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เวลา 5 ปี โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร เปรียบเทียบกฎหมายประเทศไทยกับกฎหมาย
ต่างประเทศ 

         ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การบังคับใช้กฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอก
เงินกับความผิดค้ามนุษย์ในปัจจุบันยังคงมีปัญหาส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ (1) มีปัญหาความ
ซ้ าซ้อนของความ ผิดมูลฐาน เกี่ยวกับเพศกับความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ (2) มีปัญหาสภาพบังคับ
ของความผิดฐานค้ามนุษย์กับปัญหาที่เกี่ยวกับลักษณะและความผิด (3) มีปัญหาในเรื่องการ
ท างานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ (4) มีปัณหา
การประสานความร่วมมือของหน่วยงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับต่างประเทศใน
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
การค้ามนุษย์เกิดขึ้นทุกยุคสมัยคู่กับวิวัฒนาการในสังคมของมนุษย์ โดยในยุคแรกการค้ามนุษย์

ปรากฏอยู่ในรูปค้าทาสซึ่งมีหลักฐานว่ามีชนชั้นทาสตั้งแต่ยุคโลหะ (Copper Age 4,000 – 2,500 B.C.)1 
ต่อมาในยุคหลังจากนั้นการค้าทาสได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการขยายตัวของ
ทางพาณิชย์ และการค้าทาสนั้นได้เจริญรุ่งเรืองที่สุดในช่วงศตวรรษที่ 16-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น ามาใช้แรงงาน นอกจากนั้นการค้าทาสยังเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้มหาศาล เคยมีการประมาณการณ์
ว่ามีชาวแอฟริกัน 15-20 ล้านคนถูกส่งไปเป็นทาสในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนตัวเลขที่ถูกต้องของ
จ านวนชาวแอฟริกันที่ถูกจับไปเป็นทาสในสมัยค้าทาสมีอยู่ประมาณ 10 ล้านคน2 การน าทาสมายัง
สหรัฐอเมริการอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการในปี ค .ศ.1808 ซึ่งเป็นช่วงที่
นานาชาติเริ่มต่อต้านการค้าทาส โดยก าหนดให้การค้าทาสเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่การค้าขายทาสก็ยังคง
มีการลักลอบค้าอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ได้ถูกก าจัดให้หมดไปแต่อย่างใด  

ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 19 การค้ามนุษย์ในรูปของการค้าทาสได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพและเงื่อนไขในยุคที่ต่างกัน แต่ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่ว่ายุคสมัยใดในการค้ามนุษย์ คือ การ
ปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันอย่างทรัพย์สินประเภทหนึ่ง3 นอกจากนี้ ปัจจุบันการค้ามนุษย์ในบริบทแบบอ่ืนๆก็
ได้เกิดข้ึนและมีอยู่มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปัจจุบันนี้เองที่ทั่วโลกเริ่มมองเห็นว่าการค้ามนุษย์เป็นสิ่ง
ที่เลวร้าย เป็นภัยคุกคาม บั่นทอนต่อมนุษยชาติ และการเป็นละเมิดต่อกฎหมายเป็นความผิดอาญา
ระหว่างประเทศ 

                                                           
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์,อารยธรรม สมัยโบราณ-กลาง, พิมพ์ครั้งที่ 4 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533), หน้า 8. 
2 ธนู แก้วโอภาส, แอฟริกา, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ชาติเศรษฐกิจจ ากัด, 2536), 

หน้า 105. 
3 ทรงพล พันธุ์วิชาติกุล, ความผิดฐานค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้าน

อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 และผลกระทบหากประเทศไทยเข้าเป็น
ภาค,ี วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547, หน้า 5. 
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ปัญหาการค้ามนุษย์ปัจจุบันก าลังเป็นสิ่งท้าทายกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่
รัฐในแต่และประเทศและปั่นทอนความมั่นคงของมนุษย์  และก าลังทวีความรุนแรงขึ้น การที่มนุษย์
แสวงหาผลประโยชน์จากมนุษย์ด้วยกัน โดยการใช้ก าลังบังคับ ขุมขู่ ลักพา หลอกลวง เพ่ือน าตัวไป
ค้าประเวณี หรือน าไปบังคับใช้แรงงานอย่างหนัก ถือเป็นการการท าลายคุณค่าและจิตวิญญาณความเป็น
มนุษย์ และท าลายโครงสร้างของสังคมมนุษย์ เป็นความรุนแรงที่มนุษย์กระท าต่อมนุษย์ด้วยกัน และเป็น
ปัญหาที่เชื่อมโยงไปสู่ปัญหาอ่ืนๆในสังคม เช่นปัญหายาเสพติด ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการอพยพจาก
ชนบทเข้าสู่เมือง ทั้งยังถือว่าการค้ามนุษย์เป็นความผิดที่เป็นส่วนหนึ่งของอาชญากรรมข้ามชาติ 4 ถือเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง  และเนื่องโลกปัจจุบันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง
ทางด้านการเมืองการปกครอง การพัฒนาทางเศรษฐกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งท าให้สามารถติดต่อกันอย่างสะดวกสบาย ในขณะเดียวกันการพัฒนาสิ่งเหล่านี้
ไม่ได้มีเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์แก่สังคมมนุษย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังมีการน าเทคโนโลยีไปใช้ในทาง
ที่ผิด ใช้ก่ออาชญากรรมท่ีมีผลกระทบร้ายแรงขึ้น โดยเมื่อรวมเข้ากับการได้มาซึ่งอ านาจและผลประโยชน์
มหาศาลท าให้การประกอบอาชญากรรมธรรมดาๆ ที่คนทั่วเข้าใจ อาทิ ลักทรัพย์ ยักยอก ฉ้อโกง ฯลฯ 
พัฒนาจนมีรูปแบบจากเดิมที่มีผู้กระท าความผิดไม่กี่คน เป็นลักษณะที่สลับซับซ้อนอยู่ในรูปแบบองค์กร
อาชญากรรม (Organization Crime)ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ อีกทั้งมีการพัฒนาจากลักษณะ
อาชญากรรมภายในประเทศ  ไปเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Organized Crime) 
กล่าวคือ กระบวนการค้ามนุษย์นั้นส่วนใหญ่มักมีการกระท าความผิดในลักษณะองค์กร มีการวางแผนและ
ด าเนินการแบบมีข้ันตอน รวมถึงการค้ามนุษย์นั้นไม่ได้เกิดข้ึนเพียงในเขตของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียง
ประเทศเดียวเท่านั้น เป็นปัญหาที่สามารถเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นได้จากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกี่ยวข้องของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ5 ซึ่งยากแก่การปูองกันปราบปราม
                                                           

4 ธวัชชัย รัตนปรีชาชัย, กรณีศึกษา การลักลอบใช้แรงงานต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติ
การค้ามนุษย์ประเด็นผลกระทบทางเศรษฐกิจกับการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง, เอกัตศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของวิชากรณีศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ หลักสูตรศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2553,หน้า1.  

5 2000 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 
,Article 2 .(a)  
  ได้บัญญัติว่า กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ หมายถึง “กลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่
ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่ด ารงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งและมีการประสานงานระหว่างกัน
โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตั้งแต่หนึ่งฐานความผิดขึ้นไป ตามที่ก าหนดไว้ใน
อนุสัญญานี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม” (ค าแปลอย่างไม่เป็นทางการ
โดยคณะผู้แปลจากกระทรวงการต่างประเทศ) 
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และลงโทษผู้กระท าผิด ทั้งนี้ในปัจจุบันปริมาณความต้องการในการใช้บริการทางเพศ หรือใช้แรงงานราคา
ถูกมีมากขึ้น เพราะการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ท าให้อาชญากรรมประเภทนี้ได้ผลตอบแทนสูง
คุ้มค่ากับนักค้ามนุษย์ที่จะเสี่ยง การค้ามนุษย์จึงถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบหนึ่งที่มีความรุนแรง
และขยายตัวอย่างรวดเร็วที่สุด โดยองค์การสหประชาชาติประมาณการว่าในแต่ละปีมีชาย หญิง และเด็ก 
จ านวน 4 ล้านคน ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ  

ปัจจุบันถือว่าการค้ามนุษย์ คือ การค้าทาสรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากเป็นการใช้ก าลัง หลอกลวง 
และบีบบังคับให้ผู้ถูกค้าท างานให้ตน โดยจากข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศ ( International Labor 
Organization –ILO) ระบุว่าปีหนึ่งมีคนจ านวน 12.3 ล้านคน ถูกบังคับให้ใช้แรงงานทั้งในธุรกิจทางเพศ
และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งนี้เฉพาะเด็กตกเป็นเหยื่อของธุรกิจการค้าประเวณีทั่วโลกในแต่ละปีมี
จ านวนมากกว่า 1 ล้านคน6 นอกจากนั้น การค้ามนุษย์ที่ได้พัฒนาเป็นองค์กรอาชญากรรมจัดอยู่ใน
อาชญากรรมประเภทมีต้นทุน กล่าวคือ เป็นอาชญากรรมที่ต้องใช้เงินเป็นเครื่องมือในการประกอบ
อาชญากรรมและผลตอบแทนที่กลับมาก็มีมูลค่ามหาศาลและส่วนหนึ่งของเงินได้จากการกระท าความผิด
จะถูกน าไปใช้เป็นต้นทุนในการกระท าความผิดครั้งใหม่ขึ้นมาอีก ก่อให้เกิดเป็นวัฎจักรของการก่อ
อาชญากรรมขึ้นมาอย่างไม่สิ้นสุด7ในประเทศไทยในแต่ละปีมีเงินจากการค้ามนุษย์เฉพาะส่วนของการค้า
ประเวณีสะพัดเป็นจ านวนมากต่อปี เงินได้เหล่านี้นอกจากจะไม่สามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ได้แล้วยัง
เป็นอุปสรรคส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย  ดังนั้น การต่อต้านการค้ามนุษย์จึง
กลายเป็นภารกิจส าคัญอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายต้องค านึงและพยายามต่อสู้กับกระบวนการ
ค้ามนุษย์ในประเทศไทย  และเนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ การด าเนินการกับนักค้ามนุษย์จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ปูองกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนี้จึงมีการก าหนดลักษณะความผิดฐานค้ามนุษย์ขึ้น 
เพ่ือให้เป็นแนวทางที่จะด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องของการปูองกัน ปราบปรามและการ
ลงโทษการค้ามนุษย์ ประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 และพิธีสารเพ่ือปูองกัน ปราบปรามและการลงโทษการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ส่งผลให้ประเทศไทยจ าต้องมีกฎหมายที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ และพิธีสาร
ดังกล่าว ประเทศไทยจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ขึ้น  

นักค้ามนุษย์สร้างเงินได้มหาศาลจากการค้ามนุษย์ น าไปสู่การสร้างอิทธิพล และขยายเขตของ
อาชญากรรมในการด าเนินงานครั้งต่อไปอย่างไม่มีสิ้นสุด ท าให้ปัญหาการค้ามนุษย์และการกระท า

                                                           
6 ทรงพล พันธุ์วิชาติกุล, เรื่องเดียวกัน, หน้า 3. 
7 วีระพงษ์ บุญโญภาส, “อาชญากรรมค้าหญิง เด็ก กับกฎหมายปูองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน,” บทบัณฑิตย์ เล่ม 56 ตอน 2 (มิถุนายน 2543), 213. 
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ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์จึงยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้น การใช้มาตรการ
กฎหมายโดยทั่วไป ไม่สามารถปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือตัด
วงจรของการประกอบอาชญากรรมและท าลายวงจรการประกอบอาชญากรรมและท าลายวงจรหมุนเวียน
ของเงิน พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 14 จึงก าหนดให้ความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542  

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งทาง
กฎหมายที่มีข้ึนเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ ในการจัดการกับอาชญากรรมที่มีผลตอบแทนสูงดังเช่น
การค้ามนุษย์ ซึ่งจะด าเนินการกับทรัพย์สินมหาศาลและตัดวงจร ต้นทุนในการกระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์ได้ เนื่องจากการสืบสวนสอบสวนคดีเก่ียวกับความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติโดยใช้วิธีการตามปกตินั้นท าได้ยากและมีอันตรายมาก จ าเป็นต้องน าเทคนิควิธีการสืบสวนสอบสวน
พิเศษมาใช้ รวมทั้งในการรวบรวมพยานหลักฐาน ซ่ึงอาจท าได้ล าบาก ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีกฎหมาย
อยู่เพียงฉบับเดียวที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิ น 
(ปปง.) ใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนวิธีการพิเศษเพียงบางอย่างในการแสวงหาพยานหลักฐาน ได้แก่ 
การดักฟังทางโทรศัพท์ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ได้ แต่ต้อง
ได้รับอนุญาตจากศาลก่อน และใช้ได้เฉพาะการด าเนินการสืบสวน สอบสวนในการกระท าความผิดฐาน
ฟอกเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน 25 มูลฐานโดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 21 ลักษณะ8 และอีก 4 มูลฐานบัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

                                                           
8 ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 

3 ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ  ความผิดเกี่ยวกับเพศเฉพาะการเป็นธุระจัดหาหญิงหรือเด็กเพ่ือ
การค้าประเวณีฯ  ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนฯ  ความผิดเกี่ยวกับการยักยอก หรือฉ้อโกง
โดยผู้บริหารสถาบันการเงินฯ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการฯ  ความผิดเกี่ยวกับกรรโชก รีดเอา
ทรัพย์ฯ  ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรฯ ความผิดฐานก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการ
พนันฯ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอ้ังยี่ ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจร ความผิดเกี่ยวกับการ
ปลอมหรือแปลงเงินตรา ความผิดเกี่ยวกับการค้า ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ความผิด
เกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส ความผิดเกี่ยวกับการ
หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อ่ืน ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้น
ทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก ความผิดเกี่ยวกับการกระท าอันเป็นโจรสลัด ความผิดเกี่ยวกับการกระท า
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ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.25509 ในพระราชบัญญัติ
ปูองกันและปรามปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 255110 ในพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการมีส่วน
ร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.255611 และในพระราชบัญญัติการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ.255612 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ป.ป.ง.) ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2543 – 30 เมษายน 255513 

 

ล าดับที ่ สถานะการด าเนินการ มูลฐานความผิด จ านวนคดี/เรื่อง มูลค่า (บาท) 

 

 

 

 

ยาเสพติด 522 1,984,763,481.11 

ค้าหญิง 17 109,808,655.72 

                                                                                                                                                                      

อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ
ที่ใช้หรืออาจน าไปใช้ในการรบหรือการสงคราม 

9 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550, มาตรา 53.  

10 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 14 บัญญัติว่า 

 “มาตรา 14 ให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542” 

11 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.
2556 
“มาตรา22 ให้การกระความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” 

12 พระราชบัญญัติการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ,มาตรา3. 
13 สีหนาท  ประยูรรัตน์, เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การปูองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน, ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2555, หน้า 89-92. 
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1. ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตก 

เป็นของแผ่นดิน 

ฉ้อโกงประชาชน 11 25,530,022.77 

ยักยอก-ฉ้อโกง 4 76,294,948.81 

ทุจริตฯ 4 20,701,443.40 

กรรโชก 3 33,279,247.59 

ศุลกากร 4 262,423,869.70 

 

 

2. 

 

 

ศาลยกค าร้อง 

ยาเสพติด 35 488,937,356.70 

ค้าหญิง 1 3,489,453.46 

ฉ้อโกงประชาชน 2 7,064,000.00 

ทุจริตฯ 3 15,565,437.65 

ศุลกากร 3 33,052,093.22 

 

3. 

 

 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 

ศาล 

ยาเสพติด 14 147,123,850.31 

ค้าหญิง 1 677,000.00 

ฉ้อโกงประชาชน 2 42,986,040.00 

ยักยอก-ฉ้อโกง 1 105,000,000.00 

ทุจริตฯ 7 169,806,745.38 

รวม   601 3,526,503,645.82 

 

จากตารางสรุปผลการด าเนินงานของส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินตั้งแต่ปีพ.ศ.
2543-พ.ศ.2555 ข้างต้น พบว่ากฎหมายฟอกเงินสามารถบังคับใช้กับความผิดมูลฐานและสามารถ
ด าเนินการริบทรัพย์สินของเหล่าอาชญากรได้เป็นจ านวนมากในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา 
เฉพาะที่เก่ียวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของ
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ผู้อ่ืนและความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปูองกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี เฉพาะที่เก่ียวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการค้าประเวณี 
หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือ
สถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี ความผิดเกี่ยวกับ
การฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการ
ฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพย์หรือกระท าโดยทุจริต
ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกระท าโดย กรรมการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของสถาบันการเงินนั้น 
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ที่
กระท าโดยอ้างอ านาจอั้งยี่ หรือซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนี
ศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร แต่อย่างไรก็ดี จะสังเกตเห็นได้ว่ายังไม่ปรากฏข้อมูลที่มีการ
ด าเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ทั้งที่พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ได้มีการก าหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินตั้งแต่ พ.ศ. 2551 นับว่ามีการบังคับใช้มาแล้วกว่า3ปี อีกทั้งระดับปัญหาด้าน
การค้ามนุษย์นั้นมีความรุนแรงและมีรายได้สูงเป็นอันดับสองรองจากการค้ายาเสพติด แต่กลับยังไม่
สามารถน ามาตรการให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินของกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ด าเนินการกับทรัพย์สินของนักค้ามนุษย์ได้เลย  

ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 
กับความผิดมูลฐานโดยเฉพาะกับความผิดฐานค้ามนุษย์ก็ยังมีปัญหาในการบังคับใช้ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการกับนักค้า
มนุษย์หลายหน่วยงาน ทั้งการด าเนินการยังไม่มีประสิทธิผลที่ควร ทั้งทางด้านประสานการบังคับใช้
กฎหมายกับความผิดมูลฐานที่เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าท่ียังไม่ชัดเจน การแสวงหาพยานหลักฐานอีกทั้งเรื่อง
การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ซึ่ง
เป็นปัญหาที่จ าเป็นต้องศึกษาเพ่ือหาแนวทางที่ชัดเจน ละมาตรการที่เหมาะสมต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ 

2. เพ่ือศึกษาหลักการและมาตรการของพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 

3.  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

 4. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับความผิดฐานค้ามนุษย์ในต่างประเทศ 

 5. เพ่ือเสนอแนวทางการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ที่ชัดเจน 

 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 

 การบังคับใช้กฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดค้ามนุษย์ในปัจจุบันยังคงมี
ปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานการบังคับใช้ความผิดมูลฐาน การแสวงหาพยานหลักฐาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในเรื่องการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากข้ึน   

 

1.4  ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะศึกษาแนวคิด ทฤษฎีความผิดฐานค้ามนุษย์ องค์กรอาชญากรรม ความผิด
มูลฐานตามกฎหมายของพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ปัญหาการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 กับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
มาตรการการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับความผิดฐานค้ามนุษย์ของต่างประเทศ 
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1.5  วิธดี าเนินการวิจัย 

วิธีในการวิจัยวิทยานิพนธ์นี้ผู้เขียนใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลักโดย
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้
ค้นคว้าจากบทความ รายงานการวิจัย เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนต่างๆ 
วิทยานิพนธ์ รายงานการสัมมนา ต ารากฎหมาย หนังสือพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์ เป็นต้น 

 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ 

2. ท าให้ทราบหลักการและมาตรการของพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.2542 

3. ท าให้ทราบและสารมารถวิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

 4. ท าให้ทราบและสารมารถวิเคราะห์การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับความผิดฐานค้ามนุษย์ใน
ต่างประเทศ 

 5. ท าให้สามารถเสนอแนวทางการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ที่
ชัดเจน 
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บทที่ 2 

การค้ามนุษย์กับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

กระบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากการย่ ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินและ
ทรัพย์สินอันมหาศาลอย่างนักค้ามนุษย์อาชีพซึ่งมีมาเป็นระยะเวลานานและได้มีการพัฒนารูปแบบการค้า
เรื่อยๆตามสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าดูไร้มนุษยธรรม แต่ด้วยผลตอบแทนที่สูงท าให้นักค้ามนุษย์
เพ่ิมจ านวนและสามารถขยายขอบเขตออกเป็นวงกว้าง ในปัจจุบันถือเป็นปัญหาที่ยากจะขจัดและส่งผล
กระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม ด้านความมั่นคงของประเทศ เพราะด้วย
อ านาจเงินและทรัพย์สินที่เป็นผลก าไรจากการค้ามนุษย์สามารถช่วยนักค้ามนุษย์ได้สร้างเกาะก าบัง สร้าง
เครือข่าย เพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกด าเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้การที่ประเทศไทยมีมาตรการที่สามารถ
ด าเนินการกับเงินและทรัพย์สินของนักค้ามนุษย์อย่างมาตรการของกฎหมายปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หากการบังคับใช้กฎหมายได้ประสิทธิภาพย่อมเป็นการตัดวงจรเงินและทรัพย์สิน รวมทั้งตัด
แรงจูงใจของนักค้ามนุษย์ไม่ให้เข้าขบวนการค้ามนุษย์อีก เพราะท าให้เกิดการชั่งใจเนื่องจากแรงจูงใจที่ท า
ให้นักค้ามนุษย์เข้าขบวนการการค้ามนุษย์เปูาหมายคือเงินหรือทรัพย์สินอันมหาศาล และเป็นการลด
จ านวนนักค้ามนุษย์ลงได้ 

 

2.1 การค้ามนุษย์ 

 การค้ามนุษย์ เป็นการแสวงหาประโยชน์จากมนุษย์ชาติในรูปแบบต่างๆ14 ไม่ว่าจะเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน์จากร่างกายโดยตรง เช่น การน าผู้หญิง และเด็กไม่ว่าชายหรือหญิงมาสนอง
ความใคร่ทางเพศและกามารมณ์ หรือการน าบุคคลไม่จ ากัดเพศและวัยมาข่มขู่บังคับใช้แรงงานใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การน ามาเป็นทาสรับใช้ การใช้แรงงานที่ถูกบังคับและท าให้ตกอยู่ในสภาพที่
เลวร้าย เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ทุกยุคสมัย จนต่อมาสังคมได้พัฒนาขึ้นทั้งด้านวัตถุและเศรษฐกิจที่ดี
ขึ้น แต่การค้ามนุษย์ก็ได้มีพัฒนาการไปตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย โดยการค้ามนุษย์นั้นได้มี
การด าเนินการค้ามนุษย์ท่ีซับซ้อนมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต โดยเฉพาะในสังคมโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน
อย่างรวดเร็ว ใกล้ชิดกัน ที่เรียกกันว่ายุคโลกภิวัฒน์ (Globalization) การค้าประเวณี การค้าทาส การ
                                                           

14 สมชาย ว่องไวเมธี, มาตรการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีประสิทธิภาพตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551, ปริญญานิพนธ์ หลักสูตรปริญญานิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ,พ.ศ. 2555 หน้า 14 
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ย้ายถิ่น ลักลอบเข้าเมืองอาจเกิดขึ้นซับซ้อนกัน เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงในหลายประเทศ ยากต่อการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะตรวจพบหรือติดตามจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องมาลงโทษตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 2.1.1 ความหมาย และรูปแบบการค้ามนุษย์ 

  2.1.1.1 ความหมายของการค้ามนุษย์   

 

  ในอดีตค าว่าค้ามนุษย์ยังขาดความหมายที่ชัดเจนและแน่นอน โดยเริ่มแรก ตาม
อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์และการเอารัดเอาเปรียบจากการค้าประเวณีของผู้อ่ืน 
พ.ศ. 2492 ได้ให้ความหมายการค้ามนุษย์ว่า เป็นการเคลื่อนย้ายบุคคลข้ามพรมแดนเพ่ือการค้า
ประเวณีเพียงอย่างเดียว15  จึงท าให้มีการเข้าใจผิดว่าการค้ามนุษย์ คือการลักลอบขนคนหรือน าพาคน
เข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย และมุ่งเน้นเฉพาะการค้าประเวณีอย่างเดียว  ต่อมาองค์การ
สหประชาชาติ ได้ให้ค านิยามของการค้ามนุษย์ไว้ในพิธีสารแนบท้ายอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (United Nations Convention 
Against Transnational Organized Crime) โดยพิธีสารฉบับดังกล่าวมีชื่อว่า “พิธีสารเพ่ือปูองกัน
ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก” ตามข้อ 3 ในพิธีสารฉบับนี้ ได้ให้
ความหมายของการค้ามนุษย์16ไว้ ดังนี้ การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา ขนส่ง โยกย้าย ให้ที่พัก
อาศัยหรือรับบุคคลด้วยวิธีการคุกคามข่มขู่หรือการใช้ก าลังหรือการบีบบังคับในรูปแบบอ่ืน การลักพา
ตัว การใช้อุบาย หลอกลวง หรือการใช้อ านาจ หรือสภาพที่อ่อนแอเปราะบางในทางมิชอบ หรือการ
ให้หรือการได้รับเงินหรือผลประโยชน์เพ่ือให้ได้ความยินยอมของบุคคลที่มีความควบคุมเหนือบุคคล
อ่ืน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์ การแสวงหาผลประโยชน์จะรวมถึงอย่างน้อยที่สุด
การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่น หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบ
อ่ืน การใช้แรงงาน หรือบริการโดยกดขี่ทารุณ การเป็นทาสหรือการกระท าอ่ืนเสมือนการเอาคนลง
เป็นทาส การท าให้ตกอยู่ภายใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่าง 

                                                           
15 อ านาจ เนตยสุภา, “แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์,”Law Journal Vol.2 No.3 

January-June 2009. 
16 ประวิทย์ ร้อยแก้ว, “การค้ามนุษย์:นิยาม ความหมาย”,เอกสารประกอบการอบรมเชิง

ปฏิบั ติการส าหรับผู้ ปฏิบัติ ง าน เ พ่ือต่อต้ านการค้ ามนุษย์ , โรงแรมกรุ งศรี ริ เวอร์  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา,วันที่ 15-19สิงหาคม 2548 หน้า 2-4. 
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จากนิยามดังกล่าว การค้ามนุษย์ จึงประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ17 

การกระท า (Action) ได้แก่เป็นธุระจัดหา ล่อไป ชักพาไป ซื้อ ขาย จ าหน่าย น าเข้า พามาจาก 
ส่งออกไป รับไว้ หน่วงเหนี่ยวกักขัง ซ่อนเร้น 

วิธีการ (Means) ได้แก่ การใช้อุบายหลอกลวง บังคับ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม ใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญ
ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม ข่มขืนใจ และ 

วัตถุประสงค์ (Purposes) คือเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเหยื่อ เช่น การน าตัวไปเพ่ือสนอง
ความใคร่ เพ่ือการอนาจารหรือการท าค้าประเวณี เอาตัวไปเป็นทาสหรือมีฐานะคล้ายทาส กดขี่
แรงงานและตัดอวัยวะ ซึ่งในพิธีสารฉบับนี้มีข้อสังเกตบางประการดังนี้ 

1) ในพิธีสาร ข้อ 3 (b) ระบุว่า ความยินยอมของเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ไม่สามารถหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นหรือข้อกล่าวอ้างให้พ้นจากการถือว่าการกระท านั้นๆเป็น
การค้ามนุษย์ หากว่ามีการใช้วิธีการดังกล่าวที่ได้กล่าวข้างต้นเพ่ือให้ได้มาซึ่งความยินยอมของเหยื่อ
หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

2) พิธีสาร ข้อ 3 (c) ให้ถือว่าการจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย 
หรือการรับไว้ซึ่งเด็กเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ เป็นการค้ามนุษย์ แม้ว่าจะไม่มี
การใช้วิธีการใดๆที่กล่าวไว้ข้างต้นและ 

3) พิธีสาร ข้อ 3 (d) ระบุว่า “เด็ก” หมายถึงบุคคลใดที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี18  
นอกจากนี้ พันธมิตรทั่วโลกต้านการค้าหญิง (Global Alliance Against 

Traffic in Women (GAATW)) ได้นิยามการค้ามนุษย์ไว้ คือ การค้ามนุษย์19  หมายถึงการกระท า
และความพยายามใด ๆ ที่เป็นการจัดหา ขนส่ง ล าเลียงภายในหรือข้ามพรมแดน  การซื้อขาย การส่ง
ต่อ หรือการรับ หรือกักขังหน่วงเหนี่ยวบุคคล ด้วยการล่อลวง การบังคับ รวมทั้งการใช้การขู่ที่จะใช้
ก าลัง  หรือใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือการผูกมัดด้วยภาระหนี้สิน เพ่ือกักขังหน่วงเหนี่ยวบุคคลนั้น
ให้ตกอยู่ในภาวะจ ายอม  เช่นในรูปแบบของงานรับใช้ในบ้าน งานบริการทางเพศ หรืองานบริการการ

                                                           
17 สุดารัตน์  เสรีวัฒน์, “ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพเพ่ือ

ต่อต้านการคา้มนุษย”์,มูลนิธิพัฒนาคุ้มครองเด็ก, บริษัทปาปิรุสพับลิเคชั่น จ ากัด 2549 หน้า 28-30. 
18 วรณัฐ วรชาติเดชา, “การค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศต่อเด็กและสตรี”, 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ต ารวจ 2554.หน้า6-7. 

19 พันธมิตรทั่วโลกต้านการค้าหญิง,การค้าหญิง จากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ, 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผู้หญิง มูลนิธิผู้หญิง 2545, หน้า 14. 
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เจริญพันธุ์ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีค่าจ้างก็ตาม  เพื่อบังคับใช้แรงงาน หรือเป็นแรงงานติดหนี้ หรือท าให้ตก
อยู่ในสภาพการท างานเยี่ยงทาสในชุมชนอ่ืนที่มิใช่ภูมิล าเนาที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่ในขณะที่เกิดการ
ล่อลวง บังคับ หรือมีหนี้สินผูกมัดขึ้น  

 

ความหมายของการค้ามนุษย์ตามกฎหมายไทย 

  ในปัจจุบัน พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 6 ได้ให้
นิยาม “การค้ามนุษย”์ หมายความว่าผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ 

 (1) เป็นธุระจัดหา ซื้อขาย จ าหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้
อยู่อาศัยหรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวงใช้อ านาจโดย               
มิชอบหรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ 

 (2) เป็นธุระจัดหา ซื้อขาย จ าหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่
อาศัยหรือรับไว้ซึ่งเด็กและมาตรา 7 ได้บัญญัติการกระท าที่มีโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์ได้แก่ การสนับสนุน อุปการะโดยให้ทรัพย์สินหรือหาที่พักให้ช่วยเหลือประการใดพ้นการจับกุม 
เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อมิให้ผู้กระท าผิดถูกลงโทษ ชักชวน ชี้แนะ หรือติดต่อบุคคลให้เข้า
เป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมเพ่ือค้ามนุษย์ 

 ทั้งนี้ มาตรา 4 ก็ได้บัญญัตินิยามความหมายของค าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” “การ
บังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ไว้ดังนี้ 

“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 
การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลง
เป็นทาส การน าคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้าหรือ
การอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม  

“การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท างานหรือให้บริการโดย
ท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเอง หรือ
ของผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยท าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่
สามารถขัดขืนได ้
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จากนิยามความหมายของการค้ามนุษย์ทั้งรูปแบบของอนุสัญญาระหว่างประเทศและใน
ประเทศไทยจะเห็นได้ว่า การค้ามนุษย์เป็นกระบวนการที่กระท าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหา 
น าพามนุษย์ และปฏิบัติกับมนุษย์ในลักษณะของสินค้าที่สามารถซื้อขายกันได้ นอกจากนี้ การค้า
มนุษย์ยังมีค าส าคัญ20 (Key word) คือ การแสวงหาประโยชน์จากหญิงและเด็ก และแรงงานข้ามชาติ
หรือแรงงานย้ายถิ่น (ทั้งหญิงและชาย) ทั้งการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและแรงงาน 

 

2.1.1.2 รูปแบบของการค้ามนุษย์  

   การค้ามนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหรือนอกประเทศ เหยื่อการค้ามนุษย์มีทั้งชาย
และหญิง เด็กและคนชรา แต่เหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก หากเหยื่อที่เป็นผู้หญิงมักจะถูกน าไปสู่
ตลาดบริการทางเพศและการท างานบ้าน ซึ่งเป็นงานที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองแวดล้อมการท างานและ
ค่าตอบแทน ท าให้ไม่มีหลักประกันในการท างานและตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทั้งทางร่างกาย 
จิตใจและทางเพศ มีชีวิตที่อยู่ภายใต้การครอบง าและการกระท าตามอ าเภอใจของนักค้ามนุษย์และ
นายจ้างที่ซื้อตนมา ส่วนผู้ชายมักจะถูกน าไปแสวงหาประโยชน์โดยเป็นแรงงานที่ถูกบังคับในการ
ท างานประมง และใช้แรงงาน21 โดยการค้ามนุษย์มีหลายรูปแบบแบ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
แสวงหาผลหาประโยชน์จากเหยื่อการค้ามนุษย์22 ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กรณีใหญ่ๆ ดังนี้ 

(1) การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (Sexual Exploitation)  
 

                                                           
20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการเข้าสู่การค้ามนุษย์,
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, พ.ศ.2550 หน้า 9. 

21 จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์, ชายไทย รักษาชาติ และณรัตน์ สมสวัสดิ์, การค้ามนุษย์-พินิจใน
แนวสตรีนิยม ใน พ้ืนที่ ของอิน เตอร์  กระบวนการทางกฎหมาย และหน่ว ยงานของรัฐ , 
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท (ผกฎ.) และศูนย์สตรีศึกษา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550), หน้า 131-135. 

22 พันธมิตรทั่วโลกต้านการค้าหญิง.  การค้าหญิงจากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ.  

แปลโดยมูลนิธิผู้หญิง.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ผู้หญิง, 2543 
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การค้ามนุษย์โดยรูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ เช่น  การถูกหลอกหรือบังคับให้
ท างานบริการทางเพศ การค้าประเวณี  การใช้ในสื่อลามก  และการค้ามนุษย์  การถูกกักขัง ถูกทารุณ
กรรมทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  ทางเพศ การถูกลักพาตัว  การซื้อขาย  หรือการบังคับให้เข้าสู่ตลาด
ทางเพศ เป็นต้น  โดยอาจจะปรากฏในรูปแบบต่างๆ เช่น   

(1.1) การค้ามนุษย์วัตถุประสงค์เพ่ือการบริการทางเพศ เหยื่อของการค้ามนุษย์
ประเภทนี้มักจะถูกบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง ลักพาตัว ให้เสพสารเสพติด บางรายตัดสินใจเองหลังจาก
ไปติดต่อตามค าโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ หรือติดต่อนายหน้าโดยตรง มีผู้หญิงจ านวนมากที่รู้ว่า
ตนเองต้องถูกให้ท างานในอุตสาหกรรมบริการทางเพศ เป็นการเข้าสู่อาชีพบริการของแรงงานสตรี ซึ่ง
อาจเข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือหลีกหนีความยากจนในภูมิล าเนาเดิม23 เพ่ือการท างานที่มีผู้คุ้มครอง
และได้ค่าตอบแทนที่มากกว่าการท างานประเภทอ่ืน โดยไม่ได้ตระหนักถึงสภาพการจ้างงานและการ
สูญเสียการควบคุมสภาพการท างานและรายได้ของตนเอง แต่ส าหรับผู้หญิงบางกลุ่มอาจจะถูก
หลอกลวงหรือบังคับให้ท างานบริการทางเพศโดยไม่สมัครใจ และอาจมีสิ่งที่ต้องเผชิญกับการผูกมัด
ด้วยภาระหนี้สิน การถูกยึดหนังสือเดินทางและรายได้ การถูกทุบตี ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การ
ถูกกักขัง และถูกทารุณทางจิตใจ เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเข้าสู่งานบริการทางเพศในรูปแบบใดสุดท้ายต้อง
ถูกปฏิบัติต่อเยี่ยงเป็นสินค้าอย่างไร้มนุษยธรรม  

เหยื่อค้ามนุษย์ประเภทนี้อาจต้องขายบริการทางเพศตามข้างถนนในย่านโลกีย์ ในสถาน
ค้าประเวณี ในคลับบาร์อาโกโก้ สถานบันเทิงที่มีพนักงานต้อนรับเป็นผู้หญิง สถานบริการอาบ อบ 
นวด และโรงงานด าเนินกิจการที่มาถูกต้องตามกฎหมายหรือโรงงานนรก24 เป็นต้น 

(1.2)  การค้ามนุษย์วัตถุประสงค์เพ่ือการแต่งงาน ผู้ค้ามนุษย์อาจจะน าเสนอ
ตนเองในรูปของนายหน้าจัดคู่และให้สัญญาแก่หญิงว่า จะแนะน าให้รู้จักกับสามีในอนาคตที่ประสบ
ความส าเร็จ โดยชาวต่างชาติบางคนเดินทางเข้ามาในประเทศเพ่ือพบกับหญิงและแต่งงานหรือโดย
จัดหาคู่ทางเมล์หรือไปรษณีย์ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “เมียสั่งทางไปรษณีย์” เมื่อผู้หญิงเหล่านี้ถูกชัก
จูงไปต่างประเทศก็ต้องไปใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมใหม่โดยไม่มีความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรม และ
กลายเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในสภาพเยี่ยงทาส เมื่อไม่ประสบความส าเร็จในการแต่งงาน เหยื่อเหล่านี้ก็จะ
ถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศ ท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือตกอยู่ในสภาพการแต่งงานเยี่ยงทาส 
                                                           

23 อมรา สุนทรธาดา, บทความวิชาการเรื่อง การค้ามนุษย์และการเผชิญหน้ากับความเสี่ยง
ด้านสุขภาพของแรงงานสตรีข้ามชาติ , พ.ศ.2554 หน้า 7. 

24 สมชาย ว่องไวเมธี, มาตรการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีประสิทธิภาพตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551, ปริญญานิพนธ์ หลักสูตรปริญญานิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ,พ.ศ. 2555 หน้า 24-25. 
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(2) การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน (Economic related and labor 

exploitation)  

 ในเรื่องการค้ามนุษย์เพ่ือน ามาใช้แรงงานนั้น ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทางและ
ปลายทางในการค้ามนุษย์เพ่ือน ามาใช้แรงงาน ในช่วงระยะเวลายี่สินกว่าปีที่ผ่านมาการค้าแรงงานไป
ยังประเทศอย่างกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ญี่ปุุน ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ บรูไนและประเทศอ่ืนๆ 
มีแรงงานจ านวนไม่น้อยที่เดินทางเข้าไปท างานอย่างผิดกฎหมาย และหลายคนก็ถูกล่อลวง ฉ้อโกงไป
จนตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานเหล่านั้นจัดได้ว่าอยู่ในระดับเลวร้าย 
และต่ ากว่ามาตรฐานมาก หลายคนถูกแสวงหาประโยชน์โดยพวกนายจ้าง และพวกนายหน้าผู้จัดให้
เดินทางออกนอกประเทศโดยมีผู้ใช้แรงงานจ านวนมากถูกฉ้อโกงค่าแรง เหยื่อค้ามนุษย์ด้านแรงงานใน
ประเทศไทยมักพบในอุตสาหกรรมประมง โรงงานแปรรูปอาหารทะเล โรงงานผลิตเสื้อผ้าราคาถูก 
และงานรับใช้ตามบ้าน 25 

 (2.1) การค้ามนุษย์เพ่ือการรับการรับใช้งานในบ้าน ถือเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่จัด
อยู่ในกลุ่มที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแรงงานอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ตกเป็น
เหยื่อจากการค้ามนุษย์รูปแบบนี้ต้องตกอยู่ในภาวะถูกผูกมัดด้วยภาระหนี้สินจากการกู้ยืมที่ต้องจ่าย
ดอกเบี้ยจ านวนสูงแก่ผู้จัดหาและเอเยนต์ ทั้งถูกบังคับให้ท างานแก่นายจ้างแม้จะมีสภาพการท างานที่
เลวร้ายก็ตาม ในปัจจุบันแรงงานรับใช้ในบ้านได้พัฒนารูปแบบซึ่งเดิมจะเป็นแรงงานที่เป็นหญิงและ
เด็กภายในประเทศไทยเป็นการใช้แรงงานเด็กและแรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น 26 โดยมีรูปแบบการ
ท างานคือ งานบ้าน งานดูแลเด็กและคนชราในบ้าน และการช่วยงานที่เกี่ยวกับกิจการภายในบ้าน 

 (2.2) การค้ามนุษย์เพ่ือการบังคับใช้แรงงานลักษณะอ่ืนๆ การค้าแรงงานลักษณะนี้
จะมีทั้งแรงงานผู้หญิง แรงงานผู้ชาย และแรงงานเด็กซึ่งอาจถูกน าไปค้าเพ่ือการท างานในการเกษตร 
งานก่อสร้าง งานในโรงงานหรือการผลิตอ่ืนๆที่คาดหวังว่าจะได้รับค่าจ้างสูง แต่มีหลายกรณีที่ต้องถูก
กดค่าแรงงานหรือไม่ได้รับค่าจ้างเลย และยังต้องเผชิญกับการแสวงหาประโยชน์ด้วยการบังคับทาง
ร่างกาย และจิตใจ ซึ่งมีกลไกในการควบคุมเหยื่อ มิให้หลบหนีหรือหลีกเลี่ยงการท างานโดยใช้วิธี

                                                           
25 ร า ย ง า น ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์ ป ร ะ จ า ปี  พ . ศ .  2 5 5 4 , Online: 

http://thaingo.org/web/2011/07/14 

26 วาสนา เก้านพรัตน์,จักรกริสน์ จันทร์แสง,ทัตติยา ลิขิตวงศ์และกานต์ เสริมชัยวงศ์, คู่มือ
การปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเด็กต่างชาติ, ส านักพิมพ์ ปิ่นโต พับลิชชิ่ง กรุงเทพมหานคร, 2552 
หน้า 21-23. 
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ควบคุมอย่างเข้มงวด และใช้วิธีรุนแรง จึงเป็นการยากที่ผู้ที่ถูกใช้แรงงานในลักษณะนี้จะหลุดพ้นจาก
การเป็นเหยื่อของถูกบังคับแรงงานเยี่ยงทาสได้ และประกอบสถานภาพที่ผิดกฎหมายของเหยื่อเอง จึง
เกรงกลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากกลัวจะถูกตั้งข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
เพราะค าข่มขู่ทั้งจากตัวนายจ้างหรือตัวนายหน้าด้วย นอกจากจากนี้แล้วยังมีกรณีที่ เด็กอาจถูกน าไป
ค้าเพ่ือการบังคับใช้เด็กให้เข้ามามีส่วนร่วมในการล าเลียงขนยาเสพติดอันเป็นการประกอบ
อาชญากรรมท่ีผิดกฎหมาย ดังปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555 
ว่ามีเด็กไทยถูกขบวนการค้ายาเสพติดหลอกลวงไปประเทศบราซิลถูกขู่บังคับให้ขนยาเสพติดกลับเข้า
ประเทศไทยโดยได้แอบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี  

 
“น.ส.บี (นามสมมุติ)เปิดเผยว่า ตนท างานเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งใน

กรุงเทพฯ ช่วงพักร้อนมี น.ส.ซี (นามสมมุติ) เพ่ือนที่บริษัทชวนไปเที่ยวที่ประเทศ
บราซิล 1 สัปดาห์ โดย น.ส.ซี บอกว่าจะเดินทางไปก่อนและรอรับที่บราซิล   เมื่อ
ตนเดินทางไปถึงกลับไม่ได้พบ น.ส.ซี ตามที่ได้นัดกันไว้ ตนจึงได้เดินทางไปพักที่
โรงแรม OMEGA HOTEL วันรุ่งขึ้นตนได้รับการติดต่อจาก น.ส.ซี บอกว่ากลับ
ประเทศไทยแล้ว จากนั้นได้มีชายบราซิลผิวด า มาเคาะประตูห้องที่โรงแรมและ
บังคับพาไปบ้านพักแห่งหนึ่ง ซึ่งมีผู้ชายผิวด าควบคุมอยู่ 3 คน ตนถูกบังคับให้ขนยา
เสพติด โดยบังคับให้ซุกซ่อนโคเคนในชุดชั้นใน  ช่องคลอด และจะมีกระเป๋าที่ท า
ขึ้นมาพิเศษให้ตนถือเข้าประเทศไทย เมื่อกลับมาถึงจะมีคนรอรับที่สนามบินหากไม่
ท าตามจะถูกฆ่า  ตนหวาดกลัวมากเพราะขณะที่ถูกขังไว้ตนถูกข่มขืนและท าร้าย
ร่างกาย เมื่อมีโอกาสจึงได้แอบส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือขอความช่วยเหลือ
จากเพ่ือน  จากนั้นตนได้รับติดต่อจากนางปวีณา  แจ้งว่าได้ประสานงานงานไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ช่วยเหลือแล้ว และวันต่อมาเจ้าหน้าที่
สถานทูตไทยประจ าประเทศบลาซิล ได้เข้าการช่วยเหลือ แต่ขณะนั้นกลุ่มชายผิวด า
ได้ไหวตัวทันและหลบหนีไปได้”27 

 
(2.3) การค้ามนุษย์เพ่ือให้เป็นขอทาน ซึ่งเป็นรูปแบบการค้ามนุษย์ที่กลายเป็นปรากฏการณ์

เพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่ง ในประเทศไทยพบคนขอทานหลากหลายรูปแบบทั้ง
เป็นผู้พิการนั่งขอทานตามสถานที่ต่างๆ หรือเป็นกรณีคนตาบอดร้องเพลงและมีคนจูงน าทางเพ่ือเดิน
เข้าไปขอทานตามร้านอาหาร หรือเป็นกรณีแต่งตัวมอมแมนท าเป็นหลงทางเข้ามาขอค่าเดินทาง หรือ
                                                           

27 ข่าวหน้าอาชญากรรม, เดลินิวส์ออนไลน์ http://www.dailynews.co.th/crime/ วันที่ 
16 ธันวาคม 2555  

http://www.dailynews.co.th/crime/%20วันที่
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กรณีขายสินค้าที่ไม่มีราคาแต่ใช้ความน่าสงสารของผู้ที่ขายเป็นตัวล่อให้ผู้ที่เกิดความสงสารตัดสินใจให้
ทาน รวมทั้งกรณีผู้หญิงนั่งอุ้มเด็กทารกไว้แล้วขอทานค่านมโดยอ้างว่าเป็นบุตร ซึ่งทุกกรณีนั้นส่วน
ใหญ่มักเกิดจากการจัดการของกลุ่มผู้ค้ามนุษย์โดยต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมและถูกจับตามอง ซึ่ง
จะมีพวกนายหน้ามารวบรวมเงิน การถูกบังคับให้ขอทานอย่างทารุณจึงเป็นการลบลู่ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ โดยพวกเขามีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัวจากการถูกจับและการลงโทษจากผู้ควบคุม  และไม่
อาจหลุดพ้นได้เนื่องจากอาจเป็นเหยื่อที่ถูกจัดหาจากหมู่บ้านห่างไกลมาสู่เมืองใหญ่ในต่างประเทศ ที่
พวกเขาเองไม่เข้าใจภาษาและไม่รู้จักถนนหนทางด้วย 

 

2.1.2 ลักษณะการค้ามนุษย์ 

การค้ามนุษย์เป็นการประพฤติต่อมนุษย์ในลักษณะเหมือนเป็นทรัพย์สินที่เจ้าของมีกรรมสิทธิ์
จะด าเนินการอย่างไรกับทรัพย์สินของตนก็ได้ โดยไม่ได้ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน
โดยการบังคับจิตใจ ร่างกายผู้ที่ถูกค้าอย่างทารุณโหดร้าย โดยส่วนใหญ่นักค้ามนุษย์มักจะมีวิธีการใน
จัดหาเหยื่อได้หลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กมักมีความเสี่ยงที่จะถูกนักค้ามนุษย์ล่อลวง
โดยการให้ข้อมูลเท็จ28 โดยนักค้ามนุษย์มักมีวิธีการ ซึ่งเหยื่ออาจถูกพาลักลอบเข้าเมือง ท าให้ เหยื่อ
ต้องกลายเป็นคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย29 ซึ่งกล่าวได้ว่าการค้ามนุษย์นั้น
เป็นการกระท าโดยฝุาฝืนศีลธรรม ในลักษณะละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุ่นแรงเพ่ือประโยชน์ และ
ทรัพย์สินของผู้กระท า ซึ่งแบ่งเป็นลักษณะที่ผู้กระท าความผิดหรือการขบวนการค้ามนุษย์ได้ปฏิบัติต่อ
เหยื่อ ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นผู้เสียหายดังนี้30 

1) การกระท าทางกายภาพ (Physical Abuse) 

 - ฆาตกรรม 

 - ท าร้ายร่างกาย – ทุบตี ใช้อาวุธกรีด แทง ฟัน โบย 

 - ทรมาน เช่น แช่ในน้ าเย็น ใช้บุหรี่จี้ตามร่างกาย ใช้น้ าเกลือราดตามบาดแผล 

                                                           
 28 พันธมิตรทั่วโลกต้านการค้าหญิง, เรื่องเดิม,หน้า10-12. 
 29 ศิริพร สโครบาเนค, การค้ามนุษย์ แนวคิด กลไก และประเด็นท้าทาย, (กรุงเทพมหานคร 

: มูลนิธิผู้หญิง, 2548), หน้า 36. 
30 สมชาย ว่องไวเมธี, มาตรการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีประสิทธิภาพตาม

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551, ปริญญานิพนธ์ หลักสูตรปริญญานิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยปทุมธานี, พ.ศ. 2555 หน้า 31-32. 
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 - การจ ากัดเสรีภาพทางร่างกาย เช่นใช้โซ่หรือเชือกล่าม ใส่กุญแจมือ คุมขัง 

 - จ ากัดการใช้ยา (ท่ีจ าเป็น) หรือไม่อนุญาตให้ได้รับสิ่งของจ าเป็น 

2) การกระท าทางเพศ (Sexual Abuse) 

 - บังคับค้าประเวณี 

 - บังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการปูองกัน 

 - บังคับให้ท าแท้ง 

 - บังคับให้เปลือยกาย เต้นระบ าเปลื้องผ้า 

3) การกระท าที่ผลต่อสภาพจิตใจของผู้เสียหาย (Psychological Abuse)  

 - การข่มขู่ คุกคามว่าจะท าร้ายคนที่ผู้เสียหายรักและผูกพัน 

 - การโกหก หลอกลวง เพ่ือให้ผู้เสียหายเกิดความไม่ไว้วางใจเจ้าพนักงานรัฐ 

 - การใช้คนที่ผู้เสียหายไว้เนื้อเชื่อใจ เช่น คนรัก มาหลอกลวง เพ่ือให้ผู้เสียหายยอมตาม
หรือไม่ขัดขืน 

 - การท าให้ผู้เสียหายรู้สึกโดดเดี่ยว ไร้ที่พ่ึง มีชีวิตอยู่อย่างไร้อนาคต 

4) การใช้ก าลังบังคับให้ผู้เสียหายใช้ยาเสพติดหรือสุรา 

5) การจ ากัดหรือตัดขาดผู้เสียหายจากสังคม 

 - ควบคุมและจับตาดูการเคลื่อนไหว จ ากัดการติดต่อกับบุคคลภายนอก 

 - จัดให้มีการเคลื่อนย้าย เปลี่ยนที่อยู่หรือท่ีท างานของผู้เสียหายบ่อยครั้ง 

 - ขัดขวางผู้เสียหายในการแสวงหาความช่วยเหลือจากบริการหรือสวัสดิภาพทางสังคม ญาติ
พ่ีน้อง ครอบครัว ชุมชน 

 - ใช้วิธีแบ่งแยกผู้เสียหายออกจากกันโดย สร้างความแตกแยกในกลุ่มผู้เสียหายหรือท าให้
ผู้เสียหายเกิดความหวาดระแวงกันเอง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมผู้เสียหาย 

 - จ ากัดสิทธิส่วนตัวของผู้เสียหาย ไม่ปล่อยให้อยู่ตามล าพัง ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพ่ือดู
พฤติกรรมผู้เสียหาย 
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  6) ให้ผู้เสียหายท างานหรืออาศัยอยู่ในสภาพเลวร้าย เช่น สภาพโรงงานหรือที่พักอาศัยอยู่ใน
สภาพคับแคบ สกปรก สภาพโรงงานที่ร้อนจัดหรือเย็นจัด สถานที่ปิดล้อมไม่มีอากาศถ่ายเท 

7) ท าให้ผู้เสียหายเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยในสถานภาพทางกฎหมาย 

 - ยึดเอกสารการเดินทางหรือเอกสารส าคัญอ่ืนๆ 

 - ขู่จะน าตัวผู้เสียหายไปส่งให้เจ้าพนักงาน 

 - จัดหาทนายความหรือส่งผู้แทนเข้าไปคอยควบคุมการให้การของผู้เสียหายต่อเจ้าพนักงาน
ขณะที่ผู้เสียหายอยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานระหว่างด าเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ 31 

 

2.1.2.1 การค้ามนุษย์กับการค้าประเวณี 

 การค้าประเวณีในไทยเริ่มถือก าเนิดขึ้นมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 -17 และในช่วงที่มีการ
ติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับชาวตะวันตกก็เป็นที่แพร่หลายต่อชาวตะวันตก โดยมีหลักฐาน
เป็นศัพท์ในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรียกว่า “รับจ้างท าช าเราแก่บุรุษ”32 ต่อมาในสมัย
รัตนโกสินทร์ แหล่งประจ าของโสเภณีอยู่ที่ส าเพ็ง  ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นพวกชาวจีน เพราะส าเพ็งเป็น
แหล่งคนจีน มาตั้งแต่สร้างกรุง ซึ่งในนิราศเมืองแกลง ของสุนทรภู่ ได้กล่าวไว้ว่า  เมื่อท่านออก
เดินทางไประยองในตอนยามสอง นั่งเรือล่องไปตามแม่น้ าเจ้าพระยา ก็ได้ยินเสียงหญิงเหล่านี้ขับร้อง
เพลงลอยลมมา 

ถึงส าเพ็งเก๋งตั้งริมฝั่งน้ า   แพประจ าจอดเรียงเคียงขนาน 
มีซุ้มซอกตรอกนางเจ้าประจาน  ยังส าราญร้องขับไม่หลับลง 

 

ประมวลกฎหมายตรา 3 ดวง – บทพระไอยการลักษณะผัวเมีย มีการบัญญัติผู้ค้าประเวณีว่า 
หญิงนครโสเภณี และสมัยสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีสถานประกอบการ
                                                           

31 ประวิทย์ ร้อยแก้ว, “การค้ามนุษย์:นิยาม ความหมาย”,เอกสารประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์,  โรงแรมกรุงศรีริ เวอร์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, วันที่ 15-19 สิงหาคม 2548 หน้า 12 – 14. 

32 อรสม สุทธิสาคร, สนิมดอกไม้ ชีวิตจริงในมุมมืดของหญิงไทย, ส านักพิมพ์สารคดี พ.ศ.
2540 หน้า 54. 
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เรียกว่า โรงหญิงนครโสเภณี โดยทั่วไปมีโคมสีเขียวตั้งข้างหน้า จึงเรียกกันว่า ส านักโคมเขียว ทั้งนี้
ก่อนปี พ.ศ. 2499 การค้าประเวณีไม่ถือว่า เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย แต่ต่อมาภายหลังได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 ก าหนดว่าการค้าประเวณีเป็นความผิดอย่าง
ชัดเจน เพราะในสังคมยุคใหม่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในช่วงสงครามเวียดนาม โดยในช่วงนั้นการค้า
ประเวณีจะเป็นการลักลอบค้าประเวณี และปัจจุบันธุรกิจค้าประเวณีในประเทศไทยเป็นธุรกิจแอบ
แฝงขึ้น 

แนวคิดท่ีถือเป็นหลักปฏิบัติและพัฒนามาเป็นกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการค้าประเวณี มี 4 
แนวความคิดดังนี้33 

1. แนวความคิดแบบห้ามไม่ให้มีการค้าประเวณีโดยเด็ดขาด  (The Prohibitionist 
System) 

แนวคิดนี้มีพ้ืนฐานมาจากการมองว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ผิด ทั้งในแง่ของกฎหมาย 
ศีลธรรม เป็นการแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของแนวความคิดมนุษยธรรมต่อกฎหมาย และแนวความคิดนี้
ถือว่าผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีทุกคนเป็นผู้กระท าความผิดต่อกฎหมาย ประเทศที่ใช้
แนวความคิดนี้ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2.  แนวความคิดแบบปรามการค้าประเวณี (The Abolitionist System) 

แนวความคิดนี้ถือว่าการค้าประเวณีมิได้มีความผิดในตัวเอง ท าให้ตัวผู้ค้าประเวณีไม่ถูก
สันนิษฐานว่ากระท าความผิดทางอาญาและมีสิทธิเท่าเทียบกับบุคคลทั่วไป แต่จะจับกุมและลงโทษ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าของสถานกิจการ ผู้จัดหาแมงดารวมทั้งลูกค้าผู้ใช้บริการ ประเทศที่ใช้
แนวความคิดนี้ เช่น ประเทศไทย ประเทศอินเดีย และประเทศอังกฤษ 

3.  แนวความคิดแบบการจดทะเบียน (The Legalizationist System)  

แนวความคิดนี้ต้องการให้มีการยอมรับให้มีการค้าประเวณีโดยจัดให้มีสถานที่เหมาะสม
ในการค้าประเวณี (Closed Houses) จัดให้มีการจดทะเบียนผู้ค้าประเวณีและมีการตรวจสุขภาพ
ภายในเวลาที่ก าหนดเพ่ือปูองกันโรค ส าหรับประเทศที่พัฒนาระบบแนวคิดนี้เป็นกฎหมาย ได้แก่ 
ประเทศเยอรมัน 

4. แนวความคิดการค้าประเวณีมิใช้อาชญากรรม (The Decriminalization System) 34 

                                                           
33  กอบกุล รายะนาคร, การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีและการค้าหญิง , 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิผู้หญิง, 2538), หน้า1-3. 



 22 

แนวคิดนี้เกิดจากการวิเคราะห์ของหญิงที่อยู่ในระบบโสเภณีที่ต้องการให้มีการยอมรับ
การค้าประเวณีและคุ้มครองสิทธิของหญิงบริการทางเพศโดยมีความคิดที่ว่า ต้องการแยกแนวทางการ
ไขปัญหาการค้ามนุษย์กับการค้าประเวณีเพราะมิใช่หญิงทุกคนที่อยู่ในระบบโสเภณีจะถูกบังคับให้
ค้าประเวณี ส าหรับผู้หญิงส่วนหนึ่งการค้าประเวณีถือว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่ง ส าหรับการหาเลี้ยง
ชีพรัฐจ าเป็นต้องแยกหญิงที่เลือกขายบริการทางเพศซึ่งถือว่าเป็นแรงงานให้บริการทางเพศ (Sex 
Worker) ออกจากหญิงที่ถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศ ซึ่งถือว่าเป็นทาสทางเพศ (Sex Slave) อัน
เป็นรูปแบบหนึ่งของการค้ามนุษย์ รัฐมีหน้าที่ต้องให้การคุ้มครองหญิงที่ค้าบริการทางเพศโดยยอมรับ
ว่าการค้าประเวณีเป็นงานรูปแบบหนึ่งซึ่งรัฐจะไม่ใช้มาตรการตรวจสุขภาพหรือจดทะเบียนหญิงที่ขาย
บริการทางเพศ รัฐจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการสหวิชาชีพที่มีผู้แทนของหญิงเข้าร่วมด้วย เพ่ือจะ
ได้ก าหนดแนวทางนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของหญิงที่อยู่ในอาชีพบริการ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการค้าประเวณีดังกล่าวพบว่าการค้าประเวณีอาจเกิดขึ้นทั้งผู้
ค้าประเวณีเองเต็มใจและต้องการยึดอาชีพเป็นงานขายบริการทางเพศ ซึ่งในบางประเทศยอมรับถือว่า
เป็นแรงงานให้บริการประเภทหนึ่ง และการค้าประเวณีบางกรณีมักเกิดจากการถูกบังคับให้
ค้าประเวณี ซึ่งมีกลุ่มผู้ได้ประโยชน์จากการบังคับให้มีการค้าประเวณีขึ้นไม่ว่าจะจากการที่เป็น
นายหน้าจัดหาให้ หรือเป็นผู้ประกอบกิจการเป็นธุรกิจที่ท ารายได้มหาศาลจากความทุกข์ของเพ่ือน
มนุษย์ ซึ่งถือเป็นการค้ามนุษย์  ส าหรับประเทศไทยในช่วงแรกการค้าประเวณียังไม่ถือว่าเป็นการ
กระท าที่ผิดกฎหมายจนต่อมาภายหลังการค้าประเวณีมีลักษณะการลักลอบค้าประเวณีแบบท าเป็น
ธุรกิจจึงมีกฎหมายออกมาควบคุม อย่างไรก็ดีเนื่องจากแนวคิดกฎหมายในประเทศไทย ถือว่าตัวผู้
ค้าประเวณีไม่ถูกสันนิษฐานว่ากระท าความผิดทางอาญาและมีสิทธิเท่าเทียบกับบุคคลทั่วไป แต่จะ
จับกุมและลงโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของสถานกิจการ ผู้จัดหาแมงดารวมทั้งลูกค้า
ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เพราะการค้าประเวณีได้พัฒนารูปแบบที่เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้า
ประเวณีที่มากขึ้น และท าเป็นองค์กรธุรกิจมีเครือข่ายการค้ากว้างขวางขึ้นจึงน าไปสู่ขบวนการเป็น
การค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ 

 

2.1.2.2 การค้ามนุษย์กับการค้าแรงงานที่ถูกบังคับ 

การค้ามนุษย์อาจเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เริ่มตั้งแต่ผู้มีหน้าที่จัดหาไปจนถึงบุคคล
สุดท้ายที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้รับตัวผู้เสียหาย โดยบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ต้องตกอยู่ในสภาพ
การท างานที่ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและถูกข่มขู่โดยถูกรีดเค้นแรงงานอย่างไม่ยินยอมพร้อมใจ
ในการบังคับให้ท างานในโรงงานนรก สถานที่ก่อสร้างสถานที่บันเทิง การท างานในบ้าน การบังคับให้
                                                                                                                                                                      

34 ศิริพร สโครบาเนค, เรื่องเดิม, หน้า 17. 
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ขนยาเสพติดและบังคับให้เป็นขอทานเหล่านี้จึงเป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และแรงงานจากบุคคลผู้บังคับใช้แรงงานอันเป็นปัญหาส าคัญของการค้ามนุษย์ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อยู่ 3 ประการคือ35 

 
1. ความต้องการของนายจ้าง (Demand For Labour)  
นายจ้างมีบทบาทในฐานะผู้ผลิตสินค้าและบริการ ตามทัศนะของนายจ้างแรงงานถือ

เป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่ง จุดมุ่งหมายของการจ้างแรงงานจะขึ้นอยู่กับผลก าไร จากแรงจูงใจนี้จึง
ส่งผลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายจ้างในการจ้างงานโดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการจ้างงาน ซึ่งในการ
จ้างแรงงานบางประเภท ได้แก่ แรงงานหญิงและเด็กจึงเป็นที่ต้องการของนายจ้างเพราะนายจ้างจะ
เสียค่าจ้างในอัตราที่ต่ าและส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตต่ าลงไปด้วย 

 

2. การเข้ามาของผู้ใช้แรงงาน (Supply Of Labour) 

โดยทั่วไปการเข้ามาท างานของแรงงานในการผลิตและบริการของนายจ้างนั้น
ต้องการรายได้ค่าจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานและทักษะในการฝึกฝน
ด้านอาชีพ แต่ส าหรับผู้ใช้แรงงานที่เป็นหญิงและเด็กที่มีการศึกษาต่ า มีระดับการฝึกฝนด้านอาชีพ
น้อย จะท าให้มีสิทธิในการเลือกงานย้อยลง ซึ่งเป็นช่องว่างที่ถูกเข้ามาแสวงหาประโยชน์โดยให้เป็น
แรงงานที่ถูกบังคับได้โดยง่าย 

 

3. ตลาดแรงงาน (Labour Market) 

ลักษณะของตลาดแรงงานจะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพของพ้ืนที่ ประเภทของ
งานและตัวผู้ใช้แรงงาน ดังนั้นหากเป็นตลาดแรงงานที่มีการประกอบกิจการที่ผิดกฎหมาย อัตรา
ค่าจ้างและสภาพการจ้าง จะข้ึนอยู่กับภายใต้อ านาจของนายจ้างแต่ผู้เดียว 

 

                                                           
35 บริษัทที่ปรึกษาวิจัยภาคใต้ จ ากัด. โครงการการศึกษาปัญหาและทัศนคติของนายจ้างใน

การแก้ปัญหาแรงงานเด็ก, ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก (กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., 2539), หน้า 9. 
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2.1.3 ผลกระทบท่ีเกิดจากการค้ามนุษย์ 

 

ธุรกิจการค้ามนุษย์เป็นธุรกิจที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากตัวเพ่ือมนุษย์ด้วยกันเองไม่ว่า
จะเป็นทางเพศหรือด้านแรงงานเพ่ือผลตอบแทนที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินของนักค้ามนุษย์ ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็ นใน
ลักษณะครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ยิ่งการค้ามนุษย์มีการพัฒนาในรูปแบบองค์กร
อาชญากรรมปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงโดยส่งผลกระทบโดยรวมดังนี้ 

 

  2.1.3.1 ผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดต่อเหย่ือการค้ามนุษย์ (Risks or potential 
health consequences of trafficked victim) 

 

  ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเหยื่อการค้ามนุษย์นั้นมีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของ
เหยื่อ รวมถึงส่งผลกระทบต่อครอบครัวและการด ารงชีวิตของเหยื่อด้วย  

(1) ผลกระทบต่อร่างกาย (Physical Health)  
                  เมื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือการค้ามนุษย์ไม่
ว่าจะเป็นไปเพ่ือการค้าประเวณีหรือเพ่ือการแสวงหาประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ มักจะประสบกับการถูก
ทารุณกรรม ตาย บาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรังพิการ ขาดสารอาหาร มีโรคติดต่อ โรคผิวหนังเรื้อรังมี
พัฒนาการทางร่างกายล่าช้า 

(2) ผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์และอวัยวะที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ (Sexual and 
Reproductive) 
                 ผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงที่ถูกค้าหรือถูกบังคับให้ค้าประเวณี มักจะท างานในระดับล่าง
ของอุตสาหกรรมทางเพศ หญิงเหล่านี้จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยแทบจะไม่มีสิทธิเหนือร่างกาย
และอ านาจการต่อรองกับลูกค้า จึงย่อมเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรค
เอชไอวีเอดส์ ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติ 
   (3) ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ (Mental health) 
                  หญิงและเด็กที่ถูกน าเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ มักจะประสบปัญหาการถูกทารุณ
กรรมหรือการเอาเปรียบซึ่งส่งผลให้กระทบต่อสภาพจิตใจซึ่งได้แก่ มีความเครียดอย่างรุนแรง อยาก
ฆ่าหรือพยายามฆ่าตัวตาย มีอาการซ้ าเติมตัวเอง หวาดกลัวตลอดเวลา ความจ าเสื่อม เหม่อลอย ไร้
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การตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก ขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่และคนรอบข้าง 
อารมณ์ปรวนแปร 
  (4) ผลกระทบด้านครอบครัวและชุมชน  
                  การค้าหญิงหรือเด็กได้ส่งผลกระทบต่อเหยื่อที่เคยเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และได้รับการช่วยเหลือแล้วพบว่าในหลายครั้งเมื่อกลับคืนสู่ครอบครัวหรือแล้วพบว่าในหลายครั้งเมื่อ
กลับคืนสู่ครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมเดิม ก็อาจได้รับการติดตามและถูกท าร้ายจนในที่สุดก็ต้องตก
มาเป็นเหยื่ออีก 

(5) กลายเป็นคนติดยาหรือสารเสพติดหรือสุรา  
เหยื่อการค้ามนุษย์อาจต้องกลายเป็นคนติดยาหรือสารเสพติดหรือสุรา อันอาจ

น าไปสู่การยอมมีเพศสัมพันธ์ในสภาพเสี่ยง เช่น ไม่ใช้ถุงยางอนามัย การเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรมประเภทอ่ืน 

(6) ผลกระทบด้านการด ารงชีวิต 
การค้ามนุษย์นั้นเหยื่ออาจไม่ได้รับปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตจึงไม่สามารถเข้าถึง

สวัสดิการทางสังคมต่างๆ 
 

2.1.3.2 ผลกระทบต่อสังคม (Harms to society) 

 

       นอกจากการค้ามนุษย์จะเป็นอาชญากรรมที่กระท าลงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
สิทธิในร่างกายอนามัยและเสรีภาพของเหยื่อแล้ว เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าการค้ามนุษย์ยังส่งผล
กระทบต่อชุมชนและสังคม ดังนี้คือ 
   (1).การค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Violating Human Rights) 
                     ตามหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นสากลสิทธิในชีวิต เสรีภาพ สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้
เป็นทาสหรือมีฐานะคล้ายทาสทุกรูปแบบได้รับความคุ้มครองแต่ผู้ค้ามนุษย์หรือขบวนการค้ามนุษย์ 
นอกจากจะไม่สนใจเคารพในสิทธิเหล่านี้แล้ว การกระท าจึงถือได้ว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของเหยื่อ
อย่างร้ายแรง นอกจากนั้น ในกรณีที่เหยื่อการค้ามนุษย์เป็นเด็ก ถือได้ว่าการค้ามนุษย์ได้ล่วงละเมิด
สิทธิที่จะได้รับการศึกษาอบรม สิทธิที่จะไม่ถูกแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบของเด็ก
ด้วย 

   (2) การค้ามนุษย์ท าให้สังคมแตกแยก (Causing Social Breakdown) และขัดขวาง
กระบวนการพัฒนาสังคมและชุมชน  
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  การค้ามนุษย์ ถือเป็นตัวบ่อนท าลายโครงสร้างทางสังคมที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง เหยื่อ
การค้ามนุษย์ได้ถูกตัดขาดจากการสนับสนุนหรือสายสัมพันธ์ของครอบครัว เด็กที่ต้องตกเป็  นเหยื่
อการค้ามนุษย์ขาดโอกาสในการเรียนรู้ การอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาและบางคนอาจมีพัฒนาการ
ทางร่างกายเสื่อมถอยเนื่องจากได้รับการดูแลไม่เหมาะสมระหว่างที่ถูกแสวงหาประโยชน์ และยัง
ก่อให้เกิดค่านิยมที่ผิดๆในบางชุมชน ท าให้ถูกมองว่าการค้ามนุษย์สามารถสร้างรายได้ให้แก่นักค้า
มนุษย์เป็นอย่างดีและหลายคนเชื่อว่าสามารถท าได้ง่าย เนื่องจากเหยื่อและนักค้ามักจะเป็นคนที่รู้จัก 
เป็นคนใกล้ชิดหรือมีอยู่ในชุมชนเดียวกันซึ่งท าให้เกิดนักค้ามนุษย์รายใหม่เพ่ิมมากขึ้น 

  ความพยายามในการท าให้ชุมชนตระหนักถึงพิษภัยของการค้ามนุษย์ แม้จะเป็นสิ่ง
ส าคัญและจ าเป็นก็ตาม แต่การกระท าดังกล่าวบางครั้งได้ท าให้เหยื่อบางคนเกิดความหวาดกลัวมาก
จนกระท่ังไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ เช่น ไม่กล้าไปโรงเรียน ดังนั้น นอกจากการรณรงค์ให้เห็นพิษ
ภัยของการค้ามนุษย์แล้ว ควรสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้วยว่ารัฐสามารถให้ความ
คุ้มครองแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได ้

    

2.1.3.3 การค้ามนุษย์มีส่วนก่อให้เกิดการด าเนินการขององค์กรอาชญากรรม 
(Fueling Organized Crime)  

 

     ก าไรหรือผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์มีส่วนส าคัญในการกระตุ้นหรือท าให้เกิดการ
ประกอบอาชญากรรมประเภทอ่ืน โดยมีข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติว่า การค้ามนุษย์เป็ น
อาชญากรรมข้ามชาติก่อให้เกิดรายรับต่อปี    สูงถึงประมาณ 9 ,500 ล้านเหรียญสหรัฐ และสิ่งนี้มี
ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการฟอกเงิน สร้างผลก าไรมากอันดับสามแก่ผู้ประกอบอาชญากรรม
ประเภทนี้ รองจากการค้ายาเสพติดและค้าอาวุธ นอกจากนี้ยังปรากฏข้อมูลให้เห็นว่า การค้ามนุษย์มี
ความเชื่อมโยงกับขบวนการฟอกเงิน การค้ายาเสพติด การปลอมแปลงเอกสาร และการลักลอบขนคน
ข้ามประเทศ36 
 

                                                           
36สมชาย ว่องไวเมธี, มาตรการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีประสิทธิภาพตาม

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551, ปริญญานิพนธ์ หลักสูตรปริญญานิติ
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ,พ.ศ. 2555 หน้า 8. 
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        2.1.3.4 การค้ามนุษย์เป็นการบั่นทอนทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ (Depriving 
Countries  Of Human Capital) 

 
         การค้ามนุษย์ลดทอนและบั่นทอนก าลังการผลิตของประเทศ เนื่องจากประชากร
บางส่วนถูกแสวงหาประโยชน์นอกระบบแรงงานและการจ้างตามปกติ ผู้ประกอบการบางส่วนนิยมใช้
แรงงานผิดกฎหมายเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย ท าให้คนที่ต้องการเข้าระบบแรงงานปกติไม่สามารถหา
งานท าได้นอกจากนี้ เด็กที่ต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรือถูกแสวงหาประโยชน์จากวงจรค้า
มนุษย์ เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือและด้อยคุณภาพเนื่องจากด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและฝึกอาชีพตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย 
 

      2.1.3.5 การค้ามนุษย์บ่ันทอนการสาธารณสุขของชุมชน (Undermining Public 
Health) 

      เหยื่อการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ต้องตกอยู่ในสภาพทนทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจบาง
คนเป็นโรคติดต่อทางเพศ บางคนมีอาการจิตติดตัว เป็นโรคเครียดหวาดระแวงไม่สามารถคบหา
สมาคมกับคนอ่ืนได้เช่นคนปกติ บุคคลที่อยู่ในระหว่างที่ตกเป็นเหยื่อต้องเผชิญกับการทุบตี ท าร้าย
หรืออยู่ในสภาพถูกบีบคั้นทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่อ
ขบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งกระบวนการน าเหยื่อเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคม 
 

     2.1.3.6 การค้ามนุษย์เป็นการสั่นคลอนและบ่อนท าลายอ านาจรัฐ (Subvert 
Government Authority) 

 
  การแพร่ระบาดของกระบวนการค้ามนุษย์ท าให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเกิดความรู้สึกไม่
มั่นคงปลอดภัยและไม่ไว้วางใจหรือเชื่อมั่นในศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าจะสามารถปกปูองดูแล
ผู้หญิงและเด็กท่ีก าลังตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ขบวนการค้ามนุษย์มักจะใช้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐเป็นเครื่องมือโดยตอบแทนด้วยดารจ่ายสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งการกระท าดังกล่าวล้วนเป็นตัวการ
ส าคัญในการท าลายกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

2.1.4 การค้ามนุษย์กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

 



 28 

สังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ซึ่งบางครั้งมักส่งผลทั้งผลดีและ
ผลร้ายต่อสังคมมนุษย์ด้วยเนื่องจากเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาขึ้น การติดต่อสื่อสาร การ
คมนาคม ขนส่งต่างๆก็สะดวกมาขึ้นเป็นยุคโลกไร้พรมแดน ท าให้การประกอบธุรกิจเกิดการขยาย
ตัวอย่างกว้างขวางและสร้างผลก าไรมหาศาล ในขณะเดียวกันวงการอาชญากรรมต่างๆก็มีการพัฒนา
รูปแบบในลักษณะที่มีการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารเป็นเครือข่าย มีความซับซ้อนและมีการขยาย
ขอบข่ายเป็นบริเวณกว้าง จากการประกอบอาชญากรรมเป็นบุคคลก็พัฒนาเป็นกลุ่มคลในรูปแบบ
องค์กรและองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ37 โดยเฉพาะอาชญากรรมท่ีเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จาก
การค้ามนุษย์ในด้านต่างๆ ที่เป็นอาชญากรรมที่มักเกิดขึ้นและเกี่ยวพันกับการย้ายถิ่น การเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย ก็มีการพัฒนาเป็นธุรกิจอาชญากรรมท่ีจัดตั้งขึ้นในลักษณะขององค์กรและเป็นองค์กร
ข้ามชาติเนื่องจากธุรกิจการค้ามนุษย์ต้องอาศัยการเชื่อมโยงหลายประเทศ ยิ่งท าให้การปราบปราม
และการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมประเภทนี้ยากล าบากมากข้ึน 

 

   2.1.4.1 ความหมาย และรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

 

   ค าว่า “องค์กรอาชญากรรม” มาจากค าว่า “Organized Crime” ในภาษาอังกฤษ
บางค าใช้ค าว่า Crime Enterprise (บรรษัทอาชญากรรม) หรือ Organized Criminal (องค์กร
อาชญากรรม) เป็นต้น 

  ในปี ค.ศ. 1986 รัฐสภาสหรัฐอเมริกา (Congress) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า 
อาชญากรรมองค์การ หมายถึง การประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยคณะบุคคลที่รวมตัวกัน เป็น
องค์การอย่างมั่นคง และเคร่งครัดต่อระเบียบวินัย เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าและบริการที่ผิด
กฎหมายครอบคลุมกิจการในวงกว้างรวมทั้งการพนัน โสเภณี การให้กู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยสูง รวมทั้ง
กิจกรรมอื่นๆท่ีผิดกฎหมายที่กระท าโดยสมาชิกขององค์การ38 

  Omnibus Crime Control and Safe Street Act ค.ศ. 1986 ได้นิยามค าว่า 
“องค์กรอาชญากรรม” ไว้ดังนี้ “องค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) หมายถึง การกระท า

                                                           
37 คมกริช ดุลยพิทักษ์, บทความวิชาการ ปัญหาการด าเนินคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ในประเทศไทย, 2548 หน้า 2. 
38 นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, อาชญากรรม การปูองกัน: การควบคุม, พิมพ์ครั้งที่ 2, 

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548), หน้า 270. 
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กิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นอย่างมีระเบียบ และรวมตัวกันอย่างเป็น
กิจลักษณะ มีสายการบังคับบัญชาที่เข้มงวด ด าเนินการจัดหาสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย และ
อาจเป็นการด าเนินการโดยผิดกฎหมายอ่ืน อาทิเช่น การพนัน โสเภณี การให้กู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยสูง 
ยากล่อมประสาท การขู่เข็ญแรงแรงงาม และกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ืนๆ ของสมาชิกใน
องค์กร” 

  ในการประชุมระดับโลกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยองค์กร
อาชญากรรม ในปี ค.ศ. 1995 ได้ให้ความหมายองค์การอาชญากรรม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ด ารงอยู่
อย่างต่อเนื่อง มีรายได้จากการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิดที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
มีการจัดองค์กรที่ซับซ้อน มีแผนในการด าเนินการ เป็นระบบเพ่ือหาประโยชน์จากธุรกิจที่ผิด
กฎหมาย39  

  องค์การสหประชาชาติได้มีการจัดประชุมประเทศภาคีสมาชิกเพ่ือร่างอนุสัญญา
สหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะเป็นองค์กร(United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime) และได้จัดให้ประเทศสมาชิกลงนามใน
อนุสัญญาดังกล่าวในเดือนธันวาคม ค.ศ.200440 โดยประเทศไทยก็ได้ลงนามให้การรับรองอนุสัญญา
ฉบับนี้ ซึ่งในอนุสัญญาฯมาตรา 2 (a) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “องค์กรอาชญากรรม” ให้
หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป โดยรวมกลุ่มกันใน
ระยะเวลาหนึ่งและร่วมมือกันเพ่ือการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตั้งแต่หนึ่งฐานความผิดขึ้นไปในประเภท
ที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฯฉบับนี้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือทางวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน 
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม41  

                                                           
39 ประธาน วัฒนวาณิชย์, มาตรการปูองกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและผู้มี

อิทธิพลผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน, การประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 2 , 
หน้า 682. 

40 วันชัย รุจนวงศ์, ผ่าองค์กรอาชญากรรม, หน้า 17-18. 
41 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์, อนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม, พิมพ์ครั้งที่1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
เดือนตุลา, 2548), หน้า 111. 
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 นอกจากนี้อนุสัญญาฯยังได้ระบุถึงลักษณะความผิดที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติไว้ดังนี้42 
หาก 

1. ความผิดนั้นได้กระท าลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ 
2. ความผิดนั้นได้กระท าลงในประเทศหนึ่ง แต่ส่วนส าคัญของการตระเตรียมการ  การ

วางแผน การสั่งการ หรือการควบคุมได้กระท าอีกประเทศหนึ่ง 
3. ความผิดนั้นได้กระท าอีกประเทศหนึ่ง แต่เก่ียวข้องกับอาชญากรรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การกระท าความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือ 
4. ความผิดที่ได้กระท าลงในประเทศหนึ่งแต่มีผลกระทบที่ส าคัญเกิดข้ึนในอีกประเทศหนึ่ง43    

 

นอกจากนี้ อนุสัญญานี้ยังให้ค านิยาม “กลุ่มที่มีการจัดโครงสร้าง”44 ไว้ว่า “กลุ่มที่ไม่ได้
รวมตัวกันโดยบังเอิญเพ่ือกระท าความผิดโดยทันใด แต่ไม่จ าเป็นต้องก าหนดบทบาทของสมาชิกอย่าง
เป็นทางการและไม่จ าเป็นต้องมีความต่อเนื่องของความเป็นสมาชิก ตลอดจนไม่จ าเป็นต้องมี
โครงสร้างของกลุ่มอย่างเป็นระบบ” ส่วนค าว่า“อาชญากรรมร้ายแรง”45 หมายถึง “การกระท าที่เป็น
ความผิด ซึ่งสามารถลงโทษโดยการท าให้สูญเสียสิทธิเสรีภาพขั้นสูงสุดเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี หรือ
โทษที่รุนแรงกว่านั้น” 

 ในส่วนของประเทศไทย โดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ได้
อธิบายความหมายของ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ว่าหมายถึงการกระท าขององค์กรหรือกลุ่ม
บุคคลสมคบและร่วมมือกันกระท าความผิดต่อเนื่องจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่งหรือหลาย
ประเทศ อันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาและบทลงโทษของประเทศที่องค์กรหรือกลุ่มบุคคล
เหล่านั้นด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งแสวงหาผลประโยชน์และอ านาจที่ขัดต่อหลักกฎหมาย

                                                           
42 อภิชาติ สุริบุญมา, อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime), กองกิจการ

ต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ Online from: http://www.interpolbangkok.com วันที่
17ธันวาคม 2555 

43 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์(คณะผู้แปล) เรื่อง
เดียวกัน 

44 อภิชาติ สุริบุญมา, อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime), กองกิจการ
ต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ Online from: http://www.interpolbangkok.com วันที่
17ธันวาคม 2555 

45 กิตติพงษ์ กิตยารักษ์,ชาติ ชัยเดชสุริยะ และณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 111. 
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และศีลธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของความมั่นคงของบุคคล องค์กร
เศรษฐกิจสังคม การเมือง และอ่ืนๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ46  

  ส าหรับประเทศไทยในฐานะประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะเป็นองค์กรก็มีกฎหมายที่กล่าวถึงค าว่าองค์กร
อาชญากรรม อยู่ 3 ฉบับ คือ 

   1. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มาตรา 8 อนุมาตรา 4 ซึ่ง
บัญญัติให้ “พยานในคดีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ อาจได้รับการคุ้มครองตามมาตรการพิเศษได้  

   “(4) คดีความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม ได้แก่ความผิดฐานอ่ังยี่และซ่องโจร
ตามประมวลกฎหมายอาญา และให้หมายความถึงความผิดในลักษณะอ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นการ
กระท าร่วมกัน โดยกลุ่มอาชญากรรมที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และมีการวางเครือข่ายเป้นข
บวนการ หรือองค์กรลับอย่างซับซ้อนและเป็นสัดส่วน”47 

   2. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 21 บัญญัติว่า “คดี
พิเศษที่จะต้องด าเนินการสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ คดีความผิดทางอาญา
ดังต่อไปนี้ 

   (1) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
และที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ โดยที่ความผิดอาญา
ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 

  (ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระท าความผิดข้ามชาติที่ส าคัญ หรือ
เป็นการกระท าขององค์กรอาชญากรรม...”48 

                                                           

 46 ประธาน วัฒณวาณิชย์, ปิติกาญจน์ สิทธิเดช, วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์ และคณะ, มาตรการ
ปูองกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพล : ในมาตรการปูองกันและปราบปราม
องค์กรอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพล, รายงานการวิจัยเพ่ือน าเสนอในการประชุมทางวิชากรระดับชาติ 
ว่าด้วยงานยุติธรรมครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, 6 -7 กันยายน 2547,(
กรุงเทพมหานคร : ส านักงานยุติธรรม,2547), หน้า 791. 

47 พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546. มาตรา8 
48 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547. มาตรา 21. 
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   3. พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 4 
บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้ “องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งมีการจัด
โครงสร้างโดยสมคบกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไม่ว่าจะ
เป็นโครงสร้างที่ชัดเจนมีการก าหนดบทบาทของสมาชิกอย่างแน่นอนหรือมีความต่อเนื่องของสมาชิก
ภาพหรือไม่ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานที่มีอัตราโทษ
จ าคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไปหรือกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม49 ซึ่งในส่วนของพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 นั้นได้
ก าหนดค านิยามของค าว่าองค์กรอาชญากรรมไว้และมีความหมายที่สอดคล้องกับ ค าว่าองค์กร
อาชญากรรม ในอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะเป็น
องค์กร ค.ศ. 2000 ซึ่งมีความมุ่งหมายใช้บังคับกับความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งมีการกระท าในลักษณะ
เป็นองค์กรอาชญากรรม 

  นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่ากลุ่มองค์กรอาชญากรรมมักจะมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้50 

1. ไม่มีอุดมการณ์ หรือเปูาหมายทางการเมือง 
2. มีการจัดล าดับชั้นในองค์กร 
3. มีสมาชิกจ านวนจ ากัดหรือเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
4. มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
5. ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย หรือใช้ความรุนแรง หรือการข่มขู่และการติดสินบน 
6. มีการก าหนดหน้าที่และการแบ่งงานกันท าอย่างชัดเจน 
7. มีลักษณะเป็นการผูกขาด มีกฎข้อบังคับระหว่างสมาชิกที่ชัดเจน รวมถึงข้อก าหนด

แนวทางในการปฏิบัติที่เป็นความลับ 

 จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเองก็มีการนิยามความหมายขององค์กรอาชญากรรม
อย่างเป็นทางการแล้วในพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552 ซึ่ง
สอดคล้องตามค านิยามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน

                                                           
49 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551. มาตรา 4. 
50 ประธาน วัฒนวาณิชย์ และวีระศักดิ์ แสงสารพันธ์, การใช้ถ้อยค าในอนุสัญญา

สหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารแนบท้าย : 
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548),หน้า12 
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ลักษณะเป็นองค์กร ซึ่งเป็นการนิยามที่ชัดเจน เป็นกลุ่มอาชญากรรมที่มีการควบคุม มีกิจกรรมที่ก่อ
ผลประโยชน์สูง ซึ่งแน่นอนว่าการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นล าบาก 
เนื่องจากการก่ออาชญากรรมในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีความซับซ้อนที่สามารถ
หลีกเลี่ยงจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ง่าย กว่าอาชญากรรมประเภทปัจเจกชน51 

 อนึ่ง ในปี พ.ศ.2556 รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการมี
ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 โดยมีเหตุผลในการตราพระราชบัญญัตินี้ว่า 
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่าง
มาก แต่ปรากฏว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้บังคับเพ่ือด าเนินคดีกับการกระท า
ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศ
ไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 
จึงสมควรก าหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระท าดังกล่าว รวมทั้งก าหนดวิธีการสืบสวน 
สอบสวนการกระท าความผิดดังกล่าวนั้นด้วย52 

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.
2556 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(1) ก าหนดบทนิยามว่า “องค์กรอาชญากรรม” หมายถึง คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่
รวมมตัวกันช่วงระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระท าการใด โดยมีวัติถุประสงค์เพ่อกระท าความผิด
ร้ายแรงและเพ่ือได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอ่ืนไมว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งจะเห็นได้ บทนิยามนี้ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับค าว่านิยามค าว่า
“Organizwd crimnal goup” ตามArticlae 2(a)แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน 
ลักษณะองค์กร (United Nation Convention Against Transnational Organized Crime)53 

                                                           
51 คมกริช ดุลยพิทักษ์, บทความวิชาการ ปัญหาการด าเนินคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ในประเทศไทย, พ.ศ.2548, หน้า 2-4. 
52 หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 
53 ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... (สภา
ผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 25 มีนาคม 2556, หน้า ค. และ ง. 
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(2) ก าหนดบทนิยามว่า “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรม
ที่มีการกระท าความผิดซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

1) ความผิดที่กระท าในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ 
2) ความผิดที่กระท าในรัฐหนึ่ง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การ

สนับสนุน หรือการควบคุมการกระท าความผิดได้กระท าในอีกรัฐหนึ่ง 
3) ความผิดที่กระท าในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท า

ความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ 
4) ความผิดที่กระท าในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระท าท่ีส าคัญเกิดข้ึนในอีกรัฐหนึ่ง 

(3) ก าหนดลักษณะของการกระท าความผิดให้สอดคล้องกับ Article 5 ของอนุสัญญาฯ จึง
ได้มีการก าหนดให้ผู้ใดเป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายด าเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือ
สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่อกระท าความผิดอาญาที่กฎหมายก าหนดโทษจ าคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้น
ไป (ความผิดร้ายแรง) อันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หรือมีส่วนร่วมกระท าการใด ๆ ใน
กิจกรรมหรือการด าเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการด าเนิน
กิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระท าความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หรือจัดการ 
สั่งการ ช่วยเหลือ ยุยง อ านวยความสะดวก หรือให้ค าปรึกษาในการกระท าความผิ ดร้ายแรงของ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการด าเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะ
กระท าความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชยากรรมข้ามชาติ ผู้นั้นกระท าความผิดฐานมีส่วนในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ (มาตรา 5) และต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปี หรือปรับตั้งแต่แปด
หมื่นบาทถึงสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา 25)  

(4) การกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินอกราชอาณาจักร
ต้องรับโทษในราชอาณาจักรด้วย (มาตรา 6)  

(5) ผู้ซึ่งลงมือกระท าความผิดร้ายแรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
หรืออยู่ด้วยในขณะกระท าความผิดร้ายแรง หรือร่วมประชุมแต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลงให้กระท า
ความผิดร้ายแรงนั้น รวมทั้งบรรดาหัวหน้า ผู้จัดการ และผู้มีอต าแหน่งหน้าที่ในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาตินั้น (มาตรา 7) ต้องระวางโทษส าหรับความผิดร้ายแรงนั้นทุกคน อันเป็นหลักท านองเดียวกัน
กับความผิดฐานซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 213  

(6) ผู้ด ารงต าแหน่งส าคัญที่กระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการของ
องค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิด
นั้น ซึ่งเป็ฯหลักการท านองเดียวกันกับมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542 (มาตรา 8) 
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(7) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการอันเกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต้องระวาง
โทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น ซึ่งเป็นหลักการท านองเดียวกันกับ
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 11 (มาตรา 9) 

(8) เพ่ือมิให้เกิดปัญหาเรื่องความซ้ าซ้อนของอ านาจระหว่างพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้กับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืน พระราชบัญญัตินี้จึงได้ก าหนดให้
ผู้กระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบด าเนินคดี
ต่อไปได้โดยเพียงแต่แจ้งให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติทราบ (มาตรา 
10) นอกจากนั้น กรณีที่ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้พนักงานสอบสวน
ท าการสอบสวนต่อไปได้ เว้นแต่ถ้าคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้คดีดังกล่าวต้องด าเนินการโดยกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษด าเนินการ (มาตรา 11)  

(9) มาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษเพ่ือประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนการกระท า
ความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ดังนี้ 

1) อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต าแหน่งชาติ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องตก
ลงกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องวิธีปฏิบัติระหว่าง
หน่วยงานเกี่ยวกับการรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษ การด าเนินการเกี่ยวกับหมายเรียกและหมาย
อาญา การจับ การควบคุม การขัง ฯลฯ เรื่องขอบเขตความรับผิดชอบของพนักงานฝุายปกครองหรือ
ต ารวจ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ พนักงานสอบสวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน เรื่อง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมใน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ฯลฯ (มาตรา 12) นอกจากนั้น ก าหนดให้อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี อาจขอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนหรือเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ าเป็น (มาตรา 
13) รวมทั้งพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ เช่น เข้าไปในเคหสถาน มีหนังสือ
สอบถามหรือเรียกให้มาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งบัญชี เอกสาร หรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือตรวจสอบหรือ
ประกอบการพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต าแหน่งใดหรือระดับใด
จะมีอ านาจหน้าที่ หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อน ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่อัยการสูงสุด
ก าหนด (มาตรา 14)  

2) พนักงานสอบสวนและพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้มาตรการพิเศษเพ่ือประโยชน์ใน
การสืบสวนสอบสวน ดังนี้ 
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 2.1) พนักงานสอบสวนซึ่งได้รับอนุมัติจากอัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
หรือผู้ซื่งได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี อาจยื่นค าขอฝุายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเพ่ือมีค าสั่ง
อนุญาตให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารก็ได้ (มาตรา 17) รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลใดที่ด าเนินการ
ตามมาตรา 17 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มา (มาตรา 18) หากฝุาฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (มาตรา 29) 

 2.2) อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี 
มอบหมายให้บุคคลใดจัดท าเอกสารหรือหลักฐานใดขึ้นหรือปฏิบัติการอ าพราง โดยในการจัดท า
เอกสารหรือหลักฐานใด หรือการปฏิบัติการอ าพรางดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าโดยชอบด้วย
กฎหมาย (มาตรา 19) 

 2.3) พนักงานสอบสวนที่ได้รับอนุญาตจากอัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี มีอ านาจให้มีการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม โดยได้ก าหนด
ความหมายของการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุมและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาต การอนุญาต และการเคลื่อนย้ายภายใต้การควบคุม ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่อัยการสูงสุด
ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ข้อบังคับดังกล่าวจะต้องมีมาตรการควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้อ านาจด้วย (มาตรา 20)  

 2.4) พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม 
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด เฉพาะในการสะกดรอยผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิด
ฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่อัยการสูงสุดก าหนด 
(มาตรา 21) 

3) ในระหว่างการสอบสวนคดีความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
หากผู้ต้องหาให้ข้อมูลเองโดยสมัครใจต่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญ
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับกิจกรรมและการกระท าความผิดของ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีต่อหัวหน้าหรือผู้มี
บทบาทส าคัญในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ให้พนักงานสอบสวนบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในส านวน
การสอบสวน แล้วเสนอต่ออัยการสูงสุด หากอัยการสูงสุดเห็นว่า ข้อมูลดังกล่าวส าคัญและเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง ให้อัยการสูงสุดมีดุลพินิจออกค าสั่งไม่ฟูองผู้ต้องหานั้นทุกข้อหาหรือบางข้อหาก็ได้ 
แต่ในกรณีที่มีการฟูองคดีแล้ว หากการให้มูลดังกล่าวได้กระท าในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ให้
อัยการสูงสุดมีอ านาจออกค าสั่งถอนฟูอง ถอนอุทธรณ์ ถอนฎีกา หรือไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกาในความผิด
นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
(มาตรา 23) และหากศาลเห็นว่าผู้กระท าความผิดได้ให้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
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การปราบปรามการกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต่อพนักงานฝุาย
ปกครองหรือต ารวจ พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้น
ต่ าที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ (มาตรา 24)  
 

2.1.4.2 องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย 

 
อาชญากรรมในประเทศไทยปัจจุบันไม่จ ากัดอยู่เพียงแค่ภายในประเทศเท่านั้น 

ประเทศไทยต้องประสบปัญหาจากการที่มีกลุ่มอาชญากรจากประเทศต่างๆเข้ามาเคลื่อนไหวประกอบ
อาชญากรรมในลักษณะต่างๆ และเป็นปัญหาเร่งด่วนของประเทศไทยที่ต้องหามาตรการปราบปราม
อย่างจริงจัง และต้องรีบเร่งแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากับนานาชาติ เนื่องจาก
อาชญากรรมประเภทนี้มีการด าเนินการที่เข้มแข็งและมีเครือข่ายโยงใยไปทั่วโลก มีการเข้ามา
เคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น อาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย สามารถ
แบ่งกลุ่มได้54 คือ การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้าอาวุธ อาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การค้าหญิงค้าเด็ก การโจรกรรมและการลักลอบค้า
ยานพาหนะ และการฟอกเงิน พฤติกรรมของอาชญากรข้ามชาติเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสังคมไทย
อย่างมาก เพราะนอกจากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยแล้ว 
ยังส่งผลกระทบไปถึงประเด็นทางการเมืองได้55 ดังจะเห็นได้จากบางกรณีมีความพยายามที่จะดึง
นักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น กลุ่มอาชญากรข้ามชาตินี้มักจะด าเนินการโดยได้รับ
ความช่วยเหลือและสนับสนุนจากองค์กรอาชญากรรมในประเทศ อันได้แก่กลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ หากเป็นในพ้ืนที่ที่มีผลประโยชน์มากอาจมีกลุ่มอาชญากรเข้าไปแสวงหา
ประโยชน์หลายกลุ่มและอาจเกิดการขยายความร่วมมือระหว่างองค์กรอาชญากรรม หรือในทาง
ตรงกันข้ามอาจเกิดปัญหาความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างองค์กรอาชญากรรมด้วยกัน ซึ่งไม่
ว่าจะเป็นไปในทางใดก็ส่งผลเสียต่อประเทศไทยทั้งสิ้น ความเจริญเติบโตของขบวนการดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และเป็นการท าลายกระบวนการยุติธรรมของประเทศชาตินั่นเอง 

                                                           

 54 ประธาน วัฒนวาณิชย์ และเศรษฐชัย อันสมศรี, การปูองกันองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 31, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2548), หน้า 103. 

 55 เรื่องเดียวกัน, หน้า 105. 

http://library.lib.ru.ac.th/search~S0*thx/a%7B699%7D%7B707%7D%7B720%7D%7B696%7D%7B722%7D%7B697%7D+%7B711%7D%7B721%7D%7B690%7D/a%7Cbbc3d0b8d2b9+c7d1b2b9c7d2b3d4aac2ec/-3,-1,0,B/browse
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  ปัจจัยที่เอ้ืออ านวยให้ชาวต่างชาติซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือกระท าผิด
กฎหมาย โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระท าความผิดในรูปแบบต่างด้วยเหตุผลดังนี้56 

1) ประเทศเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย และ
สถานที่ตั้งเป็นจุดที่เหมาะสมใช้เป็นเส้นทางล าเอียง หรือลักลอบขนส่งสิ่งของผิดกฎหมาย เช่นขบวน
การค้ายาเสพติดประเภทฝิ่น กัญชา เฮโรอิน ไปประเทศต่างๆ ทั้งประเทศจีน พม่า ลาว กัมพูชา และ
ประเทศท่ีสาม ฯลฯ 

2) สภาพภูมิประเทศของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ทั้งทางบกและทางน้ า เป็นระยะทางยาวประมาณ 8,767 กิโลเมตร ท าให้สะดวกต่อการลักลอบ
หลบหนีเข้าเมือง และการหลบหนีออกนอกราชอาณาจักรตามพรหมแดน 

3) นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศ
เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากการขอวีซ่าเข้าออกประเทศไทยท าได้โดยง่าย และการเก็บค่าธรรมเนียมของวีซ่า
ราคาถูกด้วย 

ปัญหาจากอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ท่องเที่ยว ชุมชนต่างชาติและ บริเวณเขตชายแดน บางกลุ่มเกี่ยวพันกับการกระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์ อาทิเช่น กลุ่มมาเฟียต่างๆในพัทยา จังหวัดชลบุรี กลุ่มมาเฟียออสเตรเลีย มีพฤติการณ์ส่ง
หญิงไทยไปค้าประเวณีต่างชาติ กลุ่มมาเฟียรัสเซียมีพฤติการณ์ค้าหญิงและยาเสพติด กลุ่มพม่าร่วมกับ
คนไทยปลอมพลาสปอร์ตวีซ่าของไยและต่างประเทศเพ่ือส่งผู้หญิงไปญี่ปุุน กิจกรรมขององค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ถือเป็นปัญหาที่ส าคัญของหลายประเทศ เพราะองค์กร
อาชญากรรมสามารถหลบเลี่ยงการจับกุมและยักย้ายเงินมหาศาลไปทั่วโลก 

    

2.4.1.3 ผลกระทบจากปัญหาองค์กรอาชญากรรม 

 
ผลกระทบจากกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมนั้นมีมานาน ซึ่งผลกระทบต่อ

ประชาชนในสังคมและการพัฒนาประเทศชาติโดยรวมด้วย มีดังนี ้

   (1) ผลกระทบทางด้านสังคม  
                                                           

56 นวลน้อย ตรีรัตน์ และปิยวรรณ สุขศรี, สถานภาพความรุนแรงของปัญหาองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย : รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนากฎหมายปูองกันและ
ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ระยะที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันกฎหมายอาญา 
ส านักงานอัยการสูงสุด,  2546), หน้า 78. 
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การด าเนินกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคม 
เนื่องจากองค์กรเหล่านี้มีการจัดระเบียบภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ มีเครือข่าย กว้างขวางทั้งใน
ระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับประเทศ สามารถเข้าไปมีอิทธิพลกับผู้คนหลายระดับทั้งนักการเมือง 
ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ครู พ่อค้า นักธุรกิจและบุคคลที่มีสถานะทาง
สังคม องค์กรอาชญากรรมสามารถปฏิสัมพันธ์กับบุคคล องค์กร และสถาบันต่างๆในสังคมอย่างชอบ
ธรรม โดยหลากหลายรูปแบบ อาทิการบริจาคเพ่ือการกุศล กลายเป็นผู้มีเกียรติและเป็นผู้ที่มีอิทธิพล
ที่สังคมให้การยอมรับ คบหาสมาคมและยกย่อง57 

   นอกจากนี้ธุรกิจผิดกฎหมายขององค์กรอาชญากรรมยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายขององค์กร
อาชญากรรม ครอบครัว รวมถึงชุมชนของตัวเหยื่อ ต้องตกเป็นปัญหาสังคมที่ต้องดูแลรักษา รวมทั้ง
กิจกรรมบางอย่างส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่นการค้าประเวณี มีความเสี่ยงต่อ
การติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือจากการลักลอบน าแรงงานต่างด้าวเข้ามา ซึ่งประเทศเพ่ือนบ้าน
มีมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยไม่ดีเท่าประเทศไทย แรงงานต่างด้าวอาจเป็นพาหนะน าโรคติดต่อต่างๆ
เข้ามายังประเทศไทยได้ เช่น โรคเท้าช้าง วัณโรค และกามโรค เป็นต้น 

   ทั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมีอยู่
มากมาย เจ้าหน้าที่ ในกระบวนการยุติธรรมมีหน้าที่ต้องปราบปรามและปูองกัน แต่เมื่อการ
ปราบปรามและปูองกันไม่ได้ผลเท่าท่ีควรท าให้ประชาชนไม่เชื่อศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมและไม่
กล้าให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะกลัวภัยมืดจากองค์กรอาชญากรรม 

 

   (2) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ  

ธุรกิจผิดกฎหมายบางประเภทยังมีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่นการค้าประเวณีและการค้ายาเสพติด ซึ่งแทนที่ทรัพยากร
มนุษย์จ านวนหนึ่งควรเป็นก าลังแรงงานที่ส าคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ กลับถูก
เบี่ยงเบนน ามาใช้บริการทางเพศ ซึ่งมิได้ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม หรือถูก
ท าลายศักยภาพแรงงานในการท าประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นผู้ปุวยยาเสพติด58 

                                                           

 57 วันชัย รุจนวงศ์, ผ่าองค์กรอาชญากรรม,  หน้า43-49. 
 58 นวลน้อย ตรีรัตน์ และปิยวรรณ สุขศรี, สถานภาพความรุนแรงของปัญหาองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย : รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนากฎหมายปูองกันและ
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   ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ส าคัญ คือ รัฐต้องเสียค่าใช้จ่าย
มหาศาลในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและการท าธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆของขบวนการ
เหล่านี้ รวมถึงการที่รัฐต้องเข้ามาดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้น  

 

   (3) ผลกระทบทางด้านการเมือง  

ธุรกิจที่ผิดกฎหมายให้ประโยชน์ตอบแทนจ านวนมหาศาล เสี่ยงต่อการถูกด าเนินคดี 
ดังนั้นองค์กรอาชญากรรมต้องเข้าไปมีอิทธิพลเหนือการเมืองในทุกระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เพ่ือให้
ช่วยเหลือและปกปูองธุรกิจทีผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินสนับสนุนในการเลือกตั้ง การเป็ น
หัวคะแนนให้ หรือการลงสมัครเลือกตั้งเอง และเงินที่ใช้ในการซื้อเสียงบางส่วนก็มาจากธุรกิจผิด
กฎหมายและเมื่อได้ต าแหน่งแล้วก็จะใช้อ านาจและอิทธิพลหาเงินในรูปแบบต่างๆ ทั้งช่วยธุรกิจของ
ตนเอง ฉ้อราษฎร์บังหลวงจากเงินภาษีของประชาชนหรือการเรียกรับสินบน59 จึงสามารถกล่าวได้ว่า
เงินที่ได้จากการกระท าผิดกฎหมายบางส่วนมีส่วนท าลายระบบการเมืองของประเทศด้วย 

 

   (4) ผลกระทบต่อความม่ันคง  

ความมั่นคงของชาติขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ปัจจัยที่ส าคัญได้แก่ ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ที่ดีและความสุขในสังคมความมั่นคงทางการเมือง แต่ผลกระทบจาก
กิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมท าให้เศรษฐกิจ สังคมเสียหาย และท าให้โครงสร้างทางการเมืองถูก
ใช้ประโยชน์เพื่อเครือข่ายผิดกฎหมายและของนักการเมือง ความมั่นคงของชาติสั่นคอน ส่งผลกระทบ
ต่องบประมาณในการปูองกันประเทศ60  

 

                                                                                                                                                                      

ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ระยะที่ 2, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันกฎหมายอาญา 
ส านักงานอัยการสูงสุด, 2546), หน้า 95-96. 

59 นวลน้อย ตรีรัตน์, เรื่องเดียวกัน, หน้า 286. 
60 วัชชัย รุจนวงศ์, ผ่าองค์กรอาชญากรรม, หน้า 62. 
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   2.1.4.4 ความเกี่ยวพันระหว่างองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกับธุรกิจการค้า
มนุษย์       

การค้ามนุษย์เป็นหนึ่งในธุรกิจผิดกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดของโลก สหประชาชาติได้
ประมาณว่าแต่ละปีมีเงินจากการค้ามนุษย์หมุนเวียนถึง 5,000 ถึง 7,000 พันล้านเหรียญสหรัฐ 61 ใน
ประเทศไทยประมาณว่ารายได้ขององค์กรอาชญากรรมสูงถึงปีละ 200,000 ล้านบาท เฉพาะในส่วน
ของการค้าประเวณีมีเงินสะพัดถึง 45,000 ถึง 60,000 ล้านบาทต่อปี62 จากรายได้ที่มหาศาลนี้ท าให้
อาชญากรเกิดอิทธิพลขยายเครือข่ายการประกอบอาชญากรรม ประกอบกับลักษณะการค้ามนุษย์เป็น
อาชญากรรมที่อาศัยการย้ายถิ่น ขนย้าย มนุษย์เพ่ือน าไปค้าในประเทศต่างๆ รวมถึงการต้องลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วย ท าให้ต้องมีการร่วมมือกันระหว่างอาชญากรหลายคนเพ่ืออ านวยความ
สะดวก หรือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในขอบเขตอ านาจของตนในแต่ละประเทศ จึงท าให้เข้าข่ายการเป็น
ความผิดในลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ที่เป็นขบวนการหรือจัดตั้งเป็นองค์กรและเงินได้
มหาศาลที่ได้จากธุรกิจค้ามนุษย์นี้ก็ช่วยอุดหนุนองค์ ทั้งเป็นอุปสรรคส าคัญในการบังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่รัฐ น าไปสู่การสร้างอิทธิพลของผู้กระท าผิด อาจอยู่ในรูปแบบของอิทธิพลเหนือ
ข้าราชการประจ า หรือนักการเมือง นอกจากนั้นเงินเหล่านี้ยังถูกน าไปสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
อาชญากรรมต่อไป  เมื่อองค์กรอาชญากรรมมีความเข้มแข็งและมีอิทธิพลมากขึ้น ก็สามารถค้าผู้หญิง
และเด็กเข้าสู่ธุรกิจทางเพศมากขึ้น ซึ่งก็จะได้เงินเพ่ิมขึ้น และเงินส่วนหนึ่งจะถูกน าไปใช้เป็นต้นทุนใน
การก่ออาชญากรรมขึ้นอีก63 การค้ามนุษย์มักจะเป็นการกระท าในรูปแบบอาชญากรรมข้ามชาติที่มี
กระบวนการหลายขั้นตอนและมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องหลายฝุาย องค์ประกอบของขบวนการค้ามนุษย์ข้าม
ชาติมี 6 ส่วน คือ64 

(1) นายหน้า ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ มีหน้าที่ติดต่อ ชักชวนใช้กลอุบาย
ล่อลวงและน าพาเหยื่อมาส่งต่อให้กับผู้ค้า 

                                                           

 61 CATW, MAPP, Article Premier, AFEM and EWL, Guide to the new Un 
Trafficking Protocol (North Amherst : CATW, 2001), p.1.  

 62 ผาสุก พงษ์ไพจิตรและคณะ, หวย ซ่อง บ่อน ยาบ้า : เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบาย
สาธารณะในประเทศไทย, (เชียงใหม่ : ตรัสวินเซิล์ดเวอร์มบุคส์, 2543), หน้า 43. 
  63 วีระพงษ์ บุญโญภาส, “อาชญากรรมค้าหญิง ค้าเด็ก กับกฎหมายปูองกันแลปราบปราม
การฟอกเงิน,” บทบัณฑิตย์, เล่ม 56 ตอน 2 (มิถุนายน 2543), หน้า 213. 
   64 รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมดุสิตไอส์
แลนด์ รีสอร์ท วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2547, หน้า 68. 
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(2) ผู้ค้า ส่วนใหญ่จะกระจายอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล มีหน้าที่ให้ที่พักพิงแก่เหยื่อ
ที่นายหน้าน ามาส่ง ติดต่อประสานปลายทาง และด าเนินการต่างๆ เช่น ปลอมแปลงเอกสารหนังสือ
เดินทาง อ านวยความสะดวกในการออกนอกประเทศ 

(3) ผู้น าพา จะมีหน้าที่รับเหยื่อจากผู้ค้า เพ่ือน าออกนอกประเทศในลักษณะต่างๆ เช่น 
จดทะเบียนสมรสหรือไปท่องเที่ยว เป็นต้น 

(4) ผู้รับ ซึ่งจะอยู่ในพื้นท่ีประเทศปลายทางในต่างประเทศ จะรับเหยื่อไปสถานที่ท างาน 
เช่น สถานค้าประเวณีและเป็นเอเยนต์ ติดต่อลูกค้ามาใช้บริการ 

(5) ผู้ควบคุมดูแล มีหน้าที่บังคับให้เหยื่อท างาน เช่น ไปขายบริการและในกรณีที่เหยื่อ
ไม่สมัครใจ จะถูกผู้ควบคุมดูแลท าร้ายร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ ให้ค้าประเวณี 

(6) ลูกค้า คือผู้ที่มาซื้อบริการในกรณีการค้ามนุษย์เพ่ือวัตถุประสงค์ทางเพศ 
การค้ามนุษย์เป็นธุรกิจนอกกฎหมายที่มีเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นใน

รูปแบบการค้าแรงงานเด็กข้ามชาติ การค้าประเวณีข้ามชาติ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบและ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อประเทศไทยและประเทศต่างๆ ซึ่งองค์กรค้ามนุษย์ข้ามชาตินั้น
มักจะมีการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกด าเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่บังคับใช้กับการกระท าความผิดประเภทนี้ โดยให้สามารถ
น าตัวผู้กระท าความผิดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้ารวมถึงผู้สั่งการซึ่งอยู่เบื้องหลังมาลงโทษทั้ง
เครือข่าย 

  

2.2 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

2.2.1 ความหมาย รูปแบบ และวิธีการฟอกเงิน 

 

ปัจจุบันกฎหมายฟอกเงิน  เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของวงการธุรกิจและวงการนัก
กฎหมายเป็นอย่างมาก  เพราะกฎหมายฉบับนี้มีมาตรการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  โดย
ก าหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา  รวมทั้งก าหนดหน้าที่อันจ าเป็นส าหรับสถาบันการเงินและ
ลูกค้าเม่ือมีการท าธุรกรรม (Transaction) กันด้วย  เนื่องจากวิธีการส าคัญของการฟอกเงินคือการน า
เงินทุจริตไปลงทุนในธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย  อันเป็นผลให้ผู้ท าความผิดกลายเป็นนักลงทุนใหม่ 
และมีอ านาจทางเศรษฐกิจ  ซึ่งอาจน าไปใช้ในทางที่ตรงข้ามกับประโยชน์ของสาธารณะได้  อันเป็น
อันตรายต่อสังคมเศรษฐกิจ หรือการเมืองการปกครองอย่างมาก  ดังนั้นประเทศต่าง ๆ และสถาบัน
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ระหว่างประเทศ  จึงได้ก าหนดให้มีมาตรการและกลไกที่จะควบคุมการฟอกเงิน  เช่น  อนุสัญญา
เวียนนา (Vienna Convention) รายงานของ FATF (Financial Action Task  Force)  แถลงการณ์
ของบาเซิล (Basle Committee) และ Council of Europe Convention  เป็นต้น 

 

  2.2.1.1 ความหมายของการฟอกเงิน 

 การฟอกเงิน หรือ Money Launding รู้จักครั้งแรกในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่คิดค้นแนวความคิดของการฟอกเงินดังกล่าวดังกล่าวนี้ ได้แก่ นายเมเยอร์ แลนส
กี้ (Mayer Lansky) อันมีหลักการเกี่ยวกับการน าเงินที่ได้มาไม่ชอบด้วยหมายก าหมาย หรือที่มักเรียก
โดยทั่วไปว่า “เงินสกปรก” (Dirty Money) มาผ่านกระบวนการทางพานิชยกรรมหรือธุรกรรมเพ่ือให้
กลายมาเป็นเงินตามกฎหมายหรือที่เรียกกันว่า “เงินสะอาด” (Clean Money) หรืออีกนัยหนึ่งเป็น
การขจัดร่องการรอยของผลประโยชน์ซึ่งเกิดจากการท าอันผิดกฎหมายในที่สุด จึงอาจกล่าวได้ว่า “ 
การฟอกเงิน” เป็นเล่ห์เหลี่ยมเพ่ือการสร้างและปกปิดผลประโยชน์อันมหาศาลโดยการประการ
อาชญากรรม65ต่างๆ เช่นการค้ายาเสพติด การฉ้อโกง การค้าสินค้าเถื่อน การลักพาตัว การค้าอาวุธ
เถื่อน การก่อการร้าย และการเลี่ยงภาษีเป็นต้น66 

    ความหมายของค าว่า “การฟอกเงิน” ตามพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นั้น แม้มิได้บัญญัติไว้โดยตรงในค านิยามศัพท์ เพียงแต่ระบุว่าการ
กระท าอย่างใดถือเป็นการกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งได้บัญญัติตามมาตรา 5 ดังนี้ 

    “ผู้ได้ โอน รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดเพ่ือซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนไม่ว่าก่อน ขณะ
หรือหรือเหลือหลังการกระท าความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ  
กระท าด้วยประการใดๆ เพ่ือปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา แหล่งที่ตั้ง การจ าหน่าย 
การโอน การได้สิทธิใดซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ผู้นั้นกระท าความผิดฐานผิดฟอก
เงิน” 

                                                           

 65 ไชยยศ เหมะรัชตะ, มาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(เอกสารวิจัยส่วนบุคคลคดีเด่นตามหลักสูตรการปูองกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 39 และหลักสูตรการ
ปูองกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 9, 2539 – 2540), หน้า 9. 

66 Robinson Jeffrey,The Laundrymen (New York : Arcode Publishing, 
1996),pp.4-5. 
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  สุรพล ไตรเวทย์67 ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า การฟอกเงิน หรือ Money 
Laundering คือการเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายให้ดูเสมือนว่าได้มาโดย
ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้กระท าความผิดกฎหมายไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนทราบที่มาของทรัพย์สิน จึง
จ าเป็นต้องใช้วิธีปิดบังหรือซุกซ่อนทรัพย์สิน อันจะช่วยปิดบังการกระท าผิดของตนได้อีกด้วย   
นอกจากนี้ทรัพย์สินอ่ืนที่ได้กลายเป็นเงินสะอาดแล้ว ผู้กระท าผิดกฎหมายก็สามารถใช้เป็นทุนในการ
ขยายเครือข่ายอาชญากรรมและคุ้มครองความม่ันคงให้กับอาชญากรรมของตนด้วย 

  ดังนั้น การฟอกเงินจึงหมายถึง การน าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท า
ความผิดมูลฐานมากระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเป็นการปกปิดเปลี่ยนแปลงแปรสภาพ เพ่ือปิดบังมิให้
บุคคลอื่นทราบถึงท่ีอันมาแท้จริงหรือท าให้เข้าใจว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

2.2.1.2 รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน 

รูปแบบและวิธีการฟอกเงิน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้68 

1)  การฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ 
  การฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศเป็นวิธีการที่นิยมใช้อย่างมากในประเทศที่
ไม่มีระบบการควบคุม หรือตรวจสอบการท าธุรกรรมเงินสดที่เข้มงวดต่อการเปิดเผยชื่อที่แท้จริงของ
เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของบัญชี รวมทั้งการรายงานธุรกรรมที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง การฝากหรือการถอน
เงินกับสถาบันการเงินโดยสามารถใช้นามแฝงหรือชื่อปลอมได้ ซึ่งในขณะเดียวกันก็ท าให้เกิดความ
สะดวกกับอาชญากรท่ีจะใช้สถาบันการเงินเหล่านี้เพื่อการฟอกเงิน 

  2) การน าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศ 

  การน าเงินสดติดตัวออกนอกประเทศเป็นการน าเงินสดซึ่งได้จากการกระท าความผิด
พกติดตัวไปใช้จ่ายในต่างประเทศ วิธีการนี้เป็นที่นิยมใช้กันในอดีต แต่เนื่องจากปัจจุบันเงินสดทีได้จาก
การกระท าความผิดมีจ านวนมากขึ้นและธุรการทีเกี่ยวข้องกับเงินสดจ านวนมากๆ อาจเป็นที่สังเกต

                                                           

 67 สุรพล ไตรเวทย์, ค าอธิบายกฎหมายฟอกเงิน ปัญหา  ข้อเท็จจริง  ค าอธิบาย แก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, 
(กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2542), หน้า 35. 

 68 สีหนาท  ประยูรรัตน์, ค าอธิบายพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542, (กรุงเทพมหานคร : นิติสนเทศ, 2542), หน้า 63. 
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และถูกเพ่งเล็งง่าย ประกอบกับประเทศต่างๆ เริ่มมีมาตรการในการก ากับควบคุมดูแลการท าธุรกิจ
ด้วยเงินสดที่เข้มงวดขึ้น รวมทั้งระบบการเงินของบางประเทศอาจจะไม่นิยมการใช้จ่ายหรือการท า
ธุรกิจโดยอาศัยเงินสด ดังนั้นในปัจจุบันการน าเงินสดติดตัวออกไปนอกประเทศที่ไม่เข้มงวดในการใช้
เงินสดท าธุรกรรมด้านการเงินหรืออาศัยการน าเงินสดผ่านพรมแดนระหว่างประเทศโดยติดสินบนเจ้า
พนักงานซึ่งเป็นการเสี่ยงอย่างมาก แต่ยังคงมีการฟอกเงินในลักษณะนี้อยู่ถึงปัจจุบัน 

  3)  การส่งเงินสดหรือโอนเงินออกนอกประเทศ 

  การส่งเงินสดหรือโอนเงินออกนอกประเทศเป็นการน าเงินสดไปฝากไว้ในประเทศที่
ไม่มีการควบคุมระบบธนาคารหรือสถาบันการเงินอย่างเข้มงวด เพ่ือให้เงินที่ผิดกฎหมายได้เข้าไป
ไหลเวียนอยู่ในระบบการเงินของประเทศดังกล่าว จากนั้นก็โอนเงินกลับมาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น โดย
ทางโทรคมนาคม (Wire Transfer) เป็นต้น เงินที่ผิดกฎหมายก็จะแปรสภาพเป็นเงินที่ถูกต้องตาม
กฎหมายที่ทันที วิธีการลักษณะดังกล่าวนี้มักใช้กันมากในประเทศที่ไม่มีการควบคุมระบบธนาคาร 
หรือสถาบันการเงินที่เข้มงวดเรื่องการน าเงินสดออกนอกประเทศ 

  4) การจัดตั้งบริษัทหรือกิจการขึ้นบังหน้า 

  การจัดตั้งบริษัทหรือกิจการขึ้นบังหน้าเป็นการจัดตั้งบริษัทหรือกิจการขึ้นเพ่ือท า
ธุรกิจ โดยมีการประกอบกิจการที่ถูกกฎหมายเพ่ือใช้บังหน้าในการฟอกเงิน แต่ในความจริงแล้วมีการ
น าเงินที่ได้จากการกระท าที่ผิดกฎหมายเข้าไปลงทุนในกิจการดังกล่าว โดยน าผลก าไรหรือ
ค่าตอบแทนจากกิจการดังกล่าวออกมาใช้ จึงท าให้ดูเหมือนว่าเป็นการได้เงินมาโดยสุจริตการฟอกเงิน
จึงเกิดข้ึนโดยผ่านกระบวนการด าเนินงานของทางบริษัทหรือกิจการนั้นๆ  

5) การด าเนินธุรกรรมอ่ืนๆ  

  นอกจากวิธีการดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีวิธีการฟอกเงินในลักษณะอ่ืนๆ เช่น  

  - การน าเงินสดไปซื้อตราสารการเงินที่เปลี่ยนมือได้ ซึ่งอาจจะไม่มีการควบคุมจาด
สถาบันการเงินผู้ออกตราสาร 

    - การซื้ออสังหาริมทรัพย์ อาทิ เช่น การซื้ออัญมณี การซื้อศิลปวัตถุ การซื้อวัตถุ
โบราณ พระเครื่องเป็นต้น 

  - การซื้อหรือขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 

  - การแลกเปลี่ยนเงินตรา 
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  - การลงทุนประกอบธุรกิจขนาดเล็กที่สามารถท าให้มูลค่าเพ่ิมขึ้นมาได้ อาทิเช่น 
ธุรกิจแกลอรี่ขายภาพ ธุรกิจร้านอาหาร 

 

2.2.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการฟอกเงิน 

   

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการฟองเงินที่ส าคัญมีอยู่ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการสมคบกัน 
(Conspiracy Theory) และทฤษฎีการช่วยเหลือและสนับสนุน (Aiding and abetting theory)69 

 

  2.2.2.1 ทฤษฎีการสมคบกัน (Conspiracy Theory)  

   

ตามหลักกฎหมายความผิดพ้ืนฐานของการสมคบกันกระท าความผิดทางอาญาที่มี
อยู่ว่าสมาชิกในการสมคบกัน มีความรับผิดเช่นเดียวกับตัวการในการกระท าของผู้ที่ร่วมสมคบกัน 

  Pinkerton Rule ได้วางหลักว่า70 ผู้ร่วมสมคบกัน จะถูกถือว่าร่วมกระท าความผิด
ส าหรับการกระท าความผิดของผู้ที่ร่วมสมคบกับอย่างกว้างขวาง ในความหมายคือ การให้ความ
ช่วยเหลือในการคบกันกระท าความผิด จะท าให้คณะบุคคลกลายเป็นกลุ่มบุคคลตามหลักตรรกวิทยา 
ก็คือ เพ่ือการก่อตั้งในการตกลงและการตกลงอนุมานได้ว่าน าไปสู่การสมคบกันและการสมคบกัน
ก่อให้เกิดความรับผิดเช่นเดียวกับตัวการ 

  ส าหรับแนวคิดเรื่องความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินนี้ยังมีแนวคิดเพ่ิมเติมว่าการกระท า
ความผิดเกิดขึ้น เมื่อบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปสมคบกันกระท าความผิดต่อสหรัฐหรือฉ้อฉลสหรัฐโดย
ถือว่าสหรัฐเป็นผู้เสียหายและเพ่ือพิสูจน์ความผิดต้องแสดงให้เห็นสองประการด้วยกันดังต่อไปนี้ 

                                                           
69 ปิยพันธ์ สารากรบริรักษ์, การก าหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน , 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), หน้า 52. 
70 เกษมพงษ์ โบตระกูล, กระบวนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2544 หน้า 9. 



 47 

  ประการแรก บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปสมคบกัน หรือตกลงกันกระท าความผิดต่อ
สหรัฐ หรือฉ้อฉลสหรัฐ 

  ประการที่สอง อย่างน้อยที่สุดผู้ที่ได้สมคบกันมีการกระท าที่แสดงออกเพ่ือจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการสมคบกัน 

 

  2.2.2.2 ทฤษฎีการช่วยเหลือและสนับสนุน (Aiding and abetting theory) 

 

  ทฤษฎีการช่วยเหลือและสนับสนุน น ามาใช้ประกอบกับการด าเนินคดีฐานฟอกเงิน 
เนื่องจากหากจ าเลยผู้ได้กระท าความผิดฐานฟอกเงินโดยเงินจ านวนดังกล่าวมาจากการค้ายาเสพติด
การกระท าดังกล่าวนั้นเป็นการกระท า เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนองค์กรอาชญากรรมในการที่จะแผ่
ขยายอิทธิพลและช่วยแพร่ขยายแผนองค์กรต่อไปนี้ ซึ่งกรณีนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจ าเลยได้กระท าไป
โดยเจตนาที่จะช่วยให้มีการจ าหน่าย หรือครอบครองยาเสพติดต่อไป ซึ่งอาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า
จ าเลยเป็นผู้สืบทอดอาชญากรรม 

  จากทั้ งสองทฤษฎีอาจกล่าวได้ว่ าการฟอกเงินเป็นการสมคบกันประกอบ
อาชญากรรมอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นการสมคบกันกระท าโดยใช้กระท าโดยใช้ทั้งความรู้ ความสามารถ 
ความช านาญ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้าช่วยเหลือสนับสนุนให้องค์กรอาชญากรรมยังคงอยู่คงอยู่ต่อไป
เป็นวัฏจักร 

 

  2.2.2.3 มาตรการริบทรัพย์สิน 

 

  มาตการการริบทรัพย์สินทางอาญาและการริบทรัพย์สินทางแพ่งมีจุดประสงค์
เดียวกันที่จะมุ่งหมายเพ่ือท าลายเศรษฐกิจ และตัดท่อน้ าเลี้ยงของอาชญากรท่ีมีทรัพย์สินเป็นแรงจูงใจ
ในการกระท าความผิด ซึ่งกระบวนการในการด าเนินการกับทรัพย์สินของอาชญากรทั้งสองต่างเป็น
อิสระจากกัน กล่าวคือ การลงโทษทางอาญาไม่เป็นเงื่อนไขให้ริบทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางแพ่ง 
และการริบทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางแพ่งก็ไม่เป็นเงื่อนไขให้ลงโทษบุคคลในคดีอาญา และ
เนื่องจากกระบวนการทั้งสองมีแนวความคิดพ้ืนฐานทางกฎหมายต่างกันจึงส่งผลให้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่
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ส าคัญของกระบวนการทั้งสองมีแนวความคิดพ้ืนฐานทางกฎหมายต่างกันจึงส่งผลให้หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่ส าคัญของกระบวนการทั้งสองประเภทต่างกัน71 โดยมีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 

   2.2.2.3.1 การริบทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางอาญา 

 

   การด า เนินการกับทรัพย์สินที่ ได้ มาจากการกระท าความผิดด้วย
กระบวนการทางอาญาได้ถูกน ามาใช้ในการปราบปรามผู้กระท าความผิด โดยมีแนวคิดมาจากหลักการ
และเหตุผลที่ว่า72 

1. เพ่ือปราบปรามอาชญากรรมด้วยการลงโทษทางเศรษฐกิจ (Economic sanction)อย่าง
รุนแรง 

2. เพ่ือการท าลายขบวนการก่ออาชญากรรม (Organization crime) 
3. ทรัพย์สินที่ริบมาได้ถือว่าเป็นการชดเชยเงินของสังคมที่ต้องเสียไปในการปราบปราม

อาชญากรรม 
อนึ่ง กระบวนการริบทรัพย์ในทางอาญานี้ เป็นกระบวนการพิจารณาที่ด าเนินคดีโดยตรงต่อ

บุคคล (In Personam)73 ที่กระท าความผิดอาญา โดยการฟูองบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็น
จ าเลยในคดี (Action In Personam) และมีวัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษจ าเลยโดยบังคับเฉพาะทรัพย์สิน
ของผู้ที่ถูกฟูองเท่านั้น กระบวนการริบทรัพย์สินในทางอาญา จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการริบ
ทรัพย์สินโดยทางศาล ดังนั้น การจะริบทรัพย์สินของจ าเลยได้ ต้องพิจารณาว่าบุคคลผู้ถูกกล่าวหาเป็น
จ าเลยได้กระท าความผิดตามฟูองจริงหรือไม่ เมื่อโจทก์พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระท า
ความผิดจริง ศาลจึงจะลงโทษทางอาญา คือริบทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวได้ โดยไม่พิจารณาว่าตัว
ทรัพย์สินมีความผิดหรือไม่ อย่างไรก็ตามการริบทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางอาญานี้ผูกพันกับผลใน
                                                           

71 ส าราญ นุ่นพันธ์, การด าเนินการริบทรัพย์สินในความผิดเกี่ยวกับสาเสพติด, (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาลัย, 2546), หน้า36, 

72 ฉัตรแก้ว นิธิอุทัย, “ความร่วมมือระหว่างประเทศในการริบทรัพย์, “หน้า58. 
73 วิรัช ภู่พัทธยากร, การวิเคราะห์หลักการและการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้จากการ

ฉ้อราษฎร์บังหลวง : ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 และร่างอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงกับ
กฎหมายของประเทศไทย, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2545), หน้า41. 
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คดีอาญาที่บุคคลนั้นได้ก่อขึ้น ซึ่งโดยหลักแล้วคดีอาญามีข้อสันนิฐานว่า จ าเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่า
โจทก์จะพิสูจน์ว่าจ าเลยกระท าความผิด อีกทั้งหลักวิธีพิจารณาความมีจุดมุ่งหมายที่จะไม่ให้คนบริสุทธิ์
ถูกลงโทษ ดังนั้น การที่ศาลจะพิพากษาว่าผู้ใดจะกระท าความผิด รัฐโดยเจ้าพนักงานอัยการจะต้อง
พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัย (Proof Beyond Reasonable Doubt)74 ว่าจ าเลยกระท าความผิดจริง จึงจะ
ริบทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางอาญาได้ ซึ่งค าพิพากษาริบทรัพย์สินดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
การลงโทษจ าเลยในคดีอาญา เมื่อศาลได้มีค าพิพากษาริบทรัพย์สินนั้น กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะต้อง
ตกเป็นของรัฐในทันที แต่ทั้งนี้ไม่มีผลย้อนหลังไปถึงเวลาที่มีการกระท าความผิด และไม่มีผลเป็นอัน
เด็ดขาด ดังนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงอาจยื่นค าร้องขอคัดค้านและร้องขอคืนทรัพย์สินได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

 การริบทรัพย์สินทางอาญา (Criminal Forfeiture Measure) นี้จึงมิได้หมายถึง มาตรการที่
ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แต่เป็นมาตรการริบ
ทรัพย์สินที่มีความสัมพันธ์กับกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน75  กล่าวคือ การริบ
ทรัพย์สินทางอาญาก็เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ในมาตรา 32 มาตรา 33 
มาตรา 34 และมาตรา 35 ดังนี้ 

 “มาตรา 32 ทรัพย์ใดที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ใดท าหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่
ว่าจะเป็นของผู้กระท าความผิดและมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่” 

 “มาตรา 33 ในการริบทรัพย์สินนอกจากศาลจะมีอ านาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้
โดยเฉพาะแล้วให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 

 (1) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้ใช้ในการกระท าความผิด หรือ 

 (2) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยการกกระท าความผิด 

 เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด” 

 “มาตรา 34 บรรดาทรัพย์สิน 

                                                           
74 Kelly McCle, “Federal civil forfeiture of assets: How it work and why it 

must” University of Bridge Law Review Association (1991): 438. 
75 ศราวุธ ไชยรัตน์, ก าหนดความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติเป็นความผิดมูลฐานใน

กฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดว่าด้วยปุาไม้, (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 73-74. 
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 (1) ซึ่งได้ให้ตามความในมาตรา 143 มาตร 144 มาตรา 149 มาตรา 150 มาตรา 167 
มาตรา 201 หรือมาตรา 202 หรือ 

 (2) ซึ่งได้ให้เพ่ือจูงใจบุคคลให้กระท าความผิดหรือเพ่ือเป็นรางวัลในการที่บุคคลได้กระท า
ความผิดให้ริบเสยทั้งสิน เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นเป็นของผู้อ่ืนซึ่งมิได้ รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท า
ความผิด” 

 ทรัพย์สินที่จะสามารถด าเนินการริบได้โดยใช้มาตรการทางอาญานั้นจะผูกติดกับการกระท า
ความผิดทางอาญา การริบทรัพย์สินทางอาญาถือเป็นโทษทางอาญาอย่างหนึ่งซึ่งจ าเป็นต้องพิสูจน์
ความผิดอาญาของจ าเลยให้ได้เสียก่อนว่ามีความผิดจริงจึงจะสามารถริบทรัพย์สินนั้น ทั้งนี้หากใช้
มาตรการริบทรัพย์สินทางอาญามาใช้กับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งเป็นการกระท าความผิดใน
ลักษณะองค์กรอาชญากรรม หากต้องค านึงถึงความรับผิดอาญาของจ าเลยเป็นส าคัญ กรณีที่ไม่
สามารถลงโทษทางอาญาแก่จ าเลยได้เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ก็จะต้องคืนทรัพย์สินให้แก่
จ าเลยไป อันเป็นผลให้ตัวการ หรือผู้อยู่เบื้องหลังขององค์กรอาชญากรรมซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับ
พยานหลักฐานในคดีอยู่แล้ว สามารถรอดพ้นจากการถูกด าเนินคดีอาญาและรอดพ้นจากการถูกริบ
ทรัพย์สินอีกด้วย76 

 

   2.2.2.3.2 การริบทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางแพ่ง 

 

   กระบวนการริบทรัพย์สินทางแพ่งนี้มีรากฐานมาจากแนวความคิดใน
กฎหมายคอมมอนลอว์ที่ว่าตัวทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกระกระท าความผิดนั้นเองเป็นทรัพย์สินที่ผิด
และต้องริบให้แก่พระเจ้า ทรัพย์สินที่ถูกด าเนินการได้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายโดยไม่
จ าเป็นต้องค านึงว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของบุคคลใด เนื่องจากถือกันว่าทรัพย์สินนั้นเองเป็นสิ่งผิด
กฎหมายทรัพย์สินนั้นจึงมีมลทินมาตั้งแต่ที่มีการกระท าความผิด การด าเนินการกับทรัพย์สินจึงมีผล
ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของรัฐมาตั้งแต่ที่มีการกระท าความผิด การโอนทรัพย์สินต่อๆ มาจึงไม่มีผล 
ดังนั้น ผู้รับโอนจะอ้างว่าตนได้มาโดยสุจริตไม่ได้ ซึ่งการด าเนินการกับทรัพย์สินทางแพ่งนี้ปรากฏมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ ในคัมภีร์ไบเบิลได้บัญญัติไว้ว่า “ถ้าวัวท าร้ายผู้ใดถึงแก่ความตาย วัวนั้นจะถูกขว้าง

                                                           
76 สุรพล ไตยเวทย์, ค าอธิบายกฎหมายฟอกเงิน, กรุงเทพมหานคร:วิญญูชน, 2548, หน้า 

158. 
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ปาด้วยหิน แล้วเจ้าของวัวจะเรียกค่าเสียหายผู้ใดมิได้77 ซึ่งจะได้เห็นว่า แม้การกระท าของวัวจะไม่
เกี่ยวข้องใดๆ กับเจ้าของวัว แต่ตามคัมภีร์ก็บัญญัติให้เจ้าของวัวต้องรับผิดชอบด้วย 

  อนึ่ง กระบวนการริบทรัพย์สินทางแพ่ง แตกต่างจากกระบวนการริบทรัพย์ในทาง
อาญา เพ่ือปูองกันไม่ให้จ าเลยยกข้อต่อสู้โดยน าหลักเกณฑ์การริบทรัพย์ในทางอาญามาต่อสู้ 
กระบวนการริบทรัพย์สินในทางแพ่งจึงเรียกว่า การยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของ
แผ่นดิน ซึ่งเป็นการด าเนินการกับทรัพย์สินที่กระท าโดยตรงเฉพาะต่อตัวทรัพย์สินที่อยู่ในอ านาจ
ศาล78 (In Rem) ซ่ึงผู้ที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้หรือได้ทรัพย์สินนั้นมาจากการกระท าความผิด ไม่ว่าจะได้
ทรัพย์สินนั้นมาโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการน าทรัพย์สินที่ได้มาโดนตรงไปเปลี่ยนสภาพก็ได้ ซึ่ง
กระบวนการริบทรัพย์สินทางแพ่งนี้จะไม่มีการพิจารณาถึงความผิดของเจ้าของทรัพย์สินแต่อย่างใด79 
ดังนั้น การเริ่มฟูองคดีจึงไม่จ าต้องฟูองบุคคลเป็นจ าเลยก่อนก็สามารถเริ่มคดีจากตัวทรัพย์สินได้เลย 
ซึ่งประเด็นในการพิจารณาคดีกรณีริบทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางแพ่งนี้ คือตัวทรัพย์สิน ความผิด
หรือความบริสุทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินไม่ใช่สาระส าคัญ80 ดังนั้น จึงต้องพิสูจน์ว่าทรัพย์สินได้ถูก
น าไปใช้กระท าความผิดหรือไม่ ซึ่งกระบวนการทรัพย์สินทางแพ่ง เริ่มต้นด้วยการยึดทรัพย์สินที่อยู่ใน
เขตอ านาจศาลเหนือทรัพย์สิน (In Rem Jurisdiction) เมื่อเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น
ทรัพย์สินที่มิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรัฐโดยเจ้าพนักงานอัยการเป็นผู้มีหน้าที่น าพยานหลักฐานเข้ามาน า
สืบถึงเหตุอันสมควรสงสัยว่าทรัพย์สินนั้นเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเองหรือของบุคคลอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการริบทรัพย์สินทางแพ่งนี้ได้แยกส่วนจากการด าเนินการตามกฎหมายในการน า
ตัวบุคคลมาด าเนินคดีอาญาและไม่เป็นเงื่อนไขในการลงโทษทางอาญา81 

                                                           
77 ปิยะพันธ์ สารากรบริรักษ์,  การก าหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน, 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
,2534),หน้า34. 

78 Henry Campbell Black, Black’Law Dictionary. 6th ed (St. Paul: West Pub 
Iisting Co. 1990) p.793. 

79 John Brew, ”State and Federal forfeiture of property invoived in drug 
transaction”, Dickinson Law Review  92 (Winter 1988): 463. 

80 ส าราญ นุ่นพันธ์, “การด าเนินการริบทรัพย์สินในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด.” หน้า 38. 
81 วิรัช ภู่พัทธยากร, การวิเคราะห์หลักการและการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้จากการ

ฉ้อราษฎร์บังหลวง : ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 และร่างอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงกับ
กฎหมายของประเทศไทย. หน้า43. 
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 การริบทรัพย์สินทางแพ่ง (Civil Forfeiture Measure) เป็นมาตรการที่มุ่ง
เอาผิดกับตัวทรัพย์สินเป็นส าคัญ (In Rem) 82 โดย In Rem หมายถึง83กระบวนการพิจารณาคดีที่
ด าเนินการโดยตรงเฉพาะต่อตัวทรัพย์สิน และมีผลกระทบต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งอยู่ในเขต
อ านาจศาล อาจกล่าวได้ว่าทรัพย์สินเป็นประธานแห่งคดี โดยทรัพย์สินจะถูกด าเนินการได้มีขอบเขตที่
กว้างกว่าการริบทรัพย์สินทางอาญา กล่าวคือไม่จ าเป็นต้องผูกติดกับการพิสูจน์ความผิดอาญาของ
จ าเลยเป็นส าคัญ แต่สามารถด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดฐานฟอกเงินที่
อยู่ในรูปแบบต่างๆได้ทันที เมื่อปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องจากการกระท า
ความผิดแม้ว่าจะมีการ โอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิด ทั้งนี้รวมถึงดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดด้วย ตามที่ก าหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ในเรื่องความหมายของทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด (1)84 เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน
หรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือ
ความผิดฐานฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้หรือสนับสนุนการกระท า
ความผิดมูลฐานตาม (8) ของบทนิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระท าความผิดฐาน
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายด้วย 

(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ าหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือ
ทรัพย์สินตาม (1) หรือ 

(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2) 

ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยน
สภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏ
หลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด  

อย่างไรก็ตาม บุคคลผู้มีส่วนได้เสียสามารถโต้แย้งสิทธิได้ โดยผู้อ้างสิทธิมีภาระการพิสูจน์เพ่ือ
หักล้างพยานหลักฐานของรัฐ ที่ได้ยื่นค าร้องขอศาลให้มีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งศาล
จะพิจารณาว่าพยานหลักฐานของฝุายใดมีความน่าเชื่อกว่า เมื่อศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของ

                                                           
82 ศราวุธ ไชยรัตน์, เรื่องเดียวกัน,หน้า74-75. 
83 Henry Campbell Blac, Black Law Dictionary, p.173. 
84  มาตรา 3 นิยามค าว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด” (1) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
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แผ่นดิน กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวจะตกเป็นของรัฐโดยเด็ดขาด ดังนั้น ผู้ที่รับโอนทรัพย์สินต่อมา
ภายหลังจากการกระท าความผิด จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น 

 

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการค้ามนุษย์กับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน  

 

การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมท่ีเป็นปัญหาและทวีความรุนแรงอย่างยิ่งในปัจจุบันตามที่กล่าว
มาแล้วว่าการค้ามนุษย์ยังมีการด าเนินการในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมและอาชญากรรมข้าม
ชาติซึ่งท าให้ขยายขอบเขตได้กว้างขวางเป็นธุรกิจที่ท ารายได้มหาศาล เงินได้และทรัพย์สินที่มากมาย
ของผู้ค้ามนุษย์ก็จะน ากลับไปหมุนลงทุนประกอบธุรกิจค้ามนุษย์อีก รวมทั้งเงินอันมหาศาลนี้ยังจะช่วย
ปกปูองผู้ค้ามนุษย์ให้รอดพ้นจากการบังคับใช้กฎหมายจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกหมายอีกด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นการปกปิดพยานหลักฐาน ข้อเท็จจริงที่จะสามารถน าตัวผู้ค้ามนุษย์มาด าเนินการตาม
กฎหมายได้ อีกทั้งผู้ค้ามนุษย์เองมักจะน าเงินได้มหาศาลนั้นมาลงทุนท าธุรกิจที่ถูกกฎหมาย หรือ
เรียกว่าการเปิดบริษัทบังหน้าเพ่ือจะน าเงินที่ได้มาจากการค้ามนุษย์มาด าเนินการเข้าสู่ ระบบเงินให้
เหมือนกับว่าเป็นเงินหรือรายได้ที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือเรียกว่าการฟอกเงิน  

ประเทศไทยเองก็ได้เห็นความส าคัญในปัญหาอาชญากรรมที่อยู่ในลักษณะองค์กรอย่างค้า
มนุษย์นี้มาก และได้ออกกฎหมายเพ่ือมาปูองกันและปราบปรามกับขนวนการการค้ามนุษย์ คือ 
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2551 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ยกเลิก พระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 ซึ่ง
คุ้มครองเฉพาะการค้ามนุษย์ที่เป็นหญิงและเด็กเท่านั้น85 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ซึ่งใช้บังคับกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ทุกประเภทไม่จ ากัดเฉพาะ
การค้ามนุษย์ที่เป็นหญิงและเด็ก และที่ส าคัญในพระราชบัญญัตินี้เห็นความส าคัญในการปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในลักษณะองค์กร ธุรกิจการค้ามนุษย์ โดยมีบทบัญญัติตามมาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้การกระท าความผิด

                                                           
85 กัมปนาท ณ วิชัย,การบังคับใช้พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.

2551 : ศึกษากรณีการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายที่จะไม่ถูกด าเนินคดี,ปริญญานิพนธ์ นิติศาสตร์
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552 หน้า57. 
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ฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
ด้วย ซึ่งหมายความว่าความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดเบื้องต้นที่ท าให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินซึ่ง
นักค้ามนุษย์น ามาฟอกในภายหลัง86 เพ่ือว่าจะเป็นเครื่องมือส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่จะ
จัดการกับผู้ค้ามนุษย์ โดยใช้วิธีตัดวงจรท่อน้ าเลี้ยงทางทรัพย์สินและรายได้ของขบวนการค้ามนุษย์ 
โดยใช้มาตรการตามกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ด าเนินกับผู้ค้ามนุษย์ โดย
ก าหนดให้น ามาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งไปใช้ควบคู่กับการริบทรัพย์ในทางอาญา ซึ่งในกรณีที่
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดก็สามารถด าเนินการตามกฎหมายอาญาได้ แต่การด าเนินการ
กับทรัพย์สินยังไม่เป็นผล หากเป็นมาตรการตามกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินนี้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินการกับทรัพย์สินของนักค้ามนุษย์ท่ีพยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายได้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถริบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ซึ่งหมายถึง เงินหรือ
ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิด หรือจากการสนับสนุน หรือช่วยเหลือการกระท าความผิดมูล
ฐานนั้นได้ แม้จะไม่สามารถลงโทษผู้กระท าความผิดในคดีอาญาได้ก็ตาม ซึ่งเป็นการผลักภาระการ
พิสูจน์ให้กับผู้ค้ามนุษย์ในการพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายหากพิสูจน์ไม่ได้ก็จะ
สามารถริบทรัพย์สินนั้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

 จากความจ าเป็นในการด าเนินการกับทรัพย์สินของนักค้ามนุษย์และมาตรการทางกฎหมายที่
จ าเป็นในการจัดการกับขบวนการค้ามนุษย์นั้นจึงอาจกล่าวได้ว่ามาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะน ามาบังคับใช้กับนักค้ามนุษย์ซึ่งปัจจุบันอยู่ในรูปแบบเป็นองค์กรธุรกิจมากขึ้น แต่
โดยสภาพบังคับทางอาญาของกฎหมายปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นั้นยังไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการขจัดองค์กรธรุกิจมืดได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้มาตรการของกฎหมายปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับอีกแรงหนึ่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

2.4 การบังคับใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดฐานค้า
มนุษย์ในประเทศไทย  

 

                                                           
86 กมลศักดิ์ หมื่นภักดี,การก าหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ 

เพ่ือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 เป็นความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน, ปริญญานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2552, หน้า67. 
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ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มาโดยตลอด 
โดยได้มีการตรากฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2471 ขึ้นมาบังคับใช้เป็น
ฉบับแรก และได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้าหญิง
และเด็ก พ.ศ.2540 อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านการค้ามนุษย์ก็ยังคงปรากฏอยู่และส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ประเทศชาติ เนื่องจากผู้ค้ามนุษย์ได้รับผลประโยชน์อันมาหาศาล และเพ่ือให้การปูองกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์และการช่วยเหลื่อเหยื่อการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารเพ่ือการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และหลักสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยจึงได้มีพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551ซึ่งได้ก าหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยใช้มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งมาจัดการกับทรัพย์สินของ
ผู้ค้ามนุษย์ด้วย 

 

2.4.1 การบังคับใช้กฎหมายกับการค้ามนุษย์ก่อนมีการก าหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์
เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

 

การบังคับใช้กฎหมายกับการค้ามนุษย์ก่อนมีการก าหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็น
ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 นั้น ความผิดฐาน
ค้ามนุษย์เป็นการกระท าความผิดอาญาและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทยดังต่อไปนี้87 

 

2.4.1.1 พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและ
เด็ก พ.ศ.2540 

พระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.
2540 ได้บัญญัติถึงกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้าหญิงหรือเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ว่า หมายถึง88 
                                                           

87 ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมาตรการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ…, ส านักการพิมพ์ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, 2550, หน้า 8. 

88 พระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 
มาตรา 5. 
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ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด รับ หน่วงเหนี่ยว หรือกักขัง ซึ่งหญิงหรือเด็ก หรือจัด
ให้หญิงหรือเด็กกระท าการ หรือยอมรับการกระท าใด เพ่ือสนองความใคร่ของผู้อ่ืน  เพ่ือการอนาจาร 
หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่าหญิงหรือเด็กนั้นจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี กฎหมายว่าด้วยสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  

อนึ่ง เด็กที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ คือเด็กที่มีค าจ ากัดความตาม
พระราชบัญญัตินี้ กล่าวคือ “เด็ก” หมายความว่า บุคคลผู้มีอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์89  

ในพระราชบัญญัตินี้ได้มีการก าหนดความผิดส าหรับผู้ ตระเตรียมเพ่ือกระท า
ความผิดให้ต้องระวางรับโทษเช่นเดียวกับพยายามกระท าความผิด90  และมีความผิดฐานสมคบกัน
ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ต้องระวางรับโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ91 

ตามพระราชบัญญัตินี้เจ้าหน้าที่มีอ านาจพิเศษดังนี้ 

(1) พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจตรวจตราสอดส่องดูแลตามท่าอากาศยาน ท่าเรือ  สถานี
รถไฟ สถานีขนส่ง สถานบริการ โรงงาน และสาธารณสถานต่าง ๆ เพ่ือมิให้เกิดการกระท าความผิด
ฐานค้าหญิงและเด็กตามพระราชบัญญัตินี้ และในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว อนุญาตให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจขอให้บุคคลใดช่วยเหลือได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา92 

(2) พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี้ เพ่ือปูองกันและปราบปรามการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้93 

                                                           
89 พระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 

มาตรา 4. 
90 พระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 

มาตรา 6. 
91 พระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 

มาตรา 7. 
92 พระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 

มาตรา 8. 
93 พระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 

มาตรา 9. 
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 (2.1) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน 

 (2.2) ตรวจตัวหญิงหรือเด็กที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท า
ความผิดฐานค้าหญิงและเด็ก แต่ถ้าผู้เสียหายเป็นหญิงหรือเด็กหญิงจะต้องให้หญิงอ่ืนเป็นผู้ตรวจ 

 (2.3) ตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ แต่การตรวจค้นสถานที่ให้กระท าในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากไม่ด าเนินการทันทีหญิง
หรือเด็กนั้น อาจถูกใช้ก าลังประทุษร้าย หรือผู้กระท าผิดจะท าการโยกย้ายหรือซ่อนเร้นหญิงหรือเด็ก
นั้นเสียก่อน พนักงานเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจค้นสถานที่ในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาต
จากอธิบดีกรมต ารวจหรือผู้ที่อธิบดีกรมต ารวจมอบหมายส าหรับในเขตกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายส าหรับในเขตจังหวัดอ่ืน 

 

2.4.1.2 ประมวลกฎหมายอาญา 

   

  การค้ามนุษย์นั้นได้มีการกระท าหลายรูปแบบ โดยลักษณะของการค้ามนุษย์นั้นถือ
เป็นความผิดอาญาที่อาจเข้าองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยมีความผิดอาญาที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

(1) ความผิดฐานอาศัยรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี ในการด ารงชีพ ตามมาตรา 
286 

(2) ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาบุคคลเพ่ือการอนาจาร ตามมาตรา 282 และ
มาตรา 283 ซึ่งความผิดของทั้งสองมาตรานี้ แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ กระท าการจัดหา หรือหา
บุคคลไปเพ่ือสนองความใคร่ของผู้อ่ืน กับอีกประการหนึ่ง คือ  รับตัวบุคคลที่มีผู้จัดหาเอาไว้ หรือ
สนับสนุนการจัดหา และในกรณีนี้หากกระท าต่อเด็กซ่ึงมีอายุไม่เกินสิบห้าปี หรือกรณีเกินสิบห้าปี แต่
ไม่เกินสิบแปดปี ก็ถือเป็นเหตุให้ได้รับโทษสูงขึ้น 

(3) ความผิดฐานพาผู้อ่ืนไปเพ่ืออนาจาร ตามมาตรา 283 ทวิ และมาตรา 284 ซึ่ง
ในกรณีความผิดตามมาตราดังกล่าว จะแตกต่างจากมาตรา 282 และมาตรา 283 คือเป็นการพาไป
เพ่ือการอนาจารของตนมิใช่ของผู้อ่ืน กรณีจะเข้าองค์ประกอบของความผิดมาตราใด ต้องพิจารณา
เรื่องความยินยอมและอายุด้วย 

(4) ความผิดฐานรับตัว หรือเป็นธุระจัดหาบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยทุจริต 
ตามมาตรา 312 ตรี 
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(5) ความผิดฐานพรากผู้เยาว์ ตามมาตรา 317 และมาตรา 318 
(6) ความผิดฐานท าให้เสื่อมเสียเสรีภาพ ตามมาตรา 309 
(7) ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง ตามมาตรา 310 
(8) ความผิดฐานจับคนลงเป็นทาส ตามมาตรา 312 
(9) ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ตามมาตรา 276 และมาตรา 277 
(10) ความผิดฐานกระท าอนาจารผู้อื่น ตามมาตรา 278 
(11) ความผิดต่อชีวิต ตามมาตรา 288 มาตรา 289 มาตรา 290 และมาตรา 291 
(12) ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ตามมาตรา 295 มาตรา 297 และมาตรา 391 
(13) ความผิดฐานปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอมตามมาตรา 265 มาตรา 267 

และมาตรา 268 
 ในส่วนอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งได้น ามาใช้ในการด าเนินคดีการค้ามนุษย์นั้น เช่น เรื่องของการร้องทุกข์ การสอบปากค า
ผู้เสียหายที่เป็นหญิงในคดีเกี่ยวกับเพศ ตลอดจนการบันทึกค าร้องทุกข์ การสอบปากค า ในกรณีที่
ผู้เสียหายเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี การชี้ตัวบุคคล การสืบพยานล่วงหน้า การตรวจตัวผู้เสียหายที่
เป็นหญิง การรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นต้น เนื่องจากคดีการค้ามนุษย์จะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
มากขึ้น ดังนั้น อ านาจการสอบสวนในความผิดซึ่ งมี โทษตามกฎหมายไทยได้กระท านอก
ราชอาณาจักร ซึ่งในเรื่องนี้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินการไว้ในมาตรา 20 ดังนี้  

 “ถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักรไทย ให้อัยการสูงสุด
หรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ หรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงาน
อัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท าการสอบสวนแทนก็ได้ 

 ในกรณีที่อัยการสูงสุดหรือผู้ รักษาการแทนมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคนใดเป็น
ผู้รับผิดชอบท าการสอบสวน อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนจะมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคน
ใดท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนก็ได้ 

 ให้พนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือให้ท าการ
สอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนมีอ านาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
บรรดาอ านาจและหน้าที่ประการอ่ืนที่กฎหมายบัญญัติไว้ ให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของพนักงาน
อัยการ 

 ในกรณีที่พนักงานอัยการท าการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวน
ปฏิบัติตามค าสั่งและค าแนะน าของพนักงานอัยการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน 
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 ในกรณีจ าเป็น พนักงานสอบสวนต่อไปนี้มีอ านาจสอบสวนในระหว่างรอค าสั่งจากอัยการ
สูงสุดหรือผู้รักษาการแทน 

  (1) พนักงานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับในเขตอ านาจ 

  (2) พนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอ่ืนหรือบุคคลที่ได้รับความเสียหายได้ร้องฟูองให้
ท าโทษผู้ต้องหา 

 เมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสอบสวน แล้วแต่กรณีเห็นว่า
การสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท าความเห็นตามมาตรา 140 มาตรา 141 หรือมาตรา 142 ส่งพร้อม
ส านวนไปยังอัยการสูงสุดหรือผู้แทนรักษาการแทน” 

ในกรณี “ความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระท าลงนอกราชอาณาจักร” นั้น      มี
ข้อสังเกตว่าน่าจะได้แก่กรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 ซึ่งมาตรา
ต่าง ๆ เหล่านี้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าเป็นกรณีกระท าความผิดต่าง ๆ “นอกราชอาณาจักร” ดังนั้น จึงไม่
รวมถึงกรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 4 วรรคสอง มาตรา 5 และมาตรา 6 เพราะแม้จะ
กระท านอกราชอาณาจักรแต่ประมวลกฎหมายอาญาก็ “ให้ถือว่ากระท าความผิดในราชอาณาจักร” 
ซึ่งค าพิพากษาฎีกาท่ี 2670/2535 ก็วินิจฉัยว่า เหตุเกิดขึ้นในเรือไทยถือว่าเป็นการกระท าความผิดใน
ราชอาณาจักร พนักงานสอบสวนสังกัดกองปราบปราม มีอ านาจสอบสวนคดี 

 

 

2.4.1.3 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 

   

  พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2539 เป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณีซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการค้าหญิงและเด็ก พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนด
เปูาหมายในการปราบปรามตัวกลางผู้รับประโยชน์ เช่น ความผิดฐานเป็นธุระ จัดหา ล่อไป หรือชัก
พาไป ซึ่งบุคคลใดเพ่ือให้บุคคลนั้น กระท าการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม94และหาก
ผู้ถูกกระท าเป็นเด็กก็จะต้องรับโทษหนักขึ้น ความผิดฐานเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี หรือเป็นผู้

                                                           
94 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 9. 
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ควบคุมกระท าการค้าประเวณี95  และหากผู้ถูกค้าประเวณีเป็นเด็กก็จะต้องรับโทษหนักขึ้น ความผิด
ฐานโฆษณา หรือรับโฆษณา ชักชวน หรือแนะน าด้วยเอกสาร หรือสิ่งพิมพ์หรือกระท าการเผยแพร่
ด้วยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องหรือการติดต่อเพ่ือการค้าประเวณี
ของตนเองหรือผู้ อ่ืน96 ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง กระท าด้วยประการใดให้ผู้ อ่ืนปราศจาก
เสรีภาพในร่างกายหรือท าร้ายร่างกาย หรือขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายผู้อ่ืนเพ่ือ
ข่มขืนใจให้ผู้อื่นนั้นกระท าการค้าประเวณี97 เป็นต้น 

 นอกจากนี้ หากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กรู้เห็นเป็นใจ ให้มีการค้าประเวณีก็จะต้อง
รับโทษเช่นกัน98 ซึ่งในกรณีดังกล่าวกฎหมายให้อ านาจคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนามีค าขอให้
พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลให้ถอนอ านาจปกครองและแต่งตั้งผู้ปกครองแทนได้99 

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้ยังก าหนดให้มีให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เรียก
โดยย่อว่า ก.ค.อ.100 และมีคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจ าจังหวัด เรียกโดยย่อว่า 
ก.ค.อ. จังหวัด101 โดยคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพมีอ านาจหน้าที่ในการ102 

 (1) ก าหนดนโยบายการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ค้าประเวณ ี

(2) ประสานแผนงาน โครงการ ระบบงาน และก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับ
ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

(3) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงการ
ปฏิบัติราชการหรือแผนงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปราม
การค้าประเวณ ี

                                                           
95 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 11. 
96 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 7. 
97 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 12. 
98 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 10. 
99 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 13. 
100 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 14. 
101 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 16. 
102 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 15. 
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(4) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และการจัดตั้งสถาน
แรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพของทางราชการ 

(5) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการ
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

(6) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ 

(7) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการวางระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของสถานแรกรับและสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

(8) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับตัวและดูแลผู้ถูกควบคุม 

(9) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการส่งตัวบุคคลไปยังสถานแรกรับและ
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการก าหนดระยะเวลาในการรับการคุ้มครอง และพัฒนา
อาชีพในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

(10) ด าเนินการอ่ืนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ส่วนคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจ าจังหวัด เรียกโดยย่อว่า ก.ค.อ. จังหวัดมี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้103 

(1) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในด้าน
ข้อมูล ทรัพยากร และการปฏิบัติงานในการปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณีของจังหวัด 

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการปูองกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณีท้ังของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในพื้นที่ของจังหวัด 

(3) พิจารณาเสนอแนะต่อ ก.ค.อ. เพ่ือแก้ไขปรับปรุง หรือวางระเบียบ ข้อบังคับ 
และค าสั่งที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณีของจังหวัด 

(4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ี ก.ค.อ. มอบหมาย 

 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ยังได้ให้
อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ ดังนี้104 

                                                           
103  พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 17. 
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(1) เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการในเวลากลางวันและ
กลางคืน เพ่ือตรวจตราการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) น าผู้ถูกล่อลวงหรือถูกบังคับให้ท าการค้าประเวณีซึ่งยินยอมให้น าตัวไปรับการ
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือพิจารณาด าเนินการหาตัวผู้กระท าความผิดมา
ด าเนินการต่อไป 

 

2.4.1.4 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

 

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการเข้ามาในราชอาณาจักรหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักร และการค้ามนุษย์เองต้องเกี่ยวพันกับการย้ายถิ่นและการเข้าออกประเทศของบุคคล 
การค้ามนุษย์จึงเกี่ยวพันกับพระราชบัญญัตินี้กล่าวคือ บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี 
หรือท้องที่และตามก าหนดเวลา105  และห้ามคนต่างด้าว106 ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่ หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเช่นว่านั้นจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจาก
กระทรวงการต่างประเทศ เข้ามาในราชอาณาจักร107 โดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ หากฝุาฝืนมี
ความผิดทางอาญา  

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ มาตรา 41 จะ
ก าหนดมิให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไป หรืออยู่ใน
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม แต่ในกรณีถ้าผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งจะ
เป็นความผิดข้อหาใดบ้าง จะต้องพิจารณาจากการกระท าของผู้กระท าผิดเป็นกรณีไป 

 
                                                                                                                                                                      

104 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 39. 
105 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 11. 
106 “คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  นิยามตาม

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 4. 
107 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 12 
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2.4.1.5 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

 

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได้มีการตราขึ้นเมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2542 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 เป็นกฎหมายที่มีเปูาหมาย
เพ่ือด าเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินที่อาชญากรน ามาเข้าสู่ระบบให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ถูก
กฎหมาย หรือเรียกว่าการฟอกเงิน การค้ามนุษย์เป็นธุรกิจที่มีรายได้ และโดยทั่วไปนักค้ามนุษย์ต้อง
น ารายได้นั้นมาฟอก ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ก็ได้มีการก าหนดความผิดมูลฐานไว้ หมายความว่าเมื่อมี
รายได้จากการกระท าความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินเท่านั้นมาตรการจัดการทรัพย์สินของ
กฎหมายฟอกเงินถึงสามารถด าเนินการได้ ในระยะการบังคับใช้กฎหมายกับการค้ามนุษย์ก่อนมีการ
ก าหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.2542 นั้นมุ่งไปทางการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความ
ใคร่ของผู้อ่ืนและความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการ
ปูองกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไปเพ่ือให้บุคคลนั้น
กระท าการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือ
ผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีใน
สถานการค้าประเวณีเท่านั้น เพราะเป็นความผิดการค้ามนุษย์ลักษณะเดียวที่ถูกก าหนดให้เป็น
ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 

อนึ่ง รูปแบบการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะด้าน
ความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือการค้าหญิงและเด็กเท่านั้น มีการพัฒนาขึ้นเป็นการกระท าในรูปแบบของ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ การบังคับใช้แรงงานโดยกดขี่ทารุณ บังคับขู่เข็นให้ขอทาน การตัด
อวัยวะ หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ซึ่งมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินก็ไม่อาจด าเนินการกับการค้ามนุษย์ในรูปแบบอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับเพศได้ เนื่องจากไม่อยู่ในค า
นิยามของความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  

 

จากการศึกษากฎหมายทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ก่อนที่
จะมีการก าหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า นักค้ามนุษย์ หรือองค์กรการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่มีอิทธิพลมีเครือข่าย
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โยงใยมักไม่ถูกจับกุม ฟูองร้องคดี และถูกลงโทษ ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ทั้งหมดไม่
สามารถเอาผิดกับผู้ค้ามนุษย์ที่กระท าในลักษณะองค์กร จากการที่ไม่ขยายผลของเจ้าพนักงานต ารวจ
ในการสอบสวนสืบสวนตามไปถึงองค์กรอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
โดยมักยุติเมื่อได้ตัวผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคล จากการปราบปราม 88 คดีไม่ปรากฏหลักฐานที่
สามารถเชื่อมโยงไปถึงองค์กรอาชญากรรมได้ 108 รวมถึงข้อจ ากัดอุปสรรคในการรวบรวม
พยานหลักฐานในต่างประเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน การสืบพยานการด าเนินคดีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างประเทศ ท าให้ผู้ได้รับผลประโยชน์ ผู้ถือหุ้น หรือผู้ร่วมลงทุนผู้มีอิทธิพลทางการเมือง 
เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถด าเนินกิจการผิดกฎหมายโดยไม่ถูกลงโทษ เนื่องจากขาด
พยานหลักฐานที่ชี้ชัดโดยตรงที่พิสูจน์ว่าเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ทั้งนี้ความผิดมูลฐานตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ไม่ครอบคลุมถึงการค้าหญิงและเด็กที่ไม่มี
วัตถุประสงค์เป็นการค้าประเวณี109 รวมทั้งก็ไม่หมายความรวมถึงการค้ามนุษย์ในรูปแบบอ่ืน เช่น 
การบังคับแรงงานชาย เป็นต้น 

 

2.4.2 ความเป็นมาของการก าหนดความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตาม
พระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

 

การกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นลักษณะองค์กรอาชญากรรม
และอาชญากรรมข้ามชาติอีกทั้งมีรูปแบบการค้าที่หลากหลาย แต่การปูองกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ในช่วงก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ.2551 อยู่ในหลักที่ว่าการด าเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระท าความผิดใดและน าไปสู่การลงโทษ
จะต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระท าลักษณะใดเป็นความผิดและมีบทลงโทษด้วย ซึ่งต้องมีการ
พิจารณาร่วมกับค าจ ากัดความในกฎหมาย ซึ่งกฎหมายประเทศไทยยังไม่มีการจ ากัดความของ “ค้า
มนุษย์” ไว้โดยตรง เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้า
หญิงและเด็กก็ยังไม่มีการจ ากัดความ “การค้าหญิงและเด็กไว้” แต่มีการบัญญัติลักษณะการกระท า

                                                           
108 วันชัย รุจนวงศ์ และคณะ, รายงานวิจัย เรื่องการพัฒนากฎหมายปูองกันและปราบปราม

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ(ระยะที่ 2), สถาบันกฎหมายอาญา ส านักงานอัยการสูงสุด, สิงหาคม 
2548, หน้า 53. 

109 ธนะชาติ ปาริยะเวทย์, “อาชญากรรมข้ามชาติ ผลกระทบต่อประเทศไทย” เครือข่าย
สยามเสวนา, หน้า 26. 
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ความผิดฐานค้าหญิงและเด็กไว้ ซึ่งมีขอบเขตไม่ครอบคลุมการค้าชายทั้งเพ่ือการค้าประเวณีและไม่ใช่
เพ่ือการประเวณี ส่วนกฎหมายปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณีก็ไม่สอดคล้องกับการจัดการ
กับตัวกลาง ผู้ชี้ชวนหรือแนะน าในลักษณะแอบแฝงในการค้าประเวณีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณาบริการเพ่ือนเที่ยว การเผยแพร่ทางอินเทอร์เนตในลักษณะเดียวกับการเผยแพร่ทางสิ่งพิมพ์
และมีการโฆษณาการค้าประเวณีอย่างเปิดเผย รวมทั้งไม่ครอบคลุมกับความผิดของลูกค้าผู้ใช้บริการ
และจะมีความผิดต้องใช้บริการในสถานที่บริการเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงลูกค้าผู้ใช้บริการนอกสถานที่ที่ไม่
อยู่ในข่ายของสถานที่บริการ ตลอดจนกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้การค้าประเวณีทุกประเภทเป็น
ความผิด110 จากมาตรการทางกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการกับผู้ค้ามนุษย์
รูปแบบอ่ืนๆที่พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยจึงได้ยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการปูองกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 โดยออกกฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้กระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์โดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และมีค าจ ากัด
ความเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์ที่ครอบคลุมการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวยังมีการบัญญัติให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินด้วย วัตถุประสงค์ก็เพ่ือขยายขอบเขตการบังคับใช้มาตรการริบทรัพย์สินทาง
แพ่งของกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ครอบคลุมกับการกระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์ในรูปแบบอ่ืนด้วยไม่เพียงแต่ความผิดฐานค้ามนุษย์เฉพาะลักษณะที่เกี่ยวกับการค้าประเวณี
หญิงและเด็กตามค าจ ากัดความในความผิดมูลฐานที่บังคับใช้ก่อนการบัญญัติเพ่ิมความผิดมูลฐานค้า
มนุษย์ และค าจ ากัดความการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 
2551 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ 30 มกราคม 2551 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2551จนถึงปัจจุบันนี้ 

 

2.4.3 การบังคับใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดฐานค้า
มนุษย์ 

 

หลังจากพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ได้ก าหนดให้
ความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินด้วย มีผลทางกฎหมายท าให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถใช้

                                                           
110 เรื่องเดียวกัน, หน้า 10. 
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มาตรการตามกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินไปด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ โดยอาศัยการบังคับใช้กฎหมายทั้งพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 

 

2.4.3.1 มาตรการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน  

 

มาตรการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกฎหมายที่ประเทศไทยใช้บังคับ
อยู่ในปัจจุบัน คือพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปราการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เริ่มใช้บังคับเมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซึ่งจากผลบังคับใช้มาตรการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ผ่านมาของส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เป็นหน่วยงานซึ่งบังคับใช้กฎหมายที่
สามารถน ามาตรการดังกล่าวด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐานให้ตกแก่
แผ่นดินเป็นจ านวนมากและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่ามาตรการดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการตัดวงจร
อาชญากรรมอันเป็นความผิดมูลฐานอย่างยิ่ง111 ซึ่งจะเห็นได้ว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในการกระท า
ความผิดเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญท่ีท าให้อาชญากรเกิดแรงกระตุ้นที่จะกระท าความผิดมากขึ้น มาตรการ
ทางกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเน้นความส าคัญในการด าเนินการกับทรัพย์สิน
เหล่านี้ 

อนึ่ง มาตรการตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินยังได้ให้ค า
จ ากัดความของค าว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด” หมายความว่า 

(1)112 เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิด
ฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐาน
ฟอกเงิน และให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้หรือสนับสนุนการกระท าความผิดมูล
ฐานตาม (8) ของบทนิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” หรือการกระท าความผิดฐานสนับสนุนทาง

                                                           
111 ส านักงานกฎหมายและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, เอกสารประกอบการพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ. ...,  กลุ่มงานพิมพ์ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา, กุมภาพันธ์ 2552 หน้า 55. 

112  มาตรา 3 นิยามค าว่า “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด” (1) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
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การเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายด้วย 

(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ าหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งเงินหรือ
ทรัพย์สินตาม (1) หรือ 

(3) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2) 

ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจ าหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยน
สภาพไปกี่ครั้งและไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏ
หลักฐานทางทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด 

 โดยพระราชบัญญัตินี้ได้มีมาตรการด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิดดังนี้ คือมีการตรวจสอบธุรกรรมและหากพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เช่น กรณีมีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่าเป็นธุรกรรมที่อาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใด ที่เป็น
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด เป็นต้น คณะกรรมการธุรกรรมจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
นั้นไว้ชั่วคราว ส่วนกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไปก่อนแล้ว
รายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรมก็ได้ และให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือยื่นค า
ร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ก าหนดความผิด
ฐานฟอกเงินเป็นความผิดอาญาและก าหนดโทษไว้ โดยมีการก าหนดความผิดฐานฟอกเงินไว้ในมาตรา 
5 ไว้ดังนี้ 

“มาตรา 5 ดังนี้ ผู้ใด 

(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเพ่ือซุก
ซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการ
กระท าความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

(2) กระท าด้วยประการใด ๆ เพ่ือปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา
แหล่งที่ตั้ง การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 
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ผู้นั้นกระท าความผิดฐานฟอกเงิน” และก าหนดโทษทางอาญาส าหรับผู้กระท า
ความผิดฐานฟอกเงินไว้ว่าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ113 

 นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดโทษของผู้สนับสนุนการพยายามกระท าความผิดและการสมคบ
กันกระท าความผิดฐานฟอกเงิน แตกต่างไปจากหลักตามกฎหมายอาญาโดยทั่วไป ดังต่อไปนี้ 

  (1) ผู้สนับสนุน ต้องรับโทษเท่ากับผู้ฟอกเงินเอง114 

  (2) ผู้พยายามฟอกเงิน แม้ความผิดจะไม่ส าเร็จ แต่จะต้องรับโทษเท่ากับฟอกเงิน
ส าเร็จแล้ว 115 

  (3) การสมคบกันเพ่ือกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ต้องรับโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่
ก าหนดไว้ 116 

ในกรณีผู้กระท าความผิดเป็นผู้กระท าความผิดเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะต้องได้รับโทษหนักขึ้น เนื่องจากบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีอ านาจ 
หรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ ที่สามารถเอ้ือประโยชน์ในการฟอกเงิน จึงท าให้สามารถใช้
ต าแหน่งของตนเป็นทางท าให้การฟอกเงินส าเร็จ หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใดได้ ดังนี้ 

(1) เจ้าพนักงาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
ใดซึ่งเป็นผู้มีอ านาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ ผู้ใดกระท าความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น117 

                                                           
113 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 60. 
114 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 7. 

115 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 8. 
116 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 9. 
117 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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(2) กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระท าความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่า
ของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น118  

(3) กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงาน หรือข้าราชการผู้ใดกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา อันเกี่ยวเนื่องกับ
การกระท าความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดร่วมในการกระท าความผิดกับบุคคลตามวรรคหนึ่งไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ 
หรือผู้สนับสนุน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง119 

 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการ
ธุรกรรมตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน120 เป็นคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานโดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้121 

                                                           
118 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรคสอง. 
119  มาตรา11 วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2551 
120  พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า 

“คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะหนึ่งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรอง
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรม
ที่ดิน อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ผู้ว่าการธนาคาร
แห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประธานสมาคมธนาคารไทย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนเก้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์ 
การเงิน การคลัง กฎหมายหรือสาขาใดสาขาหนึ่ งที่ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ งานตาม
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(1) เสนอมาตรการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี 
(1/1)122ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอก

เงินที่อาจเกิดจากการท าธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงานการท า
ธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปูองกันความเสี่ยงดังกล่าว 

(2) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ
ประกาศเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการส่งคืนทรัพย์สิน การเก็บรักษา การน าทรัพย์สินออกขาย
ทอดตลาด การน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ และการประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ และวาง
ระเบียบเกี่ยวกับกองทุน 

 (4) ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และวางระเบียบในการด าเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพ่ือใช้เป็น
พยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(5) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือระเบียบ
อ่ืนใดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ส่วนคณะกรรมการธุรกรรม123 เป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรม
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด สั่งยับยั้งการท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ด าเนินการ

                                                                                                                                                                      

พระราชบัญญัตินี้โดยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามล าดับเป็นกรรมการ และ
เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรณีประธานกรรมการหรือกรรมการโดยต าแหน่งตามวรรคหนึ่งมีความจ าเป็นไม่อาจมา
ประชุมกรรมการครั้งใด จะมอบหมายให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในคณะกรรมการมาประชุมแทนเฉพาะครั้งนั้นได้” 

121 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 25. 
122 มาตรา 25 (1/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2556 
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สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้นไว้ชั่วคราวมีก าหนดไม่เกินเก้าสิบวัน เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ก ากับดูแลความเป็นอิสระและเป็นกลางของส านักงานและเลขาธิการ และปฏิบั ติการอ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ยังได้ก าหนด
มาตรการด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานที่บังคับใช้อยู่ปัจจุบัน โดย
ก าหนดไว้ในหมวด 6 การด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินในพระราชบัญญัตินี้ด้วย ดังนี้ 

(1) ก าหนดให้มีการการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม ถ้าหากมี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใด ที่เป็นทรัพย์สิน
ที่เก่ียวกับการกระท าความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น และให้
ผู้ท าธุรกรรมซึ่งถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดงหลักฐานว่าเงิน
หรือทรัพย์สินในการท าธุรกรรมนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเพ่ือให้มีค าสั่งเพิกถอน
การยึดหรืออายัด เมื่อสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรือสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว 
คณะกรรมการธุรกรรมจะรายงานต่อคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน124 

(2) ส่วนกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน หากพนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะยื่นค า
ร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ พนักงานอัยการก็
จะแจ้งกลับระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์ให้เลขาธิการทราบเพ่ือด าเนินการแล้วส่งเรื่องกลับไปให้พนักงาน

                                                                                                                                                                      
123 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 32 บัญญัติไว้ว่า 

“คณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการธุรกรรมจ านวนห้าคนซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการอัยการคณะละหนึ่งคน ในกรณี
ที่คณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลในส่วนของตนเพ่ือแต่งตั้งเป็น
กรรมการธุรกรรมได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส านักงาน ให้เสนอชื่อให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนที่เหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้น และ
ให้กรรมการธุรกรรมที่คณะกรรมการแต่งตั้งคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการธุรกรรมคนหนึ่ง โดย
ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ” 

124 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48. 
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อัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอ จะแจ้งให้เลขาธิการทราบเพ่ือ
ส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือค าชี้ขาดเป็นที่สุด125 

(3) เมื่อพนักงานอัยการเห็นชอบแล้วยื่นค าร้องต่อศาล ศาลรับค าร้องศาลจะสั่งให้ปิด
ประกาศไว้ และประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ เพ่ือให้ผู้ซึ่งอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของ
หรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมายื่นค าร้องขอก่อนศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  

(4) ในกรณีท่ีมีผู้อ้างตนเป็นเจ้าของทรัพย์สินต้องแสดงให้ศาลเห็นว่า126 

1) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 
หรือ 

2) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทาง
ศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ และผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่มีการร้อง
ขอให้ตกเป็นของแผ่นดินนั้น จะต้องยื่นค าร้อง โดยแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นผู้รับประโยชน์โดยสุจริต
และมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทาง
กุศลสาธารณะ  

อนึ่ง หากไต่สวนแล้วศาลเชื่อว่าทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด และค า
ร้องของผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินฟังไม่ขึ้นศาลจะมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้น
ตกเป็นของแผ่นดิน และข้อสันนิษฐานของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด คือ ถ้าผู้อ้างว่า
เป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สิน เป็นผู้ซึ่งเก่ียวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท าความผิดมูล
ฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิดหรือได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต 127 

ส่วนในกรณีที่ศาลเห็นว่าทรัพย์สินไม่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ศาลจะสั่งคืนทรัพย์สินนั้น 
128 

จากการศึกษามาตรการกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั้งมาตรการริบทรัพย์สินตาม
พระราชบัญญัตินี้ จะเห็นว่ามาตรการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกฎหมายที่มีโทษทาง

                                                           
125 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 49. 
126 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 50. 
127 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51. 
128  พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51/1. 



 73 

อาญา ก าหนดความผิดให้ผู้ที่สมคบกัน มีขั้นตอนการด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิดโดยมีนิยามของ ค าว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดไว้อย่างชัดเจน หากมีผู้กระท า
ความผิดมูลฐานเกิดขึ้นมาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่ง (Civil forfeiture) ซึ่งมีกระบวนการที่ชัดเจน
และเป็นการผลักภาระการพิสูจน์ความสุจริตในตัวทรัพย์ให้เป็นของผู้ที่อ้างตนเป็นเจ้าของหรือรับ
ผลประโยชน์ในทรัพย์สิน แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความผิดฐานค้ามนุษย์เกิดขึ้นเป็นเครือข่าย 
เกี่ยวพันกันหลายประเทศจึงเป็นการยากที่จะบังคับใช้กฎหมายและด าเนินการ ยึด อายัด หรือริบ
ทรัพย์ ได้ทั้งหมดตามมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญาได้  แม้ว่ามาตรการริบ
ทรัพย์สินในกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีขอบเขตในการด าเนินการกับทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน ฐานค้ามนุษย์ได้กว้างกว่าการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมาย
อาญา แต่ทั้งนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่ต้องศึกษาวิเคราะห์และกล่าวต่อไป 

 

2.4.3.2 มาตรการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

  

ความผิดฐานค้ามนุษย์ในปัจจุบันเป็นอาชญากรรมที่มีหลากหลายรูปแบบทั้งยังเป็น
อาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อน เชื่อมโยงเป็นองค์กรอาชญากรรม อีกทั้งเป็นอาชญากรรมที่
เกี่ยวกับการย้ายถิ่นและด้วยลักษณะอาชญากรรมประเภทนี้ต้องเกี่ยวพันกันหลายท้องที่หรือประเทศ 
เป็นเรื่องที่ต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และนอกประเทศในการบังคับใช้
กฎหมายด้วยจึงจะสามารถด าเนินการกับกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ได้ มาตรการปูองกันและปราบปราม
การฟอกเงินจึงเป็นมาตรการริบทรัพย์สินมาใช้กับความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยประเทศไทยได้
ประกาศใช้พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และก าหนดให้ความผิด
ฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 
ซึ่งหมายถึง หากมีการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ขึ้น จะสามารถใช้มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่ง
ตามกฎหมายฟอกเงินมาด าเนินการริบทรัพย์เพ่ิมเติมจากการริบทรัพย์สินตามกฎหมายอาญาทั่วไป 
ซึ่งสาระส าคัญของพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีดังนี้ 

การก าหนดถึงนิยามการค้ามนุษย์ที่มีหลากหลายรูปแบบขึ้น ท าให้ความหมายของ
การค้ามนุษย์กว้างขึ้นครอบคลุมการกระท าความผิดทุกรูปแบบตามค านิยามของค าว่า “แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่
วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส การน าคนมา
ขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า หรือการอ่ืนใดที่คล้ายคลึง
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กันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม129 และยังมีการก าหนดโทษกับ
ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ไว้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท ถ้าเป็นการกระท าแก่คนที่อายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปีต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท และถ้าได้กระท า
ต่อเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่แปดปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนหก
หมื่นบาทถึงสามแสนบาท130 

นอกจากนี ้พระราชบัญญัตินี้ยังให้อ านาจพนักเจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน 

(2) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิด
ฐานค้ามนุษย์เมื่อผู้นั้นยินยอม แต่ถ้าผู้นั้นเป็นหญิงจะต้องให้หญิงอ่ืนเป็นผู้ตรวจ 

(3) ตรวจค้นยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีพยานหลักฐาน
หรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในยานพาหนะนั้น 

(4) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือตรวจค้น ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์ หรือเพ่ือพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการ
กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานนั้นอาจถูก
โยกย้าย ซ่อนเร้น หรือท าลายไปเสียก่อน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น 

 แม้พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ให้อ านาจพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการตรวจ ค้น จับกุม ผู้ค้ามนุษย์ได้ แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากการค้ามนุษย์ที่ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ ขบวนการและเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผู้กระท าความผิดหลายคน 
เกี่ยวพันหลายพื้นท่ี มีนายหน้าหลายชั้น ท าให้มีผู้ร่วมกระท าผิด ตัวการร่วมหลายคน จึงเป็นการยาก
ที่จะบังคับใช้กฎหมายให้สามารถสืบไปถึงตัวบ่งการหรือตัวการใหญ่ได้ ทั้งนี้จากสถิติการด าเนินการ
กับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 1 จะเห็นได้ว่าบังคับใช้กฎหมายปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินตั้งแต่ พ.ศ.2551 ที่มีกฎหมายก าหนดความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูล
ฐาน ยังไม่มีสถิติคดีค้ามนุษย์เข้าสู่กระบวนการริบทรัพย์สินทางแพ่งตามมาตรการของกฎหมาย
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินเลย ทั้งปัจจุบันนี้ประเทศไทยประสบปัญหาการค้ามนุษย์อย่าง
มากทั้งเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และเป็นทางผ่านของขบวนการค้ามนุษย์ ทั้งนี้การบังคับใช้

                                                           
129 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 4. 
130 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 52. 
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กฎหมายยังไม่ได้ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย จึงส่งผลให้การจับกุมผู้กระท าความผิด
ฐานค้ามนุษย์ได้เฉพาะตัวบุคคลคนเดียวและเป็นรายย่อยจึงไม่สามารถด าเนินการกับทรัพย์สินของ
ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ 
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บทที่ 3 

การบังคับใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดฐานค้ามนุษย์ใน
ต่างประเทศ 

       

ในการศึกษาการบังคับใช้มาตรการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดฐานค้า
มนุษย์ต่างประเทศนี้ เป็นการศึกษาประเด็นดังกล่าวใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์ แต่ด้วยเหตุที่ประเด็นการใช้กฎหมายปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดฐานค้ามนุษย์ยังเป็นเรื่องใหม่ ข้อมูลเอกสารอ้างอิงในประเด็นนี้จึง
มีอยู่น้อย ซึ่งนับว่าเป็นข้อจ ากัดที่ส าคัญในการศึกษากฎหมายของทั้ง 3 ประเทศ แต่อย่างไรก็ดี 
ประเทศที่มีข้อมูลค่อนข้างเพียงพอในการศึกษา คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งท าให้สามารถศึกษาได้
ทั้งในระดับสหรัฐและกรณีศึกษาในมลรัฐเท็กซัสซึ่งประสบปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมาก ในขณะที่
ประเทศออสเตรเลียและประเทศสิงคโปร์นั้น ข้อมูลเอกสารในการศึกษามีน้อย 

 

3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

       

ในการศึกษาการบังคับใช้มาตรการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับความผิดฐานค้า
มนุษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะมีการพิจารณาทั้งในระดับกฎหมายสหรัฐและกฎหมายมลรัฐ 
โดยในการพิจารณากฎหมายระดับมลรัฐจะศึกษาโดยการยกกรณีของมลรัฐเท็กซัสซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์มากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกาเป็นกรณีศึกษา 

 

3.1.1 กฎหมายค้ามนุษย์ในสหรัฐอเมริกา 

 

การค้ามนุษย์เป็นลักษณะของการค้าทาสยุคใหม่ (modern day slavery) ที่กลายเป็นปัญหา
ของโลกยุคใหม่ ตามรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในปีรายงานเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ในปี 2008 ปรากฏข้อมูลว่า 170 ประเทศก าลังประสบปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดย
บางประเทศเป็นประเทศต้นทางที่มีการน ามนุษย์ในประเทศนั้นออกไปค้า บางประเทศเป็นประเทศ
ทางผ่านที่ที่มีการน ามนุษย์ไปสู่ประเทศ              เปูาหมายที่มีการค้ามนุษย์และบางประเทศเป็น
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ประเทศปลายทางที่มีการการค้ามนุษย์131 ด้วยวิธีการกลไกของการฟอกเงินที่ถูกใช้โดยผู้ก่อ
อาชญากรรมต่างที่จะใช้วิธีการฟอกเงินต่างๆอย่างผสมผสานทั้งในระบบการเงินระหว่างประเทศและ
ระบบการเงินภายในประเทศ ส่งผลให้ผู้เป็นอาชญากรสามารถใช้เงินที่ได้มาจากการกระท าความผิดที่
ผ่านการฟอกเงินแล้วในระบบเศรษฐกิจได้อย่างไม่มีปัญหา อนึ่ง การค้ามนุษย์ (human trafficking) 
เป็นความผิดอาญาอย่างหนึ่งที่มีการกระท าเพ่ือประโยชน์ทางการเพศหรือการบังคับใช้แรงงาน ซึ่งใน
ปัจจุบันถือว่าเป็นเสมือนหนึ่งทาสในยุคใหม่132 

               ประวัติการค้ามนุษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการด าเนินการค้ามนุษย์มาอย่างยาว
นั้น ตั้งแต่สมัยที่ยังมีระบบทาสอยู่ แต่ต่อมาได้มีการยกเลิกระบบทาสในปี ค.ศ.1863 หลังจากนั้นได้มี
การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจมีการขยายตัว ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
ท าให้ลักษณะการค้าทาสแบบเดิมมีการเปลี่ยนแปลงมาสู่การค้ามนุษย์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การค้า
มนุษย์นั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น การค้ามนุษย์มาเพ่ือบังคับใช้แรงงาน (forced labor) การค้า
มนุษย์โดยการท างานใช้หนี้ (debt bondage) การค้ามนุษย์โดยการมีการท าหนังสือยอมตนเป็นทาส 
(document servitude) หรือการค้ามนุษย์เพื่อประโยชน์ทางเพศ (sex trafficking) เป็นต้น โดยกลุ่ม
บุคคลที่เป็นผู้กระท าวามผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่กลายเป็นเสมือนสินค้านั้นก็เป็นกลุ่มบุคคลที่มี
ความเสี่ยงสูงที่จะถูกท าละเมิดในด้านต่างๆมีการใช้ประโยชน์ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นจ านวนมาก ถูก
จ ากัดการเคลื่อนไหว และ สิทธิในความเป็นมนุษย์ถูกริดรอนไป133 

การค้ามนุษย์ในสหรัฐอเมริกาบ่อยครั้งมีการท ากันเป็นองค์กรอาชญากรรมเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์มีการท ากันเป็นโครงข่ายมีการแบ่งแยกหน้าที่ท ากัน และมีผู้ตกเป็นเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์จ านวน
มาก134 มูลค่าของการค้ามนุษย์ในสหรัฐอเมริกามีประมาณ 32 ,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี เมื่อ

                                                           
131 U.S. Department of state, trafficking in Persons Report 3,8,10 (2008). 
132 U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), “Human Trafficking” 

available at 
http://www.ice.gov/human-trafficing/ (5 January 2013).  

133 John T. Picarelli, “Trafficking in persons in Americas: An overview” in Shiro 
Okubo and Lousie Shelly (Editors), Human Security, Transnation Crime and Human 
Trafficking: Asian and Western Perspectives, (New York: Routledge, 2011), pp.180-
181,186-187.  

134 Ibid. pp.187-188. 

http://www.ice.gov/human-trafficing/%20(5
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พิจารณาจากมูลค่าของการค้ามนุษย์ที่มีอยู่ทั้งโลก135ตามรายงานของกระทรวงบริการสาธารณสุขและ
มนุษย์ (The Department of Health and Human Services) แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ระบุว่า มูลค่า
ของการค่ามนุษย์นั้นมีมูลค่าเป็นอันดับสองรองจากการค้ายกเสพติดในโลกทุกวันนี้136 โดยร้อยละ 80 
ของเหยื่อในการค้ามนุษย์เป็นเพศหญิง และในจ านวนดังกล่าวข้างต้นในนั้นกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็ก 137 
เหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์โดยส่วนมากจะถูกบังคับให้ท างานรับใช้บ้านหรืออาศัย ร้านขนมหวาน ไร่
การเกษตร และการค้าบริการทางเพศ รวมตลอดถึงการธุรกิจอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งการเต้นโชว์ลามก 
การถ่ายภาพลามก138  

 ล่าสุดมีข้อมูลระบุว่าในช่วงเวลา 10 ปีนับจาก ปี ค.ศ. 2013 ที่ผ่านมาสถานการณ์การค้า
มนุษย์เพ่ิมขึ้นทั้งในระดับสหรัฐ ระดับมลรัฐ และระดับท้องถิ่น ท าให้ปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้
ครับการตระหนักให้เป็นปัญหาส าคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา139 

 หน่วยงานหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาดูแลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้น คือ ส านักงาน
สืบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation (FBI)) โดยส านักงานสืบสวน
กลางได้ท างานร่วมกับทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับสหรัฐ มลรัฐ และท้องถิ่น ที่จะสืบสวนสอบสวน
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ นอกจากนั้นส านักงานสืบสวนกลางยังได้ร่วมกับกับองค์กรภาคเอกชนให้การ
ช่วยเหลือแก่เหยื่อของการค้ามนุษย์อีกด้วย ทั้งนี้ส านักงานสืบสวนกลางของสหรัฐอเมริกาได้
ด าเนินการเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสิทธิพลเมือง (Civil Rights 
Program) ซึ่งมีเรื่องการค้ามนุษย์เป็นหนึ่งในสี่ของโครงการย่อยในโครงการสิทธิพลเมืองนี้ โดยพบว่า

                                                           
135 Polaris Project Releases the Dirty Dozen: State Rating on Human Trafficking 

Laws and Policy, Polaris Project, http://www.scribd.com/doc/39610734/8-18-10-
Polaris-Press-Release-state-Ratings (last visited March 3, 2013). 

136 Office of Refugree Resettlement, An Office of the Administration for 
Childen & Families, Fact Sheet: Human Trafficking. U.S. Department of Health and 
Human Service, www.acf.hhs.gov/trafficking/about/fact_human.html (last visited 
March 3, 2013) 

137 Ibid. 
138 Ibid. 
139 Bradley W. Orsini, Law Enforcement Considerations for Human Trafficking, 

in Mary C. Burke, Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives, (New York: Edwards 
Brothers, Inc., 2003), p.185. 

http://www.acf.hhs.gov/trafficking/about/fact_human.html
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เรื่องการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่พบเจออยู่ในอัตราร้อยละ 16 จากเรื่องทั้งหมดในโครงการสิทธิ
พลเมือง140 

           ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีมาตรการกฎหมายต่อด้านการค้ามนุษย์เพ่ือที่จะก าจัดการค้า
มนุษย์ให้หมดสิ้นและปกปูองคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ แต่ก็มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายนี้
เพราะขาดหน่วยงานระดับชาติที่จะรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายนี้โดยตรง ท าให้ขาดการ
รวบรวมข้อมูล 

            พ้ืนฐานที่จ าเป็น ท าให้การเข้าถึงการกระท าความผิดค้ามนุษย์และการควบคุมการค้ามนุษย์
กระท าได้โดยยากล าบาก141 แต่อย่างไรก็ตามในต้นปี ค.ศ.2013 จะมีการตั้งศูนย์ในระดับชาติขึ้นมา 
เรียกว่า “The Human Smuggling and Trafficking Center” เพ่ือเป็นที่รวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์อันจะส่งเสริมให้การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากข้ึน142  

ในปี ค.ศ.2000 องค์กรสหประชาชาติได้มีการออกอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (The United Nations Convention Against Transnational 
Organized Crime) และพิธีสารเพ่ือปูองกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและ
เด็ก (The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children) ในปีเดียวกันนั้นประเทศสหรัฐอเมริกามีการตรารัฐบัญญัติคุ้มครองเหยื่อ
จากการค้ามนุษย์ ค.ศ.2000 (The Trafficking Victims Protection Act) เพ่ือเปูาหมายในการจ ากัด
การค้ามนุษย์โดยในกฎหมายนี้ได้มีการก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการที่รัฐจะด าเนินการเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ไว้ในมาตรา 108 ว่า 

(1) รัฐจะก าหนดห้ามไม่ให้การค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆและลงโทษการกระท าต่างๆที่เป็นการค้า
มนุษย ์

(2) ส าหรับการกระท าความผิดต่างๆเกี่ยวกับการบังคับหลอกลวง การบีบบังคับค้ามนุษย์เพ่ือ
ประโยชน์ทางเพศ หรือ กรรีที่เหยื่อการค้ามนุษย์ทางเพศเป็นเด็กเยาว์วัย หรือการค้ามนุษย์ที่

                                                           
140 Ibid, p.186. 
141 U.S. Department of State 2011, Trafficking in Persons Report, p.372  
142 Attorney General’s Annual Report to Congress and Assessment of U.S. 

Government Activities to Combat Trafficking in Persons, Fiscal Year 2009, July 2010, 
p.41 
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เป็นการข่มขืน การลักพาตัว หรือเป็นเหตุท าให้ถึงแก่ความตาย รัฐจะก าหนดความผิดที่มี
บทลงโทษที่เทียบเท่ากับความผิดอาญาร้ายแรงในระดับการใช้ก าลังประทุษร้ายทางเพศ 

(3) ส าหรับการกระท าความผิดในรูปแบบต่างๆเกี่ยวกับการค้ามนุษย์รัฐจะก าหนดความผิดที่มี
โทษที่มีประสิทธิภาพเข้มงวดในการปูองกันและเพียงพอที่จะยับยั้งการกระท าความผิด
ดังกล่าว 

(4) รัฐจะใช้มาตรการต่างๆที่เข้มงวดและยั่งยืนที่จะขจัดรูปแบบต่างๆของการค้ามนุษย์ 

รัฐบัญญัติคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์นี้ มีเจตนารมณ์หลักที่ส าคัญ 3 ประการได้แก่ 
ประการแรก ปูองกันการค้ามนุษย์ที่มาจากต่างประเทศ ประการที่สอง ปกปูองคุ้มครองและช่วยเหลือ
เหยื่อจากการค้ามนุษย์ให้สมารถสร้างชีวิตใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ด้วยการสนับสนุนทั้งจาก
ระดับสหรัฐและระดับมลรัฐ ประการที่สาม ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้วยโทษใน
ระดับสหรัฐที่รุนแรง143 

รัฐบัญญัติคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ค.ศ.2000 เป็นส่วนหนึ่งกฎหมายชุดหนึ่งที่ได้มีการ
ตราขึ้นมาเพ่ือจัดการกับการละเมิดการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ต่างๆและการลักพาตัวเด็ก โดยมีการใช้
มาตรการทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับภายในประเทศด้วยวิธีการที่หลากหลายเพ่ือ
ด าเนินการสู้รบกับปัญหาการค้ามนุษย์ยุคใหม่144 ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการตรากฎหมายอีก
หลายฉบับเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ได้แก่ 

(1) The Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2003 
(2) The Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2005 
(3) The Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2008 

            โดยบรรดากฎหมายเหล่านี้ได้ให้เครื่องมือต่างๆที่จะใช้จัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ทั้ง
การค้ามนุษย์ในระดับระหว่างประเทศและการค้ามนุษย์ในประเทศ กฎหมายดังกล่าวนี้ให้อ านาจ

                                                           
143 Office of Attorney General, The Texas Response to Human Trafficking, 

Report to 81 Legislature, 2008 p.4. 
144 Karen E. Bravo, “Human Trafficking: Global and National Responses to the 

Cries for Freedom” University of Saint Thomas Law Journal, Fall 2008 Volume 6, 
p.140. 
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หน่วยงานของสหรัฐและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐที่จะใช้มาตรการต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมือเพ่ือ
จัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์145  

             ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใช้มาตรการก าหนดรายงานประจ าปีของกระทรวง
ต่างประเทศในแต่ละปี (U.S. State Department’s annual Trafficking in Persons Report (TIP 
Report)) เพ่ือจัดอันดับประเทศต่างๆที่จัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หากประเทศใดไม่
ด าเนินการจัดการที่ดีพอ ก็จะส่งผลให้สภาคองเกสใช้มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศเพ่ือบีบ
บังคับให้ประเทศเหล่านั้นจ าต้องเพ่ิมความเอาใจใส่การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีการด าเนินการ
นี้ผ่านไปได้ 8 ปี นับแต่จากปี ค.ศ. 2000 ได้มีการประเมินผลมาตรการนี้สรุปได้ว่า มาตรการที่ใช้
ดังกล่าวนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกาส่งผลให้ประเทศอ่ืนๆต้องเพ่ิมระดับมาตรฐานในการจัดการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มากยิ่งขึ้น146 

            จากรายงานของกระทรวงการต่างประเทศ (Department of State) ในปี ค.ศ.2011 
ในระดับสหรัฐได้มีการจับกุมผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ถึง 181 คนโดยมีเหยื่อการค้ามนุษย์เพ่ือ
บังคับใช้แรงงานจ านวน 32 คดี และเหยื่อการค้ามนุษย์ทางเพศ 71 คดี147 อนึ่งจากรายงานการวิจัย
พบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาการค้ามนุษย์ในระดับสหรัฐที่มีสัดส่วนมากที่สุดคือการค้ามนุษย์เพ่ือ
ประโยชน์ทางเพศ มีจ านวนถึงร้อยละ 46 ของการค้ามนุษย์ทั้งหมด และกระทรวงยุติธรรมแห่ง
สหรัฐอเมริกาได้มีการฟูองร้องจ าเลย 360 คนที่ท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และศาลได้ลงโทษ
จ าเลยจ านวน 238 คน ในระหว่างปี ค.ศ.2001 ถึงปี ค.ศ.2007148 

            อนึ่ง การค้ามนุษย์ ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีแต่การบังคับใช้กฎหมายเฉพาะในระดับ
สหรัฐเท่านั้นแต่ในระดับมลรัฐ แต่ละรัฐก็มีกฎหมายที่บังคับใช้กับการค้ามนุษย์ เช่นกัน โดยมลรัฐที่มี
สัดส่วนของการค้ามนุษย์มากที่สุดในสหรัฐอเมริกา คือ มลรัฐเท็กซัส โดยเมืองฮุตตันได้ชื่อว่าเป็น
ศูนย์กลาง (hub) ของการค้ามนุษย์เพื่อประโยชน์ทางเพศ149 

                                                           
145 U.S. Department of State, U.S. Law on Trafficking in Persons, available on 

http://www.state.gov/j/tip/laws/index.htm (last visited 24 February 2013) 
146 Id. 
147 U.S. Department of State 2011, Trafficking in Persons Report, p.373  
148 Clawson, et al., Human Trafficking into and Within the United States: A 

Review of the Literature, August 2009. 
149 “Free Our City” from Free Our City Web, available at http://freeourcity.org/  

(5 January 2013). 

http://www.state.gov/j/tip/laws/index.htm
http://freeourcity.org/
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            ส าหรับกฎหมายในสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้กับการค้ามนุษย์นั้น มีทั้งกฎหมายในระดับ
สหรัฐ (federal level) และกฎหมายในระดับมลรัฐของแต่ละรัฐ (state level) โดยในปัจจุบันมลรัฐ
มากว่าครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกามีการตรากฎหมายของมลรัฐก าหนดให้การค้ามนุษย์เป็นความผิดที่มี
โทษทางอาญาแม้โทษนั้นจะไม่หนักเท่ากับกฎหมายที่ตราโดยสหรัฐโดยกฎหมายค้ามนุษย์นี้มี
เปูาหมายที่จะปูองกันและขจัดธุรกิจค้ามนุษย์ที่แฝงตัวมาในรูปของนักท่องเที่ยวและควบคุมนายหน้า
ที่ชักชวนต่างชาติมาแต่งงานกับคนอเมริกัน โดยมีการก าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมก่อนด้วย 

 

3.1.1.1 กฎหมายควบคุมการค้ามนุษย์ ในระดับสหรัฐ (Federal Law) 

 

ใน ค.ศ.1865 รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 ได้กําหนดให้มีการเลิก

ทาส ดังนั้น ในระดับสหรัฐได้มีการตรากฎหมายควบคุมการค้ามนุษย์โดยมีกําหนดไว้ในส่วนที่ 18 ของ

ประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา (Title 18 of the united States Code) มาตรา 1584 

กําหนดให้การบังคับให้บุคคลต้องทํางานโดยไม่สมัครใจไม่ว่าจะโดยวิธีการบังคับอย่างใดๆหรือการทํา

ให้ตกอยู่ในภาวะที่ต้องกลัว (คือ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทําให้บุคคลเชื่อว่าหากหลบหนีหรือไม่ยอม

ทํางานจะได้รับอันตราย) เป็นความผิดอาญา มาตรา 1581 กําหนดให้การบังคับให้คนต้องทํางานใช้

หนี้โดยไม่สมัครใจที่จะทํา (debt servitude) เป็นความผิดอาญา 

         ทั้งนี้ความผิดอาญาในระดับสหรัฐฐานค้ามนุษย์นี้จะมีหน่วยงานระดับสหรัฐอเมริกาที่

รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายนี้ได้แก่ สํานักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) หน่วยงานตรวจ

คนเข้าเมือง (Immigration and Custom Enforcement) และสํานักงานคดีอาญาของกระทรวง

ยุติธรรม (U.S. Department of Justice Civil Rights Division, Criminal Section) 
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          อนึ่ง ในเดือนตุลาคม ค.ศ.2000 ในระดับสหรัฐยังมีการตรากฎหมายเพ่ือคุ้มครองเหยื่อ

จากความผิดฐานค้ามนุษย์ คือ The Trafficking Victims Protection Act (TVPA) of 2000 ที่มีการ

กําหนดความผิดจําคุกอย่างสูงสําหรับผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ จัดให้มีมาตรการปูองกันและ

ช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ตลอดจนมีการกําหนดให้มีการประสานความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องการค้ามนุษย์ กฎหมายนี้อนุญาตผู้เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์

สามารถอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยสามารถยื่นของรับใบอนุญาตในการอยู่ชั่วคราวได้ (T-

Visa) ซึ่งแตกต่างจากสภาพก่อนที่จะมีการประกาศใช่กฎหมายฉบับนี้ โดยก่อนหน้านี้เหยื่อจากการค้า

มนุษย์จะถูกปฏิบัติในฐานะเป็นผู้กระทําความผิดอาญาเพราะเข้าเมืองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

นอกจากนั้น เหยื่อจากการค้ามนุษย์ยังถูกจัดให้สามารถเข้าสู่โครงการคุ้มครองพยานของสหรัฐได้อีก

ด้วย (Witness Protection)150 

 ต่อมาในปี ค.ศ.2003 ได้มีการตรากฎหมายชื่อ the Trafficking Victims Protection 

Reauthorization Act (TVPRA) of 2003 ขึ้นมาแทนที่กฎหมาย TVPA เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ

กฎหมายค้ามนุษย์ โดยมีการจัดหาและจูงใจให้มีการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ ต่อมาในเดือน

ธันวาคม ค.ศ.2008 ได้มีการแก้ไขกฎหมาย TVPRA โดยมีการใช้ถ้อยคําที่มีความชัดเจนในกฎหมาย

กําหนดให้ทั้งผู้ที่สมคบ (conspiracy) ในการค้ามนุษย์และผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการค้ามนุษย์ถือว่า

เป็นผู้กระทํา ความผิด151 

                                                           
150 Bradley W. Orsini, Law Enforcement Considerations for Human Trafficking, 

in Mary C. Burke, Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives, (New York: Edwards 
Brothers, Inc., 2003), p.189. 

151 Ibid, p.190. 
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 เมื่อมีกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยเฉพาะขึ้นมา ทําให้การทํางานของ FBI มีความ

คล่องตัวมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสถิติภายหลังจากมีกฎหมายค้ามนุษย์โดยเฉพาะ ปรากฏว่ามีการ

จับกุมดําเนินคดีการค้ามนุษย์ได้เพ่ิมถึง 2 เท่าตัว จํานวนคนที่ถูกฟูองคดีต่อศาลและศาลมีคําพิพากษา

มีเพ่ิมขึ้นถึง 4 เท่านับจาก ค.ศ.2004 ถึง ค.ศ.2009 นอกจากนี้ ในปี ค.ศ.2010 เจ้าหน้าที่ภาคสนาม

ของ FBI 56 คน ได้เข้าไปมีสืบสวนในกลุ่มที่มีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ถึงจํานวนกว่าร้อย

ละ 70 ของกลุ่มที่มีการระบุทั้งหมด ทั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 60 ของคดีค้ามนุษย์ท่ีมีการดําเนินคดีอยู่152 

 เมื่อย้อนกลับไปพิจารณายังกฎหมายหลักของสหรัฐที่กําหนดความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่

มีการกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐ (U.S.C.) ในส่วนที่ 18 มาตรา 1586 และมาตรา 1589 

– 1594 จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกับกฎหมายในส่วนอ่ืนโดยเฉพาะมีการกําหนดไว้ในมาตรา 1594 

ให้การสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เป็นความผิดด้วย แต่อย่างไรก็ดียังมีกฎหมายอ่ืน 

ๆ ปลีกย่อยอีกที่กําหนดเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์ที่ทําให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องพิจารณาตามกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องดังกล่าวด้วย153 

 

3.1.1.2 กฎหมายควบคุมการค้ามนุษย์ในระดับมลรัฐ (States Law) 

          

มลรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกากว่าครึ่งหนึ่งได้มีการตรากฎหมายกําหนดให้การค้า

มนุษย์เป็นความผิดอาญา เช่น มลรัฐฟลอริด้า มีการตรากฎหมายกําหนดให้การค้ามนุษย์โดยการ

บังคับใช้แรงงานการค้าประเวณี การบังคับให้เป็นทาส เป็นความผิดอาญา หรือมลรัฐคอนเนคติกัต มี

                                                           
152 Ibid, p.191. 
153 Ibid, p.192. 
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การตรากฎหมายห้ามไม่ให้มีการบังคับใช้แรงงาน และกําหนดให้การกระทําการค้ามนุษย์เป็นความผิด

อาญา หรือมลรัฐวอชิงตันมีการตรากฎหมายกําหนดความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไว้เป็นการเฉพาะ

ในปี ค.ศ.2003 หรือล่าสุดมลรัฐแคลิฟอร์เนียมีการตรากฎหมายที่ชื่อว่า “Transparency in Supply 

chains Act” มีเนื้อหาที่กําหนดให้ผู้ค้าปลีกเปิดเผยความพยายามในการขจัดปัญหาการใช้ทาสและ

การค้ามนุษย์จากโซ่อุปทานของตนโดยกฎหมายนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2012 บังคับใช้

กับบริษัทที่ทําการค้าปลีกที่มีรายได้ต่อปีเกินกว่า 100 ล้านเหรียญทั่วโลก และมีรายได้ต่อปีในการขาย

ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเกินกว่า 500,000 เหรียญ 

          ในมลรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นมลรัฐที่มีการค้ามนุษย์มากที่สุดในสหรัฐอเมริกาได้มี

การตรากฎหมายในหลากหลายเรื่องเพ่ือควบคุมจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ กฎหมายหลักที่สําคัญ

ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 20 A 02 (Penal Code Ch. 20A. 02) กําหนดห้ามการค้า

มนุษย์ โดยผู้กระทําผิดจะต้องรับโทษในระดับความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ระดับที่ 2 (second-degree 

felony) และจะถูกยกระดับให้หนักขึ้นเป็นความผิดอาญาอุกฉกรรจ์ระดับที่ 1 (first-degree 

delony) ถ้าการกระทําความผิดนั้นเกี่ยวกับเด็กอายุต่ํากว่า 14 ปี หรือการกระทําผิดเกี่ยวกับการค้า

มนุษย์นั้นเป็นเหตุให้มีความตายเกิดขึ้น ซึ่งกฎหมายมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ.2003 

3.1.1.3 กรณีศึกษากฎหมายการค้ามนุษย์ในมลรัฐเท็กซัส 

 

3.1.1.3.1 สถานการณ์การค้ามนุษย์ในมลรัฐเท็กซัส 

        การค้ามนุษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีการนําเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์จํานวนระหว่าง 

14,500คนถึง 17,500 คนเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละปี โดยมีการนําเหยื่อมาจากประเทศ

แถบเอเชียยุโรปตะวันออก อเมริกากลางและอเมริกาใต้ เหยื่อจากการค้ามนุษย์นี้ส่วนใหญ่ถูกค้าอยู่
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ภายในแต่ละมลรัฐ154 ด้วยลักษณะของแนวชายแดนที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มล

รัฐเท็กซัสจึงกลายเป็นมลรัฐที่มีการค้ามนุษย์มากที่สุดจนได้การขนานนามว่าเป็น “ศูนย์กลางแห่ง

การค้ามนุษย์” (major hub) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 20 ของเหยื่อการค้ามนุษย์ใน

สหรัฐอเมริกามีการเคลื่อนย้ายผ่านมลรัฐเท็กซัสไปสู่มลรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา โยมีการผ่านเมืองที่

สําคัญได้แก่เมืองเอลพาสโซ่ (El Paso) เมืองซานแอนโตนีโอ (San  Antonio) และเมืองฮุตตันอยู่ใน

บัญชีเขตที่มีการค้ามนุษย์อย่างแรง (most intense trafficking jurisdiction)155 คนอเมริกัน

โดยทั่วไปไม่ตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์เท่ากับคนเท็กซัสที่เผชิญกับปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนั้น 

การดําเนินการเก่ียวกับการค้ามนุษย์ในระดับสหรัฐจึงไม่เข้มข้นเท่ากับการดําเนินการของมลรัฐเท็กซัส

ที่เผชิญกับปัญหาการค้ามนุษย์โดยตรง156 

 

3.1.1.3.2 การประสานความร่วมมือของหน่วยงานในระดับสหรัฐ มลรัฐ และ
ท้องถิ่นเพื่อจัดการกับการค้ามนุษย์ 

         ดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ว่า รัฐบัญญัติคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ค.ศ.2000 เป็น

กฎหมายหลักที่สหรัฐใช้ในการดําเนินการกับปัญหาการค้ามนุษย์โดยกฎหมายนี้กําหนดมาตรการต่างๆ

ที่ใช้กับกรณีมีการค้ามนุษย์ รัฐบัญญัติคุ่มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ยังได้ให้อํานาจที่จะมีการเพ่ิม

                                                           
154 Attorney General of  Taxas  Greg Abbott, Attorney General Convenes 

Human Tafficking Prevention, p.11. 
155 Office of the Attorney General, The Texas Response to Human Trafficking, 

Report to 81 Legislature, 2008, p.10. 
156 Stephanie Richard, “State Legislation and Human Trafficking,: Helpful or 

Harmful?” Journal of Law Reform, University of Michigan, Vol 38 (2005), p.447. 
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งบประมาณสําหรับการสืบสวนและการดําเนินคดีเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์157 มีหน่วยงานต่างๆ

เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายนี้จํานวนมาก มลรัฐจึงได้มีการรวบศูนย์หน่วยงานนี้ไว้ในชื่อ 

ศูนย์ปูองกันการค้ามนุษย์แห่งเท็กซัส (The Texas Human Trafficking Prevention Task Force) 

เพ่ือทําให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของการนํากฎหมายระดับสหรัฐ

มาปรับใช้ร่วมกันกับกฎหมายระดับมลรัฐ ตลอดจนกฎหมายท้องถิ่น เพ่ือจัดการบังคับใช้กฎหมายให้

เกิดประสิทธิภาพในการจัดการและดําเนินคดีกับกาค้ามนุษย์ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่158  

         หลังจากมีการประกาศใช้รัฐบัญญัติคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ค.ศ. 2000 รัฐบาล

กลางแห่งสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินโดยออกทุนก่อตั้งให้

ถึง 42 หน่วยเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้เกิดผลอย่าง

จริงจังเป็นรูปธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา159 ในปี ค.ศ. 2004 หน่วยงานสนับสนุนงานยุติธรรม 

(The Bureau of Justice Assistance) ของกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกา ได้สร้างมาตรการจูง

ใจในการให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีการให้งบประมาณเป็น

ก้อนเป็นรางวัลจูงใจให้แก่หน่วยงานที่มีการบังคับใช้กฎหมายกับการค้ามนุษย์ที่เห็นผล 160 ในมล

รฐัเท็กซัสมีหน่วยงานสนับสนุนงานยุติธรรมของสหรัฐตั้งอยู่ถึง 5 หน่วยใน 5 เมือง ได้แก่ เมืองออสติน 

                                                           
157 Office of the Attorney General, The Texas Response to Human Trafficking 

,Report to 81 Legislature, 2008, p.5.  
158 Amy Farrell et., Understanding and Improving Law Enforcement Responses 

to Human Trafficking, N.E.U.I. on Race and Justice, (June 2008), pp. 3-9,  
159 Office of the Attorney General, The Texas Response to Human Trafficking, 

Report to 81 Legislature, 2008 p.5.  
160 Ibid, p.6. 
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เมืองดาลัส/ฟอต์เวิสต์ เมืองเอลพาสโซ เมืองฮุตตัน และเมืองซานโตนิโอ161 โดยในหน่วยสนับสนุนงาน

ยุติธรรมนี้จะมีผู้แทนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับสหรัฐ มลรัฐ และท้องถิ่น มาประจําอยู่ ตัว

อ่างหน่วยงานของรัฐที่ส่งผู้แทนเข้ามาประจําอยู่ในหน่วยงานสนับสนุนงานยุติธรรมนี้ เช่น สํานักงาน

สืบสวนสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation, FBI) สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองและ

ตรวจสินค้า (Immigrations and Customs Enforcement, ICE) สํานักงานอัยการ (the U.S. 

Attorney’s Office) หน่วยงานสนับสนุนการยุติธรรมที่ให้การสนับสนุนนี้นับว่าได้ทําหน้าที่ผลักดันให้

มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ผ่านกระบวนการให้การสนับสนุนด้านการเงินและการ

ประสานงานให้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเห็นได้จากความสําเร็จของการบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์ใน

มลรัฐเท็กซัส162  

 

3.1.1.3.3 การตรากฎหมายของมลรัฐเท็กซัสเพื่อด าเนินการกับการค้ามนุษย์ 

มลรัฐเท็กซัสได้มีการเพ่ิมระดับความเอาจริงเอาจังกับปัญหาการค้ามนุษย์ในปี ค.ศ.

2003 ซึ่งสภาของมลรัฐเท็กซัสได้ตรากฎหมายกําหนดให้การค้ามนุษย์เป็นความผิดอาญา (House Bill 

2096) โดยเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมเข้าไปในประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐเท็กซัสในหมวดที่ 2 -A 

(The Texas Penal Code, Chapter 20A) มาตรา 20A.02(a) ที่มีการกําหนดความผิดเกี่ยวกับการ

ฟอกเงิน กําหนดไว้ว่าบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาเมื่อ (1) ขนส่งบุคคลอ่ืนด้วยเจตนาหรือรู้ว่าการ

ขนส่งบุคคลนั้นเป็นไปเพ่ือการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ หรือ (2) ได้รับผลประโยชน์จากการมีส่วน

                                                           
161 Ibid. 
162 Ibid, p.4. 
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ร่วมที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อ (1) ข้างต้น รวมถึงการได้รับประโยชน์จาก

แรงงานหรือบริการจากบุคคลที่ถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

          ผลจากการที่กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐได้ผลักดันสนับสนุนให้แต่ละมลรัฐ

เอาจริงเอาจังกับปัญหาการค้ามนุษย์ ในปี ค.ศ.2007 สภานิติบัญญัติของมลรัฐเท็กซัสได้ให้ความ

เห็นชอบกฎหมายที่เรียกชื่อว่า The House Bill 1121, Senate Bill 11 และ SCR 90 ซึ่งกฎหมายนี้

ได้กําหนดให้สํานักงานอัยการแห่งมลรัฐ (The Attorney General’s Office, OAG) จัดทํารายงาน

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพ่ือหามาตรการของมลรัฐที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการกับปัญหา

การค้ามนุษย์และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในระดับมลรัฐ 163 ต่อมาในปี 

ค.ศ.2008 สํานักงานอัยการแห่งมลรัฐได้ดําเนินการจัดทํารายงานแล้วเสร็จตามที่ได้รับการมอบหมาย

ประกอบไปด้วยผลการศึกษาถึง 57 หน้าโดยใช้ชื่อว่ารายงานว่า  “การตอบโต้การค้ามนุษย์ของมล

รัฐเท็กซัส” The Texas Response to Human Trafficking) โดยในรายงานฉบับนี้สํานักอัยการแห่ง

มลรัฐได้มีข้อเสนอจํานวน 32 ข้อโดยมีการแยกให้ข้อมูลเสนอตามสิ่งที่รายงานค้นพบ โดยตัวรายงาน

ได้สรุปข้อค้นพบที่สําคัญในปัญหาการบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์ในมลรัฐเท็กซัสในประเด็นใหญ่ๆดังนี้ 

(1) กฎหมายค้ามนุษย์ของมลรัฐเท็กซัสไม่สามารถบังคับใช้กับการค้าที่แพร่หลายในมลรัฐได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

          รัฐบาลในระดับสหรัฐได้สนับสนุนให้มลรัฐตรากฎหมายที่ใช้ต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์ 

โดยมีการเสนอกฎหมายเอกรูป (model law) เพ่ือเป็นตัวอย่างให้มลรัฐนําไปพิจารณาเป็นกฎหมาย

ภายในมลรัฐด้วยมาตรการต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ เพ่ือให้เกิด

                                                           
163 Office of the Attorney General, The Texas Response to Human Trafficking, 

Report to 81 Legislature, 2008 pp.3,9. 
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หลักประกนว่าทั้งกฎหมายสหรัฐและกฎหมายมลรัฐได้ให้ความคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ใน

ระดับเดียวกันในทุกขั้นตอน อัยการแห่งมลรัฐสามารถนําตัวผู้กระทําผิดในฐานค้ามนุษย์ที่เป็นการค้า

มนุษย์เป็นการค้าบริการผู้เยาว์ขึ้นสู่การพิจารณาคดีได้โดยไม่จําต้องพิสูจน์ว่ามีการบังคับข่มขู่ (force) 

การหลอกลวง (fraud) หรือการบีบบังคับ (coercion) ทั้งนี้เพราะในความผิดอาญาในระดับสหรัฐนั้น 

องค์ประกอบความผิดในเรื่องการบังคับข่มขู่ การหลอกลวง หรือ การบีบีบังคับไม่จําต้องมีการพิสูจน์

หากเป็นคดีเก่ียวกับผู้เยาว์164  

สํานักงานอัยการแห่งมลรัฐไม่อาจระบุจํานวนคดีที่ไม่มีการดําเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้

ตามกฎหมายการค้ามนุษย์ในปัจจุบันได้ คดีจํานวนมากเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่มีการระบุว่าเป็นคดี

การค้ามนุษย์เพราะเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดกฎหมายหลายเรื่อง บางคดีผู้กระทําความผิดต่อรองคํารับ

สารภาพ(plea bargain) ทําให้คดีเช่นนี้ถูกจัดประเภทในคดีอ่ืน เหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์จํานวนมากอยู่

ด้วยความกลัวเหน้าที่มลรัฐและหรือผู้ค้ามนุษย์มาเป็นประจักษ์พยานในคดี นอกจากนั้น อัยการยังมี

การตีความกฎหมายที่เก่ียวกับการค้ามนุษย์ที่แตกต่างกัน อัยการในท้องถิ่นเห็นว่ากฎหมายของมลรับ

ในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มีความยากที่จะบังคับใช้ เพราะมีการกําหนดให้ต้องมีการพิสูจน์ให้

เห็นถึงการบังคับขู่ การหลอกลวง หรือการบีบีบังคับในขณะที่การปรับใช้กฎหมายเรื่องอ่ืนกับการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มีความสะดวกและได้ผลในการบังคับใช้กฎหมายมากกว่า165 

ในข้อค้นพบนี้มีข้อเสนอว่า 

1) ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายสําหรับการค้ามนุษย์ที่เป็นการค้าทางเพศใน

กรณีที่เหยื่อเป็นผู้เยาว์ที่อายุต่ํากว่า 18 ปี ให้เป็นความผิดอาญาในตัวเอง (per se) โดยไม่

                                                           
164 Ibid, p.34. 
165 Ibid, pp.34-35. 
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จําต้องพิสูจน์ว่ามีการข่มขู่ การหลอกลวง หรือการบีบบังคับ ซึ่งหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติม

บทบัญญัติตามที่เสนอนี้ จะช่วยทําให้การดําเนินคดีการค้ามนุษย์ที่เป็นผู้เยาว์เพ่ือประโยชน์

ทางเพศ อัยการไม่จําต้องพิสูจน์ถึงการข่มขู่ การหลอกลวง หรือการบีบบังคับ อันจะทําให้

การบังคับใช้กฎหมายการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพ166 

2) ควรจัดให้มีการประชุมเจ้าพนักงานสอบสวนและอัยการที่เกี่ยวข้องกับคดีการค้ามนุษย์ เพ่ือ

กําหนดแนวทางที่ดีที่สุดที่จะดําเนินการภายใต้กฎหมาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ

องค์กรอาชญากรรมเก่ียวกับการค้ามนุษย์167 

3) พิจารณาข้อแนะนําจากคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาของสภาผู้แทนมลรัฐ

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์168 

 

(2) กฎหมายของมลรัฐเท็กซัสจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีความเข็มแข็งในการ

ด าเนินคดีค้ามนุษย์และให้มีมาตรการที่จ าเป็นส าหรับการคุ้มครองเหยื่อที่ เกิดจากการค้า

มนุษย์ 

ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในมลรัฐเท็กซัสจะได้ดําเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์ที่เป็น

การบังคับกฎหมายระดับสหรัฐอย่างต่อเนื่อง แต่กรอบความการทํางานนี้จําต้องให้มีการดําเนินคดี

การค้ามนุษย์ตามกฎหมายภายในของมลรัฐด้วยอย่างไร้รอยต่อ อัยการของมลรัฐไม่ควรที่จะห้ามไม่ให้

เหยื่อที่เป็นผู้ถูกกระทําในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติที่จะเข้าถือประโยชน์หรือ

การคุ้มครองที่มีการให้โดยรัฐบาลในระดับสหรัฐ อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบความผิดของการค้า

มนุษย์ในระดับมลรัฐจะต้องมีการปรับปรุงใหม่ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้โดยกฎหมาย

ในระดับสหรัฐ กฎหมายทั้งในระดับสหรัฐและมลรัฐจักต้องมีการปรับใช้ให้สอดคล้องต้องกันเพ่ือ

จัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์เพ่ือดําเนินคดีในฐานการค้าค้ามนุษย์ ถ้าอัยการได้รับการสนับสนุนให้มี

                                                           
166 Ibid, p.35. 
167 Ibid. 
168 Ibid. 
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การใช้กฎหมายมลรัฐเพ่ือดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์และจัดการยุติการค้ามนุษย์ การบังคับใช้กฎหมาย

ค้ามนุษย์จะมีประสิทธิภาพ เพ่ือดําเนินการดังกล่าวนี้ กฎหมายของมลรัฐเท็กซัสจะต้องมีการแก้ไข

ตามประเด็นต่างๆดังจะกล่าวต่อไปนี้169 

(2.1) การลดทัวร์ที่มาเพื่อการค้าบริการทางเพศโดยเด็กเป็นกุญแจส าคัญที่จะลดความ

ต้องการส าหรับการค้ามนุษย์เพื่อกิจกรรมทางเพศ 

            ทัวร์จัดขึ้นเพ่ือใช้บริการทางเพศเด็ก (child sex tourism ) เป็นปัญหาระหว่าง

ประเทศและเป็นการเติมเชื้อแห่งความต้องการในการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กเพ่ือ กิจกรรมทางเพศ มีการ

จัดทัวร์เพื่อท่องเที่ยวในต่างประเทศเพ่ือใช้บริการทางเพศจากเด็ก ผู้ประกอบกิจการทัวร์เพ่ือท่องเที่ยว

ในต่างประเทศเพ่ือใช้บริการทางเพศจากเด็ก ผู้ประกอบกิจการทัวร์จะจัดทัวร์เพ่ือนําลูกทัวร์ไป

ท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยมีการเชิญชวนที่ชัดเจนว้เป็นทัวร์เพ่ือร่วมกิจกรรมทางเพศกับเด็ก ในกฎ

มายระดับสหรัฐกําหนดให้การดําเนินการดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความผิดตามกฎหมายสหรัฐ และได้มี

การสนับสนุนให้มลรัฐกําหนดให้การกระทําดังกล่าวเป็นความผิดในกฎหมายมลรัฐด้วย แต่ในมล

รัฐเท็กซัสไม่ได้มีการกําหนดให้ต้องมีการได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการทัวร์ ดังนั้น หากมีการจัด

ทัวร์เพ่ือใช้บริการทางเพศเด็กในประเทศ อัยการก็ไม่อาจดําเนินคดีกับผู้จัดการทัวร์ที่รับรู้ถึงการพา

ทัวร์ไปเพื่อกิจกรรมทางเพศกับเด็กในต่างประเทศได้170 

           ในค.ศ. 2007 มลรัฐวอชิงตันได้มีการตรากฎหมายห้ามการโฆษณาการท่องเที่ยว

เพ่ือเปูาหมายกิจกรรมทางเพศกับผู้เยาว์ โดยถือว่าเป็นความผิดอาญาถ้าบุคคลใดรู้ว่าการเขาหรือ

เสนอขายการบริการทัวร์ที่ดําเนินการเพ่ือมุ่งหมายที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศกับผู้เยาว์ 

                                                           
169 Ibid. 
170 Ibid, p.36. 
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นอกจากนั้น มลรัฐฮาวายและมลรัฐนิวยอร์คยังได้มีการตรากฎหมายในทํานองเดียวกับมลรัฐวอชิงตัน 

ในขณะทีม่ลรัฐเท็กซัสไม่มีกฎหมายที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น อัยการแห่งมลรัฐเท็กซัสจึงขาด

บทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยเฉพาะที่จะเอาผิดกับบริษัทท่องเที่ยวที่จัดให้มีการทัวร์ต่างประเทศเพ่ือ

กิจกรรมทางเพศกับผู้เยาว์171 

         เด็กในมลรัฐเท็กซัส ในประเทศสหรัฐ และในโลกจึงกลายเป็นสิ่งที่มีค่าในสายตาของ

นักล่า และอาชญากรผู้ได้รับประโยชน์จากการค้าบริการทางเพศกับผู้เยาว์ กฎหมายของมลรัฐที่ใช้อยู่

ไม่ได้กําหนดให้การจัดการท่องเยาว์ต่างประเทศเพ่ือกิจกรรมทางเพศกับผู้เยาว์เป็นความผิดอาญา 

ดังนั้นอัยการมลรัฐเท็กซัสจึงไม่มีอํานาจที่จะไปดําเนินคดีกับการกระทําดังกล่าวได้172 

ในข้อค้นพบนี้ มีข้อเสนอว่า 

1) กําหนดให้การจัดทัวร์เพ่ือการใช้บริการทางเพศผู้เยาว์ (child sex tourism) เป็นความผิด

อาญาในมลรัฐเท็กซัส173 

2) ห้ามไม่ให้มาการโฆษณาหรือดําเนินการจัดทัวร์เพ่ือการใช้บริการทางเพศผู้เยาว์174 

3)  ส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพระหว่างมลรัฐเท็กซัสกับ

รัฐบาลของประเทศเม็กซิโกและมลรัฐของประเทศเม็กซิโกที่มีแนวชายแดนติดกับมลรัฐเท็ก

ซัส ตลอดจนประเทศอ่ืนๆ เพ่ือจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์โดยทั่วไปและการจัดทัวร์เพ่ือ

การใช้บริการทางเพศผู้เยาว์175  

                                                           
171 Ibid. 
172 Ibid. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
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(2.2) มลรัฐเท็กซัสขาดกฎหมายห้ามไม่ให้มีการขนส่งเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่ผู้

บังคับใช้กฎหมายในมลรัฐไม่สมารถด าเนินการสอบสวนและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดที่

เคลื่อนย้ายเหย่ือการค้ามนุษย์จากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง 

        กฎหมายปัจจุบันของมลรัฐเท็กซัสที่กําหนดให้การขนส่งเป็นความผิดกําหนดไว้ในประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 20.05 มุ่งเปูาหมายไปที่ผู้กระทําความผิดซึ่งขนส่งส่งบุคคลด้วยวิธีการที่จะ

เป็นอันตรายต่อบุคคลที่มีการขนส่งนั้น อันทําให้ความเสี่ยงในการที่จะได้รับอันตรายแก่กายหรือชีวิต

จากการขนส่งนั้นเป็นองค์ประกอบความผิดอาญาที่สําคัญ ดังนั้น องค์กรประกอบความผิดเกี่ยวกับ

อันตรายแก่กายหรือชีวิตจากการขนส่งควรได้รับการแก้ไขยกเลิกไป เพ่ือให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้

กฎหมายสมารถที่จะใช้ความผิดฐานขนส่งเหยื่อค้ามนุษย์จัดการกับผู้กระทําความผิดได้ โดย

พยานหลักฐานที่จะใช้พิสูจน์ว่ามีการขนส่งเหยื่อการค้ามนุษย์ เช่น ใบเสร็จค่าพักโรงแรม สําเนาการใช้

บัตรเครดิต และข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องเป็นต้น176 

เพ่ือทําให้การดําเนินคดีเกี่ยวกับการขนส่งเหยื่อการค้ามนุษย์สามารถดําเนินการได้ ควรที่จะมีการ

นิยามการขนส่งเหยื่อการค้ามนุษย์ว่า (1) การเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งหรือ (2) 

การจัดการให้การเคลื่อนย้ายจากสถานที่ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งบุคคลเพื่อประโยชน์ทางการเงิน ส่วน

องค์ประกอบความผิดอ่ืนที่กําหนดว่าผู้ต้องสงสัยจะต้องมีเจตนาที่จะปกปิดการกระทําที่ เป็นความผิด

ควรจักต้องมีการแก้ไขยกเลิกไป โดยกฎหมายนี้จําเป็นที่จะต้องมีการแสดงให้เห็นว่าการขนส่งเหยื่อ

การค้ามนุษย์นั้นโดยสภาพก็เป็นไปเพื่อนําเหยื่อการค้ามนุษย์นั้นไปใช้แรงงานหรือบริการ177 

ในข้อค้นพบนี้ มีข้อเสนอว่า 

                                                           
176 Ibid. 
177 Ibid. 
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1) แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐเพ่ือให้สามารถดําเนินคดีกับการค้ามนุษย์ได้

โดยสะดวก178 

2) แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐมาตรา 20.05 เพ่ือตัดองค์ประกอบความผิด

ของการขนส่งเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่ว่าจะต้องทําให้เหยื่อนั้นตกอยู่ในอันตรายแก่กายหรือ

ชีวิต179 

 

(2.3) การกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์บ่อยครั้งที่มีการด าเนินคดีในข้อหาอ่ืนที่มีอัตราโทษที่

ต่ ากว่าก าหนดไว้ส าหรับความผิดฐานค้ามนุษย์ 

 ผลการวิจัยทําให้เห็นว่าความผิดฐานค้ามนุษย์นั้นมิใช่ข้อหาที่จะดําเนินคดีเสมอไปในระดับ

มลรัฐ และอัยการมักจะใช้ข้อหาอ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญาแห่งมลรัฐเท็กซัสดําเนินคดีกับผู้ค้า

มนุษย์โดยมีการนําข้อหาต่างๆที่มีอัตราโทษต่ําไล่ดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ไปจนถึงความผิดที่มีอัตรา

โทษสูงให้ในทางปฎิบัติแม้ผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ถูกจับกุม แต่ก็ปรากฏว่าถูกถูกดําเนินคดีโดย

การตั้งข้อหาในความผิดฐานอ่ืน เช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศกับผู้เยาว์ เป็นต้น ในขณะที่อัตราโทษของ

ความผิดฐานค้ามนุษย์นั้นเป็นความผิดที่ร้ายแรงมีอัตราโทษสูง จึงควรที่จะต้องมีการบังคับใช้ความผิด

ฐานค้ามนุษย์อย่างจริงจังโดยเฉพาะเมื่อข้อเท็จจริงแห่งการกระทําเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ที่มี

หลักฐานเพียงพอ180 

ในข้อค้นพบนี้ มีข้อเสนอว่า 

                                                           
178 Ibid. 
179 Ibid 
180 Ibid. p.37. 
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1) ศึกษาขอบเขตของทาสําหรับการฝุาฝืนความผิดฐานอ่ืนที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมาย

อาญาของมลรัฐที่มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับความผิดฐานค้ามนุษย์ที่มีการกําหนดไว้181 

2) ควรมีการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอายาของมลรัฐเพ่ือให้เปิดโอกาสสําหรับให้มี

การบงัคับใช้ความผิดฐานค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นได้โดยสะดวก182 

3) พิจารราข้อแนะนําจากคระกรรมาธิการเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาของสภาผู้แทนมลรัฐ

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์183 

(2.4) ในช่วงที่ผ่านมาหลายปี การยึดและริบทรัพย์สินเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของ

เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย 

           เจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายการยึดและริบทรัพย์สินเป็นเครื่องมือในการจัดการ

กับองค์กรอาชญากรรม และที่สําคัญ คือเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายสามารถแปลงทรัพย์สินที่ยึด

และริบทรัพย์ได้นั้นเป็นเงินทุนเพ่ือใช้ในการสอบสวนและดําเนินคดี องค์กรอาชญากรรมนั้นมักจะมี

การดําเนินการที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์นั้นสามารถสร้างผลกําไรได้ไม่น้อย

ไปกว่าการค้ายาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ การค้ามนุษย์มักจะมีการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ มีการ

โอนถ่ายเงินจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะโอนไปยังประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมาย

เกี่ยวกับการเงินที่ไม่เข้มงวด184 

ในข้อค้นพบนี้ มีข้อเสนอว่า 

1) ดําเนินการให้ผู้กระทําผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้อยู่ ในฐานความผิดที่สามารถ

ดําเนินการยึดทรัพย์หรือริบทรัพย์ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาแห่งมล

รัฐเท็กซัส185 

                                                           
181 Ibid. 
182 Ibid. 
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 Ibid. 
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2) ควรมีการดําเนินการแก้ไขบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาแห่งมลรัฐเท็กซัสส่วนที่ 

59 ที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณาคดีอาญาเพ่ือที่จะให้สามารถจัดสรรทรัพย์สินที่ได้จากการยึด

ทรัพย์มาใช้อย่างเหมาะสม เช่น ใช้เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อการค้ามนุษย์ เป็น

ต้น186 

(2.5) ไม่มีกฎหมายให้อ านาจที่จะด าเนินการกับองค์กรธุรกิจที่ใช้แรงงานหรือบริการที่มี

การตัดสินว่าค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาด 

  กิจการธุรกิจจํานวนหนึ่งในมลรัฐเท็กซัสมีความชัดเจนว่าอาจรู้และเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 

โดยเป็นผู้ที่บังคับใช้แรงงานหรือบริการ ซึ่งเมื่อมีการดําเนินคดีกับธุรกิจนั้นเกี่ยวกับความผิดฐาน

การค้ามนุษย์ธุรกิจนั้นตามกฎหมายของมลรัฐเท็กซัสในปัจจุบันยังคงสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ 

โดยถ้าบุคคลที่มีอํานาจในการควบคุม (controlling person) ดําเนินการขององค์กรธุรกิจได้ตัดสินว่า

กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ องค์กรธุรกิจนั้นอาจได้รับการอนุมัติให้มีการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ

หรือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดในโทษปรับทางอาญา187 

  ในปัจจุบันไม่มีกลไกใดที่จะให้มีการแจ้งไปยังเลขาธิการมลรัฐ (Secretary of State’s 

Office หรือบางครั้งมีการแปลว่า “กระทรวงมหาดไทย”) เกี่ยวกับคําตัดสินสุดท้ายของคดีค้ามนุษย์

ทั้งๆท่ีในปัจจุบันกฎหมายก็ให้อํานาจเลขาธิการมลรัฐที่จะสั่งให้มีการยุบหรือปรับโครงสร้างขององค์กร

ธุรกิจได้ในกรณีที่องค์ธุรกิจนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอาญา188 

ในข้อค้นพบนี้ มีข้อเสนอว่า 

1) ควรมีการแก้ไขกฎหมายของเท็กซัสให้องค์กรธุรกิจที่บุคคลที่มีอํานาจในการควบคุม

หรือบุคคลที่ทําการเพ่ือธุรกิจนั้น ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์ องค์กรธุรกิจจักต้องรับผิดใน

โทษทางอาญาด้วย189 

                                                           
186 Ibid. 
187 Ibid. 
188 Ibid, p.39. 
189  Ibid. 
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2) กําหนดนิยามศัพท์คําว่า “ผู้มีอํานาจควบคุม” (controlling person) ดําเนินการ

องค์กรธุรกิจเกี่ยวกับการค้ามนุษย์190 

3) กําหนดให้อัยการต้องมีการแจ้งไปยังเลขาธิการมลรัฐภายใน 30 นับแต่มีคําตัดสินอัน

ถึงท่ีสุดในคดีมนุษย์191 

4) ถ้าองค์กรธุรกิจถูกยุบเลิกเพราะเหตุเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ มลรัฐจะต้องเพิกถอน

ใบอนุญาตต่างๆที่มีการอนุญาตไปแล้วจากหน่วยงานต่างๆของมลรัฐตลอดจนทรัพย์สินขององค์กรที่

ถูกยุบนั้นจะต้องถูกยึดด้วย192 

(2.6) มลรัฐเท็กซัสไม่มีกฎหมายก าหนดให้ผู้กระท าความผิดค้ามนุษย์ต้องรับผิดทางแพ่ง 

           ปัจจุบัน มีเพียงความรับผิดทางอาญาและการเยียวยาเท่านั้นสําหรับการค้ามนุษย์ใน

มลรัฐเท็กซัสจึงควรที่จะต้องให้ความรับผิดนี้ขยายไปถึงความรับผิดทางแพ่งหรือการเยียวยาทางแพ่ง

ด้วย กฎหมายควรให้อํานาจแก่มลรัฐหรือเหยื่อผู้เสียหายที่จะต้องฟูองร้องเรียกค่าเสียหายจากการ

บาดเจ็บจากการกระทําความผิดอาญาค้ามนุษย์193 

            ในมลรัฐอาริโซน่า เมื่ออัยการดําเนินคดีอาญาฐานค้ามนุษย์ ก็มีกฎหมายให้อํานาจ

ในการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ด้วย หรือผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ก็สามารถเรียก

ค่าเสียหายทางแพ่งได้โดยกฎหมายของมลรัฐอาริโซน่าจะกําหนดเป็นหลักไว้ว่า บุคคลที่ได้รับความ

เสียหายจากการกระทําความผิดอาญาต่างๆสามารถเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้ด้วย มลรัฐอาริโซน่า

ประสบความสําเร็จของการกําหนดให้ต้องมีความรับผิดทางแพ่งด้วย เพราะทําให้องค์กรอาชญากรรม

ที่กระทําความผิดค้ามนุษย์ต้องรับผิดทางแพ่ง ทําให้เปูาหมายในการกระทําความผิดเพ่ือสะสม

ทรัพย์สินม่สามารถบรรลุผลได้194 

                                                           
190 Ibid 
191 Ibid. 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
194 Ibid. pp.39-40. 
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          กฎหมายของมลรัฐอาริโซน่านั้นกําหนดให้มีการเรียกค่าเสียหายได้ถึง 3 ส่วนสําคัญ

สําหรับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์คือ ความเสียหายต่อเหยื่อที่ถูกกระทําค้ามนุษย์ 

ค่าธรรมเนียมศาล และค่าธรรมเนียมอัยการ นอกจากนั้นยังให้มีการยึดทรัพย์ของผู้กระทําความผิด

เพ่ือใช้ในการชําระค่าเสียหายด้วย ทั้งนี้กฎหมายนี้กําหนดอายุความในการเรียกร้องค่าเสียหายไว้ยาว

ถึง 7 ปี โดยมีมาตรฐานในการพิสูจน์พยานหลักฐานในหลัก พยานหลักฐานที่มีน้ําหนักมากกว่า 

(preponderance of evidence) เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายของมลรัฐเท็กซัสในความรับผิดทาง

แพ่ง พบว่า มีการกําหนดอายุความไว้เพียง 5 ปี สําหรับความผิดฐานข่มขืน (sexual assault) การ

กระทําความผิดทางเพศท่ีต่อเนื่องที่กระทําต่อเด็กหรือผู้เยาว์อนึ่ง ความรับผิดทางแพ่งในกรรีมีกระทํา

ความผิดค้ามนุษย์ท่ีเรียกร้องต่อผู้กระทําความผิด จะต้องไม่ตัดการดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายมลรัฐ

และกฎหมายสหรัฐ นอกจากนั้น ค่าเสียหายทางแพ่งที่มีการเรียกร้องนี้จะต้องเป็นเพียงส่วนเสริม

เพ่ิมเติมเท่านั้น แต่ไม่ถือว่าเป็นการเยียวยาความเสียหายทั้งหมด195 

ในข้อค้นพบนี้ มีข้อเสนอว่า 

1) มลรัฐเท็กซัสควรมีบทบัญญัติในกฎหมายให้มีความรับผิดทางแพ่งเมื่อมีการกระทํา

ความผิดอาญาเกิดขึ้น เพ่ือใช้ดําเนินการกับองค์กรที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์196 

2) กฎหมายที่ให้ความรับผิดทางแพ่งเมื่อมีการกระทําความผิดอาญาควรมีการกําหนดอายุ

ความเรียกร้องไว้ 7 ปี และบัญญัติให้ชัดเจนว่าค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องหรือได้รับตาม

กฎหมายนี้เป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้น ไม่ถือว่าความเสียหายทั้งหมดได้รับการเยียวยาไป

แล้ว อีกท้ังให้มลรัฐสมารถดําเนินการเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้กระทําความผิดฐาน

ค้ามนุษย์ในนามของเหยื่อการค้ามนุษย์ได้ด้วย197 

(3) การชดใช้เยียวยาเหยื่อการค้ามนุษย์โดยการชดเชยการสูญเสียแรงงานและค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นของเหยื่อการค้ามนุษย์ 

                                                           
195 Ibid. p.40. 
196 Ibid. 
197 Ibid. 
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          การชดใช้เยียวยาให้แก่เหยื่อการค้ามนุษย์เป็นสิ่งสําคัญ เพราะอาชญากรรมมิได้แต่

เพียงเป็นการละเมิดต่อกฎหมายของมลรัฐเท่านั้น แต่ยังเป็นการทําร้ายเหยื่อผู้บริสุทธิ์อีกด้วย ประเด็น

นี้ได้รับการพิจารณาในมลรัฐเท็กซัสในสองถึงสามปีที่ผ่านมาว่าสมควรจะมีการบังคับให้มีการชดใช้

เยียวยาหรือไม่โดยปกติโจทก์ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะฟูองเรียกค่าเสียหายได้ แต่ก็มี

ข้อจํากัดในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่จําเป็นในการดําเนินคดี ต่างไปจากอัยการที่สามารถเข้าถึงข้อมูล

ต่างๆ เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้เช่นใครเป็นผู้ซื้อรถ ซื้อบ้าน ซื้อเครื่องเพชร หรือ ทรัพย์สินอ่ืนๆเป็นต้น 

จากเงินที่ได้มาจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการของเหยื่อการค้ามนุษย์ การชดเชยใช้เยียวยาจะ

เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้ตกเป็นเหยื่อได้รับการเยียวยาความเสียหายทางการเงินที่เสียไป รายงานการ

วิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีการเสนอให้ชดใช้เยียวยาทั้งทางด้านทรัพย์สินและสุขภาพร่างกายของเหยื่อ

การค้ามนุษย์ที่ได้รับจากการค้ามนุษย์ทั้งนี้ ในมลรัฐเท็กซัสไม่ได้มีการเยียวยาการค้ามนุษย์อย่าง

เต็มที่198 

(3.1) การชดใช้เยียวยาให้แก่เหยื่อการค้ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่บังคับให้ต้องมีการกร าตาม

กฎหมายมลรัฐ แต่เป็นสิ่งที่บังคับให้ต้องด าเนินการตามกฎหมายระดับสหรัฐ 

 ภายใต้กฎหมายของมลรัฐเท็กซัสการชดใช้เยียวยาให้แก่เหยื่อจากการกระทําความผิดอาญา

เป็นดุลยพินิจ (discretionary) ที่จะดําเนินการหรือไม่ดําเนินการ ก็ได้ โดยมีการกําหนดไว้ในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารราความอาญาแห่งมลรัฐเท็กซัส มาตรา 42.037 กําหนดไว้ว่า การชดใช้เยียวยาอาจ

มีการจ่ายให้แก่เหยื่อสําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการกระทําความผิดอาญาและ

ศาลมีดุลพินิจที่จะมีตําสั่งให้ผู้กระทําผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนสําหรับเหยื่อ199  

ดังนี้แล้วจะเห็นได้ว่าเหยื่อการค้ามนุษย์ผู้ที่จําต้องได้รับการรักษาพยาบาลหรือต้องมี

ค่าใช้จ่ายอ่ืนอยู่ภายใต้เงื่อนไขอาจได้ค่าสินไหมทดแทนหรืออาจไม่ได้ค่าสินไหมทดแทนเยียวยาความ

เสียหายก็ได้นอกจากนั้น แม้ว่าเหยื่อการค้ามนุษย์จะยื่นเรื่องค่าชดเชยแรงงานต่อคณะกรรมการ

                                                           
198 Ibid, pp.40-41 
199 Ibid, p.41. 
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แรงงานแห่งมลรัฐเท็กซัส แต่กระบวนการนี้หาได้ให้หลักประกันที่มั่นคงว่ าจะมีการจ่ายค่าชดเชย

ดังกล่าวให้แก่เหยื่อการค้ามนุษย์ไม่200 

เหยื่ออาชญากรรมอาจอยู่ในเงื่อนไขที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหายได้ โดย

ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากแหล่งอ่ืนใด ศาลสามารถสั่งให้มีการเยียวยาได้ การค้ามนุษย์

เป็นกิจการที่ก่อให้เกิดผลกําไรอย่างมาก ผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ส่วนใหญ่จึงมีทรัพย์สินที่มีค่า

จํานวนมากที่จะถูกยึดและริบได้ แต่อย่างไรก็ดี เป็นการยากสําหรับเหยื่อการค้ามนุษย์ที่จะได้รับการ

เยียวยาความเสียหายในปัจจุบันหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีความร่วมมือกันในคดีค้ามนุษย์มีการ

จัดสรรแบ่งปันทรัพย์สินที่ยึดหรือริบมาจากผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ในระหว่างกันเอง เงินหรือ

ทรัพย์สินที่รัฐยึดมาจากผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์จะมีส่วนเยียวยาเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้หาก

ตัวผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ไม่ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้เหยื่อโดยตรง ตลอดจนเงิ นหรือ

ทรัพย์สินที่ยึดมาได้เหล่านั้นจะถูกนํามาเป็นทุนในการจัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือช่วยเหลือเหยื่อค้า

มนุษย์201  

ในข้อค้นพบนี้ มีข้อเสนอแนะว่า 

1) กําหนดไว้ในกฎหมายของมลรัฐให้จําเลยในคดีค้ามนุษย์ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยา

ให้แก่เหยื่อจากการค้ามนุษย์ ในขณะเดียวกันก็กําหนดไว้ในกฎหมายให้อํานาจรัฐที่จะเรียกค่าสินไหม

ทดแทนในนามของเหยื่อจากการค้ามนุษย์ต่อผู้กระทําความผิด202 

2) กําหนดให้มีการคํานวณจ่ายค่าแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทนเยียวยาความ

เสียหายที่เหยื่อการค้ามนุษย์ได้รับ ในกรณีที่ไม่ได้รับการชดเชยค่าแรงงานจากหน่อยงานของรัฐอ่ืน 

ทั้งนี้ประมวลกฎหมายแรงงานแห่งมลรัฐเท็กซัสและอันตราค่าแรงงานขั้นต่ําที่กําหนดในระดับสหรัฐ

ควรจะต้องถูกใช้เป็นอัตราในการคํานวณค่าแรงงาน203 

                                                           
200 Ibid. 
201 Ibid. 
202 Ibid. 
203 Ibid. 
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3) กําหนดให้ค่าสินไหมทดแทนทีจะเยียวยาให้แก่เหยื่อการค้ามนุษย์ ให้ครอบคลุมค่า

รักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับร่างกายหรือจิตใจ ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการ

เดินทาง ค่าท่ีพักชั่วคราว และค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก และค่าทนายความ204 

4) ควรมีการนําเสนอให้มีการพิจารณาที่จัดสรรทรัพย์ที่ยึดได้จากการค้ามนุษย์ไปยัง

หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม205 

(3.2) เหยื่อการค้ามนุษย์เป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเงินทุนของมลรัฐและ

สหรัฐ ในกรณีที่ไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาจากแหล่งอ่ืน 

ภายใต้กฎหมายระดับสหรัฐ เหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติจะไม่สามารถได้รับการ

ช่วยเหลือจากกองทุนของรัฐบาลสหรัฐจนกว่าเหยื่อการค้ามนุษย์นั้นจะได้รับการรองรับจากกระทรวง

บริการสาธารณะสุขและมนุษย์ ( The Department of Health and Human Services) เหยื่อจาก

การค้ามนุษย์จะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้ข้อมูลประกอบการที่จะ

ได้รับการพิจารณารับรอง เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในระดับสหรัฐจะต้องเป็นผู้ยื่นเอกสารเพ่ือให้มี

การรับรองเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติ ทั้งนี่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในกระบวนการยื่นเอกสาร

เพ่ือให้มีการรับรองโดยกระทรวงบริการสาธารณะสุขและมนุษย์นี้ใช้เวลาประมาณ 8 เดือนหรือ

มากกว่านั้น โดยเมื่อได้รับการรับรองแล้ว ความช่วยเหลือจะกระทําผ่านทางองค์กรพัฒนาเอกชน 

(NGOs) ซึ่งจะทําให้เหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติ นั้นมีสิทธ์ได้รับการดูแลในเรื่องอาหารหาร

กินและการรักษาพยาบาล อย่างไรก็ดีกระบวนการที่จะให้มีการรับรองข้างต้นนี้จะไม่นํามาใช้กับเหยื่อ

                                                           
204 Ibid, pp.41-42. 
205 Ibid, p.42 
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ที่เป็นคนสัญชาติอเมริกัน อนึ่ง เหยื่อการค้ามนุษย์ในระดับมลรัฐต้องเป็นผู้ที่เข้าใจเงื่อนไขที่จะได้รับ

การดูแลในด้านการรักษาพยาบาล อาหารการกิน ตามท่ีมลรัฐจัดให้206 

ภายหลังจากเหยื่อการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือแล้ว เหยื่อการค้ามนุษย์จําต้องได้รับที่พัก

อาศัย อาหาร เสื้อผ้า และการรักษาพยาบาล สําหรับเหยื่อการค้ามนุษย์ชาวต่างชาติจะถูกจัดสถานะ

ให้เป็นผู้ลี้ภัย ในขณะที่เหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นคนอริเมกันจะถูกจัดเข้าสู่โปรแกรมการให้ความ

ช่วยเหลือของมลรัฐ207 

ถ้าเหยื่อการค้ามนุษย์ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการช่วยเหลือจาก คณะกรรมการบริการ

สาธารณะสุขและมนุษย์ (Texas  Health  and Human  Services  Commission, HHSC) แต่

เหยื่อดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากโครงการชดเชยค่าสินไหมทดแทน

แก่เหยื่ออาชญากรรม  (Texas  Crime Victims’ Compensation Program, CVC) โดยสํานักงาน

อัยการแห่งเท็กซัส (Taxas  Office of the Attorney General, OAG) จะเป็นผู้ดําเนินการให้ทุก

แหล่งที่จะจ่ายค่าช่วยเหลือแก่เหยื่อการค้ามนุษย์จ่ายความช่วยเหลือดังกล่าว โดยกฎหมายแล้ว

กองทุนหรือโครงการเหล่านี้จะเป็นแหล่งสุดท้ายที่จะให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เหยื่อการค้ามนุษย์

ไม่ได้รับการชดใช้ค่าเยียวยาจากแหล่งอื่น และการให้ความช่วยเหลือนี้ก็หาได้เป็นการชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนทั้งหมดทั้งปวงให้แก่เหยื่อกฎหมายของเท็กซัสกําหนดให้ผู้กระทําความผิดชอบหลักในการ

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เหยื่อการค้ามนุษย์ และต้องรับผิดชอบในการชดใช้เงินคืนให้แก่บรรดา

โครงการหรือกกองทุนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อการค้ามนุษย์ด้วย โดยให้เป็นดุลพินิจของ

ศาลที่จะจ่ายให้จําเลยในคดีค้ามนุษย์ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กองทุนหรือให้โครงการที่ให้ความช่วยเหลือ

                                                           
206 Ibid. 
207 Ibid. 
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แก่เหยื่อการค้ามนุษย์ นอกจากนั้นยังมีโครงการให้ความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ที่ดําเนินการโดย

ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมลรัฐ แต่ก็ไม่มีกลไกได้ที่จะบังคับให้ผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ต้อง

จ่ายเงินคืนให้แก่โครงการดังกล่าว208 

ในข้อค้นพบนี้ มีข้อเสนอแนะว่า 

1) ศึกษาความเป็นไปได้ของรายงานของคณะกรรมการบริการสาธารณะสุขและมนุษย์แห่ง

มลรัฐเท็กซัสที่จะกําหนดการเยียวยาชดใช้ให้แก่เหยื่อการค้ามนุษย์ ถ้ารายงานดังกล่าวใช้ได้ ควร

พิจารณากําหนดให้ผู้กระทําความผิดค้ามนุษย์ต้องจ่ายเงินชดใช้แก่มลรัฐสําหรับค่าใช้จ่ายที่รัฐได้

ออกไปเพ่ือเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานรัฐหรือมลรัฐโดยผู้กระทําความผิด

ฐานค้ามนุษย์จะต้องเป็นจํานวนที่เหมาะสมสําหรับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานรัฐหรือมลรัฐได้ใช้จ่ายไปเพ่ือ

ดูแลเหยื่อการค้ามนุษย์209  

2)คณะกรรมการบริการสาธารณะสุขและมนุษย์แห่งเท็กซัสและสํานักอัยการแห่งเท็กซัสควร

ได้รับการชดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายที่เสียไปเพ่ือเหยื่อการค้ามนุษย์จากจําเลยผู้กระทําความผิดฐานค้า

มนุษย์โดยต้องมีการจัดทําข้อมูลเพื่อนําเสนอยังอัยการที่รับผิดชอบในคดีเพ่ือนําเสนอต่อศาล210  

3) ควรจะมีการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแห่งมล

รัฐเท็กซัสเพื่อจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่ยึดได้แก่ผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้วย211  

(3.3) การชดใช้ที่ยังคงไม่ได้มีการจ่าย ณ เวลาที่สิ้นสุดการเรียกร้องเป็นการยากที่เหยื่อ

การค้ามนุษย์และมลรัฐจะได้รับการชดใช้ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนดลําดับในการชดใช้เงินตามลําดับดังนี้ (1) 

เหยื่อ (2) กองทุนให้ความช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และ (3) บุคคลหรือองค์กรอ่ืนตามคําสั่งศาล 

                                                           
208 Ibid. 
209 Ibid, pp. 42-43. 
210 Ibid, p. 43. 
211 Ibid. 
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หนี้ที่ผู้กระทําความผิดผูกพักที่จะต้องชําระหนี้มีกําหนดระยะเวลาเพียงเท่าที่เขาจะต้องรับผิดตามที่

กําหนดไว้ เว้นแต่จะมีการยื่นคําร้องเพ่ือขอให้ศาลสั่งขยายระยะเวลาที่จะต้องรับผิดออกไปก่อนที่จะ

สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว212 

เมื่อมีการสั่งให้มีการชดใช้ ถ้าเหยื่อต้องการยื่นคําร้องเพ่ือให้มีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ค่า

สินไหมทดแทน เหยื่อจะต้องติดต่อกับอัยการประจําเขตนั้น ๆ เพ่ือให้ดําเนินการให้ โดยในหลายเขต

อํานาจศาลการดําเนินการเช่นนี้เหยื่อจะต้องเสียค่าทําเนียมเพ่ือที่จะได้มาซึ่งสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหม

ทดแทน  โดยสิทธิที่จะได้รับนี้จะมีระยะเวลา 10 ปี และมาสารถยื่นเพ่ือขอต่อได้ก่อนครบกําหนด

ระยะเวลา 10 ปี ถ้าไม่มีการยื่นเรื่องเพ่ือขอต่อ สิทธิดังกล่าวจะสิ้นสุดเมื่อครบระยะเวลา 10 ปี หรือ

เมื่อจําเลยได้ดําเนินการชําระเงินครบถ้วนตามท่ีศาลสั่ง แล้วแต่ระยะเวลาใดจะมาถึงก่อนกัน213 

ส่วนในกฎหมายระดับสหรัฐนั้น มีการกําหนดให้มีการยื่นขอสิทธิโดยเหยื่อเช่นเดียวกับ

กฎหมายของมลรัฐเท็กซัส แต่มีระยะเวลาแห่งสิทธิยามกว่า คือ 20 ปี ซึ่งมีการแนะนําว่าควร

ดําเนินการในระดับสหรัฐเพื่อให้ระยะเวลาแห่งสิทธิของเหยื่อการค้ามนุษย์มีระยะเวลา 20 ปี214 

ในข้อค้นพบนี้ มีข้อเสนอแนะว่า 

1) ศาลควรตัดสินให้ผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ต้องจ่ายค้าสินไหมทดแทนแก่เหยื่อ

ภายหลังจากเสร็จสิ้นคดี 

2) กําหนดให้อัยการที่ดําเนินคดีค้ามนุษย์จะต้องจัดทําคําร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ

ได้สิทธิของเหยื่อการค้ามนุษย์ร่วมกับเสมียนของเขตภายใน 30 วัน นับแต่มีคําพิพากษาของศาลให้

ลงโทษจําเลย 

3) ควรดําเนินการตามกฎหมายในระดับสหรัฐเพื่อให้สิทธิส่วนการค้ามนุษย์ที่จะได้สิทธิในการ

รับค่าสิทธิไหมทดแทนจากจําเลยที่กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นระยะเวลา 20 ปี215 

                                                           
212 Ibid. 
213 Ibid. 
214 Ibid. 
215 Ibid.p.44. 
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(3.4) มลรัฐเท็กซัสไม่มีระบบที่เป็นหนึ่งเดียวสําหรับการติดตามหรือรายงานการเรียกเก็บค่า

ชดใช้หรือหนี้อ่ืนที่บุคคลเป็นหนี้หน่วยงานรัฐหรือเหยื่อ 

แต่ละเขตของมลรัฐเท็กซัสหรือจัดเก็บหรือเรียดเก็บค่าชดใช้หรือหนี้ที่บุคคลอ่ืนเป็นหนี้รัฐใน

ลักษณะเฉพาะในเขตของตน ถ้าจําเลยเป็นเจ้าของทรัพย์สินในเขตอ่ืนและมีการขายทรัพย์สินนั้น 

เหยื่ออาชญากรรมอาจไม่รู้ถึงการขายนั้นอันอยู่ในสิทธิที่จะสามารถนํามาชดใช้ได้ ดังนั้น ภายใต้ระบบ

นี้เหยื่อการค้ามนุษย์จําต้องมีการยื่นคําร้องขอสิทธิในการได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในทุกเขต

ปกครองมลรัฐที่จําเลยอาจมีทรัพย์สินอยู่ เพ่ือที่จะให้เขตการปกครองดูแลการเรียกเก็บค่าสินไหม

ทดแทนนําส่งแก่เหยื่อการค้ามนุษย์ตามชื่อที่มีคําสั่งศาล แต่หากเขตปกครองไม่สามารถติดต่อเหยื่อได้ 

เขตปกครองก็จะยังคงเก็บเงินที่เรียกเก็บนั้นไว้ แต่ภายใน 5 ปีนับแต่ไม่สามารถติดต่อเหยื่อได้ก็จะมี

การส่งเงินนั้นไปยังบัญชีกระทรวงการคลังของมลรัฐเพ่ือฝากไว้ในกองทุนเกี่ยวกับการชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนแก่เหยื่ออาญากรรม ซึ่งกองทุนจะมีการเก็บเงินนี้ไว้เพ่ือให้เหยื่อการค้ามนุษย์มาเรียกเอาใน

ภายหลัง216 

เขตปกครองอาจมีคําสั่งให้จําเลยจ่ายค่าปรับและค่าธรรมเนียมสําหรับจัดเก็บค่าสินไหม

ทดแทน เงินค่าธรรมเนียมนี้จะมีการจัดสรรให้ทั้งเขตปกครองและมลรัฐ ตลอดจนกองทุนเกี่ยวกับการ

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เหยื่ออาชญากรรม ค่าปรับและค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจใช้ในการสนับสนุน 

การสอบสวน การดําเนินคดี และการช่วยเหลือเหยื่อ การติดตามและจัดเก็บเงินที่จําเลยต้องชดใช้นี้

จะมาทําให้มลรัฐและท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการงบประมาณและจัดบริการได้อย่างเพียงพอและดี

ขึ้น ในปัจจุบันก็ได้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิในการจัดเก็บเงินค่าชดใช้นี้217 

ในข้อค้นพบนี้ มีข้อเสนอแนะว่า 

1) พิจารณาที่จะทําให้ระบบการจัดเก็บเงินชดใช้แก่เหยื่ออาชญากรรมมีความเป็นหนึ่ง

เดียว218 

                                                           
216 Ibid. 
217 Ibid. 
218 Ibid. 
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2) ฝุายนิติบัญญัติที่จะตรากฎหมายให้มีระบบการจัดเก็บเงินชดใช้แก่เหยื่ออาชญากรรมควร

จะต้องพิจารณาว่าหน่วยงานมลรัฐหน่วยงานใดจะเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการ

เรื่องนี้219 

 

(4) ส่วนใหญ่ของหน่วยงานในมลรัฐเท็กซัสสามารถประสานการท างานกับหน่วยงานใน

ระดับสหรัฐที่มีอยู่เกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

จากการศึกษาของสํานักงานอัยการมลรัฐเท็กซัสพบว่า คดีจํานวนมากเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่

มีการดําเนินคดีในมลรัฐที่มีการดําเนินคดีต่อในระดับสหรัฐ เพราะหน่วยงานสอบสวนของระดับมลรัฐ

มีการตั้งสาขาอยู่ในมลรัฐเท็กซัส ทั้งนี้คดีค้ามนุษย์เกี่ยวข้องกับหลายมลรัฐ หรือเกี่ยวกับต่างประเทศ

จะเป็นเขตอํานาจของรัฐบาลกลางในการดําเนินการ อีกทั้งหน่วยงานของรัฐบาลกลางมีข้อมูลเกี่ยวกับ

คดีค้ามนุษย์เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี มลรัฐจะดําเนินคดีได้ เมื่อคดีค้ามนุษย์นั้นไม่มีหลัดฐานเพียง

พอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจของรัฐบาลระดับสหรัฐ มลรัฐจึงจะเป็นผู้ดําเนินคดี ถ้า

หากไม่มีการสนับสนุนการเงินจากรัฐบาลระดับสหรัฐ มลรัฐเท็กซัสจะไม่มีงบประมาณเพียงพอในการ

ดําเนินการกับการค้ามนุษย์ แต่อย่างไรก็ดี การส่งต่อคดีจาดเขตอํานาจมลรัฐไปยังเขตอํานาจของ

สหรัฐเป็นไปด้วยความยุ่งยากและซับซ้อน คดีค้ามนุษย์มีการดําเนินการสอบสวนที่ใช้ระยะ

เวลานาน220 

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นหลายแห่งไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะดําเนินการให้มี

หน่วยงานเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์อย่างเต็มเวลา แม้อัยการของท้องถิ่นสามารถร้องขอการช่วยเหลือไปยัง

อัยการแห่งมลรัฐ แต่อัยการมลรัฐจะให้ความช่วยเหลือต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการใน

                                                           
219 Ibid. 
220 Ibid, pp. 44-45. 
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ระดับท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งอัยการมลรัฐก็หาได้มีหน่วยงานของอัยการโดยเฉพาะที่จะให้

ความช่วยเหลือในคดีเก่ียวกับการค้ามนุษย์ไม่221  

ในข้อค้นพบนี้ มีข้อเสนอแนะว่า สร้างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วมลรัฐ โดยประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากรัฐบาลระดับ

สหรัฐ มลรัฐ และท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรภาคสังคมและองค์กรเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้อง

ด้วย222 

 

3.1.2 กฎหมายฟอกเงินในสหรัฐอเมริกา  

 

การฟอกเงิน คือ กระบวนการในการทําให้เงินที่ได้มาจากแหล่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (เงิน

สกปรก) กลายเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมาย (clean)223 

กฎหมายฟองเงินในสหรัฐอเมริกาในระดับสหรัฐ ( federal level) อาจจําแนกได้เป็น 2 

มาตรา ใหญ่ ๆ ได้แก่มาตราในเชิงปูองกัน (preventive measure) และมาตราในการกําหนด

ความผิดอาญา (criminal measure) 

มาตรการป้องกัน  

ในความพยายามที่จะปูองกันเงินสกปรกที่จะมีการนํามาฟอกเงินเพ่ือเข้ามาในระบบการเงิน

ของสหรัฐอเมริกา สภาคองเกรสไม่ผ่านกฎหมายหลายฉบับในปี ค.ศ. 1970 รวมแล้วเรียกว่า “Bank 

Secrecy Act” ซึ่งมีการรวบรวมไว้ในประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐในส่วนที่ 31 มาตรา 5311 ถึง 

                                                           
221 Ibid, p.45. 
222 Ibid. 
223 Financial Crimes Enforcement Network, United States Department of the 

treasury, History of Anti-Money Laundering Laws, available at 
http://www.fincen.gov/news_room/aml_history.html(5 January 2014) 

http://www.fincen.gov/news_room/aml_history.html(5


 109 

5332 (The United States Code) มีสาระสําคัญกําหนดให้สถานบันทางการเงินตามที่มีการให้บท

นิยามไว้อันรวมทั้ง ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต ประกันชีวิต บริษัทให้บริการทางการเงิน และตัวแทน

นายหน้าค้าขายหลักทรัพย์ จะต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินต่อกระทรวงการคลัง โดยธุรกรรมทาง

การเงินของเงินสดเกินกว่า 10,000 เหรียญจะต้องรายงาน (currency transaction report (CTR)) 

ให้ทราบถึงบุคคลที่ทําการโอนและแหล่งที่มา แหล่งเงินสดนั้น นอกจากนั้น สถานบันทางการเงิน

จะต้องมีการรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัย (suspicious activity report (SAR)) คือ สถานบันการเงิน

สงสัยว่าเงินนั้นมาจากกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีการปิดบังสืบเนื่องจากกิจกรรมที่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย อนึ่งการพายามที่จะเลี่ยงกฎหมายนี้ของลูกค้าโดยการฝากเงินต่ํากว่าจํานวนที่กําหนด

แต่การกระทําหลายครั้งหรือหลายวันหรือต่างสถานบันการเงิน ต่างก็ถือว่าขัดต่อกฎหมายนี้เช่นกัน 

มาตรการในการก าหนดความผิดทางอาญา 

การฟอกเงินถูกกําหนดให้เป็นความผิดทางอาญาครั้งแรกเมื่อมีการประกาศใช้รัฐบัญญัติว่า

ด้วยการควบคุมการฟอกเงิน ปี ค.ศ. 1986 (The Money Laundering Control Act of 1986) โดย

มีการรวบรวมไว้ในประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐ ส่วนที่ 18 มาตรา 1956 (The United States 

Code) มีสาระสําคัญห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปมีส่วนในธุรกรรมทางการเงินที่มีการดําเนินการที่ขึ้นจาก

ความผิดอาญาเฉพาะที่มีการกําหนดไว้ ที่เรียกว่า “กิจกรรมอันไม่ชอบด้วยกฎหมายที่กําหนดไว้” ( 

specified unlawful activity) นอกจากนั้นยังกําหนดให้การที่บุคคลใดมีเจตนาที่จะทําธุรกรรม

ทางการเงินใดเพ่ือปกปิดแหล่งที่มา หรือความเป็นเจ้าของ หรือผู้ที่ควบคุมเงินนั้น เป็นความผิดอาญา 

ซึ่งไม่มีการกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ํา อนึ่ ง คํานิยามของคําว่า “ธุรกรรมทางการเงิน” (financial  

transaction) ยังมีการกําหนดไว้อย่างกว้าง กล่าวคือ ไม่จําต้องเกี่ยวกับสถายันการเงินก็ได้ เพราะ

แม้แต่ธุรกิจทั่วไปก็อยู่ในขอบข่ายของบทนิยาม กล่าวอีกนัยหนึ่ง ลําพังแต่เพียงการโอนเงินจากบุคคล
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หนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหากมีเจตนาเพ่ือที่จะปกปิดแหล่งที่มา หรือความเป็นเจ้าของ หรือผู้ที่ควบคุม

เงินนั้น ก็เป็นธุรกรรมการเงินที่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมายนี้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ลําพังแต่เพียงการ

ครอบครองเงินที่ไม่มีการทําธุรกรรมทางการเงินหรือเจตนาปกปิดยังไม่เป็นความผิดอาญาภายใต้

กฎหมายในระดับสหรัฐอเมริกา224  

 

3.1.3 การน ามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้กับความผิดฐานค้า
มนุษย์ในสหรัฐอเมริกา 

 

ตามกฎหมายฟอกเงินของสหรัฐอเมริกาที่มีการกําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐ 

(The United States Code) ส่วนที่ 18 มาตรา 1956 (c) (7) (b) (vii) กําหนดให้มีความผิดฐานค้า

มนุษย์ (trafficking in persons) เป็นความผิดฐานหนึ่งในนิยามศัพท์ คําว่า “กิจกรรมอันไม่ชอบด้วย

กฎหมายที่กําหนดไว้” (specified unlawful activity) อันทําให้สามารถนํากฎหมายฟอกเงินใช้ใน

กรณีท่ีมีการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (U.S. immigration 

and Customs Enforcement) ได้เริ่มโครงการที่เรียกชื่อว่า “Project STAMP” ซึ่งเป็นชื่อย่อมา

จาก”Smuggler and Traffickers Assets, Monies and Proceeds” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2012 

เพ่ือจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านทางมาตรการ

                                                           

224 U.S. lmmigration and Customs Enforcement (ICE),”Project STAMP” 
available at http://www.ice.gov/stamp/#(5 January 2013) and Stefan Cassella. “The 
money Laundering Statutes (18 U.S.C. $$ 1956 and 1957)” United Stetas Attorneys’ 
Bulletin, Volume 55, Number 5, 2007 , pp.21-33. 

http://www.ice.gov/stamp/#(5
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ปราบปรามการฟอกเงิน โดยโครงการนี้จะมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์อย่างเข้มงวดและมีความร่วมมือกับ

สถานบันทางการเงินเพ่ือจัดการกับการค้ามนุษย์ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา225 

การฟอกเงินเป็นความผิดอาญาเมื่อมีการปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ไม่

ชอบด้วยกฎหมายดังเช่นการค้ามนุษย์ เพื่อรักษาไว้ซึ่งธุรกิจค้ามนุษย์ซึ่งเป็นธุรกิจนอกกฎหมาย ผู้กระ

ความผิดฐานค้ามนุษย์ มักจะนําเงินที่ได้มาเข้าสู่กระบวนการฟอกเงิน เพ่ือนําไปใช้การอ่ืน 

โครงการ STAMP มีหลักสําคัญที่จะดําเนินการเพ่ือกําจัดการค้ามนุษย์และการฟอกเงิน โดย

ผ่านกลไกท่ีสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

ประการแรก องค์กรที่มีอํานาจในการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามการฟอกเงินจะมีการ

กําหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นและบังคับใช้อย่างจริงจังเพ่ือจัดการกับการค้ามนุษย์ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา กฎหมายในระดับสหรัฐอเมริกาให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่สหรัฐที่ดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ที่

ละเมิดต่อกฎหมายฟอกเงิน โดยตามกฎหมายฟอกเงินนั้น มีโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 500,000 เหรียญ

สหรัฐ และหรือจําคุกอย่างสูงสุดไม่เกิน 20 ปี นอกจากนั้น ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําความผิดจะถูก

ยึด226 

ประการที่สอง มีการสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงาน

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเพ่ือจัดการกับการค้ามนุษย์และการฟอกเงิน เช่น การที่หน่วยงานตรวจ

                                                           
225Youngbee  Dale, “Anti  Money Laundering,” Washington Times.com.14 

August,2012.available at 
http://communitives.washingtontimes.com/neighborhood/rights-so-
divine/2012,aug//14/money-laundering-and-human-
trafficking/?goback=%2Egde_4463846_member_146841069 (retrieved 5 January 2013). 

226 U.S. immigration and Customs Enforcement (ICE), “Project STAMP” 

http://communitives.washingtontimes.com/neighborhood/rights-so-divine/2012,aug/14/money-laundering-and-human-trafficking/?goback=%2Egde_4463846_member_146841069
http://communitives.washingtontimes.com/neighborhood/rights-so-divine/2012,aug/14/money-laundering-and-human-trafficking/?goback=%2Egde_4463846_member_146841069
http://communitives.washingtontimes.com/neighborhood/rights-so-divine/2012,aug/14/money-laundering-and-human-trafficking/?goback=%2Egde_4463846_member_146841069
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คนเข้าเมืองและศุลกากรจะเข้าไปให้ความรู้กับภาคเอกชนถึงกฎหมายฟอกเงิน มีการมอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ของสหรัฐระดับพ้ืนที่ที่ภาคเอกชนสามารถติดต่อได้โดยสะดวกเมื่อมีสัญญาณของการกระทํา

ความผิดของกฎหมายการค้ามนุษย์และการฟอกเงิน อนึ่ง ตามกฎหมาย The Bank Secrecy Act 

กําหนดให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาจัดต้องให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหนี้สหรัฐใน

การปูองกันการฟอกเงิน และต้องรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัยว่าจะมีการฟอกเงินอีกด้วย227 

ในอดีตนั้นผู้ค้ามนุษย์มีรูปแบบวิธีการในการฟอกเงินหลากหลายวิธี ในเดือน มีนาคม ค.ศ. 

1212 ผู้บริหารของกิจการแห่งหนึ่งในมลรัฐโคโรลาโดถูกตั้งข้อหาว่าฝุาฝืนกฎหมายฟอกเงินและ

กฎหมายการค้ามนุษย์ ตามข่าวรายงานว่า Kizzy Kalu คือ ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่านําแรงงานต่างชาติเข้า

มาทํางานในส่วนที่ไม่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย โดยแรงงานต่างชาติถูกนําเข้าทํางานเกี่ยวกับพยาบาล

ประจําบ้านแล้วแบ่งส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนให้แก่ Kalu ข่าวรายงานต่อว่า Kalu เป็นผู้ดําเนินการ

ของมูลนิธิความหวังแห่งหมู่บ้าน (Global Village Hope Foundation) ซึ่งเป็นโครงการในระดับ

นานาชาติ โดยมีการขอให้ผู้สนับสนุนโครงการนี้บริจาคเงินให้แก่ Kalu228 

นอกจากนั้น ยังมีคดีตัวอย่างอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2009 ตํารวจได้จับกุม Allen 

Brown และพวก ในข้อหาค้ามนุษย์ คือ ค้าเด็กและผู้หญิงเพ่ือประโยชน์ทางเพศ ข้อหาฟอกเงิน และ

ข้อหาอื่น ๆ ตามรายงานของตํารวจ Brown เป็นผู้จัดหายาเสพติดเพ่ือล่อผู้หญิงเข้าสู่วงจรค้าประเวณี 

และยังมีการใช้ยาเสพติดเพ่ือควบคุมเหนือผู้หญิงเพ่ือบังคับให้ค้าประเวณีอีกด้วย ซึ่งจากการกระทํานี้

ทําให้ Brown  มีรายได้หลายแสนเหรียญสหรัฐและมีการใช้เงินนี้ตกแต่งบ้าน ซื้อเครื่องประดับ 

                                                           
227 Ibid. 
228 Youngbee Dale,”Anti Money Laundering” 
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รถยนต์ และซื้อยา Brown  ใช้บุคคลในครอบครัวของตนให้มีชื่อถือครองทรัพย์สินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

รถ อสังหาริมทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื่น ๆ 229 

แม้โครงการ STAMP จะช่วยทําให้การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินสามารถที่จะจัดการกับ

การค้ามนุษย์ได้ เพราะทําให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถค้นหาธุรกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ค้ามนุษย์

ได้แต่การจะดําเนินคดีเอาผิดกับผู้ค้ามนุษย์ได้จะต้องมีพยานบุคคลขึ้นเบิกความผิดกับการค้ามนุษย์ 

ซึ่งการเข้าถึงพยานบุคคลนี้จะมีความยากลําบาก เพราะเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามรถพูดภาษาเดียวกันกับ

เหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์230 

 

3.2 ประเทศออสเตรเลีย 

 

3.2.1 กฎหมายค้ามนุษย์ในออสเตรเลีย 

 

การค้ามนุษย์ในประเทศออสเตรเลียเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด 

270 และ 271 (The Criminal Code, division 270 and 271) ซึ่งได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในระหว่าง

ปี 2004 และ 2005 อันเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตาม Protocol to prevent, Suppress and 

Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children ของสหประชาชาติซึ่งเป็น

ส่วนเสริมของ Convention against Transitional Organized Crime ซึ่งออสเตรเลียเป็นภาคีสมา

ชิดอยู่ ขอบเขตของการค้ามนุษย์ในประเทศออสเตรเลียมีความยากลําบากในการประมาณตัวเลขที่

แน่นอน แต่ในปี ค.ศ. 2005 รัฐภาออสเตรเลียได้มีการไต่สวนกรณีเก่ียวกับการค้ามนุษย์เพ่ือประโยชน์

                                                           
229 Ibid. 
230 Ibid. 
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ทางเพศ (sexual servitude) ในประเทศออสเตรเลีย แล้วพบว่า การค้ามนุษย์ที่พบมากที่สุด คือ 

การค้าผู้หญิงที่มาจากประเทศเกาหลีใต้ ประเทศไทย และประเทศจีน เพ่ือให้บริการทางเพศ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หากเป็นค้าเพ่ือเอามนุษย์มาลง

เป็นทาส (slavery) จะต้องระวางโทษจําคุกสูงสุดไม่เกิน 25 ปี หากค้ามนุษย์เพ่ือวัตถุประสงค์ทางเพศ 

(sexual servitude) จะต้องระวางโทษจําคุกสูงสุดไม่เกิน 15 ปี หากค้ามนุษย์โดยการหลอกลวงมา

เพ่ือวัตถุประสงค์ท่งเพศ (deceptive recruitment for sexual servitude ) จะต้องระวางโทษจําคุก

สูงสุดไม่เกิน 7 ปี หากเป็นการค้ามนุษย์ทั่วไป ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 12 ปี  หากเป็นการค้ามนุษย์ที่

เป็นเด็ก ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 25 ปี หากเป็นการค้ามนุษย์เพ่ือทํางานใช้หนี้ (debt bondage) 

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 12 เดือน อนึ่ง ความผิดฐานฆ่ามนุษย์นี้จะถูกจัดว่าเป็นความผิดอาญา

อุกฉกรรจ์เมื่อมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อันส่งผลให้ผู้กระทําความผิดต้องระโทษหนักขึ้น 

ตามกฎหมายการอพยพย้ายถิ่น (Migration Act 1958) กําหนดความผิดสําหรับนายจ้าง 

บริษัทผู้ว่าจ้าง นายหน้าจ้างแรงงาน และบุคคลอื่น ๆ ที่รู้หรือประมาทเลินเล่ออนุญาตให้คนต่างด้าวที่

ไม่มีสิทธิในการทํางานในประเทศออสเตรเลีย ต่อมาในปี ค.ศ.2007 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย

การอพยพย้ายถิ่นเพ่ือเพ่ิมโทษขอความผิดข้างต้นให้มีโทษหนักขึ้น โดยมีโทษจําคุกสูงสุด 5 ปี และ

หรือปรับไม่เกิน 33,000 เหรียญออสเตรเลีย ต่อลูกจ้างคนหนึ่ง 

ประเทศออสเตรเลียมีการตรากฎหมายในระดับชาติ (federal level) หลายฉบับขึ้นมาเพ่ือ

สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายปูองกันปัญหาการค้ามนุษย์ ตัวอย่าง เช่น มีการกําหนดไว้ในรัฐบัญญัติ

การดักฟังการสื่อสาร ค.ศ. 1979 (interception and Access Act 1979) กําหนดให้ความผิด

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ซึ่งมีความผิดอาญาที่มีโทษรุนแรงเป็นหนึ่งในความผิดที่เจ้าหน้าที่รัฐสามารถให้

มาตรการในการดักฟังทางโทรศัพท์หรือการติดต่อสื่อสารเพ่ือดําเนินการสืบสวยสอบสวนการกระทํา
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ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้ โดยพยานหลัดฐานที่ได้จากการดังฟังโดยชอบด้วยกฎหมายนี้

สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลเมื่อมีการดําเนินการค้ามนุษย์ได้ ซึ่งถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่

สําคัญในการที่ศาลจะเชื่อว่ามีการค้ามนุษย์และใช้ในการพิจารณาลงโทษลําเลย ดังเช่นที่ปรากฏในคดี 

Sieders  v.R และคดี Yotchomchin v R 2008 NSWCCA 187231 

นอกจากนั้น ในรัฐบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาญา (Proceeds of Crime Act 2002) ยังกําหนด

ไว้ในกรณีที่เป็นความผิดค้ามนุษย์ซึ่งเป็นความผิดอาญาที่มีโทษรุนแรงนั้น ผู้พิพากษาสามารถออก

หมายสั่งไปยังสถาบันการเงินเพ่ือให้ส่งข้อมูลทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด

ฐานค้ามนุษย์ตามช่วงระยะเวลาที่กําหนดไว้ได้ 

 

3.2.2 กฎหมายฟอกเงินในออสเตรเลีย 

 

ประเทศออสเตรเลียได้มีการตรากฎหมายปูองกันการฟอกเงินและต่อต้านการเงินของการก่อ

การร้าย ได้แก่ The Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 

เรียกโดยย่อว่า “AML/CTF Act” โดยกฎหมายนี้ครอบคลุมไปถึงภาคการเงิน (financial sector) 

ภาคการพนัน (gambling sector) ธุรกิจค้าทองแท่ง (bullion dealers) หรือการดําเนินธุรกิจอ่ืน

ตามท่ีมีการกําหนดไว้ให้ต้องมีการรายงาธุรกรรมทางการเงิน232 

                                                           
231 Fiona David, Prosecuting trafficking in persons: known issues, emerging 

responses, Trends & issues in crime and criminal justice, Australian Government 
Australian Institute of Criminology, June 2008, pp.2-6. 

232 Australian Transaction Report and Analysis Centre, Anti-Terrorism Financing 
Act 2006, available at http://www.austrac.gov.au/aml_ctml (6 January 2013).  

http://www.austrac.gov.au/aml_ctml%20(6
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ตามบทนิยามใน AML/CTF Act มาตรา 5 การฟอกเงิน คือ การที่ผู้กระทําความผิดทาง

อาญาพยายามที่จะปกปิดแหล่งที่มาที่แท้จริงของเงินที่ได้มาจากการกระทําความผิดอาญา เพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงจากการถูกดําเนินคดี หรือตัดสินว่ามีความผิด หรือถูกยึด เพราะ

ทรัพย์สินนั้นได้มาจากการกระทําความผิด โดยกระบวนการในการฟอกเงินจะมีขั้นตอนที่สําคัญ 3 

ขั้นตอนได้แก ่

ขั้นตอนแรกการบรรจุ ( placement) กล่าวคือ มีการนําเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงินเป็นครั้งแรก ซึ่งทําให้เงินและทรัพย์นั้นมีสภาพคล่องมาขึ้นใน

ระบบการเงิน ตัวอย่างเช่น เงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เมื่อมีการนําฝากเข้าบัญชีใน

ธนาคาร ย่อมทําให้เงินนั้นมีสภาพคล่องมากขึ้นในการโอนต่อไป เป็นต้น ทั้งนี้การนําเงินหรือทรัพย์สิน

เข้าสู่ระบบการเงินนั้นมีการดําเนินการด้วยวิธีการที่หลากหลายนับตั้งแต่วิธีการง่าย ๆ ตั้งแต่การฝาก

เงินสดสู่ธนาคาร ไปจนถึงการใช้เงินซื้ออสังหาริมทรัพย์233 

ขั้นตอนที่สอง การขยาย (layering) เมื่อผ่านขั้นตอนที่หนึ่งมีการนําเงินหรือทรัพย์สินที่

ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงินแล้ว ก็จะมีการใช้วิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะผ่านบัญชีเงิน

ฝากธนาคารต่าง ๆ หลายครั้งหรือวีการอ่ืน ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือปกปิด

แหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์นั้นอันได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย234 

ขั้นตอนที่สาม การรวบรวม (integration) เมื่อผ่านขั้นตอนที่สามมาแล้ว เงินและทรัพย์สิน

จะถูกกระจายไปในระบบการเงินจนยากท่ีจะตามหาว่ามาจากแหล่งดั้งเดิมแหล่งใด ก็จะมีการรวบรวม

เงินและทรัพย์สินที่กระจายไปแล้วนั้นกลับมา เพ่ือทําให้ดูเหมือนว่าเงินหรือทรัพย์สินนั้นมีแหล่งที่มา

โดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือให้ผู้ที่ฟอกเงินนั้นสามารถนําเงินที่ฟอกเสร็จแล้วนั้นมาใช้ในชีวิตได้โดยไม่

ต้องกังวลใจว่าจะถูกตรวจสอบได้ว่าได้มาจากกการกระทําความผิด235 

                                                           
233 Australian Transaction Report and Analysis Centre, AUSTRAC Regulatory Guide, 
Chapter 1-Introduction to the Australian AML/CTF, 2013, p. 25. 
234 Ibid. 

235 Ibid. 
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3.2.3 การน ามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้กับความผิดฐานค้า
มนุษย์ในออสเตรเลีย 

 

ความผิดฐานค้ามนุษย์ประเทศออสเตรเลียเป็นความผิดอาญาฐานหนึ่งที่สามารถนํากฎหมาย

ฟอกเงินมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีได้ โดยเป็นความผิดอาญาร้ายแรงที่ถือเป็นความผิดมูล

ฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 

 

3.3. ประเทศสิงคโปร์ 

 

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าหญิงเพ่ือการใช้

แรงงานและให้บริการทางเพศ โดยหญิงที่ถูกค้านั้นมีท้ังที่สมัครใจและไม่สมัครใจ236 

 

3.3.1 กฎหมายค้ามนุษย์ในสิงคโปร์ 

 

ประเทศสิงคโปร์ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาในปี ค.ศ. 2007 เพ่ือจัดการกับ

ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยกําหนดให้การค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบเป็นความผิดอาญาไม่ว่าจะเป็นค้ามนุษย์

เพ่ือประโยชน์ทางการเพศทั้งเด็กที่อายุไม่ถึง 16 ปี และที่อายุเกินกว่า 16 ปี นอกจากนั้น การใช้

แรงงานที่เกิดจากการค้ามนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมาย237 

อย่างไรก็ดี ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มีการตรากฎหมายเฉพาะในเรื่องการค้ามนุษย์ หากแต่การ

จัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์กระจายอยู่ในกฎหมายแต่ละฉบับ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา 

                                                           
236 Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, U.S. Department of 

State, Trafficking in Persons Report, June 4, 2008 , p.50. 
237 Ibid. 
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กฎหมายเกี่ยวกับผู้หญิง (Women’s Charter) กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและผู้เยาว์ (Children and 

Young Person’s Act) กฎหมายการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment of Foreign Workers 

Act) เป็นต้น238 

อนึ่ง ประเทศสิงคโปร์ได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติเพ่ือจัดการกับปัญหาการค้า

มนุษย์โดยแผนนี้จะมีการดําเนินการในช่วงเวลาปี ค.ศ. 2012 ถึงปี ค.ศ. 2015 ซึ่งจัดทําโดยกระทรวง

แรงงาน239 

โดยมีการแบ่งแผนปฏิบัติการเป็น  4 ส่วนที่สําคัญได้แก่240 

(1) การปูองกันการค้ามนุษย์ 

(2) การดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ 

(3) การปูองกันให้ความช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกค้ามนุษย์ 

(4) ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาควิชาการ ภาคเอกชน เพ่ือ

จัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ 

 

3.3.2 กฎหมายฟอกเงินในสิงคโปร์ 

 

 ประ เทศสิ งค โปร์ กฎหมายฟอก เ งิ นปรากฏ เป็นหนึ่ ง ในกฎหมายที่ ชื่ อ ว่ า  “The 

Corrution,Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act” 

                                                           
238 Association of Southeast Asian Nation, Asean Handbook on International 

Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases, p.11 and Minitry of Manpower, 
National Plan of Action Against Trafficking in Persons 2012-2015, p.10  

239 Ministry of Manpower, National plan of Action Against Trafficking in Persons 
2012-2015, (6 January 2013)  

240 Ibid, p.5. 
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เรียกโดยย่อว่า “CDSA” โดยความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายนี้จําแนกออกเป็น 2  ประเภท 

ได้แก่241 

             ประการแรก ความผิดอาญาพ้ืนฐาน (primary offence) คือ ความผิดที่ผู้กระทําความผิด

ได้เป็นผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโดยตรง โดยมีการกําหนดความผิดเอาไว้ 4 ได้แก่ 

 (1)ความผิดฐานที่เข้าไปทําธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดหรือความผิดอาญา

อ่ืน 

 (2)ความผิดฐานที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดการเกี่ยวกับการลงทุนที่เกี่ยวกับการฟอกเงินที่มา

จากยาเสพติดหรือความผิดอาญาอ่ืนโดยที่ผู้นั้นควรรู้ถึงการนั้นและผู้นั้นได้รับประโยชน์จากการ

ดําเนินการดังกล่าว 

 (3)ความผิดฐานได้มาครอบครอง ใช้ ปกปิด ซ่อนเร้น โอน หรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินที่รู้หรือ

ควรรู้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดหรือการกระทําความผิดอาญาอ่ืน 

 (4)ความผิดฐานที่ได้มาซึ่งทรัพย์สิทธิซึ่งไม่ได้มีการพิจารณาหรือพิจารณาไม่เพียงพอ หรือ

ครอบครองทรัพย์นั้นโดยรู้หรือควรรู้ว่าทรัพย์สินนั้นเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรือการทําความผิด

อาญาอ่ืน 

 โดยความผิดอาญาพ้ืนบานนี้หากเป็นการกระทําของบุคคลธรรมดาจะต้องระวางโทษไม่เกิน 

500,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือจําคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งปรับทั้งจํา หากแต่เป็นการกระทําของนิติ

บุคคลจะถูกปรับไม่เกิน 1,000,000 เหรียญสิงคโปร์ 

 ประเภทที่สอง ความผิดอาญาขั้นรอง (secondary offence) คือ ความผิดที่ผู้กระทําไม่ได้

เข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโดยตรง แต่กระทําอันเป็นการสนับสนุนการฟอกเงินนั้น เช่น ความผิด

ฐานไม่รายงานข้อมูลที่กําหนดให้ต้องรายงาน เป็นต้น 

                                                           
241 Tan Sin Liang, An Overview of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist 

Financing Law in Singspore, January 2013, p.10. 
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 3.3.3 การน ามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้กับความผิดฐานค้า
มนุษย์ในสิงคโปร์ 

  

 การค้ามนุษย์ตามสิงคโปร์เป็นความผิดอาญาที่สามารถนํามาตรการตามกฎหมายฟอกเงินมา

ดําเนินการกับผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ 

 ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการค้ามนุษย์กับการฟอกเงิน มีการเปิดเผยในปี ค.ศ. 2010 ว่า

การค้ามนุษย์เป็นธุรกิจผิดกฎหมายที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองมาจากการค้ายาเสพติด โดยมีมล

ค่าถึง 40 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีที่มีการนําเงินที่ได้มาจากการค้ามนุษย์เข้าสู่กระบวนการในการฟอก

เงิน โดยทุกรูปแบบของการค้ามนุษย์จะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน เพ่ือแปลงเงินจากแหล่งการค้า

มนุษย์ให้มีแหล่งที่มาที่ดูเหมือนชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ค้ามนุษย์นิยมที่จะนําเงินสดที่ได้มาจากธุรกิจ

ค้ามนุษย์มาลงทุนในกิจการต่าง ๆ เช่น ธุรกิจไนต์คลับ หรือบาร์ หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้เพ่ือ

หลีกเลี่ยงมาตรการต่าง ๆ ทางกฎหมาย จะมีการโอนเงินผ่านบริการของสถานบันการเงินผ่านไปยัง

ต่างประเทศ242 

 

 

 

 

 

 

                                                           
242 Lousie Shelley, (interview) Director of the Terrorism, Transnationnal Crime 

& Corruption Center at George Mason University, “Connection between human 
trafficking and money laundering”,December 4th,2010 available at 
http://www.antimoneylaunderinglaw.com/2010/12/connection-between-human-
trafficking-and-money-laundering.html (retrieved 5 January 2013) 

http://www.antimoneylaunderinglaw.com/2010/12/connection-between-human-trafficking-and-money-laundering.html
http://www.antimoneylaunderinglaw.com/2010/12/connection-between-human-trafficking-and-money-laundering.html
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บทที่ 4 

วิเคราะห์ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับ
ผู้กระท าความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ 

 

จากทีไ่ด้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 เกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ และวิธีการฟอกเงิน รวมตลอด

ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่า พ.ร.บ. ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มี

มาตรา 12 และโทษตามมาตรา 60 ถึง มาตรา 66 มาตรการอีกด้านหนึ่งก็คือ มาตรการดําเนินการกับ

ทรัพย์สินในหมวด 6 มาตรา 48 ถึงมาตรา 59 ซึ่งมาตรการทั้งสองมีวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน กล่าวคือ  

มาตรการทางอาญา โจทก์ต้องพิสูจน์ความผิดของจําเลยจนสิ้นสงสัย จึงจะดําเนินการบังคับใช้

กฎหมายได้ ส่วนมาตรการดําเนินการกับทรัพย์สิน ใช้เพียงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ทรัพย์เกี่ยวข้องกับ

ความผิดมูลฐานส่วนภาระการพิสูจน์ความถูกต้องของทรัพย์สิน ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้

ครอบครองทรัพย์ 

อย่างไรก็ตาม การนําเอา พ.ร.บ. ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ไปใช้บังคับ

นั้นมิใช่ว่าจะนําไปบังคับได้กับทุกความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ แต่แนวความคิดในการกําหนด

ความผิดมูลฐาน จะประกอบด้วย 

1. ต้องเป็นความผิดที่มีการกระทําขบวนการหรือองค์อาชญากรรม 

2. ต้องเป็นความผิดที่ให้ผลตอบแทนเป็นเงินหรือทรัพย์สินจํานวนมาก 

3. ต้องเป็นความผิดที่ยากจะสาวไปถึงบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง 

4. ต้องเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
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จากแนวความคิดดังกล่าว ปัจจุบันประเทศไทย มีความผิดมูลฐานทั้งหมด 25 ความผิดมูล

ฐาน คือ ความผิดมูลฐาน243 หมายความว่า 

 (1) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วย การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําเกี่ยวกับยาเสพติด 

 (2) ตามผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เก่ียวกับการเป็นธุระจัดหาล่อไป 

หรือ พาไป เพ่ือการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใคร่ของผู้อ่ืน และความผิดฐานพรากเด็ก 

และผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไป เพ่ือให้บุคคลนั้นกระทําการค้าประเวณี หรือ 

หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือ ผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี 

หรือ สถานค้าประเวณี หรือ เป็นผู้ควบคุมผู้กระทําการค้าประเวณีในสถานค้าประเวณี 

 (3) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ หรือความผิด

ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 

 (4) ความผิดเกี่ยวกับการยัดยอก หรือฉ้อโกง หรือ ประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรือกระทําโดย

ทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุรกิจ

หลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง

กระทําโดย กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ หรือมีประโยชน์เกี่ยวข้อง ในการดําเนินงาน

ของสถานบันการเงินนั้น 

                                                           
243 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2556) 
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 (5) ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของเจ้าพนักงานในองค์การ หรือ

หน่วยงานรัฐ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น 

 (6) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์ที่กระทําโดยอ้างอํานาจอ้ังยี่ หรือซ่องโจร

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 (7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลการกรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

 (8) ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

 (9) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต และมี

จํานวนผู้เข้าเล่น หรือ เข้าพนันในการเล่นแต่ละครั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยคน หรือ มีวงเงินการกระทํา

ความผิดรวมกันมูลค่าเกินกว่าสิบล้านบาทขึ้นไป 

(10) ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอ้ังยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วมใน

องค์กรอาชญากรรมที่มีกฎหมายกําหนดไว้เป็นความผิด 

 (11) ความผิดเกี่ยวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการซื้อ 

รับจํานํา หรือรับไว้ด้วยประการใด ซึ่งทรัพย์ที่ได้มาโดยการกระทําความผิดอันมีลักษณะเป็นการค้า 

 (12) ความผิดเกี่ยวกับการปลอม หรือ การแปลงเงินตรา ดวงตาแสตมป์ และตั๋ว ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นการค้า 
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 (13) ความผิดเกี่ยวกับการค้าตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการปลอม หรือ การ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้า หรือความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองทรัพย์สินทาง

ปัญญาอันมีลักษณะเป็นการค้า 

 (14) ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสอทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ หนังสือเดินทาง ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ หรือ เพื่อการค้า 

 (15) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์กรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ยึดถือ หรือครอบครอง

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วย

กฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า 

 (16) ความผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต หรือ ร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส 

ตามประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือให้ได้ประโยชน์หรือทรัพย์ 

 (17) ความผิดเกี่ยวกับการหน่วงเหนี่ยว หรือกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะกรณี

เพ่ือเรียกหรือรับประโยชน์ หรือ เพื่อต่อรองให้ได้รับผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 (18) ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ 

 (19) ความผิดเกี่ยวกับการกระทําโจรสลัดตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม

การกระทําการอันเป็นโจรสลัด 

 (20) ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
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 (21) ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ หรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธที่ใช้ หรืออาจนําไปใช้ในการรบ 

หรือสงคราม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณท์ 

นอกจากนั้น ได้มีการกําหนดความผิดมูลฐานไว้ในกฎหมายเฉพาะอีก 4 ฉบับ คือ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติปูองกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 และพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556  โดยให้การกระทําความผิดตามกฎหมายดังกล่าว นั้นเป็น

ความผิดมูลฐานของพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปราบการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

อย่างไรก็ดี การกําหนดให้ความผิดตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าความผิดฐานค้ามนุษย์ เป็นความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินนั้น ยังมี

ประเด็นปัญญาที่สําคัญบางประการเกี่ยวกับการใช้กฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับ

ผู้กระทําความผิดมูลค้ามนุษย์ ได้แก่  

(1) ปัญหาความซ้ําซ้อนของความผิดมูลฐานเกี่ยวกับเพศกับความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ 

(2) ปัญหาสภาพบังคับของความผิดฐานค้ามนุษย์กับปัญหาที่เกี่ยวกับลักษณะและสภาพของ

ความผิด 

(3) ปัญหาในเรื่องของการทํางานแบบบูรณการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา

ความผิดฐานค้ามนุษย์  

(4) ปัญหาเรื่องการประสานความร่วมมือของหน่วยงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กับต่างประเทศในความผิดฐานค้ามนุษย์ 
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(5) วิเคราะห์สถิติการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินในความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ระหว่างปี 

2553 - 2556 

 

4.1 ปัญหาความซ้ าซ้อนของความผิดมูลฐานเกี่ยวกับเพศกับความผิดมูลฐานค้ามนุษย์  

 

ตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ได้บัญญัติ

ความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้าหญิง ค้าเด็กไว้ในมูลฐานที่สอง คือ ความผิดเกี่ยวกับเพศตาม

ประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือ พาไป เพ่ือการอนาจารหญิง

และเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น และความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี  เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไป

เพ่ือให้บุคคลนั้นกระทําการค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี 

ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการ ค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี 

ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือผู้ควบคุม ผู้กระทําการค้า

ประเวณีในสถานการค้าประเวณี  

ในขณะที่พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้กําหนดให้

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ คือ ความผิดฐานค้ามนุษย์ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน

ด้วย ซึ่งเห็นได้ว่าลักษณะของการกระทําความผิดตามความผิดมูลฐานที่สอง และความผิดฐานค้า

มนุษย์ซึ่งกฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานด้วยนั้น มีลักษณะของการกระทําความผิดในบางกรณี

ที่ซ้ําซ้อนกันอยู่ กล่าวคือ การค้ามนุษย์บ่อยครั้งที่พบว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือการกระทําความผิดทางเพศ 
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ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ถ้ากรณีการกระทําความผิดเข้าสองความผิดมูลฐานจะถือว่าเป็นความผิดกรรม

เดียว ผิดกฎหมายหลายบท หรือเป็นความผิดหลายกรรม ซึ่งมีผลต่อความผิดฐานฟอกเงินตาม มาตรา 

5 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งในเรื่องนี้อาจแยกพิจารณา

ตีความได้เป็นสองแนวทางคือ  

แนวทางที่ 1 ตีความว่าความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ มีลักษณะครอบคลุมการ

กระทําความผิดมูลฐานที่สองอยู่แล้ว เพราะมีสภาพบังคับที่กว้างกว่า เพราะเมื่อใดก็ตามที่การค้า

มนุษย์มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกระทําความผิดทางเพศ ก็สามารถนํามาปรับใช้กับความผิดมูลฐานนี้

ได้อยู่แล้ว ดังนั้น จึงควรยกเลิกความผิดมูลฐานที่สองไปเสีย เพราะถึงอย่างไรความผิดมูลฐานค้า

มนุษย์ก็ครอบคลุมการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศอันเป็นความผิดมูลฐานที่สองอยู่แล้วในตัว 

แนวทางที่ 2 ตีความว่าความมุ่งหมายในการบังคับใช้กฎหมายของความผิดมูลฐานทั้งสอง

มูลฐานนั้นมีความแตกต่างกัน เพราะการกระทําความผิดตามความผิดมูลฐานที่สอง เน้นการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลัก ส่วนการกระทําความผิดตามความผิดมูล

ฐานค้ามนุษย์ เน้นพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จึงเป็นเรื่องการใช้

บังคับกฎหมายต่างฉบับกัน ความผิดมูลฐานทั้งสองจึงไม่ซ้ําซ้อนกัน แต่สามารถนํามาเสริมใช้ร่วมกัน

ได้อันจะทําให้กฎหมามีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น  

สําหรับความเห็นของผู้เขียน ผู้เขียนมีความเห็นสอดคล้องกับแนวทางที่ 2 เพราะความผิด

มูลฐานทั้งสองมีความมุ่งหมายในการบังคับใช้กฎหมายต่างฉบับกัน แม้ลักษณะภายนอกจะดูเหมือนมี

ความซ้ําซ้อนกันแต่จุดประสงค์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมายแตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรยังคง

กําหนดให้มูลฐานความผิดมูลฐานทั้งสองเปูนความผิดมูลฐานตามกฎหมายปูองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน  
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4.2 ปัญหาสภาพบังคับของความผิดฐานค้ามนุษย์กับปัญหาที่เกีย่วกับลกัษณะและ
สภาพของความผิด  

 

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศต้นทางของการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งข้อมูล

ดังกล่าวได้มาจากศึกษาเก่ียวกับเหยื่อการค้ามนุษย์ข้ามชาติ และการสอบสวนนักค้ามนุษย์ข้ามชาติ244 

รวมทั้งบุคลากรที่มีหน้าที่ต่อต้านการมนุษย์ในประเทศไทย ปรากฏว่าได้มีการกระทําความผิดนี้ใน

ลักษณะต่างๆ กัน เช่น การจัดหา การซื้อ การขาย การจําหน่าย การขนส่ง (การพามาจาก) การส่งต่อ 

การหน่วงเหนี่ยวกักขัง การควบคุมมิให้หลบหนี้ และการควบคุมด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ

ข่มขู่ การใช้กําลังบังคับ การลักพาตัว การฉ้อโกง การหลอกลวง ส่วนการแสวงหาผลประโยชน์ ก็มี

การดําเนินการในหลายรูปแบบ เช่น การค้าประเวณี หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบ

อ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส การนําคนมาเป็นขอทาน การบังคับใช้แรงงาน หรือ บริการในรูปแบบอ่ืนๆ 

สภาพของการกระทําความผิดดังกล่าว ยังคงเกิดขึ้นและมีอยู่ในประเทศไทย ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมาย

หลายฉบับที่นํามาใช้บังคับก็ตาม แต่ยังมีบัญหาในการบังคับใช้กฎหมายต่อความผิดประเภทนี้อยู่ โดย

เหตุที่ทําให้เกิดปัญหาเช่นนี้อยู่มี 3 ประการสําคัญ ได้แก่  

(1) ลักษณะของความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เป็นความผิดประเภทองค์กรอาชญากรรม

ซึ่งนอกจากจะมีผู้กระทําความผิดร่วมกันจํานวนมากแล้ว ยังมีลักษณะการทํางานเป็นเครือข่ายอีกด้วย 

ซึ่งทําให้ยากต่อการแสวงหาพยานหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประจักษ์พยาน ซึ่งมักจะเกรงกลัว

อิทธิพลของผู้กระทําความผิดอีกด้วย  

                                                           
244 พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ และคณะ, “กระบวนการการค้ามนุษย์ข้ามชาติในประเทศไทย” 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มกราคม-มีนาคม 2555, หน้า 102. 
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(2) นอกจากความผิดฐานค้ามนุษย์จะเป็นความผิดประเภทองค์กรอาชญากรรมแล้ว 

ความผิดฐานนี้ยังมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติอีกด้วย ซึ่งความยากในการบังคับใช้กฎหมาย

ของอาชญากรรมข้ามชาติก็คือ เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกันหลายประเทศ หลายเขตอํานาจศาล 

บ่อยครั้งพบว่ามีระบบกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ตลอดจนความร่วมมือใน

การดําเนินการระหว่างประเทศก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันของประเทศต่างๆ ไม่ได้กําหนดให้แน่นอน

ตายตัว ทําให้เป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายของความผิดฐานนี้  

(3) ในเรื่องการอ้างผู้เสียหายเป็นพยาน สําหรับการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ยิ่งทํา

ได้ยากกว่าความผิดธรรมดา เพราะ  

(ก) ส่วนใหญ่ของอาชีพที่ถูกหลอกลวงมา ซึ่งเข้าลักษณะการค้ามนุษย์นั้น เป็นอาชีพที่

ผิดกฎหมาย  เช่น การค้าประเวณี หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การนําคนเข้า

มาเป็นขอทาน การบังคับให้ตัดอวัยวะเพ่ือประโยชน์ทางการค้า รวมตลอดจนเอาไปใช้เป็นแรงงาน

เกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายอ่ืนๆ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อขบวนการค้ามนุษย์ถูกทําลาย ผู้เสียหายซึ่งตกเป็น

เหยื่อมักจะหลบหนี้ไปด้วย บางก็กลับประเทศของตนซึ่งอยู่ติดกับประเทศไทย ดังนั้น การที่จะได้รับ

ประโยชน์จากผู้เสียหายในฐานะพยาน จึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก 

(ข) ผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่มักไม่มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศ

ไทย ดังนั้น การติดตามผู้เสียหายมาให้เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนจึงทําได้ยาก และส่วนใหญ่เป็น

คนต่างชาติที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยในชนบทของประเทศนั้นๆ การติดต่อสื่อสารยิ่งกระทําได้ยากมากขึ้น 

เมื่อมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ก็เป็นการยากท่ีจะพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่าผู้กระทําได้กระทําความผิดจริง

ตามฟูอง ศาลก็ต้องพิจารณายกฟูองไป 



 130 

4.3 วิเคราะห์ปัญหาในเรื่องการท างานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยงข้องกับการ
กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์  

 

ในการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ปรากฏว่าหน่วยงานหลัก

ที่บังคับใช้กฎหมายกับความผิดฐานนี้จํานวนมาก คือ  

(1) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

14 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการค้ามนุษย์ 3 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ

จังหวัด และต่างประเทศ โดยมีเปูาหมายเพ่ือให้เกิดกลไกประสานงานกลาง ด้านการค้ามนุษย์บูรณา

การข้อมูล บริการและความช่วยเหลือจากส่วนราชการทุกกระทรวง รวมทั้งเกิดระบบสนับสนุนข้อมูล 

เพ่ือการตัดสินใจสําหรับผู้บริหารในระดับนโยบายในการปูองกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ตาม

โครงสร้างดังนี้  

ระดับชาติ กําหนดให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานกลาง

ประสานการปูองกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ระดับจังหวัด กําหนดให้แต่งตั้งคณะกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นประธาน และพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเป็นเลขานุการ รวมทั้ง

สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมปูองกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์  

ระดับต่างประเทศ กําหนดให้แต่งตั้ งคณะกรรมการประจําประเทศต่างๆ โดยมี

เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ เป็นประธาน และมีผู้แทนประกอบด้วย กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ทูตแรงงาน 
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ผู้แทนด้านความมั่นคง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน และชุมชนไทยประสานการให้ข้อมูล

และความช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ 

นอกจากนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

พ.ศ 2551  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ปรับแก้ชื่อศูนย์ปฎิบัติการด้านการค้า

มนุษย์ระดับชาติและระดับจังหวัด ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.) National Operation Center on Prevention and Suppression of 

Human Trafficking (NOCHT) และศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศป

คม.) Provincial Operation Center on Prevention and Suppression of Human Trafficking 

(POCHT)  อนึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังได้มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการ

ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปูองกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายสําหรับการปูองกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยจะให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ และ

ให้สนับสนุบโครงการเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐและ

องค์กรเอกชนด้านการปูองกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยการให้การสนับสนุนของกองทุน 

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

 ประเภทแรก รายบุคคลให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้า

มนุษย์245  เป็นกองทุนช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยกองทุนสามารถ

สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ในกรณีที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  การ
                                                           

245 ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วีธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพ่ือปูองกันการปูองกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2552 
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คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์  และการช่วยเหลือ

ผู้เสียหายจากการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

หรือถิ่นท่ีอยู่  

ประเภทที่สอง รายโครงการ สนับสนุนการด าเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชน246  เป็นการช่วยเหลือองค์กรที่

ขอรับเงินสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ที่จัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบการ

เสนอโครงการขอรับเงินกองทุน เพ่ือการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจําปี...(แบบ ปกค.

01 )  ส่วนลักษณะโครงการที่ได้รับการสนับสนุน ก็คือ โครงการที่ดําเนินการเกี่ยวกับการปูองกัน

ปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โครงการพัฒนาระบบการให้ความ

ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย โครงการที่ดําเนินงานทางกฎหมายและปราบปราม โครงการฟ้ืนฟู

เยียวยาและการคืนสู่สังคม โครงการจัดทําและพัฒนาระบบข้อมูล การติดตามและการประเมินผล

โครงการพัฒนากลไกการบริหารงานและการจัดการในด้านการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

โครงการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และโครงการอ่ืนตามที่คณะกรรมการปูองกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์กําหนด  

ทั้งนี้ลักษณะของโครงการจะต้องมีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการดําเนินงานชัดเจน มี

ผลต่อการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย หรือการปูองกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคคล หรือหน่วยงาน หรือ

                                                           
246 ประกาศคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานปูองกันและปราบปรามการคา้

มนุษย์ เรื่อง วงเงินและรายการค่าใช้จ่ายตลอดจนหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขอ่ืนในการให้การสนับสนุน
จากกองทุนเพ่ือการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2552 
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ประชาชนที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย หรือการ

ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

 (2) กระทรวงต่างประเทศ, กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน  โดย

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ. 2551 มาตรา 15 กําหนดให้มี

คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามกรค้ามนุษย์ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปคม.” ซึ่ง

ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ 

ปกค. เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งนายยกรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการปูองกัน การปราบปราม การบําบัด

ฟ้ืนฟู และการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีด้านละหนึ่งคนโดย

ต้องเป็นภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการ และมีปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์เป็นเลขานุการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

เมื่อพิจารณาการทํางานของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามกรค้ามนุษย์ เป็นการ

ทํางานตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้ โดยในทางปฏิบัติยังไม่มีการดําเนินการเชิงรุก

อย่างเต็มที่ที่จะจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ ลักษณะการทํางานโน้มไปในทิศทางที่ถือตัว

คณะกรรมการเป็นศูนย์กลาง แล้วดําเนินการกําหนดนโยบายต่าง ๆ จึงทําให้ขาดการประสานงานใน

เชิงรุกกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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(3) ส านักงานอัยการสูงสุด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์อยู่ 2 หน่วยงานคือ สํานักงานคดีอาญา มีอํานาจหน้าที่ดําเนินคดีทั้งปวงตามที่กฎหมาย

กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของพนักงานอัยการ ซึ่งอยู่ในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลอาญา 

และรับผิดชอบการดําเนินคดีอาญาทั้งปวงตามท่ีกฎหมายกําหนด และสํานักงานต่างประเทศ  

 สํานักงานต่างประเทศมีการตั้งศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ มีหน้าที่ ดําเนินการ

กิจกรรมต่อต้านและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวบรวมและจัด

ฐานข้อมูลการดําเนินคดีค้ามนุษย์และข้อมูลในส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณา

อุปสรรคข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ เสนออัยการสูงสุด ศึกษา 

เสนอแนะและสนับสนุนการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ รวม

ตลอดถึงการมีส่วนร่วมพิจารณาการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญา ข้อตกลง พิธีสาร ปฏิญญา และความตก

ลงต่างๆ ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง จัดทําโครงการรณรงค์ ฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมต่างๆ ที่

เป็นประโยชน์ต่อการเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ ประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายในสํานักงานอัยการสูงสุด และหน่ วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ภายในประเทศและต่างประเทศ ในการดําเนินกิจกรรมในการต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมถึงการ

ปฏิบัติงานอ่ืนตามคณะกรรมการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ และสํานักงานอัยการ

สูงสุดมอบหมาย 

 เมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติหน่วยงานในสํานักงานอัยการสูงสุดยังคงทําหน้าที่และบทบาทใน

ฐานะรับช่วงต่อตามอํานาจหน้าที่ของตนเมื่อมีกรณีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แต่บทบาทโน้มไปในทิศทาง

จํากัดอยู่ภายใต้กรอบเชิงรับ ยังมิได้ดําเนินบทบาทในเชิงรุกกับปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ อีกทั้ง

ยังขาดการประสานงานร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที ่
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 (4) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยมีอํานาจ หน้าที่ในส่วนการปูองกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยกําหนดการคดีพิเศษเพ่ิมเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน

คดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ซึ่งกําหนดให้ คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ อยู่ในอํานาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 กรมสอบสวนคดีพิเศษในทางปฏิบัติแม้มีอํานาจในการทําให้คดีค้ามนุษย์เป็นคดีพิเศษ แต่การ

ปฏิบัติงานยังคงมีแนวโน้มเป็นเชิงตั้งรับที่เมื่อมีการแจ้งความหรือมีข่าวก็จะมีการดําเนินงาน หากแต่

ยังขาดการดําเนินงานในเชิงรุกและขาดการประสานงานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้องอย่างแท้จริง 

 นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีหน่วยงานรัฐอ่ืนอีกที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  ได้แก่ 

กรมการจัดหางาน กรมเจ้าท่า กรมคุ้มครองสิทธิ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) กองบังคับการ

ปราบปราการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก. ปคม.) กองทัพเรือ และสํานักงานปูองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ต่างก็ปฏิบัติงานโน้มไปในทางตั้งรับต่อคดีค้า

มนุษย์ ขาดการดําเนินการเชิงรุกต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ขาดการประสานงานระหว่างองค์กรและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง 

 ดังนั้น โดยรวมแล้วมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ถึง 13 หน่วยงาน 

 จากที่ได้กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานจํานวนมากซึ่งมีหน้าที่ในการดําเนินการ

เกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งทําให้การทํางานไม่เป็นเอกภาพ ในลักษณะต่างคนต่างดําเนินการ

ตามกรอบและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ไม่มีการประสานงานหรือมีจุดกลางที่จะเชื่อมต่อกันใน

การดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ แม้มีการจัดตั้งศูนย์ปูองกันและปราบปรามการค้า
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มนุษย์ก็เป็นการจัดตั้งของแต่ละหน่วยงานไม่มีคณะกรรมการหรือตัวแทนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

และเก่ียวข้องมาร่วม ทําให้ผลของการดําเนินงานไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังจะเห็นว่าเท่าที่ผ่าน

มายังไม่ปรากฏผลงานการจัดการกับการค้ามนุษย์ที่เป็นกรณีใหญ่ๆ ที่สามารถนําตัวผู้กระทําความผิด

มาดําเนินคดีตามกฎหมายการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีการใช้กฎหมายฟอกเงิน

ดําเนินการกับผู้ค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้ง ๆ ที่ปรากฏข่าวอยู่เสมอว่ามีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย 

 อนึ่ง แม้ว่าตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้

กําหนดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ 2 คณะ และคณะกรรมการระดับพ้ืนที่ แต่ก็หาได้ทําให้การ

ขับเคลื่อนการดําเนินการกับการค้ามนุษย์เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจนไม่ โดยคณะกรรมการระดับชาติ

และระดับท้องถิ่นที่มีการจัดตั้งขึ้น ทั้งที่เป็นคณะกรรมการระดับชาติ ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการ

ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปคม.) ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ

ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 กําหนดให้ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และให้มี

อํานาจหน้าที่ (1) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปูองกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์  (2) กําหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ (3) สั่งการและกํากับดูแลให้มีการศึกษาวิจัยและจัดทําข้อมูลแบบบูรณาการเพ่ือประโยชน์ใน

การปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงาน

ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (คณะกรรมการ ปคม.) มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติปูองกัน

และปราบปราการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 กําหนดให้นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และให้มีอํานาจหน้าที่ 

(1) จัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคม ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
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ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (2) จัดทําและกํากับการ

ดําเนินการตามแผนงาน และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง (3) จัดให้มีและ

กํากับการดําเนินการตามโครงการรณรงค์และการให้การศึกษากับประชาชนทั่วไป (4) จัดให้มีการราย

งายผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการในการปูองกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์   และยังมีคณะกรรมการระดับพ้ืนที่  ซึ่งมีคณะอนุกรรมการศูนย์

ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด 75 จังหวัด  

อย่างไรก็ดี ระยะเวลานับถึงต้นปี พ.ศ. 2557 เป็นเวลาประมาณเกือบ 6 ปี หลังจาก

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับ แต่ปรากฏว่าการ

บังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์โดยเฉพาะมาตรการตามกฎหมายฟอกเงินยังไม่เห็นผลอย่างชัดเจนทั้งมี

การจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 

2551 กําหนดไว้แล้ว แต่ยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีการส่งเรื่องความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยมาตรการ

ตามกฎหมายฟอกเงินดําเนินการ ความไม่สําเร็จในการบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์ด้วยมาตรการตาม

กฎหมายฟอกเงินที่สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐมีอํานาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนี้ยังไม่มีการบูรณา

การทํางานกันอย่างประสิทธิภาพ คือรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 

2555 ของมูลนิธิกระจกเงา247 ได้สะท้อนให้เห็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการค้ามนุษย์ในประเทศ

                                                           
247 มูลนิธิกระจกเงาเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านการต่อต้านปัญหาการค้ามนุษย์ใน

ประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปีเต็ม มีโครงการที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดงานปัญหา
การค้ามนุษย์ในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมง โครงการยุติธุรกิจเด็กขอทาน และ
โครงการผู้ปุวยข้างถนน ด้วยการด าเนินงานของมูลนิธิกระจกเงาตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้
มูลนิธิกระจกเงา เป็นหน่วยงานที่สัมผัสกับสภาพปัญหาทั้งกระบวนการ ปูองกัน ช่วยเหลือ คุ้มครอง 
และเยียวยา ในโอกาสนี้มูลนิธิกระจกเงา จึงได้วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์
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ไทยได้อย่างชัดเจน248โดยรายงานได้กล่าวถึงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ขอรัฐบาลไทย

ซึ่งจากรายงานดังกล่าวนี้ได้พบว่า การบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับปัญหาการค้า

มนุษย์เพ่ิงจะเริ่มมีการลงมืออย่างจริงจัง แต่ก็ยังไม่ปรากฏผลลัพท์ที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินดําเนินการเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ยังไม่ปรากฏความชัดเจนว่ามี

การดําเนินการที่มีผลลัพธ์ที่ปรากฏเป็นรูปธรรม ทั้งมีการศูนย์ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไว้

ทุกจังหวัดในประเทศไทย แต่ยังไม่มีการประสานความร่วมมือไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ

สํานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน อันที่จะสามารถนํามาตรการของกฎหมายปูองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือดําเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ศาลสั่งให้

ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินได้ ปัญหาการทํางานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ยังปรากฏหลักฐานยืนยันจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการ

ประสานและกํากับการดําเนินงานการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 

30 กันยายน 2556 ที่มีความพยายามให้มีการดําเนินการจัดทําคําของบประมาณแบบบูรณาการเพ่ือ

ดําเนินการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งนี้เพราะมีปัญหาว่า หน่วยราชการหลายหน่วยงาน

ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณไว้ที่ต้นสังกัดได้ และภารกิจด้านการปูองกันและปราบปรามการค้า

                                                                                                                                                                      

ประเทศไทย ประจ าปี 2554 และแนวโน้มในปี 2555 จากพ้ืนฐานของสภาพปัญหาที่พบเจอจากการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ขิงมูลนิธิกระจกเงา ตลอดจนสถานการณ์ที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ผ่าน
สื่อมวลชน 

248 มูลนิธิกระจกเงา, รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์, สืบค้นได้จาก 
http:/www.notforsale.in.th/autopagev4/show_page.php?topic_id=7&TopicPK= (ณ วันที่ 
5 มีนาคม 2556) 
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มนุษย์ไม่ได้เป็นภารกิจหลักที่กําหนดไว้ตามกฎหมายของแต่ละกระทรวงหรือแต่ละกรม รวมทั้งไม่ได้

เป็นนโยบายหลักด้านการบริหาร แต่ความพยายามนี้ยังไม่ปรากฏความสําเร็จ249 

 

4.4 วิเคราะห์ในเร่ืองประสานความร่วมมือของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินกับต่างประเทศในความผิดฐานค้ามนุษย์ 

  

จากข้อมูลที่มีอยู่นับแต่พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีผล

ใช้บังคับในวันที่ 5 มิถุนายน 2551 ถึงธันวาคม 2552 สํานักงานตํารวจแห่งชาติจับกุมและดําเนินคดี

รวม 139 คดี เป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี จํานวน 78 คดี เป็นการบังคับใช้แรงงาน

หรือบริการ จํานวน 40 คดี เป็นการนําคนมาขอทาน 15 คดี และอ่ืนๆอีก 6 อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้ให้

การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ไม่ใช้สัญชาติไทยส่วนใหญ่มาจากประเทศกัมพูชา 

ลาว พม่า จีน และเวียดนาม และมีบางส่วนที่มิได้ระบุสัญชาติแน่ชัดเป็นจํานวน 3 ,766 ราย และ

ส่งกลับภูมิลําเนาเป็นจํานวนทั้งสิ้น 2,487 ราย250 

 สําหรับผู้เสียหายหญิงไทยได้รับการช่วยเหลือกลับจากต่างประเทศระหว่างปี 2546 -2552 มี

จํานวน 1,230 ราย ส่วนใหญ่มาจากประเทศมาเลเซีย บาห์เรน ญี่ปุุน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ อังกฤษ 

                                                           
249 คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานการปูองกันและปราบปรามการคา้

มนุษย์, รายงานการประชุมของคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานการปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 301 ตึก
บัญชาการ 1 ชั้น 3 ท าเนียบรัฐบาล, หน้า 8. 

250 ศูนย์ปฏิบัติการการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการ
ปูองกันละปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ. 2554-2559), หน้า 6 
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สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สําหรับชายไทยที่เป็นลูกเรือประมงได้รับความช่วยเหลือจากประเทศมาเลเซีย 

อินโดนิเซีย ติมอร์ เวียดนาม ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงกันยายน 2552 จํานวน 67 ราย251 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าจากการค้ามนุษย์นั้นประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทางทีมี

การนําคนไทยไปค้ามนุษย์ในต่างประเทศ และเป็นประเทศปลายทางที่มีการนําคนต่างชาติค้ามนุษย์

ในประเทศไทย 

 รัฐบาลไทยได้ให้ความสําคัญและได้ผลักดันการจัดทําบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งใน

ระดับทวิภาคี และพหุภาคีในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ 6 ประเทศได้แก่ 

กัมพูชา จีน พม่า ลาว เวียดนาม และไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประสานงานการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามประเมินผลเรื่องการดําเนินงานปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ได้แก่ 

“1. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

ราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่องความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยขจัดการค้าเด็กและหญิงและ

การช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์  เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2546 ณ 

ราชอาณาจักรกัมพูชา แบะมีข้อตกลงจัดทําโครงการร่วมกันระหว่างสองประเทศ ใน 

3 เรื่อง คือ 1) เรื่องประบวนการส่งกลับและคืนสู่สังคม เมื่อปี 2548 ได้จัดทําแนว

ทางการดําเนินงานระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาว่าด้วยการส่งกลับและคืนสู่สังคม

ของเหยื่อการค้ามนุษย์ 2) เรื่องกระบวนการดําเนินคดี เมื่อปี 2549 ได้จัดทํา

แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาด้านกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาเรื่องอาชญากรรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และ 3 ) เรื่องการรายงานข้อมูล 
                                                           

251 เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน 
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ขณะนี้ ประเทศไทยอยู่ระหว่างเตรียมการจัดทําระบบฐานข้อมูลด้านการปูองกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย ์

2. บันทึกความเข้าใจในประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงว่าด้วยความ

ร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ ได้แก่ 

กัมพูชา จีน พม่า ลาว เวียดนาม และไทย ได้ลงนามร่วมกันในคราวประชุมระดับ

รัฐมนตรี (Coordinated Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking : 

COMMIT) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ณ สหภาพพม่า และที่ประชุมได้เห็นชอบ

แผนปฏิบัติการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ระยะที่ 1 (พ.ศ.2548-2550) เพ่ือให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อนําไปปฏิบัติ ต่อมาในคราวประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส COOMIT 

ครั้งที่ 5 และการประชุมระดับรัฐมนตรี COMMIT ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12-14 

ธันวาคม 2550 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐมนตรีทั้ง 6 ประเทศได้ลงนาม

เอกสาร COMMIT Joint Declaration เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้าน

กาค้ามนุษย์ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ระยะที่ 2 (พ.ศ.

2551-2553) ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 7 หัวข้อ 1)การอบรมและพัฒนาศักยภาพ 

2) แผนปฏิบัติการระดับชาติ 3) ความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี 4) การอบ

กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 5)  การคัดแยกและคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ 

6) มาตรการปูองกันและ 7) ความร่วมมือในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศต่างๆ 

จะต้องพิจารณาจัดลําดับความสําคัญและกําหนดโครงการ/กิจกรรมตามแบบ

แผนปฏิบัติการ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
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3.บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์

โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ลงนามเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ณ กรุงเทพฯ 

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ และแนวทางการดําเนินงานว่าด้วยความ

ร่วมมือระหว่างไทย-ลาวเกี่ยวกับการรับ-ส่ง และฟ้ืนฟูพัฒนาเหยื่อการค้ามนุษย์

โดยเฉพาะสตรีและเด็กเมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2549 ณ จังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้

ฝุายลาวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมทวิภาคีเพ่ือหารือและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ 

ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2552 ณ เมืองหลวงพระบาง 

4.ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม ว่าด้วยความร่วมมือในการขจัดการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตีและ

เด็กและการช่วยเหลือเหยื่อกาค้ามนุษย์ ลงนามเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 ณ กรุง

โฮจิมินห์และได้รับรองแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย-

เวียดนาม เมื่อวันที่ 17-20 กันยายน 2551 กรุงเทพฯ ประกอบด้วย 5 แผนงาน

ได้แก่ 1) การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วม เช่น การจัดตั้ง คณะทํางานร่วม 

การกําหนดหน่วยประสานงานกลาง และการจัดประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผล

ทุก 2 ปี 2) การศึกษาสถานการณ์การค้ามนุษย์ 3) การประสานความร่วมมือในการ

ดําเนินการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการคุ้มครองเหยื่อ 4 ) 

ความร่วมมือในการปูองกันและ 5) ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวน จับกุม

ผู้กระทําผิด 
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5.บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง

สหภาพพม่าว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 

ลงนามเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ณ เมือง เนปิดอ ทั้งนี้ทั้งสองประเทศได้

เห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552252 

แต่อย่างไรก็ดี ความร่วมมือระหว่างประเทศเหล่านี้มีวงจํากัดเฉพาะประเทศที่ประเทศไทยได้

ไปลงนามความร่วมมือไว้เท่านั้น ยังไม่ขยายกว้างไปยังนานาประเทศ ในขณะที่มีอนุสัญญาต่อต้าน

อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nation Convention Against 

Transnational Organized Crime) ซึ่งอนุสัญญามีสาระสําคัญดังนี้253 

1. อนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส่งเสริมความร่วมมือในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทําโดยองค์กร

อาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. อนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรมีขอบเขตการใช้บังคับ

กับการปูองกัน การสืบสวน และการฟูองคดีอาญาสําหรับการมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม 

การฟอกทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําผิด การฉ้อราษฎร์บังหลวง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

สําหรับความผิดที่มีโทษจําคุกอย่างสูงตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป เมื่อมีลักษณะเป็นความผิดข้ามชาติและ

เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรม 

3. กลุ่มองค์กรอาชญากรรมหมายความรวมถึงบุคคลที่มีการจัดตั้งร่วมกันตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป 

และจัดตั้งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระทําความผิดตามอนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้าม

                                                           
252 เรื่องเดียวกันหน้า 6-8 
253 หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ กต 0605/2338 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2543 
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ชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์ทางทรัพย์สินอ่ืน ไม่

ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

4. ให้การมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม การฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทํา

ความผิด การฉ้อราษฎร์บังหลวง และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเป็นความผิดทางอาญา 

5. การให้ความร่วมมือระหว่างประเทศตามอนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ง

ในลักษณะองค์กร ประกอบด้วยเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เรื่องการโอนตัวนักโทษ เรื่องการช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกันทางอาญา ซึ่งนอกจาวิธีการโดยปกติแล้ว ยังอาจทําโดยการใช้วิดีทัศน์ข้ามประเทศหรือ

วิธีสื่อสรอ่ืนที่ทันสมัย เรื่องวิธีการสอบสวนร่วมกัน เรื่องการโอนกระบวนการวิธีพิจารณา และเรื่อง

ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย 

6. การช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาอาจเป็นไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดหา

พยานหลักฐาน การสืบพยานวัตถุ การค้นและยึด และอายัดทรัพย์สิน ฯลฯ เป็นต้น 

7. ในกรณีที่ภาคีอนุสัญญาต่อต้านอาชญาการรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ไม่มี

สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน และรัฐภาคีหนึ่งตั้งเงื่อนไขว่าจะต้องมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้าม

แดนระหว่างกันนั้น เมื่อได้รับคําร้องขอจากรัฐอ่ืน รัฐภาคีที่ตั้งเ งื่อนไขอาจพิจารณาใช้อนุสัญญา

ต่อต้านอาชญาการรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรเป็นพ้ืนฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการส่งผู้ร้าย

ข้ามแดน 

8. ในกรณีที่รัฐภาคีอนุสัญญาต่อต้านอาชญาการรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ไม่มี

ความตกลงเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย รัฐภาคีอาจพิจารณาใช้

อนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรเป็นพ้ืนฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับ

ความร่วมมือระหว่างเจ้าที่ผู้รักษากฎหมาย 
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เมื่อพิจารณาอนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรจะเห็นได้ว่ามี

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดําเนินการค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐสภาของไทยได้มีมติอนุมัติให้ประเทศไทยเข้าเป็น

ภาคีสมาชิกของอนุสัญญานี้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เมื่อประเทศไทยได้ลงนามเรียบร้อย

ย่อมจะทําเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยใช้มาตรการตาม

กฎหมายฟอกเงิน 

แต่อย่างไรก็ตาม  แม้หากประเทศไทยได้ลงนามเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาต่อต้าน

อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร  ยังมีประเด็นปัญหาสืบเนื่องที่น่าพิจารณาต่อไปว่า  

โดยลักษณะของความผิดฐานค้ามนุษย์ที่มีลักษณะเป็นความผิดที่กระทําโดยองค์กรอาชญากรรมข้าม

ชาติประเทศไทยยังมีการร่วมมือ หรือทําความตกลงกับต่างประเทศแบบทวิภาคีน้อยมาก แม้กระทั่ง

ประเทศในอาเซียนซึ่งหมายถึงประเทศเพ่ือนบ้านของประเทศไทย ยังพบว่ามีการทําบันทึกข้อตกลง

หรือทําความร่วมมือยังไม่ครบทุกประเทศซึ่งบางประเทศเป็นประเทศปลายทางที่มีการส่งเหยื่อค้า

มนุษย์ไปด้วย 

 

4.5 วิเคราะห์สถิติการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินในความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ระหว่างปี 2553 
- 2556 

  

เมื่อเริ่มมีการใช้กฎหมายฟอกเงินกับความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ในปี พ.ศ.2553 ปรากฏว่า

ส่วนข้อมูลและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย กองกฎหมาย สํานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน ได้มีการเก็บรวมรวมข้อมูลและสถิติที่น่าสนใจไว้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2556 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 สรุปรายละเอียดคดีศาลตัดสินแล้ว 

ควา
มผิด
มูล
ฐาน 

มูลค่าทรัพย์สิน
ที่ย่ืนค าร้องฯ 
(บาท) 

มูลค่าของ
ทรัพย์สินที่ศาล
สั่งให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน 

วันที่ย่ืน
ค าร้อง 

วันที่ศาล
ส่ัง 

หมายเ
ลขคดี
ด า 

หมาย
เลข
คดี
แดง 

หมายเหตุ 

ม.
3(2) 

1,006,473.53 1,006,473.53 30ต.ค.
44 

28พ.ย.46 ฟ.
20/44 

ฟ.
34/46 

ถึงท่ีสุด 

ม.
3(2) 

742,692.38 742,692.38 23ก.พ.
47 

1ก.ย.48 ฟ.
30/47 

ฟ.
57/48 

ถึงท่ีสุด 

ม.
3(2) 

3,489,453.46 3,489,453.46 1ธ.ค.46 25ต.ค.48 ฟ.
99/46 

ฟ.
71/48 

ปรับยอด
ตามค า
พิพากษา 

ม.
3(2) 

150,000.00 150,000.00 29มี.ค.
49 

28ธ.ค.49 ฟ.
26/49 

ฟ.
65/49 

 

ม.
3(2) 

12,883,729.50 12,883,729.50 29ธ.ค.
46 

30มี.ค.50 ฟ.
105/4
6 

ฟ.
11/50 

 

ม.
3(2) 

56,641.40 56,641.40 5เม.ย.49 11มิ.ย.50 ฟ.
27/49 

ฟ.
27/50 

 

ม.
3(2) 

1,378,377.15 1,378,377.15 16มิ.ย.
49 

31ม.ค.51 ฟ.
49/49 

ฟ.
6/51 

 

ม.
3(2) 

3,172,638.00 3,172,638.00 26ต.ค.
49 

31ม.ค.51 ฟ.
87/49 

ฟ.
7/51 

 

ม.
3(2) 

245,000.00 245,000.00 21 มี.ค.
49 

18 ก.พ. 
51 

ฟ.
23/49 

ฟ.
10/51 

ปรับยอด
ตามค า
พิพากษา 

ม.
3(2) 

2,047,581.11 2,047,581.11 26พ.ค. 
48 

20 มี.ค. 
51 

ฟ.
44/48 

ฟ.
22/51 

ถึงท่ีสุด 

ม.
3(2) 

50,839,688.15 50,839,688.15 13 ธ.ค. 
50 

8 เม.ย.51 ฟ.
104/4
8 

ฟ.
29/51 

เช็คยอด
ตามค า
พิพากษา 
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ม.
3(2) 

4,686,000.00 4,686,000.00 25 ธ.ค. 
50 

2 มิ.ย. 51 ฟ.
99/50 

ฟ.
45/51 

 

ม.
3(2) 

892,366.00 892,366.00 9 พ.ค. 
50 

5 ก.พ. 52 ฟ.
26/50 

ฟ.
4/52 

ปรับยอด
ตามค า
พิพากษา 

ม.
3(2) 

2,332,933.88 897,525.88 2 พ.ย. 
47 

15 พ.ค. 
52 

ฟ.
101/4
7 

ฟ.
12/52 

ปรับยอด
ตามค า
พิพากษา 

ม.
3(2) 

2,076,782.62 2,076,782.62 2 ต.ค.50 24 ธ.ค. 
52 

ฟ.
76/50 

ฟ.
33/52 

 

ม.
3(2) 

350,000.00 350,000.00 17 ก.ค.
50 

23 มี.ค. 
53 

ฟ.
49/50 

ฟ.
9/53 

 

ม.
3(2) 

640,000.00 640,000.00 24 ส.ค. 
50 

23 มี.ค. 
53 

ฟ.
58/50 

ฟ.
10/53 

 

ม.
3(2) 

9,593,040.00 9,593,040.00 24 ส.ค.
50 

26 พ.ย. 
55 

ฟ.
57/50 

ฟ.
26/55 

 

ม.
3(2) 

16,000.00 16,000.00 10 ส.ค. 
55 

4 ก.พ. 56 ฟ.
26/55 

ฟ.
3/56 

 

ม.
3(2) 

3,023,961.02 3,009,361.02  1 ก.ค.56 ฟ.
22/56 

ฟ.
38/56 

 

รวม 99,566,358.2
0 

95,106,989.1
8 

ตั้งแต่ตุลาคม2543-สิงหาคม2556 

 

ตารางท่ี 2 สรุปรายละเอียดคดีที่ศาลยังไม่ตัดสิน แต่มีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้
ชั่วคราว มูลฐานความผิดตาม ม.3(2),ค้ามนุษย์ ท่ีศาลยังไม่สั่งทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ปี
2555-2556 

เลขที่
ค าสั่ง 

วันที่
ออก
ค าสั่ง 

ผู้ลงนาม
ในค าสั่ง 

มูลฐาน รายการทรัพย์สิน มูลค่า/บาท หมายเหตุ 

ย. 23 ประธาน ม.3(1),(2), 1.ที่ดินตามโฉนด 31,699,092 รวมมูล
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57/2555 ส.ค.
2555 

กรรมการ
ธุรกรรม 

ค้ามนุษย์ จ านวน 2แปลง 
2.เงินฝากธนาคาร
จ านวน 55บัญชี 

.86 ค่าย.
57/2555
และย.
58/2555 ย.

58/2555 
23
ส.ค.
2555 

เลขาธิการ
ปปง. 

ม.3(1),(2),
ค้ามนุษย์ 

1.ธนบัตรรัฐบาลไทย
170,000บาท 
2.อาวุธปืนพกสั้น
พร้อมซองกระสุน 
3.สิทธิเรียกร้องตาม
สัญญาเช่าซื้อ 

ย.
72/2555 

12
ก.ย.
2555 

ประธาน
กรรมการ
ธุรกรรม 

ม.3(1),(2),
ค้ามนุษย์ 

1.ธนบัตรรัฐบาลไทย
170,000บาท 
2.อาวุธปืนพกสั้น
พร้อมซองกระสุน 
3.สิทธิเรียกร้องตาม
สัญญาเช่าซื้อ 

10,800,000
.00 

แก้ไข
รายละเอีย
ดทรัพย์สิน 

ย.3/2556 18
ม.ค.
2556 

เลขาธิการ 
ปปง. 

ค้ามนุษย์ เงินฝากบัญชีธนาคาร
กสิกรไทยจ านวน3
บัญชี 

2,991,961.
02 

 

ย.
10/2556 

12
ก.พ.
2556 

ประธาน
กรรมการ
ธุรกรรม 

ค้ามนุษย์ 1.คอมพิวเตอร์CPU
ยี่ห้อHPจ านวน4 
เครื่อง 
2.คอมพิวเตอร์แบบ
พกพายี่ห้อASUS
จ านวน3เครื่อง 

32,000.00  

ย.
32/2556 

10
มิ.ย.
2556 

ประธาน
กรรมการ
ธุรกรรม 

ม.3(1),(2), ยึดทรัพย์สินจ านวน 
52 รายการ 
อายัดทรัพย์สิน
จ านวน 2 รายการ 

1,363,580.
00 
1,647,003.
98 

 

รวม 45,541,676.84 
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 จากข้อมูลสถิติข้างต้นจะเห็นได้ว่าในช่วง พ.ศ.2553 – พ.ศ.2556 มีคดีตามความผิดมูลฐาน

ค้ามนุษย์ที่มีคําตัดสินของศาลสั่งให้ยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงิน จํานวน 19 คดี รวมมูลค่า

ทรัพย์สิน 95,106,986.18 บาท โดยเหลือคดีที่ศาลยังไม่มีคําตัดสิน 3 คดี มีมูลค่าทรัพย์สินรวม 

45,541,678.84 บาท เมื่อวิเคราะห์แล้วจะพบว่า 

 ประการแรก จํานวนคดทีี่เกิดขึ้นและมีการดําเนินคดีดูจะมีจํานวนรวมน้อยกว่าจํานวนกรณีที่

เชื่อว่ามีการค้ามนุษย์เกิดข้ึนในประเทศไทย อันทําให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการดําเนินคดีเกี่ยวกับค้า

มนุษย์ยังไม่เต็มที่ จึงทําให้มีจํานวนคดีที่เกิดขึ้นและมีการดําเนินคดีน้อย อีกทั้ง เมื่อพิจารณาจากปี

แรกที่มีการบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์ของประเทศไทย มาจนถึงปี 2556 สัดส่วนของจํานวนการ

ดําเนินคดีที่มีการฟูองร้องต่อศาล ก็หาได้มีการเพ่ิมขึ้นในอัตราก้าวหน้าไม่ หากแต่ยังอยู่ในอัตรา

ค่อนข้างคงที อันสะท้อนว่า ยังไม่มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ือให้สามารถดําเนินคดีค้ า

มนุษย์ได้อย่างเต็มที ่

 ประการที่สอง จํานวนคดีที่มีทรัพย์จํานวนมากกว่า 10 ล้านบาทต่อคดี มีเพียง 2 คดี จาก

จํานวน 19 คดีที่ศาลมีคําตัดสินแล้ว แสดงให้เห็นว่า ขบวนการค้ามนุษย์รายใหญ่ยังไม่ถูกดําเนินคดี 

โดยมีคดีที่มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดสูงสุดเพียง 50 ล้านบาท อันทําให้เห็นว่า ประสิทธิภาพในการ

ดําเนินคดีต่อขบวนการค้ามนุษย์รายใหญ่ยังไม่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 

 ประการที่สาม เมื่อพิจารณาจากจํานวนคดีที่มีการ้องขอให้ยึดทรัพย์กับจํานวนคดีที่ศาลสั่ง

ยึดทรัพย์สินให้ตกเป็นของแผ่นดิน พบว่า ทุกคดีที่มีการยื่นฟูองดําเนินคดีไป ศาลมีคําพิพากษายึด

ทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินทุกคดี อันทําให้เห็นว่า ในด้านการทําสวนคดี มีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ก็

อาจเพราะจํานวนคดีมีไม่มาก จึงสามารถทําสํานวนได้อย่างเต็มที่ 
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 ประการที่สี่ เมื่อพิจารณาจากจํานวนทรัพย์ที่มีการร้องขอต่อศาลให้มีการสั่งยึดตามกฎหมาย 

แล้วศาลมีคําสั่งยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดิน จะเห็นได้ว่า จํานวนที่มีการร้องขอให้มีการยึดทรัพย์

นั้น เมื่อศาลมีคําพิพากษาคดีส่วนใหญ่ศาลจะตัดสินให้ยึดทรัพย์สินตามยอดที่มีการร้องขอ มีเพียง

จํานวนน้อยคดีที่ศาลมีคําพิพากษายึดทรัพย์ไม่เต็มตามจํานวนที่ร้องขอให้มีการยึด อันทําให้ เห็นว่า 

การทําสํานวนยึดทรัพย์สินเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มีการทําสํานวนที่รัดกุม  
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุป 

 

การค้ามนุษย์มีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติสาสตร์จนถึงปัจจุบันซึ่งมีรูปแบบและวัตถุประสงค์ใน

การค้าที่ต่างกันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาผม

ประโยชน์ทางเพศ  และการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาผมประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแรงงาน  

ซึ่งมีลักษณะบังคับหลอกลวงเหยื่อปฏิบัติต่อเหยื่อโดยไร้มนุษยธรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์

ทางด้านทรัพย์สิน  ปัจจุบันนี้นานาประเทศได้ความสําคัญโดยมองการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรม  

และยิ่งไปกว่านั้นอาชญากรรมค้ามนุษย์ได้ส่งผลกระทบในเชิงลบหลายด้านทั้งผลกระทบกับเหยื่อค้า

มนุษย์         ผลกระทบต่อสังคมผลกระทบจากการค้ามนุษย์มีส่วนทําให้เกิดการดําเนินการของ

องค์กรอาชญากรรม    ผลกระทบบั่นทอนทรัพยากรมนุษย์   ผลกระทบบั่นทอนการสาธารณะสุข   

เป็นต้น   ทั้งนี้นานาประเทศจึงมีการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร  การคมนาคม  การขนส่ง  ใน

ปัจจุบันนี้  ซึ่งทําให้ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว  สะดวกสบาย  ปัจจัยนี้ยังเป็นการเอ้ือประโยชน์

แก่ผู้ค้ามนุษย์ที่อาศัยช่องทางผลประโยชน์จากเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ผิด     ทําให้การค้ามนุษย์ใน

ยุคเทคโนโลยีนี้ พัฒนาเป็นการค้ามนุษย์ในเชิงพาณิชย์  โดยจะทําเป็นขบวนการ  (องค์กร

อาชญากรรม)  มีความสลับซับซ้อน  เกี่ยวพันกันหลายพ้ืนที่ ในการขนส่ง  อพยพเหยื่อเพ่ือค้า  เช่น

พ้ืนที่ต้นทาง  พ้ืนที่ปลายทาง  และพ้ืนที่ทางผ่าน  และมีหลายบุคคลร่วมกันในการกระทําความผิด     
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ซึ่งพัฒนาจากการอพยพจากถิ่นชนบนที่มีรายได้น้อยสู้เมืองใหญ่เป็นการอพยพขนส่งเหยื่อจาก

ประเทศท่ีมีรายได้ต่ํามาสู่ประเทศที่มีความเจริญจึงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ 

อาชญากรรมค้ามนุษย์ข้ามชาตินี้ให้ผลตอบแทนกับผู้ค้ามนุษย์มูลค่ามหาศาล     เงินได้

มหาศาลนอกจากจะเป็นแรงจูงใจทําให้การค้ามนุษย์ยังคงมีมากและมีนักค้ามนุษย์ที่หวังผลตอบแทน

มหาศาลเพ่ิมการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่   การค้ามนุษย์ในประเทศไทยเป็นปัญหาระดับชาติที่

ถือว่าประเทศไทยได้ให้ความสําคัญในระดับต้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติที่เป็น

ขบวนการ  ไม่ว่าจะตกเป็นมาเพ่ือปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ขึ้นหลายฉบับแต่ยังไม่มี

บทบัญญัติที่จะสามารถ   ดําเนินการตัดวงจรทางการเงินของนักค้ามนุษย์ให้ขจัดสิ้นไปได้  และใน

ปัจจุบันจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.  2551   โดยเป็น

กฎหมายเฉพาะเพ่ือปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์     โดยได้มีการกําหนดให้ความผิดฐานค้า

มนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

การฟอกเงินซึ่งหมายความว่า  เปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายให้ดู

เสมือนว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย  ซึ่งการฟอกเงินนั้นสามารถทําได้หลายรูปแบบ  เช่นการฝาก

เงินกับสถาบันการเงินภายในประเทศ   การนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศ   การส่งเงินสดหรือโอน

ออกนอกประเทศการจัดตั้งบริษัทบังหน้า   เป็นต้น   ในการดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ซึ่งมีเงินหรือ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์นั้นนอกจากดําเนินคดีตามกระบวนการทาง

อาญาแล้วในเรื่องทรัพย์สินของผู้ค้ามนุษย์นั้นจะเป็นไปตามกระบวนการริบทรัพย์สินทางแพ่งซึ่งเป็น

มาตรการริบทรัพย์ตามกฎหมายปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน    กล่าวคือเป็นกระบวนการ

พิจารณาตัวทรัพย์สินโดยเฉพาะ    โดยการดําเนินการกับตัวทรัพย์สินมีขอบเขตกว้างกว่าการริบ

ทรัพย์สินทางอาญา   คือไม่ว่าทรัพย์สินนั้นได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือการกระทําความผิดหรือไม่  ไม่ว่า
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ทรัพย์สินนั้นจะได้มาทางตรงหรือทางอ้อม  หรือเปลี่ยนสภาพไป  จะโอนไปก็สามารถเริ่มคดีได้จากตัว

ทรัพย์สินได้โดยไม่จําเป็นต้องฟูองบุคคลเป็นจําเลยก่อนได้  อย่างไรก็ตามนับแต่ที่กฎหมายปูองกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์   พ.ศ. 2551   ประกาศใช้จนถึงปัจจุบันนี้การบังคับใช้กฎหมายปูองกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ท่ีจะส่งผลให้มาตรการริบทรัพย์สินตามกฎหมายปูองกันและปราบปราม

การฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        ในต่างประเทศทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา  ประเทศออสเตรเลีย และประเทศสิงคโปร์  ที่ประสบ

ปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  ก็ได้มีการตรากฎหมายกําหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิด

อาญาและมีการกําหนดให้นํามาตรการตามกฎหมายฟอกเงินไปใช้ดําเนินการความผิดฐานค้ามนุษย์

เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่า ความผิดฐานฆ่ามนุษย์เป็นความผิดที่เชื่อมโยงกับองค์อาชญากรรม ซึ่งการ

จัดการกับองค์กรอาชญากรรมดังกล่าวนี้จําต้องใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือยึดทรัพย์สินของ

ผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แต่การดําเนินการกับการค้ามนุษย์นั้นไม่อาจดําเนินการโดย

กฎหมายฉบับและใดฉบับหนึ่งหรือมาตรการใดมาตรการหนึ่งโดยเอกเทศ    หากแต่จําต้องอาศัย

กฎหมายหลายฉบับและมาตรการที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะใน

ประเทศสหรัฐอเมกาในส่วนของมลรัฐเท็กซัสนั้นซึ่งเป็นมลรัฐที่ประสบปัญหาการค้ามนุษย์ได้มีการ

ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและการดําเนินการเพ่ือต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์ โดยอาศัย

มาตรการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ม่ใช่แต่เพียงมาตรการยึดหรือริบทรัพย์ของผู้กระทําความผิดฐานค้า

มนุษย ์

           ในประเทศไทยนั้นเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ.2551 และมีการกํากําหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินอัน

ทําให้สามารถใช้มาตรการกฎหมายฟอกเงินดําเนินการจัดการกับการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์     
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แต่อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏข้อมูลสถิติที่ชัดเจนว่า เมื่อมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แล้วมีการ

ส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือดําเนินการใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินกับ

ความผิดฐานค้ามนุษย์ ทั้งนี้จากการศึกษาวิเคราะห์พบประเด็นปัญหาสําคัญ 5 ประการ ได้แก่  

      ประการแรก มีปัญหาความซ้ําซ้อนของความผิดมูลฐานเกี่ยวกับเพศกับความผิดมูลฐานค้า

มนุษย์เพราะอาจตีความได้ว่ามีความซ้ําซ้อนกัน ทั้งนี้แท้จริงแล้วหาได้มีความซ้ําซอนกันอันทําให้

จําต้องยกเลิกความผิดมูลฐานเกี่ยวกับเพศไม่ เพราะความผิดมูลฐานทั้งสองจะครอบคลุมกรณีที่

กฎหมายประสงค์จะให้ใช้กฎหมายฟองเงินการกับความผิดมูลฐานทั้งสองมากกว่า 

         ประการที่สอง มีปัญหาสภาพบังคับของความผิดฐานค้ามนุษย์กับปัญหาที่เกี่ยวกับลักษณะ

และความผิด เพราะลักษณะของความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เป็นความผิดประเภทองค์กร

อาชญากรรมซึ่งนอกจากจะมีผู้กระทําความผิดร่วมกันจํานวนมากแล้ว ยังมีลักษณะการทํางานเป็น

เครือข่ายอีกด้วยซึ่งทําให้ยากต่อการแสวงหาพยานหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประจักษ์พยาน ซึ่ง

มักจะเกรงกลัวอิทธิพลของผู้กระทําความผิดอีกด้วย อนึ่ง นอกจากความผิดฐานค้ามนุษย์จะเป็น

ความผิดประเภทองค์กรอาชญากรรมแล้ว ความผิดฐานนี้ยังมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติอีก

ด้วย ซึ่งความยากในการบังคับใช้กฎหมายของอาชญากรรมข้ามชาติก็คือ เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกัน

หลายประเทศ หลายเขตอํานาจศาล บ่อยครั้งพบว่ามีระบบกฎหาย   หรือหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่

แตกต่างกัน  ตลอดจนความร่วมมือในการดําเนินการระหว่างประเทศต่างๆ ไม่ได้กําหนดให้แน่นนอน

ตายตัวทําให้เป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายของความผิดฐานนี้นอกจากนั้น ในเรื่องการอ้างผู้เสีย

หาเป็นพยานสําหรับการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ยิ่งทําได้ยากกว่าความผิดธรรมดา เพราะส่วน

ใหญ่ของอาชีพที่ถูกหลอกลวงมา ซึ่งเข้าลักษณะการค้ามนุษย์นั้น เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย เช่นการค้า

ประเวณี หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การนําคนเข้ามาเป็นขอทาน การบังคับ
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ให้ตัดอวัยวะเพ่ือประโยชน์ทางการค้า รวมจนเอาไปใช้เป็นแรงงานเกี่ยวกับธุรกิจผิดกฎหมายอ่ืนๆ 

เป็นต้น ดั้งนั้นเมื่อขบวนการค้ามนุษย์ถูกทําลาย ผู้เสียหายซึ่งตกเป็นเหยื่อก็มักจะหลับหนีไปด้วย บาง

ก็กลับประเทศของตนซึ่งมักจะอยู่ติดกับประเทศไทย ดั้งนั้น การที่จะได้รับประโยชน์จากผู้เสียหายใน

ฐานะพยาน จึงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมาก นอกจากนั้น ผู้ เสียหายในฐานความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 

ส่วนใหญ่ไม่มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย ดั้งนั้น การติดตามผู้เสียหายมาให้เป็นประโยชน์ต่อการ

สอบสวนจึงทําได้ยากมากข้ึน  เมื่อมีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ก็เป็นการยากที่จะพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่า

ผู้กระทําความผิดจริงตามฟูองศาลก็ต้องพิพากษายกฟูองไป 

ประการที่สาม  มีปัญหาในเรื่องการทํางานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ กล่าวคือ แม้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการทั้งระดับชาติและระดับพ้ืนที่

เพ่ือประสานการดําเนินการให้การบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพ  แต่ก็ยังคงไม่ประสบ

ความสําเร็จ  ดังจะเห็นได้ว่า  ไม่ปรากฏว่ามีการส่งกรณีการค้ามนุษย์ให้มีคณะกรรมการตากฎหมาย

ฟอกเงินใช้มาตรการการตามกฎหมายฟอกเงินกับผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ ทั้งที่ปรากฏ

ข้อเท็จจริงอยู่เสมอว่ามีการดําเนินคดีกับผู้ค้ามนุษย์ 

ประการที่ส่ี ปัญหาการประสานความร่วมมือหน่วยงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กับต่างประเทศในความผิดฐานค้ามนุษย์ แม้ประเทศไทยจะมีความตกลงทั้งทวิภาคีและพหูภาคีแต่ยัง

ไม่เพียงพอที่จะประสานความร่มมือในเรื่องการค้ามนุษย์กับต่างประเทศ นอกจากนั้น แม้ต่อไป

ประเทศไทยจะลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ งในลักษณะองค์กร  

เพราะรัฐสภาได้อนุมัติในการเข้าเป็นภาคีไปเมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน 2555 อันจะทําให้สามารถ

ขยายความร่วมมือกับนานาประเทศได้  แต่โดยที่สภาพของการค้ามนุษย์ที่มักจะเป็นความผิดข้ามชาติ 

พยานหลักฐานในการกระทําความผิดในประเทศไทยอาจไม่เพียงพอในการดําเนินคดีค้ามนุษย์แต่
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หลักฐานที่ผู้กระทําความผิดนั้นได้กระทําในต่างประเทศมีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะดําเนินคดีฐานค้า

มนุษย์ในประเทศไทยได้ต้องอาศัยความร่วมมือโดยการทําบันทึกข้อตกลงแบบทวิภาคีกับนานา

ประเทศโดยเฉพาะประเทศท่ีประสบปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีการพัวพันในประเทศไทยด้วย 

ประการที่ห้า สถิติการดําเนินการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินในความผิดมูลฐานค้ามนุษย์

ระหว่างปี 2553 – 2556 แสดงให้เห็นว่า จํานวนคดีที่เกิดขึ้นแล้วมีการดําเนินคดีมีจํานวนไม่มาก เมื่อ

เทียบกับกรณีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และขบวนการค้ามนุษย์รายใหญ่ ๆ ยังรอดพ้นจากการ

ดําเนินคดี อันสะท้อนให้เห็นว่า ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพ

อย่างเต็มที ่

   

5.2 ข้อเสนอแนะ 

           

จากการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายปูองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินกับผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือประสิทธิภาพในการบังคับใช้

กฎหมายดังนี้ 

(1) การบูรณาการองค์กรบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์กับกฎหมายฟอกเงินในลักษณะ

แบบสหวิชาชีพ 

การขาดบูรณาการขององค์กรบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการฟอกเงิน อัน

ทําให้คดีการค้ามนุษย์ส่งต่อมาไม่ถึงองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายฟอกเงิน ดังนั้น การทํางานในรูปแบบ

ของ Task Force หรือที่เรียกว่า “การทํางานแบบสหวิชาชีพ” ควรนํามาใช้ กล่าวคือ แต่ละหน่วยงาน
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ส่งตัวแทนหน่วยงานละ 1 คน นั้นก็คือจะมีตัวแทนทั้งหมด 13 คน จาก 13 หน่วยงาน ตัวแทนทั้ง 13 

คน จะประชุมร่วมกันเพื่อจะดําเนินการกับความผิดฐานค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นโดยให้มีหน่วยงานทําหน้าที่

ประสานความร่วมมือเป็นเลขาท่ีประชุมรายงานผล โดยเริ่มจากศูนย์ปูองและปราบปรามการค้ามนุษย์

ที่บางหน่วยงานมีอยู่แล้วเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสํานักงานอัยการ 

ถ้ามีปัญหาใดไม่ยุติ ไม่ว่าจะเรื่องข้อกฎหมาย ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้ง 13 คนจะต้องเป็นผู้

หาคําตอบ ถ้าข้อมูลเกิดรั่วไหล ตัวแทนทั้ง 13 คนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยกําหนดให้ 13 คนนี้มี

ฐานะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้มีหน้าในการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น มิใช่ผู้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย

เสียเอง เพราะอาจมีความรู้สึกเอนเอียงในการบังคับใช้กฎหมายได้ เนื่องจากเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับ

กรณีความผิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรก การทํางานแบบสหวิชาชีพนี้ มีตัวอย่างให้เห็นจากการศึกษา

กรณีศึกษาของมลรัฐแท็กซัสที่มีการจัดตั้งศูนย์ปูองกันการค้ามนุษย์แห่งแท็กซัส ( The Texas 

Human Trafficking Prevention Task Force ) 

การทํางานแบบ Task Force นี้จะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ

สามารถติดตามผลการทํางานของหน่วยงานของตนให้ที่ประชุมที่มาจาก 13 หน่วยงานได้รับทราบ จุด

ใดที่เกิดปัญหาก็จะร่วมมือกันเพ่ือแก้ไข้ปัญหาได้ทันที ในขณะที่สํานักงาน ปปง เป็น 1 ใน 13 

หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายต่อความผิดฐานค้ามนุษย์ในการดําเนินการกับทรัพย์สิน อันเป็นการตัด

วงจรทางการเงินที่เกี่ยวกับความผิดฐานนี้ การทํางานแบบ Task Force ก็จะเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสํานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย 

(2) การก าชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดทุกตัวบทกฎหมายทุก

ประการ 
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ด้วยเหตุที่ลักษณะของการกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์จะมีความผิดฐานอาญาฐานอ่ืน

ซ้อนทับอยู่ด้วยในตัว ในการดําเนินคดีของเจ้าหน้าที่รัฐอาจมีการเลือกท่ีจะดําเนินคดีในฐานความผิดที่

สะดวกต่อการดําเนิน ซึ่งมักจะมีอัตราโทษต่ํา ในขณะที่การดําเนินคดีค้ามนุษย์จะมีความยุ่งยาก

ซับซ้อนพอสมควรและจากการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศได้พบตัวอย่างแล้วว่าใน

กรณีของมลรัฐเท็กซัสนั้นเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมักจะไม่ดําเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์ เพราะมี

ความยุงยาก จึงดําเนินคดีความผิดฐานอื่นท่ีเบากว่า เพราะสะดวกกว่า อันทําให้การบังคับใช้กฎหมาย

ค้ามนุษย์ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรกําชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

วันที่ 30 เมษายน 2534 ที่กําหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดุแลให้มีการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดทุกตัวบทกฎหมายทุกประการ อันจะเป็นแนวทาง

ที่สามารถดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดอาญาฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากมีการ

ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กล่าวมานี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถพิจารณาใช้กฎหมายทุกเรื่องที่

เกี่ยวข้องดําเนินการกับการค้ามนุษย์ได้ เช่น การใช้มาตรการทางภาษีเข้าไปจัดเก็บภาษีจากเงินได้ของ

ผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ เพราะตามกฎหมายภาษีแล้วไม่ว่ารายได้นั้นจะได้มาโดยชอบหรือไม่

ชอบด้วยกฎหมายต่างก็ถือว่าเป็นเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีทั้งสิ้น ซึ่งจะช่วยทําให้ในกรณีการดําเนิน

คดีอาญาฐานค้ามนุษย์อาจไม่ประสบความสําเร็จเพราะมีความยากลําบากในการรวบรวม

พยานหลักฐาน แต่มาตรการทางภาษีสามารถใช้ควบคู่ไปด้วยได้ เป็นต้น การให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ย่อมหมายว่าเมื่อมีการดําเนินคดีฐานค้ามนุษย์ ก็จําต้องมีการแจ้งไปยัง

คณะกรรมการตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้มีการใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงินเข้าไปตรวจสอบ

ริบทรัพย์สินของผู้กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ 

(3) การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแบบทวิภาคีกับต่างประเทศ  
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เนื่องจากประเทศไทยเป็นทั้งประเทศปลายทางและเป็นประเทศต้นทางของกระบวนการค้า

มนุษย์ข้ามชาตินอกจากการเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ

องค์กรแล้วประเทศไทยควรมีการทําบังทึกข้อตกลงแบบทวิภาคีกับประเทศเพ่ือนบ้านที่อยู่ใน

ประชาคมอาเซียนในมากซึ่งปัจจุบันพบว่าประเทศไทยได้ทําบันทึกข้อตกลงกับกัมพูชา จีน พม่า ลาว 

และเวียดนามแล้ว แต่ยังมีบางประเทศที่ประสบปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีรายงานว่ามีการขนส่งเหยื่อค้า

มนุษย์ไปจากประเทศไทยจํานวนมาก เช่นประเทศสิงคโปร์เป็นต้น ที่ประเทศไทยควรมีการทําบันทึก

ข้อตกลงแบบวิภาคีด้วยเพื่อการประสานความร่วมมืออย่างจริงจังกับทุกประเทศที่เป็นประเทศต้นทาง

และประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์ด้วย 
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ภาคผนวก 

1.1ตารางสรุปผลการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2543 – 30 เมษายน 2555 

 

ล าดับที ่ สถานะการด าเนินการ มูลฐานความผิด จ านวนคดี/เรื่อง มูลค่า (บาท) 

 

 

1. 

 

 

ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตก 

เป็นของแผ่นดิน 

ยาเสพติด 522 1,984,763,481.11 

ค้าหญิง 17 109,808,655.72 

ฉ้อโกงประชาชน 11 25,530,022.77 

ยักยอก-ฉ้อโกง 4 76,294,948.81 

ทุจริตฯ 4 20,701,443.40 

กรรโชก 3 33,279,247.59 

ศุลกากร 4 262,423,869.70 

 

 

2. 

 

 

ศาลยกค าร้อง 

ยาเสพติด 35 488,937,356.70 

ค้าหญิง 1 3,489,453.46 

ฉ้อโกงประชาชน 2 7,064,000.00 

ทุจริตฯ 3 15,565,437.65 

ศุลกากร 3 33,052,093.22 

 

3. 

 

 

อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 

ศาล 

ยาเสพติด 14 147,123,850.31 

ค้าหญิง 1 677,000.00 

ฉ้อโกงประชาชน 2 42,986,040.00 

ยักยอก-ฉ้อโกง 1 105,000,000.00 
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ทุจริตฯ 7 169,806,745.38 

รวม   601 3,526,503,645.82 

 

1.2 ตารางที่ 1 สรุปรายละเอียดคดีศาลตัดสินแล้ว 

ควา
มผิด
มูล
ฐาน 

มูลค่าทรัพย์สิน
ที่ย่ืนค าร้องฯ 
(บาท) 

มูลค่าของ
ทรัพย์สินที่ศาล
สั่งให้ตกเป็น
ของแผ่นดิน 

วันที่ย่ืน
ค าร้อง 

วันที่ศาล
ส่ัง 

หมายเ
ลขคดี
ด า 

หมาย
เลข
คดี
แดง 

หมายเหตุ 

ม.
3(2) 

1,006,473.53 1,006,473.53 30ต.ค.
44 

28พ.ย.46 ฟ.
20/44 

ฟ.
34/46 

ถึงท่ีสุด 

ม.
3(2) 

742,692.38 742,692.38 23ก.พ.
47 

1ก.ย.48 ฟ.
30/47 

ฟ.
57/48 

ถึงท่ีสุด 

ม.
3(2) 

3,489,453.46 3,489,453.46 1ธ.ค.46 25ต.ค.48 ฟ.
99/46 

ฟ.
71/48 

ปรับยอด
ตามค า
พิพากษา 

ม.
3(2) 

150,000.00 150,000.00 29มี.ค.
49 

28ธ.ค.49 ฟ.
26/49 

ฟ.
65/49 

 

ม.
3(2) 

12,883,729.50 12,883,729.50 29ธ.ค.
46 

30มี.ค.50 ฟ.
105/4
6 

ฟ.
11/50 

 

ม.
3(2) 

56,641.40 56,641.40 5เม.ย.49 11มิ.ย.50 ฟ.
27/49 

ฟ.
27/50 

 

ม.
3(2) 

1,378,377.15 1,378,377.15 16มิ.ย.
49 

31ม.ค.51 ฟ.
49/49 

ฟ.
6/51 

 

ม.
3(2) 

3,172,638.00 3,172,638.00 26ต.ค.
49 

31ม.ค.51 ฟ.
87/49 

ฟ.
7/51 

 

ม.
3(2) 

245,000.00 245,000.00 21 มี.ค.
49 

18 ก.พ. 
51 

ฟ.
23/49 

ฟ.
10/51 

ปรับยอด
ตามค า
พิพากษา 

ม. 2,047,581.11 2,047,581.11 26พ.ค. 20 มี.ค. ฟ. ฟ. ถึงท่ีสุด 
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3(2) 48 51 44/48 22/51 
ม.
3(2) 

50,839,688.15 50,839,688.15 13 ธ.ค. 
50 

8 เม.ย.51 ฟ.
104/4
8 

ฟ.
29/51 

เช็คยอด
ตามค า
พิพากษา 

ม.
3(2) 

4,686,000.00 4,686,000.00 25 ธ.ค. 
50 

2 มิ.ย. 51 ฟ.
99/50 

ฟ.
45/51 

 

ม.
3(2) 

892,366.00 892,366.00 9 พ.ค. 
50 

5 ก.พ. 52 ฟ.
26/50 

ฟ.
4/52 

ปรับยอด
ตามค า
พิพากษา 

ม.
3(2) 

2,332,933.88 897,525.88 2 พ.ย. 
47 

15 พ.ค. 
52 

ฟ.
101/4
7 

ฟ.
12/52 

ปรับยอด
ตามค า
พิพากษา 

ม.
3(2) 

2,076,782.62 2,076,782.62 2 ต.ค.50 24 ธ.ค. 
52 

ฟ.
76/50 

ฟ.
33/52 

 

ม.
3(2) 

350,000.00 350,000.00 17 ก.ค.
50 

23 มี.ค. 
53 

ฟ.
49/50 

ฟ.
9/53 

 

ม.
3(2) 

640,000.00 640,000.00 24 ส.ค. 
50 

23 มี.ค. 
53 

ฟ.
58/50 

ฟ.
10/53 

 

ม.
3(2) 

9,593,040.00 9,593,040.00 24 ส.ค.
50 

26 พ.ย. 
55 

ฟ.
57/50 

ฟ.
26/55 

 

ม.
3(2) 

16,000.00 16,000.00 10 ส.ค. 
55 

4 ก.พ. 56 ฟ.
26/55 

ฟ.
3/56 

 

ม.
3(2) 

3,023,961.02 3,009,361.02  1 ก.ค.56 ฟ.
22/56 

ฟ.
38/56 

 

รวม 99,566,358.2
0 

95,106,989.1
8 

ตั้งแต่ตุลาคม2543-สิงหาคม2556 
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1.3 ตารางที่ 2 สรุปรายละเอียดคดีที่ศาลยังไม่ตัดสนิ แต่มีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ไว้ชั่วคราว มูลฐานความผิดตาม ม.3(2),ค้ามนุษย์ ที่ศาลยังไม่สั่งทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดิน ปี2555-2556 

เลขที่
ค าสั่ง 

วันที่
ออก
ค าสั่ง 

ผู้ลงนาม
ในค าสั่ง 

มูลฐาน รายการทรัพย์สิน มูลค่า/บาท หมายเหตุ 

ย.
57/2555 

23
ส.ค.
2555 

ประธาน
กรรมการ
ธุรกรรม 

ม.3(1),(2),
ค้ามนุษย์ 

1.ที่ดินตามโฉนด
จ านวน 2แปลง 
2.เงินฝากธนาคาร
จ านวน 55บัญชี 

31,699,092
.86 

รวมมูล
ค่าย.
57/2555
และย.
58/2555 ย.

58/2555 
23
ส.ค.
2555 

เลขาธิการ
ปปง. 

ม.3(1),(2),
ค้ามนุษย์ 

1.ธนบัตรรัฐบาลไทย
170,000บาท 
2.อาวุธปืนพกสั้น
พร้อมซองกระสุน 
3.สิทธิเรียกร้องตาม
สัญญาเช่าซื้อ 

ย.
72/2555 

12
ก.ย.
2555 

ประธาน
กรรมการ
ธุรกรรม 

ม.3(1),(2),
ค้ามนุษย์ 

1.ธนบัตรรัฐบาลไทย
170,000บาท 
2.อาวุธปืนพกสั้น
พร้อมซองกระสุน 
3.สิทธิเรียกร้องตาม
สัญญาเช่าซื้อ 

10,800,000
.00 

แก้ไข
รายละเอีย
ดทรัพย์สิน 

ย.3/2556 18
ม.ค.
2556 

เลขาธิการ 
ปปง. 

ค้ามนุษย์ เงินฝากบัญชีธนาคาร
กสิกรไทยจ านวน3
บัญชี 

2,991,961.
02 

 

ย.
10/2556 

12
ก.พ.
2556 

ประธาน
กรรมการ
ธุรกรรม 

ค้ามนุษย์ 1.คอมพิวเตอร์CPU
ยี่ห้อHPจ านวน4 
เครื่อง 
2.คอมพิวเตอร์แบบ
พกพายี่ห้อASUS
จ านวน3เครื่อง 

32,000.00  
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ย.
32/2556 

10
มิ.ย.
2556 

ประธาน
กรรมการ
ธุรกรรม 

ม.3(1),(2), ยึดทรัพย์สินจ านวน 
52 รายการ 
อายัดทรัพย์สิน
จ านวน 2 รายการ 

1,363,580.
00 
1,647,003.
98 

 

รวม 45,541,676.84 
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์ 
 

นางสาวกัณฑิมา ช่างท า เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎหาคม 2529 ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ปีการศึกษา 
2551และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2553 
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