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 ปี 2561 รัฐบาลไทยได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง   
และต่อเนื่อง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  

 1. หน่วยต่างๆ ยังคงบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องอย่างจริงจัง  ท าให้
จ านวนสถิติค้ามนุษย์ในช่วงปี 2560 - 2561เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 - 2559 มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้
ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายและมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการท าลายเครือข่ายของกลุ่มบุคคลและผู้มี
อิทธิพล สามารถจับกุม ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือผู้เสียหาย
ให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้เพ่ิมมากข้ึน  

 2. กระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล มีความรวดเร็ว
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยในชั้นพนักงานสอบสวนจากเดิมในปี 2559 ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยใน    
การสอบสวน 72 วัน ในปี 2560 เหลือ 69 วัน และในปี 2561 เหลือ 68 วัน ในชั้นพนักงานอัยการในปี 2559 
ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการพิจารณา 37.59 วัน ในปี 2560 เหลือ 28.81 วัน และในปี 2561 เหลือ 21.63 วัน   
 ส าหรับในชั้นศาล  ในปี พ.ศ. 2561 คดีที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 305 คดี นั้น เป็นคดีที่
ใช้ระยะเวลาในการพิพากษาแล้วเสร็จภายในไม่เกิน 3 เดือน มีจ านวน 86 คดี (ร้อยละ 28.20) ใช้ระยะเวลา
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน มีจ านวน 80 คดี (ร้อยละ 26.23) คดีที่ใช้ระยะเวลาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 
ปี จ านวน 128 คดี (ร้อยละ 41.97) และคดีที่ใช้ระยะเวลาเกิน 1 ปี มีจ านวน 11 คดี (ร้อยละ 3.61) แสดงให้
เห็นว่า คดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลใช้ระยะเวลาพิจารณาพิพากษาให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 1 ปี คิด
เป็นร้อยละ 96.39 

 3. จ านวนคดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล ในปี 2561 มีค าพิพากษายกฟ้องจ าเลย   
น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยในปี 2558 ร้อยละ 11.88 ในปี 2559 ร้อยละ 9.81 ในปี 2560 ร้อยละ 13.81          
และในปี 2561 ร้อยละ 7.87   

 4. จ านวนจ าเลยที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษในสถานหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี โดยในปี 2558    
ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกเกินกว่า10 ปี ร้อยละ 32.79  ในปี 2559 ร้อยละ 21.61 ในปี 2560 ร้อยละ 34.75 
และในปี 2561 ร้อยละ 52.54 

            5. จากการที่รัฐบาลเอาจริงเอาจัง และใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้น รุนแรงต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ท าให้เจ้าหน้าที่รัฐเกรงกลัวไม่กล้าที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ     
การค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ท าให้สถิติเจ้าหน้าที่รัฐถูกด าเนินคดีอาญา วินัย และถูกยึด/อายัดทรัพย์สินลดลง 
โดยตั้งแต่ปี 2556 - 2559 มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกด าเนินคดีอาญาและด าเนินการทางวินัย จ านวน 44 คน ในปี 2560 
มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกด าเนินคดีอาญาและด าเนินการทางวินัย จ านวน 11 คน และในปี 2561 มีเจ้าหน้าที่รัฐถูก
ด าเนินคดีอาญาและด าเนินการทางวินัย ลดลงเหลือเพียง 2 คนเท่านั้น ในส่วนของการยึด/อายัดทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่รัฐในปี 2561 ไม่มีการยึด/อายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด  

     ในทางตรงกันข้าม จากการที่รัฐบาลใช้มาตรการเชิงรุก ในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือสืบสวน
จับกุม ผู้กระท าผิดที่มีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพล องค์กรและเครือข่าย รวมถึงการค้ามนุษย์ข้ามชาติ จะเห็นได้ว่า                  
ในปี 2561 มีค าสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินสูงที่สุดเป็นจ านวนเงิน 509,889,703.04 บาท มากกว่าในปี 2558 - 2560               
ที่ผ่านมา 

ก. บทสรุปผู้บริหาร 



 
 

            6. มีการเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์     
ด้วยการวิเคราะห์ ถอดบทเรียนการด าเนินคดีค้ามนุษย์จากแผนประทุษกรรมผู้กระท าผิดมาจัดประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยจัดท า 
คู่มือส าหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการในคดีค้ามนุษย์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ด าเนินคดี และการพิพากษาลงโทษผู้กระท าผิดฐานค้ามนุษย์                 
ทั้งด้านแรงงานและเพศ ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดการฝึกอบรม
เพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแรงงาน ในด้านการคัดกรอง คัดแยกผู้เสียหาย 
การสืบสวนขยายผล การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการสอบสวนด าเนินคดีค้ามนุษย์
อย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้ง
โยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงานก็ตาม 

            7. มีการประสานและสนับสนุนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
พัฒนาเอกชน NGOs อย่างเข้มแข็งเป็นระบบ ด้วยการก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงละเมิด (ศูนย์ CAC) 
แห่งที่ 4 และแห่งที่ 5 เพ่ิมเติม ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดกาญจนบุรี จากเดิมที่มีอยู่ 3 แห่ง ในจังหวัด
เชียงใหม่ ชลบุรี และภูเก็ต และได้ออกแบบศูนย์สัมภาษณ์ เพ่ือคัดแยกผู้เสียหายชาวต่างชาติในคดีค้ามนุษย์             
ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยใช้รูปแบบห้องสัมภาษณ์/คัดแยกผู้เสียหาย ในลักษณะคล้ายคลึงกับศูนย์ CAC 
ส าหรับรองรับการสัมภาษณ์/คัดแยกผู้เสียหายที่มีจ านวนครั้งละ 20 คน 

            8. จัดให้มีการคุ้มครองพยานและช่วยเหลือการเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย รวมถึงให้
ความคุ้มครองความปลอดภัยและช่วยเหลือพยานในด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของพยาน   
การพาไปพบนักจิตวิทยาเพ่ือให้พยานผ่อนคลายความวิตกกังวล การประสานให้พยานเข้ารับการตรวจรักษา
อาการเจ็บป่วยต่างๆ การรับยารักษาโรคประจ าตัว และการฝากครรภ์/คลอดบุตร เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้มี
ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการน าพยานไปให้การต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการตามก าหนดนัด 
และการเดินทางไปสืบพยานล่วงหน้าในชั้นศาลส่งผลให้ผู้เสียหาย/พยานมีความไว้วางใจ เชื่อใจ และให้      
ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยปราศจากความกลัวว่าจะถูกด าเนินคดีอาญา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ตั้งแต่เริ่มการสืบสวน สอบสวน และการพิจารณาคดีของศาล โดยจะเห็นได้ว่า 
คดีท่ีเข้าสู่การพิจารณาของศาล มีผลค าพิพากษายกฟ้องจ าเลยในคดีค้ามนุษย์น้อยลงเป็นอย่างมาก 

 9. ในปี 2561 หน่วยงานของรัฐได้รับการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างกันกับประเทศ                 
เพื่อนบ้าน และภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศที่เผชิญปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกันเป็นอย่างดี โดยมีการจัด
ประชุมระดับทวิภาคีระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม กับประเทศเพ่ือนบ้านใน
อาเซียน เอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการสืบหา ติดตามจับกุม และสกัดกั้น
บุคคลที่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นผู้กระท าผิดหรือเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มิให้เดินทางเข้ามากระท าผิดใน
ราชอาณาจักร รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ไปเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ ความช านาญ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ดังมีตัวอย่างของผลสัมฤทธิ์จากการประสานความร่วมมือ เช่น     
ในปี 2561ได้มีการติดตามพยานและผู้เสียหายเดินทางกลับมาในประเทศไทย เพ่ือสืบพยานเพ่ิมเติมต่อศาล 
และสืบพยานด้วยวิธีการประชุมทางจอภาพ (Video Conference Courtroom) ท าให้มีความสะดวก และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เสียหายและพยาน และท าให้การรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

 



 
 

 10. ในปี 2561 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 401 คน ประสงค์เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (สถานคุ้มครองของรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปี 2560     
(ปี 2560 จ านวน 360 ราย) เนื่องจากผู้เสียหายรับทราบสิทธิที่ตนเองจะได้รับจากคู่มือแจ้งสิทธิ  7 ภาษา   
(ไทย อังกฤษ เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน) นอกจากนี้อีก 15 ราย เลือกเข้ารับการคุ้มครองใน
สถานคุ้มครองเอกชน ที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียน จ านวน 2 แห่ง ทั้งนี้ ผู้เสียหายฯ ที่อยู่ในสถานคุ้มครอง
ของรัฐส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ถูกแสวงประโยชน์รูปแบบการอ่ืนใดคล้ายการขูดรีด 112 คน 
รองลงมาเป็นกลุ่มเด็กหญิงอายุ 15 – 17 ปี ถูกแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี  92 คน และกลุ่มผู้ชายอายุ 
18 ปีขึ้นไป ถูกแสวงประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 47 คน โดยร้อยละ 70 ของผู้เสียหายที่
รับเข้าคุ้มครองในสถานคุ้มครอง ปี 2561 ใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน 

 11. ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคน ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง และเยียวยา ภายใต้หลักการ 
ที่ค านึงถึงผลกระทบจากการถูกกระท าจนเป็นบาดแผลทางจิตใจ (Trauma Informed Care) โดย   
     การเขียนรายงานผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจ หรือ Victim Statement Impact  
ของผู้เสียหายฯ เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาของศาลในการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระท าผิด  
ท าให้ผู้เสียหายฯ ไม่ต้องพูดในเรื่องที่เป็นบาดแผลทางจิตใจของตัวเองซ้ าหลายครั้ง   
     ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 60 คน ในสถานคุ้มครองของรัฐ ได้ออกไปท ากิจกรรมร่วมกันใน
รูปแบบ “ค่ายสานสัมพันธ์” เพ่ือเพ่ิมทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อ่ืน โดยไม่แบ่งแยกเพศ ภาษา และ
วัฒนธรรม สามารถเรียนรู้ร่วมกัน ให้เกียรติ ให้ก าลังใจ พร้อมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในภูมิล าเนาของตนเอง  
     นอกจากผู้เสียหายฯ จะได้รับการเยียวยาจากเงินกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่า 6.15 ล้านบาทแล้ว ในปี 2561 หลังจากมีคู่มือหลักเกณฑ์และแนวทาง  
การเรียกค่าสินไหมทดแทน ท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกค่าสินไหมทดแทนมาเยียวยาผู้เสียหายได้กว่า 
77.56 ล้านบาท ผู้เสียหาย 116 ราย โดยความเสียหายด้านร่างกายจิตใจ เป็นเงินสูงสุดกว่า 25 ล้านบาท   

 12. ผู้เสียหายฯ ซึ่งประสงค์ไปท างานภายนอก และประเมินความพร้อมแล้ว 65 คน ออกไปท างาน
ทั้งในรูปแบบไป - กลับ และพักอยู่กับนายจ้าง ส่วนอีก 316 คน ที่ไม่ประสงค์ออกไป หรือมีเหตุผลความปลอดภัย 
ปัญหาสุขภาพ มีรายได้จากการรับงานเข้ามาท า การจ้างงานในสถานคุ้มครอง และได้รับค่าตอบแทนการท างาน
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกองทุนฯ รวมรายได้ทั้งหมดกว่า 2.69 ล้านบาท 

 13. ในปี 2561 ได้พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 711 คน ให้ได้รับ
ความรู้ ทักษะการท างาน เช่น การฝึกอบรม Victim Specialist การอบรมการช่วยเหลือคุ้มครองโดยค านึงถึง
หลักการ Trauma Informed Care การอบรมเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้ปฏิบัติงานล่ามแปลภาษาในภูมิภาค การอบรม
เจ้าหน้าที่กรมการกงสุล เป็นต้น เกิดแนวทางการท างานร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
การบูรณาการระหว่างองค์กรทั้งภายในและระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็ง โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ผู้เสียหายเป็นส าคัญ 

 14. การปรับปรุงสิทธิแรงงานต่างด้าว สถานะทางกฎหมาย และนโยบายแรงงานต่างด้าว เพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ 

 มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานตามระบบ MOU รวมทั้งสิ้น 438,220 คน (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 39 
จากปี 2560 

 น าแรงงานต่างด้าวที่เคยผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและสามารถท างานได้ชั่วคราวเข้าสู่
การพิสูจน์สัญชาติและได้รับอนุญาตท างานจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 1,187,803 คน 



 
 

 จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ม่านตา (Iris Scan) ของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและ    
แปรรูปสัตว์น้ า รวมทั้งสิ้น 171,128 คน พร้อมน าฐานข้อมูลที่ได้ไปใช้สนับสนุนการตรวจแรงงานประมง                  
ด้วยเครื่องสแกนม่านตา (Iris Scan) ณ ศูนย์ PIPO 30 แห่ง 

 15. การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและผู้ปฏิบัติงานในการคัดแยกและด าเนินคดี  
ค้ามนุษย์ด้านบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะในกรณีบังคับใช้แรงงานที่ไม่มีสภาพของการบังคับขู่เข็ญโดยใช้
ก าลังหรือการกักขัง กระทรวงแรงงาน ได้พัฒนากระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับและการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน โดยใช้แบบคัดกรองแรงงานบังคับเบื้องต้นกับสถานประกอบการในระบบกลุ่มเสี่ยง 
เรือประมง สถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ า  

 ตรวจแรงงาน 115,500 แห่ง 
 แรงงานได้รับการตรวจและคุ้มครองให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายถึง 2,344,944 คน  
 พบการกระท าความผิดในสถานประกอบการ 9,833 แห่ง ด าเนินคดีรวม 10,388 คดี โดยเป็น

คดีที่เข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับ จ านวน 8 แห่ง ลูกจ้าง 25 รายโดยในจ านวนนี้คัดแยกแล้วเป็นผู้เสียหาย                   
จากการค้ามนุษย์ 4 แห่ง ลูกจ้าง 6 ราย ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้ด าเนินการติดตามสิทธิประโยชน์ค่าจ้าง                 
ให้แล้วรวม 571,425 บาท 

 16. การฝึกอบรมทีมสหวิชาชีพและพนักงานตรวจแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   
ในการตรวจเรือประมง ซึ่งส่งผลต่อการระบุตัวผู้เสียหายและการสืบสวนอาชญากรรมรัฐบาลไทยมีความพยายาม
ในการเพ่ิมจ านวนพนักงานตรวจแรงงานอย่างต่อเนื่อง ในห้วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ปี 2559 ที่มีพนักงาน
ตรวจแรงงาน 1,245 คน ปี 2560 เพ่ิมขึ้นเป็น 1,506 คน และในปี 2561 เพ่ิมขึ้นรวมทั้งสิ้น 1,692 คน นอกจากนี้ 
ได้ด าเนินการฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงานและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย การสอบข้อเท็จจริง การรับและวินิจฉัยค าร้อง การออกค าสั่ง                      
การด าเนินคดีอาญาผู้กระท าความผิดรวมทั้งสิ้น 3,736 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ที่มีจ านวน 1,083 คน 

 17. การควบคุมผู้จัดหาแรงงานต่างด้าว โดยห้ามไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน
จากแรงงาน และด าเนินคดีกับผู้จัดหาแรงงานในกรณีพบข้อบ่งช้ีของการค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงานได้แก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยห้ามไม่ให้
นายจ้างเรียกเก็บเงินหรือทรัพย์สินเกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างาน เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของคนต่างด้าว นอกจากนี้ได้ก าหนดมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มข้นในบริษัทผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามา
ท างานกับนายจ้าง 66 แห่ง พบการกระท าความผิด 4 แห่ง ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ จ านวน 
7,702 แห่ง พบการกระท าความผิดข้อหาจ้างคนต่างด้าวท างานที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน 616 แห่ง และตรวจสอบ
แรงงานต่างด้าว จ านวน 128,540 คน พบคนต่างด้าวท างานไม่มีใบอนุญาตท างาน 3,996 คน นอกจากนี้                
ไดด้ าเนินการจับกุมและด าเนินคดีสายนายหน้าเถื่อนได้ถึง 422 ราย 

 18. การบังคับให้มีการจ่ายค่าจ้างตรงเวลา และให้สิทธิลูกจ้างในการเก็บรักษาเอกสารส่วนตัว
หรือเอกสารทางการเงินของตน รัฐบาลไทยได้แก้ไขกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยก าหนดให้การจ่ายค่าจ้าง ต้องจ่ายตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ า                
เป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร และนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอน เพ่ือให้มีหลักฐานยืนยันว่าลูกจ้าง
ได้รับเงินจริง และเป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน นอกจากนี้ได้ออกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วย
การตรวจแรงงาน และการด าเนินคดีอาญาผู้กระท าความผิดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานใน  
งานประมงทะเล พ .ศ. 2561 เพ่ือให้พนักงานตรวจแรงงานสามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดได้                  
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากพบความผิดฐานไม่จ่ายค่าจ้างตรงเวลาและยึดเอกสารส าคัญของลูกจ้าง 



 
 

 19. การแจ้งสิทธิแก่แรงงานต่างด้าวและกลุ่มเปราะบางอ่ืนๆ ให้ทราบสิทธิของตนเองภายใต้
ระเบียบแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่และการคุ้มครองทางกฎหมายจากการค้ามนุษย์  รัฐบาลไทยเล็งเห็น
ความส าคัญของการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียม                
โดยมีความพยามที่จะลดช่องว่างทางด้านภาษาด้วยการเพ่ิมจ านวนล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา                
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีจ านวน 72 คน ปี 2560 มีจ านวน 134 คน และปี 2561 มีจ านวน 153 คน                  
พร้อมจัดฝึกอบรม รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือป้องกันไม่ ให้เกิดการใช้
แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ รวมทั้งรับทราบสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย โดยมีผู้เข้าถึงสื่อ รวมทั้งสิ้น 
2,148,419 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ถึง 2 เท่า นอกจากนี้ รัฐบาลได้พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนและช่วยเหลือแรงงานทุกคนให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับสิทธิตามกฎหมาย ผ่านความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีแรงงานได้รับความคุ้มครอง
ช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 781,951 คน ในจ านวนนี้น าไปสู่การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด รวม 778 คด ี

----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

             ในปี 2561 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญและใช้มาตรการเชิงรุกในการสืบสวน ปราบปราม จับกุม         
และด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดในคดีค้ามนุษย์ ตามหลักสากลโดยใช้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการสืบสวน    
ขยายผลเพ่ือท าลายเครือข่ายกลุ่มบุคคล และผู้มีอิทธิพล ตลอดจนขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ 
             นอกจากนั้น ยังได้เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการด าเนินคดี ด้วยการน ากระบวนการท างานที่ผ่านมา 
รวมถึงข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา มาวิเคราะห์ ถอดบทเรียน ก าหนดเป็นแนวทางการท างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งภาครัฐ และเอกชน และก าหนดเป็นแนวทางในกระบวนการยุติธรรม 
ตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน ส านักงานอัยการสูงสุด และส านักงานศาลยุติธรรม ให้ด าเนินคดีเสร็จสิ้น                   
ด้วยความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม  ดังมีผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2561 

1. จ านวนคดีค้ามนุษยใ์นปี 2560 - 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 - 2559 มีแนวโน้มลดลง  

2. ท าลายเครือข่ายองค์กรกลุ่มผู้มีอิทธิพล ท าให้ช่วยเหลือผู้เสียหายและด าเนินคดีกับผู้ต้องหาได้เพิ่มมากขึ้น  

3. ระยะเวลาในการด าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล ลดน้อยลงตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา 
4. ทีเ่ข้าสู่การพิจารณาของศาล มีค าพิพากษายกฟ้องลดลง และศาลพิพากษาลงโทษจ านวนคดีค้ามนุษย์

จ าเลยในอัตราโทษทีสู่งขึ้น  

5. ผลจากการใช้มาตรการเชิงรุกในการสอบสวนและด าเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย ์และพิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าผิดอย่างรุนแรงเด็ดขาด ท าให้จ านวน
เจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกด าเนินคดีอาญา วินัย และถูกยึด/อายัดทรัพย์สินลดลง  

6. มีค าสั่งยึด/อายัดทรัพย์สิน เป็นมูลค่า 509,889,703.04 บาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา 

7. เพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย โดยทุกหน่วยมีการสัมมนาและจัดท าคู่มือเพ่ือใช้
เป็นแนวทางบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง  

8. มีการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ิมมากขึ้น     
ตั้งแต่การแจ้งข้อมูล สืบสวน สัมภาษณ์/คัดแยกผู้เสียหาย การคุ้มครองผู้เสียหาย/พยาน การเรียก                
ค่าสินไหมทดแทน การสืบพยานล่วงหน้า การน าผู้เสียหายไปเบิกความในชั้นศาล รวมถึงการส่งกลับ
ผู้เสียหายสู่ประเทศต้นทาง 

9. ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศที่เผชิญปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกันในด้าน                 
การด าเนินคดี และการประสานข้อมูลเป็นอย่างดี 

 1. สถิติการด าเนินคดี/ผู้กระท าผิด/ผู้เสียหาย 
       ในปี 2561 การปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้มีการด าเนินคดีกับผู้กระท าแล้ว จ านวน 304 คดี 
เฉลี่ยมีการจับกุมด าเนินคดีเดือนละประมาณ 25 คดี ซ่ึงใกล้เคียงกับผลการด าเนินคดีในปี 2560  
       โดยจ าแนกเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (ค้าประเวณี สื่อลามก และทางเพศอย่างอ่ืน) 
จ านวน 258 คดี (ร้อยละ 84.87) การบังคับขอทาน จ านวน 8 คดี (ร้อยละ 2.63) การบังคับใช้แรงงานทั่วไป 
จ านวน 29 คดี การบังคับใช้แรงงานในภาคประมง จ านวน 6 คดี และขูดรีด จ านวน 3 คดี 
 

1. ด้านด าเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย  
 

ข. ผลการด าเนินงานส าคัญ 



 

       ทั้งนี้เมื่อน าสถิติคดีค้ามนุษย์ ปี 2560-2561 ซึ่งมีจ านวนที่ใกล้เคียงกัน มาเปรียบเทียบกับ                   
ปี 2558 - 2559 แล้วจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มลดลงตามล าดับ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์                  
การค้ามนุษย์ของประเทศไทยดีขึ้น โดยเป็นผลสืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ยังคงปราบปรามและด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ท าให้ปิดช่องทาง                
การกระท าความผิด และผู้กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท าความผิดแต่อย่างใด 

ตารางท่ี 1 สถิติการปราบปรามการค้ามนุษย์ จ าแนกตามรูปแบบการค้ามนุษย์ 

 
ปี 

 
รวม 

ประเภทของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
ค้าประเวณี สื่อลามก ผลประโยชน์

ทางเพศ 
เป็น
ทาส 

ขอทาน แรงงาน แรงงาน 
ประมง 

ขูดรีด/
อื่น 

2558 317 245 - - - 3 30 39 - 
2559 333 244 3 - - 8 32 43 3 
2560 302 246 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2 - 26 14 7 - 
2561 304 249 4 5 - 8 29 6 3 

 1.1 จ านวนผู้กระท าผิด 
              ในปี 2561 ได้มกีารจับกุมผู้ต้องหาได้ จ านวน 532 คน เป็นชาย 229 คน หญิง 303 คน ส่วน

ใหญ่เป็นผู้ต้องหาชาวไทย 424 คน (ร้อยละ 79.70) เมียนมา 30 คน (ร้อยละ 5.64) กัมพูชา 15 คน     (ร้อยละ 
2.82) ลาว 4 คน (ร้อยละ 0.75)  และอ่ืน ๆ 59 คน (ร้อยละ 11.09)   

             ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาสถิติจ านวนผู้กระท าผิดในปี 2561 เปรียบเทียบกับสถิติในปี 2560                  
จะเห็นได้ว่า ในปี 2561 ผู้กระท าผิดเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จ านวน 427 คน เป็น 532 คน เนื่องจากมาตรการ
สืบสวนปราบปราม และด าเนินคดีอย่างจริงจังกับผู้กระท าผิด ตามหลักสากลโดยใช้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง  
เพ่ือท าลายเครือข่ายกลุ่มผู้มีอิทธิพล ตลอดจนขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ 

ตารางท่ี 2 จ านวนผู้กระท าผิดคดีค้ามนุษย์ จ าแนกตามเพศและสัญชาติ 

ปี จ านวนผู้กระท าผิด 
เพศ สัญชาติ 

ชาย หญิง ไทย เมียนมา กัมพูชา ลาว อื่น ๆ 

2558 690 372 318 617 47 1 10 15 
2559 600 265 335 462 35 26 41 36 
2560 427 145 282 361 9 25 3 29 
2561 532 229 303 424 30 15 4 59 

 1.2 จ านวนผู้เสียหาย 
           ในปี 2561 สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได ้จ านวน 631 คน เป็นชาย 282 คน 

หญิง 349 คน จ าแนกเป็นสัญชาติไทย 345 คน (ร้อยละ 54.68 ) เมียนมา 205 คน (ร้อยละ 32.49) กัมพูชา 
28 คน (ร้อยละ 4.44 ) ลาว 14 คน (ร้อยละ 2.22 ) อ่ืน ๆ 39  คน (ร้อยละ 6.18 ) 

             ทั้งนี้เมื่อพิจารณาสถิติการช่วยเหลือผู้เสียหายในปี 2561 เปรียบเทียบกับสถิติในปี 2560                 
จะเห็นได้ว่าในปี 2561 จ านวนผู้เสียหายเพิ่มขึ้นจาก 455 คน เป็น 631 คน เป็นผลสืบเนื่องจากการจับกุม             
กลุ่มบุคคลหรือขบวนการรายใหญ่ได้หลายคดีเพ่ิมข้ึน 

 

 

 



 

ตารางท่ี 3 จ านวนผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ จ าแนกตามเพศและสัญชาติ 
 
ปี 

 
จ านวนผู้เสียหาย 

เพศ สัญชาติ 

ชาย หญิง ไทย เมียนมา กัมพูชา ลาว อื่น ๆ 

2558 982 451 531 360 409 9 87 117 
2559 824 411 413 333 238 52 58 143 
2560 455 88 367 327 53 26 30 19 
2561 631 282 349 345 205 28 14 39 

2. การด าเนินคดีชั้นต่าง ๆ  
             2.1 ชั้นพนักงานสอบสวน 
                  1) ความก้าวหน้าการด าเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน 
             ในปี  2558 - 2559 พนักงานสอบสวนได้ท าการสอบสวน เสร็จสิ้นแล้วทุกคดี 

            ในปี 2560 มีคดีที่อยู่ระหว่างสอบสวนอีก 3 คดี (ร้อยละ 0.99)  มีความเห็นควรสั่งฟ้อง 
จ านวน 296 คดี (ร้อยละ 98 ) และมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องจ านวน 3 คดี (ร้อยละ 0.99)  
             ในปี 2561 มีคดีที่อยู่ระหว่างสอบสวนอีก 74 คดี (ร้อยละ 24.34) มีความเห็นควรสั่งฟ้อง 
จ านวน 229 คดี (ร้อยละ 75.32) และมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องจ านวน 1 คด ี(ร้อยละ 0.33)  

ตารางท่ี 4 ความก้าวหน้าการด าเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน  
ปี จ านวนคดี อยู่ระหว่างสอบสวน สั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง 

2558 317 0  312 (98.42%) 5 (1.58%) 
2559 333 0  329 (98.80%) 4 (1.20%) 
2560 302 3 (0.99%) 296 (98.00%) 3 (0.99%) 
2561 304 74 (24.34%) 229 (75.32%) 1 (0.33%)  

หมายเหตุ  คดีปี 2560 ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน จ านวน 3 คดี เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและนอกราชอาณาจักร  
             ซึ่งจ าเป็นต้องรอหลักฐานที่ขอจากประเทศปลายทาง มาเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

                     2) ระยะเวลาในการด าเนนิคดีชั้นพนักงานสอบสวน 
                ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้พนักงานสอบสวนเร่งรัดด าเนินการสอบสวน 
รวบรวมพยานหลักฐาน และสรุปส านวนการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ท าให้ระยะเวลาเฉลี่ยใน                  
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนรวดเร็วยิ่งขึ้น จากเดิมในปี 2558 พนักงานสอบสวนใช้ระยะเวลาเฉลี่ยใน              
การสอบสวน 118 วัน  ในปี 2559 ลดลงเหลือ 72 วัน  ในปี 2560 ลดลงเหลือ 69 วัน ส าหรับในปี 2561 สามารถลด
ระยะเวลาการสอบสวนลงมาได้อีกอย่างต่อเนื่องตามล าดับ โดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการสอบสวน 68 วัน เท่านั้น 

แผนภาพที่ 1 ระยะเวลาที่พนักงานสอบสวน ใช้ในการสอบสวนท าส านวนคดีค้ามนุษย์ในปี 2558 – 2561 

 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

118 

72 69 68 
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 2.2 ชั้นพนักงานอัยการ 
            ในปี 2561 ส านักงานคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุดได้รับส านวนคดีการสอบสวนจาก

พนักงานสอบสวนทั่วประเทศรวมทั้งหมด 357 คดี โดยจ าแนกตามประเภทการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็น 
3 กลุ่ม แยกเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (การค้าประเวณี ผลิตและเผยแพร่สื่อลามก ทางเพศรูปแบบอ่ืน) 
จ านวน 286 คดี น าคนมาขอทาน จ านวน 14 คดี บังคับใช้แรงงานหรือบริการ จ านวน 57 คด ี

ตารางท่ี 5 จ านวนส านวนคดี จ าแนกตามประเภทการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

ประเภทการแสวงหาประโยชน์ 2558 2559 2560 2561 
รวม 

(ส านวน) 
(1) การค้าประเวณี ผลิตและเผยแพร่สื่อลามก 

ทางเพศรูปแบบอ่ืน 
(2) น าคนมาขอทาน 
(3) บังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

227 
 
4 
64 

335 
 

13 
135 

325 
 

25 
68 

286 
 

14 
57 

1173 
 

56 
324 

รวม 286 466 418 357 1,553 

หมายเหตุ จ านวนส านวนคดีในตารางนี้ในปี 2558-2559 ไม่สามารถน าจ านวนคดีในแนวตั้งรวมกันเพ่ือให้ได้จ านวนคดีสุทธิได้  
             เนื่องจากในหนึ่งส านวนคดีอาจเป็นการเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบมากกว่าหนึ่งประเภท 

 1) ความก้าวหน้าการด าเนินคดีชั้นพนักงานอัยการ 

ตารางที่ 6 จ านวนส านวนคดีที่มีตัวผู้ต้องหา จ าแนกตามประเภทการพิจารณาด าเนินการของพนักงานอัยการ 

ปี 
จ านวน 

ส านวนที่รับ 
การด าเนินการชั้นพนกังานอัยการ 

สั่งฟ้อง (ร้อยละ) สั่งไม่ฟ้อง (ร้อยละ) อยู่ระหว่างพิจารณา (ร้อยละ) 

2558 281 273 (97.15%) 8 (2.85%) - 
2559 446 438 (98.20%) 7 (1.57%) - 
2560 396 385 (97.22%) 11 (2.78%) - 
2561 331 292 (88.22%) 19 (5.74%) 16 (4.83%) 

หมายเหตุ  ปี พ.ศ. 2559 มีส านวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและค าสั่งอย่างอ่ืน โดยสั่งคืนส านวน 1 ส านวน 
     ปี พ.ศ. 2561 มีส านวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและค าสั่งอย่างอ่ืน โดยสั่งคืนส านวน 4 ส านวน 

ตารางที่ 7 จ านวนส านวนคดทีี่ผู้ต้องหาหลบหนี จ าแนกตามประเภทการพิจารณาด าเนนิการของพนักงานอัยการ 

ปี 
จ านวน 

ส านวนที่รับ 

การด าเนินการชั้นพนกังานอัยการ 

สั่งฟ้อง (ร้อยละ) สั่งไม่ฟ้อง (ร้อยละ) อยู่ระหว่างพิจารณา (ร้อยละ) 

2558 5 4 (80%) 1 (20%) - 
2559 19 16 (84.21%) 2 (10.53%) - 
2560 22 16 (72.73%) 4 (18.19%) 1 (4.54%) 
2561 26 12 (46.16%) - 12 (46.16%) 

หมายเหตุ  ปี 2559 มีส านวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและค าสั่งอย่างอ่ืน โดยสั่งยุติการด าเนินคด ี         
                       เนื่องจากตาย 1 ส านวน 

    ปี 2560 มีส านวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและค าสั่งอย่างอ่ืน โดยสั่งคืนส านวน 1 ส านวน 
    ปี 2561 มีส านวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและค าสั่งอย่างอ่ืน โดยสั่งคืนส านวน 2 ส านวน 
 



 

                    2) ระยะเวลาในการด าเนินคดีชั้นพนักงานอัยการ 
             ในปี 2561 ส านักงานอัยการสูงสุด ได้สานต่อมาตรการให้พนักงานอัยการเร่งรัดพิจารณา

ส านวนคดีและยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลโดยเร็วต่อเนื่องจากปีก่อน โดยในการพิจารณาให้ประกันตัวผู้ต้องหาต้อง
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อรูปคดี การเลื ่อนนัดส่งตัวผู ้ต้องหาเพื่อฟ้องต่อศาล ไม่ควรอนุญาตให้มี              
การเลื่อนนัดส่งตัวผู้ต้องหา เกินกว่า 3 เดือน และไม่เกิน 3 ครั้ง และให้พิจารณาคัดค้านการประกันตัวใน 
ชั้นพิจารณาของศาล หากพิจารณาเห็นว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพ ยานหลักฐาน การสั่ง
สอบสวนเพ่ิมเติมในคดี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีอัยการ ส านักงานคดีค้ามนุษย์ และจะต้องเป็น
กรณีที ่มีความจ าเป็นจริง ๆ เท่านั ้น จากมาตรการเร่งรัดดังกล่าวของส านักงานอัยการสูงสุด ส่งผลให้               
การด าเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการใช้ระยะเวลาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 

แผนภาพที่ 2  ระยะเวลาที่พนักงานอัยการ ใช้ในการพิจารณาและย่ืนฟ้องคดีค้ามนุษย์ในปี 2559 – 2561 

 
 
               2.3 ชั้นศาล  

 1) ความก้าวหน้าการพิจารณาพิพากษาคดี 
                         ในปี 2561 มีคดีค้ามนุษย์ (ทั้งที่ค้างมาและรับใหม่) เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลทั่ว
ราชอาณาจักร จ านวน 445 คดี ซึ่งกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นได้พิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 305 คดี 
(ร้อยละ 68.54) ของคดีทั้งหมดที่เข้าสู่ศาล และได้จ าหน่ายคดี จ านวน 46 คดี (ร้อยละ 15.08) สามารถ
พิพากษาลงโทษในคดีค้ามนุษย์ จ านวน 235 คดี (ร้อยละ 77.05) ของคดีที่ได้มีค าพิพากษาแล้ว พิพากษายกฟ้อง 
จ านวน 24 คดี (ร้อยละ 7.87) และยังคงเหลือคดีค้างการพิจารณาอยู่อีก 140 คด ี(ร้อยละ 31.46)  
 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้อง ตั้งแต่ปี 2558 จ านวน 24 คดี (ร้อยละ 
11.88 ) ของคดทีี่ได้มีค าพิพากษาแล้ว ปี 2559 จ านวน 37 คดี (ร้อยละ 9.81) ปี 2560 จ านวน 54 คดี (ร้อยละ 
13.81) ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าจ านวนคดทีี่ศาลพิพากษายกฟ้องในปี 2561 จ านวน 24 คดี (ร้อยละ 7.87) ซึ่งมี
จ านวนน้อยที่สุดกว่าทุกปีท่ีผ่านมา อย่างมีนัยส าคัญ 
 

ตารางท่ี 8 ผลการพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาล  

ปี 

คดีที่เข้าสู่การพิจารณา คดีที่พิพากษาเสร็จ คดีที่อยู่
ระหว่าง
พิจารณา 

คดีค้างจาก
ปีก่อน 

คดีรับใหม่
ในปีนี้ 

รวมคดีที่เข้าสู่
การพิจารณา 

พิพากษา
ลงโทษจ าเลย 

พิพากษายก
ฟ้องจ าเลย 

จ าหน่ายคดี 
รวมคดีที่
พิพากษา
เสร็จสิ้น 

2558 115 223 338 173 (85.64%) 24 (11.88%) 5 (2.48%) 202 136 
2559 136 468 604 298 (79.05%) 37 (9.81%) 42 (11.14%) 377 227 
2560 227 330 557 319 (81.59%) 54 (13.81%) 18 (4.60%) 391 166 
2561 166 279 445 235 (77.05%) 24 (7.87%) 46 (15.08%) 305 140 

หมายเหตุ คดีท่ีอยู่ระหว่างพิจารณาเป็นคดีที่อยู่รอการพิจารณา ณ สิ้นปี พ.ศ. นั้นๆ      
 
 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
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2) ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดี 
                        ในปี 2561 คดีท่ีกระบวนการพิจารณาในศาลเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 305 คด ีแยกเป็นคดีที่ใช้
ระยะเวลาในการพิพากษาแล้วเสร็จภายในไม่เกิน 3 เดือน มีจ านวน 86 คดี (ร้อยละ 28.20) ใช้ระยะเวลาเกิน    
3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน มีจ านวน 80 คดี (ร้อยละ 26.23) คดีที่ใช้ระยะเวลาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 
จ านวน 128 คดี (ร้อยละ 41.97) และคดีที่ใช้ระยะเวลาเกิน 1 ปี มีจ านวน 11 คดี (ร้อยละ 3.61) 
                        ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการพิจารณาคดี ในปี 2558-2560 จะเห็นได้ว่ากระบวนการ
พิจารณาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลมีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยส าคัญ เป็นไปตามมาตรการ
บริหารจัดการคดี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และตามเจตนารมณ์ที่ได้
บัญญัติ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 โดยคดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณาชั้นศาล                   
เป็นส่วนใหญ่ สามารถพิจารณาพิพากษาให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  

ตารางที่ 9 สถิติแนวโน้มระยะเวลาในการพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลที่แล้วเสร็จ  

ป ี
จ านวนคดี              
ที่พิพากษา 
แล้วเสร็จ 

พิพากษาเสร็จ                       
ไม่เกิน 3 เดือน 

พิพากษาเสร็จ 
เกิน 3 เดือน   

ไม่เกิน 6 เดือน 

พิพากษาเสร็จ 
เกิน 6 เดือน    
ไม่เกิน 1 ปี 

พิพากษาเสร็จ     
เกิน 1 ปี 

2558 202 40 (19.80%) 44 (21.78%) 54 (26.73%) 64 (31.68%) 
2559 377 88 (23.34%) 105 (27.85%)  146 (38.73%)  38 (10.08%) 
2560 391 96 (24.55%) 99 (25.32%) 152 (38.87%) 44 (11.25%) 
2561 305 86 (28.20%) 80 (26.23%)  128 (41.97%) 11 (3.61%) 

 3) จ านวนจ าเลยในคดีที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ 
              ในปี 2561 มีจ าเลยที่ถูกฟ้องต่อศาลในคดีค้ามนุษย์ จ านวนทั้งสิ้น 438 คน (จ าแนกตาม

สัญชาติ เป็นชาวไทย 406 คน สัญชาติอ่ืน 32 คน และจ าแนกตามเพศ เป็นชาย 202 คน เพศหญิง 236 คน                   
โดยศาลได้มีค าพิพากษาลงโทษ จ านวน 316 คน (ร้อยละ 72.15) ได้พิพากษายกฟ้อง จ านวน 57 คน (ร้อยละ 
13.01) ของจ านวนจ าเลยที่เข้าสู่การพิจารณา และศาลจ าหน่ายคดี จ านวน 65 คน (ร้อยละ 14.84) 
  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจ านวนจ าเลยที่ศาลได้พิพากษาลงโทษในปี 2560 ที่มีจ าเลยถูกฟ้องต่อ
ศาลในคดีค้ามนุษย์ จ านวนทั้งสิ้น 638 คน ศาลได้พิพากษาลงโทษ จ านวน 466 คน (ร้อยละ 73.04)           
ได้พิพากษายกฟ้อง จ านวน 154 คน (ร้อยละ 24.14) ของจ านวนจ าเลยที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณา และศาล
จ าหน่ายคดีจ านวน 18 คน (ร้อยละ 2.82) จะเห็นได้ว่ามีจ านวนจ าเลยในคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้องลดลง      
(ร้อยละ 11.13 ) อย่างมีนัยส าคัญ 

ตารางท่ี  10 จ านวนจ าเลยคดีค้ามนุษย์ท่ีเข้าสู่การพิจารณาของศาล  

ปี จ าเลยที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล 

 
จ านวน (คน) พิพากษาลงโทษ พิพากษายกฟ้อง จ าหน่ายคดี 

2558 287 254 (88.50%) 26 (9.06%) 7 (2.44%) 
2559 493 366 (74.24%) 69 (14%) 58 (11.76%) 
2560 638 466 (73.04%) 154 (24.14%) 18 (2.82%) 
2561  438 316 (72.15%) 57 (13.01%) 65 (14.84%)  

 
 
 
 



 

4) ความรุนแรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษจ าเลยคดีค้ามนุษย์ 
         ในปี 2561 มีจ าเลยที่ได้รับโทษจ าคุก จ านวน 236 คน พบว่า มีจ าเลยที่ได้รับโทษจ าคุก             
ไม่เกิน 1 ปี จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.42) โทษจ าคุก 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี จ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.69) โทษจ าคุก              
2 ปี ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 47 คน (ร้อยละ 19.92) โทษจ าคุกเกิน 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 60 คน (ร้อยละ 
25.42) และจ าเลยที่ได้รับโทษจ าคุกเกิน 10 ปีขึ้นไป จ านวน 124 คน (ร้อยละ 52.54) ของจ าเลยที่ได้รับโทษ
จ าคุกทั้งหมด 
   เมื่อพิจารณาความรุนแรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป             
ในปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 131 คน (ร้อยละ 34.75) เปรียบเทียบกับอัตราโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษในปี 2561                   
จะเห็นได้ว่ามีจ านวนจ าเลยที่ศาลพิพากษาจ าคุกเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.79  

ตารางท่ี 11 ความรุนแรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาโทษจ าคุกแก่จ าเลย  

ปี 
จ านวนจ าเลยที่
ศาลพิพากษา
จ าคุก (คน) 

จ าคุกไม่เกิน 
1 ปี 

จ าคุกเกิน 1 ปี  
ไม่เกิน 2 ปี 

จ าคุกเกิน 2 ปี  
ไม่เกิน 5 ปี 

จ าคุกเกิน 5 ปี    
ไม่เกิน 10 ปี 

จ าคุก 
เกิน 10 ปี 

       2558 244 10 (4.10%) 7 (2.87%) 74 (30.33%) 73 (29.92%) 80 (32.79%) 
2559 310 18 (5.81%) 8 (2.58%) 100 (32.26%) 117 (37.74%) 67 (21.61%) 
2560 377 9 (2.39%) 10 (2.65%) 109 (28.91%) 118 (31.30%) 131 (34.75%) 
2561 236 1 (0.42%) 4 (1.69%) 47 (19.92%) 60 (25.42%) 124 (52.54%) 

5) การสืบพยานล่วงหน้าในคดีค้ามนุษย์  
              ในปี 2561 ส านักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบรองรับการสืบพยานด้วยวิธีประชุม                  

ทางจอภาพ (Video Conference Courtroom) ในทุกศาลทั่วประเทศ โดยมีนโยบายให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจ                 
อนุญาตให้มีการสืบพยานโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจ าเลยให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้  นอกจากนี้                          
ยังมีการสืบพยานล่วงหน้าทั้งก่อนฟ้องคดี และสืบพยานล่วงหน้าก่อนวันนัดสืบพยานทั้งในส่วนที่อยู่ในประเทศ                  
และต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับการสืบพยานล่วงหน้าในคดีค้ามนุษย์ในปี 2561 มีกรณีการสืบพยาน
ล่วงหน้ารวม จ านวน 24 ปาก จ าแนกเป็นกรณีที่ศาลไม่ใช้ VDO Conference จ านวน 20 ปาก 201 หน้ากระดาษ 
และกรณีที่ศาลมีการใช้ VDO Conference จ านวน 2 ครั้ง 4 ปาก 27 หน้ากระดาษ 

          3. การด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 25611 

               3.1 จ านวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกด าเนินคดีค้ามนุษย์ 
    ตั้งแต่ปี 2556-2559 มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหา จ านวน 44 คน  ในปี 2560 มีเจ้าหน้าที่รัฐ             

ถูกกล่าวหาจ านวน 11 คน และในปี 2561 มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหาเพิ่มจ านวน 2 คน รวมจ านวน 57 คน 
     3.2 ความคืบหน้าในการด าเนินคดีอาญา 
                   จากการที่ได้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินคดีอาญาในปี 2560 ที่ผ่านมาว่า ตั้งแต่ปี             
2556-2560 มีผู้อยู่ระหว่างการสอบสวน/ไต่สวน จ านวน 17 คน  อยู่ระหว่างพิจารณาของอัยการ จ านวน 1 คน   
ศาลพิพากษาจ าคุกแล้วจ านวน 11 คน  ยกฟ้องอยู่ระหว่างอุทธรณ์ จ านวน 11 คน  อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล 
จ านวน 10 คน และหลบหนี จ านวน 3 คน นั้น   
                    ในปี 2561 มีความคืบหน้าการด าเนินคดีอาญา ดังนี้   
           3.2.1 ศาลได้มีค าพิพากษาจ าคุกเจ้าหน้าที่รัฐในคดีค้ามนุษย์ เพ่ิมเติมอีก 12 คน จ าแนกได้ดังนี้ 
        1) คดีโรฮีนจา ศาลพิพากษาจ าคุกนายทหาร 2 คน                            
                           2) คดีภูเรือ ศาลพิพากษาจ าคุกผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน และนักการเมืองท้องถิ่น                
2 คน รวมจ านวน 3 คน ในกรณีเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณีเด็ก 
 
 



 

                3) คดีชมดาว ศาลพิพากษาจ าคุกทหาร 1 คน กรณเีป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณีเด็ก  
               4) คดีแม่ฮ่องสอน ศาลพิพากษาจ าคุกต ารวจ 1 คน ในกรณีเป็นธุระจัดหาให้มีการค้า 

ประเวณีเด็ก  
                   ในส่วนเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางเพศเด็ก ซ่ึงถูกด าเนินคดีอาญา 

อีกจ านวน 15 คน นั้น ปัจจุบันศาลมีค าพิพากษาจ าคุกแล้ว จ านวน 4 คน เป็นต ารวจ 2 คน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2 คน 
        5) คดีรัตภูมิ ศาลพิพากษาจ าคุกต ารวจ 4 คน ในกรณีเรียกรับผลประโยชน์ และละเว้น
การจับกุมในคดีน าพาชาวโรฮีนจา  

                6) คดีหาดใหญ่ ศาลพิพากษาจ าคุกนักการเมืองท้องถิ่น 1 คน  
         3.2.2 ส าหรับการไต่สวนของคณะกรรมการ ปปท. เสร็จสิ้นเพิ่มเติมอีก จ านวน 9 คน  
                1) ชี้มูลความผิดคดีภูเรือ เป็นต ารวจและอดีตต ารวจที่เรียกรับส่วย จ านวน 3 คน  
       2) ชี้มูลความผิดคดีโขงเจียม เป็นต ารวจ จ านวน 3 คน ส่งอัยการเพ่ือฟ้องต่อศาลแล้ว  
                3) ไม่ชี้มูลต ารวจ จ านวน 3 คน ในคดีโขงเจียม  
                   คงเหลือระหว่างไต่สวนอีกจ านวน 5 คน ซึ่งได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว 

                   3.2.3 อัยการส่งเรื่องฟ้องต่อศาลเพ่ิมอีก จ านวน 4 คน เป็นต ารวจและอดีตต ารวจจ านวน                     
3 คน ในคดีภูเรือ และต ารวจ 1 คน ในคดีร่วมขบวนการน าพาแรงงานต่างด้าวที่ถูกจับด าเนินคดีในปี 2561 
ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล   

ตารางท่ี 12 เจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกด าเนินคดีอาญาคดีค้ามนุษย์ 

ปี 
จ านวน

คน 
จ าคุก 

พิพากษา 
ยกฟ้อง 

ระหว่าง
ศาล 

พิจารณา 

ระหว่าง
อัยการ 

พิจารณา 

ระหว่างสอบสวน/ 
ไต่สวน ปปท. 

ไม่ชี้มูล 
หลบหน ี

  
DSI ปปท. ปปช. 

2556-2559 44 23 9 - 3 - 4 - 3 2 
2560 11 4 - 3 - 3 1 - - - 
2561 2 - - 1 - - 1 - - - 
รวม 57 27 9 4 3 3 6 - 3 2 

              3.3 ความคืบหน้าในการด าเนินการทางวินัย     
          ปี 2561 มีเจ้าหน้าที่รัฐพ้นจากราชการเพ่ิมเติมจ านวน 7 คน จ าแนกเป็น 

1) คดีในปี 2557 จ านวน 1 คน ได้แก่ คดีหนองคาย ปลดออกจากราชการทหาร 1 คน                
ในกรณีเป็นธุระจัดหาค้าประเวณีเด็ก 

2) คดีในปี 2559 จ านวน 3 คน ได้แก่ คดีโขงเจียม ไล่ออกข้าราชการต ารวจ 2 คน ในกรณี
เรียกรับส่วย และคดีชมดาว ปลดออกจากราชการทหาร 1 คน กรณีเป็นธุระจัดหาให้มี     
การค้าประเวณีเด็ก  

3) คดีในปี 2560 จ านวน 2 คน ได้แก่คดีภูเรือ ไล่ออกข้าราชการต ารวจ 2 คน ในกรณีเรียก
รับส่วย  

4) คดีในปี 2561 คดีไชยา ให้ข้าราชการต ารวจออกจากราชการ 1 คน ในกรณีร่วมขบวนการ
น าพาแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 

 
 
…………………………..............………… 

1. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ข้อ 2 

 

 



 

    ตารางท่ี 13 เจ้าหน้าที่รัฐถูกด าเนินการทางวินัยท่ีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 

ปี 
ด าเนินการ
ทางวินัย 

พ้นจาก
ราชการ 

ยุติ
เรื่อง 

อยู่ระหว่างพิจารณาของต้นสังกัด 

ทหาร ต ารวจ ข้าราชการ
พลเรือน 

องค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น 

2556 - 2559 44 30 4 4 4 1 1 
2560 10 5 - - 4 1 - 
2561 2 1 - - 1 - - 
รวม 56 36 4 4 9 2 1 

หมายเหตุ เจ้าหน้าที่รัฐจ านวน 16 คน ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาทางวินัยของต้นสังกัดนั้น ได้ถูกสั่งไป                    
ปฏิบัติราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรีจ านวน 8 คน (ต ารวจ 8 คน ) และพักราชการจ านวน 7 คน (ทหาร 4 คน 
ข้าราชการพลเรือน 2 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 คน) อยู่ระหว่างพิจารณาของต้นสังกัด 1 คน      
(ต ารวจ 1 คน ) 

          4. การยึดอายัดทรัพย์สินโดยส านักงาน ปปง. 2 

                 4.1 สถิติการยึด/อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                      ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2561 ส านักงาน ปปง. ได้มีการด าเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด
มูลฐานค้ามนุษย์ และผู้ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท าความผิดมูลฐาน จ านวน 82 คดี มีการด าเนินการยึด/ 
อายัดทรัพย์สินและส่งให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 881,875,326.94 บาท  

ตารางท่ี 14 จ านวนคดีและมูลค่าทรัพย์สินที่มีค าสั่งยึด/อายัด 

ปี จ านวนคดีทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินที่มีค าสั่งยึด/อายัด 

2558 22 153,247,321.67 
2559 24 204,649,692.11 
2560 21 14,088,610.12 
2561 15 509,889,703.04 
รวม 82 881,875,326.94 

หมายเหตุ  ความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (2) หมายถึง ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เก่ียวกับการแสวงหาก าไร และความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี 

                4.2 ความก้าวหน้าตามมาตรการยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้ด าเนินการแล้ว 
                     ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2561 หลังจากที่มีการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดแล้ว 
ส านักงาน ปปง. ได้ส่งทรัพย์สินให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน       
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,536,662,625.11 บาท ซึ่งมีจ านวนทรัพย์สินซึ่งศาลแพ่งได้มีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
โดยทีค่ดีถึงทีสุ่ดแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,669,131.37 บาท 
 
 
………………………………………….. 
2. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ขอ้ 2, 3 

 



 

ตารางท่ี 15 มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

ปี มูลค่าทรัพย์สินซึ่ง
ส่งให้อัยการ 

มูลค่าทรัพย์สินที่ศาล         
มีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน หมายเหตุ 

2558 220,468,479.41 1,837,830.54  

2559 792,453,989.55 12,582,730.71  

2560 13,850,453.11 9,248,570.12  
2561 509,889,703.04 - ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินการกับทรัพย์สิน

ผู้กระท าความผิดมูลฐานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผู้กระท าความผิดมูลฐานฯ จ านวน 
15 คดี ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ (อยู่ระหว่าง 
การตรวจสอบข้อมูล) 

รวม 1,536,662,625.11 23,669,131.37  

         หมายเหตุ   
  1. สาเหตุที่มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งให้พนักงานอัยการสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่มีการยึด/อายัด  
เนื่องจากมีการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นบางรายการซึ่งยังไม่มีการตีราคาในขณะที่มีค าสั่งยึดอายัด 
                2. มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน นับเฉพาะคดีท่ีถึงที่สุดแล้ว      

                 4.3 มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับคดีค้ามนุษย์ 
                      ในปี 2558 ส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินการยึด/อายัดทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ จ านวน 6 คน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มี
ค าสั่งยึด/อายัดเป็นเงิน 42,113,266.91 บาท จ าแนกเป็น ทหาร 1 คน ต ารวจ 1 คน นักการเมืองท้องถิ่น 4 คน 
ในปี 2559 ได้ด าเนินการยึด/อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ 1 คน ในจ านวน 6 คน ของปี 2558 เพ่ิมเติมอีก
จ านวน 4,003,820.30 บาท และในปี 2560 ได้ด าเนินการยึด/อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ จ านวน 1 คน 
เป็นทหาร จ านวน 1,314,276.42 บาท รวมเป็นเงิน 47,431,363.63บาท 
                       ส าหรับในปี 2561 ไม่มีการยึด/อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐแต่อย่างใด ทั้งนี้ เป็น                      
ผลสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลเอาจริงเอาจัง และใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้น รุนแรงต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไป
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ท าให้เจ้าหน้าที่รัฐเกรงกลัวไม่กล้าที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์                     
ทุกรูปแบบ ท าให้สถิติเจ้าหน้าที่รัฐถูกด าเนินคดีอาญาลดลง 

ตารางท่ี 16 การยึดอายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ 
ปี จ านวนเจ้าหน้าที่รัฐ มูลค่าทรัพย์สินที่มีค าสั่งยึด/อายัด 

2558 6 42,113,266.91 
2559 1* 4,003,820.30 
2560 1 1,314,276.42 
2561 0 0 
รวม 7 47,431,363.63 

   

 

 



 

                   4.4 ประเด็นปัญหาการน าทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ไปเยียวยาผู้เสียหาย 
          ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 49 วรรค 6 ได้วางหลักว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า                      
มีผู้เสียหายจากการกระท าความผิดมูลฐาน เลขาธิการฯ ต้องขอให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งให้น า
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 
ตามกฎหมายนี้มุ่งที่จะเยียวยาความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน ฉะนั้น ความเสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็น  
ความเสียหายทางด้านร่างกาย และจิตใจ กฎหมายยังไม่ครอบคลุมถึง แต่อย่างไรก็ดี ขณะนี้ ส านักงาน ปปง.   
ได้ด าเนินการยกร่างกฎหมายเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะด าเนินการ จ านวน  
3 ครั้ง โดยตั้งเป้าหมายว่าจะด าเนินการให้เสร็จภายในปี งบประมาณ 2562 และจะได้น าเข้าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบ ภายในปีงบประมาณ 2563 และหากได้รับความเห็นชอบจะเสนอเข้าสู่                   
สภานิติบัญญัติต่อไป 

          5. การช่วยเหลือและคุ้มครองพยาน3 
              กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ซึ่งในปี 2561 ได้ด า เนินการคุ้มครอง
พยาน จ านวน 15 ราย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งสิ้น 2,422,787.67 บาท และการด าเนินการช่วยเหลือ
เยียวยาจ านวน 28 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 359,000 บาท  
              เมื่อเปรียบเทียบสถิติการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ประจ าปี พ.ศ. 2561 กับปี พ.ศ. 2560 พบว่า
มีพยานเข้าโปรแกรมคุ้มครองพยานลดลง เนื่องจากมีเหตุปัจจัยที่ส าคัญ เช่น พยานไม่มีพฤติการณ์ถูกข่มขู่
คุกคาม และมีการน ามาตรการการสืบพยานล่วงหน้ามาใช้บังคับ ท าให้การคุ้มครองพยานต้องสิ้นสุดลงเร็วขึ้น 
ซึ่งเป็นเหตุให้พยานที่ประสงค์จะเดินกลับประเทศ สามารถส่งกลับได้เร็วขึ้นเช่นกัน 
              อย่างไรก็ตาม ส านักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยังได้ให้ความช่วยเหลือพยาน
ด้านอ่ืนๆ มากขึ้น เช่น การร่วมมือกับ NGOs ในการฝึกอาชีพ การจัดกิจกรรมให้กับพยานระหว่างที่อยู่ใน
โปรแกรมคุ้มครอง รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการประสานส่งต่อให้พยานได้
กลับประเทศต้นทางหรือประเทศที่สามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
              โดยมีคดีตัวอย่างการด าเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้  
              1) การคุ้มครองพยานคดีค้าประเวณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คดีนกฮูก)  
                 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คดีนกฮูก) จ านวน 4 ราย โดยน าพยานเข้าคุ้มครองในสถานที่ปลอดภัย จ านวน 2 แห่ง และ
จัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในอัตรา 6 นาย ต่อวัน เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จนถึง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (374 วัน) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,081,221.36 บาท  และได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 
จ านวน 15,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศาลอาญาได้มีค าพิพากษาลงโทษจ าเลย 8 ราย เป็นโทษจ าคุก
ตั้งแต่ 8 ปี จนถึง 320 ปี (จ าเลยที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ถูกลงโทษหนักจ าคุก 320 ปี) และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ผู้ เสียหาย จ านวน 1,450,000 บาท  โดยระหว่างที่พยานทั้ง 4 ราย อยู่ในการคุ้มครองความปลอดภัย                        
ได้ด าเนินการช่วยเหลือพยานในด้านอ่ืนๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของพยาน การพาไปพบนักจิตวิทยา เพ่ือให้ 
พยานคลายความวิตกกังวล การท ากิจกรรม EMPOWER  การประสานให้พยานเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ 
………………………......................... 

3. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ข้อ 6     



 

เช่น การฝากครรภ์/ท าคลอด การรับยารักษาโรคประจ าตัว เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการให้ความช่วยเหลือพยาน เช่น พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลใน              
การน าพยานไปให้การก าหนดนัด การขอสืบพยานล่วงหน้า การจัดห้องรับรองพยาน กระทรวงการพัฒนาสังคม               
และความมั่นคงของมนุษย์ ในการดูแลความเป็นอยู่ครอบครัวของพยานในพ้ืนที่การช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุน
เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มูลนิธิ เอ-ทเวนตี้วัน และมูลนิธิพิทักษ์สตรีในการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษา/บ าบัดทางจิต การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น รวมทั้งการประชุมหารือร่วมกันเพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้กับพยานในการด ารงชีวิต ภายหลังจากท่ีพยานออกจากมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย                         
ซึ่งภายหลังออกจากโครงการคุ้มครองพยาน พยานได้เข้ารับการศึกษาต่อทั้งในระบบการศึกษานอกโรงเรียนในชั้น
มัธยมต้น (กศน.) และในระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งการประกอบอาชีพค้าขาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลและ            
จัดเจ้าหน้าที่แวะเวียนตรวจเยี่ยมพยานภายหลังจากสิ้นสุดการคุ้มครองพยาน เพ่ือให้พยานสามารถใช้ชีวิตได้
ตามปกติในสังคมและไม่ต้องกลับมาในวงจรการค้ามนุษย์อีกครั้ง 

              2) การคุ้มครองพยานคดียูกันดา 
                      กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ด าเนินการคุ้มครองพยานยูกันดา 
จ านวน 4 ราย โดยน าพยานเข้าคุ้มครองในสถานที่ปลอดภัย เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 
7 พฤศจิกายน 2561 (126 วัน) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 171,150 บาท และได้รับค่าตอบแทน ผู้เสียหายตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 จ านวน 
20,000 บาท ปัจจุบันพยานทั้ง 4 ราย ได้สืบพยานล่วงหน้า และเดินทางกลับประเทศยูกันดาแล้ว 

   6. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการด าเนินคดี 
                รัฐบาลมีนโยบายการท างานและแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการด าเนินคดี ในปี 2561 โดยมี
สาระส าคัญสรุปได้ 12 ประการ ดังนี้ 
                 6.1 การจัดท าคู่มือส าหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน4 
    ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดท าคู่มือส าหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติการทุกระดับทั่วประเทศที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จ านวน 2 คู่มือ ดังนี้ 

            1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติและโครงการออสเตรเลีย – เอเชียเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ 
(AUSTRALIA – ASIA PROGRAM TO COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS (AAPTIP)) จากรัฐบาลออสเตรเลีย
ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ถอดบทเรียนการด าเนินคดีค้ามนุษย์จากแผนประทุษกรรมผู้กระท าผิด และได้จัดท าเป็นคู่มือ 
“แนวทางการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์” ส าหรับผู้บริหารและหัวหน้าทีมชุดปฏิบัติการ เพ่ือใช้ในการบริหาร
กระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท าให้การสืบสวนคดี
ค้ามนุษย์ มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าว
ให้กับหน่วยงานระดับปฏิบัติการทุกระดับท่ัวประเทศท่ีมีหน้าที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จ านวน 
200 เล่ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

            2) คณะท างานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต  (TICAC) ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ร่วมกับ FBI HSI และโครงการฮัก  จัดท าคู่มือ “ TICAC 101 ” ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
TICAC เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีเบื้องต้น เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
บนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการสืบสวน จับกุม ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน   

               โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าว ให้กับหน่วยงานระดับปฏิบัติการ 
ทุกระดับท่ัวประเทศท่ีมีหน้าที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
……………………………………………… 
4. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ข้อ 3 

 



 

 6.1.2 ส านักงานอัยการสูงสุดได้มีการจัดประชุมสัมมนา ระหว่างพนักงานอัยการกับผู้พิพากษา
เพ่ือสร้างความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 
จ านวน 2 ครั้ง และยังได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดีค้ามนุษย์กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในคดีค้ามนุษย์
รวมทั้งอบรมพนักงานอัยการในส่วนกลางและที่ปฏิบัติงานใน 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล ในเรื่องการด าเนินคดี
การท าการประมงผิดกฎหมาย เพ่ือสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในการด าเนินคดี โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก             
U.S. National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และยังได้จัดสัมมนาพนักงานอัยการในส านักงานคดีค้ามนุษย์และพนักงานอัยการในภูมิภาคระดม
สมองจัดท าคู่มือการด าเนินคดีค้ามนุษย์ โดยในการฝึกอบรมสัมมนา ส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน
งบประมาณและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย 

 จากการฝึกอบรมสัมมนาดังกล่าวข้างต้น ส านักงานอัยการสูงสุดได้จัดท าคู่มือและแนวทาง               
การด าเนินคดี จ านวน 4 เล่ม ได้แก่ 1) คู่มือการด าเนินคดีค้ามนุษย์ส าหรับพนักงานอัยการ 2) คู่มือพนักงานอัยการ
ว่าด้วยการด าเนินคดีค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 3) แนวทางการด าเนินคดี
การท าการประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการ และ 4) แนวทางการสืบสวนและการด าเนินคดีกับองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ : คดีค้ามนุษย์ 
                   6.2 การเพ่ิมศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพ่ือด าเนินคดีและพิพากษาลงโทษ                
โดยการจัดฝึกอบรม เพ่ิมทักษะความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแรงงาน ในด้านการคัดกรอง            
คัดแยกผู้เสียหาย การสืบสวนขยายผล การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน การสอบสวน
ด าเนินคดีค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษยใ์นปี 2561 ดังนี้ 5 

     6.2.1 คณะท างาน TATIP ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีการจัดฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน
แบบบูรณาการให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในระดับผู้เชี่ยวชาญการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ และฝึกอบรม
สัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมจ านวน 2 
ครั้งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ปฏิบัติงานของคณะท างานต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (TATIP) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก จ านวน 121 คน  
                            ซึ่งแม้จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ต ารวจ แต่ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มี                    
การอบรมเพ่ิมทักษะความรู้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกหน่วยอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนการท างาน                      
ด้านการค้ามนุษย์ได้ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อภาพรวมแต่อย่างใด 
                       6.2.2 ในส่วนของศาลยุติธรรมได้มีการจัดสัมมนาและอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากร                         
ในปี 2561 จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 17 การสัมมนาและอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของศาลยุติธรรม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม วันที่/สถานที ่ ผลที่ได้รับ 

1. โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า ร ะ ห ว่ า ง 
ผู้พิพากษาและพนักงานอัยการ 
ในภาค 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 

ผู้พิพากษาในภาค 2 
จ านวน 13 คน 
และพนักงาน
อัยการ 28 คน 

รวมจ านวน 41 คน  

18 – 19 มกราคม 
2561  
ณ จังหวัดชลบรุ ี

   ผู้พิพากษาและพนักงานอัยการในภาค 2 
ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขที่เป็นไปใน
ทิศทางทางเดียวกัน เพื่อให้การด าเนินคดี
ภายใต้  พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์                  
พ.ศ. 2559 มีประสิทธิภาพสูงสุด 

………………………………………………… 

5. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯข้อ 1 3 4 



 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม วันที่/สถานที ่ ผลที่ได้รับ 

2. โครงการสัมมนาของผู้พิพากษา 
เรื่องการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 
ภายใต้คู่มือปฏิบัติราชการของ
ตุลาการส่วนวิธีพิจารณาคดีค้า
มนุษย ์

ผู้พิพากษา 
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีใน

ศาลที่มีคดีค้า
มนุษย์ใน

กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 11 คน  

24 เมษายน 2561  
ณ กรุงเทพฯ 

     ผู้พิพากษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนและพูดคุย
ซึ่งกันและกัน เพื่อให้วิธีพิจารณาความที่              
จะน ามาใช้กับคดีค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในประเด็น 
     1.เหตุผลในการจัดท าคู่มือคู่มือ รวมทั้ง
วิธีการใช้คู่มือ 
     2.ประโยชน์ของคู่มือในการพิจารณาคดี 
     3.วิธีการใช้ประโยชน์จากคู่มือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. โครงการฝึกอบรมล่ามศาลในคดี
ค้ า ม นุ ษ ย์ แ ล ะ ศู น ย์ อ า น ว ย                
ความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Justice) 

ล่ามภาษา
เมียนม่าร์ และ
กัมพูชา ซึ่งขึ้น
ทะเบียนกับ

ส านักงานศาล
ยุติธรรม  

รวมจ านวน 40 คน 

4 - 6 มิถุนายน 
2561  

ณ กรุงเทพฯ 

ผลสัมฤทธิ์ท่ีได้จากโครงการ ดังน้ี 
1.บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษา

กัมพูชาและภาษาเมียนม่าร์ให้แก่ผู้ต้องหา 
จ าเลย ผู้เสียหาย และพยานชาวต่างชาติ
ได้ รับความรู้ และความเข้ า ใจเกี่ ยวกับ
กฎหมายการค้ามนุษย์ 

2.บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามศาลได้
ตระหนักและให้ความส าคัญในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน 

3.ท า ให้มาตรฐานความรู้ เกี่ ยวกับ
กฎหมายการค้ามนุษย์ของล่ามศาลเป็นที่
ยอมรับ และมีความน่าเช่ือถือในสายตาของ
นานาประเทศ 

4.ท าให้ล่ามศาลมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะและข้อปฏิบัติของการเป็นล่าม 

4. โครงการสัมมนาของผู้พิพากษา 
เรื่องการพิจารณาคดีค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน 

ผู้พิพากษา 
จ านวน 36 คน 

8 มิถุนายน 2561  
ณ จังหวัดชลบุรี 

    ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติงานในศาลอาญา
แผนกคดีค้ามนุษย์ ศาลอุทธรณ์แผนกคดี 
ค้ามนุษย์  ศาลอาญาอื่นที่ เกี่ยวข้องโดย
เฉพาะที่มีคดีแรงงานและประมง ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจนข้อขัดข้อง
ต่างๆ ทั้ ง ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ 
เพื่อให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

5. โครงการพัฒนาวิชาชีพส าหรับ              
ผู้พิพากษาอาเซียนด้ านการ
พิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ 
 

ผู้พิพากษาและ 
นักวิชาการจาก
ประเทศลาว 

กัมพูชา เมียนม่าร์ 
ฟิลิปปินส์ ไทย 

เวียดนาม 
ออสเตรเลีย และ
สหรัฐอเมริกา  

รวมจ านวน 70 คน 

วันท่ี 7- 8 
สิงหาคม 2561  
ณ กรุงเทพฯ 

   ผลสัมฤทธ์ิที่ได้จากโครงการ ดังนี ้
   1. หลักสูตรต้นแบบหรือเค้าโครงส าหรับ 
การพัฒนาผู้พิพากษาในภูมิภาคในการ
พิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ 
   2. ข้อมูลการเรียนรู้ทั่วไปส าหรบัการ
พัฒนาผู้พิพากษาในภูมิภาคในการพิจารณา
พิพากษาคดีค้ามนุษย ์
   3. ระบุและก าหนดหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ  
ที่จะต้องด าเนินการพัฒนาต่อไป ท าโครงการ
น าร่องส าหรับผูพ้ิพากษาและปรับใช้โครงการฯ  
ในการพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย ์

    



 

                       6.2.3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดประชุมสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายภาครัฐและเอกชน (กิจกรรมโครงการ Tipnet) จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้  
                             1) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดโครงการสัมมนาถอดบทเรียนคดีส าคัญ ภายใต้หัวข้อ 
“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์  (TIPNET)  
โดยจัดสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินคดีด้วยการถอดบทเรียนของกองคดีการค้ามนุษย์” มีผู้เข้าสัมมนา
จ านวน 58 คน เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม                       
ขีดความสามารถด้านการป้องกันปราบปรามและด าเนินคดีค้ามนุษย์ให้แก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่
คดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการช่วยเหลือเหยื่อและการด าเนินคดีค้ามนุษย์ และถอดบทเรียน
คดีส าคัญ ได้แก่ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน มูลนิธิ Destiny 
Rescue กลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้แทนหน่วยงานด้าน การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของประเทศฟิลิปปินส์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งท าให้ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ได้รับการจัดอยู่ในระดับ Tier 1 โดยถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งผลที่ได้จากการสัมมนา
ดังกล่าวท าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปราม การด าเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในคดีต่างๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานอัยการ หน่วยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านการด าเนินคดี ด้านการป้องกันปราบปราบและช่วยเหลือผู้เสียหายร่วมกันใน
ลักษณะบูรณาการต่อไป 
           2) กิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์  
ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชน
พ้ืนที่ภาคเหนือ วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
รูปแบบคดีการค้ามนุษย์ ฝึกอบรมการเขียนค าร้องคดีค้ามนุษย์ วิธีการเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ ซึ่งจะท าให้
เกิดความร่วมมือและเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือของ
ประเทศไทย 
                  6.3 การมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่รัฐท างานในลักษณะบูรณาการร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน 
(NGOs) ในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้เสียหาย การระบุตัวผู้กระท าผิด หรือการระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้เสียหาย ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่รัฐและ NGOs ได้ประสานข้อมูลระหว่างกันจะสามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด
จนถึงตัวการใหญ่ ซึ่งผู้เสียหายมักจะให้ความไว้วางใจต่อกลุ่ม NGOs  ในการแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ         
การด าเนินคดี และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รัฐติดต่อประสานงานในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย
ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย โดยมีผลการจับกุมของ TICAC และ TATIP ที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ NGOs 
ตั้งแต่ปี 2558 - 2561 รวม 124 คดี จ าแนกเป็นคดีค้ามนุษย์ จ านวน 21 คดี การล่วงละเมิดทางเพศ จ านวน                    
16 คดี การครอบครองสื่อลามกเด็ก จ านวน 60 คดี คดีค้ามนุษย์และล่วงละเมิดทางเพศเด็ก จ านวน 11 คดี                       
คดีค้ามนุษย์และครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก จ านวน 5 คดี คดีค้ามนุษย์ล่วงละเมิดทางเพศเด็กและ
ครอบครองสื่อลามกเด็ก จ านวน 3 คดี  การล่วงละเมิดทางเพศเด็กและครอบครองสื่อลามกเด็ก จ านวน 8 คดี 
และในปี 2561 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ NGOs จับกุมผู้กระท าผิด
ในคดีค้ามนุษย์ ได้จ านวน 14 คดี รวมผลการจับกุม 138 คดี6  

 

 
 
……………………………...............…………. 
6. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯข้อ 4 
 
 



 

ตารางที่ 18 ผลการจับกุมที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) 

ล าดับ ฐานความผิด จ านวน (คดี) 
1 ค้ามนุษย์ 35 
2 ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 16 
3 ครอบครองสื่อลามกเด็ก 60 
4 ค้ามนุษย์และล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 11 
5 ค้ามนุษย์และครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก 5 
6 ค้ามนุษย์,ล่วงละเมิดทางเพศเด็กและครอบครองสื่อลามกเด็ก 3 
7 ล่วงละเมิดทางเพศเด็กและครอบครองสื่อลามกเด็ก 8 

รวมคดีทั้งหมด 138 

                6.4 การด าเนินคดีอย่างจริงจัง เพ่ือลดอุปทาน โดยด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดที่มีลักษณะเป็นผู้มี
อิทธิพล กลุ่มผู้กระท าผิดที่มีลักษณะเป็นองค์กรค้ามนุษย์  ตลอดจนด าเนินมาตรการทางทรัพย์สิน โดยอายัด
และยึดทรัพย์ของผู้กระท าผิด และด าเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ทั้งทางวินัย             
อาญา และปกครอง นอกจากนั้น ยังมีการลดอุปสงค์ ได้แก่ การด าเนินคดีกับผู้ซื้อบริการทางเพศจากเหยื่อ
การค้ามนุษย์ทั้งที่เป็นเด็กหญิงและเด็กชาย การปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก และการปิดเว็บไซต์         
ที่เผยแพร่ข้อมูลสื่อลามกเด็ก  
  6.5 การใช้มาตรการเชิงรุกในการท างานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ให้สามารถรับมือต่อ            
การเปลี่ยนแปลงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล องค์กร เครือข่ายผู้กระท าผิด โดยวิธี การแสวงหาประโยชน์ใน        
การค้ามนุษย์รูปแบบต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือแฝงในการค้ามนุษย์                 
ทุกรูปแบบ รวมถึงการค้ามนุษย์ข้ามชาติ ซึ่งได้มีกระบวนการน าหญิงไทยไปค้ามนุษย์ยังต่างประเทศ           
เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน โซมาเลีย บาห์เรน โอมาน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น 

                 6.6 การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและการสืบพยานล่วงหน้า7 
    6.6.1 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีการประสานความร่วมมือและจัดการประชุมระดับ                  

ทวิภาคีด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ต ารวจไทยและต ารวจประเทศ
เพ่ือนบ้าน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสานการร่วมมือในการท างาน โดยจัดให้มีการประชุมกับประเทศ
เมียนมา จ านวน 2 ครั้ง ประชุมกับประเทศกัมพูชา จ านวน 1 ครั้ง ซึ่งในการประชุมกับประเทศกัมพูชาได้ขอ
ความร่วมมือให้น าพยานชาวกัมพูชา จ านวน 15 คน เดินทางเข้ามาสืบพยานเพ่ิมเติมที่จังหวัดสระแก้ว โดยวิธี               
การประชุมทางจอภาพ ท าให้มีความสะดวก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพยาน และท าให้                     
การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้  ในส่วนของกองบังคับการปราบปราม           
การค้ามนุษย์ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร อบรมพัฒนาทักษะด้านการสืบสวน สอบสวน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการท างานและสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน เอเชีย และสหรัฐอเมริกา จ านวน 16 ครั้ง เช่น การประชุม               
เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคด้านการลักลอบน าคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์และการทุจริต (Regional Workshop 
on Smuggling of Migrants, Trafficking in Persons and Corruption) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การอบรมสืบสวนด้านการลักลอบขนคนเข้าเมืองส าหรับเจ้าหน้าที่สืบสวน                      
ณ สาธารณรัฐอินโดนิเชีย การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านยุทธศาสตร์การต่อต้านการค้ามนุษย์           
ณ เมืองไทเป ไต้หวัน และการฝึกอบรมหลักสูตร Thailand Trafficking In Persons (TATIP) เป็นต้น 
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          6.6.2 ส านักงานศาลยุติธรรมได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ                     
ไทย – ลาว ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ประชุมสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายหารือแนวทาง                  
ความร่วมมือในการสืบพยานผ่านการประชุมทางจอภาพในคดีค้ามนุษย์ระหว่างสองประเทศ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้เสียหายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น 

             และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศาลอาญา ส านักงานศาลยุติธรรม โดยข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้ร่วมประชุมทางวิชาการกับ Mr. David V.Brewer อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกามลรัฐ     
โอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Mr. Kent Mortimore ที่ปรึกษาด้านการศาลประจ าภูมิภาคของโครงการ
ออสเตรเลีย–เอเชีย เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ (Australia-Asia Program to Combat Trafficking in 
Persons-AAPTIP) เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการในการด าเนินคดีค้า
มนุษย์ และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ทั้งด้านการค้ามนุษย์และด้านแรงงาน 
โดยเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาของต่างประเทศ รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือช่วยให้การด าเนินคดีค้ามนุษย์
มีประสิทธิภาพทัดเทียมสากล   โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบวิดีโอ สตรีมมิ่งไปยังศาลทั่วประเทศ อีกทั้ง
ได้มีการบันทึกภาพและเสียงไว้เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถมารับชมได้ภายหลัง    

          ต่อมาในการประชุมคณะท างานย่อยว่าด้วยประเด็นด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายใน
กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ 8 (The Eighth Meeting of the BIMSTEC Sub-Group on Legal and Law 
Enforcement Issues) ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ได้เจรจา
อนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้แทนจากศาลยุติธรรมได้เสนอให้มีความร่วมมือทางการศาล 
เพ่ือให้มีความร่วมมือในการสืบพยานผ่านการประชุมทางจอภาพระหว่างประเทศสมาชิก อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การคุ้มครองผู้เสียหายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกได้ตกลงรับไปพิจารณาและ
จะเสนอความเห็นในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะจัดที่ประเทศศรีลังกา 
                   6.6.3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ จ านวน                
6 ครั้ง ดังนี้                   
                  1) ประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและต ารวจกัมพูชา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  
28 - 30 มีนาคม 2561 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือความร่วมมือในการสืบสวน
สอบสวนคดีการค้ามนุษย์ข้ามชาติ การประสานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์  
ค้ามนุษย์ของทั้ง 2 ฝ่าย การด าเนินการประสานความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ให้เกิดความต่อเนื่อง มั่นคง 
และยั่งยืน ผลของการประชุม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ และสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีทั้งสองประเทศ 
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือต่อผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ หรือความร่วมมือในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
หรือติดตามพยานในคดี เพ่ือให้การสืบสวนสอบสวนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และสร้างเครือข่ายต่อต้าน                
การค้ามนุษย์และการด าเนินคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ 
                  2) ประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและต ารวจเวียดนาม เมื่อวันที่ 25 - 28 
มิถุนายน 2561 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพ่ือไปเยือนและหารือข้อราชการกับหน่วยงานของกระทรวง
ความมั่นคงสาธารณะ และแลกเปลี่ยนสถานการณ์อาชญากรรมการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี และการลักลอบ
เข้าเมือง การจัดตั้งผู้ประสานงานทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงกระชับความร่วมมือในการสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ 
ตามที่ได้รับเชิญจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐสังคมนิยม การกระชับความร่วมมือในการสอบสวน
คดีค้ามนุษย์ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ผลของการประชุม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล                    
ด้านการค้ามนุษย์และพบปะหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเวียดนาม รวม 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย                              
กองการต่างประเทศ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี สมาคมสตรีแห่งชาติ และ                 
กองบงัคับการสืบสวนคดีอาญา กรมต ารวจ เพ่ือหารือข้อราชการเก่ียวกับการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามและ 



 

การด าเนินคดีด้านการค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศ และแนวทางการสร้างความร่วมมือและการประสานงาน
เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์และเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ข้ามชาติ และการด าเนินคดีค้ ามนุษย์ รวมทั้งมี                   
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้ามนุษย์การช่วยติดตามผู้เสียหายมาให้การ 
                  3) ประชุมความร่วมมือระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและต ารวจเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่  
11-18 สิงหาคม 2561 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องนโยบายและ
กรอบการด าเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ของเนเธอร์แลนด์และไทย แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ข้ามชาติ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการประสานงาน
กับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติการด าเนินการต่อผู้เสียหายและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายอย่างจ าเป็นและเหมาะสม เรียนรู้การปฏิบัติงานประจ าของเจ้าหน้าที่ เสริมสร้างและกระชับเครือข่าย
ความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้น อันจะช่วยให้ความร่วมมือระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น ผลของ                         
การประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดังกล่าวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือหาแนวทางบูรณาการการท างาน
และทรัพยากรเพ่ือประโยชน์ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการด าเนินคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ รวมทั้ง                   
การช่วยติดตามผู้กระท าความผิดหรือผู้เสียหายและสร้างเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ 
                  4) ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์กับต ารวจ
ออสเตรเลียและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เมื่อวันที่ 16 - 22 กันยายน 2561 ณ ประเทศออสเตรเลีย                        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการท างานเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ                    
ความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศในการสอบสวนและด าเนินคดีให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      
รวมไปถึงข้ันตอนการคัดแยกผู้เสียหาย การสืบสวน และการดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการด าเนินงานตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผลของการประชุม ได้หารือข้อมูลการค้ามนุษย์และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ                     
คัดแยกผู้เสียหาย การให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย รวมทั้งการหารือด้านการด าเนินคดีกับอัยการที่
รับผิดชอบคดีการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก การช่วยติดตามผู้เสียหายมาให้การ การสร้าง
เครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์และการด าเนินคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ 
                  5) ประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและต ารวจฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  
27 - 29 กันยายน 2561 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ระดับสูง 
เพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือปกป้องสตรีและเด็กจากการคุกคาม และ
เสริมสร้างความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษค้ามนุษย์ข้ามชาติ ความร่วมมือในการประสานงาน และ
การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป ผลของการประชุม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ 
ตลอดจนได้ช่องทางการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล                
ด้านการค้ามนุษย์ สร้างเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์และการด าเนินคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ 
                  6) ร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาผนึกก าลังการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือสืบสวนคดีที่องค์การยุติธรรม
นานาชาติแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยชาวกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดค้ามนุษย์ข้ามชาติ            
โดยน าแรงงานชายชาวกัมพูชาจ านวน 12 ราย ลงเรือประมงในประเทศไทย โดยได้หารือกับสถาน
เอกอัครราชทูตไทยและหน่วยงานในกัมพูชา เกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ระหว่างไทยและกัมพูชา                 
ถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศ  รวมทั้ง                     
ได้ประชุมหารือกับกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และเด็ก ผลของการประชุม คณะพนักงาน 
 



 

สอบสวนคดีพิเศษได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการด าเนินคดีกับขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์ทั้งในส่วนของประเทศไทย
และประเทศกัมพูชา รวมทั้งหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการด าเนินคดีกับขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ณ เมืองก าปงธม และเมืองเสียมราฐ 
เพ่ือขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเดินทางลงพ้ืนที่เพ่ือรวบรวมข้อมูลในทางคดี นอกจากนี้ยังได้ประชุมหารือ
ร่วมกับองค์การพัฒนาเอกชน ได้แก่ องค์การยุติธรรมนานาชาติ และองค์กร Chub-Dai ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือและดูแลผู้เสียหายให้เดินทางกลับไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา และหารือแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในคดีดังกล่าว รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ การช่วย
ติดตามผู้เสียหายมาให้การ การสร้างเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ และการด าเนินคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ    
                  6.7 การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการคัดแยกผู้เสียหาย8 

                ในปี 2558 - 2560 คณะท างาน TICAC ได้ร่วมกับหน่วยงาน NGOs ก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็ก
ที่ถูกล่วงละเมิด หรือศูนย์ CAC ใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ชลบุรี และ ภูเก็ต โดยมุ่งเน้นการปกป้องคุ้มครอง 
ช่วยเหลือ เยียวยาเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายและการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด ช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเสี่ยง 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิ ดทางเพศ         
และในปี 2561 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ CAC เพ่ิมเติมในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดกาญจนบุรี รวมเป็น 5 แห่ง                   
โดยได้รับความร่วมมือจาก NGOs ในพ้ืนที่และมีแผนการขยายจัดตั้งศูนย์ CAC ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การปฏิบัติ
ระดับภาค ในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติต่อไป  

ตารางท่ี 19 ผลการด าเนินงานของศูนย์ Child Advocacy Center Thailand (CAC) ประจ าปี 2561 
ล าดับ กิจกรรม เชียงใหม ่ ชลบุร ี ภูเก็ต อุบลราชธานี กาญจนบุร ี รวม 

1 การจัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์ CAC (ครั้ง) 5 11 4 4 3 27 
2 การให้ค าปรึกษาหรือแนะน าช่วยเหลือเด็ก (ครั้ง) 221 41 35 41 14 352 
3 การช่วยสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของต ารวจ (คดี) 42 12 5 6 2 67 
4 การช่วยเหลือผู้เสียหายในคดี (คน/คดี) 33/22 16/9 0 6/5 2/2 57/38 
5 การช่วยเหลือเด็กท่ีไม่เป็นคดี (ครัง้) 28 10 5 2 4 49 
6 การพาเด็ก/ผู้เสียหายขึ้นศาล/เตรียมตัวก่อนเบิกความ (ครั้ง) 23 10 0 1 2 36 
7 ส่งผู้เสียหายกลับประเทศต้นทาง 2 7 0 0 1 10 

                        นอกจากนี้ได้ออกแบบศูนย์สัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกเหยื่อผู้เสียหายชาวต่างชาติในคดีค้ามนุษย์  
ในระยะที ่1 ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยรูปแบบห้องสัมภาษณ์จะมีลักษณะคล้ายกับ ศูนย์ CAC เชียงใหม่ 
พัทยา ภูเก็ต และอุบลราชธานี เพ่ือรองรับการคัดแยกผู้เสียหายครั้งละประมาณ 20 คน ส่วนระยะที่ 2                   
มีเป้าหมายการจัดหาสถานที่เพ่ือจัดตั้งศูนย์สัมภาษณ์เพ่ิมเติมให้สามารถรองรับผู้เสียหายได้ครั้งละประมาณ 50 คน 
การน าแผนประทุษกรรมและรูปแบบการกระท าผิดในคดีท่ีเกิดข้ึน มาเทียบเคียงและแสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ควบคู่กันไป เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ของทีมสหวิชาชีพ 
พิจารณาลงความเห็นว่าเป็นผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ 
             ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้เสียหายมีความไว้วางใจ มั่นใจ เชื่อใจต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยปราศจากความกลัวว่าจะถูกด าเนินคดีอาญา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการรวบรวมหลักฐาน 
ด้านการสืบสวน สอบสวน และการพิจารณาคดีของศาล อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  

            โดยในปี 2561 ได้สัมภาษณ์/คัดแยกกลุ่มบุคคลที่สุ่มเสี่ยงอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ก่อนรับเป็นคดี จ านวน 944 คน หลังจากสัมภาษณ์/คัดแยกแล้วเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ านวน 648 คน 

 
 

………………………....…………...……….. 
8 ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯข้อ 7 

 



 

  6.8 การติดตามจับกุมคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ9 
           ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการแสวงหาความร่วมมือระหว่าง

ประเทศสมาชิกในองค์การต ารวจสากล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการสืบหา ติดตามตัวบุคคลที่มีพฤติการณ์
น่าเชื่อว่าเข้ามาเพ่ือค้าประเวณี การค้าหญิงหรือเด็ก หรือการค้ามนุษย์ข้ามชาติ หรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาล
ต่างประเทศได้ออกหมายจับ โดยมอบหมายให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการบันทึกข้อมูลบุคคลเฝ้าระวัง
บุคคลไม่พึงประสงค์ (Watch List) และบุคคลต้องห้าม (Black List) ที่สมควรต้องห้ามมิให้เดินทางเข้ามา                
ในราชอาณาจักร และได้มีค าสั่งให้คณะพนักงานสอบสวนร้องขอไปยังองค์การต ารวจสากล เพ่ือให้บันทึกหมายจับ 
คดีค้ามนุษยเ์ปลี่ยนเป็นหมายแดงของต ารวจสากล (RED NOTICE ) ส าหรับให้ประเทศสมาชิกขององค์การต ารวจ
สากล ช่วยสืบหาติดตามจับกุมตัวชั่วคราวบุคคลที่ได้กระท าผิดตามหมายแดง และน าส่งกลับมาด าเนินคดี                      
ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้วจ านวน 4 หมาย  

ตารางท่ี 20 ผลการด าเนินการกับคนต่างชาติที่มีพฤติการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ อนาจาร รวมถึง 
              หมายจับต่างประเทศ หรือคนต่างชาติกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  

ปี  ปฏิเสธการเข้าเมือง 
เพิกถอนการให้อยู่ใน

ราชอาณาจักร 
ข้อมูลบุคคลเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้องกับความผิด               

ทางเพศที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ 
2559 2,054 14 70 
2560 1,264 29 16 
2561 414 151 69 
รวม 3,732 194 155 

                    นอกจากนี้ ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ด าเนินการจัดให้มีการสัมภาษณ์และคัดแยกบุคคล
ต่างด้าวที่อยู่ระหว่างรอการส่งกลับ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดหาล่ามแปลท าการสัมภาษณ์คัด
แยกผู้เสียหายในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก่อนด าเนินการส่งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งพบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จ านวนหนึ่ง และได้จัดมีการร้องทุกข์กล่าวโทษด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย และให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย ดังนี้ 

ตารางที่ 21 การส่งกลับคนต่างด้าวและการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหาย                                                                       
ปี จ านวนกลุ่มเสี่ยงท่ีอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ านวนที่พบผู้เสียหาย 

2558 7,524 0 
2559 8,241 0 
2560 7,043 1 
2561 8,855 15 
รวม 31,663 16 

  
                6.9 การจัดตั้งคณะท างานต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย (THAILAND ANTI TRAFFICKING 
IN PERSONS TASK FORCE - TATIP) ท าให้มีผลการปฏิบัติด้านการสนับสนุนในการสืบสวน ปราบปราม และ
ด าเนินคดีเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์  จ านวน 29 คดี ช่วยเหลือผู้เสียหาย 48 ราย ด าเนินคดีผู้ต้องหา 69 ราย                  
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 3,614,040 บาท 10 

 

 

……........……………………………..... 
9 ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯข้อ 3      

10 ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯข้อ 1 
 



 

แผนภาพที่ 3 สถิติคดีผลงานของ TATIP ปี 2560 - 2561 

 

ผลงานความร่วมมือคดีค้ามนุษย์ของคณะท างาน TATIP กับทางต่างประเทศและ NGOs มีดังนี ้
                     6.9.1 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้
กฎหมาย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้สืบสวนทราบว่า เรื อประมง
สัญชาติจิบูตี ชื่อเรือ โชติชัยนาวี 35 ได้ไปลักลอบท าการประมงโดยผิดกฎหมาย ( IUU) ในเขตน่านน้ าของ
ประเทศโซมาเลีย ไดน้ าสัตว์น้ าที่จับได้มาจอดเทียบท่าในประเทศไทย กรมประมงจึงได้มีการแจ้งความด าเนินคดี
กับผู้ควบคุมเรือกับพวก ในความผิดฐานร่วมกันน าเรือที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการท าการประมงโดยไม่ชอบ     
ด้วยกฎหมาย (เรือ IUU) เข้ามาในราชอาณาจักร และพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาทุกคนต่อศาลอาญา
แล้วปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ต่อมาคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน คณะท างาน ศปมผ.          
ได้สืบสวนสอบสวนขยายผลโดยการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหาย และพบว่า ชาวกัมพูชาที่เป็นแรงงานประมง               
บนเรือล าดังกล่าว ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกหลอกมาท างาน ถูกบังคับ ถูกท าร้ายร่างกายจ านวน
หลายคน โดยพบว่ามีผู้กระท าผิดได้สมคบร่วมกันท าความผิดฐานค้ามนุษย์จ านวนหลายคน จึงรวบรวม
พยานหลักฐานขอหมายจับต่อศาลไว้แล้ว จ านวน 5 คน ต่อมาได้สืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับ จ านวน 
2 คน ได้ไปท างานเป็นผู้ควบคุมเรือ ชื่อเรือโชติพัฒนา 51 และโชติพัฒนา 55 ซึ่งเรือทั้งสองล ามีเจ้าของเป็น              
คนเดียวกันกับเรือโชติชัยนาวี 35 จับปลาในน่านน้ าต่างประเทศ และผู้ต้องหาทั้งสองได้น าเรือทั้งสองล ารุกล้ า
เข้าเขตน่านน้ าประเทศมัลดีฟส์ และถูกจับกุม หลังจากประเทศมัลดีฟส์ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสองเสร็จสิ้นแล้ว 
ต่อมาเม่ือวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน (TATIP) ได้เดินทางไปรับตัว
ผู้ต้องหาทั้งสองกลับมาด าเนินคดีในประเทศไทยในความผิดฐานค้ามนุษย์  ส่วนผู้ต้องหาอีกจ านวน 3 คน                
ตามหมายจับ ก็ได้มีการจับกุมแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ประเทศไทย ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นสอบสวน 

           6.9.2 ความร่วมมือระหว่างต ารวจไทยและต ารวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเมื่อวันที่ 
18 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ต ารวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ปฏิบัติการกวาดล้างจับกุมเครือข่าย                 
การค้ามนุษย์ในประเทศ และได้มีการจับกุมคนไทยจ านวนหลายคนด าเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์ในรูปแบบบังคับ
ค้าประเวณี หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจสหพันธ์สาธารณเยอรมนีได้ เดินทางมายังประเทศไทยเพ่ือเข้าปรึกษา
กับผู้อ านวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เพ่ือขอความร่วมมือให้ช่วยท าการสืบสวนหาข้อมูลพยานหลักฐานในประเทศไทยเพ่ือสนับสนุน                  
ในคดีข้างต้น เบื้องต้นได้มีการสนับสนุนข้อมูลบางส่วนแล้ว คณะท างาน TATIP เป็น ผู้ประสานงานกลางใน 
การสืบสวนคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการด าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์
อย่างจริงจังทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีเกี่ยวพันกัน 

      6.10 การด าเนินงานของคณะท างานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต 
(Thailand Internet Crimes Against Children Task Force - TICAC) นอกจากจะมีผลการปราบปราม               
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตเพ่ิมมากขึน้แล้ว ยังมีส่วนสนับสนุนการท างานด้านการปราบปราม 
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จับกุมและด าเนินคดีการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย  รวมทั้งสิ้น 128 คดี 
จ าแนกเป็น คดีค้ามนุษย์ 39 คดี คดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 24 คดี คดีครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก 58 คดี 
หลบหนีเข้าเมืองและส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร 7 คดี และได้ช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นจ านวน 107 ราย  
โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการด าเนินคดีและค านึงถึงประสิทธิภาพการสืบสวนและการสอบสวนให้มี
คุณภาพสูงสุด โดยในปี 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 9,196,000 บาท และปี 2561 ได้รับ                   
การจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 11,848,000 บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพ่ิมข้ึนมาโดยตลอด11 

แผนภาพที่  4 แสดงสถิติการจับกุมแบ่งตามฐานความผิดของคณะท างาน TICAC 

          

          6.11 การด าเนินคดีภาคประมง 12  
                    จากการที่รัฐบาลได้ก าหนดมาตรการเข้มข้นในการแก้ ไขปัญหาการใช้แรงงานของ                    

คนต่างด้าวในภาคประมงอย่างมีรูปธรรม ส่งผลให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง หรือเจ้าของเรือประมงเกรงกลัวที่จะ
กระท าผิด และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท าให้สถิติคดีในกลุ่มการบังคับใช้แรงงานในภาคประมงลดลง
เหลือเพียง 6 คดี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านการบังคับใช้
แรงงานในภาคประมงได้ดีมากยิ่งขึ้น 

                ในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจเรือประมงที่บริเวณ
ท่าเรือตั้งแต่ก่อนออกจากท่าเรือ ขณะเรือประมงอยู่ในทะเล และตรวจที่ท่าเรือเม่ือเรือเดินทางกลับเข้าฝั่ง โดยมี  
สถิติการตรวจสอบเรือประมง รวม 16,732 ล า จ าแนกเป็นตรวจท่าเรือ 12,549 ล า และตรวจในทะเล 4,183 ล า 
สามารถจับกุมเรือประมงที่กระท าผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย จ านวน 180 ล า ผู้ต้องหา                
108 ราย และพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 จ านวน 34 ล า ผู้ต้องหา 146 ราย รวมจับกุมได้ทั้งหมด 
142 ล า ผู้ต้องหา 254 ราย  
                          นอกจากนี้ยังได้จัดชุดปฏิบัติการเพ่ิมเติมอีก จ านวน 2 ชุด โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายในภาคประมง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจตรา จับกุม              
และด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดภาคประมงแบบครบวงจร โดยปฏิบัติการตั้งแต่ท่าเทียบเรือ แพปลา และการตรวจ 
ทางทะเล ซึ่งเป็นการเสริมประสิทธิภาพให้การท างานด้านบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
            1) ชุดปฏิบัติการ SAT (Special Arrest Teams) โดยใช้เรือตรวจการณ์ของกรมประมง 
มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงาน และกรมประมง เข้าร่วมปฏิบัติการตรวจสอบเรือประมงทั้งก่อน ขณะ และ
หลังท าการประมง ทั้งในและนอกน่านน้ า ตามแผนการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมายกับนายจ้าง ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของเรือประมง ซึ่งจะได้รับเป้าหมายการตรวจจากศูนย์ติดตาม
และควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC) ของกรมประมง โดยมีผลการด าเนินการตั้งแต ่
………………………………..……................….. 
ข้อ 11 ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯข้อ 3 

ข้อ 12 ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯข้อ 1 3 4 5 

 

ค้ามนุษย์ ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก 
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เดือนมีนาคม – ธันวาคม 2561 สามารถจับกุมเรือได้ทั้งหมด 176 ล า (เรือสัญชาติไทยและเรือต่างชาติ )                    
ถูกด าเนินคดีอาญา 54 ล า ในความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ. 2456 พระราชก าหนด 
การประมง พ.ศ. 2558 และความผิดตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้องในภาคประมง 
โดยไม่มีการจับกุมในความผิดฐานค้ามนุษย์หรือความผิดด้านการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใด  และได้ออกค าสั่ง
ทางปกครองของเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน 122 ล า 
   2) ชุดปฏิบัติการ Poseidon vessel โดยใช้เรือประมงบรรทุกเรือเร็ว (Speed boat) แฝงตัว
เข้าตรวจสอบเรือประมงในน่านน้ า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจตรา จับกุม และด าเนินคดีกับเรือประมงผิด
กฎหมายและการค้ามนุษย์ในภาคประมง โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้ จับกุมเรือได้ทั้งหมด 91 ล า เป็นเรือสัญชาติ
ไทย 23 ล า และเรือต่างชาติ 68 ล า ในความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พ.ศ.  2456             
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และความผิดตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
ในภาคประมง โดยไม่มีการจับกุมในความผิดฐานค้ามนุษย์หรือความผิดด้านการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใด 
                            ส าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการด าเนินคดีให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับภาคประมง ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  16 -18 มีนาคม 2561 ณ จังหวัด
ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ค าสั่ง ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินคดี
การท าการประมงผิดกฎหมาย เพ่ือระดมความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมและน าเสนอในประเด็นปัญหาและ
ข้อขัดข้อง ในการด าเนินคดีการท าการประมงผิดกฎหมายและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการสัมมนาสามารถจัดท าคู่มือเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบังคับ
ใช้กฎหมายส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป  
         ต่อมาได้มีการจัดการประชุมสัมมนาส าหรับผู้บริหารระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2561 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้น าแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือมาถ่ายทอดพร้อมกับรับรู้รับฟังปัญหา 
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท าประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในภาคประมง 
ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไป  
                     6.12 ผลสัมฤทธิ์จากการประสานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
      1) ความร่วมมือระหว่างต ารวจไทยและต ารวจมาเลเซีย กองบังคับการปราบปราม        
การค้ามนุษย์ ได้รับการประสานจากเพจอีจัน ว่ามีหญิงไทยถูกบังคับให้ค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซีย จึงได้
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ต ารวจมาเลเซีย เข้าช่วยเหลือหญิงไทยผู้เสียหายส าเร็จภายใน 24 ชั่วโมง 
และน าตัวผู้เสียหายเข้าพักบ้านพักฉุกเฉิน ในรัฐซาบา ประเทศมาเลเชีย และต่อมาได้ออกหมายจับผู้กระท า
ผิดและด าเนินการจับกุมตัวผู้กระท าผิดได้แล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 
         2) ความร่วมมือระหว่างต ารวจไทยและต ารวจเมียนมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือส่งกลับผู้เสียหายจาก               
การค้ามนุษย์ชาวเมียนมา รวม 73 คน กลับประเทศต้นทาง ณ ศูนย์แรกรับจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา    
ตามขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP) ระหว่างประเทศไทยกับ  
ประเทศเมียนมา มีการส่งมอบทรัพย์สิน/เงินเยียวยาจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
นับเป็นความร่วมมือด้วยดีระหว่างหน่วยงานในประเทศไทย คือ พม. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานตรวจ                 
คนเข้าเมือง ส านักงานอัยการสูงสุด และศาลยุติธรรม ในกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองให้ผู้เสียหายกลับประเทศ
ได้เร็วขึ้น ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของผู้เสียหายกลุ่มนี้  คือ 4 เดือน หลังจากนี้ก็จะมีการติดตามผลการส่งกลับใน  
การประชุมด้านการบริหารจัดการรายกรณี (Case Management Meeting: CMM) ต่อไป 
         3) ความร่วมมือระหว่างต ารวจไทยและต ารวจอินโดนีเซีย กรณมีีแรงงานประมงเสียชีวิต
และถูกฝังศพไว้บนเกาะต่างๆ ของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งคณะท างาน TATIP ไดป้ระสาน 
 



 

ความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ซึ่งเป็นเจ้าภาพ  
กระทรวงแรงงาน สื่อมวลชน และญาติผู้เสียชีวิต ร่วมเดินทางไปน ากระดูกศพคนไทย จ านวน 1 ราย บนเกาะ
เบนจิน่า ที่มีการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยืนยันแล้วเป็นคนไทยกลับสู่ประเทศไทย เพ่ือให้ญาติประกอบพิธี
ทางศาสนา เมื่อวันที่ 25 - 28 กันยายน 2561  
 4) ความร่วมมือระหว่างต ารวจไทยและต ารวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
กรณีผู้เสียหายชาวลาวถูกหลอกให้มาท างานบนเรือประมงในจังหวัดปัตตานี และได้รับการช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจปัตตานี จากนั้นถูกผลักดันกลับประเทศต้นทาง แต่ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจ                
คนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้ด าเนินการสัมภาษณ์/คัดแยกผู้เสียหายก่อนผลักดันกลับ ปรากฏว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ด้านการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมง จึงส่งให้กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
เพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด และผู้เสียหายได้เดินทางกลับประเทศต้นทาง จากนั้ นได้ประสานความร่วมมือ
ต ารวจค้ามนุษย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น าตัวผู้เสียหายกลับมาสอบปากค าเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม 2559 และได้ออกหมายจับผู้กระท าผิด ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ต ารวจ                
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นคนไทยได้ทั้ง 2 คน และเมื่อวันที่                    
30 มกราคม 2561 ได้ประสานขอน าตัวผู้เสียหายกลับมาเบิกความเป็นพยานต่อศาลอีกครั้ง ต่อมาเมื่อวันที่                
14 มีนาคม 2561 ศาลอาญาได้พิพากษาลงโทษจ าคุกผู้ต้องหาทั้ง 2 คน คนละ 9 ปี 4 เดือน โทษปรับ 68,000 บาท 
และต่อมาทางต ารวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ติดต่อส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 2 
เพ่ือประสานคัดค าพิพากษาคดีดังกล่าว และน าไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นนายหน้าฝั่งลาว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการด าเนินคดีนายหน้าคนดังกล่าว โดยใช้ค าพิพากษาเป็นหนึ่งในพยานหลักฐาน                               
     5) ความร่วมมือระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและต ารวจกัมพูชา พร้อมหน่วยงาน
ต่อต้านการค้ามนุษย์สืบสวนคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ เมื่อวันที่ 4 -8 พฤศจิกายน 2561 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมพนักงานอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด ได้เดินทางไปประเทศกัมพูชา และเข้าพบ
หารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตไทยในกัมพูชา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติของกัมพูชา องค์กร Cambodian’s Crisis Center ในกรุงพนมเปญ สถานีต ารวจ
จังหวัดกัมปงจาม และสถานีต ารวจอ าเภอจ ากาเรอ เพ่ือติดตามตัวผู้ต้องหาและข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการ                    
ค้ามนุษย์ที่อยู่นอกราชอาณาจักร ในคดีพิเศษที่ 51/2560 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นคดีค้ามนุษย์จากการน า
คนมาขอทาน ซึ่งได้รับพยานหลักฐานส าคัญที่น าไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
พนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องร้องขอให้พนักงานอัยการสืบพยานในคดีล่วงหน้าส าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่เป็นเด็ก จ านวน 2 ราย ณ ศาลอาญากรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการของพนักงานอัยการ 

7. ตัวอย่างคดีที่ใช้การถอดบทเรียนมาเป็นแนวทางด าเนินคดี 
    ในปี 2561 การด าเนินคดีค้ามนุษย์ มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ 

เอกชน และ NGOS เพ่ิมมากขึ้น โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ 
มีการด าเนินงานโดยใช้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง มีการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหาย 
เพ่ือให้ผู้เสียหายมีความมั่นใจและไว้วางใจในการให้ข้อมูลที่สามารถขยายผลไปยังกลุ่มผู้มีอิทธิพล เครือข่าย 
หรือองค์กร ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการสืบสวนติดตามจับกุมตัวผู้ซื้อบริการทางเพศ  
เป็นการลดอุปสงค์ อุปทาน อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหาย                
ในระหว่างการด าเนินคดีด้วย ตามคดีตัวอย่าง ดังนี้ 

1) คดีข่มขู่ทาง Facebook 
            คดีนี้ ได้มีผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กผู้ชายมาร้องทุกข์กับคณะท างาน TICAC ว่าถูกผู้ต้องหา ซึ่งมี

พฤติกรรมใช้ Facebook ปลอมตัวเป็นผู้หญิงทักมาหาผู้เสียหายผ่านกล้องวีดีโอ และหลอกลวงผู้เสียหาย                  
ให้ส าเร็จความใคร่และแอบบันทึกภาพไว้ จากนั้นผู้ต้องหาได้น าภาพผู้เสียหายไปเปิดในกลุ่มไลน์ (กลุ่มปิด) และ 



 

คิดค่าบริการเข้าดูครั้งละ 300 บาท โดยจะกระท ากับผู้เสียหายที่เป็นเด็กผู้ชายที่มีรูปร่าง หน้าตาดี และอยู่ใน
สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง โดยมีการบังคับข่มขู่ให้ผู้เสียหายกระท าซ้ าๆ หลายครั้ง หากไม่ท าจะปล่อยภาพ/คลิปวีดีโอ
ลงประจานในสื่อโซเชียลต่างๆ คณะท างาน TICAC จึงบูรณาการท างานร่วมกับกลุ่ม NGOs ท าการสืบสวนเชิงลึก
จนทราบชื่อ นามสกุล และท่ีอยู่ของผู้ต้องหา จากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือร้องขอต่อศาลออกหมายค้น 

              ต่อมาเม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะท างาน TICAC ได้ร่วมกับชุดสืบสวน กองบังคับการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ น าหมายค้นไปท าการตรวจค้นที่อยู่ของผู้ต้องหา พบสื่อลามกพร้อมของกลางดังกล่าว 
และได้ด าเนินคดีกับผู้ต้องหาในความผิดฐาน “1. ผลิต ครอบครอง และเผยแพร่ สื่อลามกอนาจารเด็กเพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ในทางเพศส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 2. น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะ
อันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ และ 3. ค้ามนุษย์”   

              จากการสอบสวน สัมภาษณ์ คัดแยกผู้เสียหาย โดยมีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่ม NGOs ได้แก่ HSI โครงการฮัก มูลนิธิ เอ-ทเวนตี้วัน และบ้านพักเด็กและครอบครัว
กรุงเทพฯ โดยยึดหลักผลประโยชน์ของผู้เสียหายเป็นส าคัญ จนสามารถขยายผลไปสู่เด็กผู้เสียหายได้เพ่ิมอีก               
5 คน ซึ่งถูกกระท าในลักษณะเดียวกัน และได้ช่วยเหลือน าตัวผู้เสียหายมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 
จากนั้นได้ขยายผลไปสู่การจับกุมผู้ต้องหารายอ่ืนที่เป็นคดีค้ามนุษย์ได้อีกที่จังหวัดพัทลุง โดยมีลักษณะ                     
การกระท าความผิดคล้ายกัน โดยคดีนี้ไดย้ึดหลักผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการท างานอย่างแท้จริง   

              และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ได้สรุปส านวนการสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา พร้อมทั้งติดตามการด าเนินคดีทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหาย การพาเด็กผู้เสียหายไปเบิกความในชั้นศาล เพ่ือให้ศาลเห็น
พฤติกรรมที่ร้ายแรงของผู้ต้องหาอีกด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาลอาญาได้มีค าพิพากษาลงโทษ
จ าเลยให้จ าคุก 52 ปี จ าเลยรับสารภาพลดกึ่งหนึ่งคงเหลือจ าคุก 25 ปี 12 เดือน ริบของกลางให้จ าเลยชดใช้                   
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายทั้งหมด รวมเป็นเงิน 3,038,000 บาท  และให้คิดหักจากค่าเสียหายที่จ าเลยวางศาล
ให้แก่ผู้เสียหายทั้ง 6 คนละ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ออกจากยอดหนี้ดังกล่าว 

2) คดียูกันดา (ค้ามนุษย์ข้ามชาติ)  
   คณะท างาน TATIP TICAC ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้รับข้อมูลจากองค์กร NGOs                            
มูลนิธิไนท์ไลท์ และมูลนิธิ เอ-ทเวนตี้วัน ทราบว่า มีหญิงสาวชาวยูกันดาถูกหลอกลวงมาท างานแล้วยึดหนังสือ
เดินทาง แจ้งหนี้เกินจริง และท าการแสวงหาประโยชน์โดยบังคับให้ค้าประเวณีเพ่ือปลดหนี้ จ านวน 3 ราย                   
จึงร่วมกับต ารวจภูธรภาค 2 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และศูนย์ ACT พัทยา วางแผนและช่วยเหลือ จนสามารถ
จับกุมผู้กระท าความผิดได้ จ านวน 2 ราย และออกหมายจับ จ านวน 3 ราย ด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย ์
   จากการเข้าสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายของพนักงานสอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
นักจิตวิทยาของ พม. นักจิตวิทยาของ NGOs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ช่วยเหลือเหยื่อชาวยูกันดา ซีเรีย
แทนซาเนีย และเอริเทรีย  ได้อีกจ านวน  15 ราย ซึ่งถูกเครือข่ายผู้กระท าผิดชาวยูกันดา และเพ่ือนร่วมชาติ 
หลอกลวงมาท างานร้านอาหารหรือสปา บังคับให้ค้าประเวณีเพ่ือใช้หนี้เงินที่เกินจริง โดยยึดหนังสือเดินทาง  
เพ่ือมิให้เหยื่อหลบหนี โดยสามารถจับกุมและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเพ่ิมข้ึนอีก 
จ านวน 15 คดี ออกหมายจับผู้ต้องหา 20 หมาย จับกุมตัวได้ 4 ราย  

            คดีนี้เป็นคดีที่มีการสืบสวนขยายผลเพ่ือท าลายเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ                 
โดยได้มีการร้องขอเพ่ือน าพยานผู้เสียหายไปขอสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีอาญาต่อศาล มีการประชุ ม
ก าหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ขณะผู้เสียหายอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ มีการจัดให้ผู้เสียหาย 
ฝึกอาชีพที่ผู้เสียหายสมัครใจ และศาลอาญาได้มีค าพิพากษาในคดีแล้ว จ านวน 1 คดี โดยพิพากษาให้จ าคุก                       
 



 

4 ปี 6 เดือน ให้จ าเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย เป็นเงินจ านวน 1,075,143 บาท ส่วนคดีที่เหลืออยู่ระหว่าง
การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นทางคดีเสนอพนักงานอัยการพิจารณาต่อไป 

3) คดี Black Wrist จังหวัดสุรินทร์  
  ความส าเร็จของการเพ่ิมศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือด าเนินคดีกับ

ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยการท างานเป็นทีมของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศไทย 
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน ศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกผู้กระท าความผิดสถานหนัก 

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ส านักงานองค์การต ารวจสากล INTERPOL ได้วิเคราะห์ระบบ
ฐานข้อมูล INTERPOL ICSE พบสื่อลามกอนาจารเด็กชาย เป็นคลิปวิดีโอและภาพถ่ายถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
เด็กชายในวิดีโอได้สวมใส่สายรัดข้อมือสีด า (Black Wrist) ภาษาที่พูดคุยกันและเสียงเพลงประกอบในวิดีโอ                 
เป็นภาษาไทย INTERPOL จึงแจ้งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ และส านักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ 
ประจ าประเทศไทยด าเนินการกับเว็บไซด์ดังกล่าว 

กรมสอบสวนคดีพิเศษได้บูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย  ได้แก่ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมการปกครอง ร่วมมือกันสืบสวนโดยมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ต่างประเทศที่มีที่ตั้งในประเทศไทยและองค์กรพัฒนาเอกชน เข้าร่วมประชุมและให้ค าปรึกษาแนะน าเจ้าหน้าที่
ของไทยด้วย ได้แก่ ต ารวจสหพันธ์รัฐออสเตรเลีย ส านักงานต ารวจสากล และส านักงานสืบสวนความมั่นคงแห่ง
มาตุภูมิสหรัฐฯ พบข้อเท็จจริงว่า เว็บไซด์ดังกล่าวถูกท าขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ต้องหาเป็นคนไทย             
เป็นผู้จัดท า ดูแล และเป็นเจ้าของเว็บไซด์ เก็บเงินค่าเข้าดูภาพและวิดีโอลามกอนาจารเด็กชายจากสมาชิก                   
จึงร่วมกันวางแผนตรวจค้นจับกุมผู้กระท าผิดในคดีนี้  

วันที่ 16 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ
กรมการปกครอง ร่วมกันเข้าตรวจค้นและจับกุมได้ผู้ต้องหาเป็นชายไทย จ านวน 1 คน ในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์
และทีมสหวิชาชีพได้ช่วยเหลือคุ้มครองเด็กชายอายุระหว่าง 11 – 13 ปี จ านวน 5 คน เข้าสู่การคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ปรากฏว่า เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้ง 5 คน และส่งตัวผู้ต้องหาให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
สอบสวนด าเนินคดีในความผิดฐานค้ามนุษย์ 

ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ได้ด าเนินการช่วยเหลือ
คุ้มครองฟ้ืนฟูเยียวยาเด็กชายผู้เสียหาย ทั้ง 5 คน และด าเนินการให้ผู้เสียหายได้รับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย    
ในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา                     
พ.ศ. 2544 คนละ 15,000 บาท  

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศาลพิพากษาลงโทษสถานหนักจ าคุก 146 ปี รับสารภาพลดโทษ 
ให้จ าคุก 50 ปี และให้จ าเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย รวมเป็นจ านวนเงิน 2,500,000 บาท 
ภายหลังการจับกุมคดีนี้ ต ารวจออสเตรเลียได้มีการสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้กระท าผิดในประเทศ
ออสเตรเลียได้ผู้กระท าความผิด จ านวน 1 คน ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

-------------------------------------- 
 

 



 
 
 
 ประเทศไทยยังคงยึดหลักการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยค านึงว่าบุคคลที่เข้าสู่
กระบวนการสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกและระบุว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง
ตามสิทธิ และตามความประสงค์ของผู้เสียหายตามหลักการยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง (Victim Centered 
Approach) ตั้งแต่ได้รับการช่วยเหลือจนถึงการส่งกลับคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัย และให้พวกเขาสามารถ
กลับไปด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายซ้ าในอนาคต   

ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2561 

 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองของรัฐ เพิ่มขึ้น จาก 360 คน ในปี 2560  
เป็น 401 คน ในปี 2561 และมีอีก 15 คน เลือกรับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองเอกชน  
โดยระยะเวลาเฉลี่ยที่อยู่ในสถานคุ้มครอง คือ ไม่เกิน 6 เดือน 

 ผู้เสียหายฯ ได้รับการเยียวยาตามสิทธิจากเงินกองทุนฯ เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 6.15 ล้านบาท 
และได้มกีารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกว่า 77.56 ล้านบาท   

 ผู้เสียหายฯ 65 คน ในสถานคุ้มครองสามารถออกไปท างานภายนอกได้ ส่วนอีก 290 คน 
ที่ไม่สามารถออกไปท างานภายนอกได้ (เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา) ได้รับค่าตอบแทนจาก              
การท างานภายในสถานคุ้มครอง รวมได้รับรายได้ทั้งหมดกว่า 2,697,543 บาท   

 มีการพัฒนาระบบการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง  
เช่น การฝึกอบรม Trauma Informed Care Victims Specialist อบรมล่ามในภูมิภาค 
จัดท าเอกสารแจ้งสิทธิ 7 ภาษา และคู่มือการเรียกค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น  

 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ มีความร่วมมือกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพ่ือการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้ครอบคลุมทุกมิติ 

 
2.1 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองที่ค านึงถึงผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจ1 
 

1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิที่จะตัดสินใจเข้ารับการคุ้มครอง  

 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีสิทธิที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่า จะเข้ารับการคุ้มครองใน                 
สถานคุ้มครองของรัฐ เอกชน หรือเลือกที่จะไม่เข้ารับการคุ้มครองโดยกลับไปอยู่กับครอบครัวหรือพ้ืนที่                            
ที่ตนเองตัดสินใจว่ามีความปลอดภัย ในปี 2561 ภายหลังการสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ประสงค์เข้ารับการคุ้มครอง จ านวน 401 คน เป็นชาย 198 คน หญิง 203 คน 
เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 360 คน จะเห็นได้ว่า จ านวนผู้เสียหายที่เลือกเข้ารับการคุ้มครอง เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากผู้เสียหายได้รับทราบสิทธิของตนเองที่จะได้รับและกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองของสถานคุ้มครอง 
จากเอกสารแจ้งสิทธิที่ได้รับตั้งแต่กระบวนการคัดแยก  

     นอกจากนี้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จ านวน 15 คน เลือกเข้ารับ
การคุ้มครองในสถานคุ้มครองเอกชน (ตามที่รัฐบาลไทยออกระเบียบฯ  
เพ่ือเ พ่ิมทางเลือกในการเข้ารับการคุ้มครองส าหรับผู้ เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับการคุ้มครองในหน่วยงานรัฐ) ทั้งนี้  
ในปี 2561 มีองค์กรเอกชนที่เข้ามาร่วมด าเนินการช่วยเหลือคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยจดทะเบียนเป็นสถานคุ้มครองเอกชน 2 แห่ง  
1. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ข้อ 6 

2. ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ  



 
ตารางท่ี 22 จ านวนผู้เสียหายจ าแนกตามรูปแบบการถูกแสวงหาประโยชน์ สัญชาติ อายุ และเพศ 

สัญชาติ 

รูปแบบการถูกแสวงหาประโยชน์ (จ าแนก เพศ/กลุ่มอายุ)  
 

รวม 
การค้าประเวณี การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การน ามาขอทาน การอื่นใดคล้ายการขูดรีด 

0 - 14 15 - 17 18 ข้ึนไป 0 - 14 15 - 17 18 ข้ีนไป 0 - 14 15 - 17 18 ข้ึนไป 0 - 14 15 - 17 18 ข้ึนไป 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

ไทย 12 34 13 83 1 6 - - - - 2 - 1 - - - - - - - - - - - 152 
เมียนมา - - - 2 - 9 3 1 - 2 11 3 - - - - - - - 2 4 4 106 14 161 

ลาว - 1 1 6 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - - 10 
กัมพูชา - - - - - - - 6 - 2 32 - - 1 - - - - - - - - - - 41 

เวียดนาม - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
ยูกันดา - - - - - 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 
โรฮีนจา - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 2 2 6 6 19 

ไม่มี
สถานะ 

- - - 1 - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 

รวม 

12 35 14 92 1 32 3 7 - 4 47 3 1 1 - - - - 2 3 6 6 112 20 

401 47 106 33 10 4 50 2 - - 5 12 132 
186 64 2 149 

        

2) การน าระบบ Victim Impact Statement มาใช้ในชั้นศาล  

 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้ริเริ่มน ารูปแบบรายงานผลกระทบจาก
การตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือ Victim Impact Statement มาใช้แถลงต่อศาล โดยในระหว่างการ

เข้ารับการคุ้มครองระยะหนึ่ง เจ้าหน้าที่ 
ในสถานคุ้ มครองจะร่ วมกับผู้ เ สี ยหาย
ประเมินถึงผลกระทบที่ผู้ เสียหายได้รับ 
ที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ แต่เป็น
ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นภ าย ในจิ ต ใ จขอ ง
ผู้ เสียหาย ซึ่ งแสดงออกมาในรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป เช่น อาการซึมเศร้า  
ชอบอยู่คนเดียว ไม่ร่าเริง ไม่เข้าสังคม เป็นต้น 
น ามาประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
การรักษาพยาบาล และจัดท าเป็นรายงาน
ผลกระทบของผู้เสียหาย เพ่ือใช้แทนการให้
ผู้เสียหายขึ้นแถลงค าให้การในชั้นศาล โดยใน
ปีที่ผ่านมา เริ่มด าเนินการใช้รูปแบบนี้ในการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายได้ 
จ านวน 3 คดี มีผู้เสียหาย 6 ราย เป็นจ านวน
เงินที่เรียกร้อง 28,706,300 บาท ประเด็น
ส าคัญ คือ ผู้เสียหายไม่ต้องพูดซ้ าในเรื่องที่
กระทบต่อสภาพจิตใจของตนเองอีกครั้ง  

    

 

 

  รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ 

 ผมชื่อเด็กชายเอ (นามสมมติ) อายุ 14 ปี ปัจจุบันก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ในโรงเรียนแห่งหน่ึง ก่อนเกิด
เหตุการณ์ ผมมีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อบุคคลรอบข้าง ร่าเริง แจ่มใส 
สนุกสนาน ผมชอบเข้าสังคม แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีผมโดนผู้ต้องหา
ขู่และหลังจากท่ีผมทราบว่ารูปภาพเปลือยของผมถูกปล่อยใน 
TWITTER พร้อมกับชื่อโรงเรียนและวงดนตรีของผม ผมเกิด
ความเครียดเป็นอย่างมาก ผมนอนไม่หลับ ผมปวดหัวบ่อย ๆ และ 
ไม่กล้าคุยกับใคร ผมค่อนข้างอายและอีกอย่างผมเป็นนักดนตรี     
ในวงดนตรีไทยของโรงเรียนท่ีท าผลงานในระดับประเทศ ท าให้ 
หลายคนรู้จักผม ผมไปท่ีไหนก็กลัวคนรู้ ทุกวันผมใช้เวลาค้นหาไป
ตามเว็บต่าง ๆ เพื่อบล็อครายงานภาพของตัวเองแต่ก็พบว่าภาพ   
ของผมถูกโพสต์โฆษณาไปเรื่อย ๆ เหตุการณ์ยิ่งแย่ขึ้นไปอีกเมื่อรุ่นพี่
ในวงดนตรีไปพบภาพและมาถามผม มีอยู่วันหน่ึงผมคิดอยากท าร้าย
ตัวเองและอยากฆ่าตัวตาย แต่พอคิดได้ เลยตัดสินใจไปแจ้งความ  
ทุกวันผมใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัว ผมกลัวเพื่อนรู้จะท าให้ 
ผมเสียชื่อเสียง เวลาเดินไปไหนกลัวคนท่ีมองผมจะเคยเห็นภาพ       
ของผม ผมกลัวพ่อแม่รู้ผมไม่อยากให้ท่านเสียใจไม่อยากท าร้าย
ครอบครัว พอแจ้งความก็กลัวผู้ต้องหามาแก้แค้นและปล่อยภาพ 
ผมอีก ผมยังโทษตัวเองท่ีสร้างความอับอายให้ครอบครัวและเป็น
เหตุการณ์ท่ีโหดร้ายต่อความรู้สึกเป็นความทรงจ าไม่ดีในชีวิต ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตผมในทุกวันน้ี ผมคงไม่สามารถลืมมันได้   
ตลอดชีวิตและไม่อยากให้คนร้ายท าแบบน้ีกับเด็กคนอื่น ๆ อีก ..... 
 

*ข้อมูลจากการท างานของโครงการ HUG 
 



 
3) ผู้เสียหายในสถานคุ้มครองได้ออกไปท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

    ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
จ านวน 80 คน เป็นชาย 40 คน และหญิง 
40 คน ที่ได้รับการประเมินความพร้อม 
ว่ามีทักษะอย่างเพียงพอ ที่จะสามารถ
ออกไปภายนอกสถานคุ้มครองได้ ออกไป
ท ากิจกรรมร่วมกับผู้เสียหายจากการค้า
ม นุ ษ ย์ ที่ ม า จ า ก ส ถ า น คุ้ ม ค ร อ ง อ่ื น  
ในรูปแบบของกิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ 
เพ่ือฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน การให้เกียรติ
แก่เพศตรงข้าม ทักษะอ่ืน ๆ ส าหรับเตรียม
ความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม    
 

4) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน  

    4.1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่เลือกเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของรัฐ จะได้รับ
บริการด้านการช่วยเหลือคุ้มครองตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ การฟ้ืนฟูเยียวยาด้านร่างกายจิตใจ 

ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาในด้าน
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ภายหลังกระบวนการ
ช่วยเหลือคุ้มครองในด้านต่าง ๆ สิ้นสุด 
ลงแล้ว ผู้ เสียหายเหล่านั้นจะได้รับ 
การส่งกลับคืนสู่สังคม ภายใต้หลักการ 
“มีความปลอดภัย มีหน่วยงานพื้นที่ต้น
ทางรองรับประคับประคอง และไม่กลับ 
มาเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซ้ า”  

 

4.2) ระยะเวลาในการเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง 
รั ฐบาลไทยมุ่ งหวั งว่ าผู้ เสี ยหายจากการค้ ามนุษย์ 
จะอยู่ในสถานคุ้มครองด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุด เพ่ือให้
สามารถกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างยั่งยืน แม้ว่าจะมี
ข้อจ ากัดหลาย ๆ ประการทั้งเรื่องของกระบวนการทางคดี   
การพิสูจน์ สัญชาติ  หรือแม้แต่ ความปลอดภัยและ 
ความประสงค์ของผู้เสียหาย จากข้อมูลระยะเวลาในการอยู่
ในสถานคุ้มครองของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่รับเข้า
และส่งกลับคืนสู่สั งคม โดยในปี  2560 กับปี  2561 
จะเห็นได้ว่าระยะเวลาที่ผู้ เสียหายอยู่ในสถานคุ้มครอง 
ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน   



 
     4.3) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยจะได้รับการคุ้มครอง 
ตามสิทธิที่พึงได้รับ มีการวางแผนการช่วยเหลือร่วมกัน จนกระทั่งสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว และจะมี                
การติดตามภายหลังการส่งกลับคืนสู่สังคมเพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...หนึ่งในคดีค้ามนุษยท์ี่เป็นคดีน่าสนใจในปี 2560 คือ คดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือที่มีการด าเนินคดี
ค้ามนุษย์และคดีที่เกี่ยวข้อง กว่า 47 คดี มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวม 5 คน แม้ 2 ใน 5 ไม่ประสงค์ที่จะ
รับการช่วยเหลือ แต่ผู้เสียหายอีก 3 ราย ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ยังคงมีการติดตาม
ช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และมูลนิธิ เอ-ทเวนตี้วัน 
ผลการติดตามพบว่า ผู้เสียหายรายที่ 1 ยังคงอยู่ในโปรแกรมคุ้มครองพยานและได้รับเงินด ารงชีพ จากกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีสุขภาพแข็งแรงดีทั้งตนเองและบุตร อาศัยอยู่ในบ้านพักของมูลนิธิแห่งหนึ่งใน
จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าเรียนในระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เสียหายรายที่ 2 ปัจจุบันกลับไปอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวที่ภูมิล าเนาพร้อมทั้งเลี้ยงดูบุตรไปด้วย ยังไม่ได้ท างาน ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง อาศัยรายได้จาก
ครอบครัวที่ประกอบอาชีพท าการเกษตร เบื้องต้นได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเรียนท าเล็บ แต่มีปัญหาสุขภาพจึงเรียนไม่จบ โครงการ HUG ได้ประสานแหล่งทุน
ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นทุนตั้งต้น จ านวน 10,500 บาท มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน ช่วยวางแผนการท าธุรกิจ (เลี้ยงหมู) 
และ พม. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไป ผู้เสียหายรายที่ 3 ปัจจุบันได้รับเงินจากกองทุนฯ เพื่อ
เป็นค่า ใช้จ่ายในการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) ในระบบปกติ  ค่าครองชีพและ  
ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งนี้ ผู้เสียหายจะได้รับค่าใช้จ่ายจนกว่าจะเรียนจบหลักสูตร... 

...เด็กชายวัย 13 ปี หลังจากตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบถูกแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี  
ได้เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของรัฐ เนื่องจากเด็กให้ความร่วมมือในการเป็นพยาน ภายหลัง               
เข้าคุ้มครองได้เข้ารับการปรับสภาพในเบื้องต้น เพื่อให้เด็กเข้าใจกระบวนการ แนวทางสาเหตุที่เด็กต้องเข้ารับ  
การคุ้มครอง เด็กได้รับสิทธิต่าง ๆ ในฐานะที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น เงินกองทุน การช่วยเหลือ
ด้านปัจจัยสี่ สิทธิการรักษาพยาบาล การตรวจคัดกรอง 3 โรคอันตราย การปรับสภาพจิตใจเพื่อไม่ให้เด็กโทษ
ตัวเอง และลดความวิตกกังวล ตลอดจนมีการพูดคุยกับเด็กเพื่อคอยสังเกตพฤติกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือ  
เป็นระยะ ก่อนส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว ได้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนส่งคืนสู่สังคม โดยได้ 
มีการพูดคุยร่วมกับครอบครัวถึงสาเหตุของปัญหาที่ท าให้เด็กเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ท าให้ครอบครัวได้
ทบทวนถึงแนวทางในการเลี้ยงดูเด็ก ได้ประสานโรงเรียนที่เด็กก าลังศึกษาอยู่พร้อมกับสอบถามในเรื่อง
การศึกษาและพฤติกรรม พบว่า  เด็กไม่มีปัญหาเรื่องการเรียน เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับเด็กเพื่อสอบถาม 
ความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัว โดยเด็กพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเพื่อสร้างความเชื่อใจให้กับครอบครัว 
หลังจากส่งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัวได้ติดตามเยี่ยมบ้าน พบว่า  ครอบครัวและเด็กมีกติกาการอยู่ร่วมกัน 
ครอบครัวดูแลเด็กได้ดีขึ้น เด็กเข้าใจกฎกติกาของครอบครัวและปรับตัวได้เป็นอย่างดี  

ปัจจัยความส าเร็จ คือการท างานกับครอบครัว สถานคุ้มครองจะให้บริการและปรับสภาพเด็กตามสิทธิที่พึง          
จะได้รับเพียงแค่ในเบื้องต้น แต่หากครอบครัวเพียงแค่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รับรู้ถึงช่องว่าง ที่จะเกิด
ปัญหา พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อตัวเด็กก็จะท าให้เด็กไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวที่จะข้ามผ่านปัญหา เหมือนเป็น           
การได้รับพลังใจจากครอบครัวที่พร้อมจะสู้ และเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน 



 
  2.2 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิที่พึงได้รับ รวมไปถึงการช่วยเหลือ 
     ทางกฎหมายและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน2 
 

1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการเยียวยาจากเงินกองทุน  

ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคน มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเงินกองทุนเพ่ือ                         
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  ซึ่งเป็นเงินเยียวยาที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุน ในปี 2561  

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งที่เข้ารับ
การคุ้มครองในสถานคุ้มครองของรัฐ 
สถานคุ้มครองของเอกชน  และที่ ไม่
ประสงค์เข้ารับการคุ้มครอง ได้รับการ
เยียวยาจากเงินกองทุนฯ เพ่ิมขึ้น โดย
ผู้เสียหายที่อยู่ในสถานคุ้มครอง จะมีบัญชี
เ งิ นฝากของแต่ ละคน  ซึ่ งสามารถ
ตรวจสอบยอดเงินที่ตนเองได้รับได้ และ
หากไม่เข้ารับการคุ้มครอง เงินช่วยเหลือจะ
โอนเข้าบัญชีของผู้ เสียหายโดยตรงเพ่ือ
สร้างความมั่นใจได้ว่า พวกเขาจะได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสม  

 
 
 
 

2) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 

    ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่เพียงแต่ที่เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของรัฐเท่านั้น 
ที่จะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องการคุ้มครองทางกฎหมาย แต่ ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคน หากมี 
ความประสงค์ที่จะขอรับการช่วยเหลือ กระทรวง พม. ได้จัดตั้งฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย เพ่ือเป็นหน่วย
ประสานงานกลางในเรื่องการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแก่ผู้เสียหายต่างด้าว การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ตลอดจนการบังคับคดีเพ่ือน าทรัพย์สินจากผู้กระท าผิดมาชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย อีกทั้งยังมีบุคลากรที่จะ
สนับสนุนให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายที่อยู่ในสถานคุ้มครองของรัฐ ทั้ง 9 แห่ง และมีองค์กรพัฒนาเอกชน                   
ที่เข้ามาสนับสนุนกระบวนการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย เช่น มูลนิธิ เอ-ทเวนตี้วัน ส านักงานกฎหมายเอสอาร์ 
มูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพ่ือการพัฒนา เป็นต้น โดยสนับสนุนการช่วยเหลือทั้งในเรื่องกระบวนการด าเนินคดี                 
และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล   

3) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับการช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

    ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ก าหนดให้ผู้เสียหายจาก                   
การค้ามนุษย์ มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ เพ่ือเยียวยาความเสียหาย  
ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกระท าทารุณกรรมด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจากการแสวงหาประโยชน์                          
ของขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งมีทั้งความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิ
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยความประสงค์ของผู้เสียหายและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหาย ในปี 2561                      
ประเทศไทยได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือก าหนดค่าสินไหมทดแทน โดยมีผลการด าเนินการ ดังนี้  

--------------------------------- 
2. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ข้อ 6 
 

แผนภาพที่ 5 เงินช่วยเหลือเยียวยาที่ผู้เสียหายได้รับจากกองทุน 
               เพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 



 

...“ผู้เสียหายเพศชาย อายุ 47 ปี ถูกแสวงประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานในแรงงานประมง ซึ่งเดินทางไป 
หาปลาที่น่านน้ าในประเทศอินโดนีเซีย โดยต้องทนท างานในเรือประมงด้วยความไม่เต็มใจ เป็นเวลา 4 ปี 
ร่างกายรับสภาพไม่ไหว มีการเจ็บป่วยบริเวณหลัง และถูกไต้ก๋งดุด่าท าร้ายร่างกาย หลังจากเรือเทียบฝั่ง            
ได้หลบหนี ไปท างานรับจ้างทั่วไป แต่ได้มีปัญหาทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงาน จึงถูกพาตัวไปส่งยังส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง และถูกส่งตัวกลับประเทศไทย ต่อมาเข้ารับการคุ้มครองที่สถานคุ้มครอง เจ้าหน้าที่ได้
ปฐมนิเทศแจ้งสิทธิให้ทราบ พาไปตรวจร่างกายและประเมินสภาพจิตใจ ผู้เสียหายมีปัญหาสุขภาพ เป็นไส้เลื่อน 
จึงได้ประสานโรงพยาบาลในการส่งตัวเข้าตรวจ รักษาและท าการผ่าตัด จากนั้นได้ด าเนินการประสานส านัก
ทะเบียนอ าเภอธัญบุรี ในการขอคัดส าเนาและจัดท าเอกสารบัตรประจ าตัวประชาชน  และด าเนินการ 
ยื่นค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเรียกร้องค่าจ้างแรงงานค้างจ่ายจากนายจ้าง  ประสานหน่วยงานในพื้นที่
ติดตามเยี่ยมครอบครัว และด าเนินการขอรับเงินจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์       
เป็นค่าขาดประโยชน์ในการท ามาหาได้  ซึ่งได้รับ จ านวน 67,700 บาท ส่วนค่าจ้างค่าแรงค้างจ่าย ได้มี           
การประนีประนอมกับนายจ้าง และนายจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย เป็นเงิน 150 ,000 บาท ปัจจุบัน
ผู้เสียหายกลับไปอยู่กับครอบครัว และประกอบอาชีพใหม่ โดยน าเงินที่ได้ไปลงทุนขายของภายในหมู่บ้าน...”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ปัจจัยความส าเร็จ ได้มีการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้เสียหายได้รับทราบตั้งแต่แรกอย่างชัดเจนท าให้ผู้เสียหาย
ได้รับความช่วยเหลือตามกระบวนการ การเยียวยาจิตใจ การรักษาพยาบาล ได้รับการเรียกร้องเรื่องเงินค่าจ้าง
ค้างจ่าย ผู้เสียหายจึงให้ความร่วมมือในการด าเนินการต่าง ๆ ด้วยด ี

 

ตารางท่ี 23  จ านวนผู้เสียหายและค่าสินไหมทดแทนที่มีการเรียกร้องจากผู้กระท าผิด 

จ านวนคดีที่มีการประชุม 
เพื่อก าหนดค่าสินไหมทดแทน 

จ านวน 
ผู้เสียหาย  

จ านวนเงินที่เรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทน 

49  คด ี 116 ราย 77.56 ล้านบาท 
 

 รูปแบบการใช้แรงงาน 45 ราย 16.4206 ล้านบาท 

 รูปแบบการค้าประเวณี 45 ราย 58.5039 ล้านบาท 

 รูปแบบขอทาน 2 ราย 1.8740 ล้านบาท 

 แสวงประโยชน์จากการขูดรีด 24 ราย 0.7341 ล้านบาท 
 

ประเภทความเสียหาย 
ที่มีการเยียวยา 

จ านวนผู้เสียหาย 
(ราย) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ความเสียหายต่อทรัพย์ 28 3.62 
ความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย 21 15.76 
ความเสียหายต่อจิตใจ 32 9.23 
ความเสียหายต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 30 8.66 
ความเสียหายต่อช่ือเสียง 25 5.24 
ค่าขาดประโยชน์ท ามาหาได้ 23 3.62 
ความเสียหายต่อเสรีภาพ 30 5.45 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองสามารถออกไปท างานภายนอกได้ ส่วนกลุ่มที่ไม่สามารถ 

     ออกไปท างานภายนอกได้ ก็ได้รับค่าตอบแทนจากการท างานในสถานคุ้มครอง3 

  ภายหลังจากเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองระยะหนึ่งแล้ว ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์               
มีสิทธิและมีทางเลือกที่จะท างานได้ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะของตนเองและสร้างรายได้ในระหว่าง                       
รับการคุ้มครอง โดยสามารถเลือกท างานได้ทั้งภายในและภายนอกสถานคุ้มครอง โดยมีกลไกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการสนับสนุนการท างานของผู้เสียหายดังกล่าว   
 

1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองสามารถออกไปท างานภายนอกได้ 

    การออกไปท างานของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดความกังวล
ใจของผู้เสียหาย ที่อยู่ในระหว่างรอกระบวนการส่งกลับและคืนสู่สังคม โดยในปี 2561 มีผู้เสียหายที่ออกไป
ท างานภายนอก จ านวน 65 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้เสียหายเพศชาย ประเภทงานได้แก่ งานก่อสร้าง และ                     
งานร้านขายขนม (เบเกอรี่ )  เป็นต้น โดยยึดหลักการพิจารณาเรื่องความปลอดภัยและไม่กระทบต่อ                       
การช่วยเหลือในเรื่องคดีเป็นส าคัญ ซึ่งการออกไปท างานท าให้ผู้เสียหายมีรายได้และลดภาวะความตึงเครียด
ระหว่างรอกระบวนการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายได้จากการออกไปท างานภายนอกนี้
ผู้ เสียหายบางส่วนสามารถส่งกลับไปให้ครอบครัวได้ หรือผู้ เสียหายบางรายก็สะสมรายได้เหล่านี้ไว้                         
เพ่ือน ากลับไปเป็นเงินทุนส าหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เมื่อกลับคืนสู่สังคมแล้ว 

 

 

 
---------------------------------------- 
3. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ข้อ 6 
 

แผนภาพที่ 6 การจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่อยู่ในสถานคุ้มครองฯ  



 
2) ผู้เสียหายฯ ที่ออกไปท างานภายนอกไม่ได้ สามารถรับงานเข้ามาท าในสถานคุ้มครอง  
    บางรายได้ค่าตอบแทนการท างานจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

                    ผู้เสียหายส่วนหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกไปท างาน
ภายนอกสถานคุ้มครอง หรือมีเหตุผลอ่ืน ๆ เช่น เรื่องความ

ปลอดภัย หรือ เหตุผล
ส่วนตัว เป็นต้น สถาน
คุ้มครองจะด าเนินการ
รั บ ง า น จ า ก ส ถ า น
ประกอบการภายนอกเข้า
ม า ใ ห้ ผู้ เ สี ย ห า ย ท า   
โดยในปี 2561  มีผู้เสียหายที่ท างานภายในสถานคุ้มครอง จ านวน 
290 คน ได้แก่ จัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งมาจากการฝึกทักษะอาชีพ
ภายในหน่วยงาน โดยน าออกไปจ าหน่ายทั้งร้านค้าภายในสถาน
คุ้มครองฯ การออกร้านตามสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการจ าหน่ายในร้าน             

“ทอฝัน By พม.” ที่กระจายอยู่ 4 สาขา ได้แก่ ร้านวังสะพานขาว ณ กระทรวง พม. ศูนย์การค้า Siam Discovery, 
Central Festival East Ville และศูนย์การค้า Yes บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ ได้มีการหารือ
ร่วมกับองค์กร NOMI NETWORK เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ “ทอฝัน By พม.”  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จัดท าเป็น Box Set 
ส าหรับบริการหน่วยงานภายนอกที่สั่งจองส าหรับการประชุมหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ และสถานคุ้มครองฯ 
บางแห่งมีการเปิดร้าน อาทิ ร้านเสริมสวย “นารีบิวตี้” ร้านกาแฟ “Nari Coffee” ในหน่วยงานเพ่ือเป็นการ
สร้างรายได้ให้แก่ผู้เสียหายอีกทางหนึ่ง  
 กระทรวง พม. ได้ออกหลักเกณฑ์เพ่ือใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม                     
การค้ามนุษย์ เป็นค่าตอบแทนเพ่ือการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ ส าหรับเป็นมาตรการเยียวยาผู้เสียหาย                
ที่ ไม่สามารถออกไปท างานหรือไม่ประสงค์ออกไปท างานภายนอกสถานคุ้มครอง ให้มีรายได้และ 
ลดความกังวลใจที่จะต้องอยู่ รอกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองในแต่ละด้าน เริ่มด าเนินการตั้ งแต่ 
เดือนกันยายน 2561 เป็นต้นมา โดยค่าตอบแทนการจ้างงานส าหรับการท างานในสถานคุ้มครอง                       
ได้รับค่าตอบแทนวันละ 200 บาท ลักษณะของงานที่จะจ้างเป็น  2 ลักษณะ คือ งานบริการทั่วไป เช่น                 

ผู้ช่วยคนครัว งานสนาม งานส านักงาน เป็นต้น ลักษณะงานที่ 2 คือ 
งานช่วยแปลภาษา  โดย กระทรวง พม.  จัดโครงการน าร่อง                  
อบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่มีทักษะการเป็น
ผู้ช่วยประสานงานด้านภาษา เมื่อวันที่  21 – 24 พฤษภาคม 2561                  
โดยผู้เสียหายจะได้พัฒนาทักษะการแปล ค าศัพท์ที่ถูกต้องในกระบวนการ
คุ้มครอง และจะได้รับการจ้างงานเป็นผู้ช่วยการแปลภาษาในการจัด
กิจกรรมในสถานคุ้มครองมีค่าตอบแทนชั่วโมงละ 100 บาท ซึ่งการจ้างงาน 
ทั้ ง 2 ลักษณะจะมีคณะกรรมการในหน่วยงานพิจารณาก าหนด                    
คุณสมบัติ เพ่ือให้มีการหมุนเวียนและได้รับรายได้จากการท างานอย่าง                
เท่าเทียมกัน    

 
 
 

ร้านกาแฟ “Nari Coffee” 

ทอฝัน By พม. Central Festival East Ville 

ฝึกอบรมผู้เสียหายเพื่อท าหน้าท่ี 
ผู้ช่วยประสานงานด้านภาษา 



 
2.4 การพัฒนาระบบการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ 
     การช่วยเหลือคุ้มครองของประเทศไทยเกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้เสียหาย 
 

ตารางท่ี 24  จ านวนการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการช่วยเหลือคุ้มครองส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

หลักสูตร ภาครัฐ ภาคเอกชน 
1. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
   ในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (4 รุ่น) 

300 37 

2. การพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญในการคัดแยกผู้เสียหาย 
   จากการค้ามนุษย์ Victim Specialist  (2 รุ่น) 

88 22 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการคุ้มครองภายใต้การดูแล 
   บาดแผลทางจิตใจTrauma Informed Care  (2 รุ่น) 

54 26 

4. การอบรมผู้ปฏิบัติงานล่ามแปลภาษาเพ่ือการคุ้มครองผู้เสียหาย 
   จากการค้ามนุษย์ (เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม จีน อังกฤษ รวม 5 รุ่น) 

45 
139 

(บุคคลทั่วไป) 

 
1) พัฒนาความเชี่ยวชาญผู้ท าหน้าที่ในกระบวนการคัดแยก Victim Specialist 

      กระทรวง พม. ร่วมกับ TATIP และโครงการฮัก ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว                    
จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพผู้ เชี่ยวชาญในการคัดแยกผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์                                 
(Victim Specialist) โดยเชิญทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวข้องและปฏิบัติงานในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์                          
มาต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้แก่ ต ารวจ นักสังคมสงเคราะห์ 
ผู้แทนกรมการปกครอง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการคัดแยก โดยในปี 
2561 จัดอบรมจ านวน 2 รุ่น คือ เดือนมีนาคม และเดือนกันยายน 2561 ผู้เข้าอบรมจ านวน 110 คน 

2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการดูแลคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
    ภายใต้หลักการดูแลที่ค านึงบาดแผลทางจิตใจ 

      กระทรวง พม. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
ค้นพบว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ส่วนหนึ่งจะได้รับผลกระทบจากการกระท าค้ามนุษย์ จนเกิดเป็นร่องรอย
บาดแผลในจิตใจ ได้ก าหนดมาตรการที่จะช่วยให้การบริการคุ้มครองผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ภายใต้แนวคิดบริการที่ค านึงถึงบาดแผลทางจิตใจ (Trauma-informed Care) โดยพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา และที่เก่ียวข้อง ได้ด าเนินการ 2 ครั้ง คือ ครัง้แรกช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 เพ่ือให้
ความรู้เรื่องการให้บริการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายโดยค านึงถึงบาดแผลทางจิตใจ  ส่วนครั้งที่ 2 ร่วมกับ 
มูลนิธิ IJM อบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเดิม แต่เป็นหลักสูตรที่มีการฝึกการใช้กิจกรรมเพ่ือน าเรื่อง Trauma-
informed Care ไปใช้ในกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายในสถานคุ้มครองได้ ซึ่งครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรม              
จากสถานคุ้มครองเอกชนที่จดทะเบียนแล้วเข้าร่วมด้วย หลังจากการอบรมแล้ว จะได้มีการประเมินผล                         
การน ากิจกรรมไปใช้ และก าหนดแผนที่จะพัฒนาต่อยอดให้เป็นหลักสูตรการอบรม “การจัดบริการเพ่ือค านึงถึง
ภาวะความบอบช้ าและบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์”  ในปี 2562 ต่อไป  
  นอกจากนี้ ยังร่วมกับองค์กร International Center for Migration Policy Development 
(ICMPD) แห่งสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Migration 
EU eXpertise : MIEUX) ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานคุ้มครองให้มีความรู้ตามแผนปฏิบัติการ
4 เรื่อง โดยเรื่องที่ 4 เป็นเรื่องว่าด้วยการคัดแยกและดูแลผู้เสียหายที่มีบาดแผลทางจิตใจและสังคมอย่างรุนแรง 
กิจกรรมหนึ่งของการอบรมครั้งนี้  คือ ผู้เข้าอบรมจัดท าแผ่นพับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลบาดแผลทางจิตใจ
ผู้เสียหาย เพื่อน าไปถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานคุ้มครองรับทราบต่อไป 



 
3) การจัดท าคู่มือแจ้งสิทธิส าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตั้งแต่กระบวนการคัดแยก 

  การแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบเป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาผู้เสียหาย เพ่ือจะให้ความร่วมมือ
ด้านการด าเนินคดี รัฐบาลจึงจัดท าคู่มือการแจ้งสิทธิขึ้นมา ระยะแรกจัดท าเป็นฉบับภาษาไทย เพ่ือให้ผู้เสียหาย
คนไทยทราบ เปิดตัวโดยใส่ไว้ในถุง Care Pack Bag ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการร่วมกับ TATIP TICAC HUG 
เป็นต้น ต่อมาได้แปลเป็นภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในระดับสากล ภายหลังด้วยความค านึงถึงผู้เสียหาย
สัญชาติอ่ืน ๆ ที่จะได้รับความคุ้มครองโดยรัฐบาลไทย จึงขอความร่วมมือไปยัง United Nations Action for 
Cooperation Against Trafficking in Persons (UN-ACT)  ช่วยแปลเป็นภาษาอ่ืน ๆ อีก 5 ภาษา ได้แก่ 
เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน เพ่ือเป็นหนึ่งช่องทางที่ผู้เสียหายจะลดความกังวลใจในการเข้ารับ 
การคุ้มครอง รวมถึงรับรู้สิทธิของตนเองที่จะได้รับการช่วยเหลือ    

ภาพที่ 1   คู่มือแจ้งสิทธิส าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 7 ภาษา 

 

    

 
 

 

 

 
4) การพัฒนาระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อเยียวยาผู้เสียหาย 

      ภายหลังที่กระทรวง พม. ได้ด าเนินการจัดตั้ง                
ฝ่ายช่วยเหลือกฎหมาย เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การเรียกร้องสิทธิ การให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประสานการด าเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี    ค้ามนุษย์ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือ “หลักเกณฑ์การเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์” 
เพ่ือให้มีแนวทางการช่วยเหลือผู้เสียหายและแนวทางเรียกร้อง 
ก าหนดค่าสินไหมทดแทนที่เป็นทิศทางเดียวกัน โดยในปี 2561 ได้
จัดพิมพ์ 15,000 เล่ม ส่งมอบให้พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน 
และนักสังคมสงเคราะห์ ในหน่วยงาน พม. ได้ใช้ประโยชน์ 
 

5) มาตรการบังคับคดี เพื่อน าเงินจากผู้กระท าผิดมาชดเชยแกผู่้เสียหาย  

                กระทรวง พม. ด าเนินการหาแนวทางการบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษา โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบังคับคดี กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง ส านักงาน    
ศาลยุติธรรม เพ่ือบังคับคดีให้เป็นไปตามค าพิพากษาของศาล ก าหนดแนวทางเพ่ือน าทรัพย์สินของผู้กระท าผิด                      
ในคดีค้ามนุษย์มาชดใช้แก่ผู้เสียหายตามค าพิพากษาของศาล เพ่ือประสิทธิภาพในการเรียกค่าสินไหมทดแทน 
ส าหรับเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์    



 
6) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มจ านวนล่ามแปลภาษาในพื้นที่เพื่อการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ  

    ในปีที่ผ่านมา พม. ได้จัดอบรมล่ามส าหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
และได้ขึ้นทะเบียนล่ามที่ผ่านเกณฑ์การประเมินกับ พม. และพร้อมปฏิบัติงาน จ านวนทั้งสิ้น 251 คน ในส่วนกลาง 
นอกจากนี้ในปี 2561 ได้ขยายผลการอบรมล่ามไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และ
พิษณุโลก เพ่ือเพ่ิมจ านวนล่ามในพ้ืนที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ด าเนินการแล้ว 1 รุ่น จ านวน 35 คน และ
จะด าเนินการต่ออีก 2 รุ่น ในช่วงเดือนมกราคม 2562  นอกจากนี้ ยังได้จัดพิมพ์เอกสารเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
ล่ามที่ผ่านการขึ้นทะเบียน จ านวน 2 รายการ คือ “คู่มือการปฏิบัติงานล่ามเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์” และ “คู่มือค าศัพท์ส าหรับล่ามภาษาไทย กับอีก 5 ภาษา คือ อังกฤษ เมียนมา จีน  
เวียดนาม กัมพูชา” เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการล่ามแปลภาษาส่งผลให้การคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ภาพที่ 2    คู่มือการปฏิบัติงานล่าม และคู่มือค าศัพท์ส าหรับล่าม 

 

7) มาตรการคุ้มครองพิเศษ ส าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีเป็นเด็ก 

   กระทรวง พม. ร่วมกับ Save the Children จัดบริการการให้การคุ้มครองพิเศษส าหรับ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก โดยได้มีความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองเด็กที่เป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Child Safeguarding) เพ่ือให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจและตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคามหรือ
อันตรายต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและความรุนแรง
ทีจ่ะเกิดขึ้น ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น มีช่องทาง วิธีการและระบบการรายงานเหตุเพ่ือแจ้งเหตุ การส่งต่อไป
ยังบุคคลหรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเด็กตามกระบวนการจัดการรายกรณี (Case Management) และมี
แผนที่จะด าเนินการในเรื่องของการคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Child Witness Support) 
ร่วมกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องด้วย  

ภาพที่ 3    การจัดกิจกรรม Trauma Informed Care และ Child Safeguarding ในสถานคุ้มครอง 

 



 
8) พัฒนาระบบการช่วยเหลือ ส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คนไทย 

         ประเทศไทยได้จัดท าคู่มือการส่งกลับ
และคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทย 
ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 
(Japan International Cooperation Agency : JICA) 
เพ่ือพัฒนากระบวนการคืนสู่สังคมส าหรับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ชาวไทยให้เป็นระบบ โดยให้มีผู้จัดการราย
กรณี (Case Manager) เป็นกลไกหลักในการท างาน
เพ่ือให้การส่งกลับและคืนสู่สังคมประสบความส าเร็จ
และเกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับผู้เสียหาย    

9) การช่วยเหลือคุ้มครองที่ค านึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชนมากกว่าผลกระทบ
การเคลื่อนย้าย  

      ประเทศไทยยังคงให้การดูแลกลุ่มเปราะบางที่อพยพในภาวะไม่ปกติตามหลักมนุษยธรรม 
จ านวน 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ลักลอบเข้าเมืองที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 2) หญิงและเด็กที่ลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมายแต่มีความเปราะบาง ในปี 2561 มีผู้เสียหายและผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮีนจาที่อยู่ในความดูแล
ของ กระทรวง พม. จ านวนทั้งสิ้น 55 ราย จ าแนกเป็นผู้เสียหาย 41 ราย อยู่ในความดูแลของ                    
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  และผู้ลักลอบเข้าเมืองที่เป็นหญิงและเด็ก 14 ราย                      
อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว ทั้งนี้ มีผู้เสียหายและผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮีนจาที่อยู่ใน             
ความดูแลของกระทรวง พม. ได้ เดินทางไปตั้ งถิ่นฐานในประเทศที่สามแล้ว รวมทั้งสิ้น 203 ราย                      
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 142 ราย และผู้ลักลอบเข้าเมือง 61 ราย โดยในปี 2561 ทั้ง 2 กลุ่มที่อยู่               
ในความดูแลของ พม. จ านวน 24 ราย ได้รับการช่วยเหลือไปตั้งถิ่นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา   

แผนภาพที ่7  แสดงจ านวนกลุ่มผู้อพยพในภาวะไม่ปกติที่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง 

 

 

 

 



 
 2.5 หน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศไทย มีความร่วมมือในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย 
     จากการค้ามนุษย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ประเทศไทย ให้ความส าคัญกับ              
การท างานในรูปแบบของเครือข่าย
ประชารัฐ จึงได้มีการท างานในเชิง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และองค์กรพัฒนาเอกชน ลักษณะ
ทีมสหวิชาชีพ เพ่ือสามารถให้บริการ
แก่ผู้ เสี ยหาย จากการค้ามนุษย์                 
ได้อย่างครบถ้วนทุกมิติและตามสิทธิ
ข อ ง ผู้ เ สี ย ห า ย ที่ พึ ง จ ะ ไ ด้ รั บ                 
โดยรั ฐบาลยั งคงท างานกับ ทุ ก                 
ภาคส่ วนอย่ างจริ งจั ง  รวมถึ งมี               
ความร่ วมมือจากมูลนิ ธิ  องค์กร
พัฒนาเอกชน องค์การระหว่ าง

ประเทศ ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมผลักดันและให้การช่วยเหลือในทุกด้าน เช่น              
การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน การพัฒนามาตรการและกลไกใหม่  ๆ การให้การคุ้มครองผู้ เสียหาย                        
การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในระดับภูมิภาค การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น การท างานร่วมกันนี้   
ทุกหน่วยงานทุกองค์กรมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่มุ่งหวังว่า “ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  ที่ได้รับการคุ้มครองจาก
ประเทศไทย ไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนา หรือภาษาใด จะได้รับการคุ้มครองบนหลักการพ้ืนฐานและมาตรฐานเดียวกัน 
และสามารถกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซ้ า”    

…“ผู้เสียหายเพศหญิงรายหนึ่ง อายุ 19 ปี ถูกล่อลวงไปค้าประเวณีที่ต่างประเทศ สถานทูตไทยได้ประสาน
ต ารวจที่ประเทศปลายทางและสามารถช่วยเหลือออกมาได้ และส่งตัวกลับประเทศไทย เจ้าหน้าที่ได้ไปรับตัว 
ที่สนามบิน สัมภาษณ์ประเมินสภาพปัญหาความต้องการเบื้องต้น และก าหนดเป้าหมายการท างานให้
ค าปรึกษาและท าแผนช่วยเหลือเบื้องต้น  โดยประสานพาผู้เสียหาย พบครอบครัวที่มารอรับตัว จากนั้นได้พา
ผู้เสียหาย พร้อมญาติไปร้องทุกข์เพื่อพิจารณาให้การคุ้มครองความปลอดภัยกับผู้ เสียหาย รวมถึงการเรียก       
ค่าสินไหมทดแทน และสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ก่อนส่งกลับคืนสู่สังคม ได้ประเมินสภาพผู้เสียหาย 
ครอบครัวและท า Family Counseling  พบว่าครอบครัวสามารถให้การดูแลได้ จึงให้ครอบครัวรับตัวกลับ
ภูมิล าเนา โดยได้มีการพิจารณาท าแผนคืนสู่สังคม ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าผู้เสียหายจะเรียนต่อการศึกษา  
นอกระบบ และขายกาแฟหน้าร้านเสริมสวยของมารดาไปด้วย โดยให้การช่วยเหลือตามแผน ช่วยเหลือในเรื่อง
ค่าครองชีพ ค่าขาดประโยชน์ สนับสนุนทุนการศึกษา และทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ และทุนจากแหล่งอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นเหมาะสม  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมกลุ่ม
เสริมพลังทางจิตใจ เพื่อให้ช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้  และอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข 

ปัจจัยความส าเร็จ ความทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่นในการท างาน และมีเครือข่ายที่ดีของเจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศ
ต้นทางและปลายทาง  ท าให้สามารถให้การช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูกกักขังออกมาได้อย่างบรรลุผลภายใน 
ไม่กี่ชั่วโมง และทันเวลา  แม้ว่าจะเป็นการเกิดเหตุช่วงนอกเวลาท าการก็ตาม  



3. ด้านป้องกัน  
ปี 2560 สหรัฐอเมริกา เลื่อนอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 2 พร้อมมี

ข้อเสนอแนะด้านการป้องกันส าคัญที่เชื่อได้ว่าจะสามารถป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 
ได้อย่างยั่งยืน อาท ิ ให้มีกลไกและมาตรการในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว แรงงานไทย ทั้งสตรีและเด็ก ให้ได้รับ
การปกป้องคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์  
ให้ปลอดภัยจากการถูกบังคับใช้แรงงานและการค้าประเวณีทั้งในและนอกราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญที่
จะตัดวงจรไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนหรือกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง  

ผลลัพธ์การด าเนินงานที่ส าคัญในปี 2561  
  จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยทุกคนให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส่งเสริม

ให้ได้รับการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง 2,129,175 คน ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวที่ท างานใน
ประเทศไทย 3.3 ล้านคน ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย   

  ส่งเสริมการน าเข้าแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ MOU โดยลดระยะเวลาด าเนินการฝ่ายไทยจาก 25 วัน 
เหลือเพียง 15 วัน ส่งผลให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยตามระบบ MOU เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 49 จาก 315,459 คน ในปี 2560 เป็น 442,736 คน ในปี 2561 

  ตรวจสอบบริษัทผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้าง  ตามพระราชก าหนดการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 จ านวน 166 แห่ง พบการกระท าความผิด             
6 แห่ง นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างเพ่ิมเติมในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัด
ระนอง เพ่ือส่งเสริมการเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU รวมทั้งอบรมให้ความรู้แก่
แรงงานต่างด้าวเพ่ือให้มีความพร้อมก่อนเข้ามาท างานในประเทศไทย 

  ตรวจสอบบริษัทจัดหางานให้คนไทยไปท างานต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดความเสี่ยง                 
ของการค้ามนุษย์ 364 แห่ง พบการกระท าความผิด 7 แห่ง พร้อมตรวจจับและด าเนินคดีกับ
นายหน้าเถื่อน 452 ราย ตลอดจนจัดฝึกอบรมแรงงานไทยในส่วนภูมิภาค 14 แห่ง ก่อนออก
เดินทางไปท างานต่างประเทศ 4,624 คน เพ่ิมขึ้น 25.85% นอกจากนี้ได้จัดตั้งด่านตรวจคนหางาน 
25 แห่ง เพ่ือคัดกรองและตรวจสอบแรงงานไทย 74,633 คน ในจ านวนนี้ระงับการเดินทาง                 
ผู้มีพฤติการณ์จะลักลอบไปท างานต่างประเทศ 3,668 คน (4.91 เปอร์เซ็นต์)  

  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน โดยเพ่ิมจ านวนพนักงานตรวจแรงงานอย่างต่อเนื่อง จากปี 2560 
ที่มีจ านวน 1,506 คน เพ่ิมขึ้นเป็น 1,692 คน  ในปี  2561 พร้อมจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย รวม 3,736 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ถึง 3 เท่า รวมทั้งจัด
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานกว่า 3,000 คน รวมทั้ง พัฒนากระบวนการคัด
แยกผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยใช้แบบคัดกรองแรงงาน
บังคับเบื้องต้นในการตรวจสถานประกอบกิจการและแรงงานที่มายื่นค าร้องการรับเรื่องร้องทุกข์            
พบเข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับ 8 แห่ง ลูกจ้าง 25 ราย ในจ านวนนี้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์                
4 แห่ง ลูกจ้าง 6 ราย  

  การตรวจแรงงานในสถานประกอบการ เพ่ือป้องปรามการค้ามนุษย์ รวม 121,859 แห่ง พบการกระท า
ความผิด 11,513 แห่ง แบ่งเป็น สถานประกอบการในระบบ 41,071 แห่ง พบผิด 10,526 แห่ง  
(23 %) สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง 1,906 แห่ง พบผิด 388 แห่ง (20.4 %) ตรวจสอบเรือประมง 
78,623 ล า พบผิด 511 ล า (0.65 %) และสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ า 259 แห่ง ซึ่งพบผิด 
88 แห่ง (34 %) 
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  พัฒนาช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและช่วยเหลือแรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าว โดยเพ่ิมจ านวนล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษาอย่าต่อเนื่องจาก 134 คนใน
ปี 2560 เป็น 153 คนในปี 2561 โดยให้บริการและช่วยเหลือแรงงาน รวม 903,515 คน พร้อม
ด าเนินคดผีู้กระท าความผิด 784 คน  

  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเพิ่มเติมฐานความผิดและ
บทลงโทษเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการไว้ในกฎหมาย เพ่ือยกระดับการบังคับใช้
กฎหมายและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากแรงงานบังคับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  ก าหนดนโยบายการป้องกันการค้ามนุษย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  โดยในปี 2561                   
ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ และจะให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO               
ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท างานภาคประมง ในปี 2562 นอกจากนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงกฎหมายภายใน 
ประเทศเพ่ือรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการรวมตัวและเจรจาต่อรอง 

  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการค้าประเวณี เพ่ือตรวจสอบธุรกิจบันเทิง
อย่างใกล้ชิด 7,497 แห่ง พบการกระท าความผิด 97 แห่ง ซ่ึงน าไปสู่การด าเนินคดีการค้ามนุษย์ 7 คดี  

  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในกระบวนการค้ามนุษย์จากขอทาน โดยการจัดระเบียบขอทาน 
334 คน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมการขอทาน พร้อมจัดฝึกอบรมเพ่ือคุ้มครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตขอทานกว่า 1,280 คน  
 

1. การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 
1.1 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว1 

ในปี 2561 รัฐบาลไทยมีนโยบายให้แรงงานต่างด้าวที่ท างานในประเทศไทยทุกคน ได้ท างาน
แบบถูกต้องตามกฎหมาย โดยเร่งรัดเจรจาน าเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
ผิดกฎหมายในประเทศทั้งหมดให้เข้าสู่ระบบ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว เพ่ือจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว (Database) เพ่ือใช้ในการก าหนดมาตรการก ากับ ดูแล ตรวจสอบและช่วยเหลือ
แรงงานต่างด้าว จากมาตรการดังกล่าว ท าให้ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอีกต่อไป 
ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวที่ท างานในประเทศไทย 3.3 ล้านคน ได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
หลักมาตรฐานสากลอันเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตั้งแต่ต้นทาง รายละเอียดดังนี้ 

แผนภาพที่ 8 จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ท างานในประเทศไทยในปี 2561 

 
                                                           
1 ข้อเสนอแนะของสหรฐัฯ ข้อ 9 
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1.1.1 การน าเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU  
ในปี 2561 กระทรวงแรงงาน ได้ปรับปรุงกระบวนการน าเข้าแรงงานตามระบบ MOU โดย

ลดขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการน าเข้าแรงงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อัน
เป็นมาตรการส าคัญที่ท าให้สามารถลดระยะเวลาการน าเข้าแรงงานต่างด้าวในส่วนของประเทศไทยจากเดิม 25 
วันท าการ เหลือเพียง 15 วันท าการ ท าให้ในปี 2561 มีจ านวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาท างานใน
ประเทศไทยตามระบบ MOU รวมทั้งสิ้น 442,726 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 49 จากปี 2560 ที่มีจ านวน 315,459 คน 
ทั้งนี้ ในปี 2561 มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานตามระบบ MOU คงเหลือท้ังสิ้น 912,231 คน 

แผนภาพที่ 9 จ านวนแรงงานต่างด้าวน าเข้าตามระบบ MOU รอบปี และ MOU คงเหลือ ปี 2559 -2561 
 

 
 

1.1.2 การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั่วไป 
ในปี 2561 รัฐบาลไทยก าหนดนโยบายน าแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ใบอนุญาตท างาน

หมดอายุ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 และยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ให้ได้รับอนุญาตท างานและเข้าสู่
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service : OSS) โดยมีกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงแรงงาน 
ร่วมด าเนินการตรวจโรค จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อจัดท าทะเบียนประวัติ ลงตราวีซ่า และออกใบอนุญาต
ท างานให้กับแรงงานต่างด้าว รวมทั้งสิ้น 1,187,803 คน (กัมพูชา 350,840 คน ลาว 59,746 คน และเมียนมา 
777,217 คน) ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวได้รับอนุญาตท างานจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

                  แผนภาพที่ 10 แสดงผลการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่ปี 2557 – 2561 
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1.1.3 การจัดระเบียบแรงงานประมง 
ในปี 2561 รัฐบาลไทยได้ก าหนดนโยบายส าคัญในการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ม่านตา 

(Iris Scan) ของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ า รวม 172,895 คน เพ่ือน าฐานข้อมูล 
ที่ได้ไปใช้สนับสนุนการตรวจแรงงานประมงด้วยเครื่อง Iris Scan ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO)                  
30 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2561 มีผลการด าเนินงานตรวจเรือ จ านวน 3 ,712 ล า 
แรงงานต่างด้าว จ านวน 26,215 คน ยังไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลักลอบท างานในกิจการประมง 

นอกจากนี้ ได้วิเคราะห์ความต้องการแรงงานในภาคประมง ตามจ านวนเรือที่มีใน
ปัจจุบัน 10,579 ล า กับประเภทเครื่องมือจับปลาที่ต้องใช้แรงงาน พบว่า ประเทศไทยมีความต้องการใช้     
แรงงานประมง ประมาณ 1.2 แสนคน ซึ่งมีการเข้าออกจากงานตลอดเวลา สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 
จึงได้มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ซ่ึงกระทรวงแรงงาน ได้บูรณาการ                   
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้ภาคประมงสามารถประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได ้โดยสามารถน าแรงงานต่างด้าวมาท างานในกิจการประมงเพ่ิมเติมได้ จ านวน 9,669 คน รายละเอียด
ดังนี้  

ตารางท่ี 25 มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ในปี 2561 

หน่วยงาน มาตรการ จ านวน (คน) 
กรมการจัดหางาน
(กกจ.) กรมประมง 
(กปม.)/ ส านักงาน

ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 

ขยายระยะเวลาการท างานให้กับแรงงานประมงกลุ่มที่ได้รับอนุญาต
ท างาน ตามมาตรา 83 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่ผ่าน
การพิสูจน์   สัญชาติแล้ว ออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี ถึง 30 กันยายน 2563 
ด าเนินการระหว่าง  20 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 รวม 6,082 คน   

6,082 

กกจ./ กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) /

ตม. 

เร่งรัดน าเข้าแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงตามระบบ MOU โดยมี
นายจ้างมายื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าว 13,949 คน กรมการจัดหางานได้
แจ้งความต้องการให้สถานทูต 9,099 คน และมีแรงงานต่างด้าวได้รับ
ใบอนุญาตและเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทยแล้ว 1,998 คน 

1,998 

กปม./ตม. ออกประกาศส านักนายกรัฐมนตรี อนุญาตให้คนต่างด้าวที่มีเอกสาร
รับรองบุคคลจากประเทศต้นทาง (Passport/Temporary Passport / 
Certificate of Identity /Travel Document) สามารถอยู่ใน
ราชอาณาจักร เพ่ือท างานในกิจการประมงทะเล เป็นเวลา 1 ปี โดยให้
ไปจัดท าทะเบียนประวัติและยื่นขอรับหนังสือคนประจ าเรือ (Seabook) 
ณ ศูนย์ OSS 22 จังหวัดชายทะเล ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 
ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวได้รับ Seabook แล้ว จ านวน 1,589 คน                   

1,589 

 รวม 9,669 

1.1.4 การเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 
รัฐบาลไทยได้เจรจาและส่งเสริมให้ประเทศต้นทางเข้ามาเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงาน

ต่างด้าวในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวได้รับการพิสูจน์สัญชาติ รวมทั้งสิ้น 2,129,175 คน 
จ าแนกเป็น กลุ่มพิสูจน์สัญชาติเดิมคงเหลือ 941,372 คน และกลุ่มที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติ ในปี 2561                  
จากศูนย์พิสูจน์สัญชาติ 12 แห่ง (เมียนมา 9 แห่ง กัมพูชา 2 แห่ง และลาว 1 แห่ง) จ านวน 1,187,803 คน                    
ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตท างานจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563  
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1.2 การพัฒนากฎหมายที่ส าคัญ2 
รัฐบาลไทยได้ออกกฎหมายและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมหลายฉบับ เพ่ือลดช่องว่างของกฎหมายไม่ให้

เกิดการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน ตลอดจนเพ่ิมความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าความผิดฐานใช้
แรงงานบังคับ ซึ่งเป็นต้นเหตุส าคัญของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและการค้ามนุษย์ตามข้อเสนอแนะของ
สหรัฐอเมริกา ดังนี้ 

1) พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์               
พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... เพ่ือแก้ไขช่องว่างของกฎหมาย เกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ                 
ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์และกฎหมายคุ้มครองแรงงานเดิม ไม่ได้ระบุฐานความผิดและบทก าหนดโทษ
การใช้แรงงานบังคับที่ชัดเจน รัฐบาลไทยจึงอยู่ระหว่างออกพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... ให้ก าหนดลักษณะการกระท าผิดและโทษฐานบังคับใช้
แรงงานอย่างชัดเจน พร้อมก าหนดให้ใช้มาตรการคุ้มครอง เยียวยา ช่วยเหลือผู้เสียหายและกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ให้บังคับใช้กับการกระท าความผิดฐานใช้แรงงานบังคับเช่นเดียวกับ             
ฐานความผิดการค้ามนุษย์ โดยมีบทก าหนดโทษผู้กระท าความผิดฐานใช้แรงงานบังคับจะต้องได้รับโทษจ าคุก
ตั้งแต่ 6 เดือน - 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 400,000 บาท ต่อผู้เสียหาย 1 คน หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่หากเป็นเหตุ
ให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตายมีโทษเทียบเท่ากับผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ คือ              
จ าคุกตั้งแต่ 8 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 800,000 - 2,000,000 บาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าว 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 และอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มี
ผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยมีกฎหมายในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ
อย่างชัดเจน อันเป็นมาตรการส าคัญในการป้องปรามนายจ้างไม่ให้ละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของ
ลูกจ้างได้อีกต่อไป 

2) ปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... . และพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... เพ่ือลดช่องว่างที่ส าคัญของกฎหมายแรงงานไทยที่ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าว
จัดตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจท าให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ โดยปรับปรุงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... เพ่ือให้แรงงานต่างด้าว
สามารถเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้ โดยอยู่ระหว่างเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
และเป็นกฎหมายส าคัญที่น าไปสู่การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ว่าด้วย                
การรวมตัวและเจรจาต่อรองในปี 2562 

3) ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...(ความผิดเกี่ยวกับ
การล่อลวงเด็กและการท่องเที่ยวทางเพศกับเด็ก) เพ่ือแก้ไขปัญหาการล่อลวงเด็กและท่องเที่ยวทางเพศกับเด็ก 
โดยก าหนดให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจน าเที่ยวหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หากกระท าการเพ่ือสนอง                       
ความใคร่ของผู้อ่ืน เพ่ือการอนาจารบุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปี เป็นความผิด นอกจากนี้ยังก าหนดให้ผู้มีอายุเกินกว่า                 
20 ปี ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอายุไม่เกิน 
18 ปี ที่มีลักษณะเป็นการล่อลวง ชักชวน จูงใจ ล่อไป หรือใช้อุบายหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ เพ่ือสนอง
ความใคร่ของตนเองหรือผู้อ่ืน เป็นความผิด ขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว โดยอยู่ระหว่างส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(วิปรัฐบาล) พิจารณาต่อไป 

4) ออกพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
เพ่ือแก้ไขปัญหากระบวนการขออนุญาต และความยากล าบากในการเปลี่ยนนายจ้าง โดยก าหนดให้มีกระบวนการ

                                                           
2 ข้อเสนอแนะของสหรฐัฯ ข้อ 9 



49 

ป้องกัน คุ้มครอง เยียวยา และการบังคับใช้กฎหมายทั้งระบบ ลดขั้นตอนการขออนุญาตเป็นเพียงการแจ้งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 (ผลการด าเนินการตามข้อ 1.3.1) 

5) ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพ่ือแก้ไขปัญหา               
การจ่ายค่าจ้างไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดให้การจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็นรายเดือน                 
ผ่านบัญชีธนาคาร และนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอน เพ่ือให้มีหลักฐานยืนยันว่าลูกจ้างได้รับเงินจริง                 
และเป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 

6) ออกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงานและการด าเนินคดี
อาญาผู้กระท าความผิด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561 เพ่ือให้
การปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานให้สามารถด าเนินคดี กับ
นายจ้างที่กระท าความผิดฐานไม่จ่ายค่าจ้างตรงเวลา จ่ายค่าจ้างต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนด หรือยึดเอกสารส าคัญ
ของลูกจ้างในงานประมงทะเลได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
ด าเนินคดีกับนายจ้าง 26 คดี ในความผิดฐานไม่จ่ายค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคาร คดียุติในการเปรียบเทียบปรับ
นายจ้าง 21 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานตรวจแรงงาน 4 คดี และในชั้นพนักงานสอบสวน 1 คด ี

7) ก าหนดแบบสัญญาจ้างในงานประมงทะเล เพ่ือแก้ไขปัญหาสัญญาจ้างที่อาจไม่เป็นธรรม
กับลูกจ้างต่างด้าวในกิจการประมงทะเล โดยออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก าหนด
แบบสัญญาจ้างในงานประมงทะเล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 พร้อมจัดท าแนวปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ของ                     
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดท าสัญญาจ้างเป็นภาษาไทยและภาษาประจ าชาติของลูกจ้าง 

1.3 การบังคับใช้กฎหมาย 
1.3.1 พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

(1) ผลการรับแจ้งการจ้าง แจ้งการออกจากงานของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ผ่าน
ระบบ Email ส านักงานจัดหางานจังหวัด รวมทั้งสิ้น 440,439 คน แบ่งเป็น นายจ้างแจ้งการจ้างคนต่างด้าว 
157,546 คน และแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน 123,286 คน และคนต่างด้าวแจ้งเข้าท างาน 159,607 คน  

ตารางท่ี 26 ผลการรับแจ้งการจ้างและออกจากงานของแรงงานต่างด้าว 

รวมทั้งหมด 
(คน) 

นายจ้าง คนต่างด้าว  
แจ้งการจ้าง 

คนต่างด้าว (คน) 
แจ้งคนต่างด้าว 

ออกจากงาน (คน) 
แจ้งเข้าท างาน 

(คน) 
สัญชาติ (คน) 

เมียนมา ลาว กัมพูชา 
440,439 157,546 123,286 159,607 117,698 3,177 38,732 

(2) ผลการตรวจสอบบริษัทผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้างในประเทศ 
นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว กรมการจัดหางานได้บูรณาการความร่วมมือกับส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ หน่วยงานด้านความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ ตรวจสอบ จับกุม ปราบปราม และ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพ่ือป้องปรามไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นต้นเหตุส าคัญ
ของการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ดังนี้ 

 ตรวจสอบบริษัทผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้าง จ านวน            
67 แห่ง (ปัจจุบันมี 166 แห่ง) พบการกระท าความผิด จ านวน 4 แห่ง ข้อหาไม่จดทะเบียนลูกจ้างซึ่งท าหน้าที่
เกี่ยวกับการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ ไม่แสดงใบอนุญาตน าคนต่างด้าวมาท างานไว้ใน                  
ที่เปิดเผย ไม่ใช้ชื่อบริษัทน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศในการประกอบธุรกิจ ไม่ออกใบรับค่าบริการและ
ค่าใช้จ่าย และโฆษณาการจัดหางานไม่เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด นอกจากนี้ ได้ด าเนินการตรวจสอบ                    
ผู้ประกอบธุรกิจน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้างกระท าความผิด จ านวน 2 ราย ข้อหาประกอบธุรกิจ               
น าคนต่างด้าวเข้ามาท างานโดยไม่ได้รับอนุญาต และหลอกลวงว่าสามารถน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศได้ 
โดยอยู่ระหว่างด าเนินคดี  
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 ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ 9,652 ราย พบการกระท าความผิด 716 ราย 
ข้อหาจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตท างาน ด าเนินคดี 100% ในจ านวนนี้คดีสิ้นสุดแล้ว 220 ราย  

 ตรวจสอบคนต่างด้าว จ านวน 160,990 ราย พบการกระท าความผิด 4,352 ราย 
ข้อหาท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน ด าเนินคดี 100% ในจ านวนนี้คดีสิ้นสุดแล้ว 3,877 ราย  

ตารางท่ี 27 ผลการตรวจสอบบริษัทผู้รับอนุญาตน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้าง 
   นายจ้าง/สถานประกอบการ (สปก.) และคนต่างด้าว ในปี 2561 

ผู้ถูกตรวจสอบ 
 

ตรวจสอบ
(ราย/แห่ง) 

ผลการด าเนินคดี (ราย) 

คดีสิ้นสุด 
(ราย) รายละเอียด พบการ

กระท า
ความผิด 

คณะกรรมการ 
(คกก.)

เปรียบเทียบ 

พนักงานสอบสวน 
(พนส.) 

ชั้นอัยการ ชั้นศาล 

ปรับ อยู่ระหว่าง
พิจารณา ปรับ อยู่ระหว่าง

ด าเนนิคด ี ฟ้อง ไม่ฟ้อง ปรับ จ าคุก  
(รอลงอาญา) 

อยู่ระหว่าง
ด าเนนิคด ี

บริษัทน าเข้า
แรงงาน 

67 4 - - - 2 - - - - - - 
 

นายจ้าง/สปก. 9,652 716 193 5 1 489 - - 26 - 2 220 
คกก. ปรับ 194 ราย เป็นเงิน 
5,520,000 บาท ศาลสั่งปรับ 26 ราย 
เป็นเงิน 1,060,500 บาท 

คนต่างด้าว 160,990 4,352 88 - 2,795 475 - - 994 - - 3,877 
คกก./พนส. ปรบั 2,883 ราย เป็นเงิน  
3,354,500 บาท ศาลสั่งจ าคุก 585 คน/
ปรับ 994 คน เป็นเงิน 7,523,600 บาท 

รวม 170,709 5,068 281 5 2,796 964 - - 1,020 - 2 4,097  

1.3.2 การตรวจจับและด าเนินคดีกับสายนายหน้าเถื่อน 
รัฐบาลไทย ตระหนักถึงปัญหานายหน้าจัดหาแรงงานเถื่อน ซึ่งน าพาแรงงานต่ างด้าว 

เข้ามาสู่ประเทศไทยตามช่องทางถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยมีบทบาทส าคัญที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้
หางานและนายจ้าง ซึ่งอาจน าไปสู่ปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจริง เข้าข่ายแรงงานขัดหนี้และอาจตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในห้วงที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้บูรณาการความร่วมมือกับ
กองทัพเรือ กองทัพบก ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานด้านความม่ันคงในพื้นที่ ด าเนินการตรวจสกัด
กั้น จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง บริษัทจัดหางาน และสายนายหน้าเถื่อนอย่างเข้มข้น                     
โดยสามารถจับกุมและด าเนินคดีสายนายหน้าเถื่อนได้ถึง 461 ราย รายละเอียดดังนี้ 

(1) การตรวจบริษัทจัดหางานให้คนไทยเพ่ือไปท างานในต่างประเทศ จ านวน 364 แห่ง 
พบการกระท าความผิด จ านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.9 ลดลงจากปี 2560 ที่พบการกระท าความผิดร้อยละ 2.98 
โดยได้ด าเนินการหักหลักประกันและลงโทษทางทะเบียนแล้ว ความผิดที่พบบ่อย คือ เรียกรับเงินคนหางาน
นอกเหนือจากค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายที่ก าหนด ไม่ออกใบค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายให้แก่คนหางาน จัดหา
คนหางานจากจังหวัดอ่ืนนอกจากที่ได้รับอนุญาต และประกอบธุรกิจน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานกับนายจ้างใน
ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ได้ตรวจพบและด าเนินคดีกับสายนายหน้าเถื่อน จ านวน 452 ราย 
ข้อหาจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต และหลอกลวงว่าสามารถหางาน
เพ่ือไปท างานในต่างประเทศได้ โดยการหลอกลวงซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน 

(2) การตรวจสกัดกั้น จับกุมสายนายหน้าเถื่อน และส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนี                
เข้าเมือง รวม 28,178 คน โดยจับกุมผู้น าพา/สายนายหน้าเถื่อนได้ 9 คน  

ตารางที ่28 ผลตรวจสกัดกั้น จับกุมสายนายหน้าเถื่อน และส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนี้เข้าเมือง ในปี 2561 

หน่วยงาน มาตรการ พบผิด 
(ราย/แห่ง) 

นายหน้าเถื่อน 
(ราย) 

กกจ. ตรวจสอบบริษัทจัดหางานและสายนายหน้า 364 แห่ง พบผิด 7 แห่ง 
นอกจากนี้ ตรวจพบและด าเนินคดีกับสายนายหน้าเถื่อน 452 ราย 

7 416 
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หน่วยงาน มาตรการ พบผิด 
(ราย/แห่ง) 

นายหน้าเถื่อน 
(ราย) 

กองทัพเรือ 
(ทร.) 

ตรวจสกัดลาดตระเวรตามแนวชายแดนทางทะเล 10,563 ครั้ง ด าเนินการ
จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 351 คน และจับกุม
ผู้น าพา/สายนายหน้าเถื่อนได้ 9 คน  

351 9 

กองทัพบก 
(ทบ.) 

ลาดตะเวน จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ปิดล้อม ตรวจค้นตามแนวชายแดน                 
ทางบก 99,982 ครั้ง ด าเนินการจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายรวม 
24,664 คน 

24,664 - 

ตม. สกัดก้ันและปฏิเสธการเข้าเมืองตามด่านชายแดน  6,800 - 
 รวม 31,822 461 

1.3.3 การตรวจแรงงาน3 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและพนักงานตรวจแรงงาน 

ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนบังคับใช้กฎหมาย                    
อย่างเข้มข้น โดยในปี 2561 มีสถานประกอบการในระบบ กลุ่มเสี่ยง เรือประมง และสถานประกอบกิจการแปร
รูปสัตว์น้ าผ่านการตรวจแรงงาน รวมทั้งสิ้น 121,859 แห่ง และมีแรงงานได้รับการตรวจและคุ้มครองให้ได้รับ
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายถึง 2,508,184 คน ในจ านวนนี้พบการกระท าความผิดในสถานประกอบการ                 
11,513 แห่ง ด าเนินการสิ้นสุด จ านวน 11,128 คด ี 

นอกจากนี้ ได้เพ่ิมประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับและ 
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยใช้แบบคัดกรองแรงงานบังคับเบื้องต้นกับสถานประกอบการในระบบ กลุ่มเสี่ยง 
เรือประมง สถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ า และแรงงานที่มายื่นค าร้องการรับเรื่องร้องทุกข์ เพ่ือคัดกรอง
ผู้ เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับ ก่อนประสานทีมสหวิชาชีพเข้าคัดแยกว่า  เข้าข่ายค้ามนุษย์หรือไม่                        
โดยผลการคัดแยก พบเข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับ จ านวน 8 แห่ง ลูกจ้าง 25 ราย ทีมสหวิชาชีพเข้าคัดแยก
พบว่า เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 4 แห่ง ลูกจ้าง 6 ราย (ไร่สตรอว์เบอรี่ จังหวัดเชียงใหม่/ร้านสาวคาเฟ่                       
สวนอาหารน้องสาว และร้านไอซ์ซ่าคาราโอเกะ จังหวัดเพชรบูรณ์) โดยพนักงานตรวจแรงงานได้ด าเนินการติดตาม
สิทธิประโยชน์ค่าจ้างให้กับผู้เสียหาย รวมเป็นเงิน 571,425 บาท รายละเอียดการตรวจแรงงาน ดังนี้ 

(1)  การตรวจแรงงานในระบบ ด าเนินการตรวจสถานประกอบการในระบบ 41,071 แห่ง 
พบการกระท าความผิด 10,526 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.6 ด าเนินการสิ้นสุด 10,150 คดี แบ่งเป็น ออกค าสั่ง
สิ้นสุด 9,475 คดี และคดีสิ้นสุด 675 คดี ฐานความผิดที่พบมากที่สุด อาทิ ค้างจ่ายค่าจ้าง ไม่จัดวันหยุด             
ไม่จัดท าข้อบังคับในการท างาน และไม่จัดท าทะเบียนลูกจ้าง ตามล าดับ 

(2) การตรวจแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง ด าเนินการตรวจแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง
เพ่ือป้องกันการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในกิจการผลิตสินค้า
จากอ้อย เครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทอ่ืน ๆ รวมทั้งกิจการที่เป็น
ห่วงโซ่การผลิต และกิจการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 1,906 แห่ง พบการกระท าความผิด 388 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.4 
ด าเนินการสิ้นสุด 387 คดี แบ่งเป็น ออกค าสั่งสิ้นสุด 372 คดี และคดีสิ้นสุด 15 คดี ฐานความผิดที่พบมากที่สุด 
อาท ิการค้างจ่ายค่าจ้าง ไม่จัดวันหยุด ไม่จัดท าข้อบังคับในการท างาน และไม่จัดท าทะเบียนลูกจ้าง ตามล าดับ 

(3) การตรวจแรงงานในเรือประมง รัฐบาลไทยได้ปรับปรุงวิธีการตรวจแรงงานประมง
ทะเล โดยเน้นการสัมภาษณ์แรงงานทุกคนที่มีลักษณะทางกายภาพบ่งชี้ว่าอาจตกเป็นเหยื่อการใช้แรงงานบังคับ
หรือการค้ามนุษย์ และแรงงานในกลุ่มเรือความเสี่ยงสูงตามผลการวิเคราะห์จากระบบ Fishing Info ของกรมประมง 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์คัดกรองแรงงานบังคับ/การค้ามนุษย์เบื้องต้น ที่ร่วมกันออกแบบกับองค์การแรงงาน
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ระหว่างประเทศ อีกทั้งมีการจัดสถานที่เป็นการเฉพาะส าหรับสัมภาษณ์แรงงาน พร้อมผู้ประสานงานด้านภาษา 
เพ่ือไม่ให้นายจ้าง ไต๋ เข้าไปสังเกตการณ์การสัมภาษณ์ วิธีการดังกล่าวท าให้แรงงานกล้าให้ข้อมูลที่แท้จริง                      
กับเจ้าหน้าที่มากขึ้น โดยในปี 2561 ทีมสหวิชาชีพ พร้อมด้วยผู้ประสานงานด้านภาษา ด าเนินการตรวจแรงงาน
ในเรือประมง ในพ้ืนที่ 22 จังหวัดชายทะเล จ านวน 78,623  ล า พบการกระท าความผิด 511 ล า คิดเป็น              
ร้อยละ 0.65 ด าเนินการสิ้นสุด 507 คดี แบ่งเป็น ออกค าสั่งสิ้นสุด 482 คดี และคดีสิ้นสุด 25 คดี ฐานความผิดที่
พบมากที่สุด อาทิ จัดท าเอกสารเวลาพักไม่ถูกต้อง จัดเวลาพักไม่ถูกต้อง สัญญาจ้างไม่ถูกต้อง และเอกสารการจ่าย
ค่าจ้างไม่ถูกต้อง ตามล าดับ 

(4) การตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ า รัฐบาลไทยได้จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง โดยในปี 2561 ทีมสหวิชาชีพด าเนินการตรวจสถานประกอบ
กิจการแปรรูปสัตว์น้ า จ านวน 259 แห่ง พบการกระท าความผิด 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34 ด าเนินการสิ้นสุด 
84 คดี ฐานความผิดที่พบมากที่สุด อาทิ ไม่จัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ไม่จัดท าทะเบียนลูกจ้าง               
ไม่ติดประกาศวันหยุดตามประเพณี และไม่จัดท าเอกสารการจ่ายค่าจ้าง/ค่าล่วงเวลา ตามล าดับ 

ตารางที ่29 แสดงผลการตรวจแรงงานในระบบ กลุ่มเสี่ยง ในเรือประมง และกิจการแปรรูปสัตว์น้ า ในปี 2561 

การตรวจแรงงาน จ านวน 
พบการกระท าความผิด 

ด้านแรงงาน 

ด าเนินคด ี ด าเนินการสิ้นสุด 
สอบ

ข้อเท็จจริง
เพิม่เติม 

ช้ันพนักงาน
สอบสวน ชั้นอัยการ ชั้นศาล ออกค าสั่ง ด าเนินคด ี

(แห่ง) (คน) (แห่ง) (คน) (แห่ง) (คดี) (คดี) (คดี) (ค าสั่ง) (คดี) 

ในระบบ 41,071 1,412,475  10,526  394,500  377 1,052 - - 9,475 675 
กลุ่มเสี่ยง 1,906 105,547 388 14,252 1 15 - - 372 15 
เรือประมง 78,623 926,271 511 5,687 4 29 - - 482 25 

กิจการแปรรูปสตัว์น้ า 259 63,891 88 - - 4 - - 84 - 
รวม 121,859 2,508,184 11,513 414,439 382 1,096 - - 10,413 715 

หมายเหตุ สถานประกอบกิจการ 1 แห่ง หากปฏิบัติไม่ถูกต้อง อาจถูกออกค าสั่งและด าเนินคดีควบคูก่ัน 

1.4 การป้องกันแรงงานไทยถูกหลอกลวงไปท างานต่างประเทศ 4 
1.4.1 การจัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ 

(1) ผู้จัดส่ง กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการจัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ 
โดยส่งเสริมให้แรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งส่งเสริมการ
จัดส่งแรงงานไทยไปท างานในประเทศที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพ่ือน ากลับมาใช้ใน
ประเทศ โดยจัดส่งแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 61,835 คน แบ่งเป็น กรมการจัดหางานจัดส่ง 
11,909 คน บริษัทจัดส่ง 26,482 คน เดินทางไปด้วยตนเอง 9,415 คน นายจ้างพาไปท างาน 10,707 คน                
และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 3,322 คน ในประเทศอิสราเอล สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย 
และสิงคโปร์ ตามล าดับ 

(2) ศูนย์ประสานบริการการไปท างานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค กระทรวงแรงงาน  
ได้จัดตั้งศูนย์ประสานบริการการไปท างานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค (TOEA) จ านวน 10 ศูนย์ เพ่ือบูรณาการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน อาทิ บริษัทจัดหางาน บริการตรวจสุขภาพ และบริการด้านการเงินผ่าน
ระบบธนาคาร เพ่ือจัดการปัญหาสายนายหน้าและลดค่าใช้จ่ายของคนหางาน โดยมีคนหางานมาใช้บริการ 
จ านวน 40,111 คน และได้เดินทางไปท างานต่างประเทศ จ านวน 28,820 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 ของความส าเร็จ 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่มีความส าเร็จร้อยละ 51.1 นอกจากนี้ ยังเดินหน้าประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมให้แรงงานไทย
ที่ประสงค์จะเดินทางไปท างานต่างประเทศใช้บริการจากศูนย์ฯ มากขึ้นในอนาคต 
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(3) การกระจายการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทาง กระทรวงแรงงานกระจาย  
การฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปสู่ส านักงานจัดหางานจังหวัดใน 14 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ หนองคาย สกลนคร นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา สุโขทัย ล าปาง เชียงราย 
และนครสวรรค์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้คนหางานสามารถรับการอบรมในจังหวัดของตนหรือจังหวัดใกล้เคียง 
(แต่เดิมจัดฝึกอบรมฯ ณ กรมการจัดหางาน เท่านั้น) ในปี 2561 มีคนหางานได้รับการอบรม จ านวน 4,624 คน 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ที่มีคนหางานได้รับการฝึกอบรม 3,674 คน  

1.4.2 การระงับการเดินทางของผู้มีพฤติการณ์จะลักลอบไปท างานต่างประเทศ 
กระทรวงแรงงาน ก าหนดมาตรการป้องกันการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการ

บังคับใช้แรงงานในต่างประเทศ โดยจัดตั้งด่านตรวจคนหางาน จ านวน 25 แห่ง เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารของคนหางานและลูกจ้างที่ประสงค์จะเดินทางไปท างานหรือฝึกงานในต่างประเทศ และระงับ 
การเดินทางของผู้มีพฤติการณ์จะลักลอบไปท างานต่างประเทศ โดยด าเนินการตรวจสอบ จ านวน 74,633 คน 
ระงับการเดินทาง 3,668 คน คิดเป็นร้อยละ 4.91 เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่ระงับการเดินทางร้อยละ 1.13                    
โดย 5 ประเทศสูงสุดที่มีการระงับการเดินทาง ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี บาห์เรน มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
และโอมาน 

ตารางท่ี 30 แสดงผลการตรวจสอบคนหางาน ณ ด่านตรวจคนหางาน 

ปี  
ตรวจสอบผู้มีพฤติการณ ์

จะลักลอบไปท างานต่างประเทศ (คน) 
ระงับการเดินทางผู้จะลักลอบไปท างาน

ต่างประเทศ (คน) 
เปรียบเทียบระงบัการเดินทางกบัการตรวจสอบ 

ผู้มีพฤติการณ์จะลักลอบฯ (%) 

2560 64,602 729 1.13 
2561 74,633 3,668 4.91 

แผนภาพที่ 11 แสดงผลการระงับการเดินทางผู้จะลักลอบไปท างานต่างประเทศ 5 ประเทศสูงสุด 

 

1.5 การพัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนและช่วยเหลือแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ5 

รัฐบาลไทย ได้พัฒนาช่องทางและเพ่ิมประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและช่วยเหลือ
แรงงานทุกคน ให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับสิทธิตามกฎหมาย ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วน              
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยในปี 2561 มีแรงงานได้รับความคุ้มครอง
ช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 903,515 คน ในจ านวนนี้น าไปสู่การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด รวม 784 คดี 
ความผิดที่พบบ่อย อาทิ ค้าประเวณี ถูกบังคับใช้แรงงาน นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง และถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 
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ตารางท่ี 31 ช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนและช่วยเหลือแรงงาน ในปี 2561 

หน่วยงาน ช่องทาง รายละเอียด 
ให้บริการ/
ช่วยเหลือ 
(คร้ัง/คน) 

กกจ./ 
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

(กสร.) 

สายด่วน 1506 พัฒนาช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และแจ้งข้อมูล
ข่าวสารแก่นายจ้าง/ลูกจ้างคนไทยและคนต่างด้าว โดยรวมสายด่วน 
1546 และ 1694 เข้าด้วยกัน ผ่านสายด่วน 1506 มีผู้ใช้บริการ
และให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 339,833 ครั้ ง น าไปสู่                   
การด าเนินคดี รวม 721 คดี แบ่งเป็น  

 ด้านการจ้างงาน 210,451 ครั้ง และมีผู้เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง 
4,783 ครั้ง เป็นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว
ท างานผิดกฎหมาย 305 เรื่อง น าไปสู่การด าเนินคดี 93 คดี 
ความผิดที่พบบ่อย คือ นายจ้างจ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต
ท างาน และคนต่างด้าวท างานโดยไม่มีใบอนุญาตท างาน 

 ด้านการคุ้มครองแรงงาน 114,783 ครั้ง และมีลูกจ้าง                 
เข้ามาติดต่อยื่นค าร้องด้วยตนเอง 9,816 คน น าไปสู่การด าเนินคดี
นายจ้าง 628 คดี ความผิดที่พบบ่อย คือ นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง 
และถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 

339,833 

กระทรวงมหาดไทย
(มท.) 

สายด่วน 1567 
ศูนย์ด ารงธรรม 

จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมทั่วประเทศทั้งในระดับจังหวัด และระดับ
อ าเภอ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้บริการข้อมูล และรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านสายด่วน 1567 ศูนย์ด ารงธรรม โดยมี              
ผู้แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ จ านวน 43 เรื่อง ได้ด าเนินการตรวจสอบ
และน าไปสู่การด าเนินคดีค้ามนุษย์ จ านวน 9 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็น             
ฐานความผิดการค้าประเวณี 

43 

กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคง                  
ของมนุษย์ (พม.) 

สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 พม. ได้รับแจ้งเหตุการค้ามนุษย์ 
118 สาย น าไปสู่การด าเนินคดีค้ามนุษย์ 54 ราย ไม่เป็นคดี               
ค้ามนุษย์ 7 ราย  
     นอกจากนี้ ได้พัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศและการค้ามนุษย์ให้สามารถส่ง SMS และโทรศัพท์ผ่าน
หมายเลขเดียวทั่วโลก +66991301300 โดยมีจ านวนสายโทรเข้า             
150 กรณี แบ่งเป็น ในประเทศไทย 125 กรณี และต่างประเทศ                
25 กรณี ด าเนินการช่วยเหลือด้วยการประสานส่งต่อ/อ านวย  
ความสะดวกในการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตไทยผ่าน               
กรม การกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กองบังคับการปราบปราม
การค้ามนุษย์ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด รวมถึงการติดต่อ
ครอบครัวที่อยู่ในประเทศไทยให้ผู้ประสบปัญหาสังคมที่เป็น              
คนไทยในต่างประเทศ และวางแผนการช่วยเหลือเมื่อผู้ประสบ
ปัญหาสังคมเดินทางกลับประเทศไทย 
      รวมถึงติดตามการให้ความช่วยเหลือเป็นระยะในกรณีที่มี              
ผู้ประสบปัญหาสังคมชาวต่างชาติ ติดต่อขอความช่วยเหลือมายัง
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม จะมีล่ามภาษาอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม

118 
 
 

150 
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หน่วยงาน ช่องทาง รายละเอียด 
ให้บริการ/
ช่วยเหลือ 
(คร้ัง/คน) 

ทักษะและเทคนิคการปฏิบัติ งานร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม 
จ านวน 26 คน 12 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ เยอรมัน 
เมียนมา กัมพูชา ยาวี จีนแต้จิ๋ว จีนกวางตุ้ง จีนกลาง อิตาลี ดัชต์ 
สวีดิช และล่ามภาษามือ  ให้บริการในรูปแบบการประชุมทาง
โทรศัพท์ 3 สาย คือ มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องผู้ประสบปัญหาสังคมและล่าม 
พูดคุยพร้อมกัน ท าให้สามารถสื่อสารรับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ
และตอบสนองตรงตามสภาพปัญหาความต้องการได้ทันท่วงที 

กกจ. ศูนย์แรกรับ           
เข้าท างานและ
สิ้นสุดการจ้าง 

ขยายการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้างเพ่ิมเติมอีก 
2 แห่ง ในจังหวัดมุกดาหารและระนอง รวมเป็นทั้งหมด 5 แห่ง 
จากเดิมที่จัดตั้งไว้ 3 แห่ง ที่จังหวัดตาก หนองคาย และสระแก้ว 
เพ่ือส่งเสริมการเข้ามาท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ 
MOU รวมทั้งอ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางในการเดินทาง 
เข้าท างานของแรงงานต่างด้าว และอบรมให้ความรู้แก่แรงงาน          
ต่างด้าวเพ่ือให้มีความพร้อมก่อนเข้ามาท างานในประเทศไทย 

442,736 

กกจ./ILO 
NGOs 

ศูนย์ร่วมบริการ
ช่วยเหลือ
แรงงานต่างด้าว 

จัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวใน 10 จังหวัด 
(สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา สมุทรปราการ ชลบุรี ระนอง 
เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น และตาก) มาตั้งแต่ปลายปี 2559 
ซึ่งเป็นการท างานแบบมีส่วนร่วมกับองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) และภาคประชาสังคม (NGOs) ท าหน้าที่เป็นศูนย์
ส าหรับการให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน
ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่แรงงาน                 
ต่างด้าวที่ประสบปัญหาจากการอยู่และท างานในประเทศไทย โดยมี              
ผู้ประสานงานด้านภาษาประจ าศูนย์ละ 1 คน โดยให้การช่วยเหลือ
แรงงานต่างด้าว อาทิ ให้ค าปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ เปลี่ยน/เพ่ิม
นายจ้าง แก้ไข/คัดลอกข้อมูลทางทะเบียน เปลี่ยน/เพ่ิมสถานที่
ท างาน/เปลี่ยนลักษณะงานประสานการช่วยเหลือ และเข้ามารับ
สิทธิที่พึงได้ ตามล าดับ 

113,644 

Stella Maris 
กสร./ 

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) 
ILO/ภาคเอกชน 

 

ศูนย์อภิบาล               
ผู้เดินทางทะเล 

เมื่อปี 2559 Stella Maris ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
องค์การสะพานปลา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 
และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด (มหาชน) จัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพ
และธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ต่อมาในปี 2560 ร่วมกับ 
ILO ผ่านโครงการ Ship to Shore Rights Project ด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (The Fisher’s Welfare Centres) 
เพ่ิมเติม 3 แห่ง (ชลบุรี ระยอง และปัตตานี) เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของแรงงานภาคประมงทั้งกายและจิตใจ โดยด าเนินการสร้าง
ความตระหนักรู้และการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิและหน้าที่
แรงงาน สิทธิทางสุขภาพ สิทธิทางการศึกษา และการบริการทางสังคม 
ตลอดจนเข้าช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาหรือก าลังอยู่ใน
ภาวะยากล าบาก ในภาคการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  

6,071 
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หน่วยงาน ช่องทาง รายละเอียด 
ให้บริการ/
ช่วยเหลือ 
(คร้ัง/คน) 

LPN 
กสร. 
กษ. 

ศูนย์ลูกเรือ 
ประมงจังหวัด
สมุทรสาคร 

กระทรวงแรงงาน กรมเจ้าท่า และกรมประมง ให้การสนับสนุน
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights 
Promotion Network Foundation: LPN) ในการจัดตั้งศูนย์
ลูกเรือประมง Fishermen Center เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560              
ณ สะพานปลาสมุทรสาคร เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทางด้านแรงงานในภาคการประมงที่
ด าเนินการโดยภาคประชาสังคม ท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแรงงาน
ไทยและต่างด้าวในภาคการประมงที่ถูกละเมิดสิทธิ  ท าร้าย หรือถูก
บังคับใช้แรงงาน รวมทั้งอบรมเกี่ยวกับสิทธิและกฎหมายแรงงาน
ให้กับแรงงานประมง ตลอดจนเพิ่มการรับรู้ให้กับสังคมเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และประมง IUU โดยศูนย์ดังกล่าวเปิด
ตัวน าร่องในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสมุทรสาคร และจะขยายเพ่ิมเติมใน
พ้ืนที่อ าเภอเมืองระยอง และอ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยใน
ห้วงที่ผ่านมาได้ให้บริการและช่วยเหลือแรงงาน รวม 985 คน 

985 

กสร. 
NGOs 

เครือข่าย             
การป้องกนัและ
คุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าว                  
ผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่น
ไลน์ 

กระทรวงแรงงาน ได้เพ่ิมช่องทางการร้องทุกข์ให้กับแรงงานต่างด้าว 
โดยการตั้งกลุ่มไลน์ในจังหวัด โดยมีสมาชิกเป็นเครือข่าย NGOs 
แรงงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพ่ือเป็นช่องทางประสานงาน              
ระหว่างกันในการช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ปัจจุบันมี               
29 กลุ่ม มีสมาชิก รวม 1,431 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่มีจ านวน 
1,030 คน ทั้งนี้ มีผลงานช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ส าคัญ อาทิ 
ด าเนินการให้ลูกจ้างได้รับเงินค่าจ้างและค่าชดเชย ประสาน                 
การช่วยเหลือในการต่อใบอนุญาตท างาน และด าเนินการให้ได้รับ
สิทธิในการลาป่วยตามกฎหมาย 

85 

  รวม 903,515 

1.6 การป้องกันการค้ามนุษย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
1.6.1 การให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 รัฐบาลไทยได้ยื่นจดทะเบียนสัตยาบันพิธีสารส่วนเสริม                    

ปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930   
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในเอเชีย และเป็นประเทศที่ 24 ของโลกที่ ให้
สัตยาบันพิธีสารดังกล่าว ทั้งนี้ในส่วนของการยกร่างกฎหมายรองรับการให้สัตยาบันฯ ปัจจุบันร่างกฎหมายได้
ผ่านการตรวจของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นพระราชก าหนด
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 
และอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยสาระส าคัญที่ปรับปรุงแก้ไข                  
ได้เพ่ิมเติมฐานความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการไว้ในกฎหมายว่าด้วย                     
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งก าหนดให้ใช้มาตรการคุ้มครอง เยียวยา ช่วยเหลือผู้เสียหาย
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ให้บังคับใช้กับการกระท าความผิดฐานการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการเช่นเดียวกับฐานความผิดการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ เพ่ือยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและการช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้เสียหายจากแรงงานบังคับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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1.6.2 การพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่  188  
ว่าด้วยการท างานภาคประมง ค.ศ. 2007 

รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองดูแลแรงงานในภาคประมงให้
มีสภาพการจ้าง สภาพการท างาน สภาพความเป็นอยู่ในเรือ มีความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจนให้เข้าถึงสิทธิ
สุขภาพ/การประกันสังคม เทียบเท่ามาตรฐานสากล ดังนั้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จึงเห็นชอบการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 และภายในเดือน
มกราคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะยื่นจดทะเบียนสัตยาบันอนุสัญญาฯ ต่อองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย และเป็นประเทศที่ 13 ของโลกที่รับ
อนุสัญญาดังกล่าว ส าหรับการออกกฎหมายเพ่ืออนุวัตตามอนุสัญญาฯ ประเทศไทยได้ยกร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
และอยู่ระหว่างเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนธันวาคม 2561  

1.6.3 การพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98  
ว่าด้วยการรวมตัวและเจรจาต่อรอง 

        รัฐบาลไทย อยู่ระหว่างปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวสามารถเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้ โดยอยู่ระหว่าง
เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง ภายในปี 2562 

1.6.4 การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 สหรัฐอเมริกาจัดอันดับในรายงานสถานการณ์และการขจัด

การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ค.ศ. 2017 ให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ “Significant Advancement” 
ซึ่งเป็นระดับความส าเร็จสูงที่สุด พร้อมมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยเร่งรัดด าเนินการส ารวจการท างานของเด็ก
และเผยแพร่ข้อมูลการส ารวจ สถิติการด าเนินคดีทุกคดีที่เกี่ยวกับแรงงานเด็ก เพ่ือประโยชน์ในการถอดถอน
สินค้าของไทย ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าผลิตโดยการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ
(2018 List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor: TVPRA List) และบัญชีรายชื่อสินค้าที่มี
การใช้แรงงานเด็กบังคับหรือแรงงานเด็กขัดหนี้ ตามค าสั่งของฝ่ายบริหาร 13126 (List of Products Requiring 
Federal Contractor Certification as to Forced or Indentured Child Labor pursuant to Executive 
Order 13126: E.O. List) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้บูรณาการความร่วมมือ
กับส านักงานสถิติแห่งชาติและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ด าเนินการส ารวจการท างานของเด็กในช่วงเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2561 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการประมวลผล และจัดท ารายงานสรุป              
ผลการส ารวจ ภายในเดือนธันวาคม 2561 โดยผลการส ารวจดังกล่าว จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่น่าเชื่อถือใน
ระดับประเทศ เนื่องจากจัดท าขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล สามารถใช้สนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายแผนระดับชาติ เพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้าย โดยในปี 2562 จะจัดสัมมนาขยายผลการส ารวจ
สถานการณ์เด็กท างานในประเทศไทย เพ่ือสร้างการรับรู้และน าไปใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.6.5 การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการน าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ 
รัฐบาลไทยได้จัดท าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice : GLP) 

พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและสถานประกอบกิจการน าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้เป็น
แนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้าง สภาพการท างานด้วยความสมัครใจ เพ่ือให้สถานประกอบกิจการ 
มีการจ้างแรงงานสอดคล้องกับกฎหมาย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน การป้องกัน การเลือกปฏิบัติ 
และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในปี 2561 สามารถส่งเสริม
ให้สถานประกอบกิจการน า GLP ไปใช้ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากปี 2559 มีจ านวน 499 แห่ง ปี 2560 จ านวน 
5,049 แห่ง และในปี 2561 มีจ านวนทั้งสิ้น 8,807 แห่ง 
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1.7 ความร่วมมือกับสหภาพยุโรป 
ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีความร่วมมือกับสหภาพยุโรป (EU) และองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการเพ่ือการต่อต้านรูปแบบการท างาน                      
ที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล (Combatting Unacceptable Forms of Work in 
the Thai Fishing and Seafood Industry: Ship to Shore Rights Project) โดยมีผลการด าเนินงานภายใต้              
4 วัตถุประสงค์ของโครงการที่ส าคัญ คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางและการจัดอบรมพนักงานตรวจ
แรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ Triangle Project ของ ILO เพ่ือท าให้มั่นใจได้ว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่ เหล่านั้นจะสามารถเข้าถึงเบาะแสและข้อบ่งชี้ที่ ร ะบุถึ งการถูกละเมิดสิทธิแรงงาน  
2) การวิจัยข้อมูลพ้ืนฐานในอุตสาหกรรมประมงเพ่ือน ามาใช้วางแผนและก าหนดมาตรการที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ อาทิ การจ่ายค่าจ้างผ่านอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของช่องทาง MOU 3) ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนงานส าหรับแนวการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)     
ให้ครอบคลุมทุกแง่มุมของห่วงโซ่อุปทานจากเรือจนถึงโรงงานแปรรูปขั้นต้น และ 4) ส่งเสริมการด าเนินงานของ 
NGOs ในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานร่วมกับภาครัฐ 

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ขยายความร่วมมือกับสหภาพยุโรป จนน าไปสู่การลงนามข้อตกลง 
การบริหารจัดการส าหรับการประชุมหารือด้านแรงงาน (Labour Dialogue) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561            
เพ่ือสนับสนุนความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและมีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านแรงงาน             
ที่มีสัมพันธภาพโดยรวมระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศไทย โดยที่ผ่านมาได้จัดการประชุมวิชาการ                    
และการประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16-17 
พฤษภาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561  
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ผลการประชุมวิชาการครั้งสุดท้ายทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
ประเด็นที่ส าคัญ อาทิ งานที่มีคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานของโลก การพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ืออนาคตของงาน  

1.8 การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการค้ามนุษย์ 
1.8.1 การเพิ่มจ านวนล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา  

รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของแรงงานไทย              
และแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียม โดยมีความพยามที่จะลดช่องว่างทางด้านภาษา ด้วยการเพ่ิมจ านวนล่ามและ
ผู้ประสานงานด้านภาษา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการและช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว โดยในปี 2559  
มีจ านวน 72 คน ปี 2560 มีจ านวน 134 คน และปี 2561 มีจ านวน 153 คน เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ             
เพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) จัดท าคู่มือล่ามด้านแรงงาน เพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการล่ามแปลภาษา ให้มี          
ความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง  โดยได้เปิดตัวคู่มือล่ามด้านแรงงานเมื่อวันที่                  
14 กันยายน 2561 และแจกจ่ายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านแรงงานแล้ว 

แผนภาพที่ 12 แสดงจ านวนล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา ระหว่างปี 2559 - 2561 
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1.8.2 การเพิ่มจ านวนพนักงานตรวจแรงงาน6 
กระทรวงแรงงาน มีความพยายามในการเพ่ิมจ านวนพนักงานตรวจแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดย

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้เพียงพอกับจ านวน
แรงงานในประเทศที่ต้องให้การคุ้มครองดูแล โดยในปี 2559 มีจ านวน 1,245 คน ปี 2560 จ านวน 1,506 คน 
และในปี 2561 จ านวน 1,692 คน เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

แผนภาพที่ 13 จ านวนพนักงานตรวจแรงงาน ระหว่างปี 2559 - 2561 

 

1.8.3 การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย7 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย พนักงานตรวจแรงงาน 

และผู้ปฏิบัติงานในการตรวจแรงงานและคัดกรองผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่า งเข้มข้น เ พ่ือให้             
กลุ่มเปราะบาง แรงงานต่างด้าว สตรีและเด็ก ได้รับการป้องกันไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยในปี 
2561 ด าเนินการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 3,736 คน เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ที่มีจ านวน 1,083 คน ดังนี้   

หน่วยงาน กิจกรรม 
ผลการอบรม 

(คร้ัง)  (คน) 
กสร. เพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย พนักงานตรวจแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน นโยบาย เทคนิคการตรวจแรงงาน ระเบียบ 
แนวปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติการสอบข้อเท็จจริง การรับและวินิจฉัยค าร้อง การออกค าสั่งตาม
มาตรา 139 (3) และระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงาน
และการด าเนินคดีอาญาผู้กระท าความผิด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน             
ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561 โดยเน้นการใช้แบบคัดกรองเบื้องต้นแรงงานบังคับ รวมทั้งสิ้น 
505 คน ประกอบด้วย 1) โครงการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุมและโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง
แรงงานเด็กจากการท างานในรูปแบบที่เลวร้าย จ านวน 108 คน 2) โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ ประจ าปี 2561   
3 รุ่น จ านวน 121 คน 3) จัดอบรมพนักงานตรวจแรงงานและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง  
ภายใต้โครงการ Ship to Shore Right 3 รุ่น 90 คน และ 4) จัดอบรมพนักงานตรวจแรงงาน
บรรจุใหม่ ภายใต้โครงการ Ship to Shore จ านวน 186 คน 
 

8 505 

                                                           
6 ข้อเสนอแนะของสหรฐัฯ ข้อ 1 
7 ข้อเสนอแนะของสหรฐัฯ ข้อ 5 
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หน่วยงาน กิจกรรม 
ผลการอบรม 

(คร้ัง)  (คน) 
กสร. ชี้แจง/ซักซ้อมความเข้าใจ และติดตามการบังคับใช้กฎหมายตามระเบียบกรมสวัสดิการ             

และคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการด าเนินคดีอาญาผู้กระท าความผิด 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น               
34 ครั้ง 2,367 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าสัญญาจ้างและการจ่ายค่าจ้าง
แรงงานประมงทะเลที่ก าหนดให้นายจ้างจ่ายเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารของลูกจ้าง                
ในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาคมประมง ธนาคารพาณิชย์ 
นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

34 2,367 

กกจ. พัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนตามพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างาน                    
ของคนต่างด้าว รวมทั้งสิ้น 717 คน แบ่งเป็น (1) อบรมแนวทางการตรวจ วิธีการปฏิบัติ
ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
จ านวน 94 คน (2) สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับอนุญาต
น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ จ านวน 303 คน และ (3) อบรมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการท างานของคนต่างด้าว จ านวน 320 คน นอกจากนี้ได้จัดท าและแจ้งเวียน
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

3 717 

ทร. 
(ศปมผ.) 

จัดการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานขั้นสูง และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาแรงงานและการป้องกันการค้ามนุษย์ รวมทั้งสิ้น 147 คน 
ประกอบด้วย 1) หลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและ
แรงงานบังคับทางทะเล จ านวน 79 คน 2) การฝึก Train-the-Trainer จ านวน 32 คน 
และ 3) การฝึก Table-Top-Exercise (TTX) จ านวน 36 คน 

3 147 

 รวม 48 3,736 

1.9 การอบรมและรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกนัการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน8 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการจัดฝึกอบรม รณรงคแ์ละประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ โดยในปี 2561 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการ
อบรมและเข้าถึงสื่อ รวมทั้งสิ้น 2,278,185 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 2 เท่า แบ่งเป็น การฝึกอบรมให้
ความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 197,480 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่มีจ านวน 7,965 คน และจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ โดยมีผู้เข้าถึงสื่อ รวม 2,080,705 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่มีผู้เข้าถึงสื่อ 
1,104,574 คน ดังนี้ 

หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ 
เข้าถึงสื่อ 

(คน) 
การอบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                                                          รวม 197,480 

กกจ. อบรมและสร้างการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการจ้างงาน เพ่ือเพ ิ่มประสิทธิภาพ                   
การด าเนินงาน  

6,661 

กกจ. อบรมนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และเพ่ือ
เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ภายใต้โครงการป้องกันการค้ามนุษย์                
ด้านแรงงานต่างด้าว รวม 12,423 คน แบ่งเป็น นายจ้าง 2,138 คน และแรงงานต่างด้าว  
10,285 คน 
 

12,423 
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หน่วยงาน กิจกรรม/โครงการ 
เข้าถึงสื่อ 

(คน) 
กกจ. อบรมให้ความรู้นายจ้างและแรงงานต่างด้าว ผ่านศูนย์ประสานแรงงานประมงใน                       

22 จังหวัดชายทะเล เพ่ือป้องกันการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลและกิจการเกี่ยวเนื่อง                   
รวม 7,237 คน แบ่งเป็น นายจ้าง 4,138 คน แรงงานต่างด้าว 3,099 คน 

7,237 

กสร. อบรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน 171,159 
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2,080,705 

กกจ. ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปท างานต่างประเทศผ่าน
โครงการต่าง ๆ รวม 987,969 คน อาทิ โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกัน               
การหลอกลวงและลักลอบไปท างานต่างประเทศ 141,434 คน โครงการคุ้มครองคนหางาน                
เชิงรุกในพ้ืนที่เสี่ยง (โครงการเคาะประตู) 7,633 คน โครงการเผยแพร่ความรู้เพ่ือป้องกัน
การหลอกลวงคนหางาน 838,902 คน 

987,969 

กกจ. จัดท าสื่อวีดิทัศน์ ข้อควรรู้เมื่อแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาท างานในประเทศไทย                  
ทั้งสิทธิประโยชน์  ข้อปฏิบัติในการท างาน กฎหมาย ข้อห้ามและบทก าหนดโทษที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น พร้อมจัดท าเสียงบรรยายเป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว โดยใช้เปิด ณ ศูนย์แรกรับ 
เข้าท างานและสิ้นสุดการจ้าง 

442,736 

กกจ. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว 
การสัมภาษณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สปอตโฆษณา Info graphic โซเชียลมีเดีย                
241 เรื่อง จ านวน 2,436 ครั้ง คาดว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงสื่อกว่า 500,000 คน 

500,000 

กสร. จัดท าแผ่นพับสิทธิหน้าที่ นายจ้าง-ลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
จ านวน 250,000 แผ่น คาดว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงสื่อกว่า 125,000 คน 

125,000 

กสร. สติกเกอร์รหัส QR Code รณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ านวน 50,000 แผ่น 
คาดว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงสื่อกว่า 25,000 คน 

25,000 

 รวม 2,278,185 

2. การป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก 
2.1 การตรวจสถานบริการและธุรกิจบันเทิง 

รัฐบาลไทยเพ่ิมความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย โดยกรมการปกครอง บูรณาการท างาน
ร่วมกับต ารวจท่องเที่ยว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอ่ืน ๆ                    
ที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ เพ่ือสืบสวนจับกุมและตรวจสถานบริการกลุ่มเสี่ยง โดยในปี 2561 ได้เข้าจับกุม/
ตรวจสอบสถานบริการ รวมทั้งสิ้น 7,497 แห่ง พบการกระท าความผิดและสั่งปิดสถานที่ 5 ปี จ านวน 97 แห่ง 
และมีผลการสืบสวนน าไปสู่การด าเนินคดีค้ามนุษย์ จ านวน 7 คดี คิดเป็นร้อยละ 7.2 ของสถานบริการ            
ที่กระท าผิดและสืบสวนน าไปสู่คดีค้ามนุษย์ เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ที่คิดเป็นร้อยละ 2.99 ของสถานบริการที่
กระท าความผิด 268 แห่ง และสืบสวนสอบสวนน าไปสู่การด าเนินคดีค้ามนุษย์ 8 คดี  

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจ าจังหวัด  โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง                    
ของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด ด าเนินการจัดระเบียบสถานบริการและพ้ืนที่เสี่ยงต่อการค้าประเวณีร่วมกับ                     
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 76 จังหวัด 
ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด และออกตรวจ                   
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที ่
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2.2 การฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี 

2.2.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) จัดฝึกอบรมเพ่ือเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 15,399 คน อาทิ สร้างแกนน า
เครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี จ านวน 235 คน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา (4 ภาค) จ านวน 479 คน สร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้าประเวณีและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดบริการทางเพศ จ านวน 253 คน เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณี (ต้นกล้าครอบครัว: เด็กประถมศึกษาตอนปลาย/มัธยมศึกษาตอนต้น/ครู/ผู้ปกครอง) จ านวน 
2,147 คน ส่งเสริมสถานประกอบการ สถานบันเทิงด าเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสังคม จ านวน 120 คน  

นอกจากนี้ พม. ได้ด าเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและสตรีในชุมชน เพ่ือ
ป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาทิ พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน (ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง) จ านวน 5,130 คน พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีในชุมชน จ านวน 7,035 คน 
ภายใต้โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว โครงการสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ                    
และโครงการเสริมสร้างโอกาสในการด าเนินธุรกิจแก่สตรี 

2.2.2 ส านักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ (TICAC, TATIP) และ NGOs 
(มูลนิธิเอ 21, โครงการ ฮัก) จัดโครงการน้องต้องรู้ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ประมาณ 
3,000 คน เพ่ือหยุดการค้ามนุษย์ ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจ
รูปแบบอาชญากรรมสมัยใหม่และเพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ อีกทั้งป้องกันไม่ให้
เป็นผู้กระท าความผิดเอง และให้รู้ช่องทางในการเข้าถึงความช่วยเหลือ การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่                   
เพ่ือให้เป็นเครือข่ายการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

2.3 การสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ป้องกันการค้าประเวณี 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การค้าประเวณี โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนไทยเพ่ือป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายในต่างประเทศ 
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 138 คน และเดินรณรงค์ รวมพลังประชารัฐเพ่ือหยุดการค้าประเวณีและค้ามนุษย์ 
จังหวัดหนองคาย จ านวน 350 คน  

2.4 การป้องกันและดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง 
                 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด าเนินการในเชิงป้องกันเพ่ือดูแลและ
คุ้มครองเด็กกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กขายพวงมาลัย และเด็กขายของในที่สาธารณะ เพ่ือให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดี                  
มีความม่ันคงปลอดภัย และมีศักยภาพในการด ารงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และลดความเสี่ยงที่
จะถูกน าไปค้ามนุษย์ ดังนี้ 
                  2.4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยส่งเสริมกิจกรรมพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือให้เด็ก
สามารถพัฒนาตนเอง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้น า มีจิตอาสา เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่ท าความดีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
          2.4.2 สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กในชุมชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม              
ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนา
เอกชน อาสาสมัคร แกนน าชุมชน ฯลฯ โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังคุ้มครอง 
ป้องกัน และช่วยเหลือเด็กท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงไม่ให้ถูกแสวงประโยชน์ ถูกล่อลวงถูกกระท า ฯลฯ 
          2.4.3 พัฒนาทักษะการด าเนินชีวิตแก่เด็กเร่ร่อน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกชักจูงเข้าสู่
กระบวนการค้ามนุษย์ ทั้งในรูปแบบการค้าประเวณี การขายบริการทางเพศ การถูกบังคับใช้แรงงาน ฯลฯ             
โดยได้จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมความรู้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมาย การดูแลสุขภาพ 
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ตนเองทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย อันตรายจากการใช้สารเสพติด การฝึกอาชีพ 
การจัดหางานตามความเหมาะสม 
          2.4.4 การจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่เด็ก เพ่ือป้องกันการซื้อขาย ลักพา แสวงประโยชน์                       
จากเด็ก โดยมุ่งเน้นให้เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ก าพร้าและอยู่ในสภาวะยากล าบากไม่สามารถอยู่กับครอบครัวเดิมได้               
มีโอกาสมีครอบครัวใหม่ และได้รับการเลี้ยงดูเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการทางสังคม สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่เป็นภาระแก่สังคม     

2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อต่อต้านการใช้บริการทางเพศ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด าเนินการเชิงป้องกันเพ่ือลดการแสวงประโยชน์ทางเพศ             

ที่แฝงมากับการท่องเที่ยว ดังนี้ 
                  2.5.1 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างการรับรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ที่แฝงมากับการท่องเที่ยว                     
เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่เสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศที่ส าคัญของประเทศไทย ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปใน 4 จังหวัด (ชลบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี และภูเก็ต) รวมทั้งสิ้น 200 คน 
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ ประกอบด้วย โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 

2.5.2 จัดเสวนาให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เครือข่าย
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สมาคมมัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการในสถานที่ท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป                     
ใน 4 พ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี และภูเก็ต จ านวน 302 คน เพ่ือสร้างการรับรู้ถึง                
ภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน               
การท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ทางเพศ และเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี ต่อการท่องเที่ยวไทย                           
รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

2.5.3 จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและรณรงค์เพ่ือป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กและสตรี ให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ต/ที่พัก ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว/มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการ
ขนส่ง/รถโดยสารสาธารณะ หน่วยราชการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้น าชุมชน จ านวน 832 คน                      
ใน 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ราชบุรี บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี ระยอง และตรัง เพ่ือสร้างการรับรู้และตระหนักถึง
ความส าคัญในการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี และร่วมเป็นเครือข่าย  
เฝ้าระวังในการป้องกันปัญหาดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพทีม่ีความปลอดภัยต่อเด็กและสตรี 

2.5.4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากการบริการทางเพศ เช่น  
ภาพยนตร์สั้น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ สติกเกอร์ นิทรรศการเคลื่อนที่ ฯลฯ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ                 
ด้านการท่องเที่ยว ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและสร้าง             
ความมั่นใจว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  

3. การจัดระเบียบขอทาน  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนขอทาน                  

อย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันการแสวงประโยชน์ในกระบวนการค้ามนุษย์  โดยด าเนินการจัดระเบียบขอทาน                  
พบผู้ท าการขอทานทั้งสิ้น 334 ราย ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 14 ผลการจัดระเบียบขอทาน  

                  
นอกจากนี้ พม. ยังมุ่งเน้นการด าเนินงานในเชิงป้องกันอย่างบูรณาการ ดังนี้  

         1) การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และอนุบัญญัติ จ านวน 5 ฉบับ 
ประกอบด้วยการจ าแนกลักษณะผู้กระท าการขอทานกับผู้แสดงความสามารถ หลักเกณฑ์วิธีการแจ้งและการมี
บัตรประจ าตัวเป็นผู้แสดงความสามารถหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดกรองผู้ท าการขอทาน การไม่ส่งต่อผู้ท า
การขอทาน ไปด าเนินการตามกฎหมายเฉพาะ และการแจ้งของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการและอนุกรรมการระดับชาติ และระดับจังหวัด 

2) การจัดท าแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2562 - 2564) เพ่ือเป็นแผนงาน 
ในการขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมการขอทานของคณะกรรมการควบคุมการขอทาน คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการควบคุมการขอทาน ส่วนราชการและภาคประชาสังคม ตลอดจนการขับเคลื่อนงานตามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงและขอทานในชุมชนร่วมกับ     
เทศบาลนคร 31 แห่ง และเมืองพัทยา เพ่ือเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการด าเนินงานคุ้มครอง
และพัฒนากลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นท่ี 

3) การจัดท าหลักสูตรการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน                  
พ.ศ. 2559 และการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเพ่ือเป็นหุ้นส่วนในการด าเนินงานคุ้มครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท าการขอทานในระดับพ้ืนที่ ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
จ านวน 1,280 คน   

4)  การส่งเสริมและพัฒนาผู้แสดงความสามารถ ด าเนินการแยกผู้ท าการขอทานออกจากผู้แสดง
ความสามารถ โดยออกบัตรประจ าตัวผู้แสดงความสามารถ จ านวน 1,196 คน ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 15 จ านวนพนักงานตรวจแรงงาน ระหว่างปี 2559 - 2561 

 
5) การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมเพ่ือแก้ไขปัญหาขอทาน ภายใต้โครงการ DSDW CANNON 

“สังคมลดขอทาน บนพ้ืนฐานความร่วมมือ” และประชาสัมพันธ์ “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” ภายใต้แนวคิด 
“ให้ทาน ให้คิด ให้ชีวิตคนขอทาน” ทั่วประเทศ  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคนไร้ที่พ่ึง
และคนขอทาน รวมทั้งเพ่ือไม่ให้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์  ตลอดจนสร้างการรับรู้แก่สังคมใน 4 ช่องทาง ได้แก่                  
สื่อออนไลน์ เช่น Facebook page และ YouTube channel ชื่อว่า Beggar in Thailand เราอยากจะบอกคุณ 
และ Public Talent Show ส านักข่าวออนไลน์ เช่น ไทยรัฐออนไลน์ คมชัดลึก Spring News ฯลฯ สื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่อโทรทัศน์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

-------------------------------------------- 



 
 

 
 

 1. พัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ/ร้องเรียน/เบาะแส ด้วยการจัดท าแอพพลิเคชั่นการรับแจ้งข้อมูลผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ส าหรับให้การช่วยเหลือกับผู้เสียหายหรือผู้เกี่ยวข้อง
ในคดีค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่ถูกหลอกลวงไปต่างประเทศ  

 2. ขยายการจัดตั้งศูนย์คัดแยกช่วยเหลือผู้ เสียหาย หรือผู้ ได้รับผลกระทบจากคดีค้ามนุษย์            
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในระดับภาค ในส่วนของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยบริหารจัดการตามหลักสากล และ
หลักสิทธิมนุษยชน มุ่งเน้นการคุ้มครองด้านสวัสดิภาพ สุขภาพ และสาธารณสุข  มีชุดแพทย์และพยาบาล
ช่วยเหลือให้การรักษาเมื่อได้รับการเจ็บป่วย 
           3. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน  
ให้มีการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างกันมากยิ่งขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านการด าเนินคดี
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทุกระดับ ในการปราบปรามจับกุมและด าเนินคดีกลุ่มบุคคล ขบวนการ 
องค์กรค้ามนุษย์ข้ามชาต ิ

 4. จัดอบรมล่ามแปลภาษาในส่วนภูมิภาค จ านวน 2 รุ่น เพ่ือให้เข้าใจค าศัพท์และกระบวนการช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้เสียหายฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 5. ประเมินผลการด าเนินงานการน ากิจกรรมจากการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือคุ้มครองที่ค านึงถึง
บาดแผลทางจิตใจ Trauma Informed Care ไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานคุ้มครอง และการพัฒนาคู่มือฯ
เพ่ือขยายผลให้ผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืนในสถานคุ้มครอง 

 6. จัดท า Mobile Application ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเป็นช่องทางที่จะให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง 
การสนับสนุน การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้เสียหาย ผ่านการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพของผู้เสียหาย             
จากการค้ามนุษย์ 

 7. พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพ่ือรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO     
ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท างานในภาคประมง และฉบับที่ 98 ว่าด้วยการรวมตัวและเจรจาต่อรอง  

 8. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการกระท าความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการให้มี
ผลการด าเนินคดีและมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเป็นรูปธรรม  

 9. จัดท าระบบบูรณาการฐานข้อมูลการด าเนินคดีด้านแรงงาน เพ่ือให้การติดตาม ตรวจสอบและ
ก าหนดนโยบายการตรวจคุ้มครองแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

--------------------------------------- 
 

 

ค. แผนการด าเนินงานต่อไป 
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