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บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีศึกษาสถานการณ์การบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษย ์พ.ศ.2551 กรณีศึกษาอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงรายมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การบงัคบัใช้

กฎหมายตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย

และศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมายตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษย ์พ.ศ.2551ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

 การด าเนินงานวิจยัมีขอบเขตในการท าวิจยัมีดงัน้ี กลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ

บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ได้แก่ นิติกร

ผูป้ฏิบติังานในส านกังานพฒันาสังคมจงัหวดัเชียงราย  พนกังานสอบสวนในสถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงราย

และประชาชนกลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัเชียงราย และ ด้านพื้นท่ี ได้แก่อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย โดย

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถามในส่วนของกลุ่มตัวอย่างประชาชน โดยข้อค าถามเก่ียวกับ

สถานการณ์การคา้มนุษยแ์ละพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551 รวมทั้งส้ิน 20

ขอ้แบ่งออกเป็นค าถามสถานการณ์ทัว่ไป และค าถามท่ีปรับจากตวับทกฎหมายในพระราชบญัญติัป้องกนั

และปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551  และแบบสัมภาษณ์ นิติกรผูป้ฏิบติังานในส านักงานพฒันาสังคม

จงัหวดัเชียงราย  และพนกังานสอบสวนในสถานีต ารวจภูธรเมืองเชียงราย โดยเป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัฯ 

 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามมีความรู้ในสถานการทัว่ไป และภาพรวม

เก่ียวกบัการคา้มนุษย ์แต่ยงัไม่เขา้ใจถึงการเร่ิมคดีท่ีไม่จ  าตอ้งเป็นผูเ้สียหายก็สามารถแจง้ต่อหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งหรือเจา้หน้าท่ีต ารวจได้ ดงันั้นประชาชนโดยทัว่ไปสามารถมีส่วนร่วมป้องกนัและปราบปราม

การคา้มนุษยไ์ดห้ากพบเห็นหรือทราบขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ จึงควรมีการสร้างความตระหนกัรู้ถึงการมี



ส่วนร่วมและความร่วมมือ ตลอดจนผลกระทบจากการค้ามนุษย์ และในส่วนของพนักงานสอบสวน 

ส านกังานพฒันาสังคมฯ และมีขอ้สรุปในการปฏิบติัดงัน้ี 

 1)พนกังานสอบสวนขาดทกัษะในการปฏิบติังานดา้นการคา้มนุษยใ์นพระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้มนุษยเ์น่ืองจากคดีการคา้มนุษยมี์ความ

ซบัซอ้นและมีการกระท าผดิในหลายพื้นท่ี อีกทั้งในการท างานส่วนใหญ่พนกังานสอบสวนมีความเช่ียวชาญ

ในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา 

 2)ปัญหาในการท างานร่วมกบัสหวชิาชีพซ่ึงในทางปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ในการบญัญติั

กฎหมายท่ีพนกังานสอบสวนตอ้งกระท าโดยเร็วเพื่อรวบรวมพยานหลกัฐานแต่การท างานร่วมกบัหน่วยงาน

ต่างๆมีขอ้จ ากดัในดา้นเวลา 

 3)ด้านการประสานงานควรก าหนดพื้นท่ีและมอบหมายความรับผิดชอบให้ชัดเจนทั้ งภายใน

หน่วยงานและระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และควรไดรั้บความร่วมมือจากภาคประชาชนในการให้ขอ้มูล 

แจง้เบาะแสและช่วยดูแลในกรณีพบเห็นการกระท าความผดิ 

 4)ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดัเชียงราย สังกดักระทรวงพฒันาสังคม

และความมัน่คงของมนุษย ์ถือเป็นหน่วยงานหลกัซ่ึงควรเน้นการปฏิบติัหน้าท่ีในดา้นการป้องกนัมิให้เกิด

เน่ืองจากในพื้นท่ีนั้นการคา้มนุษยเ์หยื่อของการคา้ส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อด้วยความเต็มใจอนัเป็นผลจาก

สภาพเศรษฐกิจ ฐานะท่ียากจน 

 ในวิจยัฉบบัน้ีไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงมุมมองในสถานการณ์การคา้มนุษยข์องประชาชนกลุ่มตวัอย่าง 

และการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดของเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปเป็นขอ้เสนอให้การ

บญัญติักฎหมายกบัการปฏิบติัเป็นไปในทิศทางเดียวกนัและปฏิบติังานไดจ้ริงต่อไป 

 

  

 

 

 



Abstract 

This study entitled the situation of the law enforcement in accordance with the Anti-Trafficking in 

Persons Act B.E 2551 (2008): a case study of Mueang District, Chiang Rai. This study aimed to 

investigate the situation, and explore the guideline of problem solving of the law enforcement in 

accordance with the Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008) in Mueang District, Chiang Rai 

Province. 

 The methodologies adopted for this research were questionnaire and interview surveys. The 

questionnaire surveys were conducted with people who had been living in Mueang district, Chiang Rai 

Province. There were 20 questions divided into part of the general situation, and part of the legislation in 

the Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008). Also, the interviews about the performance in 

accordance with the Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008) were conducted with a lawyer in 

Chiang Rai Social Development and Human Society Office, and inquiry officials in MueangChiangrai 

Provincial Police Station. 

 The findings revealed that the respondents had knowledge of human trafficking in general and did 

not know, in the prosecution process, that both victims and people who had the clues could notify. A 

public participation on prevention and suppression of human trafficking was operated by anyone because 

people who did not need to be the victims could immediately report any clues or useful information about 

the human trafficking to relevant sectors or officials. Therefore consciousness about participation, 

cooperation, and impacts of the human trafficking should be conducted. Besides, conclusion of the 

performance of inquiry officials and Chiang Rai Social Development and Human Society Office was as 

follows. 

 1) Inquiry Officials were lack of skill in the performance of human trafficking according to the 

Anti-Trafficking in Persons Act B.E 2551 (2008), because they were mostly experienced in criminal cases 

under the Criminal Code. Moreover human trafficking cases were complicated, and infringed in several 

areas. 



 2) Problem on cooperation with the interdisciplinary team was occurred. Practically, it was 

discordant with the spirit of legislation because the inquiry officials must rapidly perform for evidence 

collection, but cooperation depended on time limitation of each sectors. 

 3) Coordination should be performed including zoning, responsibility clearly assigning both 

within sectors as well as between the relevant authorities. Furthermore people could provide information, 

report clues, and be watchful in case of offenses were found. 

 4) Chiang Rai Social Development and Human Society Office, Ministry of Social Development 

and Human Society should eliminate problems or emphasize on the performance to protect most poor 

people who assented to be victims willingly from human trafficking in the area. 

 The situation of human trafficking from the viewpoint of respondents and performance of 

relevant authorities according to their functions that were explored in this study will be the suggestion for 

law enactment as well as operation in the unidirectional and concrete performance later. 

 

 

 


