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การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของภาครัฐ

“กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์” ได้ถกูก ำหนดให้เป็นวำระแห่งชำติ โดยมีกำร
ด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอย่ำงเร่งด่วน รวมทัง้ได้เร่งรัดให้ทุกส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องขบัเคลื่อนและแก้ไขปัญหำอยำ่งเต็มท่ี ดงัน้ี

1. การออกกฎหมาย/แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายค้ามนุษย์และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ อำทิ ประกำศใช้พระรำชบัญญัติ
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรค้ำมนษุย์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560



มีกำรบัญญัติบทลงโทษในกรณีท่ีเหย่ือจำกกำรค้ำมนุษย์ได้รับอันตรำย
สำหสั หรือถึงแก่ควำมตำย อนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำอนัเป็นกำรค้ำมนุษย์ เพื่อให้
เกิดควำมครอบคลมุต่อสภำพปัญหำท่ีเกิดขึน้ รวมถึงเป็นกำรให้ควำมคุ้ มครองแก่
สิทธิในชีวิตและร่ำงกำยของผู้ ท่ีตกเป็นเหย่ือจำกกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนษุย์ 
ไม่ให้ถกูกระท ำในลกัษณะท่ีเป็นกำรทำรุณกรรมอนัเป็นกำรสอดคล้องกับหลกัสิทธิ
มนุษยชน โดยก ำหนดว่ำหำกกำรกระท ำท่ีเป็นควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ตำมท่ีมี
บญัญตัิไว้ในมำตรำ 52 หรือมำตรำ 53 วรรคสอง เป็นเหตใุห้ผู้ถกูกระท ำ

พระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558



(1) รับอันตรำยสำหัส ผู้ กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่แปดปีถึงย่ีสิบปี และ
ปรับตัง้แตห่นึง่แสนหกหมื่นบำทถงึสี่แสนบำท หรือจ ำคกุตลอดชีวิต 
(2) ถึงแก่ควำมตำย ผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคกุตลอดชีวิต หรือประหำรชีวิต ทัง้นี ้
ตำมท่ีมีบัญญัติไว้ในมำตรำ 53/1 มีกำรก ำหนดโทษไว้ในกรณีท่ีเจ้ำของ ผู้
ครอบครอง หรือผู้ด ำเนินกิจกำรสถำนประกอบกิจกำร โรงงำนหรือยำนพำหนะ เป็น
ผู้ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรำ 16/2 ผู้ กระท ำยังต้อง
ระวำงโทษจ ำคกุไม่เกินหกเดือนหรือปรับตัง้แต่หนึ่งหม่ืนบำทถึงหนึ่งแสนบำท หรือ
ทัง้จ ำทัง้ปรับอีกด้วย



เหตุผลที่แก้ไข พระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรค้ำมนษุย์ 
โดยก ำหนดให้มีมำตรกำรสร้ำงแรงจงูใจให้ผู้พบเห็นเหตกุำรค้ำมนุษย์ แจ้ง
ข้อมลูตอ่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ และก ำหนดมำตรกำรเพิ่มอ ำนำจทำงปกครอง
ให้แก่เจ้ำหน้ำท่ี  รวมทัง้ปรับปรุงบทก ำหนดโทษท่ีเก่ียวข้องให้เหมำะสมยิ่งขึน้



พระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

กำรแก้ไขเพิ่มเติมใหมใ่นมำตรำ 56/1
"ผู้ ใดเป็นธุระจัดหำ ซือ้ ขำย จ ำหน่ำย พำมำจำกหรือส่งไปยังท่ี ใด หน่วง

เหน่ียวกักขังจัดให้อยู่อำศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลอำยุไม่เกินสิบห้ำปี ให้ท ำงำน หรือ
ให้บริกำรท่ีเป็นอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงและมีผลกระทบต่อร่ำงกำยหรือจิตใจ กำร
เจริญเติบโต หรือพฒันำกำร หรือในลกัษณะ หรือในสภำพแวดล้อมท่ีเป็นอันตรำยต่อ
ควำมปลอดภยัของบคุคลนัน้ หรือขดัต่อศีลธรรมอนัดี  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสี่ปี
และปรับไมเ่กินสี่แสนบำท



ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง เป็นกรณีท่ีผู้บุพกำรีให้ผู้สืบสนัดำนท ำงำน
หรือให้บริกำรเพรำะเหตุควำมยำกจนเหลือทนทำน หรือเม่ือพิจำรณำถึงสภำพ
ควำมผิด หรือเหตอุนัควรปรำนีอ่ืนแล้วศำลจะไม่ลงโทษผู้กระท ำควำมผิดเลยก็ได้"



เหตุผลที่แก้ไข พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2560

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรค้ำ
มนุษย์ โดยแก้ไขบทนิยำมค ำว่ำ“แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ” และ “กำรบงัคับใช้
แรงงำนหรือบริกำร” ให้ชดัเจนยิ่งขึน้ ปรับปรุงบทบญัญตัิเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์กำรเรียก
คำ่สินไหมทดแทนอนัเน่ืองมำจำกกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนษุย์ และก ำหนดฐำน
ควำมผิดซึ่งได้กระท ำต่อเด็กท่ีมีอำยไุม่เกินสิบห้ำปี รวมทัง้แก้ไขเพิ่มเติมบทก ำหนด
โทษให้เหมำะสมยิ่งขึน้



2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินคดี โดยในขัน้ตอน กระบวนกำรด ำเนินคดี
จนถึงชัน้ศำลใช้ระยะเวลำพิพำกษำลดลงอย่ำงต่อเน่ือง เช่น ในปี 2558 ด ำเนินคดี ชัน้
พนกังำนสอบสวนด ำเนินคดี 333 คดี ชัน้พนกังำนอยักำร ย่ืนฟ้อง 310 คดี สัง่ไม่ฟ้องเพียง 
1 คดี และในชัน้ศำลใช้ระยะเวลำพิพำกษำลดลงอย่ำงต่อเน่ืองจำกทัง้หมด 330 คดี ใช้
เวลำภำยใน 3 เดือน 69 คดี (ร้อยละ 21)



3. การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2556 –ปัจจุบนั ได้มีกำรด ำเนินคดีกบั
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐที่เข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรค้ำมนษุย์ 52 รำย ซึง่หำกประชำชนพบเห็น
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐรำยใดเข้ำไปมีส่วนเก่ียวข้อง สำมำรถแจ้งเบำะแสไปท่ีศูน ย์ช่วยเหลือ
สงัคม โทร. 1300 ของกระทรวงพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์



4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นล าดับ
ต้นของประเทศ จ ำนวนมำกถงึ 3,208 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกเดิม ร้อยละ 23.88 ทัง้นี ้ร้อย
ละ 20 ได้จดัสรรให้ส ำหรับแก้ไขปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย หรือ IUU ซึง่เป็นปัญหำ
ท่ีสั่งสมมำยำวนำน ซึ่งก็ต้องขอบคุณพ่ีน้องชำวประมงท่ีได้ให้ควำมร่วมมือในกำรจัด
ระเบียบเรือและแรงงำนบนเรือ เป็นกำรช่วยลดควำมเสี่ยงตอ่กำรเข้ำสูข่บวนกำรค้ำมนษุย์



5. การพัฒนาระบบการคุ้มครองช่วยเหลือ โดยปรับปรุงบริการให้ได้ตาม
มาตรฐานสากล เช่น 1) อนญุำตให้ผู้ เสียหำยอยู่และท ำงำนในไทยได้ 2 ปี หลงัสิน้สดุคดี) 
2) ออกมำตรกำรช่วยเหลือทำงกำรเงินที่เหมำะสม วนัละ 300 บำท



การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของผู้ประกอบการ

ในด้ำนผู้ประกอบกำรท่ีเป็นส่วนหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ โดยในกำร
จ้ำงงำนจ ำเป็นต้องยึดหลักกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ตำมหลักสิทธิมนุษยชน และ
สง่เสริมให้ผู้ถกูจ้ำงงำนได้มีโอกำสในกำรพฒันำตนเองเพ่ือควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน



ยกตวัอย่างเช่น การปฏบิัตต่ิอลูกจ้างของบริษัทไทยยูเน่ียน

กำรด ำเนินงำนของบริษัทไทยยูเน่ียนท่ีช่วยในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ โดยยึดหลกักำร
ทำงจริยธรรม เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อแรงงำนในบริษัท ตัง้แต่ปี 2558 ไทยยูเน่ียนได้
ด ำเนินกำรใช้จรรยำบรรณธุรกิจและแนวปฏิบตัิด้ำนแรงงำน ฉบบัปรับปรุง ซึ่งครอบคลุมเร่ืองกำร
จ้ำงงำนและกำรปฏิบตัิต่อแรงงำน กำรก ำหนดขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนเร่ืองสวสัดิกำรพนกังำน สิทธิ
ประโยชน์ ค่ำแรง อำย ุเสรีภำพในกำรสมำคม สิทธิในกำรเจรจำต่อรอง และมำตรกำรสขุภำพและ
ควำมปลอดภยัท่ีไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงสิทธิได้



ซึง่จรรยำบรรณธุรกิจดงักลำ่ว ซพัพลำยเออร์ทัง้หมดต้องลงนำมรับทรำบและปฏิบตัิตำม 
เป็นกำรตัง้มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนท่ีไทยยเูน่ียนคำดหวงัให้เกิดขึน้ทัง้ระบบห่วงโซ่
อปุทำน และช่วยแก้ไขปัญหำด้ำนกำรค้ำมนษุย์ลงในระดบัหนึง่



เป็นกลุ่มท่ีมีจ ำนวนประชำกรมำกท่ีสุดในบรรดำกลุ่มท่ีกล่ำวมำ  โดย
ประชำชนจะท ำหน้ำท่ีเป็น watch dog อีกทัง้ยงัมีองค์กรหรือหน่วยงำนและเครือข่ำย
ต่ำงๆท่ีเป็นตวัแทนของภำคประชำชนท่ีช่วยขบัเคลื่อนให้เกิดขบวนกำรเคลื่อนไหว
ทำงสงัคมในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนษุย์  ตวัอยำ่งเช่น

การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของภาคประชาชน



The Multi-stakeholder Initiative for Accountable Supply Chain of 
Thai Fisheries (MAST) กำรท ำงำนของเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือควำมโปร่งใส
ในภำคกำรประมงและอตุสำหกรรมต่อเน่ือง ท่ีร่วมมือกบัพนัธมิตรเพ่ือด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจหลกั คือ มุ่งแก้ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในภำคกำรประมงท่ีต้นเหตุ โดย
อำศัยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร โดยมีแผนกำร
ด ำเนินงำนของเครือข่ำยฯ แบง่ออกเป็น 3 สว่นหลกั

MAST



2.Protection/Prosecution ท ำงำนร่วมกบัอดีตลกูเรือท่ีเป็นเหยื่อ
กำรค้ำมนษุย์ เพื่อจดัตัง้กลุม่ช่วยเหลือเยียวยำผู้ตกเป็นเหยื่อ และพฒันำควำม
เป็นอยู่และศักยภำพแรงงำน รวมทัง้สร้ำงเครือข่ำยให้ควำมช่วยเหลือทำง
กฎหมำยแก่เหย่ือ 

1.Prevention  ท ำงำนร่วมกนัชมุชนชำยฝ่ังในกำรพฒันำระบบเฝำ้ระวงั 
เพื่อแจ้งเตือนและประสำนงำนกบัหน่วยงำนรัฐ และจดัตัง้ศนูย์ท่ีพกัชัว่ครำวของ
ลกูเรือประมง 



3.Seafood Traceability Program ติดตัง้ระบบติดตำม และตรวจสอบใน
โรงงำนอำหำรทะเล เพ่ือเป็นกำรเฝำ้ระวงัปัญหำกำรค้ำมนษุย์ และกำรใช้
แรงงำนทำสแบบ Real Time



ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ (Partnership) 

รัฐบำลได้เสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ภำคประชำสงัคมทัง้ภำยในประเทศและกบัตำ่งประเทศ  โดยขยำยควำม
ร่วมมือแบบบรูณำกำรอย่ำงครอบคลมุยิ่งขึน้ เช่น 



ไทยได้ให้สตัยำบนัอนุสญัญำอำเซียนว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์โดยเฉพำะ
สตรีและเด็ก (ACTIP) 

ควำมร่วมมือกับออสเตรเลียในโครงกำรออสเตรเลีย - เอเชีย เพ่ือต่อต้ำนกำรค้ำ
มนษุย์ (AAPTIP) 

รัฐบำลยงัสง่เสริมกำรท ำงำนร่วมกบัสื่อมวลชนทัง้ไทยและตำ่งประเทศ
เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงกัน เพ่ือช่วยแก้ไข
ปัญหำกำรค้ำมนษุย์
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