงงานนั้นส าคัญท าให้นักค้ามนุษย์จ านวนมากถูกฟ้องร้องในการกระท าความผิด
ทางอาญา ผู้ที่ได้อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาเฉพาะผู้ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเป็นพยานกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้นจึงจะมีสิทธิพ านักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ภายใต้วีซ่าประเภท T 
และไม่ได้มีการรับรองเรื่องการประกอบอาชีพแต่อย่างใดเพียงให้มีสิทธิได้พ านักอยู่ในประเทศระหว่าง
เวลาที่ให้การเป็นพยานในศาลเท่านั้น รัฐบาลต้องมีการสร้างก าลังใจให้แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเพ่ือที่จะให้
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อสามารถที่จะมีทางเลือกหลังจากการพิจารณาปัจจัยอ่ืนและกลับมาเข้าควบคุมชีวิต
ของพวกเขาซึ่งพวกเขาไม่สามารถท าได้เมื่อต้องตกอยู่ภายในกระบวนการการค้ามนุษย์ 
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 บทท่ี 4 

 
วิเครำะห์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรต่อต้ำน 
    อำชญำกรรมข้ำมชำติในรูปแบบกำรค้ำมนุษย์ 

 
ประเด็นปัญหาที่ประเทศไทยและอาเซียนยังไม่สามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

รูปแบบการค้ามนุษย์นั้นในภูมิภาคของเรายังไม่มีความร่วมมือในรูปแบบของอนุสัญญาพหุภาคีที่มี
ความร่วมมือทั้งสิบประเทศภายในภูมิภาคร่วมกันอย่างจริงจังแต่อย่างใดเพ่ือจะได้ลดความเหลื่อมล้ า
ทางกฎหมายให้ทั้งสิบประเทศใช้มาตรฐานทางกฎหมายในระดับเดียวกันโดยจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือในทุกภาคส่วนของสังคมในการออกอนุสัญญาดังกล่าวร่วมถึงพีธีสารต่อท้ายอนุสัญญาปัญหา
ดังกล่าวจึงจะสามารถทุเลาเบาลงกว่าที่ เป็นอยู่ได้อย่างแน่แท้ ซึ่งสามารถแยกเป็นประเด็นที่จะ
วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

 
4.1  ควำมไม่เป็นธรรมและเอกภำพของกฎหมำย 

 
กฎหมายในประเทศไทยเองหรือแม้แต่ภูมิภาคอาเซียนเองสภาพการบังคับของกฎหมายยังไม่

เป็นเอกภาพเท่าที่ควรมาตรฐานของกฎหมายแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนในการต่อต้านกับ
การค้ามนุษย์ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจึงจ าเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องมีมาตรฐานในการต่อต้านกับ
อาชญากรรมการค้ามนุษย์ที่มีเอกภาพ ในปีค.ศ. 2015 ประเทศต่างในภูมิภาคได้มีการประกาศว่าจะมี
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเพ่ือที่จะเป็นการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังด้วยมาตรฐาน
กฎหมายที่เท่าเทียมกันและความร่วมมือที่จะช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เพียงพอและครอบคลุม
โดยค านึงถึงหลักการมนุษยธรรมเป็นหลักในรูปแบบอนุสัญญาของภูมิภาค 

 
4.1.1  สภำพบังคับทำงกฎหมำยในภูมิภำคอำเซียน 
สภาพปัญหาในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีกฎหมายกลางที่เปรียบเสมือนธรรมนูญของชาว

อาเซียน ดังเช่น กฎหมายของสหภาพยุโรปที่รวมตัวเป็นประชาคมชาวยุโรปมีกฎหมายกลางที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่ถูกระบุไว้ในมาตรา 5 ซึ่งใจความของมาตราดังกล่าวมีว่า การค้ามนุษย์
รวมถึงการค้าทาสในทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและขัดต่อบทบัญญัติของชาวยุโรปเป็นอย่างมากซึ่ง
ถูกบัญญัติไว้ในอนุสัญญายุโรปเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ (European Trafficking Convention)191 
ในอนุสัญญาต้องประกอบไปด้วยมาตรการในการคุ้มครองเหยื่อในการค้ามนุษย์  บทนิยามของการค้า

                                                           
191สภายุโรป, อนุสัญญำว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรต่อต้ำนกำรคำ้มนุษย์และอธิบำยรำยงำน 

(วอร์ซอ, 16.V.2005), ค้นวนัที่ 1 กรกฎาคม 2556 จาก http://www.coe.int/t/dghl/monit 
oring/trafficking/docs/convntn/cets197_en.asp 

 

http://www.coe.int/t/dghl/
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มนุษย์ มาตรการทางกฎหมายในการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ในระหว่างด าเนินคดีทาง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา มาตรการในการกักตัวเหยื่อโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ ในหลักการห้ามเลือกปฏิบัติด้วยเหตุต่างๆ รวมถึงมาตรการหลังจากเหยื่อการค้ามนุษย์
กลับไปด าเนินชีวิตในสังคมและการเยี่ยวยาเหยื่อการค้ามนุษย์ รวมถึงการออกกฎหมายระดับรองที่
ออกมาเกี่ยวข้องประสานไปในแนวทางเดียวกัน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎา ต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อย่างจริงจังรวมถึงอนุสัญญาที่เปรียบเสมือนธรรมนูญอย่างสหภาพยุโรปก็มี
อนุสัญญาด้านการค้ามนุษย์ที่เป็นเหมือนกฎหมายหลักของภูมิภาคซึ่งท าให้สภาพการทางกฎหมาย
ของสหภาพยุโรปสามารถบังคับเอาขบวนการค้ามนุษย์มาลงโทษได้โดยราบรื่น 

จากการที่ได้ศึกษากฎหมายของภูมิภาคอาเซียนท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่มี
ความร่วมมือถึงขั้นอนุสัญญาในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม ใน
ปัจจุบันมีเพียงปฏิญญาอาเซียนเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ใน
ระดับทวิภาคีระหว่างรัฐต่อรัฐในภูมิภาคเท่านั้นและพระราชบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์แต่ยังไม่สามารถบังคับใช้เป็นมาตรฐานกลางทั้งสิบประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้จึงเป็นประเด็น
ที่จะต้องพิจารณาได้ดังนี้ 

1) ในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา 
เรื่องความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือ
เหยื่อของการค้ามนุษย์ 

ซึ่งมีการใช้บทนิยามของการค้ามนุษย์ให้สอดคล้องกับพิธีสารเรื่องการค้าบุคคล
โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็กขององค์การสหประชาชาติ และข้อดีมีการนิยามวัตถุประสงค์ที่
ครอบคลุมมากกว่าพิธีสารการค้ามนุษย์ขององค์การสหประชาชาติรวมถึงมีการนิยามการค้ามนุษย์ใน
รูปแบบการใช้เด็กและหญิงในสื่อลามกอนาจาร การรับบุตรบุญธรรมอันเป็นเท็จ และการกระท าให้
หญิงและเด็กตกเป็นทาสของยาเสพติดในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีประเด็นปัญหาที่ยังไม่ให้การ
คุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นเพศชายที่เพียงพอซึ่งโดยส่วนมากจะถูกบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสใน
อุตสาหกรรมภาคประมงและได้รับค่าจ้างโดยกดขี่ข่มเหงด้วยเหตุที่ไม่เป็นธรรมอย่างมาก ในปัจจุบัน
เองผู้ชายก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกล่อลวงเข้าสู่วงโคจรของการค้ามนุษย์ได้เช่นกันไม่เพียงแต่เด็กและ
ผู้หญิงเท่านั้น 

2)  พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 
2540192 

จากการศึกษาในพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและ
เด็ก พ.ศ. 2540 ในมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้การให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ใน
ระหว่างการถูกด าเนินคดีและการเบิกความในศาลที่จะให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กเท่านั้นยังไม่มี
ความครอบคลุมรวมถึงผู้ชายที่ได้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้วยแต่อย่างใดซึ่งถือเป็นข้อเสียของ
พระราชบัญญัตินี้ ในด้านการช่วยเหลือนั้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ยังให้การช่วยเหลือเฉพาะ
เรื่องอาหาร ที่พัก และการส่งกลับประเทศหรือภูมิล าเนาเดิมเท่านั้น ไม่ได้มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม
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ถึงการเยียวยาในด้านความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในด้านร่างกาย จิตใจของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแต่อย่างใดถือ
เป็นข้อบกพร่องของพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อดีของพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นมีการให้สืบพยานไว้ทันทีที่ศาลได้รับค าร้องขอ
จากอัยการ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหามาก็ตาม 

ข้อเสียของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้ ได้อ้างถึงพระราชบัญญัติอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
กับการค้าประเวณีและการท าอนาจารจึงท าให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีความครอบคลุม ในทุก
รูปแบบและวัตถุประสงค์อ่ืนๆอันรวมถึงการบังคับใช้แรงงานส่งผลกระทบถึงการที่จะเอาผิดกับ
ผู้กระท าผิดฐานการค้ามนุษย์ในรูปแบบอ่ืนนั้นในการบังคับเอาผิดกับขบวนการค้ามนุษย์ตาม
พระราชบัญญัติเป็นไปได้ยากมากจึงนับว่าเป็นจุดด้อยของพระราชบัญญัตินี้ 

ในปีพ.ศ. 2551 ได้มีการออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เพ่ือใช้ค านิยามและมาตรการต่างๆที่สอดคล้องกับพิธีสารเพ่ือการป้องกันและปราบปรามและลงโทษ
การค้าบุคคลโดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็กขององค์การสหประชาชาติ 

3)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2540193 
ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องการใช้บังคับในเรื่องการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ

โดยได้มีการเพ่ิมโทษแก่บุคคลที่ได้กระท าการต่อหญิงและชายเพ่ือสนองความใคร่ของบุคคลอ่ืน ใน
การแก้ไขบทบัญญัติฉบับนี้เพ่ือจะจัดการกับการค้าบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการค้าประเวณีและเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนที่มิชอบด้วยกฎหมายรวมถึงการขายเด็กให้มาเป็นขอทาน หรือท างานในสภาพที่
ทารุณโหดร้าย ซึ่งตัวบทแต่ละมาตราไม่มีความครอบคลุมถึงเจตจ านงดังกล่าวแต่อย่างใดเลยจึงถือว่า
เป็นข้อด้อยที่จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาและเป็นอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายให้
มีความครอบคลุมเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ถูกบังคับให้กระท าการอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่แค่ความหมายของการ
ค้าประเวณีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และการที่บุคคลที่สามน าบุคคลใดมาเพ่ือส าเร็จความใคร่ของผู้อ่ืน 
หรือเพ่ือการอนาจารไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะยินยอมหรือไม่ก็ตามก็ถือว่าเป็นการกระท าความผิดแล้ว 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ สืบเนื่องมาจากได้มีการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับเด็กและหญิงโดยได้มีการซื้อขาย จ าหน่าย พา หรือ จัดหาหญิงและเด็กไปด้วยวิธีการ
ต่างๆแก่ตนเองรวมถึงผู้อื่นเพ่ือการอนาจารเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนอันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น
วิธีการขายเด็กให้ไปเป็นขอทาน หรือการท างานในสภาพที่โดนกดขี่ห่มเหงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดฐานความผิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ที่มีความครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายของขบวนการค้ามนุษย์ไม่ได้มี เฉพาะหญิงและเด็กเท่านั้นยังรวม
ไปถึงเพศชายที่มีความเสี่ยงที่จะต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วยและมีแนวโน้มเป็นการกระท า
ต่อบุคคลที่ไม่จ ากัดเพศด้วยจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขฐานความผิดในบทที่เกี่ยวข้องให้
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กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และควรแก้ไขบทบัญญัติ มาตรา282 และมาตรา283 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาซึ่งได้ก าหนดให้ศาลไทยมีอ านาจในการลงโทษการกระท าความผิดดังกล่าวแม้จะได้กระท าการ
ดังกล่าวในต่างประเทศก็ตาม โดยต้องแยกไว้ให้เห็นเด่นชัดในมาตรา 7 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับอ านาจของศาลไทยในการน าตัวบุคคลที่กระท าความผิดในลักษณะเป็นความผิดอาญาระหว่าง
ประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมา 

4)  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 
20) พ.ศ.  2542194 

ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ามนุษย์แต่อย่างใดแต่
สามารถที่จะน ามาปรับใช้กับการคุ้มครองพยานและผู้เสียหายโดยเฉพาะพยานที่เป็นเด็กที่ต้องได้รับ
การคุ้มครองที่รัดกุมมากกว่าบุคคลในวัยผู้ใหญ่โดยมีการค านึงถึงสภาพความต้องการของเด็กเป็น
ส าคัญทั้งสภาพแวดล้อม ทางร่างกายและจิตใจของเด็กโดยจัดให้มีนักวิชาการที่มีความหลากหลาย
สาขาเพ่ือช่วยในการสอบปากค าพยานที่เป็นเด็ก โดยมีหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก
อย่างสูงตั้งแต่สามปีขึ้นไป หรือในกรณีที่เด็กร้องขอ หรือในคดีการท าร้ายร่างกายโดยให้จัดห้ อง
สอบสวนที่เหมาะสม และให้มีนักจิตวิทยาเพื่อช่วยในการซักถามเด็ก หรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่
เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบถามปากค าจากเด็ก ในเรื่อง
การชี้ตัวผู้กระท าความผิดจะต้องมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาเห็นตัวเด็กผู้ เสียหายหรือ
พยานซึ่งนับได้ว่าเป็นข้อดีของพระราชบัญญัติฉบับนี้ และในกรณีที่เด็กได้กระท าความผิดรัฐเองต้อง
จัดหาทนายความให้แก่เด็กด้วย 

ข้อดีของพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการก าหนดให้มีการสืบพยานเด็กโดยมีการใช้สื่อ
การบันทึกภาพและเสียงไปยังห้องพิจารณาคดี ในการชักถามพยาน ถามค้าน หรือถามติงก็ตาม
จะต้องจัดให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นบุคคลที่จะต้องถามค าถามเหล่านี้ไปสู่เด็ก ใน
กรณีที่พยานไม่สามารถมาเบิกความได้สื่อภาพและเสียงที่ได้รับการบันทึกไว้นี้สามารถน ามาใช้ได้ซึ่ง
เป็นเสมือนค าเบิกความของพยานและจะเป็นประโยชน์มากต่อเด็กที่เป็นชาวต่างชาติที่มีเหตุที่จะต้อง
กลับบ้านก่อนที่จะมีการด าเนินคดีหรือเด็กที่ยากแก่การที่จะติดตามมาให้การเป็นพยานในศาล 
มาตรการเหล่านี้จะช่วยป้องกันมิให้มีการกระท าซ้ าเติมแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือพยานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 

ข้อเสียมาตรการเหล่านี้ยังไม่มีความคุ้มครองที่ เพียงพอถึงเหยื่อหรือพยานในคดี
การค้ามนุษย์ท่ีเป็นผู้ใหญ่นับว่าเป็นจุดด้อยของพระราชบัญญัตินี้เพราะว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไม่ว่าจะเป็น
เพศใดอายุเท่าใดก็ย่อมที่จะต้องความคุ้มครองที่เพียงพอในการเป็นพยานในศาลรวมถึงการคุ้มครอง
ในการถูกแก้แค้นข่มขู่จากขบวนการค้ามนุษย์ 

5) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542195 
ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดไว้ว่าความผิดมูลฐาน 7 ประเภทได้แก่ 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพศ การฉ้อโกงประชน การยักยอกหรือฉ้อโกง หรือการประทุษร้ายต่อ
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ทรัพย์ การทุจริตต่อหน้าที่ทางราชการ การกรรโชกรีดเอาทรัพย์ การลักลอบหนีศุลกากร ซึ่งทรัพย์สิน
ที่ได้ยึดมาดังกล่าวให้ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

ซึ่งในตัวพระราชบัญญัติดังกล่าวมีข้อเสียดังนี้ ไม่มีการบัญญัติให้ผู้เสียหายจากการ
กระท าความผิดมูลฐานมีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตน 
ดังนั้นเหยื่อจากการค้ามนุษย์จึงไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์โดยตรงจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึง
ต้องไปเรียกร้องความเสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2545 ถือได้ว่าเป็นจุดบกพร่องของพระราชบัญญัติฉบับนี้เพราะ
ต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากพระราชบัญญัติฉบับอื่น 

แม้แต่ในมาตรา 49 วรรคท้าย ระบุไว้ว่า ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้ามีเหตุสมควรที่จะ
ด าเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดความผิดฐานนั้น ด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวเพ่ือคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ เสียหายก่อน หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องน่าจะด าเนินการให้ผู้ เสียหายได้รับค่าชดเชยตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ และถ้าหากมีการก าหนดค านิยามเรื่องการค้ามนุษย์ที่ครอบคลุมถึงการบังคับ
ใช้แรงงานและเรื่องอ่ืนๆทั้งของเด็ก ผู้หญิง และผู้ชายก็ควรจะขยายความผิดมูลฐานของ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย 

6)  พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2545196 

ในพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นผลสื่บเนื่องมาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 245 และมาตรา 246 ซึ่งได้บัญญัติในเรื่องการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ
ของบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดของบุคคลอื่น โดยที่บุคคลนั้นมิได้มีส่วนร่วมใน
การกระท าความผิดแต่อย่างใดเลย ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นับได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรงเนื่องจากการกระท าความผิดทางอาญาต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะได้รับความเสียหายจาก
ขบวนการค้ามนุษย์ นายจ้าง หรือ ผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นโสเภณีจากบุคคลอ่ืน โดยมีการ
กระท าที่ถูกละเมิดต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือการกระท าทางเพศ โดยวิธีการ
บังคับใช้แรงงาน การเอาคนลงเป็นทาส หรือการถูกแสวงหาผลประโยชน์ในทางด้านเพศ จนผู้เสียหาย
บางรายได้ถึงแก่ชีวิตนั้น ดังนั้นจึงถือว่าเป็นพระราชบัญญัติฉบับเดียวที่สามารถให้ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้โดยตรงได้ถูกระบุไว้ในมาตรา 17 

ผู้เสียหายจะได้รับค่าตอบแทน ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 18 ดังกรณตี่อไปนี้ 
(1)   ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทาง

ร่างกายและจิตใจ 
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(2)   ค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้เสียหายถึงแก่ความตายจ านวนไม่เกินที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(3)   ค่าขาดประโยชน์ในการท ามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการ
งานได้ ตามปกติ 

(4)   ค่าตอบแทนความเสียหายอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่ก าหนดให้ผู้เสียหายได้รับค่าตอบแทนเพียงใดขึ้นอยู่

กับพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าความผิด และความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมทั้ง
โอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับจากการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืน 

ในมาตรา 22 ได้ก าหนดให้ผู้เสียหาย จ าเลย หรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหาย
มีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทน ค่าทดแทน ค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้โดยต้องยื่นค าขอต่อ
คณะกรรมการ ณ ส านักงาน ภายในก าหนดหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ผู้เสียหายได้รู้ถึงการกระท าความผิด 

และในมาตรา 23 ในกรณีที่ผู้เสียหาย จ าเลย หรือทายาทผู้ได้รับความเสียหาย
เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือไม่สามารถยื่นค าขอด้วยตนเองได้ ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาล ผู้
บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภรรยา หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้เสียหายหรือ
จ าเลยแล้วแต่กรณี สามารถยื่นค าขอรับค่าตอบแทน ค่าทดแทน หรือค่าใช้จ่ายแทนได้ 

 7)  บันทึกแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการด าเนินการกรณีการค้าเด็กและหญิง197
 

นอกจากพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แล้วประเทศไทยยังได้มี
การจัดท าแบบบันทึกข้อตกลงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ภาครัฐเองและภาคเอกชน ซึ่งข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้ไม่มีผลผูกพันบังคับทางกฎหมายแต่อย่างใดเลย
ในปัจจุบันมีข้อตกลงรวมกันภายในประเทศ 4 ฉบับ มีสาระส าคัญคือ มีการก าหนดค านิยามของเด็ก
และหญิงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ระบุสถานภาพของหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้า
มนุษย์ ก าหนดแนวทางเพ่ือช่วยเหลือทั้งเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จากการที่ได้
ศึกษาบันทึกข้อตกลงแนวทางร่วมกันในการด าเนินการกรณีการค้าหญิงและเด็กนั้นมีข้อดี ดังต่อไปนี้ 

(1) มีการก าหนดค านิยามของเด็กและหญิงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ที่
มีความชัดเจนดังนี้ เด็กหรือผู้หญิงที่ถูกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ในการเป็นธุระจัดหา ซื้อขาย 
จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด รับ หน่วงเหนี่ยว หรือการกักขัง ซ่อนเร้นซึ่งเด็กหรือผู้หญิงโดยมี
การใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญ ประทุษร้าย มีการใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมหรือการใช้วิธีการ
ข่มขืนใจด้วยประการทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการกระท าภายในประเทศหรือภายนอกราชอาณาจักรก็ตาม
และการกระท าดังกล่าวนั้นท าให้เด็กและผู้หญิงตกอยู่ในสภาวะซึ่งต้องจ านงหรือยอมกระท าการใดๆ
อันมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อดีของบันทึกแนวทางดังกล่าว 
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(2)  มีการจ าแนกเหยื่อที่เกิดจากการค้ามนุษย์ที่มีครอบคลุมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองเหยื่อ ในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวนี้มีการจ าแนกเหยื่อทั้งผู้หญิงและ
เด็กท่ีเกดิจากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือไว้ 4 กลุ่มคือ 

กลุ่มแรก เด็กและหญิงไทยที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 
กลุ่มที่สอง เด็กและหญิงชาวต่างด้าวที่ เข้ามาในประเทศไทยหรืออยู่ ใน

ราชอาณาจักรไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายและได้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ 
กลุ่มที่สาม เด็กและหญิงต่างด้าวที่เข้ามาประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย  แต่

ภายหลังตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 
กลุ่มที่สี่ เด็กและหญิงที่มีได้มีสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและได้ตก

เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 
(3)  ได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อเด็กและผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้า

มนุษย ์ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 
ประการแรก มีการสอบสวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและการด าเนินคดีแก่ผู้ที่กระท า

ความผิดตามกฎหมายที่เก่ียวข้องรวมถึงได้มีการคุ้มครองผู้เสียหายและพยาน 
ประการที่สอง มีการระบุอายุของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและมีการจัดท าเอกสารส่วน

บุคคลของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 
ประการที่สาม มีการช่วยเหลือดูแลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ การให้ที่พักพิง และ

มาตรการในการอบรมด้านอาชีพ 
ประการที่สี่ มีการประสานงานส่งกลับภูมิล าเนา และประเทศต้นทาง 
(4)  มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจังเพ่ือช่วยแก้ปัญหา  ซึ่ง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ลงนามมีทั้งของภาครัฐเองและภาคเอกชนที่ได้มีความร่วมมือได้แก่ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดทางภาคเหนือ 
9 จังหวัด และหน่วยงานเอกชนต่างๆที่ร่วมท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึง
องค์การระหว่างประเทศท่ีได้มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 

จากการที่ได้ศึกษาในบันทึกแนวทางความร่วมมือด้านการค้ามนุษย์ในผู้หญิง
และเด็กฉบับดังกล่าวยังมีจุดบกพร่องอยู่ดังนี้ 

ก.  แนวทางฉบับนี้ยังมิได้มีสภาพการทางกฎหมายแต่อย่างใดเลยที่จะมีผล
ผูกพันให้ปฏิบัติตามแต่อย่างใด จึงมีปัญหาที่ตามมาในการบังคับใช้เพ่ือประโยชน์ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 
ในการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องยังมีความเข้าใจว่าการค้าหญิงและเด็กมีเพียงเพ่ือประโยชน์ใน
การค้าประเวณีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งถ้าหากหญิงและเด็กมีส่วนร่วมและสมัครใจที่จะกระท า
การค้าประเวณีก็จะไม่ได้รับการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆด้วยเหตุนี้เองจึงท าให้มีการด าเนินคดี
ในเรื่องการค้ามนุษยม์ีจ านวนน้อยมาก เพราะเหตุผลที่เหยื่อเกรงว่าตนจะไม่ได้รับความคุ้มครอง 

ข.  นอกจากนั้นกระบวนการด าเนินคดีและส่งกลับภูมิล าเนาในประเทศ
ต้นทางที่ต้องใช้เวลาในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเป็นเวลานานจึงท าให้การด าเนินการ
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ส่งกลับประเทศเกิดความล่าช้า ท าให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อตามที่ได้ระบุไว้ตามนิยามข้อตกลงไม่สมัคร
ใจที่จะรับการช่วยเหลือตามแนวทางฉบับดังกล่าวนี้จากภาครัฐ 

ค.  ในการเข้าร่วมเป็นพยานในการด าเนินคดีทางกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาต่อนักค้ามนุษย์ แต่ไม่มีการได้รับค่าเสียหายชดเชยที่เกิดขึ้นรวมถึงการไม่ได้รับค่าแรง
ท าให้ผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อไม่ได้รับประโยชน์และการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การเอาผิดกับขบวนการค้ามนุษย์ 

8)  สนธิสัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาขอ
ภูมิภาคอาเซียน198 

จากการที่ได้ศึกษาสนธิสัญญาดังกล่าวนั้นท าให้สภาพการบังคับทางกฎหมายของ
ภูมิภาคอาเซียนในการต่อต้านปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาดังกล่าวซึ่งส่งผลดีเป็นอย่างมากแก่
เหยื่อหรือผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นอย่างมากเพราะจะได้มีการร่วมมือและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ในทางอาญาของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวมีสาระส าคัญดังนี้ 

(1)  ได้มีการก าหนดขอบเขตของความช่วยเหลือของสนธิสัญญา การไม่บังคับใช้
ของสนธิสัญญา ข้อจ ากัด ความช่วยเหลือของภาคีสมาชิก และการแต่งตั้งผู้ประสานงานกลางของแต่
ละภาคีเพ่ือจัดท าและรับค าร้องขอความช่วยเหลือ ในข้อนี้นับว่าเป็นข้อดีที่มีผู้ประสานงานในการ
ช่วยเหลือแก่เหยื่อการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายหรือเหยื่อ 

(2)  ได้มีการก าหนดแบบและเนื้อหาของค าร้องขอความช่วยเหลือในทางอาญา 
การด าเนินการตามค าร้องขอ และการเก็บรักษาความลับของประเทศสมาชิกในข้อนี้ก็นับว่าเป็นข้อดี
อีกข้อหนึ่งเพราะมีการเก็บรักษาในการให้ความช่วยเหลือเป็นความลับเฉพาะประเทศสมาชิกเท่านั้น 

(3)  ได้มีการก าหนดข้อจ ากัดการใช้พยานหลักฐานที่ได้มาจากการช่วยเหลือการ
ได้มาซึ่งการให้ถ้อยค าโดยสมัครใจของผู้ให้ถ้อยค า การได้มาซึ่งพยานหลักฐาน และสิทธิที่จะปฏิเสธ
การให้พยานหลักฐานในข้อนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ที่ต้องการเป็นพยานในศาลเพราะไม่มี
การข่มขู่ในการให้การเป็นพยานในศาลแต่อย่างใด 

(4)  ได้มีการก าหนดการจัดหาให้ซึ่งเอกสารและบันทึกอ่ืน ๆ ที่ประชาชนใช้
ประโยชน์ได้ การปรากฏตัวของบุคคลในภาคีผู้ร้องขอ และการปรากฏตัวของบุคคลที่ถูกคุมขังในภาคี
ผู้ร้องขอ 

(5)  ได้มีการก าหนดหลักประกัน การเดินทางผ่านของบุคคลซึ่งถูกคุมขัง การ
จับกุมบุคคล การค้นและยึด การส่งพยานหลักฐานคืน การค้นหาที่อยู่หรือการระบุตัวบุคคล การส่ง
เอกสาร และความช่วยเหลือในการด าเนินการริบทรัพย์สิน 

(6)  ได้มีการก าหนดความสอดคล้องกับข้อตกลงอ่ืน การรับรองและการยืนยัน
ความถูกต้องแท้จริง ค่าใช้จ่าย การปรึกษาหารือ การแก้ไข การระงับข้อพิพาท และการตั้งข้อสงวน 

                                                           
198อาร์ไวท์ทีไนน์, เรื่องเดิม.  
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(7)  ได้มีการก าหนดเงื่อนไขในการลงนาม การให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ การ
เก็บรักษา และการลงทะเบียน การมีผลใช้บังคับจริงของสนธิสัญญา การใช้บังคับและการบอกเลิก
สนธิสัญญา และผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา199 

ในสาระส าคัญของสนธิสัญญาฉบับดังกล่าวนั้นมีข้อดีแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่อเป็น
อย่างมากทั้งมาตรการในการให้ความช่วยเหลือต่างๆ มาตรการรักษาเก็บรักษาคดีเป็นความลับ 
มาตรการในการเดินทางผ่านในประเทศหรือในดินแดนรัฐนั้นๆของผู้ที่ถูกคุมขังซึ่งเป็นมาตรการที่ดี
มากส าหรับผู้ที่ต้องขัง 

จากการที่ได้ศึกษาในเรื่องหมายจับ หมายค้น ของบุคคลตามสนธิสัญญานั้นยังมี
ข้อด้อยอยู่ในเรื่องการออกหมายจับหมายค้นของประชาคมอาเซียนเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ ใน
กฎหมายของประเทศไทยและภูมิภาคของอาเซียนนั้นในการสืบสวนและสอบสวนหาพยานหลักฐานใน
คดีอาญานั้นเพื่อที่จะเอาผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการออก
หมายจับบุคคลใดก็ตามเพ่ือน าบุคคลนั้นมาลงโทษในการจับบุคคลใดมาลงโทษก็ต้องมีการออก
หมายจับทุกครั้งซึ่งท าให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก นอกจากการออกหมายจับแล้ว ยังให้อ านาจโดยชอบ
ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนในการออกหมายเรียกบุคคลนั้นมาให้การเป็นพยานหลักฐานในศาล หรือถ้ามี
เหตุฉุกเฉินที่จะจับบุคคลใดได้ตามที่กฎหมายก าหนดและมีอ านาจค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะได้
เพ่ือที่จะแสวงหาพยานหลักฐาน200 

ในกรณีการค้นในที่รโหฐานนั้น เจ้าพนักงานจะท าได้ก็ต่อเมื่อมีหมายค้นจากศาล เว้น
แต่ในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้201 

ในการออกหมายจับนั้นต้องมีเหตุออกหมายจับ หมายขังตามที่ได้ระบุไว้ในมาตรา 
66(1) และ (2) ซึ่งกฎหมายได้ระบุไว้ว่าจะจับบุคคลใดก็ได้บุคคลนั้นต้องกระท าความผิดทางอาญาโดย
ระบุไว้ว่ามีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสามปี หรือมีหลักฐานอันสมควรว่าบุคคลนั้นน่าจะมีการกระท า
ความผิดทางอาญาเกิดขึ้น และมีเหตุที่พยานจะมีการหลบหนีการจับกุมหรือจะไปยุ่งเหยินกับ
พยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายในประการอ่ืนๆ ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 
หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยที่ไม่มีเหตุอันควรแล้ว ให้ตั้งข้อสันนิฐานไว้ก่อนว่าบุคคลนั้น
จะหลบหนีจากการถูกจับกุม202 

ในกรณีถ้าผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์หรือเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์
หรือเพ่ิงคลอดบุตรมาไม่ถึงสามเดือน หรือเจ็บป่วยซึ่งถ้าต้องขังจะถึงอันตรายแก่ชีวิต ศาลจะไม่มีการ
ออกหมายขังหรือหมายปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งถูกขังอยู่นั้นก็ได้ 
จากที่ได้วิเคราะห์ในการส่งหมายนั้นมีข้อดีตามมาตรา 77(3) วิธีในการด าเนินการในการส่งหมายจับ
หมายค้นที่เจ้าพนักงานไม่สามารถที่จะมาศาลได้ด้วยเหตุจ าเป็นและฉุกเฉินกฎหมายได้ก าหนดไว้ให้
สามารถส่งหมายทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืนๆได้และมีการ

                                                           
199เรื่องเดียวกัน. 
200พิศวาท  สุคนธพันธุ์ และณรงค์  ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 94. 
201เรื่องเดียวกัน. 
202เรื่องเดียวกัน. 
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สอดคล้องกับวิธีในการขอหมายตามมาตรา 59 นับได้ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือมาช่วยใน
การส่งหมายอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการที่ท าให้เป็นการประหยัดเวลา 
ปกติแล้วการที่จะจับกุมบุคคลใดก็ตามจะต้องมีการออกหมายจับก่อนทุกครั้งจึงจะสามารถจับกุม
บุคคลนั้นได้ เพ่ือจะเอาบุคคลนั้นมาลงโทษตามกฎหมายเว้นแต่ตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ในกรณี
ตามมาตรา 78 ดังนี้ 

(1)  เมื่อบุคคลนั้นได้มีการกระท าความผิดในลักษณะซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 78 

(2)  เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นจะก่อเหตุร้ายอัน
เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนโดยได้มีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืนที่สามารถ
ใช้ในการกระท าความผิดนั้นได้ 

(3)  เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับได้ตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจ าเป็นที่ไม่
อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 

(4)  เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หลบหนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูก
ปล่อยตัวชั่วคราวตามมาตรา 117203 

ในมาตรา 117 เมื่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีการจะหลบหนี ให้อ านาจแก่พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจที่พบเห็นการกระท ามีอ านาจในการจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยนั้นได้ซึ่งถือเป็น
ข้อยกเว้นในการที่จะออกหมายจับบุคคลในแต่ละครั้งมาลงโทษตามกฎหมาย เว้นแต่ในกรณีที่บุคคล
นั้นได้ท าสัญญาประกันหรือหลักประกันอาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่ใกล้ที่สุดจับตัว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันถ่วงทีก็ให้สามารถจับตัวผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยไว้ได้เอง แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่ใกล้เคียงที่สุด และเจ้าพนักงานนั้นรีบ
ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาลโดยคิดค่าพาหนะจากบุคคลที่ท าสัญญาประกัน
ไว้204 

ในการค้ามนุษย์นั้นในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีการออกหมายจับของอาเซียนเพียง
หมายจับหมายเดียวที่สามารถใช้ได้ทั่วประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งสิบประเทศที่ท าให้ต ารวจสามารถ
จับผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้ สื่บเนื่องมาจากการที่พนักงานต ารวจของรัฐเองจะจับ
ขบวนการค้ามนุษย์ได้ก็ต้องมีหมายจับก่อนจึงจะสามารถจับขบวนการค้ามนุษย์มาลงโทษได้ ถ้า
ภูมิภาคอาเซียนมีหมายจับอาเซียนแล้วจะท าให้การจับกุมขบวนการค้ามนุษย์ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะ
จะต้องไม่มีการออกหมายจับทุกครั้งที่จะออกจับกุมผู้กระท าความผิด ถ้าออกหมายจับทุกครั้งท าให้
การจับกุมบุคคลใดมาลงโทษจะยิ่งล่าช้าและในบางครั้งก็จะท าให้ขบวนการค้ามนุษย์หลุดพ้นจากการ
น าตัวมาด าเนินคดีซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่จะจับบุคคลใดต้องมีการออกหมายจับทุกครั้งท าให้
เป็นการเสียเวลาเป็นอย่างมากจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการออกหมายจับหมายค้นเพียง
หมายเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนของเรา ซึ่งในสถานการในปัจจุบันนั้นไม่

                                                           
203เรื่องเดียวกัน, หน้า 95.  
204เรื่องเดียวกัน. 
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สามารถที่จะกระท าได้เพราะไม่มีหน่วยงานที่ให้การรับรองของการออกหมายจับ หมายค้นเพียงหมาย
เดียวที่สามารถใช้ได้ทั่วภูมิภาคอาเซียนซึ่งผู้ท าการศึกษาวิจัยคิดว่าในส่วนนี้ยังเป็นจุดบกพร่องเป็น
อย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่าการจับบุคคล การค้นตัวบุคคลมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการ
ยุติธรรมน ามาซึ่งพยานหลักฐาน 

 
4.1.2  ค ำจ ำกัดควำมของค ำนิยำมค ำว่ำ “เหยื่อ” และมำตรกำรในกำรกักตัวเหยื่อรวมถึง

กำรช่วยเหลือเหยื่อของขบวนกำรค้ำมนุษย์ 
ค านิยามในการกักตัวเหยื่อในสหภาพยุโรปก็ไม่มีกฎหมายที่รองรับอย่างแน่แท้ว่าต้องกักกัน

ตัวเหยื่อเสมอในระหว่างที่เหยื่ออยู่ในระหว่างกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่ในทางสิทธิมนุษยชน
แล้วจะผลักดันตัวเหยื่อออกนอกประเทศไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะถือว่าเป็นการกระท าที่กระทบสิทธิ
มนุษยชนเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นกลัวเหยื่อการค้ามนุษย์จะหลบหนีออกนอก
ประเทศ หรือด้วยเหตุผลที่กลัวจะถูกขบวนการค้ามนุษย์มาท าร้ายด้วยประการทั้งปวงก็ตาม 
มาตรการที่ห้ามกักกันตัวเหยื่อไว้ในสถานกักกันยังต้องพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ในกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วนไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเหยื่อ ในการกักตัวเหยื่อห้ามมีการเลือกปฏิบัติในฐานะ
ของบุคคลด้วยเหตุผลทาง เพศ ภาษา การนับถือศาสนา อายุ และถือหลักการห้ามกระท าตาม
อ าเภอใจในการกระท าในการกักตัวเหยื่อโดยให้ถือประโยชน์สูงสุดของเหยื่อการค้ามนุษย์เป็นที่ตั้ง ซึ่ ง
ในทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนเหยื่อย่อมมีสิทธิและเสรีภาพโดยชอบด้วยกฎหมายที่จะเดินทางไปที่แห่ง
หนใดก็ได้ถือเป็นสิทธิเสรีภาพในการเดินทางของเหยื่อโดยปราศจากการครอบน าจากบุคคลใด 

จากการศึกษากฎหมายของประเทศในสหภาพยุโรปนั้นท าให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ใน
ประเทศอังกฤษในเรื่องความแตกต่างระหว่างการที่ผู้ถูกค้าได้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์กับการลักลอบ
หนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองความแตกต่างรวมถึงมาตรการในการคุ้มครองย่ อมมี
มาตรการที่ต่างกัน  กฎหมายของประเทศอังกฤษเฉพาะบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการเป็นพยานแก่
นักค้ามนุษย์เท่านั้นในการให้ปากค าในกระบวนยุติธรรมทางอาญาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิพ านักอยู่ใน
ประเทศนั้นระหว่างรอการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อนักค้ามนุษย์ บุคคลที่
ไม่ให้ความร่วมมือจะถูกส่งตัวกลับภูมิล าเนาที่ตนได้อาศัยอยู่ภายใน 48 ชั่วโมงทันทีซึ่งบุคคลที่ส่งตัว
กลับประเทศภายใน 48 ชั่วโมงดังกล่าวนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากการถูกแก้แค้นจากขบวน
การค้ามนุษย์ มาตรการในการเยี่ยวยาทางสังคม มาตรการในด้านการฝึกอบรมด้านอาชีพ ซึ่งมีความ
แตกต่างจากบุคคลที่ให้การเป็นพยานในคดีต่อนักค้ามนุษย์จะได้รับการคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่ตน
ให้การเป็นพยาน 

ในทวีปอเมริกาเหนืออย่างประเทศ สหรัฐอเมริกาก็มีความคุ้มครองไม่แตกต่างกันโดยจะได้รับ
การคุ้มครองภายใต้วีซ่าประเภท T ตลอดระยะเวลาที่ได้อาศัยพ านักอยู่ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่ได้ถือวีซ่าประเภท Tและรวมถึงญาติของบุคคลดังกล่าวที่จะ
ได้รับสิทธิ์ในการอาศัยอยู่ภายในประเทศซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ที่ลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองบุคคลดังกล่าวจะไม่ได้รับความคุ้มครองและจะถูกพลักดันกลับประเทศ
โดยด่วนในวีซ่าประเภท T นั้นไม่มีการรับรองถึงการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องภายในประเทศ
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สหรัฐอเมริกาเพียงให้สิทธิในการพ านักชั่วคราวเท่านั้นและย่อมไม่หมายความรวมถึงการที่บุคคลจะตั้ง
ถิ่นฐานถาวรภายในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย 

ในกฎหมายของประเทศไทยเองพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ.2551 ก็ไม่มีบทนิยามที่ได้ให้ค านิยามของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ไว้อย่างชัดเจน 
ในอนุสัญญาอาชกรรมข้ามชาติเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ของสหประชาชาติก็ไม่มีค านิยามที่ให้
ความหมายของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์จึงต้องน าบทนิยามของหลักยุติธรรมขั้นพ้ินฐานมา
เทยีบเคียงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ตามปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพ้ืนฐานส าหรับ
ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมและการใช้อ านาจในทางที่มิชอบจึงท าให้เกิดสภาพปัญหาขึ้นที่ไม่มี
บทนิยามที่ชัดเจนและครอบคลุมของ ค านิยามผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์แต่อย่างใด ซึ่งตาม
ปฏิญญาหลักความยุติธรรมขั้นพ้ืนฐานได้ให้นิยามว่า ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมหมายถึง บุคคล
คนเดียวหรือหลายคนที่ได้รับความเสียหายทางกาย จิตใจ การสูญเสียทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม
โดยกระท าการหรือไม่กระท าการให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายอาญาของรัฐหรือกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องจึงมีสภาพปัญหาที่ไม่มีค านิยามผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่ชัดเจนมาครอบคลุมและคุ้มครองที่ตรงจุด
จึงเป็นจุดบกพร่องของการที่ไม่มีค านิยามของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ทั้งกฎหมายของ
ประเทศไทยเองรวมถึงอนุสัญญาพิธีสารของสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก
ในระดับสากลจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบทนิยามศัพท์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นมาเพ่ือคุ้มครองเหยื่อการค้า
มนุษย์ที่รัดกุมและครอบคลุมยิ่งขึ้นเพ่ือประโยชน์สูงสุดที่จะบังเกิดผลแก่ผู้ที่ถูกค้าหรือเหยื่อ 

4.1.2.1  มาตรการในการคุ้มครองเหยื่อของประเทศไทย 
จากการศึกษาในเรื่องมาตรการในการคุ้มครองเหยื่อหรือผู้ถูกค้านั้นหน้าที่หลักยัง

เป็นหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งจะเห็นได้จากการที่
พระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดไว้ในมาตรา33 มีสาระส าคัญดังนี้ ให้กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการกระท า
ความผิดฐานการค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พักพิง การรักษาพยาบาล การบ าบัดฟ้ืนฟู
ทางด้านร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือในด้านกฎหมาย การ
ส่งกลับผู้ถูกค้าไปยังภูมิล าเนาเดิม การด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนโดยค านึง ถึงหลัก
มนุษยธรรมเป็นหลัก ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวนั้นอาจจัดให้บุคคลที่เป็นผู้เสียหายได้รับการ
ดูแลในสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี สถานแรกรับตาม
กฎหมายการคุ้มครองเด็ก หรือสถานสงเคราะห์ของภาครัฐหรือเอกชนก็ได้ตามความเหมาะสม 

ในการที่จะคุ้มครองเหยื่อที่ เกิดจากการค้ามนุษย์จะให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องท างานร่วมกันให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนซึ่งในปัจจุบันเองยังขาด
บุคคลากรในสายสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้ามนุษย์ที่มีองค์ความรู้ความเข้าใจที่กระจ่างมาให้
ความรู้ในการปฏิบัติงานทั้งสายบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านการอบรมอาชีพ สายบุคลากรที่ให้ความรู้
ด้านการศึกษาที่ยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควรเพราะมาจากปัจจัยด้านแหล่งเงินทุน และบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการช่วยเหลือเหยื่อจะมีการท าหน้าที่มีอายุการท างานที่จ ากัดถ้าหมดวาระการ
ท างานแล้วจะถูกโดนย้ายไปยังหน่วยงานอ่ืนท าให้การท างานในการต่อต้านการค้ามนุษย์มีความไม่
ต่อเนื่องและเป็นเอกภาพเท่าที่ควร 
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ในเรื่องการติดตามและประเมินผลเหยื่อของการค้ามนุษย์นั้นประเทศไทยยังขาด
บุคลากรที่มีองค์ความรู้ในเรื่องที่ให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุดรวมถึงบุคลากรที่ช่วยเหลือยังมีความเข้าใจ
ที่ผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ว่ามีเฉพาะแต่การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีในทางเพศอย่าง
เดียวเท่านั้นถ้าผู้ถูกค้าหรือเหยื่อให้ความร่วมมือจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากหน่วยงานของภาครัฐและ
ความช่วยเหลือในการเป็นพยานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานับได้ว่าเป็นจุดด้อยของการให้
ความคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งคดีการค้ามนุษย์ในสมัยก่อนจะมีการฟ้องร้องเป็นจ านวนน้อยมาก 

วิธีการด าเนินการที่มีผลกระทบต่อผู้ถูกค้าและมาตรการในการให้ความคุ้มครอง 
1)  สิทธิในการพ านักอาศัย 
พยานผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่ไม่ได้เป็นคนไทย ค าขอให้ระงับการส่งกลับตามส่วน 5 

(8) ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในคดีของเจ้าหน้าที่ยังมีความเข้าใจว่าคดีการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้อง
กับการค้าประเวณีอยู่ เมื่อกระบวนการพิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้วไม่มีความจ าเป็นใดที่ผู้ถูกค้าจะพ านัก
อาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่อย่างใดเลย205 ซึ่งมีคดีที่เกิดขึ้นจริงดังกรณีต่อไปนี้ 

คดีของเพ็ญ 
นักค้ามนุษย์ข่มขู่เพ็ญและญาติคนหนึ่งของเธอและพยายามติดสินบนเธอ แต่

เพ็ญไม่ได้ถอนแจ้งความ และมีการด าเนินกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายต่อไป206 
คดีของแจ่ม 
เมื่อแจ่มชี้ ตัวแก่นักค้ามนุษย์ ต ารวจไม่ให้ความคุ้มครองแก่เธอแม้แต่น้อย เธอ

กลัวและใส่ผมปลอมตัว แม้กระทั่งนักค้ามนุษย์ถูกปล่อยตัวด้วยการประกันตัว เธอยังไม่ได้รับความ
คุ้มครองจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในระหว่างการสืบสวนและสอบสวน แจ่มกับหมู่ บ้านของเธอ ที่สถานี
ขนส่งมีชายสองคนติดตามเธอ และเพ่ือนของเธอซึ่งเป็นพยานคนหนึ่ง เมื่อเธอเดินทางถึงบ้านเกิดแล้ว 
มีรถขับมาแล้วพยายามจะชนเธอ พวกเธอกลัวและซ่อนตัวอยู่ภายในโรงแรม และได้มีการติ ดต่อ
เจ้าหน้าที่องค์กรพันธมิตรสากลต่อต้านการค้าหญิง ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อต ารวจในเมืองนั้นเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือ หลังจากนั้นแจ่มไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมเป็นพยานในกระบวนการพิจารณาคดีทาง
กฎหมายต่อไป เพราะตัวเธอรู้สึกไม่ได้รับความปลอดภัยและการคุ้มครองที่เพียงพอแต่อย่างใด207 

2)  การป้องกันการแก้แค้นและการให้ความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
จากที่ได้ศึกษาในเรื่องการป้องกันการแก้แค้นและการให้ความคุ้มครองของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่พยานในการป้องกันจากการถูกแก้
แค้นบ่งชี้ให้เห็นถึงการไม่มีการคุ้มครองของต ารวจแก่พยานแต่อย่างใด  ซึ่งอาจเกิดความระแวงจาก

                                                           
205อีเลน  เพรียวสัน, กุลวดี  ทองไพบูลย์, ศิริพร  สโครบาเนค และอุษา  เลิศศรีสันทัด, 

กำรค้ำมนุษย์ สิทธิมนุษยชน กับนิยำมใหม่ของกำรคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ, (กรุงเทพมหานคร: 
องค์กรสากลต่อต้านความเป็นทาส และมูลนิธิผู้หญิง, 2546), หน้า 175. 

206เรื่องเดียวกัน, หน้า 175. 
207เรื่องเดียวกัน. 
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การข่มขู่ จากการแก้แค้นจากนักค้ามนุษย์ซึ่งนับว่าเป็นจุดด้อยของมาตรการจากการป้องกันการแก้
แค้น 

ต ารวจเองได้จัดท าแนวทางในการให้ความคุ้มครองแก่พยานถือว่าเป็นหน้าที่
โดยตรงของต ารวจที่จะต้องให้ความคุ้มครองแก่พยาน เช่น หลังการพิจารณาคดีต ารวจต้องไปพบ
ผู้ใหญ่บ้านหรือก านันเพ่ือที่จะสอบถามพฤติกรรมของพยาน เพ่ือค้นหาว่าชีวิตของพยานได้
เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่การให้ค าให้การ ในปัจจุบันนั้นกฎหมายได้มีการรับรองว่าพยานที่ถูกค้าเพ่ือ
การค้าประเวณีในทางเพศเป็นพยานที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเป็นอย่างยิ่ง ส่วนบุคคลที่ถูกค้าเพ่ือ
วัตถุประสงค์อ่ืนนั้นยังไม่มีการรับรองอย่างชัดแจ้ง กฎหมายยังได้ก าหนดบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับที่
พักอาศัย ความช่วยเหลือในด้านการเงิน การเปลี่ยนตัวตนรูปพรรณ การฝึกอบรมด้านอาซีพและด้าน
การศึกษา การเก็บรักษาความลับ และการได้รับค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายต่างๆในการเป็น
พยาน ซึ่งนับได้ว่าเป็นข้อดีของพระราชบัญญติคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญาที่ท าให้ผู้ถูกค้าได้รับ
ประโยชน์เป็นอย่างมาก 

3)  การให้ความคุ้มครองพยานหลักฐานในศาล 
ในมาตรา12 ของพระราชบัญญัติการค้าหญิงและเด็ก พนักงานอัยการสามารถ

สืบพยานเพ่ือให้ค าให้การในเบื้องต้นได้ถึงแม้จะยังไม่สามารถจับกุมนักค้ามนุษย์ไว้ได้ก็ตาม ค าเบิก
ความของพยานที่ได้ให้ไว้นั้นสามารถน ามาประกอบเป็นหลักฐานเพ่ือเอาผิดแก่นักค้ามนุษย์ได้และค า
เบิกความท่ีให้ไว้ดังกล่าวไม่อาจที่จะถอนฟ้องหรือจะเปลี่ยนค าเบิกความแต่อย่างใด นับได้ว่าเป็นข้อดี
ของการคุ้มครองพยานเป็นอย่างมากเพ่ือป้องกันการข่มขู่และแก้แค้นต่อพยาน 

ข้อด้อยของมาตรการในการคุ้มครองพยานหลักฐานในศาล ยังไม่มีมาตรการใด
มายับยั้งวิธีการน าเสนอของสื่อไม่ให้ตีพิมพ์ลักษณะตัวตนรูปพรรณของผู้ถูกค้าควรที่จะหามาตรการมา
ยับยั้งอย่างถูกวิธีเพราะผู้ถูกค้าย่อมมีความทุกข์ทรมาณมากพอแล้ว เช่น ในคดีของเพ็ญ ชื่อของเพ็ญ
และรายละเอียดการน าเสนอของสื่อได้ถูกรายงานไว้ในหน้าหนังสือพิมพ์ในลักษณะที่ไม่เคารพสิทธิ
และเสรีภาพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของเธอแม้แต่น้อย208 

4)  สิทธิในการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาล 
องค์กรพัฒนาเอกชน หรือทนายความที่ ให้การช่วยเหลือผู้ ถูกค้ าจะ

ประสานงานกับต ารวจในการติดตามความคืบหน้าในกระบวนการพิจารณาความอาญา ซึ่งต ารวจเอง
ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องแจ้งให้พยานทราบเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีในศาลแต่อย่างใดเว้นแต่
เมื่อพยานก าลังให้การในศาล209 

การสนับสนุนและการช่วยเหลือผู้ถูกค้า 
(1)  สิทธิในการมีทนายความหรือผู้ว่าต่างตามกฎหมายในกระบวน

พิจารณาความอาญา 
ในฐานะที่ตกเป็นเหยื่อจากการกระท าความผิด สิทธิของผู้ถูกค้าที่จะมี

ทนายความหากผู้ถูกค้าได้ยินยอมท่ีจะให้การเป็นพยานในศาลในฐานะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อย่อมมีสิทธิที่จะ

                                                           
208เรื่องเดียวกัน, หน้า 176. 
209เรื่องเดียวกัน, หน้า 177. 
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มีทนายความ และรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงแฟ้มของอัยการและซักถามพยานซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ
มากที่ท าให้คดีการค้ามนุษย์ประสบผลส าเร็จในการฟ้องร้องคดีทางอาญา210 

(2)  สิทธิในการได้รับการบ าบัดและเยี่ยวยา 
องค์กรพัฒนาเอกชนมีความส าคัญมากในการให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่ถูกค้า 

และให้ก าลังใจแก่ผู้ที่ถูกค้า องค์กรพัฒนาเอกชนมีการสนับสนุนความจ าเป็นที่จะต้องติดตามแก่ผู้ที่ถูก
ค้าในระหว่างการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายและจัดให้มี
กิจกรรมที่ช่วยในการบ าบัดเยียวยาแก่ผู้ที่ถูกค้า บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนนั้นจึงมีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยื่งเมื่อผู้ที่ถูกค้าเป็นแรงงานหญิงย้ายถิ่นต่างชาติ ถึงแม้ว่าจะมีบันทึก
ข้อตกลงอยู่ก็ตามยังมีการจับกุมและกักขังหญิงที่ถูกค้าและยังไม่มีล่ามที่เพียงพอให้แก่ผู้ถูกค้าในการ
สัมภาษณ์อีกด้วยนับว่าเป็นข้อเสียซึ่งยังไม่สามารถปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงนั้นได้211 

4.1.2.2  มาตรการคุ้มครองเหยื่อในระดับภูมิภาคอาเซียน 
ในระดับภูมิภาคอาเซียนของเรายังไม่มีกฎหมายกลางที่ให้ค านิยามที่เฉพาะเจาะจง

ของค าว่า ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ หรือผู้ถูกค้าแต่อย่างใดจึงเกิดปัญหาขึ้นมาของค านิยาม
ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือผู้ถูกค้านั้นนิยามที่แท้จริงมีความครอบคลุมเพียงใดเพราะถ้า
ไม่มีค านิยามที่เพียงพอบุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองย่อมไม่มีสิทธิที่จะ
ได้รับความคุ้มครองดังเช่นบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์บุคคลเหล่านั้นจะได้รับมาตรการใน
การคุ้มครองของรัฐภาคีท่ีเหมาะสมรวมถึงในด้านที่พักมาตรการในการเยี่ยวยาในทางสังคม มาตรการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ผู้ที่ถูกค้า มาตรการในการป้องกันในระดับภูมิภาคของอาเซียนตามปฏิญญา
อาเซียนมีการกล่าวถึงการคุ้มครองเหยื่อให้รัฐภาคีใช้วิธีการตามที่ประเทศของตนเห็นสมควรในการ
คุ้มครองเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 

ในปฏิญญาอาเซียนเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์มีการให้ความช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้ถูก
ค้าโดยมีการคัดแยกเหยื่อออกจากผู้ที่กระท าความผิดเพราะจะได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์
ที่ตรงจุดประสงค์ท่ีสุดนับว่าเป็นข้อดีของปฏิญญาเป็นอย่างมากถ้าไม่มีการแยกเหยื่อออกจากผู้กระท า
ความผิดแล้วจะไม่สามารถให้ความคุ้มครองเหยื่อได้ตรงวัตถุประสงค์ เนื่องจากผู้กระท าผิดจะถูก
ด าเนินคดีทางกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งมีความแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากผู้ถูกค้าที่ได้รับความ
คุ้มครองในการกักตัวไว้เป็นพยานหลักฐานเพ่ือด าเนินคดีแก่นักค้ามนุษย์ทั้งในเรื่องมาตรการคุ้มครอง
พยานในระหว่างที่ให้การเป็นพยานในศาลเพ่ือเอาผิดแก่นักค้ามนุษย์ ในกรณีของผู้กระท าความผิดจะ
มีการด าเนินคดีทางศาลและไม่มีมาตรการในการให้ความคุ้มครองแต่อย่างใด 

ในเรื่องความแตกต่างระหว่างผู้กระท าความผิดกับผู้ที่ถูกค้า 
ผู้กระท าความผิดจะไม่ได้รับการคุ้มครองในด้านต่างๆที่ผู้ถูกค้าพ่ึงจะได้รับทั้ง

มาตรการเรื่องความคุ้มครองก็จะแตกต่างตามมาด้วย ผู้กระท าความผิดจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย
ของประเทศนั้นๆ ไม่ได้รับความคุ้มครองดังเช่นผู้ถูกค้าหรือเหยื่อที่ได้รับการคุ้มครองในการเป็นพยาน
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ในศาลตลอดถึงการคุ้มครองในชีวิตความเป็นส่วนตัวตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศหรือรัฐนั้นไม่มี
การกดขี่ข่มเหงจากขบวนนักค้ามนุษย์แต่อย่างใด รวมถึงการสอบปากค าพยานในศาลแต่มาตรการ
ดังกล่าวยังไม่รวมถึงการคุ้มครองการประกอบอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในประเทศนั้นๆแต่
อย่างใดรวมถึงการได้สัญชาติที่ถูกต้องในรัฐหรือดินแดนนั้นแต่อย่างใด 

ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ยังไม่มีการแยกผู้กระท าความผิดออกจากเหยื่อการค้า
มนุษยม์ีสองประเทศได้แก่ ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาลเซียซึ่งจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายไม่ได้
รับสิทธิในด้านการคุ้มครองแต่อย่างใด ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์ถูกมองว่าเป็นประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์เหยื่อการค้า
มนุษย์ส่วนใหญ่มาจากหลากหลายประเทศ อาทิ ประเทศไทย พม่า มาเลเซีย เวียดนามประเทศ
สิงคโปร์เองได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและ
ไม่ได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กแต่อย่างใด ประเทศสิงคโปร์ไม่
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งแต่อย่างใดและไม่มีแผนในระดับชาติที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ แต่ในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศได้มีการกล่าวถึงความผิดฐาน
ลักพาตัวบุคคลซื้อขายบุคคลเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้แรงงานบังคับการค้าประเวณีในทางเพศ 
บังคับให้แต่งงาน212 ซึ่งเข้าองค์ประกอบความผิดฐานการค้ามนุษย์ได้เช่นกัน หรือถ้าจะค้นนิยามของ
บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อก็ปรากฎในกฎบัตรว่าด้วยสตรีที่ได้มีการกล่ าวถึงการค้าผู้หญิงกับเด็กเพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการค้าประเวณี ว่าเป็นความผิด และในพระราชบัญญัติว่าด้วยเด็กและเยาวชนที่
บัญญัติถึงการกระท าต่อเด็กในหลายลักษณะตามกฎหมายฉบับดังกล่าวเด็กหมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ า
กว่า 14 ปีบริบูรณ์ ในกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวมีส่วนที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการในการให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อดังประเด็นต่อไปนี้ 

การก าหนดให้มีหน่วยงานเฉพาะในการดูแลสุขภาพของเด็กและผู้หญิงที่ตกเป็น
เหยื่อของการกระท าความผิด213 

ในบทบัญญัติว่าด้วยกฎบัตรของสตรี ได้มีหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะในการ
ดูแลและด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยมีการก าหนดผู้อ านวยการสวัสดิการ
สังคมเป็นผู้ท าหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของ
การค้าประเวณี และมีหน้าที่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดในบทบัญญัติฉบับนี้ 

การพิจารณาคดีโดยการถ่ายทอดสัญญาณผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด214 

                                                           
212โชติรส  โชคสวัสดิ์, มำตรกำรคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจำกกำรค้ำมนุษย์ตำมพิธีสำร

เพิ่มเติมว่ำด้วยกำรป้องกันปรำบปรำมและลงโทษกำรค้ำมนุษย์ โดยเฉพำะผู้หญิงและเด็ก : 
ผลกระทบต่อกำรที่ประเทศสมำชิกอำเซียนเข้ำเป็นภำคี , (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 84. 

213เรื่องเดียวกัน, หน้า 85. 
214เรื่องเดียวกัน. 
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รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ตระหนักถึงการเบิกความในคดีการค้าประเวณีเป็นอย่างมาก 
ดังนั้นถ้าศาลเห็นควรจะให้ผู้เสียหายเบิกความคดีผ่านทางการถ่ายทอดสดแทนการที่จะต้องเผชิญกับผู้
ถูกกล่าวหาเพราะป้องกันการถูกข่มขู่ของพยานในศาล 

การด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีเป็นการลับ215 
การพิจารณาคดีการค้าประเวณีที่เก่ียวข้องกับเด็กและหญิงให้ด าเนินกระบวนในการ

พิจารณาเป็นการลับ ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอยู่ในห้องพิจารณาคดี เว้นแต่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับคด ี

การห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว216 
รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ได้มีการห้ามโดยเด็ดขาดห้ามหนังสือพิมพ์ในการเสนอข้อมูล

ใดๆก็ตามเกี่ยวข้องกับผู้หญิงและเด็กในเรื่องการค้าประเวณีในทางเพศเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่รูป
ถ่ายของผู้เสียหายหรือพยานในคดี 

ผู้เสียหายมีสิทธิในการได้รับค่าชดใช้ค่าเสียหายในทางอาญา217 
ให้ศาลใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาค่าชดเชยจากการเสียหายในทางอาญาแก่เหยื่อ

และไม่ตัดสิทธิในการเรียกร้องในทางแพ่งแต่อย่างใด 
การจัดที่ พักที่ปลอดภัยให้กับผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อที่ เ กิดจากการค้า

ประเวณี218 
ในระหว่างการพิจารณาคดีในศาล ผู้อ านวยการสวัสดิการทางสังคมอาจพิจารณาให้

ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าประเวณีไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยโดยได้รับสวัสดิการ
ด้านต่างที่จ าเป็น จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา 

มาตรการในการปกป้องเด็กและเยาวชน219 
ประเทศสิงคโปร์มีมาตรการในการปกป้องเด็กและเยาวชนที่เป็นการเฉพาะมีการเอา

ใจใส่ในการหาที่พักท่ีเหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงการจัดการรักษาพยาบาลให้แก่เด็ก 
กรณีศึกษา220 
Wongsa เป็นหญิงสาวเผ่าอาข่า ที่อยู่ในประเทศไทย เธอถูกหลอกลวงจากนายหน้า

ค้ามนุษย์ให้เข้าไปท างานที่หาดใหญ่และถูกบังคับให้ค้าประเวณีในทางเพศ หลังจากนั้นนายหน้าที่
หาดใหญ่ส่งตัวเธอไปยังประเทศสิงคโปร์ ที่สิงคโปร์เธอได้ถูกจับตัวและถูกตั้งข้อหาว่าเข้าเมืองโดยไม่
รับอนุญาต 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวท าให้เราทราบแม้ชนกลุ่มน้อยก็ตามยังไม่รอดพ้นในการ
จับกุมตัว และยังเป็นเป้าหมายของขบวนการค้ามนุษย์ในการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากกลุ่ม

                                                           
215เรื่องเดียวกัน, หน้า 86. 
216เรื่องเดียวกัน. 
217เรื่องเดียวกัน. 
218เรื่องเดียวกัน. 
219เรื่องเดียวกัน. 
220เรื่องเดียวกัน, หน้า 87. 
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บุคคลดังกล่าว ตามตัวอย่างหญิงสาวผู้ที่ตกเป็นหยื่อถูกส่งตัวไปภายในประเทศและเวลาต่อมาเธอถูก
ส่งตัวออกไปยังประเทศหนึ่งโดยที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สุดท้ายเมื่อเธอถูกจับกุมเธอถูกตั้งข้อหาใน
การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากรัฐผู้รับซึ่งมองว่าเธอไม่ใช่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแต่มองว่าเธอคือผู้กระท า
ความผิดจึงมีความผิดตามกฎหมาย 
 
4.2  สภำพกำรบังคับตำมกฎหมำย 

 
สภาพการที่จะบังคับตามกฎหมายนั้นในภูมิภาคอาเซียนของเรายังไม่มีองค์กรที่มีการจัดตั้ง

หน่วยงานที่เป็นองค์กรกลางในการประสานงานในเรื่องการค้ามนุษย์อย่างเป็นระบบเท่าที่ควรที่จะมี
ผลบังคับใช้ทั้งสิบประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้ปฏิบัติตามและใช้มาตรฐานในการปฏิบัติตามในระดับ
เดียวกันซึ่งสามารถแยกเป็นประเด็นปัญหาที่จะวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 

 
4.2.1  องค์กรตรวจสอบของรัฐ 
ภูมิภาคของอาเซียนควรมีองค์กรในด้านการสืบสวนสอบสวนที่เป็นองค์กรอัยการของอาเซียน

เพ่ือให้ทั้งสิบประเทศใช้มาตรการในการสอบสวนในคดีที่เก่ียวข้องในด้านการค้ามนุษย์ที่เป็นมาตรฐาน
ในการสอบสวนเหมือนกันทั้งสิบประเทศในภูมิภาคเพ่ือป้องกันสภาพการสอบสวนที่ไม่เท่าเทียมกัน
แล้วให้มีการเรียกชื่อองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เช่น FBI ด้านการค้ามนุษย์ หรือ DSI ด้าน
การค้ามนุษย์เพ่ือที่จะได้มีองค์กรที่สืบสวนได้ตรงจุดมากที่สุดเพื่อประโยชน์ของเหยื่อเป็นส าคัญ 

ในกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปได้มีองค์กรตรวจสอบของรัฐที่เป็นองค์กรกลางของสหภาพ
ยุโรปในการต่อต้านการค้ามนุษย์องค์กรเหล่านั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการสืบหาแสวง
พยานหลักฐานชิ้นส าคัญเพ่ือน าตัวบุคคลที่ได้กระท าความผิดมารับโทษตามกฎหมาย องค์กรดังกล่าว
นั้นเริ่มตั้งแต่การสืบเสาะแสวงหาพยานหลักฐาน การสอบสวนชั่งน้ าหนักของพยานหลักฐานที่ได้ม า
ตลอดจนการท าส านวนสั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการรวมถึงการให้ความช่วยเหลื่อในการเป็นพยานแก่
เหยื่อหรือผู้ถูกค้า การท าหน้าที่ดังกล่าวคล้ายกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI  ของประเทศไทยแต่
มีบทบาทเป็นอย่างมากในการช่วยเหลือผู้ถูกค้าหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 

ลักษณะคดีพิเศษ หมายถึง คดีความผิดทางอาญาตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 21 ของ
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ221 ซึ่งลักษณะของคดีพิเศษที่ต้องมีการสืบสวนและสอบสวน
ตามพระราชบัญญัตินี้ได้แก่ คดีความผิดทางด้านอาญาดังนี้ 

(1)  คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
และท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ. ซึ่งคดีความผิดทางอาญาต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

ก.  คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะซับซ้อนจ าเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนและ
สอบสวนและเก็บรวบรวมหลักฐานเป็นพิเศษ 

                                                           
221พิศวาท  สุคนธพันธุ์ และณรงค์  ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 23. 
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ข.  คดีทางอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน ความมั่นคงของประเทศชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือต่อระบบ
เศรษฐกิจและระบบการคลังของประเทศชาติ 

ค.  คดีความผิดอาญาที่เก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
ง.  คดีความผิดทางอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่ส าคัญเป็นตัวการ  ผู้ใช้และ

ผู้สนับสนุน 
(2)  คดีความผิดทางอาญาอ่ืนนอกจากตามที่ กคพ. มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
จากที่ได้ศึกษาในปัจจุบันเรื่ององค์กรตรวจสอบของรัฐในประเทศไทยและภูมิภาค

อาเซียนนั้นในประเทศไทยเอง องค์กรDSI สามารถท างานได้เฉพาะในแนวรับเท่านั้นไม่ได้ท างานใน
แนวรุก เพราะว่าในมาตรา 21(1) นั้นยังไม่มีการระบุถึงความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าหญิงและเด็ก
เพราะเหตุนี้เองความมีอยู่ของDSI เทบจะไม่มีบทหน้าที่ในการช่วยเหลือป้องกันและปราบปราม
การค้าหญิงและเด็กแต่อย่างใดเลย กรมสอบสวนคดีพิเศษยังรอการออกพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์เ พ่ือท าให้คดีด้านการค้ามนุษย์เป็นคดีพิเศษ ไม่ว่าจะอยู่ ในการแก้
กฎกระทรวง การแก้บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ เพ่ือมีการรวมคดีการค้ามนุษย์เป็นคดีพิเศษเพ่ือที่จะ
สามารถช่วยเหลือเหยื่อได้ตรงจุดมากที่สุด การที่องค์กรสอบสวนคดีพิเศษสามารถท างานได้เฉพาะใน
แนวรับนั้นนับว่าเป็นข้อเสียเป็นอย่างมาก 

 
4.2.2  กำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน 
ในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

พ.ศ. 2472 เพ่ือแสดงสิทธิของรัฐบาลไทยในการที่ส่งตัวบุคคลที่ตกเป็นผู้ต้องหา หรือที่ได้กระท า
ความผิดซึ่งมีโทษทางอาญาภายในเขตอ านาจของศาลต่างประเทศให้แก่ประเทศนั้นๆ ถึงไม่มีข้อตกลง
ในสัญญาก็ตามในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งถือเป็นระเบียบและวิธีที่จะต้องมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ใน
เวลาต่อมาได้มีความร่วมมือในทางระหว่างประเทศในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยการตราเป็น
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนขึ้นมา และได้ท าสัญญากับต่างประเทศมีดังต่อไปนี้ เบลเยี่ยมในปี 
2479 สาธารณรัฐอินโดนีเซียในปี 2522 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในปี 2527 ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 
2533 สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2541222 

จากการที่ได้ศึกษากฎหมายของประเทศต่างภายในภูมิภาคอาเซียนยังมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ตามแบบที่ต้องมีตามพิธีสารที่มีความร่วมมือในรูปแบบสนธิสัญญา เช่น ราชอาณาจักรไทยกับ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็ย่อมเป็นไปตามข้อตกลงในสนธิสัญญา
ทุกประการหรือตามจารีตประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาแต่ช้านานซึ่งประเทศในอาเซียนที่ใช้รูปแบบ
ดังกล่าว เช่น ประเทศฟิลิปปินส์จะไม่มีสนธิสัญญาในเรื่องดังกล่าวแต่จะท าแบบกลุ่มประเทศคอม
มอนลอว์ที่ใช้กันอย่างเช่น ประเทศสหราชอาณาจักรและกลุ่มประเทศแถบแองโกอเมริกาโดยผ่านทาง
ผู้น าทางการทูตสองรัฐหรือประเทศติดต่อทางกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือเจรจาส่งผู้ร้ายข้ามเดน 

                                                           
222เรื่องเดียวกัน, หน้า 122. 
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วิธีการดังกล่าวท าให้เสียเวลาเป็นอย่างมากกว่าจะมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งส่งผลกระทบต่อการเป็น
พยานหลักฐานต่างๆตามมาด้วย 

การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายประเทศไทยจะไม่นิยมส่งคนข้ามแดนตามที่บัญญัติไว้โดย
ชัดแจ้งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 7 ถ้าคนไทยท าผิดนอกราชอาณาจักรก็ย่อมจะมารับโทษ
ตามกฎหมายภายในราชอาณาจักรไทยประเทศไทยไม่อนุญาติให้คนไทยไปรับโทษนอกราชอาณาจักร
แสดงถึงการที่ประเทศไทยมีเอกราชในการน าตัวบุคคลมาลงโทษภายในราชอาณาจักรไทย 

ภูมิภาคอาเซียนทั้งสิบประเทศควรมีกรอบประสานทางอาญาในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตาม
แบบของประเทศสหรัฐอเมริกาสมควรเอาแบบอย่างเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นต้นแบบของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อที่ไม่ต้องผ่านทางการทูต หรือกระทรวงการต่างประเทศ
ที่ต้องใช้เวลารวมเดือนกว่าจะมีการตรวจสอบ การอนุมัติการเสร็จสิ้นและมีการด าเนินการส่งผู้ร้าย
ข้ามเดือนท าให้เป็นการเสียเวลาเป็นอย่างมากซึ่งประเทศไทยได้อนุวัติการกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริกามาใช้ ซึ่งปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติ มาตรา 27แห่งพระราชบัญญัตส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
พ.ศ.2551223 ได้บัญญัติรับรองถึงการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อไว้ในมาตรา25 แรกนั้นให้อ านาจแก่ “ 
เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีอ านาจจับกุมบุคคลดังกล่าวสอบถามบุคคลนั้นว่าจะยินยอมให้ส่งข้ามแดนหรือไม่ ”  
ส่วนในกรณีของบุคคลจะใช้วิธีการแบบย่อก็ปรากฎตามวรรคสองในมาตรา27 ต้องมีการแสดงความ
ยินยอมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและต้องน าตัวบุคคลไปที่ศาลเพ่ือที่จะให้ศาลได้ตรวจสอบความ
ยินยอมดังกล่าว ความยินยอมดังกล่าวถ้าได้กระท าต่อหน้าศาลแล้วไม่สามารถเพิกถอนได้ (วรรค
สาม)224 ซึ่งนับได้ว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยที่ยอมรับอนุวัติการกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
มาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในของประเทศไทยจึงสมควรอย่างยิ่งที่ภูมิภาคอาเซียนทั้งสิบประเทศต้อง
อนุวัติการเป็นกฎหมายภายในของภูมิภาคอย่างยิ่ง 

 
4.3  องค์กรในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและองค์กรด้ำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์ 

 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์นั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานใน

ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้งานในการต่อต้านการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วย
เหตุผลที่ภาคธุรกิจมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอในการมาสนับสนุนจัดตั้งกองทุนเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
เหยื่อการค้ามนุษย์ที่เพียงพอประกอบผู้ถูกค้าเองยังมีความหวาดกลัวและไม่เชื่อมั่นในศักยภาพของ
ภาครัฐที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกค้าได้ ในการที่จะแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ได้ตรงจุดนั้นยัง
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมในการประสานงานตั้งแต่ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง 
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ต ารวจ ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรเอกชนด้วย
เพ่ือให้งานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งเป็น
ประเด็นที่จะต้องแยกวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

                                                           
223พรชัย  ด่านวิวัฒน์, กฎหมำยอำญำระหว่ำงประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพ: วิญญูชน, 

2551), หน้า 61. 
224เรื่องเดียวกัน. 
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4.3.1  ด้ำนแหล่งเงินทุนของภำคธุรกิจ 
ในภูมิภาคอาเซียนควรมีแหล่งเงินทุนที่เป็นของภาคธุรกิจที่เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในการ

บรรลุผลของการปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เพราะภาคธุรกิจมีก าลังทรัพย์ที่มาก
พอที่จะมาช่วยในเรื่องการค้ามนุษย์ทั้งทางการช่วยเหลือในด้านให้ที่พักอาศัยของเหยื่อ การฝึกอาชีพที่
เพียงพอส าหรับเหยื่อที่ก้าวออกจากสถานที่กักกัน เหมือนสหภาพยุโรปที่มีแหล่งเงินทุนเข้ามาช่วยใน
ด้านการช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่เพียงพอรวมถึงแหล่งเงินทุนที่ช่วยเหลือแก่เหยื่อที่เกิดจาก
ขบวนการค้ามนุษย์ที่สามารถน าเงินจากการจับกุมความผิดจากการฟอกเงินรวมถึงความผิดต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มาช่วยเหลือจัดตั้งเป็นกองทุนส าหรับเหยื่อในความผิดฐานการค้ามนุษย์
เพ่ือให้เหยื่อสามารถกลับไปด าเนินชีวิตตามปกติได้โดยสวัสดิภาพ ซึ่งเงินจากกองทุนดังกล่าวสามารถ
น าไปใช้ในการจ้างบุคลากรมาฝึกอาชีพให้แก่บุคคลที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในระหว่างที่อยู่ใน
สถานที่กักกันคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์ 

จากการที่ได้ศึกษากฎหมายของประเทศไทยตามบันทึกร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ 
เหตุผลส าคัญที่ควรมีการจัดตั้งกองทุนดังต่อไปนี้ 

“เนื่องจากงานสืบสวนสอบสวนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแหล่งเงินทุนจากกองทุนเข้า
มาช่วยเพราะถือว่าเป็นกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นที่ส าคัญที่สุด ถ้างานสอบสวนล้มเหลว การ
ฟ้องร้องคดีต่อศาลก็ย่อมมีความล้มเหลวตามมาด้วยเช่นกัน ส่งผลกระทบด้านสิทธิเสรีภาพต่อ
ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยงานรวบรวมพยานหลักฐานในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด
ในการเอาตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ พนักงานสอบสวนหรือต ารวจผู้ที่รับผิดชอบต้องมีค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่การเริ่มด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานของคดีจนคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
ซึ่งค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถเบิกจากทางราชการได้หรือเบิกได้แต่มีความล่าช้าอันท าให้งานไม่มี
ความคล่องตัว และในสถานการณ์คดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มีจ านวนมากมายจึงจ าเป็นต้องมี
ค่าใช้จ่ายในแต่ละคดีเป็นจ านวนมากตามไปด้วย 

ดังนั้นจึงได้ก าหนดให้มีกองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เพ่ือสนับสนุนและ
พัฒนางานด้านการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา225 

เมื่อประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนได้รวมเป็นประชาคมอาเซียนแล้วควรที่จะมีกองทุนด้าน
การสืบสวนและสอบสวนเหมือนสหภาพยุโรปที่มีการจัดดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์
ในภูมิภาคซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือในการจัดตั้งจากประเทศต่างๆภายในภูมิภาคในด้านการเงิน
และด้านการช่วยเหลือเหยื่อในด้านต่างๆ 

 
4.3.2  ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
ในด้านข้อมูลข่าวสารในภูมิภาคอาเซียนควรที่จะมีการจัดท าเว็ปไชค์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า

มนุษย์เมื่อในปี ค.ศ.2015 ประเทศต่างๆในอาเซียนได้รวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนแล้วสมควร
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบระเบียบยิ่งขึ้นมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ในภาษาท่ีเหยื่อการค้ามนุษย์สามารถเข้าถึงได้ การระบุผู้ที่ตกเป็นเหยื่อดังเช่นในสหภาพ

                                                           
225พิศวาท  สุคนธพันธุ์ และณรงค์  ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 23. 
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ยุโรปที่มีบัตรประจ าตัวของบุคคลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเพ่ือที่จะได้รู้ข้อมูลว่าบุคคลใดตกเป็นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์เพ่ือที่จะหาแนวทางมาตรการมาคุ้มครองเหยื่อรวมถึงจะได้ทราบว่าเหยื่ออยู่ในการ
ด าเนินคดีขั้นตอนใดของศาล และรวมถึงได้มีการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ในสหภาพยุโรปได้
มีการจัดท าเว็ปไชค์ที่ให้การช่วยเหลือและด าเนินการแก่เหยื่อของการค้ามนุษย์ 

ในภูมิภาคอาเซียนสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดท าเว็ปไชค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลในด้าน
การค้ามนุษย์ที่เป็นของภูมิภาคอาเซียนทั้งสิบประเทศทั้งในมาตรการช่วยเหลือเหยื่อ บัตรประจ าตัว
เหยื่อถือเป็นเรื่องที่จ าเป็นมากที่อาเซียนควรที่จะเอาแบบอย่างสหภาพยุโรปเป็นอย่างมากเพราะถ้ามี
บัตรประจ าตัวเหยื่อแล้วจะได้ให้ความช่วยเหลือที่ตรงวัตถุประสงค์มากที่สุด  ในปัจจุบันภูมิภาค
อาเซียนยังไม่มีการให้ข้อมูลข่าวสารของอาเซียนในการต่อต้านการค้ามนุษย์รวมถึงในเรื่องบัตร
ประจ าตัวของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อแต่อย่างใดนับว่าเป็นข้อเสียของภูมิภาคอาเซียน 

 
4.3.3  ด้ำนกลไกกำรประเมินและตรวจสอบ 
ในด้านกลไกการประเมินและตรวจสอบภูมิภาคอาเซียนควรมีมาตรการด้านกลไกในการ

ประเมินเหยื่อการค้ามนุษย์หลังจากที่เหยื่อกลับไปอยู่ในสังคมรวมถึงในการติดตามประเมินเหยื่อ
เหมือนดังเช่นสหภาพยุโรปที่มีกลไกในการติดตามประเมินเหยื่อทุกหกเดือนเพ่ือที่จะให้เหยื่อได้
กลับไปด าเนินชีวิตตามปกติสุขภายหลังเหยื่อได้หลุดวงโคจรการค้ามนุษย์ไปแล้ว เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจแก่เหยื่อของการค้ามนุษย์ที่จะได้รับความปลอดภัยปราศจากการท าร้ายจากขบวนการค้ามนุษย์
และไม่มาตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์อีกครั้งหนึ่งรวมถึงเป็นผู้ชักจูงบุคคลอ่ืนให้มาตกเป็นผู้ถูกค้า 

จากการที่ได้ศึกษามาตรการประเมินเหยื่อก่อนที่จะส่งเหยื่อกลับไปยังภูมิล าเนาเดิมส าหรับ
เหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กหรือหญิงต่างด้าวซึ่งตกเป็นเหยื่อของการค้าหญิงและเด็กกลับไปยัง
ประเทศนั้นได้มีก าหนดมาตรการดังนี้ ในการสอบปากค าเบื้องต้น การสืบสวน และการสอบสวนและ
การสืบพยานในศาลจะต้องรีบด าเนินการให้เสร็จโดยเร็วและส่งเด็กและหญิงต่างด้าวกลับประเทศ
โดยเร็ว ถ้ามีการกักตัวหญิงและเด็กไว้ระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือจะติดตามผู้กระท าความผิดมาลงโทษตาม
กฎหมาย ก็สามารถกระท าได้แต่ต้องรีบด าเนินการโดยไม่ชักช้า และจะต้องให้เด็กและหญิงที่เป็นคน
ต่างด้าวนั้นอยู่ในความดูแลของสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะห์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
หรือสถานสงเคราะห์ของภาคเอกชนที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการให้การรับรองไว้ และให้
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าที่ประสานงานกับประเทศที่จะส่งตัวเด็กและหญิงต่างด้าวกลับไปยัง
ภูมิล าเนา โดยต้องให้ประสานสถานทูต ด่านตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน
ของประเทศต้นทางให้มารับตัว226 

ในบางครั้งก่อนที่เหยื่อจะถูกส่งกลับประเทศต้องมีการประเมินความเสี่ยงของเหยื่อก่อนเสมอ
ซึ่งประกอบไปด้วยเหตุผลหลายประการ เช่นการที่จะต้องสืบหาครอบครัวของเหยื่อ (ในกรณีเหยื่อที่
เป็นเด็กที่ต้องการความคุ้มครอง) การประเมินในด้านของครอบครัวเหยื่อของเด็กที่จะส่งเด็กกลับไป
อยู่ด้วย การที่จะต้องมีการตรวจสอบสัญชาติของประเทศต้นทางว่าเหยื่อมีสัญชาตินั้นหรือไม่ 

 

                                                           
226เรื่องเดียวกัน, หน้า 63. 
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กรณีศึกษาของด.ญ.เอ 
เด็กหญิงเอเดินทางจากประเทศเพ่ือนบ้านของประเทศไทยประเทศหนึ่งก่อนอายุ 10 ปี ได้ตก

เป็นเหยื่อของการค้าเด็กและได้รับความช่วยเหลือ ปรากฎว่า เด็กคนนี้ได้อยู่ในสถานดูแลของประเทศ
ไทยมาเป็นเวลาสองปี จากการสอบถามได้ความว่า เหตุที่เด็กยังอยู่ในประเทศไทยเนื่องมาจากสาเหตุ
ที่ว่า ถ้าส่งตัวเด็กกลับไปอยู่กลับครอบครัวอาจท าให้เด็กไม่มีความปลอดภัยเท่าที่ควร เพราะจากการ
บอกเล่าของเด็ก เขาเคยถูกบุคคลใกล้ชิดภายในครอบครัวล่วงละเมิดทางเพศมาก่อน นอกจากนี้ใน
ประเทศต้นทางยังไม่มีสถานที่เหมาะสมที่ให้ความช่วยเหลือเด็กอย่างเพียงพอแต่อย่างใด227 

จากตัวอย่างข้างต้นผู้ท าการวิจัยมีความเห็นว่าสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาสถานที่พักพิงที่
เหมาะสมในประเทศต้นทางให้แก่เหยื่อที่เป็นเด็กที่เพียงพอและการได้รับค าปรึกษาด้านต่างที่
เกี่ยวข้องกับเด็กโดยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยารวมกันเพ่ือประโยชน์สูงสุดจะบังเกิดแก่เด็ก
เป็นส าคัญก่อนที่เด็กจะกลับไปด าเนินชีวิตตามปกติสุขในครอบครัวของเด็กเอง 

ใน KH-TH MOU ได้มีการพูดถึงการส่งเหยื่อกลับประเทศในลักษณะให้ค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของเหยื่อเป็นส าคัญมากกว่าที่จะส่งเหยื่อกลับโดยค านึงถึงการให้ส่งกลับโดยเร็ว ซึ่งปรากฏในข้อ 
16 และ17 ดังนี้ 

ข้อ 16  (ก)  เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเรื่องการส่งกลับประเทศจะใช้ช่องทางการติดต่อ
ทางการทูตในการแจ้งภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งถึงการเตรียมการส่งเด็กและหญิงที่ถูกค้ากลับประเทศ
เป็นการล่วงหน้า 

(ข)  การส่งเด็กและหญิงที่ถูกค้ากลับประเทศจะเตรียมการและปฏิบัติโดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบุคคลเหล่านั้น 

(ค)  เด็กและหญิงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าจะไม่ถูกส่งออกนอกประเทศ
การส่งเด็กและหญิงที่ตกเป็นเหยื่อกลับประเทศจะด าเนินการโดยสอดคล้องกับความข้างต้น 

ข้อ 17  (ก)  ภาคีคู่สัญญาจะจัดตั้งจุดประสานงานเพ่ือด าเนินกระบวนการส่งเด็ก
และหญิงท่ีค้ากลับประเทศ 

(ข)  จุดประสานงานจะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากภาคี
คู่สัญญา 

(ค)  จุดประสานงานจะปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
1)  เตรียมการส่งกลับเด็กและหญิงที่ถูกค้า 
2)  ด าเนินการส่งกลับเด็กและหญิงที่ถูกค้าตามท่ีได้เตรียมการไว้ 
3)  ให้ความปลอดภัยแก่เด็กและหญิงที่ถูกค้าในระหว่างกระบวนการ

ส่งกลับประเทศ 
ในข้อ 16 (ข) การส่งเด็กและหญิงกลับประเทศต้องค านีงถึงความปลอดภัยของเด็ก

และหญิงเป็นหลัก ประเทศปลายทางมีสิทธิที่จะยังไม่ส่งเหยื่อกลับ ถ้ามีความเห็นว่า shelters ซึ่งอยู่
ในประเทศต้นทางยังไม่มีความพร้อมในการให้ความคุ้มครองแก่เหยื่อ การตัดสินใจที่จะอยู่เพ่ือการ

                                                           
227เรื่องเดียวกัน, หน้า 64. 
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เป็นพยานในศาลของเหยื่อ หรือการเลือกที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางย่อมขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของเหยื่อเป็นหลัก 

ใน COMMIT MOU ได้มีการกล่าวถึงการส่งเหยื่อกลับอย่างปลอดภัยไว้ในข้อที่ 20 
ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ “Ensuring cross-border cooperation in the safe return df trafficked 
persons…”228 โดยไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องมีการส่งตัวเหยื่อกลับประเทศต้นทางภายในระยะเวลาใด 

ตามหลักนี้ประเทศต้นทางและประเทศปลายทางควรหารืออย่างเป็นทางการว่าจะ
ส่งตัวเหยื่อกลับประเทศภายในระยะเวลาใด และควรมีข้อยกเว้นของหลักการนี้ว่าอย่างไร 

ในความร่วมมือ KH-TH ไม่มีการพูดถึงการน าเหยื่อการค้าหญิงและเด็กข้ามประเทศ
กลับมาเป็นพยานในคดีไว้โดยตรง ในข้อ 12 ของความร่วมมือ KH-TH ได้มีการก าหนดเพียงว่า 

(ก)  ภาคีคู่สัญญาจะส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในกระบวนการทางศาลต่อ
การค้ามนุษย์ อาทิ การด าเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ข้ามชาติ การจัดการส่งผู้ร้ายข้ามแดนความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(ข)  ภาคีคู่สัญญาจะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งมาตรการความ
ช่วยเหลือในทางกฎหมายที่กว้างที่สุดในการสืบสวน การสอบสวน การด าเนินคดี และกระบวนการ
ทางศาลเกี่ยวกับการค้าเด็กและหญิง รวมถึงข้อตกลงในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ได้กระท า
ร่วมกัน”229 

นอกจากนี้แล้วในความร่วมมือ COMMIT MOU ไม่มีการพูดถึงการน าเหยื่อจาก
การค้าหญิงหรือเด็กข้ามชาติชาติกลับมาให้การเป็นพยานในคดีไว้แต่อย่างใด 

 
4.3.4  ด้ำนกำรชดใช้ทำงกฎหมำยและค่ำสินไหมทดแทน 
จากการที่ได้ศึกษาในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในประเทศไทยนั้นการเรียกร้องค่าสินไหมใน

ส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาจะแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อต้องฟ้องคดีทางแพ่ง
เพ่ือที่ตนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนในคดีทางแพ่งโดยตนเองการเรียกร้องค่าเสียหายสามารถฟ้อง
เชื่อมโยงกับคดีอาญาได้เฉพาะเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินเท่านั้น เช่น การลักทรัพย์ การปล้น การ
จี้ การกรรโฉก การฉ้อโกง การยักยอก และรับของโจร230 ซึ่งในคดีดังกล่าวนั้นผู้ตกเป็นเหยื่อไม่
จ าเป็นต้องเข้าร่วมในคดีอาญา แต่เป็นหน้าที่ของอัยการในการเรียกร้องให้มีการเรียกร้องทางแพ่งแก่ผู้
ที่ตกเป็นเหยื่อดังเช่นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณีที่มีการสั่งให้จ่ายค่าชดเชยหรือค่า
สินไหมทดแทน 

                                                           
228UNIA, Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking, In the 

Greater Mekong Sub-Region: Senior Officials and Ministerial Meeting Proceedings 
27-29 October 2004, Yangon, Myamar, (Bangkok: UNIA, 2004), p. 91. 

229พิศวาท  สุคนธพันธุ์ และณรงค์  ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 65. 
230ส านักงานอัยการสูงสุด, การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, 6 

สิงหาคม 2545. 



103 

ในคดีที่มีการกระท าความผิดทางอาญาต่อบุคคล ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนต้อง
กระท าในศาลแพ่งหลังจากมีการฟ้องร้องคดีทางอาญาเสร็จสิ้นลงไปแล้วข้อนี้ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง
อย่างมากในการเรียกร้องค่าสินไหมทางแพ่ง ในกรณีหญิงที่ถูกค้าส่วนใหญ่ไม่ต้องการที่จะด าเนินคดี
ต่อในทางแพ่งในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งถือเป็นจุดด้อยของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้ถูกค้าต้องไปฟ้องร้องคดีทางอาญาก่อนจึงจะมีสิทธิมาเรียกร้องคดีในทางแพ่ง ในการฟ้องร้องคดี
ทางแพ่งเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นผู้ที่ถูกค้าต้องไปเรียกร้องด้วยตนเองและเสียค่าทนายความ
ในการไปข้ึนศาลด้วยตนเองซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นรัฐไม่ได้เป็นผู้ออกให้แต่อย่างใดและไม่มีการจัดหา
ทนายความให้แก่ผู้ถูกค้าในการไปฟ้องร้องคดีในทางแพ่งแต่อย่างใด ผู้ถูกค้าเองก็มีจิตใจที่ไม่สู้ดีหนักที่
ตนจะต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายเองโดยที่รัฐไม่ให้ความช่วยเหลือแต่ประการใดแม้แต่น้อยจึงท าให้ผู้
ถูกค้าส่วนใหญ่ยังหวาดกลัวต่อการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอยู่ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่ยังไม่นิยมเรียก
ค่าเสียหายในทางแพ่ง231 

การที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หญิงหรือเด็กย่อมมีความ
ต้องการที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ที่ล่วงเกินสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมาย โดยอาศัย
สิทธิการเรียกร้องในทางแพ่งตามประมวลกฎหมายว่าด้วยเรื่องละเมิด ตามมาตรา 420,438,446 ที่มี
ใจความดังต่อไปนี้ 

มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อท าต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายเพ่ือให้เขาเสียหาย
ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี เสรีภาพ อนามัยก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้น
กระท าละเมิดจ าต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

มาตรา 438 ค่าสินไหมทดแทนที่พึงจะเรียกได้โดยสถานเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควร
แก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด 

มาตรา 446 ในกรณีที่ท าให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดี ในกรณีท าให้เขาเสียหาย
ต่อเสรีภาพก็ดี ผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความที่เสียหายอย่างอ่ืนอันมิใช่ตัว
เงินด้วยก็ได้ สิทธิเรียกร้องอันนี้โอนให้กันไม่ได้ และไม่ตกทอดไปถึงทายาท เว้นแต่สิทธินั้นจะได้รับ
สภาพกันโดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้ว 

อนึ่ง หญิงที่ต้องเสียหายเพราะผู้ใดความผิดทางอาญาเป็นทุรศีลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิโดย
ชอบด้วยกฎหมายในการเรียกร้องท านองเดียวกันนี้232 

จากการที่ได้ศึกษาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งของผู้เสียหายนั้นนับว่ามีข้อด้อย
ในการเรียกร้องด้วยเหตุผลดังนี้ 

ในประการแรกนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศไทยนั้นยังไม่มีการ
เปิดโอกาสให้พนักงานอัยการในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งแทนผู้เสียหายรวมไปในการ
ฟ้องร้องคดีทางอาญาลงโทษผู้ค้าหญิงและเด็ก ซึ่งในมาตรา 43 และมาตรา44 แห่งป.วิอาญาพูดถึงคดี
ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง หรือรับของโจรเท่านั้นยังไม่มี

                                                           
231เรื่องเดียวกัน. 
232พิศวาท  สุคนธพันธุ์ และณรงค์  ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 66. 
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ความครอบคลุมที่เพียงพอแก่คดีการค้ามนุษย์แต่อย่างใดในการให้พนักงานอัยการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน ในมาตราดังกล่าวมีใจความส าคัญว่า 

มาตรา 43 ในคดีลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โจรสลัด กรรโชก ฉ้อโกง 
ยักยอกหรือรับของโจร ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจาก
การกระท าความผิดคืน เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาก็ให้อัยการมีสิทธิในการเรียกร้อง
ทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วย 

ส่วนในมาตรา 44 ในการเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาตามมาตราก่อน พนักงานอัยการจะขอ
รวมไปกับคดีอาญาหรือจะยื่นค าร้องในระยะใดในระหว่างที่คดีอาญาก าลังพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นก็
ได้233 

ในประการที่สอง ด้วยสาเหตุที่พนักงานอัยการไม่สามารถเรียกร้องไปพร้อมกับการฟ้องร้อง
ในคดีอาญานั้น เป็นผลสืบเนื่องท าให้เหยื่อต้องฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งโดยล าพังซึ่ง
ประกอบด้วยเหตุผลหลายประการ ดังที่ปรากฏในข้อเขียนที่ว่า 

“ ผู้เสียหายที่จะใช้สิทธิเรียกร้องในทางแพ่งยังต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ 2.5 
ของทุนทรัพย์ที่ฟ้อง ซึ่งความเสียหายที่ผู้ค้ามนุษย์จะได้รับ โดยทั่วไปเป็นความเสียหายต่อร่างกาย 
จิตใจ และความเสียหายที่ไม่อาจประเมินเป็นตัวเงินได้  ในขณะที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีความ
ยากจนเป็นอย่างมาก โอกาสที่จะเรียกร้องค่าเสียหายให้คุ้มกับความเสียหายมีโอกาสที่เป็นไปได้น้อย
มาก ซึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลตามมาด้วย ถึงแม้ผู้เสียหายจะได้ขอการด าเนินคดีอย่างคนอนาถก็
ตาม นอกจากนั้นแล้วผู้เสียหายยังต้องมีการว่าจ้างทนายความเพ่ือมาว่าความให้แก่ตน ในกรณีของ
เด็กต่างชาตินั้นในทางปฏิบัติต้องให้บิดามารดาหรือผู้ใช้อ านาจปกครองตามกฎหมายมาด าเนินคดี
แทน โดยส่วนมากบิดาและมารดาของเด็กดังกล่าวมักมีภูมิล าเนาในประเทศต้นทาง ไม่สามารถมา
ด าเนินการแทนได้ การร้องขอให้ศาลตั้งผู้แทนเพ่ือเป็นการเฉพาะคดีนั้นนับได้ว่าเป็นการเพ่ิมขั้นตอน
ให้มากขึ้นยิ่งขึ้น”234 

ในการให้เหยื่อต้องฟ้องร้องคดีอีกอาจท าให้เหยื่อต้องพูดถึงเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งจะ
เป็นการทรมาณจิตใจของเหยื่อเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเหยื่อที่ถูกกระท าในทาง
เพศเหยื่อส่วนใหญ่จะเสียขวัญเป็นอย่างมากและหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง ถึงแม้ว่าในประมวล
กฎหมายป.วิอาญา มาตรา 47 มีสาระส าคัญว่า ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่ง ศาลจ าต้องถือข้อเท็จจริง
ในส่วนของค าพิพากษาตามที่ปรากฎในส่วนคดีอาญา และในมาตรา 42 แห่งป.วิอาญา ซึ่งมี
สาระส าคัญว่า ในการพิจารณาคดีส่วนแพ่ง ถ้าพยานหลักฐานที่น าสืบแล้วในคดีส่วนอาญายังไม่
เพียงพอศาลสามารถเรียกพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมอีกก็ย่อมกระท าได้235 

                                                           
233เรื่องเดียวกัน, หน้า 67. 
234ศรัญญา  จันทร์ช่วย, โครงการความเสมอภาคชายหญิงในกระบวนการยุติธรรม, สิทธิของ 

ค าเอ้ือยสิทธิทางแพ่งของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ไม่ควรถูกละเลย, วำรสำร UNIAP 1 (มกราคม 
– มีนาคม 2548): 5-7. 

235พิศวาท  สุคนธพันธุ์ และณรงค์  ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 68. 
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ข้อโต้แย้งข้างต้นน่าจะได้รับการแก้ไขมากยิ่งขึ้น ในมาตรา 29 แห่งร่างพระราชบัญญัติค้า
มนุษย์ ร่างมาตราดังกล่าวบัญญัติว่า 

“ในกรณีที่ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายที่สูญเสียไป
เนื่องจากการกระท าความผิดฐานการค้ามนุษย์ เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาก็ให้เรียก
ทรัพย์สินหรือค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายที่สูญเสียไปแทนผู้เสียหาย 

การเรียกทรัพย์สินค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง พนักงานอัยการจะขอไปรวมกับ
คดีอาญาหรือจะยื่นค าร้องในระยะใดระหว่างที่คดีอาญาก าลังพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นก็ได้ ค า
พิพากษาในส่วนที่เรียกทรัพย์สินหรือค่าตอบแทน หรือค่าเสียหายให้รวมเป็นส่วนหนึ่งแห่งค าพิพากษา
ในส่วนคดีอาญา 

คดีเรื่องใดถึงแม้ว่าได้ฟ้องร้องทางอาญาแล้ว ก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่ฟ้องในทางแพ่งอีก 
ในการยื่นค าฟ้องและด าเนินกระบวนการพิจารณาเพ่ือเรียกร้องทรัพย์สินหรือค่าตอบแทน

หรือค่าเสียหายที่สูญเสียไปเนื่องจากการกระท าความผิดฐานการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
ผู้เสียหายได้รับการยกเว้นไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียม”236 

ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวนับได้ว่าเป็นข้อดีแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นอย่าง
มากเพราะมีการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาล ด้วยเหตุผลที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นอกจากจะ
เป็นผู้ที่ถูกกระท าแล้ว ส่วนใหญ่ยังมีฐานะที่ยากจนเป็นอย่างมาก 

ในการช่วยเหลือของภาครัฐในการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงองค์กรเอกชนได้มีความ
พยายามที่จะช่วยเหลือเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหายโดยอาศัยการเรียกร้องผ่านทาง พ .ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งท าได้ระดับหนึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดีต่อผู้เสียหายที่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
ได้ในปัจจุบัน237 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                           
236ฐาน  ธนชัยวิวัฒน์, กฎบัตรกฎหมำยเล่ม 3 กำรค้ำมนุษย์ (กรุงเทพมหานคร: สูตรไพศาล, 

2550), หน้า 130-131. 
237เรื่องเดียวกัน, หน้า 69. 
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บทที่ 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1   บทสรุป 

 
ในปัจจุบันมหัตภัยในรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติยังเป็นปัญหาที่หลายประเทศในทั่วโลกยังต้อง

เผชิญอยู่แม้กระทั่งประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนของเรายังต้องหาวิธีต่างๆมาช่วยกันแก้ปัญหานี้สืบ
เนื่องมาจากปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ไม่สามารถเกิดได้ในบริเวณอาณาเขตประเทศ
ใดประเทศหนึ่งได้เท่านั้นยังส่งผลกระทบไปยังภูมิภาคอ่ืนลุกลามไปอีกมากมายซึ่งโยงใยเป็นลูกโซ่ไปสู่
อาชญากรรมข้ามชาติประเภทอ่ืน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการฟอกเงิน และส่งผลกระทบต่อด้าน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐเป็นอย่างยิ่ง ด้านการศึกษา ด้านสังคม การค้ามนุษย์นับว่าเป็นปัญหา
ใหญ่ที่หลายภูมิภาคทั่วโลกต้องร่วมมือการอย่างจริงในการแก้ปัญหากับสถานการณ์ที่ยังต้องเผชิญอยู่จะ
เห็นได้จากการที่องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักและให้ความส าคัญแก่อาชญากรรมข้ามชาติโดยในปี 
ค.ศ.2000 องค์การสหประชาชาติได้มีการออกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยอนุสัญญาอาชญากรรมข้าม
ชาติไว้และได้มีพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กซ่ึงเป็นส่วนเสริมของอนุสัญญา
ดังกล่าวไว้แนบท้ายและมีค านิยามที่ครอบคลุมที่มากขึ้นตามนิยามในมาตรา 3 ไว้อย่างรัดกุมเพ่ือปกป้อง
เหยื่อคุ้มครองเหยื่อจากการขบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงการคุ้มครองมาตรการด้านอ่ืนที่ส าคัญแก่เหยื่อ อนึ่ง
แม้แต่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเองที่เป็นรากฐานของกฎหมายระหว่างประเทศยังให้ความส าคัญในเรื่อง
ดังกล่าวไว้โดยได้มีการบัญญัติเรื่องการค้าทาสไว้ในบทบัญญัติมาตรา 4 ซึ่งมีใจความว่าการค้ามนุษย์และ
การค้าทาสในทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด เพราะถือได้ว่าการค้าทาสในทุกรูปแบบเป็นการ
กระท าที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงอย่างยิ่งจะให้มีการกดขี่ข่มเหงด้วยเหตุที่ไม่เป็นธรรม
ย่อมกระท าการมิได้ ในด้านกฎกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางด้านการเมืองและพลเมืองก็มีการ
กล่าวไว้ในลักษณะท านองเดียวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนว่าการค้าทาสมนุษย์ในทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่
มนุษย์จะกระท าต่อมนุษย์ในลักษณะที่กดข่ีข่มเหงโดยไม่เป็นธรรมมิได้โดยเด็ดขาด เพราะทุกคนล้วนมี
ศักดิ์และศรีของความเป็นมนุษย์อยู่ ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับที่ย่อมไม่สนับสนุนให้มี
การค้าทาสแรงงานแต่อย่างใดซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศท่ีมีฐานะทางเศรษกิจที่อยู่ในระดับต่ าที่
ประชาการในรัฐหรือดินแดนนั้นต้องการมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นจึงต้องพยายามดิ้นรนในทุกรูปแบบที่จะอพยพ
มาสู่ประเทศที่ร่ ารวยในประการนี้เองจึงเริ่มต้นเข้าสู่มหันตภัยของการค้ามนุษย์โดยที่ผู้ตกเป็นเหยื่อหรือผู้
ถูกค้าอาจจะไม่ทันรู้ตัว แรงผลักดันจากครอบครัวในชนบทสู่สังคมเมืองที่มีความเจริญกว่าก็ย่อมจะเป็น
แรงจูงใจของเด็กและผู้หญิงหลายคนในชนบท 
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และถูกชักชวนจากคนในหมู่บ้านมาประกอบอาชีพในลักษณะแม่เล้าต่อไปและจะวงเวียน
เป็นวัฏจักรเป็นอย่างนี้เรื่อยไปตราบใดที่ความเท่าเทียมกันของบุคคลในทางสังคมในชนบทกับสังคมใน
เมืองที่มีความเหลื่อมล้ าที่แตกต่างเป็นอย่างมากจึงน าสู่ซึ่งปัญหาส าคัญของการค้ามนุษย์ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนที่จะต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วนของสังคมร่วมมือกันอย่างจริงจังในการ
แก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาค 

ในระดับภูมิภาคอาเซียนนั้นกฎหมายที่ถือเป็นแม่บทมีเพียงปฏิญญาอาเซียนเพ่ือต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กซึ่งต่อท้ายปฏิญญาฮานอยเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์นับว่ าเป็นกฎหมาย
กลางที่มีอยู่เพียงฉบับเดียวที่จะยับยั้งมหัตภัยความร้ายแรงของอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้า
มนุษย์ซึ่งนับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์ได้โยงใยไปสู่อาชญากรรมประเภทอ่ืนนั้น 
ปฏิญญาของภูมิภาคดังกล่าวที่ถือเป็นกฎหมายแม่บทไม่สามารถที่จะบังคับการได้ทั่วถึงทั่งสิบประเทศ
ในภูมิภาคอย่างแน่นอน ในปฏิญญาอาเซียนดังกล่าวไม่มีการก าหนดค านิยามของการค้ามนุษ์รวมถึง
มาตรการในการให้ความคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์แต่อย่างใด ถึงกระนั้นก็ตามในอาเซียนยังได้มี
ความร่วมมือในทางระหว่างรัฐต่อรัฐในรูปแบบ (MOU) ซึ่งยังไม่มีความครอบคลุมทั้งสิบประเทศที่จะ
สามารถใช้การได้ทั่วถึงแต่อย่างใด อาเซียนจึงต้องผนึกก าลังที่แก้ไขปัญหาที่ภูมิภาคต้องเผชิญอยู่ด้วย
การอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมเพ่ือที่จะหาแนวทางความร่วมมือในระดับพหุภาคีหรือ
สัญญาหลายฝ่ายขึ้นมาเพ่ือที่จะยับยั้งปัญหาดังกล่าวในรูปแบบอนุสัญญาภายในภูมิภาคขึ้นมาและ
ออกกฎหมายระดับรอง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกาขึ้นมา เหมือนที่
องค์การสหประชาชาติและสหภาพยุโรปได้มีความร่วมมือดังกล่าวและให้ประเทศทั้งสิบประเทศใน
ภูมิภาคได้มีการลงนามและการให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาและพิธีสารดังกล่าวซึ่งจะช่วยยับยั้งปัญหาที่
เกิดขึ้นได้อย่างแน่แท้ ในอนุสัญญาและพิธีสารดังกล่าวกล่าวต้องมีการก าหนดความคุ้มครองที่รัดกุม
ส าหรับเหยื่ออย่างเพียงพอและมาตรการในการได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆแก่เหยื่อที่จ าเป็น
เพ่ือที่จะให้เหยื่อสามารถจะกลับมาด ารงชีวิตได้ตามปกติภายหลังจากเหยื่อได้หลุดพ้นจากขบวน
การค้ามนุษย ์

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

 
5.2.1  ข้อเสนอแนะเรื่องควำมไม่เป็นธรรมและเอกภำพของกฎหมำย 
จากรายละเอียดที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่แล้ว ในเรื่องสภาพการบังคับตามกฎหมายของ

ภูมิภาคอาเซียนนั้นยังไม่มีความร่วมมือที่เพียงพอในภูมิภาคที่จะสามารถมาแก้ไขปัญหาความร้ายแรง
ของอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการค้ามนุษย์ได้มีเพียงปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์ และ
ความร่วมมือในระดับรัฐต่อรัฐในรูปแบบ (MOU) ของภูมิภาคที่ยังไม่มีความครอบคลุมและเพียงพอมา
เยี่ยวยาแก่เหยื่อการค้ามนุษย์ทั้งมาตรการในทางกฎหมายและมาตรการด้านอ่ืนที่ส าคัญผู้ท าการศึกษา
วิจัยจึงใคร่ขอเสนอมาตรการดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความเข้าใจซึ่งแยกเป็นประเด็นดังนี้ 

1)  ภูมิภาคอาเซียนสมควรเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีอนุสัญญาในระดับภูมิภาคที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และมีกฎหมายระดับรองลงมารองรับ เช่น พระราชก าหนด พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวงต่างๆเพ่ือที่จะมาบัญญัติรองรับอนุสัญญาเพ่ือที่จะมาแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
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ข้ามชาติ ผู้ท าการศึกษามีความเห็นว่าสมควรกระท าตามแบบของสหภาพยุโรปที่มีอนุสัญญาของ
สหภาพยุโรปเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ที่มีความร่วมมือของประเทศทั้งหลายในภูมิภาคและได้มีการ
บัญญัติมาตราที่เกี่ยวข้องในเรื่องการค้ามนุษย์ไว้ในบทบัญญัติมาตรา 5 อนุสัญญาเพ่ือต่อต้านการค้า
มนุษยข์องประชาคมยุโรปและประเทศทั้งหลายในสหภาพก็มีการลงนาม การให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา
รับรู้ถึงการเกิดมีข้ึนของอนุสัญญาและท าให้สภาพการบังคับเอาบุคคลที่กระท าความผิดในฐานการค้า
มนุษย์มาลงโทษตามกฎหมายได้โดยราบรื่นและมีความรวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง 

เมื่ออาเซียนได้รวมเป็นประชาคมอาเซียนอนุสัญญาอาเซียนจะต้องมีมาตรฐานที่เป็น
เอกภาพและเป็นกลางอย่างแน่แท้ เพราะประเทศต่างๆภายในภูมิภาคจะต้องใช้ระดับมาตรฐานทาง
กฎหมายในระดับเดียวกันกฎหมายตัวเดียวกันมีการแลกเปลี่ยนซึ่งข้อมูลระหว่างกันและการเปิด
ประชาคมร่วมกันนับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีท่ีจะมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมภายในภูมิภาค 

2) ภูมิภาคอาเซียนสมควรมีค าจ ากัดความของค าว่า “เหยื่อ” ที่เพียงพอและมี
ความครอบคลุมเหยื่อที่เป็นเพศชายด้วยเพราะในปัจจุบันเหยื่อท่ีเป็นเพศชายยังต้องการคุ้มครองใน
เรื่องนี้เช่นกันซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคไม่มีการก าหนดความคุ้มครองให้แก่เหยื่อการค้ามนุษย์ที่
เป็นเพศชายทีเพียงพอและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกบัญญัติไว้โดยเฉพาะในอนุสัญญาและ
กฎหมายระดับรองที่ออกมารองรับกฎหมายแม่บทของภูมิภาค ถ้ามีการก าหนดบทนิยามทีช่ัดเจนจะ
ได้ทราบถึงสิทธิของเหยื่อทีพ่ึ่งจะได้รับสิทธิในด้านที่เพียงพอ 

ค านิยามของเหยื่อในอนุสัญญา เหยื่อ ควรมีความครอบคลุมถึงบุคคลทุกคนที่ได้รับ
ความเสียหายทั้งทางร่างกาย สภาพจิตใจในการกระท าผิดทางอาญาขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่มีความครอบคลุมถึงในทุกรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติ 

ภูมิภาคอาเซียนควรมีการจ าแนกเหยื่อการค้ามนุษย์ออกจากกันทั้งเพศหญิง เพศ
ชาย และเด็กรวมถึงการแยกผู้ที่กระท าความผิดออกจากเหยื่อดั่งเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะจะ
ได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อและคุ้มครองเหยื่อได้ตรงวัตถุประสงค์มากที่สุดรวมถึงการคัดแยกเหยื่อใน
ระหว่างการอยู่ในสถานที่พักพิงของเหยื่อเพ่ือจะได้ลดปัญหาในระหว่างที่อยู่ในสถานที่พักพิงรวมถึงให้
ความส าคัญแก่เหยื่อที่เป็นเพศชายด้วยเพราะประเทศต่างๆยังไม่ให้ความส าคัญแก่เหยื่อที่เป็นเพศชาย
ที่เพียงพอแต่อย่างใดซึ่งในอาเซียนควรจะมีกรอบประสานแยกเหยื่อที่เป็นเพศชายให้อยู่ในสถานที่พัก
พิงของเหยื่อก่อนที่เหยื่อจะถูกส่งตัวกับประเทศที่เหยื่อมีภูมิล าเนาอยู่ 

3)  ในอนุสัญญาควรมีมาตรการก าหนดให้แก่เหยื่อการค้ามนุษย์ได้รับถึงสิทธิในด้าน
ต่างๆที่พึงจะได้รับ เช่น มาตรการฝึกอบรมด้านอาชีพ มาตรเยี่ยวยาแก่เหยื่อการค้ามนุษย์หลังกลับไป
ด ารงชีวิตตามปกติในสังคม มาตรการทางด้านกฎหมายและด้านอ่ืนที่ส าคัญต่อเหยื่อหรือผู้ถูกค้า 
รวมถึงมาตรการที่ให้เหยื่อมีสิทธิได้พบนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ด้วยในการได้รับค าปรึกษาใน
ด้านต่างๆเพราะเหยื่อส่วนใหญ่ที่ถูกค้าไม่ได้ยินยอมด้วยประการทั้งปวง และยังหวาดกลัวต่อสิ่งรอบ
ข้างอยู่เพื่อให้เหยื่อสามารถกลับไปด าเนินชีวิตตามปกติสุขและไม่ให้มาอยู่ในวงโคจรของการค้ามนุษย์
อีก รวมถึงการเป็นแม่เล้าอีกครั้ง 

4)  มาตรการคุ้มครองเหยื่อประเทศไทยและอาเซียนควรมีมาตรการในการออกวีซ่า
ให้แก่เหยื่อของการค้ามนุษย์อย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการออกวีซ่าประเทศ T ให้แก่ผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ซึ่งบุคคลที่ถือวีซ่าประเภทดังกล่าวนั้นจะได้รับความคุ้มครองในด้านสังคม 
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ในการให้ที่พักพิงอาศัยตลอดจนการรักษาในการเป็นพยานในศาล การฝึกอบรมด้านอาชีพ การดูแล
ด้านสุขภาพและการฟ้ืนฟูสภาพทางจิตใจ เหยื่อที่ได้ถือวีซ่าดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐที่ให้
ความช่วยเหลือ บุคคลที่ถือวีซ่า T จะได้การให้ความช่วยเหลือตลอดจนการป้องกันจากการถูกแก้แค้น
ในการเป็นพยานหลักฐานในศาล ภูมิภาคของเราสมควรมีกรอบประสานในการออกวีซ่าประเภท
ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งเพ่ือที่จะได้ให้การช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ภายในภูมิภาคร่วมมือกันอย่าง
เป็นระบบทั้งสิบประเทศ 

5)  ภูมิภาคอาเซียนควรมีหลักประสานการคุ้มครองพยานในศาลแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
ดังเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหลักการคุ้มครองพยานในศาลเพ่ือป้องกันการถูกแก้แค้นมาตรการ
ดังกล่าวรวมถึงการเปลี่ยนตัวตนรูปพรรณ ที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่าย การเดินทาง ความช่วยเหลือทาง
การเงิน ความช่วยเหลือในด้านการฝึกฝนอาชีพ รวมถึงด้านอ่ืนเพื่อให้เหยื่อสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ตลอดเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น 

6)  การคุ้มครองพยานของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีความครอบคลุมถึงบุคคลที่มี
ความใกล้ชิดกับพยานด้วยถือว่าเป็นมาตรการที่ดีอย่างยิ่งอาเซียนสมควรที่จะมีมาตรการดังกล่าวเป็น
อย่างยิ่งเพ่ือป้องกันการข่มขู่ การแก้แค้นต่อพยานรวมถึงญาติในการให้การเป็นพยานในศาล รวมถึง
การเคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่พักอาศัยที่มีความปลอดภัยต่อพยานและครอบครัว  รวมถึงในด้านความ
คุ้มครองสิทธิด้านพ้ืนฐาน เช่นในด้านสถานสงเคราะห์ ด้านที่พักอาศัยของเหยื่อที่มีความปลอดภัย 
สถานสงเคราะห์ที่มีความปลอดภัย สัญญาณเตือนภัย โทรศัพท์เคลื่อนที่  การเปลี่ยนหมายเลข
โทรศัพท์ การที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางกฎหมายทุกวันหากมีความต้องการสามารถจัดให้ได้ในคดี
การค้ามนุษย ์

7)  มาตรการในการคุ้มครองพยานหลักฐานในศาลภูมิภาคอาเซียนควรมีมาตรการ
ในการห้ามเปิดเผยชื่อของพยานในศาลต่อสาธารณชนรวมถึงการเก็บรักษาคดีเป็นความลับซึ่งถือว่า
เป็นมาตรการที่ดีเป็นอย่างยิ่ง 

8)  ภูมิภาคอาเซียนควรให้สิทธิแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในคดีที่ตนได้ตกเป็นเหยื่อรวมถึงสิทธิที่ในการได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
พิจารณาลงโทษ การจ าคุก และการปลดปล่อยผู้ที่กระท าความผิด ซึ่งผู้ตกเป็นเหยื่อสามารถรับรู้โดย
ผ่านทางทนายความ อัยการในนามของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ 

9)  ภูมิภาคอาเซียนควรจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในการ
ที่จะมีทนายความหรือผู้ว่าต่างตามกฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพ่ือให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ
ได้เกิดความเชื่อมั่นในด้านที่เกี่ยวข้องกับการให้การเป็นพยานรวมถึงการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่
สืบสวนและสอบสวนและพนักงานอัยการ 

10)  ภูมิภาคอาเซียนควรให้เหยื่อได้สิทธิที่จะพบนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์แก่
เหยื่อทั้งเพศหญิง เพศชายและเด็กเพ่ือให้เหยื่อได้มีที่ปรึกษาในด้านสภาพทางจิตใจ 
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5.2.2  สภำพกำรบังคับตำมกฎหมำย 
ในเรื่องสภาพการบังคับตามกฎหมายของภูมิภาคอาเซียนนั้น ในบทที่แล้วได้กล่าวไปแล้วมี

สองประเด็นที่จะได้ท าการวิเคราะห์ ประเด็นแรกเรื่ององค์กรตรวจสอบของรัฐ ประเด็นต่อมาเรื่องการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพ่ือน าตัวบุคคลมาลงโทษตามกฎหมายรวมถึงการเป็นพยานในศาลในคดี
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย จากการที่ได้วิเคราะห์ในบทที่แล้วผู้จัดท าขอใคร่เสนอแนวทางใน
การแก้ปัญหาแยกเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

1) องค์กรตรวจสอบของรัฐในภูมิภาคอาเซียนยังไม่มีองค์กรตรวจสอบที่เป็นองค์กร
ตรวจสอบของภูมิภาคที่เป็นกลางที่จะใช้รวมกันทั้งสิบประเทศภายในภูมิภาคแต่อย่างใดเลย จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์กรตรวจสอบของรัฐที่เป็นองค์กรกลางผู้จัดท าใคร่ขอเสนอควรมี
องค์กรตรวจสอบของรัฐอย่างเช่น สหภาพยุโรปที่มีองค์กรตรวจสอบของรัฐที่เป็นองค์กรกลาง เช่น 
FBI ประเทศต่างในสหภาพยุโรปก็มีการตรวจสอบโดยองค์กรดังกล่าวนี้ทั้งในเรื่องมาตรการสืบสวน
แสวงหาพยานหลักฐานที่เป็นกลางโดยองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือเพ่ือประโยชน์ในการน าตัวขบวน
การค้ามนุษย์มาลงโทษตามกฎหมายดังเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ 

ภูมิภาคอาเซียนควรมีองค์กรตรวจสอบของรัฐในการสืบเสาะหาพยานหลักฐานชิ้น
ส าคัญเพ่ือที่จะน าตัวบุคคลมาลงโทษตามกฎหมายได้โดยเร็วไวโดยมีการตั้งชื่อองค์กรนั้น เช่น องค์กร
อัยการอาเซียนและให้ประเทศในอาเซียนได้ใช้องค์กรดังกล่าวในการสืบเสาะหาพยานหลักฐานรวมทั้ง
เป็นองค์กรหลักในการน าขบวนการค้ามนุษย์มาลงโทษตามกฎหมาย 

2)  การส่งผู้ร้ายข้ามแดน จากการที่ได้กล่าวไปในบทที่แล้วการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของ
ประเทศไทยนั้นได้ยึดตามแบบอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งประเทศต่างๆในภูมิภาคควรที่จะยึด
หลักการของประเทศสหรัฐอเมริกามาบังคับใช้ทั้งสิบประเทศโดยพร้อมเพียงกัน เพราะกฎหมายไทยก็
มีการอนุวัติการยอมรับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามาบัญญัติเป็นกฎหมายภายในของประเทศ
ไทยโดยมีชื่อว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบวิธีย่อและไม่มีพิธีตรีตรองอะไรที่ยุ่งยากเหมือนกับที่ประเทศ
ในอาเซียนส่วนใหญ่ได้ใช้กันปกติการส่งผู้ร้ายข้ามแบบวิธีปกติจะใช้เวลาส่งรวมประมาณหนึ่งเดือนถึง
จะได้ตัวบุคคลมาลงโทษตามกฎหมายซึ่งนับว่าเป็นการเสียเวลาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีความแตกต่างจาก
การส่งผู้ร้ายข้ามแดนโดยวิธีย่อที่จะใช้เวลาไม่นาน วิธีการดังกล่าวถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 27 ของ
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในมาตรา25วรรคแรกนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจจับกุมบุคคล
ดังกล่าวสอบถามบุคคลนั้นว่ามีความประสงค์ยินยอมจะส่งตนข้ามแดนหรือไม่ และถ้าบุคคลได้ยินยอม
แล้วจะต้องกระท าเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน้าศาลเพ่ือให้ศาลได้ตรวจความยินยอม ถ้ายินยอมต่อ
หน้าศาลแล้วจะถอนค ายินยอมไม่ได้เป็นอันขาดนับว่าเป็นความก้าวหน้าของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็น
อย่างยิ่งที่ภูมิภาคอาเซียนควรจะต้องกระท าตามทุกประเทศภายในภูมิภาคเนื่องมาจากไม่มีพิธีอะไรที่
ยุ่งยากรวมถึงการส่งบุคคลมาลงโทษตามกฎหมายภายในภูมิภาคจะบังเกิดผลดีเป็นอย่างยิ่ง 

ในภูมิภาคอาเซียนทั้งสิบประเทศยังไม่มีอนุสัญญาพหุภาคีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนที่ใช้ร่วมกันทั้งสิบประเทศจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอนุสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนร่วมกันภายในภูมิภาคและให้ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันและมีการลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว
เพ่ือจะได้ให้ความร่วมมือในทางอาญาภายในภูมิภาคอย่างจริงจังและควรมีการบัญญัติถึงวิธีการ
หลักการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อในอนุสัญญาด้วยซึ่งจะท าให้การส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีความรวดเร็ว
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บังเกิดผลดีต่อการน าตัวบุคคลมาลงโทษตามกฎหมายภายในอาเซียนจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่า
ที่เป็นอยู่อย่างแน่แท้ 

 
5.2.3  องค์กรในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและองค์กรด้ำนอ่ืนที่ส ำคัญเกี่ยวข้องกับกำรค้ำ

มนุษย์ 
จากที่ได้ศึกษาถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นั้นองค์กรต่างๆที่ได้กล่าวไปในบทที่

แล้วล้วนแต่มีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยเหลือแก่เหยื่อสืบเนื่องมาจากองค์กรต่างๆเหล่านั้น
ล้วนมีอ านาจที่จะช่วยเหลือเหยื่อได้เป็นอย่างดีผู้จัดท าจึงใคร่ขอเสนอแนวทางที่ภูมิภาคอาเซียนควรที่
จะต้องกระท าตามซึ่งสามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

1)  ด้านแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจ 
ในด้านแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจนั้นภูมิภาคอาเซียนควรที่จะต้องมีการจัดตั้ง

กองทุนเงินเพ่ือช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ดังเช่นสหภาพยุโรปที่มีการจัดตั้งแหล่งเงินทุนเพ่ือมา
ช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ซึ่งน าเงินมาจากการผู้ที่กระท าความผิดฐานการฟอกเงินและน าเงิน
ดังกล่าวมาเข้าเป็นกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเหยื่อและรวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาพยานหลักฐาน
เพ่ือน าบุคคลที่ได้กระท าความผิดมาลงโทษตามกฎหมายต่อไป 

2) ด้านข้อมูลข่าวสาร 
ในด้านข้อมูลข่าวสารเมื่อภูมิภาคอาเซียนได้รวมเป็นประชาคมแล้วการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารของภูมิภาคย่อมที่จะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่มีความเป็นกลางบุคคลทุกคนสามารถรับรู้ถึง
ข้อมูลได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่อาเซียนของเราต้องมีการจัดท าเว็ปไซค์เพ่ือเผยแพร่ด้านข้อมูล
ข่าวสารของภูมิภาคดังเช่นภูมิภาคยุโรปที่มีการจัดท าเว็ปไซค์เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมถึงการมีบัตร
ประจ าตัวของบุคคลผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ซึ่งในเรื่องนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ภูมิภาคของเราควร
ต้องกระท าเป็นอย่างยิ่งเพราะจะได้ทราบว่าใครเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์บ้างเพ่ือที่จะให้ความช่วยเหลือ
ได้ตรงวัตถุประสงค์และมุ่งคุ้มครองประโยชน์โดยตรงแก่เหยื่อ 

3) ด้านกลไกการประเมินและตรวจสอบ 
เมื่อภูมิภาคอาเซียนได้รวมเป็นประชาคมแล้วกลไกในด้านการประเมินและ

ตรวจสอบเหยื่อการค้ามนุษย์นับว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากก่อนที่ผู้ถูกค้าจะ
กลับไปด ารงชีวิตตามปกติในสังคมได้มีความจ าเป็นต้องได้รับการประเมินถึงความพร้อมในด้าน
ครอบครัวสังคมที่เหยื่อจะต้องกลับไปด าเนินชีวิตอยู่ดังเช่นสหภาพยุโรปมีการจัดให้ประเมินเหยื่อ
การค้ามนุษย์ในทุกหกเดือนเพ่ือให้เหยื่อไม่กลับมาอยู่ในวงโคจรของการค้ามนุษย์อีกนับว่าเป็นเรื่องที่
ภูมิภาคของเราน่าจะกระท าตามเป็นอย่างยิ่ง 

4) การชดใช้ทางกฎหมายและค่าสินไหมทดแทน 
ในเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ผู้ถูกค้ามีความต้องการเป็น

อย่างมากซึ่งในเรื่องดังกล่าวตามกฎหมายของประเทศไทยเองหรือแม้แต่ภูมิภาคอาเซียนยังมีมาตรการ
เรียกค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ถูกค้าน้อยมาก เช่นในทางคดีอาญาผู้ถูกค้าหรือผู้เสียหายสามารถเรียก
ค่าสินไหมทดแทนเพียงพระราชบัญญัติเดียวตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 นับว่าเป็นกฎหมายตัวเดียวที่มีอยู่ในปัจจุบันที่
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สามารถให้ผู้เสียหายเรียกค่าทดแทนได้นับว่าเป็นข้อด้อยของกฎหมายเป็นอย่างมาก ภูมิภาคอาเซียน
ควรที่จะร่วมมือกันอย่างจริงจังในแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการออกกฎหมายมาคุ้มครองและสามารถให้
ผู้เสียหายสามารถเรียกค่าทดแทนได้ตามกฎหมายที่ผู้เสียหายได้ถูกกระท าเรื่องดังกล่าวน่าจะทุเลาเบา
บางลงกว่าที่เป็นอยู่ตามท่ีปรากฎ เช่น ในพระราชบัญญัติการฟอกเงินผู้ได้รับความเสียหายไม่สามารถ
เรียกร้องความเสียหายดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติการฟอกเงินแต่อย่างใด 

ส่วนในการเรียกร้องค่าสินไหมในส่วนแพ่งนั้นผู้เสียหายจ านวนน้อยมากที่จะสามารถ
จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้คุ้มกับการที่ตนต้องตกเป็นเหยื่อเพราะผู้เสียหายส่วนมากมีความยากจน
จะต้องจ้างทนายความมาว่าความในศาลแก่ตนเองซึ่งฝ่ายรัฐไม่ได้จัดหาทนายความให้แก่อย่างใดเลย
นับว่าเป็นข้อด้อยของการเรียกร้องค่าสินไหมในทางแพ่งเป็นอย่างยิ่ง และจะต้องให้คดีอาญาเสร็จสิ้น
ก่อนผู้เสียหายจึงจะสามารถเรียกร้องในทางแพ่งได้ พนักงานอัยการเองก็ไม่สามารถที่จะฟ้องร้องคดี
ดังกล่าวไปในฟ้องคดีอาญาได้ส าหรับในเรื่องนี้ผู้ท าการวิจัยใคร่ขอเสนอว่าฝ่ายรัฐควรจะต้องจัดหา
ทนายความให้แก่ผู้เสียหายในการใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพ่ือที่ผู้เสียหายจะไม่ต้อง
ไปจา้งทนายความเองเพ่ือเป็นการช่วยผู้ที่เสียหายไปในตัวอีกทางรวมถึงการจัดหานักสังคมสงเคราะห์
และนักจิตวิทยาให้แก่ผู้ถูกค้าที่เป็นเด็กและผู้หญิงด้วยเรื่องดังกล่าวจึงจะมีความทุเลาเบาลงกว่าที่
เป็นอยู่อย่างแน่แท้ 
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ภาคผนวก ก 
 

พระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา 
๔๑ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้า

หญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้า

ประเวณีการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอา
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คนลงเป็นทาส การน าคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า
หรือการอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

“การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท างานหรือ
ให้บริการโดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคล
นั้นเองหรือของผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยท าให้บุคคลนั้นอยู่ใน
ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ 

“องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสร้างโดยสมคบ
กันตั้งแต่สามคนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ชัดเจน
มีการก าหนดบทบาทของสมาชิกอย่างแน่นอนหรือมีความต่อเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม่ ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะกระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจ าคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้น
ไปหรือกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

“เด็ก” หมายความว่า บุคคลผู้มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี 
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย ์
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ 

และให้หมายความรวมถึงข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสามซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของ
ตน 

ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อบังคับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบ
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
มาตรา ๖ ผู้ใดเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง 

จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจ
โดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ 

(๒) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง
จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กผู้นั้นกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

 
มาตรา ๗ ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดฐาน

ค้ามนุษย์ 
(๑) สนับสนุนการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
(๒) อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุมหรือท่ีพ านักให้แก่ผู้กระท าความผิดฐาน

ค้ามนุษย์ 
(๓) ช่วยเหลือด้วยประการใดเพ่ือให้ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์พ้นจากการถูก

จับกุม 
(๔) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้กระท าความผิดฐาน

ค้ามนุษย์เพ่ือมิให้ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ถูกลงโทษ 
(๕) ชักชวน ชี้แนะ หรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมเพ่ือ

ประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
 
มาตรา ๘ ผู้ใดตระเตรียมเพ่ือกระท าความผิดตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษหนึ่งใน

สามของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
 
มาตรา ๙ ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท าความผิดตาม

มาตรา ๖ ต้องระวางโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
ถ้าผู้ที่สมคบกันกระท าความผิดคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระท าความผิดตามที่ได้สมคบ

กันผู้ร่วมสมคบด้วยกันทุกคนต้องระวางโทษตามท่ีได้บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งด้วย 
ในกรณีที่ความผิดได้กระท าถึงขั้นลงมือกระท าความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวาง

ของผู้สมคบท าให้การกระท านั้นกระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่
บรรลุผล ผู้สมคบที่กระท าการขัดขวางนั้นต้องรับโทษตามท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
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ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะมีการกระท าความผิดตามที่ได้มีการสมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษหรือลงโทษผู้นั้น
น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ 

 
มาตรา ๑๐ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๖ ได้กระท าโดยร่วมกันตั้งแต่สามคน

ขึ้นไปหรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้กึ่ง
หนึ่ง 

ในกรณีที่สมาชิกขององค์กรอาชญากรรมได้กระท าความผิดตามมาตรา ๖ สมาชิก
ขององค์กรอาชญากรรมทุกคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในขณะที่กระท าความผิด และรู้เห็นหรือยินยอมกับการ
กระท าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นแม้จะมิได้เป็นผู้กระท า
ความผิดนั้นเอง 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าเพ่ือให้ผู้เสียหายที่ถูกพาเข้ามาหรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรตกอยู่ในอ านาจของผู้อ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษเป็นสอง
เท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๑ ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับ

โทษในราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๒ ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน

และกระท าการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ านาจหน้าที่กระท าการนั้น ต้อง
ระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๓ ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรื อหน่วยงาน
ของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน หรือกรรมการองค์กรต่างๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้น 

กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระท าความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้เสียเอง ต้องระวางโทษ
เป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๔  ให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นความผิดมูลฐานตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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หมวด ๒ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 
มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรียกโดยย่อว่า 

“คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการ ปกค. เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการ พัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์  รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ด้านการป้องกัน การปราบปราม การบ าบัดฟ้ืนฟู และการประสานงานระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ด้านละหนึ่งคน โดยต้องเป็นภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็น
กรรมการ และมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเลขานุการ อธิบดีกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการและผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 
มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

หรือโครงสร้างของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๓) ก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(๔) ก าหนดแนวทางและก ากับดูแลการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ตลอดจนการให้ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย ์

(๕) สั่งการและก ากับดูแลให้มีการศึกษาวิจัยและจัดท าข้อมูลแบบบูรณาการ เพ่ือ
ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมของ
องค์กรดังกล่าว 

(๗) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การ
จ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน 

(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 



123 
 

(๙) สั่งการและก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ปกค. 
(๑๐) ด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่

เกินสองวาระติดต่อกัน 
 
มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก

ต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรื อมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้

นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มี

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

 
มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสามครั้ง 



124 
 

มาตรา ๒๒ ให้มีคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน
แปดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการป้องกัน การปราบปราม การ
บ าบัดฟ้ืนฟูและการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ด้านละสอง
คน โดยต้องเป็นภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นกรรมการ และมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ ปกค. มีอ านาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ โดยอาจแต่งตั้งจาก
ข้าราชการหรือภาคเอกชนก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
 
มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการ ปกค. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าและก ากับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนประสานงานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคมให้
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๒) จัดท าและก ากับการด าเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๓) จัดให้มีและก ากับการด าเนินการตามโครงการรณรงค์และการให้การศึกษากับ
ประชาชนทั่วไปเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๔) จัดให้มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อคณะกรรมการ 

(๕) ติดตามและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
การให้ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เสนอต่อคณะกรรมการ 

(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามมาตรา 
๔๔ (๔) 

(๗) จัดท าและก ากับแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
และพันธกรณีระหว่างประเทศ 
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(๘) ด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๔ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และ

มาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการ
ประชุมของคณะกรรมการ ปกค. โดยอนุโลม 

คณะกรรมการ ปกค. ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละหกครั้ง 
 
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

หรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมายก็ได้ 

ให้น ามาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. โดยให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. 
(๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 

และเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) จัดระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งช่วยเหลือ

เยียวยาและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพ 
(๔) จัดให้มีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

(๕) จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

(๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. หรือตามที่
คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมาย 

ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัด
งบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 
 

หมวด ๓ 
อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
มาตรา ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดฐานค้า

มนุษย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
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(๑) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน 
(๒) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐาน

ค้ามนุษย์เมื่อผู้นั้นยินยอม แต่ถ้าผู้นั้นเป็นหญิงจะต้องให้หญิงอ่ืนเป็นผู้ตรวจ 
(๓) ตรวจค้นยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีพยานหลักฐาน

หรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในยานพาหนะนั้น 
(๔) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพ่ือตรวจค้น ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอัน

ควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์ หรือเพ่ือพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการ
กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานนั้นอาจถูก
โยกย้าย ซ่อนเร้น หรือท าลายไปเสียก่อน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น 

ในการใช้อ านาจตาม (๔) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้น
และรายงานเหตุผลที่ท าให้สามารถเข้าค้นได้ รวมทั้งผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
เหนือขึ้นไป ตลอดจนจัดท าส าเนารายงานดังกล่าวให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น ถ้า
ไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส าเนารายงานนั้นให้แก่ผู้ครอบครอง
ดังกล่าวในทันทีที่กระท าได้ และหากเป็นการเข้าค้นในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและขึ้น พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องด ารงต าแหน่งนายอ าเภอหรือรองผู้ก ากับการต ารวจขึ้นไป 
หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับเจ็ดขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้า
ค้นส่งส าเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจค้น บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหาย
จากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์และบัญชีทรัพย์ที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจ
เหนือท้องที่ที่ท าการค้นหรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้นเพ่ือเป็น
หลักฐาน 

ในการด าเนินการตาม (๒) และ (๓) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท า
แทนได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะขอความช่วยเหลือ
จากบุคคลใกล้เคียงเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิด
อันตรายแก่ผู้นั้นไม่ได้ 

 
มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

การค้ามนุษย์และเพ่ือคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการ
กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองเป็นการ
ชั่วคราวได้แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้รายงานให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรม
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สอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบ
โดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายเกินกว่า
ก าหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งอนุญาต ทั้งนี้ ศาลจะ
อนุญาตได้ไม่เกินเจ็ดวัน โดยจะก าหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

การจัดให้บุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายอยู่ในความคุ้มครองเป็นการชั่วคราวตาม
มาตรานี้ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใช่ห้องขังหรือสถานคุมขัง ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ให้ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด 
 
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดซึ่งส่ง

ทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสารสนเทศอ่ืนใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี จะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาล
จังหวัดที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งเอกสาร หรือข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับประธานศาลฎีกา 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิ
อ่ืนใดประกอบกับเหตุผลและความจ าเป็น ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าความผิดหรือจะมีการกระท าความผิดฐานค้า
มนุษย ์

(๒) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

(๓) ไม่อาจใช้วิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวันโดยจะ

ก าหนดเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารตามค าสั่งดังกล่าวให้ความ
ร่วมมือเพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีค าสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผล
ความจ าเป็นไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่ง
อนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร 

ในการด าเนินการตามค าสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจร้องขอให้บุคคล
ใดช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดผลการด าเนินการนั้น และให้ส่งบันทึกนั้นไปยังศาลที่มีค าสั่ง
โดยเร็ว 

บรรดาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาและใช้
ประโยชน์ในการสืบสวนและใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์เท่านั้น ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
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มาตรา ๓๑ ก่อนฟ้องคดีต่อศาล ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับค าร้องขอจากพนักงาน
สอบสวนจะน าผู้เสียหายหรือพยานบุคคลมายื่นค าร้องต่อศาล โดยระบุการกระท าทั้งหลายที่อ้างว่าได้
มีการกระท าความผิดและเหตุแห่งความจ าเป็นที่จะต้องมีการสืบพยานไว้โดยพลันก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือพยานบุคคลจะให้การต่อศาลเอง เมื่อผู้เสียหายหรือพยาน
บุคคลแจ้งแก่พนักงานอัยการแล้ว ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลโดยไม่ชักช้า 

ให้ศาลสืบพยานทันทีที่ได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในการนี้ หากผู้มี
ส่วนได้เสียในคดีคนใดยื่นค าร้องต่อศาลแถลงเหตุผลและความจ าเป็นขอถามค้านหรือตั้งทนายความ
ถามค้านเมื่อเห็นสมควรก็ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตได้ และให้น าความในมาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคสาม และ
วรรคสี่แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ถ้าต่อมามีการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจ าเลยในการกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ใน
หมวด ๑ ก็ให้รับฟังพยานดังกล่าวในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได้ 

 
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 
มาตรา ๓๓ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้

ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่อง
อาหาร ที่พักการรักษาพยาบาล การบ าบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม 
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล าเนาของผู้นั้น การ
ด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ เสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยให้ค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความแตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของ
ผู้เสียหาย การแจ้งสิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับการคุ้มครองในแต่ละขั้นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
การช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอน และต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เสียหายก่อนด้วย 

การให้ความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง อาจจัดให้บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายได้รับการดูแล
ในสถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี สถานแรกรับตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือสถานสงเคราะห์อื่นของรัฐหรือเอกชนก็ได้ 

 
มาตรา ๓๔ เพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้พนักงานสอบสวนหรือ

พนักงานอัยการแจ้งให้ผู้ เสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอัน
เนื่องมาจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
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มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผู้เสียหายมีสิทธิและประสงค์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอัน
เนื่องมาจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้พนักงานอัยการเรียกค่าสินไหมทดแทนแทน
ผู้เสียหายตามที่ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

การเรียกค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญา
หรือจะยื่นค าร้องในระยะใดระหว่างที่คดีอาญาก าลังพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นก็ได้ 

ค าพิพากษาในส่วนที่เรียกค่าสินไหมทดแทน ให้รวมเป็นส่วนหนึ่งแห่งค าพิพากษาใน
คดีอาญาและในกรณีที่ศาลสั่งให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้ถือว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
และให้อธิบดีกรมบังคับคดีมีหน้าที่ด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาในกรณีนี้ด้วย 

ในการด าเนินกระบวนพิจารณาเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง และการ
บังคับคดีตามวรรคสามมิให้เรียกค่าธรรมเนียม และให้น าความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาบังคับใช้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหาย

ระหว่างที่อยู่ในความดูแลไม่ว่าบุคคลนั้นจะพ านักอยู่  ณ ที่ใด ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการด าเนินคดี 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผู้เสียหายด้วย 

ในกรณีที่ผู้เสียหายจะให้การหรือเบิกความเป็นพยานในความผิดฐานค้ามนุษย์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา 

ถ้าผู้เสียหายต้องเดินทางกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิล าเนา หรือถ้าบุคคลใน
ครอบครัวของผู้เสียหายอาศัยอยู่ในประเทศอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานใน
ประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่ว่าจะกระท าผ่านสถานทูตหรือ
สถานกงสุลของประเทศนั้นๆ หรือไม่ก็ตาม เพ่ือให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายและ
บุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่องในประเทศนั้น 

 
มาตรา ๓๗ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ

นี้การรักษาพยาบาล การบ าบัดฟ้ืนฟู การเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหาย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจ
ด าเนินการให้มีการผ่อนผันให้ผู้เสียหายนั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาต
ให้ท างานเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ โดยให้ค านึงถึงเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก 

 
มาตรา ๓๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นคน

ต่างด้าวกลับประเทศท่ีเป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิล าเนาโดยไม่ชักช้า เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มี
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักฐานเอกสารตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว 
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ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคล
นั้น 

 
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิด

ฐานค้ามนุษย์ในต่างประเทศ หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยจริงหรือไม่ หากบุคคลนั้นเป็น
ผู้มีสัญชาติไทยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้บุคคลนั้นเดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่ชักช้า และให้ค านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้น 

ในกรณีที่ผู้เสียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก่อนออกนอกราชอาณาจักร สถานะของการ
ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่เป็นการชั่วคราวยังไม่สิ้นสุด เมื่อได้ตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความ
ถูกต้องของผู้เสียหายที่ถือเอกสารแล้ว หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้ผู้เสียหายนั้นเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า 
ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้น และให้ได้รับการพิจ ารณาให้อยู่ ใน
ราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะและระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิมก่อนออกไปนอกราชอาณาจักร 

ในกรณีที่ผู้เสียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเอกสารประจ าตัว แต่มี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่มีหรือเคยมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย เมื่อได้ตรวจพิสูจน์สถานะของการมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้นั้นแล้ว 
หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้
ผู้เสียหายนั้นเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของผู้นั้นและให้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะและ
ระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิมก่อนออกไปนอกราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๔๐ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดท ารายงาน

ประจ าปีเกี่ยวกับสถานการณ์ จ านวนคดี การด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทาง
การด าเนินงานในอนาคตเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๔๑ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับผู้ เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไปหรืออยู่ ใน
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า
พนักงานฐานปลอมหรือใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน 
แนะน าตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลเพ่ือค้าประเวณีและการเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพ่ือ
ค้าประเวณี หรือความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ท างานของคนต่างด้าว 
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หมวด ๕ 
กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 
มาตรา ๔๒ ให้จัดตั้งกองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรียกว่า “กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายส าหรับการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ประกอบด้วย 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ 
(๔) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
(๖) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของกองทุนหรือท่ีได้จากการจัดหารายได้ 
(๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือท่ีกองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๔๓  เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับตามมาตรา ๔๒ ไม่ต้องน าส่ ง

กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
มาตรา ๔๔ เงินและทรัพย์สินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) การช่วยเหลือผู้เสียหายตามมาตรา ๓๓ 
(๒) การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๓๖ 
(๓) การช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

หรือถิ่นท่ีอยู่ตามมาตรา ๓๙ 
(๔) การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ปกค. 

ก าหนด 
(๕) การบริหารกองทุน 
 
มาตรา ๔๕  ให้ มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ ง  ประกอบด้ วย 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจ านวนสามคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนจ านวนสองคนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาสังคม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
หรือด้านการเงิน เป็นกรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๔๖ ให้น ามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และ

มาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การ
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ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหาร
กองทุนโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๗ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๔ 
(๒) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
(๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่

คณะกรรมการก าหนด 
 
มาตรา ๔๘ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และ

การจัดการกองทุน ให้ เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน

จ านวนห้าคนประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจาก
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การสังคมสงเคราะห์ และการประเมินผล
ด้านละหนึ่งคนและให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้น ามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับ
กับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของกองทุน โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนมี

อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
(๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด

มาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 
 
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท างบดุลและบัญชีท าการส่ง

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท ารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและ

การเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้
คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสอง ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือ
น าเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
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หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
มาตรา ๕๒ ผู้ใดกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบปี 

และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึง

สิบแปดปีต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสอง
แสนสี่หมื่นบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่แปดปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

 
มาตรา ๕๓ นิติบุคคลใดกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สอง

แสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิด

จากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้อง
กระท าของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคล
ดังกล่าวต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสน
สี่หมื่นบาท 

 
มาตรา ๕๔ ผู้ใดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องร้อง หรือการด าเนินคดี

ความผิดฐานค้ามนุษย์ เพ่ือมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเป็นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้เสียหายหรือพยาน
เพ่ือจูงใจให้ผู้นั้นไม่ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพ่ือให้
ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพ่ือให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรื อ
เบิกความ ในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ใช้ก าลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระท าการอันมิชอบ
ประการอื่นเพ่ือมิให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพ่ือให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ 
หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ ในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง ปกปิด หรือซ่อนเร้น เอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือปลอม ท า หรือใช้เอกสารหรือ
พยานหลักฐานใดๆ อันเป็นเท็จในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการ กรรมการ 
ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเจ้า
พนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเรียก รับ หรือยอมจะรับ
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ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบ
ด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(๕) ใช้ก าลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระท าการอันมิชอบประการอ่ืนต่อ
กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพ่ือจูง
ใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๕ ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่

เกินหนึ่งแสนบาท เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติตามหน้าที่หรือกฎหมาย 
(๑) รู้ว่ามีการยื่นค าขอเพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๓๐ แล้ว

เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้รู้ว่ามีหรือจะมีการยื่นค าขอเพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้ยื่นค าขอสูญเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูล
ข่าวสารนั้น หรือ 

(๒) รู้หรือได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามมาตรา ๓๐ แล้วเปิดเผยแก่
บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องให้รู้เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

 
มาตรา ๕๖ ผู้ใดกระท าการหรือจัดให้มีการกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(๑) บันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงหรือสิ่งอ่ืนที่สามารถ

แสดงว่าบุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าขั้นตอนใดๆ 
(๒) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน

หรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่ท าให้บุคคลอ่ืนรู้จักชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้เสียหายจากการกระท า
ความผิดฐานค้ามนุษย์หรือบุคคลในครอบครัวผู้เสียหายนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด 

(๓) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ภาพหรือเสียง ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด 
เปิดเผยประวัติ สถานที่อยู่ สถานที่ท างาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท า
ความผิดฐานค้ามนุษย์ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าที่ผู้กระท าจ าต้องกระท าเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการในการคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือผู้เสียหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ 

 
บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๕๗ ให้โอนเงินทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยการด าเนินงานและการ
ใช้จ่ายเงินส าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาเป็นทุนประเดิมแก่
กองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ ยังมิได้ก าหนดลักษณะ
ความผิดให้ครอบคลุมการกระท าเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลที่มิได้จ ากัดแต่เฉพาะ
หญิงและเด็กและกระท าด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การน าบุคคลเข้ามาค้าประเวณีในหรือ
ส่งไปค้านอกราชอาณาจักร บังคับใช้แรงงานบริการหรือขอทาน บังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า หรือการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบประการอ่ืน ซึ่งในปัจจุบันได้กระท าในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้าม
ชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
ผู้หญิงและเด็ก เพ่ิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กร จึงสมควรก าหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระท าดังกล่าวเพ่ือให้การป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งปรับปรุงการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิ
ภาพผู้เสียหายให้เหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหาย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้238 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
238ศูนย์ทนายทั่วไทย, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551, 

ค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay= 
show&ac=article&Id= 538974579&Ntype=19 

 

 

http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay%20=show&ac=article&Id
http://www.thailandlawyercenter.com/index.php?lay%20=show&ac=article&Id
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ภาคผนวก ข 

 
ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons 

Particularly Women and Children 
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 

 
WE, the Heads of States/Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of 
Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People’s Democratic Republic, 
Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of 
Singapore, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of Viet Nam, members of 
the Association of the Southeast Asian Nations, hereinafter referred to as ASEAN, 
 
พวกเรา ประมุขรัฐ/หัวหน้ารัฐบาลแห่ง บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคม
ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ต่อไปนี้จะอ้างถึงรวมกันว่า อาเซียน 

 
REAFFIRMING the Ha Noi Declaration of 1998 and the Ha Noi Plan of Action, which, 
among others, committed to intensify individual and collective efforts to address 
transnational crimes, including the trafficking in persons; 

 
ขอย ้าในปฏิญญาฮานอย 1998 และ แผนปฏิบัติการฮานอย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักค ามั่นสัญญาอ่ืน 
ๆ อันเป็นความพยายามและความร่วมมือในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงการค้า
มนุษย ์
 
EXPRESSING the urgent need for a comprehensive regional approach to prevent and 
to combat trafficking in persons, particularly women and children; 

แสดงออกถึงความต้องการอย่างเร่งด่วนที่จะให้มีมาตรการระดับภูมิภาคที่รอบด้านเพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 

ACKNOWLEDGING that social, economic and other factors that cause people to 
migrate also make them vulnerable to trafficking in persons; 

รับทราบว่าปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เป็นสาเหตุให้ประชาชนอพยพย้ายถิ่นมีส่วน
ท าให้ประชาชนเสี่ยงต่อการถูกค้า 
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RECOGNIZING that the immorality and inhumanity of this common concern elicits 
the need to strengthen legislative, law enforcement and judicial responses to ensure 
deterrent action is taken against persons involved in individual or syndicated 
activities of trafficking in persons, particularly women and children; 

ตระหนักว่าปัญหาทั่วไปอันเกิดจากความไร้คุณธรรมและมนุษยธรรมจ าเป็นต้องอาศัยกฎหมาย การ
บังคับใช้กฎหมาย และการตอบโต้ทางกระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็ง เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าจะมี
การน าปฏิบัติการอันแข็งกร้าวไปจัดการกับบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของปัจเจกหรือองค์กร
ในการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 

APPRECIATING that a successful campaign against the scourge of trafficking in 
persons, particularly women and children, requires continuing dialogue, exchange of 
information and cooperation among ASEAN; 

เข้าใจว่าการรณรงค์ปราบปรามเครือข่ายอันชั่วร้ายของการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กจะ
ประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยการหารือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความร่วมมืออย่าง
ต่อเนื่องจากสมาชิกประเทศอาเซียน 

REAFFIRMING ASEAN’s unwavering desire to embrace the spirit behind the United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime and its relevant protocols 
as it reflects the commitment of the Member States of the United Nations to prevent 
and combat transnational organized crime; 

ขอย ้าว่า สมาชิกประเทศอาเซียนมีความปรารถนาอย่า งแรงกล้าที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะจัดตั้งเป็นองค์กรและพิธีสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในฐานะภาคีสมาชิก
องค์การสหประชาชาติ 

REAFFIRMING through this Declaration a commitment to human   development and 
security, and the improvement of the quality of life of the peoples of ASEAN; 

ขอยืนยันผ่านปฏิญญานี้ถึงพันธกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงมนุษย์ ตลอดจนการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนของอาเซียน 

HEREBY DECLARE, to the extent permitted by their respective domestic laws and 
policies, to undertake concerted efforts to effectively address an emerging regional 
problem, namely the trafficking in persons, particularly women and children, through 
the following measures: 
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ขอประกาศว่า จะพยายามสูงสุดเพ่ือจัดการกับปัญหาอันหนักหน่วงของภูมิภาค คือการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและนโยบายภายในของแต่ละประเทศผ่าน
มาตรการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 
1.  To establish a regional focal network to prevent and combat trafficking in 
persons, particularly women and children, in the ASEAN region; 

 
1.  จะจัดตั้งศูนย์กลางเครือข่ายระดับภูมิภาคเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี
และเด็กในภูมิภาคอาเซียน 
 
2.  To adopt measures to protect the integrity of their respective passports, official 
travel documents, identity and other official travel documents from fraud; 

 
2.  จะน ามาตรการต่าง ๆ มาใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง เอกสารการ
เดินทางของราชการ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารการเดินทางของราชการอ่ืน ๆ 
 
3.  To undertake regular exchange of views, information sharing on relevant migratory 
flows, trends and pattern, strengthening of border controls and monitoring 
mechanisms, and the enactment of applicable and necessary legislations; 
 
3.  จะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของการย้ายถิ่น 
แนวโน้มและรูปแบบ มาตรการการควบคุมและเฝ้าระวังแนวชายแดน ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องและจ าเป็น 
 
4.  To intensify cooperation among our respective immigration and other laws 
enforcement authorities; 
 
4.  จะประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นผู้บังคับใช้
กฏหมายของประเทศสมาชิก 
 
5.  To distinguish victims of trafficking in persons from the perpetrators, and identify 
the countries of origin and nationalities of such victims and thereafter ensure that 
such victims are treated humanely and provided with such essential medical and 
other forms of assistance deemed appropriate by the respective receiving/ recipient 
country, including prompt repatriation to their respective countries of origin; 
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5.  จะแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ออกจากผู้กระท าผิดและตรวจหาประเทศต้นทางและสัญชาติ
ของผู้เสียหายตลอดจนปฏิบัติต่อผู้เสียหายอย่างมีมนุษยธรรมโดยจัดให้ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ที่จ าเป็นและได้รับความช่วยเหลืออ่ืนๆตามความเหมาะสมจากประเทศปลายทางซึ่ง
รวมไปถึงการส่งกลับผู้เสียหายไปยังประเทศต้นทางโดยมิชักช้า 
 
6.  To undertake actions to respect and safeguard the dignity and human rights of 
genuine victims of trafficking in persons; 
 
6.  จะปฏิบัติต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยค านึงถึงศักด์ศรีและสิทธิมนุษยชน 
 
7.  To undertake coercive actions/measures against individual and/or syndicate 
engaged in trafficking in persons and shall offer one another the widest possible 
assistance to punish such activities; and 
 
7.  จะใช้ปฏิบัตการ/มาตรการที่แข็งกร้าวในการปราบปรามบุคคลและ/หรือกลุ่มอาชญากรที่เก่ียวข้อง
กับการค้ามนุษย์และจะให้ความสนับสนุนอย่างมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ประเทศสมาชิกในการ
เอาผิดการกระท าต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 
 
8.  To take measures to strengthen regional and international cooperation to prevent 
and combat trafficking in persons. 
 
8.  จะน ามาตรการต่าง ๆ มาใช้เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 

 
All Member Countries reaffirm their commitment to accomplish the elements of this 
Declaration through maximum efforts by such appropriate instruments as may be 
necessary and consistent with their respective national laws and policies. 
 
ประเทศสมาชิกทุกประเทศขอย้ าถึงพันธกิจที่จะท าให้มาตรการต่างๆในปฏิญญานี้บรรลุผลโดยสุด
ความสามารถโดยใช้กลไกเครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมตามความจ าเป็นและเป็นไปตามกฎหมายและ
นโยบายแห่งประเทศตน 
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ADOPTED by the Heads of State/Government of ASEAN Member Countries on this 
Twenty-ninth Day of November 2004 in Vientiane, Lao People’s Democratic Republic. 

รับรองโดยผู้น ารัฐ/รัฐบาลของสมาชิกประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว239 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

 239กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สรุปสาระส้าคัญปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Declaration against Trafficki 
ng in Persons, Particularly Women and Children, ค้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จาก 
http:// wvvw.m- society.go.th/ewt_news.php?nid= 8906 
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ภาคผนวก ค 

 
ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 

ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 2 
 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) 

เสนอ ดังนี้ 
1)  เห็นชอบปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 2 
2)  เห็นชอบและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
รัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 2 

3)  เห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
รัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 2 ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญก่อนการลงนามโดยหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 

สาระส าคัญของเรื่อง 
พม. รายงานว่า ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น้ าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับที่ 2 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ระหว่างประเทศสมาชิก
ว่าจะร่วมกันต่อต้านสภาวะการเป็นทาสในทุกรูปแบบ และยืนยันความมุ่งม่ันที่มีต่อบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งลง
นามเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า อีกท้ังเพ่ือแสดงให้เห็นว่ากระบวนการ 
COMMIT เป็นกลไกความร่วมมือที่ส าคัญในระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในการยุติการละเมิดสิทธิ
และการแสวงประโยชน์จากผู้ที่เสี่ยงต่อการเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ตลอดจน
เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกท่ีต้องการเห็นความก้าวหน้าในโครงการส าคัญต่างๆ 
ภายใต้แผนปฏิบัติการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2554-2556) 

 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

2555240 
 

 

 

                                                           
240กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย,์ ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือ

ระหว่างรัฐมนตรีประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ฉบับท่ี 2, ค้น
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จาก http://www.m-society.go.th/news_detail.php?newsid=6345 

 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C/
http://www.m-society.go.th/news_detail.php?newsid=6345
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