


1. ความเป็นมา/ความหมาย/ความส าคญั

2. สถานการณ ์

3. กฎหมาย/นโยบาย/ยุทธศาสตร์

การต่อสูก้บัปัญหาการคา้มนุษยข์องไทย

4. ขอ้เสนอแนะ



1.1 ความเป็นมา: การคา้มนุษยข์องโลก

จุดเริม่ตน้: มนุษยรุ์กรานกนัและกนั เพือ่แย่งชิงดินแดน

โดยมีพฒันาการการกระท าต่อเหยือ่ (เชลย) เป็น 4 ยุค:

1. ยุคก่อนคริสตกาลประมาณ 3,000 ปี: เชลยชายจะถูกฆ่าทิ้ง

หญิงและเดก็ ใช้เป็นแรงงานทาส

2. ยุคก่อนคริสตกาลประมาณ 2,000 ปี (ยุคสเุมเร่ียน): 

ใช้แรงงานเชลยศึกชายแทนการฆ่าทิ้ง และส่งขายต่อเป็นทอดๆ 

จนเกดิเป็นการค้าทาส



1.1 ความเป็นมา: การคา้มนุษยข์องโลก (ต่อ)

3. ยุคก่อนคริสตกาลประมาณ 73 ปี (อารยธรรมโรมัน):

เป็นยุคแห่งการกดข่ีทารุณแรงงานทาส 

4. ยุค ค.ศ.1941 (ยุคฮิตเลอร์): บังคับเชลยศึกผลิตอาวุธ, 

ฆ่าล้างเผ่าพันธุช์าวยิวส์



1.1 ความเป็นมา: การคา้มนุษยข์องโลก(ต่อ)

นานาชาติตระหนกัในปัญหา: ก าหนดมาตรการ เช่น

- จัดต้ังศาลพิจารณาคดีอาชญากรสงครามที่นูเรม็เบิร์ก

(Nuremberg)

- จัดต้ังองค์การแรงงานสากล (International Labor 

Organization/ ILO)



1. The Palermo Protocol: UN Protocol

2. Trafficking Victims Protection Act of 2000 

(TVPA, 2000): USA’s Trafficking Act

1.1 ความเป็นมา: การคา้มนุษยข์องโลก (ต่อ)

ก าเนิดกฎหมายการคา้มนุษยข์องโลก



The Palermo Protocol

Article 3 of the Palermo Protocol defines trafficking as follows:

(a)  Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, 

transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or 

use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of 

deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of 

the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent 

of a person having control over another person, for the purpose of 

exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation 

of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, 

forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, 

servitude or the removal of organs.



KEY ELEMENTS OF TRAFFICKING 

KEY ELEMENT PALERMO PROTOCOL

1.  An action:

What traffickers do

Consisting of: recruitment, transportation, transfer, 

harbouring or receipt of persons.

2. By means of:

How they do it

Threat or use of force or other forms of coercion, abduction, 

fraud, deception, abuse of power or position of vulnerability 

giving or receiving payments or benefits to achieve consent 

of a person having control over another.

3. For the purpose of:

Why they do it

Exploitation (including, at a minimum, the exploitation of 

the prostitution of others, or other forms of sexual 

exploitation, forced labour or services, slavery or practices 

similar to slavery, servitude or the removal of organs)



Important points to note

about the definition of trafficking:
 First: the definition recognises virtually all forms of 

trafficking and does not confine itself solely to 

trafficking for sexual exploitation. It also focuses on 

the conditions of forced labour, servitude, slavery-

like practices and slavery. 

 Second:  it does not focus on women and girls 

exclusively, but recognizes that women, men, girls 

and boys can all be victims. 



Important points to note

about the definition of trafficking. (Cont.)
 Third: it does not require that the victim cross any 

internationally recognized border, taking into account 

that persons are also being trafficked internally from 

one region to another within the borders of one 

country. 

 Fourth: except in the case of a person under the age 

of eighteen years, the Protocol requires some form of 

distortion of the victim’s free and informed will, e.g. 

by means of force, deception or the abuse of power.



1.1 ความเป็นมา: การคา้มนุษยข์องไทย

เริม่ปรากฏหลกัฐานทางวิชาการในสมยัอยุธยา 

- พบในลักษณะการค้าทาส และการค้าประเวณี

- เกดิกฎหมายพระไอยการลักษณะลักพา พ.ศ.1901

- เกดิกฎหมายพระไอยการลักษณะผวัเมีย พ.ศ.1904

หลกัฐานทางวิชาการในสมยัรตันโกสินธ์

- บังคับใช้  พรบ.สญัจรโรค ร.ศ.127 (พ.ศ.2452)



- ชาวจีนยึดอาชีพค้าประเวณีในไทย สร้างรายได้สงู

- การค้ามนุษย์พัฒนาเป็นการจัดหาหญิงไทยไปแต่งงานกบัชาย

ต่างชาติ

- เกดิปรากฏการณ์คาบเกี่ยว/ล่อแหลมต่อการค้ามนุษย์รูปแบบ

ใหม่ๆ เช่น อุ้มบุญ เซก็สโ์ฟน สวิงกิ้ง ฯลฯ

1.1 ความเป็นมา: การคา้มนุษยข์องไทย(ต่อ)



1.2 ความหมาย: ลกัษณะทัว่ไป

- กระบวนการท าใหม้นุษยก์ลายเป็นสินคา้

- สาเหตุหลกัจากปัญหาทางเศรษฐกิจ



การคา้มนุษย:์

ทฤษฎีกาลกัน ้า



มนุษยก์ลายเป็นสินคา้ไดอ้ย่างไร: สาเหตุ

ปัญหาเศรษฐกิจ

ธุรกิจผิดกฎหมาย

ขายทรพัยากร

คา้มนุษย์



ความหมาย: ตามกฎหมาย

กฎหมายหลกั: พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษย ์พ.ศ.2551 และแกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2558 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560

องคป์ระกอบความผิดฐานคา้มนุษย ์3 ประการ:

1. มีการกระท า (อย่างใดอย่างหน่ึงจาก 7 กจิกรรม)

2. ใช้วิธต้ีองห้าม (อย่างใดอย่างหน่ึงจาก 9 วิธ)ี

3. แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (อย่างใดอย่างหน่ึงจาก 

8 รูปแบบ)



1) มีการกระท าอย่างใดอย่างหนึง่จาก 7 กิจกรรม

1. เป็นธุระจดัหา

2. ซ้ือ

3. ขาย

4. จ าหน่าย

5. พามาจากหรือส่งไปยงัที่ใด

6. หน่วงเหนีย่วกกัขงั

7. จดัใหอ้ยู่อาศยัหรือรบัไว้



“พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด” เป็นวิธีหนึง่ของ “การกระท า”



2) มีวิธีการอย่างใดอย่างหนึง่จาก 9 วิธี

1) ข่มขู่ 2) ใช้ก าลังบังคับ 3) ลักพาตัว

4) ฉ้อฉล 5) หลอกลวง 6) ใช้อ านาจโดยมิชอบ 

7) ใช้อ านาจครอบง าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทาง

ร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอื่นใดโดยมิชอบ

8) ขู่เขญ็ว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ

9) ให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล

บุคคลนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่

ผู้กระท าความผดิในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล



8 รูปแบบของการแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ 

1.จากการค้าประเวณี

2.แสวงหาประโยชน์ทางเพศรูปในแบบอื่น

3.ผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก

4.บังคับใช้แรงงานและบริการ

5.เอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีลักษณะคล้ายทาส

6.การน าคนมาขอทาน

7.การตัดอวัยวะเพ่ือการค้า

8.การอื่นใดที่คล้ายคลึงอนัเป็นการขดูรีดบุคคลไม่ว่าจะยนิยอมหรือไม่กต็าม

3) มีเจตนาแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ (8 รูปแบบ)

แรงงาน

เพศ



ขอ้ยกเวน้ความผิดฐาน “คา้มนุษย”์

การกระท าต่อเด็ก; อายุต า่กว่า 18 ปี

อย่างนอ้ยประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบ:

1.มีการกระท า (7 กจิกรรม)

2.มีการใช้วิธต้ีองห้ามตามกฎหมาย (9 วิธ)ี

3.มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (8 รปูแบบ)



รูปแบบการแสวงหาประโยชนท์างเพศรูปแบบอ่ืน ???





กรอบการพจิารณาการขูดรีด: 7 ประการ

1) อ านาจในการต่อรองของผู้ถูกกระท า

2) ความมีอสิระในการตดัสนิใจโดยอยู่ภายใต้การ

ครอบง าหรือจ ายอมหรือไม่

3) อายุของผู้ถูกกระท า หรือ ความเป็นเพศที่อ่อนแอจน

ท าให้ครอบง าได้โดยง่าย

4) สภาพของงานเหมาะสมกบัอายุและเพศของผู้กระท า

หรือไม่ มีกฎหมายห้ามหรือไม่



กรอบการพจิารณาการขูดรีด (ต่อ)

5) ระยะเวลาในการท างานแต่ละวันเกนิกว่าที่กฎหมาย

ก าหนดหรือต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่

6) สถานที่ท างานมีสภาพความเป็นอยู่แออดัไม่ได้

มาตรฐานตามกฎหมายแต่ผู้ถูกกระท ากจ็ าต้องกระท า

7) ค่าตอบแทนและสวัสดกิารเหมาะสมและต้องห้ามตาม

กฎหมายหรือไม่



สถานะ/พฤติกรรมเสีย่งต่อการคา้มนุษย์

• เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย/ด้วยการซ่อนเร้น ปกปิด

• ไม่เข้าใจกฎหมายและภาษาของประเทศปลายทาง

• ถูกกกัขัง จ ากดัเสรีภาพในการเดินทาง

• ถูกจ ากดัการตดิต่อกบัโลกภายนอก

• ต้องพ่ึงพิงนักค้ามนุษย์

• ไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้เสยีหาย

• ไม่ตระหนักถงึสทิธใินฐานะที่ตนเป็นผู้เสยีหาย



นายจา้งยึดเอกสารส าคญัไว้
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กลไกควบคุมไม่ใหเ้หยือ่หลบหนี



ร่องรอยจากการถูกท าร้ายร่างกาย



30เคร่ืองมือ/อปุกรณค์วบคุมเหยื่อให้ท างาน/ไม่หลบหนี
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Social phenomenon in Thailand

54 Burmeses were killed in a refrigerator car during transportation 

(Irrawaddy, 2008, April 24)



Rohingya Refugee Crisis: Victims or Not?? 



ตวัอย่างคดีคา้มนุษย์

คดีสาวพานคาราโอเกะ เชียงราย

• เหตุเกดิ 2 เม.ย.2562 ที่ อ.พาน จว.เชียงราย

• ค้าประเวณใีนร้านคาราโอเกะ พบสาวเมียนมาอายุต ่ากว่า 

18 ปี ค้าประเวณ ี3 ราย

• ชุดจับกุม: ฝ่ายปกครอง, มูลนิธริณสทิธิ์

• พบบัญชีส่วยหน่วยงานภาครัฐ

• ระหว่างจับกุมมีลูกค้าติดต่อขอใช้บริการ



คดีสาวพานคาราโอเกะ เชียงราย (ต่อ)

• ท างานสองทุม่ถึงตีสอง หรือจนกว่าลูกค้าหมด

• ราคา ช่ัวคราว 1,200 บาท (ค่าแม่เล้า 300, ค่าห้อง 100

เหลือค่าตัว 800)

• ค้างคืน ราคา 2,500 บาท (แม่เล้า 500 ค่าห้อง 500 เหลือ

ค่าตัว 1,500)

• ค่าตัวเจ้าของร้านเกบ็ไว้จะจ่ายเป็นงวด เพ่ือให้ท างานต่อไป

• เด้ง 5 เสอื สภ.พาน ช่วยราชการที่ ภ.จว.เชียงราย พร้อมตั้ง

กรรมการสอบสวนหาข้อเทจ็จริง



- คดีโรฮิงจา

- คดีนกฮูก

- คดีอาบอบนวด “นาตารี”

ตวัอย่างคดีคา้มนุษย ์



1.3 ความส าคญัของการคา้มนุษย:์ 5 ประการ

1) เป็นธรุกจิผดิกฎหมายที่ท  ารายได้มหาศาล

2) เป็นปัญหาของประชาคมโลก

3) เป็นวาระแห่งชาติ

4) มีกฎหมายบังคับใช้เป็นการเฉพาะ

5) เป็นความผดิมูลฐานตาม พรบ.ป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542



2.สถานการณก์ารคา้มนุษย์

• ในภาพรวม ปัจจุบันมีคนถูกค้ามนุษย์ทั่วโลก

ประมาณ 20.9 ล้านคน ประมาณ 80% ของเหยื่อ

เป็นเดก็และผู้หญิง

• แต่ละปีจะมีเดก็ถูกค้ามนุษย์ประมาณ 1.2 ล้านคน 

และประมาณ 6-8 แสนคน ถูกค้ามนุษย์ข้าม

ประเทศ

2.1 สถานการณข์องโลก



รายงานสถานการณก์ารคา้มนุษยป์ระจ าปี

(Trafficking in Persons Reports: TIP Reports)



รายงานสถานการณก์ารคา้มนุษย:์TIP Reports

• รายงานสถานการณก์ารค้ามนุษย์ประจ าปีของ 188 ประเทศ

• จัดท า/รายงานโดย กระทรวงการต่างประเทศของ USA.

• เร่ิมรายงานปี ค.ศ.2001 และต่อเน่ืองทุกปี

• ประเมินจากข้อมูล ณ 1 เม.ย.ของปีที่ผ่านมา ถึง 31 มี.ค.

ของปีที่รายงาน

• เกณฑป์ระเมินคือ มาตรฐานขั้นต ่าตามกฎหมาย (TVPA.)

• แบ่งสถานการเป็น 4 ระดับ: (Tier 1, 2, 2WL และ 3)

• ระดับต ่าสดุคือ Tier 3 ซ่ึงอาจได้รับผลกระทบบางประการ

• ประเทศภาคีสมาชิกต้องตระหนักถึงการต่อสู้กบัการค้ามนุษย์



เกีย่วกบั TIP Report 

มาตรฐานขั้นต ่า 4 ประการ (TVPA, 2000).

1. ห้ามไม่ให้มีการค้ามนุษย์ และลงโทษหากมีการค้ามนุษย์

2. ก าหนดบทลงโทษชัดเจน และเพียงพอ กรณกีารแสวง

ประโยชน์ทางเพศที่มีเหย่ือเป็นเดก็ หรือเหย่ือเสยีชีวิต

3. บทลงโทษที่รุนแรงพอต่อการป้องกนัการค้ามนุษย์

4. มีความพยายามจริงจังต่อเน่ืองในการขจดัการค้ามนุษย์



เกณฑป์ระเมินความพยายาม

1. มีการด าเนินคดีกบันักค้า และคุ้มครองเหย่ือ

2. มีมาตรการป้องกนัการค้ามนุษย์ 

3. มีการร่วมมือกบัรัฐบาลประเทศอื่น

4. มีเหยื่อจากต่างชาติจ านวนน้อย

5. การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้า 

ประเมินการด าเนินการ และเผยแพร่สู่สาธารณะ



ระดบัความส าเร็จของการจดัการปัญหาการคา้มนุษย์

• Tier 1: ด าเนินการได้ตามมาตรฐานขั้นต ่าอย่างสมบูรณ์

• Tier 2: ด าเนินการตามมาตรฐานขั้นต ่าได้ไม่สมบูรณ์

แต่มีความพยายาม

• Tier 2 Watch list: ประเทศใน Tier 2 ที่มีเง่ือนไขพิเศษ 

เช่น มีเหย่ือมาก  

• Tier 3: ด าเนินการตามมาตรฐานขั้นต ่าได้ไม่สมบูรณ์

และไม่แสดงถึงความพยายาม



ผลกระทบต่อประเทศ Tier 3 โดย USA

1. ระงับหรือยกเลิกความช่วยเหลือที่ไม่เกี่ยวข้องกบั

มนุษยธรรม และการค้าระหว่างประเทศ 

2. ระงับการสนับสนุนด้านการศกึษาและวัฒนธรรม 

3. อาจคัดค้านการยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

ระหว่างประเทศ เช่น IMF และธนาคารโลก

เกีย่วกบั TIP Report (ต่อ)



ระดบัประเทศตามรายงานปี ค.ศ.2019

Tier จ านวน (ประเทศ)

Tier 1 32

Tier 2 93

Tier 2 (Watch List) 38

Tier 3 22

รวม 185

3 Special cases: ได้แก่ ลิเบีย, โซมาเลีย และเยเมน
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February 17, 2016: USA.ประกาศห้ามน าเข้า

สนิค้าจากไทย 5 รายการ ได้แก่ กุ้ง  เสื้อผ้า (ผลิตจาก

แรงงานเดก็และแรงงานบังคับ) อ้อย สื่อลามก (ผลิตจาก

แรงงานเดก็) และปลา (ผลิตจากแรงงานบังคับ)

ผลกระทบต่อประเทศไทยกรณี 2 ปีใน Tier 3 

(ค.ศ.2014, 2015)



ขอ้กล่าวหาท่ีท าใหไ้ทยอยู่ใน Tier 3 ติดต่อกนั 2 ปี

(ค.ศ.2014, 2015)

1. ประเทศไทยเป็นต้นทาง, ทางผ่าน และปลายทาง

การค้ามนุษย์

2. เจ้าหน้าที่รัฐคอร์รัปช่ัน และมีส่วนร่วมกบั

กระบวนการค้ามนุษย์

3. การบังคับใช้กฎหมายขาดประสทิธภิาพ

4. รัฐบาลไม่พยายามแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์



ประเด็นท่ีบ่งช้ีว่าไทยไม่พยายามแกปั้ญหาฯ

1. มีเจ้าหน้าที่ของรัฐคอร์รัปช่ันจ านวนมาก

2. ขาดแคนล่ามแปล โดยเฉพาะ “โรฮิงญา”

3. ไม่มีรายงานความคืบหน้าคดค้ีามนุษย์ของปีที่ผ่านมา
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2.2 สถานการณก์ารคา้มนุษยข์องประเทศไทย:

ประเทศไทยประกอบดว้ย 3 สถานะ

- ตน้ทาง (Origin): เหยือ่เป็นคนไทยและมีจุดเริ่มตน้

การเดินทางในประเทศไทย

- ทางผ่าน (Transit): เหยือ่เป็นต่างชาติ เดินทางผ่าน

หรือพกัรอในประเทศไทย

- ปลายทาง (Destination): เกิดเหตุการคา้มนุษยข้ึ์นใน

ประเทศไทย โดยเหยือ่อาจเป็นคนไทยหรือต่างชาติ



สถานการณเ์หยือ่การคา้มนุษยใ์นประเทศไทย

• เหย่ือ/ผู้เสยีหายจากการแสวงหาประโยชน์จากการค้า

ประเวณี ส่วนใหญ่เป็นคนไทย

• เหย่ือจากการบังคับใช้แรงงานส่วนใหญ่เป็นคนเมียนมา

• เหย่ือจากการน าคนมาขอทานส่วนใหญ่เป็นคนกมัพูชา

• เหย่ือส่วนใหญ่ อายุต ่ากว่า 18 ปี

• บุคคลที่ตดิต่อเหย่ือเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์

ส่วนใหญ่เป็นนายหน้าที่เหย่ือไม่รู้ จักมาก่อน

• สถานที่ตดิต่อ ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ท างานหรือบ้านเกดิ

ของผู้เสยีหาย



สถานการณด์า้นเหยือ่การคา้มนุษย ์(ต่อ)

• เหยื่อส่วนใหญ่ต้องการย้ายถิ่นเพ่ือมาท างานหารายได้

• เหยื่อชาวเมียนมาส่วนใหญ่ใช้เส้นทางจุดผ่านแดน อ าเภอแม่

สอด จังหวัดตาก  จังหวัดระนอง และด่านเจดีย์สามองค์ 

จังหวัดกาญจนบุรี

• เหยื่อชาวลาวใช้เส้นทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัด

หนองคาย ด่านช่องเมก็ จังหวัดอุบลราชธานี และด่านจังหวัด

มุกดาหาร  

• เหยื่อชาวกมัพูชาใช้เส้นทางจุดผ่านแดน ด่านอรัญประเทศ 

ปอยเปต จังหวัดสระแก้ว ช่องผ่อนปรนบึงตระกูน จังหวัด

สระแก้ว
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แนวโนม้สถานการณก์ารคา้มนุษยใ์นอนาคต

1. ใช้พ้ืนที่และวิธกีารค้าผ่านระบบออนไลน์ 

โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

2. เหยื่อมีแนวโน้มสมัครใจและยินยอมมากขึ้น

3. เหยื่อจะมีอายุน้อยลงเร่ือยๆ

4. เกดิรปูแบบใหม่ที่ไม่บัญญัตไิว้ในกฎหมาย เช่น 

เซก็สโ์ฟน จัดสวิงกิ้ งเซก็สห์มู่ ฯลฯ



พฒันาการของรูปแบบและวิธีการคา้มนุษยใ์นอนาคต



เช่าหอ้ง 36,000 บาท/เดือน

เปิดเว็ปโป๊เก็บค่าสมาชิก

เขา้ชม รายไดง้าม



3. นโยบาย กฎหมายและยุทธศาสตร์

การต่อสูก้บัปัญหาการคา้มนุษย:์ UN

1. ประเทศสมาชิกต้องตระหนักว่าการค้ามนุษย์

เป็นปัญหาของประชาคมโลก

2. ประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกนัต่อสู้กับปัญหา

การค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป

3. ก าหนดมาตรการตอบโต้ประเทศที่ไม่จริงจัง

และไม่สามารถต่อสู้กบัปัญหาการค้ามนุษย์



โครงสรา้งการต่อสูก้บัปัญหาการคา้มนุษย์

UN

USA (Department of State)

188 Participants

TIP Reports

Impacts

PoliciesConditions

TVPA (2000)

Country narrative

Tier placements

Tier 3



นโยบายการต่อสูก้บัการคา้มนุษยข์องไทย

• ตระหนกัในปัญหา: ก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ

• มุ่งมัน่ขจดัปัญหาการคา้มนุษยใ์หห้มดส้ินไป



กฎหมายการคา้มนุษยข์องไทย: 3 ส่วน

1.กฎหมายหลกั: พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการค้า

มนุษย์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2, 3

2.กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง: ตามรูปแบบการแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบ เช่น กฎหมายแรงงาน, ความผิดเกี่ยวกบัเพศ

3.กฎหมายพิเศษ: เสริมกฎหมายหลัก เพ่ือให้การบังคับใช้

กฎหมายหลักมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น เช่น ระเบียบส านัก

นายกฯ พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ฯลฯ 



กฎหมายหลกั

1. พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์

พ.ศ.2551

2. พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์

พ.ศ.2551 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2558

3. พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์

พ.ศ.2551 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560



• ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 4 - 12 ปี (เดิม 4-10 ปี) 

และปรับตั้งแต่ 4 แสน – หน่ึงล้านสองแสน บาท (เดิม 

แปดหมื่น - สองแสนบาท)

• แต่ถ้าผู้เสยีหายอายุเกนิ 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี ต้องระวาง

โทษจ าคุกตั้งแต่ 6 - 15 ปี (เดิม 6-12 ปี) และปรับตั้ง

แต่ หกแสน - หนึ่งล้านห้าแสนบาท  (เดิม สองหมื่น -

สองแสนสี่หม่ืนบาท) 

อตัราโทษฐานคา้มนุษย ์



• ถ้าผู้เสยีหายอายุไม่เกนิ 15 ปี หรือผู้มีกายพิการ หรือมี

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 8 

- 20 ปี (เดิม 8 ปี - 15 ปี) และปรับตั้งแต่ แปดแสน -

สองล้าน บาท (เดิม หนึ่งแสนหกหมื่น - สามแสนบาท)

มาตรา 52 พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ แก้ไข 2560

อตัราโทษฐานคา้มนุษย ์(ต่อ) 



ถา้การกระท าความผิดตามท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้เป็นเหตุ

ใหเ้หยือ่ หรือผูถู้กกระท า

• ได้รับอนัตรายสาหัส หรือเป็นโรคร้ายแรงซ่ึงอาจเป็น

อนัตรายต่อชีวิต ต้องระวางโทษจ าค าตั้งแต่ 8 ปี ถึง 20 ปี 

และปรับตั้งแต่ แปดแสน - สองล้านบาท (เดิม หนึ่งแสน

หกหมื่น - สามแสนบาท) หรือจ าคุกตลอดชีวิต

• ถึงแก่ความตาย   ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือ

ประหารชีวิต 

กรณีท่ีตอ้งรบัโทษหนกัข้ึน 



กฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้ง: 8 พ.ร.บ.หลกั

• พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

พ.ศ.2556

• พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539

• พ.ร.บ.คุ้มครองเดก็ พ.ศ.2546

• พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

• พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

• พ.ร.ก.การบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

• พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

• พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสยีหายฯ และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 

พ.ศ.2544



กฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้ง: 6 พรบ.เสริม

• ประมวลกฎหมายอาญาฯ

• ประมวลกฎหมายวิธพิีจารณาความอาญาฯ

• ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ

• พ.ร.บ. คุ้มครองพยานในคดีอาญาฯ พ.ศ.2546

• พ.ร.บ. ความร่วมมือระหว่างประเทศในเร่ืองทางอาญาฯ 

พ.ศ.2535

• พ.ร.บ. ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551



กฎหมายพเิศษ

ประกอบด้วยกฎหมายดงัน้ี

• พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ.2559

• ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการทางบริหาร

ในการป้องกนัเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกบัการค้า

มนุษย์ พ.ศ. 2558

• ค าสั่งหัวหน้า คสช. 5 ค าสั่ง (ค าสั่งที่ 22/2558, 

46/2559, 69/2557, 33/2559 และ 47/2559)



ยุทธศาสตรก์ารต่อสูก้บัการคา้มนุษย:์ 5Ps

1.POLICY

2.PROSECUTION

3.PREVENTION4.PROTECTION

5.PARTNERSHIP



TRAFFICKING VICTIMSAND PROTECTION ACT OF 2000

TVPA

Prevention

ProtectionProsecution



1. ก าหนดให้การค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาต ิเมื่อวันที่ 

3 เมษายน 2558  

2. แก้ไข/เพ่ิมเตมิ พรบ.ป้องกนัปราบปรามการค้า

มนุษย์ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 และ

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เพ่ือให้เป็นปัจจุบัน สอดรับกบั

สถานการณแ์ละความเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ์

ทางสงัคม

P1: POLICY



3. ประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

มาตรการทางบริหารในการป้องกนัเจ้าหน้าที่ของรัฐมิ

ให้เกี่ยวข้องกบัการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558 

4. ประกาศใช้กฎหมายวิธพิีจารณาคดค้ีามนุษย์

พ.ศ.2559

5. ค าสั่งหัวหน้า คสช. 5 ค าสั่ง (ค าสั่งที่ 22/2548, 

46/2559, 69/2557, 33/2559 และ 47/2559)

P1: POLICY (ต่อ)



พฤติกรรมที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกบัการค้า

มนุษย์ ดังนี้  

1. สนับสนุนการกระท าความผดิ 

2. จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการค้า

มนุษย์  

3. รับเงินหรือประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการค้า

มนุษย์ 

4. คบค้าสมาคมเป็นอาจิณ กบัผู้ที่เกี่ยวข้องกบัการค้า

มนุษย์ 

***โดยรู้หรือ ควรจะได้รู้ว่า ผู้น้ันเกี่ยวข้องกบัการค้ามนุษย์ 

ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี ว่าดว้ยมาตรการทางบริหารในการ

ป้องกนัเจา้หนา้ทีข่องรฐัมิใหเ้กีย่วขอ้งกบัการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2558



5. ใช้หลักทรัพย์หรือสถานะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของ

รัฐ ประกนัผู้ต้องหาหรือจ าเลย ในช้ันต ารวจ อยัการ หรือ

ศาล (ยกเว้น สาม ีภริยา บุพการี และผู้สบืสนัดาน)

ให้ถอืว่าเกี่ยวข้องกบัการค้ามนุษย์ และต้องถูกสอบสวนวนิัย

ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้   



“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า 

1. ข้าราชการ 

2. พนักงาน หรือ

3. ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ และ

4. เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครอง

ท้องที่ด้วย

เจา้หนา้ท่ีรฐัหมายถงึใครบา้ง ? 



P2 PROSECUTION: การด าเนนิคดี



1.จบักุม/ช่วยเหลือ

2.คดัแยกเหยือ่/

สืบสวน/สอบสวน

3.พงส.มีความเห็นส่ง

พนกังานอยัการ

4.ส่งฟ้องศาล/

ประทบัรบัฟ้อง

6.พิพากษา

5.พิจารณาคดี     

(ระบบไต่สวน)

การด าเนินคดี:2.ด าเนินคดีอย่างไร

ชั้นสอบสวน ชั้นพิจารณา



การด าเนินคดีฐานคา้มนุษย:์ ชั้นสอบสวน

(ก) สอบปากค าผูต้อ้งหา ตามกรอบกฎหมาย 3 ฉบบั:

1. กฎหมายหลกั: พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการค้า

มนุษย์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2, 3

2. กฎหมายท่ีเกีย่วขอ้ง: ตามรูปแบบการแสวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ เช่น กฎหมายแรงงาน, ความผิด

เกี่ยวกบัเพศ 

3. กฎหมายพิเศษ: เสริมกฎหมายหลัก เพ่ือให้การบังคับ

ใช้กฎหมายหลักมีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น เช่น ระเบียบส านัก

นายกฯ พรบ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ฯลฯ 



(ข) การสอบปากค าเหยือ่ (พยาน)

เหย่ือมีสทิธ ิ3 ประการ:

– สทิธใินการไม่บอกเล่าเร่ืองราว – ไม่พูด (remain 

silence)

– สทิธใินการให้ข้อมูล แต่มิใช่พยาน

– สทิธใินการเป็นพยาน และให้การเป็นหลักฐาน

การด าเนินคดีฐานคา้มนุษย:์ ชั้นสอบสวน



เหย่ือการค้ามนุษย์ ต้องไม่ถูกตั้ งข้อหา หรือ

ด าเนินคดี ที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมผิดกฎหมาย 

ซ่ึงเป็นผลมาจากการถูกค้า และความผิดจากการเข้า

เมือง หรือพักอาศัยโดยผิดกฎหมาย (กรณีเป็นบุคคล

ต่างด้าว)

การปฏิบติัต่อเหยือ่



การด าเนินคดีฐานคา้มนุษย์

พิจารณาตามกรอบของ พรบ.วิธพิีจารณาคดีค้ามนุษย์ 

พ.ศ. 2559 สาระส าคัญ คือ มาตรา 8: วิธีพิจารณา

คดค้ีามนุษย์ให้ใช้ระบบไต่สวน และเป็นไปโดยรวดเรว็ 

ตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ.น้ี และข้อบังคับของประธาน

ศาลฎีกา.........



ระบบไต่สวน ระบบกล่าวหา

1. ศาลค้นหาความจริงได้มาก 1. ศาลเป็นกลาง คู่ความมี

หน้าที่น าเสนอความจริงต่อศาล

2.เน้นการค้นหาความจริงเป็น

ส าคัญ

2.เคร่งครัดต่อวิธพิีจารณา

ความ และการได้มาซ่ึงพยาน

3.ไม่ใช้หลักยกประโยชน์แห่ง

ความสงสยั

3.มีข้อสงสยัต้องยกประโยชน์

ให้จ าเลย

ความแตกต่างระหว่างระบบไต่สวนกบัระบบกล่าวหา



ระบบไต่สวน ระบบกล่าวหา

4.พยานหลักฐานที่ไม่ได้เสนอ

ต่อศาลกรั็บฟังได้

4.รับฟังแต่พยานที่เสนอต่อ

ศาลไว้เทา่นั้น

5.ทนายความมีบทบาทน้อย 5.ทนายความมีบทบาทมาก

6.ใช้ระบบขออนุญาตฎีกา 6.ใช้ระบบสทิธใินการฎีกา

ความแตกต่างระหว่างระบบไต่สวนกบัระบบกล่าวหา 

(ต่อ)



4.ขอ้เสนอแนะ

1. ด้านการป้องกนั: 

- สร้างความตระหนักแก่สงัคมถงึความรนุแรงและ

ความส าคัญของปัญหาการค้ามนุษย์

- สร้างความรู้ เท่าทนั กลโกง อบุายนักค้า โดยเฉพาะ

ในกลุ่มเปราะบาง

ใช้วิธกีาร เคร่ืองมือ ช่องทาง โอกาส ที่มีประสทิธภิาพ



4.ขอ้เสนอแนะ

2. ด้านการปราบปราม: ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5Ps 

ให้เป็นรปูธรรม/ มีประสทิธภิาพ โดยเฉพาะ P2: 

Prosecution (Law Enforcement Issue)



การขุดรากถอนโคน

พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยฯ์

พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินฯ

พ.ร.บ.ปรามการคา้ประเวณีฯ

พ.ร.บ.คนเขา้เมืองฯ

พ.ร.บ.การท างานของคนต่างดา้ว

กฎหมายอื่นๆ และระเบียบทีเ่กีย่วขอ้ง

การบงัคบัใชก้ฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการคา้มนุษย ์

พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผูเ้สยีหายฯ

พ.ร.บ.คุม้ครองเดก็ฯ

พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมในอาชญากรรมขา้มชาติ

พรบ.ส่งผูร้า้ยขา้มแดน

พ.ร.บ.วิธีพจิารณาคดคีา้มนุษยฯ์

ระเบียบส านกันายกฯ ค าสัง่ หน.คส.ช.ฯ

พรก.การบริหารจัดการการท างาน

ของคนต่างดา้ว


