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การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐: ราชอาณาจักรกัมพูชา 

นางสาวอรพรรณ แซ่เอี้ยว๑ 

 

๑. บทน า 
 เนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์       
อย่างร้ายแรง โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในภูมิภาคที่ประสบปัญหาการค้ามนุษย์เป็น
อย่างมาก เนื่องจากการเปิดพรมแดนด้านต่าง ๆ ที่ท าให้การเดินทางข้ามแดนมีความสะดวกมากขึ้น 
และมีหลายประเทศในอาเซียนเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง       
ของการค้ามนุษย์ ซ่ึงเป็นปัญหาทีส่่งผลกระทบทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
ซ่ึงจ าเป็นต้องมีระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   
 ดังนั้น เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุของการค้ามนุษย์ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวในอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น จึงจ าต้องศึกษา
สถานการณ์การค้ามนุษย์ ตลอดจนการคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ และการป้องกันและปราบปราม    
การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศให้ถ่องแท้ ซึ่งบทความนี้เป็นกรณีศึกษาต่อจาก
การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์๒ ซึ่งผู้เขียนได้ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (Trafficking in Persons Report June 
2017)๓ เป็นส าคัญ โดยบทความนี้จะศึกษาปัญหาการค้ามนุษย์ในราชอาณาจักรกัมพูชา๔ ซึ่งเป็น ๑ ใน 
๖ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ถูกจัดให้อยู่ใน Tier 2๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                                           

  บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑ นักวิ เคราะห์และจัดท าข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
๒ อรพรรณ แซ่เอี้ยว, “การค้ามนุษย์ในประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๐: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์”,       

ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๑. 
๓ Department of State USA, “Trafficking in Persons Report June 2017. ”, Accessed 19 

February 2018, https://www.state.gov/documents/organization/271339.pdf 
๔ Ibid, p.113. 
๕ Tier 2 หมายถึง ประเทศที่รัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าของกฎหมายคุ้มครองเหยื่อค้า

มนุษย์    (the TVPA) อย่างเต็มที่ แต่ก็ได้มีความพยายามอย่างส าคัญที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กฎหมายคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ 
 



   
 

๒ 

 

๒. สถานการณ์การค้ามนุษย์ในกัมพูชา 
ก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กัมพูชาเคยถูกจัดให้อยู่ใน Tier 2 (Watch list) แต่ต่อมา

ภาพรวมของสถานการณ์การค้ามนุษย์และความพยายามที่เพ่ิมขึ้นในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของ
กัมพูชาตามรายงานการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ -  ๒๕๖๐ ท าให้ปัจจุบันกัมพูชาขยับขึ้นมาอยู่ใน Tier 2 
ซึ่งหมายความว่า รัฐบาลกัมพูชามีความพยายามอย่างมากที่จะพัฒนามาตรการในการต่อต้าน      
การค้ามนุษย์ของประเทศตนให้เข้าสู่มาตรฐานขั้นต่ าของกฎหมายคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ (Trafficking 
Victims Protection Act: TVPA) แตย่ังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ จึงท าให้
กัมพูชายังคงถูกจัดให้อยู่ใน Tier 2 เช่นเดิม  ทั้งนี้ รัฐบาลกัมพูชาได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม       
ที่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยจ านวนคดีที่ได้รับการตัดสินว่าเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ที่เพ่ิมสูงขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณให้แก่คณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ 
(national anti-trafficking committee) และองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด  รวมทั้ งยั งได้ จัดท า
แผนปฏิบัติการฉบับใหม่เพ่ือหยุดยั้งการใช้แรงงานเด็กขัดหนี้   (child debt bondage) และการ
แสวงหาผลประโยชน์ด้านแรงงานเด็กในรูปแบบอ่ืน ๆ ด้วย  อย่างไรก็ดี รัฐบาลกัมพูชาไม่ได้ด าเนิน
มาตรการเพ่ือยกระดับความพยายามสู่มาตรฐานขั้นต่ าของกฎหมายคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ 
(Trafficking Victims Protection Act: TVPA) ในหลายพ้ืนที่ส าคัญในประเทศอย่างเพียงพอ และ
แม้ว่าการทุจริตในท้องถิ่นจะน ามาซึ่งการค้ามนุษย์ในภาคส่วนต่าง ๆ และประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งหลาย 
แตร่ัฐบาลก็ไม่ได้ด าเนินการสอบสวน ฟ้องร้องด าเนินคดี หรือพิพากษาลงโทษการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยิ่งไปกว่านั้น ศาลยังคงพิจารณาพิพากษาคดีการค้ามนุษย์      
ทางเพศ (sex trafficking) ด้วยการตัดสินลงโทษปรับแทนการลงโทษจ าคุกอีกด้วย  

ข้อมูลตามรายงานฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระบุว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่ได้จัดการปัญหาการค้ามนุษย์
ภายใต้แนวทางการใช้เทคนิคทั่วไปส าหรับการสอบสวนลับในการปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
(undercover investigative techniques in anti-trafficking operations) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
กั้นขวางขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบในการจับกุมผู้ค้ามนุษย์ทางเพศ หรือ              
การด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือปรับปรุงการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการกระจายข้อมูลที่ส าคัญต่อ      
การประสานความร่วมมืออย่างมปีระสิทธิภาพ 

ในเรื่องการค้นหาเหยื่อค้ามนุษย์และความพยายามให้การคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ของ
รัฐบาลกัมพูชานั้นมีข้อจ ากัดค่อนข้างมาก ซึ่งในบางครั้งท าให้มีการส่งตัวเหยื่อที่ เป็นเด็กกลับสู่
สภาพแวดล้อมที่ยังมีความเสี่ยงสูง รวมทั้งยังมีข้อจ ากัดในการดูแลเหยื่อแรงงานค้ามนุษย์ที่เป็นเพศชาย
อยู่น้อยมาก แม้ว่าเหยื่อที่เป็นเพศชายจะมีอยู่ในสังคมเป็นจ านวนมากก็ตามทั้ง ๆ ที่มีเหยื่อดังกล่าว     
อยู่จ านวนไม่น้อย 



   
 

๓ 

 

อาจกล่าวได้ว่า กัมพูชาเป็นทั้งประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทางการค้ามนุษย์      
ทั้งในแง่ของการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ทางเพศ ชาวกัมพูชาทั้งท่ีเป็นผู้ใหญ่และเด็กได้อพยพ
ย้ายถิ่นฐานเพ่ือไปท างานในประเทศอ่ืน ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและในตะวันออกกลางมากขึ้นทวีคูณ 
และส่วนใหญ่จะถูกบังคับใช้แรงงานในเรือประมง เกษตรกรรม การก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม 
รวมทั้งถูกกดเป็นทาสรับใช้ภายในประเทศ (domestic servitude) นั้น ๆ  

นอกจากนี้  ชาวต่างชาติที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย  ส่วนใหญ่จะได้รับ         
ความช่วยเหลือจากนายหน้าผู้จัดหางานที่ไม่มีใบอนุญาต ซึ่งเป็นการเพ่ิมความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์    
แต่ไม่ได้หมายความว่า การใช้นายหน้าที่ได้รับอนุญาตจะไม่ท าให้เกิดการค้ามนุษย์ขึ้น ในทางตรงกัน
ข้าม แรงงานต่างชาติที่เข้าเมืองมากับนายหน้าเหล่านี้ ก็ยังคงกลายเป็นเหยื่อการถูกบังคับใช้แรงงาน
หรือการค้ามนุษย์ทางเพศอยู่  ทั้งนี้ เด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนจะมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกบังคับ
ใช้แรงงาน รวมถึงการใช้แรงงานทาสภายในประเทศและถูกบังคับขอทาน  (forced begging) หรือเร่
ขายของข้างทาง (street vending) ซึ่งส่วนใหญ่มักจะได้รับการอ านวยความสะดวกหรือสมรู้ร่วมคิด
โดยคนในครอบครัวของเด็กเอง  

ส าหรับแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแรงงานชายชาว
กัมพูชาที่ถูกจ้างไปท างานบนเรือประมงในประเทศไทย และถูกบังคับใช้แรงงานบนเรือของคนไทยใน
น่านน้ าสากลซ่ึงมีจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่างมาก และมีรายงานว่าชายชาวกัมพูชาจะถูกระท าทารุณโดยกัปตัน
หรือหัวหน้าผู้ควบคุมเรือชาวไทย ถูกหลอกให้ท างาน หรือท างานโดยได้รับค่าจ้างน้อยมาก และถูกกัก
ให้ต้องอยู่บนเรือนานหลายปี บางรายหลบหนีออกมาได้และถูกพบในมาเลเซีย อินโดนีเซีย มอริเซียส 
ฟิจิ เซเนกัล แอฟริกาใต้ และปาปัวนิวกินี    

นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติ (UN) รายงานว่า มีหญิงสาวชาวกัมพูชาจากพ้ืนที่ใน
ชนบทจ านวนมากที่ถูกหลอกให้ไปท่องเที่ยวในจีนเพ่ือไปแต่งงานกับชายชาวจีน   ยิ่งไปกว่านั้น       
หญิงชาวกัมพูชาบางรายซึ่งถูกบังคับให้แต่งงานนั้น ยังต้องเผชิญกับการถูกบังคับใช้แรงงานในโรงงาน
หรือบังคับให้ค้าประเวณีเพ่ือใช้หนี้ที่พวกเขามีด้วย 

๓. การฟ้องร้องด าเนินคดีค้ามนุษย์ในกัมพูชา 
 รัฐบาลกัมพูชาเพ่ิมความพยายามในการใช้บังคับกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งเห็นได้
จากจ านวนคดีค้ามนุษย์ที่ถูกศาลตัดสินมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นจากปีก่อน ๆ ทั้งนี้ โดยได้ใช้บังคับกฎหมาย
ว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(Law on the Suppression of Human Trafficking and Commercial Sexual Exploitation, 
2008) ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ไว้แจ้งชัดในข้อ ๑๒ - ๓๐ โดยห้าม       



   
 

๔ 

 

การค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ และก าหนดระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๗ - ๑๕ ปี แต่ในกรณีที่สถานการณ์
ร้ายแรงมีระวางโทษจ าคุกสูงถึง ๒๐ ปี ซึ่งเมื่อเทียบกับอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ เช่น การข่มขืน
กระท าช าเรา ฯลฯ แล้ว บทบัญญัติและอัตราโทษดังกล่าวนี้ถือว่าเข้มงวดและได้สัดส่วนเพียงพอที่จะ
น าไปใช้บังคับต่อต้านและปราบปรามการค้ามนุษย์ในกัมพูชาได้  
 อย่างไรก็ดี รัฐบาลกัมพูชาไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนถึงความพยายามในการใช้
บังคับกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาลจังหวัด แต่อย่างไรก็ดี รัฐบาลได้จัดให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารข้อมูล ซึ่งได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลจากรายงานของสื่อมวลชนและองค์กรที่
มิใช่ภาคีรัฐ (Non Governmental Organizations: NGOs) ที่แสดงให้ เห็นว่ารัฐบาลได้ฟ้องร้อง
ด าเนินคดีกับบุคคลจ านวน ๕๓ ราย๖ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์หรือบัญญัติที่
เทียบเท่ากันในประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๕๙ (penal code in 2016) ของกัมพูชา 
 คณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติ (National Committee for Counter 
Trafficking: NCCT) รายงานว่าศาลได้ตัดสินลงโทษผู้ค้า อย่างน้อย ๑๐๐ ราย มีบางรายอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาคดีของศาลในขณะที่จัดท ารายงานนี้๗ ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากปีก่อน ๆ ที่รัฐบาลไม่ได้จัด
ให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การฟ้องร้องด าเนินคดี หรือการพิพากษาลงโทษบนพ้ืนฐาน
ของรูปแบบหรือประเภทการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย ์ 
 อนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐระบุว่า ความเสี่ยงที่ท าให้ขอบเขตการค้ามนุษย์ขยายวงกว้าง
ออกไป อาจเนื่องมาจากกรณีความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานในการตรวจสอบบริษัทจัดหางาน
อย่างเข้มงวด และกรณีที่บริษัทจัดหางานเหล่านี้ได้อนุญาตให้นายหน้าอิสระมีการรับช่วงสิทธิในนาม
ของตนเพื่อด าเนินธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ทีค่ดีที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดฐาน
ค้ามนุษย์จะมีผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวต่างชาติมากกว่าชาวกัมพูชา 
 ทั้งนี้ องค์กรที่มิใช่ภาคีรัฐรายงานว่า ศาลได้พิจารณาตัดสินคดีค้ามนุษย์ทางเพศอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการตัดสินลงโทษเป็นตัวเงินแทนการลงโทษจ าคุก แต่คดีส่วนใหญ่ภายหลังจากที่
ครอบครัวของเหยื่อยอมตกลงกับผู้ค้าฯ นอกศาล เหยื่อมักกลับค าให้การ ซึ่งท าให้ยากแก่การฟ้องร้อง
ด าเนินคดีต่อไป นอกจากนี้ ต ารวจฝ่ายคดี (Judicial police) ยังขาดทรัพยากรในการตรวจสอบผู้ค้าฯ 
ท าให้ต้องปล่อยตัวไปในระหว่างการพิจารณาคดี และเกิดการหลบหนีก่อนวันนัดพิจารณาคดีได ้
 รัฐบาลกัมพูชายังคงคิดค้นและมอบเงินสนับสนุนเพ่ือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต ารวจ         
พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ของรัฐเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งในขณะจัดท ารายงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์
                                                           

๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐบาลกัมพูชาฟ้องร้องด าเนินคดจี านวน ๖๙ คดี  
๗ เพิ่มจากจ านวน ๔๓ รายใน พ.ศ. ๒๕๕๘ และจ านวน ๒๙ ราย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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แห่งชาติ (NCCT) รายงานว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด พนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้บังคับกฎหมาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ และพนักงานขององค์กรที่มิใช่ภาคีรัฐที่เข้ารับ    
การฝึกอบรมและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ มีจ านวนทั้งสิ้น
กว่า ๗,๖๘๐ ราย 
 ในการนี้  องค์กรส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรที่มิใช่ภาคีรัฐรายงานว่าความ
เชี่ยวชาญ  ทางเทคนิคที่เพ่ิมพูนมากขึ้นในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน การสอบสวนลับ เพ่ือลด
ความน่าเชื่อถือของค าให้การของพยานและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะอันแท้จริงของการค้ามนุษย์
ทางเพศ ถือเป็นหนึ่งในความจ าเป็นเร่งด่วนของกัมพูชา และการจ ากัดความสามารถของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการใช้บังคับกฎหมายมีผลต่อการติดตามตัวผู้ค้ามนุษย์ทางเพศอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในกรณีที่มีความเชื่อมโยงกับการค้าประเวณี (prostitution) เช่น เทศกาลลานเบียร์ (beer 
gardens) สถานอาบ อบนวด (massage parlors) ร้านเสริมสวย หรือร้านคาราโอเกะ เป็นต้น 
 การทุจริตประจ าท้องถิ่นในทุกระดับนั้น ท าให้รัฐบาลกัมพูชาเข้าไปควบคุมและจ ากัด
ความสามารถของพนักงานเจ้าหน้าที่บางรายอย่างเข้มงวดและเอาจริงเอาจังมากขึ้น เพ่ือสร้าง
ความก้าวหน้าในการจับกุมผู้ค้าฯ  อย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างที่จัดท ารายงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังไม่พบ
ข้อมูลว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ท าการสอบสวน ฟ้องร้องด าเนินคดี หรือตัดสินลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่คน
ใดที่สมรู้ร่วมคิดในการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์แต่อย่างใด๘ 

๔. การคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ในกัมพูชา  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติได้ประกาศใช้แนวทางใน        
การค้นหาเหยื่อค้ามนุษย์ฉบับใหม่ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยกระทรวงสังคม กิจการทหารผ่านศึก และการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเยาวชน๙ (Ministry of Social Affairs, Veterans, and Youth Rehabilitation: 
MoSVY) ด้วยความมุ่งประสงค์ในการรวมแนวทางการค้นหาเหยื่อที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน ตลอดจน
แนวทางในการส่งต่อและส่งกลับสู่ถิ่นเดิมซึ่งเหยื่อค้ามนุษย์ โดยผ่านรัฐบาลและหน่วยงานที่ใช้บังคับ
กฎหมายและอาศัยความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ  
 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาลกัมพูชายังคงปฏิบัติการคัดกรองเหยื่อชาวต่างชาติ            
ที่ถูกเนรเทศออกจากประเทศไทย จ านวนประมาณ ๕๕,๐๐๐ คน  ณ ศูนย์ขนส่งในชายแดนปอยเปต 
(Poipet)  อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานว่า พบผู้ตกเป็นเหยื่อจ านวนเท่าใด และเป็นไปได้ว่าอาจล้มเหลว
ในการค้นหาเหยื่อค้ามนุษย์ ณ ศูนย์ดังกล่าว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน

                                                           
๘ Department of State USA, Supra note 2, p.114. 
๙ ค าแปลอย่างไมเ่ป็นทางการ 
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เหยื่อที่ ได้ให้ความช่วยเหลือหรือส่งต่อ และไม่ทราบจ านวนรวมของเหยื่อที่ค้นพบ หรือได้รับ        
ความช่วยเหลือโดยองค์กรที่มิใช่ภาคีรัฐด้วย   
 พนักงานต ารวจได้ด าเนินการค้นหาและพบเหยื่อค้ามนุษย์ และสามารถด าเนินการเพ่ือ   
ส่งต่อเหยื่อค้ามนุษย์ทางเพศและด้านแรงงานไปยังหน่วยงานของจังหวัดหรือองค์กรที่มิใช่ภาคีรัฐได้
จ านวน ๓๒๖ ราย แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยรัฐบาลได้ด าเนินการให้มีที่พักพิง
ชั่วคราว (temporary shelter) ณ กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) ส าหรับเหยื่อค้ามนุษย์และเหยื่อ
อาชญากรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นสตรีจะมีการส่งต่อเหยื่อดังกล่าวไปยังที่พักพิงขององค์กรที่มิใช่ภาคีรัฐ ซึ่งส่วน
ใหญ่แล้วจะให้ความใส่ใจดูแลเหยื่อค้ามนุษย์ที่ถูกทารุณกรรมในรูปแบบต่าง ๆ และรับเหยื่อไว้เพ่ือให้
การช่วยเหลือต่อไป   
 อย่างไรก็ตาม ความพยายามของกัมพูชาในการค้นหาเหยื่อค้ามนุษย์นั้นยังคงมีไม่เพียงพอ
ท าให้เหยื่อจ านวนมากยังตกอยู่ในความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ผู้ใช้บังคับกฎหมายมักจะขาดสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็นต่อการคุ้มครองเหยื่อและผู้กระท าผิด 
 อนึ่ง รัฐบาลยังคงพ่ึงพาองค์กรภาคประชาสังคมเพ่ือให้การคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์เป็น
ส าคัญ แต่ทั้งนี้ไม่ได้ช่วยอ านวยความสะดวกในการปกครองดูแลเหยื่อค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กเท่าที่ควร 
เนื่องจาก  บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่อนุญาตให้ท าข้อตกลงทางการเงินหรือให้ช าระหนี้เป็นตัวเงินแทน
การตัดสินลงโทษที่รุนแรงกว่า อาจขัดขวางการให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้มีการคุ้มครองหรือ
พิทักษ์เหยื่อที่เป็นเด็ก ณ ที่พักพิงชั่วคราว และเมื่อปราศจากความยินยอมจากครอบครัว บางกรณี
เจ้าหน้าที่ของรัฐจ าต้องส่งเด็กกลับไปยังสถานที่ที่สภาพแวดล้อมมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเสี่ยงต่อการตกเป็น
เหยื่อค้ามนุษยซ์้ าอีก   
 อีกปัญหาหนึ่งของกัมพูชา คือ คณะผู้แทนทางการทูตของกัมพูชาในต่างประเทศยังคง
ขาดงบประมาณสนับสนุนและประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและการส่ง
เหยื่อกลับประเทศ  
 ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา (Ministry of Foreign Affairs: MFA) ซึ่งถือ
ว่าเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ชาวกัมพูชาที่ถูกพบในต่างประเทศ ได้
รายงานถึงการช่วยเหลือและส่งเหยื่อค้ามนุษย์ชาวกัมพูชากลับประเทศจ านวน ๘๑๕ ราย จาก ๑๑ 
ประเทศ๑๐ ซ่ึงส่วนใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ  แตอ่ย่างไรก็ดี มีรายงานว่า

                                                           
๑๐ ประกอบด้วย จากมาเลเซียจ านวน ๒๗๒ ราย เวียดนามจ านวน ๒๓๑ ราย ประเทศไทยจ านวน 

๑๓๙ ราย อินโดนีเซียจ านวน ๗๘ ราย จีนจ านวน ๖๔ ราย ญี่ปุ่นจ านวน ๑๖ ราย สิงคโปร์จ านวน ๖ ราย โซมาเลีย
จ านวน ๔ ราย     สปป.ลาวจ านวน ๒ ราย รัสเซียจ านวน ๒ ราย และจากออสเตรเลียและซาอุดิอาระเบียประเทศละ 
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กระทรวงฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกระบวนการในการค้นหาหรือการส่งเหยื่อค้ามนุษย์ชาว
กัมพูชาในต่างประเทศกลับประเทศอย่างเต็มที่ และไม่ได้เพ่ิมมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้หนังสือเดินทาง ตลอดจนการออกนอกประเทศของชาวกัมพูชาเพ่ืออพยพหรือย้ายถิ่นอย่าง     
ถูกกฎหมายและปลอดภัย    
  นอกจากนี้ กระทรวงสังคมฯ (MOSAVY) รายงานว่ามีการส่งเหยื่อค้ามนุษย์ด้านแรงงาน        
ชาวกัมพูชามาจากประเทศเวียดนามจ านวน ๑๙๕ ราย และมีการรับและส่งต่อเหยื่อค้ามนุษย์ทางเพศ       
และด้านแรงงานจากประเทศไทยไปยังหน่วยบริการขององค์กรที่มิใช่ภาคีรัฐจ านวน ๓๘ ราย          
โดยองค์กรที่มิใช่ภาคีรัฐบันทึกการรับเหยื่อชาวกัมพูชาไว้ ซึ่งเหยื่อที่ถูกเนรเทศจากเวียดนามแค่เพียง
ประเทศเดียว มีจ านวนถึง ๒๑๘ ราย เป็นเด็กจ านวน ๑๕๒ ราย และกระทรวงสังคมฯ ได้ส่งเหยื่อ     
ค้ามนุษย์ไปยังเวียดนามหลังจากที่พวกเขาได้รับการดูแลในหน่วยพักพิงขององค์กรที่มิใช่ภาคีรัฐแล้ว 
จ านวน ๑๓ ราย       
 ทั้งนี้ ไม่ปรากฏรายงานว่ารัฐบาลได้ก าหนดโทษต่อเหยื่อค้ามนุษย์ส าหรับการกระท า
ความผิดที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ในการค้ามนุษย์แต่อย่างใด 
 ในการนี้ รัฐบาลกัมพูชายังคงท างานร่วมกับองค์กรที่มิใช่ภาคีรัฐในด้านการริเริ่มโครงการ
ฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์ เพ่ือจัดให้มีการสนับสนุนทางจิตวิทยาและสังคม (psycho-social 
support) และบริการอื่น ๆ ส าหรับเหยื่อค้ามนุษย์ที่คดีอยู่ในระหว่างกระบวนพิจารณาคดีของศาล โดย
กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) ชี้แนะให้ศาลจังหวัดด าเนินโครงการส าหรับการพิจารณาคดี
ที่เป็นมิตรต่อเด็ก (child-friendly judicial program) อันมีวัตถุประสงค์ในการอ านวยความสะดวก
ส าหรับการขึ้นให้การของเด็ก และอาศัยเทคโนโลยีการประชุมผ่านวิดีโอแทนในบางกรณี  อย่างไรก็ดี 
ในทางปฏิบัติความอ่อนแอของระบบกฎหมาย ตลอดจนการขาดซึ่งการคุ้มครองเหยื่ออย่างเหมาะสม
เพียงพอ กระบวนการพิจารณาคดีที่ยาวนานเกินไป และความกลัวการตามล้างแค้นโดยผู้ค้าฯ อาจ
ขัดขวางความสมัครใจของเหยื่อในการให้ความร่วมมือกับรัฐในหลาย ๆ คดี และบางครั้งการที่เหยื่อซึ่ง
มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักทฤษฎีในการได้รับการชดใช้หรือการชดเชยความเสียหายจากผู้ค้า      
สิ่งนี้จะถูกจ ากัดโดยกฎหมายที่ก าหนดให้ค่าสินไหมทดแทนนั้นจะจ่ายเฉพาะตามระยะเวลาจ าคุก      
ผู้ค้ามนุษย์ ๑๑  

อย่างไรก็ดี รัฐบาลกัมพูชาก็ไม่ได้นิ่งเฉยแต่ยังคงพยายามคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ในทุก
ระดับ ซึ่งในระดับระหว่างประเทศนั้น กัมพูชาได้ท าความตกลงกับซาอุดิอาระเบียเพ่ือพัฒนา

                                                                                                                                                                        

๑ ราย ซึ่งส่วนใหญ่การส่งกลับประเทศจะได้รับการช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ (เพิ่มขึ้นจาก ๘๕๗ ราย ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๑๑ Department of State USA, Supra note 2, p.115. 



   
 

๘ 

 

กระบวนการในการให้ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติด้วย แต่ก็ยังไม่แจ้งชัดว่าได้มีการด าเนินมาตรการ
ใดตามความตกลงไปแล้วบ้างหรือไม่ อย่างไร  

๕. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษยใ์นกัมพูชา  
 รัฐบาลกัมพูชามีความพยายามในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เพ่ิมมากขึ้น 
โดยการประสานความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการต่อต้านการค้ามนุษย์และหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ภายในประเทศ และยังคงด าเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- ๒๕๖๑ (2014-2018 national action plan) พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณกว่า ๔ พันล้านเรียล 
(เพ่ิมขึ้นจากงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจัดสรรงบประมาณ ๓.๖ พันล้านเรียล)  นอกจากนี้ 
คณะกรรมการในท้องถิ่นยังร่วมมือกันในระดับจังหวัดอีกด้วย โดยองค์กรที่มิใช่ภาคีรัฐรายงานว่า 
รัฐบาลกลางได้จัดงบประมาณปานกลางส าหรับคณะกรรมการจังหวัดใน พ.ศ. ๒๕๕๙ และกระทรวง
แรงงานและการฝึกอาชีพ (Ministry of Labor and Vocational Training) ได้ออกแผนปฏิบัติการคัด
แยกท่ีมีวัตถุประสงค์ในการลดจ านวนแรงงานเด็กและแรงงานขัดหนี้ในภาคบริการ เกษตรกรรม การท า
เหมืองแร่ และภาคส่วนพลังงานให้ส าเร็จภายในปี พ.ศ. ๒๐๒๕ ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ เพิ่มการ
ปฏิบัติการทางกฎหมายและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกับภาคประชาสังคมโดยอาศัย
งบประมาณแผ่นดิน (national budget)  

ทั้งนี้ องค์กรที่มิใช่ภาคีรัฐรายงานว่า ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ตกเป็นเหยื่อการแสวงหา
ประโยชน์โดยนายหน้าที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในมาเลเซียจ านวน ๙๖ ราย ซึ่งรัฐบาลก าลังสืบสวน 
สอบสวนและฟ้องร้องด าเนินคดีกับนายหน้าผู้จัดหาแรงงานอย่างผิดกฎหมายซึ่งอาจกระท าความผิด
ฐานค้ามนุษย์ แต่ยังไม่ปรากฏข้อมูลแจ้งชัด 

ด้านต ารวจต่อต้านการค้ามนุษย์ได้พัฒนาโครงการความตระหนักรู้ของตนเองว่าด้วยเรื่อง
พนักงานต ารวจและกระบวนการในการป้องกันและรายงานอาชญากรรมค้ามนุษย์ผ่านสื่อบันเทิงและ
ท าการการฝึกอบรมในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๒,๙๒๖ ครั้ง  

อนึ่ง นอกจากรัฐบาลกัมพูชาจะได้ท าความตกลงกับซาอุดิอาระเบียด้านการพัฒนา
มาตรการในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ อันอาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ได้แล้วนั้น รัฐบาลยังคงด าเนินการคัดกรองบุคคลตามมาตรการทางกงสุลเพ่ือลดปัญหาการค้า
มนุษย์ทางเพศและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งเหยื่อที่เป็นสตรีชาวกัมพูชา ที่ตามมาด้วยการถูกบังคับ
แต่งงาน ทัง้นี้ โดยประสานความร่วมมือประเทศจีนด้วย 

นอกจากนี้  ด้ วยการสนับสนุนจากผู้ บ ริจาคต่ างชาติ และผู้ บ ริจาคในท้ องถิ่ น                 
ท าให้กระทรวงการท่องเที่ยวได้สร้างและเผยแพร่วัสดุตีพิมพ์ การกระจายเสียงผ่านวิทยุกระจายเสียง 



   
 

๙ 

 

ป้ายโฆษณาและป้ายประกาศเกี่ยวกับภยันตรายของการค้ามนุษย์ โดยมุ่งเฉพาะเจาะจงไปที่การ
ท่องเที่ยวเพ่ือมี เพศสัมพันธ์กับเด็ก (child sex tourism) ถึงแม้ว่าความพยายามนี้ จะเล็งไปที่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่าชาวกัมพูชาที่เป็นแหล่งที่มาหลักของอุปสงค์ส าหรับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในเชิงพาณิชย์จากเด็กก็ตาม ในการนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานว่าสามารถจับกุม
ชาวต่างชาติจ านวน ๑๒ ราย ที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพ่ือมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก 
แต่ยังไม่มีรายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการด าเนินการฟ้องร้องคดี หรือการตัดสินลงโทษใด ๆ ในกรณี
เหล่านี้  

อย่างไรก็ดี รัฐบาลกัมพูชายังคงจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทางการทูตของตน         
ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการด้านการรักษาสันติภาพในต่างประเทศอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง๑๒ เพ่ือให้สามารถป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามรายงานการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ภาพรวมของ

สถานการณ์ของการค้ามนุษย์และความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของกัมพูชาที่ผ่านมา 
สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาล มีความพยายามอย่างส าคัญที่จะน าตนเองเข้าสู่มาตรฐานขั้นต่ าของกฎหมาย
คุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ (TVPA) แต่กัมพูชาก็ไม่ได้กระท าตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพียง
พอที่จะขยับขึ้นไป Tier 1 เหมือนฟิลิปปินส์  

กัมพูชาเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และ
ประเทศปลายทางของการค้ามนุษย์ที่มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ภายในประเทศและในระดับภูมิภาค
เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและด้านแรงงาน  ทั้งนี้ เหยื่อ
ค้ามนุษย์ในกัมพูชามีทั้งเหยื่อที่เป็นเพศชาย สตรี และเด็ก แต่ส่วนมากบุคคลที่มีความอ่อนแอกว่าใน
ด้านต่าง ๆ มักจะตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สตรีและเด็กผู้ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์เพ่ือ
แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ และถูกหลอกไปเพื่อบังคับแต่งงานกับชายชาวจีน  

ถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลกัมพูชาจะให้ความส าคัญและมีความพยายาม
อย่างต่อเนื่องเพ่ือการต่อต้าน การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศ โดยการด าเนิน
มาตรการฟ้องร้องด าเนินคดีฐานค้ามนุษย์ การคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ทั้งโดยอาศัยความร่วมมือในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศมาโดยตลอด และที่ผ่าน
มาได้มีการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ไปแล้วเป็นจ านวนมาก แต่จากรายงาน
พบว่าแม้กัมพูชาจะมีกฎหมายด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ใช้บังคับอยู่ ซึ่งมีการก าหนดให้การค้า

                                                           
๑๒ Ibid, p.115. 



   
 

๑๐ 

 

มนุษย์เป็นความผิดและก าหนดอัตราโทษที่เข้มงวดและรุนแรงได้สัดส่วนเมื่อเทียบกับการกระท า
ความผิดอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืน ๆ และแม้ศาลจะตัดสินคดีให้เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์เพ่ิมมากขึ้น
จากปีก่อน ๆ ก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติศาลมักตัดสินลงโทษให้ช าระหนี้ทางการเงินแทนการลงโทษขั้น
ร้ายแรง ท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในกรณีครอบครัวของเหยื่อยอมตกลงตามข้อตกลงช าระหนี้ทาง
การเงินดังกล่าว ท าให้ยากต่อการฟ้องร้องด าเนินคดีกับผู้ค้าฯ ต่อไป ทั้งยังพบว่า เหยื่อเพศชายใน
กัมพูชามีอยู่จ านวนมากแต่มาตรการในการดูแลและให้ความช่วยเหลือต่อเหยื่อเหล่านี้มีอยู่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการอีกด้วย 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์อย่างร้ายแรง ซึ่งนับเป็นอาชญากรรมร้ายแรงรูปแบบหนึ่ง ที่มีความหลากหลายด้านรูปแบบของ
การกระท าและมีระดับความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพใน
การพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างมาก และด้วยเหตุที่กัมพูชาและประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศอ่ืน ๆ 
ต่างมีพรมแดนที่เชื่อมโยงถึงกันได้ง่าย ท าให้ต่างก็เป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และ
ประเทศปลายทางการค้ามนุษย์ในอาเซียน การที่กัมพูชาจะสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่นั้น ย่อมส่งผลต่อความสามารถในการพัฒนาประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศอ่ืน ๆ ด้วย และท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลกระทบต่อประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในที่สุด   

ดังนั้น ในทางปฏิบัติผู้มีอ านาจหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน และการพิพากษาลงโทษ
ผู้กระท าความผิดนั้น ควรอาศัยบทบัญญัติกฎหมายที่มีอยู่ก าหนดอัตราโทษที่ร้ายแรงให้เหมาะสมกับ
การกระท าความผิดอาชญกรรมร้ายแรงเช่นนี้ เพ่ือให้สามารถใช้บังคับกฎหมายได้สมกับเจตนารมณ์
สูงสุดของกฎหมาย  และสามารถต่อต้านการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิผล 

อนึ่ง รายงานการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสหรัฐอเมริกา ได้มีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาล
กัมพูชา โดยมีสาระส าคัญ กล่าวคือ กัมพูชาควรเพ่ิมศักยภาพในการสืบสวน สอบสวน และการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดอย่างเข้มงวดและแข็งขัน ทั้งควรตัดสินลงโทษผู้ค้าฯ อย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะผู้ค้ามนุษย์ทางเพศและแรงงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรู้ เห็นหรือสมรู้ร่วมคิด ใน           
การค้ามนุษย์ด้วย กัมพูชาควรเพ่ิมศักยภาพของตนในการใช้อ านาจตามกฎหมายผ่านเทคนิคในการ
สอบสวนลับและเพ่ิมความพยายามส าหรับการค้นหาตัวเหยื่อค้ามนุษย์ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ตลอดจน
ควรสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการด าเนินการดังกล่าว ควรเพ่ิมศักยภาพ         
ด้านการให้บริการส าหรับเหยื่อที่เป็นเพศชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหยื่อเพศชายที่ถูกแสวงหาประโยชน์
ในการประมงพาณิชย์  และควรสร้างระบบการด าเนินกระบวนการและจัดสรรทรัพยากรหรือ
งบประมาณในการช่วยเหลือเหยื่อชาวกัมพูชาผ่านคณะผู้แทนทางการทูตในประเทศที่มีผู้แทน     



   
 

๑๑ 

 

ทางการทูตของกัมพูชา รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในการช่วยเหลือเหยื่อชาวกัมพูชาใน
ประเทศที่ไม่มีผู้แทนทางการทูตของกัมพูชาให้เพียงพอด้วย และที่ส าคัญกัมพูชาควรเพ่ิมความรู้และ
ตระหนักแก่สาธารณะเกี่ยวกับขั้นตอนในการใช้เอกสารการเดินทางที่ถูกต้องเหมาะสมเพ่ือความสะดวก
และปลอดภัย 
 นอกจากนี้ กัมพูชาควรความพยายามอย่างแข็งขันต่อการตรวจสอบนายหน้าจัดหางาน
เอกชนและนายหน้าที่รับช่วงสิทธิ เพ่ือป้องกันการหลอกลวงอันน าไปสู่การค้ามนุษย์ และควรปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่อนุญาตหรือยอมให้ผู้ค้าฯ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือช าระหนี้ทางการเงินแก่เหยื่อที่
ถูกจ ากัดให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินลงโทษจ าคุกผู้ค้าฯ และด าเนินระบบในการตรวจสอบ การเก็บรวบรวม 
และการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฟ้องร้องด าเนินคดีต่อต้านการค้ามนุษย์และความพยายามใน      
การคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ของรัฐบาล ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง
ในเรื่องของวิธีการที่คุ้มครองเอกลักษณ์ส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของเหยื่อค้ามนุษย์ด้วย 

ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลกัมพูชาต่อไปว่า การเพ่ิมทรัพยากรให้แก่ต ารวจเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการติดตามตรวจสอบผู้กระท าความผิดที่ถูกปล่อยตัวในระหว่างรอการพิจารณาคดี  
ตลอดจนการเพ่ิมโครงการที่จะช่วยสร้างความตระหนักแก่สาธารณะอันมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอุปสงค์
การกระท าความผิดทางเพศในเชิงพาณิชย์และลดอุปสงค์การท่องเที่ยวเพ่ือมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
ภายในประเทศ๑๓ จะช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้น เพ่ือรักษาระดับความพยายามและพัฒนา
ความพยายามของตนให้ยกระดับขึ้นไปอยู่ใน Tier 1 เหมือนฟิลิปปินส์ได้ในอนาคต ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผล
ดีต่อกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อภูมิภาคด้วย 
 

                                                           
๑๓ Ibid, p. 113-114. 


