
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการคามนษุยดานแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 

 
บทนํา 

ปญหาการคามนุษยเปนปญหาท่ีนานาประเทศใหความสําคัญ โดยองคการ
สหประชาชาติวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations on Drugs and Crime: 
UNODC) ระบุวาปญหาการคามนุษยเปนปรากฏการณระดับโลกอยางแทจริง ผูเสียหายจาก
การคามนุษยสวนใหญเปนหญิงและเด็ก ถูกแสวงหาประโยชนทางเพศ บังคับใชแรงงาน และ
เพื่อวัตถุประสงคอื่น ในประเทศไทย รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
ใหความสําคัญและกําหนดใหการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย เปนวาระแหงชาติ 
กระทรวงแรงงานมีความพยายามอยางจริงจังท่ีจะยกระดับการดําเนินการทุกดานท่ีเกี่ยวของกับ
การใชแรงงาน โดยผลักดันนโยบายในรูปแบบ 5 P ซึ่งมีสวนเกี่ยวของกับการตอตาน 
การคามนุษยโดยตรง ไดแก 1) นโยบาย (Policy) 2) การคุมครอง (Protection) 3) การออกกฎหมาย 
(Prosecution) 4) การปองกัน (Prevention) 5) การมีสวนรวม (Partnership) เพื่อปรับปรุง 
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย โดยไดดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ดําเนินคดี
ผูมีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีรัฐและผูประกอบกิจการท่ีกระทําผิด ดําเนินการออก
กฎหมายคุมครองแรงงานขาเขาท่ีเขามาทํางานในประเทศไทย แกไขกฎหมายเพื่อเพิ่มแนวทาง                
การดําเนินคดี การเพิ่ม-ถอนใบอนุญาตจัดหางาน การเพิ่มโทษหรือเพิ่มเงินประกัน จัดอบรม
เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของใหมีความเขาใจประเด็นดานการคามนุษยและขอกฎหมาย ปรับวิธีการ           
จดทะเบียนแรงงานตางดาว ลดคาใชจายการขึ้นทะเบียน เพิ่มพนักงานตรวจแรงงาน ลามภาษา
เมียนมา ลาว กัมพูชา รวมท้ังบูรณาการทํางานรวมกันในการคัดแยกและคุมครองเหย่ือจาก
การคามนุษย การปฏิบัติตามสัญญาจาง การอนุญาตใหเหย่ือท่ีอยูระหวางดําเนินคดีทํางานได 
สแกนตรวจพื้นท่ีออกกฎระเบียบปฏิบัติเร่ืองแรงงานขัดหนี้ เพิ่มความเขมงวดในการตรวจ
แรงงานบังคับ หากพบดําเนินคดีทันที ควบคุมบริการจัดหาสาย/นายหนา โดยกําหนด
หลักประกันและบทลงโทษใหรุนแรงมากขึ้น เพิ่มการรับรูของประชาชนในเร่ืองของการแสดง
ความเขาใจท้ังในขอกฎหมายและประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการคามนุษย กรณีนายจางตองมี             
สวนรวมในการแกไขการคามนุษยดวย 

ท้ังนี้ เพื่อใหการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน มีทิศทาง 
การจัดการเทาทันสถานการณ และแนวโนมท่ีจะเกิดขึ้น สามารถขับเคล่ือนวาระแหงชาติ  
เร่ืองการปองกันและปราบปรามการคามนุษยใหเปนทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพและ 
มีประสิทธิผลในการบังคับใชกฎหมาย กระทรวงแรงงานมีภารกิจหลักในการปองกัน คุมครอง 
ชวยเหลือคนหางานและแรงงานตามกฎหมายท่ี เกี่ ยวของภายใตมาตรฐานสากล  
จึงจําเปนตองปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีความเหมาะสมสามารถบรรลุเปาหมาย
รวมกัน โดยกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการ/กลยุทธการปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษยดานแรงงาน ดังนี้ 
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กลุมเปาหมาย 
๑. นายจาง/สถานประกอบกิจการกลุมเส่ียง บริษัทจัดหางาน สายนายหนา 
๒. แรงงาน และคนหางาน 
๓. ประชาชนท่ัวไป 
๔. กลุมภาคีเครือขายทุกภาคสวนท้ังภายในและตางประเทศ  

 อาทิ องคกรระหวางประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (NGOs) 
 

นิยามศัพทที่เกี่ยวของ 
การคามนุษย (Trafficking) หมายถึง การยายประชาชนจากท่ีหนึ่งไปสูอีก           

ท่ีหนึ่งเพื่อการหาประโยชนโดยมิชอบ ดวยการจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดใหอยูอาศัย 
หรือรับไวซึ่งบุคคลดวยวิธีการขูเข็ญ หรือดวยการใชกําลังหรือดวยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด
ดวยการลักพาตัว ดวยการฉอโกง ดวยการหลอกลวง เพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ หมายถึง การแสวงหาประโยชนจากการคา
ประเวณี การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือส่ือลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น 
การเอาคนลงเปนทาส การนําคนมาขอทาน การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การบังคับตัด
อวัยวะเพื่อการคาหรือการอื่นใดท่ีคลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล ไมวาบุคคลนั้นจะ
ยินยอมหรือไมก็ตาม 
 แรงงานบังคับ (Force Labour) หมายถึง งานหรือบริการท่ีไดจากบุคคล 
ซึ่งทําไปโดยการถูกขมขู หรือถูกกระทําดวยวิธีการอื่นใด ใหตกอยูในสภาวะจํายอมทํางานนั้น              
โดยไมสมัครใจ 

 แรงงานขัดหนี้ (Debt Bondage) หมายถึง การใชแรงงานดวยวิธีการนํา            
ภาระหนี้สินมาเปนส่ิงผูกมัด เพื่อบังคับใหทํางาน โดยมูลหนี้นั้นเปนหนี้ ท่ีมิชอบ มีจํานวน 
ไมแนนอน มีระยะเวลาและวิธีการชําระท่ีไมชัดเจน  

สถานประกอบกิจการกลุมเสี่ยง หมายถึง กิจการประมงทะเล บนฝงและ
เกี่ยวเนื่อง กิจการผลิตสินคา กุง เคร่ืองนุงหม ออย และปลา รวมถึงหวงโซการผลิต กิจการ
กอสราง และผลิตภัณฑจากสับปะรด 

 

องคประกอบของการคามนุษย  
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ระบุวา              

การพิจารณาวาบุคคลจะเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือไมตองมีองคประกอบของ             
การคามนุษย 3 องคประกอบท่ีตองนําไปใชในการพิจารณา ไดแก  

1. ถูกกระทําโดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ดังนี้                
การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี ผลิต/เผยแพรวัตถุหรือส่ือลามก แสวงหาประโยชน
ทางเพศ เอาคนลงเปนทาส เอาคนมาขอทาน บังคับใชแรงงานหรือบริการ บังคับตัดอวัยวะ  
เพื่อการคา รวมท้ังการขูดรีดบุคคลในรูปแบบอื่นโดยวิธีบังคับเอา  
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2. ถูกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ จัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากท่ีใด 
สงไปยังท่ีใด หนวงเหนี่ยว กักขัง จัดหาท่ีอยูอาศัย รับไว 

3. ถูกกระทําดวยวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้ ขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว 
ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ ใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแล
เพื่อใหความยินยอมในการแสวงหาผลประโยชนจากบุคคลท่ีตนดูแล 

ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 
กําหนดวา กรณีท่ีผูเสียหายเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ หากเขาองคประกอบตามขอ 1 
และขอ 2 ก็ใหถือวาเปนผูเสียหายจากการกระทําผิดฐานคามนุษยแลว สวนกรณีท่ีผูเสียหาย
เปนผูใหญ อายุ 18 ป ขึ้นไปตองเขาขายองคประกอบท้ัง 3 องคประกอบ จึงจะเปนผูเสียหาย
จากการคามนุษย  
  อยางไรก็ตาม เทาท่ีปรากฏสหรัฐอเมริกามิไดคํานึงถึงองคประกอบดังกลาว              
เปนหลัก แตจะพิจารณาถึงแนวโนมความเปนไปไดจากองคประกอบท่ีนําไปสูปญหา                   
การคามนุษยในขั้นตนดวย 
 
วิสัยทัศน (เพื่อพิจารณาเลือกวิสัยทัศน) 

• เปนศูนยกลางเครือขายและมีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันใหประเทศไทยปลอด
จากปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 

 
พันธกิจ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 
๒. ใหความสําคัญและผลักดันมาตรการปองกัน การดําเนินคดี การคุมครอง  

การพัฒนากลไกเชิ งนโยบายและการขับเค ล่ือน และการพัฒนาและบริหารขอมูล                     
อยางมีประสิทธิผล 

๓. สงเสริมและสนับสนุนใหนายจาง ลูกจาง คนหางาน และเครือขาย                   
ดานแรงงาน เปนกลไกสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 

๔. สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมเปาหมายเขาถึงบริการของหนวยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงานอยางเทาเทียมและท่ัวถึง 

๕. ผลักดันการดําเนินงานอยางจริงจัง เขมงวดในการจัดการกับผูกระทําผิด             
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ท่ีมีฐานความผิดจากการคามนุษยดานแรงงาน 
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กรอบแนวคิด 
ยุทธศาสตรและมาตรการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 

 ยุทธศาสตรและมาตรการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 
ประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1: การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคล่ือนการทํางาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2: การคุมครอง แกไขปญหา และชวยเหลือ 
 ยุทธศาสตรท่ี 3: การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ยุทธศาสตรท่ี 4: การเฝาระวังและปองกันไมใหแรงงานกลุมเส่ียงเขาสู
กระบวนการคามนุษยดานแรงงาน 
 ยุทธศาสตรท่ี 5: การพัฒนาเครือขายและบริหารขอมูล 
 
ยุทธศาสตรที่ 1: การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนการทํางาน  
 

เปาประสงค:  ประชาชน ภาคสวนเกี่ยวของ ตลอดจนนานาประเทศใหการยอมรับและรวมมือ 
ในการขับเคล่ือนนโยบายการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน  

 

มาตรการ/กลยุทธ 
๑. จัดตั้งศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงานและติดตามสถานการณ

แรงงาน และศูนยปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน ระดับกรม ระดับจังหวัด 
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการคามนุษยดานแรงงาน ระดับกระทรวง  

ระดับกรม ระดับจังหวัด และจัดทําแผนการตรวจบูรณาการ 
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๓. พัฒนาชองทางและ รูปแบบการนํ า เสนอขอมูล/ผลการดํา เนินงาน 
ดานการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน เพื่อใหประชาชนท่ัวไปและ
นานาชาติเขาถึงขอมูลท่ีถูกตอง ทันสถานการณ 

๔. พัฒนาความรวมมือกับนานาประเทศและองคการระหวางประเทศเพื่อปองกัน
และแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงงาน 

๕. จัดตั้งหนวยงานระดับกรมเพื่อบริหารจัดการแรงงานตางดาวท้ังระบบ 
๖. รับรองอนุ สัญญาและพิ ธีสารขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

ท่ีสอดคลองและสงเสริมแนวทางปองกันการคามนุษยดานแรงงาน 
๗. ทบทวนและพัฒนาบันทึกความตกลง (MOU) และขอตกลงการจาง 

(Agreement) แรงงานระหวางประเทศ 
 
ยุทธศาสตรที่ 2: การคุมครอง แกไขปญหา และชวยเหลือ 
 

เปาประสงค: คนหางานและแรงงานไดรับการชวยเหลือ คุมครอง และไดรับสิทธิประโยชน 
       ตามกฎหมาย 

 

มาตรการ/กลยุทธ 
๑. พัฒนามาตรฐานคูมือการชวยเหลือ คุมครอง และสงกลับผูใชแรงงานท่ีมี

ความเส่ียงตกเปนเหย่ือคามนุษย 
๒. ปฏิบัติตามมาตรฐานคูมือการชวยเหลือ คุมครอง และสงกลับ ผูใชแรงงานท่ี

มีความเส่ียงตกเปนเหย่ือคามนุษย 
๓. บูรณาการใหความคุมครองคนหางานและแรงงานเพื่อปองกันการแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบและใหไดรับสิทธิตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 

ยุทธศาสตรที่ 3: การบังคบัใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

เปาประสงค: ปราศจากคดีและผูกระทําผิดท่ีเกี่ยวกับการคามนุษยดานแรงงาน 
 

มาตรการ/กลยุทธ 
๑. บังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของอยางจริงจัง โดยดําเนินคดีแพงและคดีอาญา

ผูกระทําผิดอยางเครงครัด 
๒. ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินคดีกับสาย นายหนา นายจาง/ผูประกอบ

กิจการ เจาหนาท่ี และผูมีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับการคามนุษยดานแรงงาน 
๓. พัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของใหตอบสนองสถานการณ

ปจจุบัน 
๔. เพ่ิมบทลงโทษผูกระทําความผิด เจาหนาท่ี และผูมีสวนเกี่ยวของเกี่ยวกับ

การคามนุษยดานแรงงาน 
๕. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของเพื่อขจัด

ปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 



๖ 
 

ยุทธศาสตรที่ 4: การเฝาระวังและปองกันไมใหแรงงานกลุมเสี่ยงเขาสูกระบวนการคามนุษย
ดานแรงงาน 
 

เปาประสงค: แรงงานไมตกเปนเหย่ือการคามนุษยดานแรงงาน 
 

มาตรการ/กลยุทธ 
๑. ตรวจตามภารกิจ/ตรวจบูรณาการเพื่อปองปรามการคามนุษยดานแรงงาน 
๒. เพิ่มจํานวนพนักงานตรวจแรงงานและแตงตั้งเจาหนาท่ีของรัฐเปนพนักงาน

ตรวจแรงงาน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจ 
๓. เสริมสรางความรู เกี่ยวกับการคามนุษย  สิทธิ หนาท่ี และบทลงโทษ                  

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   
๔. สรางจิตสํานึกและรณรงคประชาสัมพันธทุกรูปแบบใหกับนายจาง/                   

สถานประกอบกิจการ และเครือขายดานแรงงาน ในการตอตานการคามนุษย 
๕. สงเสริมแนวปฏิบัติการใชแรงงานท่ีดี (Good Labour Practices: GLP) 
๖. สงเสริมสถานประกอบกิจการจัดทํามาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour 

Standard: TLS 8001-2010) 
 

ยุทธศาสตรที่ 5: การพัฒนาเครือขายและบริหารขอมูล 
 

เปาประสงค: สงเสริมและขยายความรวมมือกับภาคีเครือขายทุกระดับ ท้ังในและตางประเทศ
อยางตอเนื่อง  
 

มาตรการ/กลยุทธ 
๑. พัฒนาเครือขายดานแรงงาน องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม                   

ท้ังในประเทศและตางประเทศ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวังและปองกัน                   
การคามนุษยดานแรงงาน 

๒. สรางกลไก/ระบบการรายงานของภาคีเครือขายเพื่อเปนเคร่ืองมือใน                   
การประสานความรวมมือและสงตอ 

๓. จัดทําการสํารวจตัวเลขแรงงานตางดาวและตัวเลขความตองการ (Demand) 
จางแรงงานตางดาว เพ่ือกําหนดนโยบายการจางงานแรงงานตางดาวท่ีเหมาะสมของประเทศไทย 

๔. จัดทําฐานขอมูลสถานการณดานแรงงานท่ีเกี่ยวเนื่องกับการคามนุษย                 
เพื่อเฝาระวัง ติดตามสถานการณการคามนุษยดานแรงงานในพื้นท่ี 

๕. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงขอมูลระดับประเทศและระหวางประเทศ                                 
เพื่อการประสานงานระหวางหนวยงาน/องคกรท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินคดีการคามนุษย 
ดานแรงงาน และสรางความรวมมือนําเขาขอมูลอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

๖. พัฒนาสมรรถนะและทักษะของผูจัดระบบขอมูล และวิเคราะหเพื่อบงชี้
สถานการณและติดตามกระบวนการคามนุษยดานแรงงานอยางตอเนื่อง 



๗ 
 

๗. สงเสริม/สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปล่ียนขอมูล/ ขาวสารระหวางภาคี
เครือขายท้ังระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับพื้นท่ี 

  ********************* 
 

ปรับปรุงโดยคณะทํางานปองกันการคามนุษยดานแรงงาน 
ศูนยบัญชาการปองกันการคามนุษยดานแรงงานและติดตามสถานการณแรงงาน  

วันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


