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ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 ร่วมกับกองต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมศักยภำพในกำรคัดแยกเพ่ือช่วยเหลือ
และคุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ (Project on Training for Capacity Building on Identification and 
Protection of Victims of Human Trafficking) ปี 2562 ซึ่งด ำเนินกำร จ ำนวน 2 รุ่น : รุ่นที่ ๑ ในพ้ืนที่
จังหวัดนนทบุรี  และปทุมธำนี เมื่อวันที่ 23 - 25 มกรำคม 2562 และรุ่นที่ 2 ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และ
สระบุรี  เมื่อวันที่  26 – 28 พฤษภำคม 2562 ณ โรงแรมจันทรำ รีสอร์ท จังหวัดนครนำยก วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยมีทักษะควำมรู้ ควำมเข้ำใจองค์ประกอบกำรค้ำมนุษย์ตำมแบบฟอร์มคัดแยกผู้เสียหำยฯ 
พัฒนำทักษะ ด้ำนเทคนิคและวิธีกำรสัมภำษณ์ผู้เสียหำยฯ รวมทั้งเข้ำใจควำมส ำคัญและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
ร่วมกันของทีมสหวิชำชีพในด้ำนกำรคัดแยกผู้เสียหำยและกำรส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลือคุ้มครอง
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ต่อไป 

ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1  ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมศักยภำพในกำรคัดแยก
เพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ (Project on Training for Capacity Building on 
Identification and Protection of Victims of Human Trafficking) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ด ำเนินตำม
กระบวนกำรอย่ำงครบถ้วนและสมบูรณ์ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร จึงจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำร เพ่ือให้
หน่วยงำนรับผิดชอบด ำเนินกำรรวบรวมเผยแพร่ต่อไป 
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รายงานผลการจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยก เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
(Project on Training for Capacity Building on Identification and Protection of Victims of 

Human Trafficking) 

 

ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๑ จัดอบรมเพ่ิมศักยภำพในกำรคัดแยกเพ่ือช่วยเหลือและ
คุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ปี 2562  ซึ่งด ำเนินกำร จ ำนวน 2 รุ่น : รุ่นที่ ๑ ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี  และ
ปทุมธำนี เมื่อวันที่ 23 - 25 มกรำคม 2562 และรุ่นที่ 2 ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และสระบุรี            
เมื่อวันที่  26 – 28 พฤษภำคม 2562 ณ โรงแรมจันทรำ รีสอร์ท จังหวัดนครนำยก กลุ่มเป้ำหมำย
ประกอบด้วย พนักงำนสอบสวน เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครอง ผู้แทนส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด ผู้แทนส ำนักงำน
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด ผู้แทนกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด (กอ.รมน.) ผู้แทน
องค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) ผู้แทนสถำนประกอบกำร ผู้แทนหน่วยงำนสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ในพ้ืนที่ รวม 102 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำรับกำรอบรมมี
ทักษะควำมรู้ ควำมเข้ำใจองค์ประกอบกำรค้ำมนุษย์ตำมแบบฟอร์มคัดแยกผู้เสียหำยฯ พัฒนำทักษะ ด้ำน
เทคนิคและวิธีกำรสัมภำษณ์ผู้เสียหำยฯ ให้บุคลำกรเข้ำใจควำมส ำคัญและแนวทำง กำรปฏิบัติงำนร่วมกันของ
ทีมสหวิชำชีพในด้ำนกำรคัดแยกผู้เสียหำยฯ และกำรส่งต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยเหลื อคุ้มครอง
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ต่อไป โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี  และปทุมธำนี เมื่อวันที่  23 - 25 มกรำคม 2562 ณ โรงแรมจันทรำ 
รีสอร์ท จังหวัดนครนำยก 

1.๑ พิธีการ/สารัตถะ วันแรก หลังจำกทดสอบ Pre -test เป็นกำรเปิดกำรประชุมและบรรยำย
นโยบำย พม. เกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ โดย นำยพิสิฐ พูลพิพัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 
จำกนั้นเป็นกำรบรรยำยให้ควำมรู้ “พรบ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551 กับสถำนกำรณ์
ควำมรุนแรง ซับซ้อน และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” โดย พ.ต.ท.ไตรรงค์  ชัยชนะ ผกก. (สอบสวน)  บก.ปคม. 
วันที่สอง เนื้อหำประกอบด้วยกำรบรรยำย “องค์ประกอบกำรค้ำมนุษย์/สิทธิของผู้เสียหำยและแบบฟอร์มกำร
คัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์และตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.2551”       
โดย นำงสุกัญญำ  รัตนนำคินทร์ อัยกำรผู้เชี่ยวชำญส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
และกำรอภิปรำย “บทบำทสหวิชำชีพกับกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ตำมพระรำชบัญญัติป้องกัน
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และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.2551” วันที่สาม เนื้อหำประกอบด้วยกำรแบ่งกลุ่ม “กำรถอดบทเรียน 
เทคนิคกำรสัมภำษณ์ผู้เสียหำย กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำและกระบวนกำรช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 
เพ่ือน ำไปปรับใช้ในระดับพื้นท่ี” โดยนำงสุกัญญำ รัตนนำคินทร์ อัยกำรผู้เชี่ยวชำญส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำย
คดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดและนำงสำวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิพิทักษ์สตรี และกำร
ท ำแบบทดสอบวัดควำมรู้เกี่ยวกับกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ (Post-Test)  

1.๒ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงำนสอบสวน เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครอง ผู้แทน
ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด ผู้แทนส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด ผู้แทนกองอ ำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยในจังหวัด (กอ.รมน.) ผู้แทนองค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) ผู้แทนสถำนประกอบกำร ผู้แทน
หน่วยงำนสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธำนี และนนทบุรี รวม
ทัง้สิ้น 41 คน 

1.๓ รายละเอียดการประชุม สรุปประเด็นดังนี้ 
๑) กำรบรรยำยให้ควำมรู้ “พรบ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551       

กับสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง ซับซ้อน และกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง” โดย พ.ต.ท.ไตรรงค์ ชัยชนะ ผกก. (สอบสวน) 
บก.ปคม. เนื้อหำประกอบด้วย ประวัติกำรค้ำมนุษย์ กำรค้ำมนุษย์คืออะไร กำรค้ำมนุษย์ตำม พ.ร.บ.ป้องกัน
และปรำบรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.2551 แนวคิดเรื่องผู้เสียหำยในคดีค้ำมนุษย์ สำระส ำคัญของ พ.ร.บ.ป้องกัน
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.2551 กฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินคดีผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
กำรค้ำมนุษย์และสำระส ำคัญของ พ.ร.บ.วิธีพิจำรณำคดีค้ำมนุษย์ พ.ศ.2559  

๒) กำรบรรยำยให้ควำมรู้ “องค์ประกอบกำรค้ำมนุษย์/สิทธิของผู้เสียหำยและ
แบบฟอร์ม  กำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์และตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 
พ.ศ.2551” โดย นำงสุกัญญำ  รัตนนำคินทร์  อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีค้ำมนุษย์ 
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด มีประเด็นที่น่ำสนใจ ประกอบด้วย สถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ในประเทศไทย 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรค้ำมนุษย์ ( Human Trafficking) และกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน (Smuggling) 
กฎหมำยที่เกี่ยวกับคดีค้ำมนุษย์ คดีฟอกเงิน: ค ำพิพำกษำฎีกำที่ ๖๖๐๒/๒๕๕๐พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมคดีค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ ๓) กำรแสวงหำ
ประโยชน์โดยมิชอบตำมมำตรำ ๔ องค์ประกอบควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ กำรใช้อ ำนำจคุ้มครองชั่วครำว
ผู้เสียหำยตำม พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมคดีค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มำตรำ ๒๙) ตัวอย่ำงคดีที่ศำลวินิจฉัย
กำรยึดเอกสำรประจ ำตัวไว้ พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรมีส่วนร่วมในองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ พ.ศ. 
๒๕๕๖ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินคดีค้ำมนุษย์ข้ำมชำติ คดีค้ำมนุษย์ข้ำมชำติ ประมวลกฎหมำยอำญำ  

๓) กำรอภิปรำย “บทบำทสหวิชำชีพกับกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ตำม
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.2551” โดย (๑) นำงสุกัญญำ รัตนนำคินทร์  
อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  (๒) นำงสำวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิพิทักษ์สตรี และ (๓) นำยพิสิฐ พูลพิพัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุน
วิชำกำร ๑ มีประเด็นที่น่ำสนใจ คือ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ได้แก่  
สถำนที่ในกำรสัมภำษณ์/คัดแยก ควำมรู้ควำมสำมำรถของสหวิชำชีพ แบบสัมภำษณ์/คัดแยก  ผู้ประสำนงำน
ด้ำนภำษำ กำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำร ก่อนเข้ำปฏิบัติกำร กำรด ำเนินกำรก่อนกำรสัมภำษณ์ /คัดแยก
เบื้องต้น กำรด ำเนินกำรหลังกำรสัมภำษณ์/คัดแยกเบื้องต้น กำรบูรณำกำรและเตรียมควำมพร้อมของ
หน่วยงำนปฏิบัติและกำรฝึกอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ร่วมกันระดมควำมคิดเห็นและวำงแผนกำรช่วยเหลือ 
ในกำรท ำงำนร่วมกันของทีมสหวิชำชีพ จำกกรณีศึกษำ ได้แก่  กรณีที่หนึ่ง กำรให้ควำมช่วยเหลือลูกเรือ
ประมงในท่ำน้ ำของพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี โดยมีผู้ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ ๒๐๐ คน กรณีที่สอง กำรแจ้ง
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เบำะแสเกี่ยวกับกำรน ำเด็กหญิงชำวเมียนมำร์ มำบังคับค้ำบริกำรทำงเพศที่ร้ำนคำรำโอเกะ ย่ำนถนนสำย
มิตรภำพ ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยสืบทรำบเบื้องต้นมีเด็กหญิงชำวเมียนมำร์ จ ำนวน ๒๐ คนที่ต้องกำร
ควำมช่วยเหลือ กรณีที่สาม ข้อมูลจำกผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำรว่ำมีเด็กชำยถูกบังคับให้เร่ขำยของ บริเวณ
ร้ำนอำหำรต่ำงๆ ที่จังหวัดสงขลำ โดยสืบทรำบมำว่ำมีเด็กคนอ่ืนๆ รวม ๑๐ คน ถูกน ำตัวจำกบ้ำนเกิดมำ            
โดยหลอกว่ำจะใช้เงินจ ำนวนมำก และจะส่งเสียค่ำเล่ำเรียน แต่เด็กไม่ได้รับกำรศึกษำตำมค ำกล่ำวอ้ำง โดยเริ่ม
ท ำงำนตั้งแต่ ๑๗.๐๐ – ๐๓.๐๐ น. โดยมีรถมำรับ และน ำเด็กไปส่งตำมจุดต่ำง ๆ ที่มีคนมำก หำกขำยไม่ได้ก็
จะถูกทุบตี ข่มขู่ฆ่ำพ่อแม ่

๔) กำรแบ่งกลุ่ม “กำรถอดบทเรียน เทคนิคกำรสัมภำษณ์ผู้เสียหำย กำรวิเครำะห์
กรณีศึกษำและกระบวนกำรช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ เพ่ือน ำไปปรับใช้ในระดับพ้ืนที่” โดย นำงสุกัญญำ 
รัตนนำคินทร์  อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด และคณะ        
(๒) นำงสำวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิพิทักษ์ผู้หญิง และคณะ มีประเด็นที่น่ำสนใจ ประกอบด้วย           
ประกอบด้วย กำรจัดท ำกรณีศึกษำโดยกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้กระท ำควำมผิดค้ำมนุษย์ และตั้งประเด็น
ค ำถำม ค ำตอบ ที่ใช้ในกระบวนกำรช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ รวมทั้งกำรใช้แบบสัมภำษณ์เบื้องต้น
ในกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 

๕) สรุปผลกำรอบรม ผู้ เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้มีทักษะควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
องค์ประกอบกำรค้ำมนุษย์ตำมแบบฟอร์มคัดแยกผู้เสียหำยฯ มีทักษะด้ำนเทคนิคและวิธีกำรสัมภำษณ์ผู้เสียหำยฯ 
มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมขึ้นสำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกับทีมสหวิชำชีพในด้ำนกำรคัดแยกผู้เสียหำยฯได้ 
และได้มอบประกำศนียบัตรให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม 

 

รุ่นที่ 2 ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และสระบุรี เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภำคม 2562         
ณ โรงแรมจันทรำ รีสอร์ท จังหวัดนครนำยก 

2.1 พิธีการ/สารัตถะ วันแรก หลังจำกทดสอบ Pre -test เป็นกำรกล่ำวต้อนรับ ชี้แจง
วัตถุประสงค์กำรอบรมฯ และบรรยำยนโยบำย พม. เกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ โดย นำงสำวพิมพ์ธิดำ แสงจันทร์ 
หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 จำกนั้นเป็นกำรบรรยำยให้
ควำมรู้ “พรบ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พศ. 2551 กับสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง ซับซ้อน และ
กฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง” โดย พ.ต.อ.ชูศักดิ์  อภัยภักดิ์  ผู้กับกำร (สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน กองบังคับกำร
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ วันที่สอง เนื้อหำประกอบด้วยกำรบรรยำย “องค์ประกอบกำรค้ำมนุษย์/สิทธิของ
ผู้เสียหำยและแบบฟอร์มกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์และตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.2551” โดย นำงสุกัญญำ รัตนนำคินทร์ อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคด ี      
ค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด และกำรอภิปรำย “บทบำทสหวิชำชีพกับกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.2551” วันที่สาม เนื้อหำประกอบด้วย          
กำรแบ่งกลุ่ม “กำรถอดบทเรียน เทคนิคกำรสัมภำษณ์ผู้เสียหำย กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำและกระบวนกำร
ช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ เพ่ือน ำไปปรับใช้ในระดับพ้ืนที่ ”นำงสุกัญญำ รัตนนำคินทร์ อัยกำร
ผู้เชี่ยวชำญส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดและนำงสำวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิพิทักษ์สตรี และกำรท ำแบบทดสอบวัดควำมรู้เกี่ยวกับกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 
(Post-Test)  

๒.2 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พนักงำนสอบสวน เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครอง ผู้แทน
ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด ผู้แทนส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด ผู้แทนกองอ ำนวยกำรรักษำ
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ควำมมั่นคงภำยในจังหวัด (กอ.รมน.) ผู้แทนองค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) ผู้แทนสถำนประกอบกำร ผู้แทน
หน่วยงำนสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และสระบุรี 
รวมทัง้สิ้น 61 คน 

2.๓ รายละเอียดการประชุม สรุปประเด็นดังนี้ 
๑) กำรบรรยำยให้ควำมรู้ “พรบ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551       

กับสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง ซับซ้อน และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง” โดย พ.ต.อ.ชูศักดิ์ อภัยภักดิ์  ผู้ก ำกับกำร 
(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ เนื้อหำประกอบด้วย กำรก ำเนิดแห่ง
บทบัญญัติ พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.2551 กำรบังคับใช้ พ.ร.บ.ป้องกันปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.2551 กฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง ซับซ้อนในกำรบังคับใช้ร่วมกับ 
พ.ร.บ.ป้องกันปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.2551  

๒) กำรบรรยำยให้ควำมรู้ “องค์ประกอบกำรค้ำมนุษย์ /สิทธิของผู้ เสียหำยและ
แบบฟอร์ม  กำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์และตำมกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 
พ.ศ.2551” โดย นำงสุกัญญำ  รัตนนำคินทร์  อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีค้ำมนุษย์ 
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด มีประเด็นที่น่ำสนใจ ประกอบด้วย สถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ในประเทศไทย 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรค้ำมนุษย์ Trafficking) และกำรลักลอบขนผู้โยกย้ำยถิ่นฐำน (Smuggling) กฎหมำย
ที่เก่ียวกับคดีค้ำมนุษย์ คดีฟอกเงิน: ค ำพิพำกษำฎีกำที่ ๖๖๐๒/๒๕๕๐พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
คดีค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ ๓) กำรแสวงหำประโยชน์
โดยมิชอบตำมมำตรำ ๔ องค์ประกอบควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ กำรใช้อ ำนำจคุ้มครองชั่วครำวผู้เสียหำยตำม 
พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมคดีค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (มำตรำ ๒๙) ตัวอย่ำงคดีที่ศำลวินิจฉัยกำรยึดเอกสำร
ประจ ำตัวไว้ พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรมีส่วนร่วมในองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ พ .ศ. ๒๕๕๖ 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินคดีค้ำมนุษย์ข้ำมชำติประมวลกฎหมำยอำญำ  

๓) กำรอภิปรำย “บทบำทสหวิชำชีพกับกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ตำม
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.2551” โดย (๑) นำงสุกัญญำ รัตนนำคินทร์ อัยกำร
ผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (๒) นำงสำวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ 
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิพิทักษ์สตรี และ (๓) นำงสำวพิมพ์ธิดำ  แสงจันทร์ หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์           
มีประเด็นที่น่ำสนใจ คือ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ได้แก่ สถำนที่ในกำร
สัมภำษณ์/คัดแยก ควำมรู้ควำมสำมำรถของสหวิชำชีพ แบบสัมภำษณ์/คัดแยก ผู้ประสำนงำนด้ำนภำษำ          
กำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำร ก่อนเข้ำปฏิบัติกำร กำรด ำเนินกำรก่อนกำรสัมภำษณ์ /คัดแยกเบื้องต้น             
กำรด ำเนินกำรหลังกำรสัมภำษณ์/คัดแยกเบื้องต้น กำรบูรณำกำรและเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนปฏิบัติ     
และกำรฝึกอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมประชุมได้ร่วมกันระดมควำมคิดเห็นและวำงแผนกำรช่วยเหลือในกำรท ำงำน
ร่วมกันของทีมสหวิชำชีพ จำกกรณีศึกษำ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 

๔)  กำรแบ่งกลุ่ม “กำรถอดบทเรียน เทคนิคกำรสัมภำษณ์ผู้เสียหำย กำรวิเครำะห์
กรณีศึกษำและกระบวนกำรช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ เพ่ือน ำไปปรับใช้ในระดับพ้ืนที่” โดย นำงสุกัญญำ 
รัตนนำคินทร์  อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ ส ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีค้ำมนุษย์ ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด และคณะ 
(๒) นำงสำวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิพิทักษ์สตรี และคณะ มีประเด็นที่น่ำสนใจ  ประกอบด้วย
กำรจัดท ำกรณีศึกษำโดยกำรวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้กระท ำควำมผิดค้ำมนุษย์ และตั้งประเด็นค ำถำม ค ำตอบ ที่
ใช้ในกระบวนกำรช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ รวมทั้งกำรใช้แบบสัมภำษณ์เบื้องต้นในกำรคัดแยก
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 
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๕) สรุปผลกำรอบรม ผู้ เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้มีทักษะควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
องค์ประกอบกำรค้ำมนุษย์ตำมแบบฟอร์มคัดแยกผู้เสียหำยฯ มีทักษะด้ำนเทคนิคและวิธีกำรสัมภำษณ์
ผู้เสียหำยฯ มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมขึ้นสำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกับทีมสหวิชำชีพในด้ำนกำรคัดแยก
ผู้เสียหำยฯได้ และได้มอบประกำศนียบัตรให้กับผู้เข้ำรับกำรอบรม 

3.  สรุปเนื้อหำกำรประชุม 
  กำรจัดโครงกำรอบรมเพ่ิมศักยภำพในกำรคัดแยก เพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 

(Project on Training for Capacity Building on Identification and Protection of Victims of Human Trafficking) 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ กำรบรรยำยพิเศษและกำรบรรยำยให้ควำมรู้  การแบ่งกลุ่ม “การถอดบทเรียน เทคนิค
การสัมภาษณ์ผู้เสียหาย การวิเคราะห์กรณีศึกษาและกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อน าไปปรับ
ใช้ในระดับพื้นที่” และกำรอภิปรำย “บทบาทสหวิชาชีพกับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551” ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

“นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์” 

สถานการณ์ทั่วไป  
สถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ในประเทศไทยช่วงปี 2559 - 2560 ผลกำรส ำรวจข้อมูลจำกเจ้ำหน้ำที่

ระดับปฏิบัติงำนและระดับก ำกับดูแลนโยบำยของทั้งภำครัฐและองค์กรพัฒนำเอกชนที่ท ำงำนเกี่ยวข้องกับกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ และกำรคุ้มครองสวัสดิภำพของผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ และผู้เสียหำยจำกกำรค้ำ
มนุษย์ มีประเด็นส ำคัญดังนี้ 

1. ปัญหำค้ำมนุษย์ในภำคกำรเกษตรพบได้น้อยกว่ำประเด็นอ่ืน เนื่องจำกลักษณะงำนที่ท ำในพ้ืนที่
ขนำดใหญ่และมีควำมหลำกหลำย ง่ำยต่อกำรที่นำยจ้ำงบิดเบือนสภำพ กำรจ้ำงงำน ท ำให้กำรหำข้อเท็จจริงของ
ทีมสหวิชำชีพและบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรมท ำได้ยำก 

2. ปัจจัยด้ำนที่ตั้ง ควำมส ำคัญทำงเศรษฐกิจ บทบำทสถำนคุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ และ
ควำมร่วมมือกันระหว่ำงหน่วยงำนรัฐและองค์กรพัฒนำเอกชนมีผลต่อสถิติคดีกำรค้ำมนุษย์ 

3. ชำวต่ำงชำติที่ได้รับกำรระบุว่ำเป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ และบุคคลที่เข้ำรับกำรคุ้มครอง
สวัสดิภำพในสถำนคุ้มครองฯ มีสัดส่วนครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับผู้เสียหำยที่เป็นชำวไทย ผู้เสียหำยเพศชำยส่วนใหญ่
เป็นชำวพม่ำและเวียดนำม ผู้เสียหำยเพศหญิงส่วนมำกเป็นชำวไทย 
 

 

 

 

นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ 
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1. สถานการณ์การค้ามนุษย์ 

 จ ำนวนคดีค้ำมนุษย์ทั้งหมดที่ได้รับกำรสอบสวนและด ำเนินคดียังคงเป็นเรื่องกำร ค้ำประเวณี  
 ปี 2559 มีกำรด ำเนินคดีค้ำมนุษย์ 333 คดี เป็นค้ำประเวณี 244 คดี สื่อลำมก 3 คดี     

ขอทำน 8 คดี แรงงำน 32 คดี แรงงำนประมง 43 คดี และขูดรีด/อ่ืนๆ 3 คด ี 
 ปี 2560 มีกำรด ำเนินคดีค้ำมนุษย์ 302 คดี เป็นค้ำประเวณี 246 คดี สื่อลำมก 7 คดี 

ผลประโยชน์ทำงเพศ 2 คดี ขอทำน 26 คด ีแรงงำน 14 คดี แรงงำนประมง 7 คดี  

 
TRAFFICKING IN PERSONS REPORT 2018 

กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำแถลงกำรณ์ออก
รำยงำนกำรค้ำมนุษย์ (TIP Report) ที่รำยงำนต่อรัฐสภำสหรัฐที่กรุงวอชิงตัน 
ดี.ซี. เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 รำยงำนกำรค้ำมนุษย์
ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ได้ประเมินควำมพยำยำม ด้ำนกำรต่อต้ำน
กำรค้ำมนุษย์ของทำงกำรใน 187 ประเทศ ระหว่ำงเดือนเมษำยน 
พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนำคม พ.ศ. 2561 โดยในรำยงำนประจ ำปีนี้ 
ประเทศไทยได้เลื่อนอันดับจำกกลุ่มที่ 2 บัญชีรำยชื่อประเทศที่ต้องจับ
ตำมอง (Tier 2 Watch list) ขึ้นไปเป็นกลุ่มที่ 2 เนื่องจำกมีก้ำวย่ำง       
ที่ส ำคัญ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 

     “รำยงำนกำรค้ำมนุษย์ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ตระหนัก
ถึงควำมมุ่งมั่นอย่ำงต่อเนื่องของประเทศไทยในกำรต่อสู้กับ
กำรค้ำมนุษย์”  

       นำยกลิน ที . เดวีส์ เอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำ
ประจ ำประเทศไทยกล่ำวว่ำ “สหรัฐฯ กับไทยมีควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรคุ้มครองเหยื่อ  และกำร

ป้องกันกำรค้ำมนุษย์อย่ำงเข้มข้นและยำวนำน” 
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       ทั้งนี้ รัฐบำลสหรัฐฯ มีควำมมุ่งม่ันที่จะร่วมมือกับรัฐบำลไทยและประชำชนชำวไทยอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือแก้ไข
ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ โดยรำยงำนกำรค้ำมนุษย์ประจ ำปี พ.ศ. 2561 มีข้อเสนอแนะจ ำนวนมำกที่ช่วยให้
ประเทศไทยมีพัฒนำกำรอย่ำงยั่งยืนในกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์  

     **ข้อมูลจำกสถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจ ำประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok , 29 
มิถุนำยน 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการค้ามนุษย์ประจ าปี พ.ศ. 2561  
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่รายงานต่อรัฐสภาสหรัฐ 

      รัฐบำลไทยแสดงควำมพยำยำมมำกขึ้นเมื่อเทียบกับรำยงำนปีที่ผ่ำนมำ ดังนั้น ประเทศไทย จึงได้รับ
กำรปรับระดับขึ้นไปอยู่ในกลุ่มที่ 2 รัฐบำลแสดงควำมพยำยำมมำกขึ้นในกำรด ำเนินคดีและพิพำกษำ
ลงโทษนักค้ำมนุษย์จ ำนวนมำกขึ้น และลดระยะเวลำในกำรด ำเนินคดีกำรค้ำมนุษย์โดยใช้หน่วยงำนเฉพำะ
ทำงด้ำนกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ นอกจำกนี้ รัฐบำลยังสืบสวนสอบสวนคดีที่เจ้ำหน้ำที่รัฐต้องสงสัยว่ำ
สมรู้ร่วมคิดในอำชญำกรรมกำรค้ำมนุษย์เพิ่มมำกขึ้น 

      รัฐบำลได้ออกระเบียบข้อบังคับเพ่ือก ำกับดูแลสถำนพักพิงที่องค์กรพัฒนำเอกชนเป็นผู้ด ำเนินกำรมำก
ขึ้นและสำมำรถเข้ำถึงทุนสนับสนุนของรัฐได้ รัฐบำลยังตั้งคณะท ำงำนต่อต้ำนกำร  ค้ำมนุษย์ซึ่งประกอบด้วย
เจ้ำหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำย นักสังคมสงเครำะห์ และเจ้ำหน้ำที่องค์กรพัฒนำเอกชน (NGOs) เพ่ือยกระดับ
กำรประสำนงำนด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรคุ้มครองผู้เสียหำยให้ดียิ่งขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหวิชาชีพ 

       ไทยควรพัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ผู้บังคับใช้กฎหมำย ผู้ตรวจสอบกำรใช้แรงงำน และเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ เพ่ือให้สำมำรถคัดกรองและระบุผู้เสียหำยจำกบรรดำคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้ในเชิงรุก
และอย่ำงสม่ ำเสมอ อันได้แก่ กลุ่มผู้อพยพ บุคคลไร้สัญชำติ เด็ก และผู้ลี้ภัย และเพ่ือให้แน่ใจว่ำผู้เสียหำย
จะไม่ถูกจับกุม กักกัน หรือส่งตัวกลับประเทศจำกควำมผิดทำงอำญำที่พวกเขำกระท ำอันเป็นผลโดยตรง
จำกกำรตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์ 

        กำรสืบสวนสอบสวนควรมีกำรด ำเนินกำรในเชิงรุกและด ำเนินคดีต่อเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ถูกกล่ำวหำว่ำมี
ส่วนสมรู้ร่วมคิดในกำรค้ำมนุษย์ และพิพำกษำลงโทษและด ำเนินกำรลงโทษเจ้ำหน้ำที่ที่พบว่ำมีควำมผิด
จริงอย่ำงเข้มงวด อีกทั้งควรสนับสนุนกำรแจ้งเบำะแสอำชญำกรรมกำรค้ำมนุษย์ โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่อ
กำรถูกด ำเนินคดี และให้ควำมคุ้มครองแก่คณะท ำงำน  สหวิชำชีพจำกกำรถูกแทรกแซงและแก้แค้น  
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2. ความตระหนักของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา 

     นโยบายรัฐบาล  

     รัฐบำลได้ประกำศใช้กลไก “ประชำรัฐ” เพ่ือระดมควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ จำกหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กรภำคประชำสังคมในกำรร่วมกันขจัด
ปัญหำดังกล่ำว โดยได้มุ่งเน้นกำรเพ่ิมศักยภำพให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนซึ่งถือเป็นกลไกส ำคัญในกำรด ำเนินงำน ให้มี
ควำมรู้เท่ำทันต่อสถำนกำรณ์ควำมซับซ้อนของปัญหำ และมีแนวทำงปฏิบัติในกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์
และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพตำมหลักกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน 

     นโยบายกระทรวง พม.  
     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 – 2564  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ตามที่  ดังนี้ 
1. เห็นชอบนโยบำย ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2560 - 2564 
2. เห็นชอบให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ 

และมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 – 2564 เพ่ือขับเคลื่อน
แผนไปสู่กำรปฏิบัติให้มีประสิทธิภำพ  

3. เห็นชอบให้ส ำนักงบประมำณพิจำรณำจัดสรรงบประมำณสนับสนุนในกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560-2564 ไปสู่
กำรปฏิบัติ  

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560 - 2564 
  มีประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน ได้แก่ ส่งเสริมกลไกทุกระดับ สร้ำงควำมร่วมมือ
ในระดับพ้ืนที่ ส่งเสริมบทบำทศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์จังหวัด พัฒนำศักยภำพ 
คณะกรรมกำรฯ ส่งเสริมกำรท ำงำนแบบเครือข่ำยทั้งในและต่ำงประเทศ สร้ำงงำนวิจัย บูรณำกำรและเชื่อมโยงฐำนข้อมูล
ทั้งในและระหว่ำงประเทศ พัฒนำกลไกและข้อมูลกำรเฝ้ำระวัง และกำรแจ้งเบำะแส  
  2. ด้านด าเนนิคดี 
              ได้แก่ กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในสังคม ด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ บูรณำกำรและแบ่งปันข้อมูล พัฒนำระบบ
เครือข่ำยด้ำนกฎหมำย มีระบบคุ้มครองช่วยเหลือพยำนและผู้เสียหำย สร้ำงกลไกกำรแจ้งเหตุจำกประชำชน
และเครือข่ำย มีเครือ่งมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในกำรด ำเนินคดี  
  3. ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ  
             ได้แก่ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรคัดแยกผู้เสียหำย พัฒนำคู่มือกำรด ำเนินงำน ปรับปรุงมำตรฐำน
สถำนคุ้มครอง พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่/องค์กร ส่งเสริมหน่วยงำนแบบครบวงจร จัดตั้งสถำนคุ้มครองของ
ภำคเอกชน ส่งเสริมเครือข่ำยในต่ำงประเทศ ส่งเสริมให้ชุมชนดูแลผู้เสียหำยหลังส่งกลับ พัฒนำระบบบริกำร
ล่ำมสร้ำงควำมปลอดภัยเจ้ำหน้ำที่ ส่งเสริมให้ผู้เสียหำยให้ควำมร่วมมือทำงคดีผ่ำนกระบวนกำรคุ้มครอง  
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  4. ด้านป้องกัน  
              ได้แก่ ลดปัจจัยเสี่ยง สร้ำงควำมรู้แก่กลุ่มเป้ำหมำย สร้ำงเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง พัฒนำ
ระบบจัดกำรแรงงำนข้ำมชำติ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรตรวจประชำกรกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร        
มีส่วนร่วม และกำรจัดสรรทรัพยำกรที่เหมำะสม  
  5. ด้านพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  
               ได้แก่ สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำคีเครือข่ำย  ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ปรับแก้ไข
กฎระเบียบ ขยำยควำมร่วมมือระดับภูมิภำคและนำนำชำติ ประชำสัมพันธ์และขยำยผลกำรด ำเนินงำน  

 

3. การด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาของ พม. 
    บทบาทกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์กับการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย ์ 
1) กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 
2) กำรส่งเสริมโอกำสในกำรท ำงำนและสร้ำงรำยได้ส ำหรับผู้เสียหำย 
3) กำรช่วยเหลือผู้เสียหำยที่เฉพำะด้ำนและครอบคลุม 
4) กำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 
5) กำรพัฒนำศักยภำพให้แก่เจ้ำหน้ำที่ทีมสหวิชำชีพ 
6) กำรคุ้มครองผู้ที่อยู่ในสถำนกำรณ์เสี่ยงต่อกำรตกเป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 
7) กำรเยียวยำและชดเชย 
8) สำยด่วนและช่องทำงช่วยเหลือ 1300 
9) กำรกลับคืนสู่ภูมิล ำเนำและตั้งถ่ินฐำนใหม่อย่ำงปลอดภัย 
10) กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้เสียหำยคืนสู่สังคมและไม่ให้กลับไปเป็นผู้เสียหำยซ ้ำ  

 

  1) การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
      1.1) การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

            ในปี 2559 จ ำนวนผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ลดลง 16.09% (824 คน) เมื่อเปรียบเทียบ
กับจ ำนวนผู้เสียหำย 982 คน ในปี 2558 เป็นผลจำกควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่องของรัฐบำลในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในจ ำนวนผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 
824 คน ในปี 2559 แบ่งเป็นชำย 411 คน และหญิง 
413 คน เมื่อจ ำแนกตำมสัญชำติพบว่ำเป็นชำวไทย 333 คน 
เมียนมำร์ 238 คน ลำว 58 คน กัมพูชำ 52 คน 
เวียดนำม 127 คน ฟิลิปปินส์ 4 คน ศรีลังกำ 1 คน 
และอุซเบกิสถำน 1 คน โดยมีผู้เสียหำย 10 คน        
ไม่ทรำบสัญชำติและจำกผู้เสียหำยทั้งหมด 824 คน         
มีจ ำนวน 561 คน แสดงควำมประสงค์เข้ำรับกำร
คุ้มครองในสถำนคุ้มครองสวัสดิภำพผู้เสียหำยจำกกำร 
ค้ำมนุษย์ ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ 

จ ำนวนผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนษุย์ที่ได้รับกำรคัดแยก 

ตำมกระบวนกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษยใ์นปี 2559 
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1.2) การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ ของกระทรวง พม. 
      ระหว่ำงเดือนมกรำคม - ธันวำคม 2559 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง

ของมนุษย์ ได้ช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกค้ำมนุษย์จ ำนวน 561 คน เป็นชำย 290 คน และหญิง 271 คน           
เมื่อจ ำแนกตำมสัญชำติ เป็นชำวไทย 207 คน เมียนมำร์ 175 คน ลำว 55 คน กัมพูชำ 24 คน โรฮีนจำ 9 คน 
เวียดนำม 86 คน ฟิลิปินส์  4 คน และศรีลังกำ 1 คน โดยในปีนี้ มีผู้เสียหำยฯ ที่เลือกรับกำรคุ้มครองจำก
กระทรวง พม. มำกกว่ำปี 2558 จ ำนวน 90 คน (ปี 2558 มีผู้เสียหำยจ ำนวน 471 คน ที่รับกำรคุ้มครอง
ในสถำนคุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์) 

 

 

 

2) การส่งเสริมโอกาสในการท างานและสร้างรายได้ส าหรับผู้เสียหาย 
    2.1) โอกาสในการท างานทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครองฯ  

ภาพรวมการท างานของผู้เสียหาย 
2.2)  การท างานของผู้เสียหายภายนอกสถานคุ้มครองฯ  

จ านวนผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองของกระทรวง พม. 

จ าแนกตามสัญชาติ อายุและเพศ 
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2.3) การท างานของผู้เสียหายภายในสถานคุ้มครองฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลิตภัณฑ์โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีจัดจ าหน่ายภายใต้โครงการ “ทอฝัน by พม.” 

ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ประสำนควำมร่วมมือกัน รวมทั้งมี
กำรด ำเนินงำนร่วมกับองค์กรภำคเอกชนเพ่ือหำต ำแหน่งในกำรจ้ำงงำนส ำหรับผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์นอก
สถำนคุ้มครองฯ นอกจำกนี้ยังได้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำงำนและสร้ำงโอกำสในกำรสร้ำงรำยได้ภำยใน
สถำนคุ้มครองฯ ด้วยโดยกรมกำรจัดหำงำนด ำเนินกำรจัดหำงำนให้แก่ผู้เสียหำยทั้งภำยในและนอกสถำน
คุ้มครองของกระทรวง พม. ภำยในระยะเวลำ 15 วัน 

 

3) การช่วยเหลือผู้เสียหายท่ีเฉพาะด้านและครอบคลุม 
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3.1) กำรช่วยเหลือด้ำนสังคมสงเครำะห์และกำรส่งกลับ 
3.2) ควำมช่วยเหลือด้ำนกฎหมำย  

 
 

 

3.3) ควำมร่วมมือกับองค์กำรระหว่ำงประเทศ และองค์กรพัฒนำเอกชน ในสถำนคุ้มครองฯ 
ของ พม. 

3.4) กำรจัดตั้งสถำนคุ้มครองฯ โดยองค์กรพัฒนำเอกชน เพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์  

 
 

นักสังคมสงเครำะห์ในสถำนคุ้มครอง (ชำย) ให้ควำมรู้แก่ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษยเ์กีย่วกับระเบยีบศำล 

กระบวนกำรและเหตกุำรณ์ที่ผู้เสียหำยอำจจะพบเจอ และส่ิงที่ควรปฏิบัติเมื่อขึ้นศำล 
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4) การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
   4.1) การเพิ่มประสิทธิในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (1) 

4.2) การประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน
ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

 

กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (2) 

หลังจำกที่แบบคัดแยกผู้เสียหำยฉบับปรับปรุงใหม่ ได้รับควำมเห็นชอบโดยคณะกรรมกำร
ประสำนและก ำกับกำรด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ซึ่งมีพลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนำศัย                    
รองนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 กระทรวง พม. ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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น ำแบบสัมภำษณ์ดังกล่ำวไปใช้ในกำรคัดแยกผู้เสียหำยให้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ ระหว่ำงเดือนมกรำคม 
- ธันวำคม 2559 หน่วยงำน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ทีมสหวิชำชีพ พนักงำนตรวจแรงงำน ผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ 
ได้น ำแบบสัมภำษณ์ดังกล่ำวไปใช้ ส่งผลให้มีกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์จ ำนวน 824 รำย ในปี 2559 
แบบสัมภำษณ์มีกำรระบุนิยำมของกำรค้ำมนุษย์ที่ชัดเจนมำกขึ้น ให้แนวค ำถำมส ำหรับสัมภำษณ์ผู้เสียหำยและ
ให้ข้อมูลส ำคัญเกี่ยวกับกฎหมำยต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ แบบสัมภำษณ์ดังกล่ำวไม่เพียงแต่จะท ำให้กระบวนกำร
คัดแยกผู้เสียหำยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น แต่ยังช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจของเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับค ำ
นิยำม กระบวนกำร และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์ในภำพรวม จึงท ำให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถคัดแยก
ผู้เสียหำยได้อย่ำงถูกต้องมำกขึ้น และสำมำรถให้กำรคุ้มครองผู้เสียหำยอย่ำงเหมำะสม  

5) การพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ 

5.1) กำรอบรมล่ำมและผู้ประสำนงำนด้ำนภำษำ  
5.2) กำรอบรมทีมสหวิชำชีพ  
5.3) กำรอบรมนักสังคมสงเครำะห์  
5.4) กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่คุ้มครองพยำน  

 

 

ภาพรวมของการด าเนินงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเจ้าหน้าที่ 
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กระทรวง พม. ร่วมกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยและองค์กำรช่วยเหลือเด็ก จัดกำรอบรม
ล่ำมอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีล่ำมที่ผ่ำนกำรอบรมและขึ้นทะเบียนแล้วจ ำนวน 115 คน ท ำให้ปัจจุบัน
มีล่ำมที่ผ่ำนกำรอบรม ซึ่งได้รับกำรขึ้นทะเบียนและสำมำรถเรียกไปปฏิบัติงำนได้ของกระทรวง พม.จ ำนวน 254 คน
เมื่อรวมกับจ ำนวนล่ำมที่ได้รับกำรอบรมเม่อื ปี 2558 โดยล่ำมสำมำรถสื่อสำรได้ 6 ภำษำ จ ำแนกเป็นเมียนมำ 
106 คน กัมพูชำ 80 คน ลำว 14 คน โรฮีนจำ 43 คน เวียดนำม 1 คน และอำหรับมลำยู 10 คน 

ในปี 2559 มีเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ รวมทั้งผู้แทนจำกองค์กรภำคประชำสังคมจ ำนวน 801 คน 
ได้รับกำรอบรมด้ำนกำรสนับสนุนงำนของทีมสหวิชำชีพ รวมทั้งหมด 8 รุ่น กำรอบรมมุ่งเน้นที่กำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ โดยกำรใช้แบบ
สัมภำษณ์เบื้องต้นที่ได้รับกำรปรับปรุงแล้ว กำรอบรมไม่เพียงแต่จะช่วยให้ทีมสหวิชำชีพมีควำมเข้ำใจกฎหมำย
เท่ำท่ีมีอยู่และกฎหมำยใหม่เท่ำนั้น แต่ยังช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรน ำกฎหมำยเหล่ำนี้ไปปฏิบัติงำน เพ่ือ
ท ำให้กระบวนกำรคัดแยกผู้เสียหำยมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น ในปี  2560 มีกำรจัดอบรมให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ อีก 4 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยกำรอบรมมุ่งเน้นที่กำรประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้องและทีมสหวิชำชีพ ในพื้นที่เสี่ยงและพ้ืนที่ติดชำยฝั่ง 

6) การคุ้มครองผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
ประเทศไทยให้กำรคุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ทุกคนไม่ว่ำจะมีสถำนะใด บุคคลที่

ตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่เปรำะบำง เช่น แรงงำนต่ำงด้ำวที่ไม่มีสถำนะตำมกฎหมำย คนไร้รัฐ เด็ก และผู้ลี้ภัย ซึ่ง
ตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์จะได้รับบริกำรและควำมช่วยเหลือเช่นเดียวกับผู้เสียหำยชำวไทยและต่ำงชำติ 
บริกำรเหล่ำนี้รวมถึง กำรศึกษำ ที่อยู่อำศัย อำหำร เสื้อผ้ำ   กำรฝึกอำชีพ กำรรักษำพยำบำล ฯลฯ นโยบำย
และมำตรกำรของประเทศไทยมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรด้ำนมนุษยธรรม ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ
ประเทศไทยมำช้ำนำนกำรคุ้มครองรวมถึงบุคคลที่อยู่ในสถำนกำรณ์เปรำะบำงไม่ว่ำจะเป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำ
มนุษย์หรือไม ่

7) การเยียวยาและชดเชย 
    ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์สำมำรถได้รับเงินเยียวยำและชดเชยจำกมำตรกำรทำง

กฎหมำย 4 ช่องทำงด้วยกัน คือ :  
1) กองทุนเพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์  
2) ค่ำจ้ำงค้ำงจ่ำยตำมกฎหมำยแรงงำน  
3) ค่ำตอบแทนผู้เสียหำยในคดีอำญำ  
4) ค่ำสินไหมทดแทน 
ตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551  
กองทุนเพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ และค่ำตอบแทนผู้เสียหำยตำมพระรำชบัญญัติ

ค่ำตอบแทนผู้เสียหำย ค่ำทดแทน และค่ำใช้จ่ำย แก่จ ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. 2544 เป็นเงินช่วยเหลือที่มำจำก
รัฐบำลในขณะที่ค่ำจ้ำงค้ำงจ่ำย หรือค่ำชดเชยด้ำนแรงงำน และค่ำสินไหมทดแทน ตำมมำตรำ  35 ภำยใต้
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551 เป็นเงินที่เรียกเก็บจำกนำยจ้ำงและผู้กระท ำ
ผิดคดีค้ำมนุษย ์
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สิ่งที่ส ำคัญ คือ ผู้ที่ได้รับกำรคัดแยกว่ำเป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ จะได้รับกำรชดเชย
จำกกองทุนเพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์โดยอัตโนมัติ ส ำหรับผู้เสียหำยจำกกำรแสวงหำ
ประโยชน์ด้ำนแรงงำนค่ำจ้ำงค้ำงจ่ำยจะได้รับกำรชดเชยโดยค่ำชดเชยด้ำนแรงงำน ในขณะที่ค่ำตอบแทน
ผู้เสียหำยในคดีอำญำ และค่ำสินไหมทดแทนตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551 นั้นจะได้รับตำมค ำพิพำกษำของศำล 

8) สายด่วนและช่องทางช่วยเหลือ 1300 

 

ภาพรวมของบริการสายด่วนและช่องทางช่วยเหลือ 

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมหรือสำยด่วน 1300 ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2556 โดยมีควำมมุ่งหวัง
ให้ประชำชนผู้ประสบปัญหำทำงสังคม ได้มีช่องทำงที่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของรัฐ และได้รับกำรคุ้มครองช่วยเหลือ
อย่ำงทันที ตรงตำมสภำพปัญหำ โดยให้กำรช่วยเหลือผ่ำนทำงกำรรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนปัญหำ
สังคมต่ำงๆ ในปี 2559 จ ำนวนสำยเข้ำทั้งหมดเพ่ิมขึ้นจำก 44,729 สำย เป็น 63,456 สำย หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 41.86 จำกปี 2558 นับจำกเดือนมกรำคม - ธันวำคม 2559 จ ำนวนสำยเข้ำทั้งหมด 269 สำย 
เป็นกำรแจ้งเหตุเกี่ยวกับกรณีค้ำมนุษย์ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 51.12 จำกสำยที่โทรเข้ำ 186 สำย   ในปี 2558 
โดยในจ ำนวนสำยเข้ำทั้งหมด มีผู้เสียหำยที่เป็นเด็ก 185 รำย (แรงงำนบังคับ 131 รำย และกำรแสวงหำ
ประโยชน์ทำงเพศ 55 รำย) และเป็นผู้ใหญ่ 83 รำย ซึ่งทั้งหมดถูกแสวงหำประโยชน์ทำงเพศ ในปัจจุบัน 
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดส่งฟ้อง 70 คดีจำกสำยเข้ำท้ังหมดจ ำนวน 269 สำย 
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9) การกลับคืนสู่ภูมิล าเนาและตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างปลอดภัย 
      ในปี 2559 ประเทศไทยได้ส่งผู้เสียหำยกลับคืนสู่ภูมิล ำเนำอย่ำงปลอดภัยจ ำนวน 243 คน 
ภำยใต้กำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับประเทศต้นทำง และครอบครัวของผู้เสียหำยในประเทศไทย ได้แก่ 
ผู้เสียหำยชำวกัมพูชำ 22 คน เมียนมำ 84 คน ลำว 98 คน เวียดนำม 24 คน และบังคลำเทศ 15 คน 
นอกจำกนี้ ด้วยควำมช่วยเหลือของ UNHCR และ IOM 
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ชำวโรฮีนจำจ ำนวน 49 คน
และ ผู้หลบหนีเข้ำเมืองชำวโรฮีนจำอีก 14 คน
ได้รับกำรช่วยเหลือให้สำมำรถย้ำยไปตั้งถิ่นฐำนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้วร้อยละ 
28.57  
 
 
 
 
 

10) การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายคืนสู่สังคมและไม่ให้กลับไปเป็นผู้เสียหายซ ้า 
            ควำมช่วยเหลือในขั้นตอนกำรกลับคืนสู่สังคมแก่ผู้เสียหำยชำวไทยและชำวต่ำงชำติอย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือช่วยให้ผู้เสียหำยสำมำรถกลับไปใช้ชีวิตตำมปกติอย่ำงปลอดภัย ประเภทของควำมช่วยเหลือแตกต่ำง
กันไปในแต่ละรำย เพ่ือให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้เสียหำยมำกที่สุด ส ำหรับผู้เสียหำยชำวไทย มีกำรให้
ควำมช่วยเหลือและติดตำมควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง โดยส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
(พมจ.) ใน 76 จังหวัด จะท ำกำรประเมินกระบวนกำรคืนสู่สังคมของผู้เสียหำยรำย 3 เดือน  
6 เดือน และ 12 เดือน หำกมีสัญญำณบ่งบอกว่ำ 
ผู้เสียหำยตกเป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์อีกครั้ง  
นักสังคมสงเครำะห์จะประสำนงำนกับหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ควำมช่วยเหลือต่อไป 
 
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการส่งกลับภูมิล าเนา 

 

UNHCR และ IOM ร่วมกับกระทรวงพม. ด าเนินการจัดสง่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาไปยังประเทศที่สาม 
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พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับท่ีแก้ไข 
สาระส าคัญ : ๖ หมวด – ๕๗ มาตรา  
หลักการทั่วไป และ ค านิยาม 

 หมวด ๑ – บททั่วไป – ก ำหนดองค์ประกอบควำมผิด 
 หมวด ๒ – คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 
 หมวด ๓ – อ ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 หมวด ๔ – กำรช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภำพผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 
 หมวด ๕ – กองทุนเพ่ือกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 
 หมวด ๖ – บทก ำหนดโทษ 

ค านิยาม - มาตรา ๔ 
“เด็ก” หมำยควำมว่ำ บุคคลผู้มีอำยุต่ ำกว่ำสิบแปดปี 
“คณะกรรมการ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (คณะกรรมกำร ปคม.) 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมำยควำมว่ำพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจชั้นผู้ใหญ่  
- รวมถึงข้ำรำชกำรซ่ึงด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญระดับ ๓ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพ่ือให้
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป – ก าหนดองค์ประกอบความผิด 

 มำตรำ ๖ – ควำมผิดฐำนค้ำมนุษยค์ืออะไร (แก้ไขเพ่ิมเติม พรบ.ปคม.ฉ.๓ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 มำตรำ ๗ – ผู้ช่วยเหลือ สนบัสนุน ชักชวนชี้แนะ รับโทษเชน่เดียวกับผู้กระท ำผิด ฐำนค้ำมนุษย์ 
 มำตรำ ๘ – ผู้ตระเตรียมกำรเพ่ือกระท ำผิดฐำนค้ำมนุษย์รับโทษ ๑ ใน ๓ 
 มำตรำ ๙ – ผู้สมคบกันตั้งแต่ ๒ คน เพื่อกระท ำผิดฐำนค้ำมนุษย์รับโทษก่ึงหนึ่ง ถ้ำคนหนึ่ง 

คนใดได้ลงมือ ทุกคนต้องรับโทษเช่นเดียวกับท่ีกฎหมำยก ำหนดส ำหรับผู้กระท ำผิดฐำนค้ำ 
มนุษยอี์กกระทงหนึ่ง 

 มำตรำ ๑๐ – กระท ำผิดฐำนค้ำมนุษย์โดย ร่วมกันตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป หรือโดยสมำชิกองค์กร 
อำชญำกรรม รับโทษหนักกว่ำที่ก ำหนดไว้กึ่งหนึ่งในกรณีที่กำรค้ำมนุษย์ได้กระท ำลงโดยสมำชิกขององค์กร
อำชญำกรรมเพียงบำงคน สมำชิกทุกคนแม้ไม่ได้ลงมือกระท ำด้วยตนเอง หำกแต่ได้รู้เห็นหรือยินยอมให้กระท ำ 
ก็ต้องรับโทษเท่ำกันด้วย ถ้ำเป็นกำรท ำให้ผู้เสียหำยตกอยู่ในอ ำนำจของผู้อ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมำย รับโทษ
หนักเป็น ๒ เทำ่ 

 มำตรำ ๑๑ – กระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์นอกรำชอำณำจักรก็ต้องรับโทษในรำชอำณำจักรด้วย 

พ.ต.อ.ไตรรงค์ ชัยชนะ 
ผู้ก ำกับกำร (สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน 

กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (บก.ปคม.) 
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 มำตรำ ๑๒ – กระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์โดยกำรแสดงตัวและกระท ำตัวเสมือนว่ำตัวเอง 
เป็นเจ้ำพนักงำนที่มอี ำนำจกระท ำกำรนั้นๆ ต้องรับโทษหนักเป็น ๒ เท่ำ 

 มำตรำ ๑๓ – สส. สว. สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น ข้ำรำชกำร พนักงำน อปท.
องคก์ำรหรือหน่วยงำนของรัฐ กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ เจ้ำพนักงำน หรือกรรมกำรองค์กร
ต่ำง ๆ ตำม รธน. กระท ำควำมผิดใดๆ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยฉบับนี้ รับโทษหนักเป็น ๒ เท่ำ 

 ถ้ำเป็นกรรมกำร ปคม. ปกค. อนุกรรมกำร คณะท ำงำน หรือเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำม 
กฎหมำยฉบับนี้ กระท ำผิดเสียเอง รับโทษหนักเป็น ๓ เท่ำ 

 มำตรำ ๑๓/๑ - คุ้มครองผู้สุจริต เพ่ิมโดย พรบ.ปคม.(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๘ 
 มำตรำ ๑๓/๑ - ผู้แจ้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจ ให้ทรำบว่ำมี 

กำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้  ถ้ ำ ได้กระท ำ โดยสุจริ ตได้ รั บควำมคุ้ มครอง ไม่ต้อง 
รับผิดทั้งทำงแพ่งและทำงอำญำ 

 มำตรำ ๑๔ – ควำมผิดตำมกฎหมำยฉบับนี้ เป็นควำมผิดมูลฐำนตำม พ.ร.บ. ป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการ ๒ ระดับ 
 ระดับนโยบำย (ม.๑๕) เรียกว่ำ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 

(คณะกรรมกำร ปคม. ) มีนำยกรัฐมนตรีเป็นประธำน 
 ระดับประสำนงำนและก ำกับดูแล (ม.๒๓) เรียกว่ำ คณะกรรมกำรประสำนและก ำกับกำร 

ด ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (คณะกรรมกำร ปกค.) มีรองนำยกรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรี 
มอบหมำยเป็นประธำน 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ที่เพิ่มเติมโดย พรบ.ปคม.(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ มีอ านาจทางปกครอง 
 มำตรำ ๑๖ ให้คณะกรรมกำร ปคม.มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(๒/๑) เสนอควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก ำหนดมำตรกำรป้องกันและ ปรำบปรำมกำรค้ำ 
มนุษย์ในสถำนประกอบกิจกำร โรงงำน และยำนพำหนะ และก ำหนดให้สถำน ประกอบกิจกำร โรงงำน และ 
ยำนพำหนะ ต้องอยู่ภำยใต้บังคับของมำตรกำรดังกล่ำว มำตรำ ๒๕ ให้คณะกรรมกำร ปคม./ปคก. แต่งตั้ง 
อนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำน เพ่ือพิจำรณำหรือเสนอควำมเห็น ตำมที่มอบหมำย 

 มำตรำ ๑๖/๑ ให้นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจออก ประกำศ 
ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ในสถำนประกอบกิจกำร โรงงำน และ ยำนพำหนะ และ 
ประกำศก ำหนดให้สถำนประกอบกิจกำร โรงงำน และยำนพำหนะใด ๆ ต้องอยู่ ภำยใต้บังคับของมำตรกำร 
ดังกล่ำว ทั้งนี้ โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

 มำตรำ ๑๖/๒ ให้อ ำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่ตรวจสอบสถำนประกอบกำร  
หำกตรวจพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์

หรือพบกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในสถำนประกอบกิจกำร โรงงำน หรือยำนพำหนะ 
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หำกเจ้ำของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด ำเนินกิจกำรสถำนประกอบกิจกำรโรงงำน หรือ 
ยำนพำหนะ ดังกล่ำวไมส่ำมำรถชี้แจงหรือ พิสูจน์ให้คณะอนุกรรมกำร ปกค. เชื่อได้ว่ำตนได้ใช้ควำมระมัดระวัง 
ตำมสมควรแก่กรณีแล้ว ให้คณะอนุกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๔ วรรคสอง มีอ ำนำจสั่งอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
ดังต่อไปนี้ 
 อ านาจทางมาตรการทางปกครองของอนุกรรมการของคณะกรรมการ ปกค. 

(๑) ปิดสถำนประกอบกิจกำรหรือโรงงำนชั่วครำว 
(๒) พักใช้ใบอนุญำตประกอบกำรส ำหรับกำรประกอบธุรกิจหรือโรงงำน 
(๓) ห้ำมใช้ยำนพำหนะเป็นกำรชั่วครำว 
(๔) ด ำเนินมำตรกำรที่จ ำเป็นเพ่ือป้องกันมิให้มีกำรกระท ำผิดเกิดข้ึนอีก ทั้งนี้ กำรสั่งตำม (๑) (๒)

และ (๓) ต้องไม่เกินครั้งละสำมสิบวันนับแต่วันที่ เจ้ำของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด ำเนินกิจกำรสถำนประกอบ
กิจกำร โรงงำน หรือยำนพำหนะ ได้รับ ทรำบค ำสั่ง 

 มำตรำ ๑๖/๓ วิธีกำรแจ้งค ำสั่งทำงปกครองกำรอุทธรณ์ค ำสั่งทำงปกครองกำรอุทธรณ์ไม่ 
เป็นเหตุให้ทุเลำค ำบังคับ ข้อสังเกต ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรเป็นที่สุด 

 

หมวด ๓ 
    อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 มำตรำ ๔ – ค ำนิยำม “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” 
 มำตรำ ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์  

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจ หน้ำที ่
๑. มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมำให้ถ้อยค ำหรือส่งเอกสำรหรือพยำนหลักฐำน 
๒. ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดฐำน ค้ำมนุษย์

เมื่อผู้นั้นยินยอม แต่ถ้ำผู้นั้นเป็นหญิงจะต้องให้หญิงอ่ืนเป็นผู้ตรวจ 
๓. ตรวจค้นยำนพำหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตำมสมควรว่ำมีพยำนหลักฐำน หรือบุคคลที่

ตกเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์อยู่ในยำนพำหนะนั้น 
๔. เข้ำไปในเคหสถำนหรือสถำนที่ใดๆ เพ่ือตรวจค้น ยึด หรืออำยัด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อไค้ว่ำมี

พยำนหลักฐำนในกำรค้ำมนุษย์หรือเพ่ือพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดฐำน 
ค้ำมนุษย์และหำกเนิ่นช้ำกว่ำจะเอำหมำยค้นมำไค้ พยำนหลักฐำนนั้นอำจถูก โยกย้ำย ซ่อนเร้น หรือท ำลำย         
ไปเสียก่อน หรือบุคคลนั้นอำจถูกประทุษร้ำย โยกย้ำย หรือซ่อนเร้น 

หำกเป็นกำรเข้ำค้นในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ตกและขึ้น พนักงำน เจ้ำหน้ำที่ผู้เป็นหัวหน้ำ   
ในกำรเข้ำค้นต้องด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอหรือรองผู้ก ำกับกำรต ำรวจขึ้นไป หรือเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนตั้งแต่
ระดับเจ็ดขึ้นไป (ค้นกลำงคืน) 

ข้อสังเกต ตามมาตรา ๑๖/๑ ได้มำจำกกำรใช้อ ำนำจตำม มำตรำ ๒๗ มำตรำ ๑๖/๑ ในกรณีที่
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่รวจพบว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์หรือ
พบกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ ในสถำนประกอบกิจกำร โรงงำน หรือยำนพำหนะตำมมำตรำ ๑๖/๑ 
หำกเจ้ำของผู้ครอบครอง หรือผู้ด ำเนินกิจกำรสถำนประกอบกิจกำรโรงงำน หรือยำนพำหนะ 

 มำตรำ ๒๙ – ให้อ ำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ัดให้ควำมคุ้มครองชั่วครำวแก่บุคคลที่มีเหตุอัน 
ควรสงสัยว่ำเป็นผู้เสียหำย 
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เหตุผลในการคุ้มครอง 
๑) เพ่ือประโยชน์ในกำรแสวงหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ 
๒) เพ่ือคุ้มครองป้องกันภัย 
๓) ระยะเวลำในกำรให้ควำมคุ้มครอง 
๔) ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยต้องรำยงำนให้ ผบ.ตร. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนำสังคม

และสวัสดิกำร หรือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบโดยไม่ชักช้ำด้วย 
๕) กรณีมีเหตุจ ำเป็นต้องขออนุญำตศำล ศำลอนุญำตได้ไม่เกิน ๗ วัน โดยจะก ำหนดเงื่อนไข 

ด้วยก็ได้ 
 มำตรำ ๓๐ – ให้อ ำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรได้มำซึ่งข้อมูลข่ำวสำรซึ่งส่งทำงไปรษณีย์  

โทรเลข โทรศัพท์ โทรสำร คอมพิวเตอร์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ หรือสื่อสำรสนเทศต่ำงๆ 
   เงื่อนไข – ตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา ๓๐ วรรคสอง 
   ๑) ผู้ร้องขอ – พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจำก ผบ.ตร. อธิบดีกรมสอบสวน

คดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร หรือ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
   ๒) ผู้อนุญำต – ศำลอำญำ หรือ ศำลจังหวัดที่มีเขตอ ำนำจ 
 มำตรำ ๓๐ – เหตุผลในกำรร้องขอ มีเหตุอันควรเชื่อว่ำ มี หรือ จะมี กำรค้ำมนุษย์ มีเหตุอันควร

เชื่อว่ำ กำรเข้ำถึงข้อมูลจะช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรกระท ำผิดไม่อำจใช้วิธีอ่ืนที่เหมำะสม หรือ มีประสิทธิภำพ 
ยิ่งกว่ำระยะเวลำในกำรอนุญำตครำวละไม่เกิน ๙๐ วัน โดยจะก ำหนดเงื่อนไขด้วยก็ได้เอกสำร หรือข้อมูลที่ได้มำ 
ต้องเก็บรักษำและใช้ประโยชน์ในกำรสืบสวนและใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรด ำเนินคดีเท่ำนั้น หำกเปิดเผย 
แก่ผู้ที่ไม่มหีน้ำที่เก่ียวข้องมคีวำมผิดตำม มำตรำ ๕๕ (๒) 

 มำตรำ ๓๑- กำรสืบพยำน (ผู้เสียหำย/พยำนบุคคลอ่ืน) ไว้ก่อนฟ้องเหตุผลในกำรร้องขอจ ำเป็น
เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ผู้ที่จะขอให้มีกำรสืบพยำนไว้ก่อนพนักงำนอัยกำรโดย
ตนเองพนักงำนอัยกำรโดยกำรร้องขอจำกพนักงำนสอบสวนพนักงำนอัยกำรโดยกำรร้องขอจำกผู้เสียหำย หรือ 
พยำนบุคคล 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรา ๓๑ เหตุผลในกำรขอให้มีกำรสืบพยำนไว้ก่อน กฎหมำยก ำหนดไว้
กว้ำงกว่ำ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๒๓๗ ทวิ 

 

หมวด ๔ 
การช่วยเหลือและคุ้มครอง 

 มำตรำ ๓๓ – ก ำหนดให้ กระทรวง พม. มีหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือผู้เสียหำย อำหำร ที่พัก  
กำรรักษำพยำบำล กำรบ ำบัดฟืนนฟูทำงร่ำงกำยและจิตใจ กำรให้กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม กำรให้ควำมช่วยเหลือ 
ทำงกฎหมำยกำรด ำเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหำย กำรส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือ
ภูมิล ำเนำโดยให้ค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และควำมแตกต่ำงทำงเพศ อำยุ สัญชำติ เชื้อชำติประเพณี
วัฒนธรรมของผู้เสียหำยกำรแจ้งสิทธิของผู้เสียหำยที่พึงได้รับกำรคุ้มครองในแต่ละขั้นตอนทั้งก่อนระหว่ำง และ
หลังกำรช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอน และต้องรับฟัง
ควำมคิดเห็นของผู้เสียหำยก่อนด้วย 

 มำตรำ ๓๔ กำรแจ้งให้ทรำบถึงสิทธิเรียกค่ำสินไหมทดแทน 
 มำตรำ ๓๔ ก ำหนดให้พนักงำนสอบสวนหรือพนักงำนอัยกำรแจ้งให้ผู้เสียหำยทรำบถึงสิทธิ 

ที่จะเรียกค่ำสินไหมทดแทนและสิทธิที่จะได้รับควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย 
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 มำตรำ ๓๕ พนักงำนอัยกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหำย 
 มำตรำ ๓๕ – ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของ “พนักงำนอัยกำร” ที่จะเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนแทน

ผู้เสียหำยขั้นตอนและเงื่อนไข ตำมที่รับแจ้งจำก ปลัด พม. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ข้อสังเกต มำตรำนี้ วรรค 
๒, ๓ และ ๔ ได้ยกเลิก ตำม ฉ.๓ พ.ศ.๒๕๖๐ เนื่องจำกมี พรบ.วิธีพิจำรณำคดีค้ำมนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๙ ที่มี
ประสิทธิภำพสูงกว่ำ 

 มำตรำ ๓๖ กำรคุ้มครองควำมปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหำย 
   มำตรำ ๓๖ - ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดให้มีกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหำย และ 

บุคคลในครอบครัวทั้งก่อน ขณะ และหลังกำรด ำเนินคดีโดยผู้เสียหำยที่จะให้กำรหรือเบิกควำมเป็นพยำนจะได้รับ
กำรคุ้มครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองพยำนในคดอีำญำ 

 มำตรำ ๓๗ กำรผ่อนผันให้ผู้เสียหำยอยู่ในรำชอำณำจักรชั่วครำว 
   มำตรำ ๓๗ ก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้มีกำรผ่อนผันให้ผู้เสียหำยอยู่ใน 

รำชอำณำจักรชั่วครำวและได้รับอนุญำตให้ท ำงำนเป็นกำรชั่วครำวตำมกฎหมำย 
   ข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรา ๓๗ 
   - กำรขอผ่อนผันตำมมำตรำนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินคดี กำรรักษำพยำบำล  

กำรบ ำบัดฟืนนฟู หรือกำรเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหำย 
   - กฎหมำยก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรให้มีกำรผ่อนผันและได้รับอนุญำตให้ 

ท ำงำน 
   - ดังนั้น กำรจะได้รับกำรผ่อนผันหรือได้รับอนุญำตอย่ำงไรเป็นอ ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่

ตำม พ.ร.บ. คนเข้ำเมือง และกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
 มำตรำ ๔๑ – ห้ำมพนักงำนสอบสวนด ำเนินคดีกับผู้เสียหำย 
   - ฐำนเข้ำมำ ออกไป หรืออยู่ในรำชอำณำจักร โดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำย 

ว่ำด้วยคนเข้ำเมือง 
   - ควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จจริงต่อเจ้ำพนักงำน 
   - ฐำนปลอมหรือใช้ซึ่งหนังสือเดินทำงปลอม ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 
   - ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณีเฉพำะที่เกี่ยวกับ 

กำรติดต่อ ชักชวน แนะน ำตัว ติดตำมหรือรบเร้ำบุคคลเพ่ือค้ำประเวณี และกำรเข้ำไปมั่วสุมในสถำนกำรค้ำประเวณี
เพ่ือค้ำประเวณ ี

   - ควำมผิดฐำนเป็นคนต่ำงด้ำวท ำงำนโดยไม่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรท ำงำน 
ของคนต่ำงด้ำว เว้นแต่ได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 
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หมวด ๕ 
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

มาตรา ๔๒-๕๑ 
หมวด ๖ บทก าหนดโทษ 

 มำตรำ ๕๒ แก้ไข ฉ.๓ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 มำตรำ ๕๓ แก้ไข ฉ.๓ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 มำตรำ ๕๓/๑ เพ่ิมโดย ฉ.๒ พ.ศ.๒๕๕๘ / ฉ.๓ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 มำตรำ ๕๓/๒ เพ่ิมโดย ฉ.๒ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 มาตรา ๕๔-๕๕-๕๖ คงเดมิ 
 มำตรำ ๕๖/๑ หลงฝูง ๕๒ แก้ไข ฉ.๓ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 มำตรำ ๕๒ โทษ หลักจ ำคุก ๔-๑๒ ปี 
 กระท ำแก่เด็กเกิน ๑๕ แต่ไม่ถึง ๑๘ ปี จ ำคุก ๖-๑๕ ปี 
 กระท ำแก่เด็ก ไม่เกิน ๑๕ พิกำร จิตฟ่ันเฟือนจ ำคุก ๘-๒๐ ปี 
 มำตรำ ๕๓/๑ ผู้ถูกกระท ำสำหัส / ติดโรคร้ำยจ ำคุก ๘-๒๐ ปี 
 ถ้ำถึงตำย ตลอดชีวิตหรือประหำรชีวิต 
 มำตรำ ๕๓/๒ เจ้ำของกิจกำรฝ่ำฝืน ค ำสั่งทำงปกครอง ตำมมำตรำ ๑๖/๒ ต้องระวำงโทษ 

จ ำคุกไม่เกิน ๖เดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบำทถึงหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
 มำตรำ ๕๓ – ควำมรับผิดของนิติบุคคล และกรรมกำรผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบใน

กำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลนั้น 
 มำตรำ ๕๔ – ขัดขวำงกระบวนกำรยุติธรรม 
 มำตรำ ๕๕ – ขัดขวำงกำรได้มำซึ่งข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้มำตำม มำตรำ ๓๐ 
 มำตรำ ๕๖ – ท ำให้บุคคลอ่ืนรู้จักผู้เสียหำยหรือบุคคลในครอบครัว โดยกำรเผยแพร่ข้อควำม 

ภำพ หรือเสียง 
 มำตรำ ๕๖/๑ เป็นธุระจัดท ำ ซื้อ ขำย จ ำหน่ำย พำมำจำกหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยว 

กักขังจัดให้อยู่อำศัย หรือรับไว้ ซึ่งบุคคลอำยุไม่เกินสิบห้ำปี 
 ให้ท ำงำน หรือให้บริกำรที่ เป็นอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงและมีผลกระทบต่อร่ำงกำยหรือจิตใจ  

กำรเจริญเติบโต หรือพัฒนำกำร หรือ ในลักษณะหรือในสภำพแวดล้อมที่เป็นอันตรำยต่อควำมปลอดภัยของ 
บุคคลนั้น หรือขัดต่อศีลธรรม อันดี ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสี่ปีและปรับไม่เกินสี่แสนบำท 

 ถ้ำเป็นกรณีท่ีผู้บุพกำรีให้ผู้สืบสันดำนท ำงำนหรือให้บริกำรเพรำะเหตุควำมยำกจนเหลือ 
ทนทำน หรือเมื่อพิจำรณำถึงสภำพควำมผิด หรือเหตุอันควร ปรำนีอื่นแล้วศำลจะไม่ลงโทษผู้กระท ำควำมผิด 
เลยก็ได้ 
กฎหมายอ่ืนเกี่ยวกับการด าเนินคดีผู้กระท าผิด 
กฎหมายที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบ 
 ๑. ประมวลกฎหมำยอำญำ 
 ๒. ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ 
 ๓. พระรำชบัญญัติ วิธีพิจำรณำคดคี้ำมนุษย์พ.ศ.๒๕๕๙ 
 ๔. พระรำชบัญญัติ ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙ 
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 ๕. พระรำชบัญญัติ คนเข้ำเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
 ๖. พระรำชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๗. พระรำชบัญญัติ คุ้มครองแรงงำน พ.ศ.๒๕๔๑ 
 ๘. พ.ร.บ.จัดท ำงำนและคุ้มครองคนท ำงำน พ.ศ.๒๕๒๘ 
 ๙. พ.ร.บ.ปรำบปรำมกำรท ำให้แพรห่ลำยและกำรค้ำวัตถุอันลำมก พ.ศ.๒๔๗๑ 
 ๑๐. พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ฯลฯ 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 

สาระส าคัญ 
พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ระบบกล่ำวหำในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 

ระบบไต่สวนในประเทศไทย 
- ศำลปกครอง 
- ศำลรัฐธรรมนูญ 
- ศำลแผนกคดีผู้บริโภค 
- ศำลฎีกำแผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
ระบบไต่สวนทางอาญาในศาลยุติธรรมไทย 
- ศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ศำลฎีกำ แผนกคดีอำญำของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
- ศำล แผนกคดคี้ำมนุษยเ์ริ่มเมื่อ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักการของระบบไต่สวน Search for Truth 
การรวบรวมและคัดกรองข้อเท็จจริงเพื่อค้นท าความจริง 

๑. ศำลเป็นผู้ท ำกำรไต่สวน มีอ ำนำจสืบพยำน เรียกพยำนหลักฐำน (Principal Investigator) 
(ระบบกล่ำวท ำ – ศำลเป็นคนกลำง Referee) 

๒. ไม่เน้นควำมเท่ำเทียมของคู่ควำม เช่น คดีระหว่ำงรัฐกับเอกชน เอกชนจะไม่สำมำรถท ำ 
พยำนหลักฐำนที่อยู่กับรัฐมำแสดงได้ (ระบบกล่ำวท ำ – ควำมเสมอภำคของทั้งสองฝ่ำย) 

๓. กำรรับสำรภำพ หำกจ ำเลยรับสำรภำพ ศำลต้องด ำเนินคดีไต่สวนควำมจริงต่อไป (ระบบกล่ำวท ำ - 
ศำลสำมำรถลงโทษจ ำเลยได้เลย) 

๔. ใช้ประมวลกฎหมำยในกำรก ำหนดควำมผิดและโทษไม่ผูกพันกับค ำพิพำกษำของศำลที่สูงกว่ำในคดี 
ก่อนๆ (ระบบกล่ำวท ำ - ใช้ค ำพิพำกษำฎีกำเป็นแนวทำง) 
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สาระส าคัญ 
พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษยพ์.ศ.๒๕๕๙ 

 หมายเหตุ ท้าย พรบ. เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ 
ประกำศรำชกิจจ ำนุเบกษำ ๒๔ พฤษภำคม ๒๕๕๙ ใช้บังคับถัดจำกวันประกำศ 
หมำยเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กำรค้ำมนุษย์เป็นปัญหำที่กระทบ

ต่อสิทธิมนุษยชน เป็นอันตรำยต่อเสถียรภำพควำมมั่นคงทำงสังคม และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของประเทศ 
หำกไม่ได้รับกำรแก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจำกจะส่งผลต่อเสถียรภำพทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และควำมมั่นคงของรัฐ 
แล้วยังส่งผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำงทั้งในระดับภูมิภำคและระหว่ำงประเทศอีกด้วย ดังนั้นเพ่ือให้กำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและคดีควำมที่เกี่ยวข้องทั้งหลำยได้รับกำรพิจำรณำ
พิพำกษำอย่ำงรวดเร็วและเป็นธรรม สมควรให้มีกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดีค้ำมนุษย์ขึ้น จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓ 
ค าจ ากัดความ 

“คดคี้ำมนุษย”์ หมำยควำมว่ำ คดีท่ีมีข้อท ำควำมผิดตำม กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรค้ำมนุษย์ไม่ว่ำจะมีข้อท ำควำมผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตำมควำมในวรรคหนึ่งมิให้รวมถึง 

(๑) คดีท่ีอยู่ในอ ำนำจของศำลอำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำล 
อำญำคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๒) คดีท่ีอยู่ในอ ำนำจของศำลเยำวชนและครอบครัวตำมกฎหมำยว่ำด้วยศำลเยำวชนและครอบครัว 
และวิธีพิจำรณำคดเียำวชนและครอบครัว 

มาตรา ๗ 
ให้ประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มำตรำ ๗ ให้ประธำนศำลฎีกำรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 ประธำนศำลฎีกำโดยควำมเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำมีอ ำนำจออกข้อบังคับเพ่ือให้เป็นไป 

ตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือให้กำรพิจำรณำพิพำกษำคดีของศำลเป็นไปด้วยควำมสะดวก รวดเร็วและเท่ียง 
ธรรม เมื่อประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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มาตรา ๘ 
วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ให้ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว 

 มำตรำ ๘ วิธีพิจำรณำคดีค้ำมนุษย์ให้ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดย รวดเร็วตำมที่ก ำหนด     
ในพระรำชบัญญัตินี้และข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำ ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อบังคับดังกล่ำว ให้น ำ 
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง หรือกฎหมำย    
ว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลแขวงและวิธีพิจำรณำควำมอำญำในศำลแขวง มำใช้บังคับเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ 
บทบัญญัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ คดีค้ำมนุษย์ใดมีข้อท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธี 
พิจำรณำคดียำเสพติดรวมอยู่ด้วย ให้น ำบทบัญญัตติำมกฎหมำยดังกล่ำวมำใช้บังคับแก่ข้อท ำควำมผิดนั้นเท่ำที ่
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตติำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๙ 
การสืบพยานก่อนฟ้อง นอกที่ตั้งศาลได้ 

 มำตรำ ๙ในกำรสืบพยำนก่อนฟ้องคดี กำรไต่สวนมูลฟ้อง หรือกำรพิจำรณำคดี 
 หำกมีเหตุจ ำเป็นอันไม่อำจน ำพยำนมำเบิกควำมในศำลได้ เมื่อคู่ควำมร้องขอหรือศำลเห็นสมควร 

ศำลอำจอนุญำตให้พยำนดังกล่ำวเบิกควำมที่ศำลอ่ืน หรือสถำนที่ท ำกำรของทำงรำชกำรหรือสถำนที่แห่งอ่ืน 
ซึ่งอยู่ในประเทศ หรือต่ำงประเทศ โดยจัดให้มีกำรถ่ำยทอดภำพและเสียงในลักษณะกำรประชุมทำงจอภำพได้
ทั้งนี้ กำรเบิกควำมดังกล่ำวให้ถือเสมือนว่ำพยำนเบิกควำมในห้องพิจำรณำของศำล หลักเกณฑ์และวิธีด ำเนินกำร
ตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมทีก่ ำหนดในข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำ 

 

มาตรา ๑๐ และ ๑๑ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ – จัดท าประวัติเกี่ยวกับ ผลกระทบเพื่อการปล่อยช่ัวคราว 
- ควำมปลอดภัยของผู้เสียหำย 
- ภัยอันตรำยที่จะเกิดแก่พยำนหลักฐำน 
- กำรคัดค้ำนกำรประกันตัว 
 มำตรำ ๑๐ ให้ศำลมีอ ำนำจสั่งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จัดท ำข้อมูลประวัติ ผลกระทบหรือควำมเสียหำย

ที่เกิดต่อร่ำงกำยหรือจิตใจ และข้อวิตกกังวลหรือข้อคิดเห็นอย่ำงอ่ืนของผู้เสียหำยตลอดจนพฤติกำรณ์อ่ืนใด      
ที่เก่ียวข้องซึ่งศำลเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรวินิจฉัยค ำร้องขอปล่อยชั่วครำว หรือกำรพิจำรณำพิพำกษำคด ี

 มำตรำ ๑๑ นอกจำกที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ ควำมอำญำกำรวินิจฉัย ค ำร้อง 
ขอปล่อยชั่วครำวผู้ต้องหำหรือจ ำเลย ให้พิจำรณำถึงพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท ำควำมผิดว่ำมีลักษณะเป็นเครือข่ำย
หรือเป็นองค์กรอำชญำกรรมหรือผู้ต้องหำหรือจ ำเลยนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปเกี่ยวข้อง
กับกำรกระท ำผิดหรือไม่ประกอบด้วย โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้เสียหำยและภัยอันตรำยที่จะเกิดขึ้นแก่
พยำนหลักฐำนเป็นส ำคัญ 
 

มาตรา ๑๓ 
การเรียกค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหาย 

พนักงานอัยการ - ขอรวมไปกับฟ้องคดีอำญำ 
- ยื่นค ำร้องระหว่ำงกำรพิจำรณำคดี 

ศาล - แม้ไม่มคี ำขอ ศำลจะสั่งให้จ ำเลยใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหำยตำมจ ำนวนที่เห็นสมควรได้ 
 มำตรำ ๑๓ กำรเรียกค่ำสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์พนักงำนอัยกำรจะขอรวมไปกับฟ้องคดีอำญำหรือจะยื่นค ำร้องในระหว่ำงกำรพิจำรณำ 
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ของศำลชั้นต้นก็ได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหำยที่จะยื่นค ำร้องเพ่ือเรียกค่ำสินไหมทดแทนเพ่ิมเติมได้ตำม
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำก่อนทีศ่ำลจะมีค ำวินิจฉัยชี้ขำดคดี ถึงแม้ไม่มีค ำขอให้ใช้ค่ำสินไหมทดแทน
ตำมวรรคหนึ่ง หำกศำลมีค ำพิพำกษำลงโทษจ ำเลย ศำลจะสั่งในค ำพิพำกษำคดีอำญำให้จ ำเลยใช้ค่ำสินไหมทดแทน
แก่ผู้เสียหำยตำมจ ำนวนที่เห็นสมควรก็ได้ ค ำสั่งดังกล่ำวไม่กระทบถึงสิทธิของผู้เสียหำยในอันที่จะฟ้องจ ำเลย
เป็นคดีแพ่งเพ่ือเรียกเอำค่ำสินไหมทดแทน ในส่วนที่ยังขำดอยู่ 
 

มาตรา ๑๔ 
นอกเหนือจากให้ใชค้่าสินไหมทดแทน ศาลมีอ านาจสั่งให้จ าเลยจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นได้ 

 มำตรำ ๑๔ นอกจำกกำรให้ใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมมำตรำ ๑๓ แล้วถ้ำปรำกฏว่ำในกำรกระท ำ 
ควำมผิด มีกำรกระท ำทำรุณกรรม หน่วงเหนี่ยวกักขัง ร้ำยร่ำงกำย หรือกดขี่ข่มเหง โดยขำดมนุษยธรรมอย่ำง 
ร้ำยแรงต่อผู้เสียหำย เมื่อศำลมีค ำพิพำกษำให้จ ำเลยชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหำย ให้ศำลมีอ ำนำจสั่งให้ 
จ ำเลยจ่ำยค่ำเสียหำยเพ่ือกำรลงโทษเพ่ิมขึ้นได้ตำมที่เห็นสมควร โดยค ำนึงถึงพฤติกำรณ์ต่ำงๆ เช่น ควำมรุนแรง 
ของควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น ผลประโยชน์ที่จ ำเลยได้รับฐำนะทำงกำรเงินของจ ำเลย ตลอดจนประวัติกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ของจ ำเลยประกอบด้วย 
 

มาตรา ๒๐ 
ถ้าศาลเห็นว่าผู้กระท าความผิดผู้ใดให้ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง... 
ศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ าทีก่ าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นก็ได้ 

 

มาตรา ๒๑ 
อายคุวาม 

ในคดีค้ามนุษยผ์ู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนีระหว่างด าเนินคดี มิให้นับอายคุวามระหว่างหลบหนี 
วรรคสอง ถ้าศาลพิพากษาถึงท่ีสุดแล้ว จ าเลยหลบหนี ไม่ให้น า ม.๙๘ ปอ.มาใช้ 
 มำตรำ ๒๑ ในกำรด ำเนินคดีค้ำมนุษย์ถ้ำผู้ต้องหำหรือ จ ำเลยหลบหนีไปในระหว่ำง ถูกด ำเนินคดี 

หรือระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำล มิให้นับระยะเวลำที่ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยหลบหนี รวมเป็นส่วนหนึ่งของ 
อำยุควำม ในกรณีมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ลงโทษจ ำเลย ถ้ำจ ำเลยหลบหนีไปในระหว่ำงต้องค ำพิพำกษำ ถึง 
ที่สุดให้ลงโทษ มิให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๙๘ แห่งประมวลกฎหมำยอำญำมำใช้บังคับ 
 

มาตรา ๒๒ 
หนีระหว่างประกันตัวมีโทษต่างหากอีก 

 มำตรำ ๒๒ ผู้ต้องหำหรือจ ำเลยที่หลบหนีไปในระหว่ำงที่ได้รับกำรปล่อยชั่วครำว ต้องระวำงโทษ 
จ ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ควำมผิดตำมวรรคหนึ่งไม่ระงับไปเพรำะ 
เหตุที่คดีของผู้ต้องหำหรือจ ำเลยนั้น มีกำรสั่งไม่ฟ้องยกฟ้อง จ ำหน่ำยคดี หรือถอนฟ้อง ให้ผู้ซึ่งชี้ช่องจนน ำไปสู่ 
กำรจับกุมผู้ต้องหำหรือจ ำเลยตำมวรรคหนึ่ง รวมทั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้จับ มีสิทธิได้รับเงินรำงวัลตำมกฎหมำย     
ว่ำด้วยกำรนั้น 
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มาตรา ๒๖ 
การท าส าเนาส านวนพนักงานสอบสวนต้องท าส าเนาส านวน 

ในคดีซึ่งพนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ ถ้ำจ ำเลยให้กำรปฏิเสธ ให้โจทก์ส่งส ำนวนกำรสอบสวน 
พร้อมส ำเนำต่อศำลก่อนวันตรวจพยำนหลักฐำนหรือวันสืบพยำนในกรณีไม่มีกำรตรวจพยำนหลักฐำนไม่น้อย 
กว่ำเจ็ดวัน ทั้งนี้ส ำเนำส ำนวนกำรสอบสวนดังกล่ำวอำจจัดท ำในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 มำตรำ ๒๖ ในคดีซึ่งพนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ ถ้ำจ ำเลยให้กำรปฏิเสธ ให้โจทก์ส่งส ำนวนกำร 
สอบสวนพร้อมส ำเนำต่อศำลก่อนวันตรวจพยำนหลักฐำนหรือวันสืบพยำนในกรณีไม่มีกำรตรวจพยำนหลักฐำน 
ไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน ทั้งนี้ ส ำเนำส ำนวนกำรสอบสวนดังกล่ำวอำจจัดท ำในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 

มาตรา ๒๗ 
การตรวจพยานหลักฐาน การปกปิดข้อมูล 

คู่ควำมทั้งสองฝ่ำยอำจอ้ำงตนเอง บุคคล หรือหลักฐำนอ่ืนเป็นพยำนได้ตำมที่ศำลเห็นสมควรมี
สิทธิขอตรวจพยำนหลักฐำน และมีสิทธิคัดส ำเนำพยำนหลักฐำนของตนเองหรือของคู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ่งที่ได้มี
กำรสืบพยำนหลักฐำนนั้นแล้วได้ 

 มำตรำ ๒๗ คู่ควำมทั้งสองฝ่ำยอำจอ้ำงตนเอง บุคคล หรือหลักฐำนอ่ืน เป็นพยำนได้ ตำมที่ศำล 
เห็นสมควร มีสิทธิขอตรวจพยำนหลักฐำน และมีสิทธิคัดส ำเนำพยำนหลักฐำนของตนเองหรือของคู่ควำมอีก 
ฝ่ำยหนึ่งที่ได้มีกำรสืบพยำนหลักฐำนนั้นแล้วได้ ในกรณีจ ำเป็นเพื่อควำมปลอดภัยของบุคคล ให้ปกปิดชื่อและที่ 
อยู่ของบุคคลหรือข้อมูลอย่ำงอ่ืน ที่สำมำรถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด 
ในข้อบังคับของประธำนศำลฎีกำ 
 

มาตรา ๒๘ 
ในคดีซึ่งพนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ ให้ศำลน ำส ำนวนกำรสอบสวนของโจทก์มำเป็นแนวทำงในกำร 

พิจำรณำ และอำจสืบพยำนเพ่ิมเติมเพ่ือท ำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนไดต้ำมที่เห็นสมควร 
 มำตรำ ๒๘ ในคดีซึ่งพนักงำนอัยกำรเป็นโจทก์ ให้ศำลน ำส ำนวนกำรสอบสวนของโจทก์ มำเป็น 

แนวทำงในกำรพิจำรณำ และอำจสืบพยำนเพ่ิมเติมเพ่ือท ำข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนไดต้ำมที่เห็นสมควร 
 

มาตรา ๒๙ 
ศำลมีอ ำนำจเรียกพยำนหลักฐำนที่เก่ียวข้อง... หรือเรียกบุคคลใดมำให้ถ้อยค ำ... รวมทั้งมีอ ำนำจ

สั่งให้หน่วยงำนหรือบุคคลใดตรวจสอบและรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ิมเติม แล้วรำยงำนให้ศำลทรำบและจัดส่ง 
พยำนหลักฐำนดังกล่ำวต่อศำลภำยในระยะเวลำทีศ่ำลก ำหนด 
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ศาลมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าทีต่ามที่มอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 มำตรำ ๒๙ ศำลมีอ ำนำจเรียกพยำนหลักฐำนที่เก่ียวข้องจำก หน่วยงำนหรือบุคคลใดหรือเรียก 
บุคคลใดมำให้ถ้อยค ำ หรือด ำเนินกำรอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์แก่กำรพิจำรณำ รวมทั้งมีอ ำนำจสั่งให้หน่วยงำนหรือ 
บุคคลใดตรวจสอบและรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ิมเติม แล้วรำยงำนให้ศำลทรำบและจัดส่งพยำนหลักฐำน 
ดังกล่ำวต่อศำลภำยในระยะเวลำที่ศำลก ำหนด ศำลมีอ ำนำจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้ำที ่
ตำมที่มอบหมำย 
 

มาตรา ๓๑ 
- ให้ศำลมีอ ำนำจถำมพยำนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับคดีแม้จะไม่มีคู่ควำมใดยกขึ้น 

อ้ำงก็ตำม แล้วจึงอนุญำตให้คู่ควำมถำมพยำนเพ่ิมเติม 
- กำรถำมพยำนของคู่ควำมตำมวรรคหนึ่งจะใช้ค ำถำมน ำก็ได้ 
 มำตรำ ๓๑ ในกำรสืบพยำนบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นพยำนที่คู่ควำมฝ่ำยใดอ้ำงหรือที่ศำลเรียกมำเอง

ให้ศำลแจ้งให้พยำนทรำบประเด็นและข้อเท็จจริงที่จะท ำกำรสืบพยำน แล้วให้พยำนเบิกควำมในข้อนั้น ด้วยตนเอง
หรือตอบค ำถำมศำล ให้ศำลมีอ ำนำจถำมพยำนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคดี แม้จะไม่มีคู่ควำม
ฝ่ำยใดยกขึ้นอ้ำงก็ตำมแล้วจึงอนุญำตให้คู่ควำมถำมพยำนเพ่ิมเติม กำรถำมพยำนของคู่ควำมตำมวรรคหนึ่งจะ
ใช้ค ำถำมน ำก็ได้ หลังจำกคู่ควำมถำมพยำนตำมวรรคหนึ่งแล้ว ห้ำมมิให้คู่ควำมฝ่ำยใดถำมพยำนอีก เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญำตจำกศำล 
 

มาตรา ๓๓ 
สืบพยานลับหลังจ าเลยได้ 

 มำตรำ ๓๓ กำรพิจำรณำและสืบพยำนในศำล ให้ท ำโดยเปิดเผยต่อหน้ำจ ำเลย เมื่อศำลเห็น
เป็นกำรสมควร เพ่ือให้กำรพิจำรณำเป็นไปโดยไม่ชักช้ำ ศำลมีอ ำนำจพิจำรณำ และสืบพยำนลับหลังจ ำเลย 
ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) จ ำเลยไมอ่ำจมำฟังกำรพิจำรณำและกำรสืบพยำนได้เนื่องจำกควำมเจ็บป่วยหรือมีเหตุจ ำเป็น
อ่ืนอันมิอำจก้ำวล่วงได้ เมื่อจ ำเลยมีทนำยและจ ำเลยได้รับอนุญำตจำกศำลที่จะไม่มำฟังกำรพิจำรณำและ
สืบพยำน 

(๒) จ ำเลยเป็นนิติบุคคลและศำลได้ออกหมำยจับผู้จัดกำรหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นแล้ว แต่ยัง
จับตัวมำไม่ได ้

(๓) จ ำเลยอยู่ในอ ำนำจศำลแล้วแต่ได้หลบหนีไปและศำลได้ออกหมำยจับแล้ว แต่ยังจับตัวมำไม่ได ้
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 (๔) ในระหว่ำงพิจำรณำหรือสืบพยำน ศำลมีค ำสั่งให้จ ำเลยออกจำกห้องพิจำรณำเพรำะเหตุขัดขวำง
กำรพิจำรณำ หรือจ ำเลยออกไปจำกห้องพิจำรณำโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกศำลในกรณีดังกล่ำว เมื่อศำล
พิจำรณำคดีเสร็จสิ้นแล้ว ให้ศำลมีค ำพิพำกษำในคดีนั้นต่อไป 
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กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ 

 
สถานการณ์การค้ามนุษย์ไนประเทศไทย 

 เดิมประเทศไทยถูกจัดอันดับอยู่ใน TIER ๓ 
 ปีที่แล้ว (๒๕๖๐) ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน TIER ๒ Watch List 
 ปัจจุบัน (๒๕๖๑) ประเทศไทยเลื่อนขึ้นมำอยู่ใน TIER ๒ 
 TIER คือ กำรจัดระดับสถำนกำรณ์กำรค้ำมนุษย์ของประเทศต่ำง ๆ ที่สหรัฐอเมริกำประกำศ

อันดับอย่ำงเป็นทำงกำรในแต่ละป ี
 TIP Report หรือ Trafficking in Persons Report เป็นรำยงำนประจ ำปีที่กระทรวงกำร

ต่ำงประเทศสหรัฐฯ จะต้องจัดท ำตำมกฎหมำยคุ้มครองเหยื่อกำรค้ำมนุษย ์Trafficking Victims Protection 
 Act (TVPA) ค.ศ. ๒๐๐๐ โดยประเมินสถำนกำรณ์และกำรด ำเนินกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์

ของรัฐบำลต่ำงๆ ทั่วโลกรวม ๑๘๘ ประเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการค้ามนุษย์(Human Trafficking-T) และการลักลอบขนผู้โยกย้าย

ถ่ินฐาน (Smuggling-S)  
 ต่างเป็นการเคลื่อนย้ายคนเพื่อก าไร (Profit) 
    T : ก ำไรหรือรำยได้เกิดจำกกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกเหยื่อ ด้วยกำรบังคับ ขู่เข็ญ 

ให้เหยื่อท ำงำนในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น โสเภณี แรงงำน บังคับ เป็นต้น 
    S: ก ำไรหรือรำยได้เกิดจำกคนต่ำงด้ำวที่ประสงค์เดินทำง 

นางสุกัญญา รัตนนาคินทร ์
อัยการผู้เช่ียวชาญพิเศษ 

ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 1  
ส างานคดีค้ามนุษย์ ส านกังานอัยการสูงสุด 
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 วัตถุประสงค์ในการน าพา (Purpose of Movement) 
T: เพ่ือแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกเหยื่อ 
S: เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงให้กับคนต่ำงด้ำว 

ความสัมพันธ์ระหว่างการค้ามนุษย์ (Human Trafficking) และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน 
(Smuggling) 

 ควำมยินยอม (Consent) 
T: เหยื่อไม่ยินยอมต่อกำรถูกน ำพำมำเพ่ือถูกบังคับให้อยู่ในสภำพของกำรถูกแสวงหำ

ประโยชน์ โดยมิชอบ (แม้บำงกรณีเหยื่ออำจยินยอมในตอนแรก เพรำะไม่รู้ว่ำก ำลังถูกพำมำแสวงหำประโยชน์
โดยมิชอบ) 

S: คนต่ำงด้ำวนั้นยินยอมหรือเป็นควำมประสงค์ของเขำเองที่จะถูกพำมำ 
 

 ควำมเป็นไปได้เมื่อเดินทำงถึงทีห่มำย (Upon the Arrival) 
T: เหยื่อถูกบังคับแสวงหำประโยชน์ในรูปแบบต่ำงๆ และจะอยู่ภำยใต้กำรควบคุม 
S: ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนต่ำงด้ำวกับคนน ำพ ำสิ้นสุดลงเมื่อคนต่ำงด้ำวเดินทำงมำถึง

ประเทศปลำยทำงตำมที่ตกลงกัน 
 

กฎหมายที่เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ 
 พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พ.ร.ก.แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ฯ ฉบับพ.ศ. ๒๕๖๒ 
 พ.ร.บ.วิธีพิจำรณำควำมคดีค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 ประมวลกฎหมำยอำญำ 
 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 พระรำชก ำหนดกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรมีส่วนร่วมในองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 พ.ร.บ.จัดท ำงำนและคุ้มครองคนท ำงำน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 พ.ร.บ.สถำนบริกำร พ.ศ. ๒๕๐๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว 
 พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรมีส่วนร่วมในองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ฯลฯ 
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คดีฟอกเงิน : ค าพิพากษาฎีกาที ่๖๖๐๒/๒๕๕๐ 
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด จึงมิได้มีควำมหมำยว่ำต้องเป็นทรัพย์สินในคดีที่ศำลมีค ำ 

พิพำกษำว่ำเจ้ำของทรัพย์สินเป็นผู้กระท ำผิดและถูกลงโทษเท่ำนั้น เพียงแตห่ำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำควำมผิด
มูลฐำนเกิดขึ้นไม่ว่ำจะจับกุมตัวผู้กระท ำผิดได้หรือไม่ หรือผู้กระท ำควำมผิดจะลงโทษหรือไม่ แต่มีทรัพย์สิน
เกิดขึ้นจำกกำรกระท ำนั้น หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอนทรัพย์สินจำกกำรกระท ำดังกล่ำว 
หรือเป็นดอกผลของทรัพย์สินจำกกำรกระท ำดังกล่ำว ก็ถือได้ว่ำเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดแล้ว 

 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑) ร่วมกระท ำควำมผิดตั้งแต่ ๒ คน หรือโดยสมำชิกขององค์กรอำชญำกรรม (มำตรำ ๑๐) 
๒) กระท ำผิดนอกรำชอำณำจักร (มำตรำ ๑๑) 
๓) กระท ำผิดโดยแสดงตนเป็นเจ้ำพนักงำน (มำตรำ ๑๒) ระวำงโทษ 
๔) เจ้ำพนักงำนกระท ำผิด (มำตรำ ๑๓) 
๕) บุคคลธรรมดำต้องรับโทษ (มำตรำ ๕๒) 
๖) นิติบุคคลต้องรับโทษ (มำตรำ ๕๓) 
๗) ค่ำสินไหมทดแทนเหยื่อในคดีค้ำมนุษย์(มำตรำ ๓๕) 

 

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มีผลใช้บังคับเมื่อ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๐ โดยแก้ไของค์ประกอบควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์และเพ่ิมโทษ 

ฐำนค้ำมนุษย์ให้หนักขึ้น ดังนั้นถ้ำควำมผิดเกิดก่อนวันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๐ ก็ต้องใช้ พ.ร.บ.ฉบับปี ๒๕๕๑  
เพรำะเป็นกฎหมำยที่ใช้บังคับขณะกระท ำควำมผิดเป็นคุณมำกกว่ำ ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ มำตรำ ๓ 
 

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กล่ำวคือ กำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ตำมมำตรำ ๖(๒) นี้ ต้องมีองค์ประกอบที่ส ำคัญประกำรหนึ่ง 

คือ กำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ นอกจำกนั้น กำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกกำรบังคับใช้แรงงำน
หรือบริกำร ซึ่งกระท ำกับเด็กที่มีอำยุต่ ำกว่ำสิบแปดปี ตำมมำตรำนี้จะแตกต่ำงจำกควำมผิดตำมมำตรำ ๕๖/๑ 
ซึ่งเป็นบทบัญญัติทีก่ ำหนดควำมผิดต่ำงหำกซึ่งไม่ใช่ควำมผิดฐำนค้ำมนุษย ์
 

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๓) เพิ่ม มาตรา ๕๖/๑ เป็นความผิดฐานขึ้นใหม่ แต่
ไม่ใช่ข้อท าค้ามนุษย์ 
ผู้กระท า คือ ผู้ใด 

- เป็นธุระจัดท ำ ซื้อขำย จ ำหน่ำย พำมำจำกหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อำศัย จัดให้ 
หรือรับไว้ซึ่งบุคคลอำยุไม่เกินสิบห้ำปี 

- ให้ท ำงำนหรือให้บริกำรที่มีลักษณะอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำยอย่ำงต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงและมีผลกระทบต่อร่ำงกำยหรือจิตใจ กำรเจริญเติบโต หรือพัฒนำกำร

ของบุคคลนั้น 
(๒) ในลักษณะ หรือในสภำพแวดล้อมที่เป็นอันตรำยต่อควำมปลอดภัยของบุคคลนั้น 
(๓) ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
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พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันฯ ปีพ.ศ. ๒๕๖๒ : ข้อท าบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
 มำตรำ ๕ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ ๖/๑ และมำตรำ ๖/๒ แห่งพระรำชบัญญัติป้องกัน

และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 มำตรำ ๖/๑ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อ่ืนให้ท ำงำนหรือให้บริกำรโดยวิธีกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท ำให้กลัวว่ำจะเกิดอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย เสรีภำพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคล
นั้นเองหรือของผู้อ่ืน 

(๒) ขู่เข็ญด้วยประกำรใดๆ 
(๓) ใช้ก ำลังประทุษร้ำย 
(๔) ยึดเอกสำรส ำคัญประจ ำตัวของบุคคลนั้นไว้ 
(๕) น ำภำระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่นมำเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ 
(๖) ท ำด้วยประกำรอ่ืนใดอันมีลักษณะคล้ำยคลึงกับกำรกระท ำดังกล่ำวข้ำงต้น 

         ถ้ำได้กระท ำให้ผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถขัดขืนได้ ผู้นั้นกระท ำควำมผิดฐำนบังคับ
ใช้แรงงำนหรือบริกำร 
 

พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
มำตรำ ๖/๒ บทบัญญัติในมำตรำ ๖/๑ ไม่ใช้บังคับกับ 

(๑) งำนหรือบริกำรซึ่งอยู่ภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำรส ำหรับงำนในหน้ำที่
รำชกำรโดยเฉพำะ 

(๒) งำนหรือบริกำรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติหน้ำที่พลเมืองหรือเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐตำม
รัฐธรรมนูญหรือตำมกฎหมำย 

(๓) งำนหรือบริกำรอันเป็นผลมำจำกค ำพิพำกษำของศำลหรือที่ต้องท ำในระหว่ำงกำรต้องโทษ
ตำมค ำพิพำกษำของศำล 

(๔) งำนหรือบริกำรเพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันภัยพิบัติสำธำรณะ หรือในกรณีท่ีมกีำรประกำศ 
สถำนกำรณ์ฉกุเฉิน หรือในขณะที่ประเทศอยู่ในภำวะสงครำมหรือกำรรบ 
 

พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ : ข้อท าบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
 มำตรำ ๗ ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ ๑๔/๑ ของหมวด ๑ บททั่วไป แห่งพระรำชบัญญัติ

ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“มำตรำ ๑๔/๑ เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์กำรบังคับใช้แรงงำน

หรือบริกำร และกำรช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหำย ให้ค ำว่ำ “ค้ำมนุษย์” ในหมวด ๓ และหมวด ๔ หมำยควำม 
รวมถึง “บังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร” ด้วย 

ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดคี้ำมนุษย์มำใช้บังคับกับกำรพิจำรณำคดีบังคับใช้แรงงำน
หรือบริกำรด้วยโดยอนุโลม 
 

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ตามมาตรา ๔ 
๑) กำรค้ำประเวณี หรือกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศอ่ืน 
๒) กำรบังคับใช้แรงงำน (มีวิธีตำมควำมหมำยในมำตรำ ๔ วรรคสอง) 
๓) กำรบังคับเอำคนลงเป็นทำส 
๔) กำรน ำคนมำขอทำน 
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๕) กำรบังคับตัดอวัยวะเพ่ือกำรค้ำ หรือกำรอ่ืนใดที่คล้ำยคลึงกันอันเป็นกำรขูดรีดบุคคล ไม่ว่ำ
บุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตำม 

๖) กำรผลิต หรือเผยแพร่วัตถุ หรือสิ่งลำมก 
 

องค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ 
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามวรรคสอง หมายความว่า การข่มขืนใจ หรือให้บริการ

โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
๑) ท ำให้กลัวว่ำจะเกิดอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย เสรีภำพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเอง  

หรือของบุคคลอ่ืน 
๒) ขู่เข็ญด้วยประกำรใดๆ 
๓) ใช้ก ำลังประทุษร้ำย 
๔) ยึดเอกสำรส ำคัญประจ ำตัวบุคคลนั้นไว้ หรือน ำภำระหนี้สินของบุคคลนั้นหรือของผู้อ่ืนเป็นสิ่ง 

ผูกมัดโดยมิชอบ 
๕) ท ำให้บุคคลนั้นอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถขัดขืนได้ 

 
การใช้อ านาจคุ้มครองชั่วคราวผู้เสียหาย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 มำตรำ ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรแสวงหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์
และเพ่ือคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจจัดให้บุคคล ดังกล่ำวอยู่ในควำมคุ้มครองเป็นกำรชั่วครำวได้แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง 
ทั้งนี้ ให้รำยงำนให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่กรณี ทรำบโดยไม่ชักช้ ำ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องให้กำรคุ้มครองบุคคล        
ซึ่งอำจจะเป็นผู้เสียหำยเกินกว่ำก ำหนดเวลำในวรรคหนึ่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยื่นค ำร้องต่อศำล เพ่ือมีค ำสั่ง
อนุญำต ทั้งนี้ ศำลจะอนุญำตได้ไม่เกินเจ็ดวัน โดยจะก ำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ โดยสรุปคือ มีเงื่อนเวลำ 
๒๔ ชั่วโมง/ ๗ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรคัดแยกเหยื่อของ UNITED KINGDOM 
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ตัวอย่าง คดีที่ศาลวินิจฉัยการยึดเอกสารประจ าตัวไว้ 
 คดตีำมค ำพิพำกษำของศำลอำญำ คดหีมำยเลขด ำที่ ๙๘/๒๕๕๙ เป็นคดีหมำยเลขแดงที่ ๘๕/

๒๕๖๐ ระหว่ำง พนักงำนอัยกำรส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด โจทก์ กับ หญิงไก่ จ ำเลย 
 คดีนี้ มีผู้เสียหำย ๓ คน ศำลยกฟ้องโจทก์ส ำหรับกรรมของผู้เสียหำยที่ ๑ และผู้เสียหำยที่ ๓ 

โดยข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่ำจ ำเลยแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกกำรบังคับใช้แรงงำนของผู้เสียหำยที่ ๑ และ
กรณียังถือไม่ได้ว่ำจ ำเลยได้ข่มขู่เพ่ือให้ผู้เสียหำยที่ ๓ กลัวโดยมีมูลเหตุจูงใจในกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้
จำกกำรบังคับใช้แรงงำนของผู้เสียหำยที่ ๓ 

 แต่ที่น่ำสนใจค ำพิพำกษำของศำลคือ ศำลพิพำกษำลงโทษจ ำเลยในกรรมของผู้เสียหำยที่ ๒ 
โดยศำลชั้นต้นวินิจฉัยสรุปได้ว่ำ จำกบันทึกค ำให้กำรในชั้นสอบสวนของผู้เสียหำยที่ ๒ และแบบสัมภำษณ์
เบื้องต้นส ำหรับคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ปรำกฏว่ำผู้เสียหำยที่ ๒ ให้ถ้อยค ำไว้ในท ำนองเดียวกันคือ 
จ ำเลยชวนผู้เสียหำยที่ ๒ ไปท ำงำนเป็นแม่บ้ำนจะให้เงินเดือนๆละ ๖,๐๐๐ บำท และส่งเรียนพยำบำล          
เมื่อผู้เสียหำยที่ ๒ ตกลงมำท ำงำนกับจ ำเลย จ ำเลยได้มอบเงิน ๕,๐๐๐ บำท ให้กับบิดำมำรดำของผู้เสียหำย          
ที่ ๒ ด้วย และผู้เสียหำยที่ ๒ พักที่คอนโดของจ ำเลย จ ำเลยขอบัตรประจ ำตัวประช ำชนของผู้เสียหำยที่ ๒           
ไปเก็บไว้และไม่ช ำระค่ำจ้ำงตำมจ ำนวนที่บอกให้แก่ผู้เสียหำยที ่๒ 

 โดยศำลวินิจฉัยว่ำ กำรทีจ่ ำเลยขอบัตรประจ ำตัวประช ำชนของผู้เสียหำยที่ ๒ มำเก็บไว้ จึงส่อ
แสดงว่ำ จ ำเลยมีเจตนำจัดท ำที่อยู่อำศัยหรือรับตัวผู้เสียหำยที่ ๒ โดยใช้อ ำนำจโดยมิชอบให้เงินแก่บิดำมำรดำ 
ซึ่งเป็นผู้ปกครองของผู้เสียหำยที ่๒ เพ่ือให้ควำมยินยอมแกจ่ ำเลยในกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกกำรบังคับใช้
แรงงำน กำรกระท ำของจ ำเลยจึงเป็นควำมผิดฐำนค้ำมนุษยต์ำมฟ้องของโจทก์....ส่วนที่จ ำเลยเบิกควำมว่ำไม่ได้
ยึดบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เสียหำยที่ ๒ นั้น ไม่เป็นควำมจริง หำกเป็นควำมจริงจ ำเลยจะต้องยึดบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของทุกคนที่มำอยู่กับจ ำเลยนั้น เป็นค ำเบิกควำมลอยๆ ไม่สำมำรถน ำมำรับฟังเพ่ือท ำให้น้ ำหนัก
พยำนโจทก์น้อยลงได้ จ ำเลยมีควำมผิดตำม พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ มำตรำ 
๖(๑), ๕๒ วรรคหนึ่ง.... และให้ช ำระค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหำยที ่๒ เป็นเงิน......บำท 

 

ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหญิงไก่ 
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.พ.๒๕๖๒ ศำลอำญำ ศำลนัดอ่ำนค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ คดีที่พนักงำนอัยกำร 

ส ำนักงำนคดีค้ำมนุษย์ ๒ เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นำงมณตำ หยกรัตนกำญ หรือหญิงไก่ เป็นจ ำเลยในควำมผิดฐำน 
ค้ำมนุษย์โดยกระท ำแก่บุคคลอำยุเกิน ๑๕ ปี ตำม พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑  
แต่คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ำ จ ำเลยจัดให้ผู้เสียหำยที่ ๒ ซึ่งเป็นเด็ก พักอำศัยในคอนโดประชำนิเวศน์ ให้
ท ำงำนบ้ำน ซึ่งนอกจำกผู้เสียหำยที่ ๒ แล้ว ยังมีผู้เสียหำยที่ ๑ และ ๓ ท ำงำนบ้ำนเช่นเดียวกัน ทั้ง ๓        
แบ่งหน้ำที่กันท ำ ช่วยดูแลจ ำเลยกับบุตรเพียงสองคนเท่ำนั้น เชื่อว่ำงำนที่ผู้เสียหำยท ำไม่หนักมำก และยังได้
ควำมจำกผู้เสียหำยที่ ๒ ว่ำ จ ำเลยได้ให้เงินครั้งละ ๑,๐๐๐ บำท ให้โทรศัพท์ ให้ค่ำเดินทำงกลับบ้ำน ๒,๐๐๐ 
บำทและโอนเงินให้อีก ๕,๐๐๐ บำท พำไปเที่ยวต่ำงจังหวัดบำงครั้ง อีกทั้งเวลำว่ำงสำมำรถออกไปซื้อของข้ำง
นอกได้ แสดงว่ำผู้เสียหำยที ่๒ มีอิสระ ไม่ได้ถูกกักขัง 
 

ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีหญิงไก่ 
 แม้จะปรำกฏว่ำจ ำเลยชวนผู้เสียหำยที่ ๒ มำท ำงำน จ ำเลยอ้ำงว่ำจะส่งเสียให้เรียนพยำบำล 

กลับมอบเงินให้บิดำมำรดำ ๕,๐๐๐ บำท จนยินยอมให้พ ำผู้เสียหำยไปท ำงำน แต่เมื่อไปแล้วกลับไม่ส่งเสียให้ 
เรียน และไม่จ่ำยค่ำจ้ำง รวมทั้งน ำบัตรประชำชนมำเก็บไว้กต็ำม 
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 แต่ข้อเท็จจริงไม่ปรำกฏจำกกำรน ำสืบว่ำระหว่ำงที่ผู้เสียหำยท ำงำนกับจ ำเลยนั้น จ ำเลยได้
กระท ำกำรใด อันเป็นกำรข่มขืนใจให้ผู้เสียหำยท ำงำน โดยท ำให้ผู้เสียหำยจะเกิดอันตรำยต่อชีวิต ร่ำงกำย เสรีภำพ 
ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน หรือขู่เข็ญ ใช้ก ำลังประทุษร้ำย หรือท ำให้ผู้เสียหำยอยู่ในภำวะที่ไม่สำมำรถขัดขืนได้แต่
อย่ำงใด 

 กับได้ควำมจำกผู้เสียหำยที่ ๒ เองว่ำ จ ำเลยเป็นคนโมโหง่ำย แต่ไม่เคยบังคับข่มขู่ให้ท ำงำน  
ข้อเท็จจริงที่โจทก์น ำสืบมำยังฟังไม่ได้ว่ำเป็นกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ โดยกำรบังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร  
กำรกระท ำของจ ำเลยจึงไม่ ครบองค์ประกอบ กำรกระท ำผิดฐำนค้ำมนุษย์ตำม พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำม
กำรค้ำมนุษยพ์.ศ.๒๕๕๑ มำตรำ ๖ (๒) 

 ทีศ่ำลชั้นต้นพิพำกษำมำนั้น ศำลอุทธรณ์แผนกคดีค้ำมนุษย์ไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจ ำเลย
ฟังขึ้น ส ำหรับคดี ส่วนแพ่ง เมื่อฟังไม่ได้ว่ำจ ำเลยกระท ำควำมผิด จึงเลยจึงไม่ต้องชดใช้ค่ำเสียหำยให้ผู้เสียหำย
ที ่๒ ศำลพิพำกษำกลับยกฟ้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 สมคบกันตั้งแต่ ๓ คนข้ึนไป 
 ร่วมกันชั่วระยะเวลำหนึ่ง หรือถำวร 
 ไมจ่ ำเป็นต้องมีโครงสร้ำงหรือก ำหนดบทบำทสมำชิกอย่ำงชัดเจน 
 ไมจ่ ำเป็นต้องมีควำมต่อเนื่องของสมำชิก 
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระท ำควำมผิดอำญำที่มีโทษจ ำคุกไม่ต่ ำกว่ำ ๔ ปี หรือเพ่ือกระท ำผิดตำมที่

ก ำหนดใน พ.ร.บ.นี้ 
 เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ทำงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ

ทำงอ้อม 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดคี้ามนุษย์ข้ามชาติ 
 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๒๐ กำรสอบสวนคดี 
 ควำมผิดนอกรำชอำณำจักร 
 พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย ์พ.ศ. ๒๕๔๑ (มำตรำ ๑๑) 
 ผู้ใดกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ ๖ นอกรำชอำณำจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษ 
 ในรำชอำณำจักรตำมทีก่ ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ โดยให้น ำมำตรำ ๑๐ 
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 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำมำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 พ.ร.บ.ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในเรื่องทำงอำญำ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พ.ร.บ.ส่งผู้ร้ำยข้ำมแดน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 

คดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ 
 กำรกระท ำควำมผิดได้กระท ำในรัฐมำกกว่ำหนึ่งรัฐ หรือ 
 ควำมผิดได้กระท ำลงในรัฐหนึ่งแต่กำรกระท ำทีส่ ำคัญในกำรตระเตรียม 
 กำรวำงแผน กำรสั่งกำร หรือกำรควบคุมเกิดในอีกรัฐหนึ่ง  
 ควำมผิดได้กระท ำในรัฐหนึ่ง แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอำชญำกรรม 
 ที่มกีำรด ำเนินกำรมำกกว่ำหนึ่งรัฐ หรือ 
 ควำมผิดได้กระท ำในรัฐหนึ่ง แต่มีผลกระทบอย่ำงส ำคัญในอีกรัฐหนึ่ง 

 

ประมวลกฎหมายอาญา 
๑) ควำมผิดฐำนเป็นธุระจัดท ำบุคคลอำยุเกิน ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี ไปเพ่ือกำรอนำจำร 

(มำตรำ ๒๘๒) : แม้ผู้ถูกกระท ำจะยินยอมกต็ำม 
๒) ควำมผิดฐำนเป็นธุระจัดท ำเด็กอำยุไม่เกิน ๑๕ ปี ไปเพ่ือกำรอนำจำร(มำตรำ ๒๘๒ วรรคสำม) 

: แม้ผู้ถูกกระท ำจะยินยอมกต็ำม 
๓) ควำมผิดฐำนรับตัวบุคคลหรือเด็กซ่ึงมีผู้จัดท ำ ล่อไป หรือชักพ ำไปเพ่ือสนองควำมใคร่ของผู้อ่ืน 

(มำตรำ ๒๘๒ วรรคสี่) 
๔) ควำมผิดฐำนเป็นธุระจัดท ำชำยหรือหญิงเพ่ือสนองควำมใคร่ของผู้อ่ืน (มำตรำ ๒๘๓ วรรคหนึ่ง)  

: ใช้อุบำยหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก ำลังประทุษร้ำย ใช้อ ำนำจครอบง ำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วย 
ประกำรอ่ืนใด 

๕) ควำมผิดฐำนเป็นธุระจัดท ำบุคคลอำยุเกิน ๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี ไป เพ่ือสนองควำมใคร่
ของผู้อื่น (มำตรำ ๒๘๓ วรรคสอง) : ใช้อบุำยหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก ำลังประทุษร้ำย ใช้อ ำนำจครอบง ำผิดคลอง
ธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประกำรอ่ืนใด 

๖) ควำมผิดฐำนเป็นธุระจัดท ำเด็กอำยุไม่เกิน ๑๕ ปี เพ่ือสนองควำมใคร่ของผู้อ่ืน (มำตรำ ๒๘๓ 
วรรคสำม) : ใช้อุบำยหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก ำลัง ประทุษร้ำย ใช้อ ำนำจครอบง ำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืน
ใจด้วยประกำรอ่ืนใด 

๗) ควำมผิดฐำนรับตัวบุคคลหรือเด็กซึ่งมีผู้จัดท ำ ล่อไป หรือชักพ ำไปเพ่ือสนองควำมใคร่ของผู้อ่ืน 
(มำตรำ ๒๘๓ วรรคสี่) 

- ผู้สนับสนุน ต้องระวำงโทษเท่ำกับตัวกำร (มำตรำ ๒๘๓ วรรคสี่) 
- ผู้ต้องหำเป็นผู้ค้ำประเวณี รับตัวผู้เสียหำยซึ่งถูกหลอกมำ และผู้เสียหำยไม่ยอมค้ำประเวณี ถ้ำผู้ต้องหำ

น ำไปขำยแก่ผู้อื่นต่อเพ่ือให้ค้ำประเวณี จะผิดทั้ง ๒๘๓ และ ๒๘๔ ฐำนเป็นธุระจัดท ำหญิงไปเพื่อกำรอนำจำร
และฐำนพำหญิงไปให้ส ำเร็จควำมใคร่ของผู้อื่น (เทียบกับฎีกำ ๑๖๕๐/๒๕๑๕) 

๘) ควำมผิดฐำนพำบุคคลอำยุเกิน ๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี ไปเพ่ือกำรอนำจำร (๒๘๓ ทวิ) 
๙) ควำมผิดฐำนพำเด็กอำยุยังไม่เกิน ๑๕ ปี ไปเพ่ือกำรอนำจำรแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตำม 

(มำตรำ ๒๘๓ ทวิ วรรคสอง) 
๑๐) ควำมผิดฐำนซ่อนเร้นบุคคลที่ถูกพำไปเพื่อกำรอนำจำร (มำตรำ ๒๘๓ ทวิ วรรคสำม) : 

บุคคลหมำยถึง หญิงและชำย รวมทั้งเด็กหญิงและเด็กชำย 
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๑๑) ควำมผิดฐำนพำผู้อื่นไปเพ่ือกำรอนำจำร (มำตรำ ๒๘๔) : ผู้เสียหำยไม่ยินยอม , มีกำรบังคับ
ขู่เข็ญ หลอกลวง ฯลฯ 

๑๒) ควำมผิดฐำนซ่อนเร้นบุคคล (ตำมมำตรำ ๒๘๔ วรรคแรก) ที่ถูกพำไปเพ่ือกำรอนำจำร 
(มำตรำ ๒๘๔ วรรคสอง) 

๑๓) ควำมผิดฐำนด ำรงชีพอยู่ด้วยรำยไดข้องผู้ค้ำประเวณี (มำตรำ ๒๘๖) : ผู้กระท ำต้องมีอำยุ
กว่ำ ๑๖ ปี 

๑๔) ควำมผิดฐำนแพร่สิ่งลำมก (มำตรำ ๒๘๗(๑)) 
๑๕) ควำมผิดฐำนค้ำสิ่งลำมก (มำตรำ ๒๘๗(๒)) 
๑๖) ควำมผิดฐำนค้ำโฆษณำ บอกแหล่งที่สิ่งลำมกจะท ำได้ (มำตรำ ๒๘๗) 
๑๗) ควำมผิดฐำนข่มขืนใจผู้อื่น (มำตรำ ๓๐๙) 
๑๘) ควำมผิดฐำนท ำให้ผู้อื่นปรำศจำกเสรีภำพในร่ำงกำย (มำตรำ ๓๑๐) 
๑๙) ควำมผิดฐำนท ำให้ผู้อื่นปรำศจำกเสรีภำพและให้กระท ำกำรใดแก่ผู้กระท ำหรือบุคคลอ่ืน 

(มำตรำ ๓๑๐ ทวิ) 
๒๐) ควำมผิดฐำนค้ำทำสหรือเอำคนลงเป็นทำส (มำตรำ ๓๑๒) 
๒๑) ควำมผิดฐำนรับไว้ เป็นธุระจัดท ำบุคคลอำยุเกิน ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี แม้บุคคลนั้นจะ

ยินยอม (มำตรำ ๓๑๒ ตรี) 
๒๒) ควำมผิดฐำนพรำกเด็กอำยุไม่เกิน ๑๕ ปี ไปเสียจำก....ฯ โดยปรำศจำกเหตุอันสมควร 

(มำตรำ ๓๑๗) 
๒๓) ควำมผิดฐำนพรำกเด็กอำยุยังไม่เกิน ๑๕ ปี เพื่อท ำก ำไรหรือเพ่ือกำรอนำจำร (มำตรำ ๓๑๗ 

วรรคสำม) 
๒๔) ควำมผิดฐำนค้ำเด็กที่ถูกพรำก (มำตรำ ๓๑๗ วรรคสอง) 
๒๕) ควำมผิดฐำนค้ำเด็กที่ถูกพรำกเพ่ือท ำก ำไรหรือเพ่ือกำรอนำจำร (มำตรำ ๓๑๗ วรรคสอง 

ประกอบวรรคสำม) 
๒๖) ควำมผิดฐำนพรำกผู้เยำว์ (อำยุกว่ำ ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี) โดยผู้เยำว์ไม่เต็มใจ (มำตรำ 

๓๑๘ วรรคหนึ่ง) 
๒๗) ควำมผิดฐำนพรำกผู้เยำว์ (อำยุกว่ำ ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี) โดยผู้เยำว์ไม่เต็มใจเพ่ือหำ

ก ำไรหรือเพ่ือกำรอนำจำร (มำตรำ ๓๑๘ วรรคสำม) 
๒๘) ควำมผิดฐำนค้ำผู้เยำว์ที่ถูกพรำก (มำตรำ ๓๑๘ วรรคสอง) 
๒๙) ควำมผิดฐำนค้ำผู้เยำว์ที่ถูกพรำกเพ่ือหำก ำไรหรือเพ่ือกำรอนำจำร (มำตรำ ๓๑๘ วรรคแรก) 

ประมวลกฎหมำยอำญำ 
๓๐) ควำมผิดฐำนพรำกผู้เยำว์โดยผู้เยำว์เต็มใจไปด้วย (มำตรำ ๓๑๙ วรรคหนึ่ง) 
๓๑) ควำมผิดฐำนค้ำผู้เยำว์ที่ถูกพรำกโดยผู้เยำว์เต็มใจไปด้วย (มำตรำ๓๑๙ วรรคสอง) 
๓๒) ควำมผิดฐำนพำหรือส่งคนออกไปนอกรำชอำณำจักรโดยมิชอบ (มำตรำ ๓๒๐ วรรคหนึ่ง) 
๓๓) ควำมผิดฐำนพ ำหรือส่งคนออกไปนอกรำชอำณำจักรโดยมิชอบกรณีพิเศษ (มำตรำ ๓๒๐ 

วรรคสอง) อำจเป็นกำรอำศัยอ ำนำจอ้ังยี่ ซ่องโจร กรรโชกทรัพย์ รีดเอำทรัพย์ 
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กรณีเด็กอาศัยอยู่กับผู้อ่ืน ต้องสอบพยานหลักฐานให้ครบถ้วนอย่างไร 
คดคี้ำมนุษย์บังคับค้ำประเวณี กรณีท่ีเด็กอำศัยอยู่กับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นผู้ดูแล เพรำะบิดำมำรดำแยก

ทำงกัน จะต้องสอบปำกค ำผู้ดูแลให้ได้ควำมว่ำเกี่ยวข้องกับผู้เสียหำยอย่ำงไร ผู้เสียหำยเกิดเม่ือใด อำยุเท่ำใด 
ในขณะเกิดเหตุ และผู้เสียหำยได้มำอยู่ในควำมดูแลของพยำนตั้งแต่เม่ือใด ผู้ดูแลทรำบเหตุกำรณ์ ในขณะเกิด 
เหตุหรือไม่อย่ำงไร 
 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙  
๑) ควำมผิดฐำนมั่วสุมในสถำนกำรค้ำประเวณี (มำตรำ ๖) 
๒) ควำมผิดฐำนโฆษณำหรือชักชวนเพื่อกำรค้ำประเวณี (มำตรำ ๗) 
๓) ควำมผิดฐำนกระท ำช ำเรำ หรือกระท ำกำรอ่ืนใดเพ่ือส ำเร็จควำมใคร่ของผู้อ่ืน (มำตรำ ๘) 
๔) ควำมผิดฐำนเป็นธุระจัดท ำ ล่อไป หรือชักพ ำไป โดยใช้อุบำย หลอกลวง ขู่เข็ญ ประทุษร้ำย 

เพ่ือกำรค้ำประเวณี (มำตรำ ๙) 
๕) ควำมผิดฐำนเป็นธุระจัดท ำบุคคลอำยุกว่ำ ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี เพื่อไปค้ำประเวณี (มำตรำ 

๙ วรรคสอง) 
๖) ควำมผิดฐำนเป็นธุระจัดท ำบุคคลอำยุไม่เกิน ๑๕ ปี เพื่อไปค้ำประเวณี(มำตรำ ๙ วรรคสำม) 
๗) ควำมผิดฐำนเป็นธุระจัดท ำบุคคลเพื่อไปค้ำประเวณี (มำตรำ ๙ วรรคสี่) 
๘) ควำมผิดฐำนรับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดท ำ ล่อไป หรือชักพ ำไปเพื่อให้ท ำกำรค้ำประเวณี (มำตรำ ๙ 

วรรคท้ำย) 
๙) บิดำ มำรดำ ผู้ปกครอง รู้เห็นเป็นใจให้คนพำบุตรผู้เยำว์ของตนไปท ำกำรค้ำประเวณี (มำตรำ ๑๐) 
๑๐) ควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำของสถำนกำรค้ำประเวณี (มำตรำ ๑๑) 
๑๑) ควำมผิดฐำนหน่วงเหนี่ยวกักขังให้ค้ำประเวณี (มำตรำ ๑๒) 

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ควำมผิดฐำนกระท ำกำรไม่เหมำะสมโดยผิดกฎหมำยต่อเด็ก (มำตรำ ๒๖) เช่น มำตรำ๒๖(๓) 

บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่ำจะท ำให้เด็กมีควำมประพฤติเสี่ยง
ต่อกำรกระท ำผิด ๒๖(๙) บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระท ำกำรอันมี
ลักษณะลำมกอนำจำร ไมว่่ำจะเป็นไปเพื่อให้ได้มำซึ่งค่ำตอบแทนหรือเพ่ือกำรใด บทลงโทษ มำตรำ ๕๘ 
 

พระราชบัญญัติจัดท างานและคุ้มครองคนท างาน พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๑) ควำมผิดฐำนจัดท ำงำนให้คนท ำงำนไปท ำงำนในต่ำงประเทศโดยไม่ได้รับใบอนุญำต (มำตรำ ๓๐) 
๒) ควำมผิดฐำนหลอกลวงคนท ำงำนว่ำสำมำรถท ำงำน หรือสำมำรถส่งไปฝึกงำนในต่ำงประเทศได้ 

และโดยกำรหลอกลวงดังว่ำนั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จำกคนท ำงำน (มำตรำ ๙๑ ตรี) 
 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
(๑) ควำมผิดฐำนให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นหญิงท ำงำนที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ (มำตรำ ๓๘) 
(๒) ควำมผิดฐำนให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท ำงำนในช่วงเวลำต้องห้ำม ท ำงำนวันหยุด หรือ

ล่วงเวลำ หรือท ำงำนทีอ่ำจเป็นอันตรำยต่อกำรตั้งครรภ์ (มำตรำ ๓๘) 
(๓) ควำมผิดฐำนให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นหญิงท ำงำนทีอ่ำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพหรือควำมปลอดภัย

ระหว่ำงเวลำ ๒๔.๐๐ ถึง ๐๖.๐๐ นำฬิกำ (มำตรำ ๓๙) 
(๔) ควำมผิดฐำนจ้ำงเด็กอำยุต่ ำกว่ำ ๑๕ ปี เป็นลูกจ้ำง (มำตรำ ๔๔) พระรำชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงำน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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(๕) ควำมผิดฐำนไม่จัดให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นเด็กมีเวลำพัก (มำตรำ ๔๖) 
(๖) ควำมผิดฐำนให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นเด็กอำยุต่ ำกว่ำสิบแปดปีท ำงำนในระหว่ำงเวลำ ๒๒.๐๐ นำฬิกำ 

ถึงเวลำ ๐๖.๐๐ นำฬิกำ โดยไม่ได้รับอนุญำต (มำตรำ ๔๗) 
(๗) ควำมผิดฐำนให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นเด็กอำยุต่ ำกว่ำสิบแปดปีท ำงำนล่วงเวลำหรือท ำงำนในวันหยุด 

(มำตรำ ๔๘) 
(๘) ควำมผิดฐำนให้ลูกจ้ำงซึ่งเป็นเด็กอำยุต่ ำกว่ำสิบแปดปีท ำงำนอันตรำย (มำตรำ ๔๙) 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ.๒๕๔๑ 
(๙) ควำมผิดฐำนให้ลูกจ้ำงซึ่งอำยุต่ ำกว่ำสิบแปดปีท ำงำนในสถำนที่ไมเ่หมำะสม (มำตรำ ๕๐) 
(๑๐) ควำมผิดฐำนจ่ำยค่ำจ้ำงของลูกจ้ำงที่เป็นเด็กให้บุคคลอ่ืน (มำตรำ ๕๑) 

 

กฎหมายเกี่ยวกับคนต่างด้าว 
๑) พ.ร.บ.คนเข้ำเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ 
- ควำมผิดฐำนน ำพำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยผิดกฎหมำย (มำตรำ ๖๓) 
- ควำมผิดฐำนให้ที่พักพิงแก่คนต่ำงด้ำวที่เดินทำงเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยผิดกฎหมำย 

(มำตรำ ๖๔) 
๒) พระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.๒๕๖๐  (ซึ่งได้ยกเลิก 

พ.ร.บ.กำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ.๒๕๕๑ และ พ.ร.ก.กำรน ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙) 

๓) ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๓๓/๒๕๖๐  เรื่อง มำตรกำรชั่วครำวเพ่ือแก้ไข
ข้อขัดข้องในกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว 
 

มติคณะรัฐมนตรี  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑ 
มต ิครม. ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๑  เรื่อง กำรปรับเพ่ิมระยะเวลำกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกำร

ตรวจลงตรำ (Visa) ประทับตรำให้อยู่ในรำชอำณำจักร ขออนุญำตท ำงำน และจัดท ำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ
ให้กับแรงงำนต่ำงด้ำว ๑๕. เรื่อง กำรปรับเพ่ิมระยะเวลำกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจลงตรำ 
(Visa) ประทับตรำให้อยู่ในรำชอำณำจักร ขออนุญำตท ำงำน และจัดท ำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงำน
ต่ำงด้ำว คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตำมที่กระทรวงแรงงำน (รง.)  เสนอ ดังนี้ 

๑. ให้กระทรวงมหำดไทย  (มท.)  ใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๑๗  แห่งพระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง 
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ออกประกำศ ดังนี้ 

มติคณะรัฐมนตรี  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
  ๑.๑ ผ่อนผันให้แรงงำนต่ำงด้ำวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชำติและได้ยื่นเรื่องขอจัดท ำ/ปรับปรุงทะเบียน

ประวัติไว้กับกรมกำรจัดหำงำน ภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๑ แล้ว อยู่ในรำชอำณำจักรถึงวันที่  ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
เพ่ือจัดท ำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ พิสูจน์สัญชำติ ขอรับตรวจลงตรำ (Visa) และประทับตรำให้อยู่ในรำชอำณำจักร 

  ๑.๒ ให้เจ้ำพนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองสำมำรถตรวจลงตรำ (Visa) และประทับตรำให้อยู่ในรำชอำณำจักร
แก่แรงงำนต่ำงด้ำวที่ผ่ำนกำรพิสูจน์สัญชำติ ซึ่งได้ยื่นเรื่องขอจัดท ำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมกำรจัดหำงำน
ภำยในวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๑ แล้ว โดยยกเว้นค่ำปรับฐำนอยู่ในรำชอำณำจักรเกินกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
เนื่องจำกแรงงำนต่ำงด้ำวมีจ ำนวนมำก ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถตรวจลงตรำ (Visa) และประทับตรำให้อยู่      
ในรำชอำณำจักรได้ทันในระยะเวลำที่ก ำหนด ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนำยน  ๒๕๖๑ 
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มติคณะรัฐมนตรี  ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
๒. ให้ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองสำมำรถตรวจลงตรำ (Visa) และประทับตรำให้อยู่ในรำชอำณำจักร

แก่แรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้ยื่นเรื่องขอจัดท ำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมกำรจัดห ำงำนภำยในวันที่ ๓๑ 
มีนำคม ๒๕๖๑ แล้ว โดยให้ตรวจลงตรำ (Visa) และประทับตรำให้อยู่ในรำชอำณำจักรให้แก่แรงงำนต่ำงด้ำว
ดังกล่ำว ถึงวันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ หรือ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  ในกรณีแรงงำนต่ำงด้ำวในกิจกำรประมงทะเล
และแปรรูปสัตว์น้ ำ 

๓. ให้กรมกำรจัดหำงำนก ำหนดสถำนที่รับค ำร้องขอจัดท ำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริกำร
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด ส ำนักงำนจัดหำงำนกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่  
๑-๑๐ รวมถึงกำรยื่นเอกสำรผ่ำนระบบออนไลน์ 

๔. ให้กรมกำรปกครองจัดท ำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย  
(บัตรชมพู) แก่แรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้ยื่นเรื่องขอจัดท ำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติไว้กับกรมกำรจัดหำงำน ภำยใน
วันที่  ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๑  แล้ว 

๕. เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ให้ รง. 
(กรมกำรจัดหำงำน) สำมำรถปรับเปลี่ยนกระบวนกำรขั้นตอนก ำหนดสถำนที่ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำ/ปรับปรุง
ทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจ ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทย (บัตรชมพู)  ตรวจลงตรำ (Visa) และประทับตรำให้
อยู่ในรำชอำณำจักรได้ตำมควำมเหมำะสม 

ดังนั้นตำม มติ ครม. ๒๗  มีนำคม  ๒๕๖๑  จึงผ่อนผันให้ถึงวันที่  ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 
 

พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.  ๒๕๕๙  
 พ.ร.บ.ควบคุมกำรขอทำน พ.ศ.  ๒๕๕๙  มำตรำ  ๑๓, ๑๙,   ๒๒  วรรคสอง  (๒), (๓), (๔) 
 ในกรณีที่ผู้ต้องหำอ้ำงว่ำผู้เสียหำยที่น ำมำขอทำนเป็นบุตรของตนเองนั้นจะต้องมีผลกำรตรวจ

ดีเอ็นเอหรือเอกสำรแสดงควำมเป็นบิดำ-มำรดำและบุตร   
ตัวอย่ำงในคดีขอทำน  : พยำนหลักฐำนไม่พอฟังว่ำเป็นกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ เช่น 
 - ผลกำรตรวจดีเอ็นเอ ยืนยันว่ำ ผู้เสียหำยเป็นบุตรของผู้ต้องหำ โดยเงินที่ได้จำกกำรขอทำน

ส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่ำยเอง และอีกส่วนหนึ่งน ำไปให้บิดำ-มำรดำเป็นค่ำใช้จ่ำยในครอบครัวของผู้เสียหำย 
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ 
ตัวอย่ำงคดี ผู้ต้องหำติดต่อสื่อสำรทำงโปรแกรมไลน์พูดคุยกับผู้เสียหำย และหลอกลวงให้ผู้เสียหำย

เข้ำใจผิดจนเชื่อว่ำผู้ต้องหำเป็นผู้หญิง  จึงข้อควำมในไลน์ที่พูดคุยกันในเชิงลำมกอนำจำร ต่อมำผู้ต้องหำได้
ข่มขู่ว่ำจะน ำข้อควำมพูดคุยเชิงลำมกอนำจำรเผยแพร่ เพ่ือให้ผู้เสียหำยส ำเร็จควำมใคร่ให้ผู้ต้องหำดูผ่ำนทำง
วีดีโอคอล จนผู้เสียหำยยอมท ำตำมโดยไม่รู้ว่ำผู้ต้องหำได้ถ่ำยวีดีโอคลิปเอำไว้ แล้วน ำวีดีโอคลิปนี้ไปขำยและ
เผยแพร่ทำงสื่อออนไลน์ ทวิตเตอร์ : เป็นธุระจัดหำและแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบโดยกำรผลิตหรือเผยแพร่
วัตถุลำมก จึงเป็นควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ และบังคับขู่เข็ญ ใช้ ยุยงส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กแสดง หรือท ำกำร
อันมีลักษณะเป็นกำรลำมก อนำจำร ไมว่่ำจะเป็นไปเพ่ือให้ได้มำซึ่งค่ำตอบแทนหรือเพ่ือกำรใด ตำม พ.ร.บ.ค้ำมนุษย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ม.๔, ๖,๕๒, ป.อำญำ ม.๒๘๗/๑ , พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ม.๑๔(๔), (๕) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก        
พ.ศ.๒๕๔๖  ม.๒๖(๙) , ๕๘ 
 
ความผิดฐานค้ามนุษย์ที่เกิดนอกราชอาณาจักร 

 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ  ๒๐ 
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 “ถ้ำควำมผิดซึ่งมีโทษตำมกฎหมำยไทยได้กระท ำลงนอกรำชอำณำจักรไทย ให้อัยกำรสูงสุด
หรือผู้รักษำกำรแทนเป็นพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมำยหน้ำที่นั้นให้พนักงำนอัยกำรหรือ
พนักงำนสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท ำกำรสอบสวนแทนก็ได้  ในกรณีที่อัยกำรสูงสุดหรือผู้รักษำกำรแทน
มอบหมำยให้พนักงำนสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบท ำกำรสอบสวน อัยกำรสูงสุดหรือผู้รักษำกำรแทน        
จะมอบหมำยให้พนักงำนอัยกำรคนใดท ำกำรสอบสวนร่วมกับพนักงำนสอบสวนก็ได้” 
 

ความผิดฐานค้ามนุษย์ส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร 
กำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ที่เกิดขึ้นทั้งนอกรำชอำณำจักรและในรำชอำณำจักร เช่น มีกำรหลอกลวง

ผู้เสียหำยจำกนอกรำชอำณำจักร น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร และได้ให้ผู้เสียหำยท ำงำน เช่น ค้ำมนุษย์บังคับ
ภำคประมง หรือค้ำมนุษย์บังคับค้ำประเวณี เป็นต้น กำรกระท ำดังกล่ำวมีท้องที่เกิดเหตุส่วนหนึ่งอยู่นอกรำชอำณำจักร 
ในกำรสอบสวนจึงต้องอำศัยอ ำนำจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำมำตรำ ๒๐ 
 

การสอบปากค าผู้เสียหาย 
 แจ้งสิทธิผู้เสียหำยก่อนกำรสอบปำกค ำ รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับค่ำสินไหมทดแทน 
 กำรสอบปำกค ำผู้เสียหำยที่เป็นเหยื่อจำกกำรค้ำมนุษย์/ค้ำประเวณี  ไม่ควรสอบปำกค ำเกี่ยวกับ

ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้เสียหำยกับชำยอ่ืน หรือประสบกำรณ์ทำงเพศของผู้เสียหำย หรือปัญหำชำติพันธุ์ 
เพรำะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และในกำรสอบปำกค ำผู้เสียหำยที่เป็นหญิง ควรใช้พนักงำนสอบสวนหญิง แต่ถ้ำ
กรณีจ ำเป็นต้องใช้พนักงำนสอบสวนชำยควรให้ผู้เสียหำยยินยอมหรือไม่รังเกียจที่ใช้พนักงำนสอบสวนชำยท ำ
กำรสอบสวน 
 

อุปสรรคส าคัญในการคัดแยกผู้เสียหาย 
 ผู้เสียหำยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวันเริ่มท ำงำนเพ่ือให้อำยุเกิน  ๑๘ ปี 
 ผู้เสียหำยเข้ำเมืองโดยผิดกฎหมำย 
 ผู้เสียหำยต้องพ่ึงพิงนักค้ำมนุษย์ 
 ผู้เสียหำยที่เป็นคนต่ำงด้ำว ไม่เข้ำใจกฎหมำยและภำษำของประเทศปลำยทำง 

 

ผู้เสียหายได้รับความคุ้มครองไม่ถูกด าเนินคดีในความผิด 
 เข้ำมำ ออกไป หรืออยู่ในรำชอำณำจักร โดยไม่ได้รับอนุญำตตำม พ.ร.บ.คนเข้ำเมืองฯ 
 แจ้งควำมเท็จ ปลอมหรือใช้ซึ่งหนังสือเดินทำงปลอม ตำม ป.อำญำ 
 ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณีเฉพำะที่เก่ียวกับกำรติดต่อ 

ชักชวน แนะน ำตัว ติดตำมหรือรบเร้ำบุคคล เพื่อค้ำประเวณีและกำรเข้ำไปมั่วสุมในสถำนกำรค้ำประเวณีเพ่ือ
กำรค้ำประเวณี 

 ควำมผิดฐำนเป็นคนต่ำงด้ำวท ำงำนโดยไม่ได้รับอนุญำต เว้นแต่จะได้รับอนุญำตให้ด ำเนินคดี
จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 
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การสอบปากค าผู้เสียหาย 
ผู้เสียหำยที่เป็นเหยื่อคดคี้ำมนุษย์ โดยเฉพำะ ค้ำประเวณีโดยสมัครใจแต่กฎหมำยให้กำรคุ้มครอง

เด็ก/ผู้เยำว์ เนื่องจำกอำยุต่ ำกว่ำ ๑๘ ปี จึงมีหลำยคดีที่ผู้เสียหำยส่วนใหญ่จะปกปิดควำมจริง ทั้งนี้เพรำะเกรงกลัว
อิทธิพลของกลุ่มผู้ต้องหำ หรืออำจจะเป็นสมัครใจมำขำยบริกำรทำงเพศโดยมีเอเย่นต์/นำยหน้ำเป็นผู้พำมำ
และออกค่ำใช้จ่ำยให้ หรือพ่อแม่เด็กรับเงินจำกเอเย่นต์/นำยหน้ำผู้เสียหำยจึงกลัวพ่อแม่จะมีควำมผิดด้วย       
จึงมักจะปกปิดควำมจริง เช่น ผู้เสียหำยที่เป็นคนต่ำงด้ำวจะอ้ำงว่ำไม่มีเอเย่นต์/ไม่มีนำยหน้ำ  เดินทำงเข้ำมำ
เอง  หรือปกปิดเก่ียวกับวันเวลำที่มำท ำงำนสถำนกำรค้ำประเวณี เช่น อำจจะเข้ำมำท ำงำนขำยบริกำรทำงเพศ
ตั้งแต่อำยุยังไม่ถึง ๑๘ ปีในกรณีท่ีผู้เสียหำยถูกผู้ต้องหำยึดเอกสำรประจ ำตัวไว้ เช่น พำสปอร์ต บัตรประช ำชน 
ควรบันทึกไว้ให้ชัดว่ำขณะเข้ำจับกุมผู้เสียหำยมีเอกสำรดังกล่ำวติดตัวอยู่หรือไม่ หรือถ้ำมีผู้น ำมำให้ในภำยหลัง
ก็ควรบันทึกไว้ว่ำ ได้มำตอนไหน ใครเป็นผู้น ำมำให้ เกี่ยวข้องกับผู้เสียหำยอย่ำงไรบ้ำง 

 
 
 
หมำยจับจ ำเลย กรณีที่จ ำเลยหลบหนี จะไม่มีอำยุควำม ตำม พ.ร.บ.วิธีพิจำรณำ 
คดคี้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๓๙  มำตรำ  ๒๑ 
 
 
 
 

ค่าสินไหมทดแทนเหยื่อในคดีค้ามนุษย์ 
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  มำตรำ ๓๕  ก ำหนดให้พนักงำนอัยกำร

เรียกค่ำสินไหมทดแทนแทนผู้เสียหำย โดยขอรวมไปกับคดีอำญำ หรือจะยื่นค ำร้องในระยะใดระหว่ำงที่คดีอำญำ
ก ำลังพิจำรณำอยู่ในศำลชั้นต้น 

ปัญหำคือ กรณีท่ีผู้เสียหำยเป็นคนต่ำงด้ำวซึ่งต้องเดินทำงออกนอกรำชอำณำจักรหรือเป็นคนไทย 
แต่มีที่อยู่มีหลักแหล่งไม่แน่นอน วันหน้ำหำตัวยำก รวมทั้งกรณีที่เป็นผู้เสียหำยหรืออำจจะเป็น

ผู้เสียหำยที่เข้ำมำตรกำรคุ้มครองชั่วครำวที่บ้ำนพักเด็ก เจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคมฯ (พม.) หรือ พนักงำนสอบสวน
อำจจะท ำหนังสือขอให้พนักงำนอัยกำรสืบพยำนล่วงหน้ำ  ซึ่งอำจจะเป็นกำรสืบพยำนล่วงหน้ำก่อนฟ้อง หรือ
เมื่ออัยกำรยื่นฟ้องแล้วขอสืบพยำนล่วงหน้ำก่อนวันนัด ดังนั้นหำกเป็นไปได้พนักงำนสอบสวนอำจแจ้ง พม.  
เพ่ือจัดประชุมคณะกรรมกำรก ำหนดค่ำสินไหมทดแทนเหยื่อในคดีค้ำมนุษย์ ก่อนผู้เสียหำยจะเดินทำงออกนอก
รำชอำณำจักรด้วย เพ่ือผู้เสียหำยจะได้ยืนยันสิทธิของตนที่ประสงค์จะขอค่ำสินไหมทดแทน รวมทั้งกรณีที่รูป
คดีมีควำมรุนแรงที่ท ำให้ค่ำสินไหมทดแทนที่เรียกร้องสูงกว่ำคดีปกติทั่วไป เป็นต้น 
 

การสืบพยานล่วงหน้า 
 พระรำชบัญญัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.  ๒๕๕๑  มำตรำ  ๓๑  , ประมวลกฎหมำย

วิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ  ๒๓๗  ทวิ 
 

ระบบไต่สวน 
 พนักงำนอัยกำรจะต้องส่งต้นฉบับในส ำนวนกำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวนให้ศำล และ

ส ำเนำเอกสำรอีก  ๑  ชุด 
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ดังนั้น พนักงำนสอบสวนจะต้องส่งส ำนวนกำรสอบสวนคดีค้ำมนุษย์ พร้อมทั้งส ำเนำเอกสำรอีก
จ ำนวน ๒ ชุด  (ส ำเนำชุดหนึ่ง ให้ศำล และส ำเนำอีกชุดให้อัยกำร) ในกรณีที่ยังมีผู้ต้องหำที่หลบหนียังไม่ได้ตัว
มำฟ้อง จะต้องเพ่ิมส ำเนำอีก ๑ ชุด ถ้ำหำกต้องใช้ใน คดี อส. (อำญำสืบพยำนล่วงหน้ำ) ก่อนฟ้อง เมื่ออัยกำร
ยื่นฟ้อง ศำลจะก ำหนดวันนัดตรวจพยำนก่อน อัยกำรจะต้องส่งส ำนวนกำรสอบสวนทั้งหมดต่อศำล ก่อนวันนัด
ตรวจพยำน ไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน ดังนั้น เอกสำรพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ ในส ำนวนกำรสอบสวนต้องมีควำมสมบูรณ์ 
 

การแสวงหาพยานหลักฐาน 
๑.  กล้องวงจรปิดภำยในสถำนที่เกิดเหตุ/  ภำพถ่ำยวีดีโอขณะที่มีกำรเข้ำจับกุม 
๒.  โทรศัพท์ รวมทั้ง ข้อมูลที่อยู่แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟซบุ๊ค อินสต ำแกรม ที่จะแสดงให้เห็น

รำยละเอียดกำรติดต่อขำยบริกำรทำงเพศ ฯลฯ 
๓.  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ  
๔.  เครื่องตอกบัตร หรือเอกสำรลงเวลำท ำงำนของเจ้ำพนักงำน 
๕.  เครื่องรูดบัตรเครดิต, เอกสำรเจ้ำของสมุดบัญชีธนำคำรที่ใช้กับเครื่องรูดบัตรเครดิต 
๖.  ใบอนุญำตต่ำงๆ  เช่น ใบอนุญำตประกอบกำร ใบอนุญำตให้เปิดสถำนบริกำร-ร้ำนอำหำร 
๗.  กรณีมีกำรล่อซ้ือ ต้องมีส ำเนำธนบัตรล่อซื้อ กำรลง ปจว.ธนบัตรล่อซื้อ 
๘.  เอกสำรกำรจ่ำยเงินค่ำบริกำร เช่น คูปองขึ้นห้อง  ใบเสร็จค่ำห้องพัก  ตั๋วเครื่องบิน  
๙.  ถุงยำงอนำมัย เจลหล่อลื่น เอกสำรกำรตรวจภำยใน หรือใบเสร็จค่ำตรวจเลือด  
๑๐.  หนังสือเดินทำง/บัตรสีชมพูกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว/  บัตรคนไร้สัญชำติ ใบรับสมัครงำน

ของพนักงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บัตรบันทึกเวลา 

(การเข้าท างาน) 
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ข้อมูลที่ได้จากโทรศัพท์ 

 ถ้ำเป็นโทรศัพท์ของผู้เสียหำย ควร capture ภำพต่ำงๆ ที่อยู่ในหน้ำจอมือถือไว้ก่อนที่จะถูกลบทิ้ง 
โดยควร capture ให้มีวันที่และเวลำของกำรส่งภำพและข้อควำมไว้ด้วย แล้วจึงจะส่งโทรศัพท์ไปตรวจพิสูจน์
ทั้งนี้ควรให้เซ็นยินยอมในกำรส่งโทรศัพท์ไปตรวจสอบไว้ด้วย รวมทั้งขอรหัส password หรือปลดอีมี่ ในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลต่ำงๆ ถ้ำจะให้ดีควรให้เจ้ำของมือถือเปิดปิดโทรศัพท์เพ่ือเข้ำถึงรหัสให้ดูตั้งแต่แรก เพ่ือป้องกันกำรแกล้ง
ให้รหัสผิด ๆ มำ  

 หนังสือในกำรตรวจสอบเส้นทำงเบอร์โทรศัพท์มือถือ ควรออกหนังสือไปถึงบริษัทเจ้ำของ 
ค่ำยมือถือ เพ่ือมิให้เกิดประเด็นเป็นข้อต่อสู้ของผู้ต้องหำ/จ ำเลยในภำยหลังว่ำเจ้ำหน้ำที่ได้แสวงหำพยำนหลักฐำน   
โดยมิชอบ 

กรณีท่ีได้ข้อมูลกำรโทรศัพท์เป็นแผ่นดิสก์ ให้ปรินต์ลงในกระดำษด้วยเพื่อจะได้แสดงข้อมูลต่ำง ๆ 
ได้แก่ ติดต่อไปที่เบอร์ใด วัน-เวลำที่โทร  ระยะเวลำที่โทร ต ำแหน่งที่โทร หำกมีผู้ร่วมกระท ำผิดหลำยคน ควรใช้
โปรแกรมไอท ูเพ่ือแสดงควำมถี่ หรือแผนผังเชื่อมโยงไปถึงตัวกำรใหญ/่นำยทุน 

กรณีที่มีรูปถ่ำยที่เกี่ยวข้องอยู่ในโทรศัพท์มือถือ  ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจพิสูจน์ แจ้งที่มำของข้อมูล
เช่น ภำพนี้ create เมื่อวันเวลำใด หมำยถึงว่ำ ถ่ำยเมื่อวันใด หรือ modify เมื่อใด หมำยถึงว่ำได้มีกำรแก้ไข
ภำพที่มถี่ำยไว้เมื่อวันเวลำใด 

 

การตรวจหาอายุ
กระดูก(Bone Age) 
ผู้เสียหาย 
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พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป้องกันฯ ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

  มำตรำ ๗  ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ  ๑๔/๑  ของหมวด  ๑  บททั่วไป แห่ง
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ 

“มำตรำ ๑๔/๑ เพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ กำรบังคับใช้แรงงำน
หรือบริกำร และกำรช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหำย ให้ค ำว่ำ “ค้ำมนุษย์” ในหมวด  ๓  และหมวด  ๔  
หมำยควำมรวมถึง  “บังคับใช้แรงงำนหรือบริกำร” ด้วย 

ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำคดคี้ำมนุษย์มำใช้บังคับกับกำรพิจำรณำคดีบังคับใช้แรงงำน
หรือบริกำรด้วยโดยอนุโลม” 
 

การใช้อ านาจคุ้มครองชั่วคราวผู้เสียหาย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
  มำตรำ  ๒๙ ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรแสวงห ำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์

และเพ่ือคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำ เป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจจัดให้บุคคลดังกล่ำวอยู่ในควำมคุ้มครองเป็นกำรชั่วครำวได้แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง 
ทั้งนี้  ให้รำยงำนให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรม พัฒนำสังคมและ
สวัสดิกำร หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่กรณี ทรำบโดยไม่ชักช้ำ 

ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องให้กำรคุ้มครองบุคคลซึ่งอำจจะเป็นผู้เสียหำยเกินกว่ำก ำหนดเวลำใน
วรรคหนึ่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยื่นค ำร้องต่อศำลเพ่ือมีค ำสั่ง อนุญำต ทั้งนี้ ศำลจะอนุญำตได้ไม่เกินเจ็ดวัน  
โดยจะก ำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ โดยสรุปคือ มีเงื่อนเวลา ๒๔ ชั่วโมง / ๗ วัน 

 
 
 

บันทึกกำรแจ้งสิทธิของ
ผู้เสียหำยหรือพยำนที่
เป็นเด็ก 
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เทคนิคการสัมภาษณ์คัดแยกเหยื่อ 

 ดูเหมือนวิตกกังวลหวำดกลัวหรือหวำดระแวง หลีกเลี่ยงกำรสบตำ 
 มีน้ ำตำหรืออำกำรซึมเศร้ำ 
 รอยฟกช้ ำหรือบำดแผลที่ไม่สำมำรถอธิบำยหรืออำกำรอ่ืนๆ ของกำรท ำร้ำยร่ำงกำย 
 ดูเหมือนจะมีควำมสัมพันธ์กับคนที่มีอ ำนำจเหนือกว่ำ 
 ไม่เคยอยู่คนเดียวและ / หรือมีคนแปลหรือตอบค ำถำมในนำมของพวกเขำเสมอ 
 ไม่ได้อยู่ในกำรควบคุมทำงกำรเงินของตัวเอง 
 น ำเสนอด้วยควำมลับหรือไม่สำมำรถตอบค ำถำมเกี่ยวกับสถำนที่ที่พวกเขำอำศัยอยู่ 
 รำยละเอียดที่ไม่สอดคล้องกันเมื่อบอกเล่ำเรื่องรำวของพวกเขำ 
 ไม่มีตัวตนเช่น ไม่มีใบอนุญำตหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรประจ ำตัวอื่นๆ 
 ไมส่ำมำรถออกจำกงำนหรืออยู่อำศัยได้ กล่ำวว่ำพวกเขำไม่สำมำรถก ำหนดเวลำกำรนัดหมำย

กำรเข้ำมำในรำชอำณำจักรครั้งล่ำสุดและไม่พูดภำษำของรำชอำณำจักรที่เข้ำมำ 
 อำยุต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีและถูกน ำมำแสวงหำประโยชน์ทำงเพศในเชิงพำณิชย์ หรือในวัยใดก็ตำมที่

ไม่เต็มใจจะให้บริกำรทำงเพศในเชิงพำณิชย์ 
 กลัวกำรบังคับใช้กฎหมำยหรือได้รับควำมช่วยเหลือจำกบุคคลภำยนอก 

 

ค าถามคัดกรองผู้ท่ีสงสัยว่าจะตกเป็นเหยื่อในคดีค้ามนุษย์ 
 คุณสำมำรถออกจำกงำนหรือบ้ำนเมื่อคุณต้องกำร 
 คุณได้รับรอยฟกช้ ำเหล่ำนั้นที่ไหนหรือมีใครท ำร้ำยคุณ 
 คุณได้รับเงินส ำหรับกำรจ้ำงงำนของคุณหรือไม่? มันยุติธรรมไหม คุณท ำงำนกี่ชั่วโมง? 
 (ถ้ำเป็นชำวต่ำงชำติ) คุณเข้ำมำในรำชอำณำจักรไทยได้อย่ำงไรและเป็นอย่ำงไร? คุณถูก

บังคับให้ท ำสิ่งที่คุณไม่ต้องกำรท ำหรือไม่? 
 คุณหรือครอบครัวของคุณถูกคุกคำมหรือไม่? 
 คุณอำศัยอยู่กับหรือใกล้กับนำยจ้ำงของคุณหรือไม่ นำยจ้ำงของคุณจัดหำที่พักให้คุณหรือไม่? 

มีล็อคประตูหรือหน้ำต่ำงจำกด้ำนนอกหรือไม่? 
 คุณเป็นหนี้ใครหรือไม่? 
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ภาพถ่ายสถานที่สัมภาษณ์คัดแยกเหยื่อคดีค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้ำนเกร็ดตระกำร จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ห้องสอบสวนเด็ก 2 : ห้องพนักงานสอบสวน-อัยการ 
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สถำนที่สอบสวนผู้เสียหำยในห้องสอบเด็กส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสอบสวนเด็ก 1 ห้องเด็ก-นักสังคมสงเคราะห์-บุคคลที่เด็กร้องขอ 
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การคัดแยกเหย่ือของ UNITED KINGDOM 
 

 
 

การคัดแยกเหย่ือของ UNITED KINGDOM 
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ภาพถ่ายสถานที่สัมภาษณ์คัดแยกเหยื่อคดีค้ามนุษย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

 
 

ภำพถ่ำยสถำนที่สัมภำษณ์คัดแยกเหยื่อคดีค้ำมนุษย์ในประเทศไทย (องค์กรภำคเอกชน A-21) 
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การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

 
เป้าหมายของการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

 พิจำรณำลงควำมเห็นว่ำ จำกนิยำมควำมหมำยของกำรค้ำมนุษย์ บุคคลนั้นอำจจะตกเป็น
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ดังนั้น บุคคลดังกล่ำวพึงได้รับกำรส่งต่อไปยังสภำวะแวดล้อมที่ให้กำรคุ้มครอง
อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่ท่ีมีอ ำนำจหน้ำที่ได้สัมภำษณ์อย่ำงลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 เพ่ือจะได้ใช้มำตรกำรที่เหมำะสมต่อไป  
 

นำงสำวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ  
ผู้อ ำนวยกำรมูลนิธิพิทักษ์สตรี 

Alliance Anti-Trafic (AAT) 
 มูลนิธพิิทักษ์สตรี 
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ก่อนการคัดแยกผู้เสียหาย 
 กำรแจ้งเหตุ / รับแจ้งเหตุ 
 กำรสืบค้นข้อเท็จจริง 
 กำรประชุมทีมสหวิชำชีพ เพื่อวำงแผนช่วยเหลือ 
 กำรเข้ำช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ /  
 พบบุคคลที่อำจเป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 
 กำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ และ คุ้มครองสวัสดิภำพ 
 จับกุม และ ด ำเนินคดี กับผู้กระท ำควำมผิด 
 กำรคัดแยกผู้เสียหำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 กำรปฏิบัติต่อผู้เสียหำยอย่ำงเหมำะสม 

เป็นสิ่งส าคัญต่อการด าเนินงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 
 ข้อควรค ำนึงในกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 

 

1. อายุของผู้เสียหาย 
1.1  ควรสอบถำมให้ได้ข้อมูลว่ำ ผู้เสียหำยถูกกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ครั้งแรกเมื่อใด เพื่อ

พิจำรณำว่ำขณะเกิดเหตุผู้เสียหำยอำยุเท่ำใด เป็นเด็กหรือไม่  
1.2  ควรพิจำรณำลักษณะทำงกำยภำพของผู้เสียหำย โดยเฉพำะรูปร่ำงหน้ำตำ เพ่ือประเมิน

เบื้องต้นว่ำผู้เสียหำยมีอำยุเป็นเด็กหรือไม่ 

 
ข้อควรค านึง 

1. กำรพิจำรณำว่ำบุคคลใดจะเป็นผู้เสียหำยหรือไม่ จะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ข้อ ยกเว้น
กรณผีู้เสียหำยที่เป็นเด็กไม่ต้องมีองค์ประกอบข้อ 2 ก็ได้ 

2. กำรที่ผู้เสียหำยสมัครใจในเบื้องต้น กำรเข้ำเมืองโดยถูกต้องตำมกฎหมำยหรือกำรได้รับ
ใบอนุญำตให้ท ำงำนของคนต่ำงด้ำว มิได้หมำยควำมว่ำผู้นั้นจะไม่เป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ควรซักถำม
ให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมดว่ำ มีกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์เกิดขึ้นในภำยหลังหรือไม ่ 

3. ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่ชัดเจน อันเนื่องมำจำกกำรสื่อสำรทำงด้ำนภำษำ  กำรไม่ให้
ถ้อยค ำของบุคคล เจ็บป่วย หรือกำรอ่ืนใด จ ำเป็นต้องใช้เวลำในกำรแสวงหำข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม เพ่ือให้ทรำบ
ว่ำบุคคลดังกล่ำวเป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์หรือไม่  

การตรวจพสิูจนอ์าย ุ
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4. กำรพิจำรณำเหตุอันควรเชื่อว่ำบุคคลใดอำจเป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์หรือไม่ อำจ
พิจำรณำจำก 

  -  อำยุ เช่น อำยุที่ก้ ำกึ่งระหว่ำงเด็กกับผู้ใหญ่ ต้องจัดให้บุคคลนั้นได้ตรวจร่ำงกำยทำงกำรแพทย์ 
โดยกำรตรวจฟัน หรือตรวจร่ำงกำยด้วยวิธีอ่ืนใด    

  -  สภำพร่ำงกำยและจิตใจ เช่น มีบำดแผล ร่องรอยกำรถูกท ำร้ำย มีอำกำรตื่นตระหนัก 
หวำดกลัว เศร้ำซึม เจ็บป่วย    

  -  สถำนที่ที่พบเป็นสถำนที่ท่ีมีกำรค้ำมนุษย์    
  -  กำรอยู่ร่วมกันกับผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 
  -  กำรรับแจ้งหรือกำรขยำยผลจำกผู้เสียหำย    
  -  สภำพที่ท ำงำน ที่อยู่อำศัย น่ำจะมีกำรกักขัง หน่วงเหนี่ยว ขำดอิสรภำพ  
  - ข้อมูลอื่นที่ได้จำกกำรสอบถำมแล้วน่ำเชื่อว่ำเป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์  

 

สถานที่ท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 
 เป็นสัดส่วน มิดชิด  ห้องที่ท ำให้รู้สึกผ่อนคลำย 
 มีบรรยำกำศสงบ เป็นกันเอง ไม่พลุกพล่ำน (ผู้เสียหำยต้องกำรได้รับควำมสนใจอย่ำงจริงใจ)  
 เหมำะสมและปลอดภัย 
 ลักษณะกำรจัดห้อง  ที่นั่ง ให้รู้สึกผ่อนคลำย  ปลอดภัย 

 

เมื่อเริ่มต้นการสัมภาษณ์ 
 กล่ำวแนะน ำตัวผู้สัมภำษณ์ 
 สร้ำงสัมพันธภำพ โดยกำรสอบถำมเรื่องทั่วไป  
 อธิบำยวัตถุประสงค์ และควำมส ำคัญของข้อมูลที่ต้องกำร    
 กำรสัมภำษณ์ให้ผู้เสียหำยฟังและเข้ำใจอย่ำงชัดเจน 
 ขอควำมร่วมมือในกำรตอบค ำถำมจำกผู้เสียหำย  
 วัตถุประสงค์กำรน ำข้อมูลไปใช้ 
 กำรรักษำควำมลับ  

 

สิ้นสุดการสัมภาษณ์ 
 เน้นย้ ำกำรรักษำควำมลับ 
 กำรน ำข้อมูลไปใช้ (เปิดเผยข้อมูลต่อเมื่อจ ำเป็นต่อกำรให้ควำม ช่วยเหลือ) 
 อธิบำยกระบวนกำรที่จะต้องท ำต่อเนื่องโดยคร่ำวๆ เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมให้ 

 

เทคนิคและทักษะที่เกี่ยวข้อง 
 กำรฟัง  อย่ำงตั้งใจ  
 กำรสังเกต  
 กำรตั้งค ำถำม(ปลำยปิด ปลำยเปิด) 
 ท่ำทีกิริยำ 
 กำรใช้ถ้อยค ำ น้ ำเสียงอ่อนโยน นุ่มนวล  จริงใจ  
 กำรใช้สำยตำ สื่อสำร 
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 กำรสัมผัส แบบอ่อนโยน แตะหลังมือ  
 

5. กำรท ำสัญญำเพื่อให้เป็นหนี้จ ำนวนมำกจนไม่สำมำรถท ำงำนใช้หนี้ได้หมด อำจเป็นกำร
แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบรูปแบบหนึ่งของกำรค้ำมนุษย์  

6. กำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ให้พิจำรณำบันทึกข้อตกลงระดับชำติ/ระดับภูมิภำค
ประกอบกำรด ำเนินงำนด้วย 

7. กำรกระท ำของบุคคลใดที่พบในขณะคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ แม้จะไม่เป็น
ควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ ก็อำจเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยอื่นได้  
  -  ประมวลกฎหมำยอำญำ  
  -  พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำประเวณี พ.ศ. 2539  
  -  พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
  -  พระรำชบัญญัติจัดหำงำนและคุ้มครองคนหำงำน พ.ศ. 2528  
  -  พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541  
  -  พระรำชบัญญัติกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. 2551  
  -  พระรำชบัญญัติคนเข้ำเมือง พ.ศ. 2522  
  -  พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542  
 

การสรุปความเห็น                 
 (   ) ไม่เข้ำข่ำยกำรค้ำมนุษย์  
 (   ) อำจจะเข้ำข่ำยกำรค้ำมนุษย์ ควรให้ควำมคุ้มครองชั่วครำว หรือรอกำรตรวจสอบอีกครั้ง 
 (   ) เข้ำข่ำยกำรค้ำมนุษย์  
            โดยมีพฤติการณ์โดยย่อ ................... 
การประชุมทีมผู้ท าหน้าที่สัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย  
 ภำยหลังจำกท่ีมีกำรสัมภำษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ผู้ท ำหน้ำที่สัมภำษณ์ทุกคน
จะต้องร่วมประชุม เพ่ือน ำเสนอข้อเท็จจริงที่ได้จำกผู้เสียหำย และหำข้อสรุปร่วมกันว่ำผู้เสียหำยเป็นเหยื่อ
กำรค้ำมนุษย์หรือไม่ 
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พนักงานสอบสวนเป็นผู้ชี้ว่าใครเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยให้ฟังความเห็นจากนักสังคมสงเคราะห์
หรือนักจิตวิทยา และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ให้หัวหน้าพนักงานสอบสวนในสถำนีต ำรวจนั้นๆท ำบันทึกควำมเห็นพร้อมแนบควำมเห็นต่ำงหรือแย้งไปยัง 
ศปคม.จังหวัด เพื่อพิจำรณำโดยเร็ว  
  ศปคม.จังหวัด แนบข้อคิดเห็นของ ศปคม.ไปยังผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรในจังหวัดนั้นๆ และใน
ระหว่ำงพิจำรณำ ให้บุคคลดังกล่ำวได้รับควำมคุ้มครองตำม มำตรำ 29 พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำ
มนุษย์ฯ (จัดให้อยู่ในควำมคุ้มครองชั่วครำว แต่ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หำกมีควำมจ ำเป็นให้ พนง.จนท.ยื่นค ำร้อง
ต่อศำลขอขยำยระยะเวลำได้อีกไม่เกิน 7วัน) 
ปัญหาและอุปสรรค 
ข้อจ ากัด จากผู้ให้สัมภาษณ์  (ตัวผู้เสียหำย) 

  ขำดควำมไว้วำงใจ 
  ไม่รู้ข้อมูล ให้ข้อมูลไม่ชัดเจน  ปกปิดข้อมูล ให้ข้อมูลไม่ตรงกับควำมจริง  
  ควำมกลัวผู้ค้ำมนุษย์  
  ควำมกลัวกำรลงโทษจำกกฎหมำย เนื่องจำกคิดว่ำตนเองเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิด  
  ควำมจงรักภักดีต่อผู้ค้ำมนุษย์  
  กำรสูญเสียควำมทรงจ ำ หรือ มีควำมบกพร่องทำงสติปัญญำ , จิตใจ  
  กำรถูกซักซ้อมจำกพวกนักค้ำมนุษย์ ไม่ให้เล่ำควำมจริง 
  ไม่ตระหนักว่ำเป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์  

ข้อจ ากัด จากผู้สัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่) 
  ไม่เข้ำใจควำมหมำย และองค์ประกอบของกำรค้ำมนุษย์ 
  ไม่ทรำบแนวทำงกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 
  ขำดทักษะในกำรสัมภำษณ์ หรือ กำรสอบถำมข้อเท็จจริง 
  ไม่ทรำบกระบวนกำรให้กำรช่วยเหลือผู้เสียหำย 
  ไม่ทรำบกฎหมำย มำตรกำร กลไก ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน 
  ล่ำมแปลภำษำ (เพียงพอ/หลำกหลำยสอดคล้องกับควำมต้องกำร/น่ำเชื่อถือ ) 
  เวลำ / ระยะเวลำ ในกำรคัดแยกท่ีเหมำะสม 
  สถำนที่ในกำรคดัแยก 
  กำรถูกแทรกแซงจำกฝ่ำยผู้กระท ำควำมผิด 
  พบข้อมูล ว่ำเป็นผู้เสียหำยในภำยหลัง  
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 การแบ่งกลุ่ม “กำรถอดบทเรียน เทคนิคกำรสัมภำษณ์ผู้เสียหำย กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำและกระบวนกำร
ช่วยเหลือผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ เพ่ือน ำไปปรับใช้ในระดับพ้ืนที่” โดยสรุป ดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1  : กรณีศึกษำ หัวข้อ “คุณได้รับมอบหมำยให้ไปท ำงำนร่วมกันเป็นทีมสหวิชำชีพ เพ่ือช่วย
ลูกเรือประมงในท่ำน้ ำของพ้ืนที่จังหวัดปัตตำนี โดยมีผู้ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ 200 คน” ขอให้ทีมช่วยกัน
ระดมควำมคิดเห็นและวำงแผนกำรช่วยเหลือกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมสหวิชำชีพ 
 
  การวางแผนที่ต้องด าเนินการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

ผุ้ต้องการให้ความ
ช่วยเหลือ จ านวน 

200 คน 

PIPO ศูนย์ควบคุม
ทำงเข้ำออกและจุด
ตรวจเรือส่วนหน้ำ 

ส ำนักงำนคุ้มครอง
สวัสดิกำรแรงงำน 

ที่พักชั่วครำว  
(บ้ำนพักเด็กฯ จ.

ปัตตำนี และสถำน
คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง) 

ฝ่ำยกำรปกครอง 

ล่ำมแปลภำษำ 

NGO (ประธำนงำน
ภำครัฐ/เอกฃน ที่

เก่ียวข้อง) 
นักจิตวิทยำ (คัด
กรองสภำพจิตใจ) 

แพทย์-พยำบำล 
(ตรวจคัดกรอง

สุขภำพ) 

นักสังคมสงเครำะห์ 
(คัดแยกผู้เสียหำย) 

ต ำรววจ (พรบ.
สอบสวนรวบรวม

ส ำนวนส่งให้อัยกำร) 

ปคม. 
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 กลุ่มที่ 2  : กรณีศึกษำ หัวข้อ “มีกำรแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรน ำเด็กผู้หญิงชำวเมียนมำร์ มำ
บังคับบริกำรทำงเพศท่ีร้ำนคำรำโอเกะ ย่ำยถนนสำยมิตรภำพในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยสืบทรำบเบื้องต้นมี
เด็กผู้หญิงชำวเมียนมำร์ จ ำนวน 20 คน ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ”   ขอให้ทีมช่วยกันระดมควำมคิดเห็นและ
วำงแผนกำรช่วยเหลือกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมสหวิชำชีพ 

  การวางแผนที่ต้องด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลุ่มที่ 3  : กรณีศึกษำ หัวข้อ “ไดรับข้อมูลจำกผู้ประกอบกำรร้ำนอำหำร ว่ำ มีเด็กชำยถูกบังคับ
ให้เร่ขำยของ บริเวณร้ำนอำหำรต่ำงๆ ที่จังหวัดสงขลำ โดยสืบทรำบว่ำ มีเด็กคนอ่ืนๆ ร่วม 30 คน ถูกน ำตัวจำกบ้ำน
เกิดมำ โดยหลอกว่ำจะให้เงินจ ำนวนมำก และจะส่งเสียค่ำเล่ำเรียน แต่เด็กไม่ได้รับกำรศึกษำตำมค ำกล่ำวอ้ำง 
โดยจะเริ่มงำนตั้งแต่เวลำ 17.00 น. จนถึง 03.00 น. โดยจะมีมำรับและน ำเด็กไปส่งยังจุดต่ำงๆ ที่มีผู้คน
มำกมำยขำยไม่ได้ตำมยอดจะถูกทุบตีและข่มขู่ฆ่ำพ่อแม”่  ขอให้ทีมช่วยกันระดมควำมคิดเห็นและวำงแผนกำร
ช่วยเหลือกำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีมสหวิชำชีพ 

  การวางแผนที่ต้องด าเนินการ 
1. หำที่อยู่เด็กถูกกักกัน/ควบคุมตัว  ทรำบแล้วแล้วต ำรวจขอหมำยค้นร่วมกับทีมสหวิชำชีพ 

แพทย์, กู้ภัย 
2. สหวิชำชีพร่วม พนักงำนสอบสวน คัดแยกโดยด ำเนินกำร 
3. ขยำยผลหำตัวผู้กระท ำควำมผิด ทรำบตัวผู้ต้องร้องทุกข์กล่ำวโทษออกหมำยจับโดยสอบ

สอบสวน เด็กเป็นพยำน 
4. สืบหำติดตำมผู้ปกครอง , สอบสวนเป็นพยำนและหรือรับตัวกลับ 
5. หำสำนที่พักให้เด็ก 

หญิงชาวเมียนมาร์ 
20 คน ถูกบังคับ
บริการในจังหวัด
ขอนแก่นต้องการ
ความช่วยเหลือ 

1. ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
   - ต ำรวจในพื้นที่ 
   - พมจ.ขอนแก่น 

   - บ้ำนพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดขอนแก่น 

    - สนง.สวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน จ.ขอนแก่น 

- ล่ำมแปลภำษำเมียนมำร์ 
- วัฒนธรรมจังหวัด 

- ทหำรในพื้นที 

2. จัดเตรียมสถานที 
    - หน่วยงำนรำชกำร 

    - สถำนที่ปลอดภัย 

3. ประชุมทีมสหวิชาชีพหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือ 

     - แบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

     - ชี้แจงรำยละเอียด 

14. ลงพื้นที่ช่วยเหลือ 

   - น ำเคสออกจำกสถำนที่เกิด
เหตุ & น ำไปสถำนที่ที่จัดไว้ 
   - คัดแยกผู้เสียหำย 

   - ให้ควำมช่วยเหลือหลังคัด
แยก ม.29 ม.33 
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6. ก ำลังใจในกำรปฏิบัติ 
7. ถ้ำมีกำรจับตัวได้แจ้งข้อหำผู้กระท ำควำมผิดมีรูปส ำนวนสั่งฟ้อง กลับพยำนไว้ล่วงหน้ำ 
8. มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือตำมสิทธิ 
9. ค่ำสินไหม  กรณีเป็นเหยื่อ 

 

การวิเคราะห์พฤติกรรมและการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
กลุ่มที่ 1 :  

พฤติกรรม ค าถาม 
1. ให้ผู้เสียหำยให้ควำมเท็จ 
2. บังคับโดยกำรใช้ยำเสพติด 
3. หลอกให้เหยื่อตำยใจ 
4. พูดจำข่มขู่ 
5. กักขังหน่วงเหนี่ยว 
6. ล่วงละเมิดทำงเพศ 
7. ท ำร้ำยร่ำงกำย 
8. บังคับขู่เขน 
9. น ำไปหำผลประโยชน์ 
 
 

1. เค้ำใจดีกับหนูหรือเปล่ำ 
2. หนูมำท ำงำนที่นี่ได้ยังไงเล่ำให้พี่ฟังหน่อยได้ไหม 
3. หนูท ำงำนไดต้ังค์ไหม 
4. เจ็บไหม หนูโดนอะไรมำ 
5. ได้ออกไปเล่นกับเพ่ือนบ้ำงไหม 
6. หนูได้กินข้ำวครบ 3 มื้อไหม 
7. มีอะไรที่หนูรู้สึกว่ำท ำแล้วเสียใจและไม่อยำกท ำอีก 
8. ขอบัตรได้ไหมคะ บัตรอยู่ที่ไหน พ่ีขอดูหน่อยได้
ไหม 
9. หนูมำที่นี่ได้ไง 
10. พ่ีจะวำดรูปร่ำงกำยของคนนะ แล้วให้หนูชี้ว่ำจุด
ไหนที่หนูไม่อยำกให้ใครแตะตัวมัน 
 

 
กลุ่มที่ 2 :  

พฤติกรรม ค าถาม 
1. บังคับโดยกำรใช้ยำเสพติด 
2. หลอกลวง/ให้ข้อมูลเท็จ 
3. ข่มขู่ ฆ่ำ ข่มขืน ถ่ำยภำพประจำน 
4. พูดจำข่มขู่บังคับ เช่น ระหว่ำงที่ท ำงำนอยู่ใน
โรงงำนอย่ำออกไปเดินเพ่นพ่ำนข้ำงนอกนะ ถ้ำต ำรวจ
จับไปจะไม่ช่วย 
5. ข่มขู่เพ่ือบังคับใช้แรงงำน 
6. ท ำร้ำยร่ำงกำยกักขัง 
7. ยึดเอกสำรประจ ำตัวและเอกสำรกำรท ำงำน เช่น 
พำสปอร์ต ใบอนุญำตท ำงำนเพ่ือไม่ให้กลับบ้ำนหรือ
หนีงำน 
8. แยก พ่อ แม่ ลูก ไว้คนละที่ 
 
 

1. ช่วยเล่ำให้ฟังหน่อยว่ำ  
    - มีคนชักชวนให้มำท ำแบบไหน ท ำอะไรตกลง      
    - ค่ำจ้ำงแรงงำนจ ำนวนเท่ำไหร่ จ่ำยเงินกันอย่ำงไร 
    - เมื่อได้มำท ำงำนจริงๆ แล้ว เป็นไปตำมที่ตกลง
กันหรือไม่อย่ำงไร 
2. เดินทำงเข้ำมำในประเทศไทยอย่ำงไร มำท้ังหมดก่ี
คน มำทำงรถหรือเดินมำ มีคนมำรับหรือเดินทำงมำ
เอง มำถึงท่ีพักเค้ำให้พักด้วยกันหรือแยกกันอยู่ และ
คนอ่ืนๆ พักท่ีไหน ที่พักเป็นอย่ำงไรบ้ำง เข้ำให้พัก
ตั้งแต่ก่ีโมงถึงก่ีโมง ทำนอำหำรวันละกี่ม้ือ เวลำไม่
สบำยมียำกินไหม เค้ำพักได้ไหม และค่ำจ้ำงได้ตำมท่ี
ตกลงกันไหม 
3. ได้ออกไปข้ำงนอกบ้ำงไหม 
4. กินนอนอย่ำงไร 
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พฤติกรรม ค าถาม 
 
 

5. ขอดูเอกสำรประจ ำตัว มีเอกสำรครบถูกต้องไหม 
6. ส่งเงินกลับบ้ำนบ้ำงไหม ส่งเท่ำไหร่ และส่งอย่ำงไร 
ใครเป็นคนส่งให้ 
7. ระหว่ำงที่มำท ำงำนมีเอกสำรประจ ำตัวไหม และได้
เก็บไว้ที่ตัวตลอดไหม 
 

 
กลุ่มที่ 3 :  

พฤติกรรม ค าถาม 
1. หลอกลวง ฉ้อฉล 
2. ข่มขู ่บังคับ หน่วงเหนี่ยว กักขัง 
3. ใช้ก ำลังประทุษร้ำย 
4. ขู่เข็นว่ำจะให้กระบวนกำรทำงกฎหมำยโดยมิชอบ 
5. ยึดเอกสำรไว้เป็นตัวประกัน 
6. ท ำร้ำยร่ำงกำย 
7. โน้มน้ำวจิตใจให้หลงเชื่อ 
8. กำรบังคับโดยใช้ยำเสพติด 
 
 

1. แนะน ำตัวให้รู้ว่ำเรำ (ผู้สัมภำษณ)์ เป็นใคร มี
วัตถุประสงค์มำเพ่ือหำทำงช่วยเหลือ 
2. ให้บุคคลที่ถูกสัมภำษณ์มีควำมสนิทคุ้นเคยเข้ำมำ
อยู่ร่วมขณะสัมภำษณ์ได้ (เพ่ือสร้ำงควำมผ่อนคลำย 
สบำยใจขึ้น) 
3. แสดงออกด้วยท่ำที น้ ำเสียง ภำษำกำยที่เป็นมิตร 
4. แจ้งให้ทรำบก่อนว่ำเขำก ำลังเป็นผู้เสียหำยไม่ใช่
ผู้ต้องหำ และจะไม่ถูกด ำเนินคดี 
5. ถำมชื่อ อำยุ ที่อยู่ ควำมเป็นมำ เป็นคนที่ไหน มำ
ยังไง 
6. รอยแผลที่มีเกิดจำกอะไร พฤติกรรมที่ผู้ต้องหำ
กระท ำเป็นอย่ำงไร ถูกหน่วงเหนี่ยว กักขัง ท ำร้ำย 
บังคับ อย่ำงไร หรือไม่ 
7. หำกผู้เสียหำยไม่ใช่คนไทย จัดหำล่ำมให้เขำ และ
ถำมว่ำมีเอกสำรอะไรมำบ้ำง พักอำศัยกับใคร เขำใช้
ท ำงำนอะไร ได้เงินเดือนเท่ำไหร่ 
8. สมัครใจมำท ำงำนใช่ไหม ใครเป็นผู้ติดต่อชักชวน 
ได้ท ำงำนอย่ำงที่ตกลงกันไหม 
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การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที่ 1 

 ข้อเท็จจริง 

ชื่อ น้ ำอ้อย  ไม่มีนำมสกุล เป็นชำวเมียนมำร์  เกิดวันที่ 16 มกรำคม 1999  มีพ่ีน้องทั้งหมด 3 คน 
เป็นคนโต พ่อแม่มีอำชีพรับจ้ำง บ้ำนอยู่ที่เมืองยอง ประเทศเมียนมำร์  จบชั้นกำรศึกษำ ม .7  ได้เดินทำงเข้ำ
ประเทศไทยเมื่อวันที่28 พฤษภำคม 2018  ได้ให้ข้อมูลว่ำ 

ตนเองได้รับกำรชักชวนจำกเพ่ือนบ้ำน ซึ่งเรียกว่ำป้ำนิด โดยป้ำนิดได้บอกว่ำจะพำไปท ำงำนที่ประเทศ
ไทย งำนที่ท ำคือดูแลสวนส้ม รำยได้ดีและไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ ตนเองไม่เคยมำประเทศไทยจึงตัดสินใจที่จะไป
ท ำงำนที่ประเทศไทย ช่องทำงที่ตนมำนั้น เข้ำมำทำงด่ำนแม่สำย โดยที่ตนเองไม่ต้องมีเอกสำรกำรเดินทำงใด ๆ
เลย และนั่งรถมำลงที่เชียงรำย และเข้ำมำท ำแถวๆดอยแม่สลอง  เมื่อมำถึงตนเองก็ได้เริ่มท ำงำน โดยกำรดูแล
สวนส้ม รดน้ ำพวนดิน แต่ด้วยอำกำศร้อนมำกประกอบกับตนเองไม่เคยท ำงำนด้ำนนี้มำก่อน ตนเองจึงไปบอก
กับป้ำนิดว่ำ ตนอยำกกลับบ้ำน  ป้ำนิดบอกว่ำยังกลับไม่ได้ เพรำะ ตนมำยังไม่ได้ท ำงำนรับเงินเลย ไม่มี เงินพำ
กลับบ้ำน ป้ำนิดจึงพำตนเองไปฝำกท ำงำนเป็นเด็กเสริฟที่ร้ำนคำรำโอเกะในอ ำเภอหนึ่ง ในจังหวัดเชียงรำย   
ซึ่งที่นั้นเป็นร้ำนคำรำโอเกะ มีเด็กพนักงำนในร้ำน จ ำนวน 15 คน ซึ่งสอบถำมแล้วไม่มีใครได้ค่ำตอบแทนใด ๆ 
นอกจำกจะออกไปขำยบริกำรทำงเพศกับแขก ถึงจะมีรำยได้ ซึ่ งรำยได้จะต้องแบ่งกับเจ้ำของร้ำนคนละครึ่ง 
(750/750) ตนเองพยำยำมติดต่อกับป้ำนิดอีก เพรำะตนเองไม่อยำกจะท ำงำนด้ำนนี้แต่ก็ไม่สำมำรถติดต่อได้  
ตนเองอยู่ที่ร้ำนได้ 2 วัน จึงต้องออกไปขำยบริกำรทำงเพศกับแขกเพ่ือหำเงินที่จะกลับบ้ำน เพรำะ เถ้ำแก่บอกว่ำ 
ถ้ำตนเองท ำงำนถึงสิ้นเดือนก็จะพำกลับบ้ำน เพรำะตนเองกลับบ้ำนไม่ถูกและติดต่อกับป้ำนิดไม่ได้ จำกวันนั้น
จนถึงปัจจุบัน ตนเองยังไม่ได้กลับบ้ำนเลย  

ค าถาม 

ทุกท่านท่ีได้อ่านเรื่องราวของน้ าอ้อยแล้ว ในฐานะทุกท่านคือทีมสหวิชาชีพ คิดเห็นเช่นไร สรุปแล้ว
น้ าอ้อยเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไร ขอให้อธิบายเหตุผลประกอบ 

กรณีศึกษาที่ 2 

ข้อเท็จจริง 

ฉันชื่อ จัน ทองค ำ เป็นชำวลำว  เกิดวันที่ 10 มีนำคม 2003  บ้ำนอยู่เมืองปำกเซ แขวงจ ำปำสัก 
เป็นลูกสำวคนเดียว พ่อแม่ท ำงำนรับจ้ำงทั่วไป ที่บ้ำนไม่มีที่นำท ำกิน ฉันไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเลย อ่ำนไม่
ออกเขียนไม่ได้ ได้ให้ข้อมูลว่ำ 

มีป้ำคนหนึ่งเป็นเศรษฐี เดินทำงเข้ำไปที่หมู่บ้ำนฉัน ป้ำท ำบุญด้วยเงินจ ำนวนมำก ทุกคนในวัดเห็นและ
รับรู้กัน เสร็จจำกท ำบุญที่วัด ป้ำได้เดินไปหำแม่ฉันพร้อมกับตัวฉัน และชวนพูดคุย ซึ่งท่ำทำงของป้ำเป็นคนใจดี
มำก ป้ำได้เอ่ยปำกชวนฉันให้มำท ำงำนเป็นแม่บ้ำนที่บ้ำนของป้ำ โดยให้เงื่อนไขว่ำจะให้ค่ำตอบแทนเดือนละ
4,500 บำท พร้อมส่งเสียให้เรียนที่ประเทศไทย  ฉันและแม่ได้ยินข้อเสียของป้ำแล้ว หัวใจพองโตขึ้นทันที 
เพรำะ อย่ำงที่บอกไปว่ำ พ่อแม่ฉันไม่มีที่นำต้องไปอำศัยรับจ้ำงคนอ่ืนแลกค่ำตอบแทน ส่วนฉันก็ไม่ได้เรียน
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หนังสือ รับจ้ำงกินไปวันเหมือนพ่อกับแม่  แม่และฉันจึงยอมรับข้อเสนอของป้ำคนนั้น   ป้ำพำฉันไปท ำเอกสำร
กำรเดินทำง และเรำก็เดินทำงไปประเทศไทยในวันถัดไป วันที่เท่ำไรฉันจ ำไม่ได้ แต่ฉันรู้ว่ำ ฉันมำอยู่กับป้ำ        
ฉันได้เล่นสงกรำนต์ที่ประเทศไทย 3 ครั้งแล้ว ป้ำเป็นสำวแก่ ไม่มีสำมี ฉันอยู่กับป้ำ 2 คน ฉันไม่ได้เรียนหนังสือ 
เงินเดือนส่งกลับบ้ำน2 ครั้ง คือ 10,000 บำท (แรก ๆ ฉันได้คุยกลับแม่ แม่บอกว่ำได้เงิน 10,000 บำท) 
หลังจำกนั้นป้ำบอกว่ำเก็บไว้ให้เมื่อกลับบ้ำนแล้วจะเอำให้ ป้ำไปเที่ยวไหน ก็พำฉันไปด้วยเสมอ แต่มีอยู่วันหนึ่ง
ป้ำโมโหใครมำไม่รู้ ส่วนฉันท ำอำหำรอยู่ในครัว ก ำลังต้มกระดูกหมู ป้ำเอำหมูต้มกระดูกหมูที่ร้อน ๆ รำดมำที่ตัวฉัน 
ฉันร้อนและวิ่งหนีออกมำจำกบ้ำน เพื่อนบ้ำนถึงโทรแจ้ง 1300 ให้มำช่วยฉัน  

ค าถาม 

ทุกท่านที่ได้อ่านเรื่องราวของจัน ทองค า แล้ว ในฐานะทุกท่านคือทีมสหวิชาชีพ คิดเห็นเช่นไร 
สรุปแล้วจัน ทองค า เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไร ขอให้อธิบายเหตุผลประกอบ 

กรณีศึกษาที่ 3 

ข้อเท็จจริง 

ผมชื่อ นิกร ทองประกำย  เกิดวันที่ 22 กรกฏำคม 1989 เป็นคนสุรินทร์  เป็นลูกคนเล็ก ที่บ้ำนมี
อำชีพท ำนำ ตนเองยังไม่มีครอบครัว  ได้ให้ข้อมูลว่ำ ตนเองได้หำงำนท ำโดยผ่ำนFACEBOOK มีประกำศรับสมัคร
งำนมำกมำย และประกำศที่ตนเองสนใจ คือ ไปท ำงำน ที่ประเทศเกำหลี ค่ำแรงประมำณ 50,000 – 60,000 บำท 
ท ำในโรงงำนผลิตด้ำย  ผมจึงติดต่อยังผู้ใช้ Facebook  : กูรูในต่ำงแดน  ได้มีกำรพูดคุยโดยเขำแนะน ำว่ำ เขำจะ
ออกค่ำท ำเอกสำรกำรเดินทำงและค่ำเดินทำงทุกอย่ำง และเมื่อท ำงำนได้เขำจะหักคืน  ซึ่งกำรไปท ำงำนครั้งนี้         
มีค่ำใช้จ่ำยประมำณ 100,000 บำท ผมจึงตัดสินใจไปท ำงำนที่ประเทศเกำหลี  ตอนที่เดินทำงไปเขำไม่ได้ไป
ส่งผม เพียงแต่แนะน ำว่ำจะต้องไปถึงที่ไหน และ สื่อสำรบอกว่ำพักที่เมืองอะไร ผมได้ท ำตำมเขำ เมื่อไปถึงที่
สนำมบินที่เกำหลี มีคนไทยมำรับพร้อมทั้งขอหนังสือเดินทำงของผมไป เขำบอกว่ำเดี๋ยวจัดกำรให้ทุกอย่ ำง         
ไม่ต้องกลัวอะไร เขำพำคนมำท ำงำนเยอะแล้ว ผมจึงเชื่อเขำ เขำพำผมไปที่ตึก ๆ นึง ซึ่งมีคนหลำยสัญชำติมำก 
อำศัยอยู่รวมๆกัน ใจผมเริ่มหวั่นๆแล้ว กลัวจะถูกหลอก เมื่อถึงห้องพักเขำ เขำชี้ให้ผมนอนตรงมุมห้อง ซึ่งที่
นอนเล็กและเฉพำะตัวมำก ในห้องนั้นมีคนอยู่รวม ๆประมำณ 20 คน หลำกหลำยสัญชำติพูดกันไม่รู้เรื่อง        
ในนั้นมีผมเป็นคนไทยคนเดียว  ผมคิดมำกและเพลียจนหลับไป พอตอนเช้ำผมได้ยินเสียงคนดังมำก ฟังไม่รู้
เรื่อง ไม่รู้ภำอะไร แต่พอจะเข้ำใจได้ว่ำ ตื่น ๆ เร็ว ๆ มำ ๆ แล้วคนที่อยู่ไหนห้องก็รีบกระเด้งตังตัวตื่นและเดิน
ออกจำกห้องพร้อมทั้งไปขึ้นรถ ผมก็เดินตำมและไปขึ้นรถ  รถแล่นไปเรื่อยๆได้สักประมำณ 1 ชม. ก็จอดลง  
ซึ่งพอรถจอด ผมรู้เลยว่ำสิ่งที่ผมจะต้องท ำไม่ใช่งำนที่โรงงำนด้ำย แต่ เป็น งำนก่อสร้ำง ผมลงจำกรถโดยไม่
อยำกคิดอะไรแล้ว ผมก็ทนท ำไป 1 เดือนผ่ำนไป 2 เดือนผ่ำนไป ผมไม่ได้รับค่ำตอบแทนอะไรเลย ได้แต่
อำหำรกินวันละ 2 มื้อ ซึ่งทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีเงินติดตัวอยู่ 1,000 บำท   พอเดือนที่ 3  ผมเริ่มหำช่องทำงที่จะ
หนีและผมก็โชคดีมำเจอพ่ี ๆ ครับ 

 

 

 



โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์   
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 

2562 

 

  หน้า 81  

  

ค าถาม 

ทุกท่านที่ได้อ่านเรื่องราวของนิกร ทองประกาย  แล้ว ในฐานะทุกท่านคือทีมสหวิชาชีพ คิดเห็น
เช่นไร สรุปแล้วนิกร ทองประกาย  เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไร ขอให้อธิบายเหตุผล
ประกอบ 

กรณีศึกษาที่ 4 

ข้อเท็จจริง 

หนูชื่อ มำนี มีใจ ชื่อเล่นว่ำ ขนม เกิดวันที่ 18 เมษำยน 2545  เป็นลูกคนเดียว พ่อแม่แยกย้ำยกัน 
อำศัยอยู่กับยำย เรียนจบแค่ ม.3 แล้วก็ไม่ได้เรียนต่อ  เล่ำให้ฟังว่ำ 

 เมื่อหนูจบ ม.3  เพ่ือน ๆ ก็ชวนไปท ำงำนไปเป็นเด็กเสริฟในร้ำนคำรำโอเกะแถว ๆ ในเมือง ซึ่งเพ่ือ
บอกว่ำ ถ้ำเรำให้แขกกินเบียร์ได้เยอะๆอยู่กับเรำนำนๆเรำก็จะได้ค่ำชั่วโมงเยอะ ค่ำชั่วโมงละ 50 บำท แบ่งกับ
เจ้ำของร้ำนคนละ 25 บำท  เพ่ือนบอกว่ำ เดือน ๆ นึงได้เงินประมำณ 60,000 บำท  หนูจึงสนใจและอยำก
ลองไปท ำ เพรำะอยู่บ้ำนก็ไม่มีอะไรท ำ เมื่อหนูตัดสินใจท ำ เพ่ือนจึงมำรับที่บ้ำนและพำหนูไปที่ร้ำนคำรำโอเกะ
ดังกล่ำว วันแรกหนูมีรำยได้ 500 บำท ซึ่งเยอะมำก หนูดีใจจึงตั้งใจท ำงำนนี้อย่ำงเต็มที่ พอหลำยวันต่อมำ 
เพ่ือนแนะน ำอีกว่ำถ้ำเรำให้บริกำรทำงเพศ เรำจะได้เงินเยอะมำก มีเงินเก็บเยอะๆ เพรำะ ค่ำบริกำรทำงเพศ
เรำเป็นคนก ำหนดและได้เต็มๆเจ้ำของร้ำนไม่ได้หักอะไรเลย หนูเลยลองท ำตำมค ำแนะน ำจำกเพ่ือน โดยวันนั้น
มีแขกต้องกำรซื้อบริกำรทำงเพศหนู หนูไปบอกเจ๊เจ้ำของร้ำน เจ๊ เจ้ำของร้ำนเลยถำมว่ำกี่ชั่วโมง แขกบอก 3 
ชั่วโมง วันนั้นแขกต้องจ่ำยให้หนูและเจ๊เจ้ำของร้ำน ดังนี้  เจ๊ได้ค่ำห้องนวด 350, ค่ำชั่วโมง ( 3 ชั่วโมง * 50 ) /2
หนูได้ค่ำบริกำรทำงเพศ  1,500 บำท, ค่ำชั่วโมง ( 3ชั่วโมง * 50 )/2 และวันต่อๆไปหนูก็เริ่มรับงำนบริกำร
ทำงเพศเรื่อยมำ หนูสำมำรถออกไปไหนมำไหนได้แต่ไม่นำน เพรำะเจ๊กลัวหนูไปรับงำนเอง ซึ่งจะท ำให้แก่ขำด
รำยได้จำกค่ำชั่วโมงของหนู หนูไปไหนต้องบอกเจ๊ทุกครั้ง  เหมือนจะมีอิสระและก็ไม่มีเท่ำไร หนูท ำได้สักพัก  
ก็มีกำรลงเพ่ือช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ถูกน ำมำขำยบริกำรโดยต ำรวจในพื้นที่หนึ่ง 

ค าถาม 

ทุกท่านที่ได้อ่านเรื่องราวของมานี มีใจ แล้ว ในฐานะทุกท่านคือทีมสหวิชาชีพ คิดเห็นเช่นไร สรุปแล้ว
มานี มีใจ เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไร ขอให้อธิบายเหตุผลประกอบ 

กรณีศึกษาที่ 5 

ข้อเท็จจริง 

ดิฉันชื่อ สำยรุ่ง พุ่งประกำย เป็นคนเมืองเพชร เกิดวันที่ 20 กันยำยน 2527 มีพ่ีน้อง 3 คน                 
จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนต้น พ่อแม่เป็นชำวไร่ ฐำนะทำงบ้ำนไม่ค่อยดีเท่ำไร  ได้เล่ำ เรื่องของต้นให้ฟังว่ำ
ดิฉันรู้จักกับรุ่นพ่ีชื่อนำ แนะน ำให้ไปท ำงำนที่ดูไบ โดยไปท ำงำนนวด ซึ่งมีข้อตกลงว่ำ งำนนวดมีทุกอย่ำง ไม่มี
กำรบังคับค้ำบริกำรทำงเพศ  มีเงินเดือน พักฟรี คอมมิชั่น ทิป ต่ำงหำก ดิฉันตัดสินใจไป เมื่อวันที่ 20 
กุมภำพันธ์ 2561 เดินทำงไปคนเดียว โดยซื้อตั๋วเดินทำงไปเอง และนำยหน้ำเป็นคนจ่ำยค่ำวีซ่ำให้ก่อน เมื่อไป
ถึงนำยหน้ำได้ยึดหนังสือเดินทำงโดยไม่บอกกล่ำวอะไรเลยและบอกให้ขำยบริกำรทำงเพศ  เพ่ือนร่วมงำนที่อยู่
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ก่อนแล้วบอกกับดิฉันว่ำ หำกไม่ขำยบริกำรทำงเพศก็จะไม่มีเงิน เพรำะที่นี่ไม่มีเงินเดือน ที่พักก็ต้องจ่ำย ข้ำวจำนละ 
250-350 บำท ดิฉันท ำงำนได้ 2 เดือน 10 วัน ไม่ได้ค่ำตอบแทนใดๆเลยและจ ำใจต้องขำยบริกำรทำงเพศ 
จึงตัดสินใจหนี  โดยให้ผู้ชำยที่มำชอบฉันไปไถ่หนังสือเดินทำงจำกบอส และช่วยซื้อตั๋วกลับประเทศไทย 

ค าถาม 

ทุกท่านที่ได้อ่านเรื่องราวของสายรุ่ง พุ่งประกาย แล้ว ในฐานะทุกท่านคือทีมสหวิชาชีพ คิดเห็น
เช่นไร สรุปแล้วสายรุ่ง พุ่งประกาย เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไร ขอให้อธิบายเหตุผล
ประกอบ 

กรณีศึกษาที่ 6 

ข้อเท็จจริง 

นำงสำวสดใส แสนสุดสวย (ใสใส)  เป็นคนจังหวัดสกลนคร ศึกษำอยู่ที่มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัด
บุรีรัมย์ เล่ำว่ำ  มีคนมำติดต่องำนหนูกับเพ่ือนหนูที่อยู่อุบลรำชธำนี เป็นงำนถ่ำยแบบชุดว่ำยน้ ำ ค่ำจ้ำงงำน 
60,000 บำท เขำบอกให้โอนค่ำ คอนเฟิร์มตำกล้องกับช่ำงแต่งหน้ำ 5,000 บำท แต่เขำบอกไว้ว่ำ สำมำรถ
เบิกค่ำใช่จ่ำยตรงนี้คืนได้ รอบแรกหนูจ่ำยไป2,500 บำท รอบ2  ค่ำส่งของ  300 บำท และก็ล่ำสุด 1,300 บำท 
รวมเป็น 4,100 บำท แต่ของเพ่ือนอีกคน 1,750 บำท เขำนัดโอนคืนวันที่ 17 มกรำคม 2561 แต่ก็เลื่อน
มำเรื่อย ๆ จนวันนี้ เขำบอกว่ำไม่เกินบ่ำย2 ก็ยังไม่โอนคืนเลยค่ะ และเขำก็เอำรูปของหนูไปเผยแพร่ในช่องทำง
ต่ำง ๆ  หนูจะท ำอย่ำงไรดีคะ หนูอำยและหนูอยำกได้เงินค่ำจ้ำง 

ค าถาม 

ทุกท่านที่ได้อ่านเรื่องราวของสดใส แสนสุดสวย (ใสใส) แล้ว ในฐานะทุกท่านคือทีมสหวิชาชีพ 
คิดเห็นเช่นไร สรุปแล้วสดใส แสนสุดสวย (ใสใส)เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่อย่างไร ขอให้
อธิบายเหตผุลประกอบ 
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ข้อสรุปกรณีศึกษา 

  

กรณีศึกษา 

ผลการพิจารณา
เพื่อ 

ลงความเห็น/
ข้อมูล 

ข้อกฎหมาย ปัญหาอุปสรรค /แนวทางการแก้ไข 

สดใส  
แสนสุดสวย 

 

ไม่เป็นผู้เสียหำย
จำกกำค้ำมนุษย์ 

มีควำมผิดฐำนฉ้อโกง(ร้อง
ทุ ก ข์ ภ ำ ย ใ น 3เ ดื อ น )  ,
ละเมิดลิขสิทธิ์ 
(ทำงอัยกำรจะดูเจนตนำ
ตั้งแต่แรกว่ำตั้งใจโกงตั้งแต่
ที่แรกหรือไม่ ถ้ำโกงตั้งแต่ที่
แรกจะเป็นเรื่องฉ้อโกง ถ้ำ
มำเบี้ยวที่หลังก็มีควำมผิด
เรื่องกำรผิดสัญญำมำกกว่ำ
ฉ้อโกง) 

ปัญหำอุปสรรค 
- ผู้ เสียหำยไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรให้
ข้อมูล 
- ผู้เสียหำยให้ข้อมูลไม่ตรงกับควำมเป็น
จริง 
แนวทำงแก้ปัญหำ 
ทีมสหวิชำชีพต้องมีกำรวำงแผนในกำรสอบ
ข้อเท็จจริง เช่น หำกผู้เสียหำยเป็นผู้หญิง
ควรให้ทีสหวิชำชีพทีเป็นผู้หญิงในกำรสอบ
ผู้เสียหำยเพ่ือที่จะให้ผู้เสียหำยเกิดควำม
ไว้วำงใจ 
 

มานี มีใจ 
 

เป็นผู้เสียหำย
จำกกำรค้ำมนุษย์ 

มำตรำ6 (2) เป็นธุระจัดหำ
,  
จัดที่อยู่อำศัยและรับเด็กไว้
และแสวงหำผลประโยชน์
โดยมิชอบ 

ปัญหำอุปสรรค 
เคสไม่ไว้วำงใจ ไม่ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและ
ครบถ้วน 
แนวทำงแก้ปัญหำ 
- ทีมสหวิชำชีพต้องมีกำรวำงแผน วำงตัวผู้
สัมภำษณ์ 
- แนะน ำตัวก่อนสัมภำษณ์ 
- ใช้น้ ำเสียงและถ้อยค ำที่สุภำพอ่อนโยน 
- อธิบำยวัตถุประสงค์ในกำรสัมภำษณ์ 
- บอกเคสว่ำจะรักษำควำมลับของเคส 
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กรณีศึกษา 

ผลการพิจารณา
เพื่อ 

ลงความเห็น/
ข้อมูล 

ข้อกฎหมาย ปัญหาอุปสรรค /แนวทางการแก้ไข 

สายรุ่ง        
พุ่งประกาย 

 

เป็นผู้เสียหำย
จำกกำรค้ำ
มนุษย์ 

องค์ประกอบควำมผิด 
1. กำรกระท ำ เป็นธุระ
จัดหำส่งไปประเทศดูไบร์
โดยกำรชักชวนโดยกำร
ชักชวนไปท ำงำน,ใช้ก ำลัง
บังคับขู่เข็ญให้ขำยบริกำร
ท ำ ง เ พ ศ โ ด ย ไ ม่ มี
ค่ำตอบแทน 
2. วิธีกำร หลอกลวงให้
ห ล ง เ ชื่ อ , กั ก ขั ง ห น่ ว ง
เ ห นี่ ย ว ไ ม่ ใ ห้ ห นี , ยึ ด
หนังสือเดินทำง 
3. เจตนำพิเศษ แสวงหำ
ผลประโยชน์โดยได้เงิน
จำกกำรส่งผู้ เสียหำยไป
ท ำ ง ำ น , แ ส ว ง ห ำ
ผลประโยชน์โดยได้รับเงิน
จำกำรค้ำบริกำรทำงเพศ 

ปัญหำอุปสรรค 
- ผู้เสียหำยมีควำมหวำดกลัวไม่ได้ข้อเท็จจริงที่
ครบถ้วน 
- ผู้กระท ำควำมผิดอยู่ประเทศดูไบร์ ผู้เสียหำย
ไม่รู้รำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนที่หรือตัวบุคคล
ท ำให้มีผลต่อกำรติดตำม 
แนวทำงแก้ปัญหำ 
- สร้ำงควำมเชื่อม่ัน เชื่อใจ ไว้วำงใจ ควำมรู้สึก
ปลอดภัยให้กับผู้เสียหำย 
- ประสำนควำมร่ วมมือกับหน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศดูไบร์ 
เช่น สถำนฑูต, ต ำรวจสำกล, พม. ฯลฯ 

จัน ทองค า 
 

เป็นผู้เสียหำย
จำกกำรค้ำ
มนุษย์ 

บั งคั บ ใช้ แ ร ง ง ำนหรื อ
บริกำร 
ควำมผิดพรบ.คุ้มครอง
แรงงำน 2541 

ปัญหำอุปสรรค 
- ทีมสหวิชำชีพไม่ได้ประชุมหำรือแนวทำงกำร
สัมภำษณ์ 
- เคสไม่ไว้วำงใจในกำรให้ข้อมูลในเบื้องต้น 
แนวทำงแก้ปัญหำ 
- ประชุมหรือหำรือแนวทำงกำรสัมภำษณ์ 
- สร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับเคส 
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กรณีศึกษา 

ผลการ
พิจารณาเพื่อ 

ลง
ความเห็น/

ข้อมูล 

ข้อกฎหมาย ปัญหาอุปสรรค /แนวทางการแก้ไข 

นิกร  
ทองประกาย 

เป็นผู้เสียหำย
จำกกำรค้ำ
มนุษย์ 

มำตรำ6 (1),(2),(3),(4) 
 

ปัญหำอุปสรรค 
- ผู้เสียหำยไม่เคยพบหน้ำนำยจ้ำง ไม่มีข้อมูล
ของ 
นำยจ้ำง  
- ไม่ทรำบรำยละเ อียดเกี่ ยวกับสถำนที่
ประกอบกำร 
แนวทำงแก้ปัญหำ 
- คุ้ ม ครองสวั สดิ ภ ำพผู้ เ สี ยหำย ,สื บค้ น
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 
- สืบข้อมูลทำงออนไลน์และสืบสวนสอบสวน
หำตัวคนร้ำยเพื่อมำด ำเนินคดตี่อไป 
 
 

น้ าอ้อย 
 

เป็นผู้เสียหำย
จำกกำค้ำ
มนุษย์ 

องค์ประกอบควำมผิด
ฐำนค้ำมนุษย์ ดังนี้ 
- จั ด ใ ห้ อ ยู่ อ ำ ศั ย ข อ ง
เจ้ำของร้ำนคำรำโอเกะ 
- ฉ้อฉล หลอกลวง บอก
ว่ำพำกลับบ้ำนแต่ผ่ำนไป 
1 ปียังไม่ได้กลับบ้ำน 
- ได้รับประโยชน์จำกกำร
ที่เคส ออกไปขำยบริกำร 
50% 

ปัญหำอุปสรรค 
- ข้อเท็จจริงไม่ชัดเจน เช่น ไม่ระบุว่ำป้ำได้รับค่ำ
นำยหน้ำจำกกำรพำมำท ำงำนหรือไม่ 
- เจ้ำของร้ำนคำรำโอเกะ มีกำรกักขังเคส
หรือไม่ 
แนวทำงแก้ปัญหำ 
- กำรลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม 
- กำรสืบสวนหำข้อเท็จจริง 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 
รุ่นที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  และปทุมธานี  

วันที่ 23 - 25 มกราคม 2562  ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  
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ภาพกิจกรรม 
รุ่นที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสระบุรี 

วันที่  26 – 28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 
เพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 1 

ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี 



โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์   
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 

2562 

 

  หน้า 89  

  

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยก      
เพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 ได้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรม 
เพ่ิมศักยภำพในกำรคัดแยกเพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ จ ำนวน 2 รุ่น : รุ่นที่ ๑              
ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี  และปทุมธำนี เมื่อวันที่ 23 - 25 มกรำคม 2562 และ รุ่นที่ 2 ในพ้ืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ และสระบุรี  เมื่อวันที่  26 – 28 พฤษภำคม 2562 ณ โรงแรมจันทรำ รีสอร์ท จังหวัด
นครนำยก รำยละเอียด ดังนี้ 

1. รุ่นที่ 1 ในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี และปทุมธำนี เมื่อวันที่ 23-25 มกรำคม 2562 ณ โรงแรม
จันทรำ รีสอร์ท จังหวัดนครนำยก ศึกษำจำกผู้เข้ำร่วมอบรมประกอบด้วย พนักงำนสอบสวนเจ้ำพนักงำน       
ฝ่ำยปกครอง ผู้แทนส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด ผู้แทนส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้แทน 
ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นท่ี รวม 41 คน 

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 
 กำรวิเครำะห์และแปรผล โดยรวมคะแนนค ำตอบแต่ละข้อ ในแต่ละประเด็นควำมพึงพอใจ 

แล้วน ำมำหำค่ำเฉลี่ย ใช้เกณฑ์กำรวัดตำมระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดับ ก ำหนดช่วงคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนค ำตอบ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 
5 4.50 - 5.00 มำกที่สุด 
4 3.50 - 4.49 มำก 
3 2.50 - 3.49 ปำนกลำง 
2 1.50 - 2.49 น้อย 
1 1.00 - 1.49 น้อยที่สุด 

 
 จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมฯ พบว่ำประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร           

มีค่ำเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก, ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ มีค่ำเฉลี่ย 4.29 อยู่ใน
ระดับควำมพึงพอใจมำก, ประเด็นด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลังกำรฝึกอบรม มีค่ำเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมำก 
และประเด็นด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้หลังจำกกำรประชุม/สัมมนำ มีค่ำเฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก 

 สรุปคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรทั้งหมด 4.12 คะแนน อยู่ในระดับ
ควำมพึงพอใจมำก 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมในกำรจัดอบรมครั้งนี้ อันเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมเสนอว่ำ 
1) ต้องกำรให้สรุปเป็นแผนภำพสรุป วิธีปฏิบัติงำนแบบบูรณำกำรตั้งแต่ต้นกระบวนกำร  
2) อบรมครั้งต่อไปควรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยด้ำนแรงงำน 
3) อบรมครั้งต่อไปขอให้หัวข้ออบรมด้ำนจิตวิทยำกำรพูดคุยกับเหยื่อรวมถึงผู้ที่เก่ียวข้อง 
4) วิทยำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถเหมำะสมดีมำก 
6) ต้องกำรให้พนักงำนสอบสวนทุก สภ. ในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธำนี จังหวัดนนทบุรี เข้ำร่วม

อบรมด้วย 
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2. รุ่นที่ 2 ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และสระบุรี  เมื่อวันที่  26 – 28 พฤษภำคม 2562        
ณ โรงแรมจันทรำ รีสอร์ท จังหวัดนครนำยก ศึกษำจำกผู้เข้ำร่วมอบรมประกอบด้วย พนักงำนสอบสวน      
เจ้ำพนักงำนฝ่ำยปกครอง ผู้แทนส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด ผู้แทนส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด ผู้แทน ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในพื้นท่ี รวม 61 คน 

 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม 
 กำรวิเครำะห์และแปรผล โดยรวมคะแนนค ำตอบแต่ละข้อ ในแต่ละประเด็นควำมพึงพอใจ 

แล้วน ำมำหำค่ำเฉลี่ย ใช้เกณฑ์กำรวัดตำมระบบ Likert Scales แบ่งเป็น 5 ระดับ ก ำหนดช่วงคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนค ำตอบ ช่วงคะแนนเฉลี่ย ระดับควำมพึงพอใจ 
5 4.50 - 5.00 มำกที่สุด 
4 3.50 - 4.49 มำก 
3 2.50 - 3.49 ปำนกลำง 
2 1.50 - 2.49 น้อย 
1 1.00 - 1.49 น้อยที่สุด 

 
 จำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมอบรมฯ พบว่ำประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนวิทยำกร           

มีค่ำเฉลี่ย 4.39 อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก, ประเด็นควำมพึงพอใจด้ำนสถำนที่ มีค่ำเฉลี่ย 4.43 อยู่ใน
ระดับควำมพึงพอใจมำก, ประเด็นด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลังกำรฝึกอบรม มีค่ำเฉลี่ย 3.72 อยู่ในระดับมำก 
และประเด็นด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้หลังจำกกำรประชุม/สัมมนำ มีค่ำเฉลี่ย 4.20 อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก 

 สรุปคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรทั้งหมด 4.19 คะแนน อยู่ในระดับ
ควำมพึงพอใจมำก 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมในกำรจัดอบรมครั้งนี้ อันเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมเสนอว่ำ 
1) ต้องกำรให้มีกำรจัดอบรมกำรค้ำมนุษย์ที่จะได้รับบัตรพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้  
2) ได้ควำมรู้และทักษะเพ่ิมเติมในกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 
3) อบรมครั้งต่อไปอยำกให้หัวข้ออบรมด้ำนกำรติดตำมพฤติกรรมของเหยื่อจำกกำรค้ำมนุษย์ 
4) สำมำรถน ำควำมรู้ไปปฏิบัติงำนได้จริง 
5) ได้รับควำมรู้เรื่องข้อกฎหมำย 
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สรุปการประเมินความรู้ ก่อน-หลัง การอบรม รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 
 

ล าดับ
ที ่

ซื่อ-สกล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
คะแนน

แบบทดสอบ 
ก่อน หลัง 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
๑ นำยพิเชษฐ์ สิงห์อุไร นักพัฒนำ

สังคม
ปฏิบัติกำร 

สนง.พมจ.ปทุมธำนี ผ่ำน ผ่ำน 

๒ นำยพรเทพ ศรีม่วง นิติกร สนง.พมจ.
พระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 

๓ นำงไพลิน เกษมสุข จนท.ศปคม.
พระนครศรีอยุ
ธยำ 

สนง.พมจ.
พระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 

๔ นำงสำววิภำวรรณ เกษมสุขบท นักพัฒนำ
สังคม
ปฏิบัติกำร 

สนง.พมจ.สระบุรี ผ่ำน ผ่ำน 

๕ นำงสำวกรรภิรมณ์ ตุ้ยเติมวงศ์ จนท.ศปคม.
สระบุรี 

สนง.พมจ.สระบุรี ผ่ำน ผ่ำน 

๖ นำงสำวพรพรรณ อักโข นักสังคม
สงเครำะห์ 

บ้ำนพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดปทุมธำนี 

ผ่ำน ผ่ำน 

๗ นำงสำวธนัชพร อักษรสำร นักจิตวิทยำ บ้ำนพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดนนทบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

๘ นำงศิวิลัย ทองอยู่ นักสังคม
สงเครำะห์ 

บ้ำนพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 

๙ นำงสำวสุรวดี จ ำแนกมิตย์ นักพัฒนำ
สังคม 

บ้ำนพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 

๑๐ นำยบัณณวัฒน์ หนุนเพชร นักจิตวิทยำ บ้ำนพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดสระบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

๑๑ นำงสำวอิสรีย์ พรมหำลำ นักสังคม
สงเครำะห์ 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดปทุมธำนี 

ผ่ำน ผ่ำน 

๑๒ นำยชิษนุพงศ์ มุกดำ พนักงำน
บริกำร 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดปทุมธำนี 

ผ่ำน ผ่ำน 

๑๓ นำงสำววัลลภำ ดนตร ี เจ้ำพนักงำน
พัฒนำสังคม 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 

๑๔ นำงสำวเสำวรส ทองแก้ว นักสังคม
สงเครำะห์ 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 
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ล าดับ
ที ่

ซื่อ-สกล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
คะแนน

แบบทดสอบ 
ก่อน หลัง 

๑๕ นำงสำวณัฐธิดำ เยำวกูล นักสังคม
สงเครำะห์ 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดสระบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

๑๖ นำยดุลยทัศน์ รักขื่น นักพัฒนำสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดสระบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

๑๗ นำงสำวจิรำวรรณ ส ำโรงแสง นักพัฒนำสังคม สถำนคุ้มครองผู้เสียหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์จังหวัด
ปทุมธำนี 

ผ่ำน ผ่ำน 

๑๘ นำยวัชระ สินจังหรีด นิติกร สถำนคุ้มครองผู้เสียหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์จังหวัด
ปทุมธำนี 

ผ่ำน ผ่ำน 

19 นำงสำวพัชรินทร์ธร เชียงล ้ำ ปฏิบัติงำนด้ำน
จิตวิทยำ 

สถำนคุ้มครองสวัสดีภำพ
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำ
มนุษย์ (บ้ำนเกร็ดตระกำร) 
จังหวัดนนทบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

20 นำงสำวเกศวดี ไกรนอก นักพัฒนำสังคม สถำนสงเครำะห์เด็กอ่อน
รังลิต จังหวัดปทุมธำนี 

ผ่ำน ผ่ำน 

21 นำงสำวกำญจนำ เที่ยงโคตร นักวิชำกำร
อบรมและฝึกวิ
ซำชีพ 

สถำนคุ้มครองสวัสดีภำพ
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำ
มนุษย์ (บ้ำนเกร็ดตระกำร) 
จังหวัดนนทบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

22 นำยภำคภูมิ แสงสว่ำง นักพัฒนำสังคม ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดี
กำรสังคมผู้สูงอำยุวำสนะ
เวศม์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 

23 นำยชำญวิทย์ ช ำนำญพุดซำ นักพัฒนำสังคม ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดี
กำรสังคมผู้สูงอำยุวำสนะ
เวศม์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 

24 นำยอรรถพล ปันปัญญำ นักพัฒนำสังคม สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
ทับกวำงจังหวัดสระบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

25 นำงสำวคิรินภำ แสงเชียว นักพัฒนำสังคม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
ทักษะชีวิตมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 
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ล าดับ
ที ่

ซื่อ-สกล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
คะแนน

แบบทดสอบ 
ก่อน หลัง 

26 นำงสำวสุทธิปี นุชนำรถ นักสังคม
สงเครำะห์ช ำนำญ
กำร 

สถำนสงเครำะห์เด็กหญิง
จังหวัดสระบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

27 นำงสำวดลยำภรณ์ รักชื่น นักพัฒนำสังคม นิคมสร้ำงตนเองพระพุทธ
บำท จังหวัดสระบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

28 นำยสุรพงษ์ วำยุโสติ ครูฝึกอำชีพ
สงเครำะห์ ชั้น ๓ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
ทักษะชีวิตหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

29 นำยนิรุต  รูปพรมรำช  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำ
ทักษะชีวิตหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

กระทรวงแรงงาน ล านักงานแรงงานจังหวัด 
30 นำยณพล รำรำมนัติ นักวิชำกำร

แรงงำน 
ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 

31 นำยอรรถพล ชนธิวิธ ี นักวิชำกำร
แรงงำนช ำนำญ
กำร 

ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด
สระบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
32 นำงสำวสุนิษำ ดนมินทร์ นักวิชำกำร

แรงงำนปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสวัสดีกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัด
ปทุมธำนี 

ผ่ำน ผ่ำน 

33 นำงเพลินนภำ ธนีรมย์ นักวิชำกำร
แรงงำนช ำนำญ
กำร 

ส ำนักงำนสวัสดีกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 

กระทรวงมหาดไทย 
34 นำยวิพุธ พรมจันทร์ ปลัดอ ำเภอ ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด

ปทุมธำนี 
ผ่ำน ผ่ำน 

34 นำยศศิณัฐ แสงภู เจ้ำพนักงำน
ปกครอง
ปฏิบัติกำร 

ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
ปทุมธำนี (กลุ่มงำนควำม
มั่นคง) 

ผ่ำน ผ่ำน 

36 นำงสำวกำญจนำ สุดซำรี ปลัดอ ำเภอ (เจ้ำ
พนักงำนปกครอง 
ปฏิบัติกำร) 

ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
ปทุมธำนี 

ผ่ำน ผ่ำน 
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ล าดับ
ที ่

ซื่อ-สกล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
คะแนน

แบบทดสอบ 
ก่อน หลัง 

37 นำงกุลพัชร ปรีดำกรณ์ เจ้ำพนักงำน
ปกครอง
ปฏิบัติกำร 

ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
ปทุมธำนี 

ผ่ำน ผ่ำน 

38 นำงสำวพิรุฬห์พร เพียงพิมพ์ ปลัดอ ำเภอ ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
ปทุมธำนี 

ผ่ำน ผ่ำน 

39 นำงสำวเขมรินทร์ นุชมำก ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.ไทรน้อย 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
ไทรน้อย 

ผ่ำน ผ่ำน 

40 นำงสำวคิริพร โตพ่ึงพงศ์ ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.บำงบัว
ทอง 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
บำงบัวทอง 

ผ่ำน ผ่ำน 

41 นำยอดิศักด์ิ ขำมธำตุ ปลัดอ ำเภอที่ท ำ
กำรปกครอง 
จังหวัด 

ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ (กลุ่มงำน
ควำม มั่นคง) 

ผ่ำน ผ่ำน 

42 นำยนิติธร มลตรีภักดี ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.ท่ำเรือ 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
ท่ำเรือ 

ผ่ำน ผ่ำน 

43 นำยธีระพล เมำะโหล่ ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.วังน้อย 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอวัง
น้อย 

ผ่ำน ผ่ำน 

44 นำยสุขสันต์ ภักดีไทย ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.บำงปะอิน 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
บำงปะอิน 

ผ่ำน ผ่ำน 

45 นำยจิรภัทร ชูจันทร ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.
พระนครศรีอยุธยำ 

ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 

46 นำยณซรต ฤทธิศักดิ์ ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.บ้ำนหมอ 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
บ้ำนหมอ 

ผ่ำน ผ่ำน 

47 นำยอภิรม เดชสงครำม ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.เมือง
สระบุรี 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
เมืองสระบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

48 นำยฉัตรขัย วนรักษ์ ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.หนองแค 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
หนองแค 

ผ่ำน ผ่ำน 

49 ว่ำที่ร้อยตรีศุภวัฒท์  จงธรรม  ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
หนองแค 

ผ่ำน ผ่ำน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
50 พ.ต.ท.สุวัฒน์ โพธร ี สว. (สอบสวน) สถำนีต ำรวจภธรปำก

คลองรังสิต ภธรจังหวัด
ปทุมธำนี 

ผ่ำน ผ่ำน 
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ล าดับ
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ซื่อ-สกล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
คะแนน

แบบทดสอบ 
ก่อน หลัง 

51 ร.ต.อ.พัชรรัตนพล รชัตำอำรำ
กำญจน์ 

รอง สว. (สอบสวน) 
สถำนีต ำรวจภูธรประตูน ้ำ
จุฬำลงกรณี 

ผ่ำน ผ่ำน 

52 ร.ต.อ.ประธำน วักชัยภูมิ รอง สว. (สอบสวน) สถำนีต ำรวจภูธรคคต ผ่ำน ผ่ำน 
53 

ร.ต.ท. ภัมวัจน ์จิตต์สงวน รอง สว. (สอบสวน) 
สถำนีต ำรวจภูธรคลอง
หลวง 

ผ่ำน ผ่ำน 

54 
พ.ต.ท.ขจร ฉัตรแก้วมณี 

รอง ผกก. 
(สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธรเมือง
ปทุมธำนี 

ผ่ำน ผ่ำน 

55 
พ.ต.อ.แดนไทย ปลั่งดี 

ผู้ก ำกับสถำนี
ต ำรวจภูธรบำงกรวย 

สถำนีต ำรวจภูธรบำงกรวย 
ผ่ำน ผ่ำน 

56 พ.ต.ท.พันธมิตร จ้ำง
ประเสริฐ 

รองผู้กับกับกำร 
(สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธรเมือง
นนทบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

57 พ.ต.ท.ชำญชัย ตำลสุกเรือง สว.ส สภ.ไทรน้อย สถำนีต ำรวจภูธรไทรน้อย ผ่ำน ผ่ำน 
58 

ร.ต.ท.อภิชัย ไชยสุภำพ รอง สว. (สอบสวน) 
สถำนีต ำรวจภูธรบำงบัว
ทอง 

ผ่ำน ผ่ำน 

59 
ร.ต.อ.วุฒิภัทร ช่วยคิด รอง สว. (สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธร
พระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 

60 
พ.ต.ท.เสมำ บรรดำศักดิ์ 

รอง ผกก. 
(สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธร
พระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 

61 
ร.ต.อ.สำมำรถ รักษำศักดิ์ รอง สว. (สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธร
พระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 

62 ร.ต.อ.วิวัฒน์ จันทร์นำค รอง สว. (สอบสวน) สถำนีต ำรวจภูธรวังน้อย ผ่ำน ผ่ำน 
63 

พ.ต.ท.สนั่น คงสิทธิ์ 
รอง ผกก. 
(สอบสวน) 

สถำนต ำรวจภูธรวังน้อย 
ผ่ำน ผ่ำน 

64 
พ.ต.ท.มนชัย รุ่งเรืองเศรษฐ์ 

รอง ผกก. 
(สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธรเมือง
สระบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

65 พ.ต.อ.ชัซวำล บุญบำล รอง ผกก. สถำนีต ำรวจภูธรบ้ำนหมอ ผ่ำน ผ่ำน 
66 

ร.ต.อ.สมัชชำติ ดิษสงค ์
รอง ผกก. 
(สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธรแก่งคอย 
ผ่ำน ผ่ำน 

67 
ร.ต.อ.สุทิน ศรีอ่อน 

รอง ผกก. 
(สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธรวิหำรแดง 
ผ่ำน ผ่ำน 

68 ร.ต.อ.ธนภัทร์ ทับทิมศรี รอง สว. (สอบสวน) สถำนีต ำรวจภูธรหนอแค ผ่ำน ผ่ำน 
กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.) 

69 พ.ท.มนัสกิตติ ์
ป่ำฃจทิพย์ 

หน.ฝ่ำยนโยบำยแผนและ
กำรข่ำวฯ 

กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 
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ล าดับ
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ซื่อ-สกล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
คะแนน

แบบทดสอบ 
ก่อน หลัง 

70 ร.ต.ต.ปิยพงศ์ ยุติธรรม จนท.ปฏิบัติกำร
กลุ่มงำนรักษำ 
ควำมปลอดภัยฯ 

กองอ ำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยใน
จังหวัดสระบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
71 พ.ต.ต.พงศ์ธร รักษำทิพย์ สำรวัตรตรวจคน

เข้ำเมืองจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยำ 

ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำ
เมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

ผ่ำน ผ่ำน 

72 ร.ต.ท.เฉลิมศักดิ ์เสือยันต์ รอง สำรวัตร
ตรวจคนเข้ำเมือง 
จังหวัดสระบุรี 

ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำ
เมืองจังหวัดสระบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 

องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO.) 
72 นำงสำวดุจฤดี ประดับมุข นักสังคม

สงเครำะห์ 
องศ์กำรเพิรนด์ อินเตอร์
เนซั่นแนลประเทศไทย 

ผ่ำน ผ่ำน 

74 พระมำนพ อคฺคมำณโว ประธำนองศ์กร ศูนย์อบรมเยำวชนบำง
ปะหัน (องศ์กร
สำธำรณประโยชน์) 

ผ่ำน ผ่ำน 

75 นำงสำวชมพูนุช ธรรมำบุกรศรี เลขำนุกำร ศูนย์อบรมเยำวชนบำง
ปะหัน (องศ์กร
สำธำรณประโยชน์) 

ผ่ำน ผ่ำน 

76 นำงสำววรัญญำ กำญจนเนตร เหรัญญิก ศูนย์อบรมเยำวชนบำง
ปะหัน (องศ์กร
สำธำรณประโยชน์) 

ผ่ำน ผ่ำน 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 
77 นำงพิมพ์ธิดำ แสงจันทร์ นักพัฒนำสังคม

ช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนนุวิชำกำร ๑ 

ผ่ำน ผ่ำน 

78 นำยสันติภำพ ทองบุญมำ นักพัฒนำสังคม
ช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนนุวิชำกำร ๑ 

ผ่ำน ผ่ำน 

79 นำยเอกวรำ ธรรมดีรติวงศ์ นักพัฒนำสังคม
ช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนนุวิชำกำร ๑ 

ผ่ำน ผ่ำน 

80 นำงสำววนิดำ อินอ่อน นักพัฒนำสังคม
ปฏิบัติกำร 

ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนนุวิชำกำร ๑ 

ผ่ำน ผ่ำน 

81 นำงชุลีทิพย์ เรืองดี นักสังคม
สงเครำะห์ 

ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนนุวิชำกำร ๑ 

ผ่ำน ผ่ำน 
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คะแนน

แบบทดสอบ 
ก่อน หลัง 

82 นำงสำวขนิษฐำ กิจเจำ นักพัฒนำสังคม ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชำกำร ๑ 

ผ่ำน ผ่ำน 

83 นำงสำวปทุมมำ ไชยบุญ นักพัฒนำสังคม ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชำกำร ๑ 

ผ่ำน ผ่ำน 

84 นำยสุวัฒน์  วังวนสินธุ์ เจ้ำพนักงำนพัฒนำ
สังคมช ำนำญงำน 

ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชำกำร ๑ 

ผ่ำน ผ่ำน 

85 นำงสำวสุจิตรำ บิลทีม นักศึกษำสหกิจ
ศึกษำ 

มูลนิธิพิทักษ์สตรี ผ่ำน ผ่ำน 

86 นำงสำวกฤติกำ เพชรสกุลวงศ์ นักศึกษำสหกิจ
ศึกษำ 

มูลนิธิพิทักษ์สตรี ผ่ำน ผ่ำน 

87 นำงสำวอรัชพร แพพล นักศึกษำฝึกงำน 
ของ สสว.๑ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี 

ผ่ำน ผ่ำน 
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ท าเนียบผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยก 
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ท าเนียบ 
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์    

 
ล าดับ

ที ่
ซื่อ-สกล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
๑ นำยพิเชษฐ์ สิงห์อุไร นักพัฒนำสังคม

ปฏิบัติกำร 
สนง.พมจ.ปทุมธำนี ๐๙๙ ๙๔๘๑๙๐๓ 

๒ นำยพรเทพ ศรีม่วง นิติกร สนง.พมจ.
พระนครศรีอยุธยำ 

๐๘๗ ๒๓๔๔๒๒๑ 

๓ นำงไพลิน เกษมสุข จนท.ศปคม.
พระนครศรีอยุธยำ 

สนง.พมจ.
พระนครศรีอยุธยำ 

๐๘๙ ๗๙๔๙๔๐๑ 

๔ นำงสำววิภำวรรณ เกษมสุขบท นักพัฒนำสังคม
ปฏิบัติกำร 

สนง.พมจ.สระบุรี ๐๙๐ ๖๖๔๑๑๙๓ 

๕ นำงสำวกรรภิรมณ์ ตุ้ยเติมวงศ์ จนท.ศปคม.
สระบุรี 

สนง.พมจ.สระบุรี ๐๘๑ ๘๘๔๒๖๙๒ 

๖ นำงสำวพรพรรณ อักโข นักสังคม
สงเครำะห์ 

บ้ำนพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัด
ปทุมธำนี 

๐๖๒ ๖๔๔๙๑๔๑ 

๗ นำงสำวธนัชพร อักษรสำร นักจิตวิทยำ บ้ำนพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัด
นนทบุรี 

 

๘ นำงศิวิลัย ทองอยู่ นักสังคม
สงเครำะห์ 

บ้ำนพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

๐๘๖ ๓๙๓๔๒๙๗ 

๙ นำงสำวสุรวดี จ ำแนกมิตย์ นักพัฒนำสังคม บ้ำนพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

๐๓๔ ๗๔๓๓๔๔ 

๑๐ นำยบัณณวัฒน์ หนุนเพชร นักจิตวิทยำ บ้ำนพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัด
สระบุรี 

๐๖๒ ๙๙๔๘๘๐๔ 

๑๑ นำงสำวอิสรีย์ พรมหำลำ นักสังคม
สงเครำะห์ 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดปทุมธำนี 

๐๘๔ ๔๓๔๘๐๔๔ 

๑๒ นำยชิษนุพงศ์ มุกดำ พนักงำนบริกำร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดปทุมธำนี 

๐๖๑ ๗๗๔๗๓๑๐ 

๑๓ นำงสำววัลลภำ ดนตร ี เจ้ำพนักงำน
พัฒนำสังคม 

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัด

๐๘๓ ๔๙๔๓๖๙๑ 
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พระนครศรีอยุธยำ 
ล าดับ

ที ่
ซื่อ-สกล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 

๑๔ นำงสำวเสำวรส ทองแก้ว นักสังคมสงเครำะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

๐๘๒ ๐๖๒๗๐๗๖ 

๑๕ นำงสำวณัฐธิดำ เยำวกูล นักสังคมสงเครำะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดสระบุรี 

๐๖๒ ๔๒๔๑๔๙๐ 

๑๖ นำยดุลยทัศน์ รักขื่น นักพัฒนำสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง
จังหวัดสระบุรี 

๐๘๗ ๖๐๐๓๐๖๒ 

๑๗ นำงสำวจิรำวรรณ ส ำโรง
แสง 

นักพัฒนำสังคม สถำนคุ้มครอง
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำ
มนุษย์จังหวัดปทุมธำนี 

 

๑๘ นำยวัชระ สินจังหรีด นิติกร สถำนคุ้มครอง
ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำ
มนุษย์จังหวัดปทุมธำนี 

 

19 นำงสำวพัชรินทร์ธร เชียงล ้ำ ปฏิบัติงำนด้ำน
จิตวิทยำ 

สถำนคุ้มครองสวัสดี
ภำพผู้เสียหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์ (บ้ำน
เกร็ดตระกำร) จังหวัด
นนทบุรี 

 

20 

นำงสำวเกศวดี ไกรนอก นักพัฒนำสังคม 

สถำนสงเครำะห์เด็ก
อ่อนรังลิต จังหวัด
ปทุมธำนี 

 

21 นำงสำวกำญจนำ เที่ยงโคตร นักวิชำกำรอบรมและ
ฝึกวิซำชีพ 

สถำนคุ้มครองสวัสดี
ภำพผู้เสียหำยจำก
กำรค้ำมนุษย์ (บ้ำน
เกร็ดตระกำร) จังหวัด
นนทบุรี 

 

22 นำยภำคภูมิ แสงสว่ำง นักพัฒนำสังคม ศูนย์พัฒนำกำรจัด
สวัสดีกำรสังคม
ผู้สูงอำยุวำสนะเวคม์ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

 

23 นำยชำญวิทย์ ช ำนำญพุดซำ นักพัฒนำสังคม ศูนย์พัฒนำกำรจัด
สวัสดีกำรสังคม
ผู้สูงอำยุวำสนะเวคม์ 

๐๘๐ ๐๑๖๓๙๒๖ 
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จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

ล าดับ
ที ่

ซื่อ-สกล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 

24 นำยอรรถพล ปันปัญญำ นักพัฒนำสังคม สถำนคุ้มครองคนไร้ที่
พ่ึงทับกวำงจังหวัด
สระบุรี 

๐๙๑ ๗๗๙๔๔๔๒ 

25 นำงสำวคิรินภำ แสงเชียว นักพัฒนำสังคม ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะชีวิต
มวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี 

๐๘๔ ๘๔๔๑๔๐๔ 

26 นำงสำวสุทธิปี นุชนำรถ นักสังคมสงเครำะห์
ช ำนำญกำร 

สถำนสงเครำะห์
เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี 

 

27 นำงสำวดลยำภรณ์ รักชื่น นักพัฒนำสังคม นิคมสร้ำงตนเองพระ
พุทธบำท จังหวัด
สระบุรี 

๐๘๑ ๘๔๒๔๔๖๓ 

28 นำยสุรพงษ์ วำยุโสติ ครูฝึกอำชีพ
สงเครำะห์ ชั้น ๓ 

ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะชีวิตหนอง
แค จังหวัดสระบุรี 

๐๘๓ ๑๖๒๖๒๘๔ 

29 นำยนิรุต  รูปพรมรำช  ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนำทักษะชีวิตหนอง
แค จังหวัดสระบุรี 

 

กระทรวงแรงงาน ล านักงานแรงงานจังหวัด 
30 นำยณพล รำรำมนัติ นักวิชำกำรแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำน

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

๐๘๑ ๔๔๗๖๖๐๗ 

31 นำยอรรถพล ชนธิวิธี นักวิชำกำรแรงงำน
ช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนแรงงำน
จังหวัดสระบุรี 

๐๘๖ ๘๐๑๔๙๔๐ 

ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
32 นำงสำวสุนิษำ ดนมินทร์ นักวิชำกำรแรงงำน

ปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสวัสดีกำร
และคุ้มครองแรงงำน
จังหวัดปทุมธำนี 

๐๙๙ ๐๐๑๔๘๔๖ 

33 นำงเพลินนภำ ธนีรมย์ นักวิชำกำรแรงงำน
ช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนสวัสดีกำร
และคุ้มครองแรงงำน
จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยำ 

๐๘๑ ๘๕๑๔๔๗๘ 
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ล าดับ
ที ่

ซื่อ-สกล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 

กระทรวงมหาดไทย 
34 นำยวิพุธ พรมจันทร์ ปลัดอ ำเภอ ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด

ปทุมธำนี 
๐๘๐ ๗๖๖๒๕๘๐ 

35 นำยศศิณัฐ แสงภู เจ้ำพนักงำน
ปกครอง
ปฏิบัติกำร 

ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
ปทุมธำนี (กลุ่มงำนควำม
มั่นคง) 

๐๖๓ ๙๐๔๑๐๑๖ 

36 นำงสำวกำญจนำ สุดซำรี ปลัดอ ำเภอ (เจ้ำ
พนักงำนปกครอง 
ปฏิบัติกำร) 

ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
ปทุมธำนี 

๐๘๙ ๘๘๑๙๓๙๔ 

37 นำงกุลพัชร ปรีดำกรณ์ เจ้ำพนักงำน
ปกครอง
ปฏิบัติกำร 

ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
ปทุมธำนี 

๐๙๔ ๔๖๓๘๓๘๓ 

38 นำงสำวพิรุฬห์พร เพียงพิมพ์ ปลัดอ ำเภอ ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
ปทุมธำนี 

๐๘๐ ๔๔๔๘๓๘๙ 

39 นำงสำวเฃมรินทร์ นุชมำก ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.ไทรน้อย 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
ไทรน้อย 

 

40 นำงสำวคิริพร โตพ่ึงพงศ์ ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.บำงบัว
ทอง 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
บำงบัวทอง 

 

41 นำยอดิศักด ขำมธำตุ ปลัดอ ำเภอที่ท ำ
กำรปกครอง 
จังหวัด 

ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ (กลุ่ม
งำนควำม มั่นคง) 

 

42 นำยนิติธร มลตรีภักดี ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.ท่ำเรือ 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
ท่ำเรือ 

 

43 นำยธีระพล เมำะโหล่ ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.วังน้อย 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอวัง
น้อย 

 

44 นำยสุขสันต์ ภักดีไทย ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.บำงปะอิน 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
บำงปะอิน 

 

45 นำยพันฤทธ ลีสง่ำ เจ้ำพนักงำน
ปกครองช ำนำญ
กำร (ผู้ช่วย
ป้องกันจังหวัด
สระบุรี) 

ที่ท ำกำรปกครองจังหวัด
สระบุรี 

๐๖๓ ๙๐๓๒๑๖๑ 

46 นำยณซรต ฤทธิคักดิ์ ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.บ้ำนหมอ 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
บ้ำนหมอ 

๐๖๓ ๙๐๓๔๔๖๔ 
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ล าดับ
ที ่

ซื่อ-สกล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 

47 นำยอภิรม เดชสงครำม ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.เมือง
สระบุรี 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
เมืองสระบุรี 

๐๘๓ ๙๐๓๒๑๘๔ 

48 นำยฉัตรขัย วนรักษ์ ปลัดอ ำเภอ 
ทปค.อ.หนองแค 

ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
หนองแค 

๐๖๓ ๙๐๑๗๐๓๘ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
49 พ.ต.ท.สุวัฒน์ โพธร ี สว. (สอบสวน) สถำนีต ำรวจภธรปำก

คลองรังสิต ภธรจังหวัด
ปทุมธำนี 

๐๘๙ ๑๑๔๒๒๑๓ 

50 ร.ต.อ.พัชรรัตนพล รัชตำอำ
รำ กำญจน่ 

รอง สว. (สอบสวน) สถำนีต ำรวจภูธรประตู
น ้ำจุฬำลงกรณี 

๐๖๔ ๙๓๙๙๔๓๒ 

51 ร.ต.อ.ประธำน วักชัยภูมิ รอง สว. (สอบสวน) สถำนีต ำรวจภูธรคคต ๐๘๙ ๙๒๐๔๘๗๓ 
52 ร.ต.ท. ภัมวัจน ่จิตต์สงวน รอง สว. (สอบสวน) สถำนีต ำรวจภูธรคลอง

หลวง 
 

53 พ.ต.ท.ขจร ฉัตรแก้วมณี รอง ผกก. 
(สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธรเมือง
ปทุมธำนี 

 

54 พ.ต.อ.แดนไทย ปลั่งดี ผู้ก ำกับสถำนี
ต ำรวจภูธรบำง
กรวย 

สถำนีต ำรวจภูธรบำง
กรวย 

 

55 พ.ต.ท.พันธมิตร จ้ำงประเสริฐ รองผู้กับกับกำร 
(สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธรเมือง
นนทบุรี 

 

56 พ.ต.ท.ชำญชัย ตำลสุกเรือง สว.ส สภ.ไทรน้อย สถำนีต ำรวจภูธรไทร
น้อย 

 

57 ร.ต.ท.อภิชัย ไชยสุภำพ รอง สว. (สอบสวน) สถำนีต ำรวจภูธรบำงบัว
ทอง 

 

58 ร.ต.อ.วุฒิภัทร ช่วยคิด รอง สว. (สอบสวน) สถำนีต ำรวจภูธร
พระนครศรีอยุธยำ 

 

59 พ.ต.ท.เสมำ บรรดำศกด รอง ผกก. 
(สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธร
พระนครศรีอยุธยำ 

 

60 ร.ต.อ.สำมำรถ รักษำศกด รอง สว. (สอบสวน) สถำนีต ำรวจภูธร
พระนครศรีอยุธยำ 

 

61 ร.ต.อ.วิวัฒน์ จันทร์นำค รอง สว. (สอบสวน) สถำนีต ำรวจภูธรวังน้อย  
62 พ.ต.ท.สนั่น คงสิทธ รอง ผกก. 

(สอบสวน) 
สถำนต ำรวจภูธรวังน้อย  

  



โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการคัดแยกเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์   
ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 

2562 

 

  หน้า 104  

  

ล าดับ
ที ่

ซื่อ-สกล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 

63 พ.ต.ท.มนชัย รุ่งเรืองเศรษฐ์ รอง ผกก. 
(สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธรเมือง
สระบุรี 

๐๙๒ ๖๙๓๓๗๙๙ 

64 พ.ต.อ.ชัซวำล บุญบำล รอง ผกก. สถำนีต ำรวจภูธรบ้ำน
หมอ 

๐๘๖ ๔๔๔๑๘๗๗ 

65 ร.ต.อ.สมัชชำ ดิษสงค์ รอง ผกก. 
(สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธรแก่ง
คอย 

๐๘๗ ๑๒๒๔๔๗๔ 

66 ร.ต.อ.สุทิน ศรีอ่อน รอง ผกก. 
(สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธรวิหำร
แดง 

๐๘๔ ๘๓๓๑๔๓๒ 

67 ร.ต.อ.ธนภัทร์ ทับทิมศรี รอง สว. 
(สอบสวน) 

สถำนีต ำรวจภูธรหนอแค  

กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.) 

68 

พ.ท.มนัสกิตต ป่ำฃจทิพย์ หน.ฝ่ำยนโยบำย
แผนและกำรข่ำวฯ 

กองอ ำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยใน
จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยำ 

๐๘๖ ๔๑๔๘๐๒๘ 

69 
ร.ต.ต.ปียพงศ์ ยุติธรรม จนท.ปฏิบัติกำร

กลุ่มงำนรักษำ 
ควำมปลอดภัยฯ 

กองอ ำนวยกำรรักษำ
ควำมมั่นคงภำยใน
จังหวัดสระบุรี 

๐๘๕ ๔๐๓๕๘๗๔ 

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
70 พ.ต.ต.พงศ์ธร รักษำทิพย์ สำรวัตรตรวจคน

เข้ำเมืองจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยำ 

ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำ
เมืองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

๐๘๔ ๑๔๑๒๑๖๖ 

71 ร.ต.,ท.เฉลิมคักด เสือยันต์ รอง สำรวัตรตรวจ
คนเข้ำเมือง จังหวัด
สระบุรี 

ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำ
เมืองจังหวัดสระบุรี 

๐๘๑ ๘๒๗๐๖๖๖ 

72 องค์กรพัฒนำเอกชน (NGO.)    
73 นำงสำวดุจฤดี ประดับมุข นักสังคมสงเครำะห์ องศ์กำรเพิรนด์ 

อินเตอร์เนซั่นแนลประ
เทศไทย 

 

74 พระมำนพ อคฺคมำณโว ประธำนองศ์กร ศูนย์อบรมเยำวชนบำง
ปะหัน (องศ์กร
สำธำรณประโยชน์) 

๐๘๒ ๙๔๔๒๔๖๔ 

75 นำงสำวชมพูนุช ธรรมำบุกร
ศร ี

เลขำนุกำร ศูนย์อบรมเยำวชนบำง
ปะหัน (องศ์กร
สำธำรณประโยชน์) 

๐๙๘ ๓๔๖๔๔๙๖ 
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ล าดับ
ที ่

ซื่อ-สกล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 

76 นำงสำววรัญญำ กำญจนเนตร เหรัญญิก ศูนย์อบรมเยำวชนบำงปะ
หัน (องศ์กร
สำธำรณประโยชน์) 

๐๖๑ ๔๑๙๗๙๘๔ 

77 นำยมกรำ วรกุล  ศูนย์อบรมเยำวชนบำงปะ
หัน (องศ์กร
สำธำรณประโยชน์) 

 

ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ 
78 นำยพิสิฐ พูลพิพัฒน์ ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนส่งเสริมและ

สนับสนุนวิชำกำร ๑ 
093 4459939 

79 นำงพิมพ์ธิดำ แสงจันทร์ นักพัฒนำสังคม
ช ำนำญกำร
พิเศษ 

ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชำกำร ๑ 

087 6859494 

80 นำยเอกวรำ ธรรมดีรติวงศ์ นักพัฒนำสังคม
ช ำนำญกำร 

ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชำกำร ๑ 

080 4477915 

81 นำงสำววนิดำ อินอ่อน นักพัฒนำสังคม
ปฏิบัติกำร 

ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชำกำร ๑ 

086 0568025 

82 นำยตุลพันธุ รัตน์ธรรมดิษฐ์ นักพัฒนำสังคม
ปฏิบัติกำร 

ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชำกำร ๑ 

091 6272321 

83 นำงชุลีทิพย์ เรืองดี นักสังคม
สงเครำะห์ 

ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชำกำร ๑ 

087 9266699 

84 นำงสำวฃนิษฐำ กิจเจำ นักพัฒนำสังคม ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชำกำร ๑ 

098 2624208 

85 นำงสำวปทุมมำ ไชยบุญ นักพัฒนำสังคม ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชำกำร ๑ 

086 7417212 

86 นำงสุภำพร สำริฃิต พนักงำนบริกำร ส ำนักงำนส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชำกำร ๑ 

085 3243743 

87 นำงสำวสุจิตรำ บิลทีม นักศึกษำสหกิจ
ศึกษำ 

มูลนิธิพิทักษ์สตรี  

88 นำงสำวกฤติกำ เพชรสกุลวงศ์ นักศึกษำสหกิจ
ศึกษำ 

มูลนิธิพิทักษ์สตรี  

89 นำงสำวอรัชพร แพพล นักศึกษำฝึกงำน 
ของ สสว.๑ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี 
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ล าดับ
ที ่

ซื่อ-สกล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ 

1 พ.ต.อ.ไตรรงค์ ชัยชนะ ผกก. (สอบสวน) 
บก.ปคม. 

กองบังคับกำร
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 
(บก.ปคม.) 

096 1596419 

2 พ.ต.อ.ชูศักดิ์ อภัยภักดี ผกก. (สอบสวน) 
บก.ปคม. 

กองบังคับกำร
ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 
(บก.ปคม.) 

081 6586631 

3 นำงสุกัญญำ รัตนนำคินทร์ อัยกำรผู้เชี่ยวชำญ
ส ำนักงำนอัยกำร 
พิเศษฝ่ำยคดีค้ำ
มนุษย์ 

ส ำนักอัยกำรสูงสุด 092 2462781 

4 นำงสำวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ ผู้อ ำนวยกำร มลนิธิพิทักษ์สตรี 062 0926543 
5 นำงสำวอำรีศรี โฆสำลี หัวหน้ำฝ่ำยงำน

คุ้มครองและ 
ช่วยเหลือ 

มูลนิธิพิทักษ์สตรี  
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ประวัติกำรศึกษำและกำรท ำงำน 
นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ 

 

ชื่อ-สกุล นำยพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ 
วัน เดือน ปี เกิด 11 พฤษภำคม 2509 อำยุปัจจุบัน 52 ปี 5 เดือน อำยุรำชกำร 31 ปี 
ภูมิล าเนา จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
ประวัติการศึกษา 

1) มัธยมศึกษำ โรงเรียนเบญจมรำชูทิศ (รุ่นที่ 85) จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
2) ประกำศนียบัตรกำรพยำบำลและผดุงครรภ์ 
3) ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บัณฑิตกำรพัฒนำชุมชน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม ่
4) ปริญญำโท ศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำบริหำรกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

ประวัติการท างานโดยย่อ 
1) พยำบำลเทคนิค สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนเชียงใหม่ 
2) พยำบำลเทคนิค สถำนสงเครำะห์เด็กบ้ำนเวียงพิงค์ 
3) หัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและโครงกำร สถำบันวิจัยชำวเขำ 
4) หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป สถำนสงเครำะห์เด็กบ้ำงเวียงพิงค์ 
5) หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี 
6) ผู้อ ำนวยกำรสถำนพัฒนำและฟืนนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี 
7) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำสังคม หน่วยที่ 48 จังหวัดระยอง 
8) ผู้ปกครองนิคมสร้ำงตนเอง จังหวัดระยอง 
9) ผู้ปกครองสถำนสงเครำะห์คนพิกำรและทุพพลภำพบำงปะกง 
10) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคุ้มครองสวัสดิภำพชุมชน 
11) ผู้อ ำนวยกำรกองหนึ่งใจ...เดียวกัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี 
12) พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
13) ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ๑ จังหวัดปทุมธำนี 
14) ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 67 
15) ข้ำรำชกำรดีเด่น กรมประชำสงเครำะห์ ปี พ.ศ.2537 
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ประวัติกำรศึกษำและกำรท ำงำน 
พันต ารวจเอกไตรรงค์  ชัยชนะ 

 

ชื่อ-สกุล  พันต ำรวจเอกไตรรงค์  ชัยชนะ 
ต าแหน่ง  ผู้ก ำกับกำร (สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน 
   กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (บก.ปคม.) 
E-mail : tul_chaichana@hotmail.com ID LINE : tul.chaichana 
โทรศัพท์ 096 1596419 
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญำตรี  นิติศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 หลักสูตร  นำยร้อยต ำรวจ  นบ.รบ.รุ่น 17 โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ (รร.นรต.) 
 ปริญญำตรี  รัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันรัชต์ภำคย์ 
 ปริญญำโท  รัฐศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 ปริญญำโท  นิติศำสตร์  มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 ประกำศนียบัตร  วิชำว่ำควำม สภำทนำยควำม 
 ประกำศนียบัตร  บัณฑิตทำงกฎหมำยปกครอง วิทยำลัยยุติธรรมทำงปกครอง 
 วุฒิบัตร หลักสูตร ผู้ก ำกับกำร รุ่น 67       สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรต ำรวจ (สบพ.) 

ประวัติการท างาน 
 ต ำแหน่งปัจจุบัน  ผู้ก ำกับกำร (สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน กองบังคับกำรปรำบกำรค้ำมนุษย์ (บก.ปคม.) 
 หัวหน้ำชุดปฏิบัติกำร ชป.22 ศูนย์ปรำบปรำมอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ศปอส.ตร.) 
 คณะท ำงำนชุดปฏิบัติกำร พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (ชป.ศพดส.ตร.) 
 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตำม พรบ. ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551 
 อำจำรย์พิเศษ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ์รำชวิทยำลัย 

 
 
 
 

mailto:tul_chaichana@hotmail.com
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ประวัติกำรศึกษำและกำรท ำงำน 
พันต ารวจเอก ชูศักดิ ์อภัยภักดิ ์

 

ชื่อ-นามสกุล พันต ำรวจเอก ชูศักดิ์ อภัยภักดิ์  
ต าแหน่ง ผู้ก ำกับกำร (สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย ์(บก.ปคม.)  
ประวัติการศึกษา  
 ๑. ปริญญำตรี รฐัประศำสนศำสตร์ บัณฑิต (ตร) จำกโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ (นรต.๓๘)  
 ๒. ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต จ ำกมห ำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
ประวัติการอบรม : ที่ส ำคัญ  
 ๑. หลักสูตรกำรสืบสวนสอบสวนคดีค้ ำมนุษย์ขั้นสูง โดยโครงกำรเพื่อควำมร่วมมือ ในภูมิภำคเอเชีย
เพ่ือกำรป้องกันกำรคำ้มนุษย์ (ARCPPT ) พ.ศ.๒๕๔๙ ILEA Bangkok  
 ๒.หลักสูตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสืบสวนสอบสวนคดีอำชญำกรรมข้ำมชำติ (TOC) รุ่นที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๗ จัดอบรมโดย ส ำนักงำนอัยก ำรสูงสุด  
ประวัติการทางาน : โดยสังเขป  
 ๑. ปฏิบัติหนำ้ที่พนักงำนสอบสวนหลำยท้องที่ ตั้งแต ่พ.ศ. ๒๕๒๘ ถึง พ.ศ.๒๕๔๘  
 ๒. เป็นพนักงำนสอบสวน ในสังกัดกองปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลำคม ๒๕๔๘ 
จนถึงปัจจุบัน  
 ๓. เดินทำงไปประสำนงำนด้ำนควำมร่วมมือ กำรสืบสวนสอบสวนคดีค้ ำมนุษย์กับ ๑๐ ประเทศเพ่ือน
บ้ำนกลุ่มอ ำเซียน และหลำยประเทศที่ส ำคัญ อำทิเช่นประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น เกำหลีใต้ สำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประช ำชนจีน บรูไน แอฟริก ำใต้ สหรัฐอ ำหรับเอมิเรตส์ สวิสเซอร์แลนด์ ส ำธำรณะรัฐฮังก ำรี สำธำรณะรัฐ
ออสเตรีย เป็นต้น 
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ประวัติกำรศึกษำและกำรท ำงำน 
นำงสุกัญญำ รัตนนำคินทร์ 

ชื่อ นางสุกัญญา รัตนนาคินทร์  
ต ำแหน่ง อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ ๑ 
                     ส านักงานคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด 
ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยม) ม.รามค าแหง ปี ๒๕๒๕ 
                      เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ ๓๖ 
                     นิติศาสตรมหาบัณฑิต(สาขากฎหมายมหาชน) ม.รามค าแหง ปี ๒๕๔๗ 
ประวัติกำรท ำงำนอัยกำร 

 รับราชการครั้งแรกต าแหน่ง อัยการผู้ช่วย ปี ๒๕๔๐ 
 อัยการจังหวัดเดชอุดม (จ.อุบลราชธานี) ๒ ปี  เมื่อปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
 อัยการจังหวัดอุบลราชธานี ๑ ปี เมื่อปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
 อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ ๒ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนอย่ำงอ่ืน  
 ทนายความช่วงปี  ๒๕๒๗-๒๕๓๗ 
 หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิสตรี มูลนิธิเพ่ือนหญิง ช่วงปี ๒๕๓๘-๒๕๔๐ 
 นักเขียนบทความกฎหมาย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ช่วงปี ๒๕๓๘-๒๕๕๕ 
 คณะอนุกรรมการไต่สวนคดี ปปช. ปี ๒๕๖๐  
 คณะอนุกรรมการไต่สวนคดี กกต. ปี ๒๕๖๒ 
 ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นสายการด าเนินคดีประจ าปี ๒๕๖๒ 
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ประวัติกำรศึกษำและกำรท ำงำน 

นางสาวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ   
 

ชื่อ-สกุล นางสาวชลีรัตน์ แสงสุวรรณ  ผู้ประสำนงำนมูลนิธิพิทักษ์สตรี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด…………    ปริญญโท คณะสัมคมสงเครำะห์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
                                    สำขำกำรบริหำรงำนสวัสดิกำรสังคม 
ประวัติการท างาน                

 ปี 2534-2547    มูลนิธิเพ่ือกำรพัฒนำเด็ก  
 ปี 2534-2536  ภำยใต้ประเด็นงำนเรื่องบ ำบัดฟืนนฟู  กำรมีส่วนร่วมของเด็ก และเยำวชน  

ครอบครัวศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน  บ้ำนกรุณำ  ปรำณีประเด็นงำนกำรคุ้มครองสิทธิของ 
แรงงำนเด็ก ภำยใต้สโมสรแรงงำนเด็ก กำร คุ้มครองแรงงำนเด็กที่ถูกกระท ำ  ถูกละเมิดสิทธิ         

 ปี 2547-ปัจจุบัน   มูลนิธิพิทักษ์สตรี  ประเด็กเรื่องกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์โดยกำรคุ้มครองสิทธิ 
 

ประสบการณ์         
 วิทยำกรร่วมกับกรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข 
 วิทยำกรกระบวนกำรสิทธิเด็ก ปี 2540-2542 
 กำรคุ้มครองเด็ก “นโยบำยกำรคุ้มครองเด็ก ร่วมกับ VSO ภำยใต้ควำมร่วมมือรัฐบำลอังกฤษ                                    

 

การฝึกอบรม                          
 พัฒนำกำรเด็ก  จิตวิทยำวัยรุ่น  สิทธิเด็ก 
 กำรคุ้มครองเด็กตำมกระบวนกำรยุติธรรม 
 กำรบ ำบัดฟืนนฟ ู  ดนตรีบ ำบัด  ศิลปบ ำบัด   กำรเล่นเพื่อกำรพัฒนำ 
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คณะผู้จัดท ำ 
ที่ปรึกษา 
 นำยพิสิฐ  พูลพิพัฒน์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 
 

รวบรวมและเรียบเรียง 
กลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์  ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 1 
1. นำงสำวพิมพ์ธิดำ  แสงจันทร์  นักพัฒนำสังคมช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำยเอกวรำ  ธรรมกีรติวงศ์  นักพัฒนำสังคมช ำนำญกำร 
3. นำยตุลพันธุ์  รัตน์ธรรมดิษฐ์  นักพัฒนำสังคมปฏิบัติกำร 
4. นำงสำววนิดำ  อินอ่อน  นักพัฒนำสังคมปฏิบัติกำร 
5. นำงชุลีทิพย์  เรืองดี   นักสังคมสงเครำะห์ 
6. นำงสุภำพร  สำริขิต   พนักงำนบริกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




