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บทสรุปผูบริหาร  

 

1. ความเปนมาและสภาพปญหา  

  สถานการณการคามนุษยในประเทศไทยนั้น ประเทศไทยมีสถานะถูกใชเปนประเทศตนทางคือ          

มีการแสวงหาประโยชนจากเหยื่อการคามนุษยท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เปนประเทศปลายทาง

คือ มีการแสวงหาประโยชนจากเหยื่อการคามนุษยท่ีมาจากตางประเทศ และเปนประเทศทางผานคือ ใช

เปนทางผานเพ่ือสงเหยื่อการคามนุษยออกไปยังประเทศอ่ืน และจากรายงานเผยแพรรายงานประจําป

เรื่อง สถานการณการคามนุษยป 2557 (Trafficking in Persons Report 2014 หรือ TIP Report) ของ

กระทรวงการตางประเทศ สหรัฐอเมริกา ประเทศไทยถูกลดอันดับจากบัญชีกลุมท่ี 2 ซ่ึงตองจับตามอง 

(Tier 2 Watch List) ลงมาอยูในบัญชีกลุมท่ี 3 (Tier 3) ซ่ึงเปนกลุมประเทศท่ีมีสถานการณคามนุษย

ระดับเลวรายท่ีสุด เชนเดียวกันกับอีก 22 ประเทศ คือ แอลจีเรีย, แอฟริกากลาง, คองโก, คิวบา, อิเคว

ทอเรียล กินี, เอริเทรีย, แกมเบีย, กินี-บิซเซา, อิหราน, เกาหลีเหนือ, คูเวต, ลิเบีย, มาเลเซีย, มอริเตเนีย, 

ปาปว นิวกินี, รัสเซีย, ซาอุดิอาระเบีย, ซีเรีย, อุซเบกิซสถาน, เยเมน, เวเนซุเอลา, ซิมบับเว   

 แมวาประเทศไทยจะใหความสําคัญกับปญหาการคามนุษยมากข้ึน มีการดําเนินการเพ่ือปองกัน

ปราบปรามและแกไขปญหาการคามนุษยอยางจริงจัง ดวยตระหนักวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยาง

รายแรง มีการพัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรการและกลไกในการดําเนินการเพ่ือการปองกันปราบปราม 

และแกไขปญหาดังกลาวมาอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ดี ปญหาการคามนุษยก็ยังไมหมดไปหรือมีแนวโนม

ท่ีจะลดลงแตประการใด ดวยเหตุท่ีรูปแบบของการกระทําความผิดมีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมขาม

ชาติ ยากตอการปราบปราม โดยเฉพาะการสืบสวนไปถึงตัวผูบงการ จึงไดมีแนวคิดในการนํามาตรการ

ทางแพงตามกฎหมายฟอกเงินมาใชเพ่ือสกัดก้ันเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนจากการกระทําความผิด 

เพ่ือตัดวงจรอาชญากรรม โดยการยึดอายัดและการรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รวมถึงการใช

มาตรการกํากับควบคุมสถาบันการเงินและผูมีหนาท่ีรายงาน เพ่ือนําไปสูการเชื่อมโยงขอมูลธุรกรรม

การเงินและการวิเคราะหตรวจสอบรองรอยทางการเงิน  โดยการกําหนดใหความผิดเก่ียวกับการคา

มนุษยเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน  ซ่ึงตามมาตรฐานสากลวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธ  

(International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of 

Terrorism & Proliferation) ไดกําหนดใหสถาบันการเงินมีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควร

สงสัยตอหนวยงานขาวกรองทางการเงิน และดําเนินการอ่ืนๆ และกําหนดใหมีหนวยงานการกํากับดูแล

และควบคุมสถาบันการเงิน โดยแตละประเทศจะตองดําเนินการใหม่ันใจวาสถาบันการเงินท้ังหลายตอง

อยูภายใตการกํากับดูแลและอยูภายใตการควบคุมดูแลอยางเพียงพอและไดนําขอแนะนํา FATF  (The 

Financial Action Task Force) ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยท่ีกําหนดใหสถาบันการเงินมีหนาท่ีหลายประการในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ     
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ท่ีออกตามมา เชน มีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรม เม่ือมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินเขาหลักเกณฑ

ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มีหนาท่ีการจัดใหลูกคาแสดงตน การกําหนดนโยบายการรับลูกคา การบริหาร

ความเสี่ยงท่ีอาจเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคาและการดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง

เก่ียวกับลูกคา เปนตน ในสวนของการปฏิบัติการและการบังคับใชกฎหมาย สํานักงาน ปปง. ปฏิบัติหนาท่ี

ในฐานะหนวยงานบังคับใชกฎหมายและหนวยขาวกรองทางการเงิน ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางแหงชาติใน

การรับและวิเคราะหขอมูลรายงานธุรกรรมท่ีตองสงสัย และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงิน และ

ความผิดมูลฐานท้ังหลายท่ีเก่ียวโยงกับการฟอกเงิน  รวมถึงการใหความชวยเหลือทางกฎหมายระหวาง

กันในขอบเขตท่ีกวางขวางท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ดวยความรวดเร็วและเปนไปในทางกอและสัมฤทธิ์ผลใน

เรื่องท่ีเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี และการพิจารณาคดีเก่ียวกับการฟอกเงินและ

ความผิดมูลฐานท่ีเก่ียวของและตอบสนองคํารองขอจากตางประเทศท่ีรองขอให ระบุ อายัด  ยึด และริบ

ทรัพยสินท่ีไดจากการฟอกเงิน ตลอดจนรายไดจากการฟอกเงิน และจากความผิดมูลฐาน รวมท้ังการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 ในทางปฏิบัติจากรายงานผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยของประเทศ

ไทยในป 2557 พบวา สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงานอัยการสูงสุด                

ไดบูรณาการการบังคับใชกฎหมายอยางเขมขน  โดยไดตรวจพบคดีคามนุษยท่ีเริ่มมีการสอบสวนในป 

2557  รวมท้ังสิ้น 280 คดี จําแนกเปนคดีแสวงหาประโยชนทางเพศ 222 คดี แรงงาน 47 คดี และนําคน

มาขอทาน 11 คดี  ในชวงป 2557  มีจําเลย 155 คน ถูกศาลพิพากษาในความผิดฐานคามนุษย                   

จํานวน 104 คน  แตการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินกับความผิดเก่ียวกับการคามนุษยกลับไมสามารถ

ขยายผลเพ่ือดําเนินการกับทรัพยสินของเครือขายขบวนการคามนุษยได  พิจารณาจากสถิติมูลคา

ทรัพยสินท่ีศาลสั่งใหตกเปนของแผนดินตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินคือ พ.ศ. 2543 จนถึง

พ.ศ. 2556  พบวามีการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในมูลฐานท่ี 2 ในความผิดเก่ียวกับเพศตาม

ประมวลกฎหมายอาญาฯ ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการ         

คาหญิงและเด็กฯ0 ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี หรือความผิด

เก่ียวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณีฯเพียง 20 คดี จํานวน 95,106,989.18 บาท  และมีการ

ดําเนินการสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินในความผิดฐานคามนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษยเพียง 9 เรื่องและมีมูลคาทรัพยสินท่ียึดอายัดเปนจํานวน 45,541,676 บาท  โดยในป 2556 

มีการดําเนินการยึดอายัดทรัพยสิน จํานวน 2 คดี เทานั้น เปนการยืนยันขอเท็จจริงวาไมสามารถใชบังคับ

กฎหมายฟอกเงินเพ่ือดําเนินการกับผูกระทําความผิดท่ีเปนองคกรอาชญากรรมหรือขบวนการคามนุษย

ขนาดใหญได สาเหตุหนึ่งมาจากขาดการประสานงานของหนวยงาน ทําใหสํานักงาน ปปง. ไมไดรับเรื่อง

และขอมูลเก่ียวกับคดี จึงขาดความเชื่อมโยงไปสูการบังคับใชกฎหมายฟอกเงิน รวมถึงขาดแนวทางปฏิบัติ

ท่ีชัดเจน ทําใหการใชมาตรการฟอกเงินกับความผิดฐานคามนุษยทําไดไมเต็มท่ี   

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมุงศึกษาวิเคราะหเสนทางการเงินของธุรกิจหรือเครือขายขบวนการคา

ผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และเสนอแนวทางและข้ันตอนท่ีชัดเจนในการบังคับใชกฎหมาย



ค 
 

ฟอกเงินระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ แนวทางการติดตามตรวจสอบเสนทางการเงินของขบวนการ

ดังกลาว และการควบคุมดูแลการทําธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงิน เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมาย

ฟอกเงินมีประสิทธิภาพและสามารถขยายผลไปสูการปราบปรามขบวนการคามนุษย   

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

1) วิเคราะหรูปแบบการกระทําความผิดและการฟอกเงินและเสนทางการเงินในขบวนการคาผูหญิง

และเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

2) วิเคราะหปญหาการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินกับความผิดเก่ียวกับการคามนุษย   

3) วิเคราะหแนวทางการติดตามเสนทางการเงินของขบวนการคามนุษย ตั้งแตประเด็นของความผิด

ฐานมูลฐาน ความเก่ียวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน 

ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด การตรวจสอบทรัพยสินและการทําธุรกรรม และการ

ตรวจสอบขอมูลทางการเงิน 

4) วิเคราะหแนวทางการกํากับดูแลสถาบันการเงินของประเทศไทย เพ่ือปองกันการถูกใชเปน

ชองทางในการทําธุรกรรมและการฟอกเงินในขบวนการคามนุษย 

 

3. ขอบเขตการวิจัย  

 การวิจัยมีขอบเขตครอบคลุมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการติดตามเสนทางการเงินของขบวน

การคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  โดยมุงศึกษาปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 เปนสําคัญ โดยการศึกษาวิจัยมุงวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลดานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (International 

Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & 

Proliferation)  เพ่ือใหการกําหนดแนวทางในการติดตามเสนทางการเงินในขบวนการคามนุษยเปนไป

ตามหลักสากล  

 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย  

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบดวย 

1) รวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาและทบทวนวรรณกรรม

ตาง ๆ และการวิเคราะหขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของ จากหนังสือ งานวิจัย ตัวบทกฎหมาย ตํารา วารสาร 

บทความท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมตลอดถึงขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต  

2) การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interviewโดยมีผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) เปน

บุคคลผูเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายและมาตรการเพื่อติดตามเสนทางการเงินของขบวนการคา

ผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง มีกลุมประชากรสัมภาษณเปนผูแทนหนวยงาน ไดแก สํานักงาน
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ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  ศูนยตอตาน

การคามนุษยระหวางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด

เก่ียวกับการคามนุษย กองบัญชาการตํารวจตรวจคนเขาเมือง และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวง

ยุติธรรม 

 

5. ผลการวิจัย 

แนวโนมและรูปแบบการฟอกเงินท่ีอาชญากรนํามาใชในการแปรสภาพทรัพยสินและปกปด

แหลงท่ีมาเพ่ือใหยากแกการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีรัฐ  เปนการฟอกเงินผานสถาบันการเงินในลักษณะท่ี

เปนจํานวนเงินไมมากและฟอกเงินผานธุรกิจบังหนา เชน ธุรกิจสถานบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การ

ลงทุนในหลายรูปแบบ เพ่ือปนเงินท่ีไดจากการกระทําความผิดกับธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย และกระทําเปน

เครือขายองคกรอาชญากรรม  วิธีการฟอกเงินท่ีนิยมใชในองคกรอาชญากรรมมักกระทําผานธุรกิจบริการ

เงิน การซ้ือสินทรัพยมูลคาสูงดวยเงินสด และการใชระบบธนาคารใตดิน หรือ Underground Banking 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกรายงานธุรกรรมทางการเงินโดยสถาบันการเงินในระบบ อีกท้ังไมท้ิงรองรอยของ

พยานหลักฐานไวใหเจาหนาท่ีตรวจสอบได  วิธีการฟอกเงินยังมีความแตกตางตามภูมิภาค ขบวนการคา

มนุษยในยุโรปมีแนวโนมเนนไปท่ีธุรกิจท่ีใชเงินสด เชน ธุรกิจบริการเงิน การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและ

สินคาท่ีมีมูลคาสูง  ในสหรัฐอเมริกามีการใชคาสิโน การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส และการใชบริษัท

นําเขา/สงออกบังหนา เพ่ือเคลื่อนยายและฟอกเงินไดจากการคามนุษย  ในเอเชียนิยมใชระบบการโอน

เงินอยางไมเปนทางการมากกวาการโอนเงินผานธนาคาร  และขบวนการคามนุษยในแอฟริกามักใชระบบ

การธนาคารใตดินและผูสงเงินสดเพ่ือเคลื่อนยายเงินสดและซ้ืออสังหาริมทรัพย 

 ลักษณะของการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็กในประเทศลุม

แมน้ําโขง สวนใหญเปนการแสวงหาประโยชนทางเพศ  ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวของ ไดแก ธุรกิจสถานบริการ 

เชน อาบอบนวด บาร รานคาราโอเกะ โรงแรม ธุรกิจรับทํางานบาน (สวนใหญเหยื่อมาจากประเทศลาว

และพมา) และสวนหนึ่งเปนการแสวงหาประโยชนจากการบังคับใชแรงงาน ในภาคธุรกิจกอสราง 

การเกษตร การประมง และการขอทาน (สวนใหญเปนชาวกัมพูชา)  โดยลักษณะของผลประโยชนท่ี

ผูกระทําความผิดโดยตรงจากความผิดฐานคามนุษยจะเปนเงินจํานวนตอครั้งไมสูงนักเม่ือเทียบกับองคกร

อาชญากรรมประเภทอ่ืน แตความผิดดังกลาวจะมีความเชื่อมโยงกับองคกรอาชญากรรมรายแรงประเภท

อ่ืนเสมอ เชน ธุรกิจการคาประเวณี การเขาเมืองผิดกฎหมาย การคายาเสพติดและคาอาวุธ การพนัน 

การปลอมแปลงเอกสาร เปนตน   

ปญหาเรื่องการติดตามเสนทางการเงินและการดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการคามนุษย

พบวา แตละประเทศใชมาตรการเพ่ือปราบปรามการคามนุษยโดยมุงเนนไปท่ีตัวผูกระทําความผิดเปน

หลัก ไมไดมุงเนนไปท่ีเงิน ทรัพยสินหรือรายไดท่ีไดมาจากการกระทําความผิดและเงินทุนท่ีหมุนเวียนใน

วงจรการคามนุษย สงใหไมมีการสอบสวนเพ่ือขยายผลเพ่ือจัดการกับเงิน ทรัพยสิน รายไดและกิจกรรม

ทางการเงินท่ีเก่ียวกับขบวนการคามนุษย และคดีคามนุษยท่ีเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติก็ยิ่งพบ
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ความยากลําบากในการดําเนินคดีและการสืบสวนสอบสวนคดีระหวางประเทศอีกดวย รวมท้ังมีความยาก

ในการเขาถึงและการแสวงหาพยานหลักฐาน โดยเฉพาะพยานหลักฐานจากเหยื่อการคามนุษย  ซ่ึงเม่ือ

นํามาวิเคราะหกับหลักเกณฑตามกฎหมายไทยพบวา ยังขาดกฎหมายในดานความรวมมือประเทศในการ

ดําเนินการตรวจสอบเสนทางการเงิน การยึด อายัดและการดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิดฐานคามนุษย ประเด็นดานความรวมมือระหวางประเทศจึงเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสงผลโดยตรงตอ

การบังคับใชมาตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับปญหาการดําเนินคดีและการติดตามเสนทางการเงินใน

ความผิดฐานคามนุษยพบวามีปญหาหลายประการดังนี้ 

1)  ในการดําเนินคดีอาญาในความผิดฐานคามนุษย พบปญหาดานพยานหลักฐานใน

การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด โดยเฉพาะพยานบุคคล เนื่องจากสวนใหญเหยื่อหรือผูเสียหายจะไม

ยอมซัดทอดไปถึงนายหนา หรือผูท่ีชักจูงตนเขามาเพ่ือแสวงหาประโยชนทางเพศ  สวนหนึ่งมาจากผูท่ีชัก

จูงมักเปนบุคคลรูจัก หรือเปนคนท่ีรูจักกันแคผิวเผินจึงทราบแตชื่อสมมติ  ทําใหการติดตามขยายผลตอ

เพ่ือใหไปถึงผูบงการคอนขางยาก  จะเห็นไดจากการดําเนินคดีประเภทนี้ สวนใหญจะดําเนินคดีกับผูท่ี

เปนรายเล็ก  ไมสามารถดําเนินคดีกับผูบงการหรือองคกรอาชญากรรมได  นอกจากนั้นยังพบวา  ไมมีการ

สืบสวนขยายผลใหไปถึงผูบงการและขาดการขยายผลคดีเพ่ือตรวจสอบและติดตามเสนทางการเงินและ

ดําเนินการกับทรัพยสิน เนื่องจากคดีสวนใหญอยูในอํานาจของพนักงานสอบสวนในพ้ืนท่ี และพนักงาน

สอบสวนสวนใหญตองการปดคดี ไมอยากขยายผล การขยายผลเปนการเพ่ิมภาระหนาท่ีและสํานวนคดี 

ท้ังนี้  สาเหตุสําคัญมาจากระบบการจัดการคดีและการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานสอบสวนในสถานีตํารวจ  

ท่ีพนักงานสอบสวนมักจะทํางานคนเดียว ไมไดทํางานเปนทีม และเปนเอกเทศจากสายงานอ่ืนในสถานี

ตํารวจ เชน ฝายสืบสวน  ฝายปราบปราม ไมมีการประสานความรวมมือกัน  และในการดําเนินคดียังขาด

การประสานงานระหวางหนวยงาน หรือมีการบูรณาการอยางเต็มประสิทธิภาพ  ในปจจุบันมีลักษณะตาง

ฝายตางทํา ไมมีการแบงปนขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

2) ในการดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน  ในปจจุบันไมพบวามีการดําเนินคดีอาญาฐาน

ฟอกเงินกับผูกระทําความผิดฐานคามนุษย  สวนใหญแลวเปนการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเก่ียวกับ

ยาเสพติด สาเหตุประการหนึ่งคือ สํานักงาน ปปง. มีมาตรการทางกฎหมายท่ีมุงเนนเรื่องการดําเนินการ

ทรัพยสิน เพ่ือเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมมิใหไดนําเงินหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิดนั้นมากระทําการในรูปแบบตาง ๆ อันเปนการฟอกเงิน และนําเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชเปน

ประโยชนในการกระทําความผิดตอไปไดอีก  อีกท้ัง การดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินจะตองประสาน

ความรวมมืออยางใกลชิดกับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดีอาญาหลักในความผิดมูลฐาน  ซ่ึงท่ีผานมา

แมจะมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ท่ีกําหนดใหในกรณีท่ีมีการรองทุกขหรือกลาวโทษ หรือ

จับกุมดําเนินคดีในความผิดมูลฐานใหพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีหรือหนวยงานซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีทําการ
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สอบสวนในความผิดดังกลาวดําเนินการสืบสวนสอบสวนวามีหรือมีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทํา

ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดวยหรือไม หาก

ปรากฏวามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินฐานใดฐานหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสืบสวน

สอบสวนในความผิดฐานนั้นๆ ดวย แลวใหหัวหนาพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีหรือหนวยงานนั้นรีบ

รายงานตอสํานักงาน ปปง. โดยใหรายงานทุกฐานความผิด แตในทางปฏิบัติไมปรากฏวาเปนเชนนั้น            

ท่ีผานมามีการจะเนนการจับกุมผูกระทําความผิดในพ้ืนท่ีเทานั้น อยางไรก็ดี ในปจจุบันการดําเนินการ

ตามกฎหมายฟอกเงินในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  สํานักงานตํารวจแหงชาติไดกําชับการปฏิบัติ

ในสวนของการดําเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงินในคดีการคามนุษยทุกคดี  โดยใหมีการรายงานพฤติการณ

และบุคคลท่ีเก่ียวของทางคดีไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ เพ่ือดําเนินการ

ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและดําเนินการฟองคดีตอศาลเพ่ือใหทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทํา

ความผิดตกเปนของรัฐ 

3) ในการดําเนินคดีแพงเพ่ือรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายฟอก

เงินนั้น  จากการวิเคราะหคําพิพากษาเรื่องการรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินในความผิดมูลฐาน

มาตรา 3 (2) ความผิดเก่ียวกับเพศและการคาหญิงและเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเก่ียวกับ

การเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใครของผูอ่ืนและ

ความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปราม

การคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี หรือ

ความผิดเก่ียวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี  และความผิดท่ีเก่ียวกับการคามนุษยตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 14  พบวา นับตั้งแต

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  มีผลใชบังคับ มีจํานวนท้ังสิ้น 18 เรื่อง 

ซ่ึงสวนใหญแลว เปนการกระทําความผิดตามความผิดมูลฐานท่ี 2 เก่ียวกับการเปนธุระจัดหา ลอไป หรือ

พาไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน  จากคําพิพากษาท้ังหมด มีเพียง 2 เรื่อง

ท่ีเปนความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 กลาวคือ คํา

พิพากษาศาลแพงท่ี ฟ. 38/2556  ท่ีศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินจํานวน 2,991,961.02  

บาท  และ คําพิพากษาศาลแพงท่ี ฟ. 52/2557  ท่ีศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน จํานวน 

31,699.092.86 บาท  โดยพบวาปญหาและอุปสรรคการดําเนินการกับทรัพยสินท่ีไดจากการกระทํา

ความผิดฐานคามนุษยและความผิดท่ีเก่ียวของ มีดังนี้  

- อาชญากรรมมักทําธุรกรรมโดยไมผานสถาบันการเงิน แตจะใชรูปแบบเงินสดเปน

หลัก จึงมีความยากในการตรวจสอบรองรอยทางเงิน เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเครือขาย 

- มีปญหาในการพิสูจนความเก่ียวของสัมพันธของทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดมาวา

เก่ียวของกับความผิดมูลฐานและเปนทรัพยท่ีไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐานหรือไม การใชดุลพินิจ

ของสํานักงาน ปปง. ในการดําเนินการกับทรัพยสินใดๆ โดยหลักแลวจําเปนตองไดขอมูลท่ีปรากฏชัดเจน

วาเปนการกระทําความผิดมูลฐานและเปนทรัพยท่ีไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐาน เชน มีการชี้มูล



ช 
 

ความผิดจากสํานักงาน ป.ป.ช. แลว หรือมีการดําเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานแลว ทําใหการ

ดําเนินงานของสํานักงาน ปปง. อาจมีความลาชาและสงผลทําใหมีการยักยายถายเททรัพยสินของ

ผูกระทําความผิด และปญหาท่ีพบอีกกรณีคือ การตั้งขอหาหรือวินิจฉัยความผิดท่ีเก่ียวกับการลักลอบขน

คนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 1 8ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 1 8วาเปนความผิดฐานคามนุษย 

เพ่ือจะไดดําเนินการดานทรัพยสินตามกฎหมายฟอกเงินได  แตตอมาเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาไมใชการ    

คามนุษย จึงมีปญหาตามมาวาสํานักงาน ปปง. จะดําเนินการอยางไรในทรัพยสินท่ีไดยึดหรืออายัดไป  

- การดําเนินการกับทรัพยสินในทางแพงของสํานักงาน ปปง. มีกระบวนการ

ตรวจสอบท่ีคอนขางมากและมีความชัดเจน  เพราะเปนเรื่องท่ีกระทบสิทธิและทรัพยสินของประชาชน  

โดยในข้ันตอนการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาท่ี ในทางสอบสวนจะตองมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา

ผูกระทําความผิดไดไปซ่ึงทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือไม อยางไร และจะทําการตรวจสอบขอมูลทะเบียนราษฎรจากฐานขอมูลของ

กรมการปกครอง  ตรวจสอบขอมูลการทําธุรกรรมทางการเงิน จากระบบ Smart Search & DSS  

ตรวจสอบขอมูลจากระบบสารสนเทศสาธารณะ (www.Google.com) ตรวจสอบขอมูลการถือครอง

ยานพาหนะ ตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับท่ีดินและอาคารจากสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร และสํานักงาน

ท่ีดินจังหวัด  ซ่ึงการสอบสวนของพนักงานเจาหนาท่ีตองอาศัยขอมูลจากการสืบสวนสอบสวนของตํารวจ

หรือพนักงานสอบสวนรวมดวย โดยเฉพาะประเด็นการกระทําความผิดมูลฐาน  เม่ือตํารวจหรือพนักงาน

สอบสวนในระดับพ้ืนท่ีมีปญหาในการดําเนินคดีประเภทนี้อยูแลว ขอมูลท่ีไดจากชั้นตํารวจจึงไมเพียงพอ

ตอการวินิจฉัยและไมสามารถเชื่อมโยงความเก่ียวของสัมพันธของทรัพยสินกับความผิดมูลฐาน ไมปรากฏ

หลักฐานวาอันควรเชื่อไดวาไดไปซ่ึงทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดและปรากฏหลักฐานอันควร

เชื่อไดวา ทรัพยสินท่ีเปนกรรมสิทธิ์หรืออยูในความครอบครองของผูกระทําความผิดเปนทรัพยสินท่ี

เก่ียวกับการกระทําความผิด จึงจําเปนตองมีสั่งเพิกถอน หรือไมดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาว  สงผลให

การรองขอใหความทรัพยสนตกเปนของแผนดินในความผิดเก่ียวกับการคามนุษยมีนอย  

- แมวาขอมูลจะปรากฏจากรายงานสถานการณการคามนุษยในประเทศไทยป 

2557 วา ประเทศไทยไดมีการปรับกลยุทธในการดําเนินคดีเพ่ือใหทันตอสถานการณการคามนุษย โดย

หนวยงานบังคับใชกฎหมายไดกําหนดยุทธศาสตรการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและเพ่ิมความพยายามใน

การสืบสวน ขยายผลเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดใหครบขบวนการต้ังแตกลุมนายหนา ผูนําพา 

ผูรับ ผูควบคุม ผูคา รวมตลอดถึงผูใชบริการหรือลูกคา และใหมีการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดใหครบทุก

ตัวบทกฎหมาย โดยเฉพาะการดําเนินการยึดทรัพยผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมท้ังนํามาตรการทางดานภาษีมาบังคับใชกับโรงงาน สถานบริการ 

สถานประกอบการ  รวมท้ังนิติบุคคลและบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีเปนนายทุนอยูเบื้องหลัง สนับสนุนหรือมี

สวนรวมในการกระทําผิดเก่ียวกับการคามนุษย ซ่ึงอาจจะยังไมมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินคดี

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ประมวลกฎหมายอาญา หรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของได ท้ังนี้ เพ่ือเปนการกดดันและลิดรอนปจจัยท่ีสนับสนุนการกระทําผิด แตผลการ

http://www.google.com/
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ดําเนินการเรื่องยึดทรัพยกลับไดผลท่ีสวนทางกับผลการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินในสวนของ

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปงบประมาณ 2557 ท่ีปรากฏวา มีเรื่องท่ีอยูระหวาง

การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบทรัพยสินเก่ียวกับการกระทําความผิดฐานคามนุษยท่ี

ไดรับรายงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 107 เรื่อง ไดดําเนินการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน 

และตรวจสอบทรัพยสินแลวไมพบวาผูกระทําความผิดฐานคามนุษยมีทรัพยสินท่ีสามารถ  ดําเนินการตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินได จํานวน 50 เรื่อง ไดดําเนินการยึดหรืออายัด

ทรัพยสิน จํานวน 1 เรื่อง มูลคาทรัพยสินประมาณ 2 ลานบาท กรณีความผิดเก่ียวกับการคามนุษยใน

ลักษณะของการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี เหตุเกิดท่ีอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลแพงและศาลแพงไดมีคําสั่งใหทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิดมูลฐานคามนุษยตกเปนของแผนดิน จํานวน 1 เรื่อง มูลคาทรัพยสินประมาณ 30 ลานบาทกรณี

เก่ียวกับการดําเนินการชวยเหลือหญิงชาวลาว  31  คน เมียนมา  2  คน ไทยใหญ  20 คน ซ่ึงเปนเหยื่อ

ของการกระทําความผิดฐานคามนุษยในลักษณะของการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี เหตุเกิดท่ี

อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงขอบกพรองในการบังคับใชกฎหมายกับความผิดฐาน

คามนุษยและการดําเนินการกับทรัพยสินในความผิดประเภทนี้  

 

6. ขอเสนอแนะ  

 เครื่องมือตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือตอตานขบวน

การคามนุษยท่ีสําคัญมี 4 ประการคือ  

1) การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและการเปดเผยขอมูลทางการเงินของผูมี

หนาท่ีรายงาน เปนเครื่องมือท่ีเปนประโยชนตอการติดตามรองรอยทางการเงินและวิเคราะหแนวโนมการ

ฟอกเงิน 

2) การสนับสนุนการสอบสวนทางการเงินโดยหนวยขาวกรองทางการเงินและหนวย

บังคับใชกฎหมายท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปนหนวยงานท่ีสามารถสอบสวนเพ่ือระบุเสนทาง

การเงินและระงับการทําธุรกรรมท่ีเชื่อมโยงกับธุรกิจในขบวนการคามนุษยได  

3) กลไกดานความรวมมือระหวางประเทศในคดีท่ีไดรับการรองขอเก่ียวของกับความผิด

ฐานคามนุษย  การฟอกเงิน และความผิดอ่ืนท่ีเชื่อมโยง  โดยเฉพาะความรวมมือในการสอบสวน การยึด

อายัดทรัพยสิน  ริบทรัพยสิน และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยขาวกรองทางการเงิน  

4) มาตรการระงับการทําธุรกรรม การยึดและอายัดชั่วคราว และมาตรการดานทรัพยสิน 

ท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอเงินทุนดําเนินงานของขบวนการคามนุษย มีบทบาทตอการลดความสามารถใน

การทํากําไรของขบวนการคามนุษย และตัดเงินทุนในการประกอบอาชญากรรมครั้งตอไป  

ดังนั้น  ขอเสนอแนะแนวทางการติดตามเสนทางการเงินของขบวนการคามนุษยและแนว

ทางการกํากับดูแลสถาบันการเงินของประเทศไทย เพ่ือปองกันการถูกใชเปนชองทางในการทําธุรกรรม

และการฟอกเงินในขบวนการคามนุษยท่ีปรากฏนี้ จะเปนกระบวนการหลังจากมีการกระทําความผิด
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เกิดข้ึน ไดแก ความผิดเก่ียวกับการคาหญิงและเด็ก ความผิดฐานคามนุษย  ความผิดฐานมีสวนรวมใน

องคกรอาชญากรรมขามชาติ และความผิดรายแรงประเภทอ่ืนซ่ึงเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอก

เงินของประเทศไทยและมีความผิดเก่ียวกับการคามนุษยรวมอยูดวย และไดมีการสืบสวนสอบสวนเพ่ือ

ขยายผลไปสูการดําเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินและการสอบสวนทางการเงินท่ีเก่ียวของกับการกระทํา

ความผิดและองคกรอาชญากรรมท่ีเก่ียวของ มีเหตุผลท่ีใชวิเคราะหสามประการคือ 

   ประการแรก  เห็นวาการติดตามเสนทางการเงินในขบวนการคามนุษยท่ีมีลักษณะเปน

ความผิดขามชาติ ปญหาและอุปสรรคสําคัญในการสอบสวน ดําเนินคดีและดําเนินการกับทรัพยสินใน

ความผิดฐานคามนุษยมาจากความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีกฎหมายบัญญัติไวอยางจํากัด โดยจะเห็น

ไดวาในทุกรายงานการศึกษาเก่ียวกับการฟอกเงิน ประเด็นเรื่องความรวมมือระหวางประเทศเปนประเด็น

ปญหาท่ีสําคัญมาก  ความรวมมือระหวางประเทศจะกระทําไดตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศท้ัง

ประเทศท่ีเปนตนทาง ทางผานและปลายทางของการคามนุษย  เพ่ือรวมกันดําเนินการสืบสวน สอบสวน 

รวบรวมพยานหลักฐาน การยึดอายัดทรัพยสินไวชั่วคราว และการริบทรัพยสินโดยการใชกระบวนการ

ตามกฎหมายฟอกเงิน  ซ่ึงไมใชกระบวนการทางอาญาท้ังหมด  ประเทศไทยจึงจําเปนตองพิจารณาความ

พรอมของกฎหมายภายในท่ีรองรับกระบวนการติดตามและดําเนินการกับทรัพยสินเหลานี้ เพราะการจะ

ไดรับความชวยเหลือทางทรัพยสินจากประเทศอ่ืน ประเทศไทยตองมีมาตรการหรือบทบัญญัติในการให

ความชวยเหลือในทางเดียวกัน ในลักษณะตางตอบแทนเสียกอน  ขอเสนอแนะประเด็นนี้จะเสนอแนะ

เก่ียวกับความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินคดีฟอกเงิน  ซ่ึงครอบคลุมท้ังความผิดฐานคามนุษย

และความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวของเชื่อมโยงกับความผิดฐานคามนุษยดวย  

   ประการท่ีสอง   เห็นวานอกจากดานความรวมมือระหวางประเทศแลว ท่ีมาสําคัญของ

ขอมูลท่ีนําไปสูการตรวจสอบเสนทางการเงินของขบวนการคามนุษยขามชาติ ไดแก ขอมูลจากการ

รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา การท่ีกฎหมายปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินกําหนดหนาท่ีใหสถาบันการเงินมีสวนสําคัญในการปองกันการฟอกเงินโดย

ผานการรายงานธุรกรรม การจัดใหลูกคาแสดงตนและการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา นับเปน

เครื่องมือท่ีเปนประโยชนในการระบุและวิเคราะหเสนทางการเงินท่ีเก่ียวของกับขบวนการคามนุษย 

ตลอดจนผู มีสวนไดเสียและผู ท่ีเก่ียวของในขบวนการได ดังนั้น จึงเสนอใหสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินออกแนวปฏิบัติในการเฝาระวังการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย สําหรับ

สถาบันการเงิน โดยการกําหนดกลุมอาชีพเปาหมาย พ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือเฝาระวังมิใหมีการใชสถาบัน

การเงินเปนชองทางในการฟอกเงิน  ซ่ึงนอกจากจะเปนการสกัดก้ันการแปรสภาพของเงินท่ีไดจากการ

กระทําความผิดแลว ยังเปนแหลงขอมูลในการสนับสนุนการดําเนินคดีท้ังความผิดฐานคามนุษย ความผิด

ฐานฟอกเงินและความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวของและเปนเครื่องมือตรวจสอบเสนทางการเงินในขบวนการคา

มนุษยท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศอีกดวย  

 ประการท่ีสาม  เพ่ือแกไขขอบกพรองของกฎหมายฟอกเงินท่ีอาจไมครอบคลุมไปถึง

รูปแบบการฟอกเงินท่ีใชระบบธนาคารใตดินซ่ึงเปนวิธีการฟอกเงินท่ีนิยมใชเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูก
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ตรวจสอบธุรกรรมและเสนทางการเงินจากสถาบันการเงินในระบบ และกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันยังไม

สามารถตรวจสอบควบคุมได  จึงไดเสนอแนวทางในการตรวจสอบและปองกันการฟอกเงินโดยใชระบบ

ธนาคารใตดิน เพ่ือใหรัฐสามารถกําหนดมาตรการกฎหมายในการตรวจสอบและควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ  

6.1  ดานความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการกับทรัพยสินในขบวนการคามนุษย 

ประเด็นเรื่องการคนและยึด 

 ในการติดตามเสนทางการเงินและดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับความผิดฐานคา

มนุษยในระหวางประเทศลุมแมน้ําโขง แมวาประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติความรวมมือระหวาง

ประเทศในเรื่องทางอาญา  พ.ศ. 2535  ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชหลักความชวยเหลือเฉพาะกรณีท่ีเปน

ความผิดอาญาของท้ังสองประเทศ (ประเทศผูรองขอและประเทศผูรับคํารองขอ) และใชหลักการใหความ

ชวยเหลือและสงตัวผูรายขามแดนในกรณีท่ีมีสนธิสัญญาตอกันหรือกรณีชวยเหลือตางตอบแทน อยางไรก็

ดี กฎหมายฉบับดังกลาว ไดกําหนดวิธีการใหความชวยเหลือ หรือประเภทของความชวยเหลือ โดยยึด

หลักเกณฑวิธีการดําเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญาเปนหลักเทานั้น  ซ่ึงกระบวนการตามกฎหมายฟอก

เงิน โดยเฉพาะการยึดอายัดและการรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินนั้น เปนกระบวนการทางแพง 

อีกท้ังยังมีความจําเปนตองขอความชวยเหลือดานขอมูลโดยใชเทคโนโลยีรวมดวย จึงทําใหเม่ือมีความผิด

ฐานฟอกเงินเกิดข้ึนซ่ึงเปนความผิดอาญา แตวิธีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวเปนกระบวนการทาง

แพง จึงทําใหเกิดปญหาในการใหความรวมมือระหวางประเทศในคดีฟอกเงิน 

   เพ่ือแกไขปญหาการขาดบทบัญญัติกฎหมายท่ีรองรับการบังคับใชเรื่องการดําเนินการ

กับทรัพยสินตามกฎหมายฟอกเงินในทางระหวางประเทศ จึงเห็นควรใหมีการเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ

ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 เก่ียวกับกระบวนการท่ีเอ้ือตอการตรวจสอบ

และติดตามเสนทางการเงินท่ีเก่ียวกับการฟอกเงิน  แตในสวนกระบวนการฟองคดีอาญาท่ีมิใชเรื่องการ

ดําเนินการทางทรัพยสิน ยังคงสามารถนํากฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา

ท่ีมีอยูมาใชบังคับได  ประเด็นท่ีเสนอใหแกไข ไดแก เรื่องการไดรับการรองขอความชวยเหลือจาก

ตางประเทศใหคน ยึด และสงมอบสิ่งของ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 24  ใหนําบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการคนมาใชบังคับโดยอนุโลม ดังนั้น จึงเห็นควรเพ่ิมเติม

ประเด็นเรื่องความรวมมือในเรื่องการคนหรือยึดเอกสารทางการเงินจากสถาบันการเงินและนิติบุคคล ท่ี

อาจเขาขายเปนเอกสารความลับของลูกคา  ซ่ึงสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนมีหนาท่ีตองรักษา

ความลับตามกฎหมายเฉพาะของประเทศท่ีถูกรองขอ โดยการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติความรวมมือ

ระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา ฯ กําหนดให  “ในกรณีไดรับคํารองขอความชวยเหลือจากตางประเทศ

ใหคน ยึด และสงมอบสิ่งของตามมาตรา 23  แหงพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่อง

ทางอาญา พ.ศ. 2535 หากคํารองขอดังกลาวเปนเรื่องเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และเปนการคนหรือยึดเพ่ือตรวจพบเอกสาร

ทางการเงินหรือเอกสารอันเปนความลับของลูกคาของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนหรือผูอ่ืนท่ี
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เก่ียวของ ใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อัน

เก่ียวกับการคนหรือยึดมาใชบังคับโดยอนุโลม”  

 ประเด็นเรื่องอํานาจในการตรวจสอบและจัดสงขอมูลทางการเงิน  

  ในกรณีท่ีคํารองขอเปนเรื่องท่ีกระทบถึงความลับของลูกคาสถาบันการเงิน ควรบัญญัติ

ใหเปนอํานาจของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ซ่ึงเปนหนวยขาวกรองทางการเงินและ

เปนหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง มีอํานาจหนาท่ีในการขอและใหความชวยเหลือ รวมถึงแลกเปลี่ยน

ขอมูล ขาวสารท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงินและมีอํานาจในการไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาว เปนผูพิจารณาและ

ดําเนินการตามคํารองขอ เพราะปจจุบันกฎหมายกําหนดใหอํานาจในการพิจารณาดังกลาวอยู ท่ีผู

ประสานงานกลางคือสํานักงานอัยการสูงสุด จึงทําใหเกิดปญหาในการพิจารณาใหความชวยเหลือ  ดังนั้น 

ควรกําหนดใหผูประสานงานกลางสงคํารองขอมายังหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนผูพิจารณาโดยตรง 

เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการบังคับใชกฎหมายมากกวา โดยเฉพาะความรวมมือในการติดตาม

ทรัพยสินและดําเนินคดีในคดีฟอกเงิน เอกสารหรือบันทึกการเงิน เปนพยานหลักฐานท่ีมีความสําคัญมาก 

ซ่ึงโดยหลักท่ัวไป กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ัวโลก ตางกําหนดใหหนวย

ขาวกรองทางการเงิน มีอํานาจในการไดมาซ่ึงบัญชีหรือบันทึกทางการเงินของลูกคาสถาบันการเงินเพ่ือ

ตรวจสอบหรือสืบสวน ดังนั้น กรณีหากมีคํารองขอจากตางประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยจัดสงเอกสารหรือ

บันทึกดานการเงินของลูกคาสถาบันการเงิน ผูประสานงานกลางอาจสงเรื่องใหสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือพิจารณาดําเนินการ  เนื่องจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ใหอํานาจสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการเขาถึงเอกสาร

การเงินหรือบัญชีลูกคาสถาบันการเงิน โดยไมถือวาขัดตอกฎหมายวาดวยการรักษาความลับของลูกคา

สถาบันการเงิน  อีกท้ังดวยสภาพการเปนสมาชิกกลุมหนวยขาวกรองทางการเงินระหวางประเทศ  

Egmont Group ทําใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีพันธกรณีในการแลกเปลี่ยนขอมูล

เพ่ือปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

   ดังนั้น เพ่ือสรางกระบวนการใหเรื่องไดท่ีรับการรองขอไดรับการชวยเหลือโดยหนวยงาน

ท่ีมีอํานาจหนาท่ีอยางรวดเร็ว เปนการลดข้ันตอน ทําใหการชวยเหลือตรงกับความตองการและรวดเร็ว

กวาการประสานผานผูประสานงานกลาง ควรเพ่ิมเติมอํานาจดังกลาวนี้ โดยการแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 กําหนดให “กรณีคํารองขอ

ความชวยเหลือจากประเทศผูรองขอเก่ียวเนื่องกับคดีฟอกเงิน ในเรื่องการขอใหจัดสงเอกสารทางการเงิน

ของลูกคาของผูมีหนาท่ีรายงานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542              

ใหผูประสานงานกลางสงคํารองขอใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการ

ประสานงานโดยตรงกับประเทศท่ีรองขอ และเม่ือสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ดําเนินการตามคํารองขอเสร็จสิ้นแลว  ใหสงรายงานการดําเนินการใหผูประสานงานกลาง” 
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ประเด็นเรื่องการดําเนินการกับทรัพยสิน  

 ประเทศไทยไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับการแบงเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการริบ

ทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด  เนื่องจากพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศทาง

อาญา พ .ศ .  2535  มาตรา 32-35 กําหนดกระบวนการใหความชวยเหลือเก่ียวกับการยึดอายัดทรัพยสิน

ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดอาญาซ่ึงไมไดเจาะจงวาเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับความผิดทางอาญาท่ีเปน

การฟอกเงิน  และในตอนทายระบุวาทรัพยสินท่ีศาลไทยใหความรวมมือในการพิพากษาใหริบนี้ จะตก

เปนของแผนดินไทย  ไมมีนโยบายหรือกฎหมายกําหนดใหสงคืนประเทศท่ีรองขอแตอยางใด จะเห็นวา 

มาตรการการใหความชวยเหลือในการริบทรัพยตามคํารองขอของตางประเทศ ยังมีความเหลื่อมล้ําและไม

เปนธรรมดานผลประโยชนระหวางประเทศ  โดยเฉพาะทรัพยสินท่ีริบตามคํารองขอนั้นเปนทรัพยสินท่ีมา

จากการฟอกเงิน ท้ังท่ีเปนความผิดเก่ียวกับการคามนุษยและความผิดอ่ืน เนื่องจากรูปแบบของการ

กระทําความผิดฐานฟอกเงินท่ีเปนกระบวนการขามชาตินั้น ผูกระทําความผิดอาจลงมือกระทําความผิด

ซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชนอันเปนเงินผิดกฎหมายจํานวนมหาศาลจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ทําให

ประเทศนั้นเกิดความเสียหายดานเศรษฐกิจอยางมาก   และตอมาผูกระทําความผิดดําเนินการเคลื่อนยาย

เงินโดยวิธีการฟอกเงิน โดยทําดวยวิธีการใดๆ ใหเงินท้ังหมดมาอยูในอีกประเทศหนึ่ง  เพ่ือผูกระทํา

ความผิดจะไดใชเงินนั้นในประเทศนั้นอยางถูกกฎหมาย หรือสงตอไปยังประเทศอ่ืนและใชในประเทศอ่ืน

ตอไป   

  จึงเห็นวา ควรพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศทาง

อาญา พ  .ศ . 2535  โดยมีสาระสําคัญในการสงคืนทรัพยสินท่ีริบใหตามคํารองขอ กรณีท่ีประเทศผูรองขอ

พิสูจนไดวา ทรัพยสินท่ีขอใหริบนั้น เปนทรัพยสินของประเทศผูรองขอ และการท่ีประเทศไทยสงคืน

ทรัพยสินดังกลาว  ไมเปนการปฏิบัติท่ีทําใหประเทศไทยสูญเสียผลประโยชนของชาติในทางสุจริตแต

อยางใด แตจะตองกําหนดใหประเทศเจาของทรัพยสินรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการชวยเหลือ

ตางๆ โดยอาจทําความตกลงกอนดําเนินการใหความชวยเหลือ  ซ่ึงหากดําเนินการตามหลักการนี้ จะทํา

ใหเกิดความเปนธรรมในการรกัษาผลประโยชนระหวางประเทศท้ังสองและจะกอใหเกิดความสัมพันธอันดี

ระหวางกันตอไป   

 จากขอเสนอแนะใน 3 ประเด็นขางตนเปนแนวทางแกไขปญหาการติดตามเสนทางการเงินใน

ความผิดเก่ียวกับการฟอกเงินระหวางประเทศในระยะสั้น อยางไรก็ดี กฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑใน

การใหความชวยเหลือระหวางประเทศในคดีอาญามีเพียงฉบับเดียว ไดแก พระราชบัญญัติความรวมมือ

ระหวางประเทศทางอาญา พ  .ศ  .  2535  ซ่ึงมิไดระบุถึงเง่ือนไขในการชวยเหลือเรื่องการดําเนินการทาง

ทรัพยสินในความผิดฐานฟอกเงิน ซ่ึงมีหลักการท่ีแตกตางจากหลักการท่ัวไปเรื่องการริบทรัพยทางอาญา 

ดังนั้น แนวทางในระยะยาว เห็นวาควรจัดทํารางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในความผิด

เก่ียวกับการฟอกเงิน พ.ศ. ....  โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินคดี

ฟอกเงินและการดําเนินการกับทรัพยสิน ดังนี้  
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- นิยามคําวา “ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด” หมายถึง ทรัพยสินท่ี

เก่ียวกับการกระทําความผิดตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ    .ศ .

2542 

- การดําเนินการตอทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด  กําหนดใหในกรณีท่ีมีคํา

รองขอจากรัฐตางประเทศเก่ียวกับการดําเนินการตอทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

ท้ังนี้ โดยไมคํานึงถึงความผิดมูลฐานอันเปนท่ีมาของความผิดฐานฟอกเงินท่ีเกิดข้ึนในคํารองขอรัฐ

ตางประเทศ แตพิจารณาจากความผิดฐานฟอกเงินท่ีเปนความผิดปลายเหตุ ประเทศไทยอาจพิจารณาให

ความชวยเหลือ ดังนี้   

1) การตรวจสอบเสนทางการเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือระบุทรัพยสินท่ีเก่ียวกับ

การกระทําความผิดตามคํารองขอ   

2) ดําเนินกระบวนการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ  .ศ  .  2542 เพ่ือยึดหรืออายัดชั่วคราว หรือรองขอใหทรัพยสินท่ีเก่ียวกับ

การกระ ทํ าคว ามผิ ดตาม คําร อ งขอตก เป นของแผนดิ น  โ ดยขอ

พยานหลักฐานเพ่ืออางถึงการกระทําความผิดตามคํารองขอจากประเทศท่ี

รองขอเพ่ือดําเนินการดังกลาว (ในกรณีท่ีมีกระบวนการทางศาล ตอง

นําเสนอพยานหลักฐานตอศาลตามหลักกระบวนยุติธรรมของไทย)  

3) ในกรณีท่ีประเทศผูรองขอพิสูจนไดวา ทรัพยสินท่ีขอใหริบนั้น เปนทรัพยสิน

ของประเทศผูรองขอ ใหดําเนินการสงคืนทรัพยสินท่ีริบใหตามคํารองขอ  

       ท้ังนี้  เพ่ือใหความรวมมือระหวางประเทศ ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม

ตอความผิดเก่ียวกับการฟอกเงินบรรลุผล   ประเทศไทยควรกําหนดความผิดมูลฐานใหมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะ

ลดปญหาในเรื่องการไมสามารถใหความรวมมือเนื่องจากขัดกับหลัก Dual Criminality 

6.2  แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวังการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย สําหรับสถาบัน

การเงิน 

  ในดานการกํากับดูแลสถาบันการเงิน สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินควรจัดทํา

แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวังการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือให

สถาบันการเงินทุกแหงใชเปนแนวทางในการตรวจสอบและเฝาระวังการกระทําความผิดฐานคามนุษยและ

เพ่ือปองกันมิใหสถาบันการเงินถูกขบวนการคามนุษยใชเปนชองทางในการฟอกเงิน มีสาระสําคัญดังนี้  

 กําหนดบทนิยาม 

   ความผิดเก่ียวกับการคามนุษย หมายถึง ความผิดตามกฎหมายปองกันและปราบปราม

การคามนุษยและความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวของสัมพันธกับความผิดเก่ียวกับการคามนุษย ซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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   การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา หมายถึง การขยายขอบขายของ

ขอมูลเก่ียวกับลูกคาใหเพ่ิมมากข้ึนในเชิงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา ท้ังนี้ เปนไป

ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา พ.ศ. 2556 

    ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย หมายความวา ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําข้ึน

เพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมท่ีเก่ียวของหรืออาจเก่ียวของ

กับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการทํา

ธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกลาวดวย 

   การตรวจสอบเฝาระวังอยางเขมขน หมายถึง การตรวจสอบการทําธุรกรรม การ

ตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย อยางเขมขนตอ

กลุมบุคคลท่ีมีความเสี่ยงกับการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย  ไมวาจะเปนความเสี่ยงดานอาชีพ 

หรือความเสี่ยงดานพ้ืนท่ี  

 กําหนดประเภทความผิด 

 สถาบันการเงินจะตองตรวจสอบเฝาระวังอยางเขมขนตอการกระทําความผิดเก่ียวกับ

การคามนุษย  โดยตองตระหนักวาความผิดฐานคามนุษย อาจมีหลายความผิดมูลฐานท่ีเก่ียวของ ไมวาจะ

เปนความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเก่ียวกับการเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพา

ไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใครของผูอ่ืนและความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว หรือ

ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะท่ีเก่ียวกับการเปนธุระ

จัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพ่ือใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี หรือความผิดเก่ียวกับการเปนเจาของ

กิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี หรือเปนผู

ควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี  หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  หรือความผิดตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกร

อาชญากรรมขามชาติ หรือความผิดเก่ียวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เปนตน  

 กําหนดกลุมอาชีพท่ีมีความเสี่ยง  

   สถาบันการเงินจะตองดําเนินการการตรวจสอบเฝาระวังอยางเขมขนในการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับการคามนุษยผานบทบาทและหนาท่ีของสถาบันการเงินตามกฎหมายปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน โดยกลุมเปาหมายท่ีตองเฝาระวังเปนพิเศษ ไดแก บุคคล กลุมบุคคล นิติบุคคล 

(ท้ังท่ีเปนบุคคลสัญชาติไทยและตางประเทศ) ท่ีปรากฏขอมูลดานอาชีพท่ีมีความเสี่ยงสูงตามประกาศ

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง แนวทางการกําหนดปจจัยเพ่ือพิจารณาความเสี่ยง

ของลูกคาเก่ียวกับอาชีพ และอาชีพในภาคธุรกิจท่ีตองเฝาระวังเพ่ิมเติมเปนพิเศษตามท่ีปรากฏในแนว

ปฏิบัตินี้  
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 กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย/พ้ืนท่ีเสี่ยง 

  พ้ืนท่ีเปาหมายหรือพ้ืนท่ีเสี่ยงของการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษยขามชาติ

และการฟอกเงินท่ีตองตรวจสอบเฝาระวังอยางเขมขน ไดแก จังหวัดท่ีมีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน 

31 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 

ชุมพร ระนอง พะเยา นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก หนองคาย บึงกาฬ เลย นครพนม มุกดาหาร 

อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย สระแกว จันทบุรี ตราด สงขลา นราธิวาส ยะลา 

สตูล 

แนวทางการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

  การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ใหสถาบันการเงินท่ีมีสาขาดําเนินการอยูใน

พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการคามนุษยใน 31 จังหวัด  พิจารณาการทําธุรกรรมของกลุมเปาหมายท่ีตองเฝา

ระวังการกระทําความผิดเปนพิเศษท่ีมีขอมูลปรากฏวาเปนอาชีพท่ีมีความเสี่ยงสูงตามประกาศสํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง แนวทางการกําหนดปจจัยเพ่ือพิจารณาความเสี่ยงของลูกคา

เก่ียวกับอาชีพ ซ่ึงตามประกาศดังกลาวอาชีพท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงกับความผิดฐานคามนุษย ไดแก 

อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ อาชีพท่ีเก่ียวของกับขบวนการนําพา

เหยื่อท้ังในประเทศและประเทศเพ่ือนบาน ไดแก อาชีพบริษัทหรือนายหนาจัดหางาน ซ่ึงเก่ียวของกับการ

รับคนเขามาทํางานจากตางประเทศหรือสงคนไปทํางานในตางประเทศ และอาชีพธุรกิจนําเท่ียว บริษัท

ทัวร สวนอาชีพท่ีเปนชองทางในการฟอกเงินโดยเฉพาะพ้ืนท่ีบริเวณชายได ไดแก อาชีพรับแลกเปลี่ยน

เงินตราท้ังนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา อาชีพท่ีใหบริการโอนและรับโอนมูลคาเงินท้ังภายในประเทศและ

ขามประเทศซ่ึงไมใชสถาบันการเงิน นอกจากนั้น ตองพิจารณาเพ่ิมเติมถึงภาคธุรกิจท่ีตองเฝาระวังเปน

พิเศษ เชน ภาคบันเทิง ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ ภาคเหมืองแร ภาคการประมง ธุรกิจโรงแรม 

ภัตตาคาร รานอาหาร  ธุรกิจกอสราง ธุรกิจโรงงานสิ่งทอ ธุรกิจคาปลีก ภาคการทําเหมืองแรและการ

ประมง  ใหสถาบันการเงินใชดุลพินิจอยางเขมขนเพ่ือพิจารณาวาการทําธุรกรรมดังกลาวเปนธุรกรรมท่ี

เขาขายเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม หากเขาขายใหรายงานเปนธุรกรรมสงสัยและรายงาน

อยางมีคุณภาพตอสํานักงาน ปปง.    

การตรวจสอบเพ่ือรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

   หลังจากท่ีพบเบื้องตนวา ลูกคามีการทําธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวของกับความผิดเก่ียวกับ

การคามนุษย  ผูสถาบันการเงินตองกําหนดกระบวนการใหบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา  สามารถตรวจสอบและแสวงหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับลูกคาอยางกวางขวาง  ไม

จําเปนตองตรวจสอบเฉพาะขอมูลการดําเนินความสัมพันธกับผูมีหนาท่ีรายงานเทานั้น อาจพ่ึงพาขอมูล

สาธารณะอ่ืนหรือขอมูลจากสถาบันการเงินอ่ืนๆ ท่ีสามารถใหขอมูลได ท้ังนี้ แนวทางในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง อาจพิจารณาตรวจสอบขอมูลการเสนทางการโอนเงิน ตัวอยางเชน 
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- ตรวจสอบขอมูลผูท่ีทําธุรกรรมกับลูกคาในยอดจํานวนเงินมูลคาสูง วาผูทํา

ธุรกรรมดังกลาวอยูในพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเสี่ยงตอการกระทําความผิดฐานคามนุษยหรือไม เชน 

อยูในกลุมประเทศท่ีถูกจัดอันดับใหอยูในบัญชีกลุมท่ี 3 (Tier 3) ตาม Trafficking in Persons Report 

2015 หรือ TIP Report  หรือไม  

- ตรวจสอบขอมูลการทําธุรกรรมของลูกคาวา มีการโอนเงินไปยังบัญชีท่ีอยูใน

พ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงสูงตอการกระทําความผิดฐานคามนุษยหรือไม    

- ตรวจสอบขอมูลการทําธุรกรรมของลูกคาวา มีการถอนและเบิกเงินสดระหวาง

บัญชีในจํานวนหลายครั้งจนผิดปกติในสาขาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติหรือไม  

- ตรวจสอบการทําธุรกรรมหลายทอดของลูกคาและผูท่ีทําธุรกรรมกับลูกคา 

โดยเฉพาะเม่ือพบวา มีการโอนมูลคาเงินจํานวนมากถึงลูกคาและลูกคาโอนตอไปยังบุคคล  /นิติบุคคลอ่ืน

ในจํานวนท่ีใกลเคียงกัน และบัญชีปลายทางไดถอนเงินออกไป ณ พ้ืนท่ี/ประเทศท่ีมีความเสี่ยงตอการ

กระทําความผิดฐานคามนุษยหรือไม    

  ขอพิจารณาเพ่ิมเติมในการสงรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

   การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  นอกจากการรายงานเนื่องจากพบวาเปน

ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ 

หรือเปนธุรกรรมท่ีเก่ียวของหรืออาจเก่ียวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย  ยังหมายรวมถึงกรณีการรายงานเรื่องตอไปนี้ดวย 

- เม่ือพบวา พฤติการณในการขอสรางความสัมพันธทางธุรกิจของลูกคา มีความ

ผิดปกติอันอาจเก่ียวของกับหลักการเบื้องตนของการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและมีผลการ

ประเมินความเสี่ยงในระดับสูงถึงข้ันท่ีผูมีหนาท่ีรายงานธุรกรรมพิจารณาปฏิเสธการสรางความสัมพันธ

และเห็นควรแจงตอสํานักงาน ปปง.  

- เม่ือตรวจสอบในข้ันตอนการระบุตัวตน หรือข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง

อยางตอเนื่อง พบวา ลูกคาหรือบุคคลท่ีทําธุรกรรมแบบครั้งคราว มีขอมูลตรงกับรายชื่อท่ีกฎหมาย

กําหนดใหตรวจสอบ 

- เม่ือตรวจสอบในข้ันตอนการตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการ

ทําธุรกรรมหรือการดําเนินความสัมพันธ พบวา ลูกคามีความเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติมากและอาจเก่ียวของ

กับพฤติการณตามหลักการเบื้องตนของการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย นอกจากผูมีหนาท่ี

รายงานธุรกรรมจะปรับปรุงความเสี่ยงของลูกคาไปสูระดับสูงหรือพิจารณายุติความสัมพันธแลว อาจ

พิจารณารายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงานไดดวย 
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การกําหนดข้ันตอนการกลั่นกรองกอนสงรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

   ใหสถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางในการรางานธุรกรรมและธุรกรรม

ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามแนวปฏิบัติของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกําหนดข้ันตอน

ในการตรวจสอบและตรวจอีกครั้งเพ่ือใหม่ันใจวาเปนพฤติการณท่ีนาจะเขาขายการรายงานตอสํานักงาน 

ปปง. โดยเฉพาะอยางยิ่งในความผิดท่ีเก่ียวกับการคามนุษยในกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตาม

แนวปฏิบัตินี้ โดยตองกําหนดหลักการในการตรวจสอบขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือยืนยันวามีเหตุอันควรสงสัย

เพียงพอท่ีจะรายงาน กลาวคือ ในการพิจารณาวาจะสงรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ผูมีหนาท่ี

รายงานควรมีข้ันตอนในการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมและผูทําธุรกรรม ซ่ึงอยางนอย ผูมี

หนาท่ีรายงานควรมีรายงานขอเท็จจริงอันเปนเหจุผลประกอบการพิจารณาวา เหตุจึงทําใหเชื่อวาธุรกรรม

ดังกลาวเปนไปธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยท่ีตองถูกรายงาน และเพ่ือใหการรายงานธุรกรรมเปนรายงาน

ธุรกรรมท่ีมีคุณภาพและมีประโยชนตอการสอบสวนติดตามเสนทางการเงินและตรวจสอบการฟอกเงิน  

สถาบันการเงินตองกําหนดใหผูบริหารท่ีมีอํานาจซ่ึงอาจมอบอํานาจชวงหรือไมก็ตาม เปนผูอนุมัติการสง

รายงานธุรกรรมและขอมูลการรายงานธุรกรรม  รวมถึงอนุมัติขอเท็จจริงท่ีระบุในรายงานดวย   

 กําหนดแนวทางการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาท่ีมีความเสี่ยงสูง  

   ในการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา สถาบันการเงินตองพิจารณาจากปจจัยดาน

อาชีพตามประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง แนวทางการกําหนดปจจัยเพ่ือ

พิจารณาความเสี่ยงของลูกคาเก่ียวกับอาชีพ สถาบันการเงินตองตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับลูกคาเพ่ือทราบ

วาลูกคาแตละรายมีปจจัยความเสี่ยงในระดับสูงหรือไม  โดยตองทราบขอมูลเก่ียวกับอาชีพอันเปน

แหลงท่ีมาของเงินหรือรายไดของลูกคา ในกรณีท่ีสถาบันการเงินพบวาลูกคาประกอบอาชีพท่ีกําหนดไวใน

ประกาศฯ อาจพิจารณาไดวาลูกคาดังกลาวมีปจจัยความเสี่ยงระดับสูงอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ 

สถาบันการเงินอาจพิจารณาปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับ

ลูกคาและรายงานเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยก็ได ถือเปนการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ

ภายในองคกรของสถาบันการเงิน  

   ท้ังนี้ การดําเนินธุรกรรมของสถาบันการเงินตามแนวปฏิบัตินี้ สถาบันการเงินจะตอง

ดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงสําหรับกลุมลูกคาท่ีมีความเสี่ยงสูงคือ การเพ่ิมระดับ

ความเขมขนในข้ันตอนตางๆ ตั้งแตข้ันตอนการระบุตัวตน ข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง ข้ันตอนการ

ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรม จนถึงข้ันตอนการทบทวนขอมูลของลูกคา โดยให

สถาบันการเงินตองกําหนดนโยบายหรือมาตรการหรือหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา พ.ศ. 2556 และ

ประกาศท่ีเก่ียวของ   
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  การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกคาท่ีมีความเสี่ยงสูง      

   ในการกําหนดมาตรการสําหรับข้ันตอนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การ

ทําธุรกรรมหรือการดําเนินความสัมพันธอยางเขมขนกับลูกคาท่ีเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงเก่ียวกับความผิด

ฐานคามนุษย  สถาบันการเงินตองกําหนดวิธีการหรือลักษณะการตรวจสอบท่ีชัดเจนและมีความเขมขน

กวาการมาตรการตรวจสอบสําหรับลูกคาท่ีมีความเสี่ยงต่ํากวา โดยตองคํานึงถึงรูปแบบหรือลักษณะของ

ความสัมพันธทางธุรกิจของลูกคากับสถาบันการเงินดวย ซ่ึงอยางนอยควรพิจาณาถึงแนวทางดังตอไปนี้ 

โดยอาจพิจารณาดําเนินการทุกขอหรือเลือกเฉพาะขอท่ีเหมาะสมกับรูปแบบความสัมพันธทางธุรกิจท่ี

สามารถดําเนินการไดจริง  

1) การกําหนดระบบการกลั่นกรอง ตรวจสอบและตรวจทานขอมูลท่ีเขมขนกวา

ลูกคากลุมอ่ืน หรือ 

2) การกําหนดระยะเวลาในการทบทวนขอมูลท่ีสั้นหรือถ่ีกวาลูกคากลุมอ่ืน หรือ 

3) การกําหนดระบบการอนุมัติรายงานการสรุปผลวิเคราะห ขอเท็จจริง หรือ

การประเมินผลขอมูล ท่ีเขมขนหรือซับซอนกวาลูกคากลุมอ่ืน และกําหนดใหผูบริหารระดับสูงท่ีมีอํานาจ 

เปนผูอนุมัติผลลัพธสําหรับลูกคากลุมนี้เสมอ หรือ 

4) การตรวจสอบและทบทวนขอมูลการระบุตัวตนท่ีเขมขนกวาลูกคากลุมอ่ืน 

โดยเฉพาะ ในเรื่องแหลงรายได ท่ีมาของเงินและทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการดําเนินความสัมพันธทาง

ธุรกิจระหวางลูกคากับสถาบันการเงิน เรื่องผูรับประโยชนท่ีแทจริงของลูกคา และกรณีท่ีลูกคามีความ

เสี่ยงสูงเนื่องมาจากการมีสถานภาพทางการเมือง ควรตรวจสอบการพนสภาพหรือการคงอยูของ

สถานภาพทางการเมืองของลูกคา  

 

6.3  การตรวจสอบปองกันการใชระบบธนาคารใตดิน  

   ในกรณีการฟอกเงินโดยใชระบบธนาคารใตดิน  แนนอนวาจะตองมีการนําตราสารทาง

การเงินออกไปนอกประเทศเพ่ือไปเรียกใหชําระเงินปลายทางใหไดเสียกอน และธนาคารใตดินปลายทาง

จะตองรับภาระในการออกเงินชําระแกผูถือตราสารเสียกอน แลวจึงจะไดรับการชําระเงินท่ีตนเองไดเสีย

ไป โดยวิธีการชําระเงิน อาจเปนการสงเงินไปใหธนาคารใตดินปลายทางในภายหลัง (ซ่ึงอาจเปนราน

แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ หรือธุรกิจในลักษณะเดียวกัน) โดยใชวิธีโอนเงินผานธนาคารพาณิชยหรือ

วิธีการนําเงินตราออกนอกประเทศอ่ืนๆ ท่ีถูกตองตามกฎหมายและนําไปเขาบัญชีของธนาคารใตดิน

ปลายทางโดยตรง  หรือใชวิธีใหมีการหักกลบลบหนี้โดยสรางการทําธุรกรรมเก่ียวกับการชําระราคาในสิ่ง

อ่ืนท่ีไมใชการโอนเงินผานธนาคารพาณิชย เชน มีการสงสินคาท่ีมีมูลคาเทากับมูลคาของจํานวนเงินท่ี

ธนาคารใตดินปลายทางท่ีไดจายไป เชน ทองคํา อัญมณี ฯลฯ  หรือทําธุรกรรมเก่ียวกับการซ้ือขายสินคา

แตมีการตบแตงบัญชีใหผิดจากความเปนจริงเพ่ือไปหักกลบลบหนี้เกาท่ีมีอยูเดิม   
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 ปญหาของประเทศไทยคือกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันเก่ียวกับการควบคุมการเคลื่อนยาย

เงินตราคือ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 

2469   สามารถบังคับไดเพียงธุรกรรมเงินสดหรือเงินตราหรือหลักทรัพยท่ีใชในการชําระหนี้ไดตาม

กฎหมายเทานั้น และแมควบคุมการทําธุรกรรมเก่ียวกับการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราในสถาบันการเงิน

ตางๆ ได แตก็ไมมีมาตรการท่ีบังคับหรือจัดการเงินตราหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวกับกระบวนการนําเงินตรา

ออกนอกประเทศอยางผิดกฎหมายได  สวนมาตรการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เปนมาตรการท่ีสามารถเขาไปควบคุมมิใหมีการธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวของกับ

การฟอกเงินในสถาบันการเงิน โดยมาตรการตามพระราชบัญญัตินี้ไดแก การเรียกใหสถาบันการเงินท่ีมี

ความนาสงสัยวาจะกระทําการฟอกเงินหรือเก่ียวของกับการฟอกเงินมาสอบถามเพ่ือตรวจสอบวาธุรกรรม

ท่ีกระทําในสถาบันการเงินแตละรายการเก่ียวของกับการฟอกเงินหรือไม มาตรการในการเรียกใหสถาบัน

การเงินระงับการทําธุรกรรมท่ีเปนการฟอกเงินตามมาตรา 34 และมาตรการในการบังคับเอากับทรัพยสิน

ทางแพง ซ่ึงไดแก การยึดอายัดและริบทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําผิด  แตการใชระบบธนาคารใตดิน

เปนรูปแบบของการเคลื่อนยายเงินระหวางประเทศท่ีหลีกเลี่ยงการรายงานธุรกรรมทางการเงินในตัวเอง

อยูแลวเพราะไมไดกระทําผานสถาบันการเงินในระบบ และก็ไมใชการขนเงินตราขามประเทศในอันท่ีจะ

เปนของท่ีสามารถตรวจสอบได ณ ดานศุลกากร  

   วิธีปองกันการใชระบบธนาคารใตดินในการฟอกเงิน จึงมุงเนนการใชมาตรการควบคุม

การลักลอบนําเงินตราออกนอกประเทศ ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยน

เงิน พ.ศ. 2485  มาตรา 8 ทวิ ท่ีกําหนดใหเงินตราเปน “ของ” ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469   

โดยการสงหรือนํา หรือพยายามสงหรือนํา หรือชวยเหลือหรือเก่ียวของดวยประการใด 0ๆ  ในการสงหรือนํา

เงินตรา เงินตราตางประเทศ ธนาคารบัตรตางประเทศ หรือหลักทรัพยไมวาของไทยหรือตางประเทศ

ออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย โดยฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือ

คําสั่งท่ีออกตามความในมาตรานี้ ไมวาจะกระทําดวยวิธีใด ๆ ใหถือวาเปนการสงหรือนําของตองจํากัด

ออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทยอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และใหนําบท

กฎหมายวาดวยศุลกากรและอํานาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายวาดวยการนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีวา

ดวยการตรวจของและปองกันลักลอบหนีศุลกากร การตรวจคน การยึดและริบของ หรือการจับกุม

ผูกระทําผิด การแสดงเท็จ และการฟองรองมาใชบังคับแกการกระทําดังกลาวรวมท้ังบุคคลและสิ่งของท่ี

เก่ียวของ แตอยางไรก็ดี มาตรา 8 ทวิ ยังไมครอบคลุมไปถึงตราสารทางการเงินในรูปแบบตางๆ ทําให

เจาหนาท่ีศุลกากรมีอํานาจในการตรวจและยึดเฉพาะเงินตราท่ีผูถือไมสําแดงตอเจาหนาท่ีศุลกากรตาม

กฎหมาย นอกจากนั้น เจาหนาท่ีศุลกากรยังไมมีอํานาจสืบสวนเงินตราท่ีเจาของทําการสําแดงตาม

กระบวนการของกฎหมายอยางถูกตอง ดังนั้น หากพบบุคคลท่ีถือเงินตรามาเปนจํานวนมากทําการสําแดง

ตอเจาหนาท่ีศุลกากรตามหลักเกณฑ เจาหนาท่ีศุลกากรก็ไมมีอํานาจตามกฎหมาย ในการกักตัวหรือยึด

เงินตราดังกลาวไวชั่วคราวแตประการใด  จึงมีขอเสนอแนะแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
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- แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 บทบัญญัติ

กําหนดให  “ตราสารทางการเงิน” เปนของตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและออกประกาศ

กระทรวงการคลังกําหนดวงเงินในการถือตราสารทางการเงินเขามาในราชอาณาจักรไทยและออกนอก

ราชอาณาจักรไทย เชนเดียวกับการกําหนดวงเงินของเงินตรา   

- แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469   กําหนดใหเจาหนาท่ีศุลกากรมี

อํานาจในการสอบถาม ขอขอมูล และตรวจสอบเบื้องตน เก่ียวกับการถือเงินตราหรือตราสารทางการเงิน

เขาหรือออกนอกประเทศ เพ่ือวัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินได และมีอํานาจใน

การกักเงินตราหรือตราสารทางการเงินท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเก่ียวของกับการฟอกเงินและแจงให

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบเพ่ือสงเจาหนาท่ีมาดําเนินการตรวจสอบอยางเรงดวน

ตอไป   

- แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2452 ให

พนักงานเจาหนาท่ีศุลกากรผูใดไดรับแจงรายการเก่ียวกับการนําเงินตราตามกฎหมายควบคุมการ

แลกเปลี่ยนเงิน เขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร อันมีมูลคาเกินกวาท่ีคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินกําหนด ใหพนักงานเจาหนาท่ีศุลกากรดังกลาวรวบรวมขอมูลและจัดสงขอมูลท่ี

ไดรับแจงนั้นไปยังสํานักงาน ปปง. โดยสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะตองมีการเก็บ

บันทึกขอมูลท่ีไดรับการรายงานจากเจาหนาท่ีศุลกากร และในกรณีท่ีพบเหตุอันควรสงสัยวาการถือ

เงินตราหรือตราสารทางการเงินผานแดนท่ีเก่ียวของหรืออาจเก่ียวของกับการฟอกเงิน ใหดําเนินการ

สืบสวนสอบสวนขยายผลเพ่ือดําเนินคดีและติดตามเสนทางการเงินตามอํานาจหนาท่ีตอไป  
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 

โครงการ การติดตามเสนทางการเงินของขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

 

สวนที่  1  บทนํา  

 

1. ท่ีมาและความสําคัญ 

 

   สถานการณการคามนุษยในประเทศไทยนั้น ประเทศไทยมีสถานะถูกใชเปนประเทศตนทางคือ          

มีการแสวงหาประโยชนจากเหยื่อการคามนุษยท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เปนประเทศปลายทาง

คือ มีการแสวงหาประโยชนจากเหยื่อการคามนุษยท่ีมาจากตางประเทศ และเปนประเทศทางผานคือ ใช

เปนทางผานเพ่ือสงเหยื่อการคามนุษยออกไปยังประเทศอ่ืน และจากรายงานเผยแพรรายงานประจําป

เรื่อง สถานการณการคามนุษยป 2557 (Trafficking in Persons Report 2014 หรือ TIP Report) ของ

กระทรวงการตางประเทศ สหรัฐอเมริกา ประเทศไทยถูกลดอันดับจากบัญชีกลุมท่ี 2 ซ่ึงตองจับตามอง 

(Tier 2 Watch List) ลงมาอยูในบัญชีกลุมท่ี 3 (Tier 3) ซ่ึงเปนกลุมประเทศท่ีมีสถานการณคามนุษย

ระดับเลวรายท่ีสุด เชนเดียวกันกับอีก 22 ประเทศ คือ แอลจีเรีย, แอฟริกากลาง, คองโก, คิวบา, อิเควทอเรียล กินี, 

เอริเทรีย, แกมเบีย, กินี-บิซเซา, อิหราน, เกาหลีเหนือ, คูเวต, ลิเบีย, มาเลเซีย, มอริเตเนีย, ปาปว นิวกินี, 

รัสเซีย, ซาอุดิอาระเบีย, ซีเรีย, อุซเบกิซสถาน, เยเมน, เวเนซุเอลา, ซิมบับเว   

 แมวาประเทศไทยจะใหความสําคัญกับปญหาการคามนุษยมากข้ึน มีการดําเนินการเพ่ือปองกัน

ปราบปรามและแกไขปญหาการคามนุษยอยางจริงจัง ดวยตระหนักวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยาง

รายแรง มีการพัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรการและกลไกในการดําเนินการเพ่ือการปองกันปราบปราม 

และแกไขปญหาดังกลาวมาอยางตอเนื่อง แตอยางไรก็ดี ปญหาการคามนุษยก็ยังไมหมดไปหรือมีแนวโนม

ท่ีจะลดลงแตประการใด ดวยเหตุท่ีรูปแบบของการกระทําความผิดมีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมขาม

ชาติ ยากตอการปราบปราม โดยเฉพาะการสืบสวนไปถึงตัวผูบงการ จึงไดมีแนวคิดในการนํามาตรการ

ทางแพงตามกฎหมายฟอกเงินมาใชเพ่ือสกัดก้ันเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนจากการกระทําความผิด 

เพ่ือตัดวงจรอาชญากรรม โดยการยึดอายัดและการรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รวมถึงการใช

มาตรการกํากับควบคุมสถาบันการเงินและผูมีหนาท่ีรายงาน เพ่ือนําไปสูการเชื่อมโยงขอมูลธุรกรรม

การเงินและการวิเคราะหตรวจสอบรองรอยทางการเงิน  โดยการกําหนดใหความผิดเก่ียวกับการคา

มนุษยเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน  ซ่ึงตามมาตรฐานสากลวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธ  

(International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of 

Terrorism & Proliferation) ไดกําหนดใหสถาบันการเงินมีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควร

สงสัยตอหนวยงานขาวกรองทางการเงิน และดําเนินการอ่ืนๆ และกําหนดใหมีหนวยงานการกํากับดูแล
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และควบคุมสถาบันการเงิน โดยแตละประเทศจะตองดําเนินการใหม่ันใจวาสถาบันการเงินท้ังหลายตอง

อยูภายใตการกํากับดูแลและอยูภายใตการควบคุมดูแลอยางเพียงพอและไดนําขอแนะนํา FATF  (The 

Financial Action Task Force) ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยท่ีกําหนดใหสถาบันการเงินมีหนาท่ีหลายประการในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ท่ี

ออกตามมา เชน มีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรม เม่ือมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินเขาหลักเกณฑท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง มีหนาท่ีการจัดใหลูกคาแสดงตน การกําหนดนโยบายการรับลูกคา การบริหาร

ความเสี่ยงท่ีอาจเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคาและการดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง

เก่ียวกับลูกคา เปนตน ในสวนของการปฏิบัติการและการบังคับใชกฎหมาย สํานักงาน ปปง. ปฏิบัติหนาท่ี

ในฐานะหนวยงานบังคับใชกฎหมายและหนวยขาวกรองทางการเงิน ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางแหงชาติใน

การรับและวิเคราะหขอมูลรายงานธุรกรรมท่ีตองสงสัย และขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงิน และ

ความผิดมูลฐานท้ังหลายท่ีเก่ียวโยงกับการฟอกเงิน  รวมถึงการใหความชวยเหลือทางกฎหมายระหวาง

กันในขอบเขตท่ีกวางขวางท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ดวยความรวดเร็วและเปนไปในทางกอและสัมฤทธิ์ผลใน

เรื่องท่ีเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี และการพิจารณาคดีเก่ียวกับการฟอกเงินและ

ความผิดมูลฐานท่ีเก่ียวของและตอบสนองคํารองขอจากตางประเทศท่ีรองขอให ระบุ อายัด  ยึด และริบ

ทรัพยสินท่ีไดจากการฟอกเงิน ตลอดจนรายไดจากการฟอกเงิน และจากความผิดมูลฐาน รวมท้ังการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 ในทางปฏิบัติจากรายงานผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยของประเทศ

ไทยในป 2557 พบวา สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงานอัยการสูงสุด                

ไดบูรณาการการบังคับใชกฎหมายอยางเขมขน  โดยไดตรวจพบคดีคามนุษยท่ีเริ่มมีการสอบสวนในป 

2557  รวมท้ังสิน้ 280 คดี จําแนกเปนคดีแสวงหาประโยชนทางเพศ 222 คดี แรงงาน 47 คดี และนําคน

มาขอทาน 11 คดี  ในชวงป 2557  มีจําเลย 155 คน ถูกศาลพิพากษาในความผิดฐานคามนุษย                   

จํานวน 104 คน  แตการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินกับความผิดเก่ียวกับการคามนุษยกลับไมสามารถ

ขยายผลเพ่ือดําเนินการกับทรัพยสินของเครือขายขบวนการคามนุษยได  พิจารณาจากสถิติมูลคา

ทรัพยสินท่ีศาลสั่งใหตกเปนของแผนดินตั้งแตเริ่มมีการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินคือ พ.ศ. 2543 จนถึง

พ.ศ. 2556  พบวามีการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดในมูลฐานท่ี 2 ในความผิดเก่ียวกับเพศตาม

ประมวลกฎหมายอาญาฯ ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการ         

คาหญิงและเด็กฯ0 ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี หรือความผิด

เก่ียวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณีฯเพียง 20 คดี จํานวน 95,106,989.18 บาท  และมีการ

ดําเนินการสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินในความผิดฐานคามนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษยเพียง 9 เรื่องและมีมูลคาทรัพยสินท่ียึดอายัดเปนจํานวน 45,541,676 บาท  โดยในป 2556 

มีการดําเนินการยึดอายัดทรัพยสิน จํานวน 2 คดี เทานั้น เปนการยืนยันขอเท็จจริงวาไมสามารถใชบังคับ

กฎหมายฟอกเงินเพ่ือดําเนินการกับผูกระทําความผิดท่ีเปนองคกรอาชญากรรมหรือขบวนการคามนุษย
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ขนาดใหญได สาเหตุหนึ่งมาจากขาดการประสานงานของหนวยงาน ทําใหสํานักงาน ปปง. ไมไดรับเรื่อง

และขอมูลเก่ียวกับคดี จึงขาดความเชื่อมโยงไปสูการบังคับใชกฎหมายฟอกเงิน รวมถึงขาดแนวทางปฏิบัติ

ท่ีชัดเจน ทําใหการใชมาตรการฟอกเงินกับความผิดฐานคามนุษยทําไดไมเต็มท่ี   

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมุงศึกษาวิเคราะหเสนทางการเงินของธุรกิจหรือเครือขายขบวนการคา

ผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และเสนอแนวทางและข้ันตอนท่ีชัดเจนในการบังคับใชกฎหมาย

ฟอกเงินระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ แนวทางการติดตามตรวจสอบเสนทางการเงินของขบวนการ

ดังกลาว และการควบคุมดูแลการทําธุรกรรมทางการเงินของสถาบันการเงิน เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมาย

ฟอกเงินมีประสิทธิภาพและสามารถขยายผลไปสูการปราบปรามขบวนการคามนุษย   

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1) วิเคราะหรูปแบบการกระทําความผิดและการฟอกเงินและเสนทางการเงินในขบวนการคาผูหญิง

และเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

2) วิเคราะหปญหาการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินกับความผิดเก่ียวกับการคามนุษย   

3) วิเคราะหแนวทางการติดตามเสนทางการเงินของขบวนการคามนุษย ตั้งแตประเด็นของความผิด

ฐานมูลฐาน ความเก่ียวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน 

ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด การตรวจสอบทรัพยสินและการทําธุรกรรม และการ

ตรวจสอบขอมูลทางการเงิน 

4) วิเคราะหแนวทางการกํากับดูแลสถาบันการเงินของประเทศไทย เพ่ือปองกันการถูกใชเปน

ชองทางในการทําธุรกรรมและการฟอกเงินในขบวนการคามนุษย 

 

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย   

 

ขอบเขตดานเนื้อหา 

   การวิจัยมีขอบเขตครอบคลุมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการติดตามเสนทางการเงินของ

ขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  โดยมุงศึกษาปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. 2542 เปนสําคัญ โดยการศึกษาวิจัยมุงวิเคราะหเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลดานการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (International 

Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & 

Proliferation)  เพ่ือใหการกําหนดแนวทางในการติดตามเสนทางการเงินในขบวนการคามนุษยเปนไป

ตามหลักสากล  
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ขอบเขตดานประชากร 

  ประชากรในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย บุคคลผูเกี่ยวของกับการบังคับใช

กฎหมายและมาตรการเพื่อติดตามเสนทางการเงินของขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุม

แมน้ําโขง  

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

ทําการศึกษากลุมประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประกอบดวย 

1) รวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาและทบทวน

วรรณกรรมตาง ๆ และการวิเคราะหขอมูลเอกสารท่ีเก่ียวของ จากหนังสือ งานวิจัย ตัวบทกฎหมาย ตํารา 

วารสาร บทความท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมตลอดถึงขอมูลจากเครือขายอินเตอรเน็ต 

ในประเด็นท่ีเก่ียวกับ 

- รูปแบบการกระทําความผิดและการฟอกเงินและเสนทางการเงินของขบวนการ           

คาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

- การบังคับใชกฎหมายฟอกเงินกับความผิดฐานคามนุษย 

- มาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (AML/CFT)  

- การตรวจสอบและติดตามรองรอยทางการเงินผานหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 

- ระบบตรวจสอบและปองกันโดยผูมีหนาท่ีรายงาน  

- การดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด   

- ความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามและตรวจสอบเสนทางการเงินของขบวน

การคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  

2) การสัมภาษณเจาะลึก (In-depth interview) 

   โดยมีผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant)  เปนบุคคลผูเกี่ยวของกับการบังคับใช

กฎหมายและมาตรการเพื่อติดตามเสนทางการเงินของขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาค             

ลุมแมน้ําโขง  

ประชากรสัมภาษณ 

   หนวยงานภาครัฐ 

- สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

- ศูนยตอตานการคามนุษยระหวางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด 
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- กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย 

- กองบัญชาการตํารวจตรวจคนเขาเมือง 

- กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

ประเด็นสัมภาษณ 

1. ขอเท็จจริงเก่ียวกับรูปแบบการกระทําความผิดและการฟอกเงิน และเสนทางการเงิน

ของขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

2. ปญหาและอุปสรรคการบังคับใชกฎหมายกับความผิดฐานคามนุษย โดยเฉพาะ

ผูหญิงและเด็ก  

3. ปญหาการดําเนินการกับทรัพยสินและการตรวจสอบรองรอยการเงินในความผิด

เก่ียวกับการคามนุษย โดยเฉพาะการคาผูหญิงและเด็ก  

4. ความรวมมือระหวางประเทศในการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะดานการติดตาม

และตรวจสอบเสนทางการเงินในขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

5. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายกับความผิดฐาน         

คามนุษย  

 

5. แผนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลา (เดือนท่ี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ศึกษา ทบทวนและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของ          

สงมอบงานงวดท่ี 1 รายงานการศึกษาข้ันตน         

ดําเนินการสัมภาษณสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูลสําคัญ         

ศึกษาและวิเคราะหขอมูล         

สงมอบงานงวดท่ี 2  รายงานความกาวหนา         

วิเคราะหขอมูลเชิงลึกและจัดทําขอเสนอแนะงานวิจัย         

สงมอบงานงวดท่ี 3  รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ         

 

6. แผนการถายทอดผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 

1) หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําผลวิจัยไปเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือเชื่อมโยงมาสูการบังคับใช

กฎหมายฟอกเงินเพ่ือดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดของเครือขาย

องคกรอาชญากรรม 



6 
 

2) TIJ และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําผลจากการศึกษาวิจัยไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนและผลักดันไปสูการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม 

 

7.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1) ผลการศึกษาวิจัยจะนําไปสูการปองกันและปราบปรามความผิดเก่ียวกับการคามนุษย 

โดยเฉพาะการคาผูหญิง  และเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) มีแนวทางการบังคับใชกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือมุงปองกันและ

ปราบปรามการกระทําความผิด และเพ่ือประโยชนในการติดตามตรวจสอบเสนทางการเงิน

อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานสากล 

3) ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนากฎหมายและปรับปรุงระบบการบังคับใชกฎหมายของ

ประเทศไทย 

 

สวนที่ 2  สถานการณ รูปแบบการกระทําความผิดและแนวโนมการฟอกเงินในขบวนการ

คามนุษย 

 

1. ความเปนมาของการคาผูหญิงและเด็ก   

ประเด็นปญหาการคาประเวณีและสถานการณการคาผูหญิงและเด็กถือเปนเรื่องท่ีมีสวนคาบ

เก่ียวกันอยางมาก กลาวคือ ในสถานการณการคาผูหญิงและเด็กสวนมากท่ีมีการตรวจพบนั้น เหยื่อ

เหลานี้มักตกอยูภายใตการแสวงหาผลประโยชนทางดานการคาบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการคาบริการ

ทางเพศจากผูคาหรือนายจาง และแมในปจจุบันจะมีจํานวนของหญิงคาบริการ หรือสถานบริการใน

ลักษณะดังกลาวเพ่ิมมากข้ึน โดยอาจมีการกลาวอางวาผูหญิงเหลานี้มิไดถูกลักลอบ หลอกลวงนํามา               

คาบริการแตอยางใด อยางไรเสีย การท่ีขนาดของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวตามสถานบริการในรูปแบบ

เชนนี้ (sex tourism) ขยายตัวเพ่ิมออกไปอยางรวดเร็วนั้น นับเปนแรงผลักดันและเปนหนึ่งในปจจัย

สําคัญท่ีทําใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางการรับ-สงตอ-สงผาน ของธุรกิจการคาบริการทางเพศ          

ท้ังยังเปนจุดหมายท่ีดึงดูดใหกระบวนการการบังคับคาประเวณีหรือการคาผูหญิงและเด็กในประเทศไทย

ขยายวงกวางเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเรื่อยๆอีกดวย 

จากการท่ีประเทศไทยถูกมองวาเปน “เมืองหลวงแหงเซ็กซ”1 โดยท่ีตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

กิจกรรมธุรกิจการคาบริการดังกลาวถือเปนความผิดตามกฎหมายในประเทศไทยนั้น ยอมอนุมานไดวา 

นอกเหนือจากปจจัยดานการบังคับใชกฎหมายเพ่ือกําจัดหรือปราบปรามกิจกรรมดังกลาวยังไมเปนท่ีนา

1 Tarancon, 2013,  

https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/558363/Tarancon_georget

own_0076M_12079.pdf?sequence=1 

                                                           

https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/558363/Tarancon_georgetown_0076M_12079.pdf?sequence=1
https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/558363/Tarancon_georgetown_0076M_12079.pdf?sequence=1
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พอใจหรือประสบความสําเร็จเทาใดนัก ท้ังนี้อาจเปนเพราะโครงสรางทางสังคมตลอดจนเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ท่ีมิไดมีสภาพเอ้ืออํานวยใหความพยายามของท้ังภาครัฐและเอกชนวาดวยเรื่องกรณีปญหา

การคาผูหญิงและเด็กตลอดจนการคาประเวณีนั้นเปนไปอยางราบรื่นและบรรลุผล เพราะฉะนั้น 

การศึกษาดานความเปนมาและการกอเกิดอุตสาหกรรมขนาดใหญของการคาผูหญิงและเด็กและการคา

บริการในประเทศไทย ณ ขณะนี้นั้น นาจะเปนสวนเติมเต็มท่ีทําใหเราสามารถเขาใจรูปแบบและพ้ืนฐาน

ตลอดจนตนตอของปมปญหาไดดียิ่งข้ึน 

จากการศึกษาพบวาการตั้งสถานบันเทิงท่ีมีการคาบริการทางเพศรวมอยูดวยนั้นมีมาแตเดิมอยู

แลว อยางไรก็ดี เหตุการณชวงสงครามโลกครั้งท่ีสองและสงครามระหวางสหรัฐอเมริกาและเวียดนาม ถือ

เปนชวงเวลาสําคัญท่ีทําใหธุรกิจในลักษณะดังกลาวขยายตัว เติบโตข้ึนอยางมาก กลาวคือ หลังจากสิ้นสุด

สงครามโลกครั้งท่ีสองในป พ.ศ. 2488 ผูคนตางแสวงหาความบันเทิงหลังจากท่ีรัฐบาลมีประกาศใหงด

ความบันเทิงทุกชนิดเพ่ือความสงบเรียบรอยในภาวะสงคราม สงผลใหสถานบันเทิงอาทิ บาร ไนทคลับ 

เกิดการขยายตัว ตั้งแตป 2500 เปนตนมา นอกจากนั้นการเขามาของกองทหารอเมริกันนับเปนอีกหนึ่ง

ปจจัยท่ีทําใหอุตสาหกรรมการคาบริการและความบันเทิง (Rest and Recreation) นําไปสูการกอตัวข้ึน

ของสถานบันเทิงหลากหลายรูปแบบรูป อาทิเชน ไนทคลับ บารอะโกโก ในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีฐานทัพตั้งอยู 

เพ่ือใหทหารอเมริกันใชเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ การประกอบกิจการในลักษณะท่ีไดยกตัวอยางมานั้น 

มีการพบวาทหารอเมริกันใชเงินกับสิ่งท่ีกลาวมานี้ระหวางป 2507-2512 รวมเปนเงินราว 20,000 ลาน

บาท2  

อยางไรก็ดี การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเนนความเจริญเติบโตปละไมตํ่ากวา 7-8 เปอรเซ็นต

ตอเนื่องกันมาในรอบ 30 ป ไมไดทําใหโสเภณีลดลง จํานวนโสเภณีในรูปแบบตางๆกลับยิ่งเพ่ิมในอัตราสูง

กวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหลายเทา เพราะเศรษฐกิจโต แตไมไดกระจายอยางเปนธรรม 

การศึกษาของมูลนิธิเพ่ือนหญิง รายงานวาป  2500 เมืองไทยมีโสเภณี 2 หม่ืนคน ป 2527 เพ่ิมเปน 7 

แสนคน ตั้งแตป 2531 มีไมต่ํากวา 1 ลานคน คิดเฉลี่ยแลวอัตราเพ่ิมปละกวา 100 % สถิติโสเภณีของ

ทางการอาจจะต่ํากวาของมูลนิธิเอกชนแตเปนท่ียอมรับกันวา ตั้งแตใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจมากวา 30 ป

แลวท่ีจํานวนโสเภณียังคงเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ 

ตั้งแตป พ.ศ. 2513 เปนตนมา อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยเริ่มประสบปญหา 

เม่ือสงครามเวียดนามสิ้นสุดลง และเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ัวโลกใน นําไปสูสภาวะอุปทานสวนเกิน

ในภาคอุตสาหกรรมการทองเท่ียว จนทําใหเจาของกิจการตางๆ เชน สายการบิน สถานบันเทิง และ

โรงแรมตางๆ ตองนําใชกลวิธีตางๆ เพ่ือใหกิจการของตนอยูรอด เชน การใชภาพผูหญิงเปนจุดจูงใจใน

การโฆษณา การลดเวลาข้ันต่ําในการใหเชาหองพัก จากหนึ่งคืนเปนสามชั่วโมง และเก็บคาเชาหองใน

ราคาท่ีถูกลง โดยลูกคาท่ีเชาหองระยะสั้นแบบนี้มักใชหองในการรวมประเวณีกับหญิงบริการ ในขณะท่ี

2 สมร นิติทัณฑประภาส, คําบรรยายวิชาอารยธรรมอเมริกันปท่ี 1, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ :คณะศิลปศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2512), 107. http://www.smartssociety.com/file_upload/article/2-2.pdf 
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โรงแรมขนาดใหญบางแหงก็มีการแนะนําสถานท่ีท่ีมีการขายประเวณีใหกับผูมาพักเปนตน การปรับตัว

ของโรงแรมเชนนี้นับเปนการสรางโครงสรางพ้ืนฐานอุตสาหกรรมทางเพศท่ีสําคัญ โดยทําใหหญิงขาย

บริการมีสถานท่ีในการใหบริการไดสะดวกข้ึน และผูใชบริการก็สามารถเชาสถานท่ีรวมประเวณีไดในราคา

ถูกลง ในชวงนั้นกรุงเทพมีสถานบันเทิงท่ีจดทะเบียนมากกวาหนึ่งพันแหง และมากกวาครึ่งหนึ่งเปนอาบ

อบนวด อะโกโกบาร และโรงน้ําชา ซ่ึงใหบริการท่ีหลากหลายรูปแบบจนกรุงเทพถูกขนานนามวาเปน       

sex capital, erotic theme park, sexual supermarket3  

เพ่ือบรรเทาสถานการณอุปทานสวนเกินของอุตสาหกรรมทองเท่ียวของประเทศไทยท่ียังคง

ดําเนินตอไป รัฐบาลตองสงเสริมการทองเท่ียวอยางหนัก กลยุทธท่ีนํามาใชเนนการเพ่ิมจํานวน

นักทองเท่ียวใหมากข้ึน ซ่ึงนับวากลยุทธท่ีใชประสบความสําเร็จเปนอยางดีเม่ือดูจากจํานวนนักทองเท่ียว

ท่ีหลั่งไหลเขามาในประเทศไทยมีมากข้ึน และรายไดท่ีไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนจนแซงหนารายไดท่ีได

จากการสงออกสินคาเกษตรซ่ึงเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ แสดงใหเห็นวารัฐบาลใหความสําคัญ

กับอุตสาหกรรมนี้อยางมาก 

ในชวงป ค.ศ. 1975-1985 สัดสวนของนักทองเท่ียวชายตอหญิงท่ีเขามาในประเทศไทยเปลี่ยน

จาก 2 ตอ 1 เปน 3 ตอ 1 และมีการเพ่ิมจํานวนของสถานบันเทิงทางเพศอยางมากเพ่ือรองรับ

นักทองเท่ียวชายเหลานี้ โดยสถานบันเทิงเหลานี้พบไดท้ังในกรุงเทพ เชน ถนนพัฒนพงษ  ซอยธนิยะ 

ซอยคาวบอย และยานนานา เปนตน และเมืองทองเท่ียวในตางจังหวัด เชน พัทยาในจังหวัดชลบุรี และ

ปาตองในจังหวัดภูเก็ต เปนตน4 และเม่ือประกอบกับการท่ีประเทศไทย ณ ขณะนั้นยังไมไดมีความพรอม

อยางเพียงพอสําหรับการทองเท่ียวในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการทองเท่ียวทางเพศ เหตุนี้เองจึงทํา

ใหสถานบันเทิงทางเพศของประเทศไทยเปนสิ่งท่ีนักทองเท่ียวพบเห็นและจดจําไดชัดเจนท่ีสุด สงผลให

ภาพลักษณของประเทศถูกเชื่อมโยงกับการทองเท่ียวทางเพศอยางมาก ในป 1993 พจนานุกรม 

Longman ใหคํานิยามของกรุงเทพมหานครวาเปนเมืองแหงโสเภณี  ''The capital city and 

main ... and is also mentioned as a place where there are a lot of prostitutes.5 

 

1.1  สถานการณปจจุบันเกี่ยวกับการคาผูหญิงและเด็กในกลุมประเทศลุมแมน้ําโขง 

 

  หลังจากท่ีประเทศไทยถูกจับตาเก่ียวกับปญหาการคามนุษยมาโดยตลอดนั้น ลาสุดเม่ือ

วันท่ี 20 มิถุนายน 2557 กระทรวงตางประเทศสหรัฐฯไดออกแถลงรายงานสถานการณการคามนุษย

3 Askew, M. (2002). Bangkok: Place, Practice and Representation. London and New York: 

Routledge, p. 251 http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/viewFile/12012/8439  
4 Meyer, W. Beyond the mask: toward a transdisciplinary approach of selected social 

problems related to the evolution and context of international tourism in Thailand., 

Sozialwissenschaftliche Studien zu Internationalen Problemen 1988 , quoted in Askew, 2002 
5 Ibid 

                                                           

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/viewFile/12012/8439
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http://www.cabdirect.org/search.html?q=do%3A%22Sozialwissenschaftliche+Studien+zu+Internationalen+Problemen%22
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ประจําป 2557 อยางเปนทางการ (TIP Report 2014)6  ปรากฏวาประเทศไทยถูกปรับลดระดับจาก

ระดับ 2 (Tier 2 Watch List) ลงไปอยู Tier 3 ซ่ึงถือเปนระดับต่ําสุด เทียบเทากับซีเรีย ซาอุดีอาระเบีย 

เยเมน ซิมบับเว เกาหลีเหนือ คิวบา รัสเซีย โดยใหเหตุผลวาไทยไมยอมปฏิบัติตามมาตรฐานในการ

จัดการปญหาคามนุษยอยางท่ีมีการเตือนตลอด 4 ปท่ีผานมา 

  จากรายงานของเหยื่อคามนุษยชาวไทยสวนใหญท่ีไดรับการระบุอัตลักษณในชวงปท่ี

ผานมาเปนเหยื่อคามนุษยเพ่ือการคาประเวณี  สตรีและเด็กจากไทย ลาว เวียดนามและพมารวมถึงบาง

รายท่ีเดิมมีความตั้งใจหางานในธุรกิจทางเพศในประเทศไทยตกเปนเหยื่อการคามนุษย การคาเด็กเพ่ือ

ธุรกิจทางเพศซ่ึงเดิมพบแตในสถานธุรกิจท่ีโจงแจงเริ่มมีลักษณะซอนเรนมากข้ึน โดยจะพบเด็กท่ีถูกแสวง

ประโยชนในธุรกิจทางเพศในสถานอาบอบนวด บาร รานคาราโอเกะ โรงแรม และบานสวนบุคคล  เด็กท่ี

ใชบัตรประจําตัวปลอมถูกแสวงประโยชนในธุรกิจทางเพศในรานคาราโอเกะและสถานอาบอบ

นวด  องคการนอกภาครัฐภายในประเทศรายงานวา มีการใชสื่อสังคมในการแสวงหาสตรีและเด็กเพ่ือ

การคามนุษยเพ่ือธุรกิจทางเพศ  เหยื่อถูกขายเพ่ือทํางานธุรกิจทางเพศในสถานท่ีท่ีสนองตออุปสงคใน

พ้ืนท่ีและในสถานประกอบธุรกิจท่ีสนองอุปสงคดานการคาประเวณีของนักทองเท่ียวตางชาต ิ

   นอกเหนือไปกวานั้น สถานการณการคาหญิงและเด็กหญิงเขาสูธุรกิจการคาประเวณี ท้ัง

การบังคับ ลอลวง หลอกลวง กักขัง เอารัดเอาเปรียบ ยังเปนสถานการณท่ีรุนแรง ประเทศไทยถูก

ประเมินเปนประเทศท่ีถูกจับตามองเก่ียวกับเรื่องนี้เปนพิเศษ เนื่องจากจะเห็นไดวาประเทศไทยยังคงมี

สถานะเปนประเทศตนทาง ปลายทาง และทางผานของกระบวนการการคามนุษยซ่ึงรวมถึงการคาผูหญิง

และเด็ก อนึ่ง ในป 2557 มีผูเสียหายคดีคามนุษย  รวมท้ังสิ้น จํานวน  381  คน  เปนชายจํานวน 93  

คน  เปนหญิง จํานวน 288  คน  เปนคนไทย จํานวน 212  คน คนลาว จํานวน 69  คน  เมียนมา 

จํานวน 69  คน กัมพูชาจํานวน 24  คน และอ่ืนๆ จํานวน 7 คน และมีการตรวจพบวาผูเสียหายจากการ

แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี สวนใหญเปนคนไทย  ผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานสวนใหญ

เปนคนเมียนมา  ผูเสียหายจากการนําคนมาขอทานสวนใหญเปนคนกัมพูชา  และผูเสียหายสวนใหญ

ท้ังหมดนั้นมีอายุต่ํากวา 18 ป 

  ในสวนของสถิติการจับกุมคดีท่ีเก่ียวกับการคามนุษยในประเทศไทยป 2553 พบวา

ตํารวจมีการจับกุมสอบสวนไว 70 คดี มีการพิพากษาผูกระทําความผิดจริงฐานการคามนุษยจํานวน 79 

ราย สวนป 2554 มีจํานวนคดีคามนุษยท่ีตํารวจจับกุมสอบสวนท้ังสิ้น 83 คดี ในจํานวนนี้ 67 คดี เปนคดี

คาหญิงเพ่ือธุรกิจทางเพศ สวน 16 คดี เปนคดีคามนุษยดานแรงงาน แตมีผูท่ีถูกตัดสินวากระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัติการคามนุษยในชั้นศาลเพียง 67 ราย ซ่ึงตัวเลขดังกลาวต่ํากวาความเปนจริงมาก7  

6 รายงานสถานการณการคามนุษย 2557, http://thai.bangkok.usembassy.gov/tipthaireport14-

t.html 
7 สุชาดา ทวีสิทธ์ิ, 2556 , http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/newsletter/index.php/2012-11-08-03-

49-15/mnu-vol33-no4/86-vol33-no3/99-vol33-no3-03.html 
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  นอกจากนั้น ในสวนของการคาเด็ก วรางคณา มุทุมล ตัวแทนเครือขายองคกรท่ีทํางาน

ดานประชากรขามชาติดานเด็ก ยกขอมูลสถิติจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ท่ีระบุ

วาในการคามนุษย 1 พันคน จะมีเด็กท่ีอยูในกระบวนการคามนุษยถึงรอยละ 52 แบงเปนเด็กผูหญิงและ

ชาย โดยเด็กผูหญิงสวนใหญจะมาจากประเทศลาวและเด็กผูชายสวนใหญจะมาจากประเทศพมา โดย

สวนมากจะมีการแสวงหาผลประโยชนทางเพศกับเด็ก เชน การเผยแพรรูป สื่อลามกอนาจารเด็กอีกดวย8  

  ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมายและการติดตามนําตัวผูกระทําผิดมา

ลงโทษนั้น พบวาป พ.ศ. 2556  มีการดําเนินการสอบสวนคดีเก่ียวกับการคามนุษย 674 คดี (ซ่ึงถือวามี

จํานวนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2555)  มีทําการสอบสวน 306 คดี  มีการสืบสวนเพียง 80 กรณีท่ี

ตองสงสัยวามีการบังคับใชแรงงานอพยพแมจะมีรายงานวามีการคามนุษยเพ่ือเปนแรงงานเปนจํานวน

มากในประเทศไทย  อยางไรก็ดีรัฐบาลรายงานวาไดดําเนินการสอบสวนผูตองสงสัยคามนุษย 483 ราย 

ซ่ึงในจํานวนนี้เปนผูตองสงสัยคามนุษยเพ่ือการคาประเวณี 374 ราย ผูตองสงสัยคามนุษยเพ่ือไปเปน

ขอทาน 56 ราย และอีก 53 รายเปนผูตองสงสัยคามนุษยเพ่ือการบังคับใชแรงงานในรูปแบบอ่ืนๆ  โดยได

มีการพิพากษาลงโทษผูตองหาขอหาคามนุษยจํานวน 225 รายตามพระราชบัญญัติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และกฎหมายอ่ืนๆ  ผูตองหาท่ีศาลพิพากษาวากระทําผิดจริง

สวนใหญตองโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งถึงเจ็ดป โดยมี 29 รายรับโทษจําคุกเกินเจ็ดป และ 31 รายรายรับโทษ

จําคุกนอยกวาหนึ่งป  นอกจากนั้น สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดมีการดําเนินการยึด

ทรัพยสินของผูกระทําผิดดานการคามนุษยจํานวน 2 ราย โดยมีมูลคาทรัพยสินรวมกันท้ังสิ้นประมาณ

หนึ่งลานหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐ9    

   จากขอมูลในเบื้องตนท่ีไดกลาวมานั้น จะเห็นไดวาสถานการณความรุนแรงในผูหญิงและ

เด็กซ่ึงตกอยูในกระบวนการคามนุษยนั้นยังคงดําเนินอยูอยางตอเนื่องและมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน

เรื่อยๆ ท้ังนี้ หากภาครัฐและเอกชนไมสามารถหาวิธีในการดําเนินการจํากัดขอบเขต ลดความเสี่ยง และ

เขาปราบปรามอุตสาหกรรมการคามนุษยโดยเฉพาะในผูหญิงและเด็กไดแลวนั้น ประเทศไทยก็จะยังคง

เผชิญกับกรณีปญหาการคามนุษยและกอใหเกิดผลเสียอยางมากตอท้ังสังคมและในระดับประเทศได 

 

1.2  ปญหาโครงสรางทางสังคม 

  

   การคาหญิงและเด็กเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมาชานานโดยมีสาเหตุมาจากปญหาโครงสราง

ทางสังคมซ่ึงมีองคประกอบในหลายดาน คือ เศรษฐกิจ  นโยบายรัฐ และดานสังคมและวัฒนธรรม โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

8 สํานักขาวอิศรา, 2557, http://www.isranews.org/thaireform-other-news/item/35184-

registration01.html 
9 ศูนยขอมูล ICR, 2557,  http://thai.bangkok.usembassy.gov/tipthaireport14-t.html 
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  1. ปจจัยดานเศรษฐกิจ (ความยากจน) 

    จากรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงท่ีมีผลใหเกิดการคามนุษยโดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก10 พบวาความ

จําเปนทางเศรษฐกิจ หรือความยากจนเปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหหญิงและเด็กมีโอกาสตกเปนผูเสียหาย

จากการคามนุษยไดมากข้ึน เนื่องจากความยากจนทําใหคุณภาพของชีวิตต่ํา กลาวคือผูท่ียากจนจะไม

สามารถเขาถึงสิ่งท่ีอํานวยความสะดวกทางสังคมท่ีจําเปนได อาทิ การรักษาพยาบาล การมีท่ีอยูอาศัย 

และการไรสถานการศึกษา เปนตน เหลานี้ตางสงเสริมใหผูท่ียากจนกลายเปนผูไรพลัง อํานาจ ไมมีคาและ

ศักดิ์ศรีในสังคม และงายตอการถูกบังคับ ขูเข็น ลอลวง หรือ ชักจูง โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประชากรจาก

ประเทศในแถบลุมแมน้ําโขง คือ กัมพูชา และลาว มีจํานวนประชากรท่ีมีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจน 

โดยมีรายงานวาในป 2555 กัมพูชาและลาวมีจํานวนประชากรท่ีมีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจนจํานวน 

30.1 และ 27.6 เปอรเซ็นต ตามลําดับ  

   2. นโยบายรัฐ (การขาดโอกาสทางการศึกษา) 

    บันทึกขอตกลงวาดวยแนวทางการปฏิบัติรวมกันในการปองกัน ปราบปราม 

และแกไขปญหาการคามนุษย ของหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 17 จังหวัด ภาคเหนือ พ.ศ. 2550 ระบุ

วาสาเหตุสวนหนึ่งของการตกเปนเหยื่อของการคามนุษยเกิดจาก ความดอยโอกาสทางการศึกษา หรือ 

การขาดความรู ท้ังนี้รายงานการวิจัยเรื่อง กระบวนการยายถ่ินขามชาติของผูยายถ่ินท่ีตกเปนเหยื่อการ 

คามนุษย11 พบวาเหยื่อจากการคามนุษยชาวลาวสวนมากไมเคยเขาเรียนหนังสือ ท้ังนี้เนื่องมากจากเหยื่อ

สวนใหญเปนผูหลบหนีเขาเมืองมาคาแรงงานในประเทศไทยและแมรัฐจะจัดการศึกษาใหกับเด็ก

ชาวตางชาติแตในทางปฏิบัติเจาหนาท่ีผูท่ีเก่ียวของจะคัดเลือกใหเด็กท่ีมีหลักฐานทะเบียนราษฎรครบ

กอน อีกท้ังหากสําเร็จการศึกษาเด็กเหลานี้ก็ไมสามารถนําวุฒิการศึกษาหางานทําในประเทศไทยได จึง

เปนจุดออนใหถูกหลอกลวงสูขบวนการคามนุษย12 

 

 

 

10 มาตาลักษณ ออรุงโรจน. รายงานการวิจัยการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและ

กลุมเสี่ยงท่ีมีผลใหเกิดการคามนุษยโดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก, กรุงเทพมหานคร: บริษัท มิสเตอรก็อปป 

(ประเทศไทย), 2549. 

  11 พัทฐกร ศาสนะสุพินธ,ดุษฎี อายุวัฒน และมณีมัย ทองอยู. “กระบวนการยายถ่ินขามชาติของผูยายถ่ินท่ีตก

เปนเหยื่อการคามนุษย” , วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน: ฉบับสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 

เมษายน - มิถุนายน 2554. 
12 กิตติ อินทรกุล. การจัดสวัสดิการชุมชนแกเด็กท่ีติดตามครอบครัวเขามาทํางานในไทย. รายงานการศึกษา

สวนบุคคล, หลักสูตรบริหารการทูต รุนท่ี 5 , สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, 

2556. 
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   3. ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 

    3.1 คานิยมและเจตคติสังคมชายเปนใหญ 

    ปจจุบันสังคมยังคงเชื่อในคานิยมและเจตคติในเรื่องบทบาทหญิงชาย กลาวคือ

ยังใหความสําคัญกับผูชายมากกวาผูหญิงท้ังในเรื่องของบทบาททางการเมือง สังคม การทํางาน หรือ

แมแตโอกาสทางการศึกษา ผูชายนับไดวาเปนเพศท่ีมีโอกาสเขาถึงสิทธิตางๆ มากกวาผูหญิง และผูหญิง

ถูกจํากัดสิทธิตางๆ มาเปนเวลานาน เพราะเพศชายเปนผูสืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว มีรางกายท่ี

แข็งแรงกวา จึงเชื่อวาสามารถปกปองผูออนแอทางรางกาย คือ เด็กและผูหญิงได จึงเกิดแนวคิดท่ีวา

ผูชายมีอํานาจเหนือสตรี สตรีเปนวัตถุทางเพศ ผูชายจึงมีฐานะเปนผูดูแลคุมครองเด็กและสตรี แต

ขณะเดียวกันก็มีสิทธิท่ีจะใชอํานาจบังคับ ควบคุมหรือแมแตทํารายรางกายและจิตใจได อีกท้ังสังคมยัง

ยอมรับความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางเพศท่ีไมเทาเทียมนี้ สงผลใหเกิดความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจ

และสังคมของผูหญิงและทําใหผูหญิงอยูในสถานภาพท่ีเปนรองและถูกเอารัดเอาเปรียบไดงาย13  

   3.2  ทัศนคติเก่ียวกับการกตัญูรูคุณ 

    จากผลการวิจัยเรื่องกระบวนการเขาสูการคามนุษย14 พบวาปจจุบันปจจัย             

ทัศนคติเรื่องบทบาทของบุตรสาวเปนสาเหตุของการคามนุษย ความเชื่อนี้มีมาดั้งเดิมแตยังคงฝงรากลึกมา

จนถึงสมัยปจจุบันโดยเชื่อวาผูหญิงควรตอบแทนบุพการีในเชิงเศรษฐกิจจึงจะถือเปนการทดแทนบุญคุณ 

กลาวคือบุตรสาวมีหนาท่ีตองทํางานบาน และรับภาระหาเลี้ยงครอบครัวในทุกวิธี15 รวมถึงจัดหาวัตถุ

สิ่งของท่ีชวยอํานวยความสะดวกของคนในครอบครัวใหมีวิถีชีวิตท่ีสบายแมสิ่งของนั้นจะไมใชสิ่งจําเปนแต

ก็ตองจัดหามาใหเพ่ือใหดูเหมือนวาครอบครัวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน16 แมวาสถานภาพทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวโดยแทจะยากจน จึงสงผลใหผูหญิงจํานวนมากมีความกดดันและตองออกไปหา

งานทําเพ่ือหาเงินมาจุนเจือสมาชิกในครอบครัว และเกิดทัศนคติท่ีวาการขายตัวเปนการแสดงออกถึง

ความกตัญู แตในขณะเดียวกันผูชายสามารถตอบแทนบุญคุณบุพการีไดโดยการบวช17  

 

 

    13 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. โครงการ

ศึกษาเจตคติของคนไทนรุนใหมตอการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย. (รายงานการวิจัย). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

รัตนชัยการพิมพ, 2551. 
14 ศูนย วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะหศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. โครงการวิจัยเรื่องกระบวนการเขาสูการคามนุษย, 2550. 

  15 ศิบดี นพประเสริฐ. ความมั่นคงของมนุษย: การคามนุษยในไทย, จุลสารความมั่นคงศึกษา, ฉบับท่ี 84, 

กรุงเทพมหานคร: บริษัทสแควรปริ๊นซ, 2553. 
16 Swagler, Roger. (1994). Evolution and Applications of the Term Consumerism: Theme and 

Variations. The Journal of Consumer Affairs, Winter; 28(2) (1994), p. 354. 
17 มาตาลักษณ ออรุงโรจน. รายงานการวิจัยการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและ

กลุมเสี่ยงท่ีมีผลใหเกิดการคามนุษยโดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก , 2549.  

                                                           



13 
 

ก. ปจจัยเรง (Catalyst)  

    ระบบทุนนิยม (Capitalism) 

    นโยบายของรัฐไทยตั้งแตรัฐสมัยใหมในรัชกาลท่ี 5 มาจนถึงรัฐทุนนิยมใน

ปจจุบันท่ีสงเสริมการพัฒนาแบบทุนนิยมพ่ึงพา สงผลใหเกิดความไมเทาเทียมระหวางสังคมความเปน

เมือง-ชนบท และ เกิดชองวางระหวางคนจน-คนรวย ผูหญิงชนชั้นสูง-ผูหญิงชนชั้นลาง มากยิ่งกวานั้น

กลไกของทุนนิยมยังสรางกระบวนการทําใหมนุษยกลายเปนสินคาเพราะหลักการสําคัญของระบบทุน

นิยมเนนการบริโภค ซ่ึงเปนสาเหตุของการท่ีผูหญิงกลายมาเปนปจจัยการผลิตธุรกิจการคาประเวณีในโฉม

หนาของการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวภายใตอุดมการณบริโภคนิยม18  ในป 2557 ประเทศไทย

มีนักทองเท่ียวตางชาติจํานวน 7.5ลานคน และมี  รายไดจากการทองเท่ียว 394.8 พันลานบาท19  ท้ังนี้

ในป 2550 รัฐบาล นักวิจัย มหาวิทยาลัย และองคกรพัฒนาเอกชนไดประเมินวามีเด็กเปนจํานวนมากถึง 

60,000 คนท่ีตกอยูใน กระบวนการคาประเวณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ในทํานองเดียวกัน มูลนิธิศูนย

พิทักษสิทธิเด็กใน ประเทศไทยระบุวา 40 เปอรเซ็นตของผูท่ีตกอยูในกระบวนกาคาประเวณีเปนเด็กอายุ

ต่ํากวา 18 ป 

    ข ปรากฏการณโลกาภิวัตน (Globalisation)  

    ปจจุบันรูปแบบของการคามนุษยไดพัฒนาไปจากเดิมและมีความซับซอนมาก

ยิ่งข้ึนโดยมีสาเหตุจากกระแสโลกาภิวัตนท่ีทําใหเกิดสภาวะโลกไรพรมแดน เกิดความเจริญกาวหนาใน

เสนทางคมนาคม และเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร จากรายงานในป 1995 ของคณะกรรมาธิการชุแหง

สหประชาชาติ (The Commission on Global Governance) ไดนําเสนอไววา “คําวาโลกาภิวัตนนั้น

แตแรกสุดถูกใชเพ่ือบรรยายถึงดานสําคัญของการเปลี่ยนแปลงในระดับเปลี่ยนยายของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของโลก   แตกระนั้น กิจกรรมอีกหลายประการซ่ึงออกไปในทางลบกวา อันรวมถึงการคายา

เสพติด การกอการราย การคาวัสดุดานนิวเคลียร  ก็ลวนถูกกระทําในระดับโลกาภิวัตนเชนกัน  การเปด

เสรีทางการเงินการคลังท่ีดูเหมือนจะไดสรางโลกไรพรมแดนข้ึนนั้น ไดชวยอํานวยความสะดวกใหกับ

อาชญากรรมขามชาติ และกอปญหานานัปการใหกับประเทศท่ียากจนกวา ความรวมมือกันระดับโลกได

กําจัดไขทรพิษ และยังไดกําจัดวัณโรคและอหิวาตกโรคไปจากพ้ืนท่ีมากมายยิ่ง   แตกระนั้น ในบัดนี้โลกก็

กลับตองดิ้นรนเพ่ือปองกันการกลับฟนคืนมาใหมของโรครายดั้งเดิมเหลานี้ และยังตองพยายามควบคุม

การแพรกระจายในระดับโลกของโรคเอดส” 

   โลกาภิวัตนถือไดวาเปนหนึ่งในปจจัยเรงใหเกิดการแผขยายของเครือขาย

อาชญากรรม เปนตัวเรงท่ีเชื่อมตอเครือขายอาชญากรรมระดับทองถ่ินเขากับระดับขามชาติ มีการ

ดําเนินงานใหความรวมมือระหวางกันและกันและแผขยายอิทธิพลไปท่ัวโลก  ไมวาจะเปนความรวมมือใน

  18 ยศ สันตสมบัติ. แมหญิงสิขายตัว : ชุมชนการคาประเวณีในสังคมไทย. พิมพครั้งท่ี 2, กรุงเทพฯ : สถาบัน

ชุมชน- ทองถ่ินพัฒนา, 2535. 
19 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. GDP ไตรมาสท่ีสี่และท้ังป 2557 และ

แนวโนมป 2558. 2558, หนา 7. 
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การคายาเสพติด คาของเถ่ือน คาผูหญิงและเด็ก นําแรงงานเขาเมืองแบบผิดกฎหมาย  คาอาวุธสงคราม

ตางๆ  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรูในการกอการรายและการโจรกรรมรูปแบบตางๆ เปนตน20   

   ดังนั้น จะเห็นไดวายุคปจจุบันนับเปนโลกแหงยุคโลกาภิวัตน การท่ีแรงงาน

ตางชาติจะเขามายังประเทศปลายทาง หรือใชประเทศไทยเปนทางผานยอมมีมากข้ึนและมีโอกาสงายข้ึน 

และเม่ือนําความกาวหนาและองคประกอบท่ีเอ้ืออํานวยเหลานี้มาปรับเขากับประเด็นการคามนุษยแลว

นั้น อาจกลาวไดวาโลกาภิวัตนนั้นเปนปจจัยเรงและผลักดันใหกระบวนการคามนุษยและการคาผูหญิง

และเด็กเปนไปไดอยางงายมากข้ึนหากเทียบกับในอดีต21  

   อนึ่ง การท่ีท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยไดกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตนนั้นไดทําให

การคามนุษยถูกยกระดับข้ึนมาใหเปนประเด็นท่ีตองจับตามองและตองตรวจตราปราบปรามดวยความ

ระมัดระวังเปนอยางมาก เนื่องจากเม่ือกิจการในการคามนุษยไดถูกเรงและสนับสนุนดวยกระแสโลกาภิ

วัตนแลวนั้น กิจการดังกลาวจากเดิมท่ีอาจเปนเพียงแคขบวนการระดับทองถ่ินกลับกลายเปนสวนหนึ่ง

ของอาชญากรรมขามชาติ เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีรายแรง และ เปนปญหาท่ีบั่นทอนความม่ันคง

ของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งการคาเด็กและผูหญิง นอกจากนั้นแลวการเกิดข้ึนของกระบวนการ

อาชญากรรมขามชาติดังกลาว (โดยเฉพาะอยางยิ่งการคาผูหญิงและเด็กท่ีมักเปนไปในทางแสวงประโยชน

ทางเพศหรือผลิตสื่อลามกอนาจาร) ไดกอใหเกิดปญหาสังคมตางๆ เชน การแพรระบาดของโรคติดตอ

หลายชนิดโดยเฉพาะโรคเอดส ปญหายาเสพติด เปนตน โดยปญหาเหลานี้มีผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญ

ตอการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีของมนุษย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตลอดจนผลกระทบ

ระดับประเทศ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม22  

   อีกท้ังการท่ีประเทศในอาเซียนไดกาวเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ( ASEAN 

Community ) ในป 2558 นี้  โดยมีเปาหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือเพ่ิม

อํานาจในการเจรจาตอรองในเวทีโลก และขยายขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระหวางประเทศใน

ทุกดาน อาทิเชน มีการเปดการคาอยางเสรีเพ่ือดึงดูดใหมีการลงทุนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน รวมถึงความสามารถ

ในการรับมือกับปญหาใหมๆ มวาจะเปนในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติท่ีอาจสงผลกระทบตอประชาคม

อาเซียน ซ่ึงประเทศไทยถือเปนหนึ่งในประชาคมอีกดวย23  เพราะฉะนั้นเม่ือพิจารณาถึงประเด็นการคา

20 บุญสง ชัยสิงหกานานนท, 2545,  http://hadesworld-boonsong.blogspot.com/2013/10/blog-

post_5061.html 

  21 สวาง กันศรีเวียง, สิทธิมนุษยชนในกระแสโลกาภิวัตน , 

 http://www.baanjomyut.com/library/global_community/06_2.html 

  22 มู ล นิ ธิ ก ร ะ จ ก เ ง า ,   2 5 5 4 ,  ร า ย ง า น ก า ร ค า ม นุ ษ ย ป ร ะ จํ า ป  พ . ศ .  2554, 

http://www.notforsale.in.th/autopagev4/show_page.php?topic_id=1349&auto_id=8&TopicPk= 

  23 สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร , การกาวสูประชาคมอาเซียน.

กรุงเทพฯ: สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2555,  

http://www.copag.msu.ac.th/journal/filesjournal/n4-1/no4-1-13.pdf 
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มนุษยและการคาผูหญิงและเด็กในอาเซียน ถือเปนความทาทายอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของอาชญากรรม

ขามชาติท่ีจะสงผลกระทบตอความม่ันคงระหวางประเทศท่ีประชาคมอาเซียนตองหาหนทางในการรับมือ

กับผลตางๆไมวาจะเปนสวนของขอดีหรือขอเสียในการเปดประตูแหงความรวมมือในครั้งนี้  

 

2. รูปแบบของการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา   

 

 สําหรับรูปแบบของการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา จากรายงาน The Mekong Region 

Human Country Datasheets on Human Trafficking  2010  ท่ีรวบรวมโดย the United Nations 

Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP) 24ระบุวา  

 

 ประเทศกัมพูชา 

   แนวโนมของการคามนุษยในประเทศกัมพูชาพบวา ชาวกัมพูชาท่ียายถ่ินฐานจากพ้ืนท่ี

ชนบทเขาไปยังพ้ืนท่ีเมืองมีจํานวนมากข้ึน หรือจากประเทศกัมพูชาไปยังประเทศใกลเคียง เพ่ือหาโอกาส

ในการทํางาน เนื่องจากปจจัยดาน ๆหลายดาน ไมวาจะเปนปริมาณแรงงานท่ีลนตลาด หรืออิทธิพลจาก

ครอบครัว การขาดโอกาส การเสียท่ีดิน และภัยธรรมชาติ แรงงานหลายคนถูกลอลวงหรือหลอกลวงโดย

นายหนาเขาไปสูการแสวงหาประโยชนทางเพศ  สวนใหญชาวกัมพูชามักตกเปนเหยื่อในภาคแรงงาน

ตางๆ ไดแก ธุรกิจดานความบันเทิง ขอทาน  โรงงาน (อยางเชน อิฐ) ภาคการเกษตร  แรงงานใน

ครัวเรือน และแรงงานในนาเกลือ  โดยมีการคามนุษยภายในประเทศในเหยื่อท่ีเปนเด็กและหญิงเพ่ือการ

หาประโยชนทางเพศเชิงพาณิชยและการคามนุษยในเหยื่อท่ีเปนเด็กและหญิงเพ่ือการทํางานบาน 

สวนมากจากพ้ืนท่ีชนบทไปยังพ้ืนท่ีเมือง และมีรายงานวาประเทศกัมพูชากําลังพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวเพ่ือใชบริการทางเพศ และบางภาคสวนกําลังถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือการใหบริการทางเพศ เชน 

จังหวัดเสียมราฐ  โดยเฉพาะสําหรับนักทองเท่ียวและนักลงทุนจากจีน ญี่ปุนและเกาหลีใต   

24 โครงการความรวมมือหลายหนวยงานวาดวยการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงแหงสหประชาชาติ 

(UNIAP) กอตั้งข้ึนเพ่ือสงเสริมใหมีการตอบสนองท่ีมีการประสานงานกันอยางเขมแข็งและกลมกลืนมากข้ึนตอปญหา

การคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง ดวยเครือขายการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุมในวงกวางอันประกอบดวยรัฐบาล 

องคการพัฒนาเอกชน องคการของสหประชาชาติ และผูบริจาคตางๆ โครงการ UNIAP สงเสริมใหเกิดความรวมมือ

ระหวางหนวยงานในระบบสหประชาชาติ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน จัดระเบียบคาใชจายของหนวยงานและการ

ปฏิบัติของผูบริจาคใหกลมกลืนกันในสวนท่ีพัวพันกับปญหาระดับชาติท่ีมีความจําเปนเรงดวน โครงการเหลาน้ีเสริมสราง

ความเขมแข็งใหกับการทํางานรวมกันระหวางสหประชาชาติ หนวยราชการท่ีเปนพันธมิตร และประชาสังคม เพ่ือ

สนับสนุนนโยบายระดับประเทศท่ีเปนความจําเปนเรงดวน และทําใหแนใจวาความกาวหนาในการบรรลุเปาหมาย 

MDGs อยางแนวแน 
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   จากขอมูลระบุวาจํานวนผูใหบริการทางเพศในกัมพูชาเพ่ิมข้ึนจาก 20,829 คน ในป 

2545 เปน 27,925 คน ในป 2551  และในจํานวนนี้ประมาณการวา 15,070 คนทํางานอยูในกรุง

พนมเปญ และจํานวน 12,855 ทํางานอยูในตางจังหวัด และบางสวนในจํานวนนี้เปนเหยื่อการคามนุษย25 

   สําหรับการคามนุษยท่ีเชื่อมโยงกับประเทศอ่ืนมีขอมูลระบุวา มีการคามนุษยไปยัง

ประเทศไทย ในเหยื่อท่ีเปนท้ังชาย หญิงและเด็ก เพ่ือการหาประโยชนจากแรงงาน (โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การขอทาน การกอสราง การเกษตรและการประมง) และหญิงและเด็กหญิง เพ่ือการหาประโยชนทาง

เพศและการทํางานบาน  มีการคามนุษยไปยังประเทศเวียดนาม ในเหยื่อท่ีเปนเด็กเพ่ือการขอทาน 

โดยเฉพาะในนครโฮจิมินห  มีการคามนุษยไปยังประเทศมาเลเซีย ในเหยื่อท่ีเปนท้ังชายและหญิง เพ่ือการ

หาประโยชนจากแรงงาน รวมถึงผานหนวยงานตัวแทนจัดหางาน  และมีการคามนุษยไปยังตางประเทศ

อ่ืนๆ อยางเชน  ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพ่ือการทํางานบาน และไตหวันและเกาหลี  โดยการแตงงาน  

และมีชาวเวียดนามและจีนเปนเหยื่อการคามนุษยผานทางประเทศกัมพูชาไปยังสถานท่ีในตางประเทศ

อ่ืนๆ 26 

 

ประเทศจีน 

   แนวโนมของการคามนุษยในประเทศจีนพบวา สวนใหญมีการคามนุษยในภาคการจาง

งาน จากรายงานการศึกษาซ่ึงยังไมมีการตีพิมพเผยแพรโดยองคการแรงงานระหวางประเทศพบวา ภาค

หลักของการจางงานเหยื่อการคามนุษยคือ การบังคับใหคาประเวณี อุตสาหกรรมความบันเทิง รานทําผม  

โรงนวด โรงเผาอิฐ ภาคการผลิตและการบังคับใหขอทาน นอกจากนั้น หญิงและเด็กอาจเปนเหยื่อของ

การบังคับใหแตงงานและการรับบุตรบุญธรรมท่ีผิดกฎหมายดวย 

   ประเทศตนทางของเหยื่อการคามนุษยมายังประเทศจีนคือ เวียดนาม รัสเซีย เกาหลี

และเมียนมา และโดยสวนใหญแลวชาวจีนท่ีเปนเหยื่อการคามนุษยมาจากมณฑลยูนนาน มณฑลกุยโจว 

และมณฑลเหอหนาน  และประเทศปลายทางสําหรับเหยื่อการคามนุษยจากประเทศจีนรวมถึงประเทศ

ไทยและมาเลเซียคือ บางประเทศในทวีปแอฟริกา ยุโรปและอเมริกา สวนมณฑลปลายทางสําหรับเหยื่อ

การคามนุษยภายในประเทศโดยปกติแลวอยูในมณฑลฮกเก้ียน มณฑลกวางตุง มณฑลซานตงและมณฑล

เหอหนาน 

   ประเภทของการคามนุษยภายในประเทศจีนสวนใหญเกิดข้ึนในรูปแบบของการบังคับให

แตงงาน การรับบุตรบุญธรรมท่ีผิดกฎหมาย การหาประโยชนทางเพศและการหาประโยชนจากแรงงาน  

สาเหตุปจจัยบางสวนมาจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหวางภูมิภาคของประเทศจีน ปญหาความ

ยากจนและระบบสวัสดิการสังคมท่ีดอยพัฒนาและความไมสมดุลทางเพศ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

25 United Nations Office on Drugs and Crime , Transnational Organized Crime in East Asia and 

the Pacific : A Threat Assessment ,2013, p. 18. 
26 UNIAP , SIREN, The Mekong Region Human Country Datasheets on Human Trafficking  2010 

, www.no-trafficking.org/reports_docs/siren/uniap_2010ht_datasheets.pdf., p. 2. 
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ทองถ่ิน  ขอมูลระบุวามีประชาชนจีนกวา 150 ลานคนไดยายถ่ินฐานภายในประเทศ เพ่ือหาชีวิตท่ีดีกวา

และโอกาสท่ีมากข้ึน และมีเด็กประมาณ 20 ลานคนยายถ่ินฐานตามพอแมของตน และมีเด็กชนบทกวา 

58 ลานคนถูกท้ิงไวท่ีบาน ขณะท่ีพอแมของพวกเขาหางานทําเต็มเวลาในพ้ืนท่ีเมือง 

   แนวโนมของการคามนุษยในปจจุบันพบวา  

- มีการบังคับใหคาประเวณี การบังคับใชแรงงาน การบังคับใหขอทานและลักขโมย

เพ่ิมมากข้ึน 

- มีการใชความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนในอาชญากรรมการคามนุษยขามพรมแดน 

- การใชอินเตอรเน็ตเพ่ือลอลวงเด็กหญิงอายุต่ํากวาเกณฑใหคาประเวณีเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากประเทศจีนมีจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตมากท่ีสุดในโลก 

- อาชญากรรมคามนุษยมีความซับซอนมากข้ึน 

- เหยื่อการคามนุษยมีอายุโดยเฉลี่ยลดลง เนื่องจากมีจํานวนของเด็กทารกท่ีเปนเหยื่อ

การคามนุษย ซ่ึงอายุไมถึงหนึ่งเดือนเพ่ิมมากข้ึน 

- มีการตั้งเปาหมายการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเหยื่อซ่ึงเปนเด็กหญิงมากข้ึน27 

 

ประเทศลาว 

   ในประเทศลาวมีผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยในป 2552 คือ 128 คน  ซ่ึงตัวเลขนี้รวมท้ัง

การคามนุษยขามพรมแดนและภายในประเทศ แตไมรวมชาวลาวท่ีตกเปนเหยื่อการคามนุษยไปยัง

ประเทศไทย โดยในป 2552  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไดรับการสงคืนเหยื่อ 155 คนจาก

ประเทศไทย (เปนเด็กหญิง 148 คน และเด็กชาย 7 คน)    

  แนวโนมเหยื่อการคามนุษยในประเทศลาว สวนใหญอยูในภาคบันเทิง สวนการหา

ประโยชนจากแรงงานมีจํานวนเล็กนอยซ่ึงพบในสวนยางพารา  สวนในทางระหวางประเทศ เหยื่อของ

การคามนุษยในประเทศลาวจะทํางานในบริการในครัวเรือน ภาคความบันเทิง การเกษตร การประมง

และโรงงานสิ่งทอ และสวนใหญอยูในประเทศไทย  โดยปจจัยสําคัญของสาเหตุการคามนุษยในประเทศ

ลาวเกิดจากปญหาความยากจน ปญหาการศึกษา และปญหาการวางงาน  

  ประเทศลาวเปนท้ังประเทศตนทาง ประเทศปลายทางและประเทศทางผานและของ

การคามนุษย  กลาวคือ เปนประเทศตนทาง โดยสวนใหญเหยื่อการคามนุษยจะมาจากแขวงจําปาศักดิ์ 

แขวงสาระวัน แขวงสุวรรณเขต และนครหลวงเวียงจันทร  โดยประเทศปลายทางสําคัญสําหรับเหยื่อของ

การคามนุษยชาวลาวคือประเทศไทย มาเลเซียและจีน เปนประเทศปลายทางสําหรับหญิงซ่ึงเปนเหยื่อ

ของการคามนุษยจากประเทศเวียดนามและประเทศจีน  เพ่ือวัตถุประสงคของการหาประโยชนทางเพศ  

27 Ibid, pp. 7-8.  
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และเปนประเทศทางผานของเหยื่อการคามนุษยจากประเทศจีนและเวียดนามเพ่ือไปยังประเทศไทย โดย

จุดผานทางสําหรับการคามนุษยไปยังประเทศไทย อยางเชน เวียงจันทน สุวรรณเขตและจําปาศักดิ์28 

 

ประเทศเมียนมา 

   ตามขอมูลของหนวยตอตานการคามนุษยของเมียนมา  จากจํานวนคดีคามนุษยในป 

2552  คือ 155 คดี  ซ่ึงในจํานวนดังกลาว แยกเปนคดีเก่ียวกับการบังคับใหแตงงานจํานวน 85 คดี  คดี

เก่ียวกับการบังคับใหคาประเวณีจํานวน  19  คดี คดีเก่ียวกับการบังคับใชแรงงานจํานวน 13 คดี และ 

คดีเก่ียวกับการคามนุษยในเหยื่อท่ีเปนเด็กจํานวน 8 คดี  

  ชาวเมียนมาท่ีตกเปนเหยื่อของการคามนุษย สวนใหญพบวาตองไปทํางานใน

อุตสาหกรรมทางเพศ ในการหาประโยชนจากแรงงาน อยางเชน ในโรงงานหรือทํางานในแหลงเพาะปลูก 

เรือประมง หรือในการแตงงานกับชายชาวจีน 

  สวนใหญเหยื่อการคามนุษยมาจากเขตยางกุง เขตมัณฑะเลย รัฐฉานตอนเหนือ รัฐกะ

ฉ่ิน เขตพะโค รัฐมอญ เขตมาเกว รัฐกะเหรี่ยง เขตหงสาวดี (ตะวันตก) และเขตอิรวดี   

  เมียนมาเปนประเทศตนทางของผูหญิง เด็กและผูชาย ซ่ึงเปนเหยื่อการคามนุษยไปยัง

ประเทศไทย จีน มาเลเซีย เกาหลีใตและมาเกา  เพ่ือวัตถุประสงคของการบังคับใชแรงงาน การทํางาน

บานและการหาประโยชนทางเพศเชิงพาณิชย  และพบวามีการสงเหยื่อมายังประเทศไทย  โดยชองทางท่ี

ใชผานเขามายังประเทศไทยคือ จากเมืองเชียงตุงและทาข้ีเหล็ก ไปยังอําเภอแมสาย  จากเมืองเมียวดี ไป

ยังอําเภอแมสอด ประเทศไทย  จากตําบลเกาะสอง ไปยังจังหวัดระนอง  จากเมืองตาน-บยูซะยะ ผาน

ดานเจดียสามองค ไปยังกรุงเทพ โดยเสนทางสังขละบุรีและกาญจนบุรี  และในบางครั้งอาจใชทางผาน

เหลานี้เพ่ือไปยังประเทศมาเลเซีย  สวนการสงเหยื่อจากประเทศเมียนมาไปยังประเทศจีนนั้น  มีการใช

ชองทางผานจากตําบลมูเซอ ประเทศเมียนมา ไปยังเมืองรุยหลี้ มณฑลยูนนาน และจากเมืองลแวแจ ไป

ยังเมืองเมืองเชียงรุงและเมืองรุยหลี้ มณฑลยูนนาน  

  ประเทศปลายทางของเหยื่อการคามนุษยจากประเทศเมียนมา ท่ีเดนท่ีสุดคือประเทศ

จีน ประเทศมาเลเซียและประเทศไทย โดยมีประเทศจีนเปนปลายทางหลักสําหรับการคามนุษยขาม

พรมแดน  หญิงซ่ึงเปนเหยื่อการคามนุษยท่ีถูกนําไปยังประเทศจีน โดยปกติจะไดรับขอเสนอใหทํางานท่ี

พรมแดน  แตจากนั้นจะถูกบังคับใหแตงงานเม่ือเขาไปยังประเทศจีน  มณฑลปลายทางหลักคือยูนนาน 

คุนหมิง ฮกเก้ียน เหอหนาน เสฉวนและอานฮุย      

   นอกจากนั้น ประเทศเมียนมายังเปนประเทศทางผานสําหรับการคามนุษยจากบังคลา

เทศไปยังมาเลเซียและจีนไปยังไทยอีกดวย 

   มีขอมูลท่ีบงชี้วาประมาณรอยละ 75 ของผูเขาเมืองผิดกฎหมายในประเทศไทย มาจาก

ประเทศเมียนมา ตามขอมูลของหนวยตอตานการคามนุษยของพมา ในป 2552  พบวารอยละ 84.8  

28 Ibid, pp. 13-14.  
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ของเหยื่อการคามนุษยซ่ึงไดรับความชวยเหลือ ถูกสงไปยังประเทศจีน รอยละ 9.8 ไปยังประเทศไทย 

และรอยละ 6 ถูกคาอยูภายในเมียนมา 

   แนวโนมของการคามนุษยภายในประเทศเมียนมา  มีรายงานหลายฉบับบงชี้วามี

แนวโนมการคามนุษยในเหยื่อเปนหญิงจากรัฐฉาน (ตอนเหนือ) เขตเมียวดีและเขตพะโค ไปยังประเทศ

จีน เพ่ือบังคับใหแตงงานกับพลเมืองจีน เด็กและหญิงสาวท่ีมีรายไดต่ํามีแนวโนมถูกใชในการแสวงหา

ประโยชนจากแรงงานหรือทางเพศ เด็กหญิงบางคนถูกพาไปดวยวิธีการหลอกลวง  และหญิงในแถบ

สามเหลี่ยมปากแมน้ํามักเผชิญกับการไมมีโอกาสในการทํางานและความยากลําบากทางเศรษฐกิจ

ประกอบกับมีการศึกษาต่ําหรือไมมีเลย และมีทักษะทางวิชาชีพไมก่ีอยาง เปนเปาหมายของขบวนการคา

มนุษย  ปจจัยสวนหนึ่งมาจากการปดโรงงานในเขตอุตสาหกรรมไลงตายา เทาะจัน ลอวกาและชเว-ปยีตา 

เนื่องมาจากการคว่ําบาตรดานการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ ทําใหคนงานหญิงหลายคนวางงานและ 

เผชิญกับภาระในการหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว  รวมท้ังปญหาหนี้ซ่ึงเกิดจากราคาตลาดท่ีตกต่ําหรือ

จากการสรางไรนา การเพาะปลูกและรานข้ึนมาใหมหลังจากเสียหายจากพายุนารกิส29   

 

ประเทศเวียดนาม 

   ตามขอมูลของ The Ministry of Public Security (MPS) พบวาระหวางป 2547 - ป 

2552  มีเหยื่อการคามนุษยชาวเวียดนามจํานวน 2,935 คน โดยสวนใหญเปนการแสวงหาประโยชนทาง

เพศ การทํางานบาน การทําเหมือง การกอสราง การประมง การบังคับใหขอทาน การขายดอกไมและ

สลากกินแบงและภาคการผลิต 

  โดยหลักแลว ประเทศเวียดนามเปนประเทศตนทางสําหรับเหยื่อการคามนุษย และผูท่ี

เปนเหยื่อมักเปนเด็กชาวกัมพูชาท่ีเขามายังพ้ืนท่ีเมืองของเวียดนามเพ่ือบังคับใชแรงงาน และสําหรับภาค

การทองเท่ียว ท่ีมีการใชเด็กเพ่ือใหบริการทางเพศ  ผูกระทําความผิดมักมาจากญ่ีปุน สาธารณรัฐเกาหลี 

จีน ไตหวัน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกา  และมีการสงเหยื่อคามนุษยไปยัง

ประเทศปลายทางคือ ประเทศจีน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เวียดนาม ไตหวัน เกาหลีใต ญ่ีปุน ไทย 

อินโดนีเซีย และประเทศในยุโรปตะวันตกและตะวันออกกลาง 

   แนวโนมการคามนุษยในประเทศเวียดนามพบวา  

- พบวาการคามนุษยของเหยื่อชาวเวียดนาม โดยเฉพาะในผูหญิงและเด็กหญิงจาก

จังหวัดชนบทท่ียากจนไปยังเมืองตางๆของเวียดนาม รวมถึงฮานอยและนครโฮจิมินห และพ้ืนท่ีเมืองซ่ึง

ถูกพัฒนาข้ึนใหม อยางเชน บิ่ญถวน มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน โดยผูจัดหาเหยื่อมักเปนญาติ เพ่ือนบานหรือ

เพ่ือน ท่ีชักชวนใหเขามาทํางานและหลังจากนั้นจึงบังคับใหใชแรงงานและแสวงหาประโยชนทางเพศ  

29 Ibid, pp. 18-19.  
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- มีการคามนุษยในเหยื่อท่ีเปนชาย หญิงและเด็กหญิง เพ่ือการแสวงหาประโยชนทาง

เพศและแรงงานโดยสงไปยังประเทศจีน กัมพูชา ฮองกง มาเกา ไทย ไตหวัน มาเลเซีย เกาหลีใต สหราช

อาณาจักร สาธารณรัฐเช็กและลาว 

- มีการคามนุษยในเหยื่อเปนชายชาวชนกลุมนอยของเวียดนาม เพ่ือการแสวงหา

ประโยชนจากแรงงานในเหมืองและโรงงานทําอิฐในประเทศจีน 

- มีการคามนุษยท่ีเหยื่อเปนชาวเวียดนาม ไปยังประเทศจีน ไตหวัน เกาหลีใตและ

สิงคโปร  โดยผานทางสํานักงานนายหนาของการหลอกลวงใหแตงงาน โดยหนวยงานตัวแทนการจัดหา

งานท้ังท่ีมีใบอนุญาตและไมมีใบอนุญาต เม่ือไดเอกสารทะเบียนสมรสและวีซาสําหรับประเทศปลายทาง

แลว นายหนาหรือสามีตามกฎหมายของเหยื่อ อาจวางแผนนําเหยื่อไปยังซองเพ่ือขายใหแกชายอ่ืน หรือ

ถูกบังคับใชแรงงานในภาคการผลิต หรือเจาสาวอาจถูกจับใหไปอยูในสภาพคลายทาสโดยสามีและ/หรือ

ครอบครัวของสามี  

   -  มีการคามนุษยในเหยื่อเปนเด็กชาวเวียดนาม โดยผานการรับบุตรบุญธรรมของ

ครอบครัวตางชาติ (สวนใหญมักเปนชาวจีน)  มีรายงานวาเด็กชายอายุไมเกินหกปถูกลักพาตัวเพ่ือ

วัตถุประสงคนี้30 

 

3. ความเช่ือมโยงระหวางการฟอกเงินและการคาหญิงและเด็ก 

 

 การฟอกเงินเปนการดําเนินการดวยวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทํา

ความผิดเปลี่ยนเปนเงินหรือทรัพยสิน ซ่ึงบุคคลท่ัวไปหลงเชื่อวาไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย การฟอกเงิน

ไดกลายเปนรูปแบบท่ีนิยมกันแพรหลายของผูกระทําความผิด ในการใชเปนเครื่องมือเพ่ือปกปดและ

แสวงหาผลประโยชนจากการกระทําความผิด การฟอกเงินยังกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได และเงินดังกลาวยังถูกนําไปใชในการใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐ

และนักการเมืองตลอดจนนําไปใชเพ่ือการขยายเครือขายของการประกอบอาชญากรรม จนกลายเปน

อาชญากรรมขามชาติท่ีมีอิทธิพลอยางมาก  

 ขบวนการคามนุษยมีรูปแบบของการกระทําความผิดในลักษณะขององคกรอาชญากรรมขามชาติ           

มีการรวมตัวกันของอาชญากรรมหลายอยาง มีการแบงงานแบงหนาท่ีรับผิดชอบมีเครือขายเพ่ือการ

ติดตอประสานงานกันในหลายๆประเทศ  เพ่ือกออาชญากรรมท่ีเก่ียวกับสิ่งผิดกฎหมาย โดยมุงหวังใหได

เงินจํานวนมหาศาลเปนผลตอบแทน เงินเหลานี้จะถูกนําไปผานกระบวนการเปลี่ยนสภาพในหลายๆ 

ลักษณะเพ่ืออําพรางท่ีมาของเงินไดนั้นๆ  ซ่ึงสวนใหญจะอาศัยสถาบันการเงินหรือการประกอบธุรกิจใน

รูปแบบตางๆในการดําเนินการ และเงินไดจากการดําเนินการเหลานั้นจะยอนกลับไปเปนเงินทุนเพ่ือ

ประกอบอาชญากรรมข้ึนมาอีก เปนวงจรการประกอบอาชญากรรม ท่ียากตอการจับกุมปราบปราม  

30 Ibid, pp. 30-31.  
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ขบวนการคามนุษยจึงจะใชการฟอกเงินเปนเครื่องมือในการแปรสภาพเงินท่ีไดจากการกระทําความผิด 

เพราะมีความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเงินท่ีไดจากการกระทําความผิด เพ่ือใหเงินอยูใน

รูปแบบเงินสดใหนอยท่ีสุด และปกปดแหลงท่ีมาของเงินหรือทรัพยสินนั้น เพ่ือมิใหเจาหนาท่ีของรัฐ

สามารถติดตามรองรอย รวมท้ังตองการควบคุมเงินหรือทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความผิด เพ่ือให

ตนเองหรือองคกรของตนนั้น สามารถนําเงินหรือทรัพยสินดังกลาวกลับมาใชประโยชนไดตามความ

ประสงค  ใหองคกรอาชญากรรมจึงเติบโตอยางตอเนื่อง  โดยเงินท่ีทําการฟอกแลวจะถูกนํามาใชเปน

ตนทุนในการประกอบอาชญากรรมครั้งตอๆ ไป ดังนั้น มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึง

ถูกกําหนดข้ึนเพ่ือทําลายการประกอบอาชญากรรมและเพ่ือจัดการกับทรัพยสินหรือเงินไดท้ังหมดท่ี

เก่ียวของกับการกระทําความผิด ซ่ึงกระบวนการยุติธรรมในอดีตไมอาจประสบความสําเร็จในการบังคับ

ใชกฎหมายกับทรัพยสินท่ีหมุนเวียนอยูในวงจรนี้ไดเนื่องจากทรัพยสินเหลานั้นไดถูก โอน แปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนรูปไปแลว  

  จุดเริ่มตนของการกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนไปตาม

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตประสาท 

ค.ศ. 1988 (Vienna Convention) ท่ีไดกําหนดความผิดอาญาฐานฟอกเงิน เพ่ือใหรัฐสมาชิกนําไปเปน

แนวทางในการแกไขปญหากฎหมายภายใน โดยกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาแกผูครอบครอง

ทรัพยสินท่ีไดมาจากการคายาเสพติด หรือทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ผูท่ีชวยเหลือในการโอนสิทธิในทรัพยสินท่ีไดมาจากการคายาเสพติดหรือทรัพยสินการกระทําความผิด

ดังกลาว ผูท่ีเปลี่ยนสภาพทรัพยสินซ่ึงมีท่ีมาเก่ียวกับยาเสพติดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจะปกปดหรือ

เปลี่ยนแปลงแหลงท่ีมาของทรัพยสิน แตละประเทศจึงกําหนดใหความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเปนความผิด

มูลฐานของประเทศตนเพ่ือใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ  ซ่ึงตอมาแตละประเทศไดนํามาตรการฟอกเงินไป

ใชกับความผิดอาญาประเภทอ่ืนท่ีมีความรุนแรงและมีความจําเปนในการสกัดก้ันเงินและทรัพยสินท่ี

เก่ียวกับการกระทําความผิด โดยประเทศไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. 2542  ท่ีกําหนดความผิดอาญาฐานฟอกเงินและกําหนดความผิดมูลฐานไวท้ังสิ้น 25 ความผิด

มูลฐาน ซ่ึงรวมถึงความผิดเก่ียวกับการคาหญิงและเด็กและความผิดเก่ียวกับการมนุษยดวย โดยยึด

แนวคิดท่ีวาหากกฎหมายมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในดําเนินการริบทรัพยสินและติดตามตรวจสอบ

เสนทางการเงินแลว จะเปนเครื่องมืออยางดีของภาครัฐในการปราบปรามผูกระทําความผิด เพราะเม่ือ

องคกรอาชญากรรมไมสามารถใชประโยชนจากทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดแลว แรงจูงใจ

และตนทุนของการกระทําความผิดจะหมดไป  สงผลใหอาชญากรรมลดนอยลง  
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4. แนวโนมรูปแบบการฟอกเงินในขบวนการคามนุษย 

 

  ขบวนการคามนุษยมีลักษณะเฉพาะอยูท่ีมีตนทุนในการกระทําความผิดต่ํา แตความสามารถใน

การทํากําไรสูง นอกจากนั้น ตามแนวปฏิบัติดานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปจจุบันพบวา อาชญา

กรท่ีเขารวมในขบวนการคามนุษยมีความเสี่ยงต่ําในการถูกจับกุม  ถูกคุมขังเปนระยะเวลานาน และถูก

ดําเนินการกับทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความผิด ขบวนการคามนุษยมีเสนทางโดยเริ่มจากในระดับ

ครอบครัว คนรูจัก ไปจนเครือขายและองคกรอาชญากรรมขามชาติ ในหลายๆ ภูมิภาคของโลก31 กลาว

ไดวา การคามนุษยกระทําโดยอาชญากรในทุกระดับ ตั้งแตผูขนสงในระดับลางไปจนถึงเครือขายการคา

มนุษยระหวางประเทศ โดยมีความเชื่อมโยงในประเทศตนทาง ทางผานและปลายทาง ตัวอยางเชน 

องคกรอาชญากรรมของรัสเซียและอัลบาเนีย และมาเฟยอิตาลีใหการสนับสนุนขบวนการคามนุษยใน

ยุโรป  ขณะท่ีการคามนุษยในเอเชียสวนมากจะกระทําโดยองคกรอาชญากรรมจีนและยากูซาญ่ีปุน  

องคกรอาชญากรรมขามชาติเหลานี้มีปฏิสัมพันธกับเครือขายระดับทองถ่ิน เพ่ือจัดหาการขนสง จัดหาท่ี

หลบซอนและการจัดทําเอกสารเพ่ือการคามนุษย  ผูคามนุษยมักเก่ียวของในอาชญากรรมอ่ืนๆดวย 

อยางเชน การลักลอบคายาเสพติด โดยการใชใหเหยื่อคามนุษยเปนคนเดินยาหรือบังคับใหเหยื่อชวยใน

อาชญากรรมอ่ืนๆ อยางเชน การโจรกรรม32  โดยขบวนการคามนุษยจะอยูในภาคสวนความบันเทิง 

เกษตรกรรม ภาคบริการ โรงแรม/ภัตตาคาร/รานอาหาร  อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมสิ่งทอ  

การคาปลีก  การตัดไม การทําเหมืองแรและการประมง 

 การฟอกเงินในขบวนการคามนุษยจากรายงานของ FATF ใน Money Laundering Risks 

Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants33  (ซ่ึงเปนรายงานท่ี

จัดทําโดยสมาชิกและผูสังเกตการณของ FATF ท่ีใหขอมูลจากการตอบแบบสอบถามในประเด็นเรื่อง

หนวยงานปราบปรามการคามนุษย  การฟอกเงินในขบวนการคามนุษย แหลงท่ีมาของการตรวจจับการ

ฟอกเงิน  แนวโนมในการฟอกเงินในการคามนุษย การสอบสวนและการดําเนินคดี และปญหาอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึน) ระบุวา ขบวนการคามนุษยเปนธุรกิจท่ีฟอกเงินโดยเนนการใชเงินสด  เชน  ในประเทศแคนาดามี

รายงานการฟอกเงินโดยใชเงินสดจากผูแทนจําหนายรถยนต  รานสะดวกซ้ือ และบริษัทนําเขา/สงออก  

31 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Leveraging Anti-Money 

Laundering Regimes to Combat Trafficking in Human Beings , http://www.osce.org/secretariat/121125 

, p. 13. 
32 US Congressional Research Service (CRS) (2010), Trafficking in Persons: US Policy and Issues 

for Congress, Report for Congress Prepared for Members and Committees of Congress, 23 December 

2010 www.fas.org/sgp/crs/misc/RL34317.pdf  
33 FATF, Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of 

Migrants, 2011, http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/reports/trafficking%20in% 

20human%20beings%20and%20 smuggling%20of%20migrants.pdf 
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หรือใชเงินสดซ้ือชิปในบอนการพนันและข้ึนเงินหลังจากการเลนการพนันเพียงเล็กนอย  มีการฟอกเงิน

โดยการนําเงินท่ีไดจากการกระทําความผิดไปปนกับธุรกิจถูกกฎหมายในบัญชีบริษัทซ่ึงเปนบริษัทบัง

หนาท่ีใชหาประโยชนจากเหยื่อ  และพบวามีการใชธุรกิจใหบริการทางการเงินในการฟอกเงินจากการคา

มนุษยคือ การใชระบบโพยกวนหรือธนาคารใตดิน  โดยเฉพาะในรูปแบบของ Hawala  ซ่ึงโพยกวนเปน

การทําธุรกรรมนอกระบบอีกประเภทหนึ่งท่ีนิยมใชในการโอนเงินเขาออกนอกประเทศโดยไมผานสถาบัน

การเงิน และการใชโพยกวนเปนธุรกรรมทางการเงินท่ีไมท้ิงรองรอยแหงพยานหลักฐานใหเจาหนาท่ี

สามารถตรวจสอบได หรือเรียกวา Paperless Transaction การใชโพยกวนภาษาอังกฤษใชศัพทวา 

Underground Banking หรือระบบธนาคารใตดิน โดยการทําธุรกรรมทางการเงินโดยใชโพยกวน อาศัย

หลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญ คือ ตองอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจระหวางหนวยธุรกิจท่ีเก่ียวของ คนหนึ่งคน

สามารถใชกระดาษธรรมดาเปลา ๆ เพียงใบเดียวเพ่ือเบิกจายเงินจํานวนหลายลานได หรือการชําระราคา

ท่ีสําเร็จเสร็จสิ้นไดโดยไมตองเคลื่อนยายเงินทุนหรือทองรูปพรรณ เปนตน จึงทําใหองคกรอาชญากรรมท่ี

ประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย เชน คายาเสพติด การหลีกเลี่ยง ภาษี การโอนเงินเขาออกนอกประเทศ ฯลฯ 

หันมาใชวิธีการโอนเงินทางธนาคารใตดินหรือโพยกวนเพ่ือเคลื่อนยายเงินขององคกรอาชญากรรมเพ่ือการ

ฟอกเงิน และเพ่ือหลบหลีกการตรวจสอบของเจาหนาท่ีของรัฐ  ซ่ึงโพยกวนท่ีนิยมใชกัน ไดแก Chops มี

ลักษณะเปนตราประทับ Seal อาจทําจาก ตะก่ัว ไม หิน หรือวัตถุมีคาอ่ืน ๆ ท่ีมีหมึกปายเปนตัวอักษร

แสดงมูลคา ใชแทนเงินสด พกพาสะดวก ไมตองทํารายการบัญชีทางการเงินใหยุงยาก ซ่ึงไดกลาวเปน

แบบอยางของการใชโพยกวนระบบ Underground Banking ในปจจุบัน มีการใช Chop ขามทวีป ผาน

เครือขายของธนาคารใตดิน โดยมีการแยกบัญชีธุรกรรมออกเปนสองบัญชี บัญชีหนึ่งเปนบัญชีปกติท่ีทําไว

รายงานตอรัฐบาล และอีกบัญชีหนึ่งเปนบัญชีลับ ท่ีกระทําผานเครื่องคอมพิวเตอรท่ีแยกเครือขายออกมา

จากธนาคารในระบบ หนวยธุรกิจเหลานี้ลวนใชวิธีการเคลื่อนยายเงินระหวางกันโดยใชโพยกวนท้ังสิ้น 

และพบวารานทองบางแหงท่ีอยู ในกรุงเทพฯ ฮองกง และ Los Angelis ในอเมริกา มีสวนเก่ียวของกับ

การเคลื่อนยายเงินท่ีไดจากกระบวนการคายาเสพติด  สวน Hawala  เปนโพยกวนในรูปแบบท่ีไมตองใช

กระดาษเปนตัวโพยแตใชวาจาของบุคคลเปนโพยแทน  สวนมากจะใชในการโอนเงินเพ่ือการสนับสนุน

ทางการเมืองหรือเพ่ือการคอรัปชั่น องคกรกอการรายขามชาติท่ีมีโครงสรางในการดําเนินงานเปนองคกร

การกุศลทางศาสนาบางองคกรก็ใชโพยกวนประเภทนี้เปนสื่อในการโอนเงินเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน

ขององคกรในเครือขายเดียวกัน  

ขอมูลการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยจากรายงานของ FATF ฉบับนี้พบวา จํานวน

ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยท่ีเก่ียวกับความผิดฐานคามนุษยมีจํานวนคอนขางต่ําซ่ึงเม่ือเทียบกับความผิด

มูลฐานรายแรงอ่ืน เนื่องจากการคามนุษยเปนความผิดท่ียากในการสืบสวนสอบสวนผูบงการหรือองคกร

อาชญากรรมท่ีอยูเบื้องหลัง โดยเฉพาะการสืบสวนไปถึงการฟอกเงินในความผิดดังกลาว  โดยจาก

รายงานระบุวา ;  

- ป 2552  หนวยขาวกรองทางการเงิน (FIU) ของประเทศสเปนไดรับรายงานธุรกรรม

ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยท่ีเก่ียวของกับการคามนุษยจํานวน 84 ราย จากรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย
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ท้ังหมด 2,764 ราย   

- ป 2550 - 2552 หนวยขาวกรองทางการเงินของโคลัมเบียไดรับรายงานธุรกรรมท่ีมี

เหตุอันควรสงสัยท่ีเก่ียวของกับการคามนุษย จํานวน 14 ราย   

- ป 2552 หนวยขาวกรองทางการเงินของแคนาดาไดรับรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอัน

ควรสงสัยท่ีเก่ียวของกับการคามนุษยจํานวน 8 คดี จากจํานวนท้ังสิ้น 579 คดี  

- ป 2550 - 2552 หนวยขาวกรองทางการเงินของเปรูไดรับรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุ

อันควรสงสัยท่ีเก่ียวของกับการคามนุษย 10 ราย โดย 6 รายเก่ียวของกับการเปนธุระจัดหา 

- หนวยขาวกรองทางการเงินของเบลเยียมสงคดีเก่ียวกับการคามนุษย 60 คดี  (มูลคา 

4.61 ลานยูโร) และคดีเก่ียวกับการหาประโยชนจากการคาประเวณี (มูลคา 5.14 ลานยูโร) ใหแก

พนักงานอัยการเพ่ือดําเนินคดี  คิดเปนรอยละ 11 ของคดีท่ีถูกสงใหพนักงานอัยการ และรอยละ 0.46 

ของยอดรายไดในคดีท่ีสงใหแกอัยการสูงสุด  ความผิดคามนุษยจึงเปนคดีท่ีมีจํานวนคดีมากแตอัตราของ

รายไดนอย  

 จากรายงานระบุวา ประเทศสวนใหญไมมีหนวยงานเฉพาะในการสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน

และติดตามเสนทางเงินในความผิดฐานคามนุษย  แตจะใหหนวยงานตํารวจและหนวยขาวกรองทาง

การเงิน (FIU)  เปนหนวยงานท่ีดําเนินการสืบสวนสอบสวนและติดตามเสนทางการเงิน  มีในบางประเทศ

ท่ีมีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ีในการสอบสวนคดีฟอกเงินในความผิดฐานคามนุษยซ่ึง

เปนความผิดมูลฐาน  เชน ประเทศสเปน มีการจัดตั้งคณะทํางานเฉพาะทางดานการสอบสวนการฟอก

เงินจากการคามนุษย โดยข้ึนอยูกับหนวยงานระดับชาติตอตานการคามนุษย  (The National Unit 

against Human Trafficking)  ซ่ึงประสานงานรวมกับกรมการตรวจคนเขาเมืองและตระเวนชายแดน  

กระทรวงกิจการภายใน คณะทํางานนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือทําหนาท่ีดานการสอบสวนและติดตาม

ความเคลื่อนไหวของเงินไดจากองคกรอาชญากรรมของขบวนการคามนุษย หรือตัวอยางในประเทศ

สหรัฐอเมริกามีโครงการ The US Project STAMP  (Smugglers and Traffickers Assets, Monies & 

Proceeds)  เปนโครงการท่ีตั้งข้ึนเพ่ือการสอบสวนเงินและรายไดท่ีผิดกฎหมายของขบวนการคามนุษย

และลักลอบเขาเมือง34   

 แหลงท่ีมาของขอมูลท่ีนําไปสูการตรวจสอบเสนทางการฟอกเงินในขบวนการคามนุษยมาจาก    

2 กรณีคือ   

1) แหลงท่ีมาหลักคือ ขอมูลท่ีไดมาจากการสอบสวนของหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 

การสอบสวนทางการเงินในคดีฟอกเงินจะเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีมีการตรวจพบ

ความผิดมูลฐานคามนุษยและใชประโยชนจากขอมูลท่ีไดจากการสอบสวนเพ่ือ

นําไปสูการสอบสวนและติดตามเสนทางการฟอกเงิน 

34 FATF, Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings and Smuggling of 

Migrants , 2011, p. 27. 
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2) แหลงท่ีมาอันดับสองคือ จากการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยโดยหนวยขาว

กรองทางการเงิน (FIU) และบทวิเคราะหแนวโนมการฟอกเงินของรายงานเหลานั้น 

วิธีการฟอกเงินมีความแตกตางตามภูมิภาค ขบวนการคามนุษยในยุโรปมีแนวโนมเนนไปท่ีธุรกิจ

ท่ีใชเงินสด เชน ธุรกิจบริการเงิน การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและสินคาท่ีมีมูลคาสูง  ในสหรัฐอเมริกามี

การใชคาสิโน  การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส และการใชบริษัทนําเขา/สงออกบังหนา เพ่ือเคลื่อนยาย

และฟอกเงินไดจากการคามนุษย  ในเอเชียผูคามนุษยจะใชระบบการโอนเงินอยางไมเปนทางการมากกวา

การโอนเงินผานธนาคารและผูคามนุษยในแอฟริกามักใชระบบการธนาคารใตดินและผูสงเงินสด เพ่ือ

เคลื่อนยายเงินสดและซ้ืออสังหาริมทรัพย35 

  แนวโนมการฟอกเงินในความผิดฐานคามนุษยแตกตางกันตามภูมิภาค ตัวอยางเชน   

- ในทวีปยุโรป การคามนุษยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการหาประโยชนทางเพศและการ

บังคับใชแรงงาน ผูคามนุษยมักใชเหยื่อชวยในการฟอกเงิน เชน การใชขนเงินสด หรือใชธุรกิจบริการทาง

การเงินหรือระบบธนาคารใตดิน มีการตรวจพบการใชบริษัทบังหนาและธุรกิจท่ีเนนเงินสดในการฟอกเงิน 

และมักแบงการโอนเงินหลายครั้ง หรือวิธีท่ีนิยมอยางมากคือการฟอกเงินโดยการนําเงินมาลงทุนในธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยและการซ้ือรถยนต   

- ในประเทศแคนาดา ธุรกิจท่ีใชฟอกเงินมากท่ีสุดคือตัวแทนจําหนายรถยนต  ราน

สะดวกซ้ือและบริษัทนําเขาและสงออก  และบอนการพนัน  

- ในประเทศโคลัมเบีย ตรวจพบแนวโนมการฟอกเงินหลายแบบข้ึนอยูกับวัตถุประสงค

ของการคามนุษย  กลาวคือ ใชการโอนเงินทางธนาคารในการคามนุษยท่ีมีวัตถุประสงคในการหา

ประโยชนทางเพศ   ใชการโอนเงินโดยบัตรเครดิตหรือบนอินเตอรเน็ตในการคามนุษยท่ีมีวัตถุประสงคคือ

สื่อลามก (โดยมากเหยื่อจะเปนเด็ก)  และใชธนาณัติและชําระเงินสดในการคามนุษยท่ีมีวัตถุประสงคทาง

เพศ การบังคับใชแรงงานหรือขอทาน 

- ประเทศออสเตรเลีย มีรายงานการฟอกเงินโดยการนําเงินไปปนในธุรกิจท่ีถูก

กฎหมาย และการโอนเงินผานระบบการธนาคารท้ังในระบบและธนาคารใตดิน  

 จะเห็นวา  แนวโนมหลักในการฟอกเงินรายไดจากความผิดฐานคามนุษย ยังคงเปนการฟอกเงิน

โดยใชเงินสดเพ่ือนําไปใชซ้ือสินคาหรือลงทุนในธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย การใชบริการการสั่งจายเงินผานบัญชี

ระหวางธนาคาร บริการโอนเงิน การขนเงินสด การหลบเลี่ยงการทําธุรกรรมท่ีตองถูกรายงาน เชน การ

โอนเงินจํานวนนอยหลายๆครั้ง การสงเงินสดโดยหลายบุคคลไปยังผูรับเดียวกัน นอกจากนี้ มีแนวโนม

ใหมในการฟอกเงินในขบวนการคามนุษยโดยการใชประโยชนจากบัญชีธนาคารเพ่ือเขาถึงสินเชื่อใน

รูปแบบตางๆ  เชน ในสหราชอาณาจักรไดรายงานแนวโนมของอาชญากรท่ีอํานวยความสะดวกในการคา

มนุษยจากยุโรปตะวันออก ไดนําเอกสารแสดงตัวตนของเหยื่อ เชน บัตรประชาชน  ไปใชเปดบัญชีในชื่อ

35 Louise Shelley, Human Trafficking: A Global Perspective (Cambridge University Press, 2010), 

pp. 112-31  
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เหยื่อ เพ่ือใชในการขอสินเชื่อการเบิกเกินบัญชี  การกูเงิน บัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต และยังไดใชบัญชี

ดังกลาวในการฉอฉลเพ่ือใหไดรับสินเชื่อภาษีและเงินกูสําหรับกรณีฉุกเฉิน หนี้ท่ีสะสมในบัญชีดังกลาวจะ

ไมมีการชําระคืนแกผูใหกู  เม่ือผูใหกูพยายามติดตอกับเจาของบัญชีเพ่ือทวงหนี้ องคกรอาชญากรรมนั้น

จะสงตัวเหยื่อกลับประเทศตนทางและกลายเปนหนี้สูญสําหรับผูใหกู 

 ปญหาและอุปสรรคสําคัญในการสอบสวนและตรวจสอบคดีฟอกเงินในความผิดฐานคามนุษยนั้น  

ในรายงานระบุวา ปญหามาจากความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีอยางจํากัด  โดยจะเห็นไดวาในทุก

รายงานการศึกษาเก่ียวกับการฟอกเงิน ประเด็นเรื่องความรวมมือระหวางประเทศเปนประเด็นปญหาท่ี

สําคัญมาก  นอจากนั้น ปญหายังเกิดจากการขาดความตระหนักหรือสนใจจากหนวยงานบังคับใช

กฎหมายและดําเนินคดีอาญา ซ่ึงเปนปญหาอุปสรรคเชนเดียวกับการฟอกเงินจากความผิดมูลฐานอ่ืน โดย

ประเด็นปญหาสําคัญคือการตองมีการพิสูจนความผิดอาญาในความผิดมูลฐานกอนเริ่มกระบวนการ

สอบสวนการฟอกเงินและการติดตามเสนทางการเงินของรายไดขององคกรอาชญากรรม โดยหนวยงาน

บังคับใชกฎหมายใหความสําคัญกับการดําเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานมากกวาการสอบสวนความผิด

ฐานฟอกเงิน  และพบปญหาวา เจาหนาท่ีซ่ึงทําการสอบสวนคดีฟอกเงินอาจไมใชผูเชี่ยวชาญดานการเงิน 

จึงทําใหการสอบสวนและตรวจสอบเสนทางการเงินไมไดผลเทาท่ีควร  

 นอกจากนั้น ยังพบวาการสอบสวนและติดตามเสนทางในขบวนการคามนุษยมีความยากลําบาก

ในการตรวจพบการฟอกเงิน เนื่องจากขบวนการคามนุษยสวนใหญทําธุรกรรมเปนเงินสด อยางเชน ใน

ธุรกิจการคาประเวณี  และมีการนําเงินรายไดไปฟอกเงินผานกระบวนการปนเงินในธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย 

และมีการใชเครือขาย Hawala ในการโอนหนี้ระหวางสมาชิกในเครือขาย ซ่ึงอาจอยูคนละประเทศกัน 

โดยไมจําเปนตองมีการโอนเงินจริงๆ36 ตัวอยางเชน  เม่ือผูสั่งจายเงินในประเทศ ก.  ตองการโอนเงินให

ผูรับประโยชนในประเทศ ข.  เครือขาย Hawala ผูสั่งจายเงินก็จะนําเงินสดของตนไปจายใหเครือขาย 

Hawala  ในประเทศ ก.  ตัวแทนของเครือขาย Hawala ในประเทศ ก. จะแจงตัวแทนของเครือขาย 

Hawala ในประเทศ ข. วาตนไดรับเงินแลว และใหตัวแทนของเครือขาย Hawala  ในประเทศ ข. 

จายเงินจํานวนท่ีผูสั่งจายตองการใหแกผูรับประโยชนในประเทศ ข. โดยไมจําเปนตองมีการโอนเงิน

ระหวางสาขาของเครือขาย Hawala ท่ีอยูคนละประเทศกันเลย  นอกจากนั้น  ผูสั่งจายยังสามารถสั่งจาย

โดยการนําทรัพยสินอยางอ่ืนไปใหตัวแทนของเครือขาย Hawala  แทนการจายเงินสดใหก็ได  ตัวแทน

ของเครือขาย Hawala มักเปนคนรูจักใกลชิดหรือเครือญาติกันและใชเงินสวนตัว  จึงไมตองมีการนําเงิน

เขาออกบัญชีระหวางแตละสาขาอยางเปนทางการ 

 

 

 

 

36 Ibid , p. 30.  
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5.  กรณีศึกษาการฟอกเงินในขบวนการคามนุษย 

  

5.1) รูปแบบท่ีเนนการใชเงินสด 

   

   ในสหราชอาณาจักร มีรายงานขอมูลของขบวนการคามนุษยท่ีเก่ียวของกับการลักลอบ

ขนขนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย มีการเก็บคาธรรมเนียมตอผูเขาเมืองประมาณ 3,500 ปอนด ตอคน และ

สูงถึง 14,500 ยูโร ตอคน สําหรับการเดินทางจากประเทศตุรกีไปท่ีตาง ๆ ในยุโรป เงินสวนนี้จะ

ครอบคลุมตนทุนการขนสง ตนทุนของการจัดทําเอกสารและหลักฐานเขาเมืองปลอม และคาท่ีพักใน 

สหราชอาณาจักร  มีขอมูลจากแฟมรายงานคดีวา ขบวนการคามนุษยประเภทนี้ไดใชวิธีการฟอกเงินเปน

รูปแบบของการใชเงินสด อาทิเชน การสรางธุรกิจท่ีถูกกฎหมายข้ึนบังหนา โดยใชรานเคบับ รานขาย

อาหารแบบหอไปทานนอกราน และหองบริการโตะสนุกเกอร เพ่ือฟอกเงิน  หุนสวนของบริษัทจะเปน

สมาชิกในครอบครัวและเพ่ือนของผูกระทําความผิด และในทุก ๆ ระยะเพียงไมก่ีปจะมีการจัดตั้งบริษัท

ข้ึนใหม และมีการแตงตั้งพนักงานของบริษัทใหม เพ่ือใหเชื่อวาเปนกิจการใหม  สวนใหญของเงินทุนของ

กิจการเปนลักษณะของเงินสด จึงไมสามารถหาท่ีมาของเงินได  มีการซ้ือสินทรัพยภายในธุรกิจท่ีเปดบัง

หนาดวยการใชเงินสด  วิธีการนี้ทําใหยากแกการพิสูจนวามีการฟอกเงินผานบัญชีของกิจการธุรกิจ 

นอกจากนั้น มีการใชบัญชีธนาคารหลายบัญชีตางธนาคารกัน เพ่ือหมุนเวียนเงินทุนและไมใหเปนท่ีผิด

สังเกตหรือถูกตรวจสอบไดงาย   

 

5.2)  การใชผูขนสงเงินสด /เชิดบุคคลอ่ืนข้ึนบังหนา 

 

   ตัวอยางของการฟอกเงินในรูปแบบนี้ ปรากฏในประเทศอิตาลี โดยหนวยขาวกรองทาง

การเงินไดรับรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยจํานวน 4 รายงาน มีขอมูลเก่ียวกับการลักลอบขนเงิน

สด การนําเขารถยนตหรูราคาแพง การจัดสรรเงินผานบุคคลภายนอก และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

เปนรายคดีของ นาง H ซ่ึงเปนผูนําในองคกร ในอดีตเคยเปนหญิงนครโสเภณีในอิตาลี มีหนาท่ีเก็บรายได

ภายในอิตาลี และเปนเจาของสถานประกอบการมากกวา 6 แหงในบัลแกเรีย มีความเก่ียวของกับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยในสถานตากอากาศแถบหุบเขาในบัลแกเรีย 

  รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยฉบับแรก เรื่องการนําสงเงินสด พบวา  

   นาย A เขารวมกิจการใน 2 บริษัทของ นาง H 

    นาย A นําเขาและสําแดงเงินจํานวน 200,000 ยูโร โดยไมระบุท่ีมา นาย  A 

เดินทางออกนอกประเทศเปนประจํา สวนมากอยูในตางประเทศไมก่ีชั่วโมงกอนกลับเขาบัลแกเรีย 

  รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยฉบับท่ีสองและสาม เรื่องการซ้ือรถยนตราคาแพง 

พบวา ภริยาของ นาย A นําเขารถยนตราคาแพงจากเยอรมนี เธอเปนหุนสวนในบริษัทหนึ่งของนาง H 
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และเก่ียวของกับอีกสองบริษัทผานทาง นาย A  ท่ีมาของเงินท่ีใชซ้ือรถยนตไมแนชัด โดยปรากฏวาญาติ

อยางนอย 5 คนของครอบครัวนี้ก็นําเขารถยนตเชนกัน 

   รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยฉบับท่ีสี่  เรื่องการจัดสรรเงินผานบุคคลภายนอก 

พบวา มารดาของนาง H  เปนเจาของธุรกิจคาปลีก เธอเปดบัญชีธนาคารและฝากเงินสดจํานวน 

150,000 ยูโร ดวยธนบัตรท่ีมีมูลคาสูง มีการฝากเงินสดจํานวนมากครั้งอ่ืนๆ อีก การฝากเงินนั้นมีการ

รายงานเหตุอันควรสงสัยเนื่องจากมีการใชธนบัตรท่ีมีมูลคาสูง 

   หนวยขาวกรองทางการเงินสงขอมูลดังกลาวตอใหแกหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 

เนื่องจากเขาลักษณะโครงสรางขององคกรอาชญากรรม  หนวยงานบังคับใชกฎหมายรูจักกิจการของนาง 

H  เปนอยางดี ซ่ึงนําไปสูการตรวจสอบธุรกรรมในบัญชีของนาง H เพ่ิมเติม และพบวาสภาพวิถีความ

เปนอยูไมสอดคลองกับรายไดท่ีแสดง  มีการยึดทรัพยสินของธุรกิจและยื่นฟองคดีตอศาลเพ่ือยึดและ

อายัดทรัพยสิน ไดแก อสังหาริมทรัพย 5 แหง เงินฝาก 500,000 ยูโร และรถยนต 

   จากกรณีศึกษานี้มีขอสังเกตเก่ียวกับรูปแบบการฟอกเงินวา มีการวางโครงสรางโดยใช

ธุรกิจบังหนาและการโอนเงินโดยใชสัญญากู  (การกูยืมเปนนิติกรรมอําพราง)  เงินทุนสวนใหญของบริษัท

อยูในรูปเงินฝากอยางไมมีกําหนด มีใชผูขนสงเงินสดและถอนเงินสดซํ้าๆกัน มีการเชิดบุคคลอ่ืนข้ึนบัง

หนา ซ่ึงจากการตรวจสอบพบวา  มีพิรุธเนื่องจากวิถีการดําเนินชีวิตไมสอดคลองกับขอมูลการทําธุรกรรม

และขอมูลประวัติของลูกคาสถาบันการเงิน และมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีตองสงสัยหรือเปนท่ีทราบวามี

ประวัติอาชญากรรม 

 

5.3)  การใชระบบธนาคารใตดิน 

   

   ในประเทศไนจีเรีย มีการดําเนินธุรกิจ Hawala  โดยการรับเงินสดจากหลาย ๆ สถานท่ี

เพ่ือมารับเงินท่ีไนจีเรีย ระบบ Hawala จะนี้อิงอยูกับการชําระเงินลวงหนาและข้ึนอยูกับความเชื่อถือของ

บุคคล โดยลูกคาตองจายคาธรรมเนียมการทําธุรกรรมรอยละ 10  สวนใหญจะใชสกุลเงินยูโรในการทํา

ธุรกรรม รายงานคดีระบุวา จําเลยคนหนึ่งซ่ึงอาศัยอยูในเดนมารก รับเงินในออสโล ประเทศนอรเวย ทุก 

ๆ สี่หรือหกสัปดาห  (สูงสุดครั้งละ 20,000 ยูโร)  และไดขนสงเงินไปยังประเทศไนจีเรีย (โดยผูนําสงเงิน

สด) องคกรคาประเวณีชาวไนจีเรียสวนมากใชระบบนี้ในการสงเงิน กลาวไดวาผูคาประเวณีท้ังหมดไดใช

เครือขาย Hawala ในการขนสงเงิน  

 

5.4) การลงทุนในตางประเทศ  

    

   จากขอมูลรายงานการสอบสวนของประเทศแอฟริกาใตพบวา กิจกรรมทางการเงินของ

เจาของสถานคาประเวณีท่ีมีความเชื่อมโยงกับการคามนุษยและมีเหยื่อท่ีมาจากประเทศยูเครน โรมาเนีย

และบัลแกเรีย มีขอมูลเชื่อมโยงถึงรูปแบบการฟอกเงินคือ ธุรกรรมของสถานคาประเวณี สวนมากเปน
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ธุรกรรมเงินสดและไมเคยมีการนําเงินสดฝากเขาธนาคารเลย ธุรกรรมของสถานคาประเวณีมีความ

เชื่อมโยงไปถึงการรับและแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  เนื่องจากมีการตรวจพบท่ีทาอากาศยานและ

ไดยึดเงินตราตางประเทศจํานวนหนึ่ง การดําเนินธุรกิจของสถานคาประเวณีมีหลักฐานของการลงทุนใน

ตางประเทศ อยางเชน มีการจัดตั้งการลงทุนโดยไมเปดเผยชื่อในกองทุนท่ีเปนฉากบังหนาในเกิรนซีย 

(Guernsey) และในบัญชีมีเงินกวา 40 ลานปอนด โดยเปนรายไดจากการประกอบกิจการคาประเวณี  

นอกจากนั้นพบวา จําเลยยังมีบัญชีธนาคารอีกสองบัญชีในสหรัฐอเมริกา ภายหลังมีการโอนเงินทุนใน

สหรัฐอเมริกาไปยังกองทุนในเกิรนซียและโอนเงินทุนจากเกิรนซียกลับไปยังแอฟริกาใตเพ่ือตั้งสถาน

คาประเวณีใหมอีกสองแหง 

 

5.5)  การตั้งบริษัทบังหนา 

    

   ในประเทศเบลเยียม นาย A อาศัยอยูในเบลเยียม ประกอบการสํานักงานบัญชีและ

จัดการบริษัทอ่ืน ๆ อีกประมาณสิบแหง  นายแดงกอตั้งบริษัทเหลานี้ท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกัน โดยจด

ทะเบียนวาดําเนินกิจการธุรกิจกอสราง 

   ธนาคารไดสังเกตพบธุรกรรมท่ีตองสงสัยในบัญชีของสองบริษัทในกลุมนี้ ธุรกรรมสินเชื่อ

ประกอบดวยการโอนเงินตามคําสั่งของบริษัทในภาคเดียวกัน เม่ือมีการรับเงิน นาย A ซ่ึงถือหนังสือมอบ

อํานาจใหเดินบัญชี ก็ทําการถอนเงินสดอยางสมํ่าเสมอ 

   สวนมากบริษัทเหลานี้มีสํานักงานใหญตั้งอยู ณ ท่ีอยูเดียวกัน ซ่ึงเปนเพียงท่ีอยูในการ

รับสงไปรษณียเทานั้น แสดงถึงเจตนาท่ีจะตั้งบริษัทเหลานี้เพ่ือประโยชนของบุคคลภายนอก ไมใชเพ่ือ

ดําเนินกิจการ  และยังพบวามีการนําฝากเงินสดและถอนเงินสดออกอยางเปนระบบในสวนของทุนจด

ทะเบียนของทุกบริษัทท่ีเก่ียวของ ภายในไมก่ีวันหลังจากการจัดตั้ง  ตอจากนั้น มีธุรกรรมในบัญชีเกิดข้ึน

เพียงสองบริษัท  หลาย ๆ บริษัทในภาคเดียวกันและตัวการของการโอนเงินเปนท่ีรูจักกันวามีความ

เก่ียวของสัมพันธกับการคามนุษยเพ่ือหาประโยชนจากการใชแรงงาน 

   จากกรณีศึกษานี้มีขอสังเกตเก่ียวกับรูปแบบการฟอกเงินวา  มีการจัดตั้งหลายบริษัทใน

ไมนานพรอม ๆ กัน  จัดตั้งบริษัทเพ่ือขายใหแกบุคคลภายนอก มีความเก่ียวของกับสํานักงานบัญช ี           

มีความเก่ียวของกับบริษัทท่ีไมประกอบกิจการ มีการนําฝากทุนจดทะเบียนเปนเงินสดตามดวยการถอน

เงินสดออกอยางสมํ่าเสมอและมีการถอนเงินสดออกทันทีท่ีไดรับเงิน 

 

5.6)  การใชบริการส่ังจายเงินและบัญชีธนาคารและลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

   

   ในประเทศสเปน  มีรายงานวา องคกรอาชญากรรมคามนุษยมีผูบงการเปนเจาของ

สถานบันเทิงหลายแหงในประเทศสเปน ไดแสวงหาประโยชนทางเพศจากเหยื่อท่ีเปนสตรี และมีการสง

รายไดบางสวนจากธุรกิจผิดกฎหมายออกนอกประเทศโดยบริษัทสั่งจายเงิน เพ่ือชําระหนี้คาตัวของเหยื่อ
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แตละคน  โดยมีลักษณะของการใชบริการสั่งจายเงินคือมีการสงเงินเปนจํานวนนอย ๆ ใหเหยื่อเปนคนสง

เงินไปยังประเทศของตน  ผูรับเงินในประเทศปลายทางเปนคนเดียวกัน  มีขอมูลของผูสงและผูรับเงินบาง

รายปรากฏในฐานขอมูลของหนวยขาวกรองทางการเงิน  มีการเปดบัญชีธนาคารหลายรายในสเปนโดย

คนตางดาวดวยหนังสือเดินทางตางฉบับกัน ซ่ึงตอมาพบวาเจาของบัญชีเหลานั้นเปนบุคคลคนเดียวกัน  

โดยความเคลื่อนไหวพ้ืนฐานในบัญชีเหลานั้นคือ การฝากเงินเขาหลายครั้งในจํานวนนอย ๆ (ต่ํากวาเกณฑ

ท่ีกฎหมายกําหนดใหตองแสดงตน) จากหลายเมืองของสเปน และมีการโอนเงินดังกลายไปยังประเทศ

แถบยุโรปตะวันออก และในบางธุรกรรมมีผูรับคนเดียวกัน 

   หนวยขาวกรองทางการเงินมีขอมูลท่ีเชื่อวาสมาชิกบางคนขององคกรอาชญากรรมไดซ้ือ

สลากกินแบงท่ีถูกรางวัลจากผูถูกรางวัลตัวจริงเพ่ือเปนการฟอกเงิน และจากการสอบสวนพบวามีการเปด

บริษัทบังหนา บางบริษัทไมไดดําเนินกิจการจริงๆ และบริษัทเหลานี้ไดซ้ือทรัพยสินโดยใชเงินสด 

   ความรวมมือกับเจาหนาท่ีของประเทศตนทางของเหยื่อและปฏิบัติการรวมของ

เจาหนาท่ีตํารวจในประเทศมีประโยชนมากตอการแกะรอยจากเงินทุนนําไปสูการจับกุมสมาชิกของ

องคกรอาชญากรรมในประเทศตนทางและยึดทรัพยสินและเงินท่ีไดจากการกระทําความผิด 

  จากกรณีศึกษาของประเทศสเปน ซ่ึงเปนประเทศปลายทางพบขอสังเกตเก่ียวกับ

รูปแบบและวิธีการฟอกเงินคือ มีการใชเงินสด มีการโอนเงินผานบริการสั่งจายเงิน ในลักษณะเปนจํานวน

นอยๆ โอนจากหลายภูมิภาคไปยังบุคคลคนเดียวกันท่ีอยูตางประเทศ (ประเทศตนทางของเหยื่อ) โอนเงิน

โดยหลายคน ผูรับเงินคนเดียวไดรับเงินจากหลายคน ธุรกรรมเหลานั้นขาดธุรกิจหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย

ท่ีรองรับ มีการทําธุรกรรมผานธนาคาร ในลักษณะท่ีใชเอกสารแสดงตนปลอม ฝากเงินเปนจํานวนนอยๆ 

เพ่ือเลี่ยงเกณฑท่ีตองแสดงตน  โอนเงินไปยังประเทศตนทางของเหยื่อ ธุรกรรมเหลานั้นขาดธุรกิจหรือ

กิจกรรมเชิงพาณิชยท่ีรองรับ มีการใชบริษัทบังหนาเพ่ืออําพรางท่ีมาอันผิดกฎหมายของเงินทุนและการ

นําเงินไปซ้ือสลากท่ีถูกรางวัลแลว 

 

5.7)  การฟอกเงินในบอนคาสิโน 

  

    ในประเทศแคนนาดามีรายงานจากหนวยขาวกรองทางการเงินวา ในขบวนการคามนุษย

ท่ีมีสวนพัวพันกับการลักลอบพาคนเขาเมือง มีการฟอกเงินโดยการนําฝากเช็คและเงินสดหลายครั้งเขา

บัญชีธนาคารสวนตัวรายหนึ่ง ซ่ึงเปนบัญชีท่ีไดรับการฝากเงินสดหลายครั้งโดยบุคคลภายนอกจากท่ัว

ประเทศ และมีการทําธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสภายในประเทศในทันทีหลังจากการฝากเงินเขา

บัญชีดังกลาว  และผูท่ีทําธุรกรรมนั้นไดใชชื่อปลอมเพ่ือเปดอีกบัญชีในธนาคารเดียวกัน  และยังพบวามี

การใชธุรกิจบอนคาสิโนในการฟอกเงิน  โดยไดซ้ือต๋ัวแลกเงินของธนาคารซ่ึงสั่งจายไปยังบอนคาสิโน 

ในทันทีหลังจากการนําฝากเงิน เพ่ือนําไปซ้ือชิพของบอนคาสิโน และหลังจากการเลนพนันเพียงเล็กนอย 

จะแลกชิพดังกลาวเปนเงินโดยการขอใหบอนกาสิโนออกเช็ค หรือโดยการนําฝากเงินรายไดไปยังบัญชีเงิน

หนาบอน  ซ่ึงการเลนการพนันไมไดสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีนํามาแลก และอาจมีการใชบริการตีพิมพต๋ัว
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แลกเงินโดยเครื่องสล็อตแมชชีนในวิธีเดียวกัน  เนื่องจากบริการตีพิมพตั๋วแลกเงินโดยเครื่องสล็อตแมชชี

ออกแบบมาใหใชแทนเหรียญกษาปณหรือเหรียญแลกเงิน สามารถนําไปสแกนท่ีจุดรับ-จายเงินสดเพ่ือ

ออกเปนเช็คหรือเงินสด หรือเบิกออกเปนเงินสดผานเครื่องจายเงินอัตโนมัติได  ซ่ึงจายเงินในลักษณะนี้

เปนการยากสําหรับบอนคาสิโนท่ีจะเฝาติดตามพฤติกรรมของลูกคาผูใชบริการและยังเปนไปไมไดท่ีจะ

ยืนยันอัตลักษณของลูกคาผูใชบริการ 

 

5.8)  การใชบริการจายเงิน 

 

   ในประเทศฝรั่งเศส หนวยขาวกรองทางการเงินไดรับรายงานธุรกรรมท่ีตองสงสัยฉบับ

แรกเก่ียวกับบัญชีธนาคารของโรงแรมท่ีไดรับการฝากเงินเขาสองแบบคือ การโอนเงินสดและการโอนเงิน

บริการชวยเหลือทางสังคม ซ่ึงผิดปกติ และพบวาหญิงสาวชาวบัลแกเรียสามคนท่ีสงเงินไปยังบัลแกเรีย

ผานบริษัทบริการจายเงิน โดยใหท่ีอยูเดียวกันและผูรับประโยชนตรงกันหลายรายจากการจายเงินหลาย

ครั้ง บางครั้งหนึ่งในหญิงสาวกลุมนี้เดินทางไปยังบัลแกเรียและกลายเปนผูรับการจายเงินจากหญิงสาวคน

อ่ืนๆ และจากขอเท็จจริงพบวาผูจัดการโรงแรมมีประวัติอาชญากรรมดานการเปนธุระจัดหาบุคคลเพ่ือ

การคาประเวณี 

 

5.9) การใชเหย่ือและตัวกลาง 

 

  ขอมูลจาก Eurojust พบวาในฝรั่งเศส องคกรอาชญากรรมท่ีเก่ียวกับการคาประเวณี

ของหญิงสาวชาวบัลแกเรียจะเชื่อมโยงอยูกับองคกรอาชญากรรมอ่ืน เชน การปลน โดยองคกรสามารถ

ควบคุมรายไดท้ังหมดของหญิงโสเภณีไดอยางใกลชิด โดยโสเภณีจะไดรับเงินรอยละ 30 ของเงินท่ีพวก

เธอหาไดเปนคาตอบแทน  ดังนั้น องคกรจะไดเงินรอยละ 70 ของกําไร  และหญิงโสเภณีทําการโอนเงิน

จํานวนนี้ไปยังหมูบานแหงหนึ่งในบัลแกเรีย ซ่ึงเปนสถานท่ีตนทางของท้ังอาชญากรและหญิงท่ีตกเปน

เหยื่อ โดยพวกเธอใชธุรกิจบริการเงิน (จากขอมูลตรวจพบเงินท้ังหมด 2.5 ลานยูโรถูกสงผานทางระบบนี้) 

ผูมีชื่อในการรับเงินคือคนกลางท่ีเปนผูชาย  เงินท้ังหมดนี้หัวหนาขององคกรเก็บเงินรอยละ 20  และมี

การฟอกเงินโดยใชประโยชนจากโครงสรางของธุรกิจในบัลแกเรีย ท่ีมีขอสังเกตวาบริษัทท้ังหมดตั้งอยูใน

หมูบานดังกลาวในบัลแกเรียและใชหมายเลขโทรศัพทรวมกัน  ผูบริหารของบริษัทเหลานี้คือคนกลางและ

ญาติของพวกเขา 

 

5.10) การเปดกิจการบังหนา  

 

   หนวยงานตํารวจแอฟริกาใตไดรับขอมูลวา มีการใชเด็กหญิงจากแอฟริกาใตเพ่ือการคา

ประเวณีในจังหวัดหนึ่ง และไดทําการตรวจคนสถานท่ีซ่ึงจําเลยท้ังหาคนประกอบการอยูและพบเด็กหญิง
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เจ็ดคนและพวกเธอท้ังหมดยืนยันวา ผูหญิงคนหนึ่งพาตัวพวกเธอมาจากเมืองเล็กๆ ในจังหวัดหนึ่งของ 

The Northern Cape โดยสัญญาวาจะจางใหทํางานในคลับ มีการใชโรงเตี๊ยมเปนกิจการบังคับท่ีใชกักตัว

เหยื่อและใหเหยื่อทําการคาประเวณี นอกจากหญิงผูจัดหาคนแลว ยังมีจําเลยอีกสามคนชวยในการ

ประกอบกิจการ เหยื่อถูกบังคับใหใหบริการทางเพศแกชายหลายคนตลอดท้ังวันท้ังคืนในราคา 350 

แรนดแอฟริกาใตตอคืนตอลูกคาหนึ่งคน 

   จําเลยคนสําคัญในคดีนี้เปนเจาของโรงเตี๊ยมอีกแหงเชนเดียวกับโรงแรมเล็กๆ ตํารวจพบ

สมุดใบเสร็จสามเลมอยูในสถานท่ีแหงหนึ่งในการตรวจคน จําเลยมีบัญชีธนาคารในนามของธุรกิจถูก

กฎหมายอยางโรงเต๊ียม รายการเดินบัญชีธนาคารแสดงการนําฝากเงินเพียงเล็กนอย เปนท่ีชัดแจงวา

กิจการผิดกฎหมาย (การคาประเวณี) ทํากําไรไดมากกวา เนื่องจากมีการยึดเงินไดหลายพันแรนดจาก

สถานประกอบการนั้น ซ่ึงมีจํานวนมากกวาท่ีมีการแสดงในบัญชีธนาคาร  จึงเปนท่ีชัดแจงวาธุรกิจนั้นเปน

แคเพียงฉากบังหนา  นอกจากนั้น  สมุดบัญชียังแสดงจํานวนเงินคาเชาหองตางๆ จาก 75 แรนดตอ

ชั่วโมงถึง 300 แรนดตอคืน จึงอนุมานวาโรงเตี๊ยมเปนสถานคาประเวณี เนื่องจากใหเชาหองรายชั่วโมง

แทนท่ีจะเปนรายวัน  ในคดีนี้มีการยึดโรงแรมขนาดเล็ก ยานพาหนะหรูและสินทรัพยตาง ๆ รวมท้ังเพิก

ถอนการอนุญาตประกอบกิจการโรงเตี๊ยม  

 

5.11)  การฉอโกงผลประโยชนสวัสดิการของเด็ก 

 

    ขอมูลจากสหราชอาณาจักรพบวา  ในยุโรปมีการหาประโยชนจากเหยื่อของขบวน

การคามนุษยแบบใหมท่ีมีเปาหมายอยูท่ีเงินประกันสังคม สวัสดิการและผลประโยชนตางๆ ของเด็กท่ีตก

เปนเหยื่อคามนุษย  โดยพบวามาการนําพาตัวเด็กมาจากชนบทหรือพ้ืนท่ีดอยโอกาสของประเทศตนทาง

โดยคําม่ันวาจะไดทํางานในตางประเทศ  มีการขนสงเด็กเหลานั้นไปยังประเทศปลายทางและนําเด็กไป

พบเจาพนักงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรองขอสวัสดิการซ่ึงเด็กควรจะไดรับ โดยใหมีการโอนสวัสดิการเหลานี้ไป

ยังบัญชีธนาคารของอาชญากรซ่ึงไมใชเหยื่อคามนุษย และมีการถอนสวัสดิการดังกลาวเปนเงินสดท่ีเครื่อง

เบิกจายเงินอัตโนมัติ ภายในไมก่ีชั่วโมงหลังการถอนเงิน จะกลับมาฝากเงินจํานวนเทากันเขาไปในบัญชี

เดิม ซ่ึงการสอบสวนทางการเงินเปดเผยวา การนําฝากเงินกลับคืนนั้นเปนรายไดจากการคามนุษย และ

หลังจากนั้นไมก่ีสัปดาหจะมีการถอนเงินสดจํานวนมากในบัญชีดังกลาวนั้นและโอนไปยังตางประเทศโดย

ใชธุรกิจบริการเงิน 
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สวนที่  3 กรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 

1. ความผิดฐานคามนุษย 

 พิธีสารเพ่ือปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก กําหนดนิยาม

ให ”การคามนุษย” หมายถึง การจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดให อยูอาศัย หรือการรับไวซ่ึงบุคคล

ดวยวิธีการขูเข็ญ หรือดวยการใชกําลัง หรือดวยการบีบบังคับในรูปแบบอ่ืนใด ดวยการลักพาตัว ดวยการ

ฉอโกง ดวยการหลอกลวง ดวยการใชอํานาจโดยมิชอบ หรือดวยการใชสถานะความเสี่ยงภัยจากการคา

มนุษยโดยมิชอบ หรือมีการใหหรือรับเงินหรือผลประโยชนเพ่ือใหไดมาซ่ึงความยินยอมของบุคคลผูมี

อํานาจควบคุมบุคคลอ่ืน เพ่ือความมุงประสงคในการแสวงหาประโยชน การแสวงหาประโยชนอยางนอย

ท่ีสุด ใหรวมถึงการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของบุคคลอ่ืนหรือการแสวงหาประโยชนทางเพศ

ในรูปแบบอ่ืน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเปนทาสหรือการกระทําอ่ืนเสมือนการเอา

คนลงเปนทาส การทําใหตกอยูใตบังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากรางกาย  

   โดยท่ัวไปการคามนุษย จะประกอบดวยข้ันตอนหลักๆ 3 ข้ันตอน คือ 

1. ข้ันตอนของการจัดหาเหยื่อ/ผูเสียหายจากการคามนุษย 

   2. ข้ันตอนของการนําพาเหยื่อ/ผูเสียหายจากการคามนุษยไปยังจุดหมายปลายทาง               

ซ่ึงโดยสวนใหญคือสถานท่ีท่ีเกิดการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

   3. ข้ันตอนสุดทายคือข้ันตอนของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

   บุคคลท่ีเขามาเก่ียวของไมวาในข้ันตอนใดโดยรูหรือโดยเจตนายอมมีความผิดฐานคา

มนุษยดวยกันทุกคน   

  ปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะเพ่ือดําเนินการปองกัน ปราบปราม และชวยเหลือ

ผูเสียหายจากการคามนุษยคือ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และ           

มีกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของอีกหลายฉบับ ดังนี้   

 

1.1  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 

   กฎหมายฉบับนี้ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 

และมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เปนตนมา โดยการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้มีผลเปน

การยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540             

โดยเหตุผลสําคัญของการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ คือ 

    - เพ่ือกําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทําเพ่ือแสวงหาประโยชน

โดยมิชอบท่ีหลากหลายมากข้ึน 

   - เพ่ือขยายความคุมครองไปยังผูชายท่ีตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย 

    - เพ่ือปรับปรุงกลไกท่ีใชในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยใหมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับพันธกรณีท่ีกําหนดในขอตกลงระหวางประเทศท่ีประเทศไทยไดรวมลง
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นาม ไดแก อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร และพิธี

สารเพ่ือปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เปนตน 

   - เพ่ือปรับปรุงการชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพของผูเสียหายใหเหมาะสม

ยิ่งข้ึน 

 ปจจุบันมีการแกไขเพ่ิมเติม 1 ครั้งโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2558  โดยมีสาระสําคัญ 6 หมวด – 57 มาตรา  ประกอบดวย  หลักการท่ัวไป 

และ คํานิยาม , หมวด 1 – บทท่ัวไป – กําหนดองคประกอบความผิด ,  หมวด 2 – คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย , หมวด 3 – อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี , หมวด 4 – การ

ชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย , หมวด 5 – กองทุนเพ่ือการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย และหมวด 6 - บทกําหนดโทษ 

  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ไดมีการกําหนด

ความผิดฐานคามนุษย ซ่ึงเปนความผิดท่ีมีโทษทางอาญาข้ึนมาใหม โดยการกระทําท่ีถือวาเปนความผิด

ฐานคามนุษยมีปรากฏอยูใน มาตรา 6  โดยไดกําหนดลักษณะของความผิดฐานคามนุษยเอาไว              

2  ประการคือ  

  “ผูใดเพ่ือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ กระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

     (1) เปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังท่ีใด หนวงเหนี่ยว

กักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงบุคคลใด โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจ

โดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืนแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้นเพ่ือใหผูปกครอง

หรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลท่ีตนดูแล หรือ 

   (2) เปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังท่ีใด หนวงเหนี่ยว

กักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงเด็กผูนั้นกระทําความผิดฐานคามนุษย” 

  จากบทบัญญัติดังกลาว สามารถแยกองคประกอบของความผิดฐานคามนุษยได ดังนี้37 

   องคประกอบภายนอก ประกอบดวย 

     1. การกระทําอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง คือ การเปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย 

จําหนาย พามาจาก หรือสงไปยังท่ีใด หนวงเหนี่ยว กักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงบุคคลใด 

     2. การกระทําตามขอ 1. ไดกระทําลงโดยใชวิธีการตางๆ อยางหนึ่งอยางใด

หรือหลายอยาง คือ ขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ หรือโดยใหเงิน

หรือผลประโยชนอยางอ่ืนแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้นเพ่ือใหผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแก

ผูกระทําความผิด 

 

  37คณะทํางานจัดทําคูมือสําหรับเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย , คูมือสําหรับ

เจาหนาท่ีในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ , 2555) , หนา 4-5. 
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    องคประกอบภายใน ประกอบดวย 

    1. มีเจตนาในการกระทําผิด 

     2. เปนการกระทําโดยมีเจตนาพิเศษ เพ่ือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจาก

เหยื่อหรือผูเสียหายจากการคามนุษย 

    โดยมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติดังกลาว ไดอธิบายความหมายของการ “แสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ” ไว โดยใหหมายรวมถึง  

- การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี 

- การผลิตหรือเผยแพรวัตถุลามกหรือสื่อลามก เชน นําตัวมาเพ่ือแสดง

ภาพยนตรลามก 

- การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอ่ืน เชน บังคับใหเตนระบําเปลื้องผา 

- การเอาคนมาเปนทาส 

- การนําคนมาขอทาน ในบางประเทศถือวาการขอทานเปนการทํางานอยาง

หนึ่ง (เปนการทํางานในความหมายอยางกวาง) แตสําหรับประเทศไทยการ

ขอทานไมถือเปนอาชีพ จึงไมถือเปนการทํางาน ดังนั้น จึงไดบัญญัติแยก

ออกมาตางหาก 

- การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การกระทําท่ีจะถือวาเปนการคามนุษย

โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือวัตถุประสงคในการแสวงหาประโยชนดานแรงงาน 

ตองเปนการบังคับใชแรงงานเทานั้น ดังนั้น หากเปนการทํางานโดยไมไดถูก

บังคับ ก็ไมใชคามนุษย อาจตองไปพิจารณาวาเปนการกระทําท่ีเขาขาย

กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองแรงงานหรือไม 

    อยางไรจึงจะถือวาเปนการบังคับใชแรงงาน ใหพิจารณานิยามของคําวา “การบังคับใช

แรงงานหรือบริการ” ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 4 ซ่ึงกลาวโดยสรุป คือ 

- เปนการขมขืนใจใหบุคคลอ่ืนทํางาน โดยการใชวิธีการบีบบังคับตางๆ เชน 

การขูวาจะทํารายหรือทําอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือ

ทรัพยสินของบุคคลนั้นเองหรือผูอ่ืน การขูเข็ญดวยประการใดๆ การใชกําลัง

ประทุษราย หรือการทําใหบุคคลนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได 

ตัวอยางเชน คนงานท่ีเดินทางไปทํางานตางประเทศโดยไดรับคําม่ันสัญญา

วาจะไดรับคาตอบแทนสูง แตเม่ือเดินทางไปถึงกลับพบวาเง่ือนไขของการ

ทํางานเปลี่ยนไปโดยนอกจากจะไดคาจางต่ํากวาท่ีตกลงแลว ยังถูกนายจาง

ยึดหนังสือเดินทางเพ่ือไมใหหลบหนี และถูกบังคับใหทํางานวันละหลาย

ชั่วโมง ดังนี้ ถือวาเขาขายเปนการคามนุษย แตถาขอเท็จจริงเปลี่ยนไปวา

เม่ือเดินทางไปถึงแลวนายจางผิดเง่ือนไขเฉพาะการจายคาจาง โดยลูกจาง

เหลานั้นสามารถท่ีจะเลือกทําหรือไมก็ได ดังนี้ อาจไมเขาขายการคามนุษย 
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- การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการคา หรือ 

- การอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล ไดแก การเอารัดเอาเปรียบ

อยางไมเปนธรรมเชน การทําใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตองทนทํางานเพ่ือชดใช

หนี้ท่ีไมเปนธรรม หรือท่ีตนไมรูหรือไมไดรับแจงลวงหนา หรือท่ีเรียกวา 

debt bondage หรือ debt work เปนตน 

   การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตามมาตรานี้ ไมคํานึงวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม 

หมายความวา แมจะปรากฏวามีบุคคลใดยินยอมหรือเต็มใจท่ีจะถูกพามาเพ่ือแสวงหาประโยชน 

โดยมิชอบในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งท่ีกลาวมาขางตน แตหากขอเท็จจริงปรากฏวาความยินยอมดังกลาวสืบ

เนื่องมาจากการถูกผูท่ีพามาใชวิธีการตางๆ ตามท่ีกําหนดไวใน มาตรา 6(1) เชน ฉอฉล หลอกลวง ซ่ึง

หากผูท่ีพามาไมใชวิธีการดังกลาวบุคคลนั้นก็จะไมยินยอม ดังนี้ ตองถือวาบุคคลนั้นเปนผูเสียหายจาก

การคามนุษยดวย เชน ไปชักชวนหญิงสาวจากตางจังหวัดใหมาคาประเวณีในกรุงเทพฯ โดยหลอกวาจะ

ชวยใหสามารถหาเงินไดดี แตเม่ือเดินทางมาถึง กลับนําหญิงสาวดังกลาวไปกักขังบังคับใหคาประเวณีโดย

ไมไดเงินเชนนี้แมหญิงสาวคนดังกลาวจะยินยอมมาคาประเวณีแตก็สืบเนื่องมาจากเปนเพราะการถูก

หลอกลวงจากผูท่ีพามา จึงตองถือวาหญิงสาวผูนี้เปนผูเสียหายจากการคามนุษยเชนกัน 

 อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา ความผิดฐานคามนุษยอาจเปนการกระทํากรรมเดียวผิด

กฎหมายหลายบท ซ่ึงผูกระทําความผิดนอกจากจะตองรับผิดตามพระราชบัญญัตินี้แลว หากการกระทํา

นั้นเขาองคประกอบความผิดทางอาญาตามกฎหมายอ่ืน เชน ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการคาประเวณี กฎหมายคนเขาเมือง หรือกฎหมายแรงงาน ผูกระทําก็ตองรับ

ผิดตามกฎหมายนั้นๆ ดวย อยางไรก็ตาม ในการลงโทษ กฎหมายกําหนดใหใชบทท่ีมีโทษหนักท่ีสุด

ลงโทษแกผูกระทําความผิด 

  สาระสําคัญของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551  มีดังนี้  

1) มีการบัญญัติความผิดฐานคามนุษยข้ึนใหม (มาตรา 6) 

2) กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหมี “พนักงานเจาหนาท่ี” โดยมีท้ังบุคคลท่ีเปนโดย

ตําแหนง คือ พนักงานฝายปกครองและตํารวจชั้นผูใหญตามท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาและบุคคลท่ีตองไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีคือ ขาราชการประเภทใด สังกัดใดก็ได ซ่ึงดํารง

ตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนสามัญระดับ 3 และมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง 

3) มีการกําหนดโทษและความผิดสําหรับผูท่ีชวยเหลือ สนับสนุน หรือ

ตระเตรียมเพ่ือกระทําผิดฐานคามนุษย (มาตรา 7 และมาตรา 8) 

4) กําหนดโทษและความผิดสําหรับความผิดท่ีกระทําลงโดยการสมคบกันตั้งแต 

2 คนข้ึนไปรวมท้ังความผิดท่ีกระทําลงโดยการรวมกันกระทําผิดตั้งแต 3 คนข้ึนไปหรือโดยสมาชิกของ

องคกรอาชญากรรม (มาตรา 9 และมาตรา 10) 
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5) ความผิดฐานคามนุษยแมกระทําลงนอกราชอาณาจักร ก็สามารถลงโทษ

ผูกระทําผิดในราชอาณาจักรได ท้ังนี้ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 11 ซ่ึงหลักการดังกลาวเปนหลักการ

ลงโทษอํานาจสากล เชนเดียวกับท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 7 

6) กฎหมายกําหนดโทษหนักข้ึนกรณีท่ีผูกระทําผิดเปนผูมีตําแหนงหนาท่ี เชน 

เปนเจาพนักงานสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการ เปนตน (มาตรา 13 และมาตรา 

14) 

7) ใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศ

กําหนดมาตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ 

และประกาศกําหนดใหสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะใด ๆ ตองอยูภายใตบังคับของ

มาตรการดังกลาว (มาตรา 16/1)  

8) ใหอํานาจคณะอนุกรรมการตามมาตรา 25 วรรคสองพิจารณาสั่งปดสถาน

ประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว การพักใชใบอนุญาตประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจหรือ

โรงงาน การหามใชยานพาหนะเปนการชั่วคราวหรือการดําเนินมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือปองกันมิใหมีการ

กระทําผิดเกิดข้ึนอีก ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษยหรือพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานประกอบ

กิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะตามมาตรา 16/1 (มาตรา 16/2) 

9) กฎหมายไดกําหนดใหความผิดฐานคามนุษยเปนความผิดมูลฐานตาม

กฎหมายฟอกเงิน (มาตรา 14) 

10) ใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลการดําเนินงาน

ดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยอยางจริงจังมากข้ึน โดยการกําหนดใหมีคณะกรรมการ 2 

ระดับ คือ ระดับนโยบายโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และระดับประสานงานและกํากับดูแลซ่ึง

กฎหมายกําหนดใหนายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีทานใดทานหนึ่งมาทําหนาท่ีเปนประธาน 

(หมวด 2) 

11) เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี โดย

การกําหนดมาตรการตางๆหลายประการท่ีชวยใหพนักงานเจาหนาท่ีทํางานไดสะดวกยิ่งข้ึน ท่ีสําคัญคือ 

อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 27 

12) กฎหมายใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีในการใหความคุมครองชั่วคราว

บุคคลท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการคามนุษย 

13) กฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีในการไดมาซ่ึงขอมูล เอกสาร

หรือขาวสารท่ีถูกใชหรืออาจถูกใชเพ่ือประโยชนในการกระทําผิดฐานคามนุษยในทุกรูปแบบ แตท้ังนี้

พนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับอนุมัติจะตองไดรับอนุญาตจากศาลเสียกอน สวนหลักเกณฑและวิธีการในการ

ไดมาซ่ึงขอมูล ขาวสารหรือเอกสารเปนไปตามขอบังคับของประธานศาลฎีกา  
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14) กฎหมายกําหนดใหสามารถทําการสืบพยานไวลวงหนาได (มาตรา 31)    

ซ่ึงเหตุผลของการขอสืบพยานลวงหนาตามกฎหมายฉบับนี้จะกวางกวาท่ีบัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญามาตรา 237 ทว ิ

15) มีการขยายการคุมครองและใหความชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย

ไวอยางกวางขวางท่ีสําคัญไดแก การใหความชวยเหลือในระหวางการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ 

(มาตรา 33) สิทธิในการเรียกรองคาสินไหมทดแทน (มาตรา 34, 35) สิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองความ

ปลอดภัย (มาตรา 36) ใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีท่ีจะดําเนินการใหมีการผอนผันใหผูเสียหายอยูใน

ราชอาณาจักรและทํางานเปนการชั่วคราว (มาตรา 37) กําหนดหามพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับ

ผูเสียหายจากการคามนุษยในความผิดบางฐาน (มาตรา 41) 

16) มีการกําหนดความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (มาตรา 54)  

กําหนดความผิดสําหรับผูท่ีขัดขวางการไดมาซ่ึงขอมูลตามมาตรา 30 รวมท้ังเปดเผยขอมูล เชนวากับผูท่ี

ไมมีหนาท่ีเก่ียวของ (มาตรา 55)  กําหนดความผิดสําหรับผูท่ีเผยแพรภาพ เสียง ขอความ หรือทําดวย

ประการใดๆ อันอาจทําใหรูวาบุคคลใดเปนผูเสียหายจากการคามนุษย (มาตรา 56) 

 

1.2 ประมวลกฎหมายอาญา 

  การกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย มักจะเก่ียวของกับการท่ีเหยื่อถูกบังคับ

คาประเวณีหรือแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบตางๆ ซ่ึงเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

หลายมาตราดวยกันท้ังความผิดท่ีเก่ียวกับเพศและความผิดตอเสรีภาพ  กลาวคือ  ความผิดฐานเปนธุระ

จัดหา ลอไป หรือพาไปเพ่ือการอนาจาร ตามมาตรา 282  ความผิดฐานเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไป

เพ่ือการอนาจาร โดยหลอกลวง ขูเข็ญ ตามมาตรา 283  ความผิดฐานพาบุคคลอายุยังไมเกิน 18 ปเพ่ือ

การอนาจาร ตามมาตรา 283 ทวิ   ความผิดฐานพาบุคคลไปเพ่ือการอนาจาร ตามมาตรา 284   และเหตุ

ฉกรรจของมาตราตางๆ ในความผิดเก่ียวกับเพศ  ตามมาตรา 285   ความผิดฐานดํารงชีพอยูดวยรายได

ของผูคาประเวณี ตามมาตรา 286  ความผิดฐานเผยแพรสิ่งลามก ตามมาตรา 287  ความผิดฐานขมขืน

ใจผูอ่ืน ตามมาตรา 309  ความผิดฐานหนวงเหนี่ยวหรือกักขัง ตามมาตรา 310  ความผิดฐานหนวง

เหนี่ยวหรือกักขังเพ่ือใหยอมกระทําการใด ตามมาตรา  310 ทวิ  ความผิดฐานเอาคนลงเปนทาส  ตาม

มาตรา 312 , มาตรา 312 ทวิ  ความผิดฐานรับตัวหรือเปนธุระจัดหาบุคคลอายุไมเกินสิบแปดปโดยทุจริต 

ตามมาตรา 312 ตรี  ความผิดฐานพรากผูเยาว ตามมาตรา 317-319  ความผิดฐานพาหรือสงคนออกไป

นอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 320  

 

1.3 กฎหมายอ่ืน 

  การกระทําความผิดฐานคามนุษยยังเก่ียวของกับการกระทําความผิดอาญาตามกฎหมาย

อ่ืน เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 9  และมาตรา 11  

พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 63  มาตรา 64  พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.
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2546 ตามมาตรา 26 และมาตรา 27 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 16/1  มาตรา 

16/2 มาตรา 19  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 มาตรา 14 

(4) – (5)  และองคกรอาชญากรรมในขบวนการคามนุษยมักกระทําความผิดอ่ืนรวมดวย เชน ความผิด

เก่ียวกับยาเสพติด ความผิดเก่ียวกับการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ ความผิดเก่ียวกับการ

ทุจริตตอตําแหนงหนาท่ีราชการ และความผิดเก่ียวกับการฟอกเงิน เปนตน  

 

2. มาตรการและการบังคับใชกฎหมาย 

 

2.1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายท่ีออกมา

เนื่องจากมีผูประกอบอาชญากรรมซ่ึงกระทําความผิดกฎหมายบางประเภท ไดนําเงินหรือทรัพยสินท่ี

เก่ียวกับการกระทําความผิดนั้นมากระทําการในรูปแบบตางๆ อันเปนการฟอกเงิน เพ่ือนําเงินหรือ

ทรัพยสินนั้นไปใชเปนประโยชนในการกระทําความผิดตอไปไดอีก ทําใหยากแกการปราบปรามการ

กระทําความผิดกฎหมายเหลานั้น และโดยท่ีกฎหมายท่ีมีอยูในกอนท่ีจะมีการออกกฎหมายฉบับนี้ไม

สามารถนํามาใชเพ่ือปราบปรามการฟอกเงินหรือดําเนินการกับเงินหรือทรัพยสินนั้นไดเทาท่ีควร ดังนั้น 

เพ่ือเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกลาว จึงจําเปนท่ีจะตองมีกฎหมายเฉพาะท่ีกําหนด

มาตรการตางๆ ใหสามารถดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  กฎหมายฟอกเงินของประเทศไทยมีท่ีมาจากการเล็งเห็นปญหาการฟอกเงินท่ีไดจากการ

ประกอบอาชญากรรมท่ีประเทศตางๆท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยกําลังประสบอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง

อาชญากรรรมยาเสพติด ดังนั้นองคการสหประชาชาติจึงไดกําหนดใหมีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย

การตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (Vienna 

Convention) ข้ึนหรืออีกนัยหนึ่งเรียกกันโดยท่ัวไปวา "อนุสัญญากรุงเวียนนาค.ศ. 1988 "  โดย

อนุสัญญาฯฉบับนี้ไดกําหนดมาตรการทางกฎหมายไวหลายประการเพ่ือใหประเทศท่ีเปนสมาชิกนําไปเปน

แนวทางในการแกไขหรือบัญญัติกฎหมายภายในใหมีความสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกันกับ

อนุสัญญาฯดังกลาวโดยในสวนของมาตรการฟอกเงินไดกําหนดใหทุกประเทศตองตรากฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยเฉพาะ เนื้อหาหลักของกฎหมาย ไดแก การกําหนดฐาน

ความผิดและบทลงโทษท่ีรุนแรงตอการกระทําความผิดฟอกเงิน และกําหนดความผิดมูลฐานอันเปน

ความผิดพ้ืนฐานท่ีจะนํามาซ่ึงการดําเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน นอกจากกําหนดฐานความผิดและ

บทลงโทษการฟอกเงินและความผิดมูลฐานแลว การกําหนดวิธีการดานการสืบสวนสอบสวนโดยใช

เทคโนโลยีและอํานาจการตรวจคนท่ีมีมากกวาการสืบสวนสอบสวนความผิดอาญาท่ัวไป ก็เปนอีกสวน

หนึ่งของกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกําหนดใหประเทศตางๆ ตองจัดตั้ง

หนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทําหนาท่ีปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  โดยเฉพาะในดานการสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน และจัดตั้งหนวยขาวกรอง
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ทางการเงิน หรือ Financial Intelligence Unit : FIU ทําหนาท่ีในการวิเคราะหขอมูลการทําธุรกรรมท่ี

บรรดาสถาบันการเงิน หรือหนวยธุรกิจตางๆ รายงานเขามาวามีความเสี่ยงในการเก่ียวของกับการฟอก

เงินมากนอยเพียงใด และหากพบธุรกรรมท่ีตองสงสัยวาอาจเก่ียวของกับการฟอกเงิน จึงสงรายงาน

ดังกลาวไปยังฝายบุคลากรเพ่ือสืบสวนสอบสวนตอไป หัวใจหลักของ FIU ก็คือ ระบบอิเลคทรอนิกสท่ีมี

ประสิทธิภาพในการรับขอมูล เรียบเรียงและประมวลผลขอมูลธุรกรรมนับแสนนับลานขอมูล และ

วิเคราะหเบื้องตนถึงความผิดปกติของการทําธุรกรรมของบุคคล  รวมท้ังการกําหนดการควบคุมการ

รายงานธุรกรรมของสถาบันการเงินและองคการภาคธุรกิจเอกชนอ่ืนท่ีมีโอกาสเสี่ยงตอการฟอกเงิน 

   ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีมีความประสงคท่ีจะเขารวมเปนภาคีสมาชิกของ

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ. 1988 โดยท่ีประเทศไทยไดมีกฎหมายรองรับมาตรการตางๆตามท่ีอนุสัญญา

ฯไดกําหนดไวเปนหลักเกณฑใหแกประเทศท่ีประสงคจะเขาเปนภาคีสมาชิกรวมท้ังไดมีการตรากฎหมาย

เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินข้ึนคือพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. 2542  ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542   นับตั้งแตท่ีกฎหมายฉบับนี้มีผลใช

บังคับไดมีการแกไขเพ่ิมเติมรวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง คือพระราชกําหนดแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552  

และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556 

    ปจจุบันประเทศไทยมีการกําหนดความผิดมูลฐานไวท้ังสิ้น 25 ความผิดมูลฐาน 

กลาวคือ  (1) ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด (2) ความผิดเก่ียวกับการคาหญิงคาเด็ก (3) ความผิดเก่ียวกับ

การฉอโกงประชาชน  (4) ความผิดเก่ียวกับการยักยอก ฉอโกง ซ่ึงกระทําลงโดยผูบริหาร หรือผูมีอํานาจ

สั่งการของสถาบันการเงิน (5) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีใน

กระบวนการยุติธรรม (6) ความผิดเก่ียวกับกรรโชก รีดเอาทรัพยโดยอางอํานาจอ้ังยี่ ซองโจร                    

(7) ความผิดเก่ียวกับการลักลอบหนีภาษีศุลกากร (8) ความผิดเก่ียวกับการกอการราย (9) ความผิด

เก่ียวกับการพนัน (10) ความผิดเก่ียวกับการคามนุษย  และ (11) ความผิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง  (12) 

ความผิดเก่ียวกับการเปนสมาชิกอ้ังยี่หรือการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม (13) ความผิดเก่ียวกับการ

รับของโจร (14) ความผิดเก่ียวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา (15) ความผิดเก่ียวกับการละเมิด

ทรัพยสินทางปญญา (16) ความผิดเก่ียวกับการปลอมเอกสารสิทธิ (17) ความผิดเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม  (18) ความผิดเก่ียวกับการประทุษรายตอชีวิตหรือรางกายจนเปน

เหตุใหเกิดอันตรายสาหัส  (19) ความผิดเก่ียวกับการหนวงเหนี่ยวหรือกักขัง  (20) ความผิดเก่ียวกับการ

ลักทรัพย กรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกงหรือยักยอกอันมีลักษณะเปนปกติธุระ                

(21) ความผิดเก่ียวกับการกระทําอันเปนโจรสลัด  (22) ความผิดเก่ียวกับการกระทําอันไมเปนธรรม

เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย (23) ความผิดเก่ียวกับอาวุธสงคราม (24) ความผิดเก่ียวกับการมีสวนรวม

ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ และ (25)  ความผิดเก่ียวกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  

โดยใหความผิดมูลฐานดังกลาว ใหหมายความรวมถึงการกระทําความผิดอาญานอกราชอาณาจักรซ่ึงหาก
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การกระทําความผิดนั้นไดกระทําลงในราชอาณาจักรจะเปนความผิดมูลฐานดวย บรรดาทรัพยสินท่ีไดมา

จากการกระทําความผิดท้ัง 25 ความผิดมูลฐาน ยอมจะตองถูกดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินท้ังสิ้น  

  โดยหนึ่งในความผิดมูลฐานท่ีเก่ียวของกับการวิจัยนี้ คือ “ความผิดเก่ียวกับเพศตาม

ประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเก่ียวกับการเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพ่ือการอนาจารหญิงและ

เด็ก เพ่ือสนองความใครของผูอ่ืนและความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวย

มาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะท่ีเก่ียวกับการเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพ่ือให

บุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี หรือความผิดเก่ียวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือ

ผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถาน

การคาประเวณี” ซ่ึงเปนความผิดมูลฐานตาม (2)  และความผิดตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ท่ีกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

     สําหรับในสวนเนื้อหาของบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้มีท้ังสิ้น 66 มาตรา โดยแบง

เนื้อหาออกเปน 9 สวน ดังนี้ 

(1) บทนําของพระราชบัญญัติ (มาตรา 1 - มาตรา 4) 

(2) หมวด 1 บทท่ัวไป (มาตรา 5 - มาตรา 12) 

(3) หมวด 2 การรายงานและการแสดงตน(มาตรา 13 - มาตรา 23)  

(4) หมวด 3 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา 24 - 

มาตรา 31) 

(5) หมวด 4 คณะกรรมการธุรกรรม (มาตรา 32 - มาตรา 39/2) 

(6) หมวด 5 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน(มาตรา 40 - 

มาตรา 47) 

(7) หมวด 6 การดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน(มาตรา 48 - มาตรา 59) 

(8) หมวด 7 กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน(มาตรา 59/1 - 

มาตรา 59/7) 

(9) หมวด 8 บทกําหนดโทษ (มาตรา 60 - มาตรา 66) 

 

2.2 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  

   สืบเนื่องจากปญหาอาชญากรรมในสังคมไดทวีความรุนแรงและมีความสลับซับซอนมาก

ยิ่งข้ึน สวนหนึ่งเนื่องมาจากการพัฒนาในดานเทคโนโลยี การสื่อสาร การคมนาคม ทําใหมีการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการกระทําความผิดท่ีมีความซับซอนและยากตอการดําเนินคดี ท้ังนี้  

เนื่องจากอาชญากรมักเปนผูความรูและไดนําความรูความเชี่ยวชาญของตนไปใชในการกระทําความผิด 

เพ่ือแสวงหาประโยชนและปกปดซอนเรนทําลายพยานหลักฐาน เพ่ือใหรอดพนจากการกระทําความผิด  
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ดังนั้น หากไมมีการปรับปรุงระบบการสอบสวน ใหทันสมัยแลวเปนการยากท่ีจะนําเอาตัวผูกระทํา

ความผิดมาลงโทษได  โดยเฉพาะปญหาในการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษท่ีกระทําในลักษณะเปน

องคกรอาชญากรรม หรือองคกรอาชญากรรมขามชาตินั้น  ซ่ึงเปนการรวมกลุมของอาชญากรท่ีมีการ

บริหารองคกรอยางเปนระบบ  มีลําดับข้ันในการบังคับบัญชา ผูนําองคกรอาชญากรรมมักเปนผูทรง

อิทธิพลซ่ึงมีเครือขายหรือมีปฏิสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในแวดวงตางๆ อาทิ วงการเมือง วงราชการหรือ

วงการธุรกิจ  โดยข้ันตอนสําคัญในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดท่ีเปนองคกรอาชญากรรมไดแก การ

แสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความผิดใหได ซ่ึงในทางปฏิบัติการเสาะแสวงหาพยานหลักฐานในคดี

ความผิดเก่ียวกับองคกรอาชญากรรมกระทําไดยากยิ่ง ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ซ่ึงการนํามาตรการ

สืบสวนสอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายังไม

เพียงพอและยังไมเทาทันกับพัฒนาการของผูกระทําความผิดท่ีเปนองคกรอาชญากรรม  

 ดวยเหตุผลดังกลาว ประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 

2547 จัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation: DSI) ข้ึน ใหเปน

หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  โดย

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  ไดกําหนดใหกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจ

หนาท่ีในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีมีลักษณะเปนคดีพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งในคดีท่ีมี

ความยุงยากสลับซับซอน โดยหนวยงานสอบสวนคดีพิเศษจะเปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายท่ีมีความ

เปนอิสระบุคลากรท่ีเปนพนักงานสอบสวนจะเปนผูท่ีมีคุณสมบัติเชนเดียวกับพนักงานอัยการหรือผู

พิพากษามีความเชี่ยวชาญในคดีพิเศษตางๆ อันจะทําใหประสิทธิภาพในการสอบสวนดีมากยิ่งข้ึน  โดยให

มีภารกิจคือการปองกัน ปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบรายแรงตอเศรษฐกิจ สังคม 

ความม่ันคง และความสัมพันธระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคหลักของการสอบสวนอยูท่ีการแสวงหา

พยานหลักฐาน โดยเฉพาะในกรณีท่ีคดีอาชญากรรมพิเศษนั้น จะไมมีประจักษพยาน วิธีและมาตรการ

สอบสวนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมสามารถแสวงหาพยานหลักฐานไดอยางเพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ  จึงทําใหไมสามารถนําตัวผูกระทําความผิดในคดีท่ีสําคัญมาลงโทษได  การมีมาตรการ

พิเศษในการรวบรวมพยานหลักฐานจึงเปนสิ่งท่ีจําเปน  

  เจตนารมณท่ีสําคัญในการกําหนดใหมีงานสอบสวนคดีพิเศษข้ึนก็เพ่ือแกไขขอบกพรอง

ในกระบวนการยุติธรรมและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนใหมากข้ึน 

กลาวคือในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมท่ัวไป ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการอํานวยความยุติธรรมแก

ประชาชน แตกลับพบวาระบบการสอบสวนในปจจุบันไมสามารถแกไขปญหาความบกพรองในการ

รวบรวมพยานหลักฐานในคดีบางประเภทได รวมท้ังระบบการสอบสวนตามท่ีบัญญัติไวในประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ยังไมเอ้ืออํานวยตอการสืบหาขอเท็จจริงและหลักฐานท่ีซับซอนใน

ขณะท่ีปญหาอาชญากรรมไดมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปในรูปแบบตางๆ มากมาย รวมท้ังระบบ

เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีไดรับการพัฒนาใหเจริญกาวหนาทําใหการคมนาคมติดตอกันของมนุษยชาติไร

พรมแดน สงผลทําใหอาชญากรรมเกิดการเคลื่อนยาย เปลี่ยนแปลงและพัฒนาในรูปแบบตางๆ มากมาย 
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ซ่ึงหากหนวยงานดานกระบวนการยุติธรรมไมมีการปรับปรุงระบบการสอบสวนใหทันสมัยแลว อาจเปน

การยากท่ีจะติดตาม ควบคุม อาชญากรไดทันและเปนการยากท่ีจะนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษได 

นอกจากนี้ ความรอบรูเก่ียวกับอาชญากรรม พนักงานสอบสวนเพียงฝายเดียวไมสามารถรอบรูไดทุกเรื่อง

เม่ือเทียบกับอาชญากรท่ีไดพัฒนาลักษณะและรูปแบบของการกระทําความผิดอยูตลอดเวลา ดังนั้น  การ

ติดตาม สืบคน หาความจริงจึงจําเปนตองอาศัยผูท่ีมีความรูความชํานาญพิเศษเขามารวมทําการสอบสวน

เพ่ือแสวงหาพยานหลักฐาน โดยใหเปนไปตามหลักการรับฟงพยานหลักฐานของศาล ดวยเหตุนี้จึง

จําเปนตองมีการจัดระบบการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาใหมีประสิทธิภาพ  

 จุดประสงคของการสอบสวนคดีพิเศษ จึงอยูท่ีการแสวงหาพยานหลักฐาน โดยเฉพาะใน

กรณีท่ีคดีนั้นไมมีประจักษพยาน ซ่ึงการสอบสวนในรูปแบบปจจุบันไมอาจลวงลึกแสวงหาพยานหลักฐาน

ใหเพียงพอได จึงทําใหคดีท่ีสําคัญๆ ท่ีมีอิทธิพลและอาชญากรรมท่ีสะเทือนขวัญประชาชนตองหลุดพน

จากเง้ือมมือกฎหมายไปได ท้ังท่ีสังคมโดยท่ัวไปรูวาผูนั้นกระทําความผิดจริง แตหาพยานหลักฐานมา

ลงโทษไมได ถาหากใชระบบการสอบสวนรวมกันหลายฝายอาจประสบความสําเร็จในการนําผูกระทําผิด

มาลงโทษก็ได และการสอบสวนโดยบุคคลหลายฝายเปนการสรางใหระบบสอบสวนมีน้ําหนักเพียงพอให

ศาลยอมรับฟงพยานหลักฐานเพราะพนักงานสอบสวนและผูเชี่ยวชาญตองไปเปนพยานเบิกความเก่ียวกับ

การแสวงหาพยานหลักฐานดวยตนเอง ทําใหพยานหลักฐานมีความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับพยานอ่ืนจน

บอกไดชัดวาผูนั้นกระทําความผิดจริง ดังนั้น การกําหนดใหการสอบสวนมีบุคคลหลายฝายท่ีมีความ

เชี่ยวชาญตางกันเขามารวมทําการสอบสวนจึงเปนแนวทางท่ีแกไขขอบกพรองในการแสวงหา

พยานหลักฐานในคดีท่ีมีความยุงยากใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

  พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  ไดกําหนดประเภทของคดีอาญาท่ี

จัดใหเปน “คดีพิเศษ” อันอยูในอํานาจกํากับดูแลและดําเนินการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดี

พิเศษ  ซ่ึงตามมาตรา 21 กําหนดลักษณะของคดีพิเศษ  2 ประการ กลาวคือ  

    (1) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายท่ีกําหนดไวในบัญชีทายพระราชบัญญัติ

นี้ และท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการคดีพิเศษ โดยคดีความผิดทางอาญา

ตามกฎหมายดังกลาว จะตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

     (ก) คดีความผิดทางอาญาท่ีมีความซับซอน จําเปนตองใชวิธีการ

สืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเปนพิเศษ 

   (ข) คดีความผิดทางอาญาท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบอยางรุนแรงตอ

ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธระหวาง

ประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

   (ค) คดีความผิดทางอาญาท่ีมีลักษณะเปนการกระทําความผิดขามชาติ

ท่ีสําคัญหรือเปนการกระทําขององคกรอาชญากรรม 

   (ง) คดีความผิดทางอาญาท่ีมีผูทรงอิทธิพลท่ีสําคัญเปนตัวการ ผูใช

หรือผูสนับสนุน 
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   (จ)  คดีความผิดทางอาญาท่ีมีพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้น

ผูใหญซ่ึงมิใช พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจาหนาท่ีคดีพิเศษเปนผูตองสงสัยเม่ือมีหลักฐานตามสมควร

วานาจะไดกระทําความผิดอาญาหรือเปนผูถูกกลาวหาหรือผูตองหา  

   (2) คดีความผิดทางอาญาอ่ืนนอกจาก (1) ตามท่ีคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติ

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

  ในคดีท่ีมีการกระทําอันเปนกรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบท และบทใดบท

หนึ่งจะตองดําเนินการโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ หรือคดีท่ีมีการกระทํา

ความผิดหลายเรื่องตอเนื่องหรือเก่ียวพันกัน และความผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะตองดําเนินการโดยพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอํานาจสืบสวนสอบสวนสําหรับ

ความผิดบทอ่ืนหรือเรื่องอ่ืนดวย และใหถือวาคดีดังกลาวเปนคดีพิเศษ 

  บรรดาคดีใดท่ีไดทําการสอบสวนเสร็จแลวโดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ให

ถือวาการสอบสวนนั้นเปนการสอบสวนในคดีพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้แลว 

  บทบัญญัติในมาตรานี้ใหใชบังคับกับบุคคลท่ีเปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน

การกระทําความผิดดวย 

  ในกรณีท่ีมีขอโตแยงหรือขอสงสัยวาการกระทําความผิดใดเปนคดีพิเศษตามท่ี

กําหนดไวในวรรคหนึ่ง (1) หรือไมให กคพ. เปนผูชี้ขาด 

 ในการแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐาน พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 

2547  ไดบัญญัติใหอํานาจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในการใชวิธีการสืบสวนสอบสวนเพ่ือใหไดมาซ่ึง

ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดหรือขอมูลขาวสารท่ีอาจเปนประโยชนตอการดําเนินคดีกับ

ผูกระทําความผิด ประเภทท่ีเปนขอมูลขาวสารซ่ึงสื่อสารถึงกันโดยทางไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท 

โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องมือ หรืออุปกรณในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยไมจํากัดวิธีการ แตตองไดรับการอนุมัติจากอธิบดีและคําอนุญาตจากอธิบดีผูพิพากษาศาล

อาญา  (มาตรา 25)  นอกจากนี้  ยังใหอํานาจเจาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการคนโดยไมมีหมาย              

ในกรณีท่ีมีเหตุสงสัยตามสมควรวามีบุคคลหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษอยู

และมีเหตุอันควรเชื่อวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายมาได บุคคลจะหลบหนีหรือทรัพยสินนั้นจะถูกยักยาย 

ซุกซอนหรือทําลายไปเสียกอน (มาตรา  24)  และยังใหการรับรองบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากอธิบดีให

เขาไปแฝงตัวในองคกรหรือกลุมผูกระทําความผิด เพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษอีกดวย 

(มาตรา 27) 

   ท้ังนี้ ตามประกาศ คกพ. (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2555 เรื่อง กําหนดรายละเอียดของลักษณะของ

การกระทําความผิดท่ีเปนคดีพิเศษตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แหงพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ 

พ.ศ. 2547  ไดกําหนดใหคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย เปน

คดีพิเศษท่ีจะตองดําเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 
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2.3  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ 

พ.ศ. 2556  

            ประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ี

จัดต้ังในลักษณะองคกร  (United Nation Convention Against Transnational Organized Crime) 

เม่ือวันท่ี13 ธันวาคม พ.ศ. 2543  จึงจําเปนตองแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยูหรือรางกฎหมายใหมเพ่ือ

อนุวัติการตามอนุสัญญาฯโดยกําหนดใหประเทศสมาชิกตองกําหนดใหการมีสวนรวมในองคกร

อาชญากรรมขามชาติเปนความผิดอาญา (ขอ5)  และกําหนดมาตรการพิเศษตางๆในกฎหมายภายในเชน 

การสะกดรอยผูตองสงสัยการปฏิบัติการอําพรางการเคลื่อนยายภายใตการควบคุม (ขอ20) รวมท้ังให

ประเทศสมาชิกกําหนดเรื่องความรวมมือท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินคดีความผิดดังกลาว (ขอ26)  

คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเม่ือวันท่ี  26 กันยายน พ.ศ. 2543 อนุมัติใหสํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยงาน

หลักเพ่ือแกไขกฎหมายท่ีมีอยูหรือยกรางข้ึนใหม เพ่ือรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาฯ  

   พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศใชเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และมีผลใชบังคับ

อยางสมบูรณเม่ือวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2556  โดยเปนกฎหมายท่ีกําหนดมาตรการในการปราบปราม

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรม ซ่ึงหมายถึง คณะบุคคลตั้งแตสามคนข้ึน

ไปท่ีรวมตัวกันชวงระยะเวลาหนึ่งและรวมกันกระทําการใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระทําความผิด

รายแรงและเพ่ือไดมาซ่ึงผลประโยชนทางการเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนทางวัตถุอยางอ่ืนไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม (บทนิยามในมาตรา 3) กฎหมายตราข้ึนเนื่องจากปจจุบันประเทศไทยมีปญหา

เก่ียวกับการประกอบอาชญากรรมท่ีมีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติซ่ึงสงผลกระทบตอความ

สงบเรียบรอยและความม่ันคงของประเทศเปนอยางมากและยังไมมีกฎหมายสารบัญญัติใดท่ีจะใชในการ

ปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติไดเนื่องจากกฎหมายสารบัญญัติ

สวนใหญจะใชบังคับกับการกระทําความผิดอาญาท่ีกระทําโดยปจเจกบุคคลหรือบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป

ท่ีสมคบกันเทานั้น  กฎหมายสารบัญญัติดังกลาวจึงไมสามารถนํามาใชบังคับกับการกระทําความผิดฐานมี

สวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติหรือการกระทําความผิดอาญาท่ีมีลักษณะท่ีมีการเชื่อมโยงกันเปน

เครือขายหรือขบวนการได นอกจากนี้กฎหมายวิธีสบัญญัติท่ีใชบังคับอยูไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

เก่ียวกับการดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิดอาญาโดยท่ัวไปเม่ือนํามาใชบังคับกับการกระทํา

ความผิดฐานมีสวนรวมในองคอาชญากรรมขามชาติแลวก็ไมสามารถใชบังคับไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเนื่องจากไมมีบทบัญญัติท่ีใหอํานาจเจาพนักงานท่ีจะใชมาตรการพิเศษในการสืบสวน

สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานรวมท้ังการแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศในการสืบสวนและ

ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดและองคกรอาชญากรรมขามชาติได  ประกอบกับประเทศไทยไดลงนามใน

อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร จึงสมควรกําหนด

ลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทําดังกลาว รวมท้ังกําหนดวิธีการสืบสวน สอบสวนการกระทํา

ความผิดดังกลาวนั้นดวย รวมท้ังกําหนดบทกําหนดโทษท่ีเหมาะสมแกการกระทําความผิดเพ่ือใหการ
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ปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคอาชญากรรมขามชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

    สําหรับเนื้อหาของบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวม

ในองคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556  มี 32 มาตรา โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1  บทท่ัวไป (มาตรา 5 – มาตรา 9)  

    หมวด 2   การสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานมีสวนรวมในองคกร

อาชญากรรมขามชาติ (มาตรา 10 – มาตรา 22) 

    หมวด 3  ความรวมมือท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินคดี(มาตรา 23 – มาตรา 

24) 

หมวด 4  บทกําหนดโทษ(มาตรา 25 – มาตรา 32) 

 

สวนท่ี  4  ความรวมมือระหวางประเทศ 

 

1. ปฏิญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก  (ASEAN Declaration 

Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children)  

 ปฏิญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Declaration 

Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children) ป 2547 เปนการสมาชิก

ประเทศอาเซียนมีความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยอาชญากรรมขามชาติท่ีมี

ลักษณะจัดตั้งเปนองคกรและพิธีสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเนนการบังคับใชกฎหมาย การคัดแยกเหยื่อ

ออกจากผูกระทําผิด และการกําหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงแกผูกระทําผิดฐานคามนุษย  โดยมีมาตรการใน

การดําเนินงาน ดังนี้  

- จัดตั้งศูนยเครือขายระดับภูมิภาคเพ่ือการปองกันและขจัดกระบวนกาคามนุษย 

โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 

- จัดทํามาตรการคุมครองเพ่ือไมใหมีการกระทําการใดท่ีขัดตอกฎหมายในสวนท่ี

เก่ียวกับหนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางอ่ืน ๆ ท่ีออกใหโดยหนวยงานราชการ  

- จัดใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและขอคิดเห็นเก่ียวกับการอพยพเขาเมืองของ 

ประชากร แนวโนมและรูปแบบของการอพยพ การเสริมสรางความเขมแข็งในเรื่องการ

ควบคุมตามแนวชายแดน กลไกในการติดตามผล และการบังคับใชกฎหมาย  

- กระชับความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานตรวจคนเขาเมือง และหนวย

งานบังคับใชกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

- แยกผูท่ีตกเปนเหยื่อออกจากกลุมผูกระทําผิด และสืบหาประเทศตนทางและสัญชาติ

ของเหยื่อ เพ่ือเปนหลักประกันวาเหยื่อจะไดรับการปฏิบัติเยี่ยงมนุษย และไดรับการ  



47 
 

ชวยเหลืออยางพอเพียงในเรื่องของการรักษาพยาบาล หรือเรื่องอ่ืน ๆ รวมถึงการสงก

ลับประเทศตนทางภายในเวลาอันรวดเร็ว  

- ดําเนินการเพ่ือปกปองศักด์ิศรีของความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชนของผูท่ีตกเปน 

เหยื่อกระบวนการคามนุษย  

- ใชมาตรการท่ีเขมงวดเพ่ือจัดการกับบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของในกระบวนการ   

คามนุษย และกระทําทุกวิถีทางเพ่ือใหผูกระทําผิดนั้นไดรับการลงโทษ  

- จัดทํามาตรการเพ่ือกระชับความรวมมือในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ในการปอง

กันและขจัดการคามนุษย  

 

2. สนธิสัญญาวาดวยความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน (Treaty 

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

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันสนธิสัญญาวาดวยความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในเรื่องทางอาญาของ

ภูมิภาคอาเซียน  (ASEAN MLAT) เม่ือ 31 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายของบรรดาภาคีในสนธิสัญญา ในเรื่องการปองกัน การสืบสวนสอบสวน 

และการฟองคดี เก่ียวกับการกระทําความผิดอาญา โดยผานความรวมมือและการใหความชวยเหลือซ่ึงกัน

และกันในเรื่องทางอาญา เปนการทําสนธิสัญญาพหุภาคีสอดคลองกับไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติวา

ดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 ขอ 18 (30)  ไดกําหนด

มาตรการความชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกันและกัน (Mutual Legal Assistance) ไวท้ังสองฉบับ เพ่ือให

รัฐใดรัฐหนึ่ง หรือท้ังสองรัฐ หรือมากกวาสองรัฐข้ึนไป สามารถสืบสวน จับกุม สอบสวน ดําเนินคดีกับ

ผูกระทําความผิดโดยมีขอเท็จจริง พยานหลักฐาน สามารถจับกุม พิจารณาคดี ยึด อายัด และริบ

ทรัพยสินไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงนับวาเปนเครื่องมือทางกฎหมายของอาเซียนท่ีมีความใกลเคียงกันกับ

กฎหมายระหวางประเทศในระดับสากลพอท่ีสามารถจะนําไปใชปราบปรามอาชญากรรมขามชาติท้ังใน

กลุมอาเซียนและประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก และทําใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพความรวมมือในการดําเนินคดี

คามนุษยในอาเซียนไดอีกทางหนึ่ง 

 

3. บันทึกความเขาใจในระดับทวิภาคี 

การประสานความรวมมือระหวางประเทศมีนโยบายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย  เพ่ือใหความสําคัญและผลักดันมาตรการการปองกัน การดําเนินคดี การ

คุมครองชวยเหลือและการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน และการพัฒนาและบริหารขอมูล

อยางประสิทธิผล  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัวและชุมชนเปนกลไกสําคัญในการปองกันและ

แกไขปญหาการคามนุษย เพ่ือสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมเป าหมายเขาถึงบริการของรัฐอยางเทาเทียม

และท่ัวถึง และเพ่ือผลักดันการดําเนินการอยางจริงจัง เขมงวด ในการจัดการกับผูกระทําผิดฐานคามนุษย

และองคกรอาชญากรรมขามชาติ กลุมผูท่ีเก่ียวของ ท้ังผูคามนุษย และผูเสียหายจากการคามนุษย 
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ในป 2547 ประเทศในลุมแมน้ําโขงมีบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือใยการตอตานการคา

มนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 2 0(Memorandum of Understanding on |Cooperation against 

Trafficking in Persons in the Greater Mekong Sub-Region) และประเทศไทยไดลงนามบันทึก

ความเขาใจวาดวยการขจัดการคาเด็กและสตรีและการชวยเหลือเหยื่อของการคามนุษย (MOU on 

Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Children and Women and Assisting 

Victims of Trafficking)  ในระดับทวิภาคีกับประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง จํานวน 4 ประเทศ  ซ่ึง

การลงนาม MOU รวมกัน ไดสงผลใหความรวมมือระหวางประเทศมีความสัมพันธใกลชิดกันมากยิ่งข้ึน 

และทําใหการดําเนินงานตอตานการคามนุษยมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการให

ความคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย การติดตามครอบครัว การประเมินความพรอม และการสงกลับ

คืนสูครอบครัว กลาวคือ บันทึกความเขาใจระหวางไทย - กัมพูชา ลงนามเม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2546   

บันทึกความเขาใจระหวางไทย - ลาว ลงนามเม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2548  บันทึกความเขาใจระหวาง 

ไทย - เวียดนาม ลงนามเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2551  และบันทึกความเขาใจระหวางไทย - เมียนมา         

ลงนามเม่ือวันท่ี  24 เมษายน 2552 โดยกําลังมีความริเริ่มปรับเนื้อหาของ MOU เพ่ือใหเปนปจจุบันเพ่ือ

สามารถรองรับสถานการณการคามนุษยท่ีเปลี่ยนแปลงไป  และอยูระหวางการหารือเพ่ือจัดทํากรอบ

ความรวมมือกับอีกหลายประเทศท่ีมีความเปนไปไดมากวาจะเปนตนทางของผูเสียหายในประเทศไทย 

และ/หรือปลายทางของคนไทยท่ีตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย  

 

สวนที่ 5  การดําเนินคดีและการบังคับใชกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย 

 

1. ดานการดําเนินคดีอาญา 

  

จากรายงานผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยของประเทศไทย ประจําป 

2557 38 และรายงานการประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ ( 2 0SOMTC)  

พ.ศ. 255739  ระบุวา ประเทศไทยไดมีการปรับกลยุทธในการดําเนินคดี เพ่ือใหทันตอสถานการณการคา

มนุษยโดยหนวยงานบังคับใชกฎหมายไดกําหนดยุทธศาสตรการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ มุงเนนใหมี

ทีมงานคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยท่ีมีประสิทธิภาพและเพ่ิมความพยายามในการสืบสวนขยายผล

เพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดใหครบขบวนการตั้งแตกลุมนายหนา ผูนําพา ผูรับ ผูควบคุม ผูคา รวม

ตลอดถึงผูใชบริการหรือลูกคา และใหมีการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดใหครบทุกตัวบทกฎหมาย โดยเฉพาะ

การดําเนินการยึดทรัพยผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

38 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย , รายงานผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคา

มนุษยของประเทศไทย  ประจําป 2557 , หนา 14-16.  
39 THAILAND’S COUNTRY REPORT , 14th ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational 

Crime – SOMTC , 22 – 27 June 2014, Brunei , pp. 14-17. 
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รวมท้ังนํามาตรการทางดานภาษีมาบังคับใชกับโรงงาน สถานบริการ  สถานประกอบการ รวมท้ังนิติ

บุคคลและบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีเปนนายทุนอยูเบื้องหลัง สนับสนุนหรือมีสวนรวมในการกระทําผิดเก่ียวกับ

การคามนุษย ซ่ึงอาจจะยังไมมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของได ท้ังนี้เพ่ือ

เปนการกดดันและลิดรอนปจจัยท่ีสนับสนุนการกระทําผิด 

 

 จากสถิติคดีพบวา ในป 2557 มีผูเสียหายคดีคามนุษย รวมท้ังสิ้น 522 คน เปนชาย 137 คน 

หญิง 385 คน หากแยกจํานวน  ตามสัญชาติจะพบวามีผูเสียหายเปนคนไทย 292 คน ลาว 108 คน 

เมียนมา  89 คน กัมพูชา 27 คน และอ่ืนๆ 6 คน โดยแยกเปนการคามนุษยในรูปแบบการแสวงหา

ประโยชนจากทางเพศ มีจํานวน 222 คดี พฤติการณทางคดีมีความสลับซับซอนมากข้ึน ผูเสียหายสวน

ใหญยังคงเปนหญิงไทยและหญิงลาวอายุต่ํากวา 18 ป สวนการคามนุษยในรูปแบบการแสวงหาประโยชน

จากการบังคับใชแรงงานมีจํานวน 47 คดี เปนคดีคามนุษยโดยการบังคับใชแรงงานในเรือประมงจํานวน 

11 คดี  ผูเสียหายสวนใหญเปนชาวเมียนมาอายุเกินกวา 18 ป และการคามนุษยรูปแบบการนําคนมา

ขอทาน มีจํานวน 11 คดี ผูเสียหายสวนใหญเปนเด็กชายชาวกัมพูชาท่ีอายุต่ํากวา 15 ป   

 

 การดําเนินคดีในช้ันสอบสวน 

 สถิติคดีในชั้นสอบสวน มีจํานวนคดีท่ีเริ่มสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและพนักงานอัยการ รวมท้ังสิ้น 280 คดี และมีจํานวนคดีท่ี

สอบสวนยอนหลงั 5 ป ปรากฏตามตารางดังนี้  

 

สถิติคดีท่ีเริ่มสอบสวน 

ป พ.ศ. จํานวนคดี รอยละ 

ท่ีเพ่ิม/ลด 

รูปแบบการแสวงหาประโยชน 

เพศ แรงงาน ขอทาน 

2553 81 -21.4 65 12 4 

2554 97 +19.8 74 19 4 

2555 306 +215.5 226 44 36 

2556 674 +120.2 520 80 74 

2557 280 -27.46 222 47 11 

ท่ีมา : กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
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การดําเนินคดีในช้ันพนักงานอัยการ 

  สํานักงานอัยการสูงสุดไดเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย โดยจัดตั้งสํานักงาน

การสอบสวนเพ่ือเขารวมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติและกรมสอบสวน

คดีพิเศษเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดีคามนุษย 

 

  สําหรับคดีคามนุษยท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรมในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงาน

อัยการและศาล ไดมีการประสานความรวมมือระหวางทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยจัด

ประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีดานการคามนุษยเปนประจําทุกเดือน เพ่ือเรงรัดและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนคดี ทําใหสามารถลงโทษผูกระทําผิดเก่ียวกับการคามนุษย เฉพาะบริบท

ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ไดในสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึน โดยคดีตั้งแต

ป 2551-2557 พนักงานสอบสวนรับแจงความรองทุกขจํานวน 1,576 คดี พนักงานอัยการไดเห็นชอบ

และสั่งฟองตอศาลไปแลว จํานวน 725 คดี หรือคิดเปนรอยละ 46 ของคดีท่ีรับแจง ปรากฏตามตาราง

ดังนี้  

 

สถิติการฟองคดีตอศาล 

ป พ.ศ. จํานวน

คดี 

รอยละ 

ท่ีเพ่ิม/

ลด 

จํานวน

จําเลย 

รูปแบบการแสวงหาประโยชน 

เพศ แรงงาน ขอทาน 

คดี คน คดี คน คดี คน 

2553 57 +50.0 126 42 85 14 40 1 1 

2554 59 +3.5 128 45 89 10 30 4 9 

2555 56 -5.1 93 46 72 9 20 1 1 

2556 386 +589.3 483 298 374 37 53 51 56 

2557 115 -70.21 155 102 128 7 21 6 6 

หมายเหตุ :  ป  2551  มีคดีท่ีพนักงานอัยการฟองตอศาลจํานวน 14 คดี  ในป 2552 จํานวน 38 คดี  

ท่ีมา : กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 

 การพิพากษาลงโทษ  

  ปจจุบันสํานักงานศาลยุติธรรมไดมีการจัดเก็บรวบรวมและประมวลผลขอมูลคดี

ความผิดตอพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ในป 2557 มีจําเลย 104 

คน ถูกศาลพิพากษาในความผิดฐานคามนุษย โดยจํานวน 40 คน ถูกศาลพิพากษาลงโทษ จําคุก 3 ป แต

ไมถึง 5 ป จํานวน 11 คนถูกศาลพิพากษาลงโทษ จําคุก 5 ป แตไมถึง 7 ป  ท้ังนี้ ในป 2553-2557 มี

จําเลยท่ีถูกศาลพิพากษาและลงโทษจํานวน 490 คน ในจํานวนดังกลาว  มีจําเลยท่ีถูกศาลพิพากษา
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ลงโทษจําคุกต้ังแต 3 ป ข้ึนไป จํานวน 316 คน คิดเปนรอยละ 64.48 ของจํานวนจําเลยท่ีถูกศาล

พิพากษา ปรากฏตามตารางดังนี้ 

 

สถิติการพิพากษาลงโทษของศาลถึงท่ีสุด 

บทลงโทษ จํานวนจําเลยท่ีถูกศาลพิพากษา (คน) 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

จําคุกนอยกวา 6 เดือน 4 - 3 18 5 

จําคุก 6 เดือน – ไมถึง  12 เดือน 0 - - 18 4 

จําคุก  1 ป – ไมถึง  2 ป  2 5 2 23 6 

จําคุก  2 ป – ไมถึง  3 ป 13 12 - 35 18 

จําคุก  3 ป – ไมถึง  5 ป 13 9 12 77 40 

จําคุก  5 ป – ไมถึง  7 ป 9 12 14 30 11 

จําคุก  7 ป – ไมถึง  10 ป 5 4 4 12 9 

จําคุก  10 ป – ไมถึง 15 ป - 3 12 3 10 

จําคุก  15 ป – ไมถึง 20 ป - 4 - 1 - 

จําคุก  20 ป – ไมถึง 30 ป - 2 - 9 1 

จําคุก 30 ปข้ึนไป - 4 2 4 - 

รวมจําเลยท่ีถูกศาลพิพากษา 46 55 49 225 104 

รอยละท่ีเพ่ิม / ลด  +15 +19.5 -10.9 +359.2 -46.22 

หมายเหตุ :  ป  2551  มีจํานวนจําเลยท่ีถูกศาลพิพากษา 2 คนและในป 2552 จํานวน 40 คน 

ท่ีมา : กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

 

2.  การดําเนินการกับทรัพยสินตามกฎหมายฟอกเงินกับความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย..  

 

 การดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  สํานักงานตํารวจ

แหงชาติไดกําชับการปฏิบัติในสวนของการดําเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงินในคดีการคามนุษยทุกคดีโดย

ใหมีการรายงานพฤติการณและบุคคลท่ีเก่ียวของทางคดีไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอก

เงินทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและดําเนินการฟองคดีตอศาลเพ่ือใหทรัพยสินท่ี

เก่ียวของกับการกระทําความผิดตกเปนของรัฐ 

 จากสถิติขอมูลผลการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินเก่ียวกับการกระทําความผิดฐานคาหญิงและ

เด็กตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และการกระทําความผิดฐานคา

มนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551  ในหวงปงบประมาณ 2555 
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- 2558  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดดําเนินการตรวจสอบ ยึดอายัดทรัพยสินและ

ดําเนินรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน โดยจํานวนท่ีศาลชั้นตนมีคําสั่งใหทรัพยสินตําเปนของ

แผนดินมีเพียง 5 รายคดี มูลคาทรัพยสินรวม 39,058.986.56 บาทเทานั้น โดยมีรายละเอียดการ

ดําเนินการ ดังนี้ 

 ในป  2555  คณะกรรมการธุรกรรมไดมีคําสั่งมอบหมายพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบธุรกรรม

หรือทรัพยสิน จํานวน 18  เรื่อง  มีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินจํานวน  4  รายคดี  เปนเงินจํานวน 

31,885,092.86 บาท  และมีมติเห็นชอบใหพนักงานเจาหนาท่ีสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณายื่นคํา

รองขอตอศาลจํานวน  1 รายคดี  จํานวนเงิน 16,000 บาท  ซ่ึงตอมาศาลชั้นตนไดมีคําสั่งใหทรัพยสินตก

เปนของแผนดินในป 2556   

 ในป  2556  คณะกรรมการธุรกรรมไดมีคําสั่งมอบหมายพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบธุรกรรม

หรือทรัพยสินจํานวน 18 เรื่อง มีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินจํานวน 3 รายคดี เปนเงินจํานวน 

6,034,243.95 บาท  มีคําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินจํานวน  1 รายคดี และมีมติเห็นชอบให

พนักงานเจาหนาท่ีสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณายื่นคํารองขอตอศาลจํานวน 3 รายคดี จํานวนเงิน 

37,904,888.54 บาท  โดยพนักงานอัยการพิจารณาแลวยื่นคํารองจํานวน 3 รายคดี จํานวนเงิน 

37,512,769.04 บาทและศาลชั้นตนไดมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินจํานวน  2 รายคดี เปนเงิน  

3,025,361.02  บาท  

 ในป  2557  คณะกรรมการธุรกรรมไดมีคําสั่งมอบหมายพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบธุรกรรม

หรือทรัพยสิน จํานวน  42  เรื่อง  มีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน และมีมติเห็นชอบใหพนักงานเจาหนาท่ี

สงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณายื่นคํารองขอตอศาล และพนักงานอัยการพิจารณาแลวยื่นคํารอง  

จํานวน  1  รายคดี เปนเงินจํานวน  1,985,117.00 บาท  และศาลชั้นตนไดมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปน

ของแผนดินจํานวน  2 รายคดี เปนเงิน 35,999,388.54 บาท  

 ในป  2558  (ขอมูลถึงวันท่ี 21 เมษายน 2558)   สํานักงาน ปปง. ออกคําสั่งตรวจสอบรายงาน

การทําธุรกรรมฯจํานวน 1 เรื่อง คณะกรรมการธุรกรรมไดมีคําสั่งมอบหมายพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ

ธุรกรรมหรือทรัพยสินจํานวน 7 เรื่อง มีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินจํานวน 3  รายคดี  เปนเงินจํานวน 

35,111,736.06 บาท และมีมติเห็นชอบใหพนักงานเจาหนาท่ีสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณายื่นคํา

รองขอตอศาลและพนักงานอัยการพิจารณาแลวยื่นคํารองจํานวน 1 รายคดี เปนเงินจํานวน  

3,317,629.06 บาทและศาลชั้นตนไดมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินจํานวน 1 รายคดี เปนเงิน   

34,237.00 บาท  
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สวนที่  6  การติดตามเสนทางการเงินเสนทางการเงินในขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุ

ภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

 

1. มาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย (AML/CFT)  

  

  คณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน ซ่ึงกอตั้งข้ึนโดยกลุม

ประเทศ G7 ในป ค.ศ. 1989 (พ.ศ.2532) ซ่ึงคณะทํางานดังกลาวมีชื่อวา The Financial Action Task 

Force on Money Laundering หรือใชชื่อยอวา FATF โดยในป ค.ศ. 1990 คณะทํางาน FATF ได

จัดต้ังมาตรฐานดานตาง ๆและสงเสริมใหมีการใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการดานการกํากับดูแล

และมาตรการดานปฏิบัติการอยางบังเกิดผลในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธตลอดจนภัยอ่ืน ๆท่ีคุกคามบูรณภาพของ

ระบบการเงินระหวางประเทศนอกจากนี้ คณะทํางาน FATF ยังไดรวมมือกับหนวยงานระหวางประเทศ

อ่ืน ๆ ท่ีมีสวนไดเสียเพ่ือระบุจุดออนดานตาง ๆ ในระดับชาติ โดยมีเปาหมายเพ่ือคุมครองระบบการเงิน

ระหวางประเทศใหพนจากการนําไปใชอยางผิดๆ  ไดออกขอแนะนําซ่ึงเปนแนวทางในการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย สําหรับประเทศ

สมาชิก ซ่ึงรูจักกันในชื่อ FATF Recommendations และไดพัฒนาปรับปรุงสาระสําคัญเรื่อยมา

จนกระท่ังเปนแนวปฏิบัติท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล วาเปนมาตรฐานสากลดานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (International 

Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism) 

 ขอแนะนํา FATF กําหนดรายละเอียดของมาตรการตาง ๆ อยางครอบคลุม ครบถวนและ

สอดคลองกัน ซ่ึงประเทศตาง ๆ ไดนําไปปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ตลอดจนการตอตานการสนับสนุนทาง

การเงินแกการแพรขยายอาวุธท่ีมีพลังทําลายลางสูง โดยปรับใชใหสอดคลองกับสภาวการณเฉพาะของแต

ละประเทศ ขอแนะนําFATF กําหนดรายละเอียดของมาตรการ ตางๆ ท่ีจําเปน ซ่ึงแตละประเทศ ควรมี

พรอมใชอยูแลวเพ่ือ : 

- ระบุทราบความเสี่ยงตางๆ และพัฒนานโยบายและการประสานงาน

ภายในประเทศ  

- ติดตามการฟอกเงิน การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และการ

แพรขยายอาวุธ  

- ใชมาตรการปองกันในภาคสวนการเงิน และภาคสวนอ่ืนๆท่ีกําหนดชื่อไว  
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- กําหนดอํานาจและความรับผิดชอบของพนักงานเจาหนาท่ี (เชน เจาหนาท่ี

สืบสวนสอบสวน เจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมาย (ตํารวจ) และเจาหนาท่ีกํากับดูแล) 

และมาตรการอ่ืนๆของสถาบัน  

- สงเสริมความโปรงใสและสงเสริมการมีขอมูลเก่ียวกับการเปนเจาของผูรับ

ผลประโยชนท่ีแทจริงของนิติบุคคล และบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย  

และ  

- อํานวยความสะดวกในการรวมมือระหวางประเทศ  

 ขอแนะนํา FATF ชุดเดิม 40 ขอจัดทําข้ึนในป ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) นับเปนการริเริ่มการ

ตอตานการใชระบบการเงินของประเทศตางๆไปเพ่ือการฟอกเงินโดยกลุมบุคคลท่ีมีรายไดจากการคายา

เสพติด ในป ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) ขอแนะนําของ FATF ดังกลาวไดรับการแกไขเปลี่ยนแปลงเปนครั้ง

แรก เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงวิวัฒนาการของแนวโนมและเทคนิคในการฟอกเงิน และเพ่ือขยายขอบเขตของ

ขอแนะนําใหครอบคลุมไปไกลกวาเรื่องการฟอกเงินท่ีไดจากยาเสพติด ในเดือนตุลาคม ป ค.ศ. 2001 

(พ.ศ. 2544) FATF ไดขยายอาณัติออกไปเพ่ือดําเนินการกับประเด็นการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การราย  และองคกรกอการราย และไดดําเนินการข้ันสําคัญโดยการจัดทําขอแนะนําพิเศษ 8 ขอ วาดวย

การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  (ตอมาขยายเปน 9 ขอ) ขอแนะนําFATF ไดรับ

การแกไขเปลี่ยนแปลงอีกเปนครั้งท่ีสองในป ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)  และมีการแกไขปรับปรุงครั้งลาสุด

เม่ือเดือนกุมภาพันธ 2555 จากท้ังหมด 49 ขอ เหลือเพียง 40 ขอ  ขอแนะนําของ FATF ไดรับความ

เห็นชอบจากประเทศตางๆมากกวา 180 ประเทศ และเปนท่ียอมรับโดยสากลวาเปนมาตรฐานระหวาง

ประเทศในการตอตานการฟอกเงินและการตอบโตการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  โดยใน

สวนท่ีเก่ียวกับการดําเนินคดีอาญา การดําเนินการกับทรัพยสินและมาตรการเพ่ือการตรวจสอบเสนทาง

การเงิน มีขอนําแนะท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

 B. การฟอกเงินและการริบทรัพย 

3. ความผิดฐานฟอกเงิน 

    แตละประเทศควรกําหนดใหการฟอกเงินเปนความผิดทางอาญา โดยอยูบน

พ้ืนฐานของอนุสัญญาเวียนนาและอนุสัญญาพาเลอโม  

4. การริบทรัพยและมาตรการช่ัวคราว 

   แตละประเทศควรใชมาตรการท่ีคลายคลึงกับมาตรการท้ังหลายท่ีกําหนดไวใน

อนุสัญญาเวียนนา อนุสัญญาพาลอโม และอนุสัญญาวาดวยการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

รวมถึงมาตรการทางนิติบัญญัติเพ่ือใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของตนสามารถอายัดหรือยึดและริบ

ทรัพยสิน 

 D. มาตรการปองกัน 

9. กฎหมายวาดวยการรักษาความลับของสถาบันการเงิน  
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    แตละประเทศควรดําเนินการใหม่ันใจวา กฎหมายวาดวยการรักษาความลับ

ของสถาบันการเงินตองไมเปนอุปสรรคตอการนําขอแนะนํา FATF ปฏิบัติใหบรรลุผล 

   การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาและการเก็บรักษาหลักฐาน 

  10. การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 

    ควรหามสถาบันการเงินไมใหใชบัญชีท่ีไมปรากฏชื่อ หรือบัญชีท่ีใชชื่อปลอม

อยางเห็นไดชัด ควรกําหนดใหสถาบันการเงินตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเม่ือ:-  

(i) มีการจัดตั้งความสัมพันธทางธุรกิจ  

    (ii) ทําธุรกรรมเปนบางครั้งบางคราว (i) ในจํานวนท่ีเกินกวายอดท่ีกําหนดไว  

(15,000 เหรียญสหรัฐ/ ยูโร) หรือ (ii) ทําธุรกรรมท่ีเปนการโอนเงินในสภาพการณท่ีกลาวถึงไวในบันทึก

การตีความสําหรับขอแนะนําFATF ขอท่ี 16   

    (iii) มีขอสงสัยวาเปนการฟอกเงินหรือเปนการใหเงินสนับสนุนแกการกอการ

ราย  

    (iv) สถาบันการเงินมีขอสงสัยเก่ียวกับความถูกตองหรือความเพียงพอของ

ขอมูลในการระบุตัวตนของลูกคาท่ีไดรับมากอนหนานั้น  

11. การเก็บรักษาหลักฐาน 

   ควรกําหนดใหสถาบันการเงินเก็บรักษาเอกสารท่ีจําเปนท้ังหมดเก่ียวกับการทํา

ธุรกรรม ท้ังธุรกรรมภายในประเทศและธุรกรรมระหวางประเทศไวอยางนอย 5 ป ี 

มาตรการเพ่ิมเติม เฉพาะลูกคา และธุรกรรมบางประเภท 

  12. บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเงิน 

   เก่ียวกับบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองในตางประเทศ  (ไมวาในฐานะลูกคา

หรือในฐานะเจาของผูรับผลประโยชนท่ีแทจริงก็ตาม) ควรกําหนดใหสถาบันการเงินดําเนินการ

ตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาตามปกติ 

  13. ธนาคารตัวแทน 

    ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการเปนธนาคารตัวแทนขามพรมแดนและความสัมพันธอ่ืนท่ี

คลายคลึงกันนั้น นอกเหนือจากการกําหนดใหสถาบันการเงินใชมาตรการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง

เก่ียวกับลูกคาตามปกติแลว ควรกําหนดใหสถาบันการเงินดําเนินการ เชน รวบรวมขอมูลเก่ียวกับสถาบัน

ธนาคารตัวแทนใหเพียงพอเพ่ือทําความเขาใจอยางถองแทถึงลักษณะของธุรกิจของธนาคารตัวแทน

ดังกลาว 

14. บริการการโอนเงินหรือการโอนมูลคาเงิน 

    แตละประเทศควรใชมาตรการท่ีทําใหม่ันใจไดวาบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ี

ใหบริการโอนเงินหรือการโอนมูลคาเงินนั้น  ตองมีใบอนุญาตหรือข้ึนทะเบียนไว และตองอยูภายใตระบบ

ท่ีใชไดผลในการติดตามเฝาดู และในการปฏิบัติตามมาตรการท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนดไวในขอแนะนํา 

FATF 
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15. เทคโนโลยีใหม 

    แตละประเทศและสถาบันการเงินท้ังหลายควรระบุใหทราบความเสี่ยงดานการ

ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและประเมินความเสี่ยงดังกลาวท่ีอาจเกิดข้ึนได

ในดานตาง ๆ เชน  การพัฒนาผลิตภัณฑใหมและหลักปฏิบัติทางธุรกิจใหม รวมถึง กลไกในการนําสงใหม  

16. การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

    แตละประเทศควรดําเนินการใหม่ันใจวาสถาบันการเงินท้ังหลายตองรวมขอมูล

ท่ีกําหนดใหตองมีและเปนขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับผูเปนตนทางในการโอนเงิน และขอมูลเก่ียวกับผูรับ

ผลประโยชนท่ีแทจริงไวในการโอนเงินและเอกสารท่ีเก่ียวของ และขอมูลดังกลาวตองติดอยูกับการโอน

เงินทางออนไลนหรือขอความท่ีเก่ียวของนั้นตลอดสายการชําระเงิน  

   การพ่ึงพา มาตรการควบคุม และกลุมการเงิน 

  17. การพ่ึงพาบุคคลท่ีสาม 

    แตละประเทศอาจอนุญาตใหสถาบันการเงินพ่ึงบุคคลท่ีสาม ในการปฏิบัติตาม

องคประกอบขอ (a) – (c) ของมาตรการการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา  ตามท่ีกําหนดไวใน

ขอแนะนํา FATF ขอท่ี 10  หรือเพ่ือแนะนําธุรกิจ 

18. มาตรการควบคุมภายในและสาขาตางประเทศและบริษัทในเครือ 

    ควรกําหนดใหสถาบันการเงินนําแผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการในการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ไปปฏิบัติ

ใหบรรลุผล 

19. ประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง 

    ควรกําหนดใหสถาบันการเงินท้ังหลายนํามาตรการตรวจสอบเชิงลึกเพ่ือทราบ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา  ไปใชกับความสัมพันธทางธุรกิจและการทําธุรกรรมท่ีทํากับบุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคล และกับสถาบันการเงินท้ังหลาย จากประเทศท่ี FATF กําหนดใหมีการดําเนินการดังกลาว 

ประเภทของมาตรการตรวจสอบเชิงลึกเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเชนวานั้นควรมีประสิทธิผล

และสมสัดสวนกับความเสี่ยง  

  การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

  20. การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

    ถาสถาบันการเงินสงสัยหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเงินนั้นเปนรายไดจาก

กิจกรรมอันเปนอาชญากรรมหรือเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ก็ควรมี

กฎหมายกําหนดใหสถาบันการเงินนั้นรายงานขอสงสัยตอหนวยขาวกรองทางการเงินทันที 

21. การบอกใบและการเก็บเปนความลับ 

    สถาบันการเงิน กรรมการบริหารของสถาบันการเงินดังกลาว เจาหนาท่ีระดับ

บริหาร และพนักงาน ควร (a) ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย โดยไมตองรับผิดทางอาญาและทางแพงใน

ขอหาละเมิดขอหามไมใหเปดเผยขอมูลท่ีบังคับใชตามสัญญา หรือ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือ
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บทบัญญัติเก่ียวกับการกํากับดูแล หรือบทบัญญัติฝายปกครองถาบุคคลเหลานั้นรายงานขอสงสัยของตน

ตอหนวยขาวกรองทางการเงิน ดวยความสุจริต และ (b) ควรมีกฎหมายหามไมใหเปดเผย(“บอกใบ”)

ขอเท็จจริงวากําลังมีการสงรายงานเก่ียวกับธุรกรรมท่ีตองสงสัยหรือขอมูลท่ีเก่ียวของใหแกหนวยขาว

กรองทางการเงิน 

   ธุรกิจและผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน 

   22. ธุรกิจและผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน : การตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 

    ขอกําหนดเก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา  และการ

เก็บรักษาหลักฐานตามท่ีระบุไวในขอแนะนํา FATF ขอท่ี 10,11,12,15 และ 17 นั้นใหใชกับธุรกิจและผู

ประกอบวิชาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน ในสถานการณท่ีกําหนด 

23. มาตรการอ่ืนสําหรับธุรกิจและผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน 

    ขอกําหนดซ่ึงมีรายละเอียดอยูในขอแนะนําFATFขอท่ี 18 ถึง ขอท่ี 21 ใหใช

กับธุรกิจและผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน 

G. การรวมมือระหวางประเทศ 

  38.  การใหความชวยเหลือทางกฎหมายระหวางกัน : การอายัดและการริบ 

    แตละประเทศควรดําเนินการใหม่ันใจวาประเทศของตนมีอํานาจหนาท่ีในการ

ดําเนินการไดทันทีอยางมีประสิทธิภาพในการตอบสนองคํารองขอจากตางประเทศท่ีรองขอให ระบุ อายัด  

ยึด และริบทรัพยสินท่ีไดจากการฟอกเงิน  ตลอดจนรายไดจากการฟอกเงิน และจากความผิดมูลฐาน 

รวมท้ังการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

  39. การสงผูรายขามแดน 

    แตละประเทศควรดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทางกอในการ

ปฏิบัติตามคํารองขอใหสงผูรายขามแดนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการทางการเงิน

แกการกอการราย โดยไมลาชาเกินความจําเปน 

  40. รูปแบบอ่ืนของการรวมมือระหวางประเทศ 

    แตละประเทศควรดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทางกอในการ

ปฏบิัติตามคํารองขอใหสงผูรายขามแดนในเรื่องท่ีเก่ียวกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการทางการเงิน

แกการกอการราย โดยไมลาชาเกินความจําเปน 

 

2. การตรวจสอบและติดตามรองรอยทางการเงิน 

 

  โดยการตรวจสอบเสนทางการเงินเปนการมุงเนนการใชมาตรการทางแพงดําเนินการกับ

ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดคือ การทําใหทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐานและ

ความผิดฐานฟอกเงินตกเปนของแผนดิน เปนการตัดวงจรเงินและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของอาชญากรรม 
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เพ่ือปองกันไมใหนําเงินท่ีไดมากระทําผิดตอไป  ในการใชมาตรการทางแพงนั้น ตํารวจจะตองสงเรื่องมา

สํานักงาน ปปง. ทันทีหากตรวจสอบพบวาเปนความผิดมูลฐาน  โดยไมจําเปนตองรอใหเปนคดีอาญาฐาน

ฟอกเงินคือตองรีบรายงานมาใหสํานักงาน ปปง. ตรวจสอบ เพราะทางสํานักงาน ปปง. สามารถ

ตรวจสอบเสนทางการเงินของบุคคลท่ีตองดังกลาวไดวามีทรัพยสินใดบาง และมีการทําธุรกรรมใดบาง                  

จึงกลาวไดวา การตรวจสอบรองรอยทางการเงิน เริ่มตนตั้งแตในข้ันตอนของหนวยงานบังคับใชกฎหมาย

ในชั้นของเจาหนาท่ีตํารวจในชุดสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน เปนไปตามระเบียบ ตร. วาดวยแนวทาง

ปฏิบัติในการดําเนินคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามฟอกเงิน พ.ศ. 2544       

ท่ีกําหนดใหใหหัวหนาหนวยงานจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการสืบสวนความผิดเก่ียวกับฟอกเงินและ

พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบดําเนินคดีเก่ียวกับการฟอกเงิน (ระเบียบฯขอ 4)  

โดยมีข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติงานดังนี้  

1. สํารวจขอมูลคดีท่ีตองทําการสืบสวน ( หนังสือ ภ.1 ท่ี 0016/7918 ลงวันท่ี 28 

กันยายน 2554 ) โดยเม่ือมีการรองทุกข หรือกลาวโทษ หรือจับกุมดําเนินคดีในความผิดมูลฐาน นอกจาก

พนักงานสอบสวนจะตองสอบสวนดําเนินคดีในความผิดมูลฐานแลวนั้น ใหพนักงานสอบสวนรวบรวม

ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องตน รายงานหัวหนาหนวยงานภายใน 48 ชั่วโมง นับแตวันท่ีรับคํารอง

ทุกขหรือกลาวโทษหรือจับกุม เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาสั่งการใหเจาหนาท่ีดําเนินการสืบสวนวา

มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือไม และใหปฏิบัติตามขอ 11 ของระเบียบนี้ 

(ระเบียบฯ ขอ 5)   

2. ลงสารบบคุมสํานวนการสืบสวน  โดยใหหัวหนาหนวยงานจัดใหมีสารบบควบคุมการ

สืบสวนความผิดฐานฟอกเงินไวเพ่ือตรวจสอบสวน สมุดสารบบควบคุมการสอบสวนใหถือปฏิบัติตาม

ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับวาดวยการสอบสวน (ระเบียบฯ ขอ 12)  

3. ทําการสืบสวนโดยการแสวงหาพยานหลักฐานและขอเท็จจริงจากคดีเดิมวา ผูตองหา

ในคดีมูลฐานเดิมหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับผูตองหาเดิม มีพฤติการณกระทําอาญาฐานฟอกเงินตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ มาตรา 5 หรือไม  ตามระเบียบฯ ขอ 11             

ในการดําเนินการของเจาพนักงานตํารวจ เม่ือพบวาบุคคล หรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของสัมพันธกับ

ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดใหปฏิบัติดังนี้  

                - ในกรณีท่ีเปนบุคคลใหบันทึกขอมูลสวนตัวของบุคคลนั้นโดยใหปรากฏ

รายละเอียดของความเก่ียวของสัมพันธระหวางบุคคลนั้นกับเจาของทรัพยสิน ผูรับโอนทรัพยสิน ผูมีสวน

ไดเสีย หรือผูรับประโยชนจากทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด และรายละเอียดของความ

เก่ียวของสัมพันธระหวางบุคคลนั้นกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด แลวรวบรวมไวในสารบบ

ควบคุมการสืบสวน 

                - ในกรณีท่ีเปนพยานหลักฐานอ่ืน ใหบันทึกรายละเอียดของความเก่ียวของ

สัมพันธระหวางพยานหลักฐานนั้นกับเจาของทรัพยสิน ผูรับโอนทรัพยสิน ผูมีสวนไดเสียในทรัพยสิน หรือ

ผูรับประโยชนจากทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด และรายละเอียดของความเก่ียวของสัมพันธ
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ระหวางพยานหลักฐานนั้นกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด แลวรวบรวมไวในสารบบควบคุม

การสืบสวน 

                - ในกรณีท่ีมีการยึดทรัพยหรืออายัดพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของสัมพันธกับ

ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด ใหเจาพนักงานตํารวจแจงใหสํานักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 

    ในกรณีตรวจสอบพบวามีทรัพยสินท่ีไดโอนหรือรับโอน  มาจากการกระทําผิด

มูลฐานและทรัพยสินนั้น  ยังไมไดมีการยึด อายัด ไวดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนใด  ใหขอรับการ

สนับสนนุจาก สํานักงาน ปปง. สําหรับการตรวจสอบพบทรัพยสินนั้นได  รายละไมเกิน 10,000 บาท  

4. ใหผูท่ีไดรับมอบหมายใหสืบสวนสรุปผลการสืบสวนท้ังขอเท็จจริง พยานหลักฐาน

และมีความเห็น รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงหัวหนาหนวยงาน เพ่ือพิจารณาสั่งการ ดังนี้ 

        - กรณีผลการสืบสวนไมปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินคดีความผิด

ฐานฟอกเงิน ใหหัวหนาหนวยสั่งระงับการสืบสวน 

         - กรณีผลการสืบสวนมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินคดีความผิดฐานฟอก

เงินใหหัวหนาหนวยงานพิจารณาใหมีการรองทุกข หรือกลาวโทษเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป แลว

รีบรายงานไปยังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( สํานักงาน ปปง.)  ผานสวนปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ( ปปป. ตร.) ตามแบบรายงานทายระเบียบนี ้

5. ยื่นคํารองตอศาลเพ่ือออกหมายจับผูกระทําผิดฐานฟอกเงิน ในชั้นสืบสวน                   

( ขอบังคับประธานศาลฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการออกคําสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ.

2548 ขอ 9,10,14,16,17 และ 18 ) 

6. รองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีพบการกระทําผิด (ทองท่ีท่ีมีการโอน 

หรือรับโอน ทรัพยฯ) พรอมสงสํานวนการสบืสวนและหมายจับใหพนักงานสอบสวน 

                   อนึ่ง เม่ือพนักงานสอบสวนรับคํารองทุกขไวแลว ใหพนักงานสอบสวนทําการ

สอบสวนโดยปฏิบัติคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ  ท่ี   419 / 2556 เรื่อง การอํานวยความยุติธรรมทาง

อาญา  การทําสํานวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม  ตรวจสอบ  เรงรัดการสอบสวนคดีอาญา 

อยางเครงครัดตอไป 

7. แจง ปปง. ดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินตามกฎหมายฟอกเงิน  (ทางแพง) 

8. สงสําเนาหมายจับใหคณะติดตามประเมินผลฯ หรือ ศตส.ภ.1   

9. ใหขอรับการสนับสนุนจากสํานักงาน ปปง. สําหรับการสืบสวนเพ่ือนําไปสูการ

จับกุมตัวผูกระทําผิดไดหมายจับและ 15,000 บาท/ครั้ง/เดือน  รวมแลวไมเกิน 3 

ครั้งหรือ 45,000 บาท 

10. ใหคําแนะนําแกพนักงานสอบสวนในการสอบสวนปากคําพยานท่ีเก่ียวของใน

สํานวนการสืบสวนเพ่ือยืนยันเอกสารหรือคําใหการท่ีใหไวในชั้นสืบสวน  

11. สอบสวนเพ่ือขยายผลเพ่ิมเติม ดังนี้  
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- การโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด

เพ่ือซุกซอน หรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสินนั้น หรือเพ่ือชวยเหลือ

ผูอ่ืนไมวากอน ขณะ หรือหลังการกระทําความผิดมิใหตองรับโทษหรือรับ

โทษนอยลงในความผิดฐานคามนุษย 

- การกระทําดวยประการใดๆ เพ่ือปกปด หรือําพรางลักษณะท่ีแทจริง การ

ไดมา แหลงท่ีตั้ง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซ่ึงทรัพยสินท่ี

เก่ียวกับการกระทําความผิด 

- การสนับสนุนการกระทําความผิด หรือชวยเหลือผูกระทําผิดฐานฟอกเงิน 

ไมวากอนหรือขณะกระทําความผิด 

- การจัดหา หรือใหเงิน หรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานท่ี หรือวัตถุใดๆ 

หรือกระทําการใดๆ เพ่ือชวยใหผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินหลบหนีหรือ

เพ่ือมิใหผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินถูกลงโทษ หรือเพ่ือใหไดรับ

ประโยชนในการกระทําความผิด 

- การพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

- การสมคบโดยการตกลงกันตั้งแตสองคนข้ึนไป เพ่ือกระทําความผิดฐาน

ฟอกเงิน และกระทําความผิดเกิดข้ึนเพราะเหตุท่ีไดมีการสมคบกัน 

12. เม่ือสอบสวนเสร็จสิ้นแนะนําใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนเพ่ือใหพนักงานอัยการ

พิจารณากอน  ไมควรมีการจับกุมตัวผูตองหามาควบคุมไวระหวางการสอบสวน 

13. จัดทําประกาศสืบจับตัวผูกระทําผิด  

14. ติดตามยึด อายัดทรัพยสินรวมกับสํานักงาน ปปง. 

15. ติดตามจับกุมตัวผูกระทําผิดสงพนักงานสอบสวนเพ่ือสงตัวตอพนักงานอัยการเพ่ือ

ฟองคดี 

 

3. ระบบตรวจสอบและปองกันโดยผูมีหนาท่ีรายงาน 

 

3.1  การรายงานธุรกรรม  

 

   พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  มาตรา 3 แหงกําหนดให  “สถาบันการเงิน”  หมายความวา   

    (1) ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยการธนาคาร

พาณิชย และธนาคารตามท่ีไดมีกฎหมายจัดตั้งข้ึนโดยเฉพาะ  



61 
 

    (2) บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบ

ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร  และบริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

    (3) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยตามกฎหมายวาดวยบรรษัท

เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอมตามกฎหมายวาดวย

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม  

    (4) บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และบริษัทประกัน

วินาศภัยตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย  

    (5) สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณท่ีมีทุนดําเนินการซ่ึงมี

มูลคาหุนรวมตั้งแตสองลานบาทข้ึนไปและมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเก่ียวกับการรับฝากเงิน ใหกู             

ใหสินเชื่อรับจํานองหรือรับจํานําทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซ่ึงเงินและทรัพยสินตางๆ โดยวิธีใดๆ    

    (6) นิติบุคคลท่ีดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเ ก่ียวของกับการเงินตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง   

   โดยกําหนดใหมีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรม 3 ประเภทคือ ธุรกรรมเก่ียวกับเงินสด

ตั้งแต 2 ลานบาทข้ึนไป ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพยสินมีมูลคาตั้งแต 5 ลานบาทข้ึนไปและธุรกรรมท่ีมีเหตุอัน

ควรสงสัยซ่ึงสถาบันการเงินตองยึดหลักการรูจักลูกคาของตน (Know Your Customer) และมีหนาท่ี

ตรวจตราธุรกรรมเพ่ือชวยปองกันการฟอกเงิน    

   นอกจากสถาบันการเงินตามมาตรา 3 แลว  กฎหมายยังไดกําหนดใหสํานักงานท่ีดินมี

หนาท่ีรายงานการทําธุรกรรมเม่ือมีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีสถาบัน

การเงินมิไดเปนคูกรณีดวย (มาตรา 15)  

    สําหรับผูประกอบอาชีพอ่ืนตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552  มาตรา 16 ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดใหเปนผูมีหนาท่ีในการรายงานและการแสดงตน

เหมือนเชนสถาบันการเงินนั้น  ไดแก ผูประกอบอาชีพ 9 ประเภทคือ  

    (1) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือการเปนท่ี

ปรึกษาในการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ท่ีไมใชสถาบันการเงินตามมาตรา 13  

    (2) ผูประกอบอาชีพคาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา หรือเครื่องประดับท่ี

ประดับดวยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคํา   

    (3) ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซ้ือรถยนต  

    (4) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย  

    (5) ผูประกอบอาชีพคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการขาย

ทอดตลาดและคาของเกา    
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    (6) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผู

ประกอบธุรกิจท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อสวน

บุคคลภายใตการกํากับ หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน  

    (7) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีมิใชสถาบันการเงินตาม

ประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส หรือตามกฎหมายวาดวย

ธุรกิจสถาบันการเงิน   

    (8) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศ

กระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

และ  

    (9) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส  เม่ือปรากฏวาธุรกรรมนั้นเปนธุรกรรม

ท่ีใชเงินสดมีจํานวนเกินกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงและธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย   

    โดยกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินในการทําธุรกรรมท่ีใชเงินสดซ่ึงผูประกอบ

อาชีพตามมาตรา 16 ตองรายงานตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2554  กําหนด

ไวดังนี้  

   (1) ผูประกอบอาชีพตาม (1) (2) (3) (4)  (5) และ (8) ใหรายงาน เม่ือมีการทํา

ธุรกรรมท่ีใชเงินสดมีจํานวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นข้ึนไป  

   (2) ผูประกอบอาชีพตาม (6) ใหรายงาน เม่ือมีการทําธุรกรรมท่ีใชเงินสดมี

จํานวนตั้งแตหาแสนบาทหรือกวานั้นข้ึนไป 

  (3) ผูประกอบอาชีพตาม (7) และ (9) ใหรายงาน เม่ือมีการทําธุรกรรมท่ีใชเงิน

สดมีจํานวนเกินกวาหนึ่งแสนบาทข้ึนไป 

 

  โดยใน พ.ศ. 2557 สํานักงาน ปปง.  ไดรับรายงานการทําธุรกรรม จํานวนท้ังสิ้น 

15,833,709 ธุรกรรม   โดยแบงเปนรายงานธุรกรรมท่ีใชเงินสดจํานวน 1,120,059 ธุรกรรม รายงานการ

ทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน จํานวน 228,830 ธุรกรรม  รายงานธุรกรรมการโอนเงินหรือการชําระเงิน

ทางอิเล็คทรอนิกส จํานวน  14,466,400 ธุรกรรม ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย จํานวน 13,963 ธุรกรรม 

และธุรกรรมเงินสดผานแดน จํานวน 4,457 ธุรกรรม 40  โดยจํานวนรายงานธุรกรรมเปรียบเทียบกับป 

2555 และ 2556 ปรากฏตามตารางดังนี้  

 

  40 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน , รายงานประจําป 2557 , www.amlo.go.th , หนา 39.   
                                                           

http://www.amlo.go.th/
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ท่ีมา :  รายงานประจําป 2557 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

3.2  การจัดใหลูกคาแสดงตน  

 

  มาตรา  20  วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 

กําหนดใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16   ทุกประเภทตองจัดใหลูกคาแสดงตนทุก

ครั้งกอนการทําธุรกรรมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงตองกําหนดมาตรการเพ่ือขจัดอุปสรรคในการ

แสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพดวย  เวนแตลูกคาไดแสดงตนไวกอนแลว  

   โดยในปจจุบันกฎกระทรวงท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 วรรคหนึ่งดัง

กลาวคือ กฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตองจัดให

ลูกคาแสดงตน พ.ศ. 2554  มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 โดยกฎกระทรวงดังกลาวมี

สาระสําคัญ ดังนี้  

    (1) กําหนดนิยาม “ลูกคา” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมี

ความสัมพันธหรือทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16  

    (2) กําหนดนิยาม “ลูกคาจร” หมายความวา ลูกคาท่ีไมมีความสัมพันธอยาง

ตอเนื่อง และประสงคจะสรางความสัมพันธหรือทําธุรกรรมเปนครั้งคราวและไมตอเนื่องกับสถาบัน

การเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16  

    (3) กําหนดใหสถาบันการเงินจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรม 

เวนแตลูกคาจรใหแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรม ดังตอไปนี้  

     (3.1) การทําธุรกรรมท่ีมีมูลคาตั้งแตเจ็ดแสนบาทข้ึนไป  
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      (3.2) ธุรกรรมท่ีเปนการใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกส การโอนเงินหรือ

ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีมูลคาตั้งแตหาหม่ืนบาทข้ึนไป  

   (4) กําหนดใหผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) ถึง (5) จัดให

ลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรมท่ีมีมูลคาตั้งแตเจ็ดแสนบาทข้ึนไป  

    (5) กําหนดใหผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (6) ผูประกอบอาชีพ

เก่ียวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบ ธุรกิจท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศ

กระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบ ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับหรือตามกฎหมายวาดวย

ธุรกิจสถาบันการ เงิน และ (8) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศ

กระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

จัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรม  

    (6) กําหนดใหผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง  (7)  ผูประกอบ

อาชีพเก่ียวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีมิใชสถาบันการเงินตาม ประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับการ

ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสหรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน จัดใหลูกคาแสดงตน

ทุกครั้งกอนการทําธุรกรรมท่ีมีมูลคาตั้งแตหาหม่ืนบาทข้ึนไป  

    (7) กําหนดใหผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (9) ผูประกอบอาชีพ

เก่ียวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส จัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรม ดังตอไปนี้  

          (7.1) การใหบริการเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีมีมูลคาตั้งแตหาหม่ืนบาทข้ึนไป  

          (7.2) การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีมูลคาตั้งแตหา

หม่ืนบาทข้ึนไป เวนแตเปนการทําธุรกรรมท่ีไดรับการยกเวนไมตองรายงานตามมาตรา 18 

    (8) กําหนดวาในกรณีท่ีไมสามารถจัดใหลูกคาแสดงตนไดกอนการทําธุรกรรม 

เนื่องจากลูกคาไมไดทําธุรกรรมตอหนา สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตองใหลูกคา

แสดงตนใหแลวเสร็จโดยเร็วภายหลังจากการทําธุรกรรมนั้น  

    (9) กําหนดใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16  ตองกําหนด

มาตรการและควบคุมดูแลอยางเครงครัด เพ่ือมิใหมีการปฏิบัติอันเปนอุปสรรคในการแสดงตนของคน

พิการหรือทุพพลภาพ  

 

3.3  การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา  

 

  สํานักงานไดออกมาตรการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายเรื่อง นโยบายการปฏิบัติตามหลักเกณฑการรูจักลูกคา/การ

ตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา(Know Your Customer/Customer Due Diligence: 

KYC/CDD) ของสถาบันการเงิน (Financial Institutions) และหนวยธุรกิจ หรือผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใช



65 
 

สถาบันการเงิน(Designated Non-Financial Businesses and Professions, DNFBP) โดยมีเหตุผลใน

การออกนโยบายคือ เนื่องจากการฟอกเงินเปนความผิดท่ีหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทยไดใหความสําคัญ

ในการปองกันและปราบปราม แมการฟอกเงินจะมิใชอาชญากรรมท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอชีวิต รางกาย 

และเสรีภาพของบุคคล แตการฟอกเงินเปนอาชญากรรมท่ีทําใหวงจรการประกอบอาชญากรรมบาง

ประเภทท่ีมีลักษณะการกระทําเปนกระบวนการและมีผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจและความ

ม่ันคงของประเทศยังคงดําเนินตอไปเปนวงจรไมมีท่ีสิ้นสุด ประกอบการฟอกเงินสวนใหญไดกระทําโดย

องคกรอาชญากรรมขามชาติจึงเปนผลใหองคกรหรือหนวยงานระหวางประเทศไดออกมาตรการตางๆ 

เพ่ือเรียกรองหรือกระตุนใหประเทศท่ีประสงคจะเขาเปนภาคีสมาชิก ตองดําเนินการตามพันธกรณีซ่ึงได

กําหนดเปนอนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ดังนี้  

   1) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุ

ท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (UN Convention against Illicit Trafficking in Narcotic 

Drugs and Psychotropic Substances) 

   2) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งใน

ลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 (UN Convention against Transnational Organized Crime) 

   3) อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ

กอการราย ค.ศ.1999(International Convention for the Suppression of the Financing of 

Terrorism) 

   4) มติคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ 

   5) ขอแนะนําของคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงิน

เก่ียวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force: FATF) 

   6) มาตรฐานการปฏิบัติของคณะกรรมการบาเซิล (Basel Committee on 

Banking Supervision)เพ่ือการกํากับดูแลสถาบันการเงิน 

   7) กฎบัตรแหงสหประชาชาติ 

   ดังนั้น  เพ่ือเปนการรองรับมาตรการตางๆดังกลาวประเทศไทยจึงไดมีการตรา

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ข้ึน เม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2542 โดยมี

ผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 19 สิงหาคม 2542 เปนตนมา และจากผลการดําเนินการท่ีผานมาของสํานักงาน 

ซ่ึงเปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายดังกลาวในสวนของการดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิดมูลฐานท่ีปจจุบันมีท้ังหมด 9 มูลฐาน ไดแก (1) ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด (2) ความผิดเก่ียวกับ

เพศ (3) ความผิดเก่ียวกับการฉอโกงประชาชน(4)ความผิดเก่ียวกับการยักยอกหรือฉอโกงตามกฎหมาย

การธนาคารพาณิชย (5) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ (6) ความผิดเก่ียวกับการกรรโชกหรือรีดเอา

ทรัพย (7) ความผิดเก่ียวกับการลักลอบหนีศุลกากร (8) ความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวล

กฎหมายอาญา (9) ความผิดเก่ียวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน (ปจจุบันมีท้ังสิ้น 25 
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ความผิดมูลฐาน) นั้นปรากฏวา สํานักงานสามารถท่ีจะนํามาตรการดังกลาวมาใชในการยึดอายัดทรัพยสิน

ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานเพ่ือใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดินไดเปนจํานวนมาก และ

เปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวา มาตรการดังกลาวมีประสิทธิภาพอยางยิ่งในการตัดวงจรการประกอบ

อาชญากรรมอันเปนความผิดมูลฐาน 

  นอกจากการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใน

ฐานะเปนหนวยงานบั ง คับใชกฎหมายดั งกล าวแลวสํ านักงาน ยั ง ได รับการมอบหมายจาก

คณะอนุกรรมการยกระดับ Corporate Governance ดานธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุนและบริษัท

ประกันภัย ใหเปนหนวยงานหลักในคณะทํางานเตรียมความพรอมโครงการประเมินการปฏิบัติตาม

มาตรฐานสากล (Report on the Observance of Standards and Codes: ROSCs) ดานการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Anti – 

Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) และจากการ

ดําเนินการของคณะทํางานดังกลาวพบวา ปจจุบันกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอก

เงินยังไมมีหลักการท่ีชัดเจนเก่ียวกับการรูจักลูกคา/การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 

(Know Your Customer/Customer Due Diligence: KYC/CDD)  ของสถาบันการเงิน (Financial 

Institutions)  และหนวยธุรกิจ หรือผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน (Designated Non-

Financial Businesses and Professions, DNFBP)  ซ่ึงหลักการดังกลาวจะชวยลดความเสี่ยงเก่ียวกับ

การกระทําผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดวยการชวยชี้ใหเห็น

ถึงธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย อีกท้ัง หลักการดังกลาวยังเปนหลักเกณฑตามมาตรฐานสากลท่ีประเทศ

ไทยจะตองเขารับการประเมินตามโครงการ ROSCs แตเนื่องจากการท่ีจะบัญญัติหลักการดังกลาวไวใน

กฎหมายโดยการแกไขกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้น จะตองใชระยะเวลา

พอสมควร ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมในการท่ีจะปฏิบัติตามหลักการดังกลาวซ่ึงเปน

หลักเกณฑตามมาตรฐานสากลท่ีประเทศไทยจะตองเขารับการประเมินตามโครงการ ROSCs ใน

ระยะเวลาอันใกลนี้ จึงจําเปนตองออกนโยบายนี้ 

  โดยมีเนื้อหาสรุปไดดังนี้ สํานักงานจะตองดําเนินการ   

  1) ถือวาความผิดฐานฟอกเงินและความผิดมูลฐานเปนอาชญากรรมรายแรง และจะให

ความรับผิดไปถึงนิติบุคคลดวย 

  2) ดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงินและความผิดมูลฐาน  โดยไมทําให

บุคคลผูสุจริตเสียประโยชน  

  สถาบันการเงินจะตองดําเนินการ  

  1) ดําเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือทราบระดับความตองการขอมูลการรูจักตัวตนของ

ลูกคา และมีการจัดเก็บขอมูลท่ีเหมาะสมตามระดับความเสี่ยง  ท้ังนี้  ขอมูลท่ีจัดเก็บจะตองไดรับการ

ตรวจสอบความถูกตองอยางเหมาะสมเพียงพอและตองจัดการวิเคราะห  และตรวจทานอยางเหมาะสม

ตามชวงเวลา 



67 
 

  2) ไมใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปดบัญชีโดยปกปดชื่อเจาของบัญชี ใชชื่อแฝง หรือชื่อ

ปลอม 

  3)  มีมาตรการท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา  และ

จําแนกประเภทลูกคาตามความเสี่ยงตอการท่ีจะกระทําความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ท้ังนี้ใหรวมถึงสถาบันการเงินในตางประเทศดวย 

  4) มีมาตรการท่ีเหมาะสมและเขมขนมากกวาปกติในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง

เก่ียวกับลูกคาท่ีตองใหความสนใจเปนพิเศษ 

  5) ในกรณีท่ีมีผูดําเนินการแทนในการติดตอกับลูกคา ใหผู ดําเนินการแทนนั้นใช

หลักการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเชนเดียวกับสถาบันการเงินดําเนินการเอง 

  6) ใหความสนใจเปนพิเศษกับธุรกรรมขนาดใหญท่ีผิดปกติ หรือธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควร

สงสัยซ่ึงไมมีวัตถุประสงคทางธุรกิจท่ีเห็นไดโดยชอบดวยกฎหมายอยางชัดแจง  โดยตองดําเนินการ

ตรวจสอบธุรกรรมดังกลาวใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะกระทําไดและบันทึกผลการตรวจสอบไวเปนลายลักษณ

อักษรเพ่ือใชแสดงตอพนักงานเจาหนาท่ีหรือผูตรวจสอบบัญชี 

  7) รายงานใหสํานักงานทราบทันที  หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยวาทรัพยสินท่ีนํามาทํา

ธุรกรรมกับสถาบันการเงินนั้น  เปนเงินหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือ

ความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  8)  จัดใหมีมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชระบบ

เทคโนโลยีและสารสนเทศในอนาคต 

  9)  เก็บรักษาหลักฐานท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกรรมใหเพียงพอกับการสืบคน

ธุรกรรมเฉพาะเรื่องไดเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีปดบัญชีหรือสิ้นสุดความสัมพันธกับลูกคา 

  10) เก็บรักษาเอกสารการแสดงตนของลูกคาไวเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันท่ีปดบัญชี

หรือสิ้นสุดความสัมพันธกับลูกคา และสามารถสงมอบใหพนักงานเจาหนาท่ีไดเม่ือมีการรองขอ 

  11) มีนโยบายท่ีเหมาะสมและตอเนื่องในการบริหารจัดการองคกร การพัฒนาบุคลากร 

และการตรวจสอบระบบ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบการดําเนินการตามนโยบาย 

  12) ดําเนินการวางระเบียบ  ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือแนวทางในการปฏิบัติตาม

นโยบายนี้  

ผูประกอบอาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน 

  ใหนํานโยบายสําหรับสถาบันการเงินขางตน  มาปรับใชกับผูประกอบอาชีพท่ีไมใช

สถาบันการเงินเทาท่ีไมขัดกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ  แตท้ังนี้ตองมีการจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้ง

กอนการทําธุรกรรมท่ีใชเงินสดตั้งแตหนึ่งลานบาทข้ึนไป  เวนแตไดมีการแสดงตนไวกอนแลว และรายงาน

ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงานแมไมใชการทําธุรกรรมท่ีใชเงินสด 

  ตามมาตรฐานสากลวาดวยการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ขอ 1 วาดวยการประเมินความเสี่ยงและการใชกระบวนการ



68 
 

บริหารจัดการความเสี่ยง แนะนําใหแตละประเทศควรระบุใหทราบถึงความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินและ

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายในประเทศของตนกอน แลวจึงประเมินความเสี่ยงและทํา

ความเขาใจความเสี่ยงนั้น และควรดําเนินการท่ีรวมถึงการระบุชื่อหนวยงานหรือกลไกอยางหนึ่งอยางใด

และมอบหมายใหหนวยงานหรือกลไกนั้นทําหนาท่ีประสานงานในการประเมินความเสี่ยงและในการใช

ทรัพยากรท้ังหลายโดยมุงท่ีจะใหบรรลุถึงเปาหมายในการบรรเทาความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ                      

ขอ 10 วาดวยการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา กําหนดใหสถาบันการเงินตรวจสอบเพ่ือ

ทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาเม่ือ :-   

    (1)  มีการจัดตั้งความสัมพันธทางธุรกิจ  

    (2) ทําธุรกรรมเปนบางครั้งบางคราว (2.1) ในจํานวนท่ีเกินกวายอดท่ีกําหนดไว  

(15,000 เหรียญสหรัฐ/ยูโร) หรือ (2.2 )ทําธุรกรรมท่ีเปนการโอนเงินในสภาพการณท่ีกลาวถึงไวในบันทึก

การตีความสําหรับขอแนะนํา FATF ขอท่ี 16                    

    (3) มีขอสงสัยวาเปนการฟอกเงินหรือเปนการใหเงินสนับสนุนแกการกอการ

ราย(4)สถาบันการเงินมีขอสงสัยเก่ียวกับความถูกตองหรือความเพียงพอของขอมูลในการระบุตัวตนของ

ลูกคาท่ีไดรับมากอนหนานั้น   

   และขอ 22  วาดวยธุรกิจและผูประกอบอาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน : การตรวจสอบ

เพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา กําหนดวาขอกําหนดเก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง

เก่ียวกับลูกคา และการเก็บรักษาหลักฐานตามท่ีระบุไวในขอแนะนํา FATF ขอท่ี 10 (การตรวจสอบเพ่ือ

ทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลุกคา)  ขอ 11 ( การเก็บรักษาหลักฐาน) ขอ 12 ( บุคคลท่ีมีสถานภาพทาง

การเมือง)  ขอ 15 ( เทคโนโลยีใหม)  และขอ 17 ( การพ่ึงบุคคลท่ีสาม )  นั้นใหใชกับธุรกิจและ           

ผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน ในสถานการณตาง ๆ ท่ีกําหนดดวย  

 เพ่ือเปนการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล AML/CFT ดังกลาวประเทศไทยจึงไดออก

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินข้ึนมาใชบังคับเ ม่ือ พ.ศ. 2542 โดย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 20/1 แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552  กําหนดใหสถาบันการเงินและ

ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ(9) ตองดําเนินการกําหนดนโยบายการรับลูกคาการบริหารความ

เสี่ยงท่ีอาจเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกคาและดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา

เม่ือเริ่มทําธุรกรรมครั้งแรก โดยตรวจสอบเปนระยะจนสิ้นสุดดําเนินการเม่ือมีการปดบัญชีหรือยุติ

ความสัมพันธกับลูกคา 

   การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาดังกลาวขางตน ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเก่ียวกับการแสดงตนและการพิสูจนทราบลูกคา                 

การตรวจทานบัญชีลูกคา และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกคาท่ีไดรับการแจงจาก

สํานักงาน 



69 
 

 ปจจุบันไดมีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง

เก่ียวกับลูกคา พ.ศ. 2556 ออกความในมาตรา 20/1วรรคสอง  โดยกําหนดใหสถาบันการเงินและ                 

ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) 41 ตองกําหนดนโยบายการรับลูกคาและนโยบายในการ

บริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ดําเนินการตรวจสอบ

เพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา เม่ือเริ่มมีความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา  หรือมีการทําธุรกรรมเปน

ครั้งคราว หรือเม่ือมีขอสงสัยวาจะเปนการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือมีขอ

สงสัยเก่ียวกับขอมูลการระบุตัวตนของลูกคา หรือระบุตัวผูรับประโยชนท่ีแทจริง   

 โดยมีข้ันตอนการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาโดยสรุปดังนี้  

  (1) ระบุตัวตนของลูกคา และตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกคาโดยใชเอกสาร ขอมูล 

หรือขาวสาร จากแหลงขอมูลสาธารณะท่ีนาเชื่อถือนอกเหนือจากการขอขอมูลจากลูกคาก็ได  

   (2) ระบุผูไดรับผลประโยชนท่ีแทจริง และใชมาตรการท่ีเหมาะสมในการตรวจสอบเพ่ือ

ยืนยันผูไดรับผลประโยชนท่ีแทจริง   

   (3)  ตรวจสอบขอมูลของลูกคา และผูไดรับผลประโยชนท่ีแทจริงของลูกคา กับขอมูล

รายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกร ซ่ึงมีมติของหรือประกาศภายใตคณะมนตรีความม่ันคง

แหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนผูท่ีมีการกระทําอันเปนการกอการราย  

   (4)  ขอขอมูลเก่ียวกับวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจตามเจตจํานงท่ี

แจงไว  

   (5)  ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมรวมถึงขอมูลตาง ๆ 

เก่ียวกับการดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจและการทําธุรกรรมตลอดชวงเวลาท่ีความสัมพันธทางธุรกิจยัง

ดําเนินอยู วายังคงสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมท่ี

ลูกคาแจงไว ขอมูลทางเศรษฐกิจของลูกคา ระดับความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายของลูกคาท่ีไดประเมินไว และขอมูลอ่ืนของลูกคาท่ีมีอยู และตองดําเนินการ

ตรวจสอบเพ่ือใหขอมูลของลูกคาโดยเฉพาะขอมูลเก่ียวกับแหลงท่ีมาของรายได เปนขอมูลท่ีเปนปจจุบัน

อยูเสมอ  

    ตองดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาขางตน ใหสอดคลองกับ

การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับลูกคาแตละราย  

  ตองดําเนินการตาม (1) (2) และ (3) ใหแลวเสร็จกอนหรือระหวางการสราง

ความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา  

41 มาตรา 16 (1) ไดแกผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือการเปนท่ีปรึกษาในการ

ทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีไมใช

สถาบันการเงินตามมาตรา 13  

มาตรา 16 (9) ไดแก ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
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  สําหรับลูกคาท่ีไมไดสรางความสัมพันธตอหนา หรือท่ีไมไดทําธุรกรรมตอหนา อาจ

ดําเนินการตาม (1) (2) และ (3) ในโอกาสแรกท่ีสามารถทําได ภายหลังจากท่ีมีการสรางความสัมพันธทาง

ธุรกิจหรือมีการทําธุรกรรมกับลูกคา ท้ังนี้ ใหพิจารณาใชกับการสรางความสัมพันธหรือการทําธุรกรรมท่ี

ไมไดทําตอหนาสําหรับบริการหรือผลิตภัณฑทางการเงินท่ีมีความเสี่ยงต่ําเทานั้น  

 

3.4  การเก็บบันทึกขอมูลลูกคา 

 

   หนาท่ีในการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการแสดงตนตามมาตรา 20 และเก่ียวกับ

การทําธุรกรรมและการบันทึกขอเท็จจริงตามมาตรา 21 นั้น ตามมาตรา 22 (1) แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดใหสถาบันการเงินเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับ

การแสดงตนของลูกคาตามมาตรา 20 เปนเวลา 5 ปนับแตวันท่ีมีการปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับ

ลูกคาและมาตรา 22 (2) กําหนดใหเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการทําธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริง

ตามมาตรา 21 เปนเวลา 5 ปนับแตไดมีการทําธุรกรรมหรือบันทึกขอเท็จจริงนั้น เวนแตจะไดรับแจงเปน

หนังสือจากเจาพนักงานเจาหนาท่ีใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืน  

  สําหรับความในวรรคสองของมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 

3) พ.ศ. 2552 กําหนดใหนําความในมาตรา 22 (1) มาใชบังคับกับผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ดวย 

ดังนั้น ผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 จึงมีหนาท่ีตองเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการแสดงตนของ

ลูกคาตามมาตรา 20 เปนเวลา 5 ปนับแตวันท่ีมีการปดบัญชี หรือยุติความสัมพันธกับลูกคาเวนแตจะ

ไดรับแจงเปนหนังสือจากเจาพนักงานเจาหนาท่ีใหปฏิบัติเปนอยางอ่ืนดวย  

  สวนหนาท่ีในการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริง

เก่ียวกับลูกคาตามมาตรา 20/1 นั้น ตามมาตรา 22/1 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2552 กําหนดใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) คือ ผูประกอบ

อาชีพเก่ียวกับการดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือการเปนท่ีปรึกษาในการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการ

ลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีไมใชสถาบัน

การเงินตามมาตรา 13 และผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส มีหนาท่ีตองเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับ

การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาตามมาตรา 20/1 เปนเวลาหาปนับแตวันท่ีมีการปด

บัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา เวนแตมีเหตุจําเปนและสมควรเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สําหรับลูกคารายใด ใหเลขาธิการ ปปง.มี

อํานาจแจงเปนหนังสือเพ่ือใหขยายเวลาได แลวรายงานใหคณะกรรมการ ปปง. ทราบ  
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4. ดานการดําเนนิการกับทรัพยสิน 

 

 สืบเนื่องจากรูปแบบการประกอบอาชญากรรมในปจจุบัน มีลักษณะของการกระทําความผิดท่ี

ซับซอน มีการเชื่อมโยงการทํางานเปนเครือขาย ทําใหยากแกการจับกุมและหาพยานหลักฐานมาผูกมัด

ผูกระทําความผิด นอกจากนั้น ผลตอบแทนจากการกระทําความผิดยังเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ี

มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอรูปแบบของอาชญากรรม กลาวคือ เงินไดหรือทรัพยสินจากการกระทําความผิดใน

รูปแบบขององคกรอาชญากรรมมักจะมีจํานวนมหาศาลและบรรดาอาชญากรก็จะนําเงินดังกลาวมาเปน

ทุนสนับสนุนการกระทําความผิดตอไปไมมีท่ีสุด มาตรการรองขอใหทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิดตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงเปน

มาตรการพิเศษอยางหนึ่งท่ีนํามาใชในการปราบปรามแหลงเงินทุนขององคกรอาชญากรรม โดยมาตรการ

ดังกลาวมีวัตถุประสงคสําคัญสองประการคือ  ประการแรก เพ่ือเปนการริบทรัพยสินซ่ึงผูกระทําผิดมิควร

ไดโดยชอบดวยกฎหมาย เพราะทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินซ่ึงไดรับมาจากการกระทําความผิด       

ถือเปนมาตรการลงโทษผูกระทําผิด และประการท่ีสอง มุงประสงคตอการลิดรอนและทําลายฐานทางการ

เงินขององคกรอาชญากรรม โดยบรรดาทรัพยสินขององคกรอาชญากรรมนั้น มักจะถูกนํามาเปนทุนใน

การกออาชญากรรมตอไป ดังนั้น เม่ือแหลงเงินทุนดังกลาวถูกทําลายไปยอมกระทบถึงความสามารถใน

การกระทําผิดขององคกรอาชญากรรมท่ีตองลดนอยลงเชนกันดวย   

  พระราชบัญญัติฯฉบับนี้ ไดขยายหลักเกณฑมาตรการทางทรัพยสินใหมีขอบเขตกวางขวางข้ึน

กวาหลักเกณฑตามกฎหมายอาญาท่ีมีอยูเดิม  โดยใหกระทํากับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด

มูลฐานตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายไดท้ังหมด โดยไมคํานึงวาทรัพยสินดังกลาวจะมีการจําหนาย จาย โอน 

หรือเปลี่ยนแปลงสภาพไปแลวก่ีครั้ง หรือตกเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนแลวก็ตาม ซ่ึงมาตรการทาง

ทรัพยสินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 นั้น มีลักษณะพิเศษ

แตกตางจากการริบทรัพยสินตามประมวลกฎหมายอาญา โดยการนําเอามาตรการการริบทรัพยสินทาง

แพง ซ่ึงเปนมาตรการพิเศษท่ีบัญญัติไวในกฎหมายนี้ไปเสริมกับมาตรการลงโทษผูกระทําความผิดท่ี

จะตองถูกดําเนินการริบทรัพยสินในทางอาญาตามกฎหมายอ่ืนๆ ได จึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บังคับกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําผิดนั้นได แมจะไมมีผูถูกลงโทษในคดีอาญาก็ตาม  

 ดังนั้น  เม่ือนําเอามาตรการรองขอใหทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน

ของกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาดําเนินควบคูกับการริบทรัพยสินทางอาญา จะเปน

การเสริมสรางใหมาตรการดําเนินการกับทรัพยสินมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพราะในสวนของมาตรการริบ

ทรัพยสินทางแพงนั้น เปนกระบวนการพิจารณาคดีตอตัวทรัพยสินโดยตรงและผลของการดําเนินการยอม

กระทบตอกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินของผูกระทําความผิดหรืออาจกระทบถึงทรัพยสินของบุคคลอ่ืน 

เนื่องจากกฎหมายมุงประสงคจะดําเนินการกับทรัพยสินท่ีมีความเก่ียวพันกับการกระทําความผิดและถือ

วาทรัพยสินดังกลาวเปนสิ่งท่ีพึงริบเสมอ ในสวนของการดําเนินคดีนั้นสามารถกระทําไดโดยการฟองตัว

ทรัพยสินโดยตรงและไมตองคํานึงถึงความผิดของเจาของทรัพยสิน อยางไรก็ตาม คําพิพากษาตาม
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กระบวนการดังกลาวนี้มีผลตอกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินเทานั้นและไมสามารถลงโทษผูกระทําความผิดหรือ

ผูใดได แตกตางไปจากการริบทรัพยสินทางอาญา  ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีมุงดําเนินคดีตอตัวบุคคล อันเปน

การมุงประสงคไปในเชิงลงโทษผูกระทําความผิดเปนสําคัญ โดยการดําเนินคดีจะตองพิจารณาวาบุคคลผู

ถูกกลาวหาไดกระทําความผิดตามท่ีถูกฟองหรือไม  เม่ืออัยการพิสูจนใหศาลเห็นจนปราศจากขอสงสัยวา

บุคคลผูตกเปนผูตองหาหรือจําเลยไดกระทําความผิดจริงตามฟอง ศาลจึงจะสามารถริบทรัพยสินดังกลาว

ของผูกระทําความผิดได 

   สําหรับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดซ่ึงสามารถริบไดตามพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ไดแก  เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําซ่ึงเปนความผิด

มูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน 

หรือความผิดฐานฟอกเงิน และเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ              

ซ่ึงเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําหรือสนับสนุนการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐานหรือความผิด

ฐานฟอกเงิน และดอกผลของเงินหรือทรัพยสินดังกลาว  ท้ังนี้ ไมวาทรัพยสินนั้นจะมีการจําหนาย             

จาย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปก่ีครั้งและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของ

บุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใดก็ตาม ท้ังนี้ ปจจุบันประเทศไทยมีการ

กําหนดความผิดมูลฐานไวท้ังสิ้น 25 ความผิดมูลฐาน โดยใหความผิดมูลฐานดังกลาว ใหหมายความ

รวมถึงการกระทําความผิดอาญานอกราชอาณาจักรซ่ึงหากการกระทําความผิดนั้นไดกระทําลงใน

ราชอาณาจักรจะเปนความผิดมูลฐานดวย บรรดาทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดท้ัง                

25 ความผิดมูลฐาน ยอมจะตองถูกดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินท้ังสิ้น  

   ในกรณีท่ีทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดใดเปนทรัพยสินท่ีสามารถดําเนินการตาม

กฎหมายท่ีบัญญัติไวเปนพิเศษโดยเฉพาะอยูแลว แตยังไมมีการดําเนินการกับทรัพยสินนั้นตามกฎหมาย

ดังกลาวหรือดําเนินการไปแลวแตไมเปนผล หรือหากดําเนินการตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะกอใหเกิดประโยชนมากกวาก็ใหดําเนินการกับทรัพยสินนั้นตอไป

ตามพระราชบัญญัติฯ โดยสามารถรองขอใหทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดนั้นตกเปนของ

แผนดินได แมจะไมมีผูถูกลงโทษในการกระทําความผิดนั้นตามคําพิพากษาในคดีอาญาก็ตาม หากศาล

เชื่อวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด  ศาลจะมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของ

แผนดิน โดยจะไมพิจารณาถึงตัวผูกระทําความผิดวาไดรับโทษอาญาตามความผิดมูลฐานนั้นๆหรือไม   

 มาตรการรองขอใหทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดินตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  จึงเปนมาตรการพิเศษท่ีถูกนํามาบัญญัติ

ไวเพ่ือใชในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดของบรรดาองคกรอาชญากรรมท่ีสามารถ

ทําลายเศรษฐกิจของอาชญากรได  ปองกันไมใหอาชญากรนําเงินไปฟอกและนํามาใชเปนตนทุนในการ

ประกอบอาชญากรรมอ่ืนๆ ตอไปไดอีก 

 การดําเนินการรองขอใหทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน เปนไป

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
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ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  ในหมวด 6 การดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน  

ซ่ึงเนื้อหาประกอบดวย (1) การสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน  (2) การสง

เรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (3) การขอ

คืนทรัพยสิน (4) ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (5) การสั่งคืนทรัพยสินและการนําทรัพยสินเขา

กองทุน (6) ศาลมีคําสั่งคุมครองสิทธิของผูรับประโยชน (7) การคืนทรัพยสินในกรณีท่ีปรากฏในภายหลัง (8) 

การยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินกรณีมีการกระทําความผิดเพ่ิมข้ึน (9) การยื่น

คําขอฝายเดียวขอใหศาลสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน (10) การดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสิน (11) การเก็บ

รักษาและการจัดการทรัพยสิน (12) การใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ดําเนินการกับทรัพยสินท่ีสามารถดําเนินการไดตามกฎหมายอ่ืน และ (13) การดําเนินการเก่ียวกับ

ทรัพยสินทางศาล สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

(1) การส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวช่ัวคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน  

    ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม   หากมีเหตุอันควรเชื่อ

ไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดท่ีเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน 

(มาตรา 48) 

(2) การสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังให

ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

    ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานเปนท่ีเชื่อไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการ

กระทําความผิด ใหเลขาธิการ  สงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งให

ทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว (มาตรา 49) 42 

(3) การขอคืนทรัพยสิน 

    ผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินท่ีพนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของแผนดิน

ตามมาตรา 49 อาจยื่นคํารอง กอนศาลมีคําสั่ง โดยแสดงใหศาลเห็นวา (1) ตนเปนเจาของท่ีแทจริง และ

ทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดหรือ (2) ตนเปนผูรับโอนโดยสุจริตและมี

คาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ (มาตรา 

50) 

(4) ศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

    เม่ือศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา 49 แลว หากศาลเชื่อ

วาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด และคํารองของผูซ่ึงอางวาเปนเจาของ

ทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินขางตนฟงไมข้ึน ใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 

42 มาตรา 49 วรรคสี่  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2551 
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    ทรัพยสินขางตนท่ีเปนเงิน ใหสํานักงานสงเขากองทุนก่ึงหนึ่งและสงให

กระทรวงการคลังอีกก่ึงหนึ่ง ถาเปนทรัพยสินอ่ืน ใหดําเนินการตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

(มาตรา 51)43 

(5) การส่ังคืนทรัพยสินและการนําทรัพยสินเขากองทุน 

    ในกรณีท่ีศาลเห็นวาทรัพยสินตามคํารองไมเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิด   ใหศาลสั่งคืนทรัพยสินนั้น และในกรณีเชนวานี้ ถาไมมีผูใดขอรับคืนทรัพยสินภายในสองปนับ

แตวันท่ีศาลมีคําสั่งดังกลาว ใหสํานักงานนําทรัพยสินนั้นสงเขากองทุนการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (มาตรา51/1) 44 

 

(6) ศาลมีคําส่ังคุมครองสิทธิของผูรับประโยชน 

    ในกรณีท่ีศาลสั่งใหทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน           

ถาศาลทําการไตสวนคํารองของผูซ่ึงอางวาเปนผูรับประโยชนแลวเห็นวาฟงข้ึน ใหศาลมีคําสั่งคุมครองสิทธิ

ของผูรับประโยชนโดยจะกําหนดเง่ือนไขดวยก็ได (มาตรา 52)  

(7) การคืนทรัพยสินในกรณีท่ีปรากฏในภายหลัง 

    ในกรณีท่ีศาลสั่งใหทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน 

หากปรากฏในภายหลัง  โดยคํารองของเจาของ ผูรับโอน หรือผูรับประโยชนทรัพยสินนั้น ถาศาลไตสวน

แลวเห็นวากรณีตองดวยบทบัญญัติของมาตรา 50 ใหศาลสั่งคืนทรัพยสินนั้นหรือกําหนดเง่ือนไขในการ

คุมครองสิทธิของผูรับประโยชน หากไมสามารถคืนทรัพยสินหรือคุมครองสิทธิไดใหใชราคาหรือ

คาเสียหายแทน แลวแตกรณี (มาตรา 53) 

(8) การย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินกรณีมีการกระทํา

ความผิดเพ่ิมข้ึน 

    กรณีท่ีศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน 

หากปรากฏวามีทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ิมข้ึนอีกก็ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาล

มีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินได และใหนําความในหมวด 6 ( การดําเนินการเก่ียวกับ

ทรัพยสิน) มาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา 54)  

(9) การย่ืนคําขอฝายเดียวขอใหศาลส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสิน 

    หลังจากท่ีพนักงานอัยการไดยื่นคํารองตามมาตรา 49 หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวา

อาจมีการโอนจําหนาย หรือยักยายไปเสียซ่ึงทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเลขาธิการจะสงเรื่อง

ใหพนักงานอัยการยื่นคําขอฝายเดียวรองขอใหศาลมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวกอนมี

43 มาตรา 51 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
44 มาตรา 51/1 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
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คําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ก็ได เม่ือไดรับคําขอดังกลาวแลวใหศาลพิจารณาคําขอเปนการดวน 

ถามีหลักฐานเปนท่ีเชื่อไดวาคําขอนั้นมีเหตุอันสมควร ใหศาลมีคําสั่งตามท่ีขอโดยไมชักชา (มาตรา 55)  

(10) การดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสิน 

    เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี  ไดมีคําสั่งใหยึดหรืออายัด

ทรัพยสินใดตามมาตรา 48 แลว ใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสิน

ตามคําสั่ง แลวรายงานใหทราบพรอมท้ังประเมินราคาทรัพยสินนั้นโดยเร็ว (มาตรา 56)  

(11) การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสิน 

    การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินท่ีคณะกรรมการธุรกรรมเลขาธิการหรือศาล     

แลวแตกรณี ไดมีคําสั่งยึดหรืออายัดไว ตามหมวด 6 ( การดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน) ใหเปนไปตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสิน

ท่ีถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 (มาตรา 57) 45 

(12)  การใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการกับ

ทรัพยสินท่ีสามารถดําเนินการไดตามกฎหมายอ่ืน  

     ในกรณีท่ีทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดใดท่ีสามารถดําเนินการตาม

กฎหมายอ่ืนไดอยูแลว แตยังไมมีการดําเนินการกับทรัพยสินนั้นตามกฎหมายดังกลาว หรือดําเนินการ

แลวแตไมเปนผล หรือการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินจะกอใหเกิดประโยชนมากกวา ก็ให

ดําเนินการกับทรัพยสินนั้นตอไปตามกฎหมายฟอกเงิน (มาตรา 58)  

(13)  การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินทางศาล0  

     การดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินตามหมวดนี้ใหยื่นตอศาลแพงและใหนํา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา 59)  

 

5. ความรวมมือระหวางประเทศ 

 

 การฟอกเงินเปนภัยคุกคามท่ีรายแรงตอสังคมไทย เปนการกระทําความผิดท่ีเปนภัยตอ

ประชาชน และ สงผลกระทบตอความม่ันคงและเสถียรภาพของสถาบันทางการเงินและระบบตางๆ 

รวมท้ังการลงทุนจาตางประเทศ การหมุนเวียนของทุนระหวางประเทศ  สรางความเสียหายตอชื่อเสียง

ของประเทศไทย  ทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความดังกลาวสามารถเขาสูกระบวนการฟอกเงินไดท้ังใน

ประเทศหรือตางประเทศ ท้ังนี้ ความเชื่อมโยงกันระหวางประเทศตางๆ ซ่ึงเอ้ือตออาชญากรรมและการ

กอการรายขามชาติ  ดังนั้น จึงไมมีประเทศใดสามารถปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดโดยลําพัง 

ดวยเหตุนี้ ประเทศตางๆ จึงตระหนักถึงการใหความรวมมือกับประเทศอ่ืนในการปองกันและปราบปราม

45 มาตรา 57 วรรคหน่ึง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2551 
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การฟอกเงิน  สํานักงาน ปปง. จึงมีพันธกิจในการสรางระบบกฎหมายท่ีเขมแข็งในการปองกันปราบปราม

การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายเพ่ือจุดประสงค ดังตอไปนี้ 

1) ใหหนวยงานบังคับใชกฎหมายตางๆ และพนักงานอัยการมีอํานาจและ

เครื่องมือทางกฎหมายอยางเพียงพอในการดeเนินการสืบสวนและขัดขวางอาชญากรและผูกอการราย

ไมใหกระทําความผิดและสรางความม่ันใจวาบุคคลท่ีกระทําความผิดดังกลาวตอประเทศ ประชาชน 

สถาบันตางๆ  เศรษฐกิจและประชาคมโลก จะตองถูกดําเนินคดีและรับโทษตามกฎหมายซ่ึงรวมท้ังการ

ยึดทรัพย 

2) ใหสถาบันการเงินและหนวยธุรกิจหรือผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน

ปฏิบัติตามมาตรการเชิงปองกันเพ่ือมิใหมีการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

เกิดข้ึนในภาคสวนนั้นๆ ดําเนินการตรวจสอบในกรณีท่ีมีเหตุดังกลาวเกิดข้ึน รายงานเหตุท่ีควรสงสัยตอ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีและใหขอมูลและเอกสารท่ีเปนพยานหลักฐานท่ีเก่ียวของกับการกระทํา

ความผิดแกหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 

3) มีการใหและรับความรวมมือและความชวยเหลือระหวางประเทศเพ่ือสนับสนุน

ความพยายามของประชาคมโลกในการตอตานภัยคุกคามดังกลาว 

4) ขัดขวางมิใหกลุมอาชญากรหรือผูกอการรายประกอบอาชญากรรมท่ีเปนภัยตอ

ประเทศ ประชาชน สถาบันตางๆ เศรษฐกิจ และประชาคมโลก46 

  ประเทศไทยโดยสํานักงาน ปปง. เขารวม ในกลุมองคกรระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคของ

การเขารวมกลุมคือเพ่ือสงเสริมความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลดานการฟอกเงินและการพัฒนาขีด

สามารถขององคกรและบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ปจจุบันมีองคกรระหวาง

ประเทศดานฟอกเงินและประเทศไทยมีความสัมพันธดวย  ไดแก  Financial Action Task Force 

(FATF) , Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) , ASEAN และ BIMSTEC , The 

Egmont Group of Financial Intelligence Units (Egmont Group) , International Monetary 

Fund (IMF) และ World Bank  และประเทศท่ีมีความสัมพันธแบบทวิภาคี 

 

 5.1 ความรวมมือกับ FATF  

 

  Financial Action Task Force (FATF) เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานการ

ปฏิบัติดานการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  ปจจุบันประเทศไทยยัง

ไมไดเขาเปนสมาชิกของ FATF แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีหนาท่ีรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติ

46 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน , ยุทธศาสตรชาติดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน

และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายพ.ศ. 2553-2558 , หนา 9. 
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ตามมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย  รวมท้ัง การปรับปรุงขอบกพรองตางๆ 

 องคการสหประชาชาติไดกลาวถึง FATF  ไวในอนุสัญญาหลายฉบับ โดยใหประเทศ

สมาชิกนําขอแนะนําของ FATF  ซ่ึงเปนมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ

ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Anti-Money Laundering and Combating the 

Financing of Terrorism - AML/CFT) มาปรับใช นอกจากนี้ FATF ยังทําหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติ

ของประเทศตางๆ รวมท้ังประเทศไทย ซ่ึงหากไมสอดคลองกับมาตรฐานสากลและไมมีการปรับปรุงผล

การปฏิบัติ FATF จะเรียกรองใหนานาประเทศตอบโตดวยการเฝาระวังการทําธุรกรรมกับประเทศนั้นซ่ึงมี

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ดังนั้น สํานักงาน ปปง. จึงตองติดตามความเคลื่อนไหวของ FATF ซ่ึงปรับปรุง

มาตรฐานสากลเปนระยะ  เพ่ือท่ีสํานักงาน ปปง. จะสามารถดําเนินนโยบายท่ีเหมาะสมตอความเคลื่อนไหว

ดังกลาว นอกจากนี้ สํานักงาน ปปง. ยังไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ในสองชองทางหลัก ไดแก 

การเขารวมประชุมเต็มคณะของ FATF และการตอบแบบสอบถามของ FATF ซ่ึง FATF ไดนําขอคิดเห็น

ของประเทศตางๆ ไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานสากล 

 

5.2  ความรวมมือกับ APG 

 

    The Asia-Pacific Group on Money  Laundering (APG) เปนองคกรความรวมมือ

ในภูมิภาคเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติของประเทศสมาชิกใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลดานการปองกัน และ

ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมท้ังเสริมสรางขีด

สมรรถนะในดานดังกลาวของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ประเทศไทยเปนสมาชิกกอตั้ง APG ซ่ึงเปนองคกรเครือขายของ FATF ประจําภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟก ทําหนาท่ีสงเสริมประเทศสมาชิกใหปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดาน AML/CFT ท่ีกําหนด

โดย FATF หนาท่ีสําคัญ  อีกประการหนึ่งของ APG คือดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติของประเทศ

สมาชิกเพ่ือรายงานตอ FATF ซ่ึงการประเมินจะทําเปนรอบ รอบละประมาณ 5 ปข้ึนไป ประเทศไทยรับ

การประเมินมาแลว 2 รอบ การประเมินรอบท่ี 3  สําหรับประเทศไทยจะมีข้ึนในปลายป 2559 ซ่ึงจะเปน

การประเมินท่ีเขมขนกวาเดิม เพราะเดิมการประเมินเนนเพียงวามีกฎหมายท่ีไดมาตรฐานและมีกลไก

บังคับใชกฎหมายท่ีเพียงพอ  แตในการประเมินรอบท่ี 3 จะเนนประสิทธิผลของระบบ AML/CFT ดวย 

นอกจากนี้ สํานักงาน ปปง. ไดใหความรวมมือผานการแสดงความคิดเห็นเชนเดียวกับความรวมมือท่ีมีกับ 

FATF ตลอดจนในบางโอกาส  สํานักงาน ปปง. ยังไดรับเปนเจาภาพจัดการประชุมระหวางประเทศใน

กรอบ AML/CFT เชน APG Annual Typology workshop 
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5.3  ความรวมมือกับ ASEAN และ BIMSTEC 

 

  การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Money Laundering 

and the Financing of Terrorism – ML/FT) มีลักษณะขามพรมแดน การตอสูกับปญหาดังกลาวตอง

อาศัยความรวมมือระหวางประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศท่ีมีพรมแดนติดตอกันหรืออยูในภูมิภาค

เดียวกัน ดังนั้น สํานักงาน ปปง. จึงพยายามผลักดันความรวมมือในชวงปจจุบันไดแก กลุม ASEAN และ

กลุม BIMSTEC ซ่ึงประเทศในกลุมท้ังสอง มีระดับการพัฒนาและสภาพปญหาใกลเคียงกับประเทศไทย 

  การผลักดันความรวมมือใน ASEAN และ BIMSTEC ท่ีผานมา สํานักงาน ปปง. 

แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในงาน AML/CFT ผานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีสํานักงาน ปปง. เปน

เจาภาพ การจัดทํา web page สําหรับแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การแลกเปลี่ยนการเยือน การเปน

ผูสนับสนุนประเทศ ASEAN และ BIMSTEC อ่ืนๆ ใหเขาเปนสมาชิกกลุมหนวยขาวกรองทางการเงิน

ระหวางประเทศ Egmont และการจัดทํา Consolidated List of Terrorism-Related Persons and 

Entities ตลอดจนการจัดทํา MOU เรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรมทางการเงิน 

 

5.4  ความรวมมือกับ Egmont Group 

 

   The Egmont Group of Financial  Intelligence Units เปนกลุมความรวมมือ

ระหวาง  “หนวยขาวกรองทางการเงิน” (Financial Intelligence Unit : FIU) ท่ัวโลกเพ่ือแลกเปลี่ยน

ขอมูลธุรกรรมทางการเงิน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตอตานการฟอกเงินแลและการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย  (AML/CFT) รวมท้ังสรางความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากรของหนวยงาน และชวยเหลือ

สนับสนุนในการใชเทคโนโลยีใหมๆ  ซ่ึงมีการจัดประชุมประจําปเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดีในการ

ปฏิบัติงานของ FIU  และมีการสราง  Egmont Secure Web  เปนชองทางในการแลกเปลี่ยนขาวกรองทาง

การเงินของประเทศสมาชิก  นอกจากนี้ Egmont  ยังสงเสริมใหประเทศสมาชิกจัดทําบันทึกความเขาใจ 

(Memorandum of Understanding: MOU)  ระหวางกันเพ่ือแลกเปลี่ยนขาวกรองทางการเงิน โดย 

Egmont ไดจัดทํา Model MOU เพ่ือประโยชนดังกลาว  

 

5.5  ความรวมมือกับ IMF และ World Bank 

  

  หนวยงานดังกลาวเปนองคกรระหวางประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องมาตรฐานของ

ระบบการเงิน ในดานตางๆ รวมท้ังดาน AML/CFT ท่ีผานมา  องคกรท้ังสองไดใหความชวยเหลือทางวิชาการ

แกประเทศไทยในการปรบัปรุงระบบ AML/CFT  ใหไดมาตรฐานสากล เชน IMF ใหความชวยเหลือในการ

ประเมินความเสี่ยงระดับชาติดาน ML/FT นอกจากนี้ IMF ยังจัดอบรมระดับภูมิภาคเก่ียวกับ
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มาตรฐานสากลดาน AML/CFT เปนประจํา โดยสํานักงาน ปปง. ไดสงผูแทนเขารวมการอบรมตลอดมา 

สวน World Bank ไดสงผูเชี่ยวชาญมาใหคําแนะนําในการตอตานการทุจริต 

 

  5.6  ความรวมมือในกรอบทวิภาค ี

 

  สํานักงาน ปปง. มีความสัมพันธทวิภาคีกับหนวยงานคูเจรจาในหลายประเทศ เชน 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน ออสเตรเลีย ฮองกง ไตหวัน เปนตน ซ่ึงไดรวมมือกันในการสืบสวนสอบสวน

คดี และสํานักงาน ปปง. ยังไดรับความรวมมือทางวิชาการจากประเทศเหลานี้ในรูปของการเชิญเขารวม

การอบรม 

  โดยท่ีสํานักงาน ปปง. มีนโยบายกระชับความรวมมือกับตางประเทศ จึงมีแผนงานจัด

กิจกรรมตางๆ  ซ่ึงลวนแตตองใชงบประมาณมาก และสวนใหญไมสามารถขอรับการจัดสรรจาก

งบประมาณแผนดิน หากจะดําเนินกิจกรรมตองแสวงหาการสนับสนุนจากตางประเทศ เชน ญ่ีปุน และ

ออสเตรเลีย โดยสํานักงาน ปปง. จะจัดทําโครงการเสนอตอหนวยงานท่ีใหทุนของประเทศท้ังสองเพ่ือ

ขอรับการสนับสนุนเงินทุนดําเนินกิจกรรม งานนี้ตองมีการวางแผนลวงหนาทุกปและติดตามสถานะของ

คําขอรับการสนับสนุน ดําเนินกิจกรรม รายงานผลตอผูใหทุน และติดตามผลสําเร็จของกิจกรรม 

 

6  ความรวมมือระหวางประเทศดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

 

 สํานักงาน ปปง. ไดดําเนินการสงเสริมและประสานความรวมมือในการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินกับองคกรตาง ๆ ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ  โดยการจัดทําบันทึกความเขาใจ

(Memorandum of Understanding : MOU)  เรื่องความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรมทาง

การเงินเพ่ือการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เพ่ือลดปญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนขอมูล

ระหวางกัน   โดยขอมูลท่ีไดรับจะเปนประโยชนตอการสืบสวนทางการเงิน แตจะไมใชในกระบวนการ            

ฟองรองดําเนินคดีเวนแตจะไดรับอนุญาตจาก FIU ซ่ึงเปนผูใหขอมูล รวมท้ังตองมีระบบการเก็บรักษา

ความลับของขอมูลอยางดี   

 

  สํานักงาน ปปง. ไดจัดทํารางบันทึกความเขาใจตามตนแบบของกลุม Egmont ซ่ึงคณะรัฐมนตรี

ไดมีมติเห็นชอบให เลขาธิการ ปปง. เปนผูมีอํานาจในการลงนาม กับ FIU ของประเทศตาง ๆ ตอมา

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 อนุมัติใหสํานักงาน ปปง. ใชรางบันทึกความเขาใจ

เรื่อง ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรมทางการเงินเพ่ือการปองกันและปราบปรามการ             

ฟอกเงินท่ีปรับปรุงใหมเปนตนแบบสําหรับการตกลงใหความรวมมือกับประเทศตาง ๆ โดยมอบหมายให

เลขาธิการ ปปง. เปนผูมีอํานาจในการลงนามเก่ียวกับความรวมมือในการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกรรมทาง

การเงิน  เพ่ือการปองกันและปราบปราม การฟอกเงิน  โดยปจจุบัน สํานักงาน ปปง. ไดจัดทําบันทึก
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ความเขาใจ (MOU) รวมจํานวนท้ังสิ้น 47 ฉบับ และในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงสํานักงาน ปปง. ไดจัดทํา

บันทึกความเขาใจวาดวยการแลกเปลี่ยนขาวกรองทางการเงินกับ 4 ประเทศ ไดแก  ประเทศเมียนมา 

(30 ก.ค. 2548)  ประเทศเวียดนาม (22 ก.ค. 2556)  ประเทศกัมพูชา (30 ม.ค. 2557) และประเทศจีน 

(30 มิถุนายน 2551) 

 

สวนที่  7  รายงานผลการเก็บรวบรวมขอมลูจากการสัมภาษณเจาะลึก 

 

  ในการดําเนินการวิจัย คณะผูวิจัยไดใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเจาะลึก (In-

depth interview) โดยมีผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) เปนบุคคลผูเกี่ยวของกับการบังคับใช

กฎหมายและมาตรการเพื่อติดตามเสนทางการเงินของขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุม

แมน้ําโขง  ไดแก ผูแทนศูนยตอตานการคามนุษยระหวางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนกรม

สอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ผูแทนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคา

มนุษย ผูแทนสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย  และผูแทนกองบัญชาการตํารวจตรวจคนเขาเมือง และ โดยกําหนดประเด็นสัมภาษณ 

ดังนี้ 

1. ขอเท็จจริงเก่ียวกับรูปแบบการกระทําความผิดและการฟอกเงิน และเสนทางการเงิน

ของขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

2. ปญหาและอุปสรรคการบังคับใชกฎหมายกับความผิดฐานคามนุษย โดยเฉพาะ

ผูหญิงและเด็ก  

3. ปญหาการดําเนินการกับทรัพยสินและการตรวจสอบรองรอยการเงินในความผิด

เก่ียวกับการคามนุษย โดยเฉพาะการคาผูหญิงและเด็ก  

4. ความรวมมือระหวางประเทศในการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะดานการติดตาม

และตรวจสอบเสนทางการเงินในขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา

โขง 

5. ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายกับความผิดฐานคา

มนุษย  

 

สรุปผลจากจากการสัมภาษณเจาะลึก มีรายละเอียดดังนี้  
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1) ผูแทนศูนยตอตานการคามนุษยระหวางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด 47 

 

 ปญหาและอุปสรรคการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดีกับความผิดฐานคามนุษย 

โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก  

  ปญหาอุปสรรคคือเราอาศัยคําใหการของผูเสียหายเปนหลักในการพิสูจนความผิด 

เพราะคดีความผิดเก่ียวกับเพศสวนใหญจะเปนลักษณะของการสมัครใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปน

เด็กไทย ปจจุบันไมคอยมีท่ีโดนหลอกมาหรือโดนบังคับใหขายตัว หรือโดนทารุณกรรม  สวนใหญแลวจะ

เปนลักษณะของเด็กท่ีสมัครใจมาขายตัวมาคาประเวณี และคนท่ีสมัครใจมาคาประเวณี  ไมมีใครให

เบาะแสและไมใหความรวมมือ สวนมากคนท่ีโดนจับจะไมมีใครบอกวาโดนหลอก คือเด็กจะรับสารภาพ 

เพราะเขารูอยูแลวอายุต่ํากวา 18 จะไมโดนดําเนินคดี  แคเขาสถานคุมครอง และไมสาวตอถึงคนชักชวน 

เพราะวานี้คือแหลงทํามาหากินของเขา ดังนั้น โอกาสท่ีจะสาวไปถึงคนท่ีชักใยอยูเบื้องหลังหรือคนท่ีไดรับ

ผลประโยชนแทบไมมีเลย  สวนเด็กตางดาว จะไมรูวาใครเปนคนอยูเบื้องหลัง ท่ีทราบคือเปนแคคนชักจูง 

ซ่ึงอาจเปนคนท่ีเห็นหนากันอยูทุกวัน ไมมีทางท่ีจะรูคนท่ีชักใยอยูเบื้องหลังเด็ดขาด  แมแตชื่อจริงยังไมรู

เลย แลวจะมาใหขอมูลกับตํารวจไดอยางไร แลวคนตางดาวสวนใหญท่ีไปชวยมา เชน เด็กไทยใหญจะ

เปนลักษณะของยินยอม เพ่ือมาแสวงหาประโยชนรูปแบบอ่ืน สวนใหญท่ีตกเปนเหยื่อจะเปนคนตางดาว 

ไมใชคนไทย ปญหาแบบเดิมก็คือ คนตางดาวพวกนี้จะรูจักกันแคผิวเผิน ท่ีเห็นหนารูจักกันอยูไมก่ีคน           

จึงแทบจะไมสามารถใหขอมูลได  ตรงนี้เปนความทาทายของพนักงานสอบสวนท่ีจะตองหาความเชื่อมโยง

จากตัวจําเลยท่ีเราจับได  แตตํารวจเองไมคอยอยากทํา เพราถาขยายผล จํานวนคดีจะมีมากข้ึน สํานวนมี

มากข้ึน พนักงานสอบสวนก็ไมไหว รับไมได  สวนการดําเนินคดี ถาไดรับความรวมมือจากเหยื่อ สวนใหญ

ก็ไมมีปญหาอะไร สามารถฟองลงโทษได  แตปญหาคือปจจุบันคดีท่ีทําอยู ณ ขณะนี้เปนเชิงปริมาณ ไมใช

เชิงคุณภาพ  สวนเรื่องเสนทางการเงินในลุมแมน้ําโขงตามท่ีศึกษาวิจัยไมตองพูดถึง  เพราะแคการสืบหา

ผูกระทําผิดในลุมแมน้ําโขงยังทําไมไดเลย 

 

  ปญหาการดําเนินการกับทรัพยสินและการตรวจสอบรองรอยการเงินในความผิดเก่ียวกับการคา

มนุษย  

   เหตุผลสําคัญท่ีคดีคามนุษยข้ึนไปสูสํานักงาน ปปง. นอย ท่ีทราบมาคือทาง ปปง. เอง

มักจะอางวาไมไดรับแจง ไมไดรับการประสานจากหนวยท่ีทําหนาท่ีในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา             

ซ่ึงหลักๆ คือ ปคม. กับ DSI ท้ัง 2 หนวย ซ่ึงสวนตัวเคยถามท้ัง 2 หนวยวาเปอรเซ็นตในการแจงมีมาก

นอยแคไหน สวนใหญแลวก็จะนอย ไมคอยไดมีการแจงเก่ียวกับเรื่องเบาะแสในคดีการคามนุษยไปใหทาง 

ปปง. ไดสืบสวนสอบสวนขยายผล ขณะนี้ตัวเลขคดีการคามนุษยท่ีจับกุมดําเนินคดีอยู ผูตองหาท่ีโดน

จับกุมไมใชผูตองหารายใหญ แตจะเปนรายเล็กรายนอย ไมมีทรัพยสิน  ซ่ึงสวนใหญผูบังคับใชกฎหมายใน

47 สัมภาษณเมื่อวันท่ี  26  มิถุนายน  2558  ณ  สํานักงานอัยการสูงสุด  
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หนวยงานหลัก ไมวาจะเปนตํารวจพ้ืนท่ีตํารวจ ปคม. หรือ DSI  มักไมใหความสําคัญในสวนนี้  จับไดก็สง

ตัวก็ดําเนินคดีอาญาเปนสวนใหญ แลวไมคอยมีการสาวไปถึงตัวการหลักท่ีอยูเบื้องหลังท่ีรับผลประโยชน  

   ในการทําคดี ณ ปจจุบัน ไมมีการสืบสวนสอบสวนขยายผลใหไปถึงผูบงการ อยางเชน 

การเขาไปชวยผูหญิงออกมาจากการคาประเวณี  ก็จับพวกพอเลา พวกเด็กเชียรแขก ซ่ึงเปนระดับลูกนอง 

แลวหลังจากนั้นก็คือจบปดคดี ไมมีการขยายผล นี่คือเหตุผลหลัก ๆ ท่ีทําใหคดีคามนุษยข้ึนไปสู ปปง. 

นอย และคดีท่ีไปสู ปปง. แลว ก็ไมมีเงินหรือทรัพยสินใหทําการยึดอายัดตรวจสอบ  

   สาเหตุอีกประการคือการทํางานของพนักงานสอบสวนในปจจุบันเหมือนทํางานคนเดียว 

เพราะตํารวจจะแบงเปนสาย สายสอบสวน สายปราบปราม สายสืบสวน แลวหนาท่ีคอนขางจะแยกจาก

กัน ตํารวจท่ีทําหนาท่ีสอบสวนจะตองทําสํานวนสอบสวนและงานท่ีเก่ียวของทุกอยางดวยตัวเอง  ไมมี

อํานาจท่ีจะไปสั่งหรือการท่ีจะไปบอกใหเจาหนาท่ีสายสืบสายปราบไปชวยหาเบาะแสหรือสืบสวนใดๆ  

และผูบังคับบัญชาของตํารวจสวนใหญก็ไมใหความสําคัญ ดังนั้น เม่ือมีคดีคามนุษยเขามาก็จะรีบ

ดําเนินการปดคดี เพราะปริมาณคดีมาก เปนภาระหนักของฝายสอบสวน จึงอยากปดคดี ไมอยาขยายผล

ตอ แมกระท่ังพนักงานสอบสวนท่ีสังกัด ปคม. เองยังมีจํานวนนอย นาจะประมาณ 20 กวาคนและมีคนท่ี

เชี่ยวชาญเรื่องคามนุษยจริง ๆ เพียงไมก่ีคน แตคดีการคามนุษยท่ัวประเทศ 70 - 80 เปอรเซ็นตอยูท่ี            

ปคม.  ดังนั้น คุณภาพในการขยายหรือสาวไปถึงตัวการใหญ ๆ จึงเปนเรื่องยาก และเม่ือไมขยายผล

เสนทางการเงินก็จะหายไปดวย   อยางไรก็ตาม อาจโทษตํารวจไดไมเต็มท่ี  เชน หากตํารวจสืบสวนคดี

การคามนุษยแลวรีบแจงไปท่ี ปปง. อยางไมเปนทางการ  ถามวา ปปง. เองจะมีเวลาพอหรือมีกําลังคน

พอท่ีจะมอบหมายใหเจาหนาท่ีของ ปปง. มารับผิดชอบในการรวมสืบสวนหรือไม เพ่ือตรวจสอบเสนทาง

การเงินไปพรอม ๆ กับการดําเนินคดี  หรือในกรณีท่ีประสานไปยัง ปปง. ปปง. สามารถเริ่มการตรวจสอบ

เสนทางการเงินไดเลยหรือไม  หรือตองรอขอมูลจากทางตํารวจ   ปปง. มีมาตรการมีการสืบสวนเชิงรุก

มากนอยแคไหน  ซ่ึงหากอยากใหคดีการคามนุษยมีมรรคมีผลในแงของการยึดทรัพยสิน  ปปง. เองตองรุก

เหมือนกัน ไมใชการรอ  ไมใชใหใหตํารวจสงขอมูลมา แลวนั่งในออฟฟศเพ่ือเช็คเสนทางการเงินในระบบ

อยางเดียว  เพราะบางคดี ปปง. ก็สามารถดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินไดเลย โดยไมจําเปนตองรอใหมี

การดําเนินคดี เพราะในบางครั้งท่ีเขารวมประชุมรกับ ปปง.  ปปง. เองจะบอกวาตํารวจสงขอมูลมาชา

เกินไป  มีการโยกยายทรัพยสินหนีไป เพราะเม่ือตํารวจสรุปสํานวนสงใหอัยการเสร็จถึงไดแจง ปปง. หรือ

ในกรณีท่ีแจงมากอน  ปปง. ก็บอกวาหลักฐานยังไมชัดเจนวาเก่ียวของกับความผิดมูลฐาน   

   ปญหาอีกประการคือเรื่องการยึดทรัพย  ปปง. บอกวากฎหมายของ ปปง.เปนการยึด

ทรัพยสินทางแพงโดยไมจําเปนตองยึดโยงกับทางอาญา  จึงมีคําถามวาถาในคดีอาญาพิสูจนไมไดเลย ไมมี

ความเชื่อมโยงกับความผิดมูลฐานท่ีปจจุบันไดขยายไปมีมูลฐานท่ีมากข้ึน แลวถามวาทรัพยสินท่ียึดไปจะ

ทําอยางไร ตัวอยาง  คดีโรฮิงญาท่ีบอกวาเปนการคามนุษย  และ ปปง. ไดเขาไปยึดทรัพยสินอยู  ในขณะ

ท่ีอีกฝายหนึ่งบอกวาไมใชคามนุษยแตเปนขบวนการลักลอบนําคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ซ่ึงเปนคนละ

ฐานความผิด และการขนําคนเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย จะยึดทรัพยสินตามกฎหมายฟอกเงินไมได                 

แต ปปง. ไดยึดไปแลวโดยยึดตามกฎหมายคามนุษย ถาในท่ีสุดศาลยกฟองคดีคามนุษย  ปปง. ก็บอกวา
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ไมเปนไร  เจาของเงินก็ตองมาพิสูจน ท่ีพิสูจนไมไดตองตกเปนของแผนดิน เพราะกฎหมายไมสนใจผลคดี

คามนุษยวาศาลจะยกฟองหรือศาลจะลงโทษหรืออัยการจะสั่งไมฟอง ซ่ึงจริง ๆ แลวตั้งตนผิดตั้งแตแรก

คือแทนท่ีจะตั้งตนวาเปนคดีลักลอบนําคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย แตไปตั้งตนวาเปนคดีคามนุษย และ

อาศัยเหตุผลท่ีตั้งตนผิดไปยึดทรัพย ท่ีหยิบยกประเด็นนี้ข้ึนมาเพราะ ปปง. บอกวาคดีตามกฎหมายฟอก

เงินมันไมยึดโยงกับคดีทางอาญา  

 

  ความรวมมือระหวางประเทศในการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะดานการติดตามและตรวจสอบ

เสนทางการเงินในขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

  เรา มี  ASEAN MLAT ท่ีประเทศไทยเปนประเทศสุดทาย ท่ีลงนาม แต ในการ 

implement จะเปนไปตามกฎหมายภายในของแตละประเทศ เพราะฉะนั้นแทบจะทําอะไรไมไดเลย           

แมจะขอไปตาม ASEAN MLAT แตในท่ีสุดแลวตองเปนไปตามกฎหมายภายในของแตละประเทศ  

ASEAN MLAT จะมีประโยชนเฉพาะบางประเทศท่ีเขาใหความรวมมือได เฉพาะมีขอตกลงรวมกัน อยาง

ประเทศลาวเคยปฏิเสธความรวมมือกับไทยตอนท่ีเรายังไมไดลงนามใน ASEAN MLAT โดยอางวาไมได

เปนภาคีสมาชิกขอตกลง   

 

 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายกับความผิดฐานคามนุษย  

  ควรทําคดีตัวอยางข้ึนมาเปนแนวทาง ใหทุกหนวยงานรวมกัน จับคนท่ีเก่ียวของใหหมด 

ประสานงานกับ ปปง.  ให ปปง. สืบสวนเสนทางการเงินของคนท่ีเก่ียวของท้ังหมด โดยทําไปพรอม ๆ กัน

เลย รวมถึงการโยงใยถึงเครือขายตางประเทศหรือยึดทรัพยในตางประเทศ เพราะอัยการจะเปนคน

รับผิดชอบในการรวบรมพยานหลักฐานระหวางประเทศ  และปจจุบันกําลังแกไขพระราชบัญญัติความ

รวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 ซ่ึงจะมีประเด็นสําคัญคือเรื่องของการติดตามยึด

ทรัพยสินระหวางประเทศ และแกไขเก่ียวกับเรื่องการเพ่ิมอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการ

ตามความรวมมือ  

  ควรพัฒนาเรื่องการฝกอบรมพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการบังคับใช

กฎหมาย ซ่ึงอาจจะไมใชหนวยงานบังคับใชกฎหมายอยางเดียว แตรวมไปถึง NGO ฯลฯ ควรอบรมใหคน

เหลานี้เขาใจกฎหมายไปในทิศทางเดียวกัน  ตองมีการพัฒนาสื่อในการสอนท่ีสามารถใชเปนทิศทาง

เดียวกันได เพราะบางครั้งมีปญหาการตีความกฎหมาย เชน นิยามของการคามนุษย ซ่ึงของไทยยัง

คอนขางไมชัดเจน แตไปอานพิธีสารแลวกลับเขาใจงายกวา   

  ในสวนของความรวมมือระหวางประเทศ ควรพัฒนารวมกันทํางานรวมกัน อยางเชน 

พัฒนาระบบงานสอบสวนรวมกันใน 6 ประเทศ หรือวาพัฒนาความรวมมือกันในการแชรขอมูลอยางเปน

รูปธรรม  
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2) ผูแทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ48 

 

  ขอเท็จจริงเก่ียวกับรูปแบบการกระทําความผิด การฟอกเงินและเสนทางการเงินของขบวน

การคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

   ขบวนการคามนุษยในรูปแบบการคาหญิงและเด็ก เปนรูปแบบการคามนุษยแบบหนึ่งท่ี

กลุมขบวนการหรือนายหนา ซ่ึงมีท้ังชาวตางชาติและชาวไทย เขารวมเปนขบวนการ ซ่ึงมีลักษณะเปนการ

แบงแยกหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการ โดยมีรายละเอียดรูปแบบและลักษณะของการกระทํา

ความผิด ซ่ึงอาจยกตัวอยางของกรณีคดีพิเศษท่ี 5/2555 กรณีการหลอกลวงเด็กและหญิงชาวลาวเพ่ือ

นํามาคาประเวณี ท่ี อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส กลาวคือ 

1. กลุมผูตองหา จะมีการท้ังชาวลาว และชาวไทย รวมกันกระทําความผิดเปน

ขบวนการโดยมีการสมคบและแบงหนาท่ีกันทํา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาประโยชนจากการนําเด็ก 

หรือบังคับหญิงชาวลาวใหคาประเวณี 

2. กลุมนายหนาฝงลาว จะหลอกลวง และชักชวนใหมาทํางานเสริฟอาหารท่ีรานอาหาร 

หรือนั่งดื่มเบียรกับลูกคา ซ่ึงเปดเปนรานคาราโอเกะ หรือบางรายถูกชวนมาขายเสื้อผา เม่ือเด็กหลงเชื่อก็

จะพาเด็กเดินทางขามมาประเทศไทยทางฝงจังหวัดหนองคาย เพ่ือเดินทางมายังรานของกลุมคนไทยใน

อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยเจาของรานซ่ึงเปนคนไทย จะออกคาใชจายในการเดินทาง และ

คาทําหนังสือเดินทางท้ังหมดให 

3. ในการทําหนังสือเดินทางในประเทศลาว กลุมนายหนาฝงลาวจะใหผูเสียหายซ่ึงเปน

เด็กท่ีอายุต่ํากวา 18 ป แจงกับเจาหนาท่ีวามีอายุ 20 ป เพ่ือสะดวกในการออกเอกสาร และการเดินทาง

มาทํางานในประเทศไทย 

4. เม่ือผูเสียหาย ซ่ึงเดินทางพรอมกลุมนายหนา ขามฝงมายังประเทศไทย ก็จะถูกยึด

หนังสือเดินทางท้ังหมด เพ่ือเปนการควบคุมพยานท้ังหมดมิใหหลบหนี้ และประสานเจาของราใหมารับตัว

ท่ีจังหวัดหนองคาย แลวรวมกันเดินทางไปอําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพ่ือไปยังรานคาราโอเกะ 

5. เม่ือมาถึงรานคาราโอเกะ จะแจงแกเด็กและหญิงชาวลาววา เปนหนี้สินจากการ

จัดทําหนังสือเดินทาง คาเดินทาง คาน้ําชา (คานายหนาจัดหาเด็ก) จํานวนประมาณ 50,000 บาท 

6. นอกจากนี้ เจาของราน จะพูดขมขูไววา หากหลบหนีจะถูกจับกุมเขาคุก ผูใดขัดขืน 

จะถูกดุดา จึงจํายอมตองทํางานขายบริการทางเพศ เพ่ือชดใชหนี้ใหหมดจึงจะไดกลับบาน 

7. ภายในรานคาราโอเกะ จะมีการติดตั้งกลองวงจรปด ไวดูวามีการหลบหนีหรือไม 

และดูพฤติกรรมของเด็กในราน 

8. คาใชบริการ คางคืน จํานวน 1,800 บาท หักเปนคานายหนา จํานวน 300 บาท 

คงเหลือ 1,500 บาท เจาของรานจะเก็บไว 

48 สัมภาษณเมื่อวันท่ี  30  มิถุนายน  2558  ณ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
                                                           



85 
 

9. คดีนี้ ศาลอาญาไดมีคําพิพากษาจําคุกนายหนาชาวลาว และเจาของรานคนไทย           

คนละ 119 ป (คงจําคุกเพียง 50 ป) 

 

  ปญหาอุปสรรคการบังคับในกฎหมายและการดําเนินคดีกับความผิดฐานคามนุษยโดยเฉพาะ

ผูหญิงและเด็ก 

   เนื่องจากคดีพิเศษดังกลาว มีพยานหลักฐานสําคัญ เก่ียวกับหนังสือเดินทางซ่ึงออกโดย

ประเทศลาว ซ่ึงปรากฏรายละเอียดขอเท็จจริงวา ความเปนจริงเด็กผูหญิงดังกลาวท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป 

หรือในบางรายมีอายุต่ํากวา 15 ป นั้น ในทางความเปนจริงท่ีมีขอคนพบจากการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษ พบขอพิรุธวา พยานซ่ึงเปนเด็กไดใหถอยคําวา มีการตกลงกันในการทําหนังเดินทางใน

ประเทศลาว ใหมีการแจงเจาหนาท่ีวามีอายุเกินกวา 18 ป  จึงไดมีการพิสูจนความจริง โดยใชหลักทฤษฎี

การตรวจสอบทางการแพทยโดยการตรวจมวลกระดูก หรือสภาพรางกายทางเทคโนโลยีทางการแพทย 

พบวา เด็กบางรายมีอายุต่ํากวา 15 ป หรือในบางรายมีอายุต่ํากวา 18 ป ซ่ึงเปนกรณีท่ีมีประเด็นขอ

ขัดแยงท่ีแตกตางจากพยานเอกสาร คือ หนังสือเดินทางดังกลาว อันนําไปสูการพิสูจน การวินิจฉัย การ

พิจารณาและการพิพากษาคดีในเรื่องดังกลาว ซ่ึงเปนอุปสรรคในการดําเนินคดีอาญา หากผูตองหา หรือ

จําเลย มีการตอสูคดีตามกฎหมาย 

  อยางไรก็ตาม อาจมีขอคําถามเพ่ือเติมวา เพราะเหตุใด ในการตรวจคนเพ่ือชวยเหลือ

ผูเสียหาย หรือตามเปาหมายตาง ๆ จึงไมมีการประสานสํานักงาน ปปง. ไปพรอมกันทีเดียวเลย นั้นใน

เรื่องดังกลาวนี้ เนื่องจากมีความเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตและรางกายของผูเสียหาย ประกอบกับ

เวลาหรือชวงท่ีมีความจําเปนตองเขาตรวจคนนั้น อาจมีความไมแนนอน และบางกรณีตองเขาดําเนินการ

อยางเรงดวน ทันทวงที เพราะหากลาชา อาจเกิดภยันตรายตอผูเสียหายได ฉะนั้นโดยหลักการแลว การ

รักษาความลับและการรักษาชีวิตของผูเสียหายเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด และถือเปนเรื่องลําดับแรก

ท่ีตองดําเนินการ 

  อนึ่ ง  สํ าหรับในสวนของการตรวจคน ท่ี เ ก่ียว กับการแสวงหาขอเท็จจริงหรือ

พยานหลักฐานเพ่ิมเติม นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะมีการประสานขอมูลและการดําเนินการรวมกันมา

โดยตลอด อยางเชน ในคดีท่ีมีการตรวจคนเพ่ือจับกุมผูตองหาในคดีบังคับใชแรงงานประมงในจังหวัด

สมุทรสงคราม จะประสานความรวมมือกับเจาหนาท่ีของสํานักงาน ปปง. เพ่ือปฏิบัติงานรวมกันทุกครั้ง 

  นอกจากนี้ ปญหาอุปสรรคในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย ยังมีประเด็นอ่ืน ๆ อีก เชน 

   -  ยังไมมีการประสานงาน หรือมีการบูรณาการอยางเต็มประสิทธิภาพ ทําใหเกิด

ภาพลักษณในสวนของตางฝายตางทํา ไมมีการแบงปนขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหการบังคับใชกฎหมาย

เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ขาดหนวยงานเจาภาพท่ี

รับผิดชอบโดยตรง และสงผลใหขาดประสิทธิภาพในการปราบปรามใหถึงขบวนการใหญท่ีแทจริง เพ่ือ

เปนการตัดไฟแตตนลม และสิ้นซากไปจากสังคมไทย สําหรับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ นั้น ในคดี
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ความผิดฐานคามนุษย จะมีพนักงานอัยการเขารวมสอบสวนดวยทุกคดี เพ่ือใหเกิดความรอบคอบและ

ถูกตองเปนธรรมตอทุกฝาย 

   -  จากการติดตามจากครอบครัวเด็กท่ีประเทศลาว พบวา แมไดนําเด็กมาขายเพ่ือไป

คาประเวณี ซ่ึงเด็กบางคนก็ยินยอมสมัครใจมาคาประเวณีเอง เพ่ือนําเงินไปชวยเหลือครอบครัว หรือพอ

ซ่ึงปวยดวยโรคมะเร็ง ตอมาเม่ือมีการชวยเหลือเด็ก ทําใหไมมีรายไดในชวงนี้ และไมสามารถนําสงเงินให

ทางครอบครัวได  ตอมาพอถึงแกความตายเพราะไมมีเงินรักษาโรค จึงมีประเด็นปญหาเชิงสังคมวา การ

บังคับใชกฎหมายดังกลาว เปนกรณีกอเกิดผลกระทบตอครอบครัวเด็ก จะมีวิธีการแกไข หรือชวยเหลือใน

เรื่องดังกลาวอยางไร 

 

   ปญหาการดําเนินการกับทรัพยสินและการตรวจสอบรองรอยการเงินในความผิดเก่ียวกับการคา

มนุษย 

   การบังคับใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2553 มาตรา 34 

ไดบัญญัติใหความผิดฐานคามนุษย เปนมูลฐานความหนึ่งตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ดังนั้น มาตรการดังกลาว โดยท่ัวไป พนักงานสอบสวนคดีความผิดเก่ียวกับการคามนุษย            

จะดําเนินการประสานในการตรวจสอบและเตรียมดําเนินการในสวนของการยึด หรืออายัดทรัพยสินของ

ผูกระทําความผิดในคดี อยางไรก็ตาม ปญหาเก่ียวกับการติดตามทรัพยสินหรือรองรอยทางการเงินนั้น 

อาจพบไดในกรณีตาง ๆ เชน 

  (1) เนื่องจากในการดําเนินการของเจาหนาท่ี สวนใหญจะรอคอย หรือรอความเห็นใน

การสั่งสํานวนคดีจากพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการกอน จึงทําใหเกิดความลาชาในการ

ดําเนินการในเรื่องดังกลาวบาง 

  (2) ผูกระทําความผิดในเรื่องดังกลาว สวนใหญจะดําเนินการในรูปของขบวนการ หรือ

สบคบ หรือแบงแยกหนาท่ีกันรับผิดชอบ ดังนั้น การตัดตอนขบวนการ หรือรองรอยการเชื่อมตอใน

โครงสรางคดี ก็เปนปญหาความยากในการติดตามและตรวจสอบพอสมควร เพ่ือใหถึงหัวหนาขบวนการ

ใหญ 

  (3) อาชญากรรมกลุมนี้ จะกระทําการโดยไมผานชองทางระบบธุรกรรมทางการเงินของ

สถาบันการเงิน แตจะใชรูปแบบเงินสดเปนหลัก ดังนั้น ในการเขาตรวจคน เจาหนาท่ีจึงตองใชความรูและ

ประสบการณในการคนหาแหลงเก็บเงินในสถานท่ีเกิดเหตุ รวมท้ังการตรวจคนบานหรือท่ีพักอาศัยของ

กลุมผูกระทําผิดในโอกาสแรก หรือโดยทันที 

  (4) ปญหาการขาดการประสานความรวมมือท่ีดีระหวางองคกร  โดยเฉพาะในชวงการ

บังคับใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2552 ใหม ๆ  ดังนั้น รัฐควรพิจารณา

ออกระเบียบกลางเฉพาะเรื่องวาดวยการประสานความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย เพ่ือใหหนวยงานยึดถือปฏิบัติมากกวาการประสานความรวมมือกันเองอยางไรระบบ อาศัย

ความคุนเคย หรือความสัมพันธเชิงสวนบุคคล ทําบาง ไมทําบาง ซ่ึงไมเปนระบบหรือมาตรฐานท่ีถูกตอง 
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  ความรวมมือระหวางประเทศในการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะดานการติดตามและตรวจสอบ

เสนทางการเงินในขบวนการคาหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

   กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดมีการทําบันทึกขอความรวมกับทางการตํารวจเมียนมา เพ่ือ

ประสานความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย และการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน เพ่ือดําเนินการปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย และในหลายคดีท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษไดรับความรวมมือจากทางการ

ตํารวจเมียนมา ในการติดตามพยานในคดีสําคัญ รวมท้ังการจับกุมผูตองหาท่ีเปนนายหนาฝงประเทศ

เมียนมา ซ่ึงเปนประโยชนตอการดําเนินคดีอยางมาก 

  อยางไรก็ดี ในขณะเดียวกัน ทางการตํารวจเมียนมา ก็ไดประสานขอความรวมมือในการ

ชวยเหลือผูเสียหายซ่ึงเปนชาวเมียนมา ซ่ึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ก็ไดดําเนินการภายใตบังคับกฎหมาย

อยางเต็มท่ี 

 

  ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายกับความผิดฐานคามนุษย 

   ปญหาท่ีพบในปจจุบัน เกิดข้ึนจากการหลากหลายสาเหตุและปจจัย โดยแบงออกเปน 

  1.  ปญหาเชิงโครงสรางองคกร ขาดองคกรเจาภาพท่ีมีเอกภาพท้ังในดานการปองกัน 

การแกไข และการปราบปรามเฉพาะทาง และทําหนาท่ีรับผิดชอบท้ังระบบ สงผลใหระบบการทํางานยัง

ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ท้ังในดานการวางแผน การกําหนดรูปแบบแนวทาง ระบบการทํางานท่ีเปน

มาตรฐาน หรือการบูรณาการท่ีเปนระบบอยางแทจริง โดยเฉพาะการทํางานตามสถานการณของสื่อตางๆ 

มากกวาการปฏิบัติงานเชิงรุก 

  2.  ปญหาการบริการจัดการปญหา ท่ีมีมุมมองท่ีแตกตาง และความรูความเขาใจท่ีไม

ตรงกันในกฎหมาย สภาพปญหา หรือแนวทางการทํางาน 

  3.  ปญหาดานบุคลากร ท่ีมีความรูความเขาใจในปญหา องคประกอบทางกฎหมาย หรือ

ความรับผิดชอบท่ีแตกตางกัน 

 

3) ผูแทนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย (ปคม.)49 

 

 ขอเท็จจริงเก่ียวกับรูปแบบการกระทําความผิด การฟอกเงินและเสนทางการเงินของขบวน

การคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

  สวนใหญในลุมแมน้ําโขงคดีท่ีเกิดข้ึนจะเปนคดีเก่ียวกับเรื่องคาประเวณี โดยมีเหยื่อเปน

เด็กคนไทยและคนลาว รูปแบบของขบวนการไมใชเปนเครือขายอยางท่ีเขาใจ แตเปนการชักนําชักจูงโดย

คนรูจัก ทําใหคดีท่ีเกิดข้ึนเปนคดีเล็กๆ เชน การชักจูงมาคาประเวณี  เชน เพ่ือนชักจูงเพ่ือนมา หรือบางที

49 สัมภาษณเมื่อวันท่ี  30  มิถุนายน  2558  ณ  กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการคา

มนุษย 
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มีคนรูจักฝงลาวชวนมาทํางานคาราโอเกะ ซ่ึงคาราโอเกะในพ้ืนท่ีสวนใหญจะเปนคาราโอเกะเล็กๆ  แต

เปนแหลงท่ีคาประเวณี ในชวงหลังรัฐมีนโยบายเขมข้ึน ท้ังฝายปกครองท้ังตํารวจก็เนนย้ําตรวจตราจับกุม

กัน จึงเชื่อวามันนอยลงมาก หรือมันแทบจะไมมีเลย ตอนนี้รูปแบบปรับเปลี่ยนมาเปนเอาเฉพาะคนท่ีเปน

ลูกคาประจํา แลวชําระเงินตามโรงแรม และพอสวนใหญเปนคดีเล็ก ผูตองหาบางทีเปนชาวบาน เปนคน

หาเด็กสงไปคาประเวณี เปนชาวบานธรรมดาเลย ไมไดทําเปนเครือขายเปนองคกร นโยบายท่ีผานมาจะ

เนนแตในเรื่องของการจับและการดําเนินคดี ไมไดมุงเปาเนนไปในเรื่องการยึดทรัพยอยางจริงจัง  

  ในประเทศลุมแมน้ําโขงสวนใหญคดีท่ีมาสูกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด

เก่ียวกับการคามนุษย (ปคม.)  เหยื่อจะเปนหญิงลาวและมีรูปแบบของการกระทําความผิดท่ีใกลเคียงกัน 

มีแผนประทุษกรรมเปนรปูแบบเดียวกัน ดังแผนภูมิ  
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 ปญหาและอุปสรรคการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดีกับความผิดฐานคามนุษย โดยเฉพาะ

ผูหญิงและเด็ก  

   ปญหามาจากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานขาดความเขาใจในกระบวนการบังคับใชกฎหมายกับ

ความผิดฐานคามนุษยวามีกระบวนการข้ันตอนอยางไร การคัดแยกเหยื่อ การคุมครองเหยื่อ สงผลไปถึง

การทําการสืบทรัพยหรือสงเรื่องให ปปง. ปจจุบันคดีท่ีเกิดข้ึน พอเห็นวาเปนคดีเล็ก ไมมีทรัพยใหสืบหา 

จะไมมีการสงเรื่องให ปปง.  อยางไรก็ตาม รูปแบบของการคาประเวณีไดเปลี่ยนไป มีการปลอมหนังสือ

เดินทางเพ่ือเพ่ิมอายุเด็ก ซ่ึงเจาหนาท่ีรัฐจะใชวิธีการตรวจสอบโดยการตรวจทางมวลกระดูก แลวบางครั้ง

เด็กก็ยืนยันรับสารภาพ รูปแบบของการทําเปนขบวนการลดนอยลงไป ทําใหเรื่องอาจไปไมถึง ปปง. 

  ปญหาอีกสวนมากจากความเห็นของเจาหนาท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของไมตรงกัน แมวา

ตอนนี้ทุกหนวยไดรวมกันทํางานก็ตาม เชน ความเห็นเรื่องการคัดแยกเหยื่อ ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญของการ         

คามนุษยเรื่องหนึ่ง การคัดแยกเหยื่อวาคนนี้จะเปนเหยื่อหรือเปลา คือถาไมเปนมันจะตัดเรื่องคดีคามนุษย

ไปเลย แตถาตีวาเปน อยางเชน การบังคับใชแรงงาน  ก็มีปญหาการตีความวาตรงไหนคือบังคับ แบบไหน

หรือกรณีอยูในสภาพบังคับ การวินิจฉัยตรงนี้ยังมีความไมชัดเจน บางครั้งเรื่องเดียวกันอาจจะมองไม

ตรงกัน จึงตองมีตองการบูรณาการพูดคุยกันหรือหารือระหวางหนวยงานอยางสมํ่าเสมอ 

 

 ปญหาการดําเนินการกับทรัพยสินและการตรวจสอบรองรอยการเงินในความผิดเก่ียวกับการคา

มนุษย  

  ในดานการสืบสวนทางการเงิน นโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติจะกําชับเรื่องของ

การสืบทรัพยและการใชมาตรการในการยึดทรัพย แตสวนใหญผูตองหาท่ีจับไดจะเปนการชักจูงกันมา 
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โทรชวนมา มาคาประเวณี  โดยใหสงเรื่องใหสํานักงาน ปปง. ดําเนินการกับทรัพยสิน  แตท่ีผานมามีการ

จะเนนการจับกุมผูกระทําความผิดในพ้ืนท่ี เนื่องจากคดีท่ีเกิดข้ึน ปคม. จะสงไปยังพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินคดี 

เพราะวาการดําเนินคดีการฝากขังการฟองศาลตองฟองในพ้ืนท่ี สวนใหญจะอยูในทองท่ี ตํารวจทองท่ี

ภาค 3 ภาค 4  และในการดําเนินคดี จะเปนนโยบายชองพ้ืนท่ีนั้นๆ วาทําการยึดทรัพยหรือสืบทรัพยหรือ

สงเรื่องให ปปง. หรือไม  เพราะในบางกรณีอาจไมมีทรัพยท่ีจะยึดได  อยางไรก็ดี นโยบายตอนนี้ภาครัฐ

มุงขจัดเรื่องปญหาคามนุษยทุกพ้ืนท่ีก็จะเนนในเรื่องของการสืบทรัพย เนนในเรื่องของการท่ีจะทํางาน

รวมกับ ปปง. ในการท่ีจะตรวจสอบทรัพยสิน   

 

 ความรวมมือระหวางประเทศในการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะดานการติดตามและตรวจสอบ

เสนทางการเงินในขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

   ความรวมมือระหวางประเทศสวนใหญขอความรวมไปทางสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบานตามแนวชายแดน แลวจะมีคณะกรรมการภูมิภาคลุมแมน้ําโขงเปนตัวกลาง

ในการประสาน ซ่ึงไดทํางานมาตลอดในเรื่องความรวมมือระหวางลุมแมน้ําโขง  

 

 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายกับความผิดฐานคามนุษย  

  การเพ่ิมประสิทธิภาพตองเนนย้ําในระดับพ้ืนท่ี เพราะสวนใหญ ปคม. สงคดีใหในระดับ

พ้ืนท่ีทํา ยกเวนคดีท่ีเปนคดีใหญ  เปนขบวนการเครือขาย และท่ีผานมา ปคม. ไดสงเรื่องให ปปง. แทบ

ทุกคดี  แตถาในลุมแมน้ําโขงสวนใหญเปนคดีท่ีพ้ืนท่ีรับไปทํา เพราะไมไดเปนคดีเชื่อมโยงขบวนการ

เครือขาย อยางไรก็ตาม ทาง ปคม. มีวิทยากรไปบรรยายใหกับพนักงานสอบสวนในพ้ืนท่ีและไดเนนย้ํา

เรื่องการทํางานแบบบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ อยางเชน การสงเรื่องให ปปง.  จะเนนวา

ถึงแมวาจะทรัพยมากหรือนอยก็ตองสงเรื่องให ปปง. เพ่ือตรวจสอบหรอืในการสืบทรัพยจะมีการประสาน

กับ ปปง. ในการท่ีจะยึดทรัพยใหสิ้นไป  

 

4)  ผูแทนสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน50 

 

 ปญหาการดําเนินการกับทรัพยสินและการตรวจสอบรองรอยการเงินในความผิดเก่ียวกับการคา

มนุษย  

  กระบวนการของ ปปง. คือ เม่ือไดรับการรายงานเขามาและมีพฤติการณในการกระทํา

ความผิด ปปง. จะเขาสูกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมและทรัพยสิน ในการตรวจสอบธุรกรรมและ

ทรัพยสิน พนักงานเจาหนาท่ีจะรวบรวมพยานหลักฐานดูพฤติการณหรือผูเก่ียวของกับการกระทํา

ความผิดตรงนี้  ไลมาต้ังแตใครท่ีมาเก่ียวของในการกระทําความผิด จะเปนทางดานทรัพยสินดาน

50 สัมภาษณเมื่อวันท่ี  30  มิถุนายน  2558  ณ  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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สนับสนุนหรือเก่ียวของในพฤติการณ ก็ตองรวบรวมพยานหลักฐาน ถาเขามีสวนเก่ียวของ ก็เขาสู

กระบวนการตรวจสอบตรวจสอบธุรกรรมทรัพยสินของกลุมคนพวกนี้ ถาเจอหรือมีทรัพยสินท่ีเรารวบรวม 

เห็นวาเปนทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดคามนุษย เราก็เสนอธุรกรรมเพ่ือยึดอายัด ถาธุรกรรม

เห็นชอบก็สงรายงานการตรวจสอบใหอัยการ อัยการก็รองตอศาลใหตกเปนของแผนดิน 

  ความผิดมูลฐานคามนุษยไมไดอยูในกฎหมายของ ปปง. โดยตรง แตถูกบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยฯ โดยไดกําหนดใหเปนความผิดตามตามกฎหมาย

ฟอกเงิน ถาในสวนของ ปปง. ความผิดคามนุษย จะเก่ียวพันกับความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญาดวย ในเรื่องการเปนธุระจัดหาลอไปพาไป ซ่ึงเปนความผิดมูลฐานในกฎหมาย ปปง.            

ท่ีผานมามีการดําเนินคดีในความผิดเก่ียวกับเพศ เปนคดีใหญ ๆ หลายคดี ท่ีผานมามีการดําเนิน

กระบวนการยึดทรัพยไปแลว แตไมปรากฏมีทรัพยสิน  ปญหาอุปสรรคเกิดจากกระบวนการซ่ึง ปปง. 

ไมไดเริ่มมาตั้งแตตนในการท่ีจะเขาไปดําเนินการ เพราะเหลานี้เปนคดีอาญาซ่ึงมีหนวยท่ีรับผิดชอบอยู

แลว อยางเชน เม่ือมีการจับกุมเกิดข้ึน พอจับกุมจะรายงานมาท่ี ปปง. ในคดีความผิดตามมูลฐาน เพราะมี

ระเบียบใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานเขามา  แตการท่ีตํารวจหรือ DSI ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบในคดีอาญา

หลัก มีการเขาจับกุม มีการบูรณาการรวมกันมาตั้งแตตอนแรกข้ันตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน             

แตไมไดมุงเรื่องทรัพยสินเทาไหร ไมไดรวบรวมหรือเก็บพยานหลักฐานในสวนนี้เทาไหร หรือพฤติการณท่ี

เชื่อมโยงไปหาตัวผูกระทําความผิดคือผูไดรับประโยชนจากการกระทํานี้ท่ีแทจริงเทาไหร เชน ในคด ี      

คาหญิงและเด็กหรือพวกจับกันไดตามสถานอาบอบนวดท่ีมีการดําเนินคดีในสวนความผิดคามนุษยจะไป

โดนแคในชั้นแรกแคนั้นคือผูชักพา  

 

 ปญหาและอุปสรรคการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดีกับความผิดฐานคามนุษย โดยเฉพาะ

ผูหญิงและเด็ก  

   ปญญาคือการท่ีไมสามารถดําเนินคดีกับตัวการหรือผูอยูเบื้องหลังในขบวนการของ

การคามนุษยได  พยานหลักฐานและพยานท่ีเขาไปเอาผิดหายไป และในปจจุบันคดีคามนุษยท่ีมีการ

จับกุมและรายงานเขามา สวนใหญแลวมันจะเปนรายยอย ซ่ึงเขามองวาเปนความผิด คือพอมีการจับกุม

โดยเจาหนาท่ีตํารวจ เชน ขายบริการ หรือชาวเพ่ือนบาน ชาวลาว ชาวพมา ท่ีถูกลอลวงมาคาบริการตาม

สถานบริการ พอมีการจับกุม ก็เปนเพียงรายยอย  จึงไมมีทรัพยหรือไมมีเครือขายท่ีจะไดประโยชนจาก

ตรงนี้ อยางยกตัวอยาง  คดีท่ีเกิดข้ึนท่ีมีการจับกุม เชน มีการจับคนเปนนายหนาพามาเรขายบริการคน

หรือสองคน พอเขาสูกระบวนการตรวจสอบของ ปปง. ปรากฏวาไมไดเปนเครือขาย เปนเพียงนายหนา

เล็ก มีเด็กอยูไมเยอะ หรือคดีคามนุษยมีการจับกุมบังคับใชแรงงานหรือเขาไปสูโรงงานหรือเรือประมง 

เพราะถูกลอลวงไป ก็จะสาวไมถึงผูท่ีรับประโยชนท่ีแทจริง  เพราะพยานหลักฐานท่ีไปสูกระบวนการไปไม

ถึง  อยางกรณีชาวโรฮิงญา เปนการทํางานรวมกันท่ีสัมฤทธิ์ผล  โดยการทํางานของชุดจับกุมของภาค 8  

การสืบสวนขยายผลของ ปปง. ทําใหเจอขบวนการวาไมใชเรื่องของคามนุษย เปนการนําพา เปนการทํา
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รวมกัน  สืบรองรอยทางเงินและตรวจสอบจนมีพยานหลักฐานเพียงพอเพ่ือนําไปสูคนรับประโยชน  และ

นําไปสูการอายัดทรัพยสินของเครือขาย ทําใหมีการ  

 

  ความรวมมือระหวางประเทศในการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะดานการติดตามและตรวจสอบ

เสนทางการเงินในขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

  เม่ือมีการกระทําความผิดท่ีอาจเก่ียวของกับเหยื่อหรือผูถูกกระทําหรือคนในขบวนการ

อยูตางประเทศ  เชน ลาวหรือมาเลเซีย  ปปง. จะประสานขอมูลกับประเทศนั้นๆ โดยใชชองทางความ

รวมมือผานกองความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือสอบถามขอมูล  โดยกองความรวมมือระหวางประเทศ

จะเปนผูประสานขอมูลผานชองทางของกลุมประเทศในลุมแมน้ําโขง  

 

 ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายกับความผิดฐานคามนุษย  

   อยากเห็นความรวมมือจากหนวยซ่ึงรับผิดชอบหลักอยางเชน  ตํารวจ ผูท่ีจับกุมเขาใน

เบื้องตน อยากใหทํางานรวมมือกันตั้งแตตอนแรก ตั้งแตชั้นในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพราะวาทาง

เจาหนาท่ีตํารวจจะชวยจับกุมและมีขอมูลในขอเท็จจริงมากกวา  ปปง.  ถาสามารถใหขอมูลท้ังหมดตั้งแต

เริ่มตน ขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนตอการขยายผลในชั้นการดําเนินการกับทรัพยสิน เพ่ือจะ

ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพยสินของผูเก่ียวของ แตถาบางทีมีการจับกุมแลวกลับไมมีรองรอยท่ีจะสืบสวน

ตอไปถึงผูท่ีรับประโยชนท่ีแทจริง  ทําใหเกิดความยุงยากในการท่ีติดตามทรัพย ไมไดถึงตัวผูบงการ 

เพราะสวนใหญหลักฐานเบื้องตนจะไดแคผูท่ีชักพาเทานั้นเอง พวกนี้จะไดประโยชนไปแคคานายหนาหรือ

สวนแบงเล็กนอย  เพราะตัวหลักถูกตัดตอนออกไปแลว  และเสนอวาควรแกไขกฎหมายคามนุษยท่ีบอก

วาการนําพาไมใชเรื่องการคามนุษย แตจุดประสงคจริง ๆ การนําพาคนหรือนําพาแรงงานมาก็เพ่ือมา

แสวงหาประโยชน  ดังนั้น จึงควรท่ีจะเปนความผิดคามนุษย เพราะเปนการนําเขามาแสวงหาประโยชน

และไดประโยชนจากการนําพา  

 

5) ผูแทนกองตอตานการคามนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 51 

 

สถานการณและแนวโนมการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

   สถานการณคามนุษยปจจุบันคอนขางจะมีมาตรการคอนขางเขมงวดในการท่ีจะ

ปราบปรามแกไขการคามนุษย  ซ่ึงดูแนวโนมสถานการณแลว สถานการณนาจะเบาบางลงจากท่ีผานมา 

เพราะวาท่ีผานมาการลับลอบเขาเมืองกระทําไดคอนขางงาย มีการลักลอบเขามาท้ังในสวนของการเขามา

ผานชายแดนโดยท่ีถูกกฎหมายและท้ังการลักลอบเขามาในชองทางธรรมชาติ ซ่ึงท่ีผานมาเนื่องจากเราไม

51 สัมภาษณเมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2558  ณ  กองตอตานการคามนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย 
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มีการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด แตหลังจากท่ีรัฐบาลไดประกาศวาระนี้เปนวาระแหงชาติและมีการ

จริงจังในเรื่องของการปราบปรามแลว สวนตัวคิดวาปญหาตางๆ นาจะลดนอยลง แตอยางไรก็ตาม การ

บังคับใชกฎหมายหรือวาการจริงจังกับการปราบปรามคามนุษยจะตองทําอยางตอเนื่อง นอกจากการเขา

มาในลักษณะของแรงงานท่ีผิดกฎหมายและการตกเปนเหยื่อท่ีถูกลอลวงมา ยังมีการเขาในชองทางของ

แรงงานทางทะเลท่ีเขามาในลักษณะของโรฮิงญา ซ่ึงโรฮิงญานั้นแมวาสวนใหญเปนการลักลอบเขาเมือง

ผิดกฎหมาย แตก็มีบางสวนท่ีเปนคามนุษย แตเปนจํานวนนอย 

 

  ขอเท็จจริงเก่ียวกับรูปแบบการกระทําความผิดและลักษณะของเหยื่อจากการคามนุษย 

   รูปแบบท่ีเปนลักษณะของการคามนุษยในลักษณะของการบังคับใชแรงงานเปนรูปแบบ

ท่ีมีมากท่ีสุด ซ่ึงในป 2557 ท่ีผานมา ผูเสียหายในสวนของ พม. จํานวน 303 ราย จะเปนแรงงานบังคับใช

ประมาณ 198 ราย  สวนลําดับท่ี 2 จะเปนลักษณะแรงงานท่ีขายบริการทางเพศ และลําดับท่ี 3  เปนการ

ถูกหลอกมาเปนขอทาน  โดยรูปแบบการคามนุษยสวนใหญไมเปลี่ยนแปลงจะมีอยู 3 รูปแบบหลัก ๆ  

สําหรับในลุมแมน้ําโขงท่ีเปนเหยื่อหรือผูเสียหาย สวนใหญจะเปนชาวพมา  โดยในจํานวนผูเสียหาย 303 

รายจะเปนผูเสียหายท่ีเปนชาวไทยอยูประมาณ 76 ราย ท่ีเหลือจะเปนชาวตางชาติท่ีอยูในภูมิภาคลุม

แมน้ําโขง 

  นโยบายและบทบาทในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคามนุษย 

   เนื่องจากปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง จากเดิมท่ีมีศูนยปฏิบัติการคามนุษย 

สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก ตอนนี้ไดเปลี่ยนโครงสรางมารวมกันเปนกองตอตานคา

มนุษย โดยในสวนของ พม.  ก็ยังคงทําตามหลักมาตรฐานสากล "5P” (Policy, Prevention, 

Prosecution, Protection, Partnership) คือในดานการใหความคุมครอง  ดูแลในเรื่องของการดูแล

ผูเสียหายจากการคามนุษยท่ีมีการคัดแยกผูเสียหายมาแลว  และในสวนท่ีปฏิบัติงานท่ีเก่ียวบังคับใช

กฎหมายหรือการดําเนินคดีรวมกับทางตํารวจ หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น  บทบาทของ พม. จะเปน

ในเรื่องของการคัดแยกเหยื่อ แลวหลังจากนั้นก็จะเปนลักษณะของการสนับสนนุขอมูล   

 

 ความรวมมือระหวางประเทศของ พม. ในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด

เก่ียวกับคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

   ในสวนของ พม. ไดทําบันทึกขอตกลงกับประเทศในกลุมลุมแมน้ําโขงหลายประเทศ 

เชน พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม  สวนกับประเทศจีนแมวายังไมไดทําบันทึกขอตกลงกัน แตก็มีการ

ทํางานประสานกันคือการสงตอก็ยังเปนการสงตอแบบรัฐตอรัฐอยู  ตอนนี้ท่ีจะเดนชัดและตอเนื่องกันมาก

ท่ีสุดจะเปนพมากับลาว และนอกเหนือจากการทํา MOU แลว ก็จะมีการประชุมรวมกันปละ 2 ครั้ง คือ

เปนการประชุม CMM (Case Management Meeting)  มีการประชุมรวมหารือและคุยกันวาทุก 6 

เดือน มีการปฏิบัติงานท่ีมีประเด็นปญหาอะไรบาง ท่ีเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน และในสวนของ

พมา ไดมีการลงนามกันในเรื่องของมาตรฐานในการสงกลับภูมิลําเนาและการคืนสูสังคมอยางปลอดภัย  
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ซ่ึงปจจุบันกําลังมีการทําเหมือนกับเปนขอตกลงรวมกันวาในการสงกลับหรือการคืนกลับสูสังคมจะมี

วิธีการดําเนินการยังไงบาง ตรงนี้ยังไมไดมีการลงนามกัน อยูในข้ันของการพูดคุยกันอยู 

   ประเด็นปญหาสําคัญในการดําเนินการชวยเหลือผูเสียหายคือในเรื่องภาษาและลาม 

คอนขางมีปญหาในการสื่อสารกับผูเสียหาย เพราะหลังจากท่ีรับผูเสียหายเขามา มีการสัมภาษณ

เรียบรอยแลว จะตองมีการประสานสงตอขอมูลไปยังประเทศตนทางเพ่ือใหเขาพิสูจนสัญชาติ  ซ่ึงในการ

พิสูจนสัญชาติของประเทศตนทางนั้น ดวยความท่ีบางประเทศระบบฐานขอมูลจะไมเหมือนประเทศไทย 

และการติดตามคอนขางยาก ทําใหตรงนี้อาจจะเหมือนกับชาไป หรือในบางครั้งเขาไมสามารถพิสูจน

สัญชาติไดวาเปนคนของเขา ทําใหเราไมสามารถท่ีจะสงผูเสียหายพวกนี้กลับไปได 

 

  ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับคา

มนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

   ในการแกกฎหมายคามนุษยฉบับลาสุดท่ีมีในเรื่องการปดสถานท่ีประกอบการท่ีเขาไป

ตรวจคนพบวามีการคามนุษยนั้น ผูท่ีรักษากฎหมายหรือผูใชกฎหมายตองมีการบังคับใชกฎหมายอยาง

จริงจัง เพราะท่ีผานมาบางเรื่องกฎหมายมี แตวาบังคับใชกฎหมายไมมีความจริงจัง ก็เหมือนกับไมไดชวย

อะไรข้ึนมา  

 

6) ผูแทนกองบัญชาการตํารวจตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ52   

 

 ขอเท็จจริงเก่ียวกับรูปแบบการกระทําความผิด  การฟอกเงินและเสนทางการเงินของขบวน

การคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

   ในหนาท่ีของตํารวจตรวจคนเขาเมืองท่ีตองทํางานอยูตรงชายแดน ไมวาจะเปนชายแดน

ทางบกทางน้ําหรือทางอากาศ ความผิดท่ีพบบางทีไมใชรูปแบบคดีคามนุษยโดยตรง แตมาพรอมกับ

ขบวนการนําพาการหลบหนีเขาเมือง ซ่ึง 2 ฐานความผิดนี้ จะเปนฐานความผิดท่ีใกลเคียงกัน สําหรับ

สถานการณในปจจุบันในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงมันจะมีอยู 2 ลักษณะคือ 1) นําคนเขามาเพ่ือท่ีเปน

แรงงาน เปนแรงงานประมงบาง ไปเปนแรงงานกรรมกรบาง  2) การคาประเวณี  แตลักษณะท่ีกลาวมา

จะตองเริ่มตนจากการหลบหนีเขาเมือง และก็จะมีขบวนการนําพา ซ่ึงในข้ันตอนของกระบวนการนําพา 

ตัวเหยื่อเองอาจจะรูหรือไมรูก็ได ซ่ึงสันนิษฐานกอนวาเหยื่อไมรู  เหยื่ออาจจะเขาใจวานําพาไปเพ่ือทํางาน 

เพ่ือหาโอกาสในชีวิตท่ีดีข้ึน สุดทายคือโดนหลอกไป  

 

 

52 สัมภาษณเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2558  ณ  กองบัญชาการตํารวจตรวจคนเขาเมือง 
                                                           



95 
 

 ปญหาและอุปสรรคการบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดีกับความผิดฐานคามนุษย โดยเฉพาะ

ผูหญิงและเด็ก  

  ปญหาการดําเนินคดีคามนุษย มีปจจัยหลายประการคือ  

   1) ปจจัยจากตัวเหยื่อเอง คือความรวมมือของเหยื่อ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเหยื่อเปน

ชาวตางชาติ ก็จะถูกปลูกฝงมาวาไมใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีรัฐ  เชน  เด็กเมียนมาเขามาคาประเวณี

ในไทย แลวเราไปจับกุมผูท่ีนําเด็กมาขาย แลวก็ชวยเหลือเด็ก แทนท่ีเด็กจะใหการท่ีเปนประโยชนกับรูป

คดี เด็กกลับปกปดขอมูล เชน ปกปดขอมูลวาอายุเทาไหร บางทีอายุ 16 แตบอกวาอายุ 20  เพราะเคารู

กฎหมายไทยและถูกปลูกฝงมาวาถาถูกจับได ตองบอกวาอายุ  20  ถาตอบวา 20 คุณ โทษจะเบาแลว 

ตม. จะสงคุณกลับประเทศ แตถาตอบวาเปนเด็ก ข้ันตอนทางกฎหมายอาจจะตองผานกระบวนการ

ชวยเหลือผานกระบวนการของกระทรวง พม.  ซ่ึงจะถูกขูวาอาจจะตองโดนกักตัวอยูในประเทศไทยเปนป

จนกวาคดีจะจบ  

   2)  ปจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลอมท่ัวไป เชน บางกรณีเราแยกทางกายภาพไมออกวา

ผูเสียหายเปนเด็ก เปนเยาวชนหรือวาเปนผูใหญ พอเราแยกไมออก เราตองอาศัยการพิสูจนโดยแพทย 

แลวถาคดีท่ีเกิดในพ้ืนท่ีหางไกล ถาเราจับไดตอนเย็นหรือตอนกลางคืน จะตองรอผลการพิสูจนจากแพทย 

การตรวจพิสูจนจะลาชา  หรือในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดวาในการท่ีจะสอบสวนคดีพวกนี้ จะตองทําเปน

ทีมสหวิชาชีพ ก็จะเกิดปญหาเรื่องการรวมคนจากหลายหนวยงานเขามา  ซ่ึงในบางพ้ืนท่ีท่ีหางไกล ทําให

โอกาสท่ีทีมสหวิชาชีพจะมารวมงานกันก็ยาก แลวก็ผลท่ีเกิดข้ึนมาบางครั้งมันบิดเบือนไปเลย เชน การ

ตามมาเพ่ือลงชื่อในภายหลัง ซ่ึงการกระทําแบบนี้มันผิดเจตนารมณของกฎหมาย 

  3)  ปจจัยดานตัวพนักงานเจาหนาท่ี  เชน  เรื่ อ ง ทัศนคติ ในการทํางาน พนักงาน

สอบสวนเฉพาะลําพังคดีมโนสาเรก็ปวดหัวอยูแลว แลวมารับคดีคามนุษยซ่ึงภาระในการพิสูจนเยอะมาก 

เอาแคเง่ือนไขแรกเวลาในการควบคุมตัวเด็ก การเอาตัวเด็กไวกับเราก็มีปญหาแลว โยงไปถึงปญหา

สภาพแวดลอมแรกท่ีและขอจํากัดตาง ๆ ท่ีไมเอ้ือเลย สหวิชาชีพก็ไมมา แพทยก็ไมอยู แพทยเวรก็ไมมี 

หรือแพทยเวรผาตัดอยู  พนักงานสอบสวนก็รูสึกวามันยุงยากมาก จึงไมอยากจะทํา หรือเรื่องความรู

ความเขาใจของพนักงานเจาหนาท่ี เพราะกฎหมายคามนุษยมีแนวทางการปฏิบัติเยอะมาก เหมือนกับ

กฎหมายออกแบบมาวาจะตองมุงคุมครอง เหยื่อ ทําใหเหมือนกับจํากัดขอบเขตการใชอํานาจของ

เจาหนาท่ีคอนขางมาก  ขอเปรียบเทียบใหเห็นระหวางกฎหมายคามนุษยกับกฎหมายคนเขาเมืองท่ีตรา

เปนพระราชบัญญัติเหมือนกัน แตกฎหมายคนเขาเมืองคอนขางใหดุลยพินิจของเจาพนักงานเยอะ  

ยกตัวอยางเรื่องการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ในมาตรา 54 บัญญัติวาในเม่ือพบคน

ตางดาวหลบหนีเขาเมือง เจาพนักงานก็คือ ตม. จะสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได 

กฎหมายใชคําวาก็ได หมายความวา คุณไมตองจับสงดําเนินคดีก็ได ถาคนอยูชายแดนพมาจับเขาสงกลับ

ไปก็จบแลว เพราะถานําตัวเขาเขามาดําเนินคดีก็ตองมาดูแลคาอาหาร เงินท่ีดูแลคือภาษีคนไทย ดังนั้น 

กฎหมายก็ใหดุลยพินิจของเจาพนักงานวาถาเขาเปนคนตางดาวท่ีหลบหนีเขาเมือง และไมมีความผิดฐาน
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อ่ืน สามารถสงกลับไปเลย  แตในขณะเดียวกันกฎหมายคามนุษยไมเปนอยางนั้น มีรายละเอียดของหลัก

ปฏิบัติมาก ตั้งแตระยะเวลาในการควบคุมตัว  สถานท่ีคุมตัว การชวยเหลือ เปนตน   

 

 ปญหาการดําเนินการกับทรัพยสินและการตรวจสอบรองรอยการเงินในความผิดเก่ียวกับการคา

มนุษย  

  หนาท่ีของ ตม. คงจะไมมีหนาท่ีประสานเรื่องการติดตามทรัพยสินโดยตรง เพราะเปน

หนาท่ีของพนักงานสอบสวน  ตม. จะไมไดเก่ียวของในตอนแรก แตอาจจะไปเก่ียวของในข้ันตอนการ

สืบสวนของสํานักงาน ปปง. โดยจากผลการดําเนินคดีท่ีผานมาในประเทศไทย สวนใหญไมสามารถสาวถึง

ตัวผูบงการท่ีเปนหัวหนาองคกรอาชญากรรมได  

 

 ความรวมมือระหวางประเทศในการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะดานการติดตามและตรวจสอบ

เสนทางการเงินในขบวนการคาผูหญิงและเด็กในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

 ตํารวจตรวจคนเขาเมือง (ตม.) ไดรวมมือกับกระทรวงกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย (พม.) ในการจัดตั้งศูนยประสานงานระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

โดยนํารองไปท่ีชายแดนไทยกับเมียนมา มีอยู 3 ศูนย คือเชียงราย แมสอดและระนอง  เปนศูนยสําหรับ

ประสานงานระหวางตํารวจไทยกับตํารวจเมียนมาในการท่ีจะชวยเหลือเหยื่อการคามนุษย เพราะบางที

ความผิดมันคาบเก่ียว ถาเปนชายแดนเมียนมา  ก็อาจจะมีท้ังลักลอบนําแรงงานเขามากับการนําพาเขามา

คาประเวณี อยางเชน  นักทองเท่ียวไปเท่ียว อยากจะนอนกับผูหญิงเมียนมา นายหนาก็จะพาผูหญิงขาม

ฝงมาสงใหนักทองเท่ียว ซ่ึงในบรรดาผูหญิงท่ีมาคาประเวณีบางสวนก็อาจจะเปนเด็ก เขาองคประกอบ

ของการคามนุษย ลักษณะอยางนี้เปนความผิดท่ีคาบเก่ียวระหวาง 2 ประเทศ จําเปนจะตองมีศูนย

ประสานงานชวยเหลือและดําเนินคดี  ซ่ึงเปนความรวมมือระดับท่ี ตม. รับผิดชอบอยู แตสวนเม่ือจับกุม

คดีเกิดแลว ถาหากวานําสืบไดหรือสืบสวนขยายผลไดวาเปนเรื่องการถูกหลอกลวงเปนเรื่องท่ีเขา

องคประกอบการคามนุษย ทุกข้ันตอนเราก็จะสงพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายตอไปเปน

กระบวนการในลักษณะเดียวกันท่ัวประเทศ  

   ในสวนของ ตม. เห็นวาควรท่ีจะเรงเจรจากับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือเพ่ิมกลไกในการ

ประสานงานรวมกัน เพ่ือติดตามและดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  

และควรทําบันทึกขอตกลงเพ่ือกําหนดกติการวมกันในเรื่องการดําเนินการเรื่องการคามนุษยเพ่ือเปนการ

สกัดก้ันตั้งแตประเทศตนทาง เพราะปจจุบัน ตม. มีบันทึกขอตกลงเฉพาะเรื่องการขามแดน คือการ

เดินทางเทานั้น โดยกติกาตางๆ ควรอยูบนพ้ืนฐานของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตาน

อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000  
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สวนที่  8  ปญหาการดําเนินคดีและการติดตามเสนทางการเงินในความผิดฐานคามนุษย 

 

1. การดําเนินคดีอาญาในความผิดฐานคามนุษย 

  

  รูปแบบของการคามนุษยในปจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีต กลาวคือ  แตเดิมเหยื่อของการคามนุษย

อาจจะถูกบังคับขมขืนใจหรือลักพาตัวจากถ่ินฐานเดิมของตน แตในปจจุบันเหยื่อของการคามนุษยอาจจะ

ตัดสินใจยายถ่ินดวยความสมัครใจ แตถูกหลอกลวงในเรื่องประเภทของงานและรายได และนักคามนุษย

อาจจะใชวิธีการลักลอบพาเหยื่อเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ทําใหเหยื่อตองกลายเปนคนเขาเมืองโดยผิด

กฎหมายเปนแรงงานผิดกฎหมาย และถูกลงโทษจากเจาหนาท่ีของรัฐแทนการไดรับความชวยเหลือ

กระบวนการสอบสวนและลงโทษทําใหเหยื่อตองถูกกระทําช้ํา เหยื่อของการคามนุษยในปจจุบันสวนใหญ

เปนผูหญิงและเด็ก เหยื่อมักจะถูกนําไปสูตลาดธุรกิจบริการทางเพศ และการทํางานบาน และตกเปน

เหยื่อของความรุนแรงท้ังทางรางกาย จิตใจ และทางเพศ มีชีวิตอยูภายใตการครอบงําและการกระทําตาม

อําเภอใจของนักคามนุษยและนายจางท่ีชื้อตนมา53  และการนําเหยื่อเขามาจากประเทศเพ่ือนบานจะมี

การปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพ่ือใหมีอายุมากกวา 18 ป  

 

 จากการสัมภาษณเชิงลึกหนวยงานท่ีเก่ียวของและการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพพบวา ปญหา

การดําเนินคดีอาญาในความผิดฐานคามนุษยมีหลายประการคือ  

-  พบปญหาดานพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด โดยเฉพาะพยาน

บุคคล เนื่องจากสวนใหญเหยื่อหรือผูเสียหายจะไมยอมซัดทอดไปถึงนายหนา หรือผูท่ีชักจูงตนเขามาเพ่ือ

แสวงหาประโยชนทางเพศ  สวนหนึ่งมาจากผูท่ีชักจูงมักเปนบุคคลรูจัก หรือเปนคนท่ีรูจักกันแคผิวเผินจึง

ทราบแตชื่อสมมติ  ทําใหการติดตามขยายผลตอเพ่ือใหไปถึงผูบงการคอนขางยาก  จะเห็นไดจากการ

ดําเนินคดีประเภทนี้ สวนใหญจะดําเนินคดีกับผูท่ีเปนรายเล็ก  ไมสามารถดําเนินคดีกับผูบงการหรือ

องคกรอาชญากรรมได  
 

-  ไมมีการสืบสวนขยายผลใหไปถึงผูบงการและขาดการขยายผลคดีเพ่ือตรวจสอบและ

ติดตามเสนทางการเงินและดําเนินการกับทรัพยสิน เนื่องจากคดีสวนใหญอยูในอํานาจของพนักงาน

สอบสวนในพ้ืนท่ี  และพนักงานสอบสวนสวนใหญตองการปดคดี ไมอยากขยายผล  การขยายผลเปนการ

เพ่ิมภาระหนาท่ีและสํานวนคดี ท้ังนี้  สาเหตุสําคัญมาจากระบบการจัดการคดีและการปฏิบัติหนาท่ีของ

พนักงานสอบสวนในสถานีตํารวจ  ท่ีพนักงานสอบสวนมักจะทํางานคนเดียว ไมไดทํางานเปนทีม และ

เปนเอกเทศจากสายงานอ่ืนในสถานีตํารวจ เชน ฝายสืบสวน  ฝายปราบปราม ไมมีการประสานความ

รวมมือกัน 

53 กอบกุล รายะนาคร, ความทาทายทางสังคมในภูมิภาคแมนํ้าโขง, ศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง คณะ

ศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550, หนา 36. 
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-  ในการดําเนินคดียังขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน หรือมีการบูรณาการอยาง

เต็มประสิทธิภาพ  ในปจจุบันมีลักษณะตางฝายตางทํา ไมมีการแบงปนขอมูลอยางเปนระบบ ทําใหการ

บังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

 

2. การดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน  

   

 ในปจจุบันไมพบวามีการดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผูกระทําความผิดฐานคามนุษย  สวน

ใหญแลวเปนการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด สาเหตุประการหนึ่งคือ สํานักงาน 

ปปง. มีมาตรการทางกฎหมายท่ีมุงเนนเรื่องการดําเนินการทรัพยสิน เพ่ือเปนการตัดวงจรการประกอบ

อาชญากรรมมิใหไดนําเงินหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดนั้นมากระทําการในรูปแบบตาง ๆ 

อันเปนการฟอกเงิน และนําเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชเปนประโยชนในการกระทําความผิดตอไปไดอีก      

อีกท้ัง การดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินจะตองประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับพนักงานสอบสวน

ผูรับผิดชอบคดีอาญาหลักในความผิดมูลฐาน  ซ่ึงท่ีผานมาแมจะมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

ประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 

2544 ท่ีกําหนดใหในกรณีท่ีมีการรองทุกขหรือกลาวโทษ หรือจับกุมดําเนินคดีในความผิดมูลฐานให

พนักงานสอบสวนแหงทองท่ีหรือหนวยงานซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีทําการสอบสวนในความผิดดังกลาว

ดําเนินการสืบสวนสอบสวนวามีหรือมีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดวยหรือไม หากปรากฏวามีการกระทําความผิดฐานฟอก

เงินฐานใดฐานหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนดําเนินการสืบสวนสอบสวนในความผิดฐานนั้นๆ ดวย แลวให

หัวหนาพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีหรือหนวยงานนั้นรีบรายงานตอสํานักงาน ปปง. โดยใหรายงานทุก

ฐานความผิด แตในทางปฏิบัติไมปรากฏวาเปนเชนนั้น ท่ีผานมามีการจะเนนการจับกุมผูกระทําความผิด

ในพ้ืนท่ีเทานั้น อยางไรก็ดี ในปจจุบันการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินในสวนของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ  สํานักงานตํารวจแหงชาติไดกําชับการปฏิบัติในสวนของการดําเนินคดีตามกฎหมายฟอกเงินใน

คดีการคามนุษยทุกคดี  โดยใหมีการรายงานพฤติการณและบุคคลท่ีเก่ียวของทางคดีไปยังสํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและดําเนินการ

ฟองคดีตอศาลเพ่ือใหทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดตกเปนของรัฐ 

 

3. การดําเนินคดแีพงเพ่ือรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายฟอกเงิน 

 

  จากการวิเคราะหคําพิพากษาเรื่องการรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินในความผิด            

มูลฐานมาตรา 3 (2) ความผิดเก่ียวกับเพศและการคาหญิงและเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ี

เก่ียวกับการเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน
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และความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและ

ปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี หรือความผิดเก่ียวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณี  และความผิดท่ีเก่ียวกับการคา

มนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 14  พบวา นับตั้งแต

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  มีผลใชบังคับ มีจํานวนท้ังสิ้น 18 เรื่อง54  

ซ่ึงสวนใหญแลว เปนการกระทําความผิดตามความผิดมูลฐานท่ี 2 เก่ียวกับการเปนธุระจัดหา ลอไป หรือ

พาไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน ซ่ึงมีลักษณะและรูปแบบการกระทํา

ความผิดดังนี้  

- เปนการชักชวนหญิงชาวตางชาติใหเขามาในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต  โดย

สวนมากเปนหญิงชาวพมาและชาวลาว 

- สวนใหญพบการกระทําความผิดและจับกุมไดในสถานบริการ ประเภทอาบอบนวด

และในรานคาราโอเกะ 

- พ้ืนท่ีท่ีพบการกระทําความผิดมากท่ีสุดคือ กรุงเทพมหานคร  โดยเฉพาะในสถาน

บริการยานสุขุมวิทและรัชดา  สวนพ้ืนท่ีตางจังหวัดพบการกระทําความผิดท่ีจังหวัด

สงขลา  เชียงใหมและเชียงราย  

- จากขอมูลพบวามีการชักชวนใหเหยื่อไปคาประเวณีในประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน  

ออสเตรเลียและอังกฤษ ในรูปแบบของการทํางานในรานสปา  

- รายงานการจับกุม  สวนใหญพบผูกระทําความผิดมากกวา 3 คน ในลักษณะของการ

กระทําความผิดขององคกรอาชญากรรม  

- จากคําพิพากษาของศาลในเรื่องการรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินพบวา 

สวนใหญรอยละ 95 ศาลมีคําสั่งใหทรัพยท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตกเปนของ

แผนดิน เวนแตในบางรายการท่ีมีผูคัดคานและผูคัดคานสามารถหาพยานหลักฐาน

มายืนยันท่ีมาของทรัพยสินไดวาไมใชทรัพยสินท่ีไดมากจากการกระทําความผิดและ

ตกไมมีสวนรูเห็นการกระทําความผิด  

- คดีท่ีเขามาสู ปปง. และศาลมีคําสั่งใหทรัพยท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตกเปน

ของแผนดินนั้น จากขอมูลปรากฏวามีการรายงานมายังสํานักงาน ปปง. เม่ือมีการ

54 คําพิพากษาศาลแพงท่ี ฟ. 34/2546  คําพิพากษาศาลแพงท่ี ฟ. 65/2549  คําพิพากษาศาลแพงท่ี ฟ. 

27/2550  คําพิพากษาศาลอุทธรณท่ี 4674/2551  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1008/2554   คําพิพากษาศาลอุทธรณท่ี 

7401/2551  คําพิพากษาศาลแพงท่ี ฟ. 10/2551  คําพิพากษาศาลแพงท่ี ฟ. 22/2551  คําพิพากษาศาลแพงท่ี               

ฟ. 45/2551  คําพิพากษาศาลอุทธรณท่ี 13954 – 13955/2551  คําพิพากษาศาลแพงท่ี ฟ. 4/2552 คําพิพากษาศาล

แพงท่ี ฟ. 12/2552 คําพิพากษาศาลแพงท่ี ฟ. 33/2552  คําพิพากษาศาลอุทธรณท่ี16120/2554  คําพิพากษาศาล

อุทธรณท่ี 11823/2555  คําพิพากษาศาลแพงท่ี ฟ. 3/2556  คําพิพากษาศาลแพงท่ี ฟ. 38/2556  และคําพิพากษา

ศาลแพงท่ี ฟ. 52/2557              
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ดําเนินคดีหรือพบเห็นการกระทําความผิด และขยายผลนําไปสูการดําเนินการกับ

ทรัพยสิน  

- มูลคาของทรัพยสินท่ีตกเปนของแผนดินมีจํานวนไมมาก สวนใหญแตละรายคดีอยู

ระหวาง 50,000 – 3,000,000 บาท และตั้งแตมีกฎหมายฟอกเงินใชบังคับมากวา  

16 ป สามารถริบทรัพยสินของผูกระทําความผิดไดประมาณ 200 ลานบาทเทานั้น  

 

  จากคําพิพากษาท้ังหมด มีเพียง 2 เรื่องท่ีเปนความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 กลาวคือ คําพิพากษาศาลแพงท่ี ฟ. 38/2556  ในความผิดรวมกัน

คามนุษย ซ่ึงเปนคดี  "แกงอุมบุญไตหวัน" 0  ท่ีมีพฤติการณการกระทําความผิดโดยการสบคบหลอกลวง

หญิงชาวเวียดนามใหเขามาทํางานในไทยโดยไมมีใบอนุญาตทํางานและบังคับใหรับจางตั้งครรภใหกับ

บริษัท เบบี้ 101 จํากัดและหนวงเหนี่ยวกักขังคนตางดาว คดีนี้ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

จํานวน 2,991,961.02  บาท  และ คําพิพากษาศาลแพงท่ี ฟ. 52/2557  ในความผิดรวมกันคามนุษย 

โดยการใหท่ีพักอาศัยแกคนตางดาวเพ่ือใหพนจากการจับกุม  เพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน เปนธุระจัดหา

หรือพาไปซ่ึงบุคคลใดเพ่ือใหบุคคลนั้นคาประเวณี คดีนี้ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน จํานวน 

31,699.092.86  บาท  สวนหนึ่งท่ีมีคดีความผิดฐานคามนุษยมีนอย เพราะกฎหมายมีผลบังคับใชไมนาน

และอาจมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินคดีดังท่ีไดกลาวมาขางตน  

 

 ท้ังนี้จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  พบปญหาและอุปสรรคการดําเนินการกับ

ทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยและความผิดท่ีเก่ียวของ ดังนี้  
 

- อาชญากรรมมักทําธุรกรรมโดยไมผานสถาบันการเงิน แตจะใชรูปแบบเงินสดเปนหลัก จึงมี

ความยากในการตรวจสอบรองรอยทางเงิน เพ่ือเชื่อมโยงไปยังเครือขาย 
 

- มีปญหาในการพิสูจนความเก่ียวของสัมพันธของทรัพยสินท่ียึดหรืออายัดมาวาเก่ียวของกับ

ความผิดมูลฐานและเปนทรัพยท่ีไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐานหรือไม การใชดุลพินิจของสํานักงาน 

ปปง. ในการดําเนินการกับทรัพยสินใดๆ โดยหลักแลวจําเปนตองไดขอมูลท่ีปรากฏชัดเจนวาเปนการ

กระทําความผิดมูลฐานและเปนทรัพยท่ีไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐาน เชน มีการชี้มูลความผิดจาก

สํานักงาน ป.ป.ช. แลว หรือมีการดําเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานแลว ทําใหการดําเนินงานของ

สํานักงาน ปปง. อาจมีความลาชาและสงผลทําใหมีการยักยายถายเททรัพยสินของผูกระทําความผิด และ

ปญหาท่ีพบอีกกรณีคือ การตั้งขอหาหรือวินิจฉัยความผิดท่ีเก่ียวกับการลักลอบขนคนเขาเมืองโดยผิด

กฎหมาย19ตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 1 9วาเปนความผิดฐานคามนุษย เพ่ือจะไดดําเนินการ

ดานทรัพยสินตามกฎหมายฟอกเงินได  แตตอมาเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาไมใชการคามนุษย จึงมีปญหา

ตามมาวา สํานักงาน ปปง. จะดําเนินการอยางไรในทรัพยสินท่ีไดยึดหรืออายัดไป  
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- การดําเนินการกับทรัพยสินในทางแพงของสํานักงาน ปปง. มีกระบวนการตรวจสอบท่ี

คอนขางมากและมีความชัดเจน  เพราะเปนเรื่องท่ีกระทบสิทธิและทรัพยสินของประชาชน  โดยใน

ข้ันตอนการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาท่ี ในทางสอบสวนจะตองมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูกระทํา

ความผิดไดไปซ่ึงทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. 2542 หรือไม อยางไร และจะทําการตรวจสอบขอมูลทะเบียนราษฎรจากฐานขอมูลของกรมการ

ปกครอง  ตรวจสอบขอมูลการทําธุรกรรมทางการเงิน จากระบบ Smart Search & DSS  ตรวจสอบ

ขอมูลจากระบบสารสนเทศสาธารณะ (www.Google.com) ตรวจสอบขอมูลการถือครองยานพาหนะ 

ตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับท่ีดินและอาคารจากสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร และสํานักงานท่ีดินจังหวัด  

ซ่ึงการสอบสวนของพนักงานเจาหนาท่ีตองอาศัยขอมูลจากการสืบสวนสอบสวนของตํารวจหรือพนักงาน

สอบสวนรวมดวย โดยเฉพาะประเด็นการกระทําความผิดมูลฐาน  เม่ือตํารวจหรือพนักงานสอบสวนใน

ระดับพ้ืนท่ีมีปญหาในการดําเนินคดีประเภทนี้อยูแลว ขอมูลท่ีไดจากชั้นตํารวจจึงไมเพียงพอตอการ

วินิจฉัยและไมสามารถเชื่อมโยงความเก่ียวของสัมพันธของทรัพยสินกับความผิดมูลฐาน ไมปรากฏ

หลักฐานวาอันควรเชื่อไดวาไดไปซ่ึงทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดและปรากฏหลักฐานอันควร

เชื่อไดวา ทรัพยสินท่ีเปนกรรมสิทธิ์หรืออยูในความครอบครองของผูกระทําความผิดเปนทรัพยสินท่ี

เก่ียวกับการกระทําความผิด จึงจําเปนตองมีสั่งเพิกถอน หรือไมดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาว  สงผลให

การรองขอใหความทรัพยสนตกเปนของแผนดินในความผิดเก่ียวกับการคามนุษยมีนอย  
 

- แมวาขอมูลจะปรากฏจากรายงานสถานการณการคามนุษยในประเทศไทยป 2557 วา 

ประเทศไทยได มีการปรับกลยุทธ ในการดํ า เนินค ดี เ พ่ือให ทันตอสถานการณการค ามนุษย                 

โดยหนวยงานบังคับใชกฎหมายไดกําหนดยุทธศาสตรการปฏิบัติงานแบบบูรณาการและเพ่ิมความ

พยายามในการสืบสวน ขยายผลเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดใหครบขบวนการตั้งแตกลุมนายหนา 

ผูนําพา ผูรับ ผูควบคุม ผูคา รวมตลอดถึงผูใชบริการหรือลูกคา และใหมีการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดให

ครบทุกตัวบทกฎหมาย โดยเฉพาะการดําเนินการยึดทรัพยผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542 รวมท้ังนํามาตรการทางดานภาษีมาบังคับใชกับโรงงาน สถาน

บริการ สถานประกอบการ  รวมท้ังนิติบุคคลและบุคคลท่ีเก่ียวของท่ีเปนนายทุนอยูเบื้องหลัง สนับสนุน

หรือมีสวนรวมในการกระทําผิดเก่ียวกับการคามนุษย ซ่ึงอาจจะยังไมมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะ

ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ประมวลกฎหมายอาญา 

หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของได ท้ังนี้ เพ่ือเปนการกดดันและลิดรอนปจจัยท่ีสนับสนุนการกระทําผิด              

แตผลการดําเนินการเรื่องยึดทรัพยกลับไดผลท่ีสวนทางกับผลการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินในสวน

ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปงบประมาณ 2557 ท่ีปรากฏวา มีเรื่องท่ีอยู

ระหวางการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบทรัพยสินเก่ียวกับการกระทําความผิดฐานคา

มนุษยท่ีไดรับรายงานจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ จํานวน 107 เรื่อง ไดดําเนินการสืบสวน รวบรวม

พยานหลักฐาน และตรวจสอบทรัพยสินแลวไมพบวาผูกระทําความผิดฐานคามนุษยมีทรัพยสินท่ีสามารถ    

http://www.google.com/
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ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินได จํานวน 50 เรื่อง ไดดําเนินการ

ยึดหรืออายัดทรัพยสิน จํานวน 1 เรื่อง มูลคาทรัพยสินประมาณ 2 ลานบาท กรณีความผิดเก่ียวกับ

การคามนุษยในลักษณะของการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี เหตุเกิดท่ีอําเภอสุไหงโก-ลก 

จังหวัดนราธิวาส ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาลแพงและศาลแพงไดมีคําสั่งใหทรัพยสินท่ี

เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานคามนุษยตกเปนของแผนดิน จํานวน 1 เรื่อง มูลคาทรัพยสินประมาณ 

30 ลานบาทกรณีเก่ียวกับการดําเนินการชวยเหลือหญิงชาวลาว  31  คน เมียนมา  2  คน ไทยใหญ  20 

คน ซ่ึงเปนเหยื่อของการกระทําความผิดฐานคามนุษยในลักษณะของการแสวงหาประโยชนจากการคา

ประเวณี เหตุเกิดท่ีอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงขอบกพรองในการบังคับใช

กฎหมายกับความผิดฐานคามนุษยและการดําเนินการกับทรัพยสินในความผิดประเภทนี้  

 

สวนที่  9  ขอเสนอแนะแนวทางการติดตามเสนทางการเงินของขบวนการคามนุษยขามชาติ  

 

แนวโนมและรูปแบบการฟอกเงินท่ีอาชญากรนํามาใชในการแปรสภาพทรัพยสินและปกปด

แหลงท่ีมาเพ่ือใหยากแกการตรวจสอบจากเจาหนาท่ีรัฐ  เปนการฟอกเงินผานสถาบันการเงินในลักษณะท่ี

เปนจํานวนเงินไมมากและฟอกเงินผานธุรกิจบังหนา เชน ธุรกิจสถานบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การ

ลงทุนในหลายรูปแบบ เพ่ือปนเงินท่ีไดจากการกระทําความผิดกับธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย และกระทําเปน

เครือขายองคกรอาชญากรรม  วิธีการฟอกเงินท่ีนิยมใชในองคกรอาชญากรรมมักกระทําผานธุรกิจบริการ

เงิน การซ้ือสินทรัพยมูลคาสูงดวยเงินสด และการใชระบบธนาคารใตดิน หรือ Underground Banking 

เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกรายงานธุรกรรมทางการเงินโดยสถาบันการเงินในระบบ อีกท้ังไมท้ิงรองรอยของ

พยานหลักฐานไวใหเจาหนาท่ีตรวจสอบได วิธีการฟอกเงินยังมีความแตกตางตามภูมิภาค ขบวนการคา

มนุษยในยุโรปมีแนวโนมเนนไปท่ีธุรกิจท่ีใชเงินสด เชน ธุรกิจบริการเงิน การซ้ือขายอสังหาริมทรัพยและ

สินคาท่ีมีมูลคาสูง ในสหรัฐอเมริกามีการใชคาสิโน การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส และการใชบริษัท

นําเขา/สงออกบังหนา เพ่ือเคลื่อนยายและฟอกเงินไดจากการคามนุษย  ในเอเชียนิยมใชระบบการโอน

เงินอยางไมเปนทางการมากกวาการโอนเงินผานธนาคาร  และขบวนการคามนุษยในแอฟริกามักใชระบบ

การธนาคารใตดินและผูสงเงินสดเพ่ือเคลื่อนยายเงินสดและซ้ืออสังหาริมทรัพย 

 

 ลักษณะของการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็กในประเทศลุม

แมน้ําโขง สวนใหญเปนการแสวงหาประโยชนทางเพศ  ธุรกิจท่ีมีความเก่ียวของ ไดแก ธุรกิจสถานบริการ 

เชน อาบอบนวด บาร รานคาราโอเกะ โรงแรม ธุรกิจรับทํางานบาน (สวนใหญเหยื่อมาจากประเทศลาว

และพมา) และสวนหนึ่งเปนการแสวงหาประโยชนจากการบังคับใชแรงงาน ในภาคธุรกิจกอสราง 

การเกษตร การประมง และการขอทาน (สวนใหญเปนชาวกัมพูชา)  โดยลักษณะของผลประโยชนท่ี

ผูกระทําความผิดโดยตรงจากความผิดฐานคามนุษยจะเปนเงินจํานวนตอครั้งไมสูงนักเม่ือเทียบกับองคกร

อาชญากรรมประเภทอ่ืน แตความผิดดังกลาวจะมีความเชื่อมโยงกับองคกรอาชญากรรมรายแรงประเภท
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อ่ืนเสมอ เชน ธุรกิจการคาประเวณี การเขาเมืองผิดกฎหมาย การคายาเสพติดและคาอาวุธ การพนัน 

การปลอมแปลงเอกสาร เปนตน   

 

ปญหาเรื่องการติดตามเสนทางการเงินและการดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการคามนุษย

พบวา แตละประเทศใชมาตรการเพ่ือปราบปรามการคามนุษยโดยมุงเนนไปท่ีตัวผูกระทําความผิดเปน

หลัก ไมไดมุงเนนไปท่ีเงิน ทรัพยสินหรือรายไดท่ีไดมาจากการกระทําความผิดและเงินทุนท่ีหมุนเวียนใน

วงจรการคามนุษย สงใหไมมีการสอบสวนเพ่ือขยายผลเพ่ือจัดการกับเงิน ทรัพยสิน รายไดและกิจกรรม

ทางการเงินท่ีเก่ียวกับขบวนการคามนุษย และคดีคามนุษยท่ีเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติก็ยิ่งพบ

ความยากลําบากในการดําเนินคดีและการสืบสวนสอบสวนคดีระหวางประเทศอีกดวย รวมท้ังมีความยาก

ในการเขาถึงและการแสวงหาพยานหลักฐาน โดยเฉพาะพยานหลักฐานจากเหยื่อการคามนุษย  ซ่ึงเม่ือ

นํามาวิเคราะหกับหลักเกณฑตามกฎหมายไทยพบวา ยังขาดกฎหมายในดานความรวมมือประเทศในการ

ดําเนินการตรวจสอบเสนทางการเงิน การยึด อายัดและการดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา

ความผิดฐานคามนุษย ประเด็นดานความรวมมือระหวางประเทศจึงเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสงผลโดยตรงตอ

การบังคับใชมาตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  

 

 เครื่องมือตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือตอตานขบวน

การคามนุษยท่ีสําคัญมี 4 ประการคือ  

1. การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและการเปดเผยขอมูลทางการเงินของ

ผูมีหนาท่ีรายงาน เปนเครื่องมือท่ีเปนประโยชนตอการติดตามรองรอยทางการเงินและวิเคราะหแนวโนม

การฟอกเงิน 

2. การสนับสนุนการสอบสวนทางการเงินโดยหนวยขาวกรองทางการเงินและ

หนวยบังคับใชกฎหมายท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  เปนหนวยงานท่ีสามารถสอบสวนเพ่ือระบุเสนทาง

การเงินและระงับการทําธุรกรรมท่ีเชื่อมโยงกับธุรกิจในขบวนการคามนุษยได  

3. กลไกดานความรวมมือระหวางประเทศในคดีท่ีไดรับการรองขอเก่ียวของกับ

ความผิดฐานคามนุษย  การฟอกเงิน และความผิดอ่ืนท่ีเชื่อมโยง  โดยเฉพาะความรวมมือในการสอบสวน 

การยึดอายัดทรัพยสิน  ริบทรัพยสิน และการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยขาวกรองทางการเงิน  

4. มาตรการระงับการทําธุรกรรม การยึดและอายัดชั่วคราว และมาตรการดาน

ทรัพยสิน ท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอเงินทุนดําเนินงานของขบวนการคามนุษย มีบทบาทตอการลด

ความสามารถในการทํากําไรของขบวนการคามนุษย และตัดเงินทุนในการประกอบอาชญากรรมครั้ง

ตอไป  

 

ดังนั้น  ขอเสนอแนะแนวทางการติดตามเสนทางการเงินของขบวนการคามนุษยและแนว

ทางการกํากับดูแลสถาบันการเงินของประเทศไทย เพ่ือปองกันการถูกใชเปนชองทางในการทําธุรกรรม
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และการฟอกเงินในขบวนการคามนุษยท่ีปรากฏนี้ จะเปนกระบวนการหลังจากมีการกระทําความผิด

เกิดข้ึน ไดแก ความผิดเก่ียวกับการคาหญิงและเด็ก ความผิดฐานคามนุษย  ความผิดฐานมีสวนรวมใน

องคกรอาชญากรรมขามชาติ และความผิดรายแรงประเภทอ่ืนซ่ึงเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอก

เงินของประเทศไทยและมีความผิดเก่ียวกับการคามนุษยรวมอยูดวย และไดมีการสืบสวนสอบสวนเพ่ือ

ขยายผลไปสูการดําเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินและการสอบสวนทางการเงินท่ีเก่ียวของกับการกระทํา

ความผิดและองคกรอาชญากรรมท่ีเก่ียวของ มีเหตุผลท่ีใชวิเคราะหสามประการคือ 

 

   ประการแรก  เห็นวาการติดตามเสนทางการเงินในขบวนการคามนุษยท่ีมีลักษณะเปน

ความผิดขามชาติ ปญหาและอุปสรรคสําคัญในการสอบสวน ดําเนินคดีและดําเนินการกับทรัพยสินใน

ความผิดฐานคามนุษยมาจากความรวมมือระหวางประเทศท่ีมีกฎหมายบัญญัติไวอยางจํากัด โดยจะเห็น

ไดวาในทุกรายงานการศึกษาเก่ียวกับการฟอกเงิน ประเด็นเรื่องความรวมมือระหวางประเทศเปนประเด็น

ปญหาท่ีสําคัญมาก  ความรวมมือระหวางประเทศจะกระทําไดตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศท้ัง

ประเทศท่ีเปนตนทาง ทางผานและปลายทางของการคามนุษย  เพ่ือรวมกันดําเนินการสืบสวน สอบสวน 

รวบรวมพยานหลักฐาน การยึดอายัดทรัพยสินไวชั่วคราว และการริบทรัพยสินโดยการใชกระบวนการ

ตามกฎหมายฟอกเงิน  ซ่ึงไมใชกระบวนการทางอาญาท้ังหมด  ประเทศไทยจึงจําเปนตองพิจารณาความ

พรอมของกฎหมายภายในท่ีรองรับกระบวนการติดตามและดําเนินการกับทรัพยสินเหลานี้ เพราะการจะ

ไดรับความชวยเหลือทางทรัพยสินจากประเทศอ่ืน ประเทศไทยตองมีมาตรการหรือบทบัญญัติในการให

ความชวยเหลือในทางเดียวกัน ในลักษณะตางตอบแทนเสียกอน  ขอเสนอแนะประเด็นนี้จะเสนอแนะ

เก่ียวกับความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินคดีฟอกเงิน  ซ่ึงครอบคลุมท้ังความผิดฐานคามนุษย

และความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวของเชื่อมโยงกับความผิดฐานคามนุษยดวย  

 

   ประการท่ีสอง   เห็นวานอกจากดานความรวมมือระหวางประเทศแลว ท่ีมาสําคัญของ

ขอมูลท่ีนําไปสูการตรวจสอบเสนทางการเงินของขบวนการคามนุษยขามชาติ ไดแก ขอมูลจากการ

รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา การท่ีกฎหมายปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินกําหนดหนาท่ีใหสถาบันการเงินมีสวนสําคัญในการปองกันการฟอกเงินโดย

ผานการรายงานธุรกรรม การจัดใหลูกคาแสดงตนและการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา นับเปน

เครื่องมือท่ีเปนประโยชนในการระบุและวิเคราะหเสนทางการเงินท่ีเก่ียวของกับขบวนการคามนุษย 

ตลอดจนผู มีสวนไดเสียและผู ท่ีเก่ียวของในขบวนการได ดังนั้น จึงเสนอใหสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินออกแนวปฏบิัติในการเฝาระวังการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย สําหรับ

สถาบันการเงิน โดยการกําหนดกลุมอาชีพเปาหมาย พ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือเฝาระวังมิใหมีการใชสถาบัน

การเงินเปนชองทางในการฟอกเงิน  ซ่ึงนอกจากจะเปนการสกัดก้ันการแปรสภาพของเงินท่ีไดจากการ

กระทําความผิดแลว ยังเปนแหลงขอมูลในการสนับสนุนการดําเนินคดีท้ังความผิดฐานคามนุษย ความผิด
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ฐานฟอกเงินและความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวของและเปนเครื่องมือตรวจสอบเสนทางการเงินในขบวนการคา

มนุษยท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศอีกดวย  

 

 ประการท่ีสาม  เพ่ือแกไขขอบกพรองของกฎหมายฟอกเงินท่ีอาจไมครอบคลุมไปถึง

รูปแบบการฟอกเงินท่ีใชระบบธนาคารใตดินซ่ึงเปนวิธีการฟอกเงินท่ีนิยมใชเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูก

ตรวจสอบธุรกรรมและเสนทางการเงินจากสถาบันการเงินในระบบ และกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันยังไม

สามารถตรวจสอบควบคุมได  จึงไดเสนอแนวทางในการตรวจสอบและปองกันการฟอกเงินโดยใชระบบ

ธนาคารใตดิน เพ่ือใหรัฐสามารถกําหนดมาตรการกฎหมายในการตรวจสอบและควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ  

 

1. ความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินการกับทรัพยสินในขบวนการคามนุษย 

 

ประเด็นเรื่องการคนและยึด 

 

 ในการติดตามเสนทางการเงินและดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับความผิดฐานคา

มนุษยในระหวางประเทศลุมแมน้ําโขง แมวาประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติความรวมมือระหวาง

ประเทศในเรื่องทางอาญา  พ.ศ. 2535  ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชหลักความชวยเหลือเฉพาะกรณีท่ีเปน

ความผิดอาญาของท้ังสองประเทศ (ประเทศผูรองขอและประเทศผูรับคํารองขอ) และใชหลักการใหความ

ชวยเหลือและสงตัวผูรายขามแดนในกรณีท่ีมีสนธิสัญญาตอกันหรือกรณีชวยเหลือตางตอบแทน อยางไรก็

ดี กฎหมายฉบับดังกลาว ไดกําหนดวิธีการใหความชวยเหลือ หรือประเภทของความชวยเหลือ โดยยึด

หลักเกณฑวิธีการดําเนินกระบวนยุติธรรมทางอาญาเปนหลักเทานั้น  ซ่ึงกระบวนการตามกฎหมายฟอก

เงิน โดยเฉพาะการยึดอายัดและการรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินนั้น เปนกระบวนการทางแพง 

อีกท้ังยังมีความจําเปนตองขอความชวยเหลือดานขอมูลโดยใชเทคโนโลยีรวมดวย จึงทําใหเม่ือมีความผิด

ฐานฟอกเงินเกิดข้ึนซ่ึงเปนความผิดอาญา แตวิธีการยึดหรืออายัดทรัพยสินชั่วคราวเปนกระบวนการทาง

แพง จึงทําใหเกิดปญหาในการใหความรวมมือระหวางประเทศในคดีฟอกเงิน 

 

   เพ่ือแกไขปญหาการขาดบทบัญญัติกฎหมายท่ีรองรับการบังคับใชเรื่องการดําเนินการ

กับทรัพยสินตามกฎหมายฟอกเงินในทางระหวางประเทศ จึงเห็นควรใหมีการเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ

ความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 เก่ียวกับกระบวนการท่ีเอ้ือตอการตรวจสอบ

และติดตามเสนทางการเงินท่ีเก่ียวกับการฟอกเงิน  แตในสวนกระบวนการฟองคดีอาญาท่ีมิใชเรื่องการ

ดําเนินการทางทรัพยสิน ยังคงสามารถนํากฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา

ท่ีมีอยูมาใชบังคับได  ประเด็นท่ีเสนอใหแกไข ไดแก เรื่องการไดรับการรองขอความชวยเหลือจาก

ตางประเทศใหคน ยึด และสงมอบสิ่งของ ซ่ึงตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 24  ใหนําบทบัญญัติแหง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวาดวยการคนมาใชบังคับโดยอนุโลม ดังนั้น จึงเห็นควรเพ่ิมเติม



106 
 

ประเด็นเรื่องความรวมมือในเรื่องการคนหรือยึดเอกสารทางการเงินจากสถาบันการเงินและนิติบุคคล ท่ี

อาจเขาขายเปนเอกสารความลับของลูกคา  ซ่ึงสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนมีหนาท่ีตองรักษา

ความลับตามกฎหมายเฉพาะของประเทศท่ีถูกรองขอ โดยการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติความรวมมือ

ระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา ฯ กําหนดให  “ในกรณีไดรับคํารองขอความชวยเหลือจากตางประเทศ

ใหคน ยึด และสงมอบสิ่งของตามมาตรา 23  แหงพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่อง

ทางอาญา พ.ศ. 2535 หากคํารองขอดังกลาวเปนเรื่องเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และเปนการคนหรือยึดเพ่ือตรวจพบเอกสาร

ทางการเงินหรือเอกสารอันเปนความลับของลูกคาของสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนหรือผูอ่ืนท่ี

เก่ียวของ ใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542           

อันเก่ียวกับการคนหรือยึดมาใชบังคับโดยอนุโลม”  

  

 ประเด็นเรื่องอํานาจในการตรวจสอบและจัดสงขอมูลทางการเงิน  

 

  ในกรณีท่ีคํารองขอเปนเรื่องท่ีกระทบถึงความลับของลูกคาสถาบันการเงิน ควรบัญญัติ

ใหเปนอํานาจของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ซ่ึงเปนหนวยขาวกรองทางการเงินและ

เปนหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง มีอํานาจหนาท่ีในการขอและใหความชวยเหลือ รวมถึงแลกเปลี่ยน

ขอมูล ขาวสารท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงินและมีอํานาจในการไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาว เปนผูพิจารณาและ

ดําเนินการตามคํารองขอ เพราะปจจุบันกฎหมายกําหนดใหอํานาจในการพิจารณาดังกลาวอยู ท่ี               

ผูประสานงานกลางคือสํานักงานอัยการสูงสุด  จึงทําใหเกิดปญหาในการพิจารณาใหความชวยเหลือ  

ดังนั้น ควรกําหนดใหผูประสานงานกลางสงคํารองขอมายังหนวยงานท่ีรับผิดชอบเปนผูพิจารณาโดยตรง 

เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการบังคับใชกฎหมายมากกวา โดยเฉพาะความรวมมือในการติดตาม

ทรัพยสินและดําเนินคดีในคดีฟอกเงิน เอกสารหรือบันทึกการเงิน เปนพยานหลักฐานท่ีมีความสําคัญมาก 

ซ่ึงโดยหลักท่ัวไป กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ัวโลกตางกําหนดใหหนวยขาว

กรองทางการเงิน มีอํานาจในการไดมาซ่ึงบัญชีหรือบันทึกทางการเงินของลูกคาสถาบันการเงินเพ่ือ

ตรวจสอบหรือสืบสวน ดังนั้น กรณีหากมีคํารองขอจากตางประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยจัดสงเอกสารหรือ

บันทึกดานการเงินของลูกคาสถาบันการเงิน ผูประสานงานกลางอาจสงเรื่องใหสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือพิจารณาดําเนินการ  เนื่องจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ใหอํานาจสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการเขาถึงเอกสาร

การเงินหรือบัญชีลูกคาสถาบันการเงิน โดยไมถือวาขัดตอกฎหมายวาดวยการรักษาความลับของลูกคา

สถาบันการเงิน  อีกท้ังดวยสภาพการเปนสมาชิกกลุมหนวยขาวกรองทางการเงินระหวางประเทศ  

Egmont Group ทําใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีพันธกรณีในการแลกเปลี่ยนขอมูล

เพ่ือปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
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   ดังนั้น เพ่ือสรางกระบวนการใหเรื่องไดท่ีรับการรองขอไดรับการชวยเหลือโดยหนวยงาน

ท่ีมีอํานาจหนาท่ีอยางรวดเร็ว เปนการลดข้ันตอน ทําใหการชวยเหลือตรงกับความตองการและรวดเร็ว

กวาการประสานผานผูประสานงานกลาง ควรเพ่ิมเติมอํานาจดังกลาวนี้ โดยการแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535 กําหนดให “กรณีคํารองขอ

ความชวยเหลือจากประเทศผูรองขอเก่ียวเนื่องกับคดีฟอกเงิน ในเรื่องการขอใหจัดสงเอกสารทางการเงิน

ของลูกคาของผูมีหนาท่ีรายงานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542              

ใหผูประสานงานกลางสงคํารองขอใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการ

ประสานงานโดยตรงกับประเทศท่ีรองขอ และเม่ือสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ดําเนินการตามคํารองขอเสร็จสิ้นแลว  ใหสงรายงานการดําเนินการใหผูประสานงานกลาง” 

      

ประเด็นเรื่องการดําเนินการกับทรัพยสิน  

 

 ประเทศไทยไมมีบทบัญญัติเก่ียวกับการแบงเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการริบ

ทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด  เนื่องจากพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศทาง

อาญา พ .ศ .  2535  มาตรา 32-35 กําหนดกระบวนการใหความชวยเหลือเก่ียวกับการยึดอายัดทรัพยสิน

ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดอาญาซ่ึงไมไดเจาะจงวาเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับความผิดทางอาญาท่ีเปน

การฟอกเงิน  และในตอนทายระบุวาทรัพยสินท่ีศาลไทยใหความรวมมือในการพิพากษาใหริบนี้ จะตก

เปนของแผนดินไทย  ไมมีนโยบายหรือกฎหมายกําหนดใหสงคืนประเทศท่ีรองขอแตอยางใด จะเห็นวา 

มาตรการการใหความชวยเหลือในการริบทรัพยตามคํารองขอของตางประเทศ ยังมีความเหลื่อมล้ําและไม

เปนธรรมดานผลประโยชนระหวางประเทศ  โดยเฉพาะทรัพยสินท่ีริบตามคํารองขอนั้นเปนทรัพยสินท่ีมา

จากการฟอกเงิน ท้ังท่ีเปนความผิดเก่ียวกับการคามนุษยและความผิดอ่ืน เนื่องจากรูปแบบของการ

กระทําความผิดฐานฟอกเงินท่ีเปนกระบวนการขามชาตินั้น ผูกระทําความผิดอาจลงมือกระทําความผิด

ซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชนอันเปนเงินผิดกฎหมายจํานวนมหาศาลจากประเทศใดประเทศหนึ่ง ทําให

ประเทศนั้นเกิดความเสียหายดานเศรษฐกิจอยางมาก   และตอมาผูกระทําความผิดดําเนินการเคลื่อนยาย

เงินโดยวิธีการฟอกเงิน โดยทําดวยวิธีการใดๆ ใหเงินท้ังหมดมาอยูในอีกประเทศหนึ่ง  เพ่ือผูกระทํา

ความผิดจะไดใชเงินนั้นในประเทศนั้นอยางถูกกฎหมาย หรือสงตอไปยังประเทศอ่ืนและใชในประเทศอ่ืน

ตอไป   

 

  จึงเห็นวา ควรพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศทาง

อาญา พ .ศ . 2535  โดยมีสาระสําคัญในการสงคืนทรัพยสินท่ีริบใหตามคํารองขอ กรณีท่ีประเทศผูรองขอ

พิสูจนไดวา ทรัพยสินท่ีขอใหริบนั้น เปนทรัพยสินของประเทศผูรองขอ และการท่ีประเทศไทยสงคืน

ทรัพยสินดังกลาว  ไมเปนการปฏิบัติท่ีทําใหประเทศไทยสูญเสียผลประโยชนของชาติในทางสุจริตแต

อยางใด แตจะตองกําหนดใหประเทศเจาของทรัพยสินรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการชวยเหลือ
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ตางๆ โดยอาจทําความตกลงกอนดําเนินการใหความชวยเหลือ  ซ่ึงหากดําเนินการตามหลักการนี้ จะทํา

ใหเกิดความเปนธรรมในการรักษาผลประโยชนระหวางประเทศท้ังสองและจะกอใหเกิดความสัมพันธอันดี

ระหวางกันตอไป   

 

  จากขอเสนอแนะใน 3 ประเด็นขางตนเปนแนวทางแกไขปญหาการติดตามเสนทางการเงินใน

ความผิดเก่ียวกับการฟอกเงินระหวางประเทศในระยะสั้น อยางไรก็ดี กฎหมายท่ีกําหนดหลักเกณฑใน

การใหความชวยเหลือระหวางประเทศในคดีอาญามีเพียงฉบับเดียว ไดแก พระราชบัญญัติความรวมมือ

ระหวางประเทศทางอาญา พ  .ศ  .  2535  ซ่ึงมิไดระบุถึงเง่ือนไขในการชวยเหลือเรื่องการดําเนินการทาง

ทรัพยสินในความผิดฐานฟอกเงิน ซ่ึงมีหลักการท่ีแตกตางจากหลักการท่ัวไปเรื่องการริบทรัพยทางอาญา 

ดังนั้น แนวทางในระยะยาว เห็นวาควรจัดทํารางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในความผิด

เก่ียวกับการฟอกเงิน พ.ศ. ....  โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับความรวมมือระหวางประเทศในการดําเนินคดี

ฟอกเงินและการดําเนินการกับทรัพยสิน ดังนี้  

- นิยามคําวา “ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด” หมายถึง ทรัพยสินท่ี

เก่ียวกับการกระทําความผิดตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ    .ศ .

2542 

- การดําเนินการตอทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด  กําหนดใหในกรณีท่ีมีคํา

รองขอจากรัฐตางประเทศเก่ียวกับการดําเนินการตอทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

ท้ังนี้ โดยไมคํานึงถึงความผิดมูลฐานอันเปนท่ีมาของความผิดฐานฟอกเงินท่ีเกิดข้ึนในคํารองขอรัฐ

ตางประเทศ แตพิจารณาจากความผิดฐานฟอกเงินท่ีเปนความผิดปลายเหตุ ประเทศไทยอาจพิจารณาให

ความชวยเหลือ ดังนี้   

1) การตรวจสอบเสนทางการเงินหรือทรัพยสิน เพ่ือระบุทรัพยสินท่ีเก่ียวกับ

การกระทําความผิดตามคํารองขอ   

2) ดําเนินกระบวนการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ  .ศ  .  2542 เพ่ือยึดหรืออายัดชั่วคราว หรือรองขอใหทรัพยสินท่ีเก่ียวกับ

การกระ ทํ าคว ามผิ ดตาม คําร อ งขอตก เป นของแผนดิ น  โ ดยขอ

พยานหลักฐานเพ่ืออางถึงการกระทําความผิดตามคํารองขอจากประเทศท่ี

รองขอเพ่ือดําเนินการดังกลาว (ในกรณีท่ีมีกระบวนการทางศาล ตอง

นําเสนอพยานหลักฐานตอศาลตามหลักกระบวนยุติธรรมของไทย)  

3) ในกรณีท่ีประเทศผูรองขอพิสูจนไดวา ทรัพยสินท่ีขอใหริบนั้น เปนทรัพยสิน

ของประเทศผูรองขอ ใหดําเนินการสงคืนทรัพยสินท่ีริบใหตามคํารองขอ  

       ท้ังนี้  เพ่ือใหความรวมมือระหวางประเทศ ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม

ตอความผิดเก่ียวกับการฟอกเงินบรรลุผล   ประเทศไทยควรกําหนดความผิดมูลฐานใหมากท่ีสุด เพ่ือท่ีจะ

ลดปญหาในเรื่องการไมสามารถใหความรวมมือเนื่องจากขัดกับหลัก Dual Criminality 
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2. แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวังการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย สําหรับสถาบันการเงิน 

 

 ในดานการกํากับดูแลสถาบันการเงิน สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินควรจัดทํา

แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวังการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย สําหรับสถาบันการเงิน เพ่ือให

สถาบันการเงินทุกแหงใชเปนแนวทางในการตรวจสอบและเฝาระวังการกระทําความผิดฐานคามนุษยและ

เพ่ือปองกันมิใหสถาบันการเงินถูกขบวนการคามนุษยใชเปนชองทางในการฟอกเงิน โดยมีสาระสําคัญใน

ขอตอไปนี้  

 

 กําหนดบทนิยาม 

   ความผิดเก่ียวกับการคามนุษย หมายถึง ความผิดตามกฎหมายปองกันและปราบปราม

การคามนุษยและความผิดอ่ืนท่ีเก่ียวของสัมพันธกับความผิดเก่ียวกับการคามนุษย ซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา หมายถึง การขยายขอบขายของ

ขอมูลเก่ียวกับลูกคาใหเพ่ิมมากข้ึนในเชิงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา ท้ังนี้ เปนไป

ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา พ.ศ. 2556 

    ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย หมายความวา ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําข้ึน

เพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมท่ีเก่ียวของหรืออาจเก่ียวของ

กับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ท้ังนี้ ไมวาจะเปนการทํา

ธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกลาวดวย 

   การตรวจสอบเฝาระวังอยางเขมขน หมายถึง การตรวจสอบการทําธุรกรรม การ

ตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย อยางเขมขนตอ

กลุมบุคคลท่ีมีความเสี่ยงกับการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษย  ไมวาจะเปนความเสี่ยงดานอาชีพ 

หรือความเสี่ยงดานพ้ืนท่ี  

 

 กําหนดประเภทความผิด 

 สถาบันการเงินจะตองตรวจสอบเฝาระวังอยางเขมขนตอการกระทําความผิดเก่ียวกับ

การคามนุษย  โดยตองตระหนักวาความผิดฐานคามนุษย อาจมีหลายความผิดมูลฐานท่ีเก่ียวของ ไมวาจะ

เปนความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเก่ียวกับการเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพา

ไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็ก เพ่ือสนองความใครของผูอ่ืนและความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว หรือ

ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี เฉพาะท่ีเก่ียวกับการเปนธุระ

จัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพ่ือใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี หรือความผิดเก่ียวกับการเปนเจาของ

กิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี หรือเปนผู

ควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี  หรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมาย



110 
 

วาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทํา

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  หรือความผิดตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกร

อาชญากรรมขามชาติ หรือความผิดเก่ียวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เปนตน  

 

 กําหนดกลุมอาชีพท่ีมีความเส่ียง  

   สถาบันการเงินจะตองดําเนินการการตรวจสอบเฝาระวังอยางเขมขนในการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับการคามนุษยผานบทบาทและหนาท่ีของสถาบันการเงินตามกฎหมายปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน โดยกลุมเปาหมายท่ีตองเฝาระวังเปนพิเศษ ไดแก บุคคล กลุมบุคคล นิติบุคคล 

(ท้ังท่ีเปนบุคคลสัญชาติไทยและตางประเทศ) ท่ีปรากฏขอมูลดานอาชีพท่ีมีความเสี่ยงสูงตามประกาศ

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง แนวทางการกําหนดปจจัยเพ่ือพิจารณาความเสี่ยง

ของลูกคาเก่ียวกับอาชีพ และอาชีพในภาคธุรกิจท่ีตองเฝาระวังเพ่ิมเติมเปนพิเศษตามท่ีปรากฏในแนว

ปฏิบัตินี้  

 

 กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมาย/พ้ืนท่ีเส่ียง 

  พ้ืนท่ีเปาหมายหรือพ้ืนท่ีเสี่ยงของการกระทําความผิดเก่ียวกับการคามนุษยขามชาติ

และการฟอกเงินท่ีตองตรวจสอบเฝาระวังอยางเขมขน ไดแก จังหวัดท่ีมีชายแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน 

31 จังหวัด ไดแก เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 

ชุมพร ระนอง พะเยา นาน อุตรดิตถ พิษณุโลก หนองคาย บึงกาฬ เลย นครพนม มุกดาหาร 

อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร บุรีรัมย สระแกว จันทบุรี ตราด สงขลา นราธิวาส ยะลา 

สตูล 

 

แนวทางการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

  การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ใหสถาบันการเงินท่ีมีสาขาดําเนินการอยูใน

พ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการคามนุษยใน 31 จังหวัด  พิจารณาการทําธุรกรรมของกลุมเปาหมายท่ีตองเฝา

ระวังการกระทําความผิดเปนพิเศษท่ีมีขอมูลปรากฏวาเปนอาชีพท่ีมีความเสี่ยงสูงตามประกาศสํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง แนวทางการกําหนดปจจัยเพ่ือพิจารณาความเสี่ยงของลูกคา

เก่ียวกับอาชีพ ซ่ึงตามประกาศดังกลาวอาชีพท่ีมีความเก่ียวของโดยตรงกับความผิดฐานคามนุษย ไดแก 

อาชีพประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ อาชีพท่ีเก่ียวของกับขบวนการนําพา

เหยื่อท้ังในประเทศและประเทศเพ่ือนบาน ไดแก อาชีพบริษัทหรือนายหนาจัดหางาน ซ่ึงเก่ียวของกับการ

รับคนเขามาทํางานจากตางประเทศหรือสงคนไปทํางานในตางประเทศ และอาชีพธุรกิจนําเท่ียว บริษัท

ทัวร สวนอาชีพท่ีเปนชองทางในการฟอกเงินโดยเฉพาะพ้ืนท่ีบริเวณชายได ไดแก อาชีพรับแลกเปลี่ยน

เงินตราท้ังนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา อาชีพท่ีใหบริการโอนและรับโอนมูลคาเงินท้ังภายในประเทศและ

ขามประเทศซ่ึงไมใชสถาบันการเงิน นอกจากนั้น ตองพิจารณาเพ่ิมเติมถึงภาคธุรกิจท่ีตองเฝาระวังเปน
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พิเศษ เชน ภาคบันเทิง ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ ภาคเหมืองแร ภาคการประมง ธุรกิจโรงแรม 

ภัตตาคาร รานอาหาร  ธุรกิจกอสราง ธุรกิจโรงงานสิ่งทอ ธุรกิจคาปลีก ภาคการทําเหมืองแรและการ

ประมง  ใหสถาบันการเงินใชดุลพินิจอยางเขมขนเพ่ือพิจารณาวาการทําธุรกรรมดังกลาวเปนธุรกรรมท่ี

เขาขายเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม หากเขาขายใหรายงานเปนธุรกรรมสงสัยและรายงาน

อยางมีคุณภาพตอสํานักงาน ปปง.    

 

การตรวจสอบเพ่ือรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

   หลังจากท่ีพบเบื้องตนวา ลูกคามีการทําธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวของกับความผิดเก่ียวกับ

การคามนุษย  ผูสถาบันการเงินตองกําหนดกระบวนการใหบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา  สามารถตรวจสอบและแสวงหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับลูกคาอยางกวางขวาง  ไม

จําเปนตองตรวจสอบเฉพาะขอมูลการดําเนินความสัมพันธกับผูมีหนาท่ีรายงานเทานั้น อาจพ่ึงพาขอมูล

สาธารณะอ่ืนหรือขอมูลจากสถาบันการเงินอ่ืนๆ ท่ีสามารถใหขอมูลได ท้ังนี้ แนวทางในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง อาจพิจารณาตรวจสอบขอมูลการเสนทางการโอนเงิน ตัวอยางเชน 

- ตรวจสอบขอมูลผูท่ีทําธุรกรรมกับลูกคาในยอดจํานวนเงินมูลคาสูง วา

ผูทําธุรกรรมดังกลาวอยูในพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเสี่ยงตอการกระทําความผิดฐานคามนุษยหรือไม 

เชน อยูในกลุมประเทศท่ีถูกจัดอันดับใหอยูในบัญชีกลุมท่ี 3 (Tier 3) ตาม Trafficking in Persons 

Report 2015 หรือ TIP Report  หรือไม  

- ตรวจสอบขอมูลการทําธุรกรรมของลูกคาวา มีการโอนเงินไปยังบัญชีท่ี

อยูในพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงสูงตอการกระทําความผิดฐานคามนุษยหรือไม    

- ตรวจสอบขอมูลการทําธุรกรรมของลูกคาวา มีการถอนและเบิกเงินสด

ระหวางบัญชีในจํานวนหลายครั้งจนผิดปกติในสาขาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติหรือไม  

- ตรวจสอบการทําธุรกรรมหลายทอดของลูกคาและผูท่ีทําธุรกรรมกับ

ลูกคา โดยเฉพาะเม่ือพบวา มีการโอนมูลคาเงินจํานวนมากถึงลูกคาและลูกคาโอนตอไปยังบุคคล  /นิติ

บุคคลอ่ืนในจํานวนท่ีใกลเคียงกัน และบัญชีปลายทางไดถอนเงินออกไป ณ พ้ืนท่ี/ประเทศท่ีมีความเสี่ยง

ตอการกระทําความผิดฐานคามนุษยหรือไม    

 

  ขอพิจารณาเพ่ิมเติมในการสงรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

   การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  นอกจากการรายงานเนื่องจากพบวาเปน

ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ 

หรือเปนธุรกรรมท่ีเก่ียวของหรืออาจเก่ียวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย  ยังหมายรวมถึงกรณีการรายงานเรื่องตอไปนี้ดวย 
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-  เม่ือพบวา พฤติการณในการขอสรางความสัมพันธทางธุรกิจของลูกคา 

มีความผิดปกติอันอาจเก่ียวของกับหลักการเบื้องตนของการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและมีผล

การประเมินความเสี่ยงในระดับสูงถึงข้ันท่ีผู มีหนาท่ีรายงานธุรกรรมพิจารณาปฏิเสธการสราง

ความสัมพันธและเห็นควรแจงตอสํานักงาน ปปง.  

- เม่ือตรวจสอบในข้ันตอนการระบุตัวตน หรือข้ันตอนการบริหารความ

เสี่ยงอยางตอเนื่อง พบวา ลูกคาหรือบุคคลท่ีทําธุรกรรมแบบครั้งคราว มีขอมูลตรงกับรายชื่อท่ีกฎหมาย

กําหนดใหตรวจสอบ 

- เม่ือตรวจสอบในข้ันตอนการตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ

การทําธุรกรรมหรือการดําเนินความสัมพันธ พบวา ลูกคามีความเคลื่อนไหวท่ีผิดปกติมากและอาจ

เก่ียวของกับพฤติการณตามหลักการเบื้องตนของการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย นอกจากผูมี

หนาท่ีรายงานธุรกรรมจะปรับปรุงความเสี่ยงของลูกคาไปสูระดับสูงหรือพิจารณายุติความสัมพันธแลว 

อาจพิจารณารายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงานไดดวย 

 

  การกําหนดข้ันตอนการกล่ันกรองกอนสงรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

   ใหสถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวทางในการรางานธุรกรรมและธุรกรรม

ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามแนวปฏิบัติของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกําหนดข้ันตอน

ในการตรวจสอบและตรวจอีกครั้งเพ่ือใหม่ันใจวาเปนพฤติการณท่ีนาจะเขาขายการรายงานตอสํานักงาน 

ปปง. โดยเฉพาะอยางยิ่งในความผิดท่ีเก่ียวกับการคามนุษยในกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงตาม

แนวปฏิบัตินี้ โดยตองกําหนดหลักการในการตรวจสอบขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือยืนยันวามีเหตุอันควรสงสัย

เพียงพอท่ีจะรายงาน กลาวคือ ในการพิจารณาวาจะสงรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ผูมีหนาท่ี

รายงานควรมีข้ันตอนในการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมและผูทําธุรกรรม ซ่ึงอยางนอย ผูมี

หนาท่ีรายงานควรมีรายงานขอเท็จจริงอันเปนเหจุผลประกอบการพิจารณาวา เหตุจึงทําใหเชื่อวาธุรกรรม

ดังกลาวเปนไปธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยท่ีตองถูกรายงาน และเพ่ือใหการรายงานธุรกรรมเปนรายงาน

ธุรกรรมท่ีมีคุณภาพและมีประโยชนตอการสอบสวนติดตามเสนทางการเงินและตรวจสอบการฟอกเงิน  

สถาบันการเงินตองกําหนดใหผูบริหารท่ีมีอํานาจซ่ึงอาจมอบอํานาจชวงหรือไมก็ตาม เปนผูอนุมัติการสง

รายงานธุรกรรมและขอมูลการรายงานธุรกรรม  รวมถึงอนุมัติขอเท็จจริงท่ีระบุในรายงานดวย   

 

 กําหนดแนวทางการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาท่ีมีความเส่ียงสูง  

   ในการตรวจสอบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา สถาบันการเงินตองพิจารณาจากปจจัยดาน

อาชีพตามประกาศสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเรื่อง แนวทางการกําหนดปจจัยเพ่ือ

พิจารณาความเสี่ยงของลูกคาเก่ียวกับอาชีพ สถาบันการเงินตองตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับลูกคาเพ่ือทราบ

วาลูกคาแตละรายมีปจจัยความเสี่ยงในระดับสูงหรือไม  โดยตองทราบขอมูลเก่ียวกับอาชีพอันเปน

แหลงท่ีมาของเงินหรือรายไดของลูกคา ในกรณีท่ีสถาบันการเงินพบวาลูกคาประกอบอาชีพท่ีกําหนดไวใน
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ประกาศฯ อาจพิจารณาไดวาลูกคาดังกลาวมีปจจัยความเสี่ยงระดับสูงอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ 

สถาบันการเงินอาจพิจารณาปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับ

ลูกคาและรายงานเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยก็ได ถือเปนการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ

ภายในองคกรของสถาบันการเงิน  

   ท้ังนี้ การดําเนินธุรกรรมของสถาบันการเงินตามแนวปฏิบัตินี้ สถาบันการเงินจะตอง

ดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงสําหรับกลุมลูกคาท่ีมีความเสี่ยงสูงคือ การเพ่ิมระดับ

ความเขมขนในข้ันตอนตางๆ ตั้งแตข้ันตอนการระบุตัวตน ข้ันตอนการบริหารความเสี่ยง ข้ันตอนการ

ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรม จนถึงข้ันตอนการทบทวนขอมูลของลูกคา โดยให

สถาบันการเงินตองกําหนดนโยบายหรือมาตรการหรือหลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา พ.ศ. 2556 และ

ประกาศท่ีเก่ียวของ   

  

   การตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงินของลูกคาท่ีมีความเส่ียงสูง   

    ในการกําหนดมาตรการสําหรับข้ันตอนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การ

ทําธุรกรรมหรือการดําเนินความสัมพันธอยางเขมขนกับลูกคาท่ีเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงเก่ียวกับความผิด

ฐานคามนุษย  สถาบันการเงินตองกําหนดวิธีการหรือลักษณะการตรวจสอบท่ีชัดเจนและมีความเขมขน

กวาการมาตรการตรวจสอบสําหรับลูกคาท่ีมีความเสี่ยงต่ํากวา โดยตองคํานึงถึงรูปแบบหรือลักษณะของ

ความสัมพันธทางธุรกิจของลูกคากับสถาบันการเงินดวย ซ่ึงอยางนอยควรพิจาณาถึงแนวทางดังตอไปนี้ 

โดยอาจพิจารณาดําเนินการทุกขอหรือเลือกเฉพาะขอท่ีเหมาะสมกับรูปแบบความสัมพันธทางธุรกิจท่ี

สามารถดําเนินการไดจริง  

1) การกําหนดระบบการกลั่นกรอง ตรวจสอบและตรวจทานขอมูลท่ีเขมขน

กวาลูกคากลุมอ่ืน หรือ 

2) การกําหนดระยะเวลาในการทบทวนขอมูลท่ีสั้นหรือถ่ีกวาลูกคากลุมอ่ืน 

หรือ 

3) การกําหนดระบบการอนุมัติรายงานการสรุปผลวิเคราะห ขอเท็จจริง หรือ

การประเมินผลขอมูล ท่ีเขมขนหรือซับซอนกวาลูกคากลุมอ่ืน และ

กําหนดใหผูบริหารระดับสูงท่ีมีอํานาจ เปนผูอนุมัติผลลัพธสําหรับลูกคา

กลุมนี้เสมอ หรือ 

4) การตรวจสอบและทบทวนขอมูลการระบุตัวตนท่ีเขมขนกวาลูกคากลุมอ่ืน 

โดยเฉพาะ ในเรื่องแหลงรายได ท่ีมาของเงินและทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับ

การดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจระหวางลูกคากับสถาบันการเงิน เรื่อง

ผูรับประโยชนท่ีแทจริงของลูกคา และกรณีท่ีลูกคามีความเสี่ยงสูง
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เนื่องมาจากการมีสถานภาพทางการเมือง ควรตรวจสอบการพนสภาพ

หรือการคงอยูของสถานภาพทางการเมืองของลูกคา  

 

3. การตรวจสอบปองกันการใชระบบธนาคารใตดิน  

  

 ในกรณีการฟอกเงินโดยใชระบบธนาคารใตดิน  แนนอนวาจะตองมีการนําตราสารทางการเงิน

ออกไปนอกประเทศเพ่ือไปเรียกใหชําระเงินปลายทางใหไดเสียกอน และธนาคารใตดินปลายทางจะตอง

รับภาระในการออกเงินชําระแกผูถือตราสารเสียกอน แลวจึงจะไดรับการชําระเงินท่ีตนเองไดเสียไป โดย

วิธีการชําระเงิน อาจเปนการสงเงินไปใหธนาคารใตดินปลายทางในภายหลัง (ซ่ึงอาจเปนรานแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศ หรือธุรกิจในลักษณะเดียวกัน) โดยใชวิธีโอนเงินผานธนาคารพาณิชยหรือวิธีการนํา

เงินตราออกนอกประเทศอ่ืนๆ ท่ีถูกตองตามกฎหมายและนําไปเขาบัญชีของธนาคารใตดินปลายทาง

โดยตรง  หรือใชวิธีใหมีการหักกลบลบหนี้โดยสรางการทําธุรกรรมเก่ียวกับการชําระราคาในสิ่งอ่ืนท่ีไมใช

การโอนเงินผานธนาคารพาณิชย เชน มีการสงสินคาท่ีมีมูลคาเทากับมูลคาของจํานวนเงินท่ีธนาคารใตดิน

ปลายทางท่ีไดจายไป เชน ทองคํา ฯลฯ  หรือทําธุรกรรมเก่ียวกับการซ้ือขายสินคาแตมีการตบแตงบัญชี

ใหผิดจากความเปนจริงเพ่ือไปหักกลบลบหนี้เกาท่ีมีอยูเดิม   

 

 ปญหาของประเทศไทยคือกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันเก่ียวกับการควบคุมการเคลื่อนยายเงินตรา

คือ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469   

สามารถบังคับไดเพียงธุรกรรมเงินสดหรือเงินตราหรือหลักทรัพยท่ีใชในการชําระหนี้ไดตามกฎหมาย

เทานั้น และแมควบคุมการทําธุรกรรมเก่ียวกับการซ้ือขายแลกเปลี่ยนเงินตราในสถาบันการเงินตางๆ ได 

แตก็ไมมีมาตรการท่ีบังคับหรือจัดการเงินตราหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวกับกระบวนการนําเงินตราออกนอก

ประเทศอยางผิดกฎหมายได  สวนมาตรการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 เปนมาตรการท่ีสามารถเขาไปควบคุมมิใหมีการธุรกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวของกับการฟอก

เงินในสถาบันการเงิน โดยมาตรการตามพระราชบัญญัตินี้ไดแก การเรียกใหสถาบันการเงินท่ีมีความนา

สงสัยวาจะกระทําการฟอกเงินหรือเก่ียวของกับการฟอกเงินมาสอบถามเพ่ือตรวจสอบวาธุรกรรมท่ี

กระทําในสถาบันการเงินแตละรายการเก่ียวของกับการฟอกเงินหรือไม มาตรการในการเรียกใหสถาบัน

การเงินระงับการทําธุรกรรมท่ีเปนการฟอกเงินตามมาตรา 34 และมาตรการในการบังคับเอากับทรัพยสิน

ทางแพง ซ่ึงไดแก การยึดอายัดและริบทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําผิด  แตการใชระบบธนาคารใตดิน

เปนรูปแบบของการเคลื่อนยายเงินระหวางประเทศท่ีหลีกเลี่ยงการรายงานธุรกรรมทางการเงินในตัวเอง

อยูแลวเพราะไมไดกระทําผานสถาบันการเงินในระบบ และก็ไมใชการขนเงินตราขามประเทศในอันท่ีจะ

เปนของท่ีสามารถตรวจสอบได ณ ดานศุลกากร  
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  วิธีปองกันการใชระบบธนาคารใตดินในการฟอกเงิน จึงมุงเนนการใชมาตรการควบคุมการ

ลักลอบนําเงินตราออกนอกประเทศ ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

พ.ศ. 2485   มาตรา 8 ทวิ ท่ีกําหนดใหเงินตราเปน “ของ” ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469   

โดยการสงหรือนํา หรือพยายามสงหรือนํา หรือชวยเหลือหรือเก่ียวของดวยประการใด 0ๆ  ในการสงหรือนํา

เงินตรา เงินตราตางประเทศ ธนาคารบัตรตางประเทศ หรือหลักทรัพยไมวาของไทยหรือตางประเทศ

ออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย โดยฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือ

คําสั่งท่ีออกตามความในมาตรานี้ ไมวาจะกระทําดวยวิธีใด ๆ ใหถือวาเปนการสงหรือนําของตองจํากัด

ออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทยอันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และใหนําบท

กฎหมายวาดวยศุลกากรและอํานาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายวาดวยการนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีวา

ดวยการตรวจของและปองกันลักลอบหนีศุลกากร การตรวจคน การยึดและริบของ หรือการจับกุม

ผูกระทําผิด การแสดงเท็จ และการฟองรองมาใชบังคับแกการกระทําดังกลาวรวมท้ังบุคคลและสิ่งของท่ี

เก่ียวของ แตอยางไรก็ดี มาตรา 8 ทวิ ยังไมครอบคลุมไปถึงตราสารทางการเงินในรูปแบบตางๆ ทําให

เจาหนาท่ีศุลกากรมีอํานาจในการตรวจและยึดเฉพาะเงินตราท่ีผูถือไมสําแดงตอเจาหนาท่ีศุลกากรตาม

กฎหมาย นอกจากนั้น เจาหนาท่ีศุลกากรยังไมมีอํานาจสืบสวนเงินตราท่ีเจาของทําการสําแดงตาม

กระบวนการของกฎหมายอยางถูกตอง ดังนั้น หากพบบุคคลท่ีถือเงินตรามาเปนจํานวนมากทําการสําแดง

ตอเจาหนาท่ีศุลกากรตามหลักเกณฑ เจาหนาท่ีศุลกากรก็ไมมีอํานาจตามกฎหมาย ในการกักตัวหรือยึด

เงินตราดังกลาวไวชั่วคราวแตประการใด   

   

  จึงมีขอเสนอแนะแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

- แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 บทบัญญัติ

กําหนดให  “ตราสารทางการเงิน” เปนของตามกฎหมายวาดวยศุลกากรและออกประกาศ

กระทรวงการคลังกําหนดวงเงินในการถือตราสารทางการเงินเขามาในราชอาณาจักรไทยและออกนอก

ราชอาณาจักรไทย เชนเดียวกับการกําหนดวงเงินของเงินตรา   

- แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469    กําหนดใหเจาหนาท่ีศุลกากรมี

อํานาจในการสอบถาม ขอขอมูล และตรวจสอบเบื้องตน เก่ียวกับการถือเงินตราหรือตราสารทางการเงิน

เขาหรือออกนอกประเทศ เพ่ือวัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินได และมีอํานาจใน

การกักเงินตราหรือตราสารทางการเงินท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเก่ียวของกับการฟอกเงินและแจงให

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบเพ่ือสงเจาหนาท่ีมาดําเนินการตรวจสอบอยางเรงดวน

ตอไป   

- แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2452 ให

พนักงานเจาหนาท่ีศุลกากรผูใดไดรับแจงรายการเก่ียวกับการนําเงินตราตามกฎหมายควบคุมการ

แลกเปลี่ยนเงิน เขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร อันมีมูลคาเกินกวาท่ีคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินกําหนด ใหพนักงานเจาหนาท่ีศุลกากรดังกลาวรวบรวมขอมูลและจัดสงขอมูลท่ี
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ไดรับแจงนั้นไปยังสํานักงาน ปปง. โดยสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะตองมีการเก็บ

บันทึกขอมูลท่ีไดรับการรายงานจากเจาหนาท่ีศุลกากร และในกรณีท่ีพบเหตุอันควรสงสัยวาการถือ

เงินตราหรือตราสารทางการเงินผานแดนท่ีเก่ียวของหรืออาจเก่ียวของกับการฟอกเงิน ใหดําเนินการ

สืบสวนสอบสวนขยายผลเพ่ือดําเนินคดีและติดตามเสนทางการเงินตามอํานาจหนาท่ีตอไป  
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แนวโนมป 2558 ,2558. 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน . ยุทธศาสตรชาติดานการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน

และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2553-2558. 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน . รายงานประจําป 2557 . www.amlo.go.th.   

สํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสํานักเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร . การกาวสูประชาคมอาเซียน.

กรุงเทพฯ: สํานักการพิมพ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2555. 

สุชาดา ทวีสิทธิ์ . http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/newsletter/index.php/2012-11-08-03-49-

15/mnu-vol33-no4/86-vol33-no3/99-vol33-no3-03.html , 2556. 
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