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บทคัดย่อ 

การวิจัยในโครงการน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยศึกษา
กฎหมายของประเทศต่างๆในระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก ตะวันตก และ เหนือ ใต้ เพ่ือให้ทราบว่ากฎหมาย
ท่ีมีอยู่ของแต่ละประเทศนั้นมีลักษณะและเนื้อหาสาระอย่างไร มีการบังคับใช้อย่างไร และปัญหาท่ีเกิดข้ึน
จากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นอย่างไรบ้างในทางปฏิบัติ อีกท้ังศึกษามูลฐานของปัญหาการค้ามนุษย์
ซ่ึงเกิดจากปัญหาท้ังทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเฉพาะการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมาย จากผลของการศึกษาพบว่า ปัญหาทางด้านกฎหมายของแต่ละประเทศมีลักษณะร่วมบางประการ
ได้แก่ ปัญหาการตีความ ขอบเขตของการนิยาม “การค้ามนุษย์” เพราะในสังคมท่ีแตกต่างกันอาจจะมี
ลักษณะของการค้ามนุษย์ท่ีแตกต่างกัน ปัญหาในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิด การแยกเหย่ือจากการ
เป็นผู้กระทําความผิด การคุ้มครองป้องกันพยาน การขาดแคลนงบประมาณ การขาดความเชี่ยวชาญ ชํานาญ
การของเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวของ การต้องบังคับการตามกฎหมายหลายฉบับท่ีอาจจะซํ้าซ้อนกัน หรือเป็น
ช่องว่างในการบังคับกฎหมาย ปัญหาการทุจริจ คอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง สําหรับระดับภูมิภาคยัง
ไม่มีการประมวลกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ ความร่วมมือในการดําเนินคดีใน
ระดับภูมิภาค และยังไม่มีการกําหนดมาตรฐานของการประเมินสภาพการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นเอกภาพใน
ระดับอาเซียน สําหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาในระดับภายในประเทศเสนอให้มีการประมวลกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยผนวกกฎหมายสาระบัญญัติ และวิธีสบัญญัติไว้ในประมวล
เดียวกันโดยแบ่งเป็นภาคสาระบัญญัติและภาควิธีสบัญญัติ ให้มีลักษณะท่ีเหมาะสมกับลักษณะคดีการค้า
มนุษย์ มีการอบรมเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง มีการกําหนดงบประมาณให้เพียงพอ การคุ้มครองเหย่ือและพยาน 
ส่วนในระดับภูมิภาคให้มีการทําสนธิสัญญากําหนดความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พร้อมท้ังกําหนดมาตรฐานอาเซียนในการประเมินการปฎิบัติการ กําหนดกรอบและขอบเขตคดีเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ให้ชัดเจน  
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Abstract 

The research aims to study and analyze the human trafficking problem. Studying the 
laws and regulations of various countries in the East-West, North-South Economic Corridor to 
know the existing laws of the studied countries, what are the substantive and procedural laws 
of each country? How to enforce the laws, and what are the problems of law enforcement in 
practice of these countries? The study in this research was carried out at the level of 
domestic law and international law, studying the treaties on the prevention and suppression 
of human trafficking at the international and regional level. The fundamental causes of 
human trafficking are the social, economic and political problems, particularly the lack of the 
effective law enforcement. The results of the study showed that the legal issues of each 
country have some common characteristics. They are the problems of the Interpretation, 
scope of definition of "Human Trafficking" because in different societies may have different 
traits of human trafficking. Lawsuit against the perpetrator, the problem of the separation of 
victims from being an offender, protection of witness, lack of expertise of the staffs, law 
enforcement agency may be overlapping, or in some circumstances there is a vacuum to 
enforce the laws, and corruption of related officers. To solve the problems, at the regional 
level, there is no treaty or regional code on the prevention and suppression of human 
trafficking. There are no regional standards for assessing law enforcement at the ASEAN level. 
Internationally level, there are problems of enforcing the treaty or the lack of efficient 
application of the obligation under the treaty. Most of them are just lip-services, the parties to 
the treaty make no concrete regulatory action and action plan for implementation of the law. 
The assessment of the suppression of human trafficking has also influenced by the political 
involvement. For solutions at the national level, the Codification of the Prevention and 
Suppression of Human Trafficking by combining the substantive laws and procedural law in 
the same code will be needed, it will be divided into the part of substantive law and the 
other part dealing with the procedural law to be more appropriate to the specific nature of 
the human trafficking case. Training the related staffs of the competent authority, providing 
sufficient budget, protection of Victims and Witnesses. At the regional level, there should be a 
treaty on cooperation in prevention and suppression of human trafficking. It should also set 
the ASEAN standard for performance appraisal, establish clear legal framework and definition 
of scope for human trafficking.  
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1. บทนํา 
การร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เอเซีย และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จะประกอบด้วย

โครงการความร่วมมือในหลายระนาบ ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนที่ได้เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไปแล้วในปี พ.ศ. 2558 การร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภาค เช่นเขตสามเหล่ียมเศรษฐกิจ ไทย 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เขตสามเหล่ียมเศรษฐกิจ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เขตสามเหล่ียน
เศรษฐกิจ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน เป็นต้น  โดยเฉพาะปัจจุบันมีการรวมตัวในเขตระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก และเขตระเบียงเศรษฐกิจเหนือ ใต้  ในหลายๆด้าน ทั้งการค้า การ
ลงทุน และการคมนาคม การเปิดเส้นทางถนน เครือข่ายทางรถไฟ เครือข่ายการวางท่อแก๊ส ใน
ภูมิภาค ความร่วมมือดังกล่าวย่อมมีผลกระทบทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความม่ันคง 
โดยมีกรอบทางกฎหมาย ที่เกิดจากการเจรจาเพื่อทําความตกลง ก่อตั้งพันธกิจผูกพันระหว่างประเทศ
ภาคีสมาชิกขึ้นมา ยิ่งมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากขึ้นเพียงใด มีการเปิดเสรีมากขึ้น รวมทั้งการ
ข้ามพรมแดนของปัจจัยการผลิต และ มนุษย์ หรือ แรงงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ด้าน
หนึ่งก็ทําให้เกิดการเติบโตทางเสรษฐกิจอย่างมาก แต่ในอีกด้านหน่ึงก็ก่อให้เกิดมลภาวะ ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น การกระทําของมนุษย์โดยมีแรงจูงใจจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้นํามาสู่ปัญหาระยะยาว เช่นปัญหาภัยพิบัติ จากการทําลายแหล่งต้นน้ํา ลําธาร การ
ทําลายชั้นผิวดิน การทําลายการเกาะตัวของช้ันดินก่อให้เกิดปัญหาดินถล่ม หรือ Land Slide ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ปัญหาแรงงาน ปัญหาความยากจนอันเกิดจากช่องว่างทางเศรษฐ์ฐานะของมนุษย์ในสังคม
ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมกัน ในงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นที่ปัญหาการค้ามนุษย์ ที่มีส่วนเกิดขึ้น
จากปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และ การเมืองที่ท้าทายให้ประเทศไทยต้องทบทวนทั้งทางกฎหมาย
และนโยบายของประเทศ 

จากการมีพันธกิจในการเปิดเสรีนั้น ประเทศในภูมิภาคนี้ได้ร่วมกันตกลงที่จะเปิดเสรี
ทางด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และ การเปิดเสรีการลงทุน ความต้องการแรงงานในภาคส่วน
ต่างๆได้นํามาสู่การเคล่ือนย้ายแรงงานข้ามพรมแดนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ มีส่วนก่อให้เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อีกทั้งเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดนและอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจ จากความคล่องตัวในการเคล่ือนย้ายคนและทุนโดยมีปัจจัยเกื้อหนุนจากความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และ ระบบ Internet และ คอมพิวเตอร์ ประชาชนคนไทยกลายเป็น
เหยื่อของอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มีความสูญเสียจํานวนเงินอย่าง
มหาศาล ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงอย่างมาก  

ในขณะที่ประเทศไทยได้กลายเป็นเป้าในการโจมตี เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ไม่ว่าใน
อุตสาหกรรมการประมง การเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาการค้ามนุษย์มีหลายลักษณะ ตั้งแต่
การนําคนลงเป็นทาส การค้าแรงงานเยี่ยงทาส การนําคนไปขายเพื่อการค้าประเวณี การนําคนไปขาย
เพื่อเป็นขอทาน การซื้อขายคนเพื่อนําชิ้นส่วนอวัยวะไปขาย การนําคนมาเพื่อการตั้งครรภ์ หรือ ที่
เรียกว่า อุ้มบุญ แต่เพื่อนําทารกที่เกิดมาไปขาย รวมไปถึงกรณีที่เกี่ยวข้องกับการอพยพผ่านแดนไปยัง
ประเทศต่างๆของชนกลุ่มน้อยที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ปัญหาเหล่านี้มีความสําคัญต่อประเทศ
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ไทยที่ต้องมีความเร่งด่วนในการศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จึงมี
ความจําเป็นที่จะมีการศึกษา วิจัยผลกระทบแบบองค์รวมและการมีปฏิสัมพันธ์ต่อความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเหล่านี้ต่อปัญหาสังคมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยรวมจากการมีผลบังคับทางกฎหมายของ
ความตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจเหล่านี้ ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนในการเกิดปัญหาเหล่านี้ ซึ่ง
โครงการวิจัยน้ีได้ศึกษาวิจัยทางกฎหมายโดยศึกษากรอบทางกฎหมายและผลของการร่วมมือเหล่านี้ 
ต่อการเกิดปัญหาการค้า มนุษย์อาชญากรรมข้ามพรมแดนและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ปัจจัยอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อวิถี ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย ที่ต้อง
เปล่ียนแปลงไปจากการต้องปฏิบัติตามพันธกิจในการร่วมมือกันภายใต้ความตกลง หลายระนาบ
เหล่านี้ ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่ประเทศไทยต้องประสบอยู่ในขณะนี้กับการค้า
มนุษย์อาชญากรรมข้ามพรมแดนและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืน และขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาสถานการณใ์นปัจจุบนัเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทีเ่กี่ยวข้องกับประเทศไทยทั้ง

ที่เกดิขึ้นภายในประเทศ ในฐานะต้นทางของการค้ามนุษย์ การเป็นเส้นทางผ่านของการค้ามนุษย์ และ 
ที่เป็นปลายทางของการค้ามนษุย์ 

2. เพื่อศึกษาประเภทของการค้ามนุษย์ ได้แก่ การค้า ซื้อ ขายคน การค้าแรงงานเยี่ยง
ทาส การนําคนลงเป็นขอทาน การซ้ือขายคนเพื่อการค้าประเวณี การขายอวัยวะ การนําคนมาเพื่อการ
ตั้งครรภ์อุ้มบุญ และซื้อขายทารกที่เกิดมาเพื่อจําแนกประเภทของการค้ามนุษย์ ซึ่งผิดกฎหมาย
ลักษณะใดต่างๆ 

3. เพื่อศึกษากฎหมายภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆ และ 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านี้เพื่อศึกษาถึงปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายภายในและการปฏิบัติ
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 

4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อประเทศไทยจากปัญหา
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามพรมแดนและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และ เสนอยุทธศาสตร์เชิงรุก
ของประเทศไทยเพื่อการเตรียมพร้อมรองรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์แบบยั่งยืน 
 

3. ประเด็นการศึกษาวิจยั 
 1. สถานการณ์การค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามพรมแดนและอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร มีความสําคัญอย่างไร และส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง 

 2. กฎหมายระหว่างประเทศในระดับสากล ระดับภูมิภาค และ ระดับภายในประเทศ
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามพรมแดนและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีอย่างไรบ้าง มีปัญหา
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ในการบังคับใช้อย่างไร มีมาตรการใดในทางระหว่างประเทศที่จะยุติปัญหาการค้ามนุษย์อาชญากรรม
ข้ามพรมแดนและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน 

 3. มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามพรมแดนและ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรในเชิงบูรณาการทั้งทางกฎหมาย สังคมศาสตร์ 
และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยในโครงการน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากกฎหมายอันเป็นแหล่งปฐมภูมิ

ของประเทศต่างๆ บนระเบียลเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก และ เหนือ ใต้ ศึกษาสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศในระดับสากล และ ระดับภูมิภาค ศึกษาจากตํารา วารสาร บทความ ตลอดจนนโยบาย
ระหว่างประเทศ ของประเทศเป้าหมายที่ทําการศึกษา ส่วนการวิจัยภาคสนาม ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
และ การสัมภาษณ์เจาะลึก เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่างๆได้แก่ ตํารวจ ผู้พิพากษา 
อัยการ เจ้าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง และ สัมภาษณ์บุคลลที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินคดีการค้ามนุษย์ 

 

5. ผลการวิจยั 
จากการศึกษาวิจัยในโครงการนี้ซึ่งได้ศึกษากฎหมายของประเทศต่างๆ บนระเบียงเศรษฐกิจ 

ตะวันออก ตะวันตก และ เหนือ ใต้ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ศึกษาปัญหาใน
การบังคับใช้กฎหมาย และแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในระบบกฎหมายท่ีเป็น ตัวบทสารบัญญัติ  และ
วิธีสบัญญัติ และแนวทางปฏิบัติ การศึกษาจะดําเนินการทั้งในระดับกฎหมายภายใน กฎหมาย
ระหว่างประเทศ สนธิสัญญา ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับสากล นอกจากนี้ยังศึกษาถึงบ่อเกิดของ
ปัญหาที่มาจากการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งการแก้ไขปัญหาจะต้องดําเนินการในองค์รวมจึงจะ
สัมฤทธิ์ผล การวิจัยได้จําแนกการคึกษาออกเป็นส่วนของกฎหมายไทย กฎหมายของประเทศอื่นๆบน
ระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก ตะวันตก และ เหนือ ใต้ รวมทั้งการวิจัยภาคสนามด้วย มีการศึกษาถึง
ลักษณะ และความหมายของการค้ามนุษย์ โดยมีบทสรุปในแต่ละส่วนของการวิจัยดังนี 

การกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นการกระทําความผิดที่รุนแรงและมีความซับซ้อนมาก 
ซึ่งการกระทําที่เข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์อาจเป็นการซ้ือขายมนุษย์เพื่อเป็นแรงงานทาส การซ้ือขาย
มนุษย์เพื่อการค้าประเวณี   การซ้ือขายมนุษย์เพื่อนํามาเป็นขอทาน การอุ้มบุญเพื่อการค้ามนุษย์ 
และการซื้อขายอวัยวะ ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปราบ
การกระทําความผิดที่เข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์ในเรื่องดังกล่าวหลายฉบับ โดยจะกล่าวถึงการซ้ือขาย
มนุษย์เพื่อเป็นแรงงานทาส การซื้อขายมนุษย์เพื่อการค้าประเวณี การซื้อขายมนุษย์เพื่อนํามาเป็น
ขอทาน การอุ้มบุญเพื่อการค้ามนุษย์ และการซ้ือขายอวัยวะตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 

5.1 ผลการศึกษา วิจัยกฎหมายไทย 
1. การซื้อขายมนุษย์เพื่อเป็นแรงงานทาส มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบ

ปราบการซื้อขายมนุษย์เพื่อเป็นแรงงานทาสอันเป็นกฎหมายหลักเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คือ 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(ฉบับที่  3) พ .ศ.2560 (พระราชบัญญัติฉบับที่  2 และ 3 เป็นพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551) และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์ พ.ศ.2559 และยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดที่เข้าข่ายว่าเป็นการค้า
มนุษย์อีกหลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติจัดหา
งานและคุ้มครองคนหางาน พ .ศ.2528 พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ .ศ.2541 รวมถึง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 
และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  

 

2. การซื้อขายมนุษย์เพื่อการค้าประเวณี มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบ
ปราบการซื้อขายมนุษย์เพื่อการค้าประเวณีอันเป็นกฎหมายหลักเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คือ 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(ฉบับที่  3) พ .ศ.2560 (พระราชบัญญัติฉบับที่  2 และ 3 เป็นพระราชบัญญัติแก้ ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551) และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์ พ.ศ.2559 และยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดที่เข้าข่ายว่าเป็นการค้า
มนุษย์อีกหลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546  

 

3. การซื้อขายมนุษย์เพื่อนํามาเป็นขอทาน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบ
ปราบการซ้ือขายมนุษย์เพื่อนํามาเป็นขอทานอันเป็นกฎหมายหลักเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คือ 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559 และยังมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดที่เข้าข่ายว่าเป็นการค้ามนุษย์อีกหลายฉบับ เช่น ประมวลกฎหมาย
อาญา พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  

แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในกรณีการซ้ือขายมนุษย์เพื่อ
นํามาเป็นแรงงานทาส การซื้อขายมนุษย์เพื่อการค้าประเวณี และการซื้อขายมนุษย์เพื่อนํามาเป็น
ขอทานหลายฉบับ แต่ประเทศไทยก็ยังคงประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ ด้วยเหตุที่การบังคับใช้กฎหมาย
เกิดปัญหาเน่ืองจาก  
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1. ปัญหาพื้นที่สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่มีช่องทางธรรมชาติมาก ทําให้มีการใช้
ช่องทางดังกล่าวหลบหนีเข้ามาประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเพื่อการค้ามนุษย์ 

2. ปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง เช่น การขาดความรู้ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การขาดความจริงจังและจริงใจในการทํางาน หน่วยงาน
ของรัฐประสบปัญหานโยบายในการบริหารราชการและบุคคล และหน่วยงานของรัฐขาดความร่วมมือ
จากประชาชนในพื้นที่ โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยสังเขปดังนี้ 

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น ภาครัฐจะต้องเพิ่มมาตรการที่มีความเข้มงวดและกวดขันกรณี
การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในปัจจุบันมีการเปิดเสรีการค้าแรงงาน ซึ่งอาจทําให้มีแรงงานข้ามชาติ
หรือมีคนต่างด่าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยทาง
ช่องทางธรรมชาติ ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายที่มีเขตอํานาจในพื้นที่ชายแดนอันมี
ช่องทางธรรมชาติจะต้องเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดในการสอดส่อง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจริงจัง 
รวมถึงการขอความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ให้ช่วยสอดล่องและร่วมมือ เช่น ไม่ให้ความ
ช่วยเหลือหรือให้ที่พักพิงแก่ผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย เนื่องจากบุคคลดังกล่าวอาจเป็นเหย่ือของ
การค้าแรงงานทาส หากมีการพบเห็นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

 

4. การอุ้มบุญเพื่อการค้ามนุษย์ แต่เดิมการอุ้มบุญเป็นวิธีการหน่ึงสําหรับผู้มีบุตรยากท่ี
ประสงค์จะมีบุตรด้วยวิธีการอุ้มบุญ ต่อมาการอุ้มบุญในการบางกรณีถูกมองว่าเข้าข่ายเป็นการค้า
มนุษย์ โดยที่ไม่อาจทราบความประสงค์ที่แท้จริงของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมักเป็นชาวต่างชาติว่าเด็กที่ได้มาจาก
การไปรับจ้างอุ้มบุญนั้นเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่ ทั้งนี้ การอุ้มบุญจึงแบ่งเป็นการอุ้มบุญในกรณีทั่วไป
และการอุ้มบุญอันเป็นการค้ามนุษย์ 

สําหรับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการอุ้มบุญและการอุ้มบุญอันเป็นการค้ามนุษย์ 
มีดังนี้ 
 1.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในสัญญาจ้างทําของ ซึ่งการอุ้มบุญมีลักษณะเป็น
สัญญาจ้างทําของ แต่อาจมีผลเป็นโมฆะในบทบัญญัติของนิติกรรม สัญญา ซึ่งเป็นการยากในการนํา
ความเป็นโมฆะกรรมที่ให้คู่กรณีคืนสู่ฐานะเดิมมาใช้กับการอุ้มบุญในทางปฏิบัติ 
 2.  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
พ.ศ.2558   ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องการอุ้มบุญโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการกําหนด
สถานะทางกฎหมายที่แท้จริงของบิดา มารดา และบุตรที่เกิดจากการอุ้มบุญ เป็นการคุ้มครอง
ผลประโยชน์อันแท้จริงของเด็กที่คลอดมาจากหญิงผู้รับอุ้มบุญ แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้เป็น
เพียงกฎหมายที่กําหนดความผิดและ 
โทษไว้แต่เพียงการอุ้มบุญในกรณีทั่วไปเท่านั้น มิได้เป็นกฎหมายที่นํามาสู่การดําเนินการอุ้มบุญอัน
เป็นการค้ามนุษย์แต่ประการใด เพราะต้องอาศัยข้อเท็จจริงภายหลังจากการดําเนินการอุ้มบุญ ว่ามี
ลักษณะเป็นการขูดรีดบุคคลหรือไม่ 
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 3.  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551เป็นกฎหมายอีกฉบับ
หน่ึงที่อาจนํามาใช้กับการอุ้มบุญอันเป็นการค้ามนุษย์ หากมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณี
การอื่นใดที่เป็นการขูดรีดบุคคล ซึ่งเป็นกฎหมายที่บทบัญญัติยังคงมีปัญหาในการตีความว่าการอุ้ม
บุญในบางลักษณะเป็นการขูดรีดบุคคลหรือไม่ 
 4.  ประกาศแพทยสภา 2 ฉบับ 
 4.1  ประกาศแพทยสภา ฉบับที่ 1/2540 เรื่องมาตรฐานและการให้บริการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์กว้าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ การจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การให้ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ทําการกํากับดูแลและ
รายงานการดําเนินการต่อแพทยสภา ปีละครั้ง 
 4.2 ประกาศแพทยสภา ฉบับที่ 2/2545 เรื่อง มาตรฐานการให้บริการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (ฉบับที่ 2) เป็นการกําหนดมาตรฐานการให้บริการเก่ียวกับเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์เพิ่มเติม เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้รับบริการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
ประกาศแพทยสภา 2 ฉบับ ไม่มีสถานะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับต่อประชาชนทั่วไป เป็นเพียง
ข้อกําหนดทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มิได้มีโทษทางอาญา อีกทั้งแนวปฏิบัติของ
ประกาศดังกล่าวค่อนข้างล้าสมัย และไม่มีผลบังคับใช้ต่อบรรดาผู้มีส่วนอื่น ๆ ในการอุ้มบุญแต่
ประการใดโดยมีข้อเสนอแนะกรณีการอุ้มบุญเพื่อการค้ามนุษย์ ดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558 ให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุ้มบุญใน
ลักษณะที่เป็นการค้ามนุษย์    โดยชัดเจน หรืออาจเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ให้เกิดความชัดเจนถึงการอุ้มบุญอันมีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ 
ตลอดจนการมีข้อกําหนดที่ให้ถือว่าการอุ้มบุญในกรณีใดที่ถือเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
เพื่อให้มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ 

2.  ข้อเสนอแนะด้านมาตรการภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐอาจเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนถึงการอุ้มบุญในลักษณะใดบ้างจึงจะถือเป็นการค้ามนุษย์ ซึ่งจะส่งผลกระทบในด้าน
ร้ายประการใด ที่สําคัญคือรัฐบาลจะต้องรณรงค์และต่อต้านเพื่อให้ชาวต่างชาติเห็นว่าการอุ้มบุญเป็น
ส่ิงที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์การให้บริการทางการแพทย์ด้านอื่นๆ ที่โดดเด่น  

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 (พระราชบัญญัติ
ฉบับที่ 2 และ 3 เป็นพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ.2551) และพระราชบัญญัติ 

3.  ข้อเสนอแนะด้านการคุ้มครองเหยื่อจากการอุ้มบุญ ในการคุ้มครองเด็กที่เกิดจากการอุ้ม
บุญและถูกนําไปแสวงหาประโยชน์อันมีลักษณะเป็นการขูดรีดบุคคล หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
กล่าวคือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ังคงของมนุษย์ จะต้องเข้า
มาดูแล จัดการ เล้ียงดู ฯลฯ เพื่อส่งมอบเด็กดังกล่าวให้แก่ผู้ที่มีความเหมาะสมต่อไป 
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5. การซื้อขายอวัยวะ ในปัจจุบันสภาพปัญหาในการซื้อขายอวัยวะ มีทั้งกรณีการซ้ือขาย
อวัยวะในกรณีที่มิใช่เป็นการค้ามนุษย์ และการซื้อขายอวัยวะอันเป็นการค้ามนุษย์ ซึ่งการซ้ือขาย
อวัยวะส่วนใหญ่จะเป็นอวัยวะที่สําคัญ เช่น “ไต” เป็นปัญหาที่กระทบกระเทือนต่อศักดิ์ศรีของมนุษย์ 
(Human Dignity) มากที่สุด และเป็นปัญหาที่มีลักษณะข้ามพรมแดน เนื่องจากเศรษฐกิจ สังคม และ
การบังคับใช้ของกฎหมายในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไป 

 

 สําหรับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือขายอวัยวะมีดังนี้ 
  1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนของคํานิยามเกี่ยวกับ “ทรัพย์” 
“ทรัพย์สิน” หรือ “ทรัพย์นอกพาณิชย์” ซึ่งไม่สมควรตีความว่าอวัยวะเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สิน หาก
คํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งหากมีการนําสัญญาซื้อขายมาใช้กับอวัยวะ ก็มีแนวโน้มว่าจะมี
ผลเป็นโมฆะ เพราะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งในการซื้อขายอวัยวะ
นี้ ทางฝ่ายผู้ขายก็ไม่สมควรไปฟ้องคดีฐานละเมิดต่อผู้ซื้อ เพราะความยินยอมของเป็นละเมิด เว้นแต่
การบังคับตัดอวัยวะจึงจะสามารถฟ้องละเมิดได้ 
  2. ประมวลกฎหมายอาญา ที่เกี่ยวข้องคือความผิดต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นความผิดลหุ
โทษฐานทําร้ายกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ ไปจนถึงความผิดฐาน
ทําร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส และผู้กระทําความผิดอาจจะมีความรับผิดต่อชีวิต 
หากการซ้ือขายอวัยวะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ความผิดต่อทรัพย์นั้นก็ยังไม่มีความผิด เพราะ
อวัยวะในร่างกายของมนุษย์มิใช่ทรัพย์ ทั้งนี้ความผิดต่อศพก็อาจนํามาใช้ได้หากมีการปิดบัง ซ่อนเร้น 
ย้าย ทําลายศพ หรือส่วนของศพ ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาก็มีข้อจํากัดในการนํามาใช้บังคับต่อการ
ซื้อขายอวัยวะ 
 3.  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับ
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในอวัยวะมนุษย์เพื่อการค้า โดยกรณีมีได้ทั้งการซ้ือขายอวัยวะโดย
สมัครใจ และการบังคับตัดอวัยวะ ซึ่งอาจมีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นธุระจัดหา ซื้อขาย จําหน่าย ฯลฯ ซึ่งอวัยวะ
มนุษย์ ในการน้ีกฎหมายฉบับดังกล่าวกม็ิได้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกันการซ้ือขาย
อวัยวะเหมือนกับหลายๆ ประเทศ และมิอาจกําหนดให้ครอบคลุมถึงการซื้อขายอวัยวะกันโดยความ
สมัครใจแต่ประการใด 
 4.  ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2549 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 เป็นข้อบังคับใช้ต่อบรรดาผู้ประกอบอาชีพเวชกรรม ที่มีข้อกําหนด
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปลูกถ่ายอวัยวะที่จะต้องเป็นการบริจาคอวัยวะ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน 
การเป็นญาติ หรือคู่สมรส ฯลฯ ซึ่งข้อกําหนดในข้อบังคับแพทยสภาเป็นส่ิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์
การป้องกันการซื้อขายอวัยวะหลายประการ เพียงแต่เป็นข้อบังคับที่ใช้เฉพาะกับผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม และไม่มีฐานะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับบุคคลทั่วไป 

5.2 การศึกษากฎหมาย ในส่วนของประเทศที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – 
ตะวันตก และเหนือ – ใต้ 
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จากการศึกษาวิจัยกฎหมายภายในของประเทศในพื้นที่ความร่วมมือบนระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก ตะวันตก และเหนือ ใต้ (ประกอบด้วย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  เช่น 
กรณีการซื้อขายมนุษย์เพื่อเป็นแรงงานทาส การซื้อขายมนุษย์เพื่อการค้าประเวณี การซื้อขายมนุษย์
เพื่อนํามาเป็นขอทาน การอุ้มบุญเพื่อการค้าทารก และการซื้อขายอวัยวะ พบว่าประเทศต่างๆ บน
ระเบียงเศรษฐกิจน้ีได้เข้าเป็นสมาชิกของพิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ค.ศ.2000  ดังนั้นทุกประเทศที่ได้กล่าวมาจึงมีพันธะกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ตนเข้าเป็นภาคีสมาชิก อย่างไรก็ตาม สามารถแบ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้
ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ  
 1. กลุ่มประเทศที่ได้นําเอาพิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ค.ศ. 2000 มาอนุวัตรการโดยออกเป็นกฎหมายภายในว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ และ 
 2. กลุ่มประเทศที่ยังไม่มีการอนุวัตรการเป็นกฎหมายภายในว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเฉพาะซ่ึงทั้งสองกลุ่มนี้ ต่างมีแนวนโยบายของรัฐและมาตรการในการ
แก้ไขปัญหาและการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของตนเองที่มีความแตกต่างกันในฐานะที่เป็นประเทศต้นทาง ทางผ่านและ/หรือปลายทางในการค้า
มนุษย์ แต่เนื่องด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือ
เหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์ของแต่ละประเทศน้ันก็จะมีความแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น 
สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินของแต่ละประเทศ จึงทําให้การ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควรจะเป็นซึ่งจะเห็นได้จากรายงานการค้า
มนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าประเทศเหล่านี้ต่างก็เผชิญปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และ
ต่างถูกจัดอันดับไว้ในรายงานตั้งแต่ระดับเทียร์ 2 ถึง เทียร์ 3 นอกจากนี้ เมื่อมาพิจารณาถึงมาตรการ
คุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์ของประเทศเหล่านี้พบว่ายังขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะ
เป็นในการที่จะให้ความช่วยเหลือเหย่ือที่ถูกค้ามนุษย์กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยและการฟื้นฟู
เยียวยาให้กลับคืนสู่สภาพเดิมของเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์ ทั้งนี้บางประเทศก็มิได้ใช้มาตรการคุ้มครอง
และช่วยเหลือกับเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์หากแต่ไปนําเอามาตรการทางกฎหมายอื่นมาปรับใช้แทน ซึ่ง
สร้างความกดดันต่อเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์ทําให้เหยื่อเลือกที่จะไม่ดําเนินคดีในเรื่องที่เกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้เพราะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากยาวนาน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันบางประเทศ
จะเพิ่มแรงจูงใจกับเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์ทั้งหลายเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนและการ
ฟ้องร้องดําเนินคดี ซึ่งรวมถึงกระบวนการทั้งหลายในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายต่างๆ ก็ตาม  
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัย พบว่าทั้งสองกลุ่มประเทศนี้ ต่างมีแนวทางและมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาและการให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ
ตน เช่น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศมาเลเซียมีกฎหมายจัดตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวกับ
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การส่งกลับประเทศ การส่งกลับคืนสู่สังคมและการฟ้ืนฟูเยียวยาให้กลับคืน  สู่สภาพเดิมของเหยื่อที่
ถูกค้ามนุษย์ ราชอาณาจักรกัมพูชามีกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ ที่ได้กําหนดมาตรการเยียวยาทางแพ่ง (Civil Remedy) ไว้ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามมีมาตรการเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบการค้า
มนุษย์ การให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยดําเนินมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ตั้งแต่การ
สังเกตการณ์กรณีที่อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์จนกระทั่งการแจ้งข้อมูลการค้ามนุษย์และการฟ้องคดี
การค้ามนุษย์ ประเทศสิงคโปร์ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือให้กับเหยื่อในการค้ามนุษย์ที่จะเข้ามามี
ส่วนในการตรวจสอบและฟ้องร้องในการดําเนินคดีเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
กับเหยื่อที่ถูกค้ามนุษยท์ั้งหลายเขา้มามีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนและการฟ้องร้องดําเนินคดี ซึ่ง
รวมถึงกระบวนการทั้งหลายในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายต่างๆ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้
ดําเนินการประสานงานเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์กับส่วนราชการและนําส่วนราชการเป็นส่วน
หน่ึงในการเพิ่มแผนยุทธศาสตร์ชาติในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ และ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้กําหนดมาตรการในการปกป้องคุ้มครองแม่หญิงลาวจากการค้ามนุษย์ โดยกําหนด
เกี่ยวกับความรับผิดชอบของครอบครัว หน้าที่ของสังคม รวมถึงความรับผิดชอบของผู้หญิงเองซ่ึง
ประเทศไทยสามารถท่ีจะนําเอามาศึกษาเพื่อหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพและรวมถึงวิธีการที่จะทําให้
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นั้นประสบผลสําเร็จได้ 
 

6. ปัญหาอุปสรรคของการใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เกิดจากปัญหาของตัว
กฎหมายเองซ่ึงอาจแยกพิจารณาได้หลายประการดังน้ี คือ 
 1. เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่สร้างฐานความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ขึ้นมาใหม่ จึงเกิดปัญหาพนักงานสอบสวนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องการค้ามนุษย์มากนักก็ไม่สามารถปรับ
ได้ว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเข้าองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่  
 2. ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามกฎหมายในบางประการมีความยุ่งยากซับซ้อน เช่น 
กรณีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นั้นเกิดขึ้นกับเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาของประเทศไทยได้กําหนดให้การสอบสวนต้องทําในสถานที่ที่เหมาะสมและมีสหวิชาชีพ
ร่วมในการสอบสวนด้วยซึ่งในทางปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสําหรับพนักงานสอบสวน จึงมีการนัด
การสอบสวนออกไปเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานทําให้พนักงานสอบสวนบางคนที่ไม่สะดวกในการ
ดําเนินคดี จึงเลิกดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดไป กรณีที่ความผิดเกิดขึ้นในหลายเขตอํานาจเพราะ
การค้ามนุษย์นี้มักจะทํากันเป็นเครือข่ายใหญ่เช่ือมโยงกันทําให้ความผิดเกิดในเขตหลายท้องที่ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ของไทยก็มักจะทําการสอบสวนความผิดเฉพาะในเขตของตนเอง ไม่อยากทํางานข้ามเขต
เพราะจะเกิดความยุ่งยากคดีอีกส่วนหนึ่งจึงหยุดไป กรณีความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร เช่น 
การค้ามนุษย์ที่ใช้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง หรือใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่ 3 
เหล่านี้ อํานาจการสอบสวนจะเป็นของอัยการสูงสุด ซึ่งการส่งเรื่องไปที่อัยการสูงสุด กว่าจะได้ตัวผู้
ได้รับมอบหมายก็กินเวลานาน ทําให้ผู้เสียหายหลายรายเลิกติดตามคดีในส่วนนี้ เป็นต้น 
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 3. ปัญหาเรื่องการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์แม้ว่าพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายไว้ในมาตรา 29 ก็ตาม 
แต่ในความเป็นจริงแล้วยังไม่มีสถานที่รองรับเพียงพอต่อจํานวนผู้เสียหาย ผู้เสียหายหลายคนต้อง
กลับไปอยู่ที่ภูมิลําเนาของตน ซึ่งจะมีหน่วยงานในจังหวัดเป็นผู้ดูแล ทําให้การติดตามคดีขาดความ
เป็นเอกภาพและความสม่ําเสมอ การดําเนินคดีก็ต้องหยุดชะงักตามไปด้วย 
  

 จากปัญหา อุปสรรค ดังกล่าว ทีมวิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการออกกฎหมาย และการ
ปรับปรุงนโยบายเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้  
 1. รัฐควรมีการตรวจสอบความจําเป็นในการตรากฎหมาย จากการที่ประเทศไทยได้มี
การออกกฎหมายเพ่ือควบคุมการกระทําหลายส่ิงหลายอย่าง ทําให้เจ้าหน้าที่ไม่มีความเข้าใจกฎหมาย
เหล่านั้นได้ทั้งหมด จึงทําให้ไม่อาจบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะกฎหมายที่ออกมา
เหล่านี้จะไปปะปนอยู่กับกฎหมายที่ออกมาเกินกว่าความจําเป็น  
 2. ควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการศึกษากฎหมายใหม่ๆ เนื่องจากในปัจจุบัน
ระบบราชการในประเทศไทย ยังคงใช้ระบบการสอบบรรจุเข้าทํางาน แต่เมื่อหลังจากสอบเข้าทํางาน
ได้แล้วกลับไม่ค่อยมีการส่งเสริมการเรียนรู้หรือการเผยแพร่กฎหมายใหม่ ๆ เท่าใดนัก การเสริม
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายใหม่จึงเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่ง 
 3. ควรมีการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่ต้นทาง เช่น การให้การศึกษา การเตือนให้ระวัง
มิให้ถูกหลอกลวงจากองค์กรการค้ามนุษย์เพื่อให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองเหล่านี้ ก็จะเป็นการ
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เพื่อที่จะลดภาระของภาครัฐต้องเข้ามาดูแลและช่วยเหลือ ลดคดีความที่มีมากมาย
จนล้นศาล ลดจําเลยที่มีล้นเรือนจําซึ่งปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านงบประมาณแก่รัฐเป็น
จํานวนมาก  
 4. การดําเนินการของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นภารกิจที่มีต้องมี
การวางนโยบาย (Policy) การจัดระบบ (System) การวางโครงสร้าง (Structure) ที่เอื้ออํานวยต่อการ
ดําเนินการ การบริหารข้อมูล (Information Management) และการสร้างความร่วมมือทั้งภายใน
และภายนอก (Internal and External Partnership) จึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหาร
นโยบายและการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง  
 5. การสร้างความโปร่งใส (Transparency) ของการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์
เป็นประเด็นที่ประเทศไทยได้รับข้อห่วงกังวลจากนานาประเทศ ซึ่งนอกจากจะสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในภูมิภาคแล้ว ยังต้องพัฒนาความร่วมมือ กับองค์กรและภาคประชา
สังคมระหว่างประเทศด้วย โดยควรส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดบรรทัดฐานระหว่าง
ประเทศเรื่องการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อให้ประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ได้ร่วม
แลกเปล่ียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และนําไปสู่การ 
พัฒนานโยบายและกลไกที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค ต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  การสร้างความ
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โปร่งใสเชิงปฏิบัติ ควรเสริมสร้างความร่วมมือในระดับโครงการหรอืกิจกรรม ต่าง ๆ เพื่อการแก้ปัญหา
การค้ามนุษย์ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายต่าง ๆ ของ ต่างประเทศ  
 6. การสร้างความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ในการบูรณาการความร่วมมือ ได้แก่ 
(1) การบูรณาการความร่วมมือเชิงนโยบาย โดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ควรจัดทําคู่มือหรือเอกสารเผยแพร่ที่รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานของ
ภาคส่วน ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของการดําเนินการ พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี และเป็นการ
สร้างความตระหนักรู้ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
การค้ามนุษย์และอาชญากรรม ข้ามชาติ และอํานาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
(2) การบูรณาการความร่วมมือเชิงปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลาง
เพื่อ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ดําเนินการแบบ Central Command ทั้งในระดับภูมิภาค 
และระดับจังหวัดเพื่อให้เกิดการประสานงานในลักษณะ Inter- agencies อย่างมีประสิทธิภาพ  
 7. การเสริมสร้างศักยภาพ (Capacity Building) อย่างจริงจังแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้
เข้าใจธรรมชาติปัญหาของผู้ถูกกระทําและอาชญากร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาและมีความเข้าใจ และปฏิบัติ
อย่างถูกวิธี 
 8. การรณรงค์ (Campaign) ให้เห็นสภาพปัญหาอย่างแท้จริง และช่วยเหลือให้ผู้ที่กําลัง
จะเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์มีโอกาสและทางเลือกให้หลุดพ้นจากกระบวนการค้ามนุษย์ 
 9. การฟื้นฟูและเยียวยาแก่ ผู้ถูกกระทํา (Remedy and Rehabilitation) เพื่อดูแล
ผู้ถูกกระทําจากกระบวนการค้ามนุษย์ และปัญหาสังคมอื่น ๆ โดยควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มุ่งเน้นให้มีการปรับเปล่ียนทัศนคติของคนใน
สังคมต่อผู้ถูกกระทํา (Stigma) เพื่อให้ผู้ถูกกระทําจากขบวนการค้ามนุษย์สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้
อย่างปกติ 
 

7. บทสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะทางด้านกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 1. การยกร่างประมวลกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งใน
ส่วนสารบัญญัติ และ วิธีสบัญญัติสําหรับประเทศไทย 
 2. การจัดทําความร่วมมือในระดับอาเซี่ยนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ กําหนดบทนิยาม การกําหนดลักษณะของการค้ามนุษย์ ฐานความผิด องค์ประกอบในการ
กระทําความผิด และ การกําหนดโทษที่ เหมาะสม รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานการประเมิน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับภูมิภาค การกําหนดกรอบความร่วมมือในการดําเนินคดีการค้า
มนุษย์ และพันธกิจในการให้ความร่วมมือในการดําเนินคดี เช่น การส่งหมาย การส่งพยานวัตถุ พยาน
เอกสาร พยานบุคคล การคุ้มครองพยาน การส่งตัวผู้ต้องหา การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การแลกเปล่ียน
นักโทษ การสืบพยาน มาตรการในการให้ความช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ การลงโทษเจ้าหน้าที่ 
ที่ทุจริตคอร์รัปชั่น และให้ความร่มมือกับกระบวนการค้ามนุษย์ เป็นต้น 
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 3. ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเชิงลึก และข้อกฎหมายระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้ง
การเผยแพร่กฎหมายของแต่ละประเทศ การอธิบายหลักกฎหมาย ระเบียบวิธีปฎิบัติ และแนวทางใน
การบังคับใช้กฎหมาย 
 4. การจัดประชุมในระดับผู้ปฏิบัติการของกลุ่มประเทศอาเซียน การฝึกอบรม การ
จัดเตรียมความพร้อมทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ 
 5. จัดทําคู่มือว่าดว้ยกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อธิบายหลักกฎหมาย
เพื่อทําความเข้าใจแก่ทั้งผู้ปฏิบัติการและประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งอธิบายถึงสิทธิ หน้าที่ของทุกๆ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
 6. มีการจัดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ ทุกๆหน่วยงานทราบถึงกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันแลปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้องทั้ง ความเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 7. จัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ในระดับระหว่างประเทส และ
ระดับอาเซียน   อีกทั้งให้เจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปฏิบัติการระดับระหว่างประเทศ 
 8. ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม เข้าใจบทบาทของตนเองในการป้องกันการค้ามนุษย์ การ
ชี้เบาะแส การให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
 9. จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เป็นหน่วยงานโดยเฉพาะที่จะสามารถ
ประสานงานอย่างรวดเร็วกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 10. จัดตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ให้สามารถดํารงชีพและช่วย
ครอบครัวในระหว่างการดําเนินคดี หรือ ให้เหยื่อสามารถกลับไปอยู่ภูมิลําเนาโดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือและคุ้มครองตามสมควร 
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