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เนื้อหำ
สถานการณ์การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการนาผู้หญิง
และเด็กเข้าสู่การบริการทางเพศ โดยผู้เสียหายมักเป็นผู้หญิงและเด็กที่มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ชายแดน
ประเทศเพื่อนบ้านและตกเป็นเหยื่อจากการชักจูงจากนายหน้าหรือคนรู้จักเป็นหลัก โดยสาเหตุสาคัญเกิดจาก
รากเหง้าของความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ ระบอบชายเป็นใหญ่ในระดับภูมิภาคและชุมชนที่มีเจตคติ และ
ค่านิยม อันนาไปสู่สภาพแวดล้อมที่เอารัดเอาเปรียบผู้หญิงและเด็ก การขาดโอกาสทางการศึกษาและการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพ การเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ ช่องว่างของกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ช่องว่าง
ระหว่างชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม และความยากจน
การแก้ไขปัญหาการค้าหญิงในประเทศไทยโดยกลไกทางกฎหมายนั้น ได้เริ่มต้นเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่
๕ ดังปรากฏในพระราชบั ญญัติป้ องกัน สั ญจรโรค ร.ศ. ๑๒๗ จนในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้มีประกาศยกเลิ ก
พระราชบัญญัติดังกล่าว และให้บังคับใช้พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ แทน และต่อมา
กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยในปัจจุบันได้มีกฎหมายหลายฉบับที่เป็นกลไกทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการค้าหญิง แต่
พบว่ากระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการดาเนินการในกระบวนการยุติธรรมยังมีข้อจากัด อัน
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายยังขาดความรู้ความเข้า ใจใน
กฎหมาย ตลอดจนขาดการตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง อีกทั้งสาระสาคัญของกฎหมายมีความไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายจึงมีข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในหลักการ ดังนี้
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๑. เพื่อคุ้มครองและป้องกันผู้หญิงจากการถูกนาไปแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบใหม่ ๆ จึงเห็นควรให้
แก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนบทนิยามให้ตรงกับ
พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
๒. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าสามารถสืบเสาะเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในคดีค้ามนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารซึ่งส่งทางโทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ
สื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อสารสนเทศอื่นใด ที่ถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
จึงเห็ น ควรให้ แก้ไขเพิ่ มเติมในพระราชบั ญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้
พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถยื่นคาขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอานาจได้โดยตรง โดยไม่ต้อง
ขออนุมัติเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
๓. เพื่อให้ผู้เสียหายได้รับความช่ว ยเหลือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่น คงของมนุ ษ ย์ อ ย่ า งเหมาะสมบนพื้ น ฐานความสมั ค รใจของผู้ เ สี ย หาย จึ ง เห็ น ควรให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้มีการสอบถามความสมัครใจของ
ผู้เสียหายว่าต้องการอยู่ในการดูแลของสถานแรกรับในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์หรือไม่
๔. เพื่อให้หญิงต่างชาติที่ตกเป็นผู้เสียหาย ไม่ประสบปัญหาถูกผลักดันออกนอกประเทศ จึงเห็นควรให้
แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ (๘) และมาตรา ๒๒ ให้สอดคล้อง
กับ พระราชบั ญญัติ ป้ องกัน และปราบปรามการค้ามนุษ ย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดช่องว่างทาง
กฎหมายที่เจ้าหน้าที่ตารวจจะไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมที่ทางานด้านการค้าหญิงและเด็ก สามารถ
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนการค้ามนุษย์ได้รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก โดยสามารถขอรับการสนับสนุนใน
ระดับพื้นที่จังหวัด จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
๒๕๕๑ และแก้ไขประกาศอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชา
สังคมที่ทางานด้านการค้าหญิงและเด็กสามารถเข้าถึงกองทุนการค้ามนุษย์ได้ง่ายขึ้น
๖. เพื่อให้เงินที่ได้จากการยึดทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดในคดีค้ามนุษย์ถูกใช้ในการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์โดยตรง จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
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หรือบัญญัติกฎหมายใหม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอานาจยึดทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดในคดีค้ามนุษย์ได้ และ
นาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดทรัพย์ดังกล่าวครึ่งหนึ่งเข้าสู่กองทุนการค้ามนุษย์ด้วย
๗. เพื่ อ ป้ องกั น ปั ญ หาผู้ ก ระท าความผิ ด ในคดี ค้า มนุ ษ ย์ ก ระท าการฟอกเงิ น จึ ง เห็ น ควรให้ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ครอบคลุมความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วย
๘. กาหนดนโยบาย มาตรการ และกลไกในการป้องกันและการคุ้มครองช่วยเหลือหญิงและเด็ก จาก
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การกระทาทางเพศที่มิชอบในทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยคานึงถึงผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง
๙. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก และส่งเสริมการ
จัดเก็บข้อมูลแยกเพศของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าหญิงและเด็ก และพัฒนาสมรรถนะพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของผู้เสียหาย รวมทั้งจัดทาคู่มือ
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ข้อเสนอเชิงรณรงค์สื่อสารสาธารณะ
๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ให้
ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนสตรีกับการค้ามนุษย์ กฎหมายในระดับต่าง ๆ ข้อตกลงและกลไกระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่ทางานด้านการยกร่างหรือพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรม หน่วยงานของรัฐและเอกชน บุคลากรของสื่อมวลชน ในรูปแบบของการจัดสัมมนา ฝึกอบรม และ
เผยแพร่เอกสาร สื่อต่าง ๆ
๒. กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ และหน่ ว ยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง มีห น้า ที่
เสริมสร้างพลังและองค์ความรู้ให้กับกลุ่ มผู้หญิงในพื้นที่เสี่ยง และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อื่น ๆ ให้สามารถเรียกร้อง
สิทธิของตนได้ ตลอดจนจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังสถานการณ์และปัญหาของผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง และจัดเวที
สาธารณะกับกลุ่มคนทางานด้านการค้ามนุษย์ในพื้นที่เพื่อรวบรวมความเห็นและข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่
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