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ความหมาย รูปแบบและสถานการณ์ปญัหาการคา้มนุษย์

 ความหมายของการค้ามนุษย์

 รูปแบบของการค้ามนุษย์

 สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

ความหมายของการค้ามนุษย์มีความแตกต่างกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่ก าหนดองค์ประกอบของความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ แต่โดยรวมหมายถึง การจัดหา การน าพาและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทั้งการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศและการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น 



ความหมายของการค้ามนุษย์

 พิธีสารเพื่อป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
Trafficking in Persons Especially Women and Children) แนบท้ายอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ง
ในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) ข้อ 3 ได้ก าหนดความหมาย
ค าว่า 

 “การค้ามนุษย์” ให้หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้
ก าลัง หรือบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้
สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลมีอ านาจ
ควบคุมบุคคลอ่ืน เพื่อความวัตถุประสงค์ในการแสวงประโยชน์ ให้รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่น 

 รวมทั้งการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส หรือการกระท าอื่นเสมือนการ
เอาคนลงเป็นทาส การท าให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย ให้ถือว่าการจัดหา ขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือ
การรับไว้ซึ่งเด็กเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์เป็นการค้ามนุษย์ แม้ว่าจะไม่มีการใช้วิธีการใดๆ ที่ระบุไว้ 



 ความหมายของการค้ามนุษย์ตามพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มาตรา ๖ ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ 

ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมชิอบ ใช้อ านาจครอบง าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ 
การศึกษา หรือทางอื่นใดโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ

(๒) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก
ถ้าการกระท านั้นได้กระท าโดยมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่

วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส การน าคนมาขอทาน การ
ตัดอวัยวะเพื่อการค้า การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตามมาตรา ๖/๑ หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคล
นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม



มาตรา ๖/๑ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ท างานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อ่ืน
(๒) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ
(๓) ใช้ก าลังประทุษร้าย
(๔) ยึดเอกสารส าคัญประจ าตัวของบุคคลนั้นไว้
(๕) น าภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อ่ืนมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
(๖) ท าด้วยประการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระท าดังกล่าวข้างต้น
ถ้าได้กระท าให้ผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

มาตรา ๖/๒ บทบัญญัติในมาตรา ๖/๑ ไม่ใช้บังคับกับ
(๑) งานหรือบริการซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารส าหรับงานในหน้าที่ราชการโดยเฉพาะ
(๒) งานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย
(๓) งานหรือบริการอันเป็นผลมาจากค าพิพากษาของศาลหรือที่ต้องท าในระหว่างการต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล
(๔) งานหรือบริการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือในกรณีที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในขณะที่

ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ



รูปแบบของการค้ามนุษย์

 การค้าประเวณี
 การค้าประเวณี หมายความว่า “การยอมรับการกระท าช าเราหรือการยอมรับการกระท าอื่นใดหรือการกระท าอื่นใดเพื่อส าเร็จความใคร่

ในทางกามารมณ์ของผู้อื่นอันเป็นการส าส่อนเพื่อสินจ้างหรือเพื่อประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท าและผู้กระท าจะเป็นบุ คคล
เพศเดียวกันหรือคนละเพศ” การค้ามนุษย์ในรูปแบบนี้คือ การน ามนุษย์ไปเป็นโสเภณี อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539

 การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก
 สื่อลามก หมายถึง เป็นการแสดงออกในรูปภาพเปลือย เห็นอวัยวะเพศ มีเนื้อหาร่วมเพศ กระตุ้นท าให้เกิดความใคร่ทางกามารมณ์ เช่น 

ภาพหญิงเปลือยท่อนบนมีมือข้างหนึ่งถือโทรศัพท์กดอยู่บนอวัยวะเพศ เป็นต้น สามารถปรากฎได้ในสื่อทุกรูปแบบ คลิปวีดิโอ การ์ตูน หรือ
การเขียนพรรณาให้เกิดจินตนาการ

 การผลิต คือ การกระท าถ่ายคลิปต่าง ๆ การเผยแพร่ คือการจ าหน่าย กรณีนี้จะเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ ต่อเมื่อ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องมี
การข่มขู่หรือใช้ก าลังบังคับจึงจะเป็นความผิด ถ้าเป็นเด็กไม่ต้องมีการข่มขู่หรือใช้ก าลังบังคับก็เป็นความผิด



 การแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น
 การแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื่น  หมายถึง การใช้เพศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์หรือให้ขายสินค้าได้ แต่การกระท านั้น

ต้องเป็นการกระท าผิดกฎหมายอย่างอื่นด้วย เช่น การเปลือยกาย ซึ่งเป็นการแสดงลามกอนาจารในสถานที่สาธารณะหรือแสดงสิ่งที่น่าอับ
อายต่อหน้าธารก านัล จึงจะเข้าลักษณะความผิดฐานค้ามนุษย์ กรณีรูปแบบนี้ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องมีการข่มขู่หรือใช้ก าลังบังคับจึงจะเป็น
ความผิด ถ้าเป็นเด็กไม่ต้องมีการข่มขู่หรือใช้ก าลังบังคับก็เป็นความผิด

 การเอาคนลงเป็นทาส
 อนุสัญญาต่อต้านการเอาคนลงเป็นทาส (Slavery Convention (1926)) ได้นิยามค าว่า “ทาส” ว่าหมายถึง “สถานะหรือเงื่อนไขที่บุคคล

หนึ่งมีอยู่เหนือบุคคลอื่นโดยมีการใช้อ านาจทุกอย่างอันพึงมีในฐานะเป็นเจ้าของ”
 นอกจากนั้น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 312 ยังบัญญัติว่า ผู้ใดเพื่อจะเอาคนลงเป็นทาส หรือให้มีฐานะคล้ายทาส น าเข้าในหรือ

ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พามาจากที่ใด ซื้อ ขาย จ าหน่าย รับหรือหน่วงเหนี่ยวซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ด
ปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท และต้องรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 312 ทวิ หากเป็นการกระท าต่อเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี หรือ
หากเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท าต้องรับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย



 การน าคนมาขอทาน

 รูปแบบการค้ามนุษย์โดยการน าคนมาขอทานเป็นลักษณะตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559  ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ออกมาเพื่อจัดระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท าการขอทาน การควบคุมการขอทาน และแยกผู้แสดง
ความสามารถออกจากการเป็นผู้ท าการขอทาน และก าหนดความผิดทางอาญาแก่ผู้ซึ่งหาประโยชน์จากความไม่สมประกอบทางร่างกาย 
ความอ่อนด้อยทางสติปัญญาหรือสภาพจิตใจของบุคคลอื่น โดยได้บัญญัติความผิดของผู้แสวงหาประโยชน์จากผู้ท าการขอทานไว้ในมาตรา 
22 ความว่า ผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากผู้ท าการขอทานโดยการใช้ จ้าง วาน สนับสนุน ยุยงส่งเสริม หรือกระท าด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้อื่น
ท าการขอทาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ



การบังคับใช้แรงงานหรือบรกิาร

มาตรา ๖/๑ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ท างานหรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือของผู้อ่ืน
(๒) ขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ
(๓) ใช้ก าลังประทุษร้าย
(๔) ยึดเอกสารส าคัญประจ าตัวของบุคคลนั้นไว้
(๕) น าภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อ่ืนมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
(๖) ท าด้วยประการอื่นใดอันมีลักษณะคล้ายคลึงกับการกระท าดังกล่าวข้างต้น
ถ้าได้กระท าให้ผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ



การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า
 หมายถึง กรณีที่มีการบังคับตัดอวัยวะ แล้วน าอวัยวะน้ันมาหาประโยชน์ 
 หมายถึง การกระท าต่อบุคคลอื่นโดยเจตนาแสวงหาประโยชน์จากบุคคลนั้นโดยการบังคับตัดอวัยวะเพื่อน าไปขายอีกครั้งหนึ่ง 
 ด้วยการกระท าโดยอาศัยการข่มขู่ หรือใช้ก าลัง หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่มี ลักษณะการบังคับ การลักพาตัว การฉ้อโกง หรือใช้อ านาจในการ

ละเมิด หรือโดยใช้เงิน หรือ ผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท า
ความผิด โดยผู้ถูกกระท าต้องไม่สมัครใจ หรือต้องอยู่ในภาวะจ ายอมหรือเป็นการบังคับถึงจะมีความผิดฐานค้ามนุษย์ 

การอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล
 การอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ได้แก่ 
 การเอารัดเอาเปรียบอย่างไม่เป็นธรรม เช่น การท าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งต้องทนท างานเพื่อชดใช้หนี้ที่ไม่เป็นธรรม หรือที่ตนไม่รู้หรือไม่

ได้รับแจ้งล่วงหน้า ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 



สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

 รายงานการค้ามนุษย์ประจ าปี พ.ศ. 2561 (Trafficking In Persons Report 2018)

 ประเทศไทยปรับอันดับให้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มเทียร์ 2 กลุ่มประเทศที่มีความพยายามในการแก้ไขและตรวจสอบการลักลอบค้ามนุษย์
อย่างจริงจัง  หลังก่อนหน้านี้สหรัฐฯ จัดอันดับให้ไทยอยู่ในกลุ่มเทียร์ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามอง (Tier 2 Watch 
List) 2 ปีติดต่อกัน

 ประเทศต้นทางคือ มีการแสวงหาประโยชน์จากเหยื่อการค้ามนุษย์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 เป็นประเทศปลายทางคือ  มีการแสวงหาประโยชน์จากเหยื่อการค้ามนุษย์ที่มาจากต่างประเทศ และ

 เป็นประเทศทางผ่านคือ ใช้เป็นทางผ่านเพื่อส่งเหยื่อการค้ามนุษย์ออกไปยังประเทศอื่น 

รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์โดยก าหนดให้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติและมีการด าเนินการเพื่อ
ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง 



อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์และกฎหมายภายในของประเทศไทย

 อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 อนุสัญญาและความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับอาเซียน

 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ของประเทศไทย



อนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1789 (Convention on the Rights of the Child) 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีทั้งหมด 54 ข้อ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก  ส่วนที่ 2 เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก ส่วนที่ 3 เกี่ยวข้องกับการลงนาม การให้สัตยาบันของประเทศภาคีต่างๆ
 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับสิทธิพ้ืนฐานของเด็ก 4 ประการ ได้แก่

1) สิทธิที่จะมีชีวิต (Right to Life)
2) สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง (Right to be Protected)
3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Right to be Developed) 
4) สิทธิที่จะได้มีส่วนร่วม (Right to Participate) 



 สารฉบับนี้เป็นพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งว่าด้วยการแสวงประโยชน์จากเด็กทางเศรษฐกิจและทางเพศ โดยมีหลักการที่มุ่ง
การคุ้มครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทางเพศ และพัฒนาการทางร่างกายและจิตวิญญาณของเด็ก คือ การห้ามให้มีและ
ก าหนดให้เป็นความผิดทางอาญาส าหรับการค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และได้ให้ค านิยามไว้ดังนี้ 

 การค้าเด็ก หมายถึง การกระท าที่เด็กถูกส่งมอบโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไปยังอีกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพ่ือค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ 
 การค้าประเวณีเด็ก หมายถึง การใช้เด็กในกิจกรรมทางเพศเพื่อค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ 
 สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก หมายถึง การน าเสนอกิจกรรมทางเพศหรือ ส่วนใดในทางเพศของเด็กจากตัวตนจริง หรือการจ าลองเพื่อ

จุดประสงค์ในทางเพศ 
 ก าหนดมาตรการในการก าหนดเขตอ านาจความผิดการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการสืบสวน สอบสวนหรือกระบวนการทางอาญา ซึ่งรัฐภาคี

ต้องด าเนินการตามสนธิสัญญาหรือความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือที่มีอยู่ระหว่างกัน 
 ก าหนดมาตรการในการริบทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิด 
 การจัดมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของเด็ก ได้แก่ กระบวนการพิจารณาคดีที่ค านึงความต้องการเป็นพิเศษ

ของเด็ก การคุ้มครองเอกลักษณ์ความเป็นส่วนตัวของเด็กและพยาน เป็นต้น 

• พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก (OPTIONAL 
PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD 
PROSTITUTION AND CHILD PORNOGRAPHY) 



 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime, 2000)

 เป็นกรอบความร่วมมือทางกฎหมายที่ก าหนดมาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่กระท าโดยองค์กร
อาชญากรรม 

 การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม 
และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กนับเป็นก้าวส าคัญของไทยในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบและเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งส าหรับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยในการขอความร่วมมือจากภาคีอื่นๆ ตามอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ในการ
สืบสวน สอบสวน ติดตามน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ อันจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศไทยในอนาคต  ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 เป็นกฎหมายอนุวัติการส าหรับอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ 
ดังกล่าวแล้ว 



 พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and 
Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children

 เป็นพิธีสารแนบท้ายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 มี
วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ 

 1) เพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

 2) เพื่อให้การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ดังกล่าวโดยเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออย่างเต็มที่

 3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐภาคีเพื่อที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของรัฐภาคีนั้น

 พิธีสารฉบับนี้ให้ใช้บังคับในการป้องกัน การสอบสวนรวมถึงการฟ้องร้องด าเนินคดีส าหรับความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในกรณีที่
ความผิดนั้นมีลักษณะข้ามชาติ ตลอดจนให้ใช้บังคับกับการคุ้มครอง ส าหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในความฐานความผิดดังกล่าว 



อนุสัญญาและความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับอาเีียน

 ความร่วมมือต้อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียนด าเนินการทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคีผ่านกลไกความตกลงต่าง ๆ ได้แก่ 

 ปฏิญญาอาเซียนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 

 ความตกลงร่วม (MOU) ในภูมิภาคอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

 การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime – AMMTC) 

 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Senior Officials Meeting on Transnational Crime – SOMTC) 
ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจาและผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อร่วมกันก าหนดนโยบายแนวทาง
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภาพรวมของอาเซียน และเพื่อติดตามผลการด าเนินงานที่ผู้น าและที่ประชุม
ระดับรัฐมนตรีได้วางแนวทางไว้ตามมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (AMMTC) โดยจัดประชุมทุกปี



 อนุสัญญาอาเีียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ค.ศ. 2014 (ASEAN Convention against Trafficking 
in Persons, especially Women and Children (ACTIP)) 

 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นการต่อยอดปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึ่งรับรองเมื่อปี พ.ศ. 2547 อนุสัญญาฉบับนี้มีจุดประสงค์หลัก คือ (1) ป้องกันและต่อต้านการค้า
มนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (2) คุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (3) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบรรดาภาคีให้บรรลุ
วัตถุประสงค์

 ปฏิญญาอาเีียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Declaration against Trafficking in Persons 
Particularly Women and Children) 

 เป็นการสมาชิกประเทศอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะจัดตั้งเป็น
องค์กรและพิธีสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย การคัดแยกเหยื่อออกจากผู้กระท าผิด และการก าหนดบทลงโทษที่รุนแรง
แก่ผู้กระท าผิดฐานค้ามนุษย์  โดยมีมาตรการในการด าเนินงาน อาทิ   จัดตั้งศูนย์เครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อการป้องกันและขจัด
กระบวนการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

http://agreement.asean.org/media/download/20160303122945.pdf


 สนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือีึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเีียน (Treaty on Mutual Legal Assistance 
in Criminal Matters (ASEAN MLAT))

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของบรรดาภาคีในสนธิสัญญา ในเรื่องการป้องกัน การ
สืบสวนสอบสวน และการฟ้องคดี เกี่ยวกับการกระท าความผิดอาญา โดยผ่านความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
เรื่องทางอาญา เป็นการท าสนธิสัญญาพหุภาคีสอดคล้องกับไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่
จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 18 (30) ได้ก าหนดมาตรการความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน (Mutual Legal 
Assistance)



กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559



สาระส าคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

 ก าหนดความผิดฐานค้ามนุษย์และโทษทางอาญา 
 มีการบัญญัติองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ (มาตรา 6)
 มีการก าหนดโทษและความผิดส าหรับผู้ที่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือตระเตรียมเพื่อกระท าผิดฐานค้ามนุษย์ (มาตรา 7 และมาตรา 8)
 ก าหนดโทษและความผิดส าหรับความผิดที่กระท าลงโดยการสมคบกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรวมทั้งความผิดที่กระท าลงโดยการร่วมกัน

กระท าผิดต้ังแต่ 3 คนขึ้นไปหรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม (มาตรา 9 และมาตรา 10)
 ก าหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์แม้กระท าลงนอกราชอาณาจักร ก็สามารถลงโทษผู้กระท าผิดในราชอาณาจักรได้ ตามหลักการ

ลงโทษอ านาจสากล
 กฎหมายก าหนดโทษหนักขึ้นกรณีที่ผู้กระท าผิดเป็นผู้มีต าแหน่งหน้าที่ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา ข้าราชการ เป็นต้น (มาตรา 13 และมาตรา 14)
 กฎหมายได้ก าหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน (มาตรา 14)



ก าหนดให้มีคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 กฎหมายให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
มากขึ้น โดยการก าหนดให้มีคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ 

 ระดับนโยบาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปคม.”โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน และ

 ระดับประสานงานและก ากับดูแล คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรียกโดยย่อ
ว่า “คณะกรรมการ ปกค.” ซึ่งกฎหมายก าหนดให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีท่านใดท่านหนึ่งมาท าหน้าที่เป็นประธาน
(หมวด 2)



 การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 กฎหมายให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองชั่วคราวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลที่อาจตกเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้เสียหายของ การค้ามนุษย์ มีหลายกรณีที่บุคคลดังกล่าว ไม่รู้
ว่าตัวเองก าลังจะตกเป็นผู้เสียหาย ดังนั้นการด าเนินการตาม มาตรานี้จึงไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตามพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ควร จะพยายามอธิบายให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจสถานการณ์และให้ความร่วมมือ ทั้งนี้เนื่องจากความร่วมมือ
จากเหยื่อ/ ผู้เสียหายถือเป็นปัจจัยส าคัญในการสืบสวนสอบสวนเพื่อเอาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ

 มีการขยายการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไว้อย่างกว้างขวางที่ส าคัญได้แก่ การให้ความช่วยเหลือในระหว่าง
การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ (มาตรา 33) สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (มาตรา 34, 35) สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองความ
ปลอดภัย (มาตรา 36) ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะด าเนินการให้มีการผ่อนผันให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจักรและท างานเป็นการ
ชั่วคราว (มาตรา 37) ก าหนดห้ามพนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในความผิดบางฐาน (มาตรา 41)



 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 ก าหนดให้จัดตั้ง “กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายส าหรับการป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน โดยให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การ
บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดและให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน มี
อ านาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการ รวมทั้งจัดท างบดุลและบัญชีท าการส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองทุกปี



สาระส าคญัของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559

 เพื่อใช้ในการด าเนินคดีค้ามนุษย์ โดยมีกระบวนการลดภาระความรับผิดชอบของผู้เสียหายให้มีการสืบพยานผ่านวีดีทัศน์ทางไกล เพิ่ม
มาตรการคุ้มครองพยาน และให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายมากขึ้น ที่ส าคัญได้ก าหนดความเข้มงวดในการปล่อยชั่วคราว  เพื่อลด
ปัญหาการหลบหนีของผู้ต้องหาหรือจ าเลยจากการปล่อยชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด าเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและคดีความที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณาพิพากษาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

 คดีค้ามนุษย์ให้หมายความถึง 

1. คดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยตรง ตามที่มีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

2. คดีที่มีข้อหาความผิดอื่นที่มีเนื้อหาข้อเท็จจริงในคดีที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการกระท าที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์



สาระส าคญัของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559

 การน าระบบไต่สวนมาใช้ในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 

 กฎหมายได้ก าหนดให้ใช้วิธีพิจารณาในระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ซึ่งแตกต่างไปจากกฎหมายวิธี
พิจารณาความอื่นในศาลยุติธรรมของประเทศไทยซึ่งใช้ระบบกล่าวหา และก าหนดให้ศาลต้องด าเนินคดีให้เป็นไป
โดยรวดเร็วตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ และข้อบังคับของประธานศาลฎีกา รวมถึงการน าประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้



การสืบพยาน

 ในการสืบพยานก่อนฟ้องคดีการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดีหากมีเหตุจ าเป็นอันไม่อาจน าพยานมาเบิก
ความในศาลได้ เมื่อคู่ความร้องขอหรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจอนุญาตให้พยานดังกล่าว เบิกความที่ศาลอื่น 
หรือสถานที่ท าการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอื่นีึ่งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยจัดให้มีการ
ถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้

 ให้ศาลด าเนินการพิจารณาและสืบพยานหลักฐานต่อเนื่องติดต่อกันไปจนกว่าจะเสร็จการพิจารณา เว้นแต่
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเปน็อืน่อันมิอาจก้าวล่วงได้

 เมื่อศาลเห็นสมควร ศาลมีอ านาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจ าเลยได้ เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปโดยไม่
ชักช้า ในกรณีที่จ าเลยไม่อาจมาฟังการพิจารณาและการสืบพยานได้เนื่องจากความเจ็บป่วยหรือมีเหตุจ า เป็น
อืน่อันมิอาจก้าวล่วงได้



ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเชิงลงโทษ 

 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการก าหนดในเรื่องของค่าเสียหายเชิงลงโทษ โดยนอกจากผู้กระท าความผิดจะต้องรับโทษในทางอาญาแล้ว 
กฎหมายยังได้ให้อ านาจศาลสามารถก าหนดให้จ าเลยต้องชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งให้แก่ผู้เสียหายในอัตราที่สูงกว่าค่าเสียหายโดยปกติ 
อันถือว่าเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการลงโทษจ าเลยในทางแพ่ง 

 การเรียกค่าสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหาย  พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับฟ้องคดีอาญาหรือจะยื่นค าร้องในระหว่าง การพิจารณาของศาล
ชั้นต้นก็ได้  

 ถ้าปรากฏว่าในการกระท าความผิดมีการกระท าทารุณกรรม หน่วงเหนี่ยวกักขัง ท าร้ายร่างกาย หรือกดขี่ข่มเหงโดยขาดมนุษยธรรมอย่าง
ร้ายแรงต่อผู้เสียหาย เมื่อศาลมีค าพิพากษาให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้จ าเลยจ่ายค่าเสียหายเพื่อการ
ลงโทษเพิ่มขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงพฤติการณ์ต่างๆ เช่น ความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น ผลประโยชน์ที่จ าเลยได้รับ  
ฐานะทางการเงินของจ าเลย ตลอดจนประวัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของจ าเลยประกอบด้วย

 ในส่วนของค าพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ ให้รวมเป็นส่วนหนึ่งแห่งค าพิพากษาในคดีอาญา 
และในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีให้ถือว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ในการนี้ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยด์ าเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อบังคับคดีให้
เป็นไปตามค าพิพากษา


