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บทสรุปผู้บริหาร
ปี 2558 นี้ เป็นปีที่รัฐบาลไทยได้มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังในการปฏิรูปความพยายามต่อต้านการค้า
มนุษย์ในประเทศไทย รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายการไม่ยินยอมต่อปัญหาการค้ามนุษย์โดยยกระดับเป็นวาระ
แห่งชาติตั้งแต่ปี 2557 ตลอดปี 2558 ได้มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจนบังเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
โดยหน่ว ยงานของรั ฐ ที่เ กี่ ยวข้อ งทุ ก หน่ วย ทุ กระดับ ด้ วยมาตรการทางด้า นการเงิ น ทางด้า นกฎหมาย และ
เครื่องมือในการปฏิบัติการที่จาเป็น เพื่อต่อสู้กับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จุดมุ่งหมายมิเพียงแต่ทาให้เกิดผล
ลัพธ์เพื่อที่จะส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังผู้กระทาผิด แต่ได้มุ่งไปสู่การจัดสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืนต่อความมั่นใจของสาธารณชน ได้เห็นถึงความพยายามของไทยที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นี้ รวมทั้ง
ได้มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรต่างๆ เช่น รั ฐบาลประเทศต่างๆ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ
และภาคประชาสังคมทั้งในต่างประเทศ
ได้มีการจัดสรรงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมาให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมใน
การต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์เป็นครั้งแรกที่ได้มีการจัดตั้งระบบการบูรณาการด้านงบประมาณเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ที่ควบคุมโดยคณะกรรมการตรวจติดตามการ บูรณาการงบประมาณ เพื่อให้มีการบูรณา
การงบประมาณไปยังหน่วยงานได้มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงบริบทของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน
แต่ละปีงบประมาณ ปี 2558 รัฐบาลได้เพิ่มงบประมาณถึงร้อยละ 69.33 ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (จากเดิมตั้ง
งบ 1,0529.68 ล้านบาท เป็น 2,590.31 ล้านบาท) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้
หมดไปในงบประมาณนี้ ร้อยละ 19 คิดเป็นเงิน 508,405,700 บาท ได้จัดสรรเพื่อจัดทาระบบการพัฒนาภาคการ
ประมงให้ดีขึ้นโดยการขจัดการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง,อุตสาหกรรมประมงที่เกี่ยวข้องกับโรงงานและการ
แปรรูปสัตว์น้า
นโยบายและกลไกใหม่นี้ได้กาหนดบังคับไว้ในกฎหมายที่ได้รับการแก้ไขเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ใน 6 ประเด็นที่พบในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาการเข้าไปเกี่ยวข้องการทาผิดในการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่นั้น
ในปีนี้ ได้มีการดาเนินการในเชิงประจักษ์ที่ได้มีการขยายผลการสืบสวนไปยังผู้เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับ การทุจริ ตเกี่ยวกับ การค้ามนุษ ย์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาผิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง
สองอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเจ้าหน้าที่ ของรัฐถึง 29 คน ถูกดาเนินการทั้งทางวินัยและอาญา ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระทาผิดการค้ามนุษย์
นอกจากนี้ ได้มีการดาเนินคดีกับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลในความผิดฐานค้ามนุษย์ และ
ศาลจังหวัดสงขลาได้มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ลงโทษจาคุก 22 ปี 6 เดือน และให้ชดใช้ค่าเสียหาย
แก่ผู้เสียหายชาวโรฮีนจา ที่เป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์ เป็นจานวนเงินถึง 126,900 บาท ในความผิดตาม พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และความผิดอาญาเกี่ยวกับชีวิ ตร่างกายและเสรีภาพตามประมวลกฎหมาย
อาญาและความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง คดีนี้ใช้เวลาในการดาเนินคดีในชั้นศาลเป็นเวลา 4 เดือน นอกจากนี้ยัง
มีคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูง เช่น คดีหัวไทร-ปะดังเบซา ซึ่งได้มีการโอนคดีจากศาลจังหวัดนา
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ทวี ในจังหวัดสงขลา ไปยังแผนกความผิดค้ามนุษย์ในศาลอาญากรุงเทพ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีในชั้น
ศาลขณะนี้
นอกเหนือไปจากการดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว รัฐบาลได้เน้นย้าในการส่งสัญญาณความตั้งใจใน
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้วยการออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยการห้ามข้าราชการเกี่ยวข้องกับ
การกระทาผิดการค้ามนุษย์ เพื่อให้มีการบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนที่จะต้องเฝ้าติดตาม สอดส่อง และ
รายงานเบาะแสและเหตุ ต้องสงสั ยที่อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษ ย์ ในหน่วยงานของตนเอง รวมถึง การห้ า ม
ข้าราชการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรื อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจาเลยในความผิดฐานค้า
มนุษย์ หรือไปเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือกับผู้กระทาผิด
ในปี 2558 ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้มีการตั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ เช่น
แผนกคดีการค้ามนุษย์ในศาลอาญากรุงเทพ และกรมต่อต้านการค้ามนุษย์ในสานักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับการยกระดับเป็นหน่วยงานระดับกองในปี 2559 ซึ่งแสดงว่า ได้มีการ
สร้างความเชี่ยวชาญในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ และการเพิ่มงบประมาณสาหรับคดี
การเค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะทาให้มีประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกุมลงโทษ “ตัวการใหญ่”
ในกระบวนการค้ามนุษย์
นอกจากนี้ ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติซึ่งได้มีกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์
ซึ่งรับผิดชอบการสืบสวนดาเนินคดีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่เป็นกระบวนการทั้งประเทศ
ความก้าวหน้าที่ปรากฏผลชัดเจนถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหน่วยงานต่างๆ คือการจัดตั้งระบบ
แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ของหน่วยงานในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้เปิดปฏิบั ติการอย่างเต็มรูปแบบ
และให้บริการในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐที่จะให้บริการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ และส านั ก อั ยการสู ง สุ ด เพื่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในคดีความผิดเกี่ยวการค้ามนุษย์ เป็นเครื่องมือในการตรวจติดตามความก้าวหน้าและใช้เป็น
ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติการที่เหมาะสมต่อกระบวนการค้ามนุษย์และการคุ้มครองผู้เสียหาย
ในการอุดช่องโหว่ของกฎหมายได้มีการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบในระดับรอง เช่น กฎกระทรวงต่างๆ
เช่น การเพิ่มโทษผู้กระทาผิ ดและมีมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายที่มากขึ้น ได้มีการแก้ไข พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์โดยการเพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้น เป็นจาคุก 8-20 ปี ในกรณีที่ผู้เสียหายได้รับผลเป็นอันตราย
สาหัสขึ้นไป หากกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตายจะเพิ่มโทษเป็นจาคุก ตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต และเพิ่มค่าปรับ
จาก 80,000 – 200,000 บาท เป็น 400,000 บาท และได้เพิ่มอานาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐสั่งปิดสถาน
ประกอบการหรือ สั่งพักใช้ใบอนุญาตโรงงานซึ่งมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งให้หลักประกันความ
ปลอดภัยกับผู้แจ้ง เบาะแสเพื่อลดความเกรงกลัวต่อการแก้แค้นของผู้แจ้งเบาะแสหรือรายงานว่ามีการทาผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
รัฐบาลไทยได้ออกกฎหมายการประมงปี 2558 ซึ่งได้กาหนดกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อมิ
ให้ มีการบั งคับ ใช้แ รงงานในเรื อประมงและอุตสาหกรรมการประมง ซึ่ง ผู้กระทาผิ ดจะได้รั บโทษอย่างรุนแรง
นอกจากนั้น รัฐบาลได้แก้ไข พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการเพิ่มคาจากัดความเกี่ยวกับการค้า
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มนุษย์และกาหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มีความหมายที่ชัดเจนขึ้นและสามารถใช้ในการยึดทรัพย์ของ
องค์กรและให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ได้
ดาเนินการยึดทรัพย์คดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในปีนี้ เป็นจานวนถึง 210 ล้านบาท ซึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับผู้อพยพชาว
โรฮีนจา ในปี 2558 มากกว่านั้น นายกรัฐมนตรีของไทยได้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขข้อขัดข้องทางกฎหมาย
เพื่อจัดทาร่างกฎหมายและให้ข้อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเพื่อจะเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และประเด็นที่เกี่ยวข้องความคืบหน้าที่สาคัญได้มีการเสนอร่าง
กฎหมายวิ ธีค วามพิ จ ารณาความอาญาคดี ก ารค้ า มนุษ ย์ เพื่ อ ใช้ใ นการดาเนิ นคดี เ กี่ ยวกั บ การค้ ามนุ ษ ย์โ ดยมี
กระบวนการลดภาระความรับผิดชอบของผู้เสียหายหรือผู้เสียหายให้มีการใช้การสืบพยานผ่านวีดีทัศน์ทางไกล
เพิ่มมาตรการคุ้มครองพยาน และให้การคุ้มครองช่วยเหลือ ผู้เสียหายหรือผู้เสียหายให้มากขึ้น สาคัญยิ่งกว่านั้น ได้
มีการกาหนดถึงความเข้มงวดในการปล่อยชั่วคราว เพื่อลดปัญหาการหลบหนีของผู้ต้องหาหรือจาเลยจากการ
ปล่อยชั่วคราว ร่างกฎหมายนี้ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งได้ผ่านการรับ
หลักการในวาระแรกในปี 2559
นอกจากนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจด้านกฎหมายได้เสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์โดยเสนอให้กาหนดว่าการใช้แรงงานเด็กต่ากว่าอายุ 15 ปี เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วย ซึ่งในประเด็นนี้
ประเทศไทยเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ได้ริเริ่มกฎหมายดังกล่าว โดยกาหนดว่า การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากการใช้แรงงานเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ในสภาพการจ้างงานที่อันตรายหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือ
สมองของเด็ก รวมทั้งการทางานในอุตสาหกรรมการประมงหรืออาหารทะเล เป็นความผิดฐานการค้ามนุษย์อีกด้วย
การบั ญ ญัติกฎหมายไว้ดัง นี้เ พื่อ มุ่งหมายให้ ผู้บั งคั บใช้กฎหมายมีความสะดวกและง่ ายต่ อการพิสูจน์ท ราบถึ ง
ผู้เสียหายที่เป็นแรงงานเด็ก และทาให้เข้าใจถึงวิธีการที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือดาเนินคดีตามกฎหมายในกรณีเป็น
เรื่องที่มีความก้ากึ่งกัน ซึ่งคาดว่ากฎหมายที่แก้ไขนี้จะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปลายปี 2559
คณะกรรมการนี้ร่วมกับกระทรวงแรงงานได้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน เช่น ให้คาจากัดความเกี่ยวกับ
แรงงานบังคับ และแรงงานขัดหนี้ ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาในการตีความว่าจะเป็นความผิดฐานการค้ามนุษย์หรือผิด
กฎหมายแรงงาน ในปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติและทาความเข้าใจคาจากัดความในทาง
กฎหมายของ 2 คานี้ และเริ่มฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO), ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการค้าเด็ก
และสตรี และกฎหมายระหว่างประเทศต่างๆ
ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติเป็นในเชิงรุกมากขึ้น โดยใช้ระบบ
โมเดลการบังคับใช้กฎหมายด้วยการข่าวเป็นตัวนาและมีการประสานงานเพิ่มมากขึ้นระหว่างหน่วยงานในและ
ต่างประเทศ จากผลดังกล่าวทาให้ปี 2558 มีจานวนคดีที่สืบสวนช่วยเหลือผู้เสียหายและจับกุมผู้กระทาผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติได้สืบสวนดาเนินคดีรวมทั้งสิ้น 317 คดี เปรียบเทียบ
กั บ ปี 2557 จ านวน 280 คดี เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 13 จากปี 2557 มี จ านวนผู้ ต้อ งหาที่ จั บ กุ ม 547 คน
เปรียบเทียบกับปี 2557 จานวน 412 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33 ในจานวนดังกล่าวนี้ ได้มีการคัดแยกผู้เสียหาย
จานวน 720 คน เพิ่มมากขึ้นจากปี 2557 ที่คัดแยก จานวน 595 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21
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ในปี 2558 ราวร้อยละ 65 ของคาพิพากษาลงโทษคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เป็นการลงโทษให้
จาคุกมากกว่า 5 ปีขึ้นไป และราวร้อยละ 35 ของคาพิพากษาให้ลงโทษจาคุกมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป โดยคิดจาก
จานวนคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่ส่งฟ้องศาล จานวน 317 คดี นอกจากนี้ ในปี 2558 ได้มีการส่งสานวน
คดีสั่งฟ้องให้แก่อัยการ จานวน 176 คดี สั่งฟ้อง จานวน 174 คดี (คิดเป็นร้อยละ 99) สั่งไม่ฟ้อง จานวน 2 คดี (คิด
เป็นร้อยละ 1) ในระหว่างนี้ สานักงานตารวจแห่งชาติได้ดาเนินคดียังไม่เสร็จสิ้นจานวน 141 คดี คดีที่พนักงาน
อัยการสั่งฟ้องไปแล้ว จานวน 107 คดี สั่งไม่ฟ้อง จานวน 7 คดี และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ
จานวน 62 คดี ในปี 2558 ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษาคดีเกี่ยวกับความผิดการค้ามนุษย์ไปแล้ว 43 คดี อยู่ระหว่าง
การพิจารณาคดีของศาล จานวน 64 คดี ซึ่งจากจานวนสถิติดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นได้แสดงให้ เห็นถึงความพยายามที่จะ
เอาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อย่างจริงจังเข้มข้นขึ้นของเจ้าหน้าที่ แต่ก็มิได้หมายความว่าปัญหาการค้ามนุษย์ใน
ประเทศไทยได้มีความรุนแรงหรือเพิ่มมากขึ้น
บนกระบวนการฟ้องร้องที่รวดเร็วและมีอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ความพยายามในการคุ้มครองและป้ องกัน
ก็เ พิ่ม มากขึ้ นตามไปด้ วยหนึ่ งในความเร่ งด่ วนสาคัญ ของการคุ้ มครองในปี 2558 คื อการปรับ ระบบใหม่ข อง
กระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย รวมถึงการเพิ่มรายละเอียดในแบบฟอร์ม
การคัดแยกผู้เสียหาย (ซึ่งได้มีการพัฒนาร่วมกันของผู้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในการคัดแยกผู้เสียหาย)
ซึ่งได้ใช้เป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ในการสอบถามข้อมูลที่จาเป็นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจที่เที่ยงตรงและเป็น
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้กระบวนการช่วยเหลือ ผู้เสียหาย
รวมถึงการสร้างแรงจูง ใจให้กับพยานและผู้เสียหายที่จะให้การในชั้นศาล ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทั้งในรูปตัวเงิน
และการให้บริการในสถานคุ้มครอง รวมถึงการอนุญาตให้ทางานในระหว่างที่อยู่ในสถานคุ้มครองในประเทศไทย
หลังจากที่ได้มีคาพิพากษาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างที่อยู่ในสถานคุ้มครองได้มีการอนุญาตให้ ผู้เสียหาย
ออกไปทางานนอกสถานคุ้มครองได้เพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งก็แล้วแต่เหตุผลทางด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการ
ฝึกอาชีพให้แก่ผู้เสียหาย การช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และการหาตลาดให้จาหน่าย
ในด้านการป้องกันได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรการสาคัญหลายประการในปี 2558 นี้ ประการแรก เกี่ยวกับ
เรือประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดระบบการตรวจเรือและจับกุมลงโทษผู้ฝ่าฝืนผู้กระทาผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทาประมงที่ผิดกฎหมาย
(ศปมผ.) ขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2558 ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบโดยบูรณาการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
ตรวจเรือไปกว่าร้อยละ 92 (ตรวจเรือ 39,129 ลา จากจานวนเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 42,512 ลา) มีเรือ
จานวนที่ตรวจ 8,024 ลา ที่กระทาผิดกฎหมายประมงและได้เพิกถอนใบอนุญาตการใช้เรือในเดือนพฤศจิกายน
2558 นอกจากนี้ ยังมีการเข้มงวดในกระบวนการตรวจเรือเข้าออกท่า (PIPO) เรือประมงที่มีเอกสารเกี่ยวกับลูกเรือ
ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากท่า ทุกวันนี้ เรือประมงจานวน 5,609 ลา ที่มีน้าหนักมากกว่า 30 ตัน
กรอสส์ ได้รับการตรวจที่ศูนย์ PIPO คิดเป็นร้อยละ 85 ของจานวนเรือประมงขนาด 30 ตันกรอสส์ขึ้นไปทั้งหมด,
7,188 ลา ซึ่งแสดงว่า มิใช่เพียงเรือประมงที่ผิดกฎหมายเท่านั้นที่รับการตรวจได้มีการตรวจเอกสารที่ไม่ถูกต้องและ
กิจกรรมที่อาจสงสัยนาไปสู่การกระทาผิดการค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่ได้รับการตรวจตรากวดขันป้องกัน
จากระบบการตรวจเรือประมงอิเล็กทรอนิคโดยใช้ระบบกาหนดพิกัดผ่านดาวเทียม (VMS) ที่ได้ดาเนินการ
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และความเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกท่าเรือทาให้มีการจัดระบบกฎระเบียบที่ดีขึ้น
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เป็นผลให้การเฝ้าตรวจเรือประมงกระทาได้ทัน ทีและสามารถดาเนินการป้องกันการกระทาผิดได้ถ้าจาเป็น เช่น
การจับกุมเรือที่ใช้แรงงานเด็กบนเรือ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด ศปมผ. โรงงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประมงหรือ
อาหารทะเล จานวน 150 แห่งได้รับการตรวจสอบ รวมถึงคนงานจานวน 35,842 คน ที่ทางานในโรงงานได้ตรวจ
พบ 1 โรงงานที่จ้างแรงงานเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี และตรวจพบ 5 โรงงานที่ฝ่าฝืนจ้างแรงงานเด็กอายุกว่า 15 ปี แต่
ไม่เกิน 18 ปี เข้าทางาน กฎกระทรวงฉบับใหม่ของกระทรวงแรงงานได้ห้ามจ้างแรงงานเด็กอายุระหว่าง 15 – 18
ปี เข้าทางานบนเรือประมง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเล ได้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม
2559 ส่วนกรณี เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี นั้น ได้มีกฎหมายห้ามใช้แรงงานดังกล่าวในเรือประมงและอุตสาหกรรม
ทะเลไปก่อนหน้านี้แล้ว ประการที่สอง ในปี 2558 ได้มีการลดความเสี่ยงหรือลดจุดอ่อนของกลุ่มบุคคลไร้รัฐ หรือ
บุคคลต่างด้าวที่มักตกเป็น ผู้เสียหายของการค้ามนุษย์ได้โดยง่ายด้วยการกาจัดการแสวงหาประโยชน์จากการค้า
บริการทางเพศจากเด็ก สานักงานตารวจแห่งชาติได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
ทางด้านนี้เป็ น ครั้ งแรกในประเทศไทย เพื่อดาเนินการสืบสวนป้องกันแก้ไขปัญหาและกาหนดคาจากัดความ
เกี่ยวกับวัตถุลามกเกี่ยวกับเด็กและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการมีสิ่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการล่วง
ละเมิดทางเพศกับเด็กไว้ในครอบครองอีกด้วย โดยได้มีการเสนอการแก้ไขความผิดเกี่ยวกับวัตถุลามกเกี่ยวกับเด็ก
ในประมวลกฎหมายอาญาและมีผลบั งคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2558 ได้มีการจับกุมสั่งฟ้องศาลเกี่ยวกับ
ความผิดดังกล่าวตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่นี้ไปแล้ว จานวน 2 คดี สานักงานตารวจแห่ งชาติได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์
อาชญากรรมความผิ ดเกี่ ย วกั บ เด็ก ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ให้ เ ป็ นศูนย์ เ ฉพาะทางที่ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ จะใช้ เ ป็ น
แหล่งข้อมูลประสานงานความผิดในระบบอินเตอร์เน็ตและนอกอินเตอร์เน็ต ที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเด็กตาม
กฎหมายนี้
ในการลดจุดอ่อนของแรงงานต่างด้าวย้า ยถิ่นฐานที่มักเป็นผู้เสียหายความผิดการค้ามนุษย์โดยพยายามให้
บุคคลเหล่านี้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐ รัฐบาลได้ผลักดันให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
เรื่ อยมา ปั จจุบั นมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวกว่า 2.5 ล้านคน (ซึ่งยอดประมาณการแรงงานต่างด้าวใน
ประเทศไทย คาดว่ามีประมาณ 3.5 ล้านคน) นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมประมง
และอาหารทะเลได้มีขีดความสามารถในการต่อรองกับนายจ้างและสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ในกรณีที่นายจ้างจ่าย
ค่าจ้างหรือควบคุมอย่างไม่เป็นธรรม
แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่ทางานในอุตสาหกรรมการประมงและในภาคที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารทะเล
ในปัจจุบันมีสิทธิที่จะเปลี่ยนนายจ้างได้โดยไม่ต้องมีข้อกาหนดบังคับ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 จาก
ข้อมูลของกระทรวงแรงงานในขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวจานวน 1,412 คน ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล และ
จานวน 1,341 คน ในภาคประมงได้มีการเปลี่ยนนายจ้างไปแล้วตามนโยบายนี้
ในส่วนของการปกป้องแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวโรฮีนจา ประเทศไทยได้ให้
ความสาคัญกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาทางออกในวิกฤตการย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติของชาวโรฮีนจา ซึ่งได้รับคา
ชมจากสานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) แก่ไทยในเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2558
ประเทศไทยได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหาทางออกอย่างยั่งยืนกับประเทศเพื่อนบ้านต่อวิกฤตการการย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติของชาวโรฮีนจา ซึ่งนาไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์โดยได้จัดประชุมถึง 2 ครั้ง จากการตระหนักถึงว่าผู้
อพยพย้ายถิ่น ฐานแบบไม่ป กติ หรื อบุ คคลไร้รัฐเหล่านี้เป็นปัจจัยสาคั ญที่มีโ อกาสนาไปสู่ ปัญหาการค้ามนุษ ย์
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รัฐบาลไทยจึงมีความพยายามที่จะให้ สัญชาติไทยให้ แก่บุคคลไร้รัฐเหล่านี้ในประเทศไทย ซึ่งในปี 2558 ได้ให้
สัญชาติไทยแก่บุคคลไร้รัฐไป จานวน 8,038 คน (เป็นจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 จากปี 2557 ซึ่งให้สัญชาติไทยแก่
บุคคลไร้รัฐไปจานวน 5,667 คน)
สุดท้ายนี้ ด้วยความตระหนักว่าปัญหาการค้ามนุษย์รัฐบาลไทยไม่สามารถแก้ไขได้โดยลาพัง รัฐบาลจึงได้
ร่วมมือทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างกับมิตรประเทศ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสั งคมทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยรัฐบาลได้ทบทวนบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับประเทศเพื่อนบ้านและหน่วยงานต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกาหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทางานในประเทศไทย และลดโอกาส
ที่บุคคลเหล่านี้จะตกเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน นอกจากนี้ ในส่วนหนึ่งของความพยายามทั้งหมด
ของรัฐบาลไทยที่จะแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย,ไร้การรายงาน และไร้ข้อกาหนด (IUU) และการค้ามนุษย์
ในภาคประมงและอุสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ในวันที่ 15 มกราคม 2559 คณะกรรมการ IUU ได้ร่วมลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) กับ 36 องค์กร ซึ่งรวมทั้ง 12 หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมเจ้าท่าและกรมประมง) ภาคส่วน
ประมงเอกชน 21 องค์กร (สมาคมอุตสาหกรรมปลาทูน่าแห่งประเทศไทย และสมาคมอาหารแช่แข็งแห่งประเทศ
ไทย) และ 3 องค์กร เช่น เครือข่ายส่งเสริมสิทธิด้านแรงงาน (LPN) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ ลงนาม
ร่วมมือกันที่จะแก้ไขปัญหา IUU และการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมการประมง นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการ
ด้านการค้าและอุตสาหกรรมและการธนาคารของไทยได้ประกาศในวันเดียวกันว่า คณะกรรมการและคณะทางาน
ด้านอุตสาหกรรมการประมงของไทยซึ่งประกอบด้วย 8 สมาคม คือ สมาคมอาหารแช่แข็ งแห่ งประเทศไทย,
สมาคมแปรรูปอาหารไทย, สมาคมกุ้งแห่งประเทศไทย, สมาคมอุตสาหกรรมปลาทูน่าแห่งประเทศไทย, สมาคม
ประมงแห่งประเทศไทย, สมาคมประมงนอกน่านน้าไทย, สมาคมอาหารปลาและผลิตภัณฑ์ ลงนามให้สัญญาที่จะ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การประมงที่แก้ไขใหม่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติและทาให้ห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงไม่มี
ความเสี่ยงของวัตถุดิบที่ได้จากการทาประมงผิดกฎหมาย ไม่ให้มีในผลิตภัณฑ์หรือห่วงโซ่การผลิต รวมทั้งจะไม่ใช้
แรงงานเด็ก หรือมีการแสวงหาประโยชน์ที่ผิดกฎหมายจากแรงงานการค้ามนุษย์ บันทึกความร่วมมือ (MOU) นี้
เป็นกรอบความร่วมมือสาหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
สาหรับข้อสรุปการเปรียบเทียบข้อมูลและมาตรการที่สาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ก่อนปี 2558 และในปี 2558 ดูได้จากตารางการเปรียบเทียบในส่วนสุดท้ายของรายงานนี้
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บทนา
ด้วยตระหนักดีว่าปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้น
ร้ายแรง รัฐบาลไทยยังคงดาเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2558
นโยบาย “ขจัดการค้ามนุษ ย์อย่างไม่ป ระนีประนอม” (zero tolerance) และการที่รัฐบาลประกาศให้ ปัญหา
การค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติในปี 2557 ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมากในปีนี้
นับตั้งแต่ต้นปี 2558 รัฐบาลได้ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยเน้นที่
วัตถุประสงค์หลักทั้ง 9 ประการดังต่อไปนี้1
1. ปิดช่องว่างของตัวบทกฎหมายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และทาให้การดาเนินคดีค้ามนุษย์ล่าช้า
2. แก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์และการทุจริตคอรัปชั่น
3. เร่งรัดการดาเนินคดีค้ามนุษย์ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ให้มากขึ้น ได้แก่
การสอบสวน การดาเนินคดี การคุ้มครองผู้เสียหายและการป้องกัน เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดได้หากเป็นไปได้
5. ลดความเสี่ยงของการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทางานอยู่ใน
แผ่นดินใหญ่และบนเรือ รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ เช่น เด็ก คนไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยภูเขา
6. พัฒนาการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และพยานคดีค้ามนุษย์ในระหว่างกระบวนการดาเนินคดี
(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การคุ้มครอง”)
7. ทางานเชิงรุกให้มากขึ้น โดยร่ วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและใกล้ชิดในการแก้ปัญหาการ
แสวงหาประโยชน์จากเด็ก
8. ขยายความเป็นหุ้นส่วนในการทางานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ รวมถึง ประสานความร่วมมือและจัดทา
ข้อตกลงกับองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ จัดทาข้อตกลง
และจัดตั้งสถาบันในระดับ พหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประสานความร่วมมือที่เกี่ยวข้องในบทถัดไปของรายงาน)

1

วัตถุประสงค์เหล่านี้ จะกล่าวถึงในรายละเอียดในส่วน “นโยบาย” ของรายงานฉบับนี้ ยกเว้นที่กล่าวถึงในส่วนอื่นจะระบุเป็นกรณี
ไป
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9. สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในเรื่องการค้ามนุษย์ในหมู่เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับ รวมทั้งสาธารณะชน
(ดูรายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในบทถัดไปของรายงาน)
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ริเริ่มโครงการและการดาเนินงานหลายประการในการแก้ปัญหาการค้า
มนุษย์ โดยความก้าวหน้าที่สาคัญ ในปี 2558 มีดังต่อไปนี้
1. แก้ไขปรับปรุงคานิยามของคาศัพท์ทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ซึง่ เป็นอุปสรรคในการจาแนกว่ากรณีใดจัด
ว่าเป็นการค้ามนุษย์ และส่งผลให้การดาเนินคดีล่าช้า รัฐบาลยังผ่านพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
ซึ่งกาหนดมาตรการเฉพาะในการขจัดการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558 ซึง่ แก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งมีการแก้ไขคานิยามโดยเพิ่มคาว่า “สื่อลามก
อนาจารเด็ก” เข้ามาเป็นครั้งแรก และเพิ่มอีก 2 มาตรา เป็นความผิดฐานครอบครอง ผลิตและจาหน่ายสื่อ
ลามกเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และระบบการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการดาเนินคดีค้ามนุษย์
2. เร่งรัดและปฏิรูประบบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยลดทอนอุปสรรคด้านกฎหมาย การเงิน และ
การจัดการที่ทาให้แรงงานต่างด้าวไม่สามารถมาจดทะเบียนเพื่ออยู่ในประเทศไทยตามกฎหมายได้ ดังนั้น
จานวนประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์จึงลดลงอย่างมาก
3. เพิ่มความพยายามในการสืบสวนและการดาเนินคดีเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในแผ่นดินใหญ่และใน
ทะเลให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น โดยการใช้รูปแบบวิเคราะห์ข่าวกรองนาการปราบปราม (intelligence-led
enforcement model) และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
สืบสวนและดาเนินคดี
4. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์สาหรั บคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกระบวนการเพื่ออานวยความ
สะดวกให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถแยกกรณีการค้ามนุษย์ เพื่อใช้แรงงานออกจากคดีละเมิดกฎหมาย
แรงงานอื่น ๆ และสามารถระบุตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง
5. ออกกฎหมายและระเบียบที่เข้มงวดเพื่อป้องกันและลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการค้ามนุษย์และการทุจริตคอรัปชั่น
6. จัดตั้งหน่วยงานเชี่ยวชาญพิเศษในหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการคดีค้ามนุษย์
7. เพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อให้ผู้เสียหายและพยานสามารถพานักอยู่ในประเทศ
ไทยและให้ความร่วมมือในการสืบสวนและดาเนินคดี
8. จัดตั้งและดาเนินการระบบติดตามความก้าวหน้าของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทาระบบฐานข้อมูล
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
การค้ามนุษย์ และจัดทางานวิจัยที่จาเป็น เช่น การสารวจการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลสาหรับจัดทานโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง
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9. ส่งเสริมการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และขยาย
ความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม องค์การระห่างประเทศ และรัฐบาล
ประเทศอื่น เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และ
10. จัดการอบรมที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ และรณรงค์เพื่อสร้างกาลังแรงงานให้เป็นบุคลากรที่
มีทักษะและมีความตระหนักถึงอันตรายของการค้ามนุษย์
รายละเอียดของผลการดาเนินงานจะกล่าวถึงไว้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยเสาหลัก 5 ประการ (5 Ps) ได้แก่ การปรับปรุงนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน (Policy) การสืบสวน สอบสวนและดาเนินคดี
(prosecution) การป้องกัน (prevention) การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (protection)
และการประสานความร่วมมือ (partnership) หรือการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาคีที่มีประสบการณในระดับ
ปฏิบัติการทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
ในส่วนของนโยบาย ซึ่งเป็นหัวข้อต่อจากบทนี้ จะเป็นการปูพื้นฐานข้อมูลว่า ทาไม (เช่น ทาไมจึงมีการริเริ่มงาน
ด้านนี้) อะไร (เช่น ใช้มาตรการใดในการดาเนินงาน) และ อย่างไร (เช่น มาตรการดังกล่าวนาไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรมอย่างไรบ้าง) โดยจะมีการนาเสนอสถิติและข้อมูลตัวเลขเชิงเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นความก้าวหน้า
ของการดาเนินงาน รวมถึงส่วนที่ยังต้องดาเนินงานต่อเนื่อง ส่วนนโยบายจะเป็นกรอบระดับสูงสาหรับข้อมูลระดับ
ปฏิบัติการที่จะนาเสนอต่อไปภายใต้หัวข้อ การดาเนินคดี การป้องกัน การคุ้มครอง และการประสานความร่วมมือ
ต่อไปตามลาดับ
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ความก้าวหน้าและความสาเร็จ
1. ด้านนโยบายและการนาไปสู่การปฎิบัติ
(Policy and Implementation)
ในปี 2558 นโยบายใหม่ ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาลถูกนาไปขับเคลื่อน
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ในหัวข้อนี้ เป็นการนาเสนอนโยบายและมาตรการใน
การ
ขับเคลื่อนนโยบายที่สาคัญ โดยเรียงลาดับตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัต ถุประสงค์ที่ 1 : ปิด ช่องว่า งของตัวบทกฎหมายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดาเนิน งานป้องกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ และทาให้การดาเนินคดีค้ามนุษย์ล่าช้า
ภายใต้วัตถุประสงค์นี้ นายกรัฐมนตรี มีคาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 286/2558 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558 แต่งตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องด้านกระบวนการยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์ (คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ)
เพื่อแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ประกอบด้วยผู้ ชานาญการด้าน
กฎหมาย รวมถึงผู้พิพากษา อัยการ และผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ทางาน
ด้าน
กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่แก้ไขคานิยามตามกฎหมายที่ไม่ชัดเจนและเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน แก้ไขปรั บปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะนโยบายแก่นายกรัฐมนตรีเพื่อ เร่งรัดการ
ดาเนินคดีค้ามนุษย์จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้ดาเนินมาตรการตามวัตถุประสงค์ 3 มาตรการหลัก
ด้วยกัน ได้แก่
มาตรการที่ 1 : จัดทาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
คณะกรรมการเฉพาะกิ จแก้ ไขปั ญ หาข้ อขั ดข้ อ งด้ านกระบวนการยุ ติธ รรมในคดี ค้ ามนุษ ย์ ได้ส่ งมอบ
ข้อเสนอแนะและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ให้แก่นายกรัฐมนตรีในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
เพื่อเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินคดีค้ามนุษย์ และเพิ่มจานวนคดีที่พิพากษาเสร็จสิ้น อย่างโปร่งใส
ให้ ไ ด้ ภ ายในเวลาอั น สั้ น รวมทั้ ง เพิ่ มมาตรการคุ้ม ครองผู้ เ สียหายและพยานในระหว่า งการให้ การในชั้ นศาล
เมื่อร่ างกฎหมายฉบั บนี้ผ่าน (คาดว่าภายในปี 2559) จะช่วยให้กระบวนการยุติธรรมในคดีค้ามนุษ ย์ดาเนินไป
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. กาหนดให้วิธีพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ให้ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว
2. กาหนดให้ในการสืบพยานก่อนฟ้องคดี การไต่ส่วนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดี หากมีเหตุจาเป็นอันไม่
อาจนาพยานมาเบิกความในศาลได้ ศาลอาจอนุญาตให้พยานเบิกความนอกศาลทั้งที่อยู่ในประเทศหรื อต่างประเทศ
โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้
3. เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาอนุญาตประกันตัวผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ที่เป็นองค์การอาชญากรรม
ผู้ต้องหาที่มีอิทธิพลหรือเจ้าหน้าที่ หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยของพยาน มีการกาหนดมาตรการเพื่อป้อง กัน
การหลบหนีประกันของผู้ต้องหา รวมถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือ
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จากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาที่หลบหนีการประกันต้องโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปีและ/หรือปรับ
ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะถึงที่สุดหรือไม่ก็ตาม
4. ในกรณีที่ผู้ต้องหาหลบหนีไปในระหว่างต้องคาพิพาษาถึงที่สุดให้ลงโทษ แต่ไม่ได้ถูกจาคุก (เนื่องจาก
หลบหนีระหว่างการดาเนินคดี) และยื่นอุทธรณ์ ผู้ต้องหาจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่ศาลด้วยต้นเอง มิเช่นนั้น ศาลจะ
ไม่รับพิจารณา
5. ในกรณีที่คดีเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ ศาลอาจพิจารณาใช้วิธีการดาเนินคดีลับหลังจาเลย (trial in
absentia)
6. ในกรณีที่พนักงานอัยการไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล ผู้เสียหายสามารถยื่นอุทธรณ์ด้วยตัวเอง แม้ว่าในคดี
ประเภทอื่นไม่สามารถกระทาเช่นนี้ได้
7. ในกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคาพิพากษายกฟ้อง ผู้เสียหายสามารถยื่นอุทธรณ์ภายในกาหนด 1 เดือน มิเช่นนั้น
คาพิพากษาของศาลชั้นต้นถือว่าเป็นอันยุติ
8. เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ผู้ที่เกี่ยวทุกฝ่ายสามารถยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา และกาหนดให้ศาลฎีกา
รับฎีกาโดยวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 1 :
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
และเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศใช้
ได้ภายในปี 2559
มาตรการที่ 2 : แก้ไขปัญหากรณีที่ผู้ต้องหาบางรายสามารถหลบหนีประกัน
เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ถูกกล่าวหาในคดีค้ามนุษย์สามารถหลบหนีประกันได้ ส่งผลให้การพิจารณาคดีค้ามนุษย์
ไม่สามารถพิพากษาจนถึงที่สุด ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ซึ่งกล่าวถึงไว้ในมาตรการที่ 1 จะเพิ่มความเข้มงวด
ในการพิจารณาอนุญาตประกันตัวผู้ต้องหาคดีค้ามนุษ ย์ที่ มีความเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับ เครือข่าย/องค์กร/
กลุ่มอาชญากรรมหรือเป็นผู้ที่มีอิทธิพล หรือเป็นเจ้าหน้าที่ ศาลยังให้ความสาคัญต่อความปลอดภัยของผู้เสียหาย
พยานและหลักฐานเป็นลาดับต้น และหากจาเป็นศาลต้องรับฟังมุมมองของผู้เสียหายในการตัดสินใจเรื่องนี้ด้วย
หากมีการอนุญาตให้ประกันตัว ศาลอาจกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนีประกันของผู้ต้องหา
รวมถึง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราว ในกรณีที่ผู้ต้องหาหลบหนีในระหว่างถูกดาเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล มิให้ นับระยะเวลา
ที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจาเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยังเป็นกฎหมายฉบับ
แรกที่ ล งโทษผู้ ต้อ งหาที่ ห นี ป ระกั น โดยมี โ ทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น 5 ปี แ ละ/หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น 100,000 บาท ไม่ ว่ า
การพิจารณาคดีจะถึงที่สุดหรือไม่ก็ตาม
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 2 :
ในปี 2558 หลั งจากพิ จ ารณาสิ ท ธิ ข องผู้ ต้อ งหาตามรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื่น ๆ ที่ เ กี่ยวข้ อ งแล้ ว
มีผู้ต้องหาจานวน 168 รายที่ยื่นคาร้องขอประกันตัว ไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้ประกันตัวเพราะเกรงว่าผู้ต้องหา
อาจแทรกแซงการดาเนินคดี (โดยเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้เสียหาย/พยาน) โดยที่ศาลอนุญาตให้
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ปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวจานวน 142 ราย ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์จะช่วยให้มาตรฐานใน
การอนุ ญาตปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาคดีค้ามนุษ ย์มีความชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กาหนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราวได้ เพื่อป้ องกันการหลบหนีหรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระ
ของเจ้าหน้าที่จากการที่สามารถปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวระหว่างรอการพิจารณาคดีเป็นจานวนมากขึ้น แต่ก็ยังสามารถ
ติดตามตัวผู้ต้องหาได้อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีการหลบหนี
คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ยังได้พิจารณากฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ เพื่อสามารถใช้เงินจากกองทุน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้ค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ประชาชนผู้แจ้งเหตุค้ามนุษย์
ซึ่งรวมถึงบุคคลที่รายงานกรณีที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ และ/หรือให้หลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะนาไปสู่
การจับกุมผู้ต้องหา และบุคคลที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ที่หลบหนีประกันจนสามารถ
จับกุมตัวกลับมาได้อีกครั้ง นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม (ยต.) และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดาเนินการเพื่อให้สามารถให้ ค่าตอบแทนเพื่อเป็น แรงจูงใจแก่ผู้แจ้งเหตุได้ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2559 รัฐบาลยังมีแผนว่า ในอนาคตจะใช้งบประมาณจากกองทุนยุติธรรม ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มาจัดสรรเป็นเงินรางวัลให้แก่ผู้ที่ให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ใน
การจับกุมตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีอาญาทุกประเภทซึ่งไม่ใช่เฉพาะคดีค้ามนุษย์เท่านั้น
มาตรการที่ 3 : จัดทาคานิยามในกฎหมายให้ชัดเจน เพื่อขจัดอุปสรรคในการนาไปบังคับใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่านมา คานิยามตามกฎหมายหลายฉบับที่ไม่สอดคล้องกันเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินว่าคดีใดถือเป็น
คดีค้ามนุษย์ และทาให้การบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองผู้เสียหายมีความยากลาบากในหลายแง่มุม เนื่องจาก
แรงงานอพยพในประเทศไทยประสบปัญหาถูกใช้แรงงานเพื่อขัดหนี้และแรงงานบังคับในหลายรูปแบบ ซึ่ง ยังมี
ความไม่ชัดเจนว่าเป็นการค้ามนุษย์หรือการแสวงหาประโยชน์ด้านการใช้แรงงาน จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันว่าอะไรคือ “การแสวงหาประโยชน์ ” (exploitation) แรงงานขัดหนี้ (debt bondage)
แรงงานบั งคับ (forced labor) การใช้แรงงานเด็ก (exploitation of child labor) และ/หรื อ สภาพแวดล้อมการทางาน
ที่เป็นอันตราย (dangerous working environment) ดังนั้น เพื่อให้ได้คานิยามที่ตรงกัน ต้องมีแนวทางในระดับ
นโยบายที่ชัดเจนและความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องนาคานิยามที่มีอยู่ภายใต้
กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศมาร่วมพิจารณา นอกจากนี้ ยังต้องแก้ไขกฎหมายและกฎกกระทรวง
บางฉบับ พร้อมทั้งออกกฎหมายฉบับใหม่ด้วย
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 3 :
ความก้าวหน้าภายใต้มาตรการที่ 3 มีดงั ต่อไปนี้
1. มีการจัดทาคานิยามของ “แรงงานบังคับ (forced labor) และแรงงานขัดหนี้ (debt bondage)
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 กระทรวงแรงงานจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน
จัดทาคานิยามของแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุ มจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน
(ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย) องค์กรพัฒนาเอกชน (ได้แก่ มูลนิธิพิทักษ์สตรี
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ศูนย์ผู้อภิบาลทางทะเล (Stella Maris) องค์กรพัฒนาการคุ้มครองเด็ก (FACE) และสานักงานกฎหมายเอส.อาร์ )
ผู้แทนจาก UNACT และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่ประชุมมีการหยิบยกตัวชี้วัดแรงงานบังคับของ
ILO อนุสัญญาเสริ มของสหประชาชาติว่าด้วยการเลิกการใช้ทาส การค้าทาสและสถาบัน และแนวปฏิบัติที่คล้ายกับ
การใช้ทาส (Supplementary Convention on the Abolition of Slavery 1956) และการศึ กษาเปรี ยบเทียบกฎหมาย
ค้ามนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์มาร่วมพิจารณา ในที่สุด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคานิยาม
ต่อไปนี้
 แรงงานบังคับ (forced labor) หมายถึง งานหรือบริการทุกชนิด ซึ่งบีบบังคับเอาจากบุคคลใดๆ
ด้วยการขู่ และบุคคลดังกล่าวนั้นมิได้เต็มใจหรือสมัครใจทาเอง
 แรงงานขัดหนี้ (bonded labor) หมายถึง การใช้แรงงานของบุคคลหนึ่ง โดยใช้หนี้สินเป็นวิธีการ
บังคับให้บุคคลนั้นทางาน ซึ่งจานวนหนี้สินดังกล่าวเป็นจานวนที่ไม่เป็นธรรม โดยเป็นจานวนเงินที่ไม่ แน่ชัด หรือมี
ระยะเวลาหรือวิธีการชดใช้หนี้สินที่ไม่ชัดเจน
2. เสนอให้มีบทบัญญัติที่ระบุว่าการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายว่าเป็นการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้แก้ไขพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อกาหนดให้การใช้
แรงงานเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีในงานอันตราย หรือในสภาพการทางานที่เลวร้ายและอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย
และจิตใจของเด็ก รวมถึงการทางานในเรือประมงและในอุตสาหกรรมประมง เป็นการค้ามนุษย์
บทบัญญัติดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถคัดแยกผู้เสียหายจากการใช้แรงงานเด็กได้ง่ายขึ้น
และช่วยให้ เจ้าหน้าที่สามารถบั งคับใช้กฎหมายในกรณีที่ตัดสินได้ยาก คาดว่ าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษ ย์ ที่มีการแก้ไขนิยามการค้ามนุษ ย์ดังกล่าวนี้ จะผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติภายในปี 25592
ความก้าวหน้าในด้านการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายด้านอื่น ๆ ในปี 2558 มีดังต่อไปนี้
มาตรการที่ 4 : ผ่านพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อปราบปรามการทาประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (IUU) และการค้ามนุษย์ในภาคประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
พระราชกาหนดฉบับนี้3 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นการปรับปรุงกรอบกฎหมายที่
ใช้ควบคุมการประมงของไทยให้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพขึ้น วัตถุประสงค์หนึ่งของพระราชกาหนดฉบับนี้ คือ
ขจัดการใช้แรงงานบั งคับ ทุกรูป แบบ และปรับปรุงสวัสดิการและสภาพการทางานของลูกจ้างในอุตสาหกรรม
ภาคประมงทั้งบนฝั่งและในทะเล
กฎหมายกาหนดระเบียบใหม่เพื่อควบคุมเรือประมง และให้ อานาจเจ้าหน้าที่ในการตรวจการใช้แรงงาน
บนเรื อ เพื่อสืบ สวนและดาเนินคดี เรื อที่ต้องสงสัยว่าจะมีการทาผิดกฎหมายได้ อย่างทันท่วงที มีการเพิ่ม โทษ
ผูก้ ระทาผิดกฎหมายให้หนักขึ้น ตัวอย่างเช่น เจ้าของเรือประมงที่จ้างลูกจ้างโดยที่ไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 800,000 บาท (22,437 เหรียญสหรัฐฯ) ต่อลูกจ้างหรือคนงานที่มีการจ้างงานโดยผิด

2
3

สาหรับงานด้านนี้ รัฐบาลไทยได้รับฟังข้อคิดเห็นจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศ
โปรดดูรายละเอียดของพระราชกาหนดฉบับนี้ในภาคผนวก 1
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กฎหมายหนึ่งคน ซึ่งนับว่าสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับกฎหมายฉบับเก่าที่มีโทษปรับสูงสุดเพียง 100,000 บาท (2,700
เหรียญสหรัฐฯ) ต่อผู้กระทาผิดหนึ่งคน ไม่ว่าจะจ้างลูกจ้างผิดกฎหมายกี่คนก็ตาม
กฎหมายยังเพิ่มโทษผู้ประกอบการโรงงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือจ้างคนต่างด้าว
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีโ ทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ 200,000 - 2,000,000 บาท (5,609 - 56,091
เหรี ยญสหรั ฐ ฯ) หรื อทั้ง จาทั้ งปรั บ รวมทั้งปรับอี กวันละ 100,000 - 500,000 บาท (2,805 - 14,023 เหรียญ
สหรัฐฯ) ตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย สาหรับโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้าจ้างลูกจ้างโดย
ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือจ้างคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย มีโทษต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 800,000 บาท (22,437 เหรียญสหรัฐฯ) ต่อลูกจ้างหรือคนงานที่มีการจ้างงานโดยผิดกฎหมาย
หนึ่งคน
นอกจากนี้ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการจ้างลูกจ้างหรือคนงานที่ผิดกฎหมายมากกว่า 5
คน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานอธิบดีกรมประมงโดยทันที เพื่อแจ้งปลัดกระทรวงอุต สาหกรรมให้สั่งปิดโรงงาน
และยึดใบอนุญาตประกอบการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
แผนภูมิต่อไปนี้ สรุปให้เห็นว่าพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 สามารถช่วยป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ในภาคประมงได้อย่างไร
แผนภูมิที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมงตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า –
ออก
 เรื อ ประมงพาณิ ช ย์ ทุ ก ล า
ต้องผ่านการตรวจของศูนย์
 เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจเอกสาร
ต่อไปนี้ สั ญญาจ้ างงาน รายชื่ อ
คนเรื อ บัตรประชาชน (สาหรั บ
แรงงานต่างด้าว) และรับรองว่า
เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย
 หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ต้องถูกควบคุมตัวไว้ที่ท่าเรือ

การติดตามและตรวจเรือประมง
ในทะเล
 เรื อ ประมงพาณิ ช ย์ ข นาด
ใหญ่กว่า 30 ตันกรอสต้องติดตั้ง
ระบบกาหนดพิกัดผ่านดาวเทียม
(VMS) ทุกลา
 ใ ห้ มี ผู้ สั ง เ ก ต ก า ร ณ์ บ น
เรื อ ประมงไทยทุ ก ล าที่ อ ยู่ น อก
น่านนาไทย
 บทลงโทษสาหรับนายจ้างที่
จ้า งลูก จ้ า งที่ ไ ม่มี ใ บอนุ ญ าตตาม
กฎหมาย คือ ปรับไม่เกิน 800,000
บาท และเพิก ถอนใบอนุญาตท า
การประมง

โรงงานแปรรูปอาหารทะเล
 บทลงโทษสาหรับนายจ้างที่จ้า ง
ลู ก จ้ า งที่ ผิ ด กฎหมาย รวมถึ ง คนต่ า ง
ด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมาย คือ
ปรั บ ไม่ เ กิ น 800,000 บาท หากมี
ลู ก จ้ างน้ อยกว่ า 5 ค น ต้ อ ง หยุ ด
ดาเนินการ 10-30 วัน หากมีลูกจ้างเกิน
5 คนต้องปิดโรงงาน
 หากฝ่ าฝื นกฎหมายคุ้ มครอง
แรงงาน จ าคุ ก ไม่ เ กิ น 2 ปี และ/หรื อ
ปรับ 200,000 - 2,000,000 บาท รวมทั้ง
ปรับ อีกวันละ 100,000 - 500,000 บาท
ตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืน

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 4 :
กฎหมายฉบั บ นี้ ช่ ว ยให้ ก ารตรวจเรื อ ประมงและโรงงานแปรรู ป สั ตว์ น้ า รวมทั้ ง สถานประกอบการ
ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายยังกาหนดให้ เรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่กว่า 30 ตัน

15
กรอสต้องติดตั้งระบบการตรวจเรือประมงอิเล็กทรอนิคโดยใช้ระบบกาหนดพิ กัดผ่านดาวเทียม (VMS) ทุกลา และ
ต้องผ่านการตรวจจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port-In/Port Out Center) อย่างละเอียด ทาให้ประเทศ
ไทยมีกลไกควบคุมดูแลเรือประมงที่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมมาก และช่วยให้รัฐบาลสามารถติดตามเรือประมงทุกลาได้
ตลอดเวลาและสามารถดาเนินการใดๆ ได้ทันท่วงทีหากจาเป็น
สืบเนื่องจากพระราชกาหนดฉบับใหม่นี้ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
ที่ได้รับจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนได้ปฏิบัติการตรวจ
เรื อประมงไทยเป็ นจานวนถึงร้ อยละ 92 ของเรือประมงในเขตประเทศไทยทั้งหมด (หรือ 39,129 ลาจาก 42,512 ลา)
นอกจากการตรวจเรือของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก (PIPO) แล้ว เรือประมงที่อยู่ในน่านน้าไทยยังได้รับการตรวจ
ระหว่างที่อยู่ในทะเลโดยทีมสหวิชาชีพทีน่ าโดยศปมผ. โดยระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 - 13 มกราคม 2559 (ทันที
หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชกาหนด) ศปมผ. ทาการตรวจเรือประมงจานวน 507 ลาในเขตน่านน้าไทย
(นับเป็นร้อยละ 215 เมื่อเทียบกับเป้าหมายของศปมผ. ที่กาหนดไว้ ในแผนบริหารจัดการประมงทะเลไทย พ.ศ.
2558 – 2562 ภายใต้การประสานงานของกรมประมง ว่าจะตรวจเรือประมง 220 ลา) นอกจากนี้ ระหว่างวันที่
23 พฤศจิกายน 2558 – 10 มกราคม 2559 ทีมสหวิชาชีพนาโดย ศปมผ. ได้ทาการตรวจเรือจานวน 50 ลาจาก
76 ลา (หรือร้อยละ 66) ของเรือประมงที่ติดธงไทยทั้งหมดที่ทาการประมงในมหาสมุทรอินเดีย นอกน่านน้าไทย4
ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า ความพยายามในการตรวจเรือประมงที่กระทาผิดกฎหมายดาเนินไปอย่างเข้มข้นนับตั้งแต่
พระราชกาหนดฉบับนี้ประกาศใช้ การตรวจเรือที่ผ่านมา ได้นาไปสู่การดาเนินคดีค้ามนุษย์ 2 คดี และพบการฝ่าฝืน
กฎหมายและคาสั่งฉบับอื่น ๆ อีกหลายกรณี การทาผิดกฎหมายของเรือประมงไทย สรุปได้ในตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้

4.
5.
4

เสร็จสิน้

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456
พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481
พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมง
ไทย พ.ศ. 2482
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
ประมวลกฎหมายอาญาพ.ศ. 2498

ศาล

1.
2.
3.

อัยการ

ฐานความผิด

ตารวจ

ที่

จานวนทั้งหมด

ตารางที่ 1 : การทาความผิดที่พบระหว่างการตรวจเรือประมงในน่านน้าไทยระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 –
มกราคม 25595
ความคืบหน้าของคดี
หมายเหตุ

33
20
39

16
7
38

1
2
1

-

16
11
-

4
2

4
2

-

-

-

เรือประมงที่เหลืออีก 26 ลาจะถูกตรวจหลังจากที่เดินทางกลับเข้าสู่น่านน้าไทย ในเรื่องนี้ อธิบดีกรมประมงได้ออกคาสั่งให้เรือประมงที่ทาการประมง
นอกน่านน้าไทยทุกลา ที่ยังไม่เคยรายงานตัวกับศูนย์ควบคุมเรือเข้า – ออก ให้เดินทางกลับประเทศไทยภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 หากไม่ปฏิบัติ
ตาม มีโทษปรับ 2,000,000 บาท (ประมาณ 51,000 ยูโร) (มาตรา 152).
5 ข้อมูลรวบรวมโดย ศปมผ.
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อัยการ

ศาล

80
6
4

44
6
-

4

2

9. พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
24 19
10. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558 เรื่อง 79 78
การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม
11. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456
33 16
12. คาสั่งหั วหน้าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติที่ 24/2558 124 124
เรื่องการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม
13. ประกาศศปมผ. ฉบับที่ 15/2558
3 3
14. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
63 62
15. พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
43 43

5
-

-

36
- พนั ก งานอั ย การ
ไม่ส่งฟ้อง 2 คดี
1

1
-

-

16
-

-

-

1
-

ที่

ฐานความผิด

6.
7.
8.

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

เสร็จสิ้น

ตารวจ

หมายเหตุ

จานวนทั้งหมด

ความคืบหน้าของคดี

ตัว อย่ างของการทาผิดกฎหมาย ได้แ ก่ ไม่ มีใ บอนุญ าตทาการประมงนอกน่ านน้าไทย หรื อใบอนุญ าต
หมดอายุ ไม่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจับสัตว์น้าในสมุดบันทึกการทาประมง (logbook) มีการจ้างคนต่างด้าวที่ไม่มี
ใบอนุญาตทางาน และไม่มีสัญญาจ้างงานที่ถูกต้องในเรือประมง โดยมีการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมายกับ
เจ้าของเรือที่กระทาผิด
ส่วนความก้าวหน้าของการตรวจเรือประมงนอกน่านน้าไทย สรุปไว้ในตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 : ความคืบหน้าของการตรวจเรือประมงและคนเรือนอกน่านน้าไท ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 10 มกราคม 25596
ประเภท
การตรวจ
การตรวจ
เรือประมง

จานวน
ที่ตรวจ
50 ลา

การตรวจคนเรือ

996 คน

จานวนที่ทา
รายละเอียดของความผิด
ผิดกฎหมาย
24 ลา
 เรือที่ทาผิดกฎหมาย 34 ลา
ผิด พรบ. เรือไทย พ.ศ. 2481 24 ลา
 ผิด พรก.การประมง พ.ศ. 2558 6 ลา
 ผิดกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ในงานประมงทะเล
494 คน  แรงงานต่างด้าวทุกคนผ่าน
กระบวนการจดทะเบี ยนและได้ รั บ
การยกเว้นไม่ต้องส่งกลับ
 ไม่มีกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการค้า
มนุษย์หรือการใช้แรงงานเด็กบนเรือ

ความคืบหน้า
 กรมเจ้าท่าปรับทุกกรณี
 ถูกตัดสินดาเนินคดี
ภายใต้ศาลไทย 6 คดี
 ทุกกรณีได้รับคาสั่งให้
นายจ้างแก้ไขปัญหา
 แรงงานทุกคนได้รับการ
ต ร ว จ สุ ข ภ า พ แ ล ะ จ ด
ทะเบียน

พระราชกาหนดฉบับนี้ยังทาให้มีเรือที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและเรือที่ ไม่พบร่องรอยจานวน 8,024 ลาถูกถอน
ใบอนุญาตการทาประมงในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทาให้เรือประมงดังกล่าวไม่สามารถทาการประมงต่อไปได้
จึงช่วยลดความเสี่ยงที่เรือประมงเหล่านี้จะมีการใช้แรงงานทาสบนเรือ
นอกจากนี้ จากการดาเนินงานที่เข้มงวดของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก เรือประมงที่มีเอกสาร
ประจาตัวคนเรือไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากท่า จนถึงปัจจุบัน นี้ เรือประมงจานวน 5,609 ลาที่มีขนาด
ใหญ่กว่า 30 ตันกรอส ได้รับการรายงานผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ซึ่งนับเป็นร้อยละ 85 ของเรือประมง
ทั้งหมดซึ่งมีอยู่ 7,188 ลา หมายความว่า ในปัจจุบัน ไม่เฉพาะแต่เรือประมงที่ผิดกฎหมาย แต่เรือประมงที่มีเอกสาร
ไม่ถูกต้องและมีกิจกรรมที่น่าสงสัย ก็จะถูกควบคุมป้องกันไม่ให้กระทาผิด
ในด้านการตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้าเบื้องต้น ศปมผ. ได้ จัดตั้งทีมสหวิชาชีพจานวน 25 ทีม ทาการตรวจ
สถานประกอบการทั้ ง หมด 150 แห่ ง โดยพบว่ า มี ส ถานประกอบการ 3 แห่ ง ถู ก สั่ ง ให้ ห ยุ ด ด าเนิ น การตาม
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และสถานประกอบการอีก 12 แห่งถูกสั่งให้หยุดดาเนินการตาม พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. 2535
นอกจากนี้ ศปมผ. ยังอยู่ในระหว่างร่างกรอบการดาเนินงานโครงการระบบสาเนาสติกเกอร์ (QR Code
Project) ซึ่งได้รับการอนุมัติในหลักการแล้วจากคณะรัฐมนตรี และได้รับการจัดสรรงบประมาณ 11.9 ล้านบาท
(330,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ) เพื่ อ ติ ดตั้ ง ซอฟท์ แ วร์ ส าหรั บ สแกนลายนิ้ ว มื อ ของลู ก เรื อ ประมง รวมทั้ ง โค้ ด ของ
เรือประมง ซึ่งจะช่วยให้ศปมผ. สามารถติดตามและดาเนินการตรวจเรือประมงในทะเลได้ เพื่อเป็นหลักประกันว่า
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เรือทุกลาเข้าออกตรงตามกาหนดเวลาที่แจ้งไว้ และคนงานทุกคนที่ขึ้นเรือได้กลับเข้าฝั่งพร้อมกับ เรือ สาหรับ
ผลลัพธ์ของการดาเนินงานของ ศปมผ. โปรดดูในวัตถุประสงค์ที่ 4 มาตรการที่ 5
มาตรการที่ 5: ปิดช่องว่างของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยการแก้ไขและผ่าน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายฉบับใหม่นี้ให้อานาจแก่พนั กงานเจ้าหน้าที่ในการปิดสถานประกอบกิจการ โรงงาน อาคาร หรือ
สั่งห้ามใช้เรือ และยานพาหนะเป็นการชั่วคราวหากพบหลักฐานว่ามีการกระทาผิดค้ามนุษย์ และเพิ่มโทษจาคุกเป็น
8 - 20 ปีในกรณีที่ทาให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัส และโทษจาคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต ในกรณีที่ทาให้
ผู้เสียหายถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ ยังเพิ่มค่าปรับจาก 80,000-200,000 บาทเป็นไม่เกิน 400,000 บาท
พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้ยังให้หลักประกันความปลอดภัยแก่ผู้แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่ที่จับกุม
ผู้ต้องสงสัยว่าจะไม่ถูกดาเนินคดีหากภายหลังปรากฏว่า ไม่ใช่การค้ามนุษย์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ ประชาชนใน
การแจ้งเหตุและให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการบังคับใช้กฎหมาย
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 5:
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28
เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมีระเบียบที่ออกมาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อีก 2 ฉบับ
ได้แก่ ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 19 และ 25 ธันวาคม 2558 เกี่ยวกับมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
ประกาศทั้ ง สองฉบั บ นี้ จ ะช่ ว ยให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติป้ อ งกั นและปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
พ.ศ. 2551 และพระราชบั ญญัติป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษ ย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีประสิทธิภ าพ
มากขึ้น โดยจัดทามาตรการและเกณฑ์สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อกาหนดให้เจ้าของสถานประกอบการหรือ
ผู้ดาเนินกิจการโรงงาน สถานบันเทิง เกสต์เฮาส์ โรงแรม เรือประมง และยานพาหนะต้องตรวจตราอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าลูกจ้างของตนไม่ได้ถูกบังคับใช้แรงงานหรือการล่วงละเมิดใด ๆ ที่เป็นการค้ามนุษย์ กฎหมายยังกาหนด
ให้นายจ้างต้องจัดการฝึกอบรมให้ลูกจ้างทุกราย เพื่อให้ความรู้เรื่องเกี่ ยวกับการค้ามนุษย์และสิทธิที่ ผู้เสียหาย
การค้ามนุษย์พึงมีพึงได้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ นายจ้างยังต้องรายงานกรณีที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการค้ามนุษย์
ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อว่ามีการค้ามนุษย์ เกิดขึ้น เจ้าของหรือผู้ประกอบการ
มีหน้าที่ที่จะต้องอานวยความสะดวกให้พ นักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานประกอบการของตน เรือ และ/หรือ
ยานพาหนะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายค้ามนุษย์
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัด การ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ จนถึงปัจจุบัน ได้จัดการอบรมไปแล้ว 5 ครั้ง โดยได้เสริมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ 400 คน พม.ยังได้แจกจ่ายแผ่นพับเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ที่จัดพิมพ์ใน 5 ภาษาเพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ ยวกับ กฎหมายฉบั บ ใหม่ ให้ กับ กลุ่ มเป้ า หมายแรงงานต่า งด้ าว รวมทั้ง ยัง มีก ารแจกจ่ ายการ์ดขนาดเล็ กที่ มี
ข้อมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับตัวชี้วัดหลักของการค้ามนุษย์และข้อมูลเกี่ยวกับสายด่วนและช่องทางอื่น ๆ สาหรับขอความ
ช่วยเหลือออกไปทั่วประเทศ
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มาตรการที่ 6 : แก้ไขพระราชบัญญัติคนขอทาน พ.ศ. 2484
การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการคุ้มครองและลดความเสี่ยงของกลุ่มที่เสี่ยงต่อการตก
เป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์ รายละเอียดเพิ่มเติมของกฎหมายฉบับนี้ โปรดดูในหัวข้อ “การป้องกัน”
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 6:
ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาครั้งแรกของสภานิติบัญญั ติแห่งชาติในวันที่ 4 มกราคม 2559 และ
คาดว่าจะผ่านการพิจารณาและประกาศใช้ภายในปี 2559
มาตรการที่ 7 : ผ่านพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการครอบครองสื่อลามก
อนาจารเด็ก
องค์กรภาคประชาสังคมได้รณรงค์ให้มีการผ่านกฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกเด็กมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และ
จากการหารือร่วมกันกลับกลุ่มองค์กรดังกล่าว รัฐบาลเล็งเห็นถึงความจาเป็นของการมีบทบัญญัติทางกฎหมาย เพื่อ
รับมือกับความเสี่ยงของเด็กในการถูกใช้ในสื่อลามกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นทั่ว
โลก
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการครอบครองสื่อลามก
อนาจารเด็ก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 จะช่วยเพิ่มการคุ้มครองเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีให้มากขึ้น
กฎหมายกาหนดคานิยามของ “สื่อลามกอนาจารเด็ก ” ว่าคือ “วัตถุห รือสิ่งที่แสดงให้ รู้หรือเห็นถึงการกระทา
ทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย
รู ป ถ่ า ย ภาพยนตร์ แถบบั นทึ ก เสี ย ง แถบบั นทึ ก ภาพ หรื อ รู ป แบบอื่นใดในลั ก ษณะท านองเดี ยวกั น และให้
หมายความรวมถึง วัตถุ ห รื อสิ่ งต่ างๆ ข้า งต้นที่จั ดเก็บ ในระบบคอมพิว เตอร์ ห รื อในอุ ปกรณ์อิ เล็ กทรอนิก ส์อื่ น
ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ ” การครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อ แสวงหาประโยชน์ในทางเพศ
สาหรับตนเองหรือผู้อื่นถือเป็นความผิด รวมทั้งการค้า การแจกจ่าย การนาเข้าในราชอาณาจักรหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร หรือทาให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก ถือเป็นความผิดเช่นกัน
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 7:
แม้ว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ก็มีการดาเนินคดีเกี่ยวกับสื่อลามกเด็ก
จานวน 2 คีดภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ 7 โดยทั้งสองคดี เป็นความผิดเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ คดีแรก (794/2558) ได้มีการส่งสานวนคดีสั่งฟ้องให้แก่อัยการ คดีที่สอง (11/2559) มี
การจับกุมผู้ต้องหาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 และอยู่ในระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ
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มาตรการที่ 8 : ผ่านพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
เนื่องจากเครือข่ายค้ามนุษย์มักมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการฟอกเงิน พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25588 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ช่วยกาหนดขอบเขตของนิยามใน
กฎหมายให้ชัดเจนขึ้น 9 และเพิ่มเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อให้สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ปปง.) นาไปใช้ปราบปรามการทางานขององค์กรค้ามนุษย์
ปปง. เป็นหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ในการยึดทรัพย์ที่ได้จากการทาความผิดมูลฐาน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม พ.ร.บ. ฉบับใหม่ยังเพิ่มอานาจให้ ปปง. สามารถใช้มาตรการทางอาญาและกระบวนการ
ทางแพ่งในการยึดทรัพย์สิ นของบุคคลใดที่ได้รับ ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ได้มาจากการทา
ความผิดมูลฐานของการฟอกเงินภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งของมูลข่าวกรองเกี่ยวกับความเชื่อมโยง
ของเครื อ ข่า ยอาชญากรรม ที่จ ะน าไปสู่ก ารบัง คับ ใช้ กฎหมายรู ปแบบวิเคราะห์ ข่า วกรองนาการปราบปราม
(intelligence-led approach) 10 พ.ร.บ. ฉบั บ ใหม่ ยั ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ท รงพลั ง ส าหรั บ รั ฐ บาลในการขั ด ขวาง
ปฏิบัติการทางการเงินของเครือข่ายค้ามนุษย์
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 8:
ในปี 2558 สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ทาการสืบสวนคดีที่มีความผิดมูลฐาน
เรื่องการค้ามนุษย์รวมทั้งหมด 40 คดี ซึ่งมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจานวนนี้ มีคดียังอยู่ในขั้นตอน
การรวบรวมพยานหลั ก ฐาน 25 คดี อยู่ ใ นขั้ นตอนการตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น 11 คดี ส่ ว นคดี ที่ เ หลื อ ต้ อ งยุ ติล ง
เนื่องจากไม่สามารถติดตามทรัพย์สินได้ แต่กม็ ีการบันทึกข้อมูลข่าวกรองไว้สาหรับคดีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ปปง. ยังมีบทบาทสาคัญในการสืบสวนคดีเกี่ยวกับผู้อพยพชาวโรฮีนจา โดยใช้มาตรการทางแพ่งดาเนินการยึด
ทรัพย์มูลค่า 210 ล้านบาท (5.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา รวมถึงเงินสด บัญชี
ธนาคาร สถานประกอบการเชิงพาณิชย์และอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินดังกล่าวนี้ทาการยึดมาจากสมาชิกเครือข่าย
อาชญากรรมหลายเครื อข่ายที่มีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐด้วย คดีค้ามนุษ ย์
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ซึ่งกาลังพิจารณายึดทรัพย์ เพิ่ม ข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับการโอนเงิน
ของผู้ต้องหาที่รวบรวมได้จะใช้เป็นหลักฐานในการดาเนินคดีอาญาเพื่อพิจารณาลงโทษตามความผิดฐานค้ามนุษย์
การฟอกเงิน และการทาความผิดข้ามพรมแดน ส่งผลให้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาจานวน 79 ราย
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นิยามของ “ความผิดมูลฐาน” ภายใต้กฎหมายนี้ประกอบด้วย 1) ความผิดฐานค้ามนุษย์ตามที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ. การป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ 2) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เกีย่ วกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพื่อสนองความใคร่
ของผู้อื่น หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระทาเพือ่ หากาไร หรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต ซื้อ จาหน่าย
หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น 3) ความผิดภายใต้พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือชักพาไป
เพื่อให้บุคคลนั้นกระทาการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแลหรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรื อสถานการค้า
ประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทาการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี
9 อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานภายใต้พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินไว้อยูแ่ ล้ว
10 โปรดดูรายละเอียดภายใต้หวั ข้อ “การดาเนินคดี”
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วัตถุประสงค์ที่ 2 : แก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์และการทุจริตคอรัปชั่น
มาตรการที่ 1 : ลงโทษทางอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
จนถึงปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาผิดการค้ามนุษย์ ถูกดาเนินการ
ทั้งทางวินัยและอาญาจานวน 29 คน นอกจากนี้ ยังมีการดาเนินคดีกับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลใน
ความผิดฐานค้ามนุษย์ และศาลจังหวัดสงขลาได้มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ลงโทษจาคุก 22 ปี 6 เดือน
และให้ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ ผู้เสียหายค้ามนุษ ย์ ชาวโรฮีนจา เป็นจานวนเงินถึง 126,900 บาท (3,494 เหรียญ
สหรัฐฯ) ในความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และความผิดอาญาเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและ
เสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตาม พ.ร.บ. คนเข้าเมือง คดีนี้ใช้เวลาในการดาเนินคดีในชั้นศาลเป็น
เวลา 4 เดือน11
มาตรการที่ 2 : กาหนดมาตรการทางการบริหารที่เข้มงวดขึ้นเพื่อ แก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการค้ามนุษย์และการทุจริต
รัฐบาลตระหนักดีว่า ที่ผ่านมา กลไกตรวจสอบภายในยังมีไม่ เพียงพอที่จะหยุดยั้งไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจ
เครือข่าย และตาแหน่งหน้าที่ในการปกป้องตนเองและผู้อื่นที่กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ ทาให้มักนาไปสู่การใช้
อานาจในทางที่ไม่ชอบ การทุจริต และการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวของกับกระบวนการค้ามนุษย์ ดังนั้น เพื่อ เป็นการหนุน
เสริมมาตรการทางอาญาที่มีการดาเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐที่ประพฤติมิชอบในคดีค้ามนุษย์ที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้เห็น
ว่า นโยบาย “ไม่ ป ระนี ป ระนอมกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ ” ได้ รั บ การน าไปปฏิ บั ติ จริ ง และผู้ ที่ ฝ่า ฝื น ต้ อ งได้ รั บ โทษ 12
นายกรัฐมนตรีจึงได้ส่งสัญญาณไปยังเจ้าหน้าที่รัฐด้วยการออกระเบียบใหม่ เรียกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558” รัฐบาลยังได้
ออกคาสั่งอีกฉบับให้มีการแก้ปัญหาการคอรัปชั่นและประพฤติมิชอบของข้าราชการตารวจด้วย
มาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ระเบียบนี้กาหนดให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานราชการทุกหน่วยในทุกระดับ คอย
ติดตามและสอดส่องไม่ให้มีข้าราชการในหน่วยงานของตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ระเบียบดังกล่าว ยัง
รวมถึงมาตรการต่อไปนี้ :
 กาหนดคานิยามอย่างละเอียดของการเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เป็นครั้งแรก เพื่อ ระบุขอบเขตในการ
เอาผิดการประพฤติมิชอบ โดยรวมถึง การสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ จัดหาหรือให้เงิน
หรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ ใช้หลักทรัพย์หรือสถานะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาเป็นประกันผู้ต้องหาหรือจาเลย
 กาหนดกระบวนการที่ชัดเจนในการดาเนินการกรณีเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบ ได้แก่ การกาหนดให้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งพิ จ ารณาด าเนิ น การภายใน 10 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ผลการสอบสวนทางวิ นั ย จาก
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คณะกรรมการสอบสวน และผู้บังคับบัญชาจะต้องรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการ ไม่เช่นนั้นจะถือว่า
กระทาผิดวินัย (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับคดีที่มีการลงโทษเจ้าหน้าที่และสถิติที่เกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมาภายใต้
หัวข้อ “การดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย)
 จัดตั้งศูนย์รับแจ้งข่าวและการกล่าวหาร้องเรียนการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือการเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน
กองบัญชาการ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ น (ป.ป.ง.) สานั กงานคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตในภาครั ฐ
(ป.ป.ท.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่น และหน่วยงานที่กล่าวมานี้ จะต้องรายงานกรณีที่สงสัยว่าจะเป็นการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์หรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ในทันที
 แต่งตั้งให้ให้สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานกลาง
และมีหน้าที่ส่งเสริมและสนั บสนุนให้สื่อมวลชนหรือประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่อง หรือแจ้งการกระทาที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกาหนดให้มีรางวัลตอบแทนแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าว
ส่งเสริ มและสนับ สนุนการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นการสร้า งขวัญกาลังใจแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งให้ข้อมูลหรือชี้เบาะแสเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือการกระทาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และ
ร่วมมือ กับสื่อมวลชนในการเสนอข่าวสารที่เป็นการชมเชยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติห น้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ รวมทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ผ ลงานดี เ ด่ นในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ หรื อ สนั บ สนุ น
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ
 แต่ ง ตั้ ง ให้ มี ค ณะกรรมการป้ อ งกั น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มิ ใ ห้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ ค ณะหนึ่ ง
ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ (โดยมีผู้บริหารหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องเป็นสมาชิก) มีหน้าที่ประสานงานเพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบ
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 2:
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว นอกจากจะเป็นเครื่องมือทางกฎหมายในการสอดส่องและบังคับใช้
กฎหมายในกรณีเ จ้า หน้ าที่ รั ฐ ที่ก ระทาผิดแล้ ว ยัง นับ เป็ นการส่ง สัญ ญาณเตือ นให้ เ จ้า หน้ าที่ รัฐ ทั่ว ประเทศได้
ตระหนักว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีทั้งกฎหมายและนโยบายปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
นายกรัฐมนตรียังได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยมีพลเรือเอก
ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปัจจุบัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อยู่ระหว่างจัดทาร่างเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรการเพื่อดาเนินการตามระเบียบนี้ และคาดว่าจะดาเนินการได้อย่าง
เต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ 2559
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วัตถุประสงค์ที่ 3 : เร่งรัดการดาเนินคดีค้ามนุษย์ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่ผ่านมา ประเทศไทยมักได้รับการวิจารณ์ว่า การดาเนินคดีค้ามนุษย์เป็นไปอย่างเชื่ องช้า และก่อให้เกิด
ภาระทั้งด้านการเงิน สังคมและอารมณ์ ของผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึง
ดาเนินมาตรการดังต่อไปนี้
มาตรการที่ 1 : สานักงานศาลยุติธรรมเผยแพร่สถิติคดีค้ามนุษย์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสและ
เพื่อช่วยในการติดตามความก้าวหน้า13
มาตรการนี้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของประธานศาลฎีกา ที่ได้ส่งหนังสือเวียนไปยังผู้พิพากษาทั่วประเทศ
เมื่อปีที่แล้ว โดยกาหนดแนวทางให้พิจารณาคดีค้ามนุษย์เสร็จสิ้นภายในเวลา 6 เดือน (โดยสามารถเลื่อนเวลาออกไปได้
เป็นไม่เกิน 1 ปีในกรณีพิเศษ และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลของแต่ละศาล)14
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 1 :
สาหรับคดีที่ดาเนินการตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มี 169 คดีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด และคดีจานวน 113 จากทั้งหมด 169 คดี (ร้อยละ 67)
มีการพิพากษาเสร็จสิ้นภายในเวลาหนึ่งปี ส่วนคดีที่ใช้เวลาดาเนินการมากกว่า 1 ปีเป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมี
การดาเนินงานตามมาตรการที่ 1 ซึ่งเมื่อคดีที่คงค้างอยู่พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว รัฐบาลคาดว่ าคดีค้ามนุษย์ทุกคดีจะ
ดาเนินเสร็จสิ้นได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ในปี 2558 คดีค้ามนุษย์มากกว่าร้อยละ 50 ได้รับการพิพากษาลงโทษจาคุกมากกว่า 5 ปี โดยมีคดีจานวน
ร้อยละ 35 ได้รับการพิพากษาลงโทษจาคุกมากกว่า 10 ปี
ในปีพ.ศ. 2558 เจ้าหน้าที่ตารวจสืบสวนคดีค้ามนุษย์ไปทั้ งหมด 317 คดี และส่งสานวน 176 คดีให้แก่
อัยการ โดยมีความเห็นควรสั่งฟ้อง 174 คดี (ร้อยละ 99 ของ 176) และความเห็นไม่สั่งฟ้อง 2 คดี (ร้อยละ 1)
ในขณะที่อีก 141 คดียังอยู่ในระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ จากจานวนคดีที่ได้รับ 176 คดีนั้น อัยการ
ได้สั่งฟ้องไป 107 คดี ไม่สั่งฟ้อง 7 คดี และกาลังพิจารณาอยู่อีก 62 สานวน ในจานวน 107 คดีที่สั่งฟ้อง ศาลได้
พิพากษาลงโทษไป 43 คดีในปี 2558 และกาลังอยู่ในระหว่างการไต่สวนอีก 64 คดี15
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23 โปรดดูใน http://www.oppb.coj.go.th/info.php?info=sub_menu_set&cid=53&pm=6
โปรดดูรายละเอียดของมาตรการนี้ในรายงานผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทยปีที่แล้ว ในหัวข้อ ”ปรับปรุง
กระบวนการยุตธิ รรมและมาตรฐานสาหรับดาเนินการ”
15 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีค้ามนุษย์ในปี 2558 รวมทั้งสถิติเกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณาคดีในหัวข้อ “การ
ดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย”
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มาตรการที่ 2 : รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่ศาลอาญาในการดาเนินการใช้การสืบพยานในลักษณะการประชุม
ทางจอภาพ (VDO Conference) เพื่อลดภาระในการดาเนินคดีของผู้เสียหายและพยาน
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 2 :
สืบเนื่องจากข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 ศาลได้มีการเตรียมสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรั บ การสืบ พยานล่วงหน้าและจัดประชุมทางจอภาพในศาลจานวน 224 แห่ งทุกจังหวัดของ
ประเทศไทยภายใต้งบประมาณ 244 ล้านบาท (6.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) นอกจากนี้ ในปี 2558 ศาลใช้งบประมาณ
100 ล้านบาทในการปรับปรุงห้องสืบพยานให้มีความเหมาะสมกับการจัดประชุมทางจอภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสืบพยานที่เป็นเด็ก ในปัจจุบันมีศาลจานวน 217 แห่งที่มีอุปกรณ์พร้อมและสามารถดาเนินการได้
ในเดื อนสิ งหาคม 2558 กรมสืบ สวนคดี พิเศษ (DSI) จั ดประชุมทวิภ าคี ระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจจาก
ประเทศไทยและเมียนมา ที่ป ระชุมเห็ นชอบว่าจะนาร่องการสืบพยานในลักษณะประชุมทางจอภาพระหว่าง
ประเทศไทยกับเมียนมา เนื่องจากเมียนมาร์เป็นประเทศต้นทางของผู้เสียหายค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาหลายราย ซึ่ง
การสืบพยานรูปแบบดังกล่าวจะช่วยอานวยความสะดวกในการดาเนินคดีในชั้นศาล และการสืบพยานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้ว เดิมทีการตัดสินใจใช้ระบบการประชุมทางจอภาพระหว่างสอง
ประเทศคาดว่าจะสามารถสรุปได้ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 แต่การตัดสินใจต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากการเลือกตั้ง
ภายในประเทศเมียนมาร์และความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองที่ตามมา โดยประเทศไทยยังคาดหวังว่าจะสามารถ
สรุปกระบวนการกับรัฐบาลเมียนมาร์และนาร่องการดาเนินการดังกล่าวภายในปี 2559
มาตรการที่ 3 : จัดตั้งหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านการค้ามนุษย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานเหล่านี้
นอกจากการจัดตั้งแผนกคดีการค้ามนุษย์ในศาลอาญาในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 แล้ว ยังมี
การจัดตั้งกรมต่อต้านการค้ามนุษ ย์ ภายใต้ สานักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 รัฐบาลยังจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติมสาหรับจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เพิ่มขึ้นและจะเป็นการกวดขันให้การดาเนินคดีค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น16
ในปี 2559 นี้ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะได้รับการยกขึ้นเป็นหน่วยงานระดับ
กอง ซึ่งจะทาให้หน่วยงานมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรในการสืบสวนคดีการค้ามนุษย์
และเป็นการหนุนเสริมกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภายใต้สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่ง
รับผิดชอบการสืบสวนดาเนินคดีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทั้งประเทศ
ดังนั้น จึ ง นับได้ ว่า ประเทศไทยเป็น ประเทศแรกในภูมิภ าคเอเชี ยตะวัน ออกเฉีย งใต้ ที่มีห น่วยงาน
เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดใน
การเร่งรัดดาเนินคดีเพื่อนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ
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โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ การดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย
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ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 3 :
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 แผนกคดีค้ามนุษย์ภายใต้ศาลอาญาได้รับคดีมาแล้ว
22 คดี รวมถึงคดีหัวไทร - ปาดังเบซาร์ ที่ส่งมาจากศาลจังหวัดนาทวี ในจานวนนี้มี 1 คดีที่ได้พิพากษาเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลา 4 เดือน โดยศาลตัดสินให้ผู้กระทาผิดจาคุก 22 ปี ส่วนกรมต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้สานักงาน
อัยการสูงสุดได้ดาเนินการและยื่นฟ้องคดีการค้ามนุษย์ไปแล้ว 15 คดี ซึ่งเป็นคดีที่ได้รับการส่งต่อมาจากหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 หลังจากการตรวจสอบแฟ้มคดีเบื้องต้น พนักงานอัยการได้สั่งฟ้องคดี
ต่อผู้ต้องหา 5 ราย17
วัตถุประสงค์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อผลิตผลลัพธ์ที่
สามารถวัดได้หากเป็นไปได้
มาตรการที่ 1 : จัดตั้งระบบการบูรณาการด้านงบประมาณเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
เนื่องจากปั ญหาการค้ ามนุษ ย์และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้ องมีความซับซ้อนและครอบคลุม เครือข่ายที่
กว้างขวาง จึงพบว่าที่ผ่านมา การจัดสรรงบประมาณยังไม่เหมาะสมและไม่สามารถโอนย้ายข้ามหน่ว ยงานหรือ
กระทรวงได้อย่างสะดวก เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจาเป็นต้องจัดสรรงบประมาณใหม่ ให้ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งระบบการบูรณาการด้านงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อสร้างเสริม
ประสิทธิ ภ าพของการจัดสรรงบประมาณ และเป็นหลัก ประกันว่ าการจัดสรรทรัพ ยากรสอดคล้ องกั บการให้
ความสาคัญต่อปัญหาในระดับนโยบาย ผลที่เกิดขึ้นก็ คือ ปัจจุบันนี้ มีงบประมาณกลางเพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์
เพียงก้อนเดียว ซึ่งจะจัดสรรออกไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมและตามบทบาทและหน้าที่ของ
หน่วยงานนั้น ๆ
รั ฐ บาลได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจติ ดตามการบู ร ณาการงบประมาณขึ้ น เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลการใช้
งบประมาณภายใต้ระบบใหม่ โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คณะกรรมการได้
จัดทาแผนปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณแล้วเสร็จ ซึ่งครอบคลุมทั้งปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานต่างด้าว
ระบบบูรณาการนี้ ช่วยให้มีการตัดสินใจโยกย้ายงบประมาณได้ตามความจาเป็น ตามบริบทของสถานการณ์ปัญหา
การค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้งบประมาณได้จัดสรรไปในการแก้ปัญหาที่จาเป็นและเร่งด่วนที่สุด และ
เพื่อแก้ไขจุดอ่อนของการจัดสรรงบประมาณในอดีต นอกจากนี้ ภายใต้การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการนี้ ยัง
ช่วยให้มีการประเมินผลงานด้านการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในภาพรวมด้วย
ในปีงบประมาณ 2559 (เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558) แผนงบประมาณบูรณาการมีโครงการทั้งหมด 69
โครงการภายใต้งาน 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางด้านการค้ามนุษย์
การจัดทาและขับเคลื่อนนโยบาย การป้องกัน การคุ้มครอง และการดาเนินคดี โดยมีกรมจัดหางาน กระทรวง
แรงงานและสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์ มีห น้าที่ห ลักในการควบคุม
การเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสองกระทรวงนี้ได้รับมองหมายให้เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่กากับดูแลให้การดาเนินงาน
ทุกด้านเป็นไปตามกาหนดระยะเวลาและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
17

สาหรับรายละเอียดเกีย่ วกับหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งสถิติเกี่ยวกับการดาเนินคดี โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
การดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย

26
สาหรับปีงบประมาณ 2559 งบประมาณทั้งหมดที่จัดสรรให้งานด้านการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว
รวมทั้ งหมด 2,590,315,420 บาท (71,953,206 เหรี ยญสหรั ฐฯ ในอั ตราแลกเปลี่ ยน 1 USD = 36 บาท) รายละเอี ยด
งบประมาณแสดงไว้ในตารางที่ 3 ด้านล่างนี้
ตารางที่ 3 การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2558 – 2559 (บาท)
งบประมาณสาหรับโครงการ/กิจกรรม (ล้านบาท)
ปีงบประม
บุคลากร
าณ

การ
บริหาร
จัดการ
แรงงาน
ต่างด้าว

การ
การจัดทา
พัฒนา
และ
การ
ระบบ
ขับเคลือ่ น ป้องกัน
ฐานข้อมู
นโยบาย
ล

การ
การ
ดาเนินค
คุ้มครอง
ดี

รวม

รวมทั้งสิน้

2557

917.82

0

6.0

77.59

217.19

151.60

35.88 488.27

1,406.10

2558

1,146.1
2

156.54

10.026

75.70

515.36

115.81

62.33 935.78

2,081.90

เพิ่มขึ้น/
ลดลง

228.3

156.54

4.02

-1.89

298.17

-35.78

26.45 447.51

675.80

ร้อยละ

24.87

100

67.11

-2.44

137.28

-23.61

73.71

91.65

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 1:
ตารางที่ 3 แสดงให้ เ ห็ น งบประมาณของรั ฐ บาลในการแก้ ปั ญ หาค้ า มนุ ษ ย์ เปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
ปีงบประมาณที่ 2557 และ 2558 การใช้งบประมาณที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้การสนับสนุน
การดาเนินงานตามนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ อย่างจริงจังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลซึ่งให้ความสาคัญเรื่องนี้
เป็นลาดับต้น โดยการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เ ป็นรูปธรรม จุดเน้นที่สาคัญในการจัดสรร
งบประมาณมีดังต่อไปนี้
 จัดสรรงบประมาณจานวน 156,543,200 บาท (4.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สาหรับการจัดการแรงงาน
ต่างด้าว เพื่อแสดงให้เห็ นว่ารัฐบาลจริ งจังในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ ถูกกฎหมาย และ ปฏิรูประบบ
ติดตามและลดความเสี่ยงในการตกเป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น18
 ในปี นี้ รัฐบาลเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันขึ้นเป็นสองท่า หรือเพิ่ม ขึ้นถึงร้อยละ 137% หรือ
298,171,640 บาท (8.27 ล้านเหรี ยญสหรั ฐฯ) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการตกเป็ นผู้ เสียหายค้ามนุษ ย์ รัฐบาลได้
18

โปรดดูสถิติการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้ในหัวข้อ การป้องกัน

48.06

27
กวดขันการตรวจตราการทาผิดกฎหมายทั้งบนฝั่งและในทะเล รวมถึงการตรวจสถานประกอบการ 44,858 แห่ง
การควบคุมการเข้าเมือง ณ จุดข้ามแดนทางบก 37 แห่ง ท่าเรือ 54 แห่ง และท่าอากาศยาน 29 แห่ง สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ ยังได้มอบหมายให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองดาเนินการตามยุทธศาสตร์ เพื่อป้องกันคนข้ามแดน
ทั้งที่มีเอกสารถูกต้องและที่ผิดกฎหมายไม่ให้ตกเป็น ผู้เสียหายการค้ามนุษย์ และในการตรวจเรือประมงที่ศูนย์
PIPO มีเรือประมงจานวน 25,476 ลา หรือร้อยละ 96 พร้อมทั้งลูกจ้างบนเรือ 474,334 คนหรือร้อยละ 90 ได้รับ
การตรวจ โดยลูกจ้างเรือประมงที่ได้รับการตรวจ เป็นลูกจ้างชาวไทย 91,623 คน เมียนมาร์ 152,516 คน กัมพูชา
228,701 คน ลาว 1,179 คนและสัญชาติอื่น ๆ 315 คน ส่วนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานประมงจังหวัดใน
7 จังหวัดชายฝั่ง19 ก็จะมีการขยายออกไปจัดตั้งให้ครอบคลุม 22 จังหวัด20
แผนภูมิที่ 1 : ร้อยละและงบประมาณที่จัดสรรให้กับงานค้ามนุษย์
งบประมาณรัฐบาลที่จัดสรรให้กับงานค้ามนุษย์ระหว่างปี 2558 – 2559
ล้านบาท

งบประมาณสาหรับโครงการ/กิจกรรม

บุคลากร

การจัดการ การปรับปรุง
แรงงานต่างชาติ ฐานข้อมูล

2558

นโยบายและ การป้องกัน
การขับเคลื่อน

2559

งบประมาณ
สาหรับศปมผ.
508.4 ล้านบาท
เพื่อแก้ปัญหา
ประมง IUU คิด
เป็น 19.6%

การคุ้มครอง การดาเนินคดี รวมงบประมาณ รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมโครงการ

2559 รวมงบประมาณศปมผ.

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก 508,405,700 บาท (14.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ให้กับ
กิจกรรมของศปมผ. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ทางานเพื่อแก้ปั ญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ขาดการควบคุม (IUU fishing) และการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง ทาให้ในปี 2558 งบประมาณเพิ่มขึ้นถึง
ร้ อยละ 35.2 โดยงบประมาณส่ วนใหญ่ จั ดสรรให้ กั บงานด้ านการปรั บปรุ งการบังคั บใช้กฎหมาย การตรวจ
เรือประมงที่ท่าเรือและในทะเล รวมทั้งการตรวจแรงงานในสถานประกอบการเบื้องต้น รายละเอียดของการจัดสรร
19

สมุทรสาคร ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง และสตูล
จันทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ตรัง ภูเก็ต นราธิวาส ชลบุรี เพชรบุรี พังงา กระบี่ และ
ฉะเชิงเทรา
20

28
งบประมาณให้แก่ศปมผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการทางานแก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และขาดการควบคุม (IUU fishing) และการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง สรุปไว้ในตารางที่ 4 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4 การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลให้แก่ ศปมผ.
รายละเอียด

งบประมาณ (ล้านบาท)
พฤษภาคม –
พฤศจิกายน 2558
ตุลาคม 2558
– เมษายน 2559
(6 เดือน)
(6 เดือน)
28.2
44.76
13.89
11.34
56.85
57.42
9.12
190.51
207.09

นโยบายและการวางแผน
กฎหมาย
การประชาสัมพันธ์
ความเห็นชอบจากเรือประมง
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายบนท่ า เรื อ และใน
ทะเล
การตรวจแรงงานในสถานแปรรูปสัตว์น้า
เบื้องต้น และเรือประมงนอกน่านน้าไทย
การพัฒนาระบบที่เกี่ยวกับแรงงาน
(การศึกษาเบื้องต้น)
0.98
 ระบบสาเนาสติกเกอร์ (QR) ระยะที่ 1
 ระบบสาเนาสติกเกอร์ (QR) ระยะที่ 2
การจัดตั้ง
 ระบบการจดทะเบี ย นการประมง
และใบอนุญาตทาการประมง
 ระบบการตรวจเรือประมง
 ข้อมูลการทาประมง
การพัฒนาระบบใบอนุญาตทางอีเลคโทร
นิกส์ (e-license system)
การพัฒนา
 มาตรการรัฐเจ้าของท่า
 การเชื่อมโยงกรมประมงและกรม
ศุลกากร
 ใบรับรองการจับสัตว์น้า
สร้างความเข้มแข็งให้กรมประมง กรมเจ้า
ท่า และตารวจน้า
รวม
299.55

เปรียบเทียบ
+16.56
-2.55
+0.57
-9.12
+16.58

19.83

+19.83

(ระยะที่ I) 11.9

+10.92

23.56

+23.56

5.00

+5.00

18.00

+18.00

109.5

+109.5

508.40

29
แม้ในปีนี้ ตัวเลขแสดงให้เห็นว่า งบประมาณด้านการคุ้มครองลดลง แต่ นั่นเนื่องจากในปี 2557 มีการใช้
งบประมาณไปกับการปรับปรุงและรักษาระบบและสิ่งอานวยความสะดวกในการทางานด้านต่าง ๆ ซึ่งไม่มีความ
จาเป็นต้องใช้งบประมาณดังกล่าวในปี 2558 โดยที่งบประมาณกิจกรรมด้านการคุ้มครองไม่ได้ลดน้อยลง
มาตรการที่ 2 : จัดทาระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลาง
สาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับจัดทานโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดตั้งฐานข้อมูล
บูรณาการซึ่งเป็นการรวบรวมคดีค้ามนุษย์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าวเข้ามาไว้ด้วยกัน
เพื่อให้เอื้อต่อการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ต่อมาอีกไม่นาน ศาลยุติธรรมก็เข้าร่วมโครงการฐานข้อมูลกลางนี้
ด้วยหลังจากที่มีการจัดตั้งแผนกคดีการค้ามนุษย์ในศาลอาญาเมื่อเดือนสิงหาคม 255821
ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา คดีค้ามนุษย์ทุกคดีจะถูกจัดเก็บเข้าไปใน
ระบบฐานข้อมูลกลางนี้ และภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 รัฐบาลจะมีฐานข้อมูลกลางของคดีค้ามนุษย์ ของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี 2551 – 2558 ที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรก
รัฐบาลยังได้จัดสรรงบประมาณจานวน 3.5 ล้านบาท (97,223 เหรียญสหรัฐฯ) สาหรับปีงบประมาณ 2559 เพื่อจัด
ทาการศึกษาความเป็นไปได้ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ในการจัดทาระบบการจัดการ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเชื่อมโยงข้อมูลการค้ามนุษย์จากฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย เข้ามารวมไว้ด้วยกัน เพื่อเพิ่ มพูนการใช้ประโยชน์จากการจัดการข้อมูลค้า
มนุษย์ในฐานะที่เป็นแหล่งข่าวกรอง
นอกจากนี้ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 7 หน่วยงาน ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง ทั้ง 7 หน่วยงานได้แก่ กองทัพเรือ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ กรมประมง กรมเจ้ าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน และกรมการ
ปกครอง หลังจากนั้น ระบบฐานข้อมูลการทาประมง ซึ่งกรมประมงเป็นหน่วยงานที่จัดทาขึ้น จะใช้เป็นฐานข้อมูล
ตั้งต้นสาหรับบูรณาการข้อมูลอื่น ๆ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเรื อประมง ใบอนุญาตทาการประมง และลูกเรือ
ประมง อี กโครงการหนึ่ ง คื อ โครงการส าเนาสติ ก เกอร์ (QR Code) อยู่ ร ะหว่ า งการจัด ท าเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานตรวจแรงงานในทะเลและบนฝั่งตามที่ได้กล่าวถึงไปแล้วก่อนหน้านี้
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 2:
ระบบฐานข้อมูลใหม่เริ่มใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วที่สานักงานตารวจแห่งชาติและสานักงานอัยการสูงสุด
โดยมี ข้อมูลคดีค้ามนุ ษย์ จ านวน 276 คดีอยู่ที่ส านักงานตารวจแห่ งชาติและ 176 คดีที่สานักงานอัยการสูงสุ ด
ปัจ จุบั น นี้ ศาลยุติธ รรมกาลั งดาเนิ นการเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ดังกล่ าว โดยคาดว่า จะแล้ วเสร็จได้ภ ายใน
ไตรมาสแรกของปี 2559
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ระบบข้อมูล การประมงมีการจั ดทาเป็ น ระบบออนไลน์แล้ ว ส าหรับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการ QR Code
จะพร้อมใช้ในเดือนมีนาคม 2559 เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าถึงข้อมูลระดับพื้นที่ที่จาเป็น
ทั้งบนฝั่งและในทะเล
มาตรการที่ 3: เปลี่ย นมาใช้แนวทางบั งคับใช้กฎหมายเชิงรุกในรูปแบบวิเคราะห์ข่าวกรองนาการปราบปราม
(Intelligence-Led Response) เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของการสืบสวนและการดาเนินคดี
ที่ผ่านมา การสืบสวนและดาเนินคดีค้ามนุษย์มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มจานวนคดี และใช้แนวทางการสืบสวนไป
ทีละกรณี ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรจานวนมากทั้งด้านเวลา กาลังคน และงบประมาณ ในขณะที่ส่งผลให้มีการดาเนินคดี
เพีย งไม่กี่คดี เท่านั้ น เพื่อแก้ไขจุ ดอ่อนนี้ ในปี 2558 มีการเปลี่ ยนแปลงหลั กการและแนวทางในการบังคับใช้
กฎหมายไปจากปี 2557 อย่ างมีนั ย ส าคัญ คือจากแนวทางแบบตั้งรับเป็นเชิงรุก โดยการใช้ รูปแบบวิเคราะห์
ข่าวกรองน าการปราบปราม เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่ว ยงานบังคับใช้กฎหมายในการสื บสวนและดาเนินคดี
ค้ามนุษย์ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในการขจัดขบวนการค้ามนุษย์
ในปี 2558 เจ้าหน้าที่บังคับ ใช้กฎหมายสามารถสร้างเครือข่ายข่าวกรองได้หลายเครือข่ายในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตารวจได้ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมและ
กลุ่มชุมชนหลายกลุ่มในพื้นที่ ทั้งที่เป็นความร่วมมือแบบทางการและกึ่ งทางการ22 โดยตารวจขอให้ภาคีดังกล่าว
ช่ว ยสอดส่ อ งดู แ ลในพื้น ที่ห ากมี สั ญญาณบ่ ง ชี้ว่ าจะมี ก ารค้ า มนุ ษ ย์ และส่ ง ข่ าวให้ อ ย่ างสม่ าเสมอ ด้ ว ยเหตุ นี้
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจึงสามารถเข้าถึงข่าวกรองเชิงลึกที่ไม่สามารถสืบหาเองได้ เนื่องจากแรงงานที่ไม่ได้
จดทะเบียนหรือผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายสะดวกใจที่จะสื่อสารกับองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนมากกว่า
จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงหากพบหลักฐานที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ ดังนั้น การประสานงานกับ
องค์กรดังกล่าว จึงช่วยให้ตารวจสามารถเข้าถึงข่าวกรองในเชิงลึกเกี่ยวกับกรณี ที่สงสัยว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ และ
ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสาคัญในการดาเนินคดีค้ามนุษย์คดีใหญ่ๆ ตลอดทั้งปี 2558 ซึง่ มีรายละเอียดอยู่ใน
หัวข้อ การดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย
นอกจากนี้ แทนที่จะจับกุมผู้กระทาผิดรายย่อยระดับปลายแถว ผู้ต้องหาเหล่านั้นจะถูก ขอให้มาเป็นพยาน
เพื่อสืบสวนไปให้ถึง “ตัวการใหญ่ ” ซึ่งเป็นหัวขบวนการค้ามนุษย์ แม้ว่ากฎหมายไทยในปัจจุบันไม่มีระบบให้มี
การต่อรองเพื่อรับสารภาพ (plea bargain arrangement) เช่นเดียวกับกฎหมายในสหรัฐอเมริกา แต่ตารวจก็
สามารถที่จะแจ้งต่อศาลว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ต้องหาในการเป็นพยาน จากนั้นศาลก็จะทาการตัดสินคดีโดยใช้
ข้อมูลดังกล่าวมาร่วมพิจารณาด้วยเมื่อพิพากษาลงโทษ และหากมีเหตุอันควร ก็อาจจะผ่อนโทษของผู้กระทา
ผิดรายย่อยที่ให้ความร่วมมือในการเป็นพยานให้เบาลงได้
เนื่องจากเครือข่ายค้ามนุษย์มักเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับขบวนการฟอกเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ของไทยจึ งทาการยึดและ/หรืออายั ดทรัพย์ของผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ในหลายคดี โดยพิจารณาโดยละเอียดว่า
ผู้ต้องหากระทาผิดกฎหมายการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินอื่นๆ อย่างไรบ้าง รวมทั้ง ความเคลื่อนไหว ด้าน

22

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ การประสานความร่วมมือ

31
การเงินของผู้ต้องหา ส่งผลให้มีการพบและจับกุมตัวผู้ค้ามนุษย์และหยุดยั้งปฏิบัติการค้ามนุษย์ของคนกลุ่มดังกล่าว
ได้23
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 3:
จากการใช้ แ นวทางบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเชิ ง รุ ก ในรู ป แบบวิ เ คราะห์ ข่ า วกรองน าการปราบปราม
(Intelligence-Led Response) และการประสานความร่ว มมือกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวของและภาคประชาสังคม
อย่างใกล้ชิด ในปี 2558 จานวนคดีค้ามนุษย์ที่ได้รับการสืบสวน จานวนผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือ และจานวน
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมล้วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI) ได้สืบสวนคดีการค้ามนุษย์ไปทั้งหมด 317 คดี เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2557 ซึ่งมีเพียง 276 คดี ถือเป็นสัดส่วน
ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 นอกจากนี้ สานักงานตารวจแห่งชาติยังสามารถที่จะขยายผลการสืบสวนคดีเพื่อค้นหา
ผู้เสียหายค้ามนุษย์เพิ่มเติมได้โดยอาศัยการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรประชาสังคม ซึ่งให้การ
ช่วยเหลือเด็กหญิงอายุต่ากว่า 15 ปีเป็นจานวน 6 คน24
จานวนผู้เสียหายในคดีแรงงานซึ่งภายหลังกลายเป็น ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ก็เพิ่มขึ้นจาก 47 รายในปี
2557 เป็น 69 รายในปี 2558 โดยมี 39 รายที่เป็นคดีค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง สาเหตุหลักที่คดีเหล่านี้
เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการตรวจเรือและสถานประกอบการโดยทีมตรวจแรงงานสหวิชาชีพซึ่งนาโดย ศปมผ. ตั้งแต่
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (ตามรายละเอียดด้านบน)
นอกจากนี้ จานวนผู้ต้องสงสัยซึ่งถูกจับกุมดาเนินคดียังเพิ่มเป็น 547 รายในปีพ.ศ. 2558 จาก 412 รายใน
ปีพ.ศ. 2557 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 ปัจจุบันมีผู้เสียหายค้ามนุษย์ที่ได้รับการคัดแยก 720 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 595
รายในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 และเนื่องจากการประสานงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนดีขึ้น ตารวจ
และ DSI ได้ส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนไปฝังตัวอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครเพื่อสืบหาข่าวกรองและหาตัวแรงงานต่างด้าวที่
อาจมีความเสี่ยงจะตกเป็นผู้เสียหาย การจับกุมครั้งล่าสุดครั้งหนึ่ง แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในการทางานที่ดีมาก
ระหว่างตารวจท้องที่ในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่แรงงาน และองค์กรพัฒนาเอกชน คือ
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) โดยในกรณีนี้ LPN ได้ช่วยเหลือแรงงานชายชาวเมียนมา ที่
หลบหนีจากสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้าเบื้องต้นพร้อมกับภรรยา ส่งผลให้มีการดาเนินคดีต่อเจ้า ของล้งกุ้ง
ดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือคนงานอีกเกือบ 100 คน25
มาตรการที่ 4 : มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่รัฐการรับมือปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งบนฝั่งและในทะเล
เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานมีความเข้าใจในหัวข้อเรื่องแรงงานบังคับและแรงงานขัดนี้ได้ดีขึ้น สืบเนื่องจาก
การจัดพิมพ์คู่มือสองฉบับเพื่อเผยแพร่คานิยามตามกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่โดยกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ ศปมผ. ยังได้ร่วมกันจัดทา “หลักสูตร
ฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภท
กลุ่มเสี่ยง” และจัดการอบรมผู้ตรวจแรงงาน โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสู ง
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สาหรับสถิติและรายละเอียดของคดีค้ามนุษย์ โปรดดูในหัวข้อ การดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ การดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย คดีที่ 4 : การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กในจังหวัดเชียงใหม่
25 โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ การดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย คดีที่คดีที่ 3 : การบังคับใช้แรงงานในล้งกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร
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ว่าจะมีการค้ามนุษย์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กองทัพเรือ ตารวจน้า
กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมศุลกากร
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง “การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงาน
เด็ก และแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมง” โดยเน้นที่แนวทางแบบองค์รวมในการตรวจแรงงาน และการ
บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจาก
กองทัพเรือ ตารวจน้า กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมศุลกากร ซึ่งได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 4 :
การอบรมแบบสหวิชาชีพเหล่านี้ นับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ เนื่องจากในอดีตการอบรมมักจัดขึ้นให้กับ
เจ้าหน้าที่รัฐภายใต้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยไม่ได้นาไปสู่การประสานงานที่พอเพียง
ในวั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2558 กระทรวงแรงงานได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณจ านวน 172,316,880 บาท
(4,786,580 เหรียญสหรัฐฯ) เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน 256 คน นอกจากนี้ มีการจัดอบรม
“หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ประเภทกลุ่มเสี่ ยง” ในเดือนธันวาคม 2558 โดยมีเจ้าหน้าที่จานวน 129 คนได้รับการอบรม การอบรมครั้งนี้
มีความพิเศษก็ คือ ผู้เข้าอบรมไม่ได้มีเพียงเจ้าหน้าที่ 94 คน จากกระทรวงแรงงานเท่านั้น แต่ยังมีผู้เข้าร่วมอีก 35 คน
ซึ่งมีภารกิจโดยตรงจากกองทัพเรือ ตารวจน้า กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมศุลกากร โดยจะมีการจัดอบรมอีก 2 ครั้ง
สาหรับกลุ่ มเป้าหมาย 120 คนในปี 2559 และคาดว่าการจัดอบรมแบบสหวิชาสหวิชาชี พนี้จะดาเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง
การอบรมอีกครั้ งหนึ่ ง จะเป็ นการอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน เพื่อให้ผู้ ตรวจเหล่านี้ส ามารถเข้าถึง
สถานประกอบการในภาคประมงที่มีความเสี่ยง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่ว มกับองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) กองทัพเรือ ตารวจน้า และกรมประมง ยังได้จัดการอบรมเพื่อสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่
ตรวจแรงงานในหน่ว ยงานของตน ปัจ จุบั นมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมเป็นจานวน 57 คน โดยภายในเดือน
มกราคม 2559 จะมีเจ้าหน้าที่อีก 65 คนได้รับการอบรมเพิ่มเติม
ความก้าวหน้าที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคือ กระทรวงแรงงานเพิ่มจานวนผู้ตรวจแรงงานของตนมากขึ้น
อย่ างมี นั ย ส าคั ญ โดยจ านวนผู้ ต รวจแรงงานเพิ่ มขึ้ น จาก 1,413 คนเป็ น 2,303 คน (เจ้า หน้า ที่ 256 คนจาก
กระทรวงแรงงาน จะมีคุณสมบัติครบพร้อมเป็นผู้ตรวจแรงงานในปี 2559 และเจ้าหน้าที่อีก 634 คนจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะมีบทบาทในการหนุนเสริมการตรวจแรงงาน) ภายในปี 2559 รัฐบาลยังมีแผนที่จะจัดอบรม
เพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ 376 คน (เป็นผู้ตรวจแรงงานใหม่ 256 คน และผู้ตรวจจากศปมผ. อีก 120 คน)
มาตรการที่ 5 : จัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อกากับดูแลนโยบาย การตรวจแรงงานที่ครอบคลุมตามแนวทางข่าวกรอง
นาการปราบปราม และเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ในภาคประมงทั้งบนบกและในทะเล
การทาประมงที่ ผิ ดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU fishing) ในภูมิ ภ าคเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉีย งใต้ เป็ นการประกอบการหนึ่งที่ทาให้ เกิด การค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน
อย่ างแพร่ หลาย ทั้งนี้เนื่องจากผลกาไรที่ภ าคธุรกิจ จะสร้างได้ และความยากล าบากในการบังคับใช้กฎหมาย
ในทะเลลึ ก ทาให้ ผู้ ค้า มนุ ษย์ และนายจ้ างที่แสวงหาประโยชน์ จากแรงงานสามารถหลบหนีจ ากการบังคับใช้
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กฎหมายและได้ ป ระโยชน์ จ ากช่ องว่า งด้ า นกฎหมายระหว่ างประเทศซึ่ งมี ความซั บซ้ อน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ประเด็นเขตอานาจในการตัดสินคดี เห็นได้ชัดว่า ปัญหานี้มีความท้าทายมาก และไม่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง ถึงกระนั้น ในปีนี้รัฐบาลไทยจริงจังเป็นอย่างมากในการขจัดการค้ามนุษย์ในภาคประมง โดยผ่าน
พระราชกาหนดการประมงพ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 255826 ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น
นอกจากนี้ในเดือนเมษายน 2558 รัฐบาลได้ออกคาสั่งที่ 10/2558 เพื่อจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยบัญชาการโดยผู้บัญชาการทหารเรือ และรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ในปัจจุบัน ศปมผ. นับเป็นหน่วยงานกลางในการแก้ปัญหาการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และขาดการควบคุม (IUU fishing) และการค้ามนุษย์ในภาคประมง ศปมผ. ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ตารวจน้า DSI กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมประมง และ
กรมเจ้าท่าทางานร่วมกันในฐานะคณะทางานเฉพาะกิจ 25 คณะ ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งที่มีความเสี่ยงสูงทั่ว
ประเทศไทย ซึ่งมีการดาเนินการตรวจเรือตามระบบกาหนดพิกัดผ่านดาวเทียม (VMS) และควบคุมการแจ้งเรือเข้า
ออกตามที่กล่าวถึงไว้ในรายงานปีที่แล้ว กรณีที่ต้องสงสัยว่าจะมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน จะมีการรายงานไปยัง
ศปมผ. ทันที จากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันสืบสวนคดีและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย
ศูนย์บัญชาการที่จัดตั้งใหม่นี้ไม่เพียงดึงทรัพยากรและกาลังคนจากหน่วยงานที่เกี่ย วข้องมาทางาน เพื่อ
ปราบปรามการค้ามนุษย์เท่านั้น แต่ยังนับเป็นความเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการทางานของภาครัฐ และเพิ่มการ
ประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ประสานงานจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจร่วมกัน และมีการประชุม แบบไม่เป็นทางการอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความ
เข้าใจร่วมกันและร่วมกันตัดสินใจเป็นรายกรณีโดยอาศัยพื้นฐานจากข้อมูลข่าวกรอง ว่าจะแบ่งบทบาทและความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร เช่น ในกรณีที่มีการสงสัยว่าจะมีการทาผิดกฎหมายในเรือประมง
ขนาดเล็กหรือเรือประมงที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง ตารวจน้าจะเป็นผู้นาในการดาเนินการ สาหรับเรือประมงที่อยู่นอกชายฝั่ง
กองทัพเรือจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เป็นต้น
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 5 :
หลังจากที่พระราชกาหนดการประมงพ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ศปมผ. ได้สั่งให้
โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์น้า 5 แห่งหยุดดาเนินการ และสั่งปิดโรงงาน 2 แห่งตามกฎหมายฉบับนี้ นอกจากนี้
กรมประมงยังมีการออกกฎกระทรวง 3 ฉบับ ระเบียบและประกาศอีก 21 ฉบับเพื่อให้การบังคับใช้พระราชกาหนด
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2559
เดิมทีกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมจะทาการตรวจสถานประกอบการแยกจากกัน โดยใช้
ชุ ด มาตรฐานต่ า งกั น ตามข้ อ บั ญ ญั ติ แ ละมาตรฐานการตรวจโรงงานของแต่ ล ะกระทรวง เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
การดาเนินงานซ้าซ้อนดังกล่าว กฎหมายให้อานาจ ศปมผ. ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เป็นแกนหลักในการตรวจสถาน
ประกอบการในทุกด้าน โดยได้กล่าวถึงจานวนเรือประมงและสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่
ถูกตรวจไว้ข้างต้นแล้วและจะไม่กล่าวซ้าในที่นี้
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34
วัตถุประสงค์ที่ 5 : ลดความเสี่ยงของการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทางาน
อยู่ในแผ่นดินใหญ่และบนเรือ รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ เช่น เด็ก คนไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยภูเขา
มาตรการที่ 1 : เร่งรัดและปฏิรูประบบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
เนื่องจากแรงงานต่างด้าวจานวนมากในประเทศไทยก่อนปี 2558 มีสถานะที่ผิดกฎหมายจึงเป็นปัจจัยหลัก
ที่ทาให้แรงงานเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงและข่มขู่โดยผู้ค้ามนุษย์ ให้ต้องทางานที่ถูกแสวงหาประโยชน์ ดังนั้น
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน รัฐบาลจึงดาเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องใน
การปรับปรุงระบบการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ โดยดาเนินการตามมาตรการเฉพาะดังต่อไปนี้
 ลดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนแรงงาน และปรับปรุงให้ระบบการจดทะเบียนแรงงานสะดวกมากขึ้น
สาหรับแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง
 ประการแรก ลดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนของแรงงานต่างด้าว 1 คนลงครึ่งหนึ่งคือ จาก 1,800 บาท
(50 เหรียญสหรัฐ ฯ) เหลือ 900 บาท (25 เหรียญสหรัฐฯ) ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นๆที่แรงงานต่างด้าวต้องจ่ายใน
การจดทะเบียนก็ลดลงด้วยเช่นกัน รวมถึงการยกเว้นให้แรงงานต่างด้าวไม่ต้องจ่ายเงินสมทบทุนกองทุนเพื่อการส่ง
คนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร27
 ประการที่สอง ระยะเวลาที่แรงงานต่างด้าวต้องรอการจดทะเบียนรอบใหม่ก็ลดลง โดยเดิมที แรงงาน
เหล่านี้ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางเป็นเวลา 4 ปี ก่อนที่จะสามารถจดทะเบียนใบอนุญาตทางานรอบใหม่
ปัจจุบัน ลดจาก 4 ปีเหลือเพียง 1 เดือน แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ให้เหตุผลว่า ค่าใช้จ่ายที่สูงและระยะเวลารอการ
จดทะเบียนแรงงานรอบใหม่ เป็นเหตุผลหลัก 2 ประการที่ ตัดสินใจไม่ได้เข้ามาจดทะเบียน ในรอบที่ ผ่าน ๆ มา
ดังนั้น การปรับปรุง กระบวนการที่ลดภาระด้านการเงินให้น้อยลง และการยืดระยะการจดทะเบียนแรงงานให้
ต่อเนื่องมากขึ้น ก่อให้เกิดความสาเร็จในการจดทะเบียนแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีแรงงานต่างด้าว
จานวน 2,549,530 คนได้รับการจดทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน28
 ประการที่ ส าม มี ก ารขยายระยะเวลาการจดทะเบี ย นของแรงงานต่ า งด้ า วในภาคประมงและ
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า และในปัจจุบัน การจดทะเบียนแรงงานเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดายขึ้น ด้วยระบบ
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 29 การจดทะเบียนในรอบที่ 2 มีการขยายเวลาออกไปจนถึง
วันที่ 30 มกราคม 2559 ในขณะที่ระยะเวลาการจดทะเบียนสาหรับแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
ขยายออกไปเป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
 หลังจากที่แรงงานต่างด้าวได้ทาการจดทะเบียนแล้ว ก็จะได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย รวมถึง
o สิทธิที่จะได้รับค่าแรงขั้นต่าเช่นเดียวกับพลเมืองไทย (300 บาทต่อวัน)
o เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล
o สิทธิที่จะใช้ระบบธนาคารที่เป็นทางการในการส่งรายได้กลับบ้านเกิด
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o สิ ทธิ ที่จ ะให้ บุ ต รหลานของตนจดทะเบีย นอย่ างถูกกฎหมายในประเทศไทยและอาศั ยอยู่ใ น
ประเทศไทยในระยะเวลาที่พ่อแม่ได้รับอนุญาตให้ทางานได้อย่างถูกกฎหมาย นโยบายนี้นับว่ามีความก้าวหน้ามาก
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
o สิทธิที่จะเปลี่ยนนายจ้าง โดยก่อนหน้านี้ แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้าง อย่างไรก็ตามในปี 2558 นโยบายของรัฐบาลไทยมีความก้าวหน้ามากขึ้นในการ
ลดความเสี่ยงของการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงาน ในภาคประมง โดยตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 อนุญาตให้
แรงงานต่างด้าวในเรื อประมงและสถานแปรรูป สั ตว์น้าสามารถเปลี่ ยนนายจ้างได้โ ดยไม่จากัดจานวนครั้ง ใน
การเปลี่ยน ไมว่าจะเป็น 1) นายจ้างและ 2) พื้นที่ทางาน แรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมอื่นสามารถเลือกที่จะ
เข้ามาทางานในเรือประมงและสถานประกอบการแปรรูปอาหารทะเลได้ โดยได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างและ
สถานที่จ้างงานของตนจากจังหวัด หนึ่งไปยังจังหวัดอื่นได้ ความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายครั้งสาคัญนี้มีเป้าหมาย
เพื่อให้ความยืดหยุ่นแก่แรงงานต่างด้าวและขจัดโอกาสที่นายจ้างจะควบคุมความสามารถของแรงงานต่างด้าวใน
การทางานอย่ างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยโดยการเรียกร้องอย่างไม่ เป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
นอกจากนี้กรมการจัดหางานยังได้ออกคาสั่งลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ไปยังสานักจัดหางานจังหวัด 10 จังหวัด
ให้อนุญาตนายจ้างเปลี่ยนแปลงคาร้องขอแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าลาวและกัมพูชาและให้ดาเนินการตาม
ระเบียบใหม่ตามที่กล่าวข้างต้น
o สิทธิที่จะข้ามชายแดนอย่างเปิดเผยและเสรี และ
o สิทธิที่จะเก็บเอกสารการทางานของตนไว้กับ โดยไม่ให้นายจ้างยึดไว้ เช่นที่มักเกิดขึ้นในอดีต
การจัดระเบียบการจัดการแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบัน แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 2 ด้านล่างนี้
แผนภูมิที่ 2 : ระบบการจัดการแรงงานแบบใหม่
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การเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้ ช่วยลดการควบคุมแรงงานต่างด้าวของผู้ ลักลอบนาคนเข้าเมือง นายหน้า
และผู้ที่หาประโยชน์ด้านการเงินได้มาก รวมทั้งตัดทอนความสามารถของผู้ค้ามนุษย์ ที่มักขู่ว่าจะส่งตัวคนต่างด้าว
เหล่านี้กลับประเทศหากไม่ยอมปฏิบัติตามที่ตนต้องการ ผลกระทบในวงกว้างของมาตรการดังกล่าวก็คือ เพื่อลด
ความเสี่ยงของแรงงานต่างด้าวในการตกเป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์อย่างมีนัยสาคัญ
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการของกระทรวงแรงงาน ซึ่ง
นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลที่จะนาแรงงานที่ผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมแปรรูป สัตว์น้าเข้าสู่
ระบบ เพื่อให้แรงงานเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดย
เป็ น โครงการจั ดตั้งศู น ย์ บ ริ การจดทะเบี ย นแรงงานต่า งด้าวแบบเบ็ ดเสร็จ ในกิจการแปรรูปสั ต ว์ น้าในจังหวั ด
ชายทะเล 22 จังหวัดและในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมดังกล่าว
ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 (90 วัน) และสาหรับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ในเรือประมง กระทรวงแรงงานได้เปิดให้มีการจดทะเบียนเพิ่มเติมอีก 2 รอบ ดังนี้
 รอบแรก ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 29 มิถุนายน 2558 มีแรงงานต่างด้าวได้รับการจดทะเบียน
ทั้งหมด 54,402 คน (สัญชาติเมียนมา 30,594 คน กัมพูชา 22,671 คน และลาว 1,142 คน)
 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2559
มีแรงงานได้รับการจดทะเบียนทั้งหมด 13,794 คน (ร้อยละ 0.54) และ
 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้าและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วันที่ 7 มกราคม มีแรงงานต่างด้าวจานวน 25,730 คน
ได้รับการจดทะเบียน
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 1 :
กระทรวงแรงงานได้ช่วยเหลือให้ แรงงานไทยทั้งหมดจานวน 10,777 คนได้รับการอานวยความสะดวกให้
เดินทางไปทางานในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ส่งผลให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในกระบวนการจัดหา
งานได้ถึง 2,057,916,696 บาท นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าวกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขได้ลดค่าธรรมเนียมหลายประการ รวมถึงการยกเว้นให้แรงงาน
ต่างด้าวไม่ต้องจ่ายเงินสมทบทุนกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามที่กล่าวมาแล้ว
ระหว่างปี 2557 ถึง 2558 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด 7,051,336,450 บาท หรือ 201,466 เหรียญสหรัฐฯ
จากข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 มีแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมแปร
รูปสัตว์น้า จานวน 1,412 คนและในภาคประมงจานวน 1,341 คนได้เปลี่ยนนายจ้างภายใต้นโยบายนี้
มาตรการที่ 2 : ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่ผ่านมา แบบสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีคาถามไม่มากพอที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่
ตัด สิ น ใจว่ า ผู้ ถูก สั ม ภาษณ์ เ ป็ น ผู้ เ สี ย หายหรื อ ไม่ และยัง ไม่ ม ากพอที่จ ะเป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ การติด ตามผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือเพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับ นากรณีดังกล่าวกลับ พิจารณาใหม่อีกครั้ง ดังนั้น ในปี
2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องและภาคี
ภาคประชาสังคมได้ทาการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ฉบับใหม่ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็น
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หลักประกันว่า เจ้าหน้าที่มีฐานข้อมูลที่ดีขึ้นสาหรับคัดแยกผู้เสียหาย และมีการบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจว่า
ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นผู้เสียหายหรือไม่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้ แบบสัมภาษณ์ที่ใช้
ง่ายขึ้นนี้จะมีการนาไปใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2559
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการต้องใช้แบบสัมภาษณ์ดังกล่าวในการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างละเอีย ด โดยเฉพาะต้องจดบันทึกตัว บ่งชี้การค้ามนุษย์ไว้ด้วย เช่น ผู้ถูกสัมภาษณ์
สามารถติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนได้อย่างอิสระหรือไม่ สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้
อย่างเสรีหรือไม่ การจ่ายค่าจ้างเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ มีการยึดเอกสารประจาตัวหรือไม่ เป็นต้น
นอกจากนี้ ตลอดปี 2558 รัฐบาลยังให้ความสาคัญกับการปรับปรุงกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายค้ามนุษย์
ทั่วประเทศ โดยเน้นไปที่การควบคุมคนเข้าเมืองในจังหวัดชายทะเลเป็นพิเศษ เพื่อลดจานวนแรงงานต่างด้าวที่
ผิดกฎหมายรวมทั้งสร้างหลักประกันว่าผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์ได้รับการคัดแยกอย่างเหมาะสม
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 2 :
แบบสั ม ภาษณ์ ชุ ด ใหม่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองอย่ า งเป็ น ทางการจากคณะกรรมการประสานและก ากั บ
การดาเนิ นงานป้ องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการปกค.) เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2559 และ
แจกจ่ายไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อใช้แบบ
สัมภาษณ์นี้ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นมาตรฐานเดียวกันประเทศ
มาตรการที่ 3 : ลดความเสี่ยงของการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของคนไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยภูเขา
เพื่อปรั บ ปรุ งสถานภาพด้านกฎหมายของประชากรกลุ่ มเปราะบางเหล่ านี้ กระทรวงมหาดไทยได้ให้
สัญชาติไทยแก่ประชากรจานวน 8,038 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และเพื่อเร่งรัดกระบวนการนี้ให้รวดเร็วขึ้น
กระทรวงฯ ได้ให้อานาจนายอาเภอในการให้สัญชาติ ไทย โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากกระทรวงฯ ดังนั้น ผลที่
เกิดขึ้น คือ มีประชาชน 5,000 คนได้รับสัญชาติไทยภายใต้กระบวนการเร่งรัดดังกล่าว
สาหรับกรณีการอพยพย้ายถิ่นของชาวโรฮีนจา รัฐบาลไทยได้เป็นผู้นาในการจัดการประชุมครั้งสาคัญ
2 ครั้ ง ร่ ว มกั บ ประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประเทศที่ เ ป็ น แหล่ ง ทุ น ที่ ส าคั ญ และองค์ ก ารระหว่ า งประเทศในวั น ที่
29 พฤษภาคม 2558 และวัน ที่ 4 ธันวาคม 2558 เพื่อระดมสมองหาทางออกที่เป็นรูปธรรมในการช่วยเหลื อ
ชาวโรฮีนจา และเพื่อทางานกับภาคีที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอย่างเข้มแข็ง ในการหาทางออกที่ยั่งยืน โดยคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและลดความเสี่ยงในการถูกค้ามนุษย์
นอกจากนี้การทลายวงจรค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการเรียกค่าไถ่ในอาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นในช่ว งปลายปี 2558 ส่งผลให้มีการขัดขวางไม่ให้ มีผู้อพยพชาวโรฮีน จา
เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
ประเทศไทยยังได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการค้ามนุษย์แห่งอาเซียน (ASEAN Convention against
Trafficking in Persons, Especially Women and Children - ACTIP) ในวั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2558 ใน
ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 27 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับประเทศอาเซียนอื่นๆ
อนุสัญญาดังกล่าวได้กาหนดกรอบกฎหมายในระดับภูมิภาคที่สอดคล้องกับเครื่องมือทางด้านกฎหมายในระดับ
สากลรวม ถึง อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสาร
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ต่อท้ายอนุสัญญาฯ เพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และแผนปฏิบัติการ
สหประชาชาติเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างประเทศอาเซียน
ในการป้องกันคุ้มครองและดาเนินคดีผู้กระทาผิดค้ามนุษย์
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 3 :
จากการพิจารณาอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
(United Nations Convention against Transnational Organized Crime - UNTOC) และพิธีสารต่อท้าย เพื่อ
ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กในปีพ.ศ. 2556 พร้อมกับอนุสัญญาว่าด้วย
การค้ามนุษย์แห่งอาเซียน (ACTIP) ที่เพิ่งลงนามไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ประกอบกับ มาตรการด้าน
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการใช้ แ รงงานเด็ ก ที่ อ ายุ ต่ ากว่ า 15 ปี คณะกรรมการเฉพาะกิ จ ฯ จึ ง เสนอให้ มี ก ารแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551 โดยให้เพิ่มนิยามของการค้ามนุษย์ ให้รวมถึง
การกระทาที่คล้ายทาส หรือการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะไม่ว่าจะโดยความยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการใช้อานาจโดย
มิชอบหรือแสวงหาประโยชน์จากสถานภาพที่เปราะบาง กฎหมายดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในปี 2559
มาตรการที่ 4 : ปรั บปรุง ระบบการตรวจการเข้าเมืองและคนเข้าเมืองเพื่อค้นหาหลั กฐานของการค้ามนุษย์ใน
รูปแบบที่เลวร้าย
ดัง ที่กล่ าวไว้ แล้ ว ในผลลั พ ธ์ของมาตรการที่ 1 ภายใต้วัต ถุประสงค์ที่ 4 ส านักงานตารวจแห่ ง ชาติไ ด้
มอบหมายให้สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ดาเนินมาตรการพิเศษหลายมาตรการ เพื่อป้องกันผู้เข้าเมืองทั้งที่
ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายจากการตกเป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์ ตม. ยังเพิ่มความพยายามในการลงบัญชีดาของผู้
ต้องสงสัยอีกด้วย
นอกจากนี้ ตม. ยังได้ประสานความร่วมมือกับสานักงานศาลยุติธรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการหลบหนี
ของผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยแต่งตั้งให้กองหนึ่งในตม. เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับศาล
เมื่อได้รับแจ้งจากศาล ตม. ก็สามารถปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเมืองในระบบออนไลน์ในทันที
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 4 :
ตม. รับผิดชอบด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมด 120 แห่ง รวมทั้งด่านทางบก 37 แห่ง ทางทะเล 54 แห่ง
และทางอากาศ 29 แห่ง สานักงานตารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ตม. ดาเนินมาตรการเพื่อป้องกันคนเข้าเมืองทั้ง
ที่ถูกกฎหมายและผิ ด กฎหมายไม่ให้ ตกเป็ น ผู้ เสี ยหายค้ ามนุ ษย์ โดยด าเนิ นการอย่า งเข้ มงวดมากขึ้นต่ อกรณี
ชาวต่างชาติที่ต้องสงสัยว่าจะประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กตามข้อมูลที่เก็บไว้ใน
ฐานข้ อ มูล จ านวนผู้ ต้ อ งสงสั ย เพิ่ม ขึ้ น จาก 192 รายเป็ น 617 ราย โดยในจ านวนนี้ มี 64 รายที่ ถู กเพิ กถอน
ใบอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (เพิ่มจาก 12 คนในปี 2557) และมี 511 รายที่ถูกปฏิเสธการเข้า
เมือง (เพิ่มจาก 98 รายในปี 2557)
วัตถุประสงค์ที่ 6 : ทางานเชิงรุกให้มากขึ้น โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและใกล้ชิดในการ
แก้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
มาตรการที่ 1 : จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อปราบปรามการล่วงละเมิดเด็กในอินเทอร์เน็ต
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เนื่องจากการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงตระหนัก ถึงความจาเป็นที่
จะต้องจัดตั้งหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อพร้อมรับมืออาชญากรรมดังกล่าว
ดังนั้ น ในปี 2558 รั ฐบาลจึ งได้จั ดตั้ง ศูนย์อาชญากรรมความผิ ดเกี่ยวกับเด็กทางอินเตอร์เน็ต ภายใต้
สานักงานตารวจแห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ภายใต้คาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติที่ 7/2558 เพื่อให้
เป็ น ศู น ย์ เ ฉพาะทางส าหรั บ ตรวจตรากิ จ กรรมออนไลน์ และประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ ขจั ด
อาชญากรรมในรูปแบบที่เลวร้าย คณะทางานเฉพาะกิจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ ในระดับชาติจานวน 34 คนที่
ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์ในระดับสากล ศูนย์นี้จะเป็นหน่วยงานกลางที่จะร่วมงานกับภาคีในต่างประเทศ
เช่น หน่วยสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) สานักงานสืบสวนแห่งความมั่นคงมาตุภูมิ (Homeland Security
Investigation หรือ HSI) และรัฐบาลออสเตรเลียโดยผ่านทางโครงการออสเตรเลีย-เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
(AAPTIP) เนื่องจากอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตมักมีการดาเนินการข้ามพรมแดน
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 1 :
หลังจากที่ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการครอบครอง
สื่อลามกอนาจารเด็ก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 มีคดีเกี่ยวกับสื่อลามกเด็ก 2 คดีที่ถูกดาเนินคดี
ภายใต้กฎหมายฉบับนี้30
มาตรการที่ 2 : มาตรการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการขจัดปัญหาการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับ
เด็ก (child sex tourism)
ในปี 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดการอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการป้องกันและ
คุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กในเครือข่ายการท่องเที่ยวหลายครั้ง โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
รัฐในพื้นที่ ภาคเอกชนและองค์กรประชาสังคม กระทรวงฯ ยังมีหน้าที่หลักในการตรวจตราและเฝ้าระวังไกด์ทัวร์ที่
ไม่ได้จะเบียนเพื่อลดโอกาสในการเกิดกรณีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมี
แผนงานอีกหลายแผนที่ริเริ่ มโดย/สาหรับ ตารวจท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเพื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินคดีค้ามนุษย์ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อ
มีเพศสัมพันธ์กับเด็ก (child sex tourism)
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 2 :
ในปี 2558 มีการจัดอบรม 4 ครั้งโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 647 คน ในขณะเดียวกัน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนา “ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ” ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วม 200 คน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเน้นที่การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ในปี 2558 ตารวจท่องเที่ยวรายงานว่ามีกรณีที่สงสัยว่าจะเป็น
การล่วงละเมิดทางเพศจานวน 18 คดีและส่งต่อให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติเพื่อทาการสืบสวนต่อไป
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โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ การดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย
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มาตรการที่ 3 : มาตรการของกระทรงแรงงานในการแก้ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และ การสารวจการใช้แรงงาน
เด็กในประเทศไทย
ในปี 2558 จากข้ อ ค้ น พบเรื่ อ งการใช้ แ รงงานในรู ป แบบที่ เ ลวร้ า ยที่ สุ ด ของกระทรวงแรงงานแ ห่ ง
สหรัฐอเมริการะบุว่า ประเทศไทยถูกประเมินว่าติดอันดับหนึ่งใน 13 ประเทศ (จากประเทศที่ถูกประเมินทั้งหมด
140 ประเทศทั่วโลก) ที่มีความก้าวหน้าอย่างสาคัญในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด นอกจาก
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งกฎกระทรวงแรงงานที่ห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กอายุ
ต่ากว่า 18 ปีในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล (ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) แล้ว รัฐบาลยังร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบกรอบการสารวจการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ทางาน
ทัว่ ประเทศ
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 3 :
กฎกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการห้ามใช้แรงงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีในธุรกิจประมงและอาหารทะเล
อย่างเด็ดขาด ได้รั บการเห็น ชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18
มกราคม 2559 กฎกระทรวงฉบับนี้นับเป็นความก้าวหน้าที่สาคัญของรัฐบาลในความพยายามที่จะหยุด
การ
แสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็กของนายจ้างในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล และแก้ปัญหาดังกล่าวใน
สายการผลิตให้หมดสิ้น
ส่วนกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาการสารวจระดับชาติ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธัน วาคม 2558 และ
คาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2559 ต่อจากนั้น การสารวจการใช้แรงงานเด็กระดับชาติจะเริ่มต้นขึ้นในเดือน
เมษายน 2559 โดยความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ส่วนการส ารวจนาร่องเรื่องการใช้
แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2559 โดย
มุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กที่ทางานในอุตสาหรรมอ้อยและน้าตาล และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม
2559 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559 โดยได้รับความ
ช่วยเหลือทางวิชาการจาก ILO
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2. การดาเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution)
ในบทที่แล้ว รายงานได้กล่าวถึงนโยบายการริเริ่มทางกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อขจัดอุปสรรคด้านปฏิบัติการ
ตามที่เจ้ าหน้าที่รัฐ และภาคีภาคประชาสังคมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง นโยบายรัฐ ที่ไม่
ประนีประนอมต่อปัญหาการค้ามนุษย์มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มความเข้มงวดในการดาเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ใน
ระดับปฏิบัติ เจ้าหน้าที่เน้นปฏิบัติการเชิงรุก โดยใช้รูปแบบวิเคราะห์ข่าวกรองนาการปราบปราม มีการประสานงาน
กับภาคีทั้งต่างประเทศและในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
สูงสุด ซึ่งก็คือ การจับกุมตัว "ตัวการใหญ่" การทาลายวงจรการค้ามนุษย์ และการดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ในปีพ.ศ. 2558 มีการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่ว ยงานด้านยุติธรรม อย่างใกล้ชิดขึ้น ทั้งใน
ด้า นการด าเนิ น คดี การค้ า มนุ ษ ย์ โดยผ่ า นข้อ มูล การค้ ามนุษ ย์ ที่ใ ช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ที่ เ พิ่ง จั ดตั้ งขึ้ น ใหม่
ฐานข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารวจ อัยการ และศาล นอกจากนี้ ใน 1 ปีที่ผ่านมา ยังมีการจัดตั้ง
หน่วยงานชานาญการพิเศษเพื่อให้การดาเนินคดีการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพขึ้น 2 หน่วยงาน คือ 1) แผนกคดี
การค้ามนุษย์ ภายใต้ศาลอาญา ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และสามารถรับผิดชอบคดี
ที่มีปัญหาด้านการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหาย และพยานจากจาเลยที่มีอิทธิพล และ 2) กรมต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ภายในสานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ซึ่งเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ดังนั้น จึงถือได้ว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่มีหน่วยงานชานาญพิเศษในทางยุติธรรมว่าด้วยการค้ามนุษย์
มาตรการหลักและผลลัพธ์ด้านการดาเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายในปีพ.ศ. 2558 ได้แก่
1. ใช้ แ นวทางบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายรู ป แบบวิ เ คราะห์ ข่ า วกรองน าการปราบปราม ( intelligence-led
approach) (Intelligence-Led Response)
ในปีที่ผ่านมา หลักการและแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายได้เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2557 อย่างสาคัญ
จากการการดาเนินคดีเป็นรายคดีที่มุ่งเป้าไปที่การจับกุม "ตัวการใหญ่" มาเป็นการขจัดการค้ามนุษย์ด้วยรูปแบบ
การบังคับใช้กฎหมายรูปแบบวิเคราะห์ข่าวกรองนาการปราบปราม แนวคิดนี้มีที่มาจากสหราชอาณาจักร ซึ่งต่อมา
แพร่หลายในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์ 9/11 การบังคับใช้กฎหมายรูปแบบวิเคราะห์ข่าว
กรองนาการปราบปรามนี้ มุ่งเน้นที่การใช้การข่าวให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติการ
ตามที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อ "นโยบาย" ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ไทยใช้ข่าวกรองนาทางการสืบสวนเชิงรุก
เพื่ อ จั ด การกั บ ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ร ากเหง้ า และเพื่ อ น าไปสู่ ก ารลดอาชญากรรมดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
ตั ว อย่ า งเช่ น ในกรณี ก ารบุ ก ทลายกลุ่ ม อาชญากรรมข้ า มชาติ ที่ หั ว ไทร-ปาดั ง เบซาร์ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ วิ เ คราะห์
อาชญากรรมที่ก่อโดยฝีมือกลุ่มดังกล่าวเท่าที่สืบทราบมาได้เพื่อพัฒนาเป็นข่าวกรอง จากข่าวกรองนา ไปสู่การ
สืบสวนทั้งในด้านการเงินและความทางอาญาควบคู่ไปกับการทาแผนผังความเชื่อมโยงทางอาชญากรรมการติดตาม
การไหลของเงินและการใช้โทรศัพท์ของเครือข่ายที่ต้องสงสัย และค้นหาผู้เสียหาย พยาน และผู้แจ้งข่าว
ประเทศไทยให้ สั ตยาบรรณต่ออนุ สั ญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (United Nations Convention
against Transnational Organized Crime - UNTOC) และพิธีสารต่อท้ายเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้า
มนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กในปีพ .ศ. 2556 รัฐได้บัญญัติกฎหมายเพื่อประกันความสอดคล้องและความร่วมมือ
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ภายใต้อนุสัญญาและพิธีสารดังกล่าว ซึ่งได้แก่ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. 2556, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2558
ดังนั้น ผู้ต้องสงสัยจึงอาจถูกตั้งข้อหาได้จากกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2558 ซึ่งความผิดภายใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ถือ
เป็นความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตารวจเป็ นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนทางอาญา สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ก็เป็นผู้รับผิดชอบการสืบสวนทางด้านการเงิน
แผนภูมิที่ 2 รูปแบบการสืบสวนคดีค้ามนุษย์โดยใช้วิเคราะห์ข่าวกรองนาการปราบปราม
วิเคราะห์อาชญากรรม


วิเคราะห์ข้อมูล
อาชญากรรมจาก
แฟ้มคดีเก่าเพื่อ
พัฒนาการข่าว

แก้ปัญหาที่รากเหง้า

ขยายการสืบสวน



ทาแผนผังความเชื่อมโยง
ทางอาชญากรรม
ติดตามการไหลของเงิน
และการใช้โทรศัพท์ค้นหา
ผู้เสียหาย, พยาน หรือผู้
แจ้งข่าวเพิ่มขึ้น

ตัดแหล่งเงินทุน

ทลายกลุ่มองค์กร
อาชญากรรม

พ.ร.บ. การค้า
ษย์
พ.ร.บ.มนุการฟอก
เงิน

พ.ร.บ.การมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ

ลดแรงจูงใจที่จะค้า
มนุษย์ใหม่

ในปี พ.ศ. 2558 รู ป แบบวิ เ คราะห์ ข่ า วกรองน าการปราบปราม ส่ ง ผลให้ ประเทศไทยสามารถทลาย
เครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้เป็นจานวนมากขึ้น สามารถตัดการไหลเวียนทางการเงินของเครือข่าย
เหล่านี้ได้มากขึ้น ทั้งยังลดศักยภาพและแรงจูงใจที่จะก่ออาชญากรรมใหม่ รูปแบบการตอบโต้การค้ามนุษย์โดย
ใช้การข่าวนานี้ได้รับการแสดงไว้ในแผนผังที่ 2 ด้านบน
2. กระบวนการยุติธรรมในการดาเนินคดีการค้ามนุษย์
2.1 การสืบสวนสอบสวน
ดังที่ได้กล่าวไว้ภายใต้หัวข้อ "นโยบาย" ด้วยประสิทธิผลของรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกโดยการ
วิเคราะห์ข่าวกรองนาการปราบปรามในการดาเนินคดีค้ามนุษย์ปีพ .ศ. 2558 ทาให้จานวนคดีที่มี การสืบสวน
สอบสวน ผู้ เสียหายที่ได้รับการช่ว ยเหลือ และผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมเพิ่มขึ้น โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ
(สตช.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้สืบสวนคดีการค้ามนุษย์ไปทั้งหมด 317 คดี ในขณะที่ในปีพ .ศ.
2557 มีเพียง 280 คดี ถือเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13 นอกจากนี้ ในปีพ .ศ. 2558 จานวนผู้ต้องสงสัย
ซึ่งถูกจับกุมดาเนินคดียังเพิ่มเป็น 547 ราย จาก 412 รายในปีพ .ศ. 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 มี ผู้เสียหาย
การค้ามนุษย์ที่ได้รับการระบุตัว 720 รายจาก 595 รายในปีพ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 คดีใหญ่ของปีที่ผ่าน
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มาได้แก่คดีหัวไทร-ปาดังเบซาร์ ซึ่งมีทั้ง ผู้เสียหายและผู้กระทาผิดจานวนมาก การเปรียบเทียบระหว่างปีพ .ศ.
2558 และ 2557 แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 331 ดังต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 3 : สถิติคดีการค้ามนุษย์ภายใต้การสอบสวน ผู้กระทาผิดที่ถูกจับกุม และผู้เสียหายที่ได้รับการ
ช่วยเหลือปีพ.ศ. 2557 และ 2558

คดีภายใต้การสอบสวน
ช่วยเหลือ

ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุม

ผู้เสียหายที่ได้รับการ

ตารางที่ 532 จาแนกจานวนคดีการค้ามนุษย์แต่ละประเภทที่อยู่ภายใต้การสอบสวนนับจากปีพ .ศ. 2553 – 2558
ตามที่ร ายละเอีย ดภายใต้หั วข้อ "นโยบาย" และในรายงานปีก่อนหน้า ทั้งนี้ รัฐบาลได้ปรับ ปรุงกฎหมายและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมง เพิ่มบทบาทของกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้
กฎหมาย สร้างกลไกใหม่ในการประสานงานและประสานความร่วมมือ และยังจัดสรรทรัพยากรให้แก่การนี้เพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นผลของการจัดลาดับความสาคั ญดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม คือ มีการดาเนินคดีการแสวง
ประโยชน์ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 47 คือ จาก 47 คดีในปี พ.ศ. 2557 มาเป็น 69 คดีในปี พ.ศ. 2558
ซึ่งใน 69 คดีนี้มี 39 คดีที่เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคประมง ในปีพ.ศ. 2558 คดีการแสวงประโยชน์ทางเพศ
เพิ่มขึ้นจาก 222 คดีในปีก่อนหน้ามาเป็น 245 คดีในปี 2558 ในขณะที่การแสวงประโยชน์ด้วยการบังคับเป็น
ขอทาน33ลดลงจาก 11 คดีในปี พ.ศ. 2557 มาเป็นเพียง 3 คดีในปี พ.ศ. 2558

31
32
33

แสดงตัวเลข 3 แผนผังที่ตั้งแต่วันที่มกราคม 1 -2558 ธันวาคม 31
ตารางที่ แสดงตัวเลข 1ตั้งแต่วันที่มกราคม 1 - 2558 ธันวาคม 31
ดูรายละเอียดมาตรการแก้ไขปัญหาการบังคับขอทานในหัวข้อการป้องกัน
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ตารางที่ 5 คดีการค้า มนุษย์ที่อยู่ภ ายใต้ การสอบสวนระหว่า งปี พ.ศ. 2553 - 2558 จาแนกตามประเภท
การแสวงประโยชน์
ปี

คดีภายใต้การสอบสวน
คดี

ประเภทการแสวงประโยชน์
ทางเพศ

แรงงาน

ขอทาน

2553

81

65

12

4

2554

97

74

19

4

2555

306

226

44

36

2556

674

520

80

74

2557

280

222

47

11

2558

317

245

69

3

2.2 การดาเนินคดี
ตามที่ได้กล่าวถึงไว้ในหัวข้อ "นโยบาย" ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สานักอัยการสูงสุดได้ประกาศ
จัดตั้งกรมต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ครอบคลุมการสืบสวนสอบสวนและดาเนินคดีดังต่อไปนี้
 ทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคดีการค้ามนุษย์ ซึ่งเคยเป็นของหน่วยงานหลายหน่วยภายใต้สานักอัยการ
สูงสุด กรมต่อต้านการค้ามนุษย์มีบทบาทนาในการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นนอกประเทศ ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 20 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477 ที่ว่า ให้สานักงานอัยการสูงสุด
เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวน นอกจากนี้ กรมฯยังต้องประสานความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนกับ DSI ตาม
พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และร่วมมือกับต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในขณะเดียวกัน เป็นศูนย์ประสานงานฐานข้อมูลให้แก่หน่วยงานยุติธรรมอื่น ๆ ด้วย
 ดาเนินคดีการค้ามนุษย์ภายใต้อานาจหน้าที่ของศาลอาญา ในขณะที่ โดยทั่วไปคดีภายใต้การสืบสวน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจท้องถิ่นจะถูกส่งให้อัยการจังหวัดฟ้องร้อง หากเป็นคดีมีความซับซ้อนหรือเกี่ยวพันกับผู้มี
อิทธิพลท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ตารวจก็อาจขออนุญาตจากศาลเพื่อส่งต่อคดีไปยังแผนกคดีการค้ามนุษย์ภายใต้ศาล
อาญาได้ โดยอัยการของกรมต่อต้านการค้ามนุษย์จะเป็นผู้ฟ้องคดี
ในปี พ.ศ. 2558 ขั้นตอนหลัก ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานใหม่ภายใต้สานักงานอัยการ
สูงสุดเพื่อประสิทธิภาพการทางานสูงสุด ได้แก่
 กรมต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดให้อัยการที่มีประสบการณ์จากทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมเรื่อง
การค้ามนุษย์อย่างสม่าเสมอ
 ในขณะที่อัยการจังหวัดยังสามารถฟ้องคดีค้ามนุษย์ได้ กรมต่อต้านการค้ามนุษย์ก็จะเป็นผู้ฝึกฝน
และให้คาแนะนาให้แก่อัยการทั่วประเทศให้ทางานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ กรมฯยังกาลังเตรียมคู่มือ
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การฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการฟ้องคดีค้ามนุษย์ และจะฝึกอบรมการใช้คู่มือนี้ให้แก่อัยการรัฐทั่วประเทศ โดยการ
อบรมครั้งแรกจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
นับแต่ที่กรมต่อต้านการค้ามนุษย์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 กรมฯ ได้ดาเนินการ
และยื่นฟ้องคดีการค้ามนุษย์ไปแล้ว 15 คดี ซึ่งเป็นคดีที่ได้รับการส่ งต่อมาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
อื่น ๆ นอกจากนี้ หลังจากการตรวจสอบแฟ้มคดีเบื้องต้น พนักงานอัยการได้สั่งฟ้องคดีต่อผู้ต้องหา 5 รายตาม
ข้อหาที่ปรากฏในหมายจับ กรมฯ ยังได้ทาการสืบสวนการกระทาผิดนอกประเทศเสร็จตามที่ได้รับมาทั้งหมด 4
คดีจนเสร็จสิ้น และบันทึก คาให้การของพยานนอกศาลใน 3 คดี ตามข้อเสนอแนะของประธานศาลฎีกาดังที่
อภิปรายไว้เป็นรายละเอียดในรายงานปีที่แล้ว และภายใต้หัวข้อ "นโยบาย" ของรายงานฉบับนี้
ในปีพ.ศ. 2558 พนักงานอัยการสั่งฟ้องคดีค้ามนุษย์ทั้งหมด 177 คดี เพิ่มจากปีพ.ศ. 2547 ซึ่งสั่งฟ้องเพียง
115 คดี ในจานวน 177 คดีนี้ เป็นที่เกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์ทางเพศ มี 150 คดี เป็นการแสวงประโยชน์
ด้านแรงงาน 28 คดี และเป็นการบังคับให้ขอทาน 5 คดี ทั้งนี้ คดีหนึ่งอาจเกี่ยวพันกับการแสวงประโยชน์ได้
มากกว่า 1 รูปแบบ สถิติการดาเนินคดีและจาเลยจาแนกตามประเภทการแสวงประโยชน์นับจากปีพ .ศ.25532558 ได้แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 434
แผนภูมิที่ 4 การดาเนินคดีและจาเลยจาแนกตามประเภทการแสวงประโยชน์
คดี

คดี
จาเลย

จาเลย

2553

2554

2555

2556

2557

2558

ในปี 2558 ตัวเลขที่แสดงในแผนภูมิมาจากระบบฐานข้อมูลใหม่ ซึ่งคดีหนึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์ได้มากกว่า 1 ประเภท ในขณะที่เหตุผลที่จานวนคดี
ในปี 2556 มากผิดปกติได้รับการอธิบายในรายละเอียดในรายงานปีที่แล้ว

สาหรับปีพ.ศ. 31 – มกราคม 1 มาจากระบบฐานข้อมูลใหม่ จาก 3 เลขในแผนผังที่ตัว 2558ธันาคม 2558ซึ่งถือว่าคดีหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการแสวง
ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ ขณะที่เหตุผลที่จานวนคดีปีพ.ศ.มากผิดปกติได้รับการอธิบายโดยรายละเอียดไว้ในรายงานปีที่แล้ว 2556

34

46
2.3 การลงโทษ
แผนกคดีค้ามนุษย์ภายใต้ศาลอาญาเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558 คดีที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจในพื้ น ที่ ท าการสื บ สวนและส่ ง ส านวนให้ แ ก่ อั ย การจั ง หวั ด ยั ง คงด าเนิ น การอยู่ ณ ศาลจั ง หวั ด แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน ประธานศาลฎีกาก็สามารถพิจารณาส่งคดีจากศาลจังหวัดให้แก่แผนกคดีค้ามนุษย์ภายใต้ศาลอาญา
กรุงเทพฯได้ หากคดีนั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้เสียหายและ/หรือพยานอาจเป็นอันตรายเนื่องจากจาเลย
ที่มีอิทธิพล แผนกคดีค้ามนุษย์มีผู้พิพากษาที่เชี่ยวชาญในคดีค้ามนุษย์เป็นการเฉพาะ และมีกาหนดการไต่สวนแยก
ออกจากคดีอื่น ๆ นับจาก 10 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 แผนกคดีค้ามนุษย์ภายใต้ศาลอาญาได้รับ
คดีมาแล้ว 22 คดี รวมถึงคดีหัวไทร-ปาดังเบซาร์ ที่ส่งจากศาลนาทวี ในจานวนนี้มี 1 คดีที่ได้พิพากษาลงโทษแล้ว
ตารางที่ 6 แสดงสถิติจากศาลชั้นต้น (ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลเยาวชนและครอบครัว) ตั้งแต่วันที่
31 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ในปีพ.ศ. 2558 ร้อยละ 43 (73
คดีจาก 169 คดี) ได้รับคาพิพากษาภายใน 6 เดือน เปรียบเทียบกับร้อยละ 39 (80 จาก 206 คดี) ในปีพ.ศ. 2557
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 (ร้อยละ 43 ต่อร้อยละ 29) คดีที่ดาเนินการไต่สวนและพิพากษาเสร็จสิ้นในเวลามากกว่า 1 ปี
นั้นเป็นคดีมีมาก่อนข้อเสนอแนะด้านงานยุติธรรมใหม่ล่าสุด ดังนั้น เมื่อคดีที่ค้างคาอยู่ได้รับการดาเนินการจน
เสร็จสิ้น รัฐบาลคาดว่าเกือบทุกคดีต่อจากนั้นจะดาเนินเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี ตามที่ได้อภิปรายไว้ภายใต้หัวข้อ
"นโยบาย"
ตารางที่ 6 : สถิติระยะเวลาการพิจารณาคดี
ศาลชั้นต้น คดีค้ามนุษย์ที่ได้รับการพิพากษาลงโทษจาแนกตามระยะเวลาพิจารณาคดี
ปี

เดือน

จานวนปี

< 1 >1 – =3 >3 - =6 >6 - =12 >1 – <=2 >2 –<=3
2557 (1 ม.ค.-31 ธ.ค.)

7

>3 –<=4

รวม

23

50

65

49

9

3

206

2558 (1 ม.ค.-30 พ.ย.)
13
23
หมายเหตุ <= หมายถึง น้อยกว่า หรือ เท่ากับ

37

40

43

12

1

169

การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมร้ายแรงที่มีบทลงโทษรุนแรงจากตารางที่ 735 แสดงให้เห็นว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2557
โดยเฉลี่ยโทษที่ได้รับจากการพิพากษามากกว่าร้อยละ 50 คือการจาคุกมากกว่า 3 ปี ในปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 65
เป็นการจาคุกมากกว่า 5 ปี และร้อยละ 35 เป็นการจาคุกมากกว่า 10 ปี

35

ตัวเลขจากปี 2554 ถึง 2557 ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมในแต่ละปี ส่วนตัวเลขของปี 2558 ครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
ถึง 30 พฤศจิกายน
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ตารางที่ 7: สถิติการพิพากษาลงโทษ
โทษ (จาคุก)

2554 2555 2556 2557 2558 2554 2555 2556 2557 2558
จานวนจาเลยที่ถูกพิพากษาลงโทษ
ร้อยละ
< 6 เดือน
3
18
5
4
6%
8%
5%
2%
> 6 -<=,12เดือน
18
4
3
8%
4%
1%
> 1 - <= 2 ปี
5
2
23
6
6
9%
4% 10%
6%
3%
> 2- < = 3 ปี
12
35
18
20 22%
15% 17% 10%
> 3 - < = 5 ปี
9
12
77
40
39 16% 24% 33% 38% 19%
> 5- < = 10 ปี
16
18
42
20
60 29% 37% 18% 19% 29%
>10 ปี
13
14
17
11
73 24% 29%
7% 11% 36%
รวม
55
49
230
104
205 100% 100% 100% 100% 100%
หมายเหตุ <= หมายถึง น้อยกว่า หรือ เท่ากับ
2.4 ความคืบหน้าของคดีการค้ามนุษย์ในกระบวนการยุติธรรม
ตารางที่ 8 ด้านล่าง แสดงสถิติของคดีในแต่ละขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม ระหว่าง 1 มกราคม 2557 –
31 ธันวาคม 2558
ตารางที่ 8 : ความคืบหน้าของคดีการค้ามนุษย์ในกระบวนการยุติธรรม
ปี

คดี

ระดับพนักงานสอบสวน
ระหว่าง
สอบสวน

ชั้นอัยการ

ชั้นศาล

ไม่ส่งฟ้อง ส่งฟ้อง ระหว่าง ไม่สั่งฟ้อง สั่งฟ้อง ไต่สวน
พิพากษา
พิจารณา
พิจารณาคดี ลงโทษ

2557

280

7

8

265

43

17

213

53

160

2559

317

141

2

174

62

7

107

64

43

ในปี พ.ศ. 2557 มีคดีค้ามนุษย์ 280 คดีที่มีการแจ้งความและได้รับการสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตารวจใน
จานวนนี้ มีการสานวนให้แก่พนักงานอัยการทั้งหมด 273 สานวน โดยที่ เจ้าหน้าที่ตารวจมีความเห็นควรสั่งฟ้อง
265 คดี (ร้อยละ 97 จากทั้งหมด 273 คดี) และมีความเห็นไม่สั่งฟ้ อง 8 คดี (ร้อยละ 3 ของคดีทั้งหมด) มีคดีซึ่ง
เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร 7 คดี และเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความพยายามจนจับกุมผู้กระทาผิดที่หลบหนีได้จากทั้งหมด
273 สานวนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตารวจ อัยการได้ดาเนินการส่งฟ้องไป 213 คดี และไม่ส่งฟ้อง 17 สานวน โดยมี
สานวนที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอีก 43 สานวน ในส่วนที่ส่งฟ้องไป 213 คดีนั้น ศาลได้พิพากษาลงโทษไป
แล้ว 160 คดี และอีก 53 คดียังอยู่ในระหว่างการไต่สวน
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ในปี พ.ศ. 2558 เจ้าหน้าที่ตารวจสืบสวนคดีค้ามนุษย์ไปทั้งหมด 317 คดี และส่งสานวน 176 คดีให้แก่
อัยการ โดยมีความเห็นควรสั่งฟ้อง 174 คดี (ร้อยละ 99 ของ 176) และความเห็นไม่สั่งฟ้อง 2 คดี (ร้อยละ 1)
ในขณะที่อีก 141 คดียังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวน จากจานวนคดีที่ได้รับ 176 คดีนั้น อัยการได้สั่งฟ้อง
ไป 107 คดี ไม่สั่งฟ้อง 7 คดี และกาลังพิจารณาอยู่อีก 62 สานวน ในจานวน 107 คดีที่สั่งฟ้อง ศาลได้พิพากษา
ลงโทษไป 43 คดี และกาลังอยู่ในระหว่างการไต่สวนอีก 64 คดี
3. การคุ้มครองพยานและผู้เสียหายค้ามนุษย์
ในประเทศไทย ผู้ เสี ย หายและพยานคดี ค้ามนุ ษย์มีสิ ทธิที่จ ะได้รั บความช่ว ยเหลื อ ผู้ เสี ย หายและการ
คุ้มครองพยานตามพ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 หากผู้เสียหายหรือพยานต้องการความช่วยเหลือ
หรือการคุ้มครอง สามารถส่งคาร้องเข้าโครงการคุ้มครองพยานต่อสานักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ภายใต้กระทรวงยุติธรรม หรือส่งไปยังสานักงานตารวจแห่งชาติ
ในปีพ .ศ. 2558 หลั ง จากที่รัฐ บาลริเริ่มดาเนินการอย่างจริงจังกับคดีค้ามนุษย์รายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้กระทาผิดที่มีอิทธิพล ส่งผลให้เกิดคาร้องขอการคุ้มครองสูงเป็นประวัติการณ์ เจ้าหน้าที่ได้อนุมัติคาร้อง 24 ราย
จากพยานในคดีโรฮีนจา (ห้วยไทร-ปาดังเบซาร์), เกาะอัมบน/เบนจินา และตรัง โดยใช้เวลาพิจารณาแต่ละ
รายเพียง 1-3 วัน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตารวจได้ดาเนินการคุ้มครองพยานโดยทันทีก่อนที่คาร้องได้รับ
การอนุมัติอย่างเป็นทางการ
รั ฐ บาลไทยท างานร่ ว มกั บ ส านั ก งานกฎหมายเอสอาร์ (SR Law) ซึ่ ง เป็ น ส านั ก งานกฎหมายที่ มี
ประสบการณ์ด้ านสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนและการค้ า มนุ ษ ย์ ส านั กงานกฎหมายเอสอาร์ เข้ า มาช่ว ยประสานงานและ
เตรียมพร้อมผู้เสียหายคดีโรฮีนจา (ห้วยไทร-ปาดังเบซาร์) ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และทางานร่วมกับกรมต่อต้าน
การค้ามนุษย์ใกล้ชิดในการศึกษารายละเอียดของคดี และยังได้ร่วมงานทีมสหวิชาชีพที่ประกอบไปด้วยกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ม.) อส. สตช. DSI และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภายใต้กระทรวง
ยุติธรรมด้วย
หน่ ว ยสื บ สวนสอบสวนกลางสหรั ฐ (FBI) ได้เสนอโครงการอบรมเพื่อพัฒ นาศั กยภาพเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือและประสานงานผู้เสียหายพยานให้แก่สตช. โดยมีหลักสูตร 2 หลักสูตรสาหรับกลุ่มเป้าหมาย
2 กลุ่ม คือเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการ หลักสูตรสาหรับผู้บังคับบัญชาจะทาการอบรมใน
ไตรมาสแรกของปีพ.ศ. 2559 โดยเป็นการฝึกอบรม 5 วันที่จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน
ในจ านวนนี้ เป็ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจาก สตช. 20 คนและที่ เ หลื อ มาจาก DSI และ พม. นอกจากนี้ FBI ยั ง จะส่ ง
ผู้ประสานงานของตนมาลงพื้นที่ในระยะปฏิบัติการร่วมกับผู้ประสานงานจากสตช.ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วด้วย
กรมต่อ ต้านการค้ามนุ ษย์ ภ ายใต้อ ส.ได้ร่ว มกับโครงการออสเตรเลี ย -เอเชี ยเพื่อต่ อต้านการค้า มนุษย์
(AAPTIP) ในการริเริ่มโครงการผู้ประสานงานผู้เสียหายและพยานผู้ประสานงานจะนั่งประจาการอยู่ที่กรมต่อต้าน
การค้ามนุษย์ สานักงานอัยการสูงสุด มีหน้าที่ประสานงานระหว่างอัยการกับ ผู้เสียหายหรือพยาน เพื่อให้อัยการ
รับทราบในทันทีหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้เสียหายมีความเสี่ยงที่จะถูก
คุกคามจากนั กค้ ามนุ ษ ย์ หรื อ ผู้ เสี ย หาย/พยานมี แนวโน้มจะถอนตัว จากความร่ว มมือในกระบวนดาเนิ นคดี
นอกจากนี้ ผู้ประสานงานยังจะอยู่กับกับพยานตลอดกระบวนการทางกฎหมายด้วย
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4. การแก้ไขปัญหากรณีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้ามนุษย์หรือทุจริต
มาตรการด้านนโยบายและกฎหมายในการแก้ไขปัญหากรณีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ได้รับการอภิปรายไว้ในรายละเอียดภายใต้หัวข้อ "นโยบาย" ของรายงานฉบับนี้ ในปีพ.ศ. 2559 พบเจ้าหน้าที่
29 คนที่มีความผิดทั้งทางวินัยและอาญา
 ในจานวนเจ้าหน้าที่รัฐทั้ง 29 คนนี้ 21รายเกี่ยวข้องกับคดีโรฮีนจา (หัวไทร-ปาดังเบซาร์) ตามรายละเอียด
ในตารางที่ 10
 ในปีพ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่ตารวจชั้นประทวนรายหนึ่ง เรียกร้องเงินจากผู้ต้องกักชาวเมียนมาเพื่อแลก
กับการช่วยให้คนกลุ่มดังกล่าวได้พ้นจากห้องกักคนเข้าเมืองที่จังหวัดพังงา
- หลังจากถูกลงโทษทางวินัยแล้ว เจ้าหน้าที่ตารวจรายดังกล่าวได้ถูกไล่ออกจากราชการ และในวันที่ 6
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครั ฐ (ปปท.) ได้ส่ งต่อ
สานวนให้แก่พนักอัยการเพื่อให้มีการดาเนินการลงโทษทางอาญา ปัจจุบันคดียังอยู่ภายใต้การพิจารณาของอธิบดี
อัยการ สานักงานอัยการภาค 8
 ในปี พ.ศ. 2557 สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) และนายกเทศมนตรีจังหวัดสตูล กักขัง ลักพา จัดหาที่พัก
อาศัย และบังคับใช้แรงงานต่างด้าว เจ้าหน้าที่รัฐ 2 รายนี้ถูกตั้งข้อหาความผิดฐานค้ามนุษย์
- ส.จ. รายดังกล่าวถูกพิพากษาโทษจาคุก 22 ปี 6 เดือน ส่วนคดีของนายกเทศมนตรียังอยู่ในชั้นศาล
 ในปี พ.ศ. 2557 นายตารวจชั้นประทวน 3 นายในจังหวัดปัตตานี ถูกจับกุมในข้อหากักขังหน่ว ง
เหนี่ยวและเรียกเงิน 8,000-24,000 บาทจากแรงงานต่างด้าว 3 ราย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการไม่จับกุมหรือ
ดาเนินคดี
- ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ปปท. ส่งสานวนให้แก่อัยการโดยมีความเห็นให้สั่งฟ้อง
 ในปี พ.ศ.2557 สืบเนื่องจากการขยายผลการสอบสวนคดีการแสวงประโยชน์ทางเพศในจังหวั ด
นครปฐม เจ้าหน้าที่พมจ.หนองคายถูกจับกุมในข้อหาเป็นนายหน้าให้แก่กลุ่มอาชญากรที่รับเด็กสาวชาวลาวมาพัก
ในหนองคาย ก่อนจะส่งต่อไปยังนครปฐม
- คดีดังกล่าวอยู่ในชั้นศาล
 ในคดีหัวไทร – ปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีเจ้าหน้าที่รัฐจานวนมากมีส่วนเกี่ย วข้อง
และถูกตั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 และพ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 บทลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะสู งเป็นสองเท่าของบุคคลธรรมดา พนักงานสอบสวนได้ทาความเห็นควรสั่งฟ้องทุกราย ในขณะอัยการเห็นชอบ และส่งฟ้องที่ศาลนราธิวาส วันที่ 10
ตุลาคม พ.ศ.2558 ประธานศาลฎีกาได้สั่งให้ส่งต่อคดีไปยังแผนกคดีค้ามนุษย์ภายใต้ศาลอาญากรุงเทพฯ ศาลนัด
ไต่สวนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 การสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในการค้ามนุษย์
แสดงไว้ในตารางที่ 9 ข้างล่างนี้
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ตารางที่ 9 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริของเจ้าหน้าที่รัฐในคดีการค้ามนุษย์
ปี

จานวนเจ้าหน้าที่รัฐ

สถานะของคดี ณ 31ธันวาคม 2558

2556

1 ราย

อยู่ระหว่างการพิจารณาของอส.

2557

7 ราย

1 คดี (1 ราย) ถูกพิพากษาโทษ, 3 คดี (3 ราย) อยู่ระหว่าง
การไต่สวน, 1 คดี (3 ราย) อยู่ระหว่างการพิจารณาของอส.

2558

21 ราย* รายละเอียดในตารางที่ 10

อยู่ในระหว่างการไต่สวน

5. ความร่วมมือ
เนื่องจากคดีการค้ามนุษย์มีความซั บซ้อน การประสานงานและความร่วมงานมือในลักษณะภาคีเครือข่าย
จึงเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลให้ความสาคัญกับการเพิ่มระดับ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ และระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเป็น
หลักประกันว่า งานต่อต้านการค้ามนุษย์จะครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ สามารถเอาผิดกับผู้กระทาผิด และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสุขภาวะของผูเสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ได้อย่างมีประสิทธิผล
5.1 ความร่วมมือภายในประเทศ
 นอกจากการจั ดท าบั น ทึก ข้อตกลง (MOU) ระหว่า งหน่ ว ยงานแล้ ว ยังมี ก ารเพิ่มพู นความร่ว มมื อ
ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ เช่นระหว่างสตช. DSI ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการ
ประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ป.ป.ท.) สานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ศาล, สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สธท.) กระทรวง
ยุติธรรม (ยธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พ.ม.) และกรมสรรพากร เป็นต้น หน่วยงาน
เหล่านี้ร่วมงานกันในรูปแบบคณะทางานเฉพาะกิจเพื่อบังคับใช้พ .ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 และ 2558 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมี
ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งทาให้เกิดการดาเนินคดีและยึดทรัพย์ผู้กระทาผิดได้เพิ่มขึ้น
 ในขณะที่มีการสืบสวนสอบสวนทางอาญา ป.ป.ง. ได้สื บสวนคดี 40 คดีที่มีนัยว่าเป็นความผิดฐาน
ค้ามนุ ษย์ และถูกส่ งต่อมาจากหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ในจานวนนี้ มี 25 คดีที่ยังอยู่ในระยะการเก็บรวบรวม
หลักฐานและพยาน อีก 11 คดีอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สิน ส่วนที่เหลือนั้น เป็นคดีไม่สามารถจะพิจารณา
ยึดทรัพย์ได้ หากข้อมูลที่รวบรวมได้นั้นจะได้รับการบันทึกไว้ใช้ในอนาคต
 ปปง. ร่วมงานกับสถาบันการเงินต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการทาธุรกรรม และนาไปสู่
การสืบสวนทางการเงินและการดาเนินคดีที่มีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสรุป ปปง. ได้อายัดเงินจานวนทั้งหมด 210
ล้านบาท (5,787,761 เหรียญสหรัฐฯ) จากคดีห้วยไทร-ปาดังเบซาร์ (โปรดดูรายละเอียดภายใต้หัวข้อ คดีค้ามนุษย์
ที่สาคัญ
 กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมี
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วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานต่อต้านการค้ามนุษย์ ที่ประชุมได้หารือในเรื่องต่อไปนี้ 1) การ
จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานยุติธรรมที่จะรองรับการดาเนินคดี หรือจัดให้มี
ช่องทางด่วนพิเศษสาหรับการค้ามนุษย์ 2) การจัดทามาตรฐานการดาเนินคดีในขั้นตอนการปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือ
จาเลยเป็นการชั่วคราว การให้พนักงานอัยการเข้าร่วมในการสอบสวน การสืบพยานล่วงหน้า การนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการสืบพยาน และการอายัดทรัพย์สิน 3) การเร่งรัดการดาเนินคดีการค้ามนุษย์ และ 4) การจัดทาฐานข้อมูล
คดีการค้ามนุษย์ให้เป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม
 ในพิธีเปิดที่ศาลอาญาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทั้ง 5 หน่วยงาน (ศาลอาญา, อส., สตช., ยธ.
และพ.ม.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เกี่ยวกับแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีการค้ามนุษย์ บันทึกข้อตกลงดังกล่าว
มุ่งเน้นที่ 2 เรื่องหลัก คือ การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินคดีและการคุ้มครองพยาน
สาหรับการประสานงานด้านการดาเนินคดี จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานคดีการค้ามนุษย์ในแต่ละหน่วยงานเพื่อ
แก้ไขอุปสรรคด้านการดาเนินคดีดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ส่วนในด้านการคุ้มครอง มุ่งเน้นที่การฟื้นฟูและการคุ้มครอง
พยานและผู้เสียหาย รวมถึงครอบครัว นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ยังได้ตกลงที่จะประสานความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และพัฒนานโยบาย/กฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พันธกรณีของ
ไทยต่อประชาคมโลก และพัฒนาการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
 โครงการออสเตรเลีย-เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (AATIP) และศาลยุติธรรม ได้ร่วมกันจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่อส่ งเสริมความร่ว มมือในงานยุติธ รรมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในระหว่างวันที่ 4 - 6
กัน ยายน 2558 ที่จั งหวัดภูเก็ต เจ้ าหน้ าที่ระดับสู งจากสตช. กรมต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสื บสวนคดีพิเศษ
สานักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และสานักนายกรัฐมนตรีรวม 30 คนได้เข้าร่วมการประชุม เพื่ออภิปรายถึงปัญหาท้าทาย
และความร่วมมือว่าด้วยการต่อต้านค้ามนุษย์ ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ แสดงความชื่นชมการริเริ่มของศาลยุติธรรม
และตกลงที่จะพบปะกันทุก ๆ 3 - 4 เดือนโดยเสนอว่าจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งต่อ ๆ ไป
5.2 ความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายร่วมงานกับองค์กรภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวกรอง และการให้ ความช่ว ยเหลื อในการสื บสวนคดี รวมถึงคดีการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง
ตัวอย่างเช่น
 จากข้อมูลและการวิเคราะห์ ของมูลนิธิฟรี แลนด์ (Freeland Foundation) DSI ได้เข้าช่ว ยเหลื อ
หญิง 6 คนและจับกุมชาวไทยและมาเลเซีย 3 รายที่เป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรค้ามนุษย์ที่ใช้ Facebook และ
social media ในการจัดหา ล่อลวง และข่มขู่ ผู้เสียหายให้ทางานในซ่องแอบแฝงในมาเลเซียมากว่า 2 ปี คดี
ดังกล่าวถูกส่งต่อให้กรมต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เพิ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้สานักงานอัยการสูงสุด (เป็นคดี
แรกของกรม) ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นศาล และจะเริ่มกระบวนการไต่สวนในต้นปีพ.ศ. 2559
 ศูน ย์ บั ญชาการแก้ ไ ขปั ญ หาการท าการประมงผิ ดกฎหมาย (ศปมผ.) ด้ ว ยความร่ว มมื อ กับ มู ล นิ ธิ
เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล (Stella Maris) และองค์การ
ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน (International Organization for Migration หรื อ IOM)
อินโดนีเซีย นาทีมสหวิชาชีพที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ 20 คนเดินทางไปอิ นโดนีเซียเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.
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2558 เพื่อสืบค้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแรงงานประมง และสารวจความต้องการของแรงงานประมงที่ยังติดอยู่ใน
ประเทศอินโดนีเซียและต้องการกลับประเทศไทย ลูกเรือจานวน 43 คนได้รับการอานวยความสะดวกให้เดินทาง
กลับไทยในเดือนธันวาคมนั้น โดยอีก 76 คนจะเดินทางกลับได้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559
 LPN รับหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างผู้แทนบริษัทแปรรูปอาหารทะเลเบื้องต้นทั้งขนาดกลางและขนาด
เล็กและสมาคมแช่อาหารเยือกแข็งไทย กับศปมผ.ในการหาทางออกต่อปัญหาต่าง ๆ เช่น การตกงานของแรงงาน
ต่างด้าวถึง 4,000 – 5,000 คน ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสมาคมฯ ที่ต้องการตัดผู้ประกอบการ
แปรรูปอาหารทะเลเบื้องต้น (ล้ง) ออกไปจากสายการผลิต เพื่อให้สามารถควบคุมเงื่อนไขการทางานของลูกจ้างได้
อย่างเต็มที่โดยให้สมาชิกทาการแปรรูปเบื้องต้นภายในโรงงานเอง
 ศปมผ. ร่ว มงานกับ มูลนิธิ ค วามยุติธ รรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation EJF) อย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาโครงการผู้ฝึกอบรมเพื่อช่วยปรับปรุงการใช้ระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring
System หรือ VMS) นอกจากนี้ EJF ยังมีส่วนสนับสนุนศปมผ. ในการให้ข้อมูลสาคัญซึ่งนาไปสู่การจับกุมครั้งใหญ่
ครัง้ หนึ่งภายใต้พยายามร่วมขจัดการค้ามนุษย์ในภาคประมง
5.3 การประสานภาคีนานาชาติ
 ผู้ช่ว ยทู ต ฝ่ า ยต ารวจในย่า งกุ้ ง เมี ยนมา สตช.ส่ งผู้ ช่ว ยทูตฝ่ ายตารวจไปประจาการในเมียนมา
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้เป็นผู้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกองกาลังตารวจเมียนมาในการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการค้ามนุษย์
 บทบาทของผู้ ช่ ว ยทู ต ฝ่ า ยต ารวจประจ าสถานเอกอั ค ราชทู ต ไทยในกรุ ง ย่ า งกุ้ ง คื อ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์เครือข่ายกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวกรอง และ
ประสบการณ์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม นอกจากนี้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายตารวจยังมีหน้าที่รวมรวมข้อมูล
อาชญากรรมที่เชื่อมต่อระหว่างไทยและเมียนมา ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายเมียนมาร์ในการจับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีจากไทย
ไปยังเมียนมา ผู้ช่วยทูตฝ่ายตารวจยังเป็นผู้ประสานงานขอข้อมูลที่ทางตารวจเมียนมาขอจากตารวจไทยโดยผ่าน
ทางช่องทางตารวจต่อตารวจ งานของผู้ช่วยทูตฝ่ายตารวจได้สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ความร่วมมือระหว่าง DSI/
สตช.และกองกาลังตารวจเมียนมาให้ใกล้ชิดขึ้น
 ตัวอย่างของความร่วมมือที่ประสบความสาเร็จ ได้แก่ การจับกุมผู้ต้องสงสัยรายใหญ่ของเครือข่ายค้า
มนุษย์ขนาดใหญ่โดยกองกาลังตารวจเมียนมา ณ ชานกรุงย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นายหน้า
สัญชาติไทยซึ่งมีหมายจับจากประเทศไทยถูกจับกุมได้ในที่สุด การขอความร่วมมือจากกองกาลังตารวจเมียนมาใน
การจับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีจากประเทศไทยรายนี้ กระทาโดยผ่านผู้ช่วยทูตฝ่า ยตารวจ และได้รับการอนุมัติจาก
กระทรวงมาตุภูมิเมียนมา ปัจจุบัน บุคคลดังกล่าวถูกคุมขังอยู่ในเรือนจาเมืองสิทถ่วยในรัฐยะไข่ตามความผิดอีก
ข้อหาหนึ่ง ระหว่างที่รอการส่งตัวกลับมาดาเนินคดีในประเทศไทยทีมสืบสวนจากไทยจะร่วมงานกับพนักงาน
สอบสวนเมียนมาอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายค้ามนุษย์ดังกล่าว นอกจากนี้
ไทยและเมียนมายังอยู่ระหว่างหารือปัญหาดังกล่าวนี้ทั้งในการประชุมระดับปฏิบัติการและระดับนโยบาย
 บันทึกข้อตกลง (MOUs) ประเทศไทยกาลังเจรจาเพื่อจัดทาบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความ
ร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์กับประเทศมาเลเซีย บรูไน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
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และรัสเซีย บนทึกข้อตกลงเหล่านี้มุ่งเน้นที่มาตรการการป้องกัน การสร้างความตระหนักรู้ และการอานวยความ
สะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศ สาหรับ MOU ว่าด้วยความ
ร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) นั้น ประเทศไทย
มี MOU ฉบับปรับปรุงใหม่กับกัมพูชา และอยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุง MOU กับลาวและเมียนมา ในขณะที่
กาลังพัฒนาแผนงานกับเวียดนามสาหรับระยะความร่วมมือต่อไป
 การประชุมทวิภาคีกับเมียนมาอย่างสม่าเสมอ การเสียชีวิตอย่างน่าสลดของแรงงานต่างด้าวเมียนมาร์
54 ราย ที่ขาดอากาศหายใจในรถตู้คอนเทนเนอร์ที่จังหวัดระนองเมื่อปี พ.ศ. 2551 ก่อนที่จะมีการประกาศใช้
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นสัญญาณบ่ งชี้ถึงความจาเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือระหว่างไทย
และเมียนมาร์อย่างใกล้ชิด นับแต่นั้น DSI และเมียนมาได้ตกลงที่จะประชุมร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
- ในการประชุมทวิภาคีระหว่างกองกาลังตารวจเมียนมาและ DSI ครั้งที่ 12 ในระหว่างวันที่ 21-22
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ทางการเมียนมาได้ขอให้ DSI จับกุมนายหน้าชาวเมียนมาที่หลบอยู่ใน
ประเทศไทย ในกรณีนี้ ผู้ เ สี ย หายชาวเมี ย นมาถู กล่ อ ลวงโดยนายหน้ า ชาวไทยและเมีย นมาให้ ไ ปท างานบน
เรือประมงในประเทศอินโดนีเซีย DSI ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข่าวกรองนาการปราบปราม ทาการสืบสวนในจั งหวัด
ระนอง และในที่สุด เมื่อเดือนพฤศจิกายน ก็สืบพบร้านอาหารเมียนมาแห่งหนึ่งซึ่งใช้เป็นสถานที่ดาเนินการจัดหา
ล่อลวงผู้เสียหายชาวเมียนมาไปทางานบนเรือดังกล่าว ในการนี้ DSI ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจท้องถิ่นเข้าตรวจค้น
สถานที่ และร่วมกับตารวจตรวจคนเข้าเมื อง (ต.ม.) ระนองในการส่งตัวผู้ต้องสงสัยไปให้กองกาลังตารวจเมียนมา
ผ่านทางศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
- สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่กรุงเทพฯ ต่อเนื่องกับการประชุมระหว่าง
DSI และกองกาลังตารวจเมียนมาร์ครั้งที่ 12 ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจากฝ่ายไทยได้แก่ สตช., ผู้ช่วยทูตฝ่าย
ตารวจประจาย่างกุ้ง, DSI, อส., ศาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ในขณะที่
ฝ่ายเมียนมาได้แก่กองกาลังตารวจเมียนมาร์และสานักงานอัยการที่ประชุมได้ตกลงในหลักการที่จะอนุญาตให้มี
การถ่ายทอดคาให้การของผู้เสียหายชาวเมียนมาผ่าน video conference จากสถานเอกอัครราชทูตไทยในย่างกุ้ง
 โครงการออสเตรเลีย - เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (AAPTIP) เมื่อต้นปี ออสเตรเลียและไทย
ได้ลงนามข้อตกลงที่จะประสานความร่วมมือในโครงการดังกล่าว (2556-2561)36
- AAPTIP เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและพนักงาน
อัยการจากประเทศอินโดนีเซีย เมียนมา และไทย เพื่อหารือปัญหาการค้ามนุ ษย์ในภาคประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีล่าสุดที่เกาะเบนจินา/อัมบน ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่าจะพบกันทุก 3 เดือนและจะ
เชิญกัมพูชาเข้าร่วมด้วย37

36

AATIP ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและการเงินต่องานยุติธรรมของไทย สาหรับการดาเนินการตามแผนงาน AATIP ไทยตามข้อตกลง โดย
เน้นที่ความร่วมมือระดับทวิภาคีและในอนุภูมิภาคระหว่างไทยกับประเทศอื่นใน AAPTIP
37
อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งที่ ที่บาหลี ในเดือนตุลาคม พ 2.ศ. ซึ่งทั้งสี่ประเทศได้แลกเปลี่ยนความคืบหน้าล่าสุดของคดี 2558
ต่าง ๆอีกทั้งยังมีการประชุมทวิภาคีเพือ่ อภิปรายในรายละเอียดเกีย่ วกับความช่วยเหลือที่ต้องการและมีอยู่ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จของคดีดังกล่าว แต่
ละประเทศได้เสนอศูนย์ประสานงานสาหรับการติดต่อประสานงานระหว่างกัน
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- AAPTIP ได้จัดการฝึกอบรมว่าด้วยความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนข้ามพรมแดนระหว่างไทย
กับเมียนมา และไทยกับกัมพูชา โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจ 10 คนและอัยการอีก 4 คนจากแต่ละประเทศ
- AAPTIP และส านั กงานอัย การสู งสุ ดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับพนักงานอัยการ เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่จะนามาใช้ในหน่วยงานชานาญการด้านการค้ามนุษย์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
- AAPTIP และศาลยุติธรรมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลมสาหรับผู้พิพากษาในเดือนกรกฎาคม
เพื่อเป็นเวทีสาหรับหารือปัญหา ข้อท้าทายและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์38
- ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคไทย-ออสเตรเลียว่าด้วยการค้า
มนุษย์ในประเด็นเรื่ องผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรม ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่กรุงเทพฯ
ผู้เข้าร่วม ซึ่งได้แก่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และหน่วยงานที่ทางานช่วยเหลือผู้เสียหายจาก 10 ประเทศ
สมาชิกอาเซียน ได้อภิปรายข้อเสนอแนะจากที่ประชุมครั้งก่อนหน้าเมื่อปีพ.ศ.2557 ที่ประเทศมาเลเซีย และ
แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติการกับวิทยากรจากในภูมิภาคและนานาชาติ
 ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาได้ประสานความร่วมมือในด้านการ
บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศมายาวนาน สหรัฐฯและไทยร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดในหลากหลายโครงการเพื่อ
หยุดยั้งการค้ามนุษย์
- ความร่ ว มมือระหว่างเจ้ าหน้าที่ตารวจไทยและ FBI นาไปสู่ การจับกุมผู้ ต้องสงสั ยในการจัดหา
เด็กชายมากกว่า 100คนให้แก่ผู้ต้องหาชาวอเมริกันที่ฝักใฝ่ทางเพศกับเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
เมื่อต้นปีนี้
- โครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสตช. DSI และส านั ก งานสื บ สวนแห่ ง ความมั่ น คงมาตุ ภู มิ
(Homeland Security Investigation หรื อ HSI) ในการพั ฒ นาหน่ ว ยเฉพาะกิ จ เพื่ อ ต่ อ ต้ า นอาชญากรรมทาง
อินเตอร์เน็ตต่อเด็ก เริ่มดาเนินการเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559
- หลักสูตรฝึกอบรมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้ามนุษย์โดยสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วย
การด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย (International Law Enforcement Academy หรื อ ILEA) ส าหรั บ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
- การแลกเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติที่ดีระหว่าง สตช. กับสานักงานบังคับใช้กฎหมายศุลกากรและ
คนเข้าเมือง (Immigration and Customs Enforcement หรือ ICE) ภายใต้กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ
 ระหว่าง 1 สิงหาคม – 12 กันยายน พ.ศ.2558 เจ้าหน้าที่ HSI ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษา
ชั่วคราวด้านวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายที่ทางานด้านการค้ามนุษย์ และการสืบสวนการลักลอบ
ขนส่งมนุษย์ที่ปรึกษาดังกล่าวได้สรุปผลการประเมินโดยรายละเอียด รวมถึงระบุข้อท้าทายและข้อเสนอแนะให้แก่
สตช. อีกทั้งยังเสนอความร่วมมือในอนาคต

38

ที่ประชุมกาลังวางแผนโครงการการฝึกอบรมว่าด้วยการค้ามนุษย์ที่จะจัดขึ้นในไตรมาสแรกของปีพ.ศ. เทศมีความเพื่อให้ศาลทั่วประ 2559
เข้าใจในประเด็นการค้ามนุษย์ตรงกัน
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6. คดีค้ามนุษย์ที่สาคัญ โดยใช้การวิเคราะห์ข่าวกรองนาการปราบปราม (คดีที่ 1-4) และความร่วมมือกับ
นานาชาติ (คดีที่ 5)
คดีที่ 1 : การทลายกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค้าแรงงาน หัวไทร – ปาดังเบซาร์
รายละเอียดคดี :
ก. ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ตารวจ
ได้เรียกตรวจพาหนะ 5 คันที่ขนส่งคนต่างด้าวชาวโรฮีนจา 97 คนและจั บกุมคนขับรถได้ 2 รายจากทั้งหมด 5 ราย
กรณีดังกล่าวเป็นการลักลอบขนส่งคนเข้าเมือง หากจากปฏิบัติตอบโต้การค้ามนุษย์โดยใช้การวิเคราะห์ข่าวกรอง
นาการปราบปราม (ILR) ของทีมเฉพาะกิจของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 8 จากการสืบสวน
มีการค้นพบค่ายพักขนาดใหญ่หลายแห่งที่ใช้กักขังชาวโรฮีนจาที่ถูกลักลอบนาพาเข้าเมืองที่เขาหัวช้าง อาเภอปา
ดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย และนาไปสู่การทลายวงจรการลักลอบขนส่งชาวโรฮีนจา
ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
ข. เจ้าหน้าที่ตารวจได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข่าวกรองนาการปราบปรามใน
การ
สืบ สวนเชิงรุ ก คือ 1) วิเคราะห์ วิธีการปฏิบัติของอาชญากร (modus operandi) จากแฟ้มคดีเก่าในท้องที่ 2)
สืบสวนต่อเนื่องและทาแผนผังเหตุการณ์ และ 3) ค้นพบหลุมฝังศพจานวนมาก ประเมินหลักฐาน และเข้าโจมตี
เครือข่ายการลักลอบขนส่งคนเข้าเมือง
ค. คดีดังกล่าวมีลักษณะที่ซับซ้อน เกี่ยวข้องกับบุคคลไร้สัญชาติที่เปราะบางและผู้กระทาผิดที่
ทรงอิทธิพลจานวนมาก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย พนักงานอัยการ และศาล ได้ทางานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดเพื่อจัดการกับคดีด้วยจรรยาบรรณ และเร่งรัดการดาเนินการเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้เสียหาย
การสืบสวนสอบสวนในรูปแบบวิเคราะห์ข่าวกรองนาการปราบปราม (ILR)
ก. ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 แฟ้มคดีแสดงให้เห็นว่า 1) มีการจับกุมผู้ลักลอบขนส่งคนเข้าเมือง 18
รายและคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองจานวน 104 คน 2) เจ้าหน้าที่ตารวจได้รับรายงานการฆาตกรรมนักธุรกิจไทย
และมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจลักลอบขนส่งคนเข้าเมือง 3) เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานการเรียกค่าไถ่ (ผู้เสียหายชาว
โรฮีนจา) และ 4) เจ้าหน้าที่ตารวจยิงเรือประมง จากนั้นจึงมีการสังเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ และคาดการณ์ว่า
กลุ่มลักลอบขนส่งคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนเส้นทางมาเป็นถนนเลียบชาวฝั่งอ่าวไทย จนสามารถที่จะจับกุมพาหนะ 5
คันที่ลักลอบขนส่งชาวโรฮีนจาจานวน 97 คนได้
ข. เจ้าหน้าที่ตารวจทาการคัดแยกผู้เสียหาย ซึ่งจานวน 5 คนให้ความร่วมมือเป็นพยานสาคัญ
ด้ว ยการวิเคราะห์ ข้อมูล จากการข่าวและหลักฐานที่ เก็บรวบรวมได้ทุกชิ้นจากแฟ้มคดีเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลักฐานการโอนเงินและการวิเคราะห์การสื่อสารทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ตารวจกาลังมุ่งระบุผู้นา "ตัวการใหญ่"
ของกลุ่มอาชญากรรมนี้
ค. พยานน าเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจไปตรวจค้ น จนพบหลุ ม ฝั ง ศพจ านวนมากตามแนวชายแดน
ไทย-พม่า ซึ่งมีผู้เสียหายการค้ามนุษย์ถูกทุบตีจนเสียชีวิตและฝังไว้ สตช. จึงจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจซึ่งนาโดยรอง
ผู้บั ญชาการตารวจแห่ งชาติ เพื่อดาเนิ น การสื บสวนสอบสวนและร่ว มมือกับอัยการ หน่ว ยเฉพาะกิจประเมิน
หลักฐาน สืบสวนเพิ่มเติม และเข้าจับกุมเครือข่ายลักลอบขนส่งคนเข้าเมือง
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วิธีปฏิบัติการของอาชญากร
ก. จาเลยสาคัญได้แก่ 1) ชาวโรฮีนจาซึ่งเป็นเจ้าของค่ายกักขังโรฮีนจา-บังกลาเทศ และเป็นผู้มี
บทบาทหลักในการติดต่อกับนายหน้าในต่างประเทศ 2) นายหน้าชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของเรือ และขนส่งชาวโรฮีนจา
จากเมีย นมามายังฝั่งไทย 3) ผู้ลั กลอบขนส่ งชาวโรฮีนจาในภาคพื้นดินจากค่ายพักชั่วคราวมายังค่ายกักขังบน
ชายแดนไทย-มาเลเซีย
ข. องค์ประกอบของการค้ามนุษย์ คือ ผู้เสียหายถูกนายหน้าหลอกลวงว่าจะได้ไปทางานและมี
รายได้ จึงหลบหนีออกจากค่ายพักของสหประชาชาติในรัฐยะไข่เพื่อเดินทางมาด้วย ในระหว่ างการลักลอบขนส่ง
ผู้เสียหายถูกบังคับให้หลบซ่อนบนเรือในสภาพแออัดโดยมีอาหารและน้าจากัดต้องขออนุญาตหากต้องการจะไป
เข้าห้องน้า และถูกตีด้วยเชือกยางหากไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดบนภาคพื้นดิน มีผู้คุมที่ใช้ปืนควบคุม ผู้เสียหาย และ
ผู้เสียหายบางคนถูกทุบตีและยิงเสียชีวิต
ความคืบหน้าของคดี
ก. คดีหัวไทร ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ผู้ต้องสงสัย 9 รายซึ่งรวมถึงนายหน้า เจ้าของรถ
และเจ้าของเรือ ถูกตั้งข้อหาค้ามนุษย์ ลักลอบนาคนต่างด้าวเข้าเมือง ฟอกเงิน กรรโชก และบังคับข่มขืนใจผู้อื่น
ผู้ต้องสงสัย 7 รายถูกจับกุมและส่งฟ้องคดีทันที
ข. ด้ว ยการสนั บ สนุ น จากหน่ว ยสื บสวนพิเศษและพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนได้ส่ ง
สานวนพร้อมความเห็นให้สั่งฟ้องผู้ต้องสงสัยทุกรายต่อสานักงานอัยการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558 และในวัน
เดียวกันนั้น พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบได้พิจารณาส่งฟ้องศาลทั้งหมด
ค. ในเดือนมิถุน ายน ผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่ าว 70 รายและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กร
อาชญากรรมนี้ ไ ด้ ถู ก ตั้ ง ข้ อ หาการกระท าผิ ด ตาม พ.ร.บ.ป้ อ งกั น และปราบปรามการมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก ร
อาชญากรรมข้ามชาติ ผู้ต้องสงสัย 70 รายนี้ประกอบไปด้วย นักการเมืองท้องถิ่นและผู้ ใหญ่บ้าน 3 ราย ที่เหลือ
เป็นบุคคลสัญชาติไทย 56 ราย สัญชาติเมียนมา 11 ราย โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 30 ราย และ
คดีถูกส่งไปยังสานักงานอัยการสูงสุด
ง. คดีปาดังเบซาร์ คดีค้ามนุษย์ดังกล่าวได้รับการดาเนินการอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ตารวจส่ง
สานวนคดีให้แก่พนักงานอัยการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยอัยการได้ส่งฟ้องศาลในวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 เมื่อแผนกคดีค้ามนุษย์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในศาลอาญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประธานศาล
ฎีกา จึงได้สั่งให้โอนคดีดังกล่าวจากศาลนาทวีไปยังแผนกคดีค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันมิให้จาเลยผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมี
ส่วนในการครอบงากระบวนการยุติธรรมและเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี ทั้งนี้ เนื่องจากคดีดังกล่าวประกอบไปด้วย
หลักฐานและจาเลยจานวนมาก ศาลจึงกาหนดให้มีการสืบพยานล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558
และระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 12 - 15 มกราคม พ.ศ. 2559 และบันทึกคาให้การของ
จาเลยต่อเนื่องในระหว่างเดือนมีนาคมไปจนถึงธันวาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมห้องสอบสวนพิเศษที่
ผู้เสียหายไม่ต้องเผชิญหน้ากับจาเลย และจัดหาล่ามให้ตามต้องการ
จ. จนถึงปัจจุบัน พนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาต่อผู้ต้องสงสัยตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
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ข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 รายละเอียดเกี่ยวกับจานวน
จาเลยและสถานะการจับกุมแสดงไว้ในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในคดีหัวไทร-ปาดังเบซาร์ จาแนกตามหน่วยงานและยศ
 จานวนผู้ต้องสงสัยทั้งหมด

155

 ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุม

91

 การออกหมายจับ

62

เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในคดีหัวไทร-ปาดังเบซาร์
หน่วยงาน
กองทัพ
 พลโท

จานวน
5
1

 พันเอก

1

 นาวาโท

1

 ร้อยเอก

2

 ตารวจ

4

 พลตารวจโท

1

 ร้อยตารวจเอก

1

 ร้อยตารวจโท

1

 ดาบตารวจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
นักการเมืองท้องถิ่น
พยาบาล รพสต.
รวม

1

การสืบสวนทางการเงินและการยึดทรัพย์

4
7
1
21
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ก. คดีหัวไทร คดีการค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานการฟอกเงิน การสืบสวนทางการเงินจึง
ดาเนิ น ควบคู่ไปกับ การสื บ สวนทางอาญาทรัพย์สิ นที่เชื่ อมโยงกับคดีการค้ามนุษย์จะถูกอายัดไว้ตั้งแต่เริ่มต้ น
การสืบสวน ในคดีหัวไทร มีบัญชี ธนาคาร 163 บัญชี รวมมูลค่า 68 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเคหะสถาน ธุรกิจ
ที่ดิน และพาหนะรวมทั้งหมด 11 รายการ มูลค่า 150 ล้านบาท
ข. คดีปาดังเบซาร์ การสอบสวนกลุ่มผู้ค้ามนุษย์โดยหน่วยสืบสวนพิเศษและเจ้าหน้าที่ ปปง. ได้
นาไปสู่การยึดทรัพย์สินรวม 333 รายการ ซึ่งได้แก่บัญชีธนาคาร ที่ดิน บ้าน เรือ รถยนตร์ และธุรกิจ รวมมูลค่าราว
210 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ในศาลแพ่ง ในขณะที่ปปง. กาลังดาเนินการอายัดและยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมขึ้นอีก
คดีที่ 2 : การบังคับใช้แรงงานในเรือประมง : การจับกุม "ตัวการใหญ่" ในอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
รายละเอียดคดี :
ก. ในเดือ นมี น าคม พ.ศ. 2556 เมื่ อ เจ้า หน้ า ที่ต .ม. DSI และต ารวจท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ แจ้ ง จาก
โครงการความร่วมมือสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (UN Inter-Agency Project on Human
Trafficking หรือ UNAIP) ว่ามีกลุ่มค้ามนุษย์เมียนมาร์ที่ชักชวนผู้เสียหายชาวเมียนมาร์ให้มาทางานในประเทศไทย
หากเมื่อเดินทางมาถึง ผู้เสียหายเหล่านี้กลับถูกคุมขังอยู่ในเขตท่าเรือและใกล้เคียง ต่อจากนั้นก็ถูกบังคับให้ทางาน
อยู่ในเรือประมงในอาเภอกันตัง จังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่จึงได้สนธิกาลังเข้าบุกช่วยเหลือ ผู้เสียหายได้ทั้งหมดจานวน
14 คน ผู้ต้องสงสัยชาวเมียนมาร์ถูกตั้งข้อหาค้ามนุษย์ และถูกดาเนินคดีพิพากษาโทษจาคุก 2 ปี 6 เดือน
นอกจากนี้ ศาลยังพิพากษาโทษจาคุก 3 เดือนแก่จาเลยชาวไทยที่จัดที่พักอาศัยให้แก่ ผู้เสียหาย ต่อมา หลังจาก
ได้รับ ข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีจาก EJF แล้ ว ทาง DSI จึงได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทาผิ ด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ภายใต้ สตช. ดาเนินการสืบสวนเพิ่มเติมจนสามารถระบุตัวและจับกุมผู้ร่วม
กระทาผิดได้อีก 5 รายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556
ข. อย่างไรก็ตาม เจ้ าหน้าที่ยังไม่มีห ลักฐานเพียงพอที่จะจับกุมเจ้าของเรือ เนื่องจากบุคคล
ดังกล่าวได้ใช้ตัวแทนในการเช่าเรือ อีกทั้งยังเป็นบุคคลผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
ค. คดีดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการแลกเปลี่ ยนข้อมูล กับองค์กรเอกชนและ
หน่วยงานระหว่างประเทศ รวมถึงการใช้การสืบสวนสอบสวนในรู ปแบบการวิเคราะห์ข่าวกรองนาการปราบปราม
(ILR) ในการจับกุมผู้กระทาผิดในเครือข่ายค้ามนุษย์ระดับใหญ่
การสืบสวนสอบสวนในรูปแบบการวิเคราะห์ข่าวกรองนาการปราบปราม (ILR)
ก. ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 สืบเนื่องจากภารกิจเข้าช่วยเหลือ ผู้เสียหายการค้ามนุษย์จาก
เมี ย นมา 11 รายก่ อนหน้ า และหลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จาก EJF เจ้ าหน้ า ที่ ต ารวจภู ธ รภาค 9 กองบั ญ ชาการ
กองทัพเรือภาคที่ 3 DSI จังหวัดตรัง และ ปปง. จึงได้ร่วมในปฏิบัติการบุกเข้ายังเป้าหมายทั้งบนชายฝั่งและในทะเล
ข. ทีมเจ้าหน้าที่ได้ประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้เสียหายบนเรือ และใช้การข่าว
เชิงรุกสืบจนทราบว่าเรือลาดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับท่าเรือประมงในคดีปีพ .ศ. 2556 จากนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (ตารวจภูธรภาค 9 ตารวจน้า DSI และ ศปมผ.) จึงได้ร่วมกันใช้ระบบ VMS ติดตามจากศูนย์การแจ้งเข้าออกเรือประมงจนพบเรือดังกล่าวได้ในเวลา 2 วัน
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ค. แรงงานเมียนมาทั้งหมดถูกขนย้ายจากที่เกิดเหตุ และได้รับการสัมภาษณ์โดยทีมสหวิชาชีพที่
ประกอบไปด้วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตารวจตรัง และตารวจภูธรภาค 9 ซึ่งมีประสบการณ์จากคดีปาดัง
เบซาร์ จากกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย พบผู้เสียหายการค้ามนุษย์จานวน 11 คนจากแรงงานทั้งหมด 18 คน
ส่วนบุคคลที่มิใช่ผู้เสียหายได้รับการกันไว้เป็นพยาน
ความคืบหน้า
ก. ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัย 10
ราย และจับกุมได้ 1 ราย
ข. ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หลังจากที่ศาลจังหวัดตรังอนุมัติหมายจับแล้ว ตารวจภูธร
ภาค 9 กองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 3 และ DSI จึงได้สนธิกาลังเข้าบุกเป้าหมาย 11 แห่งทั้ง
บนชายฝั่ง
และในทะเลอาเภอกันตัง
ค. เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้จับเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นผู้บริหารท่าเรื อประมงและเจ้าของ
เรือประมงที่แท้จริง รวมถึงไต้ก๋งเรือ 4 ราย ผู้คุม 1 ราย และนายหน้าอีก 3 ราย ในข้อหาสมคบกันค้ามนุษย์ บังคับ
ใช้แรงงาน และกักขังหน่วงเหนี่ยว นอกจากนี้ยังยึดเรือทั้ง 4 ลาและปืน 1 กระบอก
ง. ศาลจังหวัดตรังได้ดาเนินการสืบพยานล่วงหน้าสาหรับ ผู้เสียหายชาวเมียนมาร์ทั้ง 18 คนใน
ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จ. การสืบสวนทางการเงิน : ปปง. เข้ามามีส่วนร่วมกับคดีในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เพื่อ
ติดตามเส้นทางการเงินและอายัดทรัพย์สินที่คาดว่าได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าว
คดี ที่ 3 : การบั ง คั บ ใช้ แรงงานในล้ งกุ้ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร: ช่ ว ยเหลื อ แรงงานเมีย นมาร์ ได้ เ กือ บ 100 ราย
รายละเอียดคดี :
ก. สตช.และ DSI ส่ งพนักงานสื บสวนลงพื้นที่จัง หวัดสมุทรสาครเพื่อ สื บหาข่าวและค้นหา
แรงงานต่างด้าวที่อาจเป็นตกเป็น ผู้เสียหายการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัด
กระทรวงแรงงาน และองค์กรเอกชนในพื้นที่ที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานชายชาวเมียนมาร์ผู้หนึ่ง ซึ่งหลบหนีออก
จากล้งกุ้งพร้อมกับภรรยา และดาเนินการฟ้องร้องต่อสถานประกอบการดังกล่าว
ข. ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ศปมผ.ได้นาเจ้าหน้าที่ตารวจและ DSI บุกเข้าไปยังล้งกุ้ง
และรวมรวมเอกสารสาคัญมาได้
ค. เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือแรงงานเมียนมาร์ออกมาได้ 78 ราย ซึ่ง 42 รายมีเอกสารแสดง
ตนถูกต้องตามกฎหมาย 19 รายไม่มีเอกสาร และอีก 17 รายเป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 15-18 ปี แรงงานทั้งหมดพัก
อยู่ในล้งดังกล่าว
ง. ที ม สหวิ ช าชี พซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยพนั กงานสอบสวน DSI และพ.ม.ได้ สั มภาษณ์ ผู้ ที่ไ ด้ รั บ
การช่วยเหลือทุกคน จากกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายพบว่า 31 รายเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์ 21 รายเป็น
แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย และ 10 รายเป็นแรงงานผู้เยาว์อายุ 15-18 ปี
จ. องค์กรเอกชนได้ใ ห้ การสนั บสนุนล่ ามในการสั มภาษณ์ พม.เป็นฝ่ า ยรับผิ ดชอบด้านการ
คุ้มครองตามกฎหมาย ผู้เสียหายทั้งหมดไม่ถูกตั้งข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย
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วิธีปฏิบัติของอาชญากร
ก. เจ้าของโรงงานติดต่อนายหน้าชาวเมียนมาร์ให้ส่งแรงงานให้ นายหน้าเรียกเงินจากเจ้าของ
โรงงานเป็นจานวน 10,000 - 15,000 ต่อหัว และเจ้าของโรงงานจะหักเงิน 100-150 บาทจากค่าแรงรับจ้าง
แกะกุ้งซึ่งคิดตามน้าหนักกุ้งที่แกะได้
ข. งานในล้ งเริ่ มตั้งแต่ตีส องจนถึง 6 โมงเย็น หรือ 16 ชั่ว โมงต่อวัน สั ปดาห์ล ะ 7 วัน โดย
แรงงานได้รับค่าแรงราว 100 - 250 บาทต่อวัน แรงงานที่ไม่ต้องการทางานต่อได้หลบหนีออกจากล้ง และหากพบ
เจอก็จะถูกทุบตี
ความคืบหน้า
ก. ล่ าสุ ด สตช. ได้สอบสวนผู้ ต้องสงสั ย 5 ราย คือ 1) เจ้าของโรงงาน ซึ่งถูกสื บสวนทาง
การเงินด้วย 2) ลูกจ้างชาวไทย 2 ราย ซึ่งมีพยานชี้ว่าเป็นผู้ข่มขู่และทุบตีแรงงานที่หลบหนีจากล้ง และ 3) นายหน้า
ชาวเมียนมาร์ 2 รายที่เป็นผู้จัดหาแรงงานและได้รับค่าหัว ผู้ต้องสงสัย 3 รายถูกเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุม และอีก 2
รายมีหมายจับจากศาล
คดีที่ 4 : การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กในจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดคดี:
ก. กลุ่มงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรีและการค้ามนุษย์ ตารวจภูธร ภาค 5 และตารวจภูธร
เมืองเชียงใหม่ ทราบมาว่ามีการแสวงประโยชน์ทางเพศกับเด็กในพื้นที่ จึงดาเนินการโดยใช้วิธีทางการข่าว สืบสวน
จากแฟ้มคดีเก่า ๆ หลังจากที่ได้มีการช่วยเหลือเด็กสาวชนเผ่าวัย 16 ปีที่ถู กบังคับให้ขายบริการ เด็กหญิงซึ่งได้รับ
การคุ้มครองอยู่ในบ้านพักฉุกเฉินได้ให้ข้อมูลว่า ยังมีเด็กสาวอายุต่ากว่า 15 ปีอีกจานวนมากที่ถูกบังคับให้ขาย
บริการครั้งละ 1,000 - 8,000 บาท เจ้าหน้าที่ตารวจจึงได้ขยายผลการสืบสวนเพื่อหาผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรเอกชนซึ่งให้ความคุ้มครองเด็กหญิงอายุต่ากว่า 15 ปีจานวน 6 คน โดยในจานวนนั้น
เป็นเด็กหญิงชนเผ่า 2 คน จากการสัมภาษณ์ ผู้เสียหายโดยทีมสหวิชาชีพได้ข้อมูลว่า การเสนอขายเด็กจะกระทา
ผ่านเฟสบุ๊คและไลน์เจ้าหน้ าที่ตารวจจึงได้จัดตั้งทีมสืบสวนขึ้นในเดือนสิงหาคม เพื่อค้นหาตัวนายหน้าผู้ได้รับ
ประโยชน์และผู้ซื้อบริการเพิ่มขึ้น
การสืบสวนสอบสวนในรูปแบบการวิเคราะห์ข่าวกรองนาการปราบปราม (ILR)
ก. จากผู้ต้องสงสัยเบื้องต้น 1 รายและวิธีการวิเคราะห์ข่าวกรอง เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถออก
หมายจับผู้ต้องสงสัยเพิ่มได้อีก 32 ราย
ข. ผู้ต้องสงสัย 15 รายถูกตั้งข้อหาค้ามนุษย์ ในจานวนนี้ มี 10 รายที่ถูกจับกุมแล้ว ผู้ต้อง
สงสัยส่วนใหญ่อายุต่ากว่า 18 ปี
ค. ผู้ซื้อบริการถูกตั้งข้อหาตามมาตรา 277 ตามประมวลกฏหมายอาญา คือ การมีเพศสัมพันธ์
กับเด็กหญิงอายุต่ากว่า 15 ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาตน ไม่ว่าเด็กหญิงดังกล่าวจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม มีผู้ต้องสงสัยจานวน
15 คน จากทั้งหมด 17 คนที่ถูกจับกุม
ความคืบหน้า
ก. เจ้าหน้าที่ตารวจยังอยู่ในระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขอหมายจับเพิ่มขึ้น
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ข. ความสาเร็จของการสืบสวนโดยใช้การวิเคราะห์ข่าวกรองนาการปราบปราม เกิ ดขึ้นจาก
การประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตารวจภูธรภาค 5 เจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่
พม. องค์กรเอกชนท้องถิ่น และ FBI
คดีที่ 5 : การค้ามนุษย์เพื่อการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมง : คดีเกาะอัมบน/เบนจินา ประเทศอินโดนีเซีย
รายละเอียดคดี:
ก. ปลายปีพ.ศ. 2557 หน่วยงานรัฐได้รับรายงานว่ามีกลุ่มชาวประมงไทยถูกบังคับให้ทางาน
บนเรือประมงในประเทศอินโดนีเซีย พม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเดินทางไปยังเกาะอัมบน และสามารถ
ช่วยเหลือกลุ่มชาวประมงไทยกลุ่มแรกให้กลับประเทศไทยได้ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ข. ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 9 เมษายน พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทยได้ส่งหน่วยเฉพาะกิจนาโดย
พล.ต.ท. สฤษดิ์ ชั ย เอนกเวี ย ง ผู้ ช่ ว ย ผบ.ตร และที่ ป รึ ก ษากระทรวงพม. ด้ ว ยความร่ ว มมื อ กั บ กระทรวง
การต่างประเทศ ไปยังเกาะอัมบนและเบนจินา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อดาเนินการสืบสวน ยืนยันสัญชาติ และ
คัดแยกผู้เสียหายกับชาวประมงไทยที่ติดอยู่บนเกาะให้ได้กลับประเทศ หน่วยเฉพาะกิจดังกล่าวประกอบไปด้วย
เจ้ า หน้ า ที่ 13 คนจาก กระทรวงการต่ า งประเทศ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติ ธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภายใต้สานักงาน
ตารวจแห่งชาต ได้แก่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตารวจ พนักงานสอบสวนจากกองบังคับการปราบปราม
การค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) และศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (ศคม.) ภายใต้กรมสืบสวนคดีพิเศษ
ค. ระหว่างนั้ น ส านักข่ าว AP (Associated Press) ได้เผยแพร่รายงานสืบสวนซึ่งมีเนื้อหา
ใกล้เคียงกับรายงานจากองค์กรเอกชนและสื่อมวลชนไทย กล่าวถึงการใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงว่ามี
แรงงานประมงที่ถูกกักขังในสภาพเสมือนคุก และมีการค้นพบสุสานเกาะเบนจินาที่แยกบริเวณออกเป็น 3 ส่วน
สาหรับมุสลิม คริสเตียน และพุทธ
ง. ทีมสหวิชาชีพได้ทาการคัดแยกผู้เสียหายและพบว่า ผู้ที่ติดอยู่บนเกาะแบ่งออกได้เป็น 4
กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้ที่ไม่สามารถทนความยากลาบากของงานประมง จึงหลบหนีออกมาโดยตั้งใจจะพัก
อาศัยอยู่บนเกาะ
2. ผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาถึงในจังหวะที่เรือประมงจะออกทะเล จึงถูกทิ้งไว้บนเกาะ
3. ผู้ที่อยู่บนเกาะเพื่อรอให้ทางการอินโดนีเซียต่อใบอนุญาตทาการประมง
4. ผู้ที่ทางานในเรือประมงผิดกฎหมาย และถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่อินโดนีเซีย
จ. ทางการไทยได้ประสานงานกับอินโดนีเซียเพื่อขอให้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังและส่งตั ว
กลับประเทศไทย รัฐบาลส่งเครื่องบินลาเลียง C 130 ไปรับชาวประมงจานวน 68 คนกลับประเทศ ทั้งหมดได้รับ
การส่งตัวต่อไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพชายปทุมธานี
ฉ. ภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แรงงานไทยจานวน 1,263 ได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาลให้กลับประเทศไทย
ช. ผู้เสียหายทั้งหมดได้รับการคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งให้ทุกคนทราบถึงสิทธิต่อสวัสดิการตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
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แรงงาน พ.ศ. 2541 และได้รับคาร้องจากแรงงาน 213 ราย ในจานวนนี้ แรงงาน 150 รายได้รับค่าชดเชยรวม
จานวน 12.7 ล้านบาท อีก 11 รายไม่อยู่ในข่าย และอีก 52 คาร้องยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ มีแรงงาน
296 คนที่ไม่ได้ยื่นคาร้องแต่ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างเป็นจานวนรวม 21.1 ล้านบาท
การสืบสวนสอบสวน
ก. ทั้งสตช.และ DSI ดาเนินการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานในเรือประมงที่
อินโดนีเซีย สาหรับคดีที่เป็นการกระทาผิดนอกประเทศ อส. เป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวน โดยได้
แต่งตั้งพนักงานอัยการให้เข้าร่วมในการสืบสวนสอบสวนของ บก.ปคม. และ ศคม.ด้วย
บก.ปคม.
 บก.ปคม. ดาเนินการสืบสวนทั้งหมด 19 คดี ระบุผู้เสียหายการค้ามนุษย์ได้ 39 ราย ออกหมายจับ
ผู้ต้องสงสัย 39 ราย ซึ่งในจานวนนี้มี 19 รายที่ถูกจับกุมแล้ว
 ในจานวนคดีทั้งหมด 19 คดีนั้น มี 5 คดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของครอบครัวนาย ส.ทอง
มา ผู้เสียหาย 16 คนถูกล่อลวงและบังคับให้ ทางานในเรือประมง 5 ลาซึ่งเป็นการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และขาดการควบคุม (IUU fishing) ทั้งนี้ ทางการอินโดนีเซียได้ทาการจมเรือและจับกุมไต้ก๋งไว้ได้ มีผู้
ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมไว้ได้ 5 ราย จากทั้งหมดที่มีหมายจับ 13 ราย เจ้าหน้าที่ตารวจได้ส่งสานวนให้ แก่อัยการซึ่ง
เห็นชอบส่งฟ้อง ปัจจุบันคดีอยู่ในกระบวนการศาล
DSI
 DSI เริ่มการสืบสวนอย่างเป็นทางการในเกาะเบนจินา อินโดนีเซีย ตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะมี
การเผยแพร่รายงานของสานักข่าว AP เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 การสืบสวนดังกล่าวพบว่ามีความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างคดีการค้ามนุษย์ที่เกาะอัมบนและเบนจินา ตัวอย่างการสืบสวนที่ประสบความสาเร็จ ได้แก่ คดี "มหาชัย
นาวี 24" ซึ่งปัจจุบันสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย 4 ราย รวมถึงเจ้าของเรือและไต้ก๋ง และเรือซิลเวอร์ ซี ไลน์ ซึ่งเป็น
เรือที่ปรากฎในรายงานของสานักข่าว AP ว่าได้ส่งผู้เสียหายชาวเมียนมาร์ไปยังเรือประมงในอินโดนีเซีย DSI ได้ส่ง
สานวนคดีให้แก่อัยการ ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในชั้นศาล
 จากการสืบสวนของ DSI พบว่า ผู้เสียหายได้ถูกนาขึ้นเรือซิลเวอร์ ซี ไลน์ แล้วจึงถูกส่ง
ต่อไปยังเรือประมงชื่อมหาชัยนาวี 24 เพื่อทาการประมงผิดกฎหมายฯ (IUU) อย่างไรก็ตาม ไต้ก๋งเรือซิลเวอร์ ซี
ไลน์ และซิลเวอร์ ซี ไลน์ ทู ยื นยันว่าไม่เคยพบเห็ น ผู้เสี ยหายบนเรือของตนมาก่อน (เป็นหน้าที่ของไต้ก๋งที่จะ
ตรวจสอบผู้อยู่บนเรือก่อนที่จะออกทะเล) นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดสมุทรสาครยังยืนยันว่าไม่เคยได้รับ
รายงานการเข้าออกฝั่งของเรือซิลเวอร์ ซี ไลน์และซิลเวอร์ซี ไลน์ ทู เจ้าของเรือมหาชัยนาวี 24 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือ
หุ้นกลุ่มเรือซิลเวอร์ ซี ไลน์ ถูกฟ้องร้องความผิดข้อหาค้ามนุษย์ หากยังไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ความผิดของเรือซิล
เวอร์ ซี ไลน์ในฐานะนิติบุคคลได้
 DSI ดาเนินสืบสวน 4 คดี สามารถคัดแยกผู้เสียหายได้ 19 ราย ออกหมายจับผู้ต้องสงสัย
21 ราย ในจานวนนี้มีผู้ถูกจับกุมไปแล้ว 10 ราย
 เจ้าของเรือทุกคนถูกออกหมายจับ ผู้ต้องสงสัย 4 คนในคดีแรกซึ่งถูกจับกุมได้แก่ ชายผู้มี
อิทธิพลในจังหวัดสมุทรสาคร ไต้ก๋ง ช่างเครื่องเรือที่ทุบตีผู้เสียหาย และเจ้าของเรือ ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นศาล
นอกจากนี้ เจ้าของเรือของคดีที่ 2 ก็ถูกจับกุมได้เช่นกัน
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ข. นอกจากการตั้ งข้ อ หาการค้ า มนุษ ย์ แ ล้ ว กฎหมายที่ เ กี่ย วข้ องทุ ก ฉบั บ ที่ใ ช้ ใ นการควบคุ ม
อุตสาหกรรมประมง ซึ่งได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชยนาวี การจ้างงาน การประมง คนเข้าเมือง และประมวล
กฎหมายอาญา ยังได้รับการนามาบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อเจ้าของเรือ ไต้ก๋ง ลูกเรือ หรือนายหน้า
ค. ทั้งสตช.และ DSI ใช้การข่าวในการสืบสวนเชิงรุกเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทั้งขบวนการค้า
มนุษย์ นับตั้งแต่การจัดหา ล่อลวง และการแสวงประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ ทั้งบริษัท เจ้าของเรือ นายหน้า ไต้ก๋ง และ
ลูกเรือที่เกี่ยวข้องในอาชญากรรมจึงเป็นเป้าหมายของการสืบสวน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ก. การบั งคับ ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงเป็นปรากฎการณ์ข้ามชาติ ที่เกี่ยวพันกับทั้ ง
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา การจัดหาและล่อลวงแรงงานอาจทาโดย
นายหน้ าชาวไทย และ/หรื อ ชาวต่างชาติในประเทศไทย และ/หรือนายหน้าในต่างประเทศ เพื่อส่ งไปยังเรื อ
อิน โดนี เซีย และ/หรื อประเทศไทย ซึ่งเจ้ าของอาจเป็นชาวไทย และ/หรือบริษัทร่ว มทุนที่ทาประมงอย่างผิ ด
กฎหมายในทะเลอินโดนีเซีย
ข. การขาดพยานและหลักฐานที่เพียงพอทาให้การพิสูจน์ความผิดล่าช้าและยากลาบาก
ค. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยตะหนักถึงความสาคัญของปรากฎการณ์ดังกล่าว และเห็น
ความสาคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและวิชาการจาก AATIP ใน
การจัดประชุมระดับอนุภูมิภาคว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เพื่อบังคับใช้แรงงานใน
อุตสาหกรรมประมง
- ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างไทย อินโดนีเซีย และเมียนมาร์ในครั้งแรกเมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2558 ผู้แทนจากภาครัฐของแต่ ละประเทศประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย อัยการ
และพนักงานสืบสวนด้านการเงิน ที่ประชุมได้กาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสาหรับติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน และบรรลุข้อตกลงในการช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ภายหลังจากการประชุม ได้ติดต่อสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านหลักฐานที่จาเป็น
- การประชุมครั้งที่สองจัดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมได้ต้อนรับตัวแทนจากกัมพูชาซึ่ง
มาเข้าร่วมด้วยเป็นครั้งแรก และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และความคืบหน้าล่าสุด โดยจัดให้ มีช่วงการ
ประชุมระดับทวิภาคีที่เปิดให้ถกกันในประเด็นเฉพาะในรายละเอียด
- การประชุมครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในประเทศกัมพูชาในต้นปี พ.ศ. 2559
- ทั้ง DSI และ บก.ปคม. ได้ประชุมทวิภ าคีกับทางการเมียนมาร์และกัมพูช า การประชุม
ดังกล่าวเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนข่าวกรองกและข้อมูล
7. คดีกองทัพเรือฟ้องสานักข่าวภูเก็ตหวานข้อหาหมิ่นประมาท
จากการฟ้องร้องของกองทัพเรือต่อสื่อมวลชน 2 รายในปีพ .ศ.2556 ว่าบุคคลดังกล่าวกระทา
ผิดข้อหาหมิ่น ประมาทตามมาตรา 326 (หมิ่นประมาท) และมาตรา 328 (หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา) ใน
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 และมาตรา 14 (1) ในพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2558 ศาลจังหวัดภูเก็ตได้พิพากษายกฟ้อง เนื่องจากพบว่าข้อมูลที่นักข่าวทั้งสองได้
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นามาเผยแพร่ใหม่นั้นไม่ใช่การหมิ่นประมาทหรือการโฆษณาหมิ่นประมาท เนื่องจากเป็นข้อมู ลจากสานักข่าวที่
น่าเชื่อถือและเป็ น ที่ยอมรั บ นอกจากนี้ ศาลยังยกฟ้องข้อหาการกระทาผิ ดตามพ.ร.บ. ว่าด้ว ยการกระทาผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เนื่องจากข้อมูลที่สื่อมวลชนทั้งสองเผยแพร่ ได้รับการพิสูจน์ว่ามิได้เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่ นคงของรัฐ ความตื่นตระหนกต่อประชาชน และไม่เป็นความผิดตามหมวด
ความมั่นคงของประมวลกฎ

65

3. การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection)
ผู้เสีย หายจากการค้ามนุ ษย์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีภูมิห ลังทางวัฒ นธรรมและภาษาที่แตกต่างกัน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสาคัญกับการให้บริการแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ในบทนี้จะนาเสนอมาตรการและความก้าวหน้าที่สาคัญของปี 2558 ดังนี้
1. ระบบการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
1.1 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้น
ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อนโยบาย ในปีนี้รัฐบาลได้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการ
ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และขยายขอบเขตกระบวนการคัดแยก
ผู้เสียหายให้กว้างขึ้น39 แบบสัมภาษณ์มีการเริ่มนาไปใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2559 โดยมีรูปแบบที่ใช้งานได้ง่าย
ขึ้น
เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการต้องใช้แบบสัมภาษณ์ดังกล่าว ในการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์อย่างละเอียด โดยเฉพาะต้องจดบันทึกตัวบ่งชี้การค้ามนุษย์ไว้ด้วย เช่น ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถ
ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนได้อย่างอิสระหรือไม่ สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างเสรี
หรือไม่ การจ่ายค่าจ้างเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ มีการยึดเอกสารประจาตัวหรือไม่ เป็นต้น
1.2 เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่
1.2.1 เพิ่มจานวนบุคลากร
1.2.1.1 ในปั จ จุ บั น มี พ นัก งานเจ้ า หน้า ที่จ านวนทั้ง หมด 2,490 คน ภายใต้ส านั กงานตารวจ
แห่ ง ชาติ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และศปมผ. ซึ่งมีหน้าที่ในการดาเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ภายใต้พระราชบัญญัติ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ ามนุ ษ ย์ พ .ศ. 2551 และพระราชบัญ ญัติ ป้อ งกั นและปราบปรามการค้ ามนุษ ย์
พ.ศ. 2558 เจ้าหน้าที่เหล่านี้ประจาการอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย จากจานวนพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
2,490 คนมี 549 คนได้รับการอบรมในปี 2558 และมีเจ้าหน้าที่จานวน 627 จาก 2,490 คนเป็นเจ้าหน้าที่เพศ
หญิง เพื่อให้หลักประกันว่า รัฐบาลมีศักยภาพอย่างเพียงพอในการตอบสนองต่อความต้องการที่ละเอียดอ่อนของ
ผู้เสียหายที่เป็นเด็กและสตรี เพื่อหนุนเสริมการทางานของทีมสหวิชาชีพ ในการคัดแยกผู้เสียหายและคุ้มครอง
ผู้ เสี ย หาย ตั้ง แต่ปี 2556 เป็ น ต้ น มา มีเ จ้ าหน้าที่รัฐ ทั้ งหมด 588 คนที่ได้รับการอบรมในหั ว ข้อ การค้ามนุษย์
การสั มภาษณ์และกระบวนการที่ล ะเอีย ดอ่อนต่อความต้องการของผู้ เสี ยหาย มาตรการพิเศษในการคัดแยก
ผู้ เสี ย หายจากการค้า มนุ ษย์ ที่เป็ น เด็ก และเครื อข่า ยส าหรับส่ งต่ อ โดยมีเ จ้า หน้า ที่รั ฐ อี ก 300 คนจากหลาย
หน่วยงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมในปี 2558
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โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและความสาคัญของปัญหาและความก้าวหน้าหลัก ๆ ในหัวข้อ “นโยบาย”
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1.2.1.2 ในปี 2558 เจ้ า หน้ าที่ ต ารวจจ านวน 910 คนจากทุ ก จั งหวั ด ในประเทศไทยซึ่ง ได้ รั บ
การอบรมเรื่องการค้ามนุษย์ การคัดแยกผู้เสียหาย กระบวนการสืบสวนที่เป็นมิตรกับเด็ก และระบบส่งต่อ มี
พนักงานสอบสวนหญิงทั้งหมด 172 คนที่ได้รับการอบรมเพื่อรับมือกับประเด็นที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเพศและ
อายุในระหว่างการคัดแยกผู้เสียหายและการสัมภาษณ์เพื่อสืบข้อเท็จจริง
1.2.1.3 เพื่อให้หลักประกันว่าประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดสามารถเข้าถึงกระบวนการคัดแยก
ผู้เสียหายและความช่วยเหลือที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการอบรม ประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ 2,490 คน
ทีมสหวิชาชีพ 588 คนและเจ้าหน้าที่ตารวจ 910 คนซึ่งประจาการอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศตามที่ได้กล่าวไป
แล้ว จะถูกส่งตัวไปร่วมงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกระทรวงอื่นๆ รวมทั้งคณะทางานเฉพาะกิจแบบบูรณา
การ ภายใต้ศปมผ. และการสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองบุคคลสัญชาติไทยที่ต้องสงสัยว่าจะเป็น ผู้เสียหายการค้ามนุษย์
ในต่างประเทศ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย และการป้องกัน)
2. ล่าม
ในการทางานร่วมกับคนต่างด้าวจากประเทศต่างๆ การสื่อสารที่ชัดเจนมีความสาคัญในทุกขั้นตอนของ
การปฏิสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความเที่ยงตรง และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และผู้อพยพที่มีความเสี่ยงในขั้นตอนการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย การให้บริการในสถานคุ้มครอง และตลอด
ระยะเวลาของการดาเนินคดีมีประสิทธิภาพ
ด้วยเป้าหมายดังกล่าวในปี 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จากการอบรม 2
ครั้งให้กับล่ามอิสระและล่ามอาสาจานวน 89 คน กระทรวงฯ ยังได้จดทะเบียนล่ามที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก
อย่างและตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวดจานวน 75 คน ซึ่งในปัจจุบันสามารถทางานเป็นล่ามที่พร้อมถูกเรียกตัว
โดยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ปัจจุบันมีล่ามภาษาต่อไปนี้ เมียนมา 35 คน กัมพูชา 31 คน ลาหู่ 1 คน
โรฮีนจา 6 คน และบังคลาเทศ 2 คน
เพื่อให้มีจานวนล่ามเพียงพอในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และช่วยเหลือการดาเนินงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินคดี โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งมีคดีค้ามนุษย์เป็นจานวนมาก ในปี 2559 กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะจัดการอบรมล่ามเพิ่มเติมสาหรับล่ามชุดใหม่ และจัดหลักสูตรอบรม
ซ้าสาหรับล่ามที่เคยผ่านการอบรมในปีก่อนก่อน โดยมีเป้าหมายว่าจะสามารถอบรมล่ามได้จานวน 140 คนใน 5
ภาษา ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา จีน เวียดนาม และบังคลาเทศ
3. สายด่วน 1300
สืบเนื่องจากการผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์เกี่ยวกับสายด่วน 1300 ที่เป็นไปอย่างกว้างขวางจานวนการ
โทรเข้าจึงเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นอย่างมาก จาก 15,029 ครั้ง ในปี 2557 เป็น 4,3345 ครั้ง ในปี 2558 หรือ
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึงร้อยละ 188.4
สายที่โทรเข้าทั้งหมด 171 สาย (เพิ่มขึ้นจาก 123 สายในปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 39.02) เป็นสายที่มี
แจ้งเหตุที่น่าสงสัยว่าเกิดกรณีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษ ย์ ซึ่งได้รับการส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทันที
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รวมถึง กองการค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ หรือสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เพื่อทาการสืบสวนต่อไป โดยมีกรณีทั้งหมด 46 กรณีที่สรุปได้ว่าเป็นการค้ามนุษย์และมีผู้เสียหายจานวน 224 คน
ได้รับการช่วยเหลือ (สัญชาติไทย 44 คน และไม่ใช่สัญชาติไทย 180 คน)
ภายใต้ความร่ ว มมือของโครงการโพลาริ ส (Polaris Project) เจ้าหน้าที่ส ายด่ว นจานวน 40 คนจาก
กระทรวงที่เกี่ย วข้องและองค์กรพัฒ นาเอกชนต่างๆ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการรับโทรศัพท์อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพการให้ ค าปรึ กษาเบื้ องต้น ทั กษะในการเก็ บรวบรวมข้อมูล ที่จาเป็น และการส่ งต่อ ที่เหมาะสม
หลังจากการอบรม มีการจัดทาแนวทางปฏิบัติและกระบวนการที่เป็นมาตรฐานและแจกจ่ายเผยแพร่ภายในไปยัง
องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ ของรัฐบาล 8 แห่ง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถได้รับความช่วยเหลือและบริการที่เหมาะสมจากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีองค์กรพัฒนาเอกชน สถานคุ้มครองฯเหล่านี้จะดาเนินการเพื่อตรวจสอบ
หลักฐานซึ่งมาพร้อมกับผู้เสียหาย มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้ผู้เ สียหายเข้าใจบริการที่สถานคุ้มครองมีให้และสามารถ
ปรับตัวได้ ในสถานคุ้มครองมีเจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการคุ้มครองผู้เสียหาย ทั้งด้านกฎหมายและในการ
ติดต่อกับครอบครัวของผู้เสียหายก่อนทาการส่งกลับสู่ภูมิลาเนา การปฐมนิเทศเป็นขั้นตอนที่สาคัญ เพราะจะช่วย
สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และความไว้วางใจของผู้เสียหาย เพื่อช่วยในการวางแผนชีวิต กิจกรรมเหล่านี้จะ
ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ การ
คุ้มครองและบริการที่มีอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ การดูแลความปลอดภัย ที่พัก อาหาร เสื้อผ้า การ
ฝึกอาชีพกิจกรรมสันทนาการ ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย บริการทางการแพทย์ บริการด้านจิตสังคม การศึกษา
และการอบรมภาษา
สถานคุ้มครองฯ ทั้ง 8 แห่งได้ แก่
1. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุรี
2. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา
3. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดกาญจนบุรี
5. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
6. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา
7. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดระนอง
8. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดเชียงราย
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แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 8 แห่งในประเทศไทย

แผนภูมิที่ 5 จานวนผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือจากสถานคุ้มครองฯ ของ พม. จาแนกตามอายุของผู้เสียหาย
จานวนผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือจากสถานคุ้มครองฯ ของพม. มกราคม – พฤศจิกายน 2558

น้อยกว่า 18 ปี ญ.
15 - 18 ปี ญ.
น้อยกว่า 15 ปี ญ.
น้อยกว่า 18 ปี ช.
15 - 18 ปี ช.
น้อยกว่า 15 ปี ช.

ไทย

กัมพูชา

ลาว

เมียนมา

โรฮีนจา

บังคลาเทศ
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แผนภูมิที่ 6 จานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือโดยสถานคุ้มครองฯ ของ พม.
จาแนกตามสัญชาติของผู้เสียหาย เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558
จานวนผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือจากสถานคุ้มครองฯ ของพม. มกราคม – พฤศจิกายน 2558

2557
2558

ไทย

กัมพูชา

ลาว

เมียนมา

อูซเบค

อินเดีย โรฮีนจา

บังคลาเทศ

แผนภู มิ ที่ 7 : จ านวนผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากสถานคุ้ ม ครองฯ ของ พม.
จาแนกตามสัญชาติและประเภทของการแสวงหาประโยชน์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558
จานวนผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองจากสถานคุ้มครองฯ ของพม.
(จาแนกตามประเภทการแสวงหาประโยชน์)
2558

2557

ไทย

กัมพูชา ลาว เมียนมา อูซเบค อินเดีย โรฮีนจา บังคลาเทศ

แรงงาน

ไทย

การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ

กัมพูชา ลาว เมียนมา อูซเบค อินเดีย โรฮีนจา บังคลาเทศ

ขอทาน
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5. คุณภาพของบริการในสถานคุ้มครองฯ ของรัฐ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การคุ้มครองแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในปีนี้
กรมฯมุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพของบริการเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ที่ได้รับการช่วยเหลือ ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้เสียหายสามารถดารงชีวิตต่อไปได้
อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และสามารถพึ่งตัวเองทางเศรษฐกิจได้ในที่สุด ความก้าวหน้าที่สาคัญในปี 2558
ได้แก่
5.1 จัดทานโยบายคุ้มครองเด็กและดาเนินการตามกระบวนการคุ้มครองเด็ก หลังจากที่มีการให้ความรู้
ด้านหลักการแก่เจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองฯ หลักการดังกล่าวถูกนามาปรับใช้ ในกิจกรรมประจาวันของสถาน
คุ้มครองฯ เพื่อเป็นหลักประกันว่า บริ การทุกด้านตอบสนองต่อความเปราะบาง สิทธิ และความต้องการของ
ผู้เสียหาย เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในมาตราที่ 23 บทบาทของผู้ปกครอง และ
มาตรา 61 การลงโทษเด็ก ในปี 2558 จานวนเด็กที่พานักอยู่ในสถานคุ้มครองฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67.6 เมื่อเทียบ
กับปี 2557 นอกจากนี้สถานคุ้มครองฯ ยังเพิ่มโอกาสในการศึกษาแก่ผู้เสียหายเด็กทุกคนทั้งการเรียนในสถาน
คุ้มครองฯ และภายนอกขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและผลการประเมินความต้องการของผู้เสียหาย
5.2 ในสถานคุ้มครองฯ บางแห่งที่มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งมีความต้องการพิเศษด้านวัฒนธรรมและ
ศาสนาได้รับการคุ้มครองอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานคุ้มครองฯ ที่ทาการคุ้มครองผู้เสียหายชาวโรฮีนจา จะมีการ
จัดการพิเศษโดยประสานความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ โดยจัดบริหารด้านพื้นที่สาหรับ การทาละหมาด จัดอาหาร
ฮาลาล และการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยทีมแพทย์จาก IOM กิจกรรมด้านจิตสังคมและล่ามภาษาโรฮีนจา
ได้รับการสนับสนุนจาก UNWOMEN และองค์การช่วยเหลือเด็ก
5.3 เพื่อเป็นการเสริมพลังให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเพื่อให้กระบวนการตัดสินคดีเป็นไป
อย่างมีประสิ ทธิภาพ สถานคุ้มครองฯ ร่ว มกับภาคีที่เกี่ยวข้องได้จัดทาโครงการช่วยเหลือผู้เสียหาย/ พยาน
(รวมถึง การให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของพยานโดยการขึ้นศาลจาลอง) เพื่อช่วยให้ผู้เสียหายคลายความ
วิตกกังวลเกี่ยวกับ ระบบยุติธรรม รวมทั้งกระบวนการและผู้ที่เกี่ยวข้อง การเตรียมความพร้อมพยานและการ
ดาเนินคดีจาลองในสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่บ้านระนอง ได้รับเสียงสะท้อนกลับด้านบวกจาก
ผู้เสียหายชาวพม่าและโรฮีนจา
5.4 ล่ามที่พร้อมให้บริการ และการที่เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ และผู้เสียหายค้ามนุษย์มีทักษะด้าน
ภาษาเพิ่มขึ้น ช่วยให้การสื่อสารระหว่างกันดีขึ้น ล่ามที่พร้อมให้บริการมีภาษาต่อไปนี้ เมียนมา กัมพูชา โรฮีนจา
และ
บังคลาเทศ นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันในกิจวัตรประจาวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษา
โรฮีนจา ยังมีการจัดสอนบทเรียนภาษาโรฮีนจาให้แก่เจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองฯ ทุกแห่งที่มีชาวโรฮีนจาพานักอยู่
และ
จัดสอนวิชาภาษาไทยเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง ในปี 2559
กระทรวง พม. ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะจัดจ้างล่ามที่มีคุณสมบัติ โดยเฉพาะล่ ามภาษาโรฮีนจาทาการเยี่ยมสถาน
คุ้มครองฯ แต่ละแห่งอย่างสม่าเสมอ เพื่อติดตามสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เสียหายในภาษาของ
ตนเอง
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5.5 สาหรับหลักสูตรการอบรมวิชาชีพที่มีอยู่ จะมีการปรับปรุงคุณภาพของทุกหลักสูตร และยังเปิด
หลักสูตรใหม่ใหม่ ๆ ขึ้นปี 2558 เพื่อช่ วยให้ผู้เสียหายมีทักษะด้านอาชีพและเพิ่มโอกาสการจ้างงานในอนาคต
หลักสูตรวิชาชีพที่เปิดใหม่ ได้แก่ หลักสูตรการนวดหน้า การทาไอศกรีม การชงกาแฟ ซักรีด การซ่อมจักรยานและ
การเชื่อมโลหะ โดยสรุปหลักสูตรการฝึกอาชีพที่มีอยู่ในสถานคุ้มครอง ได้แก่ จักสาน นวดแผนโบราณ ทอผ้า เสริมสวย
ทาอาหาร ทาขนม ปลูกผัก งานประดิษฐ์ ตัดผม และหลักสูตรใหม่อีก 6 หลักสูตรตามที่กล่าวข้างต้น
5.6 เพิ่มโอกาสในการจ้างงานและหารายได้ให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่พานักอยู่ในสถานคุ้มครอง
ตามมาตราที่ 37 ของพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551 และพ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
 ในปี 2558 สถานคุ้มครองฯ ร่วมมือกับสานักหางานจังหวัดและเครือข่ายในพื้นที่ สามารถจัดหา
งานให้แก่ผู้เสียหายที่ไม่มีสัญชาติไทยจานวน 47 คนซึ่งประสงค์จะทางานภายนอกสถานคุ้มครองฯ ผู้เสียหาย
เหล่านี้ได้ทางานเป็นคนงานก่อสร้าง คนสวน ลูกจ้ างในร้านดอกไม้ แรงงานรับใช้ในบ้าน ลูกจ้างในร้านกาแฟ และ
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
 ในการทางานนอกสถานคุ้มครองฯ ผู้เสียหายแต่ละคนได้รับค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 200 - 300 บาท
ขึ้นอยู่กับประเภทงานและสัญญาการจ้าง เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบสภาพการจ้างงานให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน โดยในปีที่ผ่านมา ยังไม่มีรายงานว่ามี
การละเมิดสิทธิแรงงาน อย่างไรก็ตาม มีผู้เสียหายบางรายที่ไม่สามารถหรือไม่มีความประสงค์จะทางานนอกสถาน
คุ้มครองฯ เนื่องจากเหตุผลหลายประการตามที่กล่าวถึงไว้ในตารางที่ 11 ในปี 2559 สถานคุ้มครองขยายการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย) รวมทั้ง
ภาคธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อขยายโอกาสในการจ้างงานให้แก่ผู้เสียหาย
ตารางที่ 11 จานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่พานักอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ของกระทรวง พม.
และการทางานภายนอกสถานคุ้มครอง เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558
คาอธิบาย
1. จานวนผู้เสียหายที่ทางานนอกสถานคุ้มครอง (คน)
2. จานวนผู้เสียหายที่ไม่ได้ทางานนอกสถานคุ้มครอง (คน)
2.1 เป็นเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
2.2 ไม่ประสงค์จะออกนอกสถานคุ้มครอง
2.3 ทุพพลภาพ/มีปัญหาสุขภาพ
2.4 ได้รับการส่งกลับคืนภูมิลาเนา
2.5 มีปัญหาด้านการสื่อสาร
2.6 อยู่ในช่วงแรกรับ
รวม

2557

2558
57

47

23
140
7
12
8
56
303

71
90
11
108
84
60
471
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จากตารางที่ 11 ในปี 2558 ประเทศไทยคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้จานวน 471 คนซึ่ง
เพิ่มขึ้นจาก 303 คน ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 54 อย่างไรก็ตาม จานวนผู้เสียหายที่ทางานนอกสถาน
คุ้มครองฯ ลดลงจาก 57 คน เป็น 47 คนหรือลดลงร้อยละ 17.5 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องด้วยปัจจัย
หลายประการ โดยอาจแบ่งผู้เสียหายที่ไม่ได้ทางานนอกสถานคุ้มครองเป็น 6 กลุ่มดังต่อไปนี้
 กลุ่มแรก ผู้เสียหายที่เป็นเด็กและไม่ได้รับอนุญาตให้ทางานได้ตามกฎหมาย ผู้เสียหายกลุ่มนี้จึงได้รับ
บริการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัยตามที่กล่าวไปแล้วเบื้องต้น
 กลุ่มที่ 2 ผู้เสียหายที่ต้องการหารายได้แต่ไม่ประสงค์จะออกนอกสถานคุ้มครองเนื่องจากเหตุผลหลาย
ประการ เช่น ด้านความปลอดภัย ได้งานซึ่งไม่ตรงกับความสนใจหรือความสามารถ หรือไม่ต้องการทิ้งลูกเล็กไว้ใน
สถานคุ้มครองตามลาพังในขณะที่ออกไปทางานข้างนอก
 กลุ่มที่ 3 ผู้เสียหายที่ทุพพลภาพหรือมีปัญหาสุขภาพ
 กลุ่มที่ 4 ผู้เสี ยหายที่ได้รั บการส่งตัว กลับคืนสู่ภูมิลาเนาได้เร็วขึ้นในช่ว งเวลาที่มีการรายงาน (ตาม
รายละเอียดในตารางที่ 7 ระยะเวลาของการพานักอยู่ในสถานคุ้มครองในประเทศไทย) สื บเนื่องมาจากการ
ปรั บ ปรุ งกระบวนการดาเนิ นคดี 40และการประสานงานกับประเทศต้นทางที่ดีขึ้น 41 เป็นอีกปัจจัยหนึ่ งที่ทาให้
ผู้เสียหายไม่สามารถออกไปทางานนอกสถานคุ้มครองฯ ได้เนื่องจากระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีระยะสั้น
เกินกว่าจะทางาน ในกรณีนี้ผู้เสียหายจะได้รับบริการด้านอื่นๆ ตามที่จะกล่าวถึงต่อไป
 กลุ่มที่ 5 ผู้เสียหายที่มีความประสงค์จะทางานแต่ไม่สามารถทางานได้ เนื่องจากมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยจากัด42 และ
 กลุ่มที่ 6 ผู้เสียหายที่เพิ่งมาถึงสถานคุ้มครอง หรือผู้ที่อยู่ในระยะแรกรับภายใต้กระบวนการปรับตัว
และฟื้นฟูซึ่งยังไม่พร้อมที่จะทางาน
อย่างไรก็ตาม สาหรับผู้เสียหายทั้งเพศชายและหญิงที่ไม่ได้ทางานนอกสถานคุ้มครองฯ สถานคุ้มครองฯ ก็
ได้สร้างโอกาสในการหารายได้ให้กับผู้เสียหายเหล่านี้ในระหว่างที่พานักอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ดังต่อไปนี้
1. จัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้นในสถานคุ้มครองฯ ซึ่งผู้เสียหายสามารถเลือกเข้ารับการอบรมตามความ
ประสงค์ ผลิตภัณฑ์ที่ผู้เสียหายจัดทาขึ้นในระหว่างการอบรม จะนามาขายผ่านช่องทางต่างๆ และแบ่งรายได้จาก
การขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้เสี ยหาย รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหาย ดูได้จากช่องทางออนไลน์บน
Facebook (https://www.facebook.com/MyserviceServicemind-921426514611458/) และเว็บไซต์ของ
สถานคุ้มครองฯ ช่องทางขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ร้านขายของที่ระลึกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (วังสะพานขาว) ร้านขายของที่ระลึกของสถานคุ้มครองฯ และงานแสดงสินค้าต่างๆ
2. รับงานจ้างเหมาช่วงจากภายนอกมาทาในสถานคุ้มครองฯ ภายใต้รูปแบบของกลุ่มอาชีพ เช่น งานฝีมือ
ต่าง ๆ ทาดอกไม้ประดิษฐ์ งานก่อสร้างขนาดเล็กภายในสถานคุ้มครองฯ
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โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย”
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การประสานความร่วมมือ”
42 อย่างไรก็ตาม สถานคุ้มครองฯ ของกระทรวงพม. มีการจัดชั้นเรียนสอนภาษาสาหรับผู้เสียหายเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารก่อนออกไปทางาน
นอกสถานคุ้มครอง
41
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3. รายได้ต่ อคนอยู่ ร ะหว่า ง 200 – 300 บาท (6 – 8 เหรีย ญสหรัฐ ฯ) ต่อ วัน หรือ รับ เป็น รายชิ้น งาน
อย่างไรก็ตาม งานประเภทนี้ไม่มีทุกวัน
6. ให้การช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2558 กระทรวงการต่ างประเทศสามารถช่ว ยเหลื อผู้ เสี ยหายจากการค้า มนุ ษย์ สั ญ ชาติไ ทยใน
ต่างประเทศได้จานวน 74 คน โดยให้บริการในด้านต่าง ๆ รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมาย บริการทางการแพทย์ ความช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจ เงินช่วยเหลือสาหรับการส่ งกลับ และบริการให้
คาปรึ กษาสาหรับผู้ที่ถูกส่ งกลั บซึ่งมีอายุ ต่ากว่า 18 ปี มีการนาพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาใช้
จัดบริการที่เหมาะสม เช่น การส่งกลับคืนสู่ระบบการศึกษา การแต่งตั้งผู้ปกครองตามกฎหมายฯลฯ โดยบริการที่
ให้นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
จากจานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งหมด 704 คนที่เดินทางกลับคืนสู่ประเทศไทย มีผู้เสียหาย 38
คนเป็นลูกเรือประมงซึ่งถูกล่อลวงไปทางานในประเทศอินโดนีเซียและถูกแสวงหาประโยชน์ อีก 36 คนถูกแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในประเทศบาห์เรน จีน และมาเลเซีย รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือกล่าวไว้ในหัวข้อ
“ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือในการส่งกลับภูมิลาเนา” ในหัวข้อนี้
ในปี 2558 รัฐบาลไทยยังได้ช่วยดาเนินตามคาร้องขอเอกสารทางกฎหมายของผู้เสียหายชาวไทยที่ไม่มี
เอกสาร ซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันกระบวนการนี้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทย และคาดว่า
ผู้เสียหายรายนี้จะได้รับเอกสารภายในเดือนมกราคม 2559
7. การเยียวยาและการชดเชยความเสียหาย
จ านวนเงิน ชดเชยความเสีย หายที่ ใ ห้แ ก่ผู้ เ สี ยหายจากการค้ า มนุ ษย์ ใ นปี 2558 จากกองทุ น เพื่ อ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และค่าชดเชยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 6,013,691 บาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 133.44 จากปี 2557 โดยเงินชดเชยความเสียหายทั้งหมดสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
1. เงินช่วยเหลือภายใต้กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพิ่มขึ้นจาก 3,748,031 บาท (384
คน) ในปี 2557 เป็น 7,171,513 บาท (472 คน) ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นจานวน 3,423,482 บาท หรือ
ร้อยละ 91.4
2. ผู้เสีย หายที่ได้รับ การชดเชยด้ า นแรงงานก็เพิ่มขึ้นจาก 758,527 บาท (38 คน) ในปี 2557 เป็น
3,348,736 บาท (77 คน) ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 341.47 หรือ 2,590,209 บาท ตารางที่ 12 แสดง
จานวนเงินที่จัดสรรให้เพื่อเยียวยาและชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
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ตารางที่ 12 จานวนเงินช่วยเหลือและชดเชยความเสียหายสาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ประเภทของการเยี ย วยาและการ
ชดเชยค่าเสียหาย
เงินช่วยเหลือจากกองทุนค้ามนุษย์.
เงินชดเชยด้านแรงงาน
รวม

2557

2558

Increased by

3,748,031 บาท
(384 คน)

7,171,513 บาท
(472 คน)

3,423,482 บาท

758,527 บาท
(38 คน)

3,348,736 บาท
(77 คน)

2,590,209 บาท

4,506,558 บาท

10,520,249 บาท

6,013,691 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้ค่าชดเชยแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงแก้ไข เปิดช่องให้สามารถโอนเงินค่าปรับที่เก็บได้จากผู้ค้ามนุษย์
ไปยังกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสาหรับให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ตามความจาเป็นต่อไป โดยความช่วยเหลือรวมถึง ความช่วยเหลือด้านแพทย์ การศึกษา การ
ส่งกลับภูมิลาเนา และการคืน สู่สังคม กองทุนนี้ให้ความช่วยเหลื อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคนไม่ว่ าจะมี
สัญชาติไทยหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ งบประมาณกองทุนฯ ยังสามารถใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่อต้านการค้า
มนุษย์ของหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนได้อีกด้วย ซึ่งจะเริ่มดาเนินการในปี 2559
8. การส่งผู้เสียหายชาวต่างชาติกลับคืนสู่ภูมิลาเนา
ในด้านการส่ งกลับ ภูมิลาเนา ในปีนี้รัฐ บาลได้เร่งรัดกระบวนการส่ งตัวผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุษย์ที่มี
ความประสงค์ จ ะกลั บ คื น สู่ ภู มิ ล าเนาให้ เ ร็ ว ขึ้ น รวมทั้ ง มี แ ผนจั ด ทากลไกทางกฎหมาย เพื่ อ ให้ ผู้ เ สี ย หายที่ มี
ความประสงค์จะพานักและทางานอยู่ในประเทศไทยสามารถทาได้อย่างถูกกฎหมายในอนาคต
ในปี 2558 รัฐบาลสามารถส่งผู้เสียหายจานวน 401 คนกลับคืนสู่ภูมิลาเนาได้อย่างปลอดภัยภายใต้ความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดของประเทศต้นทางและครอบครัวในประเทศไทย โดยเป็นผู้เสียหายชาวไทย 221 คนกัมพูชา
47 คน เมียนมา 40 คน ลาว 78 คน จีน 1 คนและบังคลาเทศ 24 คน นอกจากนี้รัฐ บาลยังร่วมมือกับ UNHCR
และ IOM ในการช่วยให้ผู้อพยพชาวโรฮีนจา 49 คนสามารถย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 โดยมีอีก 147
รายอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของ UNHCR
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ตารางที่ 1343: จานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้กลับคืนสู่ภูมิลาเนา
สัญชาติ
ไทย
กัมพูชา
ลาว
เมียนมา
จีน
บังคลาเทศ
รวม

จานวนผู้เสียหายที่ถูกส่งกลับ (คน)
211
47
78
40
1
24
401

รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกอื่นที่ไม่ต้องส่งกลับผู้เสียหายที่ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย
แล้ว และมีความประสงค์ที่จะพานักและทางานอยู่ในประเทศไทยต่อ ปัจจุบัน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์กาลังหารือกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยเพื่อแสวงหามาตรการที่เป็นรูปธรรมใน
การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลุ่มนี้ให้สามารถได้รับเอกสารในการอาศัยและทางานในประเทศไทย
อย่างถูกต้องภายใต้นโยบายจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ตารางที่ 14 ระยะเวลาที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พานักอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ในประเทศไทย
ระยะเวลาที่พานัก (เดือน)
น้อยกว่า 3 เดือน
3 ถึง 6 เดือน
6 ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม

จานวนผู้เสียหาย (คน)
2557
2558
93
92
78
40
53
172
173
97
397
401

ตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายพานักอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ในระยะเวลาสั้นลง โดยจานวนผู้เสียหายที่ได้รับ
การคุ้มครองจากสถานคุ้มครองเป็นเวลานานกว่า 1 ปีลดลงจาก 173 คนเหลือ 97 คน (ลดลงร้อยละ 43.9
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557) การที่ผู้เสียหายพานักอยู่ในสถานคุ้ มครองฯ เป็นระยะเวลาที่สั้นลง เป็นผลจากการ
ปรับปรุงมาตรฐานและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการดาเนินคดีค้ามนุษย์และเพื่อ
ลดภาระของผู้เสียหาย และช่วยให้ผู้เสียหายสามารถเดินทางกลับภูมิลาเนาได้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ จะเห็น

43

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2558
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ได้ว่า จากจานวนผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองฯ ทั้งหมด 401 คน มี 304 คนที่พานักอยู่ใน
สถานคุ้มครองในระยะเวลาที่สั้นลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
9. ให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือในการส่งกลับภูมิลาเนา
ในการช่วยเหลือผู้เสียหายในกระบวนการเยียวยาฟื้นฟู เพื่อให้สามารถดารงชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขและ
พึ่งตนเองได้ รัฐบาลให้บริการด้านการคืนสู่สังคมแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ความ
ช่วยเหลือในด้านนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะบุคคลเป็นสาคัญ รัฐบาลร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องให้บริการโดย
ตอบสนองความต้องการของแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ดังต่อไปนี้
 ในปี 2558 มีบุคคลสัญชาติไทยทั้งหมด 74 คนที่ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ได้รับเงินช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับ
ภูมิลาเนาและเป็นเงินช่วยเหลือครอบครัวเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 ส านั ก งานพั ฒ นาการสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ยั ง ได้ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ และติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของผู้เสียหายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้เสียหาย
เป็นระยะ และให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
 สาหรับผู้เสียหายต่างชาติ นักสังคมสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองฯ แต่ละแห่งประเมินความต้องการ
ผู้เสี ยหายแต่ละรายในระหว่างที่ได้รั บ การคุ้มครองจากสถานคุ้มครองฯ และส่งข้อมูล ดังกล่าวให้ กับนักสังคม
สงเคราะห์ในประเทศต้นทาง เพื่อให้การดูแลผู้เสี ยหายอย่างต่อเนื่องหลังจากเดินทางกลับภูมิลาเนาแล้ว ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้เสียหายรวมถึงความต้องการของผู้เสียหายจะได้รับการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลระดับชาติเพื่อใช้
อ้างอิงต่อไป การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานจะขึ้นอยู่กับ 'ความจาเป็นที่จะต้องรู้' เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมี
การจัดประชุมเพื่อบริหารจัดการกรณีผู้เสียหายรายกรณี (case management meetings) ปีละ 2 ครั้ง เพื่อหารือ
เกี่ยวกับการส่งตัวผู้เสียหายกลับภูมิลาเนาและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการคืนสู่สังคม โดยเป็นการประชุมระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมา และระหว่างไทยกับลาว เรียกว่า การประชุมทวิภาคีเพื่อจัดการกรณีผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ (Bilateral case management meeting – CMM) ที่ประชุมได้อภิปรายถึงประโยชน์ของหลักสูตรการ
อบรมวิชาชีพเบื้องต้นที่จัดให้ผู้เสียหายในสถานคุ้มครองในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว สาหรับความ
ร่วมมืออื่น ๆ มีความคืบหน้าในปี 2558 ตามรายละเอียดต่อไปนี้
10. ความร่วมมือ
10.1 เพื่อสร้างหลักประกันว่าการประสานงานระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์มีความเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ จึงมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องในการทบทวนบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) ที่เคยมีการลงนามไปแล้วตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ประเทศไทย-สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทบทวนบันทึกความเข้าใจทวิภาคีเรื่อง
ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งลงนามในปีพ.ศ. 2549 มีการจัดประชุมทวิภาคีเพื่อทบทวนMOU
ดังกล่าว 1 ครั้งในประเทศลาว และทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนเนื้อหาใน 3 ส่วนคือ การป้องกัน การคุ้มครอง และการ
ดาเนินคดี ส่วนเนื้อหาในส่วนอื่นๆที่จะต้องทบทวนได้แก่ การส่งผู้เสียหายกลับภูมิลาเนาและการคืนสู่สังคม ซึ่ง
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กาหนดไว้ว่าจะมีการจัดประชุมเพื่อทบทวนให้แล้วเสร็จภายในกลางปี 2559 ในประเทศไทย การประชุมเ พื่อ
ทบทวน MOU ดังกล่าว ทาให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศมากขึ้น และ
นาไปสู่มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เข้มงวดขึ้น เช่น การเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองตามชายแดนไทยและลาว เป็นต้น
 นอกจากนี้ยังมีกระบวนการในการทบทวน MOU ระหว่างไทยและเมียนมาซึ่งลงนามในวันที่ 24
เมษายน 2552 อย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยทาการทบทวน MOU เป็นการภายใน และส่งร่างแก้ไขฉบับใหม่ ให้
ทางเมียนมา โดยมีกาหนดว่าจะจัดการประชุมทวิภาคีเพื่อทบทวน MOU ร่วมกันภายในกลางปี 2559 ในประเทศ
ไทย การทบทวน MOU นี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการและปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ รวมถึงกรอบแนวทางการคุ้มครองที่ครอบคลุมการให้บริการแก่ผู้ เสี ยหายที่เป็นเด็ก เพศหญิงและชาย
รวมถึงมาตรการป้องกันการเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยเพิ่มการกวดขันควบคุมการตรวจคนเข้าเมือง
 MOU ระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งปรับปรุงแก้ไขแล้ว ได้รับการลงนามเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557
ปัจจุบันทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างการจัดทาแผนปฏิบัติการร่วม ซึ่งประกอบด้วยการปฏิบัติการใน 6 ด้าน ได้แก่
กลไกเพื่อปฏิบัติตามแผน การวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ การป้อ งกัน การคุ้มครองผู้เสียหาย การส่งกลับและ
คืนสู่สังคม และการดาเนินคดี ทั้งสองประเทศยังได้จัดประชุมอีกหลายครั้งเพื่อเตรียมการภายในสาหรับการจัดทา
แผนปฏิบัติการร่วม โดยจะมีการประชุมทวิภาคีในเดือนกันยายน 2559 แผนปฏิบัติการร่วมจะนาไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนไปพร้อมๆ กันในทั้งสองประเทศ โดยเน้นในด้านการป้องกัน การดาเนินคดี การคุ้มครองผู้เสียหาย และ
การส่งกลับและคืนสู่สังคม
10.2 มีการประชุมทวิภ าคีเพื่อจั ดการกรณีผู้เสียหายเป็น รายกรณี (CMM) ปีล ะ 2 ครั้งระหว่างไทย เมียนมา และไทย - ลาวโดยมีผลที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
 กระบวนการส่งผู้เสี ยหายจากการค้ามนุษย์คืนสู่ภูมิลาเนาดาเนินไปได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากมีการ
เยี่ยมบ้านผู้เสียหายอย่างสม่าเสมอ และมีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางเลือก (แอพพลิเคชั่นมือถือเช่น Line)
ทาให้มีการติดตามหาครอบครัวและพิสูจน์สัญชาติได้อย่างรวดเร็วขึ้น นาไปสู่การส่งผู้เสียหายกลับภูมิลาเนาได้เร็วขึ้น
 กระบวนการดาเนินคดีได้รับความร่วมมือจากผู้เสียหายมากขึ้น เนื่องจากผู้เสียหายรู้สึกสะดวกใจ
และคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นผลจากการเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่ และการประชุม
กรณีผู้เสียหายรายกรณีระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และผู้บังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศ
 การคืนผู้เสียหายกลับสู่สังคมก็มีการประสานงานมากขึ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศต้น ทาง
การประชุมทวิภาคีเพื่อจัดการกรณีผู้เสียหายเป็นรายบุคคลทาให้มีการหารือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการส่งกลับ
ผู้เสียหายข้ามแดน ด้านสุขภาพ การรักษาความปลอดภัย การวางแผนอนาคตโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
ให้บริการของสถานคุ้มครองในประเทศไทย
 มีการจัดทากระบวนการทางานที่ลงรายละเอียดระหว่างประเทศไทยกับเมียนมาโดยการจัดทา
กระบวนการปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedures - SOP) ด้านการส่งผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์กลับภูมิลาเนาและคืนสู่สังคม และมีการหารือในรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติการดังกล่าว
ตลอดทั้งปี 2558 และคาดว่า เอกสารเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559
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10.3 ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างขยายความร่วมมือทวิ ภาคีในการต่อต้านการค้ามนุษย์กับประเทศที่
เกี่ยวข้องอื่นๆดังต่อไปนี้
 ไทย - สาธารณรัฐอาหรับอิมิเรตส์ (UAE) ทั้งสองประเทศได้ให้ความเห็นชอบ MOU ร่างสุดท้าย
ซึ่งคาดว่าจะลงนามภายในปี 2559 บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จะให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแก่ ผู้เสียหายค้า
มนุ ษ ย์ ช าวไทยในประเทศสาธารณรั ฐ อาหรับอิ มิเ รตส์ รวมถึง กลไกการส่ งผู้ เสี ยหายจากการค้า มนุษ ย์ก ลั บ สู่
ภูมิลาเนาระหว่างรัฐต่อรัฐ
 ไทย – แอฟริกาใต้ เป้าหมายหลักของ MOU นี้ได้แก่ หญิงไทยที่ทางานในประเทศแอฟริกาใต้ มี
การร่าง MOU ขึ้นแล้ว และจะส่งให้แอฟริกาใต้เพื่อขอข้อคิดเห็นในช่วงต้นปี 2559
 ไทย - จี น ประเทศไทยมี ค วามพยายามที่ จ ะพั ฒ นากลไกทวิ ภ าคี เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับประเทศจีนเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว จนกระทั่งในปี 2558 มีการจัดการประชุมทวิ
ภาคีขึ้น และทั้งสองประเทศได้เห็นชอบว่าจะร่างบันทึกความเข้าใจทวิภาคีโดยครอบคลุมงานด้านการป้องกัน การ
สืบสวนสอบสวน การคุ้มครองผู้เสียหาย และการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ คาดว่าการประชุมครั้งต่อไปจะ
จัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2559 MOU ฉบับนี้จะนาไปสู่การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งสัญชาติไทยและ
จีนได้ดีขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อให้มีการนาตัว
ผู้ค้ามนุษย์มาลงโทษได้ในทั้งสองประเทศ
10.4 มีการลงนามในข้อตกลงโครงการระยะ 4 ปี ด้านการพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ในประเทศแถบลุ่มแม่น้าโขง (JICA-CM4TIP) ระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
(JICA) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับทีมสหวิชาชีพในการส่งต่อกรณีการค้ามนุษย์ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ (อุบลราชธานี -จาปาสัก
เชียงราย-บ่อแก้ว/ท่าขี้เหล็ก) ในด้านการส่งกลับและคืนสู่สังคม ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมปฏิบัติการร่วมเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้ กับ ทีมสหวิช าชีพระหว่างชายแดนไทย-ลาว และไทย-เมียนมา และมีการกาหนดภาคีที่
เกี่ยวข้องในพื้น ที่ชายแดนทั้งสองฝั่ง ในปี 2559 โครงการจะศึกษาอุปสรรคปัญหาและความท้าทายในการส่ ง
ผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิลาเนาและคืนสู่สังคมระหว่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการต่อไป
10.5 มี ค วามร่ ว มมื อ ระยะสั้ น ระหว่ า งกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ แ ละ
International Center for Migration Policy Development (ICMPD) สหภาพยุโ รปเพื่ อเสริมสร้ างศัก ยภาพ
ของกระทรวงฯ ในการให้การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้อพยพไร้บ้าน
10.6 ประสานความร่วมมือกับ IOM อย่างต่อเนื่อง ในด้านการให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุ ษย์ช าวไทยในต่างประเทศจานวน 10 คน ร่ว มกันจัดการอบรมล่ าม ให้ ความช่ว ยเหลือโดยตรงแก่
ผู้เสีย หายจากการค้ามนุษย์จ ากประเทศเพื่อนบ้านในสถานคุ้มครองฯ บางแห่ งในประเทศไทย และออกแบบ
หลักสูตรการอบรมส าหรับ ผู้ให้บ ริการด้านสุขภาพและการดูแลสุ ขภาพจิตส าหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559
10.7 ประสานงานกับ IOM UNWOMEN และองค์การช่วยเหลือเด็กอย่างต่อเนื่องในการให้บริการแก่
ประชากรชาวโรฮีนจาในสถานคุ้มครองฯ บางแห่ง ความช่วยเหลือรวมถึง การตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์
กิจกรรมบาบัดด้านจิตสังคม บริการล่าม และการเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่
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4. ด้านการป้องกัน (Prevention)
ดังที่ได้ให้รายละเอียดไว้ในหัวข้อ "นโยบาย" แล้วว่า ตลอดปีพ.ศ. 2558 รัฐบาลไทยได้ดาเนินมาตรการ
หลายมาตรการในการป้องกันการค้ามนุษย์เพื่อลดเสี่ยงของบุคคลที่จะตกเป็น ผู้เสียหายค้ามนุษย์ งานด้านการ
ป้องกัน มุ่งเน้นที่การขับเคลื่อนนโยบายใหม่ ๆ ที่เน้นการควบคุมและตรวจตราชายแดนอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
จัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง
ใกล้ชิด ผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคีภาคเอกชน ซึ่งได้แก่ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทย สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงาน องค์การระหว่างประเทศ
ซึ่งรวมถึง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) และองค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization of Migration หรือ IOM) และองค์กรเอกชนอื่น ๆ เช่น
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เป็นต้น
1. มาตรการเพื่อลดความเปราะบางของแรงงานข้ามชาติต่อการถูกค้ามนุษย์
1.1 การจัดการแรงงานต่างด้าว
รายงาน Thailand Migration Report 2014 ของคณะทางานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ
โยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย (United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand) คาด
ประมาณจานวนแรงงานต่างด้าวในไทยไว้ราว 3.5 ล้านคน ในขณะที่ข้อมูลจากกรมการจัดหางานชี้ว่า ในปีพ .ศ.
2547 มีแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทางานอยู่จานวน 2,873,509 คน ซึ่งเป็นร้อยละ 82.10 ของจานวนคาด
ประมาณเบื้องต้น ในจานวนนี้ มีแรงงานที่ถือเอกสารถูกต้อง 1,339,834 คน แรงงานไม่มีเอกสารที่มาจดทะเบียน
ที่ศูน ย์ บ ริ การจดทะเบี ย นแรงงานต่างด้า วแบบเบ็ ดเสร็จ (One-stop Service Center) 1, 533,675 คน และ
แรงงานที่ไม่มีเอกสารอีก 626,491 คน44
ข้อมูลที่รวบรวมได้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามตารางที่ 15 แสดงจานวนแรงงานต่างด้าวถูก
กฎหมายทั้งหมด 2,549,530 คน แบ่ งเป็ นแรงงานทั้งที่มีทักษะและไม่มีทักษะที่ถือใบอนุญาตทางานจานวน
1,443,474 คน แรงงานที่จดทะเบียนเพื่อสิทธิการอยู่อาศัยชั่ว คราว (บัตรสีชมพู) 1,010,391 คน แรงงานประมงที่
จดทะเบีย นที่ศูนย์ศูนย์บ ริการจดทะเบี ยนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ปีละ 2 ครั้ง 68,196 คน แรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า 26,063 คน และแรงงานเวียดนาม 1,406 คน

44

สาหรับแรงงานที่ไม่มีเอกสารจานวน 626,491 คนนั้น ถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทางแล้ว 378,954 คน ในขณะที่อีก 247,537 คนยังอยู่ใน
ราชอาณาจักรเพื่อรอกระบวนการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย (ร้อยละ 7.07 ของทั้งหมด)
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ตารางที่ 15 แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายในประเทศไทย (ไม่รวมแรงงานที่นาเข้าผ่าน MOU)
ประเภทเอกสาร

จานวนคน

ร้อยละ

1. แรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทางาน ทั้งที่เป็นแรงงานมีทักษะและ
ไม่มีทักษะ

1,443,474

56.62%

2. แรงงานที่จดทะเบียนเพื่อให้ได้รับอนุญาตอยู่อาศัยได้ชั่วคราว (บัตร
สีชมพู)

1,010,391

39.63%

3. แรงงานประมงที่จดทะเบียนกับศูนย์ One-stop Service Center
จดทะเบียนครั้งแรก (1
ปีละ 2 ครั้ง
เมษายน-29 มิถุนายน 2558)
54,402 (ร้อยละ 2,13)
จ ด ท ะ เ บี ย น ค รั้ ง ที่ 2 (2
พฤศจิกายน 2558 - 7 มกราคม
2559)13,794 คน (ร้อยละ 0.54)
4. แรงงานต่างด้าวจดทะเบียนในภาคอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง
5. แรงงานชาวเวียดนาม45

26,063

1.02%

1,406

0.06%

รัฐบาลไทยตระหนักถึงความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น และบทบาทสาคัญของแรงงานต่างด้าวต่อภาค
ธุรกิจ จึงดาเนินมาตรการหลายด้านเพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งแรงงานเข้าเมืองและการแสวงประโยชน์ของ
นายหน้าค้าแรงงาน เช่น ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวเข้าระบบอย่างถูกกฎหมาย เพื่อสร้างหลักประกันการคุ้มครอง
สิทธิตามกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล เป็นต้น
มาตรการที่ถือเป็นความก้าวหน้าที่สาคัญมีดังต่อไปนี้
1.1.1 การลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากแรงงานต่างด้าวในกระบวนการจดทะเบียน
จากเสียงสะท้อนของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจ ระบุว่าเงินสมทบที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เรียกเก็บจาก
แรงงานต่างด้าวเพื่อนาเข้ากองทุนเพื่อส่งคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรนั้น เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้แรงงาน
จานวนมากเลือกที่จะไม่เข้าสู่ระบบ รัฐบาลจึงประกาศกฎกระทรวงเรื่อง "กาหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อ
นาส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558" เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2558 และมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2559 กฎกระทรวงดังกล่าวระบุให้ยกเว้นการเรียกเก็บ เงิน
สมทบจากแรงงานต่างด้าวเข้ากองทุนฯ ดังกล่าว
นอกจากนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ ายของแรงงานต่างด้าวที่ มาจดทะเบี ยน รั ฐ บาลไทยโดยกระทรวง
แรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีการลดค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ในขั้นตอนการจดทะเบียนด้วย ในช่วงปีพ.ศ.
2557-2558 จานวนเงินที่เรียกเก็บจากแรงงานต่างด้าวลดลงไป 7,751,336,450 บาท ดังที่ปรากฏในตารางที่ 16
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ตามมติค.ร.ม. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ในการต่ออายุวีซ่าและขยายระยะเวลาการอยู่และทางานอีก 1 ปี
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ทั้งนี้ แม้จะมีการลดค่าใช้จ่ายส าหรับ แรงงานต่างด้าวทุกคน ตารางที่ 16 จะแสดงเพียงค่าใช้จ่ายที่ล ดลงของ
แรงงานต่างด้าวที่จ ดทะเบี ยนผ่ านทางศูนย์ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ( One-stop
Service) เท่านั้น โดยยังไม่ได้รวมแรงงานที่เข้ามาทางานผ่าน MOU กับประเทศเพื่อนบ้าน
ตารางที่ 16 : การลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากแรงงานต่างด้าว
การลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากแรงงานต่างด้าว
2557
2558
ค่ า ใช้ จ่ า ย ปรับใหม่ จานวน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน
รายละเอียด
เดิม (บาท) (บาท)
คน
ลด (ล้าน
คน
ลด (ล้าน
(ล้าน)
บาท)
(ล้าน)
บาท)
ใบอนุ ญ าต
1,800
900
ทางาน
1.53
1463.61
1.01 1010.39
600
500
เด็กต่า
ต ร ว จ
กว่า 7
สุขภาพ
ขวบไม่
1.62
161.70
1.05
104.54
เสีย
2,200
1600
ป ร ะ กั น
เด็กต่ากว่า
สุขภาพ
7 ขวบ ไม่
0.01
5.55
0.00
2.34
เสีย
ก อ ง ทุ น
1,000 ยกเว้น
1.62
970.19
1.05
672.26
ส่งกลับ

รวมค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

4244.27

จานวนเงินลดลง
จากการลดค่าธรรมเนียม
(2557-2558)
(ล้านบาท)
ใบอนุญาต
ทางาน
ตรวจ
สุขภาพ
ประกัน
สุขภาพ
กองทุน
ส่งกลับ

รวม
ค่าใช้จ่ายที่
2807.07 ประหยัด
ได้

1.1.2 บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
ดั ง ที่ ไ ด้ ใ ห้ ร ายละเอี ย ดไว้ ใ นหั ว ข้ อ "นโยบาย" และในรายงานการป้ อ งกั น และปราบปราม
การค้ามนุษย์ของประเทศไทยปีที่แล้ว (2557) ความพยายามที่จะออกใบอนุญาตทางานและระบุสัญชาติแรงงาน
ต่างด้าวให้ได้ เป็นการเปิดช่องทางให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้เข้าถึงสวัสดิการและความคุ้มครองของรัฐไทย และยัง
ป้องกันไม่ให้แรงงานที่ไม่มีเอกสารตกเป็น ผู้เสียหายการแสวงประโยชน์และการละเมิดอีกหลากหลายรูปแบบ ปี
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พ.ศ. 2557 จึงเป็นปีที่นับว่าประสบความสาเร็จในด้านกระบวนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว หลังจากที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายตามที่กล่าวไว้ในรายงานฉบับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปี 2558 กลับถือได้ว่าเป็นปีที่ประสบ
ความสาเร็จยิ่งกว่า สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่ งมั่นของรัฐบาลที่จะบูรณาการแรงงานต่างด้าวทุกคนเข้าสู่ระบบอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นการลดความเปราะบางของบุคคลดังกล่าวต่อการค้ามนุษย์ลงได้อย่างมหาศาล
ตารางที่ 17 แสดงตัวเลขเปรียบเทียบระหว่างปีพ.ศ. 2557 และ 2558 ในจานวนแรงงาน 3 ประเทศหลักที่รัฐไทย
ทา MOU และเปิดระบบจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไร้ทักษะ
ตารางที่ 17 : จานวนแรงงานต่างด้าวที่ทาการว่าจ้างผ่าน MOU
ระยะเวลา

รวม

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

2557

217,111

123,156

15,179

78,776

2558

279,311

136,314

28,561

114,436

ข้อมูลในตารางที่ 17 ซึ่งรวบรวมถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นว่า จานวนแรงงาน
ต่างด้าวที่นาเข้าโดยผ่าน MOU นั้นเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2557 ถึงร้อยละ 28.65 หรือ 62,200 คน สะท้อนให้เห็นถึง
ความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะตอบสนองความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังต้องสร้างหลักประกันว่า
แรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจะได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงที่จะถูกค้ามนุษย์ รวมถึงการ
แสวงประโยชน์อื่น ๆ อย่างเต็มที่
อย่ างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่ าวยังประสบกับอุปสรรคหลายประการ ประเทศไทย จึ ง
ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่ า งใกล้ ชิ ด และต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ แก้ ไ ขข้ อ จ ากั ด และปั ญ หาของ
กระบวนการ MOU เช่น ความยากลาบากในการการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว หนังสือเดินทางในประเทศต้น
ทางมีค่าธรรมเนียมสูง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงเกินจริงจากนายหน้าค้าแรงงานและบริษัทจัดหางานต่าง ๆ
และกระบวนการในประเทศต้นทางที่ใช้เวลายาวนานมาก ในวันที่ 2 - 4 กันยายน พ.ศ.2558 ในการประชุม
ระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานไทยและประเทศที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางแรงงาน
สาหรั บ การย้ายถิ่น เพื่อการทางานจากกัมพูช า ลาว เมียนมา และเวียดนาม (Cambodia, Laos, Myanmar,
Vietnam หรือ กลุ่ม CLMV) ได้สรุปว่า กลุ่มประเทศ CLMV จะมุ่งเสริมสร้างศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงาน และ
รัฐไทยจะเพิ่มมาตรการเสริมในการนาเข้าแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังพยายามทบทวนและปรับปรุงแก้ไข หรือดาเนินการเพื่อจัดทาบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) กับประเทศที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ไทยและกัมพูชาได้ร่วมลง
นามใน MOU และร่างข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวร่วมกัน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทย
ประชุมร่วมกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อพัฒนาร่าง MOU ที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
นอกจากนี้ เพื่อแก้ปัญหาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจัดหางานจากแรงงานต่างด้าวสูงเกินควร ผู้แทนจากกระทรวง
แรงงานจะลงนามใน MOU กับรัฐบาลเมียนมา เพื่อจัดระเบียบควบคุมบริษัทจัดหางาน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
จากแรงงาน ซึ่งทั้งสองประเทศได้เห็นชอบร่วมกันว่าจะลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และยังจะ
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พัฒนาศูนย์บริการสายด่วน (hotline) ร่วมกันด้วย การประชุมทวิภาคีเพื่อหารือ MOU ไทย-เมียนมาฉบับปรับปรุง
ใหม่ นี้ จ ะจั ด ขึ้ น ในระหว่ า งวั น ที่ 7 - 9 มกราคม พ.ศ. 2559 ในส่ ว นของประเทศลาว การประชุ ม เพื่ อ หารื อ
รายละเอียดเพิ่มเติมในการปรับปรุง MOU ที่ดาเนินการร่างอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จะจัด
ขึ้นในประเทศไทยในปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2559
1.1.3 การจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร
ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าวที่
อนุญาตให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ได้จดทะเบียนกับศูนย์ One-stop Service ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.
2557 สามารถขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักร ได้รับการประทับตราวีซ่า พิสูจน์สัญชาติ และสามารถ
ขอรับบัตรประจาตัวใหม่ได้ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นโยบายใหม่นี้นาไปสู่การจด
ทะเบี ย นแรงงานและผู้ ติดตามที่ศูน ย์ One-stop Service เป็นจานวนรวม 1,049,326 คน (แรงงานต่างด้าว
1,010,391 คนและผู้ติดตาม 38,935 คน ตามตารางที่ 18)
ตารางที่ 18 การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารและผู้ติดตาม
น า ย จ้ า ง
(คน)

แรงงานต่างด้าว (คน)
แรงงาน
รวม

177,569 1,010,391

เมียนมา
436,154

ผู้ติดตาม
ลาว

135,150

กัมพูชา

รวม

439,087

38,935

เมียนมา
18,114

ลาว
3,961

กัมพูชา
16,860

ในปีที่ผ่านมา ศูนย์ One-stop Service จานวนทั้งหมด 77 ศูนย์ ปฏิบัติการจดทะเบียนแรงงาน
เป็นระยะเวลา 90 วัน สาหรรับแต่ละช่วงที่เปิดให้มีการการต่ออายุใบอนุญาตทางานและการอยู่อาศัยชั่วคราว
(บัตรสีชมพู) ของแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม (อายุต่ากว่า 15 ปี) ที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้าและกาลังรอการพิสูจน์
สัญชาติ
1.1.4 กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 -10 มกราคม พ.ศ. 2559 สานักงานจัดหางานจังหวัด ทั่ว
ประเทศได้รับแบบคาร้องขอการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวจากนายจ้างเป็นจานวนทั้งหมด 675,042 คาร้อง ตารางที่
19 แสดงข้อมูลจานวนเอกสารที่รัฐบาลไทยส่งต่อให้แก่ประเทศต้นทางก่อนวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559
ตารางที่ 19 : คาร้องขอการพิสูจน์สัญชาติจากนายจ้าง
คาร้องขอการพิสูจน์สัญชาติจากนายจ้าง
แรงงานต่างด้าว
รวม

เมียนมา

656,655 236,405

รวม
ผู้ติดตาม

ลาว

กัมพูชา

รวม

106,393

313,857

18,387

เมียนมา
5,610

ลาว
4,418

กัมพูชา
8,359

675,042
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ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ 2558 มีแรงงานต่างด้าวจานวน 109,560 คน ได้รับหนังสือเดินทางหรือหนังสือสาคัญ
ประจาตัว (Certificate of Identification) จากประเทศต้นทาง ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 : หนังสือเดินทางและหนังสือสาคัญประจาตัวที่ออกให้กับแรงงานต่างด้าว
หนังสือเดินทางและหนังสือสาคัญประจาตัวที่ออกให้กับแรงงานต่างด้าว
รวม

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

109,560

12,449

70,714

26,397

กรมการจัดหางานตระหนักดีว่าการพิสูจน์สัญชาติและจดทะเบียนแรงงาน จะช่วยให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้าถึง
สวัสดิการพื้นฐานและได้รับความคุ้มครอง รวมถึงการป้องกันการแสวงประโยชน์ กรมฯ จึงจัดประชุมหารือกับ
รัฐบาลประเทศต้นทางคือ เมียนมา ลาว และกัมพูชาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่ในระหว่าง รอคอยการ
พิสูจน์สัญชาติ โดยเน้นให้มีการเร่งรัดกระบวนการให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มีนาคม พ.ศ. 2559
1.1.5 การจัดระเบียบและติดตามตรวจสอบบริษัทจัดหางาน
เพื่อควบคุมบริษัทจัดหางานที่มีใบอนุญาตในการจัดหางานและอานวยความสะดวกในการทางาน
ของแรงงานต่างด้าว และให้บริษัทเหล่านี้ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการแสวงประโยชน์ รัฐบาลไทยจึงจัดทาระบบติดตามตรวจสอบที่
เข้มงวดตามที่จะได้กล่าวถึงต่อไป และยังกาหนดให้บริษัทจัดหางานต้องวางเงินประกันความปลอดภัยของแรงงาน
เป็นจานวน 100,000 บาทไว้กับกรมการจัดหางาน จากข้อมูลเมื่อวันที่ 30 ธัน วาคม พ.ศ. 2558 พบว่า มีบริษัท
จัดหางานที่มีใบอนุญาตในการให้บริการแก่แรงงานต่างด้าวจานวน 342 บริษัท โดยในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม พ.ศ. 2558 กรมการจัดหางานได้ตรวจสอบบริษัทดังกล่าวที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ จานวน 119 รายและไม่
พบการกระทาผิ ดด้านการแสวงประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าว สะท้อนให้เห็นประสิ ทธิผลด้านการป้องปรามที่
เพิ่มขึ้นจากแนวปฏิบัติใหม่นี้
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแสวงประโยชน์จากแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 4 มกราคม
พ.ศ. 2559 กรมการจัดหางานยังได้จัดตั้งคณะทางานเพื่อทบทวนกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานและคุ้มครองแรงงาน
ซึ่งต่อมาได้ร่างขึ้นเป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่เน้นการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวโดยการควบคุมจัดการบริษัทจัดหางาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในเดือนเมษายน พ.ศ. เนื้อหาให้เพิ่มจานวนเงิน
ประกันความปลอดภัยที่บริษัทจัดหางานจะต้องวางไว้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อให้การเยียวยาแรงงานต่างด้าวที่
ประสบปัญหามีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประกันว่าบริษัทจัดหางานที่ให้บริการแก่แรงงานต่างด้าวจะต้อง
ขอใบอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจึงเป็นการอุดช่องโหว่ของกฎหมายเดิม
และจัดระบบการเก็บค่าธรรมเนียมจากนายจ้างไทยที่ต้องการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านบริษัทจัดหางาน
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1.2 การลดความเปราะบางของแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมง
1.2.1 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศทีเ่ กี่ยวข้อง
ตามที่ก้าวไว้ในหัวข้อ "นโยบาย" แล้วว่า กระทรวงแรงงานได้ดาเนินมาตรการหลากหลายเพื่อป้องกัน
และขจัดแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการใช้แรงงานเด็กในสายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ทะเล (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้ในหั วข้อ "นโยบาย" และ MOU ใหม่ว่าด้วยห่วง
โซ่อุป ทานที่ "สะอาด" ของกลุ่ มความร่ วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม (Public-Private-Civil
Society Partnership หรือ PPCP) ในหัวข้อ "ความร่วมมือ" ของรายงานฉบับนี้)
1.2.2 การสร้างความตระหนักต่อมาตรฐานคุ้มครองแรงงานภายใต้พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2558
นายจ้างและลูกจ้างในกิจการประมงใน 22 จังหวัดชายฝั่งทะเลได้ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนัก
เรื่องมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานภายใต้พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2558 โดยมีแรงงานภาคประมงจานวน 10,736
คนจาก สถานประกอบการ 1,802 แห่งได้รับการฝึกอบรมดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมเรื่องการคุ้มครอง
แรงงานในเรือประมงซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจานวน 86 คน และมีการชี้แจงให้
ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 150 คนและผู้เข้าร่วมจากสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมง 117 คน
เพื่ อแก้ไ ขปั ญหาสภาพการท างานที่ ไม่ ถูก ต้ องและไม่เ ป็ นธรรมส าหรั บแรงงานประมง จึง มีก าร
ปรับปรุงแบบฟอร์มสัญญาจ้างงานใหม่ให้มีข้อความ 3 ภาษา (ไทย-ลาว-อังกฤษ, ไทย-พม่า-อังกฤษ, ไทย-กัมพูชาอังกฤษ) เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้ตระหนักถึงสิทธิของตน รวมถึงเวลาพักผ่อนตามข้อตกลงที่มีกับนายจ้างก่อน
เริ่ มทางานสั ญญาดั งกล่ า วจะต้อ งติดไว้ให้ แ รงงานเห็ น ได้ตลอดเวลาแม้ใ นเรือ ประมงระหว่ างออกทะเล และ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจะต้องสามารถเรียกตรวจได้ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตกลงเรื่องเวลาพักผ่อนของ
แรงงานมีความชัดเจน และมีการปฏิบัติจริง
นอกจากนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.
2557 เกี่ยวกับเวลาพักผ่อนของคนงานให้เป็นไปได้จริง นายจ้างจะต้องเก็บสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ณ
สถานที่ที่มีการจ้างงานเสมอ รวมถึงในเรือประมงขณะออกทะเลและในกิ จการแปรรูปสัตว์น้า เจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายมีอานาจฟ้องนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับเวลาพักผ่อนของแรงงานประมง และแรงงานก็มีสิทธิ
ฟ้องร้องต่อนายจ้างของตนได้
1.2.3 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารในอุตสาหกรรมประมงทะเล
มีแรงงานต่างด้าวในภาคประมงที่ได้รับการว่าจ้างผ่าน MOU กับประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลไทยจัด
ให้มีการจดทะเบียนแรงงานที่ไม่มีเอกสารที่ศูนย์ One-stop Service ทั่วประเทศ มติ ค.ร.ม.ลงวันที่ 3 มีนาคม
พ.ศ.2558 อนุมัติให้มีการจดทะเบียนแรงงานประมงชาวเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ไม่มีเอกสารปีละ 2 ครั้ ง โดย
ครั้งแรกซึ่งอยู่ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2558 นั้น มีแรงงานเมียนมา 30,594 คน ลาว 1,142 คน
กัมพูชา 22,671 คน และนายจ้างหรือเจ้าของเรือประมง 9,941 คนมาเข้ารับการจดทะเบียน การจดทะเบียน
ครั้งที่ 2 เปิดในช่วงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – 30 มกราคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลล่าสุดพบผู้มาจดทะเบียนเป็น
แรงงานเมียนมาจานวน 7,908 คน ลาว 257 คน กัมพูชา 5,629 คน และนายจ้างหรือเจ้าของเรือ 4,171 คน
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ตารางที่ 2146 : การจดทะเบียนแรงงานประมงที่ไม่มีเอกสาร

การจดทะเบีการจดทะเบี
ยนแรงงานประมงที
่ไม่มีเอกสาร
ยนแรงงานประมงที
่ไม่มีเอกสาร
แรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว

1.2.4 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
การจดทะเบี ย นส าหรั บ แรงงานต่ า งด้ า วในอุ ต สาหกรรมแปรรู ป สั ต ว์ น้ าใน 22 จั ง หวั ด และ
กรุงเทพมหานคร เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ข้อมูลถึง
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559 แสดงให้เห็นว่า มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนทั้งหมด 25,730 คน เป็นชาวเมียนมา
21,135 คน ลาว 469 คน และกัมพูชา 4,126 คน
จดทะเบียนภายใต้มติครม. ครั้งที่ 1
(1 เมษายน-29 มิถุนายน 2558)

จดทะเบียนภายใต้มติครม. ครั้งที่ 2
(2 พฤศจิกายน-30มกราคม 2559)

นายจ้างหรือเจ้าของเรือ

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

ตารางที่ 2247 : การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ารวมถึงล้งกุ้ง
แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้าที่จดทะเบียนผ่านศูนย์ One-stop service
แรงงานต่างด้าว
รวม
25,730

เมียนมา
21,135

นายจ้าง

ผู้ติดตาม

ลาว

กัมพูชา

รวม

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

469

4,126

333

186

14

133

2,521

1.2.5 การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสัตว์น้า โดยอนุญาตให้แรงงาน
ในอุตสาหกรรมดังกล่าวเปลี่ยนนายจ้างได้โดยไม่มีข้อจากัด
ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ "นโยบาย" ว่า เพื่อกระตุ้นให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารเข้าสู่ระบบโดยมี
ทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น กรมการจัดหางานจึงออกหนังสือแนวทางการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ เมื่อวันที่
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 และส่งข้อกาหนดใหม่ดังกล่าวให้แก่สานักงานจัดหางานทั่วประเทศเพื่อให้ดาเนินการ
46
47

ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2559
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ตามแนวทางใหม่กับแรงงานทั้ง 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว และกัมพูชาโดยทันที ผลจากนโยบายนี้คือมีการอนุมัติ
คาร้องขอเปลี่ยนนายจ้างในอุตสาหกรรมประมง 1,341 คาร้องและอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า 1,412 คาร้อง
1.2.6 การติดตามตรวจสอบ ควบคุม และจัดการเรือประมงและแรงงานประมง
เนื่องจากประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการแสวงประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม
ประมง กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมุ่งดาเนินการเพื่อควบคุมและติดตามตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของแรงงาน
ในทะเล ตามที่กล่าวถึงไว้ในหัวข้อ "นโยบาย" ความพยายามที่สาคัญที่สุดในการแก้ปัญหาการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (illegal, unreported and unregulated fishing หรือ IUU fishing) คือการ
จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
1.2.6.1 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
ตามที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ "นโยบาย" ศปมผ.ซึ่งนาโดยกองทัพเรือ ได้รับการจัดตั้งขึ้นและ
เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยมีภารกิจที่จะติดตามตรวจสอบ และขจัดการทาประมง
แบบ IUU แรงงานบังคับ การใช้แ รงงานเด็ก รวมถึงการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงแผนยุทธศาสตร์ของ ศป
มผ. ดาเนินตามแนวทางของแผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภาคประมง ศปมผ.ดาเนินการตรวจตราทั้งบน
ชายฝั่งในท่าเรือ และบนเรือประมง มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port in -Port out หรือ PIPO)
ใน 22 จังหวัดชายฝั่ง เพื่อบันทึกและติดตามการเคลื่อนย้ายของเรือประมงและลูกเรือ นอกจากนี้ เพื่อแก้ไขความ
กังวลที่ว่าระเบี ยบใหม่ต่าง ๆ จะเป็นภาระและยุ่งยากซับซ้อนสาหรับเจ้าของเรือและลูกเรือ ศปมผ . จึงจัดตั้ง
ศูน ย์ บริ การแบบเบ็ดเสร็ จ (One-stop Service) เพื่อให้ บริการข้อมูล และจดทะเบียน รวมถึงขอใบอนุญาตที่
จาเป็นให้แก่เรือและเจ้าของธุรกิจประมง
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความสาคัญยิ่งในกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานซึ่งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างกั น
กองทัพเรือเป็นฝ่ายจัดหาทรัพยากรและเครื่องมือในปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับผิดชอบการ
ตรวจสัญญาการจ้างงานและรายชื่อลูกเรือ กรมการจัดหางานตรวจเอกสารด้านการจดทะเบียนแรงงาน และกรม
เจ้าท่าตรวจหนังสือประจาคนเรือและใบอนุญาตประกอบการประมงที่สาคัญที่ สุดก็คือ ความร่วมมือในการติดตาม
ตรวจสอบนี้ก็เพื่อประกันสวัสดิภาพของแรงงานประมง และเพื่อสร้างหลักประกันว่าจะไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือ
แรงงานบังคับใทั้งบนชายฝั่ง ในล้งกุ้ง ในโรงงานแปรตว์น้า และบนเรือในเขตน่านน้าไทย
1.2.6.2 บนชายฝั่ง : การตรวจเรือประมงโดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (ศูนย์ PIPO)
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ศปมผ. เป็นผู้ นาในการประสานความร่ว มมือระหว่า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจเรือประมงทั่วประเทศ โดยในการตรวจ ได้บันทึกข้อมูลเรือประมงไทยไว้ได้ร้อย
ละ 92 ของทั้งหมด (39,129 ลาจากทั้งหมด 42,512 ลา) และส่งผลให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตของเรือประมงที่
กระทาผิดกฎหมายจานวน 8,024 ลาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ในขณะที่ ค.ร.ม.อนุมัติงบประมาณ 228
ล้ า นบาท ส าหรั บ แผนการซื้อ คื น ในเดื อ นต่ อ มาเพื่ อ เป็น การเยี ย วยาผู้ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบทั้ ง หมด ปั จจุ บั น มี
เรือประมง 5,250 ลาที่ติดตั้งระบบติดตาม VMS โดยแบ่งเป็นเรือขนาดหนักกว่า 60 ตันกรอสจานวน 2,076 ลา
(ร้อยละ 62 ของเรือ 3,329 ลา) และเรือขนาด 30-60 ตันกรอสจานวน 3,174 ลา (ร้อยละ 82 ของเรือ 3,859 ลา)
ล่าสุด เรือประมงขนาดหนักกว่า 30 ตันกรอสจานวน 5,609 ลา (ร้อยละ 85 ของเรือทั้งหมด 7,188 ลา) มีการ
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รายงานการเข้าออกผ่านศูนย์ PIPO การติดตามการเคลื่อนย้ายของเรือประมงดังกล่าวถือ เป็นทั้งการป้องปราม
และเครื่องมืออันทรงพลังในการบังคับใช้กฎหมาย
ระบบการจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบตรวจสอบ VMS และการควบคุมการ
แจ้ งเรือเข้าออกที่เข้มงวดขึ้ น ทาให้ ทางการสามารถตรวจสอบเรือประมงทั้งหมดได้ตลอดเวลา และสามารถ
ดาเนิ นการได้ในทัน ทีหากจาเป็น ขั้นตอนการแจ้งเรือเข้าออกที่เข้มงวดขึ้นหมายความว่า เรือที่มีลู กเรือที่ขาด
เอกสารที่ถูกต้องจะถูกห้ามไม่ให้ออกทะเล และยังช่วยให้ทางการสามารถตรวจและจับกุมเรือประมงที่มี การค้า
มนุษย์หรือใช้แรงงานเด็กได้ด้วย การตรวจเรือที่ศูนย์ PIPO ครอบคลุมแรงงานประมงจานวน 474,334 คน ซึ่งเป็น
แรงงานไทย 90,623 คน เมียนมา 152,516 คน กัมพูชา 228,701 คน ลาว 1,179 คน และสัญชาติอื่น ๆ อีก 315
คน ทั้งนี้ จากการสุ่มตรวจสอบเรือประมงจานวน 2,547 ลา ยังไม่พบการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ48
1.2.6.3 ในทะเล : การตรวจแรงงานประมงในน่านน้าไทย
นอกเหนื อ จากการตรวจการเข้ า ออกของเรื อ ประมงโดยศู น ย์ PIPO แล้ ว เรื อ ประมง
ในน่านน้าไทยยังได้รับการตรวจโดยทีมสหวิชาชีพของศปมผ. ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของศูนย์ประสาน การ
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (Thailand Maritime Enforcement Coordinating Center
หรือ THAI-MECC) ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ศปผม.ได้ร่วมกับกรมประมง กระทรวงแรงงาน
กระทรวง พม. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการตรวจเรือประมงในน่านน้าไทยเป็นจานวน 22 ครั้ง
ครอบคลุมจานวนเรือ 460 ลาและแรงงานจานวน 6,578 คน ซึ่งเป็นชาวไทย 1,406 คน เมียนมา 2,678 คน
กัมพูชา 2,435 คน ลาว 48 คน และคนไร้สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอีก 11 คน
ในการตรวจดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบแรงงานไม่มีเอกสาร 9 ราย และเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี 4
ราย สาหรับด้านการจดทะเบียนเรือและใบอนุญาตทาการประมง ศปมผ.ได้ตรวจสอบข้อมูลและกาหนดให้เรือที่
จะออกทะเลทุกลาติดใบอนุญาตประมงและทะเบียนเรือไว้พร้อมให้ตรวจได้เสมอ จากการตรวจเรือประมงใน
น่านน้าไทย พบเรือจานวน 8,042 ลาที่มีเอกสารไม่ถูกต้องและถูกถอดถอนจากทะเบียน49
1.2.6.4 ในทะเล : การตรวจเรือประมงไทยนอกน่านน้าไทย
นอกจากการตรวจเรื อ ประมงในน่ า นน้ าไทยแล้ ว ที ม สหวิ ช าชี พ ของ ศปมผ . ยั ง
ดาเนินการตรวจเรือที่เดินทางกลับจากนอกน่านน้าประเทศไทย คือจากเขตทะเลหลวงหรือจากน่านน้าประเทศอื่น
ตัวอย่างการกระทาผิดที่พบได้แก่ การไม่มีใบอนุญาตทาการประมงนอกน่านน้า หรือใบอนุญาตหมดอายุ การไม่ได้
ทาบันทึกการทาประมง และการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตทางาน และ/หรือไม่มีสัญญาจ้าง
งาน ทั้งนี้ เจ้าของเรือที่กระทาผิดล้วนได้รับการดาเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด50
ปัจจุบัน มีเรือประมง 76 ลาที่มีใบอนุญาตทาการประมงในน่านน้าต่างประเทศและ
ทะเลหลวงระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2559 หน่วยเฉพาะกิจได้ตรวจสอบเรือ
ที่มีใบอนุ ญาตทาการประมงนอกน่ านน้ าได้ 50 ล า ในขณะที่อีก 26 ลาซึ่งยังอยู่ในมหาสมุทรอิ นเดีย จะได้รับ
48

ผลการตรวจพบว่า มี 114 กรณี ((นายจ้าง 10 ราย และลูกจ้าง 104 ราย) ทีก่ ระทาผิดพ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 และถูกดาเนินคดี
ตามกฎหมาย)
49 ดูรายละเอียดการปฏิบัติงานของศปมผ. เพิ่มเติมในหัวข้อ "นโยบาย"
50 ผลการตรวจ พบกรณีการละเมิดกฎหมายด้านการประมงและคุ้มครองแรงงาน เช่น พ.ร.บ. เรือไทย พ.ร.บ. คนเข้าเมือง และพ.ร.บ. การประมงที่เพิ่ง
ประกาศใช้ล่าสุด
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การตรวจสอบเมื่อกลับเข้าสู่น่านน้าไทย ในการนี้ อธิบดีกรมการประมงได้สั่งให้เรือทุกลาที่อยู่นอกน่านน้าไทยและ
ยังไม่ได้รายงานต่อศูนย์ PIPO แห่งหนึ่งแห่งใด กลับมายังน่านน้าไทยภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559 และ
หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงินจานวน 2 ล้านบาท
1.2.6.5 บนชายฝั่ง : การตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้าและล้งกุ้งโดยศปมผ.
ศปมผ. จัดทีมสหวิชาชีพ 25 ทีมเข้าตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้า แต่ละทีม
ประกอบด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ 10 คน ได้แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ จ ากกองทั พ เรื อ ต ารวจ พม. พนั ก งานตรวจแรงงาน 4 คน
เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจโรงงาน เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสวั ส ดิ ก ารสั ง คม และเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจการประมง การตรวจสถาน
ประกอบการมีวัตถุประสงค์เพื่อกวดขันให้แต่ละแห่งกระทาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง กฎหมายด้าน
การคุ้มครองแรงงาน ซึ่งครอบคลุมถึงสภาพการจ้างงาน การห้ามการบังคับใช้แรงงาน และอาชีวะอนามัย รวมถึง
กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ เพื่อสร้างหลักประกันว่าจะ
แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการช่วยเหลือจากแสวงประโยชน์จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในกระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย นโยบายจึงเน้นให้นายจ้างถูกปรับขั้นสูงสุ ด โดยแรงงานที่ไม่มีเอกสารจะได้รับการปฏิบัติในฐานะพยาน
และจะได้รับการอานวยความสะดวกให้เข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและแปร
รูปสัตว์น้าตามมติค.ร.ม. ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จากข้อมูลที่รวบรวมได้เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.
2559 มีการตรวจสถานประกอบการ 150 แห่ง ซึ่งในจานวนดังกล่าวมี 3 แห่งที่ถูกสั่งปิดตามพ.ร.บ.การประมง
พ.ศ. 2558 และอีก 12 แห่งถูกสั่งปิดตามพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
คดีสาคัญสืบเนื่องจากการตรวจแรงงานของศปมผ. คือการที่ศปมผ.ได้ร่วมกับ DSI และ
มูลนิธิเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน (LPN) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม เข้าตรวจสถานประกอการแปรรูปสัตว์น้า
เบื้องต้นหรือล้งกุ้งแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และพบการกระทาผิดพ.ร.บ.
การประมง พ.ศ.2558 จึ งมี ก ารตั้ งข้ อ หาการใช้แ รงงานเด็ก การบัง คั บใช้ แรงงาน การด าเนิ น ธุร กิ จโ ดยไม่ มี
ใบอนุญาต การให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย การเป็นนายจัดหางานให้แก่แรงงานต่างด้าวโดยไม่มี
ใบอนุ ญาต และการละเมิดพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานต่อผู้ ต้องสงสั ย 4 ราย ล่ าสุ ดคดีอยู่ในระหว่างการสื บสวน
สอบสวนเพิ่มเติมโดยสถานีตารวจภูธรเมืองสมุทรสาคร
อีกกรณีหนึ่งคือการจับกุมเจ้าของสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้าในจังหวัดระยอง โดย
ตั้งข้อหาการให้ที่พักพิงต่อคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายภายใต้พ .ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2516 การจ้างแรงงาน
ต่า งด้ าวที่ ไ ม่มี เ อกสารภายใต้พ .ร.บ.การท างานของคนต่า งด้ าว พ.ศ. 2551 การจ้ า งงานแรงงานต่ า งด้ า วใน
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้าโดยไม่มีใบอนุญาตภายใต้พ .ร.บ.การประมง พ.ศ.2558 การละเมิด พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ข้อมูลถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ชี้ว่าคดียังอยู่ในการ
พิจารณาของสานักงานอัยการสูงสูด
กรณีสุดท้ายซึ่งมีความสาคัญไม่แพ้กัน คือการสืบสวนสอบสวนโดยเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างศปมผ. DSI และมูลนิธิความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation หรือ EJF) ซึ่ง
นาไปสู่การจับกุมทั้งนายจ้างและนายหน้าเป็นจานวนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้มีการจับเรือประมงโภคาสถาพร 19,

90
โภคาสถาพร 6, โภคาสถาพร 34 และวานิชการประมงในช่วงระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.
2558 ในการนี้ มีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยไว้ 10 ราย โดย 1 รายถูกจับกุมได้แล้ว51
1.2.7 การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไทย
1.2.7.1 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของศปมผ.ได้รับการเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
การใช้แรงงานเด็ก และการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมง
ศปมผ. พม. รง. และองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ (International Labour
Organization หรือ ILO) ร่ วมเป็น เจ้าภาพจัดการฝึกอบรมนาร่องเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการของศปมผ. ในระหว่างวันที่ 18 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ผู้เข้าร่วมการอบรม 35 คนเป็นเจ้าหน้าที่
หน่ ว ยเฉพาะกิ จ ที่ป ฏิ บั ติ ง านในทะเลจากกองบั ญ ชาการกองทั พ เรื อ กองต ารวจน้ า กรมเจ้า ท่ า กรมประมง
กรมศุลกากร และหน่วยงานที่รั บผิดชอบด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งได้แก่ กรมการจัดหา
งาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกองปราบปรามการค้ามนุษย์
หลักสูตร "การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และการบังคับใช้
แรงงานในอุตสาหกรรมประมง" ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบูรณาการงานด้านการสืบหาข้อเท็จจริง การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการเก็บหลักฐานในกรณีที่มีการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน และการแสวงประโยชน์ รวมถึง
ตัวชี้วัดและรายการสาหรับตรวจสอบในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์อื่น ๆ
ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงวิธีการวิเคราะห์การกระทาผิดฐานค้ามนุษย์ การ
บังคับใช้แรงงาน และอื่น ๆ ในกรอบของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 และพ.ศ. 2558 รวมทั้งมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
1.2.7.2 หลักสูตรการฝึกอบรมว่าด้วยการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และการบังคับใช้แรงงาน
ในทะเล
ในการฝึกอบรมนาร่องดังกล่าว หลักสูตรการฝึกอบรม "การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก
และการบังคับใช้แรงงานในทะเล" ได้รับการออกแบบโดยความร่วมมือระหว่าง พม.และ รง. และได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการปกค.)
การพัฒนาหลักสูตรระดับชาตินี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่รัฐไทย เพื่อให้
เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและสามารถจัดการกับปัญหาค้ามนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หลักสูตรดังกล่าว
ครอบคลุมเนื้อหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการคุ้มครองแรงงาน ผู้เข้าร่วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมาย เช่น เจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือ สตช. ตารวจน้า พม. รง. อส. และหน่วยงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบ
ในการบังคับใช้กฎหมายบริเวณชายฝั่งและในน่านน้าไทย ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับการแต่งตั้ง
เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ช านาญการซึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ ต าม พ.ร.บ. คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ร.บ. ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ 2558 การอบรมตามหลั กสู ตรจัด ขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างวันที่
11 - 18 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นเวลา 8 วัน และอีกสองครั้งมีกาหนดจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม
พ.ศ. 2559 สาหรับผู้เข้าร่วมอีกราว 120 คน โดยจะมีการดาเนินการอบรมต่อเนื่องไปอีกทุกปี
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย”
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1.2.8 การขจัดการใช้แรงงานเด็กในห่วงโซ่อุปทานการแปรรูปอาหารทะเล
เพื่ อขจั ด การใช้แ รงงานเด็ก ในจากห่ ว งโซ่อุ ปทานการแปรรูป อาหารทะเล รั ฐ บาลจึง ประกาศ
กฎกระทรวงซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 กาหนดให้สถานประกอบการต่อไปนี้ห้าม จ้าง
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ได้แก่ สถานประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้าตาม พ.ร.บ.ประมง พ.ศ. 2558 และ
พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นข้อกาหนดที่เพิ่มขึ้นจากที่มีการห้ามการใช้แรงงานเด็กอายุต่า
กว่า 18 ปีในเรือประมงตามกฎระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ที่กล่าวถึงไว้ใน
รายงานปี พ.ศ. 2557
1.3 การตรวจแรงงาน
เพื่อสร้างหลักประกันว่าแรงงานทั้งหมดจะได้รับความคุ้มครอง และสามารถเข้าถึงสวัสดิการตามกฎหมาย
และมาตรฐานระหว่างประเทศ กรมการจัดหางานจึงดาเนินมาตรการตรวจตราสถานประกอบการดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1.3.1 การตรวจแรงงานภายใต้กรอบพ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
ในปีพ.ศ. 2558 กรมการจัดหางานได้เข้าตรวจสถานประกอบการ 4,939 แห่ง และพบนายจ้าง 984
รายที่กระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้ที่พักพิงหรือจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร เป็นต้น ในจานวนนี้
นายจ้าง 555 รายถูกปรับตามข้อกาหนดในพ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เป็นเงินรวมจานวน
6,432,600 บาท ในขณะที่นายจ้างอีก 428 รายถูกฟ้องร้องดาเนินคดี
1.3.2 การตรวจแรงงานในสถานประกอบการ
ในปี พ.ศ. 2558 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคาดว่ามีสถานประกอบการในประเทศไทย
ทั้งหมด 351,058 แห่ง และตั้งเป้าหมายจะเข้าตรวจจานวน 40,000 แห่งหรือร้อยละ 11.4 ของสถานประกอบการ
ทั้งหมดที่จดทะเบียนไว้ การตรวจนี้ครอบคลุมธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภททั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีความ
เสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมประมงและการแปร
รูปสัตว์น้า อุตสาหกรรมอ้อย/น้าตาล สิ่งทอและเสื้อผ้า โรงงานสับปะรด ไซต์ก่อสร้าง และอื่น ๆ ที่มีการใช้แรงงาน
ต่างด้าว
ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558 เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสถานประกอบการ 44,858 แห่ง
ซึ่งเป็นจานวนมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ (40,000) ถึงร้อยละ 12.5 พนักงานตรวจแรงงานได้ออกคาสั่งที่เป็นมาตรการ
แก้ไข 5,506 ฉบับ โดยมีสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม 4,843 แห่ง และอีก 663 แห่งที่ยังไม่ปฏิบัติตามได้ถูกตั้ง
ข้อหาฟ้องร้องดาเนินคดี สาหรับคาร้องของแรงงานต่างด้าวที่ยื่นต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในกรณีที่
นายจ้างปฏิบัติมิชอบด้วยกฎหมาย กรมฯ ได้ออกคาสั่ง 7,078 คาสั่ง ส่งผลให้นายจ้างจานวน 15,237 รายถูกปรับ
ให้ชดใช้ค่าแรงและเป็นค่าชดเชยเป็นจานวนรวม 325,807,521 บาท
ในคาฟ้องต่อสถานประกอบการ 663 คดีตามที่ได้กล่าวมานี้ เป็นการกระทาผิดเกี่ยวข้องกับการใช้
แรงงานเด็ก 33 แห่ง เป็นกรณีไม่จ่ายค่าแรง 126 แห่ง และเป็นความผิดเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าชดเชย 30 แห่ง
และอีก 485 แห่งเป็นข้อหาเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ขาดกฎการทางานที่ชัดเจน ขาดการรายงานสภาพการจ้างงานและ
สิ่งแวดล้อม ค่าปรับทั้งหมดรวมเป็นเงินจานวน 8,399,150 บาท สาหรับในกรณีการใช้แรงงานเด็ก 33 ทั้งคดีนั้น
มี 22 คดีที่เกิดขึ้นในโรงงาน และตั้งค่าปรับตามพ.ร.บ.การคุ้มครองแรงงานเป็นจานวนรวม 240,700 บาท อีก 11
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คดีเป็นการใช้แรงงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ในเรือประมง ตั้งค่าปรับไว้ 21,500 บาท ทั้งนี้ รัฐบาลไทยตระหนักว่า
บทลงโทษต่อการใช้แรงงานเด็กนั้นยังไม่เพียงพอ จึงออกระเบียบใหม่ให้มีการลงโทษสูงสุดตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 (ปรับ 100,000 บาทต่อการละเมิดหนึ่งราย) โดยเริ่มบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.
2558 ที่ผ่านมา
1.4 แรงงานไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.4.1 การจัดหาจัดจ้างแรงงานจากต่างประเทศผ่านข้อตกลงระหว่างรัฐ
เพื่อลดความเสี่ยงของแรงงานไทยไม่ให้ตกเป็น ผู้เสียหายการค้ามนุษย์จากการใช้บริการบริษัทจัดหา
งานเถื่อน กระทรวงแรงงานได้เพิ่มข้อตกลงระหว่างรัฐ (Government to Government หรือ G-to-G) ให้ รัฐ
ดาเนินการจัดหางานเป็นทางเลือกสาหรับผู้หางานแทนนายหน้าค้าแรงงานผิดกฎหมาย ในการนี้ รัฐได้เปิดช่องทาง
สาหรับการไปทางานในต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย มีประสิทธิผล เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า อีกทั้งยัง ลดความเสี่ยง
ที่จะถูกแสวงประโยชน์ในต่างประเทศ ประเทศที่ร่วมในข้อตกลง G-to-G ได้แก่ประเทศที่ได้รับการคัดสรรว่ามี
ชื่อเสียงด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างยุติธรรม และมีกลไกการคุ้มครองแรงงานที่ดี เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิสราเอล
เป็นต้น
แรงงานไทยจ านวน 10,777 คนได้รับการอานวยความสะดวกให้ ได้ทางานในประเทศที่กระทรวง
แรงงาน แนะนา สามารถประหยัดรายจ่ายในกระบวนการจัดหาได้ถึง 2,057,916,696 บาท
ตารางที่ 23 จ านวนแรงงานไทยในต่ างประเทศที่ไ ด้รั บการจัดหาจัดจ้า งผ่า นข้อตกลง G-to-G ข้อมูลเมื่อ
30 ธันวาคม พ.ศ.2558
ประเทศปลายทาง จานวน ค่าใช้จ่ายผ่าน ค่าใช้จ่ายผ่าน จานวนเงินที่ จานวนเงินที่ประหยัดได้
(คน) หน่วยงานรัฐ52 นายหน้า53
ประหยัดได้
ทั้งหมด (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1.

อิสราเอล

4,971

75,000

300,000

225,000

1,118,475,000

2.

เกาหลีใต้

5,116

20,244

180,000

159,756

817,311,696

3.

ญี่ปุ่น

276

15,000

300,000

285,000

78,660,000

4.

ไต้หวัด

414

15,000

120,000

105,000

43,470,000

จานวนคน
ทั้งหมด

52
53

10,777

ค่าใช้จ่ายต่อคน หากรัฐเป็นผู้จัดหางาน
ค่าใช้จ่ายต่อคน หากนายหน้าเอกชนเป็นผู้จัดหางาน

จานวนเงินที่ประหยัดได้

2,057,916,696
(56,536,173 เหรียญ
สหรัฐ)
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1.4.2 การจัดตั้งสานักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (สรต.)
ศูนย์บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศทั้ง 10 แห่งตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ อุดรธานี
ขอนแก่น ชัยภูมิ เชียงราย ลาปาง สมุทรสาคร สุโขทัย และหนองคาย ศูนย์สรต.เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
บูรณาการกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมดเข้าด้วยกัน และลดความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงโดยผู้ค้ามนุษย์เนื่องจากแรงงาน
สามารถเข้าถึงบริการที่จาเป็นทั้งหมดได้เอง (เช่น การจัดการธุรกรรม การบริการสุขภาพ การจัดหางาน และ
ขั้นตอนที่จาเป็นอื่น ๆ ในการไปทางานต่างประเทศ) นอกจากนี้ ศูนย์สรต. ยังสร้างหลักประกันว่าแรงงานไทยจะ
สามารถเข้าถึงข้อกาหนดพื้นฐานสาหรับการทางานในต่างประเทศได้โดยง่าย ระบบดังกล่าวเป็นการป้องกันการค้า
มนุษย์ โดยขจัดความจาเป็นในการแสวงหาความช่วยเหลือจากนายหน้า ค้าแรงงาน
กิจกรรมเพื่ออานวยความสะดวกในการไปทางานในต่างประเทศ ได้แก่
 การรับใบสมัคร และอานวยความสะดวกต่อการเข้าทางานหรือฝึกงานในต่างประเทศ
 การบันทึกข้อมูลแรงงานลงในฐานข้อมูล และจดทะเบียนผู้ที่ต้องการไปทางานต่างประเทศ
 การจัดหางานในต่างประเทศโดยหน่วยงานรัฐ
 การประสานงานกับหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทาหนังสือเดินทาง ตรวจสุขภาพ และ
ตรวจประวัติบุคคล
 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยก่อนการเดินทาง
สิ่งพิมพ์และการรณรงค์ผลักดันนโยบาย ได้แก่
 การส่งเสริมการเข้าถึงศูนย์สรต.ระดับภูมิภาค
 การรณรงค์เพื่อการทางานในต่างประเทศอย่างปลอดภัย
 การให้ ข้อมูลแก่แรงงานที่กาลังหางานทาในต่างประเทศ นายหน้าจัดหางาน นายจ้าง และ
สาธารณชนระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2558 มีผู้เข้ามารับบริการจากศูนย์สรต. 52,264 คน และ
22,371 คนได้รับการจ้างงานในต่างประเทศ
1.4.3 การตรวจบริษัทจัดหางาน
1.4.3.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้แก่แรงงานไทยในต่างประเทศ
เพื่อคุ้มครองแรงงานไทยโดยการจัดระเบียบบริษัทจัดหางานอย่างเข้มงวด มีการออก
ใบอนุญาตจัดหางานในต่างประเทศตาม พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2528 ให้แก่บริษัทจัดหางาน
จ านวน 145 แห่ ง ตามข้ อ กาหนดในพ.ร.บ.ดั ง กล่ า ว ผู้ ถื อ ใบอนุญ าตจะต้อ งวางเงิ น ประกัน ให้ แ ก่ รัฐ จ านวน
5,000,000 บาท เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้หางานจะมีกองทุนสาหรับฟื้นฟูและเยียวยาในกรณีเกิดปัญหาฉุกเฉิน
กรมการจั ด หางานได้ เพิ่ มประสิ ท ธิผ ลของกลไกการรายงาน เช่ น ดาเนิ นขั้ นตอนการรับ คาร้อ งจากผู้ ห างาน
แบบบูรณาการ ใช้กระบวนสืบสวนและค้นหาข้อเท็จจริงจากแรงงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวบรวมหลักฐานและ
เขียนรายงานเพื่อฟ้องร้องดาเนินคดีต่อผู้ละเมิดกฎหมาย เป็นต้น ข้อมูลต่อไปนี้แสดงให้เห็นจานวนบริษัทจัดหางาน
ทีม่ ิได้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.และได้รับการลงโทษ
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ตารางที่ 2454 : เปรียบเทียบจานวนบริษัทจัดหางานที่ถูกลงโทษในปีพ.ศ. 2557 และ 2558
บทลงโทษ

จานวนบริษัทจัดหางานที่ถูกลงโทษ
ในปี 2557

จานวนบริษัทจัดหางาน
ที่ถูกลงโทษในปี 2558

ระงับใบอนุญาต
ชั่วคราว

1

3

เพิกถอนใบอนุญาต

1

-

ดาเนินคดีอาญา

3

7

1.4.3.2 การฟ้องร้องดาเนินคดีต่อนายหน้าค้าแรงงานและบริษัทจัดหางานเถื่อน
คาร้องเรียนของแรงงานไทยที่ทางานในต่างประเทศ และการตรวจนายหน้าค้าแรงงานกับ
บริษัทจัดหางานที่ไม่ได้จดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2558 ส่งผลให้เกิดการดาเนินคดีต่อ
นายหน้าเถื่อนทั้งหมดเป็นจานวน 73 คดี
ตารางที่ 2555 : นายหน้าค้าแรงงานที่ถูกดาเนินคดี ในปี พ.ศ. 2558
นายหน้าค้าแรงงานที่ถูกดาเนินคดี (คน)

จานวนคดี

ผู้เสียหาย (แรงงานไทยที่ทางานใน
ต่างประเทศ)

68

73

287

บก.ปคม.ร่วมกับ สตช.รับผิดชอบการดาเนินคดี 46 คดี กองบังคับการกองปราบปรามรับผิดชอบอีก 25 คดี และ
สถานีตารวจนครบาลรับผิดชอบ 2 คดีในข้อหาหลอกลวงผู้อื่นว่าจะสามารถหางานหรือสามารถส่งไปฝึกงานที่
ต่างประเทศได้โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน บทลงโทษภายใต้ พ.ร.บ. จัดหางานและ พ.ร.บ.
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2528 คือ จาคุก 3 - 10 ปี ปรับ 60,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจา ทั้งปรับ
1.4.4 เพิ่มจานวนพนักงานตรวจแรงงาน
1.4.4.1 การขอเพิ่มบุคลากรในการตรวจแรงงาน
เพื่อสร้างหลักประกันว่า จะไม่มีแรงงานตกเป็น ผู้เสียหายแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้
และสิทธิของแรงงานจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2531 และกฎกระทรวงว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 จึงมีความจาเป็นต้องมีเจ้าพนักงานตรวจแรงงานเพื่อตรวจตรา
ดูแลการบังคับใช้กฎหมาย แต่อุปสรรคที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งก็คื อ จานวนพนักงานตรวจแรงงานมีจานวนไม่
เพียงพอที่จะติดตามตรวจสอบการคุ้มครองสิทธิแรงงานได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

54
55

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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กระทรวงแรงงานจึงมุ่งที่จะเพิ่มจานวนพนักงานตรวจแรงงานที่มีศักยภาพในการระบุและ
ส่งต่อกรณีการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานองค์ การแรงงานระหว่างประเทศ
โดยมุ่งเพิ่มจานวนพนักงานตรวจแรงงานภายใต้กรมการจัดหางาน รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานดังกล่าว
ให้สามารถระบุกรณีที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นการค้ามนุษย์และส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เหมาะสมได้56
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีพนักงานตรวจแรงงานทั้ งหมดจานวน 821 คน ตาม
มาตรฐานของ ILO กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน 1 คนต่อแรงงาน 15,000 คน ซึ่งหมายความว่าประเทศไทย
ควรต้องมีพนักงานตรวจแรงงานทั้งหมดเป็นจานวน 1,482 คน ดังนั้น กระทรวงแรงงาน จึงต้องการพนักงานตรวจ
แรงงาน 894 คนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ในขณะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขอเพิ่มอัตรา
พนักงานตรวจแรงงานอีก 419 คน ทั้งนี้ กรมการจัดหางานมีพนักงานตรวจแรงงานที่มีอานาจหน้าที่ภายใต้ พ.ร.บ.
การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 อยู่จานวน 471 คน
ล่ า สุ ด กระทรวงแรงงานยื่ น ขอเพิ่ ม จ านวนพนั ก งานตรวจแรงงา น 419 คนจาก
คณะรั ฐ มนตรี และได้ รั บ การอนุ มั ติ โ ดยหลั ก การเป็ น 286 คน ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย 128 คนภายใต้ ก รมการ
จัดหางาน 128 คนภายใต้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และอีก 30 คนภายใต้สานักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน
นอกจากนี้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีศักยภาพในบทบาทหน้าที่ แตกต่างกันไป รัฐบาลจึง
ให้มีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย รวมถึงจากกระทรวงและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ศปมผ .
สตช. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมประมง เป็นต้น เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเหล่านี้ได้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและรับคู่มือในการตรวจแรงงานตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ล่าสุด รัฐบาลจึงมีเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยเฉพาะกิจที่มีภารกิจภายใต้พ .ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จานวน 316 คน และอีก 253 คนทางาน
ภายใต้กรอบพ.ร.บ.การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
ตารางที่ 26 : จานวนพนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมการจัดหางาน
จานวนพนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จากหน่วยงานอื่น

821

324

จานวนพนักงานตรวจแรงงานของกรมการจัดหางาน

56

กรมการจัดหางาน

จากหน่วยงานอื่น

471

253

รวม
1,145
รวม
724

เดิมที มีเพียงเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเท่านั้น ที่ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจสถานประกอบการกรณีการค้ามนุษย์และ
การบังคับใช้แรงงาน หากเสริมสร้างศักยภาพพนักงานตรวจของกรมการจัดหางาน รัฐบาลจะสามารถเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพในแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้มากขึ้น
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1.4.4.2 การสร้างศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงานได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นแรงงานบังคับ
และแรงงานขัดหนี้ กรมสวัส ดิการและคุ้ม ครองแรงงานร่ ว มกับศปมผ.และ ILO พัฒ นาหลั กสู ตร "“หลั กสู ต ร
ฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่ม
เสี่ยง” " สาหรับการฝึกอบรมให้พนักงานตรวจแรงงานมีความรู้เฉพาะทางในการเข้าตรวจสถานประกอบการกลุ่ม
เสี่ยง มีการจัดการอบรมหลักสูตรนี้แก่เจ้าหน้าที่จากศปมผ. กระทรวงแรงงาน กองบังคับการตารวจน้า กรมประมง
กรมเจ้าท่า และกรมศุลกากร 94 คน และจะมีการจัดการอบรมขึ้นอีก 4 ครั้งในปีต่อไปสาหรับผู้เข้าร่วมอีก 185
คน
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังร่วมกับ ILO ริเริ่มโครงการ "ต่อต้านรูปแบบการทางานที่
ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล" เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกบังคับใช้กฎหมาย และ
ปรั บ ปรุ งมาตรฐานนโยบายเกี่ย วกับ แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสั ตว์น้า และเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานตรวจแรงงานในการระบุและดาเนินการกับปัญหาการค้ามนุษย์และการ
ละเมิดสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนการร่างแผนงาน ซึ่ง
รวมถึงงานส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูกละเมิดสิทธิแรงงานด้วย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมกับ ILO ศปมผ. กองบังคับการตารวจน้า และ
กรมประมง จัดการฝึกอบรมสร้างศักยภาพให้แก่พนักงานตรวจแรงงานจานวน 57 คน โดยจะมีการอบรมเพิ่มให้แก่
พนักงานตรวจแรงงานอีก 65 คน ในปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 แผนภูมิที่ 8 แสดงกรอบการแก้ไขปัญหาของ
กระทรวงแรงงาน ในประเด็นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
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แผนภูมิที่ 8 : กรอบการแก้ไขปัญหาของกระทรวงแรงงาน

แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและยุติธรรม

นาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่
ระบบ

 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 การสร้างศักยภาพภาพ
เจ้าหน้าที่รัฐ
 เพิ่มจานวนพนักงานตรวจ
แรงงาน
 ส่งเสริมความร่วมมือกับ

บังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด

ติดตามผลและรายงาน
1.5 การควบคุมดูแลชายแดน
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ในฐานะที่มีอานาจหน้าที่หลักในการควบคุมช่องทางเข้าเมืองทั่วประเทศ
จึงมีบทบาทที่สาคัญในการต่อต้านการค้ามนุษย์ สตม. รับผิดชอบด่านตรวจคนเข้าเมือง 120 ด่าน ซึ่งเป็นด่านทาง
ภาคพื้นดิน 37 ด่าน ท่าเรือ 54 แห่ง และท่าอากาศยานอีก 29 แห่ง สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดาเนิน การตามยุทธศาสตร์การป้องกันไม่ให้แรงงานทั้งที่ย้ายถิ่นแบบถูกต้องตาม
กฎหมายและไม่มีเอกสารตกเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์
สตช. ร่วมกับสานักงานศาลยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พม. ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้
DSI หน่วยงานสหประชาชาติ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UNODC) และองค์กรภาคประชาสังคมอีกหลายองค์กรในการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่งานควบคุมการเข้าออกเมืองตามชายแดน เพื่อป้องกันการข้ามแดนของผู้ค้ามนุษย์และผู้
ต้องสงสัย รวมถึงบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์
ยุทธศาสตร์การป้องกันดังกล่าว รวมถึง การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานต่างด้าวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และการ
ฝึกอบรม การตรวจตรา คัดแยก และ/หรือสัมภาษณ์ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติไทยที่เดินทางข้ามแดนซึ่งมีเหตุให้สงสัยว่า
อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หรือบุคคลเปราะบางที่อาจตกเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์ ในปี พ.ศ. 2558 บุคคลที่
ได้รับการสัมภาษณ์ ณ ช่องทางเข้าเมืองมีจานวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก
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ตารางที่ 27 : จานวนบุคคลที่ได้รับการสัมภาษณ์ที่ช่องทางเข้าประเทศ จาแนกตามสัญชาติ57
ปี

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

อื่น ๆ

รวม

2557 (เมษายน-ธันวาคม)

865

4,559

17,657

1,145

1,110

25,336

2558 (มกราคม-ธันวาคม)

164481

214010

304351

14294

64521

108,093

รั ฐ บาลได้ ดาเนิ น มาตรการป้ อ งกัน ไม่ใ ห้ เ ด็ก หรื อผู้ เ ยาว์ จ ากประเทศเพื่ อ นบ้ า นตกอยู่ใ นความเสี่ ย งต่ อ
การเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์ ผู้เข้าเมืองที่ตกอยู่ในความเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นเด็กหรือผู้เยาว์ และจะถูกปฏิเสธมิให้
เดินทางเข้าราชอาณาจักรหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตม. คัดแยกด้วยกระบวนการสัมภาษณ์ที่ชายแดน
ด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศเพื่อนบ้า น สตม.ได้จัดตั้งฝ่ายคัด
กรองบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็น ผู้เสียหายการค้ามนุษย์ (สตรีและเด็ก) ในด่านตรวจคนเข้าเมือง 16 จังหวัด 58 โดยมี
การคัดกรองทั้งผู้ถูกส่งกลับและผู้ที่ประสงค์เดินทางเข้าเมืองอย่างเข้มงวด ด้วยเครื่องมือคัดแยกผู้เสียหายการค้า
มนุ ษ ย์ จ านวนผู้ ป ระสงค์ จ ะเดิ น ทางเข้ า ประเทศกลุ่ ม เสี่ ย งที่ ถู ก ปฏิ เสธการเข้ า เมื อ ง แสดงไว้ ใ นตารางที่ 28
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2859 : ผู้ประสงค์จะเข้าประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองในปีพ.ศ. 2558
เดือน

ประเทศต้นทาง
เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

อื่น ๆ

รวม

มกราคม

2

35

1

4

-

42

กุมภาพันธ์

-

114

-

6

1

121

มีนาคม

6

79

-

43

1

129

เมษายน

-

81

-

77

-

158

พฤษภาคม

5

115

-

3

-

123

มิถุนายน

18

91

7

52

40

63

109

กรกฎาคม

1

57

109

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559
หนองคาย มุกดาหาร อุบลราชธานี นครพนม บึงกาฬ เลย ศรีสะเกษ ตาก เชียงราย สระแก้ว กาญจนบุรี จันทบุรี ระนอง สงขลา สตูล และด่านตรวจ
คนเข้าเมืองอีก 3 แห่งที่กาบเชิง เชียงแสน และปาดังเบซาร์
59 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559
58
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เดือน

ประเทศต้นทาง
เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

เวียดนาม

อื่น ๆ

รวม

สิงหาคม

--

68

1

17

69

155

กันยายน

15

218

4

42

279

ตุลาคม

-

101

-1

7

50

159

10

119

2

14

34

179

5

220

-

17

44

286

68

1,293

6

232

304

1,903

พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

สตม. ยังมีรายละเอียดของบุคคลที่อยู่ในบัญชีดา บัญชีเฝ้าระวัง และผู้ที่มีหมายจับในมือข้อมูลดังกล่าวเป็น
เครื่องมือที่สาคัญสาหรับเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองคนต่างชาติที่เดินทางเข้าและออกประเทศ จานวนผู้ต้องสงสัย
ทั้งหมดที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ เพิกถอนการอนุญาตให้พานักในประเทศ และอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของรัฐนั้น
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากภายในเวลา 1 ปี ตามที่แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 9 โดยบุคคลในบัญชีเฝ้าระวังเป็นกลุ่มเดียวที่
มีจานวนลดลง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของรัฐบาลและการตัดสินใจอันมีประสิทธิภาพมากขึ้นว่าผู้ต้องสงสัยราย
ใดควรถูกปฏิเสธการเข้าเมือง แทนที่จะเพียงบรรจุรายชื่อไว้ในบัญชีเฝ้าระวัง
แผนภูมิที่ 960: ปฏิบัติการต่อคนต่างชาติที่ต้องสงสัยหรือเป็นผู้กระทาผิดในคดีทางเพศตามฐานข้อมูล
บัญชีเฝ้าระวังลดลงเนือ่ งจาก
รัฐบาลเพิกถอนการอนุญาตให้การ
พานักหรือปฏิเสธการเข้าเมือง

2557
2558

เพิกถอนการอนุญาต
ให้พานักในประเทศ

60

ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

ปฏิเสธการเข้าเมือง

บัญชีเฝ้าระวัง

รวม
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2. มาตรการสาคัญในการลดความเปราะบางของกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
2.1 มาตรการป้องกันเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก
ตามที่ได้กล่าวไว้ภายใต้หัวข้อ "นโยบาย" ของรายงานฉบับนี้ว่า รายงาน 2558 Finding on the Worst
Forms of Child Labor ของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้ระบุว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 13 ประเทศจากทั้งหมด
140ประเทศที่มีความก้าวหน้ าในงานก้านการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุ ดของการใช้แรงงานเด็กอย่างเด่นชัด
นอกจากการปรับปรุงแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งกฎกระทรวงว่าด้วยการห้ามจ้างงานผู้เยาว์ที่อายุ
ต่ากว่า 18 ปีในภาคประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้าแล้ว รัฐบาลยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทา
การสารวจการใช้แรงงานเด็กเพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์เด็กที่ทางานอยู่ทั่วประเทศ
2.1.1 การสารวจการใช้แรงงานเด็กระดับชาติ
ในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงแรงงานและส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด ท าแนวทางการส ารวจ
เพื่อแสดงให้เห็ น สถานการณ์ของเด็กที่ทางานอยู่ในงานหลายประเภท โดยกระบวนการเก็บข้อมูล เริ่มต้นขึ้น
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
การสารวจการใช้แรงงานเด็กนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. จัดทาแบบสอบถามสาหรับเด็กที่อยู่ภาคอุตสาหกรรมอ้อย/น้าตาล และทาการสารวจนาร่องใน
4 ภูมิภาคของประเทศไทยภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559
2. สารวจเด็กที่ทางานในอุตสาหกรรมอ้อย/น้าตาล ในระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม
พ.ศ. 2559 และทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยได้รับการ
สนับสนุนทางวิชาการจาก ILO
3. จัดตั้งระบบการสารวจการใช้แรงงานเด็กทั่วประเทศร่วมกับ ILO โดยเริ่มต้นในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2559
2.1.2 การสร้างหลักประกันว่าจะไม่มีแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมอ้อย/น้าตาล
รัฐบาลไทยได้จัดทาการสารวจเพื่อเก็บข้อมูลในโรงงานและสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อย/
น้าตาล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าไม่มีเด็กถูกใช้แรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสานักงาน
สถิติแห่งชาติมีแผนปฏิบัติการที่จะสารวจเด็กที่ทางานในอุตสาหกรรมอ้อย/น้าตาลใน 47 จังหวัด ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลจากการสารวจจะนามาแสดงไว้ในรายงานที่จะส่งให้แก่กระทรวงแรงงาน
สหรัฐฯ เพื่อยื่นขอการเพิกถอนอุตสาหกรรมอ้อย/น้าตาลออกจากบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือ
แรงงานบังคับ (TVPRA List)
2.1.3 บริการสายด่วนพร้อมล่ามสาหรับแรงงานต่างด้าว
กระทรวงแรงงานจัดตั้งบริการสายด่วน (hotline) เพื่อสนับสนุนกลไกรับคาร้องของกระทรวงฯ
สายด่วน 1546 จัดตั้งขึ้นสาหรับแรงงานต่างด้าวที่พูดภาษาอังกฤษและแรงงานต่างด้าวจากเมียนมาและ กั มพูชา
โดยให้คาปรึกษาทางกฎหมายด้วยล่าม 3 ภาษา คือ อังกฤษ พม่าและกัมพูชา ในปีพ .ศ. 2558 มีการร้องเรียน 30
ครั้งผ่านบริการสายด่วน 1546 ดังต่อไปนี้
 ไม่ได้รับอนุญาตให้หยุดพักผ่อนประจาปี 1 กรณี
 ต้องทางานยาวนานเกินระยะเวลาทางานปกติ 1 กรณี
 นายจ้างปฏิเสธไม่จ่ายค่าแรงล่วงเวลา 2 กรณี
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 ไม่ได้รับอนุญาตให้หยุดงานในวันหยุดประจาชาติ 3 กรณี
 ได้รับค่าแรงต่ากว่าค่าแรงขั้นต่า 4 กรณี
 ได้รับค่าแรงประจาเดือนล่าช้า 5 กรณี
 ไม่มีระเบียบของสถานที่ทางาน 1 กรณี
 ร้องเรียนมากกว่า 1 ประเด็น (เช่น ไม่อนุญาตให้ลาป่วย, ถูกตัดค่าแรง, ไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
เพื่อความปลอดภัยในการทางาน) 13 กรณี
ทั้งนี้ สายด่วน 1546 จัดล่ามไว้ 21 คนสาหรับการบริการใน 18 จังหวัดที่มีการจ้างงานแรงงานต่าง
ด้าวจานวนมาก ได้แก่ กรุงเทพฯ ตาก ปัตตานี ภูเก็ต ระนอง ระยอง สงขลา สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร
กาญจนบุรี เชียงราย ตราด นครปฐม นราธิวาส มุกดาหาร สระแก้ว และหนองคาย
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 สายด่วน 1694 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกรมการจัดหางาน เมื่อปี พ.ศ. 2557
สาหรับแรงงานไทยและนายจ้างที่ต้องการปรึกษาปัญหา ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของแรงงานต่างด้าวจาก 4 ประเทศเพื่อนบ้าน คือเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนามได้ด้วย สายด่วนนี้
ให้บริการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ้างงานในประเทศและต่างประเทศ การคุ้มครองผู้หางาน และให้คาแนะนา
เกี่ยวกับอาชีพ การรับงานมาทาที่บ้าน การจ้างแรงงานต่างชาติ รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ
สายด่วน
1694 จัดล่ามไว้จานวน 6 คน คือล่ามภาษาอังกฤษ 2 คน กัมพูชา 2 คน และเมียนมา 2 คน ในปีพ .ศ. 2558 สาย
ด่วน 1694 ได้รับกรณีร้องทุกข์ 42 กรณี และได้ส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สตช . พม. และกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ตารางที่ 29 : จานวนผู้ใช้บริการสายด่วน (คน) จาแนกตามสัญชาติ

สัญชาติของผู้ใช้บริการ

สายด่วน 1546 เพื่อการคุ้มครองแรงงาน
สายด่วน 1694 ของกรมการจัดหางาน
(เริ่มให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2558)

เมียนมา

9,967

ลาว

4,381

กัมพูชา
เวียดนาม
ชาวต่างชาติไม่ทราบสัญชาติที่พูด
ภาษาอังกฤษ

10,711
2
950

ไทย

79,494

รวม

105,505
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2.2 การจัดตั้งศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สตรี และเด็ก (ศสต.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดตั้งศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สตรี
และเด็ก (ศสต.) ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานต่อต้านการค้ามนุษย์
และลดความเปราะบางของเด็กและสตรีจากการตกเป็น ผู้เสียหายการค้ามนุษย์ สานักงานใหญ่ของ ศสต.ตั้งอยู่ใน
สานักงานกระทรวงที่กรุงเทพฯ และยังมีสานักงานภูมิภาคอยู่ในพมจ.ทุกจังหวัด ศสต. เป็นศูนย์ประสานงานที่เก็บ
ข้อมูลเด็กและสตรีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในอนาคต ศสต. มีแผนการจะเพิ่มภารกิจในการบริหารจัดการ
ข้อมูลเด็กและสตรีทุกรายที่ได้รับการคุ้มครองจากพม.
การดาเนินการของศสต.ทั้งในส่ วนกลางและระดับจังหวัด ต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้แก่ การปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การเพิ่มจานวนล่าม การเพิ่มจานวนพนักงานสอบสวนหญิง การปรับปรุง MOU และเสริมสร้าง ความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน การปรับปรุงมาตรฐานของบ้านพักฉุกเฉินสาหรับผู้เสียหายการค้า มนุษย์ และการป้องกันมิให้
บุคคลที่อยู่ในความเสี่ยงต่อการตกเป็น ผู้เสียหายค้ามนุษย์เดินทางเข้าประเทศ (รายละเอียดอยู่ภายใต้หัวข้อ "การ
คุ้มครอง" ในรายงานฉบับนี้)
2.2.1 การสร้างความตระหนักต่อสื่อมวลชน
ศสต. จัดการสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สื่อมวลชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
และการแสวงประโยชน์ห ลากรูป แบบ เช่น การบังคับให้ เด็กขอทาน การค้ามนุษย์เข้าสู่บริการ ทางเพศ และ
แรงงานต่างด้าวที่เป็น ผู้เสียหายการค้ามนุษย์ เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการสัมมนา คือเพื่อให้สาธารณชนมีความ
ตระหนักและเข้าใจในปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มากขึ้นผ่านการนาเสนอของสื่อ และเพื่อให้สื่อมวลชนได้มีส่วน
ร่วมในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้วยการติดตามตรวจสอบเบาะแสของการเกิดเหตุค้ามนุษย์ การสัมมนาดังกล่าว
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมจานวน 110 คน
2.3 มาตรการป้องกันเพื่อขจัดสื่อลามกอนาจารเด็ก
2.3.1 การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อเพิ่มความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก
พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 เพิ่มความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก
อนาจารเด็ก กาหนดนิยามเฉพาะอันครอบคลุมของสื่อลามกอนาจารเด็ก และกาหนดโทษทางอาญาต่อการกระทา
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงการมีสื่อดังกล่าวไว้ในครอบครอง นับแต่ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.
2558 ได้มีการตั้งข้อหาดาเนินคดี 2 คดี โดยหน่วยเฉพาะกิจด้านอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตต่อเด็ ก (Internet
crimes Against Children หรือ ICAC) ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
2.3.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนสื่อลามกอนาจารเด็ก
คดีแรกเป็ น คดีที่หน่ ว ยตารวจกลางออสเตรเลีย (Australia Federal Police หรือ AFP) ขอให้ DSI
สื บ สวนหาตั ว ชาวออสเตรเลี ย ที่ เ คยล่ ว งละเมิ ดเด็ ก และเคยถู ก จ าคุก ในอิน โดนี เซี ย ก่ อ นที่ จ ะถูก เนรเทศกลั บ
ออสเตรเลีย และต่อมาได้เดินทางมาทางานเป็นครูอยู่ในจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยทาง DSI
ICAC สตช. สถาบั น นิ ติวิ ทยาศาสตร์ และกองบังคั บการปราบปรามการกระทาผิ ด เกี่ย วกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (ปอท.) ได้เฝ้าดูบุคคลดังกล่าวอยู่หลายวันก่อนจะกระทาการจับกุม และดาเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ตามคาขอของรัฐบาลออสเตรเลีย
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อีกคดีห นึ่ ง เป็ นคดีที่ห น่ วยสื บ สวนความมั่นคงแห่ งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations
หรือ HSI) สหรัฐฯ ได้ประสานความร่วมมือกับ DSI ICAC สตช. และกองบัญชาการตารวจภูธรภาค 5 เพื่อจับกุม
ชายชาวอเมริกันวัย 67 ปีในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่สืบทราบข้อมูลว่าชายดังกล่าวได้กระทาการอนาจารต่อ
เด็กชาย และเผยแพร่ภาพเปลือยของเด็กเหล่านั้นทางเฟซบุ๊ค ในการจับกุม ทางการได้พบภาพของผู้เสีย หายใน
คอมพิวเตอร์ของผู้ต้องสงสัย ล่าสุ ดเจ้าหน้าที่ตารวจกาลังอยู่ในระหว่างสัมภาษณ์ผู้เสียหาย เพื่อทาสานวนคดี โดย
ผู้ต้องสงสัยอาจถูกตั้งข้อหาทั้งในการครอบครองและผลิตสื่อลามกอนาจารเด็ก และการกระทาผิด พ.ร.บ.ว่าด้วย
การกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 HSI ได้ประสานงานกับ DSI ในอีกคดีหนึ่ง เนื่องจากศูนย์เพื่อเด็กหาย
และเด็กที่ถูกแสวงประโยชน์แห่งชาติ (National Center for Missiing and Exploited Children หรือ NCMEC)
ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนสหรัฐฯ ที่รณรงค์ต่อต้านการละเมิดทางเพศและการค้าเด็ก ได้ ติดตามการเผยแพร่สื่อลามก
อนาจารของเด็กรายหนึ่งและพบว่ามาจาก IP address ของนักวิชาการทางพุทธศาสนาซึ่งเชื่อว่าพักอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย ทาง DSI ICAC สตช. และกองบัญชาการตารวจภูธรภาค 5 จึงได้สืบสวนจนพบตัวผู้ต้องสงสัยที่จังหวัด
เชียงใหม่ หลังจากที่ได้ขอหมายจับจากศาลแล้ว ปอท. ตม. และสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (สพฐ.ตร.) จึงได้
เข้าบุกจับตัว และกู้ข้อมูลภาพอนาจารเด็กซึ่งถ่ายโดยผู้ต้องสงสัยและอัพโหลดจากแหล่งอื่นได้จากคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวของผู้ต้องสงสัยในที่พัก ทั้งนี้ ผู้เสียหายบางรายในภาพเป็นเด็กที่อาศัยในแถบใกล้เคียงนั้นเอง ผู้ต้องสงสัย
ถูกตั้งข้อหาครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 24)
พ.ศ. 2558 และพ.ร.บ.ว่าด้ว ยการกระทาผิ ดเกี่ยวกับคอมพิว เตอร์ คดีดังกล่ าวมีเจ้าหน้าที่ตารวจจากสหราช
อาณาจักรเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
2.4 มาตรการป้องกันการค้าเด็กเพื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศ
กระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดตั้งชุดเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด 76
ชุดและในระดับอาเภอ 878 ชุด ชุดเฉพาะกิจดังกล่าวมีหน้าที่ปราบปรามการค้าเด็กเพื่อการแสวงประโยชน์ทาง
เพศ ซึ่งการกระทาผิดด้านนี้มักพบในร้านอาหารและร้านคาราโอเกะ ในปี พ.ศ. 2558 ชุดเฉพาะกิจได้ดาเนินการ
จับกุมผู้ต้องสงสัยถึง 18 ครั้งใน 12 จังหวัด 61 และมีการตั้งข้อหากับผู้ต้องสงสัย 30 คน ซึ่งได้แก่เจ้าของธุรกิจ
ผู้จัดการ และนายหน้าที่จัดหาเด็กมาเพื่อการบริการทางเพศ ล่าสุดมีการดาเนิ นคดีต่อผู้ต้องสงสัยจานวน 3 คดี
ในขณะที่อีก 15 คดีกาลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมปฏิบัติการของชุดเฉพาะกิจนี้ส่งผลให้ผู้ว่า
ราชการจั งหวัด จึ งสั่ งปิ ด ธุร กิ จ ที่ มีความเสี่ ยงต่อ การค้ามนุษย์ ไปจานวนหนึ่ง และสามารถช่ว ยเหลื อ คุ้มครอง
ผู้เสียหายที่เป็นเด็กจานวน 32 คน จาแนกตามสัญชาติได้ดังนี้
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พังงา อุดรธานี ปทุมธานี กรุงเทพฯ นครปฐม สุพรรณบุรี หนองคาย ชุมพร สงขลา กาญจนบุรี อุบลราชธานี
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ตารางที่ 30 : เด็กที่ถูกค้าเพื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศที่ได้รับการช่วยเหลือ
สัญชาติ
ลาว

จานวน
14

กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่

5

พม่า

6

ไทย

7

รวม

32

2.4.1 กลไกร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรม
ศูนย์ดารงธรรมได้รับการจัดตั้ งขึ้นภายใต้กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 ต่อมา ในปี พ.ศ.
2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เพิ่มศักยภาพและทรัพยากรของศูนย์ให้เป็นหน่วยประสานงานแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การฉ้อราษฎร์บังหลวง การคุ้มครองเด็ก การแสวงประโยชน์รูปแบบต่าง ๆ
และการค้ามนุษย์ ผู้รับผิดชอบในศูนย์ดารงธรรมจังหวัดได้แก่ข้าราชการภายใต้กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนในระดับอาเภอได้แก่ นายอาเภอ รองนายอาเภอ ผู้ช่วยนายอาเภอ
เป็นต้น เมื่อมีการร้องเรียนมายังศูนย์ดารงธรรม เจ้าหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนจะพิจารณาและส่งต่อให้แก่หน่วยงาน
รัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือกระทรวงแรงงาน เป็นต้น
2.4.2 การตรวจธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศ
ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณจานวน 6 ล้านบาทสาหรับงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเน้นที่การสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดและอาเภอ เช่น
นายอาเภอ ฯลฯ และในปีงบประมาณ 2559 (เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558) งบประมาณได้เพิ่มขึ้นเป็น
19,103,900บาท หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 218 มีการจัดสรรงบประมาณจานวน 8,043,900 บาท ใช้ในการจัดตั้ง
และดาเนินงานของชุดเฉพาะกิจดังที่ได้กล่าวมา และอีก 11,060,000 บาทในการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่
รัฐ และเนื่องจากมีการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศแอบแฝงอยู่ใ นธุรกิจบันเทิง เช่นร้านคาราโอเกะ
บาร์ และสถานบันเทิงต่าง ๆ มท. จึงสั่งให้มีการเข้าตรวจการประกอบการธุรกิจที่อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ดังกล่าวนี้อย่างเข้มงวดทั่วประเทศ ซึ่งหากพบว่ามีการละเมิดกฎหมาย ก็จะมีคาสั่งให้หยุดประกอบการและเพิก
ถอนใบอนุญาต
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ตารางที่ 31 : ผลของการเข้าตรวจธุรกิจที่มีความเสี่ยงโดยกระทรวงมหาดไทย ปีพ.ศ. 2558
การดาเนินการ

สถานบันเทิง

ร้านเหล้า

ธุรกิจเสี่ยงอื่น ๆ

รวม

จ านวนธุ ร กิ จ ทั้ ง หมดที่ ไ ด้ รั บ
การตรวจ

18,254

77,363

47,128

142,745

จานวนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

18,240

76,829

46,918

141,987

ก า ร สั่ ง ปิ ด ภ า ย ใ ต้ อ า น า จ
ของคสช.

-

140

-

140

การดาเนินคดี

-

391

210

601

12

1

-

13

2

2

-

4

การระงับใบอนุญาตชั่วคราว
การเพิกถอนใบอนุญาต

2.5 มาตรการป้องกันเพื่อขจัดการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า (กก.) ร่ ว มกั บ กระทรวงการพัฒ นาสั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน ในการดาเนินมาตรการขจัดการท่องเที่ยว
เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็กใน 30 จังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวฯ จัดการฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างมาตรการป้องกันการแสวงประโยชน์จากเด็กและการคุ้มครองเด็กในเครือข่ายการท่องเที่ยว ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรเอกชน ในปี พ.ศ. 2558 มีการจัดการฝึกอบรม 4 ครั้ง
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจานวน 647 คน และยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการท่องเที่ยวทางเพศซึ่งมีเด็ก ๆ เข้าร่ วมใน
แต่ละกิจกรรม เป็นจานวน 1,000 คน นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังรับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบมัคคุเทศก์ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับรัฐ เพื่อลดโอกาสการแสวงประโยชน์ทางเพศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อีกด้วย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดการสั มมนาเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อสร้าง
ความตระหนักเรื่องการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและการแสวงประโยชน์ทางเพศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมี
ผู้เข้าร่วมจานวน 200 คนจากจังหวัดสมุทรสาคร น่าน บุรีรัมย์ และชุมพร เป็นต้น ทั้งนี้ เครือข่ายดังกล่าวมีการ
แจกจ่ายสื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวและภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดต่อไป
ในปี พ.ศ. 2558 กองบังคับการตารวจท่องเที่ยวได้รายงานต่อ สตช. ถึงการกระทาผิดที่อาจเกี่ยวข้องกับการ
แสวงประโยชน์ทางเพศ 18 กรณี
3. การบูรณาการความพยายามในการขจัดปัญหาคนขอทาน
3.1 การควบคุมและจัดระเบียบคนขอทาน
เพื่อแก้ไขปัญหาคนขอทาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งฝ่ายงานเฉพาะ
กิจซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย คือ หน่วยการข่าวซึ่งมีภารกิจเก็บข้อมูลกรณีการบังคับขอทาน
หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่เฉพาะ และหน่วยปฏิบัติการที่มีเจ้าหน้าที่คัดแยกผู้เสียหายการบังคับขอทานจากกระทรวง

106
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสานักงานตารวจแห่งชาติ ก่อนที่จะส่งต่อให้แก่หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งต่อต่อผู้เสียหายและผู้ที่ไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วแต่กรณี

นับ แต่เดือนตุล าคม พ.ศ. 2557 การจัดระเบียบคนขอทานได้ครอบคลุ มขอทานจานวน 3.648 คน
ซึ่งแบ่งเป็นขอทานไทย 2,410 คนและต่างชาติ 1,238 คน ในการดาเนินการดังกล่าวยังไม่พบกรณีที่เป็นการค้า
มนุษย์ หลังจากมีการคัดแยกและช่วยเหลือคนขอทานได้แล้ว ขอทานเหล่านี้ได้รับการส่งตัวไปยังศูนย์คุ้มครองคนไร้
ที่พึ่งซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ ทีมสหวิชาชีพได้เข้าสัมภาษณ์และวิเคราะห์ความต้องการเป็นรายกรณี เพื่อจัดทาแผน
ฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคล (Individualized Rehabilitation Program หรือ IRP) ให้เหมาะสมกับความต้องการ
เฉพาะของแต่ละบุคคล ตัวอย่างที่โดดเด่นของ IRP คือ "ต้นแบบธัญบุรี" ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเน้นทั้งการฟื้นฟู
สุขภาพจิ ต กาย และสังคม รวมถึงส่ งเสริ มทักษะที่จาเป็นต่อการมีโ อกาสทางอาชีพต่อไป วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการฟื้นฟูดังกล่าวคือ เพื่อสร้างหลักประกันว่าบุคคลจะสามารถพึ่งตนเองได้ มีทักษะที่จาเป็นสาหรับการ
ทางาน และเป็นการป้องกันมิให้กลับไปเป็นขอทานอีก
นอกจากนี้ เพื่อแก้ปัญหาการบังคับขอทานและการขอทานในระยะยาว รัฐบาลไทยยังอยู่ในระหว่างการ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ขอทาน พ.ศ. 2484 โดยกฎหมายดังกล่าวกาลังอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สนช.) และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ราวเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนี้ มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อประกันว่า บุคคลที่บังคับ จ้าง หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นขอทาน จะได้รับโทษหนักขึ้นหากเป็นการกระทากับเด็ก
คนชรา ผู้ป่วย ผู้พิการ หรือหญิงมีครรภ์ รวมถึงหากเป็นการจัดการให้บุคคลมากกว่า 2 คนขึ้นไปเป็นคนขอทาน
หรือหากมีการซื้อตัวผู้เป็นขอทานจากนอกประเทศไทย นอกจากนี้ กฎหมายใหม่ยังกาหนดให้คนขอทานได้รับการ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพจากรัฐ
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4. การรับรองสัญชาติไทยให้แก่สมาชิกของชนกลุ่มน้อย คนไร้สัญชาติ และบุคคลบนพื้นที่สูง
เนื่องจากบุคคลที่ไร้สัญชาติไทยเป็นประชากรกลุ่มหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงที่จุถูกค้ามนุษย์ หนึ่งในมาตรการ
ป้องกัน คือการลดความเปราะบางของสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ บุคคลไร้รัฐ และบุคคลบนพื้นที่สูง มท. จึงได้ให้อานาจ
นายอาเภอสามารถเร่งรัดกระบวนการรับรองสัญชาติได้โดยไม่ต้องรอการขออนุมัติจากกระทรวง (ดูตารางที่ 32)
ตารางที่ 32 : จานวนบุคคลไร้สัญชาติที่ได้รับการรับรองสัญชาติโดยกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556-2558
ปี

2556

2557

2558

รวม

จ านวนบุ ค คลไร้ รั ฐ ที่
ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง
สัญชาติ (คน)

6,983

5,667

8,038

20,688

ในระหว่างเดือนมกราคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีบุคคลไร้รัฐได้รับการรับรองสัญชาติไทยจานวน
8,038 คน ในขณะที่ในปี 2557 มีเพียง 5,667 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 หรือ 2,371 คน กระบวนการดังกล่าวช่วยให้
ประชากรกลุ่มชาติพันธ์ บุ คคลไร้รั ฐ และประชากรบนพื้นที่สูงสามารถเข้าถึงสิ ทธิและสถานะทางกฎหมายได้
รวดเร็วขึ้น
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5. ด้านความร่วมมือ (Partnership)
ดั ง ที่ ก ล่ า วไว้ ใ นมาตรฐานขั้ น ต่ าตามกฎหมายคุ้ ม ครองเหยื่ อ ค้ า มนุ ษ ย์ แ ละตั ว ชี้ วั ด อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การประสานความร่ วมมือเป็น องค์ป ระกอบที่สาคัญของประเทศไทยในความพยายามแก้ปัญหาการค้ามนุ ษย์
ให้ เกิด ประสิ ทธิผ ลยิ่ ง ขึ้น ในขณะที่ป ระเทศไทยยังประสานความร่ว มมือที่มีอยู่ ต่อไปอย่างต่อเนื่องในปี 2558
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ประเทศที่ได้รับผลกระทบและที่เกี่ยวข้อง และองค์การระหว่างประเทศเพื่อผลิตผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและ
ยั่ ง ยื น ตั ว อย่ า งของความร่ ว มมื อ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละผลลั พ ธ์ จ ากความร่ ว มมื อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการปรั บ ปรุ ง
การดาเนินงานตามนโยบาย การป้องกัน การคุ้มครอง และการดาเนินคดีตลอดทั้งปี 2558 ได้กล่าวถึงไว้ แล้วใน
หัวข้อก่อนหน้านี้
วัตถุประสงค์ของหั วข้อนี้ คือ เพื่อกล่ าวถึงความริเริ่ม ในการประสานความร่ว มมือเชิงยุทธศาสตร์ของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นกรอบในการดาเนินงานทั้ง 5 ด้าน (5 Ps) และส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ช่วยลดปัญหาการค้ามนุษย์
โดยการแก้ไขที่ระบบ ความร่วมมือเหล่านี้ เป็นทั้งเวทีสาหรับหารือ และเป็นกรอบในการดาเนินงานเพื่อแก้ปัญหา
การค้ามนุษย์และปัญหาที่เกี่ยวข้องที่ต้นตอของปัญหา ความร่วมมือหลัก ๆ ประกอบด้วย 1) ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 2) ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของการอพยพทางทะเลที่ผิดกฎหมาย
3) ความร่วมมือภายใต้กระบวนการบาหลี และ 4) ความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน
1. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม (Public-Private-Civil Society Partnership – PPCP)
สถานการณ์ด้านการค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ประเทศไทยต้องค้นหาและใช้แนวทางแบบบูรณา
การเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและองค์กรต่าง ๆ จึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งในการสร้างเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการรับมือกับความซับซ้อนของปัญหาค้ามนุษย์ ในปี
2558 การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมมีดังต่อไปนี้
1.1 ให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมง (มาตรการ TFFA)
เนื่องจากหลายกรณี นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ค้ามนุษย์และใช้แรงงาน
บังคับในภาคประมง ภาคธุรกิจจึงมีความรับผิดชอบที่ จะต้องช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ในปี 2558 กระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้ประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการและบริษัทในอุตสาหกรรมประมงและการแปรรูป
สัตว์น้าอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวให้มีความรับผิดชอบต่อ
ปัญหามากขึ้น รวมทั้งจัดทามาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหาค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ
ผลที่เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือครั้งนี้ตัวอย่างหนึ่งคือ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง (TFFA) และ
บริ ษัท ไทยยู เนี่ ย นโฟรซเซ่น ฟู้ด (Thai Union Plc.) ได้ประกาศความริเริ่มใหม่ที่จะมี ผ ลบังคับใช้ห ลั งจากวันที่
31 ธันวาคม 2558 กล่าวคือนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งและบริษัทไทยยูเนี่ยน จะนา
สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้า (ล้ง) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน เพื่อสามารถดูแลให้มั่นใจว่าจะเกิดความ
โปร่งใสตลอดสายการผลิตของตน การดาเนินงานตามมาตรการนี้ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง สามารถมั่นใจได้ว่า
สายการผลิตของผู้ประกอบการแปรรูปกุ้งเบื้องต้นจะปลอดจากการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาด
การควบคุม (IUU fishing) การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ สมาชิกของสมาคมที่ไม่ปฏิบัติตาม
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และยังคงจ้างเหมาสถานประกอบการแปรกุ้งเบื้องต้นจากภายนอก จะถูกตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกสมาคมและหมด
โอกาสในการส่งผลิตภัณฑ์กุ้งออกนอกประเทศ62 บริษัทไทยยูเนี่ยนก็ดาเนินการด้วยแนวทางเดียวกัน
นอกจากนี้สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งและบริษัทไทยยูเนี่ยน ยังทางานเป็นภาคีร่วมกับกระทรวงแรงงาน
และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) องค์การพัฒนาเอกชนในพื้นที่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในระดับ
สากล เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมในการชดเชยให้แก่เจ้าของสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้าเบื้องต้นเหล่านี้
รวมทั้งลูกจ้างทั้งชาวไทยและต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว
1.2 คณะทางานความร่ วมมือภาครัฐเอกชนและประชาสั งคม (Public-Private-Civil Society Partnership Working
Group: PPCP-WG)
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ส่งเสริมสิทธิแรงงาน ยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกันใน
เรื่องของความสมดุลระหว่างการจ้างงานและการให้สวัสดิการแรงงาน ซึ่งทางออกที่ยั่งยืนสาหรับการหาจุดสมดุลนี้
จะต้องมาจากการหารือร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปได้ยากเนื่องจากแต่ละฝ่ายขาดความไว้วางใจและยังไม่มีตัวกลาง
ที่ดี อย่างไรก็ตามการมีเวทีหารือร่วมกันในเรื่องดังกล่าวมีความสาคัญต่อการส่งเสริ มสิทธิด้านแรงงานและการ
คุ้มครองแรงงาน ความยั่งยืนของภาคธุรกิจ และยังมีความสาคัญต่อการป้องกันและการควบคุมดูแลปัญหาการค้า
มนุษย์และการใช้แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมบางประเภทอีกด้วย
กระทรวงการต่างประเทศมี ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเสริมการหารือร่วมกันในรูปแบบไตรภาคี
และสร้างความไว้วางใจระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในงานการต่อต้านการค้ามนุษย์และการใช้แรงงาน
บังคับ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการแห่งชาติ
ด้านการประชาสัมพันธ์และกิจการทางกฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการนโยบายด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และ
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU fishing) เป็นประธานในการประชุมร่วม
ระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน 12 หน่วยงานและองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศ 7 องค์กร วัตถุประสงค์ของการ
ประชุมนี้คือ 1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมได้ร่วมกันทบทวนความก้าวหน้า และ
ความท้าทายในการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU fishing) และ
การค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย 2) เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและ
ความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาทของแต่ละภาคส่วน และ 3) เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมและความร่วมมือในการแก้ไข
อุปสรรคและข้อขัดข้องที่มีอยู่ และบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์รวมทั้งปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน มีดังต่อไปนี้
 จัดตั้งคณะทางานชื่อว่าคณะทางานความร่วมมือภาครัฐ -เอกชน-ประชาสังคม พีพีซีพี เพื่อให้ภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสั งคมทางานในรูปแบบที่ประสานความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาด้านแรงงานใน
อุตสาหกรรมประมง การค้าหญิงและเด็ก รวมถึงการคุ้มครองและสวัสดิการผู้เสียหาย มีการแต่งตั้งผู้ประสานงาน

62

ตามมาตรา 5 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง การส่งออกไปนอกและการนาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530 บริษัทที่มี
ความประสงค์จะส่งออกกุ้งและปลาหมึกแช่แข็งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป จะต้องเป็นสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
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กลางจากผู้เข้าร่วมในแต่ละภาคส่วน เพื่อรับผิดชอบในการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จาเป็น รวมถึง
ความคืบหน้าของการดาเนินงานของแต่ละภาคส่วนต่อไป
 มูลนิธิศูนย์ผู้อภิบาลทางทะเล63เสนอแนะให้มีการจัดตั้งศูนย์แรกรับที่ดาเนินงานโดยสะพานปลา ซึ่งจะ
ให้บริการแก่คนงาน ในด้านข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการทางานและสิทธิตามกฎหมายขั้น พื้นฐาน ให้คนงานเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น และเป็นพื้นที่ให้คนงานสามารถสะท้อนปัญหาของตน และเจรจากับนายจ้างเกี่ยวกับ
ปัญหาด้านการจ้างงานและปัญหาแรงงานที่เกี่ ยวข้อง ศูนย์แรกรับนี้มีต้นแบบอยู่แล้ วในจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น
ผลลัพธ์จากความร่วมมือระหว่างศูนย์ผู้อภิบาลทางทะเล บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และองค์การสะพานปลา
สงขลาภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
 หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องทุกหน่ ว ย อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอแนะของการประชุมครั้งนี้ ผู้ แทนทุก
หน่วยงานและองค์กรให้การสนับสนุนแนวคิดในการจัดตั้งคณะทางาน PPCP และการพัฒนาศูนย์แรกรับเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายต่อไป
เพื่ อ เป็ น การแก้ ปั ญ หาการท าประมงผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ ก ารควบคุ ม (IUU) และ
การค้ามนุษย์ในภาคประมงและอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ศูนย์บัญชาการแก้ไข
ปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานจานวน 36 หน่วยงาน
ประกอบด้วยหน่วยงานรัฐบาล 12 แห่ง (เช่น กรมเจ้าท่าและกรมประมง) ผู้ประกอบการด้านอาหารทะเล (เช่น
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA) และองค์กรพัฒนาเอกชน 3 หน่วยงาน ได้แก่
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันในการดาเนินธุรกรรมให้ถูกต้องตามพระราชกาหนดการประมงพ.ศ. 2558 และร่วมมือกันต่อต้านการทา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และการค้ามนุษย์ในภาคประมงและอุตสาหกรรม
ผลิตอาหารทะเล
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้หลักประกันว่ามีห่วงโซ่การผลิตที่สะอาด ไม่ซื้อวัตถุดิบสัตว์น้าที่มาจากการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุ ม (IUU) และไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานจากการค้ามนุษย์
หรือการแสวงหาประโยชน์แรงงาน ประธานคณะกรรมการร่วมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมไทย
สมาคมธนาคารไทยร่ ว มกั บ สมาพั น ธ์ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ประมงไทย (Thai Fishery Producers Coalition : TFPC)
ซึ่งประกอบด้วยสมาคม 8 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้ผลิต
อาหารสาเร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมการ
ประมงนอกน่านน้าไทย และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์ในวันเดียวกันว่า ภาคธุรกิจ
มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และการค้ามนุษย์ในภาคประมงและอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลโดยเร็วที่สุด
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มูลนิธิศูนย์ผู้อภิบาลทางทะเล (Stella Maris Foundation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทางานในประเด็นผู้อพยพชาวโรฮีนจาและเรื่องแรงงานบังคับ
ในอุตสาหกรรมประมง รัฐบาลไทยประสานความร่วมมือกับมูลนิธอิ ย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี 2556 – 2558 มูลนิธิศูนย์ผอู้ ภิบาลทางทะเลทางานต่อต้าน
การค้ามนุษย์อย่างใกล้ชิด โดยร่วมมือกับเครือข่ายคาธอลิคต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย (Catholic Network Against Trafficking Thailand –
CNATT) และ Talitha Kum ได้จัดการอบรมให้กับแรงงานต่างด้าวจานวนมากกว่า 35,000 คน รวมทั้งแรงงานประมงทั่วประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้
แรงงานเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ มีแรงงานต่างด้าวจานวน 2,967 คนได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการคุ้มครองของมูลนิธิ และแรงงานต่าง
ด้าวรวมทั้งลูกเรือประมง 466 คน ได้รับความช่วยเหลือในด้านกระบวนการดาเนินคดี
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2. ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาการอพยพทางทะเลที่ผิดกฎหมาย
ประเทศไทยมีสถานะเป็นประเทศทางผ่านของเส้นทางการอพยพในมหาสมุทรอินเดีย รัฐบาลไทยจึงเป็น
ผู้นาในการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศที่ได้รับผลกระทบและประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการแก้ปัญหาการ
อพยพทางทะเลที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และยั่งยืนยิ่งขึ้น บทบาทของประเทศไทย
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจสรุปได้ดังต่อไปนี้
ประการแรก ประเทศไทยได้ริเริ่มและเป็นเจ้าภาพการประชุมพิเศษเรื่องการอพยพอย่างผิดกฎหมายใน
มหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (29 พฤษภาคมและ 3 ถึง 4 ธันวาคม 2558) การประชุมดังกล่าวนับว่า
เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดย มีผู้แทนจากรัฐบาลของประเทศที่ได้รับผลกระทบและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์การระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องได้แก่ UNHCR IOM UNODC และ ASEAN ร่วมหารือกันอย่างเปิดเผยถึงมาตรการที่ครอบคลุม
ในการแก้ปัญหาระดับภูมิภาคปัญหานี้ ตั้งแต่จากต้นตอของปัญหาที่ประเทศต้นทาง จนถึงการลักลอบขนผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานเข้าเมืองและเครือข่ายค้ามนุษย์ที่ประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง การประชุมทั้ง
สองครั้งยังส่งผลให้เกิดนโยบายที่เข้มแข็ง และมีการยอมรับที่จะแก้ไขปัญหา ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้ง
แรกในเดือนพฤษภาคม 2558 คือ มาตรการที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
รวมถึงการทลายเครือข่ายลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองและค้ามนุษย์ ส่งผลให้จานวนผู้อพยพเข้าเมืองผิด
กฎหมายในภูมิภาคในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งได้รับการชมเชยจาก UNHCR
และสื่อมวลชนเช่นรอยเตอร์ตีพิมพ์ความก้าวหน้าเรื่องนี้
ในการประชุม ครั้งที่ 2 ประเด็นที่ได้รับ ความสาคัญอย่างมาก คือการป้องกันในประเทศต้นทาง สาหรับ
งานด้านการป้องกัน ประเทศไทยจัดทาสื่อรณรงค์มัลติมีเดียระดับภูมิภาค เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกั บความ
เสี่ยงและอันตรายของการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยที่ประเทศไทยได้ของบประมาณ ในการดาเนินการ
เป็นจานวน 1004000 เหรียญสหรัฐ ฯ โครงการรณรงค์นี้ยัง เป็นการส่งสัญญาณไปถึงเครือข่ายอาชญากรรมใน
ภูมิภาค ถึงความจริงจังของประเทศไทยในการขจัดขบวนการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและการค้ามนุษย์ ประเด็น
สาคัญอีกประการหนึ่ง ในการประชุมครั้ งที่ 2 นี้ รวมถึงการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสั งคม โดยความ
ช่วยเหลือด้านการพัฒนาเพื่อลดปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้อพยพเดินทางออกจากบ้านเกิด
ระหว่างการประชุมพหุภาคีทั้งสองครั้งตามที่กล่าวถึ งไว้ข้างต้น ประเทศไทยได้จัดการหารือในการประชุม
กลุ่มย่อยระหว่างประเทศที่ได้รับผลกระทบทั้ง 5 ประเทศได้แก่ ไทย บังคลาเทศ เมียนมา อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
โดยให้ความสาคัญกับการแสวงหามาตรการที่เป็นรูปธรรม ที่ทั้ง 5 ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด สามารถ
ดาเนินการแก้ปัญหาร่วมกันได้ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประเทศไทยจะจัดการประชุมระหว่า ง 5 ประเทศเรื่อง
การอพยพที่ผิดกฎหมายในมหาสมุทรอินเดียอีกครั้ง เพื่อหารือเรื่องร่างวาระสาหรับปฏิบัติการ ที่จะครอบคลุมถึง
แนวทางในการปฏิบัติการซึ่งทั้ง 5 ประเทศสามารถเริ่มต้นดาเนินการได้ทันที คาดว่า ที่ประชุมจะสามารถจัดตั้ง
กลไกที่เ หมาะสมส าหรั บ การติ ดตามการดาเนิน งานดัง กล่ า วด้ ว ย ที่ป ระชุ มยั ง มี ภ าคี ระดั บสากลซึ่ง มีบทบาท
สนับสนุนรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วย

3. กระบวนการบาหลี
ประเทศไทยเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งประเทศหนึ่งของกระบวนการบาหลีว่า ด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่น
ฐาน การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และมีบทบาทนามาอย่างต่อเนื่อง
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โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในประเด็ น เรื่ องการค้ า มนุ ษ ย์ นับ ตั้ ง แต่ ปี 2552 เป็ นต้ น มา ประเทศไทยรั บ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู้
ประสานงานกิจกรรมภายใต้กระบวนการบาหลีในการตอบสนองด้านนโยบายและการบังคับใช้กฎหมาย และมีส่วน
ร่วมอย่างแข็งขันในกิจกรรมต่างๆ ของคณะทางานกระบวนการบาหลีเรื่องการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งเป็นประธานร่วมคณะกรรมการร่าง “Bali Process Policy Guides on Criminalizing
Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี 2557
ในปี 2558 ประเทศไทยได้จัดเวทีและการประชุมและสัมมนาหลายครั้งในเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์
เช่น การสัมมนากระบวนการบาหลีระดับภูมิภาคเรื่องการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แนวทาง
นโยบายกระบวนการบาหลี ในการคัดแยกและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และคณะทางานกระบวนการ
บาหลี เรื่องการค้ามนุษย์ ประเทศไทยยังเป็นเจ้าภาพร่วมกับรัฐ บาลอินโดนีเซียและออสเตรเลียในการจัด การ
ประชุ มระดั บ เจ้ า หน้ าที่ อาวุ โ สกลุ่ มเฉพาะกิจ ของกระบวนการบาหลี (Bali Process Ad Hoc Group Senior
Officials Meeting: AHG SOM) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2559 ในกรุงเทพฯ
บทบาทนาและความจริงจังของประเทศไทยในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมายและการ
จัดทามาตรฐานของวิธีการต่างๆ เพื่อเอาผิดอาชญากรรมค้ามนุษย์ การคัดแยกและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ แสดงให้เห็นความพยายามของประเทศไทยในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งในระดับชาติและ
ระดับภูมิภาค ในทางกลับกัน กระบวนการบาหลีและความร่วมมือในระดับสากลที่เกิดขึ้น ภายใต้กระบวนการนี้ก็
ช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
4. อนุสัญญาอาเซียนว่ าด้วยการต่ อต้ านการค้ามนุ ษย์ โดยเฉพาะหญิงและเด็ ก (ASEAN Convention against
Trafficking in Persons, Especially Women and Children - ACTIP)
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ผู้นาประเทศอาเซียนสั่งทั้ง 10 ประเทศได้ลงนาม รับรองอนุสัญญาว่าด้วย
การค้ ามนุ ษ ย์ แ ห่ ง อาเซี ย น (ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women and
Children - ACTIP) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 17 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย อนุสัญญา
ฉบับนี้แสดงให้เห็นความตั้งใจจริงของประเทศอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และ
คุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ กาหนดกรอบกฎหมายในระดับภูมิภาคที่
สอดคล้องกับเครื่องมือทางด้านกฎหมายในระดับสากลรวม ถึง อนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัด ตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาฯ เพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้า
มนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และแผนปฏิบัติการสหประชาชาติเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ เนื้อหาหลักของอนุสัญญาฯ
ฉบับนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างประเทศอาเซียนในการป้องกัน คุ้มครองผู้เสียหาย
และดาเนินคดีผู้กระทาผิดค้ามนุษย์ นอกจากนี้ เนื้อหาในอนุสัญญาฯ ยังมี ความก้าวหน้าไปกว่าพิธีสารต่อท้าย
อนุสัญญาฯ เพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ไปอีก 1 ขั้นคือ อนุสัญญา
อาเซียนมุ่งเน้น การแก้ปั ญหาที่ต้นตอของ การค้ามนุษย์ เช่น ความยากจน ปัจจัยเสี่ ยงและปัจจัยผลั กดันอื่นๆ
รวมทั้งเน้นกาหนดมาตรการเพื่อลดโอกาส ที่เหยื่อการค้ามนุษย์จะตกเป็นเหยื่อซ้า อนุสัญญาว่าด้วยการค้ามนุษย์
แห่งอาเซียน ยังกาหนดเงื่อนไขที่จะลงลงโทษผู้ค้ามนุษย์อย่างหนัก รวมถึงลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติมิชอบและมี
ส่วนร่วมในการค้ามนุษย์
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นอกจาก อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการค้ า มนุ ษ ย์ แ ห่ ง อาเซี ย นแล้ ว ยั ง มี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า น
การค้ า มนุ ษ ย์ แ ห่ ง อาเซี ย น (ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Person – APA) เพื่ อ แก้ ปั ญ หา
การค้ามนุษย์ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน การรับรองแผนปฏิบัติการดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ประเทศอาเซียนสามารถ
สร้ างความเข้มแข็งให้ กับ กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงการควบคุมด่านตรวจคนเข้าเมืองตาม
ชายแดนระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกัน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการดาเนินคดีกับผู้ก ระทาผิดใน กรณีที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ในปัจ จุ บัน หน่ ว ยงานของรั ฐบาลไทยที่เกี่ยวข้องกาลั งดาเนินงานตามแผนและนโยบายของอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้ามนุษย์แห่ง อาเซียน ตัวอย่างเช่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องด้าน
กระบวนการยุติธรรมในคดีค้า มนุษย์ ฯ ได้แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
โดยให้เพิ่มนิยามของการค้ามนุษย์ ให้รวมถึงการกระทาที่คล้ายทาส หรือการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะไม่ว่าจะโดยความ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการใช้อานาจโดยมิชอบหรือ แสวงหาประโยชน์จากสถานภาพที่เปราะบาง กฎหมาย
ดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี 2559
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ตารางเปรียบเทียบความก้าวหน้าที่สาคัญในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ก่อนปี 2558 และระหว่างปี 2558
ความก้าวหน้า

ก่อนปี 2558

ระหว่างปี 2558

1. ความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและกฎหมาย
1.1 งบประมาณสาหรับ
การต่อต้านการค้ามนุษย์

 1,529,680,000 บาท
(42,491,111 เหรียญสหรัฐฯ)
ในปีงบประมาณ 2558 (1
ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน
2558)

1.2 การประพฤติมิชอบ
และการมีส่วนร่วมของ
เจ้าหน้าที่กับขบวนการค้า
มนุษย์

 ในปี 2556 มีกรณีเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่จานวน 29 คนถูกลงโทษทั้งทางวินัย
มีส่วนร่วมกับการค้ามนุษย์ 1 และอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
กรณี และในปี 2557 มี 5 กรณี นอกจากนี้อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่จานวน
(อบจ.) ถูกลงโทษจาคุก 22 ปี 6 เดือนและถูกสั่งให้
7 คน
 เจ้าหน้าที่สามารถใช้อิทธิพล จ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการค้า
และตาแหน่งหน้าที่ทางราชการ มนุษย์ชาวโรฮีนจา
ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นที่
 สานักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาตรการทางการ
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้ บริหารเพื่อเข้มงวดกับการที่เจ้าหน้าที่ราชการเข้าไป
โดยง่าย
มีส่วนร่วมกับการค้ามนุษย์ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
17 ตุลาคม 2558
 ไม่เคยมีมาก่อน
 ดาเนินการแล้วโดยเชื่อมข้อมูลเกี่ยวกับคดีค้า
มนุษย์ตลอดทุกขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม

1.3 ระบบฐานข้อมูลด้าน
การค้ามนุษย์แบบบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน

 2,081,890,000 บาท (57,830,277 เหรียญ
สหรัฐฯ) ในปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 –
30 กันยายน 2559)
 นอกจากนี้ ศปมผ. (พร้อมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจานวน
508,400,000 บาท (14,122,222 เหรียญสหรัฐฯ)
เพื่อแก้ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และการค้ามนุษย์
ในภาคประมงและอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล
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 พระราชบัญญัติการประมง  พระราชกาหนดการประมงพ.ศ. 2558 ซึ่งมีผล
บังคับใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ไม่เพียงแต่
ฉบับที่แล้วไม่ได้กล่าวถึงการ
กล่าวถึงปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาด
แก้ปัญหาการทาประมงผิด
การรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) เท่านั้น
กฎหมาย ขาดการรายงาน และ
แต่ยงั มีเป้าหมายเพื่อขจัดแรงงานบังคับทุก
ไร้การควบคุม (IUU) และ
รูปแบบและปรับปรุงสวัสดิการและสภาพการ
การค้ามนุษย์ในภาคประมง
ทางานของคนงานในเรือประมงทั้งบนฝั่งและใน
ทะเล
1.5 พระราชบัญญัติป้องกัน  ขาดคานิยามตามกฎหมาย  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
และปราบปรามการค้า
ที่สาคัญ บทลงโทษเบา และ มนุษย์พ.ศ. 2558 และกฎระเบียบอื่น ๆ สาหรับ
มนุษย์ พ.ศ. 2558 (ฉบับ
ไม่ให้อานาจเจ้าหน้าที่ในการ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ให้อานาจเจ้าหน้าที่
แก้ไขปรับปรุงใหม่)
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
ในการปิดสถานประกอบการในทันที หรือสั่งให้หยุด
ดาเนินการเป็นการชั่วคราว หรือยึดใบอนุญาตสถาน
ประกอบการหากมีหลักฐานว่ามีการค้ามนุษย์ มีการ
เพิ่มบทลงโทษให้สูงขึ้นจากจาคุก 4 - 10 ปีเป็น 8 20 ปีและค่าปรับเพิ่มขึ้นจาก 80,000 - 200,000
บาทเป็นไม่เกิน 400,000 บาท ในกรณีที่การค้า
มนุษย์ก่อให้เกิดการตายของผู้เสียหาย ผู้กระทาผิด
จะต้องโทษจาคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต
 คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ด้านกระบวนการยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อ
กาหนดคานิยามทางกฎหมายให้มีความชัดเจนมาก
ขึ้น รวมถึง การแสวงหาประโยชน์ แรงงานขัดหนี้
แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก และ/หรือ
สภาพแวดล้อมการทางานที่เป็นอันตราย
 คณะกรรมการเฉพาะกิจยังอยู่ระหว่างร่าง
บทบัญญัติใหม่ เพื่อกาหนดให้การใช้แรงงานเด็กอายุ
ต่ากว่า 15 ปีในงานอันตรายหรือในสภาพการทางาน
ที่เลวร้ายและอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ
ของเด็ก ซึ่งรวมถึงการทางานทุกประเภทใน
1.4 พระราชกาหนดการ
ประมงพ.ศ. 2558
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เรือประมงและในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้า
เป็นการค้ามนุษย์รูปแบบหนึ่ง
1.6 พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีค้ามนุษย์

 ไม่เคยมีมาก่อน

 ร่างพระราชบัญญัติได้รับการเห็นชอบใน
หลักการโดยคณะรัฐมนตรีและจะเข้าสู่การพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 2559
 พ.ร.บ. ฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อเร่งรัดให้
กระบวนการยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์ดาเนินไปอย่าง
รวดเร็ว และเพิ่มจานวนคดีที่พิพากษาเสร็จสิ้นอย่าง
โปร่งใสภายในเวลาอันสั้น รวมทั้งเพิ่มมาตรการ
คุ้มครองผู้เสียหายและพยานในระหว่างให้การในชั้น
ศาล กฎหมายฉบับนี้ยังป้องกันการหลบหนีประกัน
ของผู้ต้องหาด้วย

1.7 มีการให้ค่าตอบแทน
เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่
ประชาชนผู้แจ้งเหตุกรณี
การค้ามนุษย์และ/หรือให้
หลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งจะ
นาไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาที่
หนีประกัน
1.8 แก้ไขประมวลกฎหมาย
อาญาว่าด้วยการ
ครอบครองสื่อลามก
อนาจารเด็ก

 ไม่เคยมีมาก่อน

 ค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจมาจากกองทุนเพื่อ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยจะ
สามารถใช้ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

 ขาดบทลงโทษที่ชัดเจน
และขาดคานิยามที่ชัดเจนว่า
ด้วยสื่อลามกเด็กในประมวล
กฎหมายอาญา ทาให้ผู้กระทา
ผิด สามารถหาประโยชน์จาก
ช่องว่างในกฎหมายในการล่วง
ละเมิดเหยื่อที่เป็นเด็กใน
ประเทศไทย
1.9 ผ่านพระราชบัญญัติ
 กฎหมายฉบับเดิมขาด
ป้องกันและปราบปรามการ เครื่องมือทางกฎหมายทีม่ ี
ฟอกเงินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพที่จะช่วยให้

 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญาฉบับที่ 24 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม
2558 ซึ่งช่วยเพิ่มการคุ้มครองเด็กอายุต่ากว่า 18 ป
 ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมามีการ
ดาเนินคดีเกี่ยวกับสื่อลามกเด็กจานวน 2 คดีภายใต้
พระราชบัญญัติฉบับนี้
 พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขใหม่ เพิ่มเครื่องมือทาง
กฎหมายเพื่อให้สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) ใช้มาตรการทางอาญาและ
กระบวนการทางแพ่ง ในการยึดทรัพย์สินของบุคคล
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ประสิทธิภาพของการ
ดาเนินคดีค้ามนุษย์

สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
บังคับใช้กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในการ
เอาผิดกับผู้ค้ามนุษย์

ใดที่ได้รับครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่
ได้มาจากการทาความผิดมูลฐานของการฟอกเงิน
ภายใต้กฎหมายฉบับนี้
 เป็นแหล่งข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับความเชื่อมโยง
ของเครือข่ายอาชญากรรม ซึ่งจะนาไปสู่การบังคับใช้
กฎหมายในการรวบรวมข่าวกรอง และเป็นเครื่องมือ
ที่ทรงพลังสาหรับรัฐบาล ในการขัดขวางปฏิบัติการ
ทางการเงินของเครือข่ายค้ามนุษย์

2. การดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย
2.1 ใช้แนวทางการข่าว
กรองนาการปราบปราม
และประสานความร่วมมือ
ให้มากขึ้นเพื่อปราบปราม
การค้ามนุษย์

 หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายพยายามประสานงาน
กับองค์กรชุมชน องค์กรประชา
สังคม และหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายในประเทศอื่นเพื่อ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ แต่งาน
ส่วนใหญ่ยังอยู่กับตารวจ

 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพิ่มพูนความร่วมมือ
ระหว่างกัน และกับองค์กรประชาสังคมมากยิ่งขึ้น(ทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศไทย) เพื่อรวบรวมข่าว
กรองสาหรับนามาใช้เป็นแนวทางในปฏิบัติการเพื่อ
ปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์และ “ตัวการใหญ่”
 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังทางานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดกับสานักงานปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อสืบสวนคดีทั้งทางอาญาและการเงิน
 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประสานความ
ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในประเทศอื่น ๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรอง เพื่อให้ได้
หลักฐานที่สามารถเอาผิดผู้กระทาผิดได้
 หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมหันมาใช้
แนวทางการดาเนินคดีที่ให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง
เพื่อเร่งรัดการดาเนินคดีค้ามนุษย์
 ผลที่เกิดขึ้นคือ ประเทศไทยได้ทาการสืบสวนคดี
ค้ามนุษย์จานวน 317 คดี จับกุมผู้ต้องหา 547 คน
และช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ได้ 720 คน (เมื่อ
เปรียบเทียบกับจานวน 280 คน 412 คน และ 595
คน ในปี 2557 นับว่าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด)
 ตัวอย่างหนึ่ง คือ ในคดีค้ามนุษย์ที่หัวไทร มีการ
อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไว้ตั้งแต่เริ่มต้นการ
ดาเนินคดี รวมถึงบัญชีธนาคารจานวน 163 บัญชี
รวมเป็นเงิน 68 ล้านบาท (1,872,247 เหรียญ
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2.2 จัดตั้งแผนกคดีการค้า
มนุษย์ในศาลอาญาใน
กรุงเทพมหานคร

สหรัฐฯ) บ้าน สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ดิน และ
ยานพาหนะ จานวนทั้งสิ้น 11 รายการมูลค่า 150
ล้านบาท (4,131,609 เหรียญสหรัฐฯ) ส่วนการยึด
ทรัพย์ในคดีปาดังเบซาร์ มีทรัพย์สินถูกยึดทั้งหมด
303 รายการ ซึ่งได้แก่ บัญชีธนาคาร ที่ดิน บ้าน เรือ
รถยนต์ และธุรกิจ รวมมูลค่าราว 210 ล้านบาท
(5,785,049 เหรียญสหรัฐฯ)
 ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นคดี  แผนกคดีการค้ามนุษย์ในศาลอาญาใน
ทุกคดีไม่ว่าจะเป็นคดีค้ามนุษย์ กรุงเทพมหานคร เริ่มดาเนินการในวันที่ 10 สิงหาคม
หรือไม่จะต้องดาเนินคดีไปใน 2558
แนวทางเดียวกัน
 เนื่องจากศาลเห็นความสาคัญของการมี
หน่วยงานที่มีผู้พิพากษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านคดี
ค้ามนุษย์ เพื่อเร่งรัดการดาเนินคดีให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ลดภาระและลด
ระยะเวลาของผู้เสียหาย(และพยาน)
 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2558
แผนกคดีค้ามนุษย์ภายใต้ศาลอาญา ได้รับทาคดีค้า
มนุษย์จานวน 22 คดี รวมถึงคดีหัวไทร – ปาดังเบ
ซาร์ ซึ่งมีการพิพากษาลงโทษแล้ว 1 คดี
 ประธานศาลฎีกาได้โอนคดีปาดังเบซาร์จากศาล
นาทวีมายังแผนกคดีค้ามนุษย์ภายใต้ศาลอาญาใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาที่มี
อิทธิพลสามารถแทรกแซงการดาเนินคดีในพื้นที่
ภาคใต้ และเพื่อเร่งรัดให้การพิพากษาคดีในชั้นศาล
เร็วขึ้น เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ในเรื่องค้ามนุษย์
 ศาลจะดาเนินการพิจารณาคดีปาดังเบซาร์ต่อไป
อย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม 2559
(โดยมีการพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม
2558 และมกราคม 2559) มีการเตรียมห้อง
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สืบพยานพิเศษ เพื่อช่วยให้ผู้เสียหายไม่จาเป็นต้อง
เผชิญหน้ากับผู้ต้องหา นอกจากนี้ยังมีบริการล่าม
เตรียมไว้ให้ผู้เสียหายและพยาน ในกรณีที่จาเป็นต้อง
ใช้
 ในปี 2547 สานักงาน
อัยการสูงสุดได้จัดตั้งศูนย์
ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้สานักงาน
ต่างประเทศ เพื่อดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ แต่
ศูนย์ดังกล่าวมีบุคลากรและ
งบประมาณจากัด

 สานักงานอัยการสูงสุดเห็นความสาคัญของการมี
หน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อทางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น รวมถึง สานักงานตารวจแห่งชาติ กรม
สืบสวนคดีพิเศษ และศาลจึง ได้จัดตั้งกรมต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ซึ่งเริ่มดาเนินงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2558
 หลังจากที่ได้เริ่มดาเนินการ กรมได้ทาคดีและสั่ง
ฟ้องคดีค้ามนุษย์จานวน 15 คดีที่รับมาจากเจ้าหน้าที่
ตารวจ

3.1 การปฏิรูปกระบวนการ
คัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ รวมถึงการ
ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เพื่อ
คัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ที่มี
รายละเอียดมากขึ้น

 แบบสัมภาษณ์เบื้อง
ต้นฉบับเดิมมีจานวนคาถามไม่
มากพอที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ให้
สามารถตัดสินใจว่าผู้ถูก
สัมภาษณ์เป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์หรือไม่ ดังนั้น
ข้อมูลที่มีความสาคัญจึงไม่
ปรากฏในแบบสัมภาษณ์

 มีการเพิ่มคาถามเข้าไปในแบบสัมภาษณ์เพื่อ
ช่วยให้การสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลที่จาเป็น และ
ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตัดสินได้อย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องว่าผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นผู้เสียหายหรือไม่ มีการ
ชี้แจงคานิยามตามกฎหมายไว้อย่างชัดเจน
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลในการตัดสินใจของ
ตน และมีส่วนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมข้อเสนอแนะใน
ด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ถูกสัมภาษณ์ตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.2 เพิ่มโอกาสในการจ้าง
งานและการหารายได้
สาหรับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ที่ไม่มีสัญชาติ

 มุ่งเน้นไปที่การให้บริการ  ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอาชีพให้มีคุณภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการขั้น มากขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มโอกาส
พื้นฐาน มีบริการฝึกอาชีพ ให้ ในการสร้างรายได้ภายในสถานคุ้มครองให้แก่ผู้ที่
ไม่สามารถออกไปทางานข้างนอกได้ด้วยเหตุผล

2.3 จัดตั้งกรมต่อต้าน
การค้ามนุษย์ภายใต้
สานักงานอัยการสูงสุด

3. การคุ้มครอง
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ไทยระหว่างที่พานักอยู่ใน
สถานคุ้มครอง

โอกาสด้านการจ้างงานและหา ด้านความปลอดภัย และปรับปรุงช่องทางเพื่อขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้เสียหาย
รายได้เป็นบางส่วน

3.3 เปิดโอกาสให้ผู้เสียหาย  ตามปกติ ผู้เสียหายเหล่านี้
ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ให้
จะถูกส่งกลับภูมิลาเนาที่
ความร่วมมือในการ
ประเทศต้นทาง
ดาเนินคดีที่มีความประสงค์
จะพานักและทางานอยู่ใน
ประเทศไทย สามารถทาได้
อย่างถูกกฎหมาย

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงแรงงาน เพื่อศึกษาหาช่องทางที่จะ
อนุญาตให้ผู้เสียหายซึ่งให้ความร่วมมือในการเป็น
พยานและให้หลักฐานในการดาเนินคดีในชั้นศาล
สามารถอาศัยและทางานอยู่ในประเทศไทยชั่วคราว
โดยมีระยะเวลาที่ยาวขึ้น (เดิม 6 เดือน ปัจจุบันอาจ
เพิ่มขึ้นเป็น 1 - 2 ปี) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จะนาข้อเสนอนี้เข้าสู่
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม
2559

4. การป้องกัน
4.1 4.1 การปฏิรูประบบการจด  ที่ผ่านมา อุปสรรคอยู่ที่
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว (ใน ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนที่
ภาพรวม)
ค่อนข้างสูงซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทาให้แรงงานต่างด้าวเลือกที่
จะไม่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย
 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้านในการ
ป้องกันการอพยพแรงงานต่าง
ด้าวที่ผิดกฎหมายยังมีไม่
เพียงพอ

 ปรับปรุงให้กระบวนการจดทะเบียนมีการมี
ค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ใช้เวลาน้อยลงและมีความ
สะดวกมากขึ้นสาหรับแรงงานต่างด้าวที่มาจด
ทะเบียน
 มีการจัดทาบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่มี
ประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อเพิ่มจานวนแรงงานต่าง
ด้าวที่เดินทางมาทางานในประเทศไทยผ่าน
ช่องทาง MOU เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่คนเข้า
เมืองผิดกฎหมายจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
แผนการในอนาคตคือจะรับคนงานต่างด้าวทั้งหมด
ผ่าน MOU อยู่เพื่อขยายการคุ้มครองคนกลุ่มนี้ให้
ได้มากที่สุด และทาให้นายหน้าค้าแรงงานที่ผิด
กฎหมายไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยมากที่จะมี
บทบาทในการจัดหาแรงงานข้ามชาติตามชายแดน
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4.2 การปฏิรูประบบการจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าว (ใน
ภาคประมง)

 เนื่องจากจานวนแรงงาน
ต่างด้าวในภาคประมงมีไม่
เพียงพอต่อความต้องการที่
เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจ จึงส่งผล
ให้มีการใช้แรงงานข้ามชาติผิด
กฎหมาย รวมทั้งแรงงานบังคับ
การค้ามนุษย์ และการใช้
แรงงานเด็กในภาคประมงและ
ในสถานประกอบการแปรรูป
สัตว์น้าเป็นจานวนมาก
 แรงงานในภาคประมงที่
ไม่ได้จดทะเบียนและไม่มี
เอกสารประจาตัวที่ทางานใน
ทะเลและบนฝั่ง มีความ
เปราะบางต่อการถูกแสวงหา
ประโยชน์จากนายจ้างและ
ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้
กฎหมายคุ้มครองแรงงานและ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 ทางานร่วมกับรัฐบาลในต่างประเทศอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อจัดหาแรงงานภาคประมงผ่าน
กระบวนการ MOU และแก้ปัญหาการขาดแคลน
แรงงานในอุตสาหกรรมประมงโดยอนุญาตให้
แรงงานในเรือประมงและในสถานประกอบการ
แปรรูปสัตว์น้าสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้อย่าง
อิสระ เพื่อเพิ่มอานาจต่อรองของแรงงาน
 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึง 10
มกราคม 2559 มีแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตว์น้าจานวน 1,412 คน และแรงงานต่าง
ด้าวในเรือประมงจานวน 1,341 คนที่ใช้สิทธิ์นี้
เปลี่ยนนายจ้าง
 แรงงานต่างด้าวที่ทางานในเรือประมงถูกจ้าง
โดยผ่าน MOU ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล
ประเทศต้นทางมีจานวนมากขึ้น มีการขยาย
ระยะเวลาการจดทะเบียนสาหรับแรงงานต่างด้าว
ที่ไม่มีเอกสารที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่าง
ด้าวแบบเบ็ดเสร็จ มติครม. ลงวันที่ 3 มีนาคม
2558 อนุมัติให้เปิดจดทะเบียนสาหรับแรงงานที่ไม่
มีเอกสารในภาคอุตสาหกรรมประมงจากเมียนมา
ลาว และกัมพูชาปีละ 2 ครั้ง (ในปี 2558 และ
2559)

4.3 เพิ่มจานวนพนักงาน
ตรวจแรงงานเมื่อ
เปรียบเทียบกับจานวนสถาน
ประกอบการในประเทศไทยที่
ได้รับการตรวจเป็นประจาทุก
ปี

 เดิมทีมีจานวนพนักงาน
ตรวจแรงงานไม่เพียงพอที่จะ
ทาการตรวจแรงงานอย่าง
ละเอียดและครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ทั้งในประเด็นที่
เกี่ยวกับนายจ้างและสภาพการ

 มีการเพิ่มจานวนพนักงานตรวจแรงงานอย่างมี
นัยสาคัญเพื่อตรวจแรงงานไทยและนายจ้าง กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เพิ่มจานวน
พนักงานตรวจแรงงานทั้งหมดเป็น 1,145 คน
รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการ มอบหมาย
มาจากหน่วยงานอื่น ส่วนกรมการจัดหางาน เพิ่ม
จานวนพนักงานตรวจแรงงานเป็น 724 คน ซึ่งเป็น
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ทางานของลูกจ้าง โดยมี
พนักงานตรวจแรงงานจานวน
599 คนภายใต้กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

เจ้าหน้าที่จากภายในกรมและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอื่นๆ นอกจากนี้
คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติการเพิ่มพนักงานตรวจ
แรงงาน 286 คนภายใต้กระทรวงแรงงาน

4.4 จัดทามาตรการด้านการ
ป้องกันเพื่อแก้ปัญหาการใช้
แรงงานเด็ก

 ขาดคานิยามตามกฎหมายที่  คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านกระบวนการยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์อยู่
ระหว่างการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทา
หลายฉบับ
คานิยามให้ชัดเจนและตรงกัน คาดว่าจะผ่านการ
พิจารณาของสนช. ภายในปี 2559
 กระทรวงแรงงานร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ
กาลังจัดทาการสารวจระดับชาติเรื่องแรงงานเด็ก
 กระทรวงแรงงานกาลังจัดทาการสารวจเรื่อง
การใช้แรงงานเด็กในโรงงานอ้อย/น้าตาลทั่ว
ประเทศ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าไม่มีโรงงานอ้อย/
น้าตาลใช้แรงงานเด็ก

4.5 เพิ่มมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการใช้
แรงงานเด็กในอุตสาหกรรม
ประมงและการแปรรูปสัตว์
น้า

 ขาดการตรวจแรงงานที่
ครอบคลุม และขาดกลไกทาง
กฎหมาย รวมถึงการบังคับใช้
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ปราบปรามการใช้แรงงานเด็ก
ในอุตสาหกรรมประมงและการ
แปรรูปสัตว์น้า

 มีการตรวจแรงงานที่เข้มงวดขึ้นภายใต้การนา
ของศปมผ. มีศูนย์ตรวจเรือเข้าออก (PortIn/Port-Out centers) กระจายอยู่ทั่วประเทศ มี
การตรวจเรือประมงทั้งในน่านน้าไทย นอกน่านน้า
ไทย และมีการตรวจสถานประกอบการแปรรูป
สัตว์น้าร่วมทั้งล้งกุ้ง
 กฎกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการห้ามใช้
แรงงานเด็กอายุต่ากว่า 18 ปีในธุรกิจประมงและ
อาหารทะเลอย่างเด็ดขาด มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18
มกราคม 2559

4.6 มีหลักสูตรการอบรม
 เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย  กระทรวงพม. กระทรวงแรงงาน สานักงาน
ระดับชาติ เพื่อเสริมสร้าง
ในทะเลยังขาดศักยภาพและ ตรวจแห่งชาติ ร่วมกับ ILO ได้จัดทาหลักสูตรการ
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศ
ฝึกอบรมระดับชาติเรื่อง “การป้องกันปราบปราม
ปมผ. และเจ้าหน้าที่บังคับใช้ อานาจหน้าที่ในการตรวจ
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กฎหมายจากหน่วยงานที่
ดูแลพื้นที่ในทะเล ด้าน
ประมง และด้านแรงงาน ให้
มีความรู้ความเข้าใจประเด็น
เรื่องการค้ามนุษย์ และมี
อานาจหน้าที่ในฐานะ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แรงงาน และบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อเอาผิดผู้กระทาผิด
 แต่ละหน่วยงานทางาน
แยกกัน

การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงาน
บังคับในอุตสาหกรรมประมง”ซึ่งได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประสานและกากับการ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(คณะกรรมการปกค.)
 มีการจัดการอบรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 – 18
มกราคม 2559 โดยจะมีการอบรมอีก 2 ครั้งใน
เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม สาหรับกลุ่มเป้าหมาย
120 คน ผู้เข้าร่วมที่ผ่านการอบรม จะมีอานาจ
หน้าที่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 ฯลฯ

4.7 การจัดตั้งศูนย์
อานวยการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ สตรี และเด็ก
(ศสต.)

 การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานรัฐในการทางาน
ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่เป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์ยังไม่เข้มแข็ง

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จัดตั้งศูนย์อานวยการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ สตรี และเด็ก (ศสต.) ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 ในสานักงานกระทรวงที่กรุงเทพฯ เพื่อ
เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในอนาคต ศสต. มีแผนการจะเพิ่ม
ภารกิจในการบริหารจัดการข้อมูลเด็กและสตรีทุก
รายที่ได้รับการคุ้มครองจากพม. ทั่วประเทศ

4.8 เพิ่มมาตรการควบคุม
 บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการ
การเข้าเมืองโดยใช้เครื่องมือ
เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ รวมถึงเด็ก
คัดแยกผู้เสียหายจากการค้า
ที่เดินทางเพียงลาพัง สามารถ
มนุษย์ที่ละเอียดครอบคลุม
เดินทางข้ามชายแดนและตก
เป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
และการแสวงหาประโยชน์ใน
รูปแบบอื่น ๆ

 สานักงานตรวจคนเข้าเมืองนาเครื่องมือการคัด
แยกผู้เสียหายค้ามนุษย์ที่ปรับปรุงโดยกระทรวงพ
ม. ไปใช้ในการประเมินและสัมภาษณ์บุคคลที่มี
ความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ (เช่น ผู้เยาว์ที่เดินทาง
ตามลาพัง ฯลฯ) ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทาง
ด่านคนเข้าเมืองที่เป็นทางการ
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4.9 การป้องกันอาชญากรคดี  ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัย
ล่วงละเมิดทางเพศไม่ให้ก่อ
จานวนหนึ่งสามารถเดินทางเข้า
เหตุในประเทศไทย
ประเทศไทยได้และล่วงละเมิด/
แสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็ก
และสตรีได้โดยใช้ช่องว่างทาง
กฎหมายที่มีอยู่

 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยความร่วมมือ
ของรัฐบาลต่างประเทศ ตารวจสากล (Interpol)
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้เพิกถอนใบอนุญาต
การพานักในประเทศไทยของชาวต่างชาติที่ต้อง
สงสัยหรือเป็นผู้กระทาผิดในคดีทางเพศเป็น
จานวนมากขึ้นกว่า 3 เท่าของปีที่ผ่านมา (192
รายในปี 2557 และ 617 ในปี 2558) โดยใน
จานวนทั้งหมด 617 รายนี้ มี 64 รายที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตการพานักในประเทศไทย และอีก 511
รายถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และมี 42 รายที่ถูก
บรรจุรายชื่อไว้ในบัญชีเฝ้าระวัง

4.10 มาตรการปราบปราม
การค้ามนุษย์เพื่อแสวง
ประโยชน์ทางเพศ

 สถานประกอบการที่มี
ความเสี่ยงในการค้ามนุษย์ยัง
ไม่ได้รับการตรวจ ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่

 กระทรวงมหาดไทย (มท.) จัดตั้งชุดเฉพาะกิจ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับ
จังหวัด 76 ชุดและในระดับอาเภอ 878 ชุด ชุด
เฉพาะกิจฯ ได้ดาเนินการจับกุมผู้ต้องสงสัยถึง 18
ครั้งใน 12 จังหวัด โดยมีการจับกุมผู้ต้องสงสัย 30
คน และมีการตั้งข้อหากับเจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ
และนายหน้าที่จัดหาเด็กมาเพื่อการบริการทางเพศ
ซึ่งอยู่ระหว่างสืบสวนและดาเนินคดี และสามารถ
ช่วยเหลือคุ้มครองเหยื่อที่เป็นเด็กจานวน 32 คน

4.11 มาตรการปราบปราม
สถานประกอบการที่มีความ
เสี่ยงในการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ

 สถานประกอบการที่มีความ  ชุดเฉพาะกิจฯที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
กระทรวงมหาดไทย ทาการตรวจสถาน
เสี่ยงไม่ได้รับการตรวจตรา
ประกอบการที่มีความเสี่ยงทั้งที่จดทะเบียนและ
ไม่ได้จดทะเบียน เช่น บาร์คาราโอเกะ สถาน
บันเทิง ร้านขายสุรา ฯลฯ และได้ออกคาสั่งให้
สถานประกอบการจานวน 140 แห่งปิดการ
ดาเนินการภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50
พ.ศ. 2502 โดยมีสถานประกอบการจานวน 601
รายอยู่ระหว่างดาเนินคดี อีก 13 รายถูกยึด
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ใบอนุญาตชั่วคราว และ 4 รายถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต
4.12 ความพยายามเชิง
บูรณาการเพื่อแก้ปัญหาคน
ขอทาน

 มาตรการในการแก้ปัญหา
ขอทานยังไม่เท่าทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะ
ยาว คนขอทานที่ได้รับการ
บาบัดฟื้นฟูมักจะกลับไป
ขอทานอีก

 กระทรวงพม. ได้ใช้แผนฟื้นฟูสมรรถภาพ
รายบุคคล (Individualized Rehabilitation
Program หรือ IRP) ตาม "ต้นแบบธัญบุรี" เพื่อใช้
แนวทางแบบบูรณาการในการแก้ปัญหาคนขอทาน
แผนงาน IRP แบบบูรณาการนี้ จัดทาขึ้นโดย
ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล ครอบคลุม
บริการทุกด้านตั้งแต่การฟื้นฟูสุขภาพจิต สุขภาพ
กาย และสังคม และทักษะอาชีพที่จาเป็นต่อการมี
โอกาสทางอาชีพต่อไป

4.13 แก้ไขพระราชบัญญัติคน  พระราชบัญญัติคนขอทาน
ขอทาน พ.ศ. 2484
พ.ศ. 2484 ไม่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และไม่
ตระหนักว่าการขอทานเป็น
ปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขด้วย
แนวทางแบบบูรณาการ เพื่อ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล

 การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนี้จะสามารถช่วย
คุ้มครองกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงที่จะตก
เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประกันว่า
บุคคลที่บังคับ จ้าง หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นขอทาน
จะได้รับโทษหนักขึ้นหากเป็นการกระทากับเด็ก
คนชรา ผู้ป่วย ผู้พิการ หรือหญิงมีครรภ์ รวมถึง
หากเป็นการจัดการให้บุคคลมากกว่า 2 คนขึ้นไป
เป็นคนขอทาน หรือหากมีการนาตัวผู้เป็นขอทาน
เข้ามาจากนอกประเทศไทย นอกจากนี้ กฎหมาย
ใหม่ยังกาหนดให้คนขอทานได้รับการบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพจากรัฐ

4.14 ปรับปรุงการเข้าถึงสิทธิ  กระบวนการที่ใช้เวลานาน
และบริการ โดยการให้สัญชาติ
เนือ่ งจากระบบราชการ
ไทยแก่คนไร้รัฐ

 รัฐบาลตระหนักว่าระบบราชการที่ล่าช้า อาจ
ทาให้บุคคลไร้รัฐมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ
ค้ามนุษย์ กระทรวงมหาดไทยจึงเร่งรัดขั้นตอนให้
เร็วขึ้น ทาให้สามารถให้สัญชาติไทยแก่ประชากร
จานวน 6,690 คนระหว่างเดือนมกราคม พฤศจิกายน 2558

