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ความเป็นมาของปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

 
 

 ประเทศไทยในอดีตตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเคยมีหลักฐานการค้า
มนุษย์ในลักษณะของการค้าทาส ซึ่งภาพรวมส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบการ
บังคับทาสให้ค้าประเวณี จนกระทั่ งปัจจุบันการค้ามนุษย์มีลักษณะที่
หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น เช่น การค้าประเวณี การพาไปขอทาน การ
น าไปเป็นทาส การตัดอวัยวะไปขาย การผลิตเผยแพร่สื่อลามก และการบังคับ
ใช้แรงงาน  
 



การให้ความส าคัญกับปัญหา 
“การค้ามนุษย”์ ของรัฐบาลไทย  

รัฐบาลไทยประกาศให้มีการแก้ไขปัญหา “การค้ามนุษย์” 
            เป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2547  

 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปูองกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2551 เนื่องจาก 

เห็นความส าคัญของการปูองกันและปราบปราม “การค้าหญิงและเด็ก” 



การให้ความส าคัญกับปัญหาการค้ามนุษย ์

ของรัฐบาลไทย  ? 
 ต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญตัิปูองกันและ 

ปราบปรามการคา้มนุษย์ (ฉบับท่ี 2) ในปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากใน
ปัจจุบันมีความรุนแรง ซับซ้อนและเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ 

พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จึงมี
บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมต่อการปูองกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ และได้เพิ่มประสิทธิภาพให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้
พบเห็นเหตุการณ์การค้ามนุษย์ แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง

ปรับปรุงก าหนดโทษใหเ้หมาะสมย่ิงขึ้น 



การให้ความส าคัญกับปัญหาการค้ามนุษย ์

ของรัฐบาลไทย  ? 
 ล่าสุดได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญตัิปูองกันและ 
ปราบปรามการคา้มนุษย์ (ฉบับท่ี 3) ในปี พ.ศ. 2560  เนื่องจาก

พระราชบัญญัติปูองกันและ 
ปราบปรามการคา้มนุษย์ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2551 

มีบทบัญญัติบางประการทีไ่ม่เหมาะสมต่อการปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ท่ีมีความรุนแรงและซับซ้อนมากย่ิงขึ้น โดยการปรับปรงุ 
แก้ไขบทนิยาม ค าว่า แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และการบังคับใช้

แรงงาน หรือบริการให้ชัดเจนย่ิงขึ้น  
 



สถานการณป์ี 2553 – 2556 สหรัฐอเมริกาจัดให้ประเทศไทยอยู่ใน Tier 2 Watch List  
ปี 2557 – 2558 ระดับลดลงมาเป็น Tier 3 หรือ เลวร้ายที่สุดของประเทศ ที่มีปัญหาการค้า
มนุษย์ต่อเนื่องกันถึง 2 ปี จากสถิติการด าเนินคดี ในปี 2557 พบว่ามีผู้เสียหายในคดีค้า
มนุษย์รวม 595 คน 
 
ในส่วนของปี 2558 มีการด าเนินคดีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์มีจ านวน 280 คดี ซึ่งกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความช่วยเหลือเหยื่อจ านวน 303 คน  
ที่สถานพักพิงของรัฐบาล  (มูลนิธิ LPN , 2560) 
 

สถานการณก์ารปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 



ปี 2553 – 2556  ปี 2557 – 2558  ปี 2559 ปี 2560 

สถานการณ์การปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

สหรัฐอเมริกาจัดให้
ประเทศไทยอยู่ใน 
Tier 2 Watch List  

ระดับลดลงมาเป็น 
Tier 3 หรือ เลวร้าย
ที่สุดของประเทศ  

ระดับดีขึ้นอยู่ที่  
Tier 2 watch list 

 

ระดับดีขึ้นอยู่ที่  
Tier 2 watch list 



สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

เนื่องจากไทยได้ปฏิรูประบบกฎหมายการค้ามนุษย์ สามารถจับกุม
ผู้กระท าผิดได้ถึง 241 ราย ในปี 2558 เปรียบเทียบกับ ปี 2557 
จับกุมได้เพียง 104 ราย นอกจากนี้ในปี 2558 ยังมีการยืนฟ้อง
คดีอาญาเจ้าหน้าที่รัฐถึง 34 ราย แต่ ปี 2557 กลับยืนฟ้องได้เพียง 
7 ราย (มูลนิธิ LPN, 2560) 



สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

จนกระทั่ง ปี 2559 และ 2560 ระดับดีขึ้นอยู่ที่ Tier 2 watch list 
เนื่องจากไทยได้ปฏิรูประบบกฎหมายการค้ามนุษย์ สามารถจับกุมผู้กระท า
ผิดได้ถึง 241 ราย ในปี 2558 เปรียบเทียบกับ ปี 2557 จับกุมได้เพียง 
104 ราย นอกจากนี้ในปี 2558 ยังมีการยืนฟ้องคดีอาญาเจ้าหน้าที่รัฐถึง 
34 ราย แต่ ปี 2557 กลับยืนฟ้องได้เพียง 7 ราย (มูลนิธ ิLPN, 2560) 



 สถานการณปี์ 2559 ปัญหาการคา้มนุษยข์องประเทศ

ไทยไดเ้ลือ่นไปอยู่ในกลุม่ Tier 2 watch list การทีป่ระเทศไทย

ไดถู้กยกระดบัดขีึน้จากปี 2558 น้ัน เกดิจาก รฐับาลไทยไดใ้ห ้

ความรว่มมอื อย่างเขม้แข็งในการปฏบิตัติามกฎหมาย เพือ่การ

ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยท์ีจ่รงิจงัมากขึน้  

โดยมกีารสบืสวนคดกีารคา้มนุษย ์317 คด ี 

โดยด าเนินคดผูีค้า้มนุษย ์242 ราย 

 (รายงานสถานการณก์ารคา้มนุษยป์ระจ าปี , 2559) 

 



 สถานการณปี์ 2560 น้ัน ประเทศไทยยงัคงถูกจดัใหอ้ยู่

ใน Tier 2  Watch List เน่ืองจากรฐับาลไทยยงัไม่ไดป้ฏบิตัิ

ตาม มาตรฐานขัน้ต ่าอย่างเต็มทีใ่นการจดัการปัญหาการคา้

มนุษย ์ 

 ซึง่ในปี 2560 มกีารสบืสวนคดกีารคา้มนุษย ์333 คด ี 

ด าเนินคดี 301 คดี มีผูต้อ้งสงสยัเกี่ยวขอ้ง 600 ราย และ

ด าเนินคดกีบัผูค้า้มนุษย ์268 ราย กระทรวงพฒันาสงัคมและ

ความมั่นคงของมนุษยร์ายงานการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่เหยือ่ 

561 ราย (รายงานสถานการณก์ารคา้มนุษยป์ระจ าปี, 2560) 



สรุป : สถานการณ์การปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 



 

ตวัอย่าง กรณีปัญหาการคา้มนุษย ์

 

“วคิตอเรยีซเีครท็”  

เปิดเสน้ทางการคา้มนุษยล์งอา่งอบนวด 

(2561) 

 

โดยเจา้หน้าที่ต ารวจไดเ้ขา้บุกจบักุมสถาน

บร ิการอาบอบนวดที่เ ป็นกระบวนการคา้

มนุษย ์ล่อลวงใหเ้ด็กอายุต ่ากว่า18ปี และ

หญงิสาวมาคา้ประเวณี โดยเหยือ่จากการถูก

ล่อลวงใหบ้รกิารทัง้หมด 113 คน มีหลาย

สญัชาติ ทัง้ไทย ลาว เมียนมา ซึง่จดัอยู่ใน

รูปแบบการคา้มนุษยเ์พือ่การบรกิารทางเพศ 

โดยการบงัคบั ขูเ่ข็ญ 

 

    

ท่ีมา : กรุงเทพธุรกิจ,'วิคตอเรียซีเคร็ท' เปิดโปงขบวน
การค้ากามข้ามชาติ,26 มิถนุายน 2561 



ตวัอย่าง กรณีปัญหาการคา้มนุษย ์

 

 

รวบผูต้อ้งหาคา้มนุษยห์ลอกแรงงานไทย  

ท าประมงเกาะอมับน (2560) 

 

 ไดม้กีารด าเนินคดกีบัผูก้ระท าความผดิกรณี

หลอกลวงและบงัคบัใช ้แรงงานในเรอืประมงมา

ท างานทีเ่กาะอมับน ประเทศอนิโดนีเซยี โดยมี

ผูเ้สียหาทัง้สิน้ 8 ราย บางรายมีอายุต ่ากว่า

15ปี ซ ึง่จดัอยูใ่นรปูแบบการคา้มนุษย ์ 

เพือ่ใชแ้รงงานเยีย่งทาส เหยือ่จ านวนมาก 

ตอ้งท างานหนัก ไดค้า่จา้งถกูหรอืไม่ไดเ้ลย 

    

ท่ีมา : ข่าวสด, จบัคาเรือ!! “ดีเอสไอ-ทร.”จบัผู้ ต้องหา
หนีคดีค้ามนษุย์ หลอกแรงงานไทยท าประมงเกาะอมั
บน, 19 พฤศจิกายน 2560 



ตวัอย่าง กรณีปัญหาการคา้มนุษย ์
 

 

“แกง๊ขอทานใชเ้ด็ก” 
บงัหนา้ 4 วนัได ้3,310 (2559) 

 

  มูลนิธกิระจกเงาไดเ้ขา้ชว่ยเหลอืหญงิสาวทีพ่า

เด็กชายอายุ 9 ขวบ มาน่ังขอทาน สะทอ้นให ้

เห็นว่าการน าตัวเด็กมาคา้มนุษยเ์พื่อสรา้ง

รายได ้ซ ึง่จดัอยูใ่นรปูแบบการคา้มนุษย ์

โดยการบงัคบัใหเ้ด็กขอทาน 

ท่ีมา : โพสต์ทเูดย์,อึง้!แก๊งขอทานใช้เด็กบงัหน้านัง่ 4 วนั
ได้ 3,310 บาท, 31 มกราคม 2559 



จากสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ 

ในประเทศไทยระหว่างปี 2557 – 2560  

จะท าอย่างไรให้สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ 

ในประเทศไทยมีความรุนแรงลดน้อยลง ? 



ข้อเสนอแนะ  

บทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

 ระดับจุลภาค คือ ประชาชน  ซึ่งเป็นเราที่อยู่ในฐานะผู้บริโภค 
สามารถมีบทบาทในการลดความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ได้โดยการให้
ความส าคัญกับที่มาของบางสิ่งบางอย่างที่คนส่วนใหญ่มักมองข้าม เช่น การให้
ความส าคัญกับอาหารที่บริโภค กล่าวคือ ปลาหนึ่งตัวอาจจะมาจากแรงงานที่
ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ก็เป็นได้ ดังนั้นในฐานะของประชาชนคนหนึ่ง เราควร
ที่จะสร้างจิตส านึกให้กับตนเองก่อน ภายใต้ความรับผิดชอบ และค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ที่ทุกคนควรมีอย่างเท่าเทียมกัน 



   ระดับมัชฌิมภาค คือ ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตควรมีความรับผิดชอบ
ในการประกอบธุรกิจ ด าเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลตามหลักนิติธรรม มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ และคุ้มค่า ในส่วน 
NGO ที่มีบทบาทส าคัญในการเข้าช่วยเหลือแทรกแซง กระบวนการค้ามนุษย์ 
เช่น มูลนิธิ LPN ที่มีการท างานเชิงรุกกับกระบวนการค้ามนุษย์ให้ความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่าย โดยการท างานเพื่อลดการค้ามนุษย์ร่วมกับบุคคล ชุมชน 
สถาบันวิชาการ สถานประกอบการ และภาครัฐเป็นต้น ที่จะช่วยส่งเสริมปูองกัน
การค้ามนุษย์โดยแลกเปลี่ยนจุดแข็ง จุดอ่อนที่เป็นประโยชน์กับผู้ตกเป็นเหยื่อ
การค้ามนุษย์  

 ข้อเสนอแนะ 



 ข้อเสนอแนะ 
 ระดับมหภาค คือ ภาครัฐบาล   มีบทบาทในการก าหนดนโยบาย การ
บังคับใช้กฎหมาย หาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง โดยรัฐ
ควรท าให้ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท างานกับกลุ่มที่ท างานกับผู้ประสบ
ปัญหาจากการค้ามนุษย์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างนโยบายเพื่อให้สามารถลด
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยการอาศัยประสบการณ์จริงในการเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
 รวมถึงการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นของหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันเอง และลดระบบอุปถัมภ์ของสังคมไทยให้หายไป ด้วยการเพิ่มมาตรการ
ลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิดที่มีความรุนแรงมากขึ้น พร้อมทั้งมีการเพิ่มการลง
พื้นท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง  



สรุป 
 การลดความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่หน้าที่ของฝุาย
ใดฝุายหนึ่งเท่านั้น  แต่ทุกฝุายควรที่จะร่วมกันแสดงความรับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เนื่องจากทุกฝุายล้วนมีบทบาทส าคัญในการที่จะ
ลดการเกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากมนุษย์ด้วยกันเองได้ โดยการแสดง
บทบาทในการเข้าช่วยเหลือ และยับยั้งกระบวนการค้ามนุษย์ ทั้งการมี
จิตส านึกร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จึงจะ
สามารถลดความรุนแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ได้ โดยการให้ทุกฝุาย
ประสานความร่วมมือสร้างเป็นเครือข่ายการท างานร่วมกันในฐาน
ความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ร่วมกันคิด ร่วมตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา เพื่อ
ปูองกัน ฟื้นฟู และพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ 



 

  

 สุดท้ายนีอ้ยากให้เพ่ือนๆ พี่ๆ ได้ลองตั้งค าถามกับตัวเองว่า 

ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของ LPN  
ที่ได้เข้ามาท างานหรือฝึกงานในองค์กรในระยะเวลาหนึ่งแล้ว  

 

 “ตัวเรา” ได้ลองท าอะไรบ้าง 
ที่จะสามารถแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์  

โดยเริ่มจากใจของเราเอง  



“  
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Thanks! 
Any questions? 


