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บทคดัย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาเก่ียวกบับทบญัญติัของกฎหมายมาตรา56/1 ตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 เห็นไดว้า่การก าหนดอตัราโทษตามมาตรา
ดงักล่าวยงัไม่เหมาะสมกบัสภาพปัญหาในปัจจุบนัของสังคมไทย มีขอ้ยกเวน้ความผิดให้แก่บุพการีท่ีได้
กระท าความผิดต่อเด็กโดยอา้งเหตุความยากจนต่อศาล เพื่อให้ศาลไม่ลงโทษบุพการีในการกระท าความผิด 
ท าใหเ้กิดช่องวา่งของกฎหมาย เกิดความเหล่ือมล ้าทางสังคม 
 ขณะเดียวกนั จากการศึกษาบทบญัญติัของกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศฝร่ังเศส ไดก้ าหนด
บทลงโทษส าหรับความผิดฐานคา้มนุษยโ์ดยผูก้ระท าความผิดเป็นสมาชิกครอบครัวหรือมีความสัมพนัธ์กบั
เหยื่อ โดยมีทั้งอตัราโทษจ าคุกและโทษปรับท่ีชดัเจน และสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไดก้ าหนดความผิด
ทางอาญาและก าหนดบทลงโทษแก่คนท่ีกระท าการค้ามนุษย์ในกรณีเหยื่อเป็นเด็ก โดยได้ใช้บังคับ
ครอบคลุมบิดามารดาและทุกคนท่ีมีหนา้ท่ีดูแลเด็ก แต่ไดแ้สวงหาประโยชน์จากเด็ก 
 ดงันั้น เพื่อให้บทบญัญติัของกฎหมายไทยมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน และสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกบักฎหมายของนานาอารยประเทศ จึงควรมีการแกไ้ขบทบญัญติัมาตรา 56/1 โดยก าหนดอตัรา
โทษท่ีชดัเจนท่ีจะลงโทษแก่ผูก้ระท าความผิด และบุพการีไม่ควรยกเหตุผลความยากจนข้ึนมาให้ตนไม่ตอ้ง
ไดรั้บโทษ และเพิ่มกลุ่มบุคคลท่ีควรไดรั้บโทษหนกัข้ึน 
 
ABSTRACT 
 This thesis aims to study the provisions of Section 56/1. According to the 2008 Human Trafficking 
Prevention and Suppression Act, it is evident that the determination of the penalty rate under this section is not 
suitable for the current problems of Thai society. There are exceptions to the parents who have committed a 
child offense by claiming poverty to the court. So that the court does not punish the parents for committing an 
offense causing the gap of law Social inequality. 
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 At the same time, from studying the provisions of foreign laws such as France Has imposed 
sanctions for human trafficking offenses by offenders being family members or having relationships with 
victims with both a prison sentence and a fine penalty and the Federal Republic of Germany has imposed a 
criminal offense and imposed penalties on those who commit human trafficking in the case of victims as 
children which has been enforced, covering parents and everyone who is responsible for child care but have 
sought benefit from children. 
 Therefore, to make the provisions of Thai law more appropriate and in line with the laws of various 
civilized countries therefore, the provisions of Section 56/1 should be amended to establish a clear penalty rate 
to punish the offender. And parents should not raise the reason for poverty to not be punished and increase the 
group of people who should receive heavier penalties. 
 

1. บทน า 
 การคา้มนุษยเ์ป็นปัญหาอาชญากรรมขา้มชาติท่ีส าคญัในระดบัสากลและถือเป็นการกระท าท่ี
ละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย ์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ซ่ึงปัจจุบนัผูท่ี้กระท าผิดหรืออาชญา
กรข้ามชาติได้เปล่ียนแปลงวิธีการรูปแบบในการท าความผิด มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการชักชวน 
หลอกลวงคนท่ีตอ้งการแสวงหาชีวิตท่ีดีข้ึนให้หลงเช่ือ จนในท่ีสุดก็ตกเขา้สู่ขบวนการคา้มนุษยซ่ึ์งเกิดข้ึนและ
มีความเก่ียวพนักบัหลายประเทศ ทัว่ทุกภูมิภาคของโลก มีผูค้นมากมายโดยเฉพาะเด็กและสตรีท่ีถูกแสวงหา
ประโยชน์และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและไดรั้บความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ ตอ้งสูญเสียโอกาสและ
อนาคต รวมถึงเกิดความสูญเสียและเสียหายต่อบุคคลรอบขา้ง ชุมชน และสังคม ส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภยัและความมัน่คงของมนุษย ์ซ่ึงไม่อาจประเมินมูลค่าได้เป็นตวัเงินได้ ดงันั้น การคา้มนุษยจึ์งเป็น
อาชญากรรมโหดเห้ียมท่ีไร้พรมแดน โดยในแต่ละปี มีประชาชนทั้งชาย หญิงและเด็กหลายสิบลา้นคนทัว่โลก
ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมอนัร้ายกาจน้ี ค  าว่า “การคา้มนุษย”์ และ “การคา้ทาสสมยัใหม่” ต่างหมายถึงการ
แสวงหาประโยชน์จากบุคคลเพื่อบงัคบัใชแ้รงงานหรือคา้ประเวณีโดยการใชอ้ านาจบงัคบั กลฉอ้ฉล หรือการ
ขู่เข็ญบีบบงัคบั การคา้มนุษยมี์หลายรูปแบบ ได้แก่ การคา้เพื่อบงัคบัใช้แรงงานหรือในธุรกิจทางเพศ ซ่ึง
รวมถึงพนัธนาการหน้ีและงานรับใช้ตามบ้าน เม่ือบุคคลท่ีอายุต  ่ ากว่า 18 ปีตกอยู่ในสถานภาพท่ีต้อง
คา้ประเวณีก็ถือวา่เป็นการคา้มนุษยเ์พื่อธุรกิจทางเพศ แมจ้ะไม่มีการบงัคบั ล่อลวงหรือขู่เขญ็ก็ตาม 
 ปัจจุบนัรูปแบบของการคา้มนุษยไ์ดพ้ฒันาไปจากเดิมและมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
ความเจริญกา้วหนา้ในเส้นทางคมนาคมและเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสารเป็นผลให้อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึน ด าเนิน
ไปอย่างปิดบังซ่อนเร้นและยากต่อการรับรู้และติดตาม ขณะท่ีประเทศไทยยงัคงมีความสุ่มเส่ียงของ
สถานการณ์อย่างสูงเพราะยงัคงมีสถานะเป็นทั้ง 1) ประเทศตน้ทาง หมายถึง การเป็นประเทศท่ีมีการส่งเด็ก
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และหญิงไปคา้ต่างประเทศ 2) ประเทศทางผา่น หมายถึง การเป็นประเทศท่ีใชเ้ป็นเส้นทางผา่นของการน าเด็ก
และหญิงไปคา้ในประเทศอ่ืน และ 3) ประเทศปลายทาง หมายถึง การเป็นประเทศท่ีมีการน าเด็กและหญิงเขา้
มาคา้หรือแสวงหาประโยชน์หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิ โดยผูเ้สียหายมีทั้งผูห้ญิง เด็กผูห้ญิง และเด็กผูช้าย เพื่อ
การบงัคบัใช้แรงงานและการบงัคบัคา้ประเวณีและเกิดข้ึนในรูปแบบท่ีผูเ้สียหายมีความสมคัรใจอนัน่ืองมา
จากความต้องการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน นอกจากน้ียงัเกิดจากเครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายท่ีมีกระบวนการ 
ซบัซอ้นมากข้ึนจนกลายเป็นอาชญากรรมขา้มชาติ โดยอาจกล่าวไดว้า่ปัจจยัหลกัทางเศรษฐกิจ อนัไดแ้ก่ ความ
ยากจนเป็นปัจจยัท่ีมีส่วนอย่างส าคญัท่ีท าให้เกิดการแสวงประโยชน์จากผูท่ี้ตอ้งการหางานท าเพื่อรายได้ท่ี
ดีกวา่ รวมทั้งปัจจยัทางสังคมท่ีมีเจตคติ ค่านิยมพื้นฐานและส่ิงแวดลอ้มท่ีเอารัดเอาเปรียบต่อผูห้ญิงและเด็ก 
และปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การขาดโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพ การเขา้ไม่ถึงบริการของรัฐ ช่องวา่ง
ของกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมาย ปริมาณความตอ้งการในการใชบ้ริการทางเพศ ค่าจา้งแรงงานเด็กและ
ผูห้ญิงราคาถูกท่ีมีมากข้ึน ประเทศต่างๆ ทัว่โลกจึงไดใ้ห้ความห่วงใยและด าเนินมาตรการต่างๆเพื่อป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยใ์หห้มดไป 
 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2560 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยรายงาน
สถานการณ์การคา้มนุษย ์(Trafficking in Persons (TIP) Report) ประจ าปี 2017 โดยสหรัฐอเมริกายงัคงสถานะ
ให้ไทยอยู่ในระดบัเทียร์ 2 (Tier2 Watch List) ท่ีตอ้งจบัตามอง เป็นปีท่ี 2 เช่นเดียวกบัปี 2016 หลงัจากอยู่ท่ี
ระดบัเทียร์ 3 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกนัก่อนหน้าน้ี พร้อมระบุในรายงานว่า การด าเนินการแกไ้ขปัญหาการคา้
มนุษยข์องรัฐบาลไทย มิไดมี้วตัถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อการประเมินใดๆ แต่เป็นไปเพื่อปกป้องคุม้ครอง
ชาวไทยและชาวต่างชาติในไทย ซ่ึงเสมอกันด้วยศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และธ ารงไวซ่ึ้งหลักการด้าน
มนุษยธรรมท่ีไทยยดึถือตลอดมา 
 ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานประเมิน
สถานการณ์การคา้มนุษย ์หรือ Trafficking in Persons Report ใน 187 ประเทศทัว่โลกในรอบปีท่ีผ่านมา และ
ประเทศไทยไดรั้บการปรับอนัดบัจากระดบั Tier 2 เฝ้าระวงั หรือ Tier 2 Watch List ในช่วงสองปีท่ีแลว้ข้ึนเป็น 
Tier 2 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่า ถึงแมป้ระเทศไทยยงัไม่สามารถปฏิบติัได้อย่างสมบูรณ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานขั้นต ่าเพื่อก าจดัการคา้มนุษยก์็ตามแต่ประเทศไทยก็ได้ด าเนินการอย่างส าคญัและใช้ความ
พยายามมากข้ึนเพื่อไปถึงจุดหมายดงักล่าว 
 แมรั้ฐบาลไทยไม่ไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานขั้นต ่าอยา่งเต็มท่ีในการขจดัปัญหาการคา้มนุษย ์อยา่งไร
ก็ดี รัฐบาลไทยไดพ้ยายามอยา่งมีนยัส าคญัในการด าเนินการดงักล่าว รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายใหก้ารป้องกนั
และปราบปรามการคา้มนุษยเ์ป็นวาระแห่งชาติ เน่ืองจากการคา้มนุษยเ์ป็นอาชญากรรมขา้มชาติท่ีละเมิดสิทธิ
มนุษยชนร้ายแรง ในปีท่ีผา่นมารัฐบาล ไดมี้ความพยายามด าเนินการเพื่อขจดัปัญหาการคา้มนุษย ์โดยบูรณา
การการท างานร่วมกบัทุกภาคส่วน ภายใตแ้นวคิด “ประชารัฐ ร่วมใจ ตา้นภยัการคา้มนุษย”์ ทั้งน้ี รัฐบาล 
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กระทรวง และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะยงัคงมุ่งมัน่ด าเนินงานและให้การคุม้ครองผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์
โดยค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม และใหคุ้ณค่าศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และบูรณาการร่วมกบั
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ด าเนินงานด้านการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนต่อไป อีกทั้ง รัฐบาลได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้มนุษย ์
 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาการคา้มนุษยท่ี์เกิดข้ึนในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา (ยุค 
คสช.) ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.2551 เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ปัจจุบนั โดยเฉพาะการเพิ่มบทลงโทษผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการคา้มนุษย ์โดยเม่ือวนัท่ี 27 
มกราคม พ.ศ. 2560 ท่ีผา่นมา ไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์(ฉบบั
ท่ี 3) พ.ศ.2560 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ และมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ในปัจจุบนั 
 ทั้งน้ี พระราชบญัญติัดงักล่าวมีการระบุเหตุผลในการประกาศใช้ไวต้อนหน่ึงว่า โดยท่ีปัจจุบนั
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 มีบทบญัญติับางประการท่ีไม่เหมาะสมต่อการ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยท่ี์มีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งข้ึนจึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินมาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์โดยแกไ้ขบทนิยามค าว่า แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และ การบงัคบัใช้แรงงาน
หรือบริการ ให้ชัดเจนยิ่งข้ึน ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทน อัน
เน่ืองมาจากการกระท าความผิดฐานคา้มนุษย ์และก าหนดฐานความผิดซ่ึงไดก้ระท าต่อเด็กท่ีมีอายุไม่เกินสิบ
ห้าปีให้ท างานหรือให้บริการ อนัอาจเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกาย หรือจิตใจ การ
เจริญเติบโต หรือพฒันาการของบุคคลนั้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งข้ึน จึง
จ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 ในพระราชบญัญติัฉบบัดงักล่าวมีการปรับปรุงแกไ้ขเพิ่มเติมในบางมาตรา และมีมาตราท่ีปรากฏ
ข้ึนมาใหม่ นัน่คือมาตรา 56/1 ท่ีบญัญติัไวอ้ยา่งน่าสนใจ 
 "ผูใ้ดเป็นธุระจดัหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียวกกัขงัจดัให้อยู่
อาศยั หรือรับไวซ่ึ้งบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ให้ท างาน หรือให้บริการท่ีเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงและมี
ผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพฒันาการ หรือในลกัษณะหรือในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
อนัตรายต่อความปลอดภยัของบุคคลนั้น หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดีตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินส่ีปีและปรับไม่
เกินส่ีแสนบาท 
 ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง เป็นกรณีท่ีผูบุ้พการีให้ผูสื้บสันดานท างานหรือให้บริการ
เพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเม่ือพิจารณาถึงสภาพความผดิ หรือเหตุอนัควรปรานีอ่ืนแลว้ศาลจะ
ไม่ลงโทษผูก้ระท าความผดิเลยก็ได"้ 
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 แต่ตามเน้ือหาในบทบญัญติั มาตรา 56/1 ดงักล่าว แมจ้ะมีการก าหนดบทลงโทษผูค้า้ ผูเ้ป็นธุระ
จดัหาเด็กท่ีเขา้มาสู่การคา้ประเวณีหรือการใชแ้รงงานอยา่งไม่เป็นธรรมแลว้ก็ตาม แต่จะเห็นไดว้า่การก าหนด
โทษดงักล่าวยงัมีช่องโหวข่องกฎหมายในบางประการท่ียงัเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลดงักล่าวมีโอกาสท่ีจะ
กระท าความผดิข้ึนต่อเด็กอายไุม่เกิน 15 ปีไดโ้ดยง่าย 
 จากเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาน้ี จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาเก่ียวกบัมาตรการบทลงโทษของบุพการีท่ีได้
กระท าต่อผูสื้บสันดาน เห็นว่าตอ้งมีการแก้ไขเน้ือหาโดยเพิ่มบทลงโทษและประเภทของกลุ่มบุคคลท่ีได้
กระท าความผิดต่อผูอ้ยูใ่ตอ้  านาจปกครองหรือกลุ่มบุคคลท่ีอ่อนแอเปราะบาง ในบทบญัญติัมาตรา 56/1 ของ
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 ให้เหมาะสมกบัสภาพปัญหาการคา้มนุษยใ์น
สังคมไทยท่ีใชเ้ด็ก หรือเหยื่อท่ีเป็นกลุ่มบุคคลท่ีอ่อนแอเปาะบาง มาเป็นเคร่ืองมือและสร้างผลประโยชน์ใน
การกระท าความผดิ 
 

2. การก าหนดความผดิในความผดิเกีย่วกบัการค้ามนุษย์กรณีทีบุ่พการีกระท าต่อผู้สืบสันดานและ
ผู้อยู่ภายใต้อ านาจปกครองตามกฎหมายของต่างประเทศ 
 2.1 การกระท าความผดิในความผดิเก่ียวกบัการคา้มนุษยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา การก าหนดความผิดต่อผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัท่ีส่งเสริมให้มีการคา้ประเวณีซ่ึงได้
กระท าความผิดในรูปแบบปัจเจกชน ฐานเป็นธุระจดัหาบุคคลเพื่อการคา้ประเวณี ไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวล
กฎหมายอาญา ในมาตรา 1591 หากมีการกระท าความผิดเก่ียวกบัการล่อลวงหรือการบงัคบัให้เด็กคา้บริการ
ทางเพศโดยตรง โดยการใชก้ าลงับงัคบั ขู่เข็ญ หรือกล่าวเท็จ ล่อลวง ขนส่ง ซ่ึงกระท าความผิดต่อบุคคลอายุ
ไม่เกิน 14 ปี มีโทษจ าคุกตลอดชีวิต และหรือทั้งจ  าทั้งปรับ และมาตรา 2422 ไดก้ าหนดความผิดแก่บุคคลท่ี
กระท าการชกัชวน จูงใจ ล่อใจ หรือบงัคบัขู่เข็ญผูท่ี้อายุยงัไม่ถึง 18 ปี และยงัไม่ไดบ้รรลุนิติภาวะ เพื่อการคา้
ประเวณีหรือด าเนินกิจกรรมทางเพศใดๆ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 30 ปี รวมถึงประมวลกฎหมายอาญาของรัฐ
ต่างๆ ก็ไดบ้ญัญติัการกระท าท่ีเป็นธุระจดัหาบุคคลเพื่อคา้ประเวณีดว้ยเช่นกนั อาทิ The Penal Code ของรัฐ 
California ในมาตรา 226i การกระท าความผิดฐานเป็นแม่เล้าหรือเป็นธุระจัดหาบุคคล การชักจูง การ
หลอกลวงหรือใชก้ลอุบายเพื่อให้บุคคลนั้นกระท าการคา้ประเวณี ถา้ไดก้ระท าต่อเด็กอายุต  ่ากวา่ 16 ปี มีโทษ
จ าคุก 3-6 ปี หรือ 8 ปี เป็นตน้ 
  ส่วนการก าหนดความผิดต่อบิดามารดาหรือผูป้กครองท่ีกระท าความผิดฐานเป็นธุระจัดหา
ผูสื้บสันดานหรือผูอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจปกครองเพื่อคา้ประเวณี ตามมาตรา 2251A ของ The Federal Code ก าหนด
ความผดิไวแ้ก่บิดามารดาหรือผูป้กครองหรือบุคคลอ่ืนๆท่ีมีหนา้ท่ีปกครองหรือควบคุมดูแลผูเ้ยาวท่ี์ไดก้ระท า
การหรือไดรั้บผลประโยชน์ หรือช่วยเหลือบุคคลอ่ืนเพื่อให้ผูอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจปกครองหรือผูอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจ
ควบคุมไดท้  างานในลกัษณะการคา้บริการทางเพศ มีโทษจ าคุกไม่นอ้ยกวา่ 20 ปีหรือจ าคุกตลอดชีวติและปรับ 
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 2.2 การกระท าความผดิในความผดิเก่ียวกบัการคา้มนุษยข์องประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การก าหนดความผิดต่อผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัท่ีส่งเสริมใหมี้การคา้ประเวณีซ่ึง
ไดก้ระท าความผิดในรูปแบบปัจเจกชน ฐานเป็นธุระจดัหาบุคคลเพื่อการคา้ประเวณี ไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวล
กฎหมายอาญา โดยไดก้ าหนดความผิดแก่ผูท่ี้เป็นธุระจดัหาหรือล่อลวงบุคคลอ่ืนให้กระท าการคา้ประเวณี 
โดยส่งเสริมใหผู้อ่ื้นกระท าช าเราต่อบุคคลอายตุ  ่ากวา่ 16 ปี หรือโดยท าหนา้ท่ีเป็นตวักลาง มีโทษจ าคุกไม่เกิน 
3 ปีหรือปปรับ หรือเป็นการจูงใจบุคคลอายุต ่ากว่า 18 ปี เพราะความไวเ้น้ือเช่ือใจเน่ืองจากการเล้ียงดู ให้
การศึกษาหรือคุ้มครองดูแลในการด าเนินชีวิต หรือกระท าในขณะท่ีบุคคลนั้นต้องพึ่ งพาโดยการเล้ียงดู 
การศึกษา การดูแล มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับ ตามมาตรา 180 และหากเป็นธุระจดัหาเด็กอายุต  ่ากวา่ 14 
ปีเพื่อใหไ้ดก้  าไรหรือค่าตอบแทน มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับ ตามมาตรา 236 
  ส่วนการก าหนดความผิดต่อบิดามารดาหรือผูป้กครองท่ีกระท าความผิดฐานเป็นธุระจัดหา
ผูสื้บสันดานหรือผูอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจปกครองเพื่อคา้ประเวณี ตามมาตรา 236 บุคคลท่ีกระท าการคา้มนุษยโ์ดย
เหยื่อเป็นเด็ก ซ่ึงบุคคลดงักล่าวมีหนา้ท่ีดูแล พิทกัษ ์และเล้ียงดูเด็กซ่ึงมีอายุต  ่ากวา่ 14 ปี มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 
ปีหรือปรับ และไดก้ าหนดความผิดแก่ผูท่ี้ส่งเสริมให้กระท าช าเราเด็กอายุต  ่ากวา่ 18 ปี โดยอาศยัความไวเ้น้ือ
เช่ือใจ เพราะเป็นผูใ้ห้การเล้ียงดู ให้การศึกษา มีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับ ตามมาตรา 180 ท าให้เห็นว่า
กฎหมายของเยอรมนัใช้บงัคบัครอบคลุมบิดามารดาและบุคคลท่ีมีหน้าท่ีดูแลเด็ก แต่ไดแ้สวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากการคา้ประเวณีของเด็กซ่ึงอยูภ่ายใตอ้  านาจปกครองของตน 
 2.3 การกระท าความผดิในความผดิเก่ียวกบัการคา้มนุษยข์องประเทศฝร่ังเศส 
  ประเทศฝร่ังเศส การก าหนดความผิดต่อผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัท่ีส่งเสริมให้มีการคา้ประเวณีซ่ึงไดก้ระท า
ความผิดในรูปแบบปัจเจกชน ฐานเป็นธุระจดัหาบุคคลเพื่อการคา้ประเวณี ไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมาย
อาญา ในมาตรา 225-7 ท่ีไดก้  าหนดเหตุเพิ่มโทษให้หนกัข้ึนแก่บุคคลท่ีเป็นธุระจดัหา ซ่ึงมีลกัษณะการกระท า
ท่ีไดก้ระท าต่อบุคคลท่ีอยู่ในความเคารพนบัถือ เน่ืองจากมีสถานะท่ีดอ้ยกว่า เป็นผูอ้ยู่ในสภาวะอ่อนแอ ทั้ง
ดา้นอายุ ความบกพร่องทางดา้นร่างกายหรือทางจิตใจ มีโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1,500,000 ยูโร 
และมีการก าหนดเหตุเพิ่มโทษให้หนกัข้ึน ในมาตรา 227-7-1 กรณีท่ีบุคคลไดก้ระท าความผดิเป็นธุระจดัหาซ่ึง
ไดก้ระท าต่อผูเ้ยาวอ์ายตุ  ่ากวา่ 15 ปี มีโทษจ าคุกไม่เกิน 15 ปีและปรับไม่เกิน 3,000,000 ยโูร 
  ส่วนการก าหนดความผิดต่อบิดามารดาหรือผูป้กครองท่ีกระท าความผิดฐานเป็นธุระจัดหา
ผูสื้บสันดานหรือผูอ้ยูภ่ายใตอ้  านาจปกครองเพื่อคา้ประเวณี ตามมาตรา 225-7 การกระท าความผิดท่ีมีลกัษณะ
เป็นการกระท าความผิดซ่ึงไดก้ระท าต่อบุคคลผูอ้ยู่ในความเคารพนบัถือ เน่ืองดว้ยมีสถานะท่ีดอ้ยกว่า หรือ
อ่อนดว้ยดว้ยอายุ ความพิการ ความบกพร่องทางดา้นร่างกายหรือทางจิต หรือกระท าโดยยุยงบุคคลท่ีอยู่ใน
ความเคารพนับถือให้คา้ประเวณี มีโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับไม่เกิน 1,500,000 ยูโร และไดก้ าหนด
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ความผิดฐานคา้มนุษยโ์ดยผูก้ระท าความผิดเป็นสมาชิกครอบครัว หรือมีความสัมพนัธ์กบัตวัเหยื่อ มีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับไม่เกิน 1,500,000 ยโูร ตามมาตรา 225-4-2(7) 
 2.4 การกระท าความผดิในความผดิเก่ียวกบัการคา้มนุษยข์องประเทศสวเีดน 
  ประเทศสวีเดน การก าหนดความผิดต่อผูอ้ยู่เบ้ืองหลงัท่ีส่งเสริมให้มีการคา้ประเวณีซ่ึงได้กระท า
ความผิดในรูปแบบปัจเจกชน ฐานเป็นธุระจดัหาบุคคลเพื่อการคา้ประเวณี ไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 8 ไดก้ าหนดความผิดต่อบุคคลซ่ึงไดก้ระท าการแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยส่งเสริมให้เด็กอายุ
ต  ่ากวา่ 15 ปีแสดงท่าทางเก่ียวกบัเพศ มีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับ และใชก้บัผูส่้งเสริมให้เด็กอายุตั้งแต่ 15 ปี
แต่ไม่เกิน 18 ปีกระท าการดงักล่าวดว้ย และถา้ความผิดดงักล่าวเป็นกรณีร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อเด็กจ านวน
มาก มีโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 6 ปี 
  ส่วนการก าหนดความผิดต่อบิดามารดาหรือผูป้กครองท่ีกระท าความผิดฐานเป็นธุระจัดหา
ผูสื้บสันดานหรือผูอ้ยู่ภายใตอ้  านาจปกครองเพื่อคา้ประเวณี หากการกระท าของบุคคลนั้นได้จูงใจผูอ่ื้นให้
ท างานบริการทางเพศ โดยไดก้ระท ารุนแรงต่อบุคคลท่ีอยูใ่นความพึ่งพาของตน มีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี และ
ถา้เป็นกรณีร้ายแรงโดยกระท าความผิดต่อเหยื่อมากกว่าหน่ึงคนหรือกระท าโดยทารุณโหดร้าย มีโทษจ าคุก
ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 4 ปี ตามมาตรา 3 
 

3. เหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดความผิดและเหตุที่ต้องมีการก าหนดโทษให้ชัดเจนต่อ
บุพการีกระท าต่อผู้สืบสันดานและผู้อยู่ภายใต้อ านาจปกครอง 
  บทบญัญติัของต่างประเทศนั้น ไม่วา่จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส เยอรมนั และสวเีดน ได้
มีการบญัญติัเก่ียวกบัการกระท าความผิดดงักล่าว ครอบคลุมไวแ้ลว้ แต่บทบญัญติัตามพระราชบญัญติัป้องกนั
และปราบราบการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 ของประเทศไทยยงัไม่มีความเหมาะสม เช่น ในการให้บุพการีท่ีให้
ผูสื้บสันดานท างานหรือให้บริการท่ีเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรง และมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การ
เจริญเติบโตหรือพฒันาการ หรือในลกัษณะหรือในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัของบุคคล
นั้นหรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี แต่ได้ให้บุพการีท่ีกระท าความผิดอา้งเหตุความยากจนเหลือทนทานในการ
พิจารณาคดีของศาลได ้เน่ืองจากในปัจจุบนัสังคมไทย พบว่าปัญหาสังคมอนัดบัตน้ๆคือ เร่ืองปัญหาความ
ยากจนของประชากรภายในประเทศ ท าให้ประชาชนมุ่งท่ีจะแสวงหารายได้จากทุกช่องทาง โดยเฉพาะ
ช่องทางท่ีเป็นการกระท าโดยผิดกฎหมาย เน่ืองจากไดร้ายไดดี้ ไดจ้  านวนมากและไดม้าง่าย ไดม้าดว้ยความ
รวดเร็ว ท าให้บุคคลมุ่งแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบกระท าการดงักล่าว โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการคา้มนุษย ์ซ่ึง
มกัจะเกิดจากผูก้ระท าเป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ดหรือบุคคลในครอบครัวไดแ้สวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบต่อบุคคล
ท่ีตนมีอิทธิพลเหนือหรือมีอ านาจปกครองต่อบุคคลนั้น เช่น บุพการีให้ผูสื้บสันดานไปคา้ประเวณี เพื่อน า
รายไดม้าจุลเจือครอบครัว โดยไดก้ระท าทั้งท่ีสมคัรใจและไม่สมคัรใจเพราะถูกบงัคบั ขู่เข็ญ ซ่ึงจะเห็นไดว้่า
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เหยื่อของการคา้มนุษยน์ั้น มกัจะเป็นกลุ่มของผูเ้ยาว ์กลุ่มผูท่ี้อ่อนแอเปราะบาง เป็นบุคคลท่ีตอ้งอยูใ่นสภาวะ
พึ่งพิงผูก้ระท าในการด าเนินชีวติ การศึกษา และยากต่อการขดัขืนท่ีจะถูกกระท า 
  (1) การท่ีผูก้ระท าความผิดไดอ้าศยัความอ่อนแอเปราะบางของเหยือ่มาเป็นเหตุหรือช่องทางในการ
กระท าความผิดฐานคา้มนุษย ์ยอ่มส่งผลกระทบทั้งต่อตวัผูถู้กกระท าเองและต่อสังคม ดงันั้น ควรก าหนดอายุ
ของบุคคล ผูต้กเป็นเหยื่อใหมี้อายุเพิ่มมากข้ึนจากเดิมท่ีไม่เกิน 15 ปีเป็นไม่เกิน 18 ปี ยอ่มเป็นการคุม้ครองเด็ก
หรือเยาวชนให้กวา้งข้ึนจากเดิม เพื่อให้ตรงกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีตอ้งการคุม้ครองเด็กไม่ให้ตกเป็น
เหยือ่ของการคา้มนุษย ์และใหส้อดคลอ้งกบัค านิยาม ค าวา่ “เด็ก” ของพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 วา่ “เด็ก” หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี รวมถึงสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (Convention on the right of the Chid (CRC)) ซ่ึง “เด็ก” หมายถึง มนุษยทุ์กคนท่ีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี เวน้
แต่บรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายท่ีใช้บงัคบัแก่เด็กนั้น ซ่ึงเด็กท่ีมีอายุต  ่ากว่า 18 ปี ตอ้งไดรั้บการ
คุม้ครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและจากการท างานใดท่ีน่าจะเป็นการเส่ียงอนัตราย หรือท่ี
ขดัขวางการศึกษาของเด็ก หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือการพฒันาการทั้งทางดา้นร่างกาย สมอง จิตใจ 
ศีลธรรม และสังคมของเด็ก รวมถึงตอ้งมีการคุม้ครองเด็กอายุต  ่ากวา่ 18 ปี จากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
และการกระท าทางเพศท่ีมิชอบทุกรูปแบบ รวมถึงการชกัจูงบีบบงัคบัให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเก่ียวกบัเพศท่ี
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การแสวงหาประโยชน์จากเด็กในการคา้ประเวณี หรือการกระท าอ่ืนท่ีไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ทั้งน้ี ยงัคุม้ครองเด็กอายุต  ่ากวา่ 18 ปี จากการถูกแสวงหาประโยชน์ในทุกรูปแบบอ่ืนทั้งหมดท่ีเป็น
ผลร้ายต่อสวสัดิภาพของเด็กไม่วา่ในดา้นใด 
  เห็นได้ว่า อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คือ ขอ้ตกลงระหว่างประเทศท่ีจดัท าข้ึนโดยสหประชาชาติ 
(คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน) โดยได้รับการรับรองจากท่ีประชุมสมชัชาสหประชาชาติ (United 
Nations General Assembly) ในปี 2532 ซ่ึงอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กบอกถึงนิยามวา่ “เด็ก” หมายถึง บุคคลทุก
คนท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี และมีมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็ก เพื่อช่วยใหป้ระเทศต่างๆให้ความคุม้ครองดูแล
เด็กไดอ้ย่างเหมาะสม อนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กมีหลกัการส าคญั คือ การไม่เลือกปฏิบติัและเพื่อประโยชน์
สูงสุดของเด็ก โดยมีเน้ือหา 4 ดา้น ไดแ้ก่สิทธิในการอยู่รอด สิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง สิทธิท่ีจะ
ไดรั้บการพฒันา และสิทธิในการมีส่วนร่วม ปัจจุบนัอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กเป็นขอ้ตกลงระหวา่งประเทศท่ี
ได้รับการรับรองมากท่ีสุดในโลก โดยเกือบทุกประเทศ (196 ประเทศ) ได้เข้าเป็นภาคีแล้ว ยกเวน้เพียง
สหรัฐอเมริกาท่ียงัไม่ไดเ้ขา้เป็นภาคี แมก้ระทัง่ประเทศไทย ก็ไดเ้ห็นความส าคญัเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก จึงไดล้งนามเขา้เป็นภาคีอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2535 
  ดงันั้น การก าหนดอายุของเด็กให้เป็น อายุไม่เกิน 18 ปี ยอ่มเป็นการเพิ่มมาตรฐานในการคุม้ครอง
เด็กให้สูงข้ึน เพื่อให้ตรงกบัเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีตอ้งการคุม้ครองเด็กไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้า
มนุษย ์และให้สอดคลอ้งกบัค านิยาม ค าว่า “เด็ก” ของพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
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พ.ศ. 2551 รวมถึงสอดคล้องกบัอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the right of the Chid (CRC)) ท่ีเป็น
ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ท่ีนานาอารยประเทศให้การยอมรับและไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของเด็ก 
  (2) การก าหนดบทลงโทษแก่บุพการีให้เหมาะสม ตามมาตรา 56/1 เน่ืองจากการกระท าความผิด
ฐานคา้มนุษย ์ตามมาตรา 6 และมีบทลงโทษของการกระท าท่ีไดก้ระท าต่อเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี โดยมีอตัรา
โทษจ าคุกตั้งแต่ 8ปีถึง20ปี และปรับตั้งแต่ 800,000ถึง2,000,000บาท ตามมาตรา 52 ของพระราชบญัญติั
ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นการลงโทษต่อบุคคลใดหรือบุพการีท่ีมีเจตนาแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบต่อเด็กโดยตรง แต่ในกรณีการกระท าความผิดตามมาตรา 56/1 คือให้เด็กท างานหรือ
บริการท่ีเป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ การเจริญเติบโตหรือพฒันาการ หรือ
ในลกัษณะท่ีเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัของเด็ก หรือการให้ท างานท่ีขดัต่อศีลธรรม แมบุ้คคลใดหรือ
บุพการีไม่ได้มีเจตนาในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยตรงจากเด็ก แต่หากบุพการีได้กระท าครบ
องคป์ระกอบความผิดดงักล่าวต่อเด็ก แมจ้ะไม่มีความผิดฐานคา้มนุษย ์ตามมาตรา 6 แต่ก็มีความผิด ตอ้งรับ
โทษจ าคุกไม่เกิน 4ปีและปรับไม่เกิน 400,000บาท ตามมาตรา 56/1 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ทั้งสองมาตรานั้นแตกต่าง
กนัชดัเจนในเร่ืองของเจตนาในการกระท าความผิดของผูก้ระท าความผดิ 
  ตวัอยา่ง การท่ีเด็กช่วยหารายไดช่้วยเหลือครอบครัวโดยการแข่งขนัชกมวย และบุพการีไดใ้ห้ความ
ยนิยอม เห็นวา่ อาชีพนกัมวยท่ีมีการแข่งขนัชกมวยอยา่งถูกตอ้งกนับนเวทีไม่ใช่อาชีพท่ีผิดกฎหมาย เน่ืองจาก
กฎหมายอาญาไม่ได้บญัญติัไวเ้ป็นความผิด เพราะการท่ีจะต้องรับผิดตามกฎหมายอาญานั้นต้องมีหลัก
กฎหมายบญัญติัไว ้และหากการชกมวยคร้ังน้ีเป็นไปตามกติกา มีกติกาท่ีถูกตอ้งและมีคนจากการตรวจสอบ
ของกรรมการการกีฬาหรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งรับรองแลว้ ยอ่มสามารถยดึถือการชกมวยเป็นอาชีพได ้ทั้งน้ี การ
ชกมวยเป็นจารีตประเพณีท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัมาและเป็นอาชีพท่ีไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดี จึงเห็นวา่บุพการีไม่มี
ความผดิ ตามมาตรา 56/1  
  แต่หากบุพการีให้เด็กไปชกมวยโดยมีการพนนัขนัต่อ มีการวางเดิมพนัในการแข่งขนั ทั้งการชก
มวยคร้ังน้ีไม่มีเกณฑ์มาตรฐานสากลในการตดัสิน ใหใ้ครก็ไดม้าท าหนา้ท่ีเป็นผูต้ดัสิน ไม่มีองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือเจา้หน้าท่ีควบคุมความปลอดภยัของเด็ก แมเ้ด็กจะกระท าไปโดยความยินยอมสมคัรใจก็ตาม แต่การท่ี
บุพการีจะอ้างความยินยอมมายกเวน้ความผิดนั้น มีหลักยกเวน้ความผิดทางอาญาอยู่ว่าความยินยอมอนั
บริสุทธ์ิของผูเ้สียหายให้บุคคลใดกระท าการท่ีกฎหมายบญัญติัให้เป็นความผิดตามกฎหมาย ถา้ความยินยอม
นั้นไม่ขดัต่อความส านึกในศีลธรรมอนัดีและมีอยูจ่นถึงขณะกระท าการอนักฎหมายบญัญติัวา่เป็นความผิดนั้น
แลว้ ความยินยอมเป็นขอ้ยกเวน้มีให้การกระท านั้นเป็นความผิดข้ึนได ้แต่กรณีน้ี เป็นการกระท าท่ีบุพการีให้
เด็กท างานท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดี และยงัเป็นอนัตรายกระทบต่อร่างกายและความปลอดภยัของเด็ก ไม่สามารถ
ใชค้วามยินยอมของเด็กมายกเวน้ความรับผิดของตนได ้บุพการีตอ้งรับโทษจ าคุกไม่เกิน 4ปีและปรับไม่เกิน 
400,000บาท ตามมาตรา 56/1 
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  ตวัอย่าง บุพการียินยอมให้เด็กท างานพาร์ทไทม์นอกเวลาเรียน หรือท างานเสริมในช่วงปิดเทอม 
เด็กสามารถท างานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวได ้แต่การท างานดงักล่าว ตอ้งไม่กระทบต่อร่างกาย จิตใจ การ
เจริญเติบโต หรือพฒันาการรวมถึงความปลอดภยัของเด็ก และเด็กยงัคงต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครบถว้นตามหลกัสูตร ไม่เสียโอกาสทางการศึกษา ยอ่มเห็นวา่การท างานดงักล่าวเป็นการช่วยเหลือครอบครัว
ตามความเหมาะสม เช่นน้ี บุพการีไม่มีความผดิตามมาตรา 56/1 
  แต่หากบุพการียินยอมให้เด็กท างานเก่ียวกบังานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ งานเก่ียวกบัความ
ร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงท่ีมีระดับแตกต่างจากปกติ งานเก่ียวกับสารเคมีหรือ
กมัมนัตภาพรังสีท่ีเป็นอนัตราย งานเก่ียวกบัวตัถุมีพิษ วตัถุระเบิด หรือวตัถุไวไฟ เวน้แต่งานในสถานีน ้ ามนั
เช้ือเพลิง งานขบัหรือบงัคบัรถยกหรือป้ันจัน่ งานใชเ้ล่ือยเดินดว้ยพลงัไฟฟ้าหรือเคร่ืองยนต ์งานท่ีตอ้งท าใต้
ดิน ใตน้ ้ า ในถ ้า อุโมงค ์หรือปล่อยในภูเขา งานท าความสะอาดเคร่ืองจกักรหรือเคร่ืองยนตข์ณะท่ีเคร่ืองจกัร
หรือเคร่ืองยนตก์ าลงัท างาน งานท่ีตอ้งท าบนนัง่ร้านท่ีสูงกวา่พื้นดินตั้งแต่สิบเมตรข้ึนไป หรือท างานในโรง
ฆ่าสัตว ์สถานท่ีเล่นการพนนั สถานท่ีเตน้ร า สถานท่ีท่ีมีอาหาร สุรา น ้าชา หรือเคร่ืองด่ืมอยา่งอ่ืนจ าหน่ายและ
บริการ โดยมีผูบ้  าเรอส าหรับปรนนิบติัลูกคา้ หรือโดยมีท่ีส าหรับพกัผ่อนหลบันอนหรือมีบริการนวดให้แก่
ลูกคา้ ยอ่มเห็นวา่การท างานในลกัษณะดงักล่าว ยอ่มเป็นอนัตรายอยา่งร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายและ
จิตใจ การเจริญเติบโตหรือพฒันาการ เป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัของเด็กโดยตรง และยงัเป็นการให้
ท างานท่ีขดัต่อศีลธรรมอนัดี แมเ้ด็กจะท าเพื่อช่วยเหลือครอบครัว แต่บุพการีก็มีความผิด ตอ้งรับโทษจ าคุกไม่
เกิน 4ปีและปรับไม่เกิน 400,000บาท ตามมาตรา 56/1 
  ถึงแมว้า่ในปัจจุบนัจะมีพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ท่ีมีบทบญัญติัห้ามมิให้เด็กอายุ
ต  ่ากวา่ 15 ปี ท างานทุกประเภท แต่ถา้เป็นกรณีเด็กอายเุกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี สามารถท างานไดทุ้กชนิด เวน้
แต่งานท่ีเป็นอนัตรายส่งผลกระทบแก่สภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก ถึงแมจ้ะมีบทบญัญติักฎหมายคุม้ครอง 
แต่ในทางปฏิบติัก็ไม่ไดเ้ขม้งวดในการใชบ้งัคบัเท่าท่ีควร เพราะในทางปฏิบติัมีอตัราการปรับจริงๆเพียงแค่ 
10,000-20,000 บาท ดงันั้น จึงเห็นวา่ควรปรับมาตรา 56/1 ให้บทบญัญติัมีความเหมาะสมกบัสภาพปัญหาใน
ปัจจุบนั เพื่อยกระดบัและคุม้ครองการใชแ้รงงานเด็กซ่ึงมีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี เพราะช่วงอายุเด็กและพฒันาการ
ทางดา้นร่างกายและสติปัญญาควรไดรั้บการศึกษาเล่าเรียน และมีบทลงโทษท่ีบงัคบัใชไ้ดจ้ริงและเหมาะสม
เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 
  เห็นไดว้่า บทก าหนดโทษในการลงโทษผูก้ระท าความผิด ไม่ไดก้  าหนดอตัราโทษขั้นต ่าไว ้เป็น
เร่ืองของศาลท่ีจะใช้ดุลยพินิจในการตดัสินบทลงโทษให้แก่ผูก้ระท าความผิด ซ่ึงการใช้ดุลยพินิจในการ
ก าหนดอตัราโทษให้แก่ผูก้ระท าความผิด ในบางกรณีอตัราโทษอาจจะไม่มีความเหมาะสมกบัความผิดท่ีได้
กระท าลง ถา้ลงโทษต ่าเกินไปผูก้ระท าความผิดก็ไม่มีความเกรงกลวัในการกระท าความผิด อาจจะก่อให้เกิด
การกระท าความผิดซ ้ าอีก ดงันั้น ควรมีการก าหนดอตัราโทษขั้นต ่าเอาไวเ้พื่อเป็นมาตรฐานขั้นต ่าในการ

544



 

ลงโทษผูก้ระท าความผิด โดยตอ้งค านึงว่าผูถู้กกระท าความผิดเป็นเด็ก จึงควรก าหนดอตัราบทลงโทษให้มี
ความเหมาะสม ซ่ึงจากเดิมนั้นมีอตัราโทษจ าคุกไม่เกิน 4ปีและปรับไม่เกิน 400,000บาท ซ่ึงเป็นอตัราโทษขั้น
ต ่าท่ีกระท าต่อบุคคลทัว่ไปในความผิดฐานคา้มนุษยต์ามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
พ.ศ.2551 เห็นวา่ควรแกไ้ขเป็นอตัราโทษจ าคุกตั้งแต่ 4ปีแต่ไม่เกิน6ปีและปรับตั้งแต่400,000บาทแต่ไม่เกิน
600,000บาท ซ่ึงอตัราโทษ 6ปีและปรับ600,000บาท เป็นอตัราโทษขั้นต ่าท่ีกระท าต่อเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ใน
ความผดิฐานคา้มนุษยต์ามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551  
  (3) บุพการีไม่สามารถอา้งเหตุความยากจนเหลือทนทาน เป็นเหตุให้ตนไม่ตอ้งมีความผิดตาม
มาตรา 56/1 เพราะเป็นการคุม้ครองเด็กแบบเลือกปฏิบติั กลบักลายเป็นวา่เด็กท่ีมีฐานะยากจนจะไปท างานเป็น
อนัตราย ท่ีมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ การเจริญเติบโตหรือพฒันาการ หรือขดัต่อศีลธรรม เด็กคนไหน
ไปท างานลกัษณะดงักล่าว บุพการีก็ไม่มีความผิดเลย สามารถอา้งเหตุความยากจนของครอบครัวเป็นเหตุให้
ศาลไม่ลงโทษตนได ้แต่ถา้เป็นเด็กท่ีไม่ไดมี้ฐานะยากจน กลบัไดรั้บความคุม้ครองดว้ยมาตรฐานท่ีสูงข้ึน หา้ม
ท างานอนัตราย ซ่ึงเป็นการเลือกปฏิบติัต่อเด็กแลว้ ฉะนั้น ไม่ควรให้บุพการีไปอา้งว่า ผมหรือดิฉันมีฐานะ
ยากจน มีความล าบาก บุพการีจะไดไ้ม่มีความผิด ดงันั้น เห็นวา่มาตรฐานในการคุม้ครองเด็กจะตอ้งไม่เลือก
ฐานะหรือสภาพของเศรษฐกิจ ตอ้งมีมาตรฐานเดียวกนัในการคุม้ครองสิทธิของเด็ก เด็กตอ้งไดรั้บเสมอภาค 
  (4) แมจ้ะมีบทบญัญติัลงโทษผูก้ระท าความผิดฐานคา้มนุษยแ์ลว้นั้น แต่ก็ไม่ไดบ้ญัญติัโทษท่ีจะลง
ต่อผูก้ระท าความผิดไวอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงต่างกบับทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญาท่ีมีลกัษณะความผิด
เดียวกนั ทั้งน้ี ควรมีการบญัญติัเพิ่มเติมในเร่ืองโทษและเพิ่มโทษแก่บุพการี ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล ผูพ้ิทกัษ ์และ
ผูรั้บบุตรบุญธรรม โดยแยกประเภทบุคคลท่ีควรไดรั้บโทษหนกัข้ึนโดยละเอียด และไม่ควรจะก าหนดเหตุ  
ลดโทษหรือยกเวน้ความผิดท่ีไดก้ระท าต่อเด็กอายไุม่เกิน 15 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประมวลกฎหมายอาญา  
  ดงันั้น จึงเห็นควรท่ีจะท าการแกไ้ขบทบญัญติัของมาตรา 56/1 ให้บทบญัญติัของกฎหมายบญัญติั
ครอบคลุมกวา้งมากข้ึน ทั้งการเพิ่มช่วงอายุของเด็กให้ได้รับความคุ้มครองเด็กจนถึงอายุ 18 ปี เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 และอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก 
(Convention on the right of the Child (CRC)) ท่ีวา่ เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ท่ีมุ่งคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนของเด็ก และใหค้รอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลทุกประเภทท่ีสามารถกระท าความผดิต่อเด็กดงักล่าวดว้ย 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์พ.ศ. 2551 
มาตรา 56/1 เห็นไดว้า่มีการก าหนดความผิดและบทลงโทษท่ีไม่ชดัเจนท่ีจะลงโทษแก่ผูก้ระท าความผิด ทั้งยงั
ไดใ้ห้บุพการีท่ีกระท าต่อผูสื้บสันดานสามารถอา้งเหตุผลท่ีไดก้ระท าความผิดเพราะเหตุความยากจนเหลือ
ทนทาน เพื่อให้ศาลพิจารณาท่ีจะไม่ลงโทษบุพการีเลยก็ได ้ซ่ึงเป็นช่องว่างของกฎหมายท่ีจะท าให้เกิดการ
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กระท าความผิดฐานคา้มนุษยไ์ด้ง่าย จึงควรท่ีจะมีการแกไ้ขบญัญติัมาตรา 56/1 ให้มีความเหมาะสมและมี
บทลงโทษท่ีแน่ชดั 
  1. ก าหนดอายุของบุคคลผูต้กเป็นเหยื่อใหมี้อายุเพิ่มมากข้ึนจากเดิมท่ีไม่เกิน 15 ปี เป็นไม่เกิน 18 ปี 
เป็นการคุ้มครองกลุ่มเด็กหรือเยาวชนให้กวา้งมากข้ึนจากเดิม เพื่อให้ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ี
ต้องการคุ้มครองเด็กไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และให้สอดคล้องกับค านิยาม ค าว่า เด็ก ของ
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 และอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on 
the right of the Child (CRC)) วา่ เด็ก หมายถึง บุคคลท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี 
  2. การก าหนดบทลงโทษตามวรรคหน่ึง ควรจะก าหนดอตัราโทษขั้นต ่าไวใ้หช้ดัเจนแน่นอน เพราะ
หากเป็นเร่ืองดุลยพินิจศาลแต่เพียงอยา่งเดียว อาจจะลงโทษขั้นต ่าไดไ้ม่เหมาะสมกบัความผิดท่ีไดก้ระท าลง 
และอาจจะท าให้บุคคลหนักลบัมากระท าความผิดไดใ้หม่ หากมีอตัราโทษท่ีไม่ท าให้เกินความเกรงกลวั และ
มีมาตรฐานขั้นต ่าในการลงโทษ จึงควรแกไ้ขอตัราโทษจากเดิม เป็นจ าคุกตั้งแต่ 4ปี แต่ไม่เกิน6ปีและปรับตั้ง
แต่400,000บาท แต่ไม่เกิน600,000บาท 
  3. บทบญัญติัตามวรรคสองควรจะมีการแกไ้ขปรับปรุงใหม่ โดยยกเลิกขอ้อา้งท่ีบุพการีสามารถให้
ผูสื้บสันดานท างานหรือให้บริการโดยอา้งเหตุความยากจนเหลือทนทานเป็นกรณีท่ีศาลจะไม่ลงโทษผูก้ระท า
ความผิดเลยก็ยอ่มสามารถกระท าได ้เพราะเห็นวา่ขอ้ความดงักล่าวเป็นช่องโหวข่องกฎหมายท่ีเอ้ือประโยชน์
ใหแ้ก่บุพการีกระท าความผดิไดม้ากข้ึน 
  4. ควรมีการบญัญติัวรรคสองเสียใหม่โดยเพิ่มกลุ่มบุคคลท่ีควรไดรั้บการลงโทษหนกัข้ึน กล่าวคือ 
บุพการี ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล ผูพ้ิทกัษ ์และผูรั้บบุตรบุญธรรม โดยก าหนดบทลงโทษใหมี้ความแน่นอนชดัเจน
และก าหนดบทลงโทษให้หนักมากข้ึนกว่ากรณีท่ีกระท าต่อบุคคลทั่วไป เน่ืองจากกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัเหยือ่ ซ่ึงง่ายต่อการกระท าความผดิ 
  จึงขอเสนอแนะแกไ้ข บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2551 มาตรา 56/1 เดิมท่ีบญัญติัว่า ผูใ้ดเป็นธุระจดัหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วง
เหน่ียวกกัขงั จดัให้อยูอ่าศยั หรือรับไว ้ซ่ึงบุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ให้ท างานหรือให้บริการท่ีเป็นอนัตราย
อยา่งร้ายแรง และมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพฒันาการ หรือในลกัษณะหรือใน
สภาพแวดลอ้ม ท่ีเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัของบุคคลนั้น หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินส่ีปี และปรับไม่เกินส่ีแสนบาท  
  ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง เป็นกรณีท่ีผูบุ้พการีให้ผูสื้บสันดานท างานหรือให้บริการ 
เพราะเหตุความยากจนเหลือทนทาน หรือเม่ือพิจารณาถึงสภาพความผิด หรือเหตุอนัควรปรานีอ่ืนแลว้ ศาลจะ
ไม่ลงโทษผูก้ระท าความผดิเลยก็ได ้
  โดยใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
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  มาตรา 56/1 ผูใ้ดเป็นธุระจดัหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัท่ีใด หน่วงเหน่ียวกกัขงั จดั
ให้อยู่อาศยั หรือรับไว ้ซ่ึงบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้ท างานหรือให้บริการท่ีเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรง 
และมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพฒันาการ หรือในลกัษณะหรือในสภาพแวดลอ้ม 
ท่ีเป็นอนัตรายต่อความปลอดภยัของบุคคลนั้น หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ส่ีปีแต่ไม่
เกินหกปีและปรับตั้งแต่ส่ีแสนบาทแต่ไม่เกินหกแสนบาท  
  ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง เป็นกรณีท่ีผูบุ้พการี ผูป้กครอง ผูอ้นุบาล ผูพ้ิทกัษ ์และผูรั้บ
บุตรบุญธรรมให้ผูสื้บสันดาน ผูอ้ยู่ในความปกครองหรืออยู่ในความดูแล ผูไ้ร้ความสามารถ ผูเ้สมือนไร้
ความสามารถ และบุตรบุญธรรมให้ท างานหรือให้บริการ ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษหนกักว่าท่ีบญัญติัไวต้าม
วรรคหน่ึงหน่ึงในสาม 

 
บรรณานุกรม 

กฤตยา อาชวนิจกุล. (2545). สถานะความรู้เร่ืองแรงงานข้ามชาติในไทยและทิศทางการวจัิยทีพ่งึพจิารณา. 
นครปฐม: สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล. 

เกษณี จนัทร์ตระกูล และคณะ. (2555). อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มูลนิธิเพ่ือยุติการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็ก (พิมพค์ร้ังท่ี 1). กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิเพื่อยติุการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจาก
เด็ก, 2555. 

จรียว์รรณ พุทธานุรักษ ์และคณะ.(2550). การค้ามนุษย์ พนิิจในแนวสตรีนิยมในพืน้ทีข่องอนิเตอร์เน็ต 
กระบวนการทางกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐ.เชียงใหม่: มูลนิธิผูห้ญิง กฎหมาย และการ
พฒันาชนบท. 

ปกป้อง ศรีสนิท. (2561). กฎหมายอาญาช้ันสูง. กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน. 
วนัชยั รุจนวงศแ์ละคณะ. (2550). มาตรการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญงิและเด็ก. กรุงเทพมหานคร: 

ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 
วนัชยั รุจนวงศแ์ละคณะ. (2550). สภาพความรุนแรงของปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศ

ไทย. กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ. 
อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2556). ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผดิ. กรุงเทพมหานคร:มหาวทิยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย.์ 
อจัฉรียา ชูตินนัทน์. (2561). อาชญาวทิยาและทณัฑวิทยา. กรุงเทพมหานคร: วญิญูชน. 
A. Flew. (1972). Definition of Punishment in Contemporary Punishment ed. By Rudolph J. Gerber 

and Patrick D.McAnany Notre Dame:  University of Notre Dame Press. 
ALF ROSS On Guilt. (1975). Responsibility and Punishment. London: Steven & Sons Limited. 

547



 

Benn. (1961). An Approach to the Punishment in Freedom and Responsibility ed by Herbert Morris. 
California: Stanforn University Press. 

European Commission. “France Trafficking of humabegins.” from 
 http://www.legislationline.org/topics/country/30/topic/14. 1 December 2017. 

H.L.A.Hart. (1982). Punishment and Responsibility. London: Oxford University Press. 
Johannes Andenaes. (1965). The General Part of the Criminal Law of Norway. London: Sweet & 

Maxwell Limited. 
Herbert L. Packer. (1968). The limits of the criminal Sanction. Stanford,Cal:Stanford University Press. 
James W. H. McCord, J.D., Sandra L. McCord. Criminal law and Procedure for the paralegal: a 

systems approach (3rd ed). P. cm. West Legal studies. 
United Nations. “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially. Women and 

Children, Supplementing The United Nations Convention against Transnational Organized  
 Crime,” from: http://www.osce.org/odihr/19223?down load=true. 14 November 2016. 

548


