
¼ÅÔµâ´Â
¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤ÁáÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§Á¹ØÉÂ�

ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹

»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ»ÃÒº»ÃÒÁ¡ÒÃ¤ŒÒÁ¹ØÉÂ�

¢Í§»ÃÐà·Èä·Â
»ÃÐ¨íÒ»‚ 2559



รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ของประเทศไทย ประจำาปี 2559

ISBN : 978-616-331-068-2

พิมพ์ครั้งที่ 1 : พ.ศ. 2560

จำานวน : 5,000 เล่ม

จำานวนหน้า : 220 หน้า

ผลิตโดย

กองต่อต้านการค้ามนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร	 		 11
ก.	บทนำา	 		 27
ข.	ความสำาเร็จและความคืบหน้าในปี	2559	 		 29

1.	ด้านนโยบาย	 		 29
1.1 ภาพรวม      29

1.2 แผนปฏิบัติการ : การดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อป้องกัน  32

     และปราบปรามการค้ามนุษย์

1.3 วิธีการทำางานแบบองค์รวม     34

1.4 งบประมาณ     43

1.5 การปรับปรุงกฎหมาย     44

1.5.1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560      44

1.5.2 พระราชกำาหนดการนำาคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559     46

1.5.3 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559     46

1.5.4 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541   47
        (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก)    

1.5.5 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559     47

1.5.6 การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ     48

1.5.7 ประเทศไทยได้มอบสัตยาบันเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียน    49

        ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP)

1.6 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์     49

1.7 การบูรณาการระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน     50

1.8 ความร่วมมือ     51

2.	ด้านการดำาเนินคดี	 		 54
2.1 คดีค้ามนุษย์     55

2.1.1 การลดปริมาณคดีที่ค้างพิจารณา     55

2.1.2 คดีค้ามนุษย์ที่พบและทำาการสืบสวนสอบสวนในปี 2559      56

2.1.3 จำานวนผู้กระทำาผิด     58

2.1.4 การฟ้องคดีในปี 2559     59

2.1.5 คำาพิพากษาลงโทษในปี 2559     61

2.1.5.1 สถิติกำาหนดระยะเวลาในการพิพากษาลงโทษ    61

2.1.5.2 จำานวนผู้กระทำาผิดที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ     62



2.1.6 การสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำารวจ     65

2.1.7 ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้การฟ้องร้องดำาเนินคดีมีประสิทธิภาพดีขึ้น    67

2.2 มาตรการเพิ่มเติมที่สำาคัญ   68

2.2.1 การทำางานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินคดีค้ามนุษย์   68

2.2.2 ข้อบังคับใหม่ของอัยการสูงสุดในการเร่งรัดการฟ้องคดี   68

2.2.3 เงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวผู้กระทำาผิดค้ามนุษย์ที่เข้มงวดมากขึ้น   69

2.2.4 การใช้มาตรการในการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำานักงานป้องกัน  69
        และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

2.2.5 การจัดตั้งและการปฏิบัติการของคณะทำางานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต   70
ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเด็กและเยาวชน (TICAC)

2.2.6 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย   72

2.3 พยานและผู้แจ้งเบาะแส   73

2.4 การใช้อำานาจทางปกครอง  74

2.4.1 การปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยปี 2559                74

2.4.2 มาตรการอื่น ๆ ที่ดำาเนินการในปี 2559  74

2.4.3 นัยสำาคัญของการบูรณาการระดับประเทศของทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมาย  74

2.5 การทำางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  75

2.6 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  75

2.6.1 สถานะทางคดีล่าสุด  75

2.7 การติดตามผลการดำาเนินคดีสำาคัญ  78

Case 1 คดีเล้าหมู (คดีอาญา ที่ 200/2558)  78

Case 2 คดีเรือซิลเวอร์ซี (คดีพิเศษที่ 84/2557)   78

Case 3 คดี พ.ต.ท. สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ   79

Case 4 การบังคับใช้แรงงานในล้งกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร   79

Case 5 คดีโรฮีนจา   80

Case 6 คดีค้ามนุษย์บนเกาะในอินโดนีเซีย  81

2.8 คดีเด่นที่สำาคัญ  81

คดีที่ 1 คดีนาตารี – การปราบปรามเครือข่ายค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก   81

คดีที่ 2 คดีเครือข่ายบิ๊กบอสส์ – การปราบปรามเครือข่ายค้ามนุษย์  83

         เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก  

คดีที่ 3 คดีต้นนำ้าคาราโอเกะ – กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่รวดเร็วในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์   84

คดีที่ 4 ปฏิบัติการภูเก็ต – การบังคับใช้แรงงานในภาคประมงข้ามชาติ   84

คดีที่ 5 คดีปัตตานี – การค้ามนุษย์ในลักษณะการบังคับใช้แรงงานในภาคประมงข้ามชาติ   85

คดีที่ 6 ปฏิบัติการฝาง – จากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่กระทำาต่อเด็กไปสู่การค้ามนุษย์   86



2.9 ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย   87

2.9.1 สำานักงานคดีค้ามนุษย์ สำานักงานอัยการสูงสุด   87

2.9.2 ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ   87

2.9.3 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ   88

2.9.4 แผนกคดีค้ามนุษย์ ศาลอาญา   88

3. ด้านการคุ้มครอง  89
3.1 การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  90

3.1.1 การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  90

3.1.2 การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ ของกระทรวง พม.  91

3.2 การส่งเสริมโอกาสในการทำางานและสร้างรายได้สำาหรับผู้เสียหายฯ  93

3.2.1 โอกาสในการทำางานทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครองฯ  93

3.2.2 การทำางานของผู้เสียหายภายนอกสถานคุ้มครองฯ  95

3.2.3 การทำางานของผู้เสียหายภายในสถานคุ้มครองฯ  95

3.2.4 ผู้เสียหายที่ยังไม่มีงานทำาและที่ไม่ได้ทำางาน  96

3.2.5 การผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ในประเทศไทย  98

3.3 การช่วยเหลือผู้เสียหายที่เฉพาะด้านและครอบคลุม  98

3.3.1 การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และการส่งกลับ  100

3.3.1.1 กิจกรรมเสริมสร้างพลัง  100

3.3.1.2 กิจกรรมนันทนาการ  101

3.3.1.3 การปรับปรุงสวัสดิการและเสริมสร้างทักษะชีวิต  101

3.3.2 การช่วยเหลือด้านกฎหมาย  102

3.3.3 ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน  103

       ในสถานคุ้มครองฯ ของ พม. 

3.3.4 โอกาสสำาหรับองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดตั้งสถานคุ้มครองฯ   104

        เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

3.4 ระบบการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  104

3.4.1 การเพิ่มประสิทธิผลในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  104

3.4.2 การประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs)  106

       และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

3.4.3 ทีมสหวิชาชีพ (MDTs)  106

3.5 การพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่  109

3.5.1 การอบรมล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา  109

3.5.1.1 การอบรมล่ามของกระทรวง พม.  110

3.5.1.2 การอบรมผู้ประสานงานด้านภาษาของกระทรวงแรงงาน  111



3.5.2 การอบรมทีมสหวิชาชีพ (MDTs)  111

3.5.3 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์  111

3.5.4 การอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน  112

3.6 การคุ้มครองผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  113

3.6.1 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กและผู้หญิง  113

3.6.1.1 ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก (ACT)  115

3.6.2 การแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ  116

3.6.3 ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในภาวะไม่ปกติและผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย  116

        ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์   

3.7 มาตรการเยียวยาและชดเชย   118

3.7.1จำานวนค่าทดแทนและค่าชดเชยที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับ   120

3.8 สายด่วนและช่องทางช่วยเหลืออื่น ๆ   121

3.8.1 ช่องทางสายด่วนของกระทรวง พม.   121

3.8.2 ช่องทางสายด่วนของกระทรวงแรงงาน   121

3.8.3 สายด่วนส่วนกลาง   123

3.9 การกลับคืนสู่ภูมิลำาเนาและตั้งรกรากใหม่อย่างปลอดภัย   123

3.10 การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายคืนสู่สังคมและไม่ให้กลับไปเป็นผู้เสียหายซ้้ำา  124

3.11 การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง   126

4. ด้านการป้องกัน   127
4.1 ภาพรวมการบริหารจัดการแรงงานทั้งระบบ   127

4.2 สถานการณ์ปัจจุบันของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย   130

4.3 การรับรองสถานะทางกฎหมายแก่แรงงานต่างด้าวในราชอาณาจักร  131

เพื่อให้ได้รับสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมาย  

4.3.1 การนำาเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU  131

4.3.2 การเปิดจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ   133

4.3.3 การจดทะเบียนในกิจการประมงและกิจการแปรรูปสัตว์นำ้า   134

4.3.4 การลดภาระและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่แรงงานต่างด้าว   135

4.3.4.1 มาตรการลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก็บจากแรงงานต่างด้าว  135

4.3.4.2 การลดค่าธรรมเนียมภายใต้พระราชกำาหนดการนำาคนต่างด้าวมาทำางาน  136
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 

4.3.4.3 การเปลี่ยนนายจ้าง   137

4.3.5 การดูแลช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว   137

4.3.5.1 ศูนย์แรกรับเข้าทำางานและสิ้นสุดการจ้าง   137

4.3.5.2 ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว   138

4.3.5.3 ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง (FLEC)   139



4.4 การวางระบบตรวจและช่วยเหลือแรงงานที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย  140

อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

4.4.1 การตรวจแรงงาน   140

4.4.1.1 การเพิ่มพนักงานตรวจแรงงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน   140

4.4.1.2 การตรวจแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   141

4.4.2 การตรวจชุดเฉพาะกิจ ศปมผ.   142

4.4.2.1 การตรวจแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์นำ้า   143

4.4.2.2 กลไกใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในทะเล   144

4.4.2.3 การออกหนังสือคนประจำาเรือ   145

4.4.3 การเพิ่มความรัดกุมในการควบคุมดูแลการเข้าเมืองตามชายแดน   147

4.4.4 การใช้ล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษาเพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว   148

4.5 การขจัดช่องว่างของกฎหมายแรงงานและให้แรงงานต่างด้าว  148

ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรฐานสากล  

4.5.1 พระราชกำาหนดการนำาคนต่างด้าวเข้ามาทำางานกับนายจ้างภายในประเทศ พ.ศ. 2559   148

4.5.2 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541   153

4.5.3 การเข้าสู่มาตรฐานสากล   153

4.5.3.1 มาตรฐานแรงงานไทย   153

4.5.3.2 แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี   153

4.5.4 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ   154

4.6 การวางกลไกเพื่อคุ้มครองกลุ่มเสี่ยงอื่น นอกเหนือจากแรงงานต่างด้าว   154
จากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้ดียิ่งขึ้น

4.6.1 การควบคุมดูแลระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำางานต่างประเทศ   154

4.6.1.1 การส่งเสริมการไปทำางานต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง  154

4.6.1.2 การดำาเนินคดีบริษัทจัดหางาน และสาย/นายหน้าเถื่อน   155

4.6.1.3 การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ไปทำางานต่างประเทศ  156

4.6.2 การขจัดปัญหาแรงงานเด็ก  157

4.6.2.1 นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  157

4.6.2.2 การสำารวจการทำางานของเด็ก  157

4.6.2.3 กฎกระทรวงกำาหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้าง  157

          ซึ่งอายุตำ่ากว่า 18 ปี ทำางาน พ.ศ. 2559  

4.6.2.4 การดำาเนินคดีการใช้แรงงานเด็ก  158

4.6.3 มาตรการป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก  158

4.6.3.1 แผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน   158
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก

4.6.3.2 ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก (ACT)  159



4.6.3.3 การจัดการอุปสงค์ของการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก   160

4.6.3.4 การขจัดสื่อลามกอนาจารเด็ก  161

4.6.4 การแก้ปัญหาค้ามนุษย์ข้ามชาติในการค้าประเวณี   162

4.6.5 การลดจำานวนขอทานอย่างบูรณาการ   164

4.7 การรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเข้าถึงสิทธิแรงงาน  164

4.7.1 การประชาสัมพันธ์/รณรงค์สร้างความตระหนัก   164

4.7.2 การจัดอบรม   165

4.7.3 ส่งเสริมการเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนผ่านสายด่วน  165

4.7.3.1 สายด่วน 1546  165

4.3.3.2 สายด่วน 1694  166

4.7.4 เว็บไซต์กรมการจัดหางานเพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว  166

4.8 สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกราชอาณาจักร  167

4.8.1 ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง  167

4.8.2 ความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน ILO และ EU ในด้านการป้องกัน  167

4.8.3 ความร่วมมือระดับสูงกับประเทศต้นทาง  168

5. ด้านความร่วมมือ   168

5.1 ความร่วมมือระดับประเทศ  169

5.1.1 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ  169

5.1.2 ความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม  171

5.1.2.1 ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง   171

5.1.2.2 ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว  172

5.1.2.3 เวที “เปิดใจ..ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย”   172

5.1.3 ความร่วมมือกับภาคเอกชน  172

5.1.3.1 การประชุมกรรมการร่วมว่าด้วยธุรกิจการประมง แรงงาน   172

          อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเล และปศุสัตว์

5.1.3.2 คณะทำางานเฉพาะกิจด้านอาหารทะเล (Seafood Taskforc)   173

5.1.3.3 โครงการปรับปรุงการประมง   174

5.1.3.4 ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น   175

5.1.3.5 การพัฒนารูปแบบเรือประมงนำาร่อง   175

5.2 ความร่วมมือระดับทวิภาคี  176

5.2.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  176

5.2.1.1 เมียนมา   176

5.2.1.2 ลาว   177

5.2.1.3 กัมพูชา  177

5.2.1.4 เวียดนาม  177



5.2.2 ความร่วมมือกับประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศเพื่อนบ้าน   178

5.2.2.1 ญี่ปุ่น   178

5.2.2.2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์   178

5.2.2.3 ประเทศอื่น ๆ  178

5.3 ความร่วมมือกับภาคีระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค   179

5.3.1 กลุ่มประเทศ CLMVT  179

5.3.2 ความร่วมมือระดับรัฐมนตรีในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (COMMIT)   179

5.3.3 กรอบอาเซียน   180

5.3.4 แผนงานออสเตรเลีย-เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์   180

5.3.5 กระบวนการบาหลี  181

5.4 ความร่วมมือในระดับนานาชาติ   183

5.4.1 เวทีนานาชาติ   183

5.4.2 องค์การระหว่างประเทศ   184

5.4.2.1 สหภาพยุโรป (EU)  184

5.4.2.2 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)   184

5.4.3 องค์กรประชาสังคม (CSOs)  184

5.5 ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา  185

5.5.1 ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ  186

5.5.1.1 คณะทำางานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต  186
ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและเยาวชน 

5.5.1.2 ศูนย์ช่วยเหลือเด็กเพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์  186

5.5.1.3 Human Smuggling and Trafficking Center, Washington, D.C.   187

5.5.1.4 การประชุมและฝึกอบรมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย  187

5.5.2 ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ  188

5.5.2.1 กรอบความร่วมมือไทย–สหรัฐอเมริกา  189

5.5.2.2 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ   189
สถานทูตสหรัฐฯ หรือองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) 

5.6 อื่น ๆ  190

5.6.1 ภาคธุรกิจ  190

5.6.2 สื่อมวลชน  191

ค. ก้าวต่อไปในปี 2560 : แผนอนาคต   193
ง. ภาคผนวก : การดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะทั้ง 17 ข้อ  199
   จากรายงานการค้ามนุษย์ ปี 2559 ของสหรัฐอเมริกา



รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษยข์องประเทศไทย ประจำาปี 2559



11

บทสรุปผู้บริหาร

ในปี 2559 รัฐบาลยังคงเดินหน้าขับเคล่ือนมาตรการเพ่ือขจัดการค้ามนุษย์อย่างเข้มข้น ปัญหาการค้ามนุษย์ 

เป็นวาระแห่งชาติท่ีรัฐบาลให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้น นับต้ังแต่ได้ประกาศนโยบาย “ขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดส้ินไป”  

เมื่อปี 2557 ถือเป็นกลไกสำาคัญในความพยายามของรัฐบาลเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการกระทำา 

ท่ีละเมิดต่อศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ท่ีประเทศไทยและประชาคมโลกยึดถือกันมาโดยตลอด 

การปกป้องรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่กระทำาต่อผู้เสียหาย  

เป็นภารกิจที่รัฐบาลเน้นยำ้าและให้ความสำาคัญมาอย่างต่อเนื่อง นับต้ังแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 รัฐบาลได้ต่อสู้กับ 

ปัญหาการค้ามนุษย์โดยการเชิญทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพื่อแปลงนโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติและก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ด้านนโยบาย

1. ความมุ่งมั่นและการอุทิศตนอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ ตามนโยบาย  

“ขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป”

ตลอดปี 2559 มาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาล มุ่งเน้นการกำาหนดแนวทางด้านนโยบาย 

และการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลหลายประการ รัฐบาลได้เพิ่มงบประมาณจำานวนมากเพื่อสนับสนุนการทำางาน 

ต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกด้าน  เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและความพยายามในการประสานงาน รัฐบาล 

ไดก้ำาหนดแผนปฏบิตักิารเรง่ดว่น 24 ข้อ ซึง่มมีาตรการครอบคลุมการทำางานในทุกมติิ รัฐบาลได้ปรับปรงุกฎหมาย 

ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยการนำากฎหมายที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้ดีข้ึน รวมทั้งมีการร่างกฎหมายขึ้นใหม่  

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟ้องร้องดำาเนินคดี วิธีการหนึ่งที่นำามาใช้คือ การเปลี่ยนการค้ามนุษย์จาก 

อาชญากรรมท่ีล่อใจ เน่ืองจากมีความเส่ียงตำ่า ให้ผลตอบแทนสูง ให้เป็นอาชญากรรมท่ีมีความเส่ียงสูง ไม่มี 

ผลตอบแทนและตอ้งรบัโทษหนกั ระบบฐานขอ้มลูคดีคา้มนษุยแ์บบบรูณาการปจัจุบนัสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ที ่ 

รัฐบาลเน้นการดำาเนินการโดยมีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำาคัญอย่างย่ิงกับการฟ้ืนฟูเยียวยาผู้เสียหายและ 

การคุม้ครองพยาน พรอ้มกบัสรา้งแรงจงูใจเพือ่กระตุน้ใหผู้แ้จง้เบาะแสและพยานออกมาใหข้อ้มลูและเปน็พยานในคด ี

คา้มนษุยม์ากข้ึน รฐับาลยงัไดด้ำาเนนิมาตรการเพ่ือทำาใหม้กีารคุม้ครองและปอ้งกนัทีด่ขีึน้เพือ่ลดความเสีย่งในการตก 

เปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยข์องประชากรกลุม่เสีย่ง รวมไปถงึการปรบัปรงุการทำางานหลายดา้นเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบั 

มาตรฐานสากล เช่น อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นต้น สิ่งที่ยึดโยงความพยายาม 

ท่ีหลากหลายน้ีเข้าด้วยกันคือ การใช้วิธีการทำางานแบบองค์รวม (holistic approach) ซ่ึงมีการปรับปรุงกระบวนการ 

ทำางานต่อต้านการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และกระตุ้นให้เกิดการประสานงานและร่วมมือกันระหว่าง 

หนว่ยงานบังคบัใชก้ฎหมาย ในการพุ่งเปา้หมายไปยงัผูก้ระทำาผดิและผูร้บัผลประโยชน์ใหม้ากยิง่ขึน้ ในขณะเดยีวกนั 

ก็เร่งกระบวนการในการฟ้องร้องและพิจารณาคดีของศาลให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ได้มีการดำาเนินการ 

พร้อมกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ที่ทำางานร่วมกัน เช่น รัฐบาลต่างประเทศ ภาคเอกชน 

องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมทั้งในและนอกประเทศไทย 
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2. เพิ่มทรัพยากรและงบประมาณจำานวนมาก โดยงบประมาณส่วนใหญ่นำาไปใช้ 

ในการทำางานเกี่ยวกับการดำาเนินคดี การให้ความคุ้มครองโดยยึดผู้เสียหาย 

เป็นศูนย์กลางในการดำาเนินงาน และการป้องกัน

ในปีงบประมาณ 2559  (1 ตุลาคม 2558–30  กันยายน 2559)  รัฐบาลให้ความสำาคัญกับ 

การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นนโยบายลำาดับต้น และให้การสนับสนุนการทำางานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และ 

แรงงานต่างด้าวอย่างต่อเน่ือง โดยจัดสรรงบประมาณจำานวน 2,590.28 ล้านบาท  ในปีงบประมาณ 2560  

ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นเป็น 3,208.91 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 23.88 ท้ังนี้ งบประมาณจำานวน 

625.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.51 ของงบประมาณทั้งหมด ได้จัดสรรให้กับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา 

การทำาประมงท่ีผิดกฎหมาย (ศปมผ.) การจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการนำานโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติและการจัดสรรทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ที่สมควรได้รับ 

ในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำานวน 62.33  ล้านบาท ให้แก่หน่วยงาน 

ที่ทำางานด้านการดำาเนินคดีค้ามนุษย์ และในปีงบประมาณ 2560 จัดสรรเพิ่มขึ้นเป็น 253.90 ล้านบาท  

หรือร้อยละ 307.35 โดยให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติงานของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์  

คณะทำางานปราบปรามอาชญากรรมทางอนิเทอรเ์นต็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิเดก็และเยาวชน (Thailand Internet  

Crimes Against Children–TICAC) กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมท้ังเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับทีม 

ที่ทำาหน้าที่ในการลาดตระเวนสอดส่องจำานวน 6 ทีม และหน่วยที่ทำาการสืบสวนสอบสวนใน 22 จังหวัดชายทะเล 

รวมทั้งตำารวจนำ้าท่ีทำาการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในภาคประมงและงานที่เกี่ยวข้องกับการทำาประมง

ที่ผิดกฎหมาย

สำาหรับการคุ้มครองช่วยเหลือ   ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มจาก  115.80  ล้านบาท  

ในปีงบประมาณ 2559 เป็น 130.78 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.92 เป็นงานที่ 

ไดร้เิริม่ขึน้ใหม่ ไดแ้ก ่การเพ่ิมโอกาสในการทำางานใหแ้กผู่เ้สยีหายจากการคา้มนษุยท์ัง้ทีอ่ยูใ่นและนอกสถานคุม้ครอง  

การอนุญาตใหผู้เ้สยีหายจากการคา้มนษุยแ์ละพยานทีเ่ปน็คนตา่งดา้วพกัอาศยัอยูใ่นราชอาณาจกัรไดเ้พิม่ขึน้ถงึ 2 ปี  

การร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การคุ้มครองพยานทุกคน 

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การจัดต้ังศูนย์พิทักษ์เด็กแห่งประเทศไทย (Children’s Advocacy Center  

Thailand–ACT) ท่ีพัทยา การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายหรือพนักงาน 

ฝ่ายปกครองที่ทำางานในคดีค้ามนุษย์ รวมทั้งล่าม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านการป้องกัน มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 515.36 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2559 

เป็น 584.14 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.96 สิ่งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง

ความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ ในการยกระดับแผนงานด้านการป้องกันให้ดียิ่งข้ึน โดยการดำาเนินโครงการต่าง ๆ  

ในปี 2559 จะเห็นได้ถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านแรงงาน ผ่านแผนแม่บท 

การบริหารจัดการแรงงาน  ปี 2560–2563 และยุทธศาสตร์ชาติในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  

ปี 2560–2564 รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและแผนงานเพื่อลดความเสี่ยงของแรงงานต่างด้าว ผู้หญิงและเด็ก  

การจัดระเบียบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพ่ือให้เข้ามาทำางานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทจัดหางานและนายหน้า
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3. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อทำาให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

และการดำาเนินงานโดยถือผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง

ตลอดปี 2559 รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือปรับปรุงกระบวนการในการบังคับ 

ใช้กฎหมายให้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเพ่ือทำาให้การทำางานโดยถือผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นศูนย์กลางและ 

เรื่องแรงงานต่างด้าวดียิ่งขึ้น จึงมีการปรับปรุงกฎหมายท่ีสำาคัญ 7 ฉบับ โดย 5 ฉบับ เป็นการบัญญัติขึ้นใหม่ 

หรือแก้ไขของเดิม กล่าวคือ

(1) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้

บังคับเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2560 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติโดยเพิ่มความชัดเจนของกฎหมายและช่วยให้ 

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(2) พระราชกำาหนดการนำาคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ 

เมือ่วนัท่ี 16 สงิหาคม 2559 เพ่ือทำาให้การบรหิารจดัการบรษิทัจดัหางานดยีิง่ขึน้ และยงัชว่ยปอ้งกนัแรงงานตา่งด้าว 

จากการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและตกเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและแรงงานขัดหนี้ 

(3) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในการดำาเนินการกับคดีค้ามนุษย์ที่มีลักษณะยุ่งยาก 

ซับซ้อน

(4) การแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

เด็ก) เพื่อทำาให้ประเทศไทยมีการดำาเนินการที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 (อนุสัญญาว่าด้วยเกณฑ์อายุขั้นตำ่า, 1973) เป็นต้น ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้

ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 และอยู่ระหว่างรอประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลใช้บังคับต่อไป

(5) พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559  

เพื่อกำาหนดมาตรการในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนขอทาน 

การปรับปรุงกฎหมายในลำาดับที่ 6 คือ การให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศจำานวน 2 ฉบับ คือ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 187 ว่าด้วยกรอบเชิง 

ส่งเสริมการดำาเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2559 และเมื่อวันที่  

24 กรกฎาคม 2559 ประเทศไทยได้มอบสัตยาบันสารเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน 

การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women  

and Children–ACTIP) ซึ่งเป็นประเทศที่สามของสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ 
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4. การดำาเนินงานแบบองค์รวมเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศ 

บังคับใช้แรงงาน แรงงานเด็ก ขอทาน และสื่อลามกเด็ก ช่วยทำาให้ปัญหาลดลง 

อย่างมาก

ในปี 2559 มีจำานวนคดีค้ามนุษย์ 333 คดี  เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 244 คดี  เป็นการ 

แสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน 75 คดี และเก่ียวข้องกับแรงงานในภาคประมง 43 คดี ในแง่ของรูปแบบการค้ามนุษย์ 

ที่แตกต่างกัน การแสวงหาประโยชน์ทางเพศและแรงงาน  เป็นรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่พบมากที่สุด 

ในประเทศไทย 

มีพัฒนาการเชิงบวกเกี่ยวกับจำานวนที่ลดลงอย่างมากของขอทาน แรงงานเด็ก และการใช้เด็ก 

เพ่ือผลิตสื่อลามก โดยในปี 2559 มีเพียง 8 คดีเกี่ยวข้องกับการบังคับขอทาน และ 3 คดีเกี่ยวข้องกับการใช้เด็ก

เพื่อผลิตสื่อลามก 

ประเทศไทยยังคงเดินหน้าทำางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 

ให้หมดไปภายในปี 2563 ตามนโยบายแห่งชาติฉบับท่ี 2 และแผนปฏิบัติการเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 

ที่เลวร้าย ปี 2558–2563 กระทรวงแรงงานโดยการทำางานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศและสำานักงาน

สถิติแห่งชาติ ได้เริ่มโครงการในปี 2559 ระยะเวลา 21 เดือน เพื่อดำาเนินการสำารวจระดับประเทศเรื่องเด็กทำางาน 

รัฐบาลได้จัดตั้งคณะทำางานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด 

เด็กและเยาวชน (Thailand Internet Crimes Against Children–TICAC) ขึ้นในปี 2559 โดยได้แบบอย่าง 

มาจากสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน TICAC เป็นคณะทำางานเฉพาะกิจ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำารวจ 220 นาย  

ทีไ่ดร้บัมอบหมายให้เข้ามาทำางานสบืสวนสอบสวน โดยทำางานทัง้ภาคสนามและผา่นทางการวิเคราะหพ์ยานหลกัฐาน 

ดิจิทัล และทำางานร่วมกับสำานักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations–HSI)  

และสำานักสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation–FBI) ทำาให้สามารถเข้าถึงระบบ 

ฐานข้อมูลศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (National Center for Missing and Exploited  

Children–NCMEC) ท้ังน้ี เพื่อจะได้ประสานงานและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการแสวงหา 

ประโยชน์ทางเพศทั้งที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและคนต่างชาติซึ่งจะนำาไปสู่การสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ได้แบบ

เรียลไทม์ ในปี 2559 มีการรายงานเหตุว่าอาจมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กจำานวน 64 เหตุการณ์ 

ในจำานวนนี้พบว่า เป็นการใช้เด็กเพื่อผลิตสื่อลามก 18 คดี เป็นการประพฤติมิชอบทางเพศต่อเด็ก 4 คดี และ

เป็นการค้ามนุษย์ 3 คดี มีผู้ต้องหาจำานวน 24 คน ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี
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ด้านดำาเนินคดี 

5. จำานวนผู้ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษเพิ่มขึ้น บทลงโทษรุนแรงยิ่งขึ้น  

ในขณะที่ระยะเวลาที่ใช้ในการฟ้องร้องดำาเนินคดีค้ามนุษย์ลดลงอย่างมาก

ในปี 2559 ประเทศไทยประสบความสำาเร็จในการจัดให้มีหน่วยเช่ียวชาญเฉพาะเก่ียวกับเร่ืองการค้ามนุษย์ 

ในทกุหนว่ยงานของกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา และนบัเปน็คร้ังแรกในประวติัศาสตร์ท่ีระยะเวลาท่ีใชใ้นการดำาเนนิ 

คดีคา้มนุษยไ์ดล้ดลงเป็นอยา่งมาก พรอ้มกบัระบบฐานขอ้มลูคดคีา้มนษุยแ์บบบูรณาการทีพ่ฒันาแลว้เสรจ็ การจดัตัง้ 

คณะอนุกรรมการซึ่งมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำาเนินคดีค้ามนุษย์เป็นการเฉพาะ  

และความพยายามในการทำางานอย่างหนักของหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานด้านปกครอง 

เช่น กระทรวงมหาดไทย และสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ผนวกกับความร่วมมือจากหุน้สว่น 

ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม องคก์รพฒันาเอกชน รวมไปถงึการได้รับขอ้มูลขา่วสารด้านการขา่วทีจ่ำาเป็นเพ่ือชว่ยให้ 

การดำาเนนิคดีมปีระสทิธภิาพและพุง่เปา้หมายอยา่งเปน็ระบบไปยงัผูก้ระทำาผดิค้ามนษุยต์ลอดทัง้ป ี2559 สิง่เหลา่นี ้

ล้วนส่งผลทำาให้มี การพบ การฟ้องร้อง อัตราการพิพากษาลงโทษและบทลงโทษผู้กระทำาค้ามนุษย์ที่รุนแรงยิ่งขึ้น 

ในปี 2559 สำานักงานตำารวจแห่งชาติพบและทำาการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์จำานวน 333 คดี  

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากจำานวน 317 คดี ในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 จากเดิม 280 คดีในปี 2557จำานวน

ผู้กระทำาผิดที่มีการจับกุมและฟ้องร้องในปี 2559 รวม 600 คน เทียบกับ 690 คน ในปี 2558 และ 442 คน  

ในป ี2557 ในจำานวน 600 คน น้ี มผีูก้ระทำาผดิเปน็ผูช้าย 265 คน เปน็ผูห้ญงิ 335 คน และจำาแนกเปน็ผูก้ระทำาผดิ 

ทีเ่ปน็คนไทยจำานวน 462 คน เมยีนมา 35 คน กัมพชูา 26 คน และลาว 41 คน ทีเ่หลอือกี 36 คน เปน็ผูก้ระทำาผดิ 

สัญชาติอื่น1 หากพิจารณาแนวโน้มโดยรวม จะเห็นว่าจำานวนคดีต่อผู้กระทำาผิดเพิ่มขึ้นเร่ือยมานับตั้งแต่ปี 2557 

สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายยังคงมีความกระตือรือร้นในการจับกุมและฟ้องร้องดำาเนินคดีกับ 

ผู้กระทำาผิด อย่างไรก็ตาม เหตุผลประการหน่ึง ท่ีทำาให้การจับกุมผู้กระทำาผิดในปี 2558 มีจำานวนสูงมาก เน่ืองมาจาก 

คดีสำาคัญคดีหน่ึง คือ คดีโรฮีนจา ซ่ึงมีผู้กระทำาผิดท่ีเก่ียวข้องถึง 296 คน

จำานวนคดีท่ีมีการฟ้องร้องโดยพนักงานอัยการเพ่ิมข้ึนทุกปี ในปี 2559 มีการย่ืนฟ้องท้ังหมด 301 คดี  

เทียบกับ 251 คดี ในปี 2558 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.92 ซึ่งสถิติการยื่นฟ้องของปี 2558 ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7  

เมื่อเทียบกับจำานวน 231 คดี ท่ีมีการยื่นฟ้องในปี 2557จำานวนคดีที่สั่งไม่ฟ้องลดลงจาก 12 คดี ในปี 2558 เหลือ

เพียง 1 คดี ในปี 2559 โดยมี 9 คดีที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

โดยรวม ปี 2559 จะเห็นจำานวนผู้กระทำาผิดค้ามนุษย์ที่ศาลพิพากษาลงโทษ  (268 คดี)  เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 30.7 เมื่อเทียบกับปี 2558 (205 คดี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่เพิ่มขึ้น คือจำานวนผู้กระทำาผิด 

ที่ถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจำาคุกเกินกว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.5 (90 จาก 268 คดี) ในปี 2559 เทียบกับ 

ร้อยละ 28.7 (59 จาก 205 คดี) ในปี 2558 แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 (ร้อยละ 33.5–28.7)จำานวน 

ผู้กระทำาผิดท่ีถูกศาลพิพากษาลงโทษจำาคุกเกินกว่า 5 ปี ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 36.5 (98 จาก 268 คดี) 

เทียบกับร้อยละ 29.2 (60 จาก 205 คดี) ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 (ร้อยละ 36.5–29.2) 
1 สัญชาติอื่น ได้แก่ เวียดนาม 27 คน ฟิลิปปินส์ 1 คน มาเลเซีย 2 คน อุซเบกิสถาน 2 คน สวิตเซอร์แลนด์ 1 คน อังกฤษ 1 คน  

และศรีลังกา 2 คน
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ระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาจนถึงวันที่ศาลชั้นต้นมีคำาพิพากษามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเร่งรัดกระบวนพิจารณาของศาลให้เสร็จโดยเร็วจำานวนคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษ

ภายใน 3 เดือน เพิ่มข้ึนจากประมาณร้อยละ 14 (30 จาก 206 คดี) ในปี 2557 เป็นร้อยละ 21 (36 จาก169 

คดี) ในปี 2558 และเป็นร้อยละ 21 (69 จาก 330 คดี) ในปี 2559จำานวนคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษภายใน  

6 เดือน เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 39 (80 จาก 206 คดี) ในปี 2557 เป็นร้อยละ 43 (73 จาก 169 คดี) ใน

ปี 2558 และร้อยละ 49 (169 จาก 330 คดี) ในปี 2559จำานวนคดีท่ีศาลพิพากษาลงโทษภายในระยะเวลา  

1 ปี คิดเป็นเกือบร้อยละ 90 (295 จาก 330 คดี)  เทียบกับร้อยละ 67 (113 จาก 169 คดี)  ในปี 2558  

และร้อยละ 70 (145 จาก 206 คดี) ในปี 2557 ตามลำาดับ ในทางตรงกันข้ามจำานวนคดีที่ใช้เวลาในการพิจารณา

นานกว่า 1 ปี ได้ลดลงอย่างมาก จากประมาณร้อยละ 30 (61 จาก 206 คดี ในปี 2557 และ 56 จาก 169 คดี 

ในปี 2558) เหลือเพียงประมาณร้อยละ 10 (35 จาก 330 คดี) ในปี 2559

6. ความสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการตัดเส้นทางการเงินท่ีเป็นส่วนหน่ึงของความพยายาม 

ในการเปลี่ยนการค้ามนุษย์ให้เป็นคดีที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีผลตอบแทน

ตลอดปี 2559 มาตรการในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลมุ่งเน้นท่ีการเปล่ียนการค้ามนุษย์จากท่ีมี 

ความเสี่ยงตำ่า ให้ผลตอบแทนที่ล่อใจ มีมูลค่าสูง เป็นการกระทำาที่มีความเส่ียงสูง ไม่มีผลตอบแทนและมีโทษหนัก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายหลังจากมีการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2558 ปัจจุบันสามารถสืบหาและทำาการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำาผิด 

ค้ามนุษย์จำานวนมากและเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว กฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไข 

ในปัจจุบันมีการกำาหนดโทษปรับและจำาคุกท่ีหนักย่ิงข้ึนสำาหรับเจ้าของและผู้ประกอบการ กล่าวคือ เป็นผู้รับประโยชน์ 

จากการค้ามนุษย์  เฉพาะปี 2559 สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ทำาการสืบสวนสอบสวน 

และยึดทรัพย์สินในคดีค้ามนุษย์จำานวน 9 คดี ยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำาผิดค้ามนุษย์ได้มากกว่า  

784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 414 จากปี 2558 (195 ล้านบาท) 

7. การจัดการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

มาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ มีผล 

ใช้บังคับต้ังแต่ปี 2558 ได้กำาหนดระเบียบวินัยสำาหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมทั้งกำาหนดบทลงโทษทางวินัยและ

ทางกฎหมายไว้สำาหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ฝ่าฝืนอย่างชัดเจนจำานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกฟ้องร้องและดำาเนินคดีในขณะนี้  

เน่ืองจากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ นับตั้งแต่ปี 2556–2559 รวมทั้งสิ้น 45 ราย จำาแนกเป็น : 

ปี 2556จำานวน 1 ราย ปี 2557จำานวน 7 ราย ปี 2558จำานวน 27 ราย2 และปี 2559จำานวน 10 ราย  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

•  ปี 2556 เจ้าหน้าท่ีของรัฐรายหนึ่งถูกฟ้องคดีอาญาและถูกศาลพิพากษาลงโทษจำาคุก 4 เดือน  

และปรับ 4,000 บาท

2 คดีสำาคัญคดีหน่ึงในปี  2558 คือ คดีโรฮีนจา ซึ่ ง เกี่ยวข้องกับผู้กระทำาผิดจำานวนมากถึง  296 คน ความยุ่ งยากซับซ้อน 

และความเกี่ยวพันกับคนและพยานหลักฐานจำานวนมาก ทำาให้กระบวนการฟ้องร้องผู้กระทำาผิดต้องใช้ระยะเวลานาน
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•  ปี 2557 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจำานวน 7 ราย ถูกฟ้องคดีอาญา และ 4 ราย ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด  

ดังน้ี รายท่ี (1) จำาคุก 36 ปี (2) จำาคุก 22 ปี 6 เดือน และปรับ 126,900 บาท (3) จำาคุก 16 ปี  

และปรับ 360,000 บาท และ (4) ศาลมีคำาสั่งให้จำาหน่ายคดี ส่วนที่เหลืออีก 3 ราย คดียังอยู่

ระหว่างการสอบสวน

•  ปี 2558 เจ้าหน้าที่ของรัฐจำานวน 27 ราย ถูกฟ้องคดีอาญา มีเจ้าหน้าท่ี 1 ราย ถูกศาลพิพากษา 

ให้จำาคุก 2 ปี 6 เดือน และปรับ 75,000 บาท คดีของเจ้าหน้าที่ 4 ราย ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

ของพนักงานอัยการ และอีก 22 ราย ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน

•  ปี 2559 มีเจ้าหน้าที่ตำารวจ 10 นาย ถูกสอบสวน ซึ่งเกี่ยวพันกับ 2 คดี กล่าวคือ คดีที่เก่ียวข้อง

กับสถานอาบอบนวดนาตารี (4 นาย) และคดีเกี่ยวกับร้านโจโจ้–ซัง คาราโอเกะ (6 ราย) ซึ่งคดี 

ดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

นอกจากน้ี สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ตรวจสอบทรัพย์สิน

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์จำานวน 22 ราย จากจำานวนท้ังหมด 45 ราย  

ในป ี2559 ศาลแพง่ไดมี้คำาสัง่ใหท้รพัยสิ์นของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจำานวน 2 ราย ตกเปน็ของแผ่นดิน (เป็นเจ้าหนา้ทีท่หาร  

1 ราย และเจา้หนา้ทีข่องรฐัในระดบัทอ้งถิน่ 1 ราย) มลูคา่รวม 11.1 ลา้นบาท และยงัมคีดทีีเ่กีย่วขอ้งกับเจา้หนา้ที ่

ของรัฐอีก 3 ราย (เป็นเจ้าหน้าท่ีตำารวจ 1 ราย และเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับท้องถิ่น 2 ราย) ทรัพย์สินมูลค่ารวม  

33.9 ล้านบาท ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

8. คดีเด่นและความคืบหน้าคดีสำาคัญ 

รายงานฉบับนี้ได้สรุปผลการดำาเนินคดีท่ีมีลักษณะโดดเด่นจำานวน 6 คดี มาเป็นตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึง 

ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย โดย 3 คดี ได้แก่ คดีนาตารี คดีเครือข่ายบิ๊กบอสส์ และคดีร้านต้นนำ้า 

คาราโอเกะ แสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จในการใช้มาตรการเชิงรุกด้านการข่าวเพ่ือปราบปรามการค้ามนุษย์  

โดยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก คดีเหล่านี้อาศัยข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมขององค์กรพัฒนาเอกชน 

ที่ทำางานในพื้นที่เป็นหลัก และเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำานักงานตำารวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย 

โดยสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนและนำามาซึ่งการยึด

อายัดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยเป็นการชั่วคราว 

ปฏิบัติการภูเก็ตและคดีปัตตานีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ในภาคประมง 

ในขณะที่คดีปฏิบัติการฝางแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพของศูนย์ TICAC ในการดำาเนินการกับ 

คดีลามกอนาจารเด็ก

นอกจากนั้น ในปี 2559 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ติดตามความคืบหน้าในการดำาเนินคดีที่อยู่

ระหว่างดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพจำานวน 6 คดี คือ คดีเล้าหมู คดีเรือซิลเวอร์ซี คดีพันตำารวจโท สุพัฒน์  

เลาหะวัฒนะ คดีล้งกุ้ง “กิ๊ก” ในจังหวัดสมุทรสาคร คดีโรฮีนจา และคดีค้ามนุษย์บนเกาะในอินโดนีเซีย รัฐบาล 

ได้อุทิศความใส่ใจและความพยายามในการนำาตัวผู้กระทำาผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลงโทษผู้กระทำาผิด

อย่างรุนแรง ความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 

ของการสืบสวนสอบสวน ฟ้องร้องและพิพากษาลงโทษผู้กระทำาผิดค้ามนุษย์
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9. ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้การฟ้องร้องดำาเนินคดีมีประสิทธิภาพดีขึ้น

ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึนในการบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์เนื่องมาจากปัจจัยสำาคัญหลายประการ กล่าวคือ  

(1) ข้อสั่งการที่ชัดเจน รวมทั้งการสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์จากระดับนโยบายสูงสุด  (2) การสนับสนุน 

ด้านการเงินที่จำาเป็นสำาหรับหน่วยงานเฉพาะที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำางานต่อต้านการค้ามนุษย์ในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

สำานักงานอัยการสูงสุด และศาลยุติธรรม  (3) คำาสั่งของอัยการสูงสุดที่มีไปยังพนักงานอัยการทั่วประเทศ 

ให้พิจารณาปรับปรุงการฟ้องร้องคดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (4) กระบวนพิจารณาคดีของศาล ที่รวดเร็วขึ้น  

(5) ระบบฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเสร็จสมบูรณ์ (6) การมุ่งเน้นดำาเนินการ 

กับแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจของกระบวนการค้ามนุษย์ โดยทำาให้การค้ามนุษย์กลายเป็นเรื่องท่ีมีความเสี่ยงสูงและ

ไม่มีผลตอบแทน (7) การกำาหนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบเพื่อทำาการสืบสวนสอบสวน จับกุม และดำาเนินคดี

ตัวการสำาคัญ หรือ “ปลาตัวใหญ่” (8) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนิน 

คดีค้ามนุษย์ โดยมีอัยการอาวุโสเป็นประธาน และมีท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ (9) การทำางานของศูนย์ TICAC เกี่ยวกับคดีท่ีเกี่ยวข้องกับการแสวงหา 

ประโยชน์ทางเพศออนไลน์ทั้งที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและคนต่างชาติ และ (10) อัยการสูงสุดได้ออกคำาสั่งใหม่  

2 ฉบับ เพื่อเร่งรัดการดำาเนินคดีค้ามนุษย์โดยเฉพาะ

ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ

10. การประสานงานดีขึ้นและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหม่

ระหว่างหน่วยงานหลักและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเป็นหลักประกันการคุ้มครอง 

การช่วยเหลือโดยยึดหลักผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และกระบวนการคัดแยก 

ผู้เสียหายที่ดีขึ้น

ปัจจุบันประเทศไทยยังคงดำาเนินงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน เน้นการไม่เลือกปฏิบัติ การรักษาความลับ  

ประโยชน์สูงสุดของเด็ก ความตระหนักถึงความอ่อนไหวทางเพศ และยึดหลักผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการ 

ทำางาน การริเริ่มงานด้านการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือที่สำาคัญในปี 2559 รวมถึงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

เมื่อวันที่   13  ธันวาคม 2559 อนุญาตให้ผู้ เ สียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์ที่ เป็นคนต่างด้าวอยู่  

และทำางานในประเทศไทยได้เป็นเวลา 2 ปี ภายหลังสิ้นสุดการดำาเนินคดี จัดทำาแนวทางปฏิบัติและแนวทาง

เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหาย เพื่อให้กระบวนการคัดแยกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้ร่วมกัน

ทั่วประเทศ ให้ความคุ้มครองแก่ประชากรกลุ่มเส่ียงทุกกลุ่มท่ีมีความเส่ียงในการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

รวมทั้งผู้โยกย้ายถ่ินฐานโดยผิดกฎหมาย เช่น ชาวโรฮีนจา เป็นต้น มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็กขึ้นเพิ่มเติมในจังหวัด

ชลบุรี (พัทยา) และภูเก็ต นอกจากน้ัน องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนยังได้เข้ามีส่วนร่วม 

ในกระบวนคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และให้บริการดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครอง 

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และการดำาเนินการในเร่ืองอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

ช่วยเหลือผู้เสียหายด้วย
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การริเริ่มด้านการคุ้มครองช่วยเหลือท่ีสำาคัญอีกเร่ืองหนึ่งในปี 2559 คือ การช่วยให้ผู้เสียหายทั้งที่ 

อยู่ในและนอกสถานคุ้มครองมีโอกาสในการทำางานมากข้ึน  ในปี 2559 มีผู้เสียหายจำานวน 561 ราย  

อยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) ซึ่งหลังจากที่กระทรวง พม. 

ได้ทำางานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงแรงงาน ทำาให้ผู้เสียหายจำานวน 196 ราย ได้รับการจ้างงานเพิ่มข้ึนร้อยละ 

350.1 จากปี 2558 ซึ่งมีผู้เสียหายจำานวน 47 ราย จาก 471 ราย ได้รับโอกาสในการจ้างงาน

นอกจากนี้ การช่วยเหลือเพื่อกลับคืนสู่สังคม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายกลับมาเป็นผู้เสียหายอีก  

ได้มีการดำาเนินการท้ังโดยรัฐบาลของประเทศไทยและประเทศต้นทาง สำานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษย์ทั้ง 76 จังหวัด รับผิดชอบในการประเมินกระบวนการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายชาวไทยเป็นระยะ ๆ  

สำาหรับผู้เสียหายที่เดินทางกลับประเทศภูมิลำาเนาของตน ประเทศไทยก็ได้ติดตามผลกระบวนการกลับคืนสู่สังคม

ผ่านการประชุมบริหารจัดการรายกรณี (Case Management Meeting–CMM) และได้สนับสนุนด้านการพัฒนา

ศักยภาพให้แก่ประเทศเหล่านี้ด้วย

หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยได้เพิ่มความพยายามในการทำางานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการ 

ใหค้วามชว่ยเหลอื โดยมผีูเ้สยีหายเป็นศนูยก์ลางในหลากหลายรปูแบบ เชน่ ใหบ้รกิารลา่มอสิระเม่ือมคีวามตอ้งการ 

ระหว่างกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย  (เช่น มูลนิธิเอ-ทเวนต้ีวัน มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก  เป็นต้น)  

ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (เช่น สำานักงานกฎหมายเอสอาร์ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 

เป็นต้น) ที่น่าสังเกต คือ การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก (ACT) เพิ่มเติมขึ้นที่จังหวัดชลบุรี (พัทยา) โดยอาศัยต้นแบบ 

ที่ประสบผลสำาเร็จมาแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวอย่าง ซึ่งศูนย์ลักษณะนี้ถือเป็นแห่งแรกที่มีการจัดตั้งขึ้น 

ในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้โดยมกีารจดัตัง้ขึน้เมือ่ตน้ป ี2559 ในฐานะทีเ่ปน็ศนูยซ์ึง่ใหท้ีพ่กัพงิและช่วยเหลือ 

แก่ผู้เสียหายเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือประพฤติมิชอบในทางเพศ พร้อมกับการให้ความดูแล

อย่างรอบด้านแก่ผู้เสียหาย ในแต่ละศูนย์จะเป็นการทำางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากหลาย

ประเทศและองคก์รพฒันาเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง ศนูย ์ACT ทีพั่ทยาเร่ิมทำางานปลายป ี2559 และในป ี2560 จะมกีาร 

เปิดศูนย์ ACT ขึ้นอีก 3 แห่ง ในจังหวัดภูเก็ต กาญจนบุรี และเชียงราย

ให้ความคุ้มครองแก่พยานในคดีค้ามนุษย์ทุกคน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  

ได้ให้การคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ รวมถึงผู้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ ในปี 2559 รวมจำานวน 245 ราย 

11. การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ในปี 2559 มีผู้ เสียหายจำานวน 23 ราย  ได้รับการชดเชยความเสียหายในฐานะเป็นผู้เสียหาย 

ในคดีอาญาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมเป็นเงิน 455,000 บาท เทียบกับปี 2558 มีผู้เสียหายเพียง  

6 ราย ที่ได้รับการชดเชยจำานวน 180,000 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 152 กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เสียหายจำานวน 

648 ราย รวมเป็นเงิน 5,308,792.90 บาท 

สำาหรับผู้เสียหายในภาคแรงงาน มีแรงงานจำานวน 58 ราย ที่ได้รับการช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าจ้าง 

ค้างจ่ายและค่าทำางานล่วงเวลา รวมเป็นเงิน 3,838,304 บาท  เทียบกับปี  2558 ซึ่งเรียกร้องจำานวน 
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3,348,736 บาท ให้แก่แรงงาน 77 ราย หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.62 นอกจากนั้น การเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทน ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีผู้เสียหาย  

จำานวน 61 ราย ย่ืนเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจำานวน 13,486,671 บาท หลังการพิจารณาและพิพากษา 7 คดี  

ศาลเห็นว่าผู้เสียหายจำานวน 15 ราย มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนและสั่งให้จำาเลยจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

แก่ผู้เสียหายจำานวน 1,656,100 บาท ผู้เสียหายที่เหลืออยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาล

การป้องกัน 

12. ความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

ในปี 2559 รัฐบาลได้รับเอาวิธีการที่มีความครอบคลุมหลายด้านมาใช้เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ทั้งภายใน

และนอกเขตแดนประเทศไทย โดยมีการกำาหนดวัตถุประสงค์ในการป้องกันการค้ามนุษย์ที่สำาคัญ 6 ประการ 

ดังนี้ 1)  เพื่อเป็นหลักประกันว่าแรงงานต่างด้าวทุกคนท่ีอยู่ในประเทศไทยมีสถานะทางกฎหมายและได้รับ 

การคุ้มครองตามกฎหมายที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับสิทธิและการช่วยเหลือตามสัญญาจ้างงาน 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของระบบการตรวจแรงงาน 3) เพื่อขจัดช่องว่างของกฎหมายและเพื่อให้การดูแลแรงงานทุกคนเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล 4) เพื่อจัดให้มีกลไกที่ดีขึ้นในการคุ้มครองประชากรกลุ่มเสี่ยง 5) เพื่อเพิ่มความตระหนักแก่คนงาน

เก่ียวกับสิทธิ โดยผ่านวิธีการท่ีสร้างสรรค์กว่าเดิม และ 6) เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนและสนับสนุนเครือข่าย 

ทั้งภายในและนอกประเทศไทย

รัฐบาลได้ดำาเนินมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์โดยทำาให้ระบบบริหารจัดการแรงงานมีความเข้มแข็งมากข้ึน  

ซึ่งรวมถึงแผนแม่บทในการบริหารจัดการแรงงาน ปี พ.ศ. 2560–2563 ที่มีการกำาหนดทิศทางด้านนโยบาย 

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งของแรงงานและนายจ้าง เพื่อเป็นหลักประกัน 

การจ้างงานที่ได้มาตรฐานและเป็นธรรมสำาหรับแรงงานทุกคน ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น  

กฎกระทรวงว่าด้วยการห้ามการจ้างแรงงานอายุตำ่ากว่า 18 ปี และการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ. 2541 เพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษสำาหรับการฝ่าฝืนเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็ก  

มีการดำาเนนิการตามแผนปฏบิตักิารเพือ่การปฏริปูอยา่งเรง่ดว่น 8 รายการ ภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ 20 ปี เกีย่วกบั 

การพัฒนาทุนมนุษย์ นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์บริหาร 

จัดการแรงงานต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ กำาหนดมาตรฐาน 

การจ้างแรงงานต่างด้าวภายในปี 2560 ลดการพึ่งพาแรงงงานต่างด้าวประเภทแรงงานไร้ฝีมือภายในปี 2560 

พัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน

ปี 2560 ส่งเสริมการจ้างแรงงานต่างด้าวโดยผ่านระบบบันทึกข้อตกลง ภายในปี 2563 และติดตามประเมินผล

สถานการณ์การบริหารแรงงาน 2 ครั้งต่อปี เพื่อมั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล

เพ่ือลดความเส่ียงของแรงงานต่างด้าว สตรีและเด็ก และผู้ท่ีทำางานในภาคประมง ได้กำาหนดมาตรการ 

เฉพาะทัง้ระยะสัน้และระยะยาว คณะรฐัมนตรไีดเ้หน็ชอบใหข้ยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจกัรและอนญุาต 

ให้ทำางานสำาหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว นอกจากนั้น กระทรวงแรงงานยังได้อนุญาต



21

รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษยข์องประเทศไทย ประจำาปี 2559

ให้แรงงานตา่งดา้วจากประเทศเหลา่นี ้ตอ่อายกุารลงทะเบยีนไดท้ีศ่นูยบ์รกิารเบด็เสรจ็ (One Stop Service–OSS)  

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน–28 กรกฎาคม 2559 ในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏว่ามีแรงงานต่างด้าวพร้อมบุตรหลาน 

จำานวน 1,202,347 คน มาลงทะเบียน (เมียนมา 734,517 คน กัมพูชา 396,388 คน และลาว 71,442 คน)  

เฉพาะในภาคประมงจำานวนแรงงานต่างด้าวที่มาลงทะเบียนทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่  

31 กรกฎาคม 2559 มีจำานวน 45,441 คน (เมียนมา 25,603 คน กัมพูชา 18,899 คน และลาว 939 คน) 

นอกจากนี้ เพื่อให้การกำากับดูแลการเคลื่อนย้ายแรงงานดีข้ึน อันจะเป็นการป้องกันแรงงานเหล่านี้ 

จากการถูกแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบจากบรษิทัจดัหางานหรอืนายหนา้ รฐับาลไดใ้หก้ารสนบัสนนุการใช้ช่องทาง 

ที่ทำาให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาทำางานในประเทศได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากจะทำาให้แรงงาน 

ต่างด้าวได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ท้ังท่ีเป็นไปตามกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล มาตรการเหล่าน้ีรวมไปถึง 

การลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ท่ีเรียกเก็บจากแรงงาน เช่น ค่าธรรมเนียมเพื่อยื่นขอใบอนุญาตทำางาน ค่าตรวจ

ร่างกาย และค่าธรรมเนียมเพื่อขอวีซ่า เป็นต้น ค่าธรรมเนียมที่ลดลงนี้โดยรวมแล้วลดลงถึงร้อยละ 64 ซึ่งช่วยให้ 

แรงงานต่างด้าวจำานวน 1.3 ล้านคน ที่มาทำางานในประเทศไทยประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 4.7 พันล้านบาท  

ในปี 2559 นอกจากนี ้กระทรวงแรงงานยงัได้ลดระยะเวลาดำาเนินการเก่ียวกบัการจา้งแรงงานโดยผา่นระบบ MOU  

ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจกิายน 2559 กระบวนการในการนำาแรงงานตา่งดา้วมาทำางานในประเทศไทยโดยผา่น MOU  

ได้ลดลงมาเหลือเพียง 17 วัน จากเดิม 25 วัน หรือลดลงร้อยละ 32

13. ความก้าวหน้าด้านกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม 

ในการอุดช่องว่างทางกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายและกฎข้อบังคับในปี 2559 พระราชกำาหนด 

การนำาคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้มีการทบทวนและแก้ไขตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ส่วนที่มี 

การแกไ้ขทีส่ำาคญั คอื การเพิม่บทลงโทษสำาหรบัการฝา่ฝนืการใชแ้รงงานเดก็ ประเทศไทยเปน็ประเทศแรกในอาเซยีน 

ที่มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานเด็ก ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจะไม่ทนให้มีการใช้เด็กอายุ 

ตำ่ากว่า 15 ปี มาทำางาน อีกทั้งมาตรการของประเทศในการคุ้มครองแรงงานเด็กก็เป็นไปตามหลักการสากลอีกด้วย

การปฏิรูประบบการจ้างแรงงานต่างด้าว ซ่ึงได้มีการดำาเนินงานโดยหารือร่วมกับองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขจัดนายหน้าแรงงานที่ผิดกฎหมายให้หมดไป  

กฎข้อบังคับที่มีการทบทวนแก้ไขในขณะนี้ ห้ามการจ้างเด็กอายุตำ่ากว่า 18 ปี ทำางานประมงและทำางาน 

ในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลโดยเด็ดขาด อีกทั้งยังบังคับให้ต้องมีชั่วโมงพักผ่อนและวันหยุด บังคับให้ต้องมีการ

ทำาสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้มีบัญชีรายช่ือลูกเรือ มีข้อกำาหนดเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสวัสดิการ

ของคนงาน นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้  

หาก (1) นายจ้างตกลงเลิกสัญญา/ประพฤติผิดสัญญา/ถึงแก่ความตาย (2) นายจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย  

(3) นายจ้างกระทำาการล่วงละเมิดทางกายแก่ลูกจ้าง  (4) นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือกฎข้อบังคับ 

ด้านแรงงาน และ (5) ลูกจ้างทำางานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
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นอกจากนั้น กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

กระทรวงสาธารณสุข และสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ยกร่างพระราชกำาหนดว่าด้วยการบริหารจัดการ

แรงงานต่างด้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายที่ทำาให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ได้มีการจัดตั้งคณะทำางานชุดพิเศษขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนหลักจากภาคประชาสังคม 

เพื่อช่วยกระทรวงแรงงานในการยกร่างพระราชกำาหนดฉบับนี้ ซึ่งคาดว่าจะผ่านและมีผลใช้บังคับในปี 2560 

14. พัฒนาการเชิงบวกที่เป็นหลักประกันว่าประเทศไทยจะมีการดำาเนินการที่เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลที่จำาเป็น

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำาเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฉบับที่ 187 และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 

2559 ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นการ

ยำ้ายืนยันถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการปรับปรุงสภาพการทำางานและคุณภาพชีวิตของคนงานและลูกเรือ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากน้ี ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์  

โดยเฉพาะสตรีและเด็กอีกด้วย ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างกระบวนการเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การ 

แรงงานระหว่างประเทศอีกหลายฉบับ ทั้งนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนความพยายามของนานาประเทศ ในการปรับปรุง 

สภาพการทำางานของคนงาน ซึง่รวมถงึอนสุญัญาวา่ด้วยการทำางานในภาคประมง ค.ศ. 2007 (ฉบบัที ่188) และพธิสีาร  

ฉบับปี ค.ศ. 2014 แนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29)  ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จ 

ในราวต้นปี 2560 และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 (ฉบับท่ี 98) 

15. วิธีการแบบองค์รวมในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์และระบบติดตาม ควบคุม  

เฝ้าระวัง ในภาคประมงที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถคุ้มครองลูกเรือประมง 

ทั้งที่เป็นคนไทยและต่างด้าวได้ดีขึ้น 

เพื่อต่อสู้ กับปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมง  ในปี 2559  

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เร่ิมดำาเนินมาตรการในการจัดระเบียบ ติดตาม

และป้องกันเพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจัง โดยการใช้ระบบฐานข้อมูลท่ีมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

และทำาการตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผนวกกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ระบบติดตาม ควบคุม 

และเฝ้าระวัง ประกอบด้วย ระบบติดตามเรือที่มีการปรับปรุงใหม่ และขณะนี้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ และ

การตรวจแรงงานโดยทีมสหวิชาชีพที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก ใน 22 จังหวัดชายทะเล

สำาหรับปี 2559 มีการนำาระบบที่บังคับให้ต้องจัดทำาเอกสารทุติยภูมิแสดงตนสำาหรับคนงาน ทั้งไทย 

และต่างชาติ ร่วมกับระบบการตรวจและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เอกสารทุติยภูมิแสดงตนนี้ประกอบด้วย  

หนังสือคนประจำาเรือสำาหรับคนไทย เรียกว่า Seaman Book ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และหนังสือคนประจำาเรือ 

คนตา่งชาติ เรยีกวา่ Sea Book ออกใหโ้ดยกรมประมง โดยหนงัสอืทัง้สองเลม่ดังกลา่ว จะมข้ีอมลูเกีย่วกบัลกัษณะ 

ทางกายภาพ ลายนิ้วมือ รูปถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำามาใช้ 

เพื่อตรวจสอบ (ไม่ว่าท่ีท่าเรือหรือขณะอยู่ในทะเล) แต่ที่สำาคัญที่สุดก็เพื่อเป็นหลักประกันว่า คนงานในภาคประมง
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ทุกคน ได้ถูกระบุตัวและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 

เจ้าของเรือประมงจำานวน 5,068 ราย ได้นำาคนงานต่างชาติจำานวน 51,678 คน มายื่นขอทำา Sea Book 

รัฐบาลยังคงเปิดโอกาสให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวต่อไป การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

ที่ผิดกฎหมาย (และบุตรหลาน) ที่ทำางานบนเรือประมงและทำางานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล (สำาหรับคนงาน 

สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา) มีการเปิดรอบใหม่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 

2559 คนงานที่มีการจดทะเบียนทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสวัสดิการและสิทธิในการทำางานเป็นเวลา 1 ปี  

รัฐบาลได้วางแผนจะขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ทำางานเป็น 2 ปี และขอต่อออกไปได้อีกรวมไม่เกิน 8 ปี  

(2+2+2+2) นับตั้งแต่วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มีคนงานต่างด้าวที่ทำางานในภาค

ประมงมาลงทะเบียนจำานวน 45,441 คน ในขณะที่มีคนงานต่างด้าวจำานวน 143,528 คน พร้อมบุตรหลาน 

4,937 คน มาลงทะเบียนเพื่อทำางานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  

ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 

ความร่วมมือ

16. ความร่วมมือในเชิงรุก มุ่งผลสัมฤทธิ์ และกว้างขวางยิ่งขึ้น

โดยตระหนักว่า รัฐบาลไทยไม่สามารถต่อสู้กับการค้ามนุษย์ได้โดยลำาพัง รัฐบาลจึงนำาวิธีการทำางานในเชิงรุก 

และมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการหลอมรวมความร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ

และภาคประชาสังคมทั้งในและนอกประเทศไทย

หน่วยงานและองค์กรภาครัฐมากกว่า 50 แห่ง ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้ร่วมกัน ลงนามในบันทึก 

ขอ้ตกลงเพือ่รว่มมอืกนัในการปอ้งกนั ปราบปราม และต่อต้านการคา้มนุษย ์เมือ่วนัที ่6 มิถนุายน 2559 โครงการ 

ความร่วมมือหลายโครงการได้มีการดำาเนินการในปี 2559 รวมถึงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน 

ประมง หรือ Drop in Center เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และช่วยเหลือคนงานต่างด้าวและครอบครัวคนงาน 

ในภาคประมงในจังหวัดสงขลา ศูนย์ลักษณะนี้มีแผนที่จะถูกจัดตั้งขึ้นอีกในจังหวัดชลบุรี ระยอง และปัตตานี  

ในปี 2560

รัฐบาลไทยได้มุ่งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV  

(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) โดยผ่านกรอบการทำางานตามข้อตกลงและการเจรจาต่าง ๆ3 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของกลุ่มประเทศ CLMV ในเรื่องการโยกย้าย 

ถิ่นฐานอย่างปลอดภัย ระหว่างวันที่  28–29 พฤศจิกายน 2559  เพื่อหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยและ 

สวัสดิภาพของแรงงานต่างด้าว ประเทศไทยได้เน้นยำา้ถึงความมุ่งม่ันในการทำางานร่วมกับประเทศสมาชิกท่ีร่วมลงนาม 

ในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขงว่าด้วยการต่อต้าน 

3 ยกตัวอย่าง เช่น ประเทศไทยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานกับกัมพูชา 

ลาว เมียนมา และเวียดนาม และกำาลังมีการทำางานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในการจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อนำาคนงานต่างด้าวไปทำางาน

ในภาคประมงตามบันทึกข้อตกลงฯ นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีการทำางานร่วมกับกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อให้มีการนำามาใช้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ หรือทำาการปรับปรุงแก้ไขบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างกัน
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การค้ามนุษย์ นอกจากนั้น ประเทศไทยได้นำาสัตยาบันสารสำาหรับอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน 

การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ไปมอบแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 โดยเป็นประเทศสมาชิกประเทศ

ที่สามที่ได้มีการให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว

เพื่อช่วยเติมเต็มอนุสัญญาอาเซียนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  โดยเฉพาะสตรีและเด็ก  โครงการ

ออสเตรเลีย–เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  ซ่ึงมีกรอบครอบคลุมความร่วมมือหลายด้าน ท้ังกับประเทศไทย 

ภายใต้โครงการระดับภูมิภาค 4 ปี ระหว่างปี 2558–2561 และกับประเทศผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นในอนุภูมิภาคนี้  

กรอบการทำางานต่าง ๆ ได้ถูกกำาหนดขึ้นและได้มีการดำาเนินการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย  

การทำางานของพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ของศาล

ประเทศไทยร่วมกับออสเตรเลียและอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของ

กระบวนการบาหลี คร้ังท่ี 10 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การ

ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐาน สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และสำานักงานป้องกัน 

ยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรมแหง่สหประชาชาติ เข้าร่วมเพ่ือหาแนวทางในการฟันฝ่าความท้าทายทีเ่กดิขึน้ 

กับการโยกย้ายถ่ินฐานอย่างผิดกฎหมาย ทั้งในบริบทของโลกและในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก ซ่ึงการประชุมครั้งนี้ 

ได้นำาไปสู่การประชุมระดับรัฐมนตรีของกระบวนการบาหลี ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่บาหลี

ประเทศไทยยังคงทำางานกับหุ้นส่วนที่อยู่นอกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดต่อไป เช่น การทำางานร่วมกับประเทศ

ญี่ปุ่นซึ่งเป็นหุ้นส่วนกันมาอย่างยาวนานตามกรอบคณะทำางานเฉพาะกิจไทย–ญี่ปุ่น เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  

ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 นอกจากนี้ ประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ตกลงที่จะมีการลงนามในบันทึก

ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ในต้นปี 2560 กรอบการทำางานอื่น ๆ เพื่อป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์อีกจำานวนมาก กำาลังมีการพัฒนาขึ้นระหว่างประเทศไทยและหุ้นส่วนอื่น ๆ ในภูมิภาค  

ที่สำาคัญ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย จีน และแอฟริกาใต้ เป็นต้น

ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหุ้นส่วนในการต่อต้านการค้ามนุษย์กับประเทศไทยมาอย่าง

ยาวนาน มีการพัฒนาความร่วมมือที่สำาคัญเกิดขึ้นในปี 2559 เช่นกัน โดยเฉพาะด้านการบังคับใช้กฎหมาย มีการ 

จดัตัง้ศนูย ์TICAC โดยความชว่ยเหลอืสนบัสนุนจากสำานกังานสืบสวนความมัน่คงแห่งมาตุภมู ิ(Homeland Security  

Investigations–HSI) และสำานักสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation–FBI)  

เพือ่ทำาการตอ่สูก้บัการแสวงหาประโยชนโ์ดยมชิอบ ทีม่กีารกระทำาผา่นทางระบบอนิเทอรเ์นต็และชว่ยเหลอืหนว่ยงาน 

บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สามารถทำาการสืบสวนสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมโอกาสในการลงโทษ 

ผู้กระทำาผิด นอกจากนั้น สหรัฐอเมริกายังเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีความกระตือรือร้นและเป็นผู้สนับสนุนในการจัดตั้ง

ศูนย์ ACT ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำาเนินการอย่างเต็มที่แล้วด้วย

ประเทศไทยได้ทำางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานระหว่างประเทศอื่น ๆ ในการจัดการกับปัญหาความท้าทาย

ของการค้ามนุษย์อย่างเข้มแข็ง ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียนเพียงประเทศเดียวที่เข้าร่วม 

การประชุมสุดยอดผู้นำาเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย ที่จัดโดยสหรัฐอเมริกา ณ สำานักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่  
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20 กันยายน 2559 ระหว่างการประชุม นายกรัฐมนตรีของไทยได้ให้คำามั่นสัญญาว่า จะสนับสนุนการพัฒนา

ระบบคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงของประชากรจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และจะทำาการผลักดัน 

ร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับสาบสูญ ซึ่งจะช่วยเสริมให้การดำาเนินการ

ตามหลักการห้ามผลักดันไปเผชิญหน้าอันตรายบังเกิดผล

ทุกวันน้ีประเทศไทยได้เพ่ิมการประสานงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนหลายองค์กรในฐานะเป็นเพ่ือนร่วมงาน 

ที่แท้จริง ที่ร่วมทำางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์อย่างสมำ่าเสมอตลอดทั้งปี 2559  

โดยองค์กรเหล่านี้รวมถึง มูลนิธิความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation–EJF)  

มูลนธิเิอ-ทเวนตีว้นั โครงการ HUG องคก์ารชว่ยเหลอืเด็ก (Save the Children) HOPE มลูนธิเิพือ่ความเขา้ใจเด็ก  

(FOCUS) มลูนธิพิทิกัษส์ตร ี(Alliance Anti Traffic–AAT) มลูนิธคิาทอลิกสุราษฎร์ธาน ี(Diocesan Social Action  

Center–DISA) มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ (New Life Center Foundation) มูลนิธิ ZOE มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก  

(FACE) องค์กร Freedom Story องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Fund–WWF) องค์กรสิทธิมนุษยชน  

(Human Rights Watch) มูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา  

(Human Rights and Development Foundation–HRDF) สำานักงานกฎหมายเอสอาร์  (SR Law)  

กรีนพีซตะวันออกเฉียงใต้  (Greenpeace Southeast Asia) กลุ่มเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ  

(Migrant Stella Maris Seafarers’ Center–Thailand) และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) 

โดยที่ตระหนักถึงและชื่นชมบทบาทท่ีมีความสำาคัญขององค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม 

ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ รัฐบาลได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนมาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร

พัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม คณะนี้ขึ้นตรงต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยมี

ภารกิจในการดูแลและทำาให้มั่นใจว่าเกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กร

พัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ความพยายาม 

ของประเทศไทยในส่วนน้ีก็เพ่ือเป็นหลักประกันว่าการทำางานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และยั่งยืน

โดยที่ได้ให้ความสำาคัญกับบทบาทของภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศได้มี 

การติดต่อประสานงานเชิญสมาคมธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาทั้งที่เป็นผู้ค้าส่งและค้าปลีกเข้ามา  

มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์อย่างสมำ่าเสมอ โครงการความร่วมมือบางโครงการได้เกิดขึ้นจากการพัฒนา

ร่วมกันระหว่างองค์กรทางธุรกิจที่กล่าวข้างต้นกับผู้มีส่วนได้เสียในประเทศไทย

ประเทศไทยได้ทำางานร่วมกับส่ือท้ังในท้องถิ่นและต่างประเทศจำานวนมาก รวมทั้งส่ือในสหรัฐอเมริกา 

เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประกันความถูกต้องของข้อมูลและความเข้าใจที่ตรงกันในประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์  

ในปี 2559 ประเทศไทยได้อำานวยความสะดวกในการเดินทางลงพื้นที่ให้แก่สื่อหลายครั้ง การทำางานร่วมกัน 

อย่างสมำ่าเสมอ สะท้อนให้เห็นว่าช่องทางการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับสื่อเปิดอยู่ตลอดเวลา สื่อค่อนข้างมีอิสระ 

ในการทำางานภาคสนาม และได้รับอนุญาตให้ทำาการถ่ายทอดและแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรี
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แผนงานในอนาคต

17. การก้าวไปข้างหน้าในปี 2560 

ประเทศไทยจะยังคงเดินหน้าดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน 24 ข้อ ต่อไป จะยังคงมีการปรับปรุง 

กฎหมาย กฎข้อบังคับ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมท้ังเจ้าหน้าที่

ตำารวจ พนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ศาล รวมท้ังหน่วยบังคับใช้กฎหมายท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำารวจ เช่น ล่าม  

ผู้ประสานงานด้านภาษา ผู้ตรวจแรงงานท้ังนอกชายฝ่ังและบนฝ่ัง ทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าท่ีคุ้มครองพยาน 

และเจ้าหน้าท่ีในสถานคุ้มครอง จะมีการประสานงานเพื่อปรับปรุงการฟ้องร้องดำาเนินคดีให้ดียิ่งขึ้น โดยรัฐบาล

กำาลงัเตรยีมจดัทำาคูม่อืเชงิลกึ วา่ดว้ยการเกบ็รวบรวมและแบง่ปนัขอ้มลูคดีคา้มนษุยท์ีม่กีารบรูณาการแบบเรยีลไทม์ 

เพ่ือทำาให้เกิดแนวทางท่ีชัดเจนแก่เจ้าหน้าท่ีตำารวจ พนักงานอัยการ และศาล ศาลจะเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล 

บูรณาการ ในไตรมาสแรกของปี 2560 รัฐบาลคาดว่าจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับศูนย์เพ่ือเด็กหายและ 

ถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (NCMEC) เพ่ือปรับปรุงความร่วมมือกับ TICAC ซ่ึงขณะนี้สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

กำาลังพิจารณายกระดับให้เป็นหน่วยงานถาวร สำานักงานตำารวจแห่งชาติจะมีการขยายสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ์

ของห้องแล็บท่ีทำาการตรวจพยานหลักฐานทางดิจิทัล ในปี 2560 สำานักงานตำารวจแห่งชาติจะทำาการแบ่งปัน

ประสบการณ์การทำางานของ TICAC กับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองช่วยเหลือ ปัจจุบันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กำาลังยกร่างมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานคุ้มครอง เพ่ือช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สำาหรับองค์กร

พัฒนาเอกชน จัดตั้งศาลจำาลองขึ้นที่จังหวัดระนอง เพ่ือช่วยให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ 

เกิดความคุ้นเคยกับกระบวนการในศาล เปิดศูนย์ ACT เพ่ิมเติมในจังหวัดภูเก็ต กาญจนบุรี และเชียงราย และปรับปรุง 

ระบบสายตรงหลักของประเทศไทยให้ดีขึ้น

ความพยายามด้านการป้องกันในปี 2560 จะรวมถึงการดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2560–2564 การร่างพระราชกำาหนดว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงาน

ต่างด้าว พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการแรงงานของประเทศไทย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

แรงงานต่างด้าว และจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมง (FLEC) ขึ้นในจังหวัดปัตตานี ชลบุรี และระยอง  

ในปี 2560

ด้านความร่วมมือในปี 2560 จะรวมไปถึงการทำางานร่วมกับ Stella Maris องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถ่ิน 

ในการจดักจิกรรมขึน้ในประเทศไทย และประสานงานกบัภาคเอกชนของไทยในโครงการเกีย่วกบัการบรหิารจดัการ 

กิจการประมงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน ระงับยับย้ัง และขจัดการทำาประมงท่ีผิด 

กฎหมายและการจับปลาในปริมาณท่ีมากเกินควร รวมทั้งป้องกันระบบนิเวศโดยรวม กระทรวงการต่างประเทศ 

จะประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย เพื่อสำารวจความเป็นไปได้ในการพัฒนา

ความร่วมมือที่มีอยู่แล้วมากมายหลายด้านให้เป็นกรอบการทำางานร่วมกันระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
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ก. บทนำา

รัฐบาลไทยเชิดชูการปกป้องค่านิยมอันเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนการคุ้มครองป้องกัน

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้น การต่อสู้กับภัยคุกคามของการค้ามนุษย์  

จึงเป็นสิ่งท่ีรัฐบาลให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้นและดำาเนินการเรื่อยมาอย่างสมำ่าเสมอ การค้ามนุษย์ซึ่งส่งผลกระทบ 

ทั้งต่อมนุษยชาติและสังคมโดยรวม ถือเป็นความท้าทายที่สำาคัญที่สุดประการหนึ่งในช่วงเวลานี้ และถือเป็น 

ภัยคุกคามสากลที่ประเทศไทยได้มุ่งมั่นและอุทิศตนอย่างเต็มที่ในการเอาชนะทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

โดยเหตทุีก่ารคา้มนษุยเ์ปน็เรือ่งขา้มชาต ิดงันัน้ จึงเปน็ความท้าทายไร้พรมแดนท่ีประเทศไทยต้องพยายามทกุวถิทีาง 

ในการร่วมมือกับประเทศอื่น ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน หรือในภูมิภาคอื่น ภาคเอกชน 

องค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนในการขจัดการค้ามนุษย์ ทุกรูปแบบทั้งใน

ประเทศไทย ในภูมิภาค และที่มีอยู่ในโลกนี้ให้หมดไป

การต่อสู้กับการค้ามนุษย์กลายเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นเรื่องท่ีรัฐบาลให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้น  

นับตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศเม่ือปี 2557 รัฐบาลยังคงดำาเนินตามนโยบาย “ขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ 

ใหห้มดส้ินไป” ตอ่ไป อยา่งไมย่อ่ทอ้ มกีารระดมสรรพกำาลังจากทุกภาคส่วนท่ัวประเทศ หลายภาคส่วนในสงัคมไทย 

ไดเ้ขา้รว่มและทำางานดว้ยกนั ในลกัษณะของการรว่มมอืและประสานงานกนั คำาพพิากษาของศาลในสว่นทีเ่กีย่วกบั 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และ/หรือ การทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์เร่ิมปรากฏ 

ให้เห็น ในขณะเดียวกันการปรับปรุงโครงสร้างในภาคประมงของไทยเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเน่ือง การเปล่ียนแปลง 

กฎหมายสำาคัญหลายฉบับ ที่เคยคิดว่าไม่สามารถเป็นไปได้ ได้มีผลใช้บังคับแล้ว เช่น พระราชกำาหนดการประมง  

พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 การแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2558 และการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 24 เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก เป็นต้น 

ตลอดปี 2559 มาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลเน้นไปท่ีการจัดการกับแรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจ 

ของการค้ามนุษย์ โดยทำาให้การค้ามนุษย์กลายเป็นการกระทำาท่ีให้กำาไรน้อยลง โดยพุ่งเป้าไปยังการสืบหาและ 

ยึดทรัพย์สินของผู้กระทำาผิด ผนวกกับการกำาหนดโทษปรับและจำาคุกอย่างหนัก สำาหรับเจ้าของและผู้ประกอบการ 

ที่พบว่ามีการกระทำาผิด  ในปี 2559 สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ทำาการสืบหาและ 

ยึดอายัดทรัพย์สินในคดีค้ามนุษย์จำานวน 9 คดี คิดเป็นมูลค่า 784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 414 จาก ปี 2558 

(195 ล้านบาท) ซึ่งโดยรวมส่งผลให้การค้ามนุษย์กลายสภาพจากกิจการที่มีความเสี่ยงตำ่า ให้ผลตอบแทนสูง  

มาเป็นการกระทำาที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีผลตอบแทน

รัฐบาลยังเน้นการดำาเนินงานโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงคุณภาพการให้ความช่วยเหลือ

และสวัสดิการแก่ผู้เสียหายและพยาน รวมทั้งสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและพยานเข้ามาให้ข้อมูล 

ในคดีค้ามนุษย์มากข้ึน นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้เพิ่มการดำาเนินมาตรการด้านการคุ้มครองและป้องกันเพ่ือ 

ลดปัญหาการค้ามนุษย์ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มแรงงานต่างด้าว เด็ก และคนไร้รัฐ เป็นต้น และเพื่อต่อสู้กับ 

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จึงได้มีการปรับปรุงและจัดระบบการบริหารจัดการแรงงานที่กระชับและเข้มแข็ง 

เพื่อเอื้อต่อแรงงานต่างด้าว ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ที่เกี่ยวข้อง 
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เนื่องมาจากการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ในปี 2559 ประเทศไทยได้เพิ่มความพยายาม 

ในการทำางานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นนอกภูมิภาค รวมทั้งภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ  

ภาคประชาสงัคม และองคก์รพฒันาเอกชน โดยมกีารปรกึษาหารอื ประชมุ แลกเปลีย่นขอ้มูล และทำากจิกรรมอืน่ ๆ  

เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกันอย่างสมำ่าเสมอ ประเทศไทยยังคงมีบทบาทนำาในการทำางานร่วมกับประเทศอื่น 

ในภูมิภาคเพื่อเอาชนะภัยคุกคามนี้ต่อไป

รายงานปี 2559 ได้แสดงผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมจากการดำาเนินงานแบบองค์รวม ซ่ึงเป็นมาตรการ 

ท่ีรัฐบาลนำามาใช้ต้ังแต่ปี 2557 โดยการกระชับกระบวนการทำางานต่อต้านการค้ามนุษย์ การกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ  

และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงาน ทั้งหน่วยบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอ่ืน ๆ  

ในการพุ่งเป้าหมายเพื่อดำาเนินการกับผู้กระทำาผิดและผู้รับประโยชน์ ในขณะเดียวกันได้มีการเร่งรัดกระบวนการ 

ในการฟอ้งรอ้งดำาเนนิคดแีละพพิากษาของศาล สิง่เหล่านีเ้กดิข้ึนพร้อมกบัความร่วมมอืกนัอยา่งใกล้ชดิกบัหุ้นสว่นอืน่  

กล่าวคือ รัฐบาลต่างประเทศ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคมทั้งในและ 

นอกประเทศไทย

ผลที่เกิดขึ้น แม้จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นนับแต่เริ่มดำาเนินการปฏิรูปโครงสร้างมาต้ังแต่

ปลายปี 2557 ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายหรือการดำาเนินงาน เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยน

วัฒนธรรมและกระบวนการในการทำางานระหว่างหน่วยงาน ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2559 ยังได้เห็นความคืบหน้าและ

ความสำาเร็จที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมในทั้ง 5 เสาหลักของยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ 

(ยุทธศาสตร์ 5P) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลตระหนักดีว่ายังมีความท้าทายและงานอีกจำานวนมากที่ต้องนำามาพูดคุย 

และดำาเนินการ ซึ่งรายงานฉบับนี้จะได้กล่าวถึงในส่วนของ “การก้าวไปข้างหน้าในปี 2560 : แผนงานในอนาคต” 
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ข. ความสำาเร็จและความคืบหน้าในปี 2559

1. ด้านนโยบาย

1.1 ภาพรวม

แผนภาพที่ 1 : การต่อต้านการค้ามนุษย์ในฐานะที่เป็นวาระแห่งชาติ

การตอตานการคามนุษยเปนวาระแหงชาติ
ขจัดปญหาคามนุษยใหหมดสิ้น

รัฐบาลและผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวนมีสวนรวมในกระบวนการ

3,208.91

91.68

ลานบาท
ลานเหรียญสหรัฐฯ

23.88% จาก

เปลี่ยนจุดโฟกัส
การบูรณาการ การเชื่อมโยงดานนโยบาย การดําเนินงานแบบองครวม การปฏิบัติการที่มุงผลสัมฤทธิ์
ลดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจของการคามนุษย ทางเลือกที่ไมกอใหเกิดผลกําไร

เปลี่ยนการคามนุษยจากการกระทําที่มีความเสี่ยงนอย ใหผลตอบแทนสูง ไปสูธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง แตไมมีผลประโยชนตอบแทน

ใหการชวยเหลือดูแลผูเสียหายอยางรอบดานโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ

สรางความเปนหุนสวนเชิงรุกและมุงผลสัมฤทธิ์ แบงปนวิธีปฏิบัติงานที่ดีระหวางกัน

จัดใหมีแรงจูงใจในลักษณะที่เปนเงินเพิ่มขึ้นและจัดใหมีการคุมครองที่ดีขึ้นสําหรับประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่อุทิศตนในการทํางานเพื่อจูงใจ

ใหบุคคลเหลานี้เขารวมการตอสูกับการคามนุษยและเพื่อชวยขจัดสภาพแวดลอมที่นาหวาดกลัวในสังคมไทย

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบกับมาตรการเพิ่มเติมในการอนุญาตใหผูเสียหายจากการคามนุษย

และพยานที่เปนคนตางดาว และทํางานในประเทศไทยไดถึง 2 ป

รัฐบาลไทย ไดพัฒนาแผนแมบทแหงชาติในดานการบริหารจัดการแรงงาน  2560 - 2563

วันทีี่ 25 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการบริหารจัดการ

แรงงานตางดาว  2560 - 2564

นายกรัฐมนตรีของไทยแสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน

ความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม

ประเทศไทยประกาศใหวันที่ 5 มิถุนายน เปนวันตอตานการคามนุษย

)

)

)

(

(

(

25592560
งบประมาณ
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การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลได้ดำาเนินนโยบาย “ขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมด

สิ้นไป” ในทุกภาคส่วน สำาหรับการดำาเนินการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิในการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันและผู้ที่เข้าไป

เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดสรรเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานตามนโยบาย  

รวมท้ังส้ิน 3,208.91 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 23.88 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 รฐับาลไดจ้ดัสรรงบประมาณโดยเนน้ไปทีก่ารทำางาน 6 ดา้น คอื การบรหิารจดัการอตุสาหกรรมประมง 

และอาหารทะเล การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบูรณาการ การป้องกัน การช่วยเหลือ 

คุ้มครอง และการฟ้องร้องดำาเนินคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของความพยายามในการต่อต้าน 

การค้ามนุษย์

การต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยมีการดำาเนินการ ผ่านกระบวนการทำางานแบบบูรณาการท่ีครอบคลุม

หลายมิติทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อให้เกิดผล ตั้งแต่ปี 2557 นายกรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ดังต่อไปนี้ : 

แผนภาพที่ 2 : คณะทำางานระหว่างหน่วยงาน

คณะทํางานระหวางหนวยงาน

คณะกรรมการนโยบาย

เพื่อแกไขปญหาการคามนุษย

และการทําประมง

คณะกรรมการประสาน

และกํากับการดําเนินงานปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย

 มี พลเรือ เอกณรงค พิพัฒนาศัย

รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน

คณะอนุกรรมการ

 ปราบปรามการคามนุษย

มีรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรี

วาการกระทรวงกลาโหม

 เปนประธาน

คณะอนุกรรมการ

ดานสตรีในการปองกัน

และปราบปราม

 การคามนุษย

มีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการพัฒนาสังคม

 และความมั่นคงของมนุษย

 เปนประธาน

คณะอนุกรรมการ

แกไขปญหา

การใชแรงงานเด็ก

แรงงานบังคับ

 และแรงงานตางดาว

มีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

 แรงงานเปนประธาน

คณะอนุกรรมการ

แกไขปญหา

การทําประมง

 ผิดกฎหมาย

มีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตร

และสหกรณเปนประทาน

คณะอนุกรรมการ

ดานการประชาสัมพันธ

และกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การปองกันและ

 ปราบปรามการคามนุษย

มีรัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงการตางประเทศ

 เปนประธาน

คณะกรรมการปองกัน

 และปราบปรามการคามนุษย

ตั้งขึ้นตามบทบัญญัติ

ของพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปราม

 การคามนุษย พ.ศ. 2551

 มีพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ

รองนายกรัฐมนตรีและ

เปนประธาน

)

(

รัฐบาลได้เน้นยำ้าเป็นการเฉพาะในการดำาเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดผลมากข้ึน โดยได้นำา 

มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรูปแบบต่าง ๆ มาใช้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  

ตั้งแต่ปี 2556 มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจำานวน 45 ราย (เจ้าหน้าที่ตำารวจ ทหาร พลเรือน และนักการเมืองท้องถิ่น)  

ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยมี 6 ราย ที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด ในขณะ

ที่ 25 รายถูกฟ้องต่อศาลอาญาแล้ว และ 14 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน ส่วนที่เหลือมีทั้งถูกส่ังพักราชการและ 

ไล่ออกจากราชการ เพื่อป้องกันการมีอิทธิพลเหนือพยานหรือยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
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การเปลี่ยนจุดโฟกัสไปขจัดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจของการค้ามนุษย์ ทำาให้การค้ามนุษย์กลายเป็น

อาชญากรรมที่ทำากำาไรได้น้อยลง สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ทำาการสอบสวนและยึดอายัด

ทรัพย์สินของผู้กระทำาผิดค้ามนุษย์ได้เป็นจำานวนมาก ปัจจุบันกฎหมายใหม่มีการกำาหนดบทลงโทษแก่เจ้าของและ

ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ท้ังโทษปรับและจำาคุกท่ีหนักข้ึน โดยรวมได้ส่งผลให้ 

การค้ามนษุย ์กลายสภาพจากกจิการทีม่คีวามเสีย่งตำา่ใหผ้ลตอบแทนสงู มาเปน็การกระทำาทีม่คีวามเส่ียงสูงและไม่มี 

ผลตอบแทน ในปี 2559 ศาลแพง่ไดม้คีำาสัง่ใหท้รพัยส์นิของผูก้ระทำาผดิคา้มนษุย ์4 คด ีมลูคา่รวม 102.8 ลา้นบาท  

ตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนอีก 8 คดีท่ีมีการยึดทรัพย์สิน มูลค่ารวม 772 ล้านบาท ไว้แล้ว คดียังอยู่ในระหว่าง 

การพิจารณาของศาลแพ่ง

รัฐบาลให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บนพื้นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ  

การคัดแยกผู้เสียหายเป็นหัวใจสำาคัญและเป็นการดำาเนินการข้ันตอนแรกท่ีเป็นหลักประกันว่าผู้เสียหายจะได้รับ 

การดูแลและบรกิารจากหนว่ยงานของรฐัอยา่งเตม็ที ่เช่น สถานคุ้มครองทีป่ลอดภยั อาหารทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการ  

การฟ้ืนฟูทางจิตใจ การพัฒนาอาชีพ บริการล่ามแปล การรักษาพยาบาล ค่าโดยสารเคร่ืองบิน การเตรียมความพร้อม 

เพ่ือกลบัคนืสูส่งัคม มาตรการป้องกนัการกลบัมาเปน็ผูเ้สยีหายซำา้ เปน็ตน้ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง 

ของมนษุยก์ำาลงัพจิารณาโครงการชว่ยเหลอืทางการเงนิวนัละ 300 บาท แกผู่เ้สยีหายท่ียงัคงอยูใ่นสถานคุ้มครอง ฯ 

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเสริมที่อนุญาตให้ผู้เสียหายและ

พยานที่เป็นคนต่างด้าวสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลา 2 ปี หลังสิ้นสุดการดำาเนินคดี (ก่อนหน้านี้ 

ไดข้ยายระยะเวลาจาก 6 เดอืน เป็น 1 ป ีโดยมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2559) หลงัจากครบเวลา 2 ปี  

หากคนต่างด้าวท่ีมีความประพฤติสอดคล้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความมั่นคง 

แห่งราชอาณาจักร ประสงค์จะอยู่ทำางานต่อไป สามารถขอต่ออายุใบอนุญาตทำางานได้เป็นคราว คราวละ 1 ปี

มาตรการใหม่นี้จะมีผลใช้บังคับในไม่ช้า โดยการออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงในปี 2559 มีผู้เสียหาย 

ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปีจำานวน 335 ราย

ในเดือนเมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้พยานในคดีค้ามนุษย์ทุกคนที่ได้รับการคัดแยก

โดยเจ้าหน้าท่ีตำารวจแล้ว มีสิทธิได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรการคุ้มครองพยานโดยอัตโนมัติ ในปี 2559 พยาน

ที่ไม่ได้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งผู้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่จำานวน 254 ราย อยู่ภายใต้การคุ้มครอง

ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

รัฐบาลได้จัดให้มีการสร้างแรงจูงใจโดยใช้เงินจากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

มอบใหแ้กผู่ท้ีแ่จง้เบาะแสทีน่ำาไปสูก่ารจบักมุ และเจา้หนา้ทีข่องรฐัทีท่ำาการจบักมุนกัคา้มนษุยห์รอืผูต้อ้งหาทีห่นปีระกนั  

ความพยายามในส่วนนี้เป็นการลดความหวาดกลัวและกระตุ้นให้ประชาชนผู้ที่อาจมีข้อมูลหรือข่าวสารที่ 

เป็นประโยชน์ให้เข้าหาเจ้าหน้าท่ี และให้การสนับสนุนการทำางานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศ จนถึงขณะนี้ 

มีการยื่นขอรับเงินรางวัลแล้วจำานวน 73 ราย และคำาขอจำานวน 12 ราย ได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิได้รับ 

เงินรางวัลแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท 
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นอกเหนือจากการฟ้องร้องดำาเนินคดีและการคุ้มครองช่วยเหลือแล้ว การป้องกันก็ถือเป็นเรื่องสำาคัญ

ประการหนึ่ง รัฐบาลได้มีการจัดทำาแผนแม่บทแห่งชาติในการบริหารจัดการแรงงาน พ.ศ. 2560–2563 ขึ้น  

เพ่ือกำาหนดทิศทางด้านนโยบายสำาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทุกคน รวมทั้งแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันว่าทั้งแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามสามารถเข้าถึง 

สิ่งอำานวยความสะดวกสาธารณะ การศึกษา และบริการสาธารณสุข รวมทั้งได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสม

รัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มกำาลังในการระดมนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเป็นรูปธรรม  

ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งในเรื่องการลดความเสี่ยง การพัฒนาสวัสดิภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ 

ตกเปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์การจดัระเบยีบสังคมถูกทำาใหดี้ข้ึน โดยมกีารตรวจตราสถานบนัเทิง ซ่ึงมแีนวโนม้ 

ที่จะเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการ 

ด้านมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ

รัฐบาลมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเน่ือง นายกรัฐมนตรีได้เรียกร้อง 

ให้ทุกภาคส่วน หรือประชารัฐ ช่วยกันต่อต้านการค้ามนุษย์ และปลูกฝังความตระหนัก คุณธรรม จริยธรรม และ 

การบริหารจัดการที่ดี ประเทศไทยได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันต่อต้านการค้ามนุษย์” 

1.2 แผนปฏิบัติการ : การดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อป้องกัน 

และปราบปรามการค้ามนุษย์

ในปี 2559 ประเทศไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันยกร่างแผนปฏิบัติการเร่งด่วน

เพื่อเป็นกรอบในการเร่งรัดและติดตามความคืบหน้าในการทำางานของแต่ละหน่วยงาน แผนปฏิบัติการดังกล่าว

ครอบคลุมประเด็นสำาคัญและทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อการดำาเนินงานต่อไปทั้งหมด รวมทั้งยังสะท้อนวิธีการทำางาน 

ที่กว้างขวาง ครอบคลุมทุกมิติ และมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติการดังกล่าว 

ยังได้นำาข้อเสนอแนะทั้ง 17 ข้อ ตามที่ปรากฏในรายงานการค้ามนุษย์ ประจำาปี 2559 ของสหรัฐอเมริกา  

มาพิจารณาด้วย โดยแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 24 มาตรการ ตัวอย่างที่สำาคัญ ได้แก่ 

(1) การกำาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการวัดความคืบหน้าของกระบวนการในการฟ้องร้องดำาเนินคดี ซึ่งเป็น

ผลการทำางานในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล ระหว่างปี 2557–2559 ได้เสร็จสมบูรณ์

(2) จัดตั้งคณะทำางานเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟ้องร้องดำาเนินคดีค้ามนุษย์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกระบวนการทางกฎหมายและการแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้การฟ้องร้องดำาเนินคดีมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็วยิ่งขึ้น

(3) กำาหนดแนวปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพ่ือนำามาใช้ระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

(4) ให้การคุ้มครองและสนับสนุนด้านการเงินอย่างเหมาะสมแก่ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์ 

ในช่วงเวลาของการฟ้องร้องดำาเนินคดี
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(5) ปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยรวม โดยการกำาหนดมาตรการเพ่ือเพิ่มแรงจูงใจ

แก่แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศและขอมีใบอนุญาตทำางานโดยถูกกฎหมาย ลดจำานวน

แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย

(6) แก้ไขหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับเพื่ออนุญาตให้ผู้เสียหายและพยานอยู่และทำางานต่อไปได้อีก 2 ปี 

หลังคดีสิ้นสุด

แผนภาพที่ 3 : แผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

เจาหนาที่

ที่มีสวนเกี่ยวของ

คณะทํางาน

เฉพาะกิจ

งบประมาณ

เพิ่มขึ้น

ศูนยใหการ

ชวยเหลือและดูแล

แรงงานตางดาว

การอนุญาต

ใหพยานและ

ผูเสียหายอยู

และทํางาน

งบประมาณ

ในการดูแล

ผูเสียหาย

เพิ่มขึ้น

มีลามมากขึ้น

1

5

9

13

17

21 22 23 24

18 19 20

14 15 16

10 11 12

6 7 8

2 3 4

การบังคับ

ใชกฎหมายกับ

นายหนาเถื่อน

อยางเขมงวด

การดูแล

แรงงานเด็ก

เปนพิเศษ

มาตรการ

สําหรับ

ประชากร

กลุมเสี่ยง

การใหสัตยาบัน

อนุสัญญาขององคการ

แรงงานระหวางประเทศ

แรงจูงใจที่ดีขึ้น

และรางวัลสําหรับ

ผูบังคับใชกฎหมาย

ติดตามผล

คดีคามนุษย
การคุมครองพยาน

การคัดแยก

ผูเสียหาย

มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

ฐานขอมูล

คดีคามนุษย

การปรับปรุง

กฎหมาย

มีโอกาสในการ

หารายไดดีขึ้น

วิธีการทํางาน

ที่เปนมาตรฐาน

การตรวจ

แรงงานมี

ประสิทธิภาพ

ขึ้น

การสํารวจเด็ก

ที่ทํางาน

ระบบบริการ

จัดการแรงงาน

แบบองครวม

ความเปนหุนสวน

ที่เพิ่มมากขึ้นกับ

องคกรพัฒนาเอกชน

สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย

และการคุมครอง

ผูที่แจงเบาะแส

24
เปาหมาย

แผนปฏิบัติการ

นโยบาย การดําเนินคดี การคุมครอง การปองกัน ความรวมมือ
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(7) ให้บริการแก่ผู้เสียหาย เช่น อนุญาตให้ผู้เสียหายทำางานท้ังในและนอกสถานคุ้มครองมากขึ้น  

เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่ล่ามเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายค้ามนุษย์ การคัดแยกผู้เสียหาย  

และทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพจิตใจของผู้เสียหายขณะทำาการสัมภาษณ์มากขึ้น

(8) ประสานความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการดูแลผู้เสียหาย การฟ้องร้องดำาเนินคดีกับ 

ผู้กระทำาผิด และการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในสถานการณ์ที่เปราะบาง

วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งไปยังการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยนำาระบบติดตามตรวจสอบความคืบหน้า 

เป็นรายเดือนมาใช้

1.3 วิธีการทำางานแบบองค์รวม

รัฐบาลได้นำาวิธีการทำางานแบบองค์รวมซ่ึงมีการทำางานที่ครอบคลุมหลายมิติและมีลักษณะที่ยั่งยืน 

มาใชใ้นการตอ่สูก้บัความทา้ทายตา่ง ๆ ของการคา้มนษุยใ์นอตุสาหกรรมประมงและแปรรปูอาหารทะเล ทีท่ำาตอ่ 

แรงงานต่างด้าว เด็กและสตรี ขอทาน และในเร่ืองเกี่ยวกับสื่อลามกเด็ก รัฐมนตรีของกระทรวงต่าง ๆ ได้รับ 

มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานเพื่อประกันว่านโยบายได้ถูกนำาไปปฏิบัติตามที่กำาหนดในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

1.3.1 ในปี 2559 มีความพยายามมากข้ึนในการต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน

ในอุตสาหกรรมประมง โดยเกิดขึ้นในรูปของการระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอจากหน่วยงาน

บังคับใช้กฎหมาย เพื่อทำาการติดตามและจัดระเบียบอุตสาหกรรมประเภทนี้ โดยการมุ่งเป้าหมายไปยังพื้นที่ที่มี 

ความเสีย่งต่อการคา้มนษุยส์งู และทำาลายแรงจงูใจทางเศรษฐกจิของการคา้มนษุย ์เพือ่ทำาใหก้ารคา้มนษุยก์ลายเป็น 

การกระทำาที่ให้ผลกำาไรน้อย

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้ทำาการจัดระเบียบ  

ติดตาม ตรวจสอบ และป้องกัน โดยการใช้ระบบฐานข้อมูลบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และการตรวจสอบผ่าน 

ระบบคอมพิวเตอร์ ผนวกกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมง  

เครื่องมือสำาคัญอื่น ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและเป็นหลักประกันว่า  เรือประมงทุกลำา 

ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบที่จัดให้มีขึ้นในปี 2558 คือ ระบบติดตาม  

ควบคุม และเฝ้าระวัง ประกอบด้วย ระบบติดตามเรือ (VMS) ในเรือประมงระวางต้ังแต่ 30 ตันกรอสข้ึนไป  

เพื่อติดตามว่าเรือเดินทางไปที่ใด และเพื่อเป็นหลักประกันว่าสามารถติดตามแกะรอยคนงานทุกคนได้ ผนวกกับ

การตรวจแรงงานโดยทีมสหวิชาชีพที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก 32 แห่ง และการตรวจล่วงหน้า 16 จุด  

ใน 22 จังหวัดชายทะเล 

สำาหรับปี 2559 มีการนำาระบบการบังคับให้ต้องจัดทำาเอกสารทุติยภูมิแสดงตนสำาหรับคนงาน 

ทั้งไทยและต่างชาติ ร่วมกับระบบการตรวจและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เอกสารทุติยภูมิแสดงตนนี้ ประกอบด้วย  

หนังสือคนประจำาเรือสำาหรับคนไทย  เรียกว่า Seaman Book ออกให้โดยกรมเจ้าท่า  และหนังสือ 

คนประจำาเรือคนต่างชาติ  เรียกว่า Sea Book ออกให้โดยกรมประมง  โดยหนังสือทั้งสองเล่มดังกล่าว 

จะมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ลายนิ้วมือ รูปถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเก่ียวกับการจ้างงาน  
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สิ่งเหล่านี้จะถูกใช้ในการตรวจสอบและการคัดแยก โดยการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวเบื้องต้นเป็นรายบุคคล  

(การสัมภาษณ์แบบมองตากัน) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ลูกเรือที่ทำาขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์และกระทรวงแรงงาน เพื่อทำาการคัดแยกบุคคลที่น่าเชื่อว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ 

การบังคับใช้แรงงานระหว่างกระบวนการในการออกหนังสือ Sea Book ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนงานทุกคน 

ในภาคประมงได้รับการขึ้นบัญชีและดูแลอย่างเหมาะสม นับจากวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  

เจ้าของเรือประมงจำานวน 5,068 ราย ได้นำาคนงานต่างชาติจำานวน 51,678 คน มาย่ืนขอทำา Sea Book 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากหัวข้อ 4.4.2.3

แผนภาพที่ 4 : วิธีการทำางานแบบองค์รวม (ภาคประมง)

การคัดแยก การคุมครอง และเยียวยา ผูเสียหายจากการคามนุษย

การปรับปรุงกรอบการทํางานดานกฎหมาย
พระราชกําหนด

หามการเปลี่ยนถายแรงงาน

เปลี่ยนนายจาง

การบังคับใชกฎหมาย
ศูนยรับแจงเรือเขา-ออก  PIPO

เพิ่มจํานวนพนักงานตรวจแรงงาน

การสงเสริมการยายถิ่นอยางปลอดภัย
กระบวนการใหสัตยาบันขององคการแรงงานระหวางประเทศ       

อนุสัญญาฉบับที่ 188 วาดวยการทํางานในภาคการประมง ค.ศ. 2007

พิธีสารของอนุสัญญาวาดวยแรงงานบังคับ ฉบับที่ 29

 

การปองกัน
การบริหารจัดการแรงงานตางดาว

หนังสือคนประจําเรือสําหรับลูกเรือตางดาว

ศูนยรับตัวเมื่อเดินทางมาถึง

และการคืนสูสังคม

ศูนยชวยเหลือแรงงานตางดาว

1
2

3
4
5

)(

การดําเนินแบบองครวม (ภาคประมง)   1

นโยบาย การดําเนินคดี การคุมครอง การปองกัน ความรวมมือ
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1.3.2 รัฐบาลได้ตระหนักถึงบทบาทสำาคัญของแรงงานต่างด้าวในการช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมประมง

และแปรรูปอาหารทะเลของไทย มีการเสนอแก้ไขกฎข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 

ผิดกฎหมาย และเพื่อช่วยให้แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนถูกต้องแล้ว มีความคล่องตัวในการขอรับ และขอขยาย 

ระยะเวลาใบอนุญาตทำางาน มาตรการเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับปัญหาการบังคับใช้แรงงานและ 

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบอื่นในภาคประมง ในการดำาเนินมาตรการดังกล่าว รัฐบาลยึดถือ

นโยบายการไม่เนรเทศแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลังจากได้รับการช่วยเหลือ และเมื่อสอบสวนแล้วพบว่า 

เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือพยาน พวกเขาจะไม่ถูกเนรเทศกลับไปยังประเทศต้นทาง แต่จะได้รับ 

การคุ้มครองในสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บริการจัดหางาน และหลังจากน้ันจะมีการจัดทำาเอกสารต่าง ๆ  

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมาตรการเหล่านี้มีหลายอย่างที่สำาคัญ ได้แก่

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย (และผู้ติดตาม) ท่ีทำางานบนเรือประมงและ

ทำางานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล (สำาหรับคนงานสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา) รอบใหม่เปิดระหว่าง

เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 คนงานที่มีการจดทะเบียนทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสวัสดิการ

และสิทธิในการทำางานเป็นเวลา 1 ปี รัฐบาลได้วางแผนจะขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ทำางานเป็นเวลา 2 ปี 

และสามารถขยายได้อีกรวมไม่เกิน 8 ปี (2+2+2+2) นับจากวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 

2559 มีคนงานต่างด้าวที่ทำางานในภาคประมงมาลงทะเบียนจำานวน 45,441 คน ในขณะที่ระหว่างวันที่  

25 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 มีคนงานต่างด้าวจำานวน 143,528 คน พร้อมผู้ติดตาม 

อีก 4,937 คน มาลงทะเบียนเพื่อทำางานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล 

การปฏิรูประบบการจ้างแรงงานต่างด้าว ซ่ึงได้มีการดำาเนินงานโดยหารือร่วมกับองค์การแรงงาน 

ระหว่างประเทศและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขจัดนายหน้าแรงงานที่ผิดกฎหมาย

ให้หมดไป กฎข้อบังคับที่มีการทบทวนแก้ไขในขณะนี้ คือ ห้ามการจ้างเด็กอายุตำ่ากว่า 18 ปี เพื่อทำางาน

ประมงและทำางานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลโดยเด็ดขาด อีกทั้งยังบังคับให้ต้องมีชั่วโมงพักผ่อนและวันหยุด  

บงัคับให้ตอ้งมกีารทำาสญัญาจ้างงานเปน็ลายลกัษณอ์กัษร ให้มบีญัชีรายชือ่ลกูเรอื มขีอ้กำาหนดเกีย่วกบัการฝึกอบรม 

และสวัสดิการของคนงาน นอกจากนี้  ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์เพ่ือผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถ 

เปลี่ยนนายจ้างได้

เพื่อเป็นหลักประกันว่าแรงงานต่างด้าว รวมทั้งนายจ้าง ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ภายใต้

กฎหมายแรงงานของไทยเป็นอย่างดี ในปี 2559 กระทรวงแรงงานได้ทำาการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง  

เช่น หนังสือพิมพ์ สื่อโซเชียลมีเดีย  เอกสารแผ่นพับ และข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลในแผ่นพับจะรวมถึง 

การคุ้มครองแรงงานเด็ก การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย สิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง (ทำาเป็น 4 ภาษา) 

แรงงานขัดหนี้และการบังคับใช้แรงงาน และสิทธิของแรงงานต่างด้าว กรมประมงได้จัดทำาแผ่นพับ 6 ภาษา (ไทย 

อังกฤษ ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม) สำาหรับแจกจ่ายให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อช่วยในการจำาประเภท

ของเรือที่พวกตนทำางาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์หากมีการประพฤติมิชอบ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

หรือการประพฤติผิดเกิดขึ้น
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การฝึกอบรมหลายโครงการได้จัดข้ึนโดยหลายหน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงอันตราย

ของการค้ามนุษย์ รวมท้ังมีการอบรมนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับสิทธิ หลักเกณฑ์ กฎข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมาย

แรงงาน กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน การฝึกอบรมการบังคับใช้

กฎหมาย และการต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับภูมิภาคของเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย นอกจากนั้น กระทรวง

แรงงานยังได้จัดฝึกอบรมหลายโครงการ เพ่ือช่วยเหลือและแนะนำาแรงงานไทยซ่ึงเตรียมตัวไปทำางานในต่างประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากหัวข้อ 4.7.2

แผนภาพที่ 5 : วิธีการทำางานแบบองค์รวมในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

การบริหารจัดการแรงงานตางดาว (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)         ส
ในประเทศไทย

จํานวนแรงงานตางดาวทํางานอยางถูกกฎหมายในประเทศ
จํานวนแรงงานตางดาว (คน)      ส

รวม

MOU

พิสูจนสัญชาติ  
(คงเหลือในประเทศไทย)

ประมงทะเล

แปรรูปสัตวนํ้า

2,665,704

1,178,678

381,965

961,092

45,441

143,528

สถานะของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทย

1

2

หากแรงงานตางดาวประสบปญหาในระหวางทํางาน
เมื่อแรงงานตางดาวทํางานครบตามสัญญาจาง

และจะเดินทางกลับประเทศตนทาง

ในกรณีที่มีปญหา แรงงานตางดาวสามารถขอรับ

ความชวยเหลือไดจาก

ศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจาง

ศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตาง
ศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตางดาว

จัดตั้งขึ้นใน 10 จังหวัด ดําเนินการรวมกับ

NGOs ในการใหความชวยเหลือและคําปรึกษา

แนะนํา เกี่ยวกับการทํางานใหกับแรงงานตางดาว

เขามาทํางานโดยผิดกฎหมาย เขามาทํางานโดยถูกกฎหมาย

จดทะเบียนแรงงานตางดาวในกิจการทั่วไปผาน oss
ไดรับอนุญาตใหอยูและทํางานในประเทศ ถึง 31 มีนาคม 2561

เมื่อผานการตรวจสัญชาติโดยประเทศตนทาง อยูและทํางานไดอีก 2 ปี

จดทะเบียนแรงงานตางดาวในกิจการประมงและแปรรูปสัตวนํ้า
ไดรับอนุญาตใหอยูและทํางานในประเทศไทยถึง พฤศจิกายน 2560

เมื่อผานการตรวจสัญชาติโดยประเทศตนทาง อยูและทํางานไดอีก 2 ป

นําแรงงานเขามาทํางานผาน MOUs

การดําเนินการในอนาคต (Future Work)    l

เปาหมาย - สงเสริมใหมีการจางแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายและเปนธรรม

รวมทั้งคุมครองตามมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตรการบริหารแรงงานตางดาว พ.ศ.2560 - 2564

ยกราง พรก. การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ..... โดยเสนอใหคณะรัฐมนตรี

พิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งเปนการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการแรงงานตางดาวในทุกกิจการ รวมทั้งกิจการประมง

กําหนดใหมีการปฎิรูปการบริหารจัดการแรงงานตางดาวทั้งระบบ โดยสรางกลไกใหแรงงานตางดาว

เขาถึงสิทธิประโยชนตางๆ ตามหลักสิทธิมนุษยชนไดอยางสะดวก รวมทั้งไดรับสิทธิแรงงานและสิทธิ

ทางสังคมดวย โดยกําหนดแผนการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานใน 3 มิติ คือ มิติดานความมั่นคง

มิติดานเศรษฐกิจ และมิติดานสังคม ณ จังหวัดสมุทรสาครและระนอง โดยตั้งเปาใหแลวเสร็จภายใน

เดือนกุมภาพันธ 2560 กอนขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ อีก 11 จังหวัดที่มีแรงงานตางดาว

มากกวา 50,000 คน และใหครบทุกจังหวัดภายในป 2560

ขึ้นทะเบียน ณ ศูนย OSS (โอเอสเอส)

ตั้งแตพระราชกำหนดการนำคนตางดาวมาทำงาน

กับนายจางในประเทศไทย พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับเมื่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 บริษัทจัดหางานและนายจางที่นำแรงงาน

ตางดาวเขามาทำงานในประเทศจะตองปฏิบัติตาม พรก. ฉบับนี้

เมื่อแรงงานตางดาวเดินทางเขามาถึงประเทศไทย จะไดรับการอบรม

จาก 1 ใน 3 ของ ศูนยแรกรับเขาทำงานและสิ้นสุดการจาง
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1.3.3 ในเร่ืองเก่ียวกับการค้ามนุษย์ สตรีและเด็ก กระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้มีการดำาเนินการ 

หลายมาตรการเพื่อต่อสู้กับปัญหาสำาคัญในเรื่องนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มี 

การกำาหนดแผนปฏิบัติการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดการค้ามนุษย์สตรีและเด็ก โดยผ่านมาตรการด้านการป้องกัน  

11 มาตรการ คือ การจัดตั้งศูนย์อำานวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก การเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการคัดแยกผู้เสียหาย การเพิ่มจำานวนล่าม การเพ่ิมจำานวนพนักงานสอบสวนหญิง การทบทวนบันทึกข้อตกลง

ที่มีอยู่ และกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน การสกัดกั้นการค้ามนุษย์ข้ามชาติ การทำางานร่วมกับ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในการเพิ่มความตระหนักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากการบริการ

ทางเพศ การขจัดสิ่งยั่วยุให้เกิดการค้ามนุษย์ (สื่อลามก) พัฒนาสถานที่รองรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ได้

มาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่ดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ได้มาตรฐาน และประสานงานกับ

กระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสถานบริการและพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเป็นผลทำาให้กระทรวงมหาดไทยมีการจับกุม

และฟ้องร้องผู้ฝ่าฝืนจำานวน 250 คดี และสั่งปิดสถานประกอบการอีก 270 แห่ง ในปี 2559

การคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์ถือเป็นภารกิจสำาคัญ ในปี 2558 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 

และหนว่ยงานบงัคบัใชก้ฎหมายระหวา่งประเทศ ร่วมกบัองค์กรพัฒนาเอกชน จัดต้ังและดำาเนนิงานศนูยพ์ทิกัษเ์ดก็ 

แห่งประเทศไทย (Children’s Advocacy Center Thailand : ACT) เพ่ือทำาการคุ้มครองเด็กจากการถกูแสวงหา 

ประโยชน์โดยมิชอบ ภารกิจสำาคัญรวมไปถึงการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย โดยการช่วยเหลือในการสืบสวน

สอบสวน โดยการนำาตำารวจชุมชนมาใช้ในการต่อสู้กับปัญหาการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก และมีการ

ริเริ่มโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กให้แก่เด็กและผู้ใหญ่ด้วย

ประเทศไทยยังคงเดินหน้าทำางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 

ท่ีเลวร้ายให้หมดไปภายในปี 2563 ดังที่แสดงให้เห็นในนโยบายแห่งชาติฉบับที่ 2 และแผนปฏิบัติการเพื่อขจัด 

การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปี 2558–2563 กระทรวงแรงงานโดยการทำางานร่วมกับองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ และสำานักงานสถิติแห่งชาติ ได้เร่ิมการสำารวจแรงงานเด็กระดับประเทศ ปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการ

ระยะเวลา 21 เดือน 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากหัวข้อ 4.6.2

1.3.4 ดังที่จะได้อธิบายในหัวข้อ 1.5.5 ต่อไป พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มีผล 

ใช้บังคับเมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 เพื่อคุ้มครองประชาชนจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

วัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว เพื่อทำาการควบคุมคนขอทาน โดยมีการจำาแนกผู้แสดงความสามารถตาม 

ท้องถนนและคนขอทานออกจากกัน รวมทั้งมีการกำาหนดความผิดลหุโทษ (บทลงโทษที่เบา) สำาหรับคนที่ฝ่าฝืน 

และคนขอทานที่สำารวจพบจะถูกพาเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อที่นักสังคมสงเคราะห์จะได้ช่วยทำาการพัฒนา

คุณภาพชีวิต โดยจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การใช้ชีวิตในสังคม การศึกษาและโอกาส 

ในการประกอบอาชีพ ปัจจุบันมีคนขอทานจำานวน 1,179 ราย เข้ารับการช่วยเหลือในสถานคุ้มครองดังกล่าว
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แผนภาพที่ 6 : มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

มาตรการในการปองกันและปราบปราม

การคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศ

การประชาสัมพันธ
จัดเตรียมสื่อในรูปแบบตางๆ

เสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามผานทางปายโฆษณาที่ทาอากาศยาน
แอพพลิเคชันและเว็บไซต เปนตน

1

การติดตามตรวจสอบ
ทํางานรวมกับหุนสวนในทองถิ่นในประเทศและชุมชน

รวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายในการเฝาติดตามคนที่มีประวัติวาเปนคนที่ชอบมีเพศสัมพันธกับเด็ก

ติดตามตรวจสอบการชักชวนจากโซเชียลมีเดีย
3

การสืบสวนสอบสวน
หาขอมูลจากหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ

แนวทางที่ใชขอมูลเปนหลักฐาน

ตรวจสอบสถานที่ที่มีความเสี่ยง เชน สถานบันเทิงและคาราโอเกะ4
การจับกุม

การดําเนินคดีกับผูกระทําผิด

ตรวจสอบเสนทางการเงิน5

การอบรม/ใหความรู
เจาหนาที่ : ผูตรวจแรงงานที่เปนสตรีและตํารวจทองเที่ยว

เด็กและสตรี2 ประชาชนทั่วไป

ผูนําเยาวชน

จากเดือนตุลาคม 2558–28 กรกฎาคม 2559 (ก่อนพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานมีผลใช้บังคับ) 

มีคนขอทานทั้งหมด 4,649 ราย จำาแนกเป็นคนไทย 2,945 ราย และคนต่างด้าว 1,704 ราย ข้อมูลระหว่าง  

29 กรกฎาคม–24 พฤศจิกายน 2559 พบว่า หลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมการขอทาน สำารวจ

พบขอทานจำานวน 60 ราย เป็นคนไทย 34 ราย และต่างด้าว 26 ราย ลดลงร้อยละ 98 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพของมาตรการที่นำามาใช้ในการแก้ปัญหานี้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากหัวข้อ 4.6.5
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แผนภาพที่ 7 : ความพยายามในการขจัดปัญหาขอทาน

 พบขอทานทั่วประเทศไทย จํานวน 60 คน

ขอทานไทย 34 ราย

ขอทานตางดาว 26 ราย

การดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

กับขอทาน 60 ราย เพิื่อคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 

คืนสูครอบครัวและกําหนดเงื่อนไขมิใหกลับมา

ขอทานซ้ำ 24 ราย (40%)

สงเขากระบวนการฟนฟู 4 มิติ

ที่สถานคุมครอง 16 ราย (25%)

เปนคูแมลูกตางดาวรอผลตรวจ DNA 7 ราย

สงบานพักเด็กและครอบครัว 2 ราย 3.3%

เพื่อเขาสูการคุมครอง พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2548

สงสถานีตํารวจ 17 ราย 28.4%

สงตม. 2 ราย 3.3% เพื่อสงกลับประเทศตนทาง
5.

4 .

3.

2.

1.

 การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ในรูปแบบการนําคนมาขอทาน

มาตรการปองกัน/รณรงคสรางความตระหนักรู

สงเสริมความรูแกประชาชนดานสิทธิกฎหมาย 1,300 คน

อบรมสรางภูมิคุมกันแกกลุมเสี่ยงเพื่อปองกันการถูกลอลวง

โครงการปองกันและแกไขปญหาการขอทานในพื้นที่ตนทาง

Friend International จังหวัดสุรินทร

จัดทํา MOU กับเทศบาล 30 แหงทั่วประเทศ

เพื่อการปองกันแกไขปญหาคนขอทาน คนไรที่พึ่ง

จัดกิจกรรมรณรงคปองกันปญหาการขอทาน ภายใตแนวคิด

"ใหทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน" 

ในแหลงทองเที่ยวและเมืองใหญ ไดแก

พัทยา สมุย นครราชสีมา

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 มีผลใชบังคับ 25 กรกฎาคม 2559

ชาย

41.7%

เด็กหญิง

18.3%

หญิง

28.3%

เด็กชาย

11.7%

การจัดระเบียบขอทานหลัง พ.ร.บ. มีผลบังคับใช

 กรกฎาคม 2559 - 24 พฤศจิกายน 255928 )(

ตางดาว

47.7%
56.7%

ชาย 25 ราย

หญิง 17 ราย

เด็กชาย 7 ราย

เด็กหญิง 11 ราย

จำแนกตามเพศ (60ราย)

1.3.5 รัฐบาลได้จัดตั้งคณะทำางานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด 

เด็กและเยาวชนของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ (Thailand Internet Crimes Against Children–TICAC) ขึ้น 

ในปี 2559 โดยอาศัยแบบอย่างมาจากสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน TICAC เป็นคณะทำางานเฉพาะกิจ ประกอบด้วย 

ส่วนบัญชาการ ส่วนงานธุรการ และส่วนปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำารวจจำานวน 220 นาย ที่ได้รับมอบหมาย 

ให้เข้ามาทำางานสืบสวนสอบสวน โดยทำางานทั้งภาคสนามและผ่านทางการวิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัล 

และทำางานร่วมกับสำานักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ  (Homeland Security  Investigations–HSI)  

และสำานกัสบืสวนกลางแหง่สหรฐัอเมรกิา (Federal Bureau of Investigation–FBI) ซ่ึงทำาใหส้ามารถเขา้ถงึระบบ 
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ฐานข้อมูลศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (National Center for Missing and Exploited  

Children–NCMEC) ท้ังนี ้เพ่ือท่ีจะไดป้ระสานงานและแบง่ปนัขอ้มลูเกีย่วกบัคดีทีไ่ด้รบัรายงานเก่ียวกบัการแสวงหา 

ประโยชน์ทางเพศทั้งที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและคนต่างชาติซ่ึงจะนำาไปสู่การสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ได้ 

แบบเรียลไทม์

ในปี 2559 มีการรายงานเหตุว่าอาจมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กจำานวน 64 เหตุการณ์  

โดยเจ้าหน้าที่ตำารวจพบว่าเป็นการกระทำาผิดอาญา 25 คดี ซ่ึงในจำานวนนี้พบว่าเป็นการใช้เด็กเพื่อผลิตส่ือลามก 

18 คดี เป็นการประพฤติมิชอบทางเพศต่อเด็ก 4 คดี และเป็นการค้ามนุษย์ 3 คดี มีผู้ต้องหาจำานวน 24 คน  

ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี 

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากหัวข้อ 2.2.3

แผนภาพที่ 8 : การจัดการกับสื่อลามกเด็ก (TICAC)

ประมวลกฎหมายอาญา

(287/1,2)

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน

พ.ศ. 2542

พนักงานอัยการ

องคกรพัฒนา

เอกชน

อาญา แพง

สื่อลามกเด็ก

กฎหมาย

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษย พ.ศ. 2551

การบังคับใชกฎหมาย

ตํารวจ TICAC

กรมสอบสวนคดีพิเศษนักสังคมสงเคราะห
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แผนภาพที่ 9 : ขั้นตอนการทำางานของ (TICAC)

ฐานขอมูล ระบุตัว การสืบสวน

NECTEC

GRIDCOP

ThaiHotline COPS

ตรวจสอบ IP Address

ตรวจสอบโซเชียลมีเดีย
การเฝาระวัง

การคัดแยกผูเสียหาย

การเก็บรวบรวม

พยานหลักฐานทางโซเชียลมีเดีย

ปฏิบัติการลับ

ผานทางกลุมออนไลน

รายงานการสืบสวน
หนวยงาน

เจาหนาที่ประสานงาน

Liaison

TIPS

ขอมูล
ปอน/บันทึก/รายงาน

การปฏิบัติการ

หมายคน/หมายจับ

ปฏิบัติการตรวจคน

การตรวจ

พยานหลักฐาน

ทางคอมพิวเตอร

ในที่เกิดเหตุ

การจับกุม/แจงขอกลาวหา

เขาสูกระบวนการทางกฎหมาย

กระบวนการทำงานของคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต

ที่เกี่ยวของกับการละเมิดเด็กและเยาวชน (TICAC)

การสอบสวน

พยานหลักฐานดิจิทัล

การสอบสวน

ขยายผลเพิ่มเติม

การคัดแยกผูเสียหายที่เปนเด็ก
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1.4 งบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558–30 กันยายน 2559) รัฐบาลยังคงให้การสนับสนุนการทำางาน

ต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นอันดับต้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดสรรงบประมาณจำานวน 2,590.28 ล้านบาท สำาหรับ 

การทำางานเกีย่วกบัการคา้มนษุยแ์ละแรงงานต่างด้าว ในปงีบประมาณ 2560 มกีารจดัสรรงบประมาณเพิม่ขึน้เปน็  

3,208.91 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.88 จากปีงบประมาณ 2559 งบประมาณจำานวน 625.75 ล้านบาท  

หรือร้อยละ 19.51 ของงบประมาณทั้งหมด ถูกจัดสรรให้กับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาการประมง 

ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) การจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการแปลงนโยบายไปสู่ 

การปฏิบัติและการจัดสรรทรัพยากรที่เพ่ิมขึ้นไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ที่สมควรได้รับการจัดสรรงบประมาณสำาหรับ

ปีงบประมาณ 2559–2560 ดังปรากฏตามสรุปในตารางข้างล่าง

ตาราง 1 : การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 (ล้านบาท) 

ปีง
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ำาก
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ปี 2559 1,146.12 156.54 10.02 75.70 515.36 115.81 62.33 0.00 508.40 2,590.28

ปี 2560 1,279.30 184.49 11.62 92.49 584.41 130.78 253.90 46.17 625.75 3,208.91

เพิ่มขึ้น 133.18 27.95 1.60 16.79 69.05 14.97 191.57 - 117.35 618.63

ร้อยละ 11.62 17.85 15.96 22.18 12.96 12.92 307.35 - 23.08 23.88
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การจัดสรรงบประมาณที่สำาคัญ ได้แก่

•  ด้านการดำาเนินคดี ในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำานวน 62.33 ล้านบาท  

ให้แก่หน่วยงานที่ทำางานด้านการดำาเนินคดีค้ามนุษย์  ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเป็น 253.90 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560  

หรือร้อยละ 307.35 งบประมาณท่ีจัดสรรให้สำาหรับการดำาเนินคดีในปีงบประมาณ 2560 เน้นให้ความสำาคัญ 

กับงบปฏิบัติการของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ คณะทำางานปราบปรามอาชญากรรม 

ทางอินเทอร์เน็ตท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิดเด็กและเยาวชนของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ (TICAC) กองบังคับการ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับทีมท่ีทำาหน้าที่ในการลาดตระเวนสอดส่องจำานวน 6 ทีม  

และหน่วยที่ทำาการสืบสวนสอบสวนใน 22 จังหวัดชายทะเล รวมทั้งตำารวจนำ้าที่ทำาการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับ

การค้ามนุษย์ในภาคประมงและงานที่เกี่ยวข้องกับการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย

•  ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ งบประมาณที่จัดสรรให้เพิ่มจาก 115.81 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 

2559 เป็น 130.78 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.92 การริเริ่มใหม่ ๆ ในงานด้าน 

การคุ้มครองช่วยเหลือท่ีมีการดำาเนินการในปี 2559 ได้แก่ การเพ่ิมโอกาสในการทำางานให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ทั้งที่อยู่ในและนอกสถานคุ้มครองฯ การอนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และพยานท่ีเป็นคนต่างด้าว 

พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรได้เพิ่มขึ้นถึง 2 ปี การร่างแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ การดำาเนินมาตรการคุ้มครองพยานทุกคนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การจัดต้ังศูนย์พิทักษ์เด็ก 

แห่งประเทศไทยที่พัทยา การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายหรือพนักงาน 

ฝ่ายปกครองที่ทำางานในคดีค้ามนุษย์ รวมทั้งล่าม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

•  ด้านการป้องกัน มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 515.36 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2559  

เป็น 584.41 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.96 สิ่งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง 

ความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ ในการยกระดับแผนงานด้านการป้องกันให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2559 หลายโครงการ 

ที่มีการดำาเนินการจะเห็นถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน โดยผ่านแผนแม่บท 

การบรหิารจดัการแรงงาน ปี 2560–2563 และยทุธศาสตรช์าตใินการบริหารจดัการแรงงานตา่งดา้ว ป ี2560–2564  

รวมท้ังการปรับปรุงกฎหมายและแผนงานเพื่อลดความเสี่ยงของแรงงานต่างด้าว ผู้หญิงและเด็ก การจัดระเบียบ

การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อให้เข้ามาทำางานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน

การถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทจัดหางานและนายหน้า

1.5 การปรับปรุงกฎหมาย

1.5.1 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2560 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 ได้ผ่าน 

ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 28 มกราคม 

2560 บทบัญญัติใหม่เพิ่มความชัดเจนของกฎหมายและช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
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แผนภาพที่ 10 : การปรับปรุงกฎหมาย

2559

การปรับปรุงกฎหมาย

การใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ วาดวยกรอบเชิงสงเสริม

การดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฉบับที่ 187

ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ.2559
มีผลใหบังคับตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

อนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2008
ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559

2560

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 วาดวยการทํางานในภาคการประมง

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 วาดวยเสรีภาพในการสมาคม

และสิทธิในการรวมตัวและเจรจาตอรอง พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

พิธีสารของอนุสัญญาวาดวยแรงงานบังคับ

ฉบับที่ 29

การใหสัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการคามนุษย

โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP)
ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559

(พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน) 

แกไขในสวนที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานเด็ก
สภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นชอบกับรางแกไขเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย

(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)
สภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นชอบกับรางแกไขเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

พระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง

ในประเทศ พ.ศ. 2559
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2559

◊  แก้ไขบทนิยามของคำาว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” เพื่อให้รวมถึง “การทำาให้มี

ฐานะคล้ายทาส”

◊  แก้ไขนิยามของคำาว่า “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ให้รวมถึงการยึดเอกสารสำาคัญ

ประจำาตัวและการนำาภาระหนี้สินมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ

◊  แก้ไขบทนิยามของ “วิธีการ” ให้รวมถึง “ใช้อำานาจครอบงำาบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะ 

อ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอื่นโดยมิชอบ”
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◊  เพิ่มการให้ความคุ้มครองแก่เด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี โดยกำาหนดให้การบังคับ หรือจัดหาเด็ก

อายุไม่เกิน 15 ปี มาทำางาน หรือให้บริการ ที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบ 

ต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือในลักษณะหรือในสภาพแวดล้อม

ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้น หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี  เป็นความผิด 

ตามกฎหมายฉบับนี้

◊  เพิ่มบทลงโทษจำาคุกและปรับขั้นสูงสุด โดยบทลงโทษจะรวมถึงการลงโทษจำาคุกไม่เกิน 4 ปี 

และ/หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท 

1.5.2 พระราชกำาหนดการนำาคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559

พระราชกำาหนดการนำาคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 มีการร่างเม่ือวันท่ี  

18 มกราคม 2559 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กระบวนการในการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้ 

ได้ถูกเร่งรัดเพื่อที่จะได้มีการกำาหนดกฎข้อบังคับในการนำาคนต่างด้าวเข้ามาทำางานในประเทศไทย รวมท้ังกำาหนด 

บทลงโทษแก่ผู้ท่ีฝ่าฝืน วัตถุประสงค์โดยรวมของกฎหมายเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการบริษัทนายหน้าจัดหางาน  

ป้องกันแรงงานต่างด้าวจากการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและตกเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน

และแรงงานขัดหน้ี กฎหมายลำาดับรองจำานวน 13 ฉบับ ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ 

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 บุคคลที่จะมีสิทธิได้รับอนุญาตให้นำาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำางานในประเทศ 

ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ คือ บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้นำาแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ และ

นายจ้างที่ได้รับอนุญาตให้นำาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำางานในประเทศด้วยตนเองโดยตรง กฎหมายฉบับนี้ได้มี 

การปรับปรุงการบริหารจัดการการจัดหางาน และเพิ่มการคุ้มครองสิทธิของคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  

กฎหมายยังได้มีการกำาหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 

จะคิดเอาจากนายจ้างเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างด้าวลงเหลือศูนย์ อันเป็นการสอดคล้อง

กับหลักการค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อ 4.5.1

1.5.3 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 

2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในการดำาเนินการกับการค้ามนุษย์ 

ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน กฎหมายฉบับนี้ได้มีการนำาระบบไต่สวนซึ่งกำาหนดให้ศาลมีบทบาทในการหาข้อเท็จจริง 

มากขึน้มาใช้ในการพจิารณาคดคีา้มนุษย ์ซึง่โดยปกตมิกัเปน็คดทีียุ่ง่ยากซบัซ้อนและเกีย่วขอ้งกบัองคก์รอาชญากรรม 

ข้ามชาติ นอกจากนั้น กฎหมายยังได้มีการกำาหนดวิธีพิจารณาคดีที่ทำาให้กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล 

เป็นภาระแก่ผู้ เสียหายน้อยลง  เช่น การอนุญาตให้ใช้ระบบการสืบพยานผ่านจอภาพ ตามกฎหมายใหม่ 

การพิพากษาคดีของศาลยังเป็นประโยชน์กับผู้เสียหายในแง่ที่ว่า ศาลสามารถที่จะสั่งให้จำาเลยชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายได้ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้มีการยื่นร้องขอมาแต่แรก นอกจากนั้น ศาลยังอาจส่ังให้มีการจ่าย 

คา่สนิไหมทดแทนเพิม่ขึน้ (คา่สนิไหมทดแทนในเชงิลงโทษ) หากปรากฏวา่การกระทำาผิดนัน้มกีารกระทำาทารณุกรรม  

หน่วงเหนี่ยวกักขัง ทำาร้ายร่างกาย หรือกดขี่ข่มเหงโดยไร้มนุษยธรรมอย่างร้ายแรงต่อผู้เสียหาย 
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นอกจากนั้น กฎหมายยังลดโอกาสของผู้กระทำาผิดในการหลบหนี  โดยมีการกำาหนดให้มี 

ความเข้มงวดในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยิ่งขึ้น และหากจำาเลยหลบหนีระหว่างการพิจารณาคดี 

ของศาลจะส่งผลให้อายุความในคดีดังกล่าวสะดุดหยุดอยู่ อีกทั้งศาลยังมีอำานาจทำาการพิจารณาคดีลับหลังในกรณี

ที่จำาเลยหลบหนี หรือไม่สามารถมาฟังการพิจารณาได้เพราะเหตุเจ็บป่วย

1.5.4 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ในส่วนที่เก่ียวข้อง

กับการคุ้มครองเด็ก)

เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ 

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  

สภานติิบญัญตัแิหง่ชาตไิดใ้หค้วามเหน็ชอบร่างกฎหมายดังกล่าว ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอประกาศในราชกจิจานเุบกษา 

เพื่อมีผลใช้บังคับต่อไป

กฎหมายฉบับนี้ทำาให้ประเทศไทยมีการดำาเนินการที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 

เช่น อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 138 (อนุสัญญาว่าด้วยเกณฑ์อายุข้ันตำ่า 1973) ส่วนสำาคัญ 

ที่มีการแก้ไข คือ มีการเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนในเรื่องเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก เช่น มีการเพิ่มบทลงโทษ 

แก่นายจ้างที่จ้างคนงาน (1) อายุตำ่ากว่า 15 ปี และ (2) อายุตำ่ากว่า 18 ปี ให้ทำางานที่เป็นอันตรายหรือผิด

กฎหมาย บทลงโทษคือ จำาคุกไม่เกิน 2 ปี และ/หรือปรับ 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 800,000 บาท ต่อการจ้าง

ลูกจ้าง 1 คน (ก่อนหน้านี้จำาคุกไม่เกิน 6 เดือน และ หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท)

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนท่ีมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือคุ้มครองแรงงานเด็ก แสดงให้ 

เห็นว่าประเทศไทยจะไม่ให้มีการใช้เด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี ทำางาน อีกทั้งมาตรการของประเทศในการคุ้มครอง

แรงงานเด็กซึ่งเป็นไปตามหลักการสากลอีกด้วย

1.5.5 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2559 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 กฎหมายฉบับเดิม คือ พระราชบัญญัติ

ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 ไม่มีบทบัญญัติลงโทษบุคคลที่นำาพาบุคคลอื่นมาบังคับขอทาน

กฎหมายฉบับใหม่ห้ามทุกคนไม่ให้ทำาการขอทาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามทำาการ

แสดงความสามารถใด ๆ บนบาทวิถีสาธารณะ โดยกำาหนดให้บุคคลที่ต้องการทำาการแสดงจะต้องไปลงทะเบียน 

กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเป็นการล่วงหน้า และท่ีตรงข้ามกับกฎหมายฉบับเดิม คือ ไม่ได้ลงโทษทางอาญา 

แก่ผู้ที่ทำาการขอทาน จะลงโทษเฉพาะผู้ที่หลบหนีจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเท่านั้น โดยกฎหมายกำาหนดโทษ 

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ/หรือจำาคุกไม่เกิน 1 เดือน บทลงโทษสำาหรับผู้ค้ามนุษย์และผู้ที่แสวงหาประโยชน์

จากการขอทานมีความรุนแรงมากกว่า โดยมีโทษจำาคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 30,000 บาท เจ้าหน้าที่ 

ของรัฐท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับโทษที่รุนแรงมากกว่า คือ ต้องรับโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี และ/หรือปรับ 

ไม่เกิน 50,000 บาท
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กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการค้ามนุษย์ เนื้อหาของกฎหมาย

กำาหนดการคุ้มครองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขอทาน การควบคุมขอทาน การแยกผู้แสดงความสามารถ 

ออกจากขอทาน และกำาหนดความผิดอาญาแก่ผู้ท่ีแสวงหาประโยชน์จากคนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ 

กฎหมายยังกำาหนดให้ความคุ้มครองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ขอทานด้านการบำาบัดรักษา (ทั้งทางร่างกาย

และจิตใจ) ด้านสังคม (การกลับคืนสู่สังคม) ทักษะชีวิต และการประกอบอาชีพ (ฝึกอาชีพ) ในขณะเดียวกัน

กฎหมายยังได้เพิ่มบทลงโทษสำาหรับผู้ท่ีทำาการขอทานโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย คนที่ช่วยขอทานในการหลีกเลี่ยง

กฎหมาย และผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากคนขอทาน

รัฐบาลได้มีการทำางานเพื่อป้องกันการขอทานโดยมีการจัดระเบียบมาต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 

ซึ่งอาจจำาแนกการดำาเนินงานได้เป็น 2 ช่วงเวลา คือ (1) ช่วงเวลาตามกฎหมายเก่า (ตุลาคม 2557–28 กรกฎาคม  

2559) ซึง่มกีารพบขอทานจำานวน 4,649 ราย เปน็คนไทย 2,945 ราย และคนต่างชาติ 1,704 ราย และ (2) ชว่งเวลา 

ตามกฎหมายใหม่ (29 กรกฎาคม–24 พฤศจิกายน 2559) พบขอทานจำานวน 60 ราย เป็นคนไทย 34 ราย และ

คนต่างชาติ 26 ราย ปัจจุบันมีขอทานจำานวน 1,179 ราย อยู่ภายใต้การดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

1.5.6 การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2559 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำาเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฉบับที่ 187 และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 

2559 ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการ

เน้นยำ้าถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการปรับปรุงสภาพการทำางานและคุณภาพชีวิตของคนงานและลูกเรือ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อนุสัญญาฉบับนี้ได้มีการกำาหนดกรอบเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของลูกเรือ เช่น เงื่อนไข

ของสัญญาจ้างที่เป็นธรรม การคุ้มครองสุขภาพ มาตรการด้านสวัสดิการ รวมทั้งสภาพการทำางานและที่พักบนเรือ

ที่เหมาะสม อนุสัญญาฉบับนี้เป็นอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 17 ที่ประเทศไทยได้ให้

สัตยาบัน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 77 ที่ให้สัตยาบัน อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 7 มิถุนายน 

2560 หรือ 1 ปีหลังจากมีการให้สัตยาบัน 

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาลังพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์

ช่องว่างของกฎหมาย รวมทั้งจัดประชุมสามฝ่ายเพื่อทำาการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการทำางานในภาคประมง  

ค.ศ. 2007 (ฉบับท่ี 188) อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29) และพิธีสารแนบท้าย รวมท้ัง

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 98) ภายในปี 2560 อีกด้วย

ตัวอย่างของการใช้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ได้แก่ กรณีท่ีลูกเรือของเรือบรรทุก 

นำ้ามัน “ดนัย 6” และ “ดนัย 8” ซ่ึงมีบริษัท ไทยควอลิตี้ แทงเกอร์ จำากัด เป็นเจ้าของ ได้ร้องเรียนว่าบริษัทได้มี

การหักค่าจ้างระหว่างเดือนสิงหาคม–ธันวาคม 2559 ไว้โดยไม่ถูกต้อง หลังจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่า

บริษัทได้ทำาการฝ่าฝืนกฎหมาย และได้มีคำาสั่งให้บริษัทจ่ายค่าจ้างที่หักไว้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ลูกเรือเป็นเงินท้ังสิ้น 

3,290,878.63 บาท 
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1.5.7 ประเทศไทยได้มอบสัตยาบันเพ่ือให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน 

การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศไทยพร้อมด้วยประเทศสมาชิกอ่ืน 

ในประชาคมอาเซียน ได้ร่วมลงนามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก  

และให้การรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก วัตถุประสงค์ 

ของอนุสัญญาฉบับนี้ ได้แก่ (1) เพื่อป้องกันและต่อสู้กับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (2) เพื่อคุ้มครอง 

และช่วยเหลอืผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ (3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพือ่ดำาเนนิการ 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ประเทศไทยได้นำาสัตยาบันสารเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้  

ไปมอบให้เลขาธิการอาเซียน โดยถือเป็นประเทศท่ีสามถัดจากสิงคโปร์และกัมพูชาท่ีให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้  

ดังน้ัน ประเทศไทยจึงได้พยายามเชิญชวนประเทศสมาชิกอ่ืนเพ่ือให้สัตยาบันอนุสัญญา ซึ่งจะมีผลใช้บังคับ 

เมื่อมีประเทศสมาชิกให้สัตยาบันไม่น้อยกว่า 6 ประเทศ 

ในการดำาเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยได้มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 

เพื่อติดตาม โดยจัดการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมความตระหนักในตัวอนุสัญญาและ 

ในแผนปฏิบัติการ และได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปจัดทำาโครงการและกิจกรรมเพ่ือทำาให้มีการดำาเนินงาน 

เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

1.6 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

รัฐบาลยังคงมีการปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการทุจริต

คอร์รัปชันต่อไปอย่างเข้มแข็ง มาตรการในการป้องกันและมาตรการลงโทษทางวินัยและอาญาได้ถูกนำามาใช้ควบคู่

กันทั่วประเทศ

มาตรการทางบริหารเพ่ือป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่ปี 2558 โดยได้มีการกำาหนดระเบียบวินัยสำาหรับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการกำาหนดมาตรการลงโทษทางวินัย 

และกฎหมายสำาหรับผู้ที่ฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน ในปีนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องถูกจับกุมดำาเนินคดี 

และถกูศาลพพิากษาวา่มคีวามผดิมากขึน้ นบัจากป ี2556 จนถงึปจัจบุนั มเีจา้หนา้ทีท่ีถ่กูกลา่วหาวา่มส่ีวนเก่ียวขอ้ง 

กบัการคา้มนุษยถู์กฟอ้งรอ้งดำาเนินคดีทัง้หมด 45 ราย (ขา้ราชการพลเรอืน 2 ราย เจ้าหน้าทีท่หาร 7 ราย เจา้หนา้ที ่

ตำารวจ 22 ราย และนักการเมืองท้องถ่ิน 14 ราย) โดยถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด 6 ราย ถูกฟ้องและคดี 

อยูร่ะหวา่งพจิารณาในศาลอาญา 25 ราย อยูร่ะหวา่งการสอบสวน 14 ราย ส่วนทีเ่หลือมทีัง้ถกูไล่ออกจากราชการ 

และถูกสั่งให้พักราชการ ในจำานวน 45 รายที่ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีนั้น มีเจ้าหน้าที่ตำารวจ 10 รายที่เป็นผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ในปี 2559

ในปี 2559 ได้มีการเน้นให้ดำาเนินการกับผู้รับผลประโยชน์และสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการกระทำาผิด 

ค้ามนุษย์ โดยวิธีการที่สำาคัญประการหนึ่งคือ การให้สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำาการสืบหา

และยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำาผิดค้ามนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหมายให้ผู้กระทำาผิดรู้สึกว่าการค้ามนุษย์เป็นส่ิงที่ 

ไม่พึงปรารถนาและควรหลีกเลี่ยง
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มาตรการทางบริหารเพ่ือป้องกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่ปี 2558 โดยได้มีการกำาหนดระเบียบวินัยสำาหรับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการกำาหนดมาตรการลงโทษทางวินัย

และกฎหมายสำาหรับผู้ท่ีฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำารวจได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีการ

รายงานเหตุคดีค้ามนุษย์ไปยังสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของทั้งกระบวนการฟ้องร้องดำาเนินคดีอาญาและการขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ 2.6

1.7 การบูรณาการระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ปัจจุบันสามารถ 

ใช้งานได้แล้ว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำานักงาน

อัยการสูงสุด และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ช่วยกันระดมบันทึกข้อมูลเก่ียวกับ

การดำาเนินคดีและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้เป็นปัจจุบัน โดยบันทึกข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ 

ปี 2551 ซึ่งเป็นปีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถที่จะออกแบบรายงานเชิงเปรียบเทียบเป็นรายปี ในรูปแบบ 

แผนภาพที่วิเคราะห์ข้อมูล (Dash boards) ตาราง แผนภูมิ แผนภาพที่ แสดงรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประเภทของ 

การกระทำาท่ีผิดกฎหมาย สัญชาติ เพศ และอายุของผู้ต้องสงสัยและผู้เสียหาย รวมทั้งสถานะคดีไม่ว่าจะเป็น 

ในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ หรือชั้นศาล ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบออนไลน์โดยผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตที่มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเนื่องจากความลับของข้อมูล ซ่ึงรวมไปถึง

สถานะการฟ้องร้องดำาเนินคดีและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียหาย

ศาลยุติธรรมได้มีการจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญาและได้ขยายระบบฐานข้อมูลโดยการ 

เพิ่มเติมผลของคำาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ โดยได้รับเงินสนับสนุนในการดำาเนินการจากกองทุนเพื่อการป้องกันและ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ท่ีจะทำาการเช่ือมระบบฐานข้อมูลน้ีเข้ากับระบบตัวเลข 13 หลัก 

ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือทำาให้ระบบฐานข้อมูลบูรณาการมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

อันจะนำาไปสู่การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บังคับใช้กฎหมายได้

อย่างรวดเร็ว

ในปี 2560 ข้อมูลจากศาลยุติธรรมจะเช่ือมกับระบบฐานข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบ ปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีตำารวจ 

ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานเหตุคดีค้ามนุษย์ไปยังสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งกระบวนการฟ้องร้องดำาเนินคดีอาญา และการขอให้ทรัพย์สินตกเป็น

ของแผ่นดิน
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1.8 ความร่วมมือ

รัฐบาลได้ใช้วิธีการเชิงรุกและมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการหลอมรวมความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ โดยรัฐบาลได้กระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ขยายความร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ 

ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และองค์การภาคประชาสังคมทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้การทำางาน 

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืน

ระดับประเทศ

•  โดยที่ตระหนักว่าการค้ามนุษย์ไม่สามารถแก้ไขโดยรัฐบาลได้เพียงลำาพัง รัฐบาลจึงได้พยายามส่งเสริม 

การประสานความร่วมมือภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

โดยผ่านการดำาเนินงานและโครงการต่าง ๆจำานวนมาก มีการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมง (FLEC)  

ในลักษณะเป็น Drop in Center เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม

ประมงและครอบครัวที่อยู่ใน 22 จังหวัดชายทะเล 

•  วิธีการทำางานร่วมกับภาคประชาสังคมที่สำาคัญประการหนึ่งคือ การอาศัยความเข้มแข็งและ 

ความเชี่ยวชาญขององค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเอาชนะความท้าทายของการค้ามนุษย์ 

อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างย่ังยืนในการดำาเนินมาตรการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

•  สิ่งนี้ยังรวมไปถึงการทำางานร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อช่วยให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่สังคม และไม่หวน

กลับมาสู่วงจรการค้ามนุษย์อีก องค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทสำาคัญในการช่วยเหลือฝึกทักษะอาชีพ ดูแลสุขภาพ

และฟื้นฟูจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เสียหายในการกลับคืนสู่สังคม

ความร่วมมือทวิภาคี–ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอื่น ๆ และสหรัฐอเมริกา

•  รัฐบาลมีความต้ังใจท่ีจะมีบทบาทนำาอย่างกระตือรือร้นในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาค และได้มี 

การประสานงานกบัประเทศกลุม่ CLMV (กมัพูชา ลาว เมยีนมา และเวยีดนาม) ในขณะเดียวกนั ได้ขยายความรว่มมอื 

กับประเทศอ่ืนในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค รวมท้ังประเทศท่ีอยู่นอกภูมิภาคน้ีท่ีร่วมกันทำาสงครามต่อต้านการค้ามนุษย์ 

เหมือนกันและที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์

•  โดยที่การค้ามนุษย์เป็นประเด็นข้ามชาติ ประเทศไทยเน้นความสำาคัญในการต่อสู้กับความท้าทาย

ในลักษณะข้ามชาตินี้ ด้วยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ 

ในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยผ่านกรอบการทำางานตามข้อตกลงและการเจรจาต่าง ๆ  

ในปี 2559 กัมพูชาได้ร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนาแผนปฏิบัติการร่วมตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย 

การขจดัการคา้เดก็และหญงิ และการชว่ยเหลือเหยือ่การคา้มนษุย ์ทีม่กีารลงนามรว่มกนัตัง้แตวั่นที ่30 ตลุาคม 2557  

และได้มีการดำาเนินการระยะแรกของแผนปฏิบัติการสำาหรับปี 2559–2561 แล้ว ประเทศไทยและลาวอยู่ระหว่าง

การเจรจาและจดัทำาบันทกึขอ้ตกลงวา่ดว้ยความรว่มมอืในการต่อตา้นการคา้มนษุย ์โดยเฉพาะสตรีและเดก็ ฉบบัใหม ่ 

เพื่อแทนฉบับเดิมที่ได้มีการลงนามร่วมกันไว้ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งความร่วมมือฉบับใหม่นี้จะทำาให้เกิดมาตรการ 

ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังได้มีการลงนามร่วมกัน 
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ในบนัทกึขอ้ตกลงเกีย่วกับความรว่มมอืดา้นแรงงานฉบบัใหม ่เมือ่วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2559 ประเทศไทยและเมยีนมา 

อยู่ระหว่างการทบทวนบันทึกข้อตกลงทวิภาคีเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก แทนฉบับเดิม 

ทีไ่ดมี้การลงนามรว่มกนัเมือ่ปี 2552 เพือ่ใหม้วีธิกีารดำาเนนิงานปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุยด์ขีึน้ นอกจากนัน้  

ทั้งสองประเทศยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงานและข้อตกลงเก่ียวกับ 

การประสานงานในการข้ามแดนฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยสาระสำาคัญเพิ่มเติมตามบันทึก 

ข้อตกลงฉบับใหม่ คือ การใช้ใบผ่านแดนแทนหนังสือเดินทางเพ่ือยื่นขอใบอนุญาตทำางานใน 4 จังหวัดชายแดน 

ระหว่างไทย–เมียนมา นอกจากนั้น ประเทศไทยยังได้ทำางานร่วมกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในการ 

เตรียมการสำาหรับคนเวียดนามท่ีจะเดินทางเข้ามาทำางานในประเทศไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 

ด้านแรงงานที่มีการลงนามในปี 2558 ซึ่งรวมไปถึงการฝึกอบรมและการจัดทำาคู่มือเป็นภาษาเวียดนาม 

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ 5.2.1 ภายใต้หัวข้อความร่วมมือ

•  ประเทศไทยได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน รณรงค์เพิ่มความตระหนัก

ถึงความเสี่ยงและอันตรายของการโยกย้ายถิ่นฐานโดยผิดกฎหมาย และได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังเครือข่าย 

อาชญากรท่ีปฏิบัติการอยู่ในภูมิภาค ให้ทราบถึงความเอาจริงเอาจังของประเทศต่าง ๆ ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ 

และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

•  การประชุมระดับรัฐมนตรีของกระบวนการบาหลี ครั้งที่ 6 ประเทศไทยได้เสนอข้อเสนอแนะท่ีสำาคัญ 

ต่อที่ประชุม เช่น การจัดการกับปัญหาที่ต้นเหตุ การส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย การเสริมสร้าง

ศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมาย การทำาให้องค์กรด้านมนุษยธรรมได้เข้าถึงผู้โยกย้ายถ่ินฐาน เพื่อให้การช่วยเหลือ 

ดา้นมนุษยธรรม และการตระหนกัถงึความสำาคญัของการรณรงคด์า้นขอ้มลูเพือ่ใชเ้ปน็เครือ่งในการปอ้งกนัการยา้ยถ่ิน  

และเพื่อเป็นการส่งสัญญาณท่ีชัดเจนไปยังเครือข่ายลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและค้ามนุษย์ถึงความมุ่งม่ัน 

อย่างจริงจังของผู้บังคับใช้กฎหมายในการดำาเนินการกับพวกเขา

•  ประเทศไทยได้ทำางานอย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนที่อยู่นอกภูมิภาคมาอย่างยาวนาน เช่น การทำางาน 

ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นตามกรอบคณะทำางานเฉพาะกิจไทย–ญี่ปุ่น เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่

ปี 2549 กรอบการทำางานอื่น ๆ เพื่อป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์อีกจำานวนมาก กำาลังมีการพัฒนาขึ้น

ระหว่างประเทศไทยและหุ้นส่วนอื่น ๆ ในภูมิภาค ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย จีน และแอฟริกาใต้ เป็นต้น

•  ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นหุ้นส่วนในการต่อต้านการค้ามนุษย์กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน  

มกีารพฒันาความรว่มมอืทีส่ำาคญัเกดิขึน้ในป ี2559 โดยเฉพาะดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย ความรว่มมอืในรปูแบบตา่ง ๆ  

มากมาย รวมถึงการให้คำาปรึกษา การแลกเปล่ียนข้อมูลและการข่าว รวมทั้งการให้เงินสนับสนุนและการช่วยเหลือ 

ในการฝึกอบรมแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในภาคสนาม เป็นต้น กรอบการทำางานต่าง ๆ  

จำานวนมาก ได้ก่อให้เกิดผลอย่างสร้างสรรค์และท่ีมีความสำาคัญต่อการจัดการและต่อสู้กับประเด็นเร่ืองการค้ามนุษย์  

คณะทำางาน TICAC ได้มีการจัดตั้งขึ้นโดยความช่วยเหลือสนับสนุนจากสำานักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ  

(Homeland Security Investigations–HSI) และสำานักสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of  

Investigation– FBI) เพื่อทำาการต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่มีการกระทำาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต  

และช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้สามารถทำาการสืบสวนสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

เพิ่มโอกาสในการลงโทษผู้กระทำาผิด 
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ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อ

•  โดยที่ยอมรับถึงความสำาคัญในบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และภาค

ประชาสังคมในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ หน่วยงานของไทยได้มีการทำางานและประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

ในส่วนต่าง ๆ ประเทศไทยเปิดรับการทำางานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และส่ือต่างประเทศ 

ในการสนับสนุนความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ส่งเสริมมาตรการเยียวยาตามแนวปฏิบัติอันเป็นสากล 

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กร

พัฒนาเอกชน และองค์การระหว่างประเทศในหลายด้าน เช่น กระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย การดูแลด้านสุขภาพ 

การศึกษา การสำารวจแรงงานเด็ก การจัดตั้งถิ่นฐานและการส่งกลับ นอกจากน้ัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้มีการ

ประสานความร่วมมือกับผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศและสหภาพยุโรปในการดำาเนินโครงการต่อต้าน

การทำางานในรูปแบบที่ไม่อาจยอมรับได้ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล

•  รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับการทำางานร่วมกับสื่อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประกันว่า 

ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นและความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์  ซ่ึงรวมถึงการให้สื่อได้มีส่วนร่วม 

ในความพยายามในการเสริมสร้างความตระหนักเพื่อลดความเสี่ยงจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ความร่วมมือกับภาคเอกชน

•  รัฐบาลได้เชิญภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของและผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว  

ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีส่วนได้และเสียจากภัยการค้ามนุษย์  ให้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็น 

หลักประกันในผลลัพธ์อย่างมีเป้าหมายและยั่งยืน แนวปฏิบัติที่ดีจากภาคเอกชนนี้เอง ได้มีการเผยแพร่และนำาไปใช้

ในการดำาเนินการกับภาคเอกชนรายอื่นต่อ ๆ ไป
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2. การดำาเนินคดี

บทนำา

ในปี 2559 นโยบายและมาตรการสำาคัญต่างๆ ทำาให้เห็นถึงต้นทุนท่ีสูงขึ้นของการค้ามนุษย์และ 

การลงโทษ ดังรายละเอียดในบทก่อนหน้านี้ ส่งผลให้การค้ามนุษย์จากเดิมที่เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความเสี่ยงน้อย  

และให้ผลตอบแทนสูง กลายเป็นการกระทำาที่มีความเส่ียงสูงและให้ผลตอบแทนตำ่า มีการนำามาตรการ 

ริบทรัพย์สินมาใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับของการบังคับใช้กฎหมาย และนำามาใช้มากยิ่งข้ึนในปี 2559 มีการ

เพิ่มบทลงโทษหรือศาลได้มีคำาพิพากษาลงโทษผู้กระทำาความผิดหนักยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้กระทำาผิด 

ทีถ่กูศาลพพิากษาลงโทษจำาคกุมากกวา่ 2 ป ีแตไ่มถ่งึ 10 ป ีเพิม่จำานวนมากขึน้ รฐับาลได้ใหค้วามสำาคญัเปน็อยา่งยิง่ 

กับการกำาหนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบในการสืบสวน จับกุม และดำาเนินคดีกับตัวการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พนักงานฝ่ายปกครองได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการช่วยเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพด้านการบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนสอบสวน และดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิดค้ามนุษย์  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการใช้อำานาจในการส่ังปิดสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซ่ึงมีผลในเชิง

ป้องปรามนักค้ามนุษย์ ประธานศาลฎีกาได้มีการออกข้อบังคับใหม่ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณคดีท่ีคั่งค้างการพิจารณาในศาลจำานวนคดีท่ีค้างพิจารณาในชั้นศาลในปี 2558 

ลดลงเหลือเพียง 10 คดี ในปี 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม ในการเร่ง

พิจารณาคดีค้ามนุษย์ที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี 

ในบทน้ีได้นำาตัวอย่างมาแสดงให้เห็นถึงผลงานสำาคัญท่ีเป็นรูปธรรมและท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงได้มีการดำาเนินการ 

อยา่งประสบความสำาเรจ็ตลอดทัง้ปี 2559 รวมทัง้มรีายละเอยีดเกีย่วกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายในเชงิรกุและความรว่มมอื 

อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของรัฐบาลในการนำากฎหมาย และข้อบังคับมาใช้ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
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แผนภาพที่ 11 : จุดเน้นสำาคัญในปี 2559

การด าเนนิคด ี

เปลี่ยน 

บทก าหนดโทษหนักย่ิงขึ้น 
ศาลพพิากษาลงโทษหนักขึ้น 

ก าหนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
เพื่อด าเนนิการกับตัวการส าคัญ 

ก าหนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบ 
เพื่อด าเนนิการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท าผิด 

บทบาทส าคัญของพนักงานฝ่ายปกครอง: การสั่งปิด 
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  
เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการสกัดกั้นการค้ามนุษย์  

ลดปรมิาณคดีที่ค้างพจิารณา 

“ความเสี่ยงต่ า ผลตอบแทนสูง” เป็น   
“ความเสี่ยงสูง ไม่มีผลตอบแทน”  

2559 

2.1 คดีค้ามนุษย์

2.1.1 การลดปริมาณคดีที่ค้างพิจารณา

ในปี 2559 คดีที่ค้างการพิจารณา (หรือคดีที่รอการพิพากษา) ซึ่งเป็นคดีที่ได้ยื่นฟ้องในปีหรือ 

ก่อนปี 2558 ลดลงเหลือ 10 คดี จาก 409 คดี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ศาลได้พิจารณาและพิพากษาคดีที่ค้าง

ตั้งแต่ปี 2557 จนแล้วเสร็จ วันท่ี 30 ตุลาคม 2559 จำานวนคดีที่ค้างจากปี 2558 ลดลงเหลือเพียง 10 คดี สถิติ 

คดีค้างพิจารณาปรากฏตามตาราง 2 สะท้อนให้เห็นความคืบหน้าอย่างมีนัยสำาคัญของกระบวนการยุติธรรมในการ

ดำาเนินการกับคดีท่ีค้างการพิจารณา และเร่งรัดการพิจารณาและตัดสินคดีค้ามนุษย์ ซ่ึงบ่งบอกถึงก้าวสำาคัญในการ

ให้ความร่วมมือของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในการลดปริมาณคดีที่คั่งค้างและนำาผู้กระทำาผิดเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรม
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ตาราง 2 : จำานวนคดีที่ค้างพิจารณา ในปี 2558 และ 2559

ปี จำานวนคดีค้ามนุษย์ที่ยื่นฟ้องต่อศาล จำานวนคดีที่ค้างพิจารณา

2558 186 0

2559 223 10

2.1.2 คดีค้ามนุษย์ที่พบและทำาการสืบสวนสอบสวนในปี 2559 

ในปี 2559 เจ้าหน้าท่ีตำารวจพบและทำาการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในปีนี้ทั้งหมด  

333 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากจำานวน 317 คดี ในปี 2558 

ตาราง 3 เป็นการจำาแนกจำานวนคดีตามรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่มีการพบและทำาการสืบสวน

สอบสวนในปี 2559 เปรียบเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้า ในจำานวน 333 คดี มี 244 คดี ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศ และ 43 คดี จาก 75 คดี ของการบังคับใช้แรงงานเก่ียวข้องกับแรงงานภาคประมง ในขณะท่ี  

8 คดี เป็นการบังคับขอทาน และที่เหลืออีก 3 คดี เป็นการใช้เด็กในการผลิตสื่อลามก

สถิติในตาราง 3 แสดงให้เห็นแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้นของคดีค้ามนุษย์ ซึ่งเทียบสัดส่วนได้กับ 

ความสำาคญัของปญัหา การจำาแนกคดตีามรูปแบบของการแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ ชว่ยสะทอ้นถงึระดบัปัญหา 

ของการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการค้ามนุษย์ในภาคประมง และสะท้อนถึงความเอาจริง

เอาจังและประสิทธิภาพของรัฐบาล ในการติดตามเพื่อดำาเนินคดีกับผู้กระทำาผิดทั้งสองส่วนที่สำาคัญดังกล่าวด้วย

ตาราง 3 : คดีค้ามนุษย์ที่ทำาการสอบสวน จำาแนกตามรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ปี

คดีที่ทำาการสอบสวน

จำานวน 

คดี

รูปแบบของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

เพศ
ใช้เด็กในการผลิต 

สื่อลามก
ขอทาน แรงงาน

แรงงานใน

ภาคประมง
ทาส อื่นๆ

2557 280 223 1 16 33 3 1 3

2558 317 245 - 3 30 39 -

2559 333 244 3 8 32 43 3
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แผนภาพที่ 12 : แนวโน้มของการสืบสอบสวน

การบังคับใชกฎหมาย

2557 2558 2559การสืบสวนสอบสวน การสืบสวนสอบสวน

280

คดี

เพิ่มขึ้น

รอยละ 13.2
317

คดี

เพิ่มขึ้น

รอยละ 5
 333

คดี

แผนภาพที่ 13 : คดีค้ามนุษย์จำาแนกตามรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

คดีที่อยูระหวางการสอบสวน

250

240

230

220

210

4

3

2

1

0

20

10

0

34

32

30

28

4

2

0

แสวงหาประโยชนทางเพศ ใชเด็กเพื่อผลิตสื่อลามก

ขอทาน แรงงาน

แรงงานในภาคประมง

223

245 244

1

3

16

3
8

33

30
32

3

39 43

3

3360

40

20

0

2557

2558

2559ประเภทการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
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2.1.3 จำานวนผู้กระทำาผิด

จำานวนผู้กระทำาผิดคดีค้ามนุษย์ที่ถูกจับกุมและฟ้องร้องในปีนี้ มีจำานวนทั้งสิ้น 600 คน  

โดยจำาแนกเป็นชาย 265 คน หญิง 335 คน เป็นผู้กระทำาผิดสัญชาติไทย 462 คน เมียนมา 35 คน กัมพูชา 

26 คน ลาว 41 คน ส่วนสัญชาติอื่น 36 คน (เวียดนาม 27 คน ฟิลิปปินส์ 1 คน มาเลเซีย 2 คน อุซเบกิสถาน  

2 คน สวิตเซอร์แลนด์ 1 คน อังกฤษ 1 คน และศรีลังกา 2 คน) สถิติจำานวนผู้กระทำาผิดที่ถูกจับกุมจำาแนก 

ตามเพศ และสัญชาติปรากฏตามตาราง 4 

เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มจะเห็นได้ว่าจำานวนคดีต่อผู้กระทำาผิดเพิ่มข้ึนเร่ือยมานับแต่ปี 2557  

สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายยังคงกระตือรือร้นต่อความพยายามในการจับกุมและฟ้องร้องดำาเนินคดี 

กับผู้กระทำาความผิด อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า เหตุผลที่จำานวนผู้กระทำาความผิดที่ถูกจับกุม ในปี 2558  

มีจำานวนสูงมาก เนื่องจากคดีสำาคัญคดีหนึ่งคือ คดีโรฮีนจา ซึ่งมีผู้กระทำาความผิดเกี่ยวข้องถึง 296 คน

ตาราง 4 : จำานวนผู้กระทำาความผิดคดีค้ามนุษย์ จำาแนกตามเพศและสัญชาติ

ปี
จำานวน 

ผู้กระทำาผิด

เพศ สัญชาติ

ชาย หญิง ไทย เมียนมา กัมพูชา ลาว อื่นๆ

2557 442 217 225 374 39 9 8 12

2558 690 372 318 617 47 1 10 15

2559 600 265 335 462 35 26 41 36

แผนภาพที่ 14 : จำานวนผู้กระทำาผิด จำาแนกตามเพศ

การบังคับใชกฎหมาย

400

350

300

250

200

150

100

50

0
2557 2558 2559

217 225

372

318

265

335

2557 2558 2559การดําเนินคดี การดําเนินคดี

ผูกระทําผิดคามนุษยจําแนกตามเพศ

รวม = 600
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แผนภาพที่ 15 : จำานวนผู้กระทำาผิด จำาแนกตามสัญชาติ

800

600

30 60

0

2557

2558

2559

ไทย เมียนมา

กัมพูชา ลาว

อื่นๆ

374

617
462 39 47

35

26
1

91

8 10

41

12 15

36

50

0

400

200

0

20

10

0

40

20

0

20

40

ผูกระทําผิดจําแนกตามสัญชาติ

2.1.4 การฟ้องคดีในปี 2559

ในปี 2559 พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจำานวนทั้งสิ้น 301 คดี เทียบกับ 251 คดี  

ที่มีการยื่นฟ้องในปี 2558 จำานวนคดีที่สั่งไม่ฟ้องลดลงจาก 12 คดี ในปี 2558 เหลือเพียง 1 คดี ในปีนี้ (โปรดดู 

คำาอธิบายใน 2.1.3) และมีเพียง 9 คดี ที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ รายละเอียดปรากฏ

ตามตาราง 5 

ตาราง 5 แสดงให้เห็นว่าจำานวนคดีท่ีพนักงานอัยการยื่นฟ้องมีเพ่ิมข้ึนทุกปี สะท้อนให้เห็นถึง

ความจริงจังของรัฐบาลในการนำาตัวผู้กระทำาผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึนของพนักงาน

อัยการและความเอาใจใส่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือทำาให้คดีมีคุณภาพอันเป็นหลักประกันว่าจะสามารถ

ฟ้องร้องดำาเนินคดีได้
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ตาราง 5 : สถานะของการฟ้องคดี จำาแนกเป็นรายปี

ปี ฟ้องแล้ว สั่งไม่ฟ้อง อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

2557 231 12 2

2558 251 12 5

2559 301 1 9

แผนภาพที่ 16 : แนวโน้มของการฟ้องคดีการบังคับใช้กฎหมาย

การบังคับใชกฎหมาย

ฟอง

231

เพิ่มขึ้น

รอยละ 8.7
ฟอง

251

เพิ่มขึ้น

รอยละ 19.92
ฟอง

301

ไมฟอง

12

ไมฟอง

12
คงที่ ไมฟอง

1

ระหวาง

พิจารณา

2

ระหวาง

พิจารณา

5

ระหวาง

พิจารณา

9

2557 2558 2559การฟองคดี การฟองคดี
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2.1.5 คำาพิพากษาลงโทษในปี 2559 

2.1.5.1 สถิติกำาหนดระยะเวลาในการพิพากษาลงโทษ

อัตราคดีที่มีการพิพากษาลงโทษในศาลชั้นต้นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างสมำ่าเสมอ ซึ่งเป็น 

แนวโน้มท่ีเกิดข้ึนกับท้ังคดีท่ีมีการพิพากษาภายใน 6 เดือน และ 1 ปี รายละเอียดเห็นได้จากตาราง 6 แนวโน้ม 

ลักษณะเช่นนี้ยังแสดงถึงความจริงจัง ประสิทธิภาพ และคุณภาพของการทำางานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ทั้งกระบวนการ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำารวจ พนักงานอัยการ และศาลอีกด้วย

ตาราง 6 : จำานวนคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษ จำาแนกตามระยะเวลา

ศาลชั้นต้น –จำานวนคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษจำาแนกตามระยะเวลา

ปี
เดือน ปี

รวม
≤1 >1-3 >3-6 >6-12 >1-2 >2-3 >3-4 >4-5

2557 7 (3 %) 23 (11 %) 50 (24 %) 65 (32 %) 49 (24 %) 9 (4 %) 3 (1 %) - 206 (100 %)

2558 13 (8 %) 23 (14 %) 37 (22 %) 40 (24 %) 43 (25 %) 12 (7 %) 1 (1 %) - 169 (100 %)

2559  

(ม.ค.–พ.ย.)
20 (6 %) 49 (15 %) 94 (28 %) 132 (40 %) 30 (9 %) 4 (1 %) - 1* (0.3 %) 330 (100 %)

ข้อสังเกต : “≤” หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ

* คดีที่ทำาการพิจารณา 4–5 ปี เนื่องจากพนักงานอัยการต้องติดตามพยาน ซ่ึงไม่มาเบิกความเป็นพยานและ 

เดินทางออกนอกประเทศ

2.1.5.1 สถิติกำาหนดระยะเวลาในการพิพากษาลงโทษ

สถิติในตาราง 6 แสดงให้เห็นแนวโน้มของการพิพากษาลงโทษ โดยจำาแนกตาม 

ระยะเวลา ได้ดังนี้ 

o จำานวนคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษภายใน 3 เดือน เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 14  

(30 จาก 206 คด)ี ในปี 2557 เป็นรอ้ยละ 21 (36 จาก 169 คดี) ในป ี2558 และเปน็รอ้ยละ 21 (69 จาก 330 คด)ี  

ในปี 2559

o จำานวนคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษภายใน 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 39  

(80 จาก 206 คดี) ในปี 2557 เป็นร้อยละ 43 (73 จาก 169 คดี) ในปี 2558 และเป็นร้อยละ 49 (163 จาก  

330 คดี) ในปี 2559

o จำานวนคดีท่ีศาลพิพากษาลงโทษภายใน 1 ปี สูงถึงเกือบร้อยละ 90 (295 จาก  

330 คดี) ในปี 2559 เทียบกับร้อยละ 67 (113 จาก 169 คดี) ในปี 2558 และร้อยละ 70 (145 จาก 206 คดี) 

ในปี 2557 ตามลำาดับ 
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o ในทางตรงกันข้ามจำานวนคดีท่ีใช้เวลาในการพิจารณามากกว่า 1 ปี ลดลงอย่างมาก 

จากประมาณร้อยละ 30 (61 จาก 206 คดี ในปี 2557 และ 56 จาก 169 คดี ในปี 2558) เหลือเพียงประมาณ 

ร้อยละ 10 (35 จาก 330 คดี) ในปี 2559

ข้อมูลในตาราง 6 แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงอย่างมากในอัตราการพิพากษาลงโทษ 

คดค้ีามนุษย ์โดยผา่นทางกระบวนการพจิารณาทีร่วดเรว็ของศาล ผลทีต่ามมา คอืจำานวนคดทีีม่กีารพพิากษาลงโทษ 

เพิ่มขึ้น (สูงเกือบถึง 330 คดี ในปี 2559) เทียบกับ 169 คดี ในปี 2558 และ 206 คดี ในปี 2557 เพื่อช่วยลด 

คดีค้ามนุษย์ที่ก่อนหน้านี้ค้างพิจารณาอยู่ในศาล ผลของข้อแนะนำาของประธานศาลฎีกาในเรื่องการเร่งรัด 

การพิจารณา ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ในการร่นระยะเวลาในการพิจารณาของศาลได้เห็นผล 

อย่างชัดเจนในปี 2559

2.1.5.2 จำานวนผู้กระทำาผิดที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ

โดยรวมแล้วในปี 2559 จะเห็นจำานวนผู้กระทำาผิดที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำานวน 

268 ราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.7 จากปี 2558 (205 ราย) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่น่าสังเกต คือ อัตราร้อยละ 

ทีเ่พิม่ขึน้ของผูท้ีถู่กศาลพพิากษาลงโทษจำาคกุมากกวา่ 2 ป ีเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 52 เมือ่เทยีบกบัป ี2558 นอกจากนัน้  

อัตราร้อยละของผู้ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำาคุกมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 63 เมื่อเทียบ

กับปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 7 

ตาราง 7 : จำานวนผู้กระทำาผิดที่ถูกศาลพิพากษา

คำาพิพากษา (จำาคุก)
2558 2559

เพิ่มขึ้นร้อยละ
จำาเลยที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด

<6 เดือน 4 9 125 %

>6 - ≤12 เดือน 3 9 200 %

>1 - ≤2 ปี 6 7 16 %

>2 - ≤3 ปี 20 22 10 %

>3 - ≤5 ปี 39 68 74 %

>5 - ≤10 ปี 60 98 63 %

>10 ปี 73 55 -25 %

รวม 205 268 30 %

ข้อสังเกต : “≤” หมายถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ
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แผนภาพที่ 17 : แนวโน้มของการพิพากษาลงโทษ

พิพากษา

การบังคับใชกฎหมาย

2554 2555 2556 2557 2558 2559

เพิ่มขึ้น

รอยละ

30.7

268

55 49

230

104

205

ผูกระทําผิดคามนุษยถูกศาลพิพากษาลงโทษมากขึ้น
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แผนผัง 18 : จำานวนผู้กระทำาผิดที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด จำาแนกตามโทษจำาคุก

ผูกระทําผิดที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ

0

2

4

6

8

10

4

9

+125%

0

2

4

6

8

10

3

9

+200%

<6 เดือน >6  - ≤12 เดือน

5.5

6

7

+16%

>1 - ≤2 ป

6

6.5

7

7.5

19

20

22

+10%

>2 - ≤3 ป

20

21

22

23

0

39

68

+74%

>3 - ≤5 ป

>10 ป

20

40

60

80

0

60

98

+63%

>5 - ≤10 ป

50

100

150

0

73

55

-25%

   

20

40

60

80

2558

2559
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แผนภาพที่ 19 : ร้อยละของจำาเลยที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำาคุกมากกว่า 2 ปี

90.7% 57.1% 20.5%

คําพิพากษา

ที่ลงโทษจําคุก

มากกวา 2 ป

คําพิพากษา

ที่ลงโทษจําคุก

มากกวา 5 ป

คําพิพากษา  

ที่ลงโทษจําคุก

มากกวา 10 ป

2559

คําพิพากษากําหนดบทลงโทษหนักขึ้น

แผนผังข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจำานวนผู้กระทำาผิดที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษได้เพิ่มขึ้น 

อย่างมากในปี 2559  โดยจำานวนผู้ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำาคุกมากกว่า 2  ปี มีจำานวน 243 ราย  

จากทั้งหมด 268 ราย (คิดเป็นร้อยละ 90.7 ของจำานวนผู้ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษท้ังหมด) ในขณะที่จำานวนผู้ที่

ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำาคุกมากกว่า 5 ปี และ 10 ปี มีจำานวน 153 ราย จาก 268 ราย (หรือร้อยละ 57.1  

ของจำานวนผู้ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษทั้งหมด) และ 55 ราย จาก 268 ราย (ร้อยละ 20.5) ตามลำาดับ

สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของเจ้าหน้าที่ในการจัดการกับคดี คุณภาพ

ของคดี และประสิทธิภาพของกระบวนการในการประสานงานนับต้ังแต่ชั้นตำารวจ ผ่านไปยังพนักงานอัยการ 

จนไปถึงชั้นศาล

2.1.6 การสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ในปี 2557 มีคดีค้ามนุษย์จำานวน 115 คดี (ร้อยละ 41) จากจำานวน 280 คดี ที่ได้ทำาการ

สอบสวนและส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาในปีเดียวกัน ในขณะที่อีก 165 คดี (ร้อยละ 59) ทำาการสอบสวน

เสร็จในปีต่อมาคือ ปี 2558

ปี 2558 มีคดีค้ามนุษย์จำานวน 174 คดี (ร้อยละ 55) จากจำานวน 317 คดี ได้ทำาการสอบสวน

และส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาในปีเดียวกัน ในขณะที่อีก 143 คดี (ร้อยละ 45) ทำาการสอบสวนเสร็จ 

ในปีต่อมาคือ ปี 2559
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ปี 2559 มีคดีค้ามนุษย์จำานวน 286 คดี (ร้อยละ 86) จากจำานวน 333 คดี ที่ได้ทำาการ

สอบสวนและส่งให้พนักงานอัยการพิจารณา ในขณะที่คดีที่เหลืออีก 47 คดี (ร้อยละ 14) ทำาการสอบสวนใกล้จะ

แล้วเสร็จ สถิติปรากฏตามตาราง 8 

ตาราง 8 : จำานวนคดีค้ามนุษย์ที่ทำาการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำารวจ

คดีค้ามนุษย์ที่ทำาการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ปี จำานวนคดี
จำานวนคดีที่ทำาการสอบสวนแล้วเสร็จในแต่ละปี อยู่ระหว่างการ

รวบรวมพยาน

หลักฐาน2557 2558 2559

2557 280 115 (41 %) 165 (59 %) 0 0

2558 317 N/A 174 (55 %) 143 (45 %) 0

2559 333 N/A N/A 286 (86 %) 47 (14 %)

2557-2559 930 15 339 429 47

ตาราง 8 ข้างบนแสดงให้เห็นจำานวนและร้อยละของคดีที่ทำาการสอบสวน และส่งให้พนักงาน

อัยการซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างสมำ่าเสมอนับแต่ปี 2557 โดยในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 86 (286 จาก 333 คดี) เทียบกับ 

ร้อยละ 55 (174 จาก 317 คดี)  ในปี 2558 แสดงให้เห็นว่า  เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 (ร้อยละ 86–ร้อยละ55)  

จากปี 2558 และเทียบกับร้อยละ 41  (115 จาก 280 คดี)  ในปี 2557  เพิ่มขึ้นร้อยละ 45 ในปี 2559  

(ร้อยละ 86–ร้อยละ 41)

ตาราง 8.1 : ระยะเวลาในการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ตำารวจในปี 2557–2559

ระยะเวลาในการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ปี
คดีในราชอาณาจักร คดีข้ามชาติ รวม

จำานวนคดี จำานวนวัน จำานวนคดี จำานวนวัน จำานวนคดี จำานวนวัน

2557 259 100 17 391 276 118

2558 256 102 59 191 315 118

2559 259 71 22 86 281 72

ตาราง 8 แสดงให้เห็นจำานวนและร้อยละของคดีท่ีทำาการสอบสวน และส่งให้พนักงานอัยการ 

ซึง่เพิม่ขึน้อยา่งสมำา่เสมอนับแต่ปี 2557 โดยในปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 86 (286 จาก 333 คด)ี เทยีบกบัรอ้ยละ 55  

(174 จาก 317 คดี) ในปี 2558 แสดงให้เห็นว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 (ร้อยละ 86–ร้อยละ55) จากปี 2558  

และเทียบกับร้อยละ 41 (115 จาก 280 คดี) ในปี 2557 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 45 ในปี 2559 (ร้อยละ 86–ร้อยละ 41)
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สถิติที่แสดงในตาราง 8.1 แสดงให้เห็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีค้ามนุษย์

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ และการส่งสำานวนคดีไปให้พนักงานอัยการพิจารณา โดยเห็นได้จากจำานวนวันที่ใช้ในการ

สอบสวนต่อคดี ได้ลดลงจาก 118 วัน ในปี 2557 และปี 2558 เหลือเพียงประมาณ 72 วัน ในปี 2559 หรือ

คิดเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นร้อยละ 40 นอกจากนั้น ในคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติยังมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ  

เห็นได้ว่าระยะเวลาที่ใช้ในการสอบสวนต่อคดีสั้นลงอย่างมาก 86 วัน ในปี 2559 เมื่อเทียบกับ 191 วัน  

ในปี 2558 และ 391 วันในปี 2557 สิ่งเหล่านี้ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและดีขึ้น ระหว่าง

เจ้าหน้าที่ตำารวจและพนักงานอัยการในการทำาคดีร่วมกัน

2.1.7 ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้การฟ้องร้องดำาเนินคดีมีประสิทธิภาพดีขึ้น

ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมากในการบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์เป็นผลมากจากมาตรการ  

ดังต่อไปนี้

(1) ข้อส่ังการที่ชัดเจนและการสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์จากระดับนโยบาย ทั้งจากนายก

รัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี เพื่อการประสานงาน ประสานความร่วมมือ และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

และราบรื่นระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย

(2) การสนับสนุนด้านงบประมาณท่ีจำาเป็นสำาหรับการทำางานของหน่วยเฉพาะที่ตั้งขึ้นมา 

เพื่อทำางานต่อต้านการค้ามนุษย์ในสำานักงานตำารวจแห่งชาติ สำานักงานอัยการสูงสุดและศาลยุติธรรม รวมทั้ง 

ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นในการจัดจ้างและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

(3) ศาลมีการดำาเนินกระบวนพิจารณาคดีที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องมาจากคำาแนะนำาของประธาน 

ศาลฎีกาและการจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ข้ึนในศาลอาญา ซึ่งช่วยให้การพิจารณาคดีค้ามนุษย์เป็นไปอย่าง

รวดเร็ว

(4) ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันทำางานได้อย่างเต็มที่

(5) การเน้นไปท่ีการจัดการกับแรงจูงใจทางด้านการตลาดและธุรกิจของการค้ามนุษย์ ซึ่งทำาให้ 

การค้ามนุษย์กลายเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีผลตอบแทน

สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมุ่งเน้นการสืบหาและยึดอายัดทรัพย์สินของ 

ผู้กระทำาผิดค้ามนุษย์ พระราชบัญญัติการประมงมีการกำาหนดโทษปรับและลงโทษเจ้าของและผู้ประกอบการ 

ที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ ผลที่เกิดขึ้นโดยรวม คือ การทำาให้การค้ามนุษย์จากที่เป็นการกระทำา 

ที่มีความเสี่ยงตำ่าให้ผลตอบแทนสูง กลายเป็นการกระทำาที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีผลตอบแทน

(6) การกำาหนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบในการสืบสวนสอบสวน จับกุมและดำาเนินคดีกับ 

ผู้เป็นตัวการสำาคัญและตัวการใหญ่
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2.2 มาตรการเพิ่มเติมที่สำาคัญ

นอกเหนือจากมาตรการต่างๆ ท่ีได้มีการดำาเนินการตามท่ีกล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.1 มาตรการเพิ่มเติม 

ที่สำาคัญต่อไปนี้ ได้ดำาเนินการในปี 2559 ด้วย

2.2.1 การทำางานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินคดี

ค้ามนุษย์

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้มีคำาส่ังต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินนคดีค้ามนุษย์ โดยมีอัยการอาวุโสเป็นประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย ท่ีปรึกษา 

นายกรัฐมนตร ีและผูแ้ทนระดบัสงูจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 9 คน จากสำานกังานอยัการสงูสดุ กระทรวงการพฒันา 

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กรมสอบสวน 

คดพีเิศษ สำานกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงยติุธรรม สำานกังานตำารวจแหง่ชาติ และสำานกังาน 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยคณะอนุกรรมการได้มีการดำาเนินงานตามกรอบภารกิจ ดังต่อไปนี้ 

(1) ติดตามและกำากับดูแลการดำาเนินคดีค้ามนุษย์

คณะอนุกรรมการฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลการบันทึกจำานวนคดีในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

ตำารวจ พนักงานอัยการ และศาลให้เป็นปัจจุบัน และอยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือให้สามารถยืนยันความถูกต้อง

และติดตามผลได้

(2) แก้ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องเกี่ยวกับการคัดแยกและการคุ้มครองผู้เสียหาย

คณะอนุกรรมการฯ ได้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางฉบับใหม่เกี่ยวกับวิธีการในการคัดแยก 

ผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้นำาข้อเสนอแนะด้านนโยบายใส่เพ่ิมเติมเข้าไปด้วย เช่น กฎของกระทรวง

มหาดไทยที่อนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวต่างชาติสามารถอยู่และทำางานในประเทศไทยได้  

เป็นเวลา 2 ปี 

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ 1.3.2 

(3) กำากับดูแลการดำาเนินคดีค้ามนุษย์ทุกคดี ประเด็นข้อกฎหมายและอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ  

เพื่อทำาให้กระบวนการทางกฎหมายสามารถเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรม

คณะอนุกรรมการฯ ได้ติดตามและเร่งรัดการดำาเนินคดีค้ามนุษย์

2.2.2 ข้อบังคับใหม่ของอัยการสูงสุดในการเร่งรัดการฟ้องคดี

อัยการสูงสุดได้ออกคำาสั่งใหม่เกี่ยวกับการฟ้องความผิดฐานค้ามนุษย์ ดังนี้

(1) คำาสั่ง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ให้พนักงานอัยการเร่งพิจารณาสั่งสำานวนคดีและยื่นฟ้อง 

ผู้ต้องหาต่อศาลโดยเร็ว และให้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราวหรือเล่ือนนัดส่งตัวผู้ต้องหา 

อย่างระมัดระวัง ซึ่งเป็นการช่วยเร่งรัดให้การดำาเนินคดีรวดเร็วยิ่งขึ้น
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(2) คำาสั่ง ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ให้พนักงานอัยการส่งสำานวนคดีค้ามนุษย์ทุกสำานวน 

ให้สำานักงานคดีค้ามนุษย์เป็นผู้พิจารณาและมีคำาสั่งในทางคดี

2.2.3 เงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวผู้กระทำาผิดค้ามนุษย์ที่เข้มงวดมากขึ้น

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ฉบับใหม่  ท่ีมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 

2559 ได้มีการกำาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในคดีค้ามนุษย์เข้มงวดมากขึ้น โดยมี

มาตรการสำาคัญ ได้แก่

(1) การกำาหนดให้ศาลต้องพิจารณาเม่ือจำาเลยยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวว่า คดีค้ามนุษย์ดังกล่าว  

เก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมหรือไม่ ผู้กระทำาผิดเป็นตัวการสำาคัญ หรือตัวการใหญ่หรือไม่ รวมทั้ง 

มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องหรือไม่ มาตรการน้ีมีวัตถุประสงค์  เพื่อช่วยทำาให้ผู้เสียหายหรือพยานกล้าที่จะ 

ให้ถ้อยคำาหรือเบิกความต่อศาล และยังเป็นการคุ้มครองผู้เสียหายและพยานจากการถูกข่มขู่ คุกคาม ก่อกวน หรือ

พฤติกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการบีบบังคับ

(2) กำาหนดให้ เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมาย ต้องนำาข้อแนะนำาของศาลมาพิจารณา 

เพื่อกำาหนดมาตรการในการป้องกันจำาเลยที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวช่ัวคราวหลบหนี และเพื่อเป็นหลักประกัน 

ความปลอดภัยของสาธารณชนเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว ก่อนที่ศาลจะตัดสิน

(3) กำาหนดให้เป็นความผิดต่างหาก ในกรณีที่จำาเลยที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว 

แล้วหลบหนี 

2.2.4 การใช้มาตรการในการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำานักงานป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ปปง.)

ในปี 2559 สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ทำาการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงิน 

และยึดอายัดทรัพย์สินในคดีค้ามนุษย์จำานวน 9 คดี คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 784,000,000 บาท ทรัพย์สิน 

ท่ีทำาการยึดอายัดในปี 2559 มีจำานวนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 414 จากปี 2558 (195,000,000 บาท) ปัจจุบัน คดีท้ัง 9 คดี 

ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง 

ตาราง 9 : การยึดและอายัดทรัพย์สินของสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปี จำานวนคดีค้ามนุษย์ มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัด

2558 2 195,000,000 บาท

2559 9 784,000,000 บาท

เพิ่มขึ้น (%) 414 %
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ในปีนี้ ศาลแพ่งได้มีคำาสั่งให้ทรัพย์สินมูลค่ากว่า 87,504,023 บาท ในคดีค้ามนุษย์ 6 คดี  

ตกเปน็ของแผ่นดนิ ตามพระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2558 โดย 2 ใน 6 คดี เปน็คำาสัง่ 

ที่ให้ทรัพย์สินมูลค่า รวม 3,892,029 บาท ในคดีค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศตกเป็นของแผ่นดิน  

ส่วนอีก 4 เร่ือง เป็นคำาส่ังให้ทรัพย์สินต่างๆ เช่น เงินสด บัญชีธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ มูลค่ากว่า 83,611,994 บาท  

ในคดีโรฮีนจา ตกเป็นของแผ่นดิน ในจำานวนทรัพย์สินท่ีศาลส่ังให้ตกเป็นของแผ่นดินนี้ ทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 

11,000,000 บาท เป็นทรัพย์สินที่ยึดมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ 

2.2.5 การจัดตั้งและการปฏิบัติการของคณะทำางานปราบปรามอาชญากรรมทาง

อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเด็กและเยาวชน (TICAC)

นับต้ังแต่เดือนธันวาคม 2558 รัฐบาลได้จัดต้ังคณะทำางานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิเด็กและเยาวชน (Thailand Internet Crimes Against Children–TICAC) ขึน้ โดยอาศยั 

แบบอย่างมาจากสหรัฐอเมริกา TICAC ได้จัดโครงสร้างการทำางานโดยการให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติทำางาน 

ร่วมกับสำานักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ  (Homeland Security  Investigations–HSI) และสำานัก 

สืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation–FBI) โดยสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูล 

ศูนย์เพ่ือเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (National Center for Missing and Exploited Children–

NCMEC) ในสหรัฐอเมริกาได้โดยตรง FBI, HSI และสำานักงานตำารวจแห่งชาติได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด 

ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ เกี่ยวกับคดีที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่มีการ

ดำาเนินการโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตซึ่งจะนำาไปสู่การสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์

ปัจจุบัน TICAC ประกอบด้วยส่วนบัญชาการ ส่วนงานธุรการ และส่วนปฏิบัติการ โดยมี 

เจ้าหน้าที่ตำารวจจำานวน 5 นาย ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาประจำาอยู่ที่สำานักงาน และมีเจ้าหน้าที่ตำารวจอีก 43 นาย 

เป็นชุดปฏิบัติการที่จะได้รับมอบหมายเป็นรายกรณี โดยเจ้าหน้าท่ีเหล่านี้จะทำางานสืบสวนสอบสวนทั้งภาคสนาม

และผ่านทางการวิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัล ปัจจุบัน TICAC ยังคงเป็นคณะทำางานเฉพาะกิจ แต่ก็มีแผนที่จะ 

ยกระดับเป็นหน่วยงานถาวรที่มีเจ้าหน้าที่ตำารวจทำางานประจำาเต็มเวลา
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ตาราง 10 : คดีที่ดำาเนินการโดย TICAC

ผู้กระทำาผิด

(จำานวน)

สถานะของ 25 คดี

ส่งกลับ

อยู่ระหว่าง

การสอบสวน

ของเจ้าหน้าที่

ตำารวจ

อยู่ระหว่างการ

พิจารณาของ

พนักงานอัยการ

อยู่ระหว่าง 

การพิจารณา

ของศาล

ศาล

พิพากษาว่า

มีความผิด

อยู่ระหว่างรอ

พยานหลักฐาน

เพิ่มเติม

1 นิวซีแลนด์ 2 ไทย 1 ออสเตรเลีย 1 ญี่ปุ่น 3 อังกฤษ 1 ไทย

3 อเมริกา 5 อเมริกา 1 อังกฤษ 1 สวิตฯ 1 ออสเตรเลีย

1 สวิตฯ 1 ฝรั่งเศส 1 อเมริกา

1 นอร์เวย์

รวม ผู้กระทำาผิด 24 คน (8 สัญชาติ)

ตาราง 10 แสดงให้เห็นว่าทั้งปีมีการแจ้งเหตุการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กจำานวน  

64 คดี เจ้าหน้าท่ีตำารวจพบว่า เป็นการกระทำาผิดอาญา 25 คดี การใช้เด็กผลิตสื่อลามก 18 คดี การประพฤติ

มิชอบต่อเด็ก 4 คดี และเป็นการค้ามนุษย์ 3 คดี มีผู้ต้องหา 24 ราย ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี โดยในจำานวน 

ดังกล่าวจำาแนกเป็น 8 สัญชาติ คือ อเมริกา 9 ราย อังกฤษ 5 ราย ออสเตรเลีย 3 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 2 ราย 

ฝรั่งเศส 1 ราย นอร์เวย์ 1 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย และไทย 3 ราย ดังปรากฏตามแผนผังข้างล่าง เจ้าหน้าที่ตำารวจ

ทำาการส่งตัวผู้กระทำาผิดกลับประเทศ 4 ราย มีผู้กระทำาผิดอีก 10 ราย ที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่

ตำารวจ พนักงานอัยการกำาลังพิจารณาสำานวนการสอบสวน 1 คดี มีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 2 คดี 

และมีผู้กระทำาผิดท่ีถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดแล้ว 5 ราย มีคดีที่เจ้าหน้าที่ตำารวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยาน 

หลักฐานเพิ่มเติม 3 คดี

แผนภาพที่ 20 : จำานวนผู้กระทำาผิดจำาแนกตามสัญชาติ
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แผนผังข้างล่างน้ีสรุปสัดส่วนและความแตกต่างเป็นร้อยละของประเภทของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

ซ่ึงพบและทำาการสอบสวนโดย TICAC คดีส่วนใหญ่เป็นการใช้เด็กเพ่ือผลิตส่ือลามก ร้อยละ 72 (หรือ 18 คดี)  

จากทั้งหมด 25 คดี ในขณะที่สัดส่วนของคดีประพฤติมิชอบต่อเด็ก คิดเป็นร้อยละ 16 (4 คดี) และในบรรดาคดี 

ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศต่อเด็กนั้น เป็นคดีค้ามนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 12 ของคดีทั้งหมด

แผนภาพที่ 21 : จำานวนคดีที่สอบสวนโดย TICAC จำาแนกตามประเภทของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

คดี TICAC จําแนกโดยประเภทการแสวงประโยชน

การแสวงหาประโยชนทางเพศ

ในเด็ก 4 คดี

 คิดเปนรอยละ16

คดีคามนุษย 3 คดี

คิดเปนรอยละ 12

การใชเด็กผลิตสื่อลามก

18 คดี

คิดเปนรอยละ 72

2.2.6 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย 

นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551  

ได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจากหลายหน่วยงานไปแล้วจำานวนทั้งสิ้น 3,651 ราย ในปี 2559  

มีเจ้าหน้าที่จำานวน 489 ราย ผ่านการฝึกอบรมจนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบังคับใช้กฎหมายที่มีการ

แก้ไขใหม่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังมีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีอีกจำานวน 240 ราย  

เพื่อทำาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางานและทบทวนการนำามาตรการไปใช้ในทางปฏิบัติ ภายใต้มาตรา 27  

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมีอำานาจ 

ในการสมัภาษณร์ะหวา่งกระบวนการคดัแยกผูเ้สยีหาย ตรวจสอบในกรณทีีม่กีารเดินทางทีต่อ้งสงสยั ตรวจสอบและ 

ปิดสถานที่ที่มีหลักฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และอื่นๆ  เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจำานวน 771 ราย  

ทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งเจ้าของธุรกิจและโรงงาน ได้รับการอบรมเพ่ือช่วยให้สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ. 2558) ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยในกฎหมายที่มีการแก้ไขยังได้มีการเพ่ิมแรงจูงใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ และ

ให้อำานาจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการใช้อำานาจสั่งปิดกิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ด้วย

มาตรการสำาคัญเพิ่มเติมข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการคัดสรรบุคคลท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ  

เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอนของระดับนโยบายและการฟ้องร้องดำาเนินคดีในทุกข้ันตอนของวงจร 

การค้ามนุษย์ เพื่อเป็นหลักประกันการบรรลุเป้าหมาย และได้ผลงานท่ีออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ 

จากกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่มีคุณภาพ และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ดีขึ้น
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2.3 พยานและผู้แจ้งเบาะแส

สำานักงานตำารวจแห่งชาติและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้การคุ้มครองแก่พยานในคดีค้ามนุษย์

ทุกคน รวมทั้งผู้ที่แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ 

ในปี 2559 มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นพยานจำานวน 142 ราย อยู่ภายใต้การคุ้มครอง 

ช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด

ประกอบด้วย การจัดเจ้าหน้าที่ตำารวจดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดกล้องวงจรปิดในทุกสถานคุ้มครองฯ  

ระหว่างการพิจารณาและการสอบสวน เจ้าหน้าท่ีตำารวจและนักสังคมสงเคราะห์จะร่วมเดินทางกับพยานเพ่ือไปยังศาล  

หรอืสถานตีำารวจ นอกจากนัน้ ระหวา่งการสบืพยานในศาล หากพยานทีเ่ปน็ผูใ้หญเ่กดิความหวาดกลวัทีจ่ะเผชิญหนา้ 

กับจำาเลยในศาลและประสงคท์ีจ่ะเบิกความในหอ้งทีแ่ยกเปน็สดัสว่นตา่งหาก กอ็าจร้องขอตอ่ศาลได้ สว่นผูเ้สยีหาย 

ที่เป็นเด็ก โดยปกติจะจัดให้เบิกความในห้องที่แยกเป็นสัดส่วนอยู่แล้ว โดยมีนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา

หรือบุคคลที่เด็กร้องขอร่วมอยู่ด้วย

สำาหรับพยานที่ไม่ได้เป็นผู้เสียหาย รวมทั้งผู้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจำานวน 254 ราย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

พยานและสมาชิกครอบครัวจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยทั้งต่อชีวิต อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน 

โดยพยานและครอบครัวจะถูกจัดให้เข้าพักอาศัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัย มีการคุ้มครองความปลอดภัยตลอด  

24 ชั่วโมง ได้รับเงินเป็นค่าอาหาร วันละ 200 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกวันละ 200 บาท 

แผนภาพที่ 22 : การคุ้มครองพยาน
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2.4 การใช้อำานาจทางปกครอง

กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำาคัญในการทำางานแบบองค์รวมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ อำานาจทาง

ปกครองพิเศษ ที่กำาหนดโดยคำาสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 22/2558 ให้อำานาจกระทรวง

มหาดไทยในการเข้าทำาการตรวจค้น ตรวจสอบสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย และให้มีอำานาจสั่งปิดสถานบันเทิง

ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ อำานาจทางปกครองของกระทรวงมหาดไทยนี้ ทำาให้ประเทศไทย

สามารถเข้าถึงกลุ่มอาชญากรได้มากยิ่งขึ้น

2.4.1 การปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในปี 2559 

กระทรวงมหาดไทยได้ใช้อำานาจพิเศษทางปกครองช่วยลดอุปทานของการค้าประเวณีเด็ก ซึ่งนำาไปสู่

การส่ังปิดสถานบันเทิงจำานวน 238 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี นอกจากนั้น ยังให้ความคุ้มครองแก่ผู้ท่ีแจ้งเบาะแส 

แก่เจ้าหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีอีกด้วย ในปี 2559 จากการสืบสวนสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยพบว่ามีคดีที่ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจำานวน 2 คดี ต่อมาได้ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำารวจจำานวน 10 นาย  

ถูกสอบสวน  (สรุปจำานวนตัวเลขเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องปรากฏในหัวข้อ 2.6) คดีที่ เจ้าหน้าท่ีเข้าไป 

มีส่วนเกี่ยวข้อง 2 คดี คือ (1) คดีสถานบันเทิงและอาบอบนวดนาตารีในกรุงเทพฯ (2) คดีโจโจ้-ซัง ที่จังหวัด

อุบลราชธานี โดยคดีนาตารี มีเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องจำานวน 7 ราย ส่วนคดีโจโจ้-ซัง พบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง  

จำานวน 3 ราย นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา กระทรวงมหาดไทยได้ทำาการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ไปแล้ว  

3 คดี โดย 2 คดี เป็นคดีที่เกิดขึ้นในปี 2558 ส่วนอีก 1 คดีเกิดขึ้นปี 2559 ศาลได้พิพากษาลงโทษผู้กระทำาผิด 

ทั้งสามคดีแล้วคือ ให้จำาคุก 30 ปี 15 ปี และ 20 ปี ตามลำาดับ

2.4.2 มาตรการอื่น ๆ ที่ได้ดำาเนินการในปี 2559

กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดสรรงบประมาณจำานวน 7,550,000 บาท ให้จังหวัดต่าง ๆ

จำานวน 40 จังหวัด เพื่อให้ทำาการตรวจสอบสถานที่เสี่ยงในจังหวัด โดยให้เป็นการตรวจในระดับจังหวัด 2 คร้ัง  

ต่อเดือน และระดับอำาเภอ เดือนละครั้ง

2.4.3 นัยสำาคัญของการบูรณาการระดับประเทศของทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมาย

พนักงานฝ่ายปกครองมีบทบาทสำาคัญยิ่งในการช่วยสนับสนุนศักยภาพของการบังคับใช้กฎหมาย 

ในการสืบสวนสอบสวนและฟ้องร้องผู้กระทำาผิด ผลงานสำาคัญและความรับผิดชอบหลักในปี 2559 ได้แก่

(1) เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์ ไม่ได้มีเพียงเฉพาะเจ้าหน้าท่ีตำารวจ พนักงานอัยการ

และศาลเท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง ทั้งจากกระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

กระทรวงยุติธรรม สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แหง่ชาต ิสำานักงานป้องกนัและปราบปรามการทจุรติภาครฐั ซึง่ลว้นมหีนา้ทีใ่นเชงิรกุในการปราบปรามการค้ามนษุย ์ 

ตามท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมท้ังกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
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(2) ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำาคัญในการสืบสวนสอบสวนและดำาเนินคดี

กับผู้กระทำาผิดค้ามนุษย์ โดยการใช้อำานาจที่มีอยู่ในการสั่งปิดสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 

เป็นการส่งผลในเชิงป้องปรามนักค้ามนุษย์

(3) รูปแบบการใช้อำานาจร่วมกันในการตรวจตราแบบบูรณาการเช่นน้ี ทำาให้การบังคับใช้

กฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านกับการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

(4) ส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน  ได้ถูกนำามาใช้ดำาเนินการใน

กระบวนการฟ้องร้องดำาเนินคดีอย่างเต็มที่

(5) องค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทสำาคัญในการดำาเนินมาตรการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ 

ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการสอบสวน มีการทำางานอย่างใกล้ชิดกับผู้บังคับใช้กฎหมายเพ่ือประกันความปลอดภัย

ของพยานทุกคน

2.5 การทำางานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ในปี 2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษทำาการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ 2 คดี โดยเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่ประเทศ

บาห์เรน ศาลได้ออกหมายจับผู้ต้องหา 8 ราย และจับกุมตัวได้แล้ว 1 ราย คดีทำาการสอบสวนเสร็จและอยู่ระหว่าง

พิจารณาของศาล 1 คดี ส่วนอีก 1 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ของ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เดินทางไปยังบาห์เรน เพ่ือพบกับหัวหน้าและเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของคณะกรรมการ 

เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติบาห์เรน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงมาตรการในการ

ป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้มีโอกาสพบกับชุมชน

ชาวไทยในบาห์เรน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น รวมทั้งแจ้งให้คนไทยในบาห์เรน

ทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินคดีค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว

2.6 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

2.6.1 สถานะทางคดีล่าสุด

ในปีนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้ถูกสอบสวนมากขึ้น นับจาก  

ปี 2556 ถึงปี 2559 มีเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมด 45 ราย ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีโดยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเก่ียวข้อง 

กับการค้ามนุษย์

ระหว่างปี 2556–2558 เจ้าหน้าที่ 35 ราย จากท้ังหมด 45 ราย ถูกสอบสวน ฟ้องและถูก

ศาลพิพากษาว่ามีความผิดโดยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รายละเอียดผลคำาพิพากษามีดังนี้

•  ปี 2556 เจ้าหน้าที่ 1 ราย ถูกฟ้องและศาลพิพากษาให้ลงโทษจำาคุก 4 เดือน และปรับ 

4,000 บาท 
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•  ปี 2557  เจ้าหน้าที่ 7 ราย  ถูกฟ้องคดีอาญา มี 4 ราย  ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด  

โดยพพิากษาลงโทษดงัน้ี รายท่ี (1) จำาคกุ 36 ป ี(2) จำาคกุ 22 ป ี6 เดอืน และปรบั 126,900 บาท (3) จำาคกุ 16 ป ี 

และปรับ 360,000 บาท และ (4) มีคำาสั่งให้จำาหน่ายคดี ส่วนที่เหลืออีก 3 คดี ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน

•  ปี 2558  เจ้าหน้าที่ 27 ราย ถูกฟ้องคดีอาญา โดยมีเจ้าหน้าที่ 1 ราย ถูกศาลพิพากษา 

ให้ลงโทษจำาคุก 2 ปี 6 เดือน และปรับ 75,000 บาท อีก 4 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ 

ส่วน 22 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน 

•  ปี 2559 มีเจ้าหน้าที่ตำารวจจำานวน 10 ราย ถูกสอบสวนเนื่องจากเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง 

กับคดีค้ามนุษย์ 2 คดี คือ

คดีท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีตำารวจโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าทำาการ 

ตรวจค้นสถานบันเทิงและอาบอบนวดนาตารี และทำาการจับกุมผู้ต้องหาได้ 13 คน โดย 4 คน เป็นเจ้าหน้าที่ 

ตำารวจ โดยกล่าวหาว่ากระทำาผิดฐานค้ามนุษย์และรับสินบน คดีดังกล่าวเกิดจากการทำางานอย่างบูรณาการร่วมกัน 

ระหว่างกระทรวงมหาดไทย องค์กร NVADER ศูนย์ดำารงธรรมของกระทรวงมหาดไทย สำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งช่วยกัน

ลดอุปทานของโสเภณีเด็ก ผู้เสียหายจำานวน 15 ราย ได้รับการช่วยเหลือ กระทรวงมหาดไทยได้ใช้มาตรการ 

ทางปกครองในการสั่งปิดสถานบันเทิงดังกล่าว และได้มีการยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่า 470 ล้าน ไว้ดำาเนินการต่อไป

คดีที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำารวจร่วมกับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจค้น 

ร้านคาราโอเกะโจโจ้-ซัง ในจังหวัดอุบลราชธานี และจับกุมเจ้าหน้าที่ตำารวจ 1 ราย ในข้อหานำาพาหญิงลาว 

มาคา้ประเวณแีละจบักมุเจา้หนา้ทีต่ำารวจอกี 5 ราย ในขอ้หารบัสนิบน เจา้หนา้ทีต่ำารวจทีถ่กูจบักุมท้ัง 10 ราย ขณะนี ้

อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนจากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและสถานะ

ทางคดีล่าสุดปรากฏในตาราง 11 และ 12 

ตาราง 11 : อาชีพของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ปี

อาชีพ
2556 2557 2558 2559

ข้าราชการพลเรือน - 1 1 -

ทหาร - 1 6 -

ตำารวจ 1 3 8 10

นักการเมืองท้องถิ่น - 2 12 -

รวม 1 7 27 10 45
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ตาราง 12 : สถานะทางคดีล่าสุดของเจ้าหน้าที่ที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด

ปี

สถานะทางคดี
2556 2557 2558 2559

พนักงานสอบสวน 10 (สอบสวน โดย ป.ป.ท.)

พนักงานอัยการ 4

ศาล

สอบสวน 3 22

พิพากษาว่าผิด 1 4 1

จำาหน่ายคดี

รวม 1 7 27 10 45

ตาราง 13 แสดงให้เห็นสถานะทางคดีของเจ้าหน้าท่ีจำานวน 45 ราย ท่ีถูกสอบสวนทางวินัย

•  ปี 2556 เจ้าหน้าที่ 1 ราย ถูกสอบสวนทางวินัยและให้ออกจากราชการ

•  ปี 2557 เจ้าหน้าที่ 7 ราย ถูกสอบสวนทางวินัย โดยถูกไล่ออก 1 ราย ให้ออกจากราชการ 

4 ราย พักราชการ 1 ราย และลาออกจากราชการ 1 ราย

•  ปี 2558 เจ้าหน้าที่ 27 ราย ถูกสอบสวนทางวินัย โดยถูกไล่ออกจากราชการ 4 ราย  

ให้ออกจากราชการ 5 ราย พักราชการ 5 ราย ลาออกจากราชการ 3 ราย และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ

คณะกรรมการสอบสวนโทษทางวินัย 6 ราย

•  ปี 2559 เจ้าหน้าที่ 10 ราย ถูกสอบสวนทางวินัย โดยถูกไล่ออกจากราชการ 1 ราย  

ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการสอบสวน

ตาราง 13 : สถานะทางคดีล่าสุดของเจ้าหน้าที่ที่ถูกสอบสวนทางวินัย

ปี

ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย
2556 2557 2558 2559

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนโทษทางวินัย 6

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 3

ลาออกจากราชการ 1 3

พักราชการ 1 5

ให้ออกจากราชการ 1 4 5

ไล่ออกจากราชการ 1 5 1

รวม 1 7 27 10 45
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นอกจากนั้น สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ทำาการสืบหา

ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่จำานวน 22 ราย จากทั้งหมด 45 ราย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ในปี 2559  

ศาลแพ่งได้มีคำาสั่งให้ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ 2 ราย (เจ้าหน้าที่ทหาร 1 ราย และนักการเมืองท้องถิ่น 1 ราย) 

มูลค่ารวม 11.1 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนคดีของเจ้าหน้าที่รัฐอีก 3 ราย (เจ้าหน้าที่ตำารวจ 1 ราย และ

นักการเมืองท้องถิ่น 2 ราย) ซึ่งทรัพย์สินมีมูลค่ารวม 33.9 ล้านบาท คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง 

โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 5 ราย ถูกดำาเนินคดีอาญาและคดียังอยู่ระหว่างพิจารณา

2.7 การติดตามผลการดำาเนินคดีสำาคัญ

คดีที่ 1 คดีเล้าหมู (คดีอาญา ที่ 200/2558)

พนักงานอัยการ สำานักงานอัยการจังหวัดนครปฐม ได้รับสำานวนจากพนักงานสอบสวนสถานี

ตำารวจภูธรสามควายเผือก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 โดยพนักงานอัยการได้มีความเห็นและคำาสั่งฟ้องผู้ต้องหา  

9 คน เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 ในความผิดฐานร่วมกันต้ังแต่สามคนขึ้นไป กระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์

โดยการบังคับใช้แรงงานบุคคลอายุตำ่ากว่า 15 ปี

ผู้ต้องหาซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ถูกกล่าวหาว่าให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าว ปิดบังซ่อนเร้นหรือ 

ช่วยเหลือคนต่างด้าวเพื่อให้พ้นการจับกุม บังคับเด็กให้ทำางานโดยไม่ได้รับอนุญาต กักขังหน่วงเหนี่ยวเด็กอายุ 

ตำ่ากว่า 15 ปี และบังคับให้กระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใด ทำาร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกาย 

และจติใจ บงัคบัเดก็อายตุำา่กวา่ 15 ปี ใหท้ำางาน บงัคบัลกูจา้งใหท้ำางานลว่งเวลาโดยไมไ่ด้รบัความยนิยอมและโดยไมม่ ี

วันหยุดประจำาสัปดาห์ บังคับเด็กให้ทำางานล่วงเวลา จ่ายค่าจ้างตำ่ากว่าค่าจ้างขั้นตำ่าตามที่กฎหมายกำาหนด บังคับ

เด็กให้ทำางานโดยไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่แรงงาน เจตนาไม่ติดเคร่ืองหมายแจ้งเตือนพ้ืนที่อันตราย และอธิบายถึงสิทธิ

และหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง เจตนาไม่จัดให้มีแผนในการป้องกันและควบคุมไฟ เจตนาไม่จัดให้มีข้อบังคับ 

ในการทำางาน

ศาลจังหวัดนครปฐมพิพากษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยจำาเลย 5 ใน 9 คน ถูกศาล

พิพากษาว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์ และอีก 1 คน ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐานทำาร้ายร่างกายและให้

ปรับ 4,000 บาท ในส่วนของจำาเลย 5 คน ท่ีถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์นั้นจำานวน 2 คน ถูกศาล

พิพากษาให้ลงโทษจำาคุก 50 ปี และปรับ 120,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 2 คน ลงโทษจำาคุก 50 ปี และ 1 คน 

ลงโทษจำาคุก 50 ปี 6 เดือน

คดีที่ 2 คดีเรือซิลเวอร์ซี (คดีพิเศษ ที่ 84/2557) 

ในปี 2557 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำาการสอบสวนและฟ้องร้องคดีค้ามนุษย์ โดยแสวงหา

ประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง ชื่อ “ซิลเวอร์ซี” 

ผู้เสียหาย 3 ราย ให้การต่อศาลว่า นายหน้าชาวไทย (ผู้ต้องสงสัยคนแรก) หลอกพวกตน 

ให้ไปทำางานบนเรือประมงชื่อ “ซิลเวอร์ซีไลน์ 2” ในจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนที่จะส่งพวกตนต่อไปยังเรือชื่อ  

“มหาชัยนาวี 24” เพื่อไปทำาการประมงในน่านนำ้าอินโดนีเซีย ในคดีนี้มีผู้ต้องสงสัย ทั้งหมด 4 คน
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วันที่ 26 มกราคม 2559 ศาลอาญาได้มีคำาพิพากษาสำาหรับจำาเลยที่ 1 (นายหน้า) โดยลงโทษ 

จำาคุก 12 ปี ในข้อหาหลอกลวงบุคคลอื่น ซ่ึงอาจได้รับการจ้างงานในต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายและ

กักขังหน่วงเหน่ียว โดยยกฟ้องไต้ก๋ง  (จำาเลยที่ 2) และช่างเครื่อง (จำาเลยที่ 3) พนักงานอัยการยื่นอุทธรณ์ 

คำาพิพากษาศาลชั้นต้น เจ้าของเรือ (ผู้ต้องหาที่ 4) ร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการ ทีมสอบสวน 

ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำาการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานอัยการแจ้ง 

ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ

คดีที่ 3 คดี พ.ต.ท. สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ

พ.ต.ท. สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ อดีตหมอตำารวจและบุตรชาย 2 คน ถูกกล่าวหาโดยลูกจ้างชาวเมียนมา  

2 คน ชื่อ กะลา และ โย่ง ว่าได้ร่วมกันฆ่าคนงานชาวเมียนมาชื่อ “อิตา” และนำาศพไปฝังไว้ในสวนผลไม้ท่ีอำาเภอ

ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กะโหลกศีรษะจำานวน 3 กะโหลก ถูกขุดขึ้นมาจากสวนผลไม้ของ พ.ต.ท. สุพัฒน์ฯ และส่ง

ไปทำาการตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวช โดยผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่า 2 ใน 3 เป็นกะโหลกศีรษะผู้ชาย

คดีได้ถูกย่ืนฟ้องต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยอาศัยคำาเบิกความของ 

อดีตลูกจ้างท้ังสองและการพบกะโหลกศีรษะ ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาลงโทษจำาคุก พ.ต.ท. สุพัฒน์ฯ จำาเลยใน

ความผิดฐานค้ามนุษย์ เป็นเวลา 8 ปี 33 เดือน และประหารชีวิตในความผิดฐานฆ่าคนตาย ส่วนลูกชายทั้งสอง

พิพากษาลงโทษจำาคุก 20 ปี 6 เดือน และ 10 ปี 10 เดือน ตามลำาดับ ระหว่างพิจารณาของศาล พ.ต.ท. สุพัฒน์ฯ 

ได้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศ

โดยการทำางานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจของเมียนมา พ.ต.ท. สุพัฒน์ฯ ได้ถูกจับกุมตัว  

โดยเจ้าหน้าที่ตำารวจของเมียนมา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 

ศาลเมืองมะละแหม่ง ได้พิพากษาให้ลงโทษจำาคุก พ.ต.ท. สุพัฒน์ฯ เป็นเวลา 2 ปี ขณะนี้  

รัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่ตำารวจเมียนมาอยู่ระหว่างดำาเนินการเพื่อให้มีการโอนตัว พ.ต.ท. สุพัฒน์ฯ กลับมา 

รับโทษในประเทศไทยต่อไป 

คดีที่ 4 การบังคับใช้แรงงานในล้งกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ทำาการจับกุมตัวผู้ต้องหา 3 ราย จากทั้งหมด 5 ราย โดยผู้ต้องหาท่ีจับได้ 

เป็นเจ้าของ “ล้งกุ้งกิ๊ก” และลูกน้องอีก 2 คน ล้งกุ้งแห่งนี้ได้ถูกสั่งปิดหลังเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558

ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกฟ้องในความผิดฐาน (1) สมคบกันกระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์ (2) นำาพา

คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต (3) กระทำาการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

รวมถึงการใช้แรงงานเด็กโดยมิชอบ หลังการสืบพยานล่วงหน้า ผู้เสียหายชาวเมียนมาจำานวน 20 คน ได้รับเงิน

เยียวยาเบื้องต้นเป็นเงินประมาณ 556,800 บาท4 จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยในกลุ่มผู้เสียหายเหล่านี้ มีผู้เสียหาย 2 ราย คือ  

นายทิม โง วิน และภรรยา ได้รับเงินไปแล้วจำานวน 87,600 บาท อย่างไรก็ตาม นายทิม โง วิน และภรรยา

ปฏิเสธที่จะดำาเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทย

4 การคำานวณ (ซ่ึงคิดตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง) คิดรวมค่าครองชีพและการชดเชย 

ค่าจ้างขั้นตำ่า
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ผู้เสียหายทั้ง 20 ราย รวมทั้งนายทิม โง วิน และภรรยา ร้องขอให้ส่งตัวพวกเขากลับ

ประเทศ ดังนั้น ในวันที่ 5 กันยายน 2559 ผู้เสียหายทั้งหมดจึงได้ถูกส่งตัวกลับเมียนมาตามที่ร้องขอ รัฐบาลไทย

และรัฐบาลเมียนมา มีการทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในกระบวนการส่งกลับครั้งนี้

ก่อนการส่งกลับ ผู้เสียหายจำานวน 18 ราย ท่ีพักอยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และ

ไม่เคยร้องเรียนเกี่ยวกับเงินชดเชยที่ได้รับ รวมทั้งการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่จัดให้ ผู้เสียหายทุกรายได้รับอนุญาต

ให้ออกไปทำางานนอกสถานคุ้มครองฯ โดยคนท่ีออกไปทำางานนอกสถานคุ้มครองฯ ได้รับค่าจ้าง 300 บาท ต่อวัน  

ซึ่งเป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นตำ่า ผู้เสียหายชาวเมียนมาอีก 3 ราย พักอยู่ในสถานคุ้มครองฯ อื่น และมีกำาหนด 

จะเบิกความเป็นพยานต่อศาลไว้ล่วงหน้าในปี 2560 

คดีที่ 5 คดีโรฮีนจา

•  คดีหัวไทร

วันที่ 11 มกราคม 2558 ผู้ต้องสงสัย 8 ใน 11 คน ได้ถูกจับกุม ศาลพิพากษาเมื่อวันที่  

31 สิงหาคม 2559 โดยจำาเลย 1 คน ถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้

ลงโทษจำาคุก 35 ปี จำาเลยอีก 2 คน ถูกพิพากษาลงโทษจำาคุก 2 ปี ในความผิดฐานลักลอบนำาคนต่างด้าวเข้าเมือง 

โดยผิดกฎหมาย ส่วนจำาเลยอื่นที่เหลืออีก 5 คน ถูกนำาไปรวมพิจารณาในคดีปาดังเบซาร์ที่แผนกคดีค้ามนุษย์ 

ในศาลอาญา กรุงเทพฯ 

•  คดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

สถานีตำารวจภูธรหัวไทรได้พบสาขาแยกย่อยของเครือข่ายคดีค้ามนุษย์หัวไทร ผู้ต้องหา

จำานวน 68 คน ถูกออกหมายจับและจับกุมตัวได้แล้วจำานวน 47 คน โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณาในแผนก

คดีค้ามนุษย์ของศาลอาญา นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา ทั้งนี้ จำาเลย 32 ราย ถูกฟ้องและได้มีการ

นัดสืบพยานแล้ว ส่วนอีก 15 ราย มีกำาหนดจะทำาการสืบพยานล่วงหน้าในปี 2560

วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลแพ่งได้มีคำาสั่งให้ทรัพย์สินมูลค่ารวมมากกว่า 83 ล้านบาท  

ตกเป็นของแผ่นดิน คณะกรรมการธุรกรรมของสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำาสั่งให้ยึด

อายัดทรัพย์สินอื่น ๆ ไว้อีก และขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง คาดว่าศาลน่าจะมีคำาสั่งในปี 2560 

•  คดีปาดังเบซาร์

คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของแผนกคดีค้ามนุษย์ของศาลอาญา ต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม 

2558 ความคืบหน้าของคดีมีดังนี้

ผู้ เสียหายชาวโรฮีนจาได้เบิกความต่อศาลแล้วจำานวน 30 คน จากทั้งหมด 80 คน  

โดยที่เหลือไม่จำาเป็นต้องเบิกความอีก

พยานเบิกความไปแล้ว 99 ปาก จากทั้งหมด 401 ปาก ที่เหลือไม่จำาเป็นต้องเบิกความ

ศาลกำาหนดสืบพยานจำาเลยท้ัง 103 ราย ระหว่างวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560 
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คดีที่ 6 คดีค้ามนุษย์บนเกาะในอินโดนีเซีย

ระหว่างปี 2557 ถึง 2558 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

ได้พบและทำาการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ท่ีเกิดข้ึนที่เกาะเบนจินาและอัมบนจำานวน 19 คดี พนักงานสอบสวนสรุป

สำานวนเสนอความเห็นให้พนักงานอัยการโดยเห็นควรสั่งฟ้อง 18 คดี และสั่งไม่ฟ้อง 1 คดี 

จากท้ังหมด 19 คดี ดังกล่าว พนักงานอัยการได้ย่ืนฟ้องแล้ว 17 คดี และส่ังไม่ฟ้อง 1 คดี  

โดยอีก 1 คดี ยังอยู่ระหว่างพิจารณา ศาลได้พิพากษาลงโทษจำาเลยแล้ว 3 คดี และมี 5 คดี ยังอยู่ระหว่างพิจารณา

ของศาล โดยมีคดีท่ีศาลพิพากษายกฟ้องจำานวน 3 คดี ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างพิจารณาย่ืนอุทธรณ์ นับแต่ปี 2558  

ศาลได้ออกหมายจับผู้ต้องหา 35 ฉบับ และมีการจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว 11 คน จากท้ังหมด 46 คน 

นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้พบการกระทำาผิดและทำาการสอบสวนคดีท่ีเกิดข้ึนบน 

เรือประมงที่เกาะอัมบนอีก 4 คดี  ซ่ึง 1 ใน 4 คือ “คดีซิลเวอร์ซี” โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการกล่าวหา 

ผู้ต้องสงสัยจำานวน 20 ราย ศาลได้พิพากษาลงโทษจำาคุกนายหน้าในคดีเรือซิลเวอร์ซีเป็นเวลา 12 ปี ในขณะที่ 

คดีอื่นยังอยู่ระหว่างการพิจารณา (รายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.7) 

นับตั้งแต่ปลายปี 2557 มีลูกเรือประมง 1,917 ราย เดินทางกลับจากเกาะ (ตวล, อัมบน,  

ปนตีอานัก) ในอินโดนีเซียสู่ประเทศไทย ลูกเรือที่เดินทางกลับมานั้นพบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำานวน 

53 ราย ซึ่งได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 

2551 จนถึงขณะน้ี แรงงานบนเกาะในอินโดนีเซียมี 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ (1) แรงงานที่ไปทำางานบนเรือประมง 

โดยผิดกฎมายและถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซีย และ (2) แรงงานที่ประสงค์จะอยู่ต่อกับครอบครัว 

ในอินโดนีเซีย

2.8 คดีเด่นที่สำาคัญ 

คดีที่ 1 คดีนาตารี – การปราบปรามเครือข่ายค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

จากเด็ก (คดีหมายเลขดำาที่ คม. 67/2559)

ความสำาเร็จของการใช้มาตรการเชิงรุก โดยใช้การข่าวนำาในการปราบปรามเครือข่ายค้ามนุษย์ 

เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ในปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นการอาศัยข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำางาน

อยู่ในพื้นท่ี โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะทำางานชุดพิเศษของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

และศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ โดยก่อนที่จะมีการสืบสวนเกี่ยวกับเครือข่ายค้ามนุษย์ 

นาตารีนี้ มีข้อมูลที่ได้มาจากร้านคาราโอเกะเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่ามีเด็กชาวไทยใหญ่ 

สัญชาติเมียนมา ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยการถูกเปิดบริสุทธิ์ที่สถานอาบอบนวดนาตารีในกรุงเทพฯ 

ทีมสืบสวนจึงเริ่มไล่ล่าตัวการใหญ่เพื่อทำาการช่วยเหลือผู้เสียหายท่ีเป็นเด็กรายอื่น ๆ โดยใช้มาตรการบังคับใช้

กฎหมาย ใช้การข่าวนำา และมีการวางแผนปฏิบัติการลับร่วมกันระหว่างคณะทำางานของกรมการปกครอง ตำารวจ

และองค์กรพัฒนาเอกชน



82

รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษยข์องประเทศไทย ประจำาปี 2559

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 สายลับและผู้แจ้งเบาะแสทำาการสอดแนมและอำาพรางตัวเพื่อตรวจ 

สถานบันเทิงนาตารีโดยละเอียด ผู้ต้องสงสัย 5 คน ผู้จัดการและลูกจ้างอีก 4 คน ถูกจับกุม และพนักงานหญิง 

ทั้ง 121 คน ท้ังท่ีเป็นคนไทยและคนต่างด้าวได้รับการช่วยเหลือและนำาตัวเข้าสู่กระบวนคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์หรือไม่ ผลปรากฏว่า มีชาวเมียนมา 9 คน อายุตำ่ากว่า 18 ปี ถูกนำาตัวส่งไปรับการคุ้มครอง 

ในฐานะเป็นผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ คนต่างด้าวจำานวน 12 คน ที่ไม่มีเอกสารแสดงตนอย่างเป็นทางการ 

ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบอายุที่แท้จริง  ซ่ึงหลังตรวจสอบแล้วพบว่า 6 คน อายุตำ่ากว่า 18 ปี  

และถูกส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองฯ ในเวลาต่อมา 

ทีมสหวิชาชีพและล่ามได้เข้าร่วมในกระบวนคัดแยกผู้เสียหาย โดยหญิงท่ีมีอายุตำ่ากว่า 18 ปี

จำานวน 15 คน อยู่ในฐานะที่น่าเชื่อว่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในกลุ่มคนต่างด้าวจำานวน 83 คน  

พบว่าคนที่ถือหนังสือเดินทางโดยมีใบอนุญาตทำางานมี 21 คน คนที่ถือหนังสือเดินทางแต่ไม่มีใบอนุญาตทำางาน 

40 คน และคนที่ไม่มีเอกสารใด ๆ 22 คน หญิงไทยที่เป็นผู้ใหญ่จำานวน 23 คน รับสารภาพว่าพวกตนสมัครใจ 

ค้าประเวณี

อาศัยผลจากการคัดแยกผู้เสียหายข้างต้น พนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดำาเนินคดี 

ต่อผู้ต้องสงสัยทั้ง 5 ราย จากการสอบสวนเพ่ิมเติมพบธุรกรรมทางการเงินท่ีมีความเชื่อมโยงกับสถานอาบอบนวด 

อีกแห่ง คือ “อารีน่า” ซึ่งเป็นของเครือข่ายเดียวกัน และมีผู้อยู่ในข่ายต้องสงสัยอีก 5 คน และเป็นนิติบุคคล  

3 บริษัท ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ได้นำาตัวพยาน 98 ราย เข้าเบิกความล่วงหน้าต่อศาล  

โดยพยานประกอบด้วย ผู้เสียหายท่ีเป็นคนต่างด้าวอายุตำ่ากว่า 18 ปี 15 ราย และพยานที่เป็นคนต่างด้าวอายุ 

เกินกว่า 18 ปี 83 ราย

คดีนี้ทำาการพิจารณาตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ซึ่งศาลได้สืบพยานล่วงหน้า สำาหรับ

พยานที่มีอายุตำ่ากว่า 18 ปี 4 ปาก อายุเกินกว่า 18 ปี 2 ปาก ส่วนพยานที่เหลือศาลเห็นว่าไม่มีความจำาเป็นต้อง

นำาเข้าสืบ

นอกเหนือไปจากการฟ้องร้องดำาเนินคดีค้ามนุษย์ สำานักงานป้องกันแลปราบปรามการฟอกเงิน 

ซึ่งได้เข้าร่วมตั้งแต่ชั้นสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำารวจ ได้ยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยไว้เป็นการ

ชั่วคราว รวมถึงสถานอาบอบนวดทั้ง 2 แห่ง และทรัพย์สินอื่น ๆ รวมมูลค่า 724,000,000 บาท พนักงาน

อัยการได้ยื่นคำาร้องต่อศาลแพ่งเพื่อให้มีคำาส่ังให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินแล้ว คดียังอยู่ระหว่าง 

การพิจารณาของศาล

จากความคืบหน้าของคดีนับแต่เริ่มต้นจนถึงขณะนี้ ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่ากระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญาทั้งระบบได้มีการสนองตอบอย่างกระตือรือร้นต่อนโยบายขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นของรัฐบาล 

โดยการเพิ่มการลงโทษให้หนักขึ้นเกินกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกอบอาชญากรรมประเภทนี้
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คดีที่ 2 คดีเครือข่ายบิ๊กบอสส์ – การปราบปรามเครือข่ายค้ามนุษย์เพื่อแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

มาตรการเชิงรุกโดยใช้การข่าวนำา ที่เคยนำามาใช้จนประสบผลสำาเร็จ โดยคณะทำางานของตำารวจ

ภูธรภาค 5 ในปี 2558 เพื่อจัดการกับคดี 44 คดี ที่เกี่ยวข้องกับโสเภณีเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ถูกนำามาใช้ 

เพื่อดำาเนินการกับคดีเครือข่ายบิ๊กบอสส์ในปี 2559

เบื้องหลังความสำาเร็จของปฏิบัติการของตำารวจภูธรภาค 5 ในปีนี้ อยู่ที่การนำาวิธีการสอบสวน 

ที่ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และการใช้ผู้ประสานงานเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย ซึ่งได้รับการฝึกอบรมจาก 

ผู้เชี่ยวชาญของ FBI เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มาใช้ 

การจับกุมท่ี ร้าน So Nice คาราโอเกะในครั้งก่อน ซ่ึงพบว่ามีการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก  

3 คน ที่มีอายุเพียง 13 ปี 14 ปี และ 16 ปี โดยเด็กท้ังสามทำางานในลักษณะเป็นเพ่ือนนั่งด่ืมกิน ถือเป็นจุดเริ่มต้น

ของความพยายามทำาการสืบสวนสอบสวนร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นเวลาเกือบ 6 เดือน ระหว่าง 

เร่ิมต้นโปรแกรมการคุ้มครองผู้เสียหาย ทีมสืบสวนซ่ึงได้รับความไว้วางใจในฐานะเป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือผู้เสียหาย  

ไดร้บัขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนแ์ละนำาไปสูก่ารขยายผลไปยงัรา้นคาราโอเกะอืน่ ๆ อกี 7 แหง่ ซึง่มเีจา้ของและดำาเนนิงาน 

โดยเครือข่ายบิ๊กบอสส์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ปฏิบัติการลับโดยทีมสืบสวนของตำารวจภูธรภาค 5 โดยมีการ 

ประสานงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถ่ินได้เร่ิมทำาการสืบสวน  ร้าน Rose Club คาราโอเกะ  

ซึ่งมีเด็ก 4 คน ถูกแสวงหาประโยชน์จากการเป็นโสเภณี เด็กเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือและส่งตัวเข้ารับการ

คุ้มครองตามโปรแกรมคุ้มครองพยาน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เสียหายและปฏิบัติการลับ พยานหลักฐาน 

ที่รวบรวมได้ในเวลาต่อมา รวมไปถึงความเช่ือมโยงของการใช้โทรศัพท์ซ่ึงได้นำามาวิเคราะห์เพื่อหาตัวผู้ต้องสงสัย  

และพฤติกรรมในการติดต่อเชิญชวนเพื่อค้าประเวณี ได้มีการดำาเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์กับผู้ต้องสงสัย 

หลายราย ได้มีการออกหมายจับเพื่อทำาการจับกุมสมาชิกเครือข่ายร้านคาราโอเกะ บิ๊กบอสส์ใน 3 เดือนต่อมา

ในเวลาเดียวกันได้มีการเข้าตรวจค้นร้านคาราโอเกะที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง และผู้ต้องสงสัยท่ีถูกออก

หมายจับไว้แล้ว 6 คน ถูกจับตัวได้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เจ้าของร้านบิ๊กบอสส์ได้หลบหนีไปในระหว่าง 

การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ของสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ทำาการ 

ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน และกระแสไหลเวียนของเงินในบัญชีของเจ้าของร้านบิ๊กบอสส์ และผู้จัดการไว้ 

ก่อนแล้ว ในระหว่างเจ้าหน้าที่ตำารวจทำาการสืบสวนสอบสวนคดีนี้

หลังการสอบสวนเสร็จสิ้น พนักงานสอบสวนเสนอสำานวนการสอบสวนพร้อมความเห็นควร 

สั่งฟ้องไปยังพนักงานอัยการ ซึ่งพนักงานอัยการได้ส่ังฟ้องและฟ้องผู้ต้องหาท้ังหมดต่อศาล ต่อมาวันที่ 15 

ธันวาคม 2559 เจ้าของร้านบิ๊กบอสส์ได้มอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำารวจ

ธุรกรรมทางการเงิน รวมท้ังทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องกับเครือข่ายบ๊ิกบอสส์ได้ถูกตรวจสอบอย่างละเอียด 

โดยเจ้าหน้าท่ีของสำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 

เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศและความผิดฐานฟอกเงิน ทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์จำานวน 9 แผ่น ประกอบด้วย 

รถยนต์และทรัพย์สินอื่น ๆ มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท ได้ถูกยึดอายัดโดยคำาสั่งของคณะกรรมการธุรกรรม
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คดีที่ 3 คดีต้นนำ้าคาราโอเกะ – กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่รวดเร็วในการต่อสู้กับ

การค้ามนุษย์

การสนองตอบต่อนโยบายขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นของรัฐบาล กระบวนยุติธรรม 

ทางอาญา ซึ่งรวมไปถึงคำาแนะนำาของประธานศาลฎีกาในการเร่งการพิจารณาคดีและการตัดสินท่ีมีประสิทธิภาพ

ของศาล เห็นได้ในคดีต้นนำ้าคาราโอเกะ

โดยอาศัยข้อมูลจากรายงานของผู้แจ้งเบาะแสจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่แจ้งไปยังคณะทำางาน 

ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่ามีเด็กชาวลาวถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 

ในร้านคาราโอเกะ ในจังหวัดนครพนม จึงมีการวางแผนเพื่อทำาการสืบสวนสอบสวนและปฏิบัติการลับ ในวันที่ 25 

มีนาคม 2559 โดยเป้าหมาย คือ ร้านต้นนำ้าคาราโอเกะ 

ปฏิบัติการประสบความสำาเร็จ เด็กชาวลาวจำานวน 8 คน ได้รับการช่วยเหลือและพบว่าเป็น 

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์หลงัการสมัภาษณเ์พือ่คดัแยกผูเ้สยีหาย ทราบวา่ชาวลาวทัง้ 8 คน นีถ้กูบงัคบัใหท้ำางาน 

ในไร่แตงโม ห่างออกไปประมาณ 50 กิโลเมตร ในช่วงกลางวัน และถูกพามาค้าประเวณีท่ีร้านต้นนำ้า คาราโอเกะ 

ในเวลากลางคืน มีเด็ก 2 คน อายุเพียงแค่ 14 และ 15 ปี โดยสภาพความเป็นจริงแล้ว ผู้เสียหายเหล่านี้ถูกบังคับ

ให้ทำางานทั้งวัน ทั้งการใช้แรงงานและให้บริการทางเพศ โดยมีเวลาพักผ่อนน้อยกว่าวันละ 4 ชั่วโมง

ผู้ต้องหา 1 คน ถูกจับกุมตัวในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการ หลังเสร็จส้ินการสืบสวนสอบสวน  

ผู้ต้องหาอีก 2 คน โดยเป็นคนไทย 1 คน และคนลาว 1 คน ได้ถูกศาลออกหมายจับ ภายในระยะเวลา 75 วัน  

ของการสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน พนกังานสอบสวนไดเ้สนอสำานวนการสอบสวนพรอ้มความเหน็ควรสัง่ฟอ้ง 

ไปยังพนักงานอัยการ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 พนักงานอัยการพิจารณาและมีคำาสั่งฟ้องและได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหา

ต่อศาล ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 

ศาลได้นัดพิจารณาและทำาการไต่สวนคดีนี้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายใหม่ คือ  

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ภายใน 74 วัน คือ ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ศาลเห็นว่า

จำาเลยได้มีการกระทำาผิดฐานค้ามนุษย์หลายกรรมต่างกัน และพิพากษาลงโทษจำาคุก เป็นเวลา 42 ปี 4 เดือน 

และปรับ 244,500 บาท จำาเลยให้การรับสารภาพ ศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่ง

คดีที่ 4 ปฏิบัติการภูเก็ต – การบังคับใช้แรงงานในภาคประมงข้ามชาติ

ความสำาเร็จของการต่อต้านการค้ามนุษย์ข้ามชาติส่วนใหญ่อาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด 

กับประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีการพัฒนาความไว้วางใจกันข้ึนระหว่างไทยและเมียนมา รวมทั้งมีการแลกเปล่ียน

ข้อมูล ซึ่งนำามาสู่การวางแผนปฏิบัติการภูเก็ตอย่างประสบผลสำาเร็จและสมควรได้รับการกล่าวถึง

ระหว่างการประชุมทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาที่พุกาม ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่  

25–29 มกราคม 2559 ผู้แทนสำานักงานตำารวจเมียนมาได้ขอให้ผู้แทนจากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ช่วยเหลือ

แรงงานชาวเมียนมา 4 คน ซึ่งมีรายงานว่าถูกบังคับให้ทำางานบนเรือประมง มีกำาหนดเดินทางกลับเข้าฝั่งที่จังหวัด

ภูเก็ต ข้อมูลดังกล่าว ได้ส่งต่อให้กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองกำากับการ 5 ในประเทศไทย เพื่อให้ 

ทำาการสืบสวนสอบสวนในทันที โดยความร่วมมือกับตำารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำารวจนำ้า  
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กองทัพเรือ ได้เริ่มปฏิบัติการตรวจค้นและช่วยเหลือที่ท่าเรือทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต พบแรงงานชาวเมียนมา  

1 คน ที่หลบหนีมาจากเรือขณะที่จอดเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ต แรงงานคนนี้ได้แจ้งให้ทราบว่า ยังมีกลุ่มแรงงาน 

ชาวเมียนมาถูกกักตัวและรอการช่วยเหลืออยู่ในเมือง

หลังจากทราบเรื่องเจ้าหน้าที่ตำารวจทำาการสืบสวนจนพบแรงงานชาวเมียนมาอีก 29 คน  

ถูกกักขังในลักษณะมีกุญแจคล้องด้านนอกอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในอำาเภอเมือง หญิงชาวเมียนมาคนหนึ่ง ชื่อ นางเอ็ม 

ทำาหน้าที่เฝ้าอยู่หน้าห้องที่มีการกักขังแรงงาน ถูกจับกุมตัวได้ในที่เกิดเหตุ

จากการสัมภาษณ์เพื่อทำาการคัดแยกผู้เสียหาย น่าเชื่อว่าแรงงานทั้ง 30 คน น่าจะเป็นผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ พร้อมกันกับการปฏิบัติการตรวจค้นและช่วยเหลือ และการสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหาย 

ในเวลาต่อมา ที่ปรึกษาด้านแรงงานประจำาสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำาประเทศไทย รวมทั้งผู้ช่วยทูต 

ฝ่ายตำารวจประจำาสถานทูตไทยในเมียนมาได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน

ผลจากการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนำาไปสู่การพบผู้ต้องสงสัย 12 คน รวมทั้งนายหน้าและ 

คนทีท่ำาหนา้ทีใ่นการนำาพา ทีเ่กีย่วขอ้งกับขบวนการคา้มนษุยด์า้นแรงงานขบวนการนี ้ผูต้อ้งหา 2 คน ไดถ้กูจบักมุตวั  

และอีก 10 คน ได้ถูกออกหมายจับ

ภายในเวลาน้อยกว่า 3 เดือน พนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และ

พนักงานอัยการ ที่ร่วมทำาการสอบสวนได้ทำาการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้น และส่งสำานวนพร้อมความเห็น 

ควรสั่งฟ้องเครือข่ายนี้ในความผิดฐานค้ามนุษย์ จากการบังคับใช้แรงงานและความผิดอื่น จนกระทั่งวันที่ 14 

เมษายน 2559 อัยการสูงสุดได้มีคำาสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคนต่อศาลอาญา แผนกคดีค้ามนุษย์ ในกรุงเทพฯ อย่างไร

ก็ตาม เชื่อว่า 1 ในผู้ต้องหาถูกฆ่าตายในจังหวัดพังงา 

ต่อมาผู้ต้องหาชาวเมียนมา 2 คน ได้ถูกฟ้องเป็นจำาเลย และท้ังสองได้รับสารภาพในความผิด

ฐานค้ามนุษย์ แต่ละคนถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจำาคุกเป็นเวลา 6 ปี และเนื่องจากจำาเลยให้การรับสารภาพ 

ศาลจึงลดโทษจำาคุกเหลือคนละ 3 ปี ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ฉบับใหม่ ซึ่งมี

ผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 คดีนี้ได้ทำาการพิจารณาและศาลสามารถมีคำาพิพากษาภายในระยะเวลา

เพียงแค่ 6 เดือน 

คดีท่ี 5 : คดีปัตตานี – การค้ามนุษย์ในลักษณะการบังคับใช้แรงงานในภาคประมงข้ามชาติ

ก่อนทำาการสอบสวนในเดือนกรกฎาคม 2559 แรงงานชาวเมียนมาคนหนึ่งได้รับโทรศัพท์ 

จากบุตรชายซึ่งถูกหลอกและบังคับให้ทำางานในเรือประมง ในจังหวัดปัตตานี ได้เข้าขอความช่วยเหลือจาก 

เจ้าหน้าท่ีสถานทูตเมียนมาในกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ตำารวจจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ร่วมกับ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจภูธรจังหวัดปัตตานี และที่ปรึกษาด้านแรงงานประจำาสถานทูตเมียนมาประจำาประเทศไทย จึงได้

เริ่มปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือในท่าเรือในจังหวัดปัตตานี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 เรือประมงชื่อ โชคศราวุธ 17 ถูกพบที่แพปลาทนมศักด์ิ อำาเภอเมือง 

จังหวัดปัตตานี โดยมีลูกเรือชาวเมียนมาจำานวน 30 คน อยู่บนเรือ หลังจากทำาการสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหาย 

น่าเชื่อว่าลูกเรือ 14 คน เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองฯ ที่ใกล้ที่สุด 

ผู้ต้องสงสัย 14 คน ถูกจับกุมตัวมาทำาการสอบสวน แรงงานชาวเมียนมา 16 คน ถูกสอบปากคำาเป็นพยาน
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การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีตำารวจยังเผยให้เห็นว่าผู้เสียหาย 6 ราย ถูกหลอกจากเมียนมา  

เพื่อมาทำางานท่ีจังหวัดราชบุรี และได้ถูกลักลอบพาตัวเข้ามายังประเทศไทย แต่จบลงด้วยการถูกส่งตัวไปยังจังหวัด

ปัตตานี ในขณะท่ีเหยื่ออื่นอีก 8 ราย ถูกหลอกด้วยการเสนองานให้ทำาที่พัทยา แต่ก็ถูกส่งตัวไปยังจังหวัดปัตตานี

เช่นกัน

นายหน้าได้รับค่าจ้างในการดำาเนินการ 25,000 บาท ต่อแรงงานชาวเมียนมา 1 คน เนื่องจาก 

มีผู้เสียหาย 1 คน ปฏิเสธท่ีจะทำางานบนเรือประมง จึงได้ถูกเรียกให้จ่ายเงินคืนจำานวน 25,000 บาท ผู้เสียหายทั้ง 

14 ราย ถูกขังอยู่บนเรือเพื่อป้องกันการหลบหนี

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าท่ีตำารวจได้ทำาการจับกุมผู้ต้องหาเพ่ิมเติมได้อีก 1 ราย และ 

ขอให้ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก 4 ราย วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาเพ่ิมอีก 2 ราย  

ในระหว่างการสอบสวนผู้เสียหายท้ัง 14 ราย ได้ไปเบิกความล่วงหน้าต่อศาล พนักงานอัยการ 2 คน ได้รับ 

มอบหมายให้เข้าร่วมทำาการสอบสวนตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ทีมสอบสวนร่วมระหว่างพนักงานสอบสวน

และพนักงานอัยการทำาการสอบสวนเสร็จสิ้น และส่งสำานวนไปยังอัยการสูงสุด วันที่ 9 กันยายน 2559

ได้มีการยื่นฟ้องจำาเลย 7 คน ต่อศาลจังหวัดปัตตานี วันที่ 30 กันยายน 2559 คดีอยู่ระหว่าง

พิจารณา

คดีที่ 6  : ปฏิบัติการฝาง – จากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่กระทำาต่อเด็กไปสู่ 

การค้ามนุษย์

คดีสื่อลามกเด็กออนไลน์ เป็นคดีแรกที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ คดีนี้ได้ให้บทเรียนที่มีค่าในการ

เรียนรู้และวิธีทำางานที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้พัฒนาการทำางานของคณะทำางาน TICAC ตลอดปีที่ผ่านมา

โดยอาศัยรายงานของ NCMEC Cyber Tipline ซึ่งที่ปรึกษาของ HSI ประจำากรุงเทพฯ  

ได้รับมาและส่งต่อให้กับคณะทำางาน TICAC จากการสอบสวนเบื้องต้นเผยให้เห็นว่า มีการนำาเข้าและอัพโหลด 

สื่อลามกเด็กขึ้นบนอินเทอร์เน็ต จากที่แห่งหนึ่งแห่งใดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการวิเคราะห์พยานหลักฐาน 

ทางดิจิทัล ในการวิเคราะห์สื่อนี้ TICAC สามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัย  ซ่ึงเป็นผู้ผลิตและเผยแพร่ส่ือดังกล่าว 

บนอินเทอร์เน็ตได้ ด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชนผู้ต้องหารายนี้ถูกพบว่า มีสถานท่ีอยู่แห่งหนึ่งแห่งใดในจังหวัด

เชียงใหม่

ปฏิบัติการฝาง ได้ถูกกำาหนดและเร่ิมดำาเนินการ ในวันท่ี 6 มกราคม 2559 หลังจากได้รับหมายค้น 

จากศาล ได้รวบรวมและยึดพยานหลักฐานต่าง ๆ จากบ้านของผู้ต้องหาเพื่อตรวจพิสูจน์ โดยพยานหลักฐานที่ยึด 

ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ภายนอก การ์ดหน่วยความจำา แฟลชไดร์ฟ และกล้อง เป็นต้น  

ผู้ต้องหาถูกฟ้องในความผิดฐานครอบครองสื่อลามกเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267/1 รายงาน 

การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล พบภาพลามกของเด็กอายุตำ่ากว่า 10 ขวบ มากกว่า 500,000 ภาพ

มีการดำาเนินการตรวจค้นและช่วยเหลือผู้เสียหายในบริเวณพ้ืนท่ีภูเขาซ่ึงอยู่ใกล้เคียง ทำาให้พบเด็ก 

ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยชาวเมียนมาจำานวน 7 คน อายุระหว่าง 4 – 10 ปี ซึ่งเต็มใจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่าง

การสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย นอกจากนั้น หลังจากได้รับรายงานการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ซ่ึงระบุว่า
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ภาพของผู้เสียหายท่ีพบในโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้ต้องหาได้ถูกอัพโหลดข้ึนไปยังเว็บไซต์ Yahoo’s www.flickr.com  

เพ่ือแชรใ์หก้บัผูใ้ชท้ีไ่ดรั้บอนญุาตรายอืน่ พนกังานสอบสวนจงึตดัสนิใจทีจ่ะดำาเนนิคดกีบัผูต้อ้งหาในความผดิฐานอ่ืน 

เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงมาตรา 287/2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 14 (5) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 

การกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ฯ ดังนั้น คดีนี้จึงได้มีการขยายผลไปยังความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบของการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเด็ก

คดีดำาเนินการผ่านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วยระยะเวลาที่ เหมาะสม วันที่   22 

มีนาคม 2559 ตำารวจเชียงใหม่ได้สอบสวนเสร็จสิ้น และเสนอความเห็นควรส่ังฟ้องผู้ต้องหา วันที่ 31 มีนาคม 

2559 พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน วันที่ 19 กันยายน 2559  

ซึ่งสอดคล้องกับคำาแนะนำาของประธานศาลฎีกาที่ให้เร่งรัดการพิจารณาคดี ผู้พิพากษาได้พิพากษาว่าจำาเลย 

มคีวามผดิฐานคา้มนษุยแ์ละความผดิอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง จงึให้ลงโทษจำาคกุ เปน็เวลา 8 ป ีและปรบั 160,000 บาท  

เนื่องจากจำาเลยให้การรับสารภาพและไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน โทษตามคำาพิพากษาจึงลดลงมากึ่งหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม วันท่ี 18 ตุลาคม 2559 พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเรื่องโทษจำาคุก 

ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปัจจุบันคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

2.9 ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

2.9.1 สำานักงานคดีค้ามนุษย์ สำานักงานอัยการสูงสุด ได้เข้าเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกับฝ่ายความร่วมมือ 

ด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติดของประเทศสหรัฐอเมริกา  (U.S. Bureau of  International  

Narcotics and Law Enforcement : INL) และโครงการออสเตรเลยี–เอเชยีเพือ่ตอ่ตา้นการคา้มนษุย์ (Australia -  

Asia Program to Combat Trafficking in Persons : AAPTIP) ตลอดทั้งปี INL และ AAPTIP ให้การสนับสนุน 

งบประมาณในหลายโครงการ โดยเน้นไปที่การตีความกฎหมาย การวางแผนยุทธศาสตร์  เทคนิคและทักษะ 

การสอบสวน การเก็บรวบรวมข้อมูล และความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้พนักงานอัยการสามารถ

ดำาเนินการในประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.9.2 ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายของประเทศลาว เมียนมา และมาเลเซียอย่างสมำ่าเสมอ เพ่ือแลกเปลี่ยนการข่าว ข่าวสาร ข้อมูล และ

ความรู้เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ ผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องหนึ่ง  คือ ผู้กระทำาผิดบนเรือประมง 

ในจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นชาวเมียนมา 3 คน ถูกจับกุมและถูกฟ้องในความผิดฐานค้ามนุษย์ และผู้เสียหาย 

ชาวเมียนมา 20 คน ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ต้องหาถูกฟ้องในความผิด

ฐานค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษกำาลังทำาการสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในคดีชาวกัมพูชาถูกหลอก 

ให้ไปทำางานบนเรือประมงของไทย ซ่ึงออกไปทำาประมงในน่านนำ้าอินโดนีเซีย นอกจากนั้น ได้มีการจัดประชุม

ระดับอนุภูมิภาค เกี่ยวกับการสอบสวนเชิงลึกทางทะเลระหว่างประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์เพื่อนำาไปสู่การฟ้องร้องเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการค้ามนุษย์ กรมสอบสวน 

คดีพิเศษได้ทำางานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของบาห์เรน ในการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์

เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศในบาห์เรน
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2.9.3 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และ AAPTIP ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 

ข้ามชาติ โดยมีผู้แทนจากเมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  เข้าร่วมอย่างสมำ่าเสมอ ระหว่าง  

ปี 2558 ถึง 2559 ผลที่ได้คือ ผู้ต้องหาในคดีปาดังเบซาร์และพันตำารวจโท สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ ถูกจับกุมใน 

เมียนมา สำานักงานตำารวจแห่งชาติยังได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ HSI และ FBI ผ่านคณะทำางาน TICAC  

ความสำาเร็จเรื่องหนึ่งที่เป็นผลมาจากการพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่าง TICAC และ HSI คือ  

การทลายขบวนการค้ามนุษย์ของสุมาลี ในรัฐมินนิโซตา ในปี 2559 ด้านระหว่างประเทศ TICAC ได้รับการ 

ยอมรับอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศและประชาคมโลก  ในฐานะที่

เป็นการริเริ่มของประเทศไทยในการต่อต้านสื่อลามกเด็กและอาชญากรรมอื่นที่เก่ียวข้องบนอินเทอร์เน็ต  

การทำางานของ TICAC แสดงให้เห็นถึงการทำางานที่ดีในแง่ของการใช้มาตรการเชิงรุก เพื่อต่อต้านการประพฤติ 

มิชอบในทางเพศต่อเด็กท่ีกระทำาบนอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 8–11 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าท่ีระดับอาวุโส 

ของ TICAC และผู้แทนของ HSI และ FBI ในกรุงเทพฯ ได้รับเชิญให้ไปนำาเสนอผลงานของ TICAC ในชื่อว่า  

“TICAC : Thailand’s Robust Response to a Transnational Criminal Threat” ตอ่ทีป่ระชมุประจำาปี 

ว่าด้วยอาชญากรรมที่กระทำาต่อเด็ก ครั้งที่ 28 ที่เมืองแดลลัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น  

ยงัมกีารตัง้ศนูยพ์ทิกัษเ์ดก็เคล่ือนที ่ท่ีจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละเมอืงพทัยา และจะมกีารตัง้อกีศนูยใ์นไมช้่านีใ้นจังหวัดภเูก็ต  

FBI ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและส่งเสริมให้ใช้วิธีการทำางานโดยถือผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางสำาหรับการทำางาน 

ของศูนย์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

2 .9 .4   แผนกคดีค้ ามนุษ ย์   ศาลอาญา   ได้ เข้ า เป็นหุ้ นส่ วนและทำ า งานร่ วมกับ   AAPT IP  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำาหรับผู้พิพากษาในส่วนกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อให้

ผู้เข้าฝึกอบรม ได้รู้ถึงประเด็นเกี่ยวกับการใช้และตีความกฎหมายค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติ

วิธีพิจารณาค้ามนุษย์ พ.ศ. 25595 การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน

พฤศจิกายน 2559 ที่กรุงเทพฯ เชียงราย นครราชสีมา และกระบี่

5 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 กำาหนดวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 

ที่สำาคัญหลายประการ และกำาหนดให้พิจารณาอย่างเข้มงวดในการอนุญาตให้ผู้กระทำาผิดค้ามนุษย์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อลดโอกาส

ในการหลบหนี
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3. การคุ้มครอง (Protection)

ประเทศไทยให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นการไม่เลือก 

ปฏิบตั ิการปกป้องขอ้มลูส่วนตวั การคำานงึถงึประโยชนส์งูสดุของเดก็ และความละเอยีดออ่นทางเพศสภาพ รวมทัง้ 

เน้นให้ความคุ้มครองท่ียึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง การดำาเนินงานภาพรวมของประเทศไทยเป็นการส่งเสริม 

การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหาย รวมถึงการเยียวยาทางกฎหมาย การส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดี การเพิ่ม 

ความน่าเชื่อถือในการให้บริการด้านการคุ้มครอง โดยการประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

ในสังคม และขยายโอกาสให้ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถทำางานได้ทั้งในและนอกสถานคุ้มครอง  

เป็นมาตรการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้เสียหาย ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้เสียหายมีทักษะความรู้และสามารถ 

สร้างรายได้ที่แน่นอนหลังจากกลับคืนสู่ภูมิลำาเนาของตน

ถึงแม้รัฐบาลมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมโอกาสในการทำางานให้แก่ผู้เสียหายจากการ 

ค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม ย่อมต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เสียหายด้วยว่า มีความประสงค์จะทำางานหรือไม่  

กล่าวโดยสรุปคือ หัวใจสำาคัญของการคุ้มครอง คือ การสร้างหลักประกันว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

จะปราศจากความเสี่ยงที่จะถูกนำาไปค้ามนุษย์ซำ้า และช่วยให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ตามเส้นทาง 

ที่เลือกเอง

ในปี 2559 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำานวน 115.8 ล้านบาท ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ 

ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การดำาเนินงานด้านการคุ้มครองผู้เสียหายที่สำาคัญในปี 2559 ได้แก่ 

•  การจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายฯ ทั้งในและนอกสถานคุ้มครองฯ 

•  การอนุญาตให้ผู้เสียหายและพยานคดีค้ามนุษย์สามารถพำานักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ถึง 2 ปี  

หลังสิ้นสุดคดี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 

•  การจัดทำาแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

•  และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็ก (Children’s Advocacy Center) หรือศูนย์ ACT ในเมืองพัทยา  

จังหวัดชลบุรี 
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แผนภาพที่ 23 : การดำาเนินงานที่สำาคัญด้านการคุ้มครองผู้เสียหายในปี 2559

•  ปรับปรุงบริการเฉพาะดานสําหรับผูเสียหาย

•  เพิ่มบทบาทของ NGOs และภาคประชาสังคม

   ในการคุมครอง

•  สงกลับคืนสูครอบครัวและปองกันไมใหตกเปน

   ผูเสียหายซํ้า

•  สายดวนและชองทางชวยเหลืออื่น ๆ

 จัดสรร 115.8 ลานบาท

 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

งบประมาณ

เปดโอกาสใหผูเสียหาย

ไดทํางานทั้งในและนอก

สถานคุมครอง

แนวทางเสริมประสิทธิภาพ

การคัดแยกผูเสียหาย ตั้งศูนยชวยเหลือเด็ก (ACT) 

เพิ่มในจังหวัดชลบุรี (พัทยา)    

2559

มติ ครม. 13 ธ.ค. 2556

อนุญาตใหผูเสียหาย

จากการคามนุษย และพยาน

อาศัยอยูในประเทศไทยได

จาก 1 ป เปน 2 ป

3.1 การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

3.1.1 การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ในปี 2559จำานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ลดลง 16.09% (824 คน) เม่ือเปรียบเทียบกับจำานวน 

ผู้เสียหาย 9826 คน ในปี 2558 เป็นผลจากความพยายามอย่างต่อเน่ืองของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ในจำานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 824 คน ในปี 2559 แบ่งเป็นชาย 411 คน และหญิง  

413 คน เมื่อจำาแนกตามสัญชาติพบว่าเป็นชาวไทย 333 คน เมียนมา 238 คน ลาว 58 คน กัมพูชา 52 คน 

เวียดนาม 127 คน ฟลิปิปนิส ์4 คน ศรลีงักา 1 คน และอซุเบกสิถาน 1 คน โดยมผีูเ้สยีหาย 10 คน ไมท่ราบสัญชาต ิ 

และจากผู้เสียหายท้ังหมด 824 คน มีจำานวน 561 คน แสดงความประสงค์เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง

สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

6 มีข้อสังเกตว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจามีจำานวนลดลงจากปี 2558 อย่างมีนัยสำาคัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากจำานวนรวม 

ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในปี 2559
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แผนภาพที่ 24 : จำานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการคัดแยก 

ตามกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในปี 2559

ไทย, 333
พมา, 238

ลาว, 58

อื่น, 16

กัมพูชา, 52

เวียดนาม, 127

สัญชาติ ผูเสียหาย

อุซเบกิซสถาน

ฟลิปปนส

ศรีลังกา

ไมมีสัญชาติ

1

4

1

10

จํานวนรวม 2559 = 824 คน
*  2558 = 982 คน

ตาราง 14 : จำานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการคัดแยก 

ตามกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปี 2558–2559 จำาแนกตามเพศและสัญชาติ

พ.ศ.

เพศ สัญชาติ

รวม

ชา
ย

หญ
ิง

ไท
ย

เม
ียน

มา
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ว

กัม
พ
ูชา

เว
ียด

นา
ม

ฟ
ิลิป

ปิน
ส์

บัง
คล

าเ
ทศ

ศร
ีลัง

กา

อุซ
เบ

กิส
ถา

น

โร
ฮีน

จา

ไม
่ทร

าบ
สัญ

ชา
ติ

2558 451 531 360 409 87 9 1 - 27 - - 89 - 982

2559 411 413 333 238 58 52 127 4 - 1 1 - 10 824

3.1.2 การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ ของกระทรวง พม.

ระหว่างเดือนมกราคม–ธันวาคม 2559 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ 

การช่วยเหลือผู้เสียหายจากค้ามนุษย์จำานวน 561 คน เป็นชาย 290 คน และหญิง 271 คน เมื่อจำาแนก 

ตามสญัชาต ิเป็นชาวไทย 207 คน เมยีนมา 175 คน ลาว 55 คน กมัพชูา 24 คน โรฮนีจา 9 คน เวยีดนาม 86 คน  

ฟิลิปินส์ 4 คน และศรีลังกา 1 คน โดยในปีน้ี มีผู้เสียหายฯ ท่ีเลือกรับการคุ้มครองจากกระทรวง พม. มากกว่าปี 2558  

จำานวน 90 คน (ปี 2558 มีผู้เสียหายจำานวน 471 คน ท่ีรับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) 
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แผนภาพที่ 25 : จำานวนผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองของกระทรวง พม. 

จำาแนกตามสัญชาติ อายุและเพศ

ตํ่ากวา 15 ป (ช)15 - 18 ป (ช)15 - 18 ป (ญ) ตํ่ากวา 15 ป (ญ)18 ปขึ้นไป (ญ) 18 ปขึ้นไป (ช)
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แผนภาพที่ 26 : จำานวนผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของกระทรวง พม.  

ปี 2558–2559 จำาแนกตามสัญชาติ
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แผนภาพที่ 27 : จำานวนผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของกระทรวง พม.  

ปี 2558–2559 จำาแนกตามประเภทของการถูกแสวงหาประโยชน์)
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แรงงานบังคับ การแสวงหาประโยชนทางเพศ การขอทาน

16

3.2 การส่งเสริมโอกาสในการทำางานและสร้างรายได้สำาหรับผู้เสียหายฯ

3.2.1 โอกาสในการทำางานทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครองฯ

ในช่วงปี 2559 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ประสานความร่วมมือกัน รวมท้ังมีการดำาเนินงานร่วมกับ 

องค์กรภาคเอกชนเพ่ือหาตำาแหน่งในการจ้างงานสำาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นอกสถานคุ้มครองฯ นอกจากน้ี  

ยังได้อำานวยความสะดวกในการจัดหางานและสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ภายในสถานคุ้มครองฯ ด้วย  

โดยกรมการจัดหางานดำาเนินการจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครองของกระทรวง พม. 

ภายในระยะเวลา 15 วัน 

ในปี 2558 มีจำานวนผู้เสียหายที่ออกไปทำางานนอกสถานคุ้มครองฯจำานวน 47 คน จากจำานวน

ผู้เสียหายท้ังหมด 471 คน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 9.98 เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 (มกราคม–

พฤศจิกายน) มีผู้เสียหายที่ทำางานทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครองจำานวน 196 คน จากจำานวนผู้เสียหาย

ท้ังหมด 561 คน คิดเป็นร้อยละ 34.94 ของจำานวนผู้เสียหายทั้งหมด หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 

317.02 ของจำานวนผู้เสียหายที่ออกไปทำางานนอกสถานคุ้มครองฯ และรับงานเข้ามาทำาในสถานคุ้มครองฯ 
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เป็นที่น่าสังเกตว่า ในปี 2558 ไม่มีผู้เสียหายท่ีทำางานอยู่ภายในสถานคุ้มครองฯ ในขณะที่มี 

การจ้างงานเพิ่มข้ึนทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครองในปี 2559 ซ่ึงสะท้อนถึงบริการด้านการคุ้มครองท่ีดำาเนินงาน 

โดยกระทรวงพม. มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน การเพ่ิมโอกาสในการจ้างงาน การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ 

และความม่ันคงด้านการเงิน จะช่วยให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำาคัญใน

ขั้นตอนการส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิลำาเนา โดยช่วยให้ผู้เสียหายเปลี่ยนมุมมองท่ีมีต่อตนเอง ว่าเป็นพลเมืองโลกที่

มีคุณค่า ไม่ใช่เหยื่อ และสามารถดำารงชีวิตของตนได้อย่างเป็นอิสระ 

ในจำานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 196 คน ที่มีงานทำาในปี 2559 มีผู้เสียหาย 139 คน  

สามารถหางานทำานอกสถานคุ้มครองฯ และ 57 คน รับงานมาทำาภายในสถานคุ้มครองฯ ส่วนจำานวนผู้เสียหาย

ที่ไม่ได้ทำางานลดลงจาก 424 คน เหลือ 365 คน ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 13.9% ซ่ึงโอกาสการจ้างงาน 

ดังกล่าวได้ช่วยเสริมสร้างทักษะสำาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างรายได้ระหว่างที่พำานัก  

อยู่ในสถานคุ้มครองฯ เท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ซำ้าหลังจากท่ีกลับคืนสู่ภูมิลำาเนา 

หรือเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม

สำาหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เสียหายที่ไม่ได้ทำางาน โปรดดูในหัวข้อ 3.2.4 

แผนภาพที่ 28 : ภาพรวมการทำางานของผู้เสียหาย

ผูเสียหายที่ทํางาน
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แผนภาพที่ 29 : จำานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ทำางานทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครอง
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                   ประเภทการจางงาน

3.2.2 การทำางานของผู้เสียหายภายนอกสถานคุ้มครองฯ 

ในเดือนธันวาคม 2559 มีผู้เสียหายจำานวน 139 คน ท่ีทำางานนอกสถานคุ้มครอง โดยจำาแนกเป็น  

ทำางานก่อสร้างและช่างไฟฟ้า 102 คน ทำางานในภาคเกษตร และฟาร์มเล้ียงสัตว์ 36 คน และเป็นลูกจ้างในร้าน

กาแฟ 1 คน ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงมีการเซ็นสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับกระทรวง พม. และมีการ

จัดพาหนะรับส่งลูกจ้างจากสถานคุ้มครองไปยังที่ทำางาน ผู้เสียหายที่ทำางานนอกสถานคุ้มครองฯ ได้รับค่าแรงขั้นตำ่า 

300 บาทต่อวัน7 สำาหรับผู้เสียหายที่ทำางานนอกสถานคุ้มครองฯ กระทรวง พม. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ในการ

จัดหางานที่เหมาะสมและเชื่อถือได้สำาหรับผู้เสียหาย หลังจากท่ีกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารอนุญาตให้สามารถ

อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวแก่ผู้เสียหาย กระทรวง พม. จะประสานงานกับกระทรวงแรงงาน 

เพื่อจัดหางานและจัดทำาใบอนุญาตทำางานให้กับผู้เสียหาย

งานก่อสร้างและช่างไฟฟ้า ร้านกาแฟ เกษตรและเลี้ยงสัตว์

3.2.3 การทำางานของผู้เสียหายภายในสถานคุ้มครองฯ

สำาหรับโอกาสในการสร้างรายได้ภายในสถานคุ้มครอง ในปี 2559 มีผู้เสียหายทั้งหมด 57 คน  

ทำางานหัตถกรรม เสริมสวย ขายอาหาร นวดแผนโบราณ งานประดิษฐ์ และตัดเย็บเส้ือผ้า สำาหรับผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึน 

โดยผู้เสียหาย กระทรวง พม. ได้ขยายช่องทางการจำาหน่ายโดยประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน คือ  

เซ็นทรัลกรุ๊ป เพ่ือขายผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้ช่ือโครงการว่า “ทอฝัน by พม.”  

(Dream Weaving by MSDHS) ซึ่งโครงการนี้จะเปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี 2560 
7 ค่าแรงขั้นตำ่าในกัมพูชาเท่ากับ 75 บาท ในลาว 80 บาท และในเมียนมา 110 บาท
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นวดแผนโบราณขายอาหารช่างเสริมสวย งานหัตถกรรม งานฝีมือและตัดเย็บ

กระทรวง พม. ยังได้ประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา 

ประจำาประเทศไทย และโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการออกร้านขายผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหาย 

ในงานเทศกาลต่าง ๆ เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของผู้เสียหาย ในส่วนของรายได้ ผู้เสียหายที่ประดิษฐ์

ชิ้นงานหัตถกรรมไม่ได้รับค่าจ้างตามแรงงานขั้นตำ่า เนื่องจากรายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่ขายได้ ในส่วนของ 

การแบง่ผลกำาไร รอ้ยละ 70 ของกำาไรเป็นของผูเ้สยีหาย โดยท่ีเหลอือกีรอ้ยละ 30 จะจดัสรรใหแ้กค่รฝูกึและใชส้ำาหรบั 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังช่วยเหลือผู้เสียหายในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ภาพ 1  :  ผลิตภัณฑ์โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จัดจำาหน่ายภายใต้โครงการ “ทอฝัน by พม.”

3.2.4 ผู้เสียหายที่ยังไม่มีงานทำาและที่ไม่ได้ทำางาน

จำานวนผู้เสียหายที่ยังไม่มีงานทำาและท่ีไม่ได้ทำางานลดลงจาก 424 คน เป็น 365 คน หรือลดลง 

ร้อยละ 13.9 ผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทำางาน เน่ืองจากเป็นเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี ซึ่งกำาลังศึกษาอยู่ใน

โรงเรียน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการบำาบัดฟื้นฟู8 และกระบวนการส่งกลับภูมิลำาเนา สถานคุ้มครองมีการอบรม

ฝึกอาชีพสำาหรับผู้เสียหายท่ีไม่ทำางานในหลายด้าน เช่น งานก่อสร้างและช่างไฟฟ้า การพัฒนาเด็ก การเกษตร 

มวยไทย นวดแผนไทย เสริมสวย ขายอาหาร งานประดิษฐ์ และการตัดเย็บเส้ือผ้า ข้ึนอยู่กับความสนใจและทักษะ

ของผู้เสียหาย

8 ขั้นตอนการฟื้นฟูได้รับการออกแบบเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายในช่วงท่ีเข้าไปอยู่ในสถานคุ้มครองของกระทรวงพม. และเตรียมความพร้อม

ให้ผู้เสียหายก่อนออกไปทำางานตามความถนัด กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เสียหาย ระหว่างนี้ 

กระทรวงพม. ประสานงานกับกระทรวงแรงงานอย่างใกล้ชิดเพื่อหางานที่เหมาะสมที่สุดสำาหรับผู้เสียหาย
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ตาราง 15 : จำานวนผู้เสียหายที่ยังไม่มีงานทำาและไม่ได้ทำางาน  

จำาแนกตามเหตุผลที่ไม่ได้ทำางาน ปี 2558–25599

เหตุผล
2558 

(ผู้เสียหาย 471 คน)

2559 

(ผู้เสียหาย 561 คน)

1.จำานวนผู้เสียหายที่ทำางาน 47 (9.98%) 196 (34.94%)

1.1จำานวนผู้เสียหายที่ทำางานนอกสถานคุ้มครอง 47 139

1.2จำานวนผู้เสียหายที่ทำางานภายในสถานคุ้มครอง  - 57

2.จำานวนผู้เสียหายที่ไม่ได้ทำางาน 424 (90.02%) 365 (65.06%)

2.1 เป็นเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี 71 47

2.2 ไม่ประสงค์จะออกนอกสถานคุ้มครองฯ 90 -

2.3 มีปัญหาสุขภาพ/ทุพพลภาพ 11 2

2.4 กลับคืนสู่ภูมิลำาเนาแล้ว9/อยู่ระหว่างกระบวนการ

ส่งตัวกลับคืนสู่ภูมิลำาเนา
108 28

•  มีปัญหาด้านการสื่อสาร 84 4

•  อยู่ระหว่างช่วงฟื้นฟู  60 90

•  อยู่ระหว่างศึกษา - 91

•  อยู่ระหว่างฝึกอาชีพ - 103

ตาราง 16 : กิจกรรมและการฝึกอาชีพที่ให้บริการแก่ผู้เสียหายที่ยังไม่มีงานทำาและไม่ทำางาน

กิจกรรมและการฝึกอาชีพ จำานวนผู้เสียหาย

งานฝีมือ (ตัดเย็บเสื้อผ้า) 166

ทักษะอาชีพอิสระ (เกษตรกรรม มวยไทย นวดแผนโบราณ ช่างเสริมสวย ขายอาหาร)  112

งานก่อสร้างและช่างไฟฟ้า  28

การพัฒนาเด็ก 57

อื่น ๆ (การตั้งครรภ์ / สุขภาพจิต) 2

9 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับการส่งกลับภูมิลำาเนาเมื่อการสืบพยานเสร็จสิ้น
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3.2.5 การผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ในประเทศไทย

ปี 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดี 

ค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ชั่วคราว และทำางานได้ตามกฎหมายหลังจากคดีสิ้นสุดแล้ว โดยเพิ่มระยะเวลา

เป็นสองเท่า จากเดิมที่ผู้เสียหายและพยานจะต้องถูกส่งตัวกลับภูมิลำาเนาทันทีหลังจากคดีสิ้นสุด โดยในปี 2554  

ผู้เสียหายได้รับอนุญาตให้อาศัยและทำางานอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 6 เดือน ต่อมามติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  

15 มีนาคม 2559 ได้ขยายเวลาเป็น 1 ปี หลังคดีสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม หลังจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และ

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสียหายและพยานเหล่านี้สามารถเร่ิมต้นชีวิตใหม่ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 

2559 ให้ขยายเวลาในการผ่อนผันผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ชั่วคราว และทำางานได้ 

ตามกฎหมายหลังจากคดีสิ้นสุดจาก 1 ปี เป็น 2 ปี 

การขยายช่วงเวลาให้อยู่ในประเทศไทย ยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลที่จะ

สร้างแรงจูงใจแก่ผู้เสียหายให้สมัครใจช่วยเหลือในกระบวนการสืบสวนและดำาเนินคดีค้ามนุษย์ โดยผู้เสียหาย 

และพยานจะไดส้ทิธใินการอยูอ่าศยัและการทำางานอยา่งถูกกฎหมาย นอกจากนี ้มติคณะรัฐมนตรีนีย้งัขยายขอบเขต 

ของประเภทงานที่ผู้เสียหายและพยานสามารถทำาได้ โดยสามารถทำางานได้ทุกประเภท10 ข้ึนอยู่กับความต้องการ

ของนายจ้าง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประกาศสำานักนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2556 ซ่ึงกำาหนดให้ผู้เสียหายและพยาน

สามารถทำางานได้เฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานสูงและงานรับใช้ในบ้านเท่านั้น และมติ 

คณะรัฐมนตรีนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เสียหาย พยาน และผู้ติดตามสามารถเข้าถึงการประกันสุขภาพเช่นเดียวกับ

แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนคนอื่น ๆ 

กระบวนการดำาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี คือ หลังจากท่ีมีการสอบปากคำาพยานเรียบร้อยแล้ว  

กระทรวงมหาดไทยจะออกเอกสารรับรองเพ่ือขยายเวลาให้ผู้เสียหายและพยานสามารถอยู่ในประเทศไทย ภายใน

ระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้นกระทรวงแรงงานจะออกใบอนุญาตทำางานในประเทศไทยให้โดยอัตโนมัติ 

มีผู้เสียหายและพยาน 335 คน ในคดีค้ามนุษย์ ได้รับสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  

15 มีนาคม 2559 โดยกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างเสนอประกาศกระทรวง เพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาตาม 

มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และคาดว่าการขยายระยะเวลาให้ผู้เสียหายและพยานอยู่ใน

ประเทศไทยได้ จะสามารถดำาเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

3.3 การช่วยเหลือผู้เสียหายที่เฉพาะด้านและครอบคลุม

กระทรวง พม. ให้ความคุ้มครองผู้เสียหายอย่างต่อเน่ือง ในด้านความปลอดภัย ความมั่นคง ที่พัก  

อาหาร เสื้อผ้า การฝึกอาชีพ การศึกษา เช่น การเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์ ความช่วยเหลือด้านจิต สังคม  

ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และการรักษาพยาบาล11 รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ภายในสถานคุ้มครองฯ  

บุคลากรในสถานคุ้มครองฯ  ท่ีทำางานด้านการช่วยเหลือผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์   ประกอบด้วย  

10 มติคณะรัฐมนตรียกระดับสถานะของผู้เสียหายและพยานให้เทียบเท่ากับสถานะของแรงงานต่างด้าว
11 การตรวจสุขภาพทำาโดยแพทย์สัปดาห์ละครั้ง
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นักสังคมสงเคราะห์ 24 คน นักจิตวิทยา 10 คน นักพัฒนาสังคม 31 คน  ผู้ดูแลและครูฝึกอาชีพ 92 คน  

และพยาบาล 6 คน12 ในปี 2559 รัฐบาลได้เพิ่มพูนประสิทธิภาพของบริการด้านการคุ้มครองและสวัสดิการ

อย่างรอบด้าน สำาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังต่อไปนี้ : 

แผนภาพที่ 30 : ภาพรวมของความช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการคืนสู่สังคม

ความชวยเหลือดานสวัสดิการและการคืนสูสังคม

กิจกรรมเสริมพลัง

จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเสียหายรายบุคคล

มุงเสริมพลังและไดรับความไววางใจจากผูเสียหาย

มีแผนฟนฟูรายบุคคล

กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ

ประกอบดวย:

    การแขงกีฬา

    เกม

    ฟุตบอล

    โยคะ

    ออกกําลังกาย

สวัสดิการและทักษะชีวิต

แผนงานทักษะชีวิตที่หลากหลาย

 
กิจกรรมมีทั้งในและนอกสถานคุมครอง

ไดรับความรวมมือจากภาคธุรกิจ

และองคกรระหวางประเทศ

มีเปาหมาย เพื่อเสริมศักยภาพและ

เพิ่มพูนความรูแกผูเสียหาย

นักพัฒนาสังคม
31 คน

ผูดูแล/ครูฝกอาชีพ

92 คน

พยาบาล

6 คน

นักจิตวิทยา

10 คน
คลายเครียด เสริมพลังผูเสียหาย

เรียนรูที่จะไววางใจคนอีกครั้ง

12 ไม่มีแพทย์ประจำาอยู่ในสถานคุ้มครอง มีเพียงพยาบาลประจำาที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ผู้เสียหายจะได้รับการ

ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด

ความชวยเหลือดานกฎหมาย (Legal Aid)

ใหความชวยเหลือดานกฎหมายตลอดกระบวนการดําเนินคดี

จัดหาทนายความและนักสังคมฯ ในกรณีที่มีการสัมภาษณเด็ก 

จัดตั้งศาลจําลองเพื่อใหผูเสียหายมีความคุนเคยกับกฎระเบียบ
กระบวนการในชั้นศาลและความคาดหวัง

LEGAL AID

ความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ (IOs) และองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในสถานคุมครองของพม. 

ในป 2559 องคกรพัฒนาเอกชน 61 แหง จดทะเบียนกับรัฐบาลในฐานะองคกรที่ทํางานตอตานการคามนุษย

ประสานความรวมมือกับองคการชวยเหลือเด็ก

อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาโครงการคุมครองพยานเด็ก 

(Child Witness Protection Program) 

ตามแนวทางอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

โครงการสุขภาพ Education ประเด็นกฎหมาย

ทักษะการเรียนรู 

 UNHCR

 Resettlement Support Center (RSC)

 IOM

 Stella Maris

การศึกษา

การตั้งถิ่นฐานและคืนสูภูมิลําเนา

IOM

OCUS

มูลนิธิพิทักษสตรี (AAT)

Social Responsibility Law Office 

(SR Law)

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 

(HRDF)

องคการชวยเหลือเด็ก

องคการชวยเหลือเด็ก

IOM

Hope
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3.3.1 การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และการส่งกลับ 

3.3.1.1 กิจกรรมเสริมสร้างพลัง 

ภาพ 2 :  กิจกรรมเสริมพลังผู้เสียหาย ซึ่งออกแบบสำาหรับผู้เสียรายแต่ละรายโดยเฉพาะ  

ในสถานคุ้มครองจังหวัดนครราชสีมา (บ้านนารีสวัสดิ์)

เนื่องจากผู้เสียหายแต่ละคนมีความต้องการเฉพาะบุคคล และอยู่ในระดับการฟื้นฟู 

ที่แตกต่างกัน สถานคุ้มครองฯ จึงจัดทำาแผนการฟื้นฟูรายบุคคลข้ึน หลังจากที่มีผู้เสียหายเข้ามารับการคุ้มครอง 

ในสถานคุ้มครองฯ และมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาเป็นผู้จัดการรายกรณี (Case Manager)  

รับผิดชอบดูแลผู้เสียหายเป็นรายบุคคล แผนฟื้นฟูรายบุคคล ประกอบด้วยชุดของกิจกรรม  ซ่ึงมีเป้าหมาย 

เพื่อเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้เสียหาย และสร้างความไว้วางใจจากผู้เสียหาย โดยการรับฟัง การแสดงการยอมรับ  

การแสดงความเห็นใจ และการสร้างทักษะการสื่อสาร

แผนฟื้นฟูรายบุคคลนี้ไม่เพียงแต่เฉพาะเจาะจงในด้านของการออกแบบให้เหมาะสมกับ 

ผู้เสียหายแต่ละคนเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายเพ่ือเยียวยาผู้เสียหายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะส้ัน  

นักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาในสถานคุ้มครองฯ ของกระทรวง พม. จะจัดทำาแผนฟื้นฟูรายบุคคล 

เพื่อฟื้นฟูความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เสียหายให้กลับคืนมา หลังจากที่ผู้เสียหายสามารถเดินทางกลับภูมิลำาเนา  

นักสังคมสงเคราะห์จากประเทศไทย รวมทั้ง Case Manager ของผู้เสียหาย จะประสานความร่วมมือกับนักสังคม 

สงเคราะห์ในประเทศต้นทาง เช่น เมียนมา เพื่อออกแบบแผนฟ้ืนฟูที่เหมาะสมที่สุด แผนฟื้นฟูในระยะยาวนี้ ได้

รับการจัดทำาขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำาเนา โดยให้ 

ความช่วยเหลือในกระบวนการคืนสู่สังคม และช่วยให้ผู้เสียหายสามารถพ่ึงตนเอง และป้องกันตนเองจากการตก 

เป็นผู้เสียหายจากค้ามนุษย์อีกครั้ง
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3.3.1.2 กิจกรรมนันทนาการ 

ตัวอย่างของกิจกรรมนันทนาการที่สถานคุ้มครองจัดให้แก่ผู้เสียหาย ได้แก่ การแข่งขัน

กีฬา เกมส์ ฟุตบอล โยคะ กิจกรรมทัศนศึกษา และการออกกำาลังกาย กิจกรรมนันทนาการเหล่านี้ออกแบบข้ึนมา 

เพื่อช่วยเยียวยาผู้เสียหาย ลดความเครียดจากกระบวนการดำาเนินคดี การจัดทีมกีฬาและแข่งกีฬาเป็นกิจกรรม 

ที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเสริมพลังให้ผู้เสียหายและเรียนรู้ท่ีจะไว้วางใจผู้อื่นอีกคร้ัง โดยการทำางานเป็นทีมและ 

การมีนำ้าใจนักกีฬา ส่วนกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมกระบวนการคืนสู่สังคม ในขณะเดียวกัน

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายมีประสบการณ์ต่อโลกภายนอกสถานคุ้มครองฯ สำาหรับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก 

กิจกรรมนันทนาการเหล่านี้เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ชีวิตแบบวัยเด็กอีกครั้ง

ภาพ 3 : ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์นำ้า ระยอง  ภาพ 4 : ทัศนศึกษาไหว้พระนอกสถานที่ 

ภาพ 5 : เรียนโยคะ ภาพ 6 : ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

3.3.1.3 การปรับปรุงสวัสดิการและเสริมสร้างทักษะชีวิต 

ในปี 2559 กระทรวง พม. ได้เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการส่งกลับผู้เสียหาย 

คืนสู่ภูมิลำาเนา และการส่งตัวผู้เสียหายไปต้ังถ่ินฐานใหม่ในประเทศท่ีสาม รวมท้ังให้ความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม  

โดยจัดกิจกรรมฟื้นฟูและเพิ่มพูนทักษะชีวิตให้แก่ผู้เสียหายเพ่ิมข้ึน สถานคุ้มครองฯ ยังร่วมมือกับภาคเอกชน 

และองค์การระหว่างประเทศในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครอง เพ่ือสร้างเสริม 

สุขภาพจิตและอารมณ์ รวมทั้งทักษะชีวิตและทักษะการเข้าสังคมของผู้เสียหาย เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตในชุมชน

ของตนเองต่อไป วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเหล่านี้ คือ การเสริมสร้างพลังและให้ความรู้แก่ผู้เสียหาย เพื่อป้องกัน

ตนเองไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ และสร้างคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซ่ึงได้ถูกลิดรอนไประหว่างที่ตกเป็น 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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ภาพ 7 : การปลูกป่าชายเลน ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จัดขึ้นนอกสถานคุ้มครอง 

3.3.2 ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 

ผู้เสียหายทุกรายได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายตลอดกระบวนการดำาเนินคดี ซึ่งรวมถึง  

การจดัหาทนายความและนกัสงัคมสงเคราะห ์ในกรณทีีจ่ะตอ้งมกีารสมัภาษณผ์ูเ้สยีหายทีเ่ปน็เดก็ ในสถานคุ้มครอง 

สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุย์ จังหวัดระนองและสงขลา มีการจัดตั้งศาลจำาลอง เพื่อจำาลองสถานการณ์ 

การขึ้นศาล เพื่อช่วยให้ผู้เสียหายที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่มีความคุ้นเคยกับระเบียบของศาล กระบวนการ และ

เหตุการณ์ที่ผู้เสียหายอาจจะพบเจอในระหว่างการดำาเนินคดีในศาล ทั้งนี้ ความคิดเห็นจากผู้เสียหายและพยาน

ระบุว่า ผู้เสียหายมีความเครียดน้อยลงหลังจากที่ผ่านการซักซ้อมในศาลจำาลองนี้ ซึ่งจะทำาให้การดำาเนินคดี  

มีประสทิธภิาพมากขึน้ นอกจากนี ้ยงัมรีะบบการสอบปากคำาพยานลว่งหนา้กอ่นทีก่ระบวนการดำาเนนิคดใีนทุกกรณ ี 

เพื่อลดระยะเวลาท่ีผู้เสียหายจะต้องพำานักอยู่ในประเทศไทย และเพื่อป้องกันผู้เสียหายจากการถูกหว่านล้อม

ในการกลับคำาให้การ นอกจากนี้ยังมีการสอบสวนพยานผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ภายในสถานคุ้มครองของ

กระทรวง พม. ในกรณีผู้เสียหายค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก

ภาพ 8 และ 9  : นักสังคมสงเคราะห์ในสถานคุ้มครอง (ชาย) จังหวัดระนอง ให้ความรู้  

แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เกี่ยวกับระเบียบศาล กระบวนการและเหตุการณ์ที่ผู้เสียหาย 

อาจจะพบเจอ และสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อขึ้นศาล
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3.3.3 ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน ในสถานคุ้มครองฯ  

ของ พม.

ในปี 2559 มีองค์กรพัฒนาเอกชนจำานวน 61 องค์กร ที่จดทะเบียนด้านการป้องกันและ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้ทำางาน

ต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเด็นต่าง ๆ  เช่น สำานักงานกฎหมายเอสอาร์  และมูลนิธิ เพื่อสิทธิมนุษยชน 

และการพัฒนา ได้ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายด้านกฎหมายและการดำาเนินคดี นอกจากน้ี กระทรวง พม.  

ยังประสานความร่วมมือกับองค์กรช่วยเหลือเด็ก จัดทำาโครงการคุ้มครองพยานที่เป็นเด็กตามแนวทางอนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ โดยการเตรียมความพร้อมพยานที่เป็นเด็กก่อนเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล  

นอกจากนี้  มูลนิธิพิทักษ์สตรี ยังให้การช่วยเหลือผู้ เสียหายในกระบวนการดำาเนินคดีทั้งในประเทศไทย 

และในประเทศต้นทาง เช่น ลาว เมียนมา โดยมีบริการให้คำาปรึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการดำาเนินคดีมากขึ้น รวมทั้งองค์กรอื่น ๆ เช่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)  

ให้ความช่วยเหลือในด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เอ็กซเรย์ และมีการเข้าเยี่ยมในสถานคุ้มครองฯ 

เป็นประจำา

สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ศูนย์สนับสนุนการต้ังถิ่นฐานใหม่  

(Resettlement Support Center : RSC)  IOM และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ให้การช่วยเหลือในด้าน 

การตั้งรกรากใหม่และการส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิลำาเนา

ในด้านการศึกษา องค์การช่วยเหลือเด็ก IOM และมูลนิธิ HOPE ให้การสนับสนุนครูอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อให้การศึกษาแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติ การสอนคอมพิวเตอร์และสอนภาษาไทย  

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เสียหายในการทำางานนอกสถานคุ้มครอง

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก และมูลนิธิพิทักษ์สตรี สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้

ภาพ 10 : เจ้าหน้าที่ UNHCR  

สอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก

ภาพ 11 : เจ้าหน้าท่ี IOM สอนวิชาคณิตศาสตร์ 

ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ในสถานคุ้มครองจังหวัดระนอง 
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3.3.4 โอกาสสำาหรับองค์กรพัฒนาเอกชน ในการจัดตั้งสถานคุ้มครองฯ เพื่อช่วยเหลือ 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551 ระบุไว้ว่า 

องค์กรพัฒนาเอกชนท่ีจดทะเบียนกับรัฐบาล สามารถจัดต้ังสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ 

โดยสถานคุ้มครองฯ ซึ่งดำาเนินงานโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจะต้องดำาเนินงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด  

ซึง่กระทรวง พม. อยูร่ะหวา่งศกึษาหลกัเกณฑ์ เพ่ือใหอ้งคก์รเอกชนสามารถจัดตัง้สถานดูแลผู้เสียหายได ้และคาดวา่ 

จะแล้วเสร็จในปี 2560 โดยองค์กรพัฒนาเอกชน รับรู้ความก้าวหน้าของกระบวนการนี้ผ่านการเสวนา “เปิดใจ...

การต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย” ซึ่ง กระทรวง พม. กระทรวงแรงงาน และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

3.4 ระบบการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

3.4.1 การเพิ่มประสิทธิในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

หลังจากท่ีแบบคัดแยกผู้เสียหายฉบับปรับปรุงใหม่ ได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการประสาน 

และกำากบัการดำาเนินงานป้องกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์ซึง่มพีลเรอืเอก ณรงค ์พพิฒันาศยั รองนายกรฐัมนตร ี 

เปน็ประธาน เมือ่วันท่ี 5 มกราคม 2559 กระทรวง พม. ไดแ้จง้ใหท้กุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง นำาแบบสมัภาษณด์งักลา่ว 

ไปใช้ในการคัดแยกผู้เสียหายให้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม–ธันวาคม 2559 หน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องทั้งหมด ได้แก่ ทีมสหวิชาชีพ พนักงานตรวจแรงงาน ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้นำาแบบสัมภาษณ์ดังกล่าว 

ไปใช ้สง่ผลให้มกีารคดัแยกผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยจ์ำานวน 824 ราย ในปี 2559 แบบสมัภาษณจ์ำานวน 8 หนา้  

ดังกล่าว มีการระบุนิยามของการค้ามนุษย์ที่ชัดเจนมากข้ึน ให้แนวคำาถามสำาหรับสัมภาษณ์ผู้เสียหาย  

และให้ขอ้มลูสำาคญัเกีย่วกบักฎหมายตอ่ตา้นการคา้มนษุย ์แบบสมัภาษณด์งักลา่วไมเ่พยีงแตจ่ะทำาใหก้ระบวนการ 

คัดแยกผู้เสียหายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ 

คำานิยาม กระบวนการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในภาพรวม จึงทำาให้เจ้าหน้าที่สามารถคัดแยก 

ผู้เสียหายได้อย่างถูกต้องมากขึ้น และสามารถให้การคุ้มครองผู้เสียหายอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีบทบาทสำาคัญในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากกรณีการค้ามนุษย์มีความแตกต่างกัน 

ตามรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์ การมีเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีความเช่ียวชาญจากหลากหลายสาขา และจากหลายหน่วยงาน 

อยู่ในทีมสหวิชาชีพ จึงมีความสำาคัญ อย่างไรก็ตาม การคัดแยกผู้เสียหายท่ีมีความแม่นยำาและมีความสอดคล้องกัน  

ขึน้อยูก่บัเจ้าหนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิานในทมีสหวชิาชีพ ท่ีจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในกฎหมายคา้มนษุยอ์ยา่งครอบคลมุ 

และลกึซึง้ และตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัความรบัผดิชอบของตนและของเจา้หนา้ทีผู่อ้ืน่ตามทีก่ำาหนดไวใ้นกฎหมาย ดงันัน้  

ตลอดปี 2559 รัฐบาลจึงให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับการจัดทำา แนวทางปฏิบัติสำาหรับหน่วยงานต่าง ๆ และ

การจัดอบรมทีมสหวิชาชีพ เพื่อช่วยให้ระบบการคัดแยกผู้เสียหายมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น



105

รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษยข์องประเทศไทย ประจำาปี 2559

แผนภาพที่ 31 : กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ผูแจงเบาะแส/

ผูเสียหาย

รับรายงานกรณีตองสงสัย ภาครัฐ/เอกชน

ประสานหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ
ทีมสหวิชาชีพ

ใหการชวยเหลือเบื้องตน จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสัมภาษณ
จัดหานักสังคมสงเคราะห ลาม และยานพาหนะ 

เปนผูเสียหายตาม

มาตรา 6 (1) (2)

สัมภาษณ

ดําเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ

บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหาย

จากการกระทําความผิดฐานคามนุษยตามมาตรา 29
ไมใชผูเสียหายเปนผูเสียหายตาม

มาตรา 33

ใหการชวยเหลือ ใหคําปรึกษา /ประสาน

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

สงกลับภูมิลําเนา/ ตั้งถิ่นฐาน

ใหมในประเทศที่ 3

ใหการคุมครองชั่วคราว 24 ชั่วโมง
หากตองการความคุมครองมากกวา 24 ชั่วโมง เจาหนาที่
ตองยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอขยายความคุมครองไมเกิน 7 วัน

สุขภาพ

พิสูจนอายุ

การรักษาพยาบาล

ประเมินครอบครัว 

กฎหมาย

เยียวยา/

ชดเชยคาเสียหาย

สังคม

ฟนฟู

ใหการศึกษา / ฝกอาชีพ / โอกาสในการทํางาน

เตรียมพรอมกอนสงกลับ  สงกลับ  ติดตามผล
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3.4.2 การประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน  

ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ในปี 2559 ประเทศไทยมีการดำาเนินงานร่วมกับภาคประชาสังคมในการคัดแยกผู้เสียหายมากข้ึน  

เพือ่ให้ภาคประชาสงัคมได้เขา้มามสีว่นรว่มในการคดัแยกผู้เสียหาย องคก์รพัฒนาเอกชน เชน่ มลูนธิิเครือขา่ยสง่เสรมิ 

คุณภาพชีวิตแรงงาน มูลนิธิศุภนิมิต  ศูนย์สังคมพัฒนา  (DISAC) มูลนิธิรักษ์ไทย และมูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่  

รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ เช่น IOM มีส่วนร่วมในการสนับสนุนล่ามช่วยปฏิบัติงานในกระบวนการคัดแยก 

ผู้เสียหายในระดับจังหวัด หรือในพื้นที่ห่างไกลซ่ึงขาดแคลนล่ามท่ีมีคุณภาพ ล่ามท่ีมีคุณภาพขององค์กรพัฒนา 

เอกชนซ่ึงมีประสบการณ์กว้างขวางและมีความคุ้นเคยกับพ้ืนท่ีและสถานการณ์ ได้ให้การช่วยเหลือในกระบวนการ 

คัดแยกผู้เสียหายอย่างสมำ่าเสมอ

นอกจากน้ี ในปี 2559 มีการจัดการเสวนา “เปิดใจ…การต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย”  

จำานวน 5 คร้ัง ซ่ึงกระทรวง พม. กระทรวงแรงงาน และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ การเสวนา 

ดังกล่าวจัดข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำางาน 

ต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองต่อกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

โดยเฉพาะปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ นอกจากนี ้ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งยงัสามารถเสนอแนะแนวทางเพือ่ขยายความรว่มมือ 

ในการคุ้มครองผู้เสียหาย และกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์อีกด้วย

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเสวนา คือ กระทรวง พม. ได้ร่วมกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติจัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อร่างคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซ่ึงจะกล่าวถึงโดยละเอียด  

ในหัวข้อถัดไป การเสวนาเปิดใจช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดดีข้ึน และทำาให้เกิดช่องทาง 

การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

3.4.3 ทีมสหวิชาชีพ 

ช่วงต้นปี 2559 รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ทีมสหวิชาชีพประสบในระหว่างปฎิบัติงาน ความท้าทายประการหนึ่ง  

คือ การจัดหาท่ีพักช่ัวคราวสำาหรับผู้เสียหายหรือพยานคดีค้ามนุษย์ ที่อยู่ระหว่างรอการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยก  

หรือที่กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายยังไม่นำาไปสู่ข้อสรุป นอกจากนี้ กรณีที่พบว่าเป็นบุคคลที่อาจจะเข้าข่ายเป็น 

ผู้เสียหายจากการการค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถคุ้มครองช่ัวคราว เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงได้ 24 ชั่วโมง 

และสามารถยื่นคำาร้องต่อศาลเพื่อขอขยายเวลาได้ไม่เกิน 7 วัน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กระทรวง พม. 

จัดการประชุมเพื่อหารือระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เรื่องสถานคุ้มครองสำาหรับผู้เสียหายและพยานคดีค้ามนุษย์  

และเรื่องการปรับปรุงกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย การประชุมครั้งนี้ นำาไปสู่การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โดยกระทรวง พม. และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม–2 กันยายน 2559 ท่ีอำาเภอสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการร่างแนวทางปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในระดับชาติและระดับพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดทำาแนวทางฯ ฉบับนี้  

และเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 องค์กรพัฒนาเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อร่างแนวทางดังกล่าวด้วย
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ต่อมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมี  

พลเอก ประวติร วงษส์ุวรรณ รองนายกรฐัมนตร ีเปน็ประธาน ไดเ้หน็ชอบแนวทางปฏบิตัฯิ ดงักลา่ว และไดส้ัง่การ 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปถือปฏิบัติ

โดยแนวทางฉบับนี้จะช่วยเสริมสร้างการทำางานเชิงรุก และปรับปรุงประสิทธิภาพของ 

กระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย โดยประกอบด้วยสองส่วน คือ แนวทางสำาหรับทีมสหวิชาชีพในการสัมภาษณ์

ระหว่างกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย และแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพของการสัมภาษณ์ระหว่าง

กระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย

สำาหรับขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ตามแนวทางฉบับนี้ ประกอบด้วย 

1) การเตรียมพร้อมก่อนลงพื้นที่ เช่น การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นระหว่าง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) การเตรียมการก่อนการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย เช่น การเตรียมทีมสหวิชาชีพ 

และแนวทางสำาหรับสัมภาษณ์ 

3) การปฏิบัติงานหลังจากการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินว่าผู้ถูกสัมภาษณ์ 

เป็นผู้เสียหายหรือไม่ และการจัดหาสถานที่พักพิงหรือสถานคุ้มครองที่เหมาะสมให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์ 

4) การแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักประจำาหน่วยงานและในระดับจังหวัด 

5) การเตรียมความพร้อมของล่าม และ 

6) การปรับปรุงหลักสูตรการอบรม

นอกจากนี้ ในการจัดหาสถานคุ้มครองที่เหมาะสมสำาหรับผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์ 

กระทรวง พม. จะให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายที่เป็นพยานที่เป็นมาตรฐาน 

ส่วนสำานักงานตำารวจแห่งชาติ มีหน้าท่ีจัดหาท่ีพักท่ีเหมาะสม สำาหรับผู้ท่ีกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายยังไม่ได้ 

ข้อยุติว่าเป็นผู้เสียหายหรือไม่ สำานักงานตำารวจแห่งชาติจะให้การคุ้มครองความปลอดภัย รวมถึงการบันทึก

ข้อมูลของผู้ที่มาเยี่ยม และตรวจสอบประวัติผู้ที่มาเยี่ยมทุกคน มีการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองท้ังภายใน 

และภายนอกบ้านพักชั่วคราว
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แผนภาพที่ 32 : ภาพรวมของแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

แนวทางการเสรมิสรางประสทิธภิาพในการคดัแยกผูเสยีหายจากการคามนษุย

แนวทางสาํหรบัทีมสหวชิาชพีในการสมัภาษณระหวางคัดแยกผูเสยีหายจากการคามนุษย

1.1 การเตรียมความพรอมกอนลงภาคสนาม

1.1.1 แจงหนวยงานที่เกี่ยวของลวงหนา/

        รายงานผูบังคับบัญชาเพื่อเตรียมการ

1.1.2 จัดการประชุมเบื้องตนรวมกับหนวยงาน

       ที่เกี่ยวของ/ทุกหนวยที่เกี่ยวของรวมรับผิดชอบ

1. ทีมสถานที่เกิดเหตุและชางภาพ

3. ทีมจับกุม

5. ทีมคัดแยกและผูประสานงาน

   ดานภาษา

2. ทีมเก็บหลักฐานและสืบสวน

4. ทีมกฎหมายที่เกี่ยวของ

6. ทีมชวยเหลือ

8. ยานพาหนะ / การขนสง

7. ที่พัก / ความตองการพื้นฐาน

1.2 การคัดแยกเบื้องตน

1. ทีมรายงานสถานการณจัดประชุม

เพื่อใหขอมูลเบื้องตน

2. คัดแยกผูเสียหายในสถานที่ที่เหมาะสม

และเพียงพอ (กรณีที่มีผูเสียหาย 10 คนขึ้นไป)

3. ทีมสหวิชาชีพสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล

4. ทีมสหวิชาชีพ 1 คน /ผูเสียหายไมเกิน 3 คน

5. หากมีผูถูกสัมภาษณจํานวนมาก ทีมสหวิชาชีพตองเริ่มสัมภาษณผูที่เปนเปาหมาย/ กลุมเสี่ยงกอน 

หากผูถูกสัมภาษณถูกคัดแยกเปนผูเสียหาย ทีมสหวิชาชีพตองสรุปผลการคัดแยกผูเสียหายรายนั้น 

กอนสัมภาษณรายตอไป

ในกรณีที่ความเห็นแตกตางกัน ทีมสหวิชาชีพตองบันทึกความเห็นเจาหนาที่แตละคน > หัวหนาทีม

สัมภาษณเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทาย > รายงานตอประธานคณะอนุกรรมการ

แผนภาพที่ 32
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แผนภาพที่ 32 (ต่อ)

1.3 การดําเนินการหลังสัมภาษณ

สถานคุมครองและชวยเหลือ (พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551) 

ผูเสียหาย1
มาตรา 33

อายุตํ่ากวา 15 ป

บานพักเด็กและครอบครัว

อายุ 15 ปขึ้นไป

สถานคุมครองสวัสดิภาพ

คุมครองชั่วคราว 24 ชั่วโมง

และขอเพิ่มไมเกิน 7 วัน

มาตรา 29

ผูที่อยูระหวางคัดแยก3
มาตรา 54 

พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522

ตํารวจจัดหาที่พักพิง

แรงงาน อยูภายใตการคุมครอง

ของกฎหมายแรงงาน
5

เด็กอายุตํ่ากวา 15 ป 

บานพักเด็กและครอบครัว

แรงงานไทยอายุ 18 ปขึ้นไป

กระทรวงแรงงานจัดหางานให

แรงงานตางดาวอายุ 18 ปขึ้นไป

ศูนยชวยเหลือแรงงาน

แนวทางเพ่ือปรบัปรงุประสิทธภิาพของการสมัภาษณระหวางการคดัแยกผูเสยีหาย

มอบหมาย/แตงตั้งผูประสานงานหลัก

ของหนวยงานและผูประสานงานระดับจังหวัด

เตรียมความพรอมลาม ปรับปรุงหลักสูตรการอบรม

สถานคุมครอง 8 แหง

        ของ พม.

ผูที่มีเหตุใหเชื่อวาเปนผูเสียหาย

จากการคามนุษย
2

คนตางดาวที่เปนพยาน

ไมใชผูเสียหาย
4

มาตรา 54 
พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522

ตํารวจจัดหาที่พักพิง รง. จัดหางาน

โครงการคุมครองพยาน

2

3.5 การพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่

ด้วยเห็นความสำาคัญของบทบาทของล่ามและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านคดีค้ามนุษย์ ในปีน้ี รัฐบาล 

จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยมีการจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 

เจา้หนา้ทีแ่ละสรา้งเสรมิความเขา้ใจในประเด็นเร่ืองคา้มนษุย ์การฝึกอบรมดังกล่าว ช่วยทำาใหก้ระบวนการคดัแยก 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีประสิทธิผลมากข้ึน ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้บริการด้านการคุ้มครองมีความ

ครอบคลุมยิ่งขึ้น

3.5.1 การอบรมล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา 

ล่ามถือเป็นกลไกสำาคัญในกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายชาวต่างชาติ ช่วยสร้าง

ความเข้าใจระหว่างผู้เสียหายและผู้ปฏิบัติงานตลอดทั้งกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครอง ในส่วนของการคุ้มครอง  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงาน เป็นสองหน่วยงานหลัก ท่ีดำาเนินการ 

ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา 
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3.5.1.1 การอบรมล่ามของกระทรวง พม. 

กระทรวง พม. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การช่วยเหลือเด็ก จัดการ 

อบรมล่ามอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2559 มีล่ามที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนแล้วจำานวน 115 คน ทำาให้ปัจจุบัน 

มีล่ามทีผ่า่นการอบรม ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนและสามารถเรยีกไปปฏบิตังิานไดข้องกระทรวง พม.จำานวน 254 คน  

เม่ือรวมกับจำานวนล่ามท่ีได้รับการอบรมเม่ือปี 2558 โดยล่ามสามารถส่ือสารได้ 6 ภาษา จำาแนกเป็นเมียนมา 106 คน  

กัมพูชา 80 คน ลาว 14 คน โรฮีนจา 43 คน เวียดนาม 1 คน และอาหรับมลายู 10 คน 

กระทรวง พม.  ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานล่ามสำาหรับล่ามเก่า ที่เคยผ่านการอบรมและได้ข้ึนทะเบียนแล้วจำานวน 63 คน 

โดยการอบรมฯ เป็นการทบทวนความรู้ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพล่ามให้สามารถปฏิบัติงานในกระบวนการสืบสวน

และดำาเนินคดี นอกจากนี้ ในปี 2559 ยังมีการสอบวัดความรู้ของล่ามอย่างเป็นระบบ ทั้งก่อนและหลังการอบรม 

เพื่อจำาแนกล่ามที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์

แผนภาพที่ 33 : ภาพรวมของการดำาเนินงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเจ้าหน้าที่

การอบรมลามและผูประสานงานภาษา

2559 115 จํานวนลามที่จดทะเบียน 245 จํานวนลามทั้งหมด

6
จํานวนภาษา

เมียนมา กัมพูชา ลาว โรฮีนจา เวียดนาม มลายู

106 80 14 43 1 10

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําลังจาง

ผูประสานงานดานภาษา 64 คน ประจําการ

ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกเรืิอประมง 32 ศูนย

ประกาศนายกรัฐมนตรี วันที่ 15 พฤศจิกายน

2559 อนุญาตใหแรงงานตางดาว

ทํางานเปนผูประสานงานดานภาษา

ในป 2560 พม. มีแผนจัดการอบรมลามชาวกัมพูชาและเมียนมา จํานวน 2 รุน

การอบรมทีมสหวิชาชีพ (MDTs) 

300 เจาหนาที่รัฐและองคกร

พัฒนาเอกชนที่ไดรับการอบรม

801 เจาหนาที่รัฐและองคกร

พัฒนาเอกชนที่ไดรับการอบรม

การอบรมนักสังคมสงเคราะห

เจาหนาที่ 229 คน ไดรับการอบรมเรื่องการคุมครองเด็ก

เปนผูเสียหายจากการคามนุษย

ในป 2560 คาดวาแนวทางนโยบายและแนวปฏิบัติดานการ

คุมครองเด็กสามารถนําไปใชไดในสถานคุมครอง

การอบรมเสร็จสมบูรณ

2 รุน

แผนการอบรม 4 รุน

สําหรับ 400 คน

การอบรมเจาหนาที่คุมครองพยาน
ประเทศไทยจะเปนเจาภาพการประชุม

ภูมิภาคเรื่องการคุมครองพยานสําหรับ

เจาหนาที่ในประเทศอาเซียนในป 2560

2558 2559 2560
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3.5.1.2 การอบรมผู้ประสานงานด้านภาษาของกระทรวงแรงงาน

เนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนล่ามแปลภาษาเมียนมา ลาว และกัมพูชา รัฐบาลจึงได้ 

ออกประกาศสำานักนายกรฐัมนตร ีซึง่มผีลใชบ้งัคบัวนัที ่15 พฤศจิกายน 2559 อนญุาตใหแ้รงงานตา่งดา้วทำางานเปน็ 

ผูป้ระสานงานดา้นภาษา13 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานอยูร่ะหวา่งการวา่จา้งผูป้ระสานงานดา้นภาษาท่ีเป็น 

แรงงานต่างด้าวจำานวน 64 คน ซึ่งจะได้มอบหมายให้ไปประจำาการอยู่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้ง  เข้า-ออก 

เรอืประมง 32 ศนูยท่ั์วประเทศ นอกจากนี ้ในเดือนมกราคม–กมุภาพนัธ ์2560 กรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน 

มีแผนจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพล่ามจำานวน 2 รุ่น เพื่อให้ผู้ประสานงานด้านภาษามีความเข้าใจ

กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่แรงงานต่างด้าว 

โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 4.4.4

3.5.2 การอบรมทีมสหวิชาชีพ  

นอกจากเจ้าหน้าท่ีภาครัฐจำานวน 300 คน ท่ีได้รับการอบรมเม่ือปี 2558 ในปี 2559 มีเจ้าหน้าท่ี 

ภาครัฐ รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคมจำานวน 801 คน ได้รับการอบรมด้านการสนับสนุนงาน

ของทีมสหวิชาชีพ รวมท้ังหมด 8 รุ่น การอบรมมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย ์โดยการใชแ้บบสมัภาษณเ์บือ้งตน้ทีไ่ด้รบัการปรบัปรงุแลว้ การอบรม 

ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ทีมสหวิชาชีพมีความเข้าใจกฎหมายเท่าที่มีอยู่และกฎหมายใหม่เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการนำากฎหมายเหล่านี้ไปปฏิบัติงาน เพื่อทำาให้กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายมีประสิทธิภาพ 

และประสทิธผิลมากข้ึน ในป ี2560 จะมีการจดัอบรมใหกั้บเจ้าหนา้ทีภ่าครฐั อกี 4 รุ่น รุน่ละ 100 คน โดยการอบรม 

จะมุ่งเน้นที่การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและทีมสหวิชาชีพ ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ติดชายฝั่ง

3.5.3 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์

ในปี 2559 มีเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ทั้งหมด 229 คน ที่ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ  

ได้รับการอบรมพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การอบรมจัดขึ้น 2 ครั้ง  

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจในความสำาคญัและบริบทของการคุม้ครองเดก็ ตามนโยบายการคุม้ครองเดก็  

ความต้องการเฉพาะและบริการสำาหรับเด็ก ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็ก ซึ่งได้รับ

การจัดทำาขึ้นเมื่อปี 2558 นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมีการหารือเพื่อจัดทำาร่างมาตรฐานนโยบายและแนวปฏิบัติ

ด้านการคุ้มครองเด็กร่วมกับองค์กรช่วยเหลือเด็ก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถนำาไปใช้ได้ในปี 2560

นอกจากนี้ กระทรวง พม. ร่วมกับ IOM อยู่ระหว่างการจัดทำาแผนปฏิบัติการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 

เพือ่เพิม่พนูความรู้และความเขา้ใจ รวมทัง้ทกัษะของนกัสงัคมสงเคราะห ์ในการจดับรกิารดแูลชว่ยเหลอืดา้นจติใจ 

และสังคมให้กับผู้เสียหาย โดยวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของแผนปฏิบัติการนี้ คือ เพื่อออกแบบการฝึกอบรม

ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ความรู้เก่ียวกับแนวทางการดูแลและช่วยเหลือผู้เสียหาย และท่ีมีความเส่ียงต่อการตกเป็น 

ผู้เสียหาย การอบรมข้ันพื้นฐานดังกล่าว จะให้แนวทางสำาหรับนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้ามาทำางานใหม่และที่มี

ประสบการณ์ รวมทั้งนักจิตวิทยา

13 ผู้ประสานงานด้านภาษาไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายระหว่างกระบวนการคัดแยก แต่ได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือในการ 

อำานวยความสะดวกในการคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้น ล่ามที่จดทะเบียนมีความรับผิดชอบหลักในการช่วยเหลือในกระบวนการคัดแยก 

ผู้เสียหาย
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เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทที่สำาคัญในกระบวนการฟ้ืนฟูผู้เสียหาย กระทรวง พม.  

จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ พม. ที่ทำางานในสถานคุ้มครอง

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะด้านการส่ือสาร ทักษะการเป็นผู้นำา ทักษะด้านพฤติกรรม เพ่ือช่วยเหลือ 

ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์จะทำาใหเ้ขา้ใจสถานการณว์า่คนเหลา่นีผ้า่นอะไรมาบา้ง รวมทัง้เพือ่ใหเ้สรมิพลงัผูเ้สยีหาย 

เป็นรายบุคคล

ตาราง 17 : หลักสูตรการฝึกอบรมด้านอื่น ๆ ที่จัดโดยกระทรวง พม.

การเสริมพลังและเพิ่มศักยภาพ 

นักสังคมสงเคราะห์ 

ผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายฯ

การอบรมกรณีศึกษา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 

ของเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. 

การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

บริการ ในการแก้ปัญหาสังคม 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 ¾2 รุ่น สำาหรับเจ้าหน้าท่ีกระทรวง พม.  

จำานวน 200 คน จัดเมื่อปี 2559 

 ¾กลุ่มเป้าหมาย : นักสังคมสงเคราะห์ 

ของกระทรวง พม. ที่ปฏิบัติงาน

ดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ที่เป็นเด็กในสถานคุ้มครองฯ 

 y การเรียนรู้ภาวะทางอารมณ์ 

และการจัดการกับปัญหา

 y สามารถรับมือกับสถานการณ์ 

ที่ตึงเครียด

 y เพ่ือเสริมสร้างพลังในการดำาเนินชีวิต/ 

มองเห็นคุณค่าในตัวเอง  

(Empowerment)

 ¾ 2 รุ่น สำาหรับเจ้าหน้าที่กระทรวง 

พม.จำานวน 90 คน จัดเมื่อปี 2559 

 ¾ กลุ่มเป้าหมาย : นักสังคมสงเคราะห์ 

ของกระทรวง พม. ที่ปฏิบัติงาน 

ในสถานคุ้มครองฯ 

 y ความรู้เบื้องต้นเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์

ในประเทศไทย

 y กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

 y กระบวนการคุ้มครองผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์

 y แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำาเนินงาน

และทบทวนกระบวนการทำางาน

 yทักษะ เทคนิคและแนวทางที่จะทำางาน 

อย่างฉลาดมากขึ้น รวมทั้งคู่มือการทำางาน 

ในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย

 Ö กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ 

สายด่วน เจ้าหน้าที่ พม.  

และล่ามอาสาสมัคร

 y สร้างความรู้และความเข้าใจ 

ในการทำางานในศูนย์ช่วยเหลือ

สังคม

 y ติดตามผู้เสียหายที่ได้รับ 

การช่วยเหลือ

 y รักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำางาน

ร่วมกับหน่วยงานอื่น 

 yหาช่องทางในการปรับปรุง 

และพัฒนากระบวนการประสาน

ความร่วมมือ 

3.5.4 การอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน 

ในปี 2559 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่องการคุ้มครองพยาน โดยมี 

ผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน ผู้แทนจากภาครัฐ รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ 

ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เปิดโอกาสให้ผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญเรื่องการคุ้มครองพยานได้แลก

เปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 

จัดการประชุมในปี 2560
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3.6 การคุ้มครองผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ประเทศไทยให้การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีสถานะใด บุคคลที่ตกอยู่ 

ในสถานการณ์ที่เปราะบาง เช่น แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสถานะตามกฎหมาย คนไร้รัฐ เด็ก และผู้ลี้ภัย ซึ่งตกเป็น

เหยื่อการค้ามนุษย์จะได้รับบริการและความช่วยเหลือเช่นเดียวกับผู้เสียหายชาวไทยและต่างชาติ บริการเหล่านี้ 

รวมถึง การศึกษา ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า การฝึกอาชีพ การรักษาพยาบาล ฯลฯ นโยบายและมาตรการของ

ประเทศไทยมีความสอดคล้องกับหลักการด้านมนุษยธรรม ซ่ึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศไทยมาช้านาน 

การคุ้มครองรวมถึงบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่

3.6.1 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กและผู้หญิง 

ประเทศไทยดำาเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยคำานึงถึง 

ความเปราะบางของเด็กและคำานึงความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ การคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นเด็กสอดคล้องกับ

หลักมาตรฐานสากลและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก นอกจากนี้ ตามแนวทางพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนษุย ์พ.ศ. 2551 กระทรวง พม. ใหก้ารคุม้ครองเดก็ตา่งชาตทิกุคน ไมว่า่จะเปน็ผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย ์

หรอืไม ่รวมถงึเดก็สญัชาตโิรฮนีจาและอยุกร์ู ในป ี2559 มผู้ีเสียหายท่ีเปน็เด็ก (อายตุำา่กวา่ 18 ป)ี ท้ังหมด 283 คน  

เป็นชาย 41 คน และหญิง 241 คน เมื่อจำาแนกตามอายุ มีเด็ก 90 คน ที่มีอายุตำ่ากว่า 15 ปี และ 192 คน อายุ

ระหว่าง 15 ถึง 18 ปี

ตาราง 18 : จำานวนผู้เสียหายที่เป็นเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือในสถานคุ้มครองของ พม. ปี 2558–2559  

   จำาแนกตามรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ สัญชาติ อายุ และเพศ

2558

สัญชาติ

ประเภทของการแสวงหาประโยชน์

ค้าประเวณี แรงงานบังคับ ขอทาน

รวม0-15 15-18 0-15 15-18 0-15 15-18

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

ไทย 34 58 2 94

เมียนมา 1 3 2 1 5 6 18

ลาว 11 23 3 10 3 50

กัมพูชา 1 1 3 2 1 8

บังคลาเทศ 4 23 27

โรฮีนจา 22 17 39

เวียดนาม

ฟิลิปปินส์

รวม

47 85 31 4 57 9 2 1

23647 85 35 66 3

132 101 3
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2559

สัญชาติ

ประเภทของการแสวงหาประโยชน์

ค้าประเวณี แรงงานบังคับ ขอทาน

รวม0-15 15-18 0-15 15-18 0-15 15-18

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ

ไทย 7 58 6 119 1 1 192

เมียนมา 1 15 3 7 7 33

ลาว 2 23 3 1 3 2 4 38

กัมพูชา 1 3 4 1 9

บังคลาเทศ

โรฮีนจา 2 4 6

เวียดนาม 3 3

ฟิลิปปินส์ 1 1

รวม

7 61 6 158 8 3 17 10 3 8 - 1

28268 164 11 27 11 1

232 38 12

สำาหรับการคัดแยกผู้เสียหายท่ีเป็นเด็กและผู้หญิงในปี 2559 มีเจ้าพนักงานสอบสวนหญิง 424 คน  

ที่รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองผู้เสียหายในพ้ืนที่หลายจังหวัด ซ่ึงนับว่าเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 146.5 เมื่อเทียบกับ

จำานวนพนักงานสอบสวนหญิง 172 คน ในปี 2558 พนักงานสอบสวนหญิงและนักสังคมสงเคราะห์ได้รับการอบรม

เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงเทคนิคการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ในประเด็นที่มีความ

ละเอียดอ่อนท่ีเก่ียวข้องกับเพศและอายุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสำาหรับผู้หญิงและเด็ก พนักงานสอบสวนเหล่าน้ีมีหน้าท่ี

สนับสนุนการดำาเนินงานของทีมสหวิชาชีพ ในการคัดแยกและให้การคุ้มครองผู้เสียหาย

เด็กท่ีเข้าสู่การคุ้มครองของสถานคุ้มครอง จะได้รับการบอกเล่าถึงสิทธิของตนด้วยวิธีการท่ีเป็นมิตร 

กับเด็ก โดยใช้ส่ือ เช่น การ์ตูน ซ่ึงจัดทำาข้ึน 7 ภาษา ได้แก่ กัมพูชา จีน อังกฤษ ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม

เด็กซึ่งติดตามพ่อแม่ท่ีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะไม่ถูกแยกจากผู้ปกครองและได้รับ 

การดูแลเป็นพิเศษ เม่ือพ่อหรือแม่ของเด็กถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหาย จะถูกส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองฯ  

ของกระทรวง พม. พร้อมกับลูกของตน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี  

เป็นสถานคุ้มครองฯ ที่มีสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับให้ผู้เสียหายได้อยู่รวมกันเป็นครอบครัว โดยกระทรวง พม.  

จัดห้องพักส่วนตัวเพื่อให้ครอบครัวอยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ เด็กจะไม่ต้องผ่านกระบวนการส่งกลับประเทศในทันที 

แต่จะได้รับการส่งคืนสู่ภูมิลำาเนา หรือเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่พร้อมกับพ่อแม่หลังจากที่การดำาเนินคดีสิ้นสุด
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สำาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีต้ังครรภ์ สถานคุ้มครองของกระทรวง พม. 4 แห่ง มีบริการ 

ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายกลุ่มน้ีเป็นพิเศษ โดยมีศูนย์พยาบาลให้ความรู้ท่ีผู้เสียหายสามารถเรียนรู้เก่ียวกับพัฒนาการ 

ของการต้ังครรภ์ รวมท้ังการดูแลเด็กที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กในด้านสุขภาพกาย จิตใจ และ

สังคม นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังอำานวยความสะดวกในการจดทะเบียนการเกิดของเด็ก รวมท้ังติดต่อสถานทูต 

ของประเทศต้นทางเพื่อจัดทำาเอกสารประจำาตัว

การศึกษาสำาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก มีความสำาคัญในลำาดับต้นสำาหรับ 

กระทรวง พม. ภายในสถานคุ้มครองฯ เด็กไทยจะได้รับการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐาน โดยจัดการเรียนการสอน 

โดยเจ้าหนา้ทีผู่ซ้ึง่ผา่นการฝกึอบรมจากกระทรวงศกึษาธกิาร ทัง้นี ้เพือ่ใหห้ลกัประกนัวา่ผูเ้สยีหายทีเ่ปน็เดก็ชาวไทย 

ได้เรียนหนังสือตามหลักสูตรเดียวกัน และตามมาตรฐานเดียวกับเด็กไทยท่ีอยู่นอกสถานคุ้มครองฯ โดยการสอบเล่ือนช้ัน 

จะสอบร่วมกับเด็กที่เรียนอยู่นอกสถานคุ้มครองฯ เพ่ือประเมินคุณภาพของการศึกษาภายในสถานคุ้มครองฯ 

นอกจากน้ี หลังจากที่เด็กเหล่านี้ออกจากสถานคุ้มครองฯ ก็สามารถจะโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐ 

ได้ทันทีเมื่อกลับคืนสู่ภูมิลำาเนา กระทรวง พม. ยังประสานงานอย่างต่อเนื่องกับองค์การช่วยเหลือเด็ก UNHCR  

และ IOM รวมทัง้โรงเรยีนในพืน้ที ่ในการใหก้ารศกึษาท่ีมคีณุภาพแกเ่ด็กต่างชาติ ตัวอยา่งเช่น เด็กต่างชาตทิีม่ทีกัษะ 

ภาษาไทยพอสมควร จะถกูสง่ใหเ้ขา้ไปเรียนในโรงเรียนทีอ่ยูใ่กล้สถานคุม้ครองฯ ซ่ึงจะชว่ยใหเ้ด็กตระหนกัถงึศักยภาพ 

ของตน รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

สำาหรับเด็กท่ีไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองซ่ึงมีอายุระหว่าง 5 ถึง 13 ปี หน่วยงานด้าน 

การดูแลเด็กจะจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นพัฒนาการที่สมวัยของเด็ก กระทรวง พม. จะประเมิน

พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในสี่ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมทางกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม เป็นประจำาทุกเดือน

3.6.1.1 ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก (Children’s Advocacy Center Thailand - ACT) 

ในส่วนของการคุ้มครอง ศูนย์ ACT ซ่ึงทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์พักพิงช่ัวคราวท่ีเปิดให้บริการ 

กับผู้เสียหายท่ีเป็นเด็กทุกคนในช่วงกลางวัน นอกจากน้ี ศูนย์ ACT ยังให้การช่วยเหลือผู้เสียหายท่ีเป็นเด็กในทุกข้ันตอน 

ของกระบวนการยุติธรรม รวมถึงให้บริการด้านการฟื้นฟูและการให้คำาปรึกษา ศูนย์ยังจัดกิจกรรมนันทนาการ 

เช่น ดนตรี ทำาขนม และแกะสลัก ให้กับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก โดยความร่วมมือขององค์กรพัฒนาเอกชน นอกจากนี้  

โดยการดำาเนินงานตามแนวทางที่เป็นมิตรกับเด็ก เจ้าหน้าที่ศูนย์รวมทั้งพนักงานสอบสวนสามารถสร้างความ 

ไว้วางใจกับผู้เสียหายท่ีเป็นเด็กได้ จึงเท่ากับเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในส่วนของการขยายผล 

ปัจจุบันศูนย์ ACT ได้เปิดดำาเนินการในจังหวัดชลบุรี (พัทยา) ภายใต้ความร่วมมือของ A21
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3.6.2 การแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ

ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะลดจำานวนคนไร้สัญชาติ และป้องกันไม่ให้มีคนไร้สัญชาติเพิ่มขึ้น  

เพื่อเป็นทางหนึ่งในการคุ้มครองประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ในปี 2559 กระทรวงมหาดไทย 

ให้สัญชาติไทยแก่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติจำานวน 8,145 คน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ 

ใน 2 เรื่อง เพ่ือแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติและส่งเสริมสิทธิของคนไร้รัฐในประเทศไทย ตามที่กระทรวง

มหาดไทยเสนอ 

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการของกฎกระทรวงท่ีระบุสถานะและเง่ือนไขในการอยู่อาศัย  

ในประเทศไทยของผู้ท่ีเกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ เมื่อได้รับการประกาศใช้

ตามกฎหมาย จะให้สิทธิของเด็กต่างชาติที่เกิดในประเทศไทยมีสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย

ตามสิทธิของพ่อแม่ และป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้ถูกดำาเนินคดีข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย

นอกจากน้ี คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบแนวทางและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาสัญชาติ

และสถานะของนักเรียนท่ีไม่มีสัญชาติท่ีเกิดในประเทศไทย ช่วยให้เด็กต่างชาติที่เกิดในประเทศไทยสามารถ 

ขอสัญชาติไทยได้ โดยมีเงื่อนไขว่าพ่อแม่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยลงทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย และอาศัย 

อยู่ในประเทศไทยมาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือพ่อแม่มาจากกลุ่มอื่น แต่เด็กเองได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หรอืเทยีบเทา่ เดก็ทีอ่ยูร่ะหวา่งศกึษายงัสามารถขอสัญชาติไทยจากกระทรวงมหาดไทยได้ เด็กทีถ่กูทอดทิง้สามารถ

ขอสัญชาติไทยได้หากอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวง พม. นโยบายนี้สามารถช่วยให้เด็กจำานวนมากถึง 80,000 คน ได้รับสัญชาติไทย 

มติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเป็นการยืนยันความมุ่งม่ันของรัฐบาลไทยที่จะแก้ปัญหาการไร้สัญชาติ

และเป็นต้นแบบที่ก้าวหน้าสำาหรับการแก้ปัญหาดังกล่าวในระดับนานาชาติ

3.6.3 ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในภาวะไม่ปกติและผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่เป็นผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์

ในบางกรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นผู้โยกย้ายถิ่นฐานในภาวะไม่ปกติหรือคนเข้าเมือง

ผิดกฎหมาย คนกลุ่มนี้จะไม่ถูกดำาเนินคดีภายใต้ข้อหาหลบหนีเข้าเมืองตามมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามการคา้มนษุย ์พ.ศ. 2551 ซึง่จะชว่ยเสรมิสรา้งความรว่มมอืระหว่างผูเ้สยีหายกบัรฐับาล และยังช่วย 

คุ้มครองผู้เสียหายไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซำ้าอีกครั้ง

ประเทศไทยให้การช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางทุกกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ รวมท้ังผู้โยกย้ายถ่ินฐานในภาวะไม่ปกติ เช่น ชาวโรฮีนจา และคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย เช่น  

ชาวอูยกูร์14 ปัจจุบันกลุ่มคนเหล่าน้ี รวมถึงเด็กและเด็กท่ีติดตามพ่อแม่ มีชาวโรฮีนจาท่ีเป็นหญิงและเด็กจำานวน 152 คน  

ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง พม.  ซ่ึงเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำานวน 77 คน และคนเข้าเมือง 

ผิดกฎหมายจำานวน 75 คน

14 ไม่มีสตรีและเด็กชาวอุยกูร์ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม.
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ตาราง 19 : จำานวนผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายชาวโรฮีนจา 

ที่ได้รับการช่วยเหลือให้พำานักอยู่ในสถานคุ้มครองของ พม. ปี 2557–2559 จำาแนกตามเพศและอายุ

สถานคุ้มครองของ 

กระทรวงพม.  

(รายจังหวัด)

0-12 ปี 12-15 ปี 15-18 ปี 18 ปีขึ้นไป

รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

สุราษฎร์ธานี 9 10 - 15 - - - 8 42

พังงา 7 6 1 1 - 4 - 3 22

ปัตตานี - - - 1 - - - - 1

ระนอง 3 - - - - - - 2 5

สงขลา (บ้านเด็กชาย) 1 - - - - - - - 1

สงขลา - 1 - - - - - - 1

นนทบุรี - - 3 - - - - - 3

รวม 20 17 4 17 - 4 - 13 75

ประเทศไทยร่วมงานกับองค์การระหว่างประเทศอีกหลายองค์กร  เช่น UNICEF  IOM  

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และ RSC ให้ความคุ้มครองผู้เสียหายผ่านกิจกรรมด้านการส่งเสริม 

สุขภาพ สำาหรับความต้องการเฉพาะด้านศาสนาและวัฒนธรรม สถานคุ้มครองฯ ร่วมกับองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง

ยังคงให้ความช่วยเหลือโดยการจัดสรรพื้นที่สำาหรับทำาละหมาด จัดหาอาหารฮาลาล และกิจกรรมด้านจิตสังคม

สำาหรับผู้เสียหายชาวมุสลิม

เนื่องจากผู้โยกย้ายถิ่นฐานในภาวะไม่ปกติและคนเข้าเมืองผิดกฎหมายมีความเสี่ยงที่จะถูก 

ค้ามนุษย์ รัฐบาลจึงได้ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายทุกคนแม้ว่าจะไม่ได้เป็น 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในปัจจุบัน มีชาวโรฮีนจาจำานวน 100 คน ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสำานักงาน 

ตรวจคนเข้าเมือง มีการให้บริการทางการแพทย์ โดยความร่วมมือขององค์กรพัฒนาเอกชน คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์การสหประชาชาติ ในการอพยพไปตั้งรกรากยังประเทศที่สาม

การให้ท่ีพักพิงแก่ชายชาวโรฮีนจาที่ไม่ได้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภายในห้องกักของ

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง ในปัจจุบันสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่ระหว่างก่อสร้างห้องกักแห่งใหม่ ซึ่งจะมี 

บริเวณกว้างขวางพอเพียงไม่เฉพาะสำาหรับชาวโรฮีนจา แต่ยังรวมถึงผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายรายอ่ืน ๆ โครงการมูลค่า  

488 ล้านบาทนี้ จะช่วยแก้ปัญหาความแออัดในสถานกัก และช่วยให้ผู้ที่ต้องพักอยู่ในห้องกักเป็นการช่ัวคราว

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องกักในจังหวัดสงขลาและระนองอีกด้วย ในปีนี้  

UNHCR ไดบ้รจิาคเงนิจำานวน 25 ลา้นบาท ปจัจุบนัอยูร่ะหวา่งกอ่สร้างหอ้งกกัคนต่างด้าวในจังหวดัสงขลา ซึง่จะมี 

ศูนย์การแพทย์และพื้นที่สำาหรับเล่นกีฬา
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ภาพ 12 :  จัดพื้นที่

สำาหรับการประกอบพิธี 

ทางศาสนามุสลิม 

ในสถานคุ้มครองฯ 

3.7 มาตรการเยียวยาและชดเชย 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สามารถได้รับเงินเยียวยาและชดเชยจากมาตรการทางกฎหมาย 4 ช่องทาง 

ดว้ยกนั คอื : กองทุนเพ่ือการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์คา่จ้างคา้งจา่ยตามกฎหมายแรงงาน คา่ตอบแทน 

ผูเ้สยีหายในคดอีาญา และคา่สนิไหมทดแทนตามมาตรา 35 แหง่พระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนษุย ์ 

พ.ศ. 2551 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์15 และค่าตอบแทนผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติ 

คา่ตอบแทนผูเ้สยีหาย คา่ทดแทน และคา่ใชจ้า่ย แกจ่ำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เป็นเงนิชว่ยเหลอืทีม่าจากรฐับาล  

ในขณะที่ค่าจ้างค้างจ่าย หรือค่าชดเชยด้านแรงงาน และค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา 35 ภายใต้พระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เป็นเงินที่เรียกเก็บจากนายจ้างและผู้กระทำาผิดคดีค้ามนุษย์ 

สิ่งท่ีสำาคัญ คือ ผู้ที่ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับการชดเชยจากกองทุน

เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยอัตโนมัติ สำาหรับผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน  

ค่าจ้างค้างจ่ายจะได้รับการชดเชยโดยค่าชดเชยด้านแรงงาน ในขณะท่ีค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา และค่าสินไหม 

ทดแทนตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 นั้นจะได้รับ 

ตามคำาพิพากษาของศาล

นอกจากน้ี กระทรวง พม. ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะให้เงินสนับสนุนรายวัน ๆ ละ 

300 บาท แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ไม่สามารถทำางานภายในสถานคุ้มครองฯ 

15 การแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 เม่ือปี 2558 เปิดช่องให้สามารถโอนค่าปรับท่ีเก็บจาก 

ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์เข้าสู่กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเริ่มดำาเนินการเมื่อปี 2559.
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ตาราง 20 : รายละเอียดของการเยียวยาและการชดเชยที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับ

ประเภทของ

ค่าทดแทน

ค่าสินไหมทดแทน

ตามมาตรา 35

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์

ค่าจ้าง-ค่าแรง

ค้างจ่าย

ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา

1. กฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

ป้องกันและ 

ปราบปรามการค้า

มนุษย์ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย  

ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย 

ในคดีอาญา พ.ศ. 2544

2. ผู้ที่มีสิทธิ 

ได้รับ 

ค่าทดแทน

ผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ 

(ตามสิทธิและ

ประสงค์ที่จะเรียก

ค่าสินไหมทดแทน

ของผู้เสียหาย)

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทุกราย คนงาน 

(ในกรณีที่ไม่ได้

รับค่าจ้าง)

ผู้เสียหายจากการกระทำาความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญาดังต่อไปนี้ : 

1) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด

ภยันตรายต่อประชาชน  

(มาตรา 224 และ 238)

2) ความผิดเกี่ยวกับเพศ  

(มาตรา 276 ถึง มาตรา 287)

3) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

4) ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง

5) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

3. ค่าทดแทน 

ได้รับจากใคร

ผู้ต้องหา รัฐบาล (กองทุนเพื่อการป้องกัน 

และปราบปรามการค้ามนุษย์)

นายจ้าง รัฐบาล (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม)

4.จำานวน 

ที่ได้รับ 

ตามที่ศาลสั่ง 1) ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ไม่เกินครั้งละ 

3,000 บาท (3 ครั้ง ต่อราย/ต่อปี)

2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

3) ค่าใช้จ่ายในการบำาบัดฟื้นฟูทางร่างกาย

และจิตใจ 

4) ค่าขาดประโยชน์ทำามาหาได้ในระหว่างที่

ไม่สามารถประกอบการงานได้

5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ 

เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค 

6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พัก

7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม

8) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ 

ทางกฎหมายหรือการดำาเนินคดี

9) ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับไปยังภูมิลำาเนา

10) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้เสียหาย 

ในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามา 

ในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่

11) ค่าใช้จ่ายในกรณีอื่น ๆ

ตามที่ผู้ตรวจ

แรงงานสั่ง

หรือตามที่ศาล

แรงงานสั่ง 

ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง 

หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

5. จะได้รับค่า

ทดแทนเมื่อใด 

หลังจากคำาพิพากษา 

ของศาล

เมื่อคณะอนุกรรมการเห็นชอบจำานวนเงิน 

ที่จะได้รับ 

เมื่อนายจ้าง 

จ่ายเงิน

เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบจำานวนเงิน 

ที่จะได้รับ 
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3.7.1 จำ�นวนค่�ตอบแทนและค่�ชดเชยที่ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ได้รับ 

ในปี 2559 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำานวน 23 คน ได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหายภายใต้ 

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้ เสียหาย  ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 จาก 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นจำานวนทั้งหมด 455,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 152  

จากปี 2558 ซ่ึงมีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพียง 6 คน ท่ีได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหายเป็นจำานวน 180,000 บาท 

กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งบริหารโดยกระทรวง พม. ให้เงิน 

ช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจำานวน 648 คน ในช่วงเวลาเดียวกัน รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,308,792.90 บาท 

สำาหรับในภาคแรงงาน มีผู้เสียหายจำานวน 58 คน ที่ได้รับการช่วยเหลือและเรียกร้องค่าจ้าง

และค่าล่วงเวลาค้างจ่ายจำานวน 3,838,304 บาท เปรียบเทียบกับปี 2558 มีการจ่ายค่าชดเชยด้านแรงงานเพียง 

3,348,736 บาท แก่ผู้เสียหายจำานวน 77 คน ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.62 

สำาหรับค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

พ.ศ. 2551 มีผู้เสียหาย 61 คน ที่ยื่นเรื่องเรียกร้องขอค่าชดเชย รวมเป็นเงิน 13,486,671 บาท หลังจากที่ศาล

ไต่สวนคดีค้ามนุษย์จำานวน 7 คดี พบว่ามีผู้เสียหายจำานวน 15 ราย ที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน เป็นเงินทั้งหมด 

1,656,100 บาท ส่วนผู้เสียหายที่เหลืออยู่ระหว่างรอศาลตัดสินคดี 

ต�ร�ง 21 : จำ�นวนค่�ตอบแทนที่ผู้เสียห�ยจ�กก�รค้�มนุษย์ได้รับ ปี 2558–255916

ประเภทของค่�ทดแทน

และค่�ตอบแทน
2558 2559

สัดส่วนก�รเพิ่มขึ้น /

ลดลง

เงินช่วยเหลือจากกองทุน

เพื่อการป้องกันและปราบ

ปรามการค้ามนุษย์

7,171,513 บาท 

(472 คน)

5,808,566.90 บาท  

(648 คน)

1,362,946.1 บาท  

(-19.01%)16

ค่าสินไหมทดแทน 

ตามมาตรา 35

* ผู้เสียหาย 33 คน 

ได้ยื่นคำาร้อง 

ขอค่าสินไหมทดแทน 

จำานวน 9,812,883 บาท

1,656,100 บาท  

(ผู้เสียหาย 15 คน) 

*ผู้เสียหาย 61 คนยื่นคำาร้อง 

ขอค่าสินไหมทดแทน 

จำานวน 13,486,671 บาท

* ผู้เสียหาย 28 คน 

ยื่นคำาร้องขอค่าสินไหม 

ทดแทนจำานวน 

3,673,788 บาท 

ค่าตอบแทนผู้เสียหาย  

ในคดีอาญา

180,000 บาท (6 คน) 455,000 บาท  

(ผู้เสียหาย 23 ราย)

275,000 บาท (+152%)

ค่าจ้าง – ค่าแรงค้างจ่าย
3,348,736 บาท  

(38 คน)

3,838,304 บาท  

(ผู้เสียหาย 58 คน)

489,568 บาท  

(+14.62%)

16 เงินกองทุนลดลงเน่ืองจากในปี 2558 ผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นผู้เสียหายชาวไทยที่เดินทางไปทำางานยังต่างประเทศ 

ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ รวมเป็นเงิน 1,651,200 ล้านบาท ของเงินช่วยเหลือทั้งหมด ในขณะที่ในปี 2559 กองทุนไม่ได้ให้การช่วยเหลือ 

ในด้านการส่งกลับผู้เสียหายชาวไทยจากต่างประเทศ 
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3.8 สายด่วนและช่องทางช่วยเหลืออื่น

3.8.1 ช่องทางสายด่วนของกระทรวง พม. 

หลังจากที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หรือสายด่วน 1300 ได้รับการจัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2556 โดยมี 

ความมุง่หวงัใหป้ระชาชนผูป้ระสบปญัหาทางสังคม ได้มชีอ่งทางทีส่ามารถเขา้ถงึบริการของรัฐ และได้รับการคุ้มครอง 

ช่วยเหลืออย่างทันที ตรงตามสภาพปัญหา โดยให้การช่วยเหลือผ่านทางการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน

ปัญหาสังคมต่างๆ 

ในปี 2559จำานวนสายเข้าทั้งหมดเพ่ิมขึ้นจาก 44,729 สาย เป็น 63,456 สาย หรือเพิ่มขึ้น  

รอ้ยละ 41.86 จากป ี2558 นบัจากเดอืนมกราคม–ธนัวาคม 2559จำานวนสายเขา้ทัง้หมด 269 สาย เป็นการแจง้เหต ุ

เกี่ยวกับกรณีค้ามนุษย์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.12 จากสายที่โทรเข้า 186 สาย ในปี 2558 โดยในจำานวนสายเข้า

ทั้งหมด มีผู้เสียหายที่เป็นเด็ก 185 ราย (แรงงานบังคับ 131 ราย และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 55 ราย)  

และเปน็ผูใ้หญ ่83 ราย ซึง่ทัง้หมดถกูแสวงหาประโยชนท์างเพศ ในปจัจบุนั สำานกังานอยัการสูงสดุส่งฟอ้ง 70 คด ี 

จากสายเข้าทั้งหมดจำานวน 269 สาย

ในปี 2559 มีล่ามท้ังหมด 43 คน ให้คำาปรึกษาแก่ผู้ที่ใช้บริการสายด่วนจำานวน 20 ภาษา  

ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2558 มีล่ามเพียง 12 คน และให้บริการเพียง 10 ภาษา อย่างไรก็ตามศูนย์ช่วยเหลือสังคม 

มีแผนท่ีจะจัดการอบรมล่ามเป็นจำานวน 2 คร้ัง โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมจำานวนล่ามท่ีทำางานในระบบ เป็น 80 คน

ตาราง 22 : สถานะของสายที่โทรเข้าสายด่วนของศูนย์ช่วยเหลือสังคม17

สถานะ
ขั้นพนักงาน

สอบสวน

ขั้นพนักงาน

อัยการ

ชั้นศาล รวม 

(กรณี)ดำาเนินคดี ตัดสิน

คดีค้ามนุษย์ 22 24 4 20 70

ไม่ใช่กรณีการค้ามนุษย1์7 6 11 12 17 46

ให้คำาแนะนำา 138

ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15

รวม (จำานวนสายที่โทรเข้า) 269

3.8.2 ช่องทางสายด่วนของกระทรวงแรงงาน 

กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งช่องทางสายด่วน 3 ช่องทาง  ได้แก่ “สายด่วน 1546” และ  

“สายด่วน 1694” รวมท้ัง “กรมการจัดหางานช่วยด้วย” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้ความช่วยเหลือแรงงานที่มีล่าม 

หลายภาษา สำาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสายด่วนของกระทรวงแรงงาน โปรดดูหัวข้อ 4.7.3 ในบท “การป้องกัน”

17 เป็นคดีเกี่ยวกับการค้าประเวณี การเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสารประจำาตัว และการทำางานผิดกฎหมาย 
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กระทรวงแรงงาน มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการร้องทุกข์ ด้านแรงงานดังต่อไปนี้

◊  กรณีลูกจ้างร้องเรียนนายจ้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่

ในพื้นที่ดำาเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยดำาเนินการทางลับ และรายงานกรมฯ 

ภายใน 30 วัน

◊  กรณีลูกจ้างร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมอบหมายให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องสืบสวนความตามข้อร้องเรียนนั้น โดยทำาเป็นความลับ หากพบว่าเจ้าหน้าที่มี 

ความผิดจริงจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย

กรมการจัดหางานมีหน้าที่ให้การคุ้มครองคนงานที่ยื่นข้อร้องเรียนดังต่อไปนี้

◊  ปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน

◊  เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยช่ือ ท่ีอยู่ และหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของ 

ผู้ร้องเรียน

◊  ในสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต  ผู้ที่ยื่นข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครอง 

ตามกฎหมายคุ้มครองพยาน

◊  ดำาเนินการสอบสวนทั่วทั้งบริษัท เพื่อปกป้องตัวตนของผู้ที่ยื่นข้อร้องเรียน

◊  จะต้องทำาการตรวจสอบข้อร้องเรียนเบื้องต้นภายใน 1 วัน กรมการจัดหางานจะตรวจสอบ

ข้อมูลและหลักฐาน ก่อนจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำาเนินการ 

ขอความช่วยเหลือต่อไป18 

18 กระบวนการในการให้ความช่วยเหลือแตกต่างไปตามกรณี 
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แผนภาพที่ 34 : ภาพรวมของบริการสายด่วนและช่องทางช่วยเหลืออื่น

ศูนยชวยเหลือสังคม หรือ "สายดวน 1300 Hotline" จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2555

ป 2559 63,456 สาย
ป 2558 44,729 สาย

  เพิ่มขึ้น 41.86%

จากกรณีทั้งหมดในป 2559 มีผูเสียหาย 185 รายเปนเด็ก 

สายดวน 1546 สายดวน 1694

รง.

บริการสายดวน

เว็บไซต "DOE Help me"

ใหบริการหลายภาษา

www.doe.go
.th/helpme

2559

สายเขาเกี่ยวกับ

การคามนุษย

269 186

51.12%

2558 2560 2559

SAC 20

ภาษา

ป 2560 ศูนยชวยเหลือสังคมมีแผนอบรมลาม 2 รุน เพื่อเพิ่มจำนวนลามเปน 2 เทา

ลาม ภาษา ลาม

80 20 43

3.8.3 สายด่วนส่วนกลาง 

รัฐบาลได้ปฏิรูประบบสายด่วนแจ้งเหตุระดับชาติ หรือสายด่วน 191 โดยส่วนหนึ่งของ 

การปฏิรูป คือ สายที่โทรเข้าและการร้องเรียนจากทุกหน่วยงานจะต้องถูกส่งต่อไปยังสายด่วน 1300 ของศูนย์ช่วย

เหลือสังคม เพื่อทำาให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเป็นศูนย์ที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ โดยให้เป็นจุดศูนย์กลางความช่วยเหลือ

อย่างทันท่วงทีจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และล่ามที่ได้รับการอบรม นอกจากน้ี ยังมีทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน

ซึ่งพร้อมจะออกปฏิบัติการช่วยเหลือในทันที เม่ือได้รับการแจ้งเหตุเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คาดว่าระบบสายด่วน

ระดับชาตินี้ จะแล้วเสร็จภายในปี 2560

3.9 การกลับคืนสู่ภูมิลำาเนาและตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างปลอดภัย 

ในปี 2559 ประเทศไทยได้ส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิลำาเนาอย่างปลอดภัยจำานวน 243 คน ภายใต้ 

การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศต้นทาง และครอบครัวของผู้เสียหายในประเทศไทย ได้แก่ ผู้เสียหายชาวกัมพูชา  

22 คน เมียนมา 84 คน ลาว 98 คน เวียดนาม 24 คน และบังคลาเทศ 15 คน นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือ 

ของ UNHCR และ  IOM ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาจำานวน 49 คน และ ผู้หลบหนีเข้าเมือง 

ชาวโรฮนีจาอกี 14 คน ไดร้บัการชว่ยเหลือใหส้ามารถยา้ยไปต้ังถ่ินฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเพ่ิมขึน้จากปทีีแ่ลว้ 

ร้อยละ 28.57 ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังคงประสานความร่วมมือกับประเทศที่สามอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง  

เพื่อขยายโอกาสในการย้ายถิ่นฐานของชาวโรฮีนจาเหล่านี้
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สำาหรับผู้เสียหายชาวบังกลาเทศ กระทรวง พม. ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ IOM เพื่อติดตาม 

และประเมนิความพรอ้มของแตล่ะครอบครวักอ่นทีจ่ะสง่กลบัประเทศตน้ทาง รวมทัง้อำานวยความสะดวกให้ผูเ้สยีหาย 

สามารถกลับคืนสู่ภูมิลำาเนาได้อย่างปลอดภัย ในปี 2559 ผู้เสียหายชาวบังกลาเทศจำานวน 15 คน ได้รับการส่งกลับ 

ภูมิลำาเนา ซึ่งนับว่าน้อยลงเมื่อเทียบกับจำานวนผู้เสียหาย 24 คน ที่ได้รับการส่งกลับภูมิลำาเนาในปี 2558

ภาพ 13 : กลุ่มผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย ์

ได้รับการส่งกลับภูมิลำาเนา 

ภาพ 14 : UNHCR และ IOM ร่วมกับ 

กระทรวงพม. ดำาเนินการจัดส่งผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาไปยังประเทศท่ีสาม 

3.10 การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายคืนสู่สังคมและไม่ให้กลับไปเป็นผู้เสียหายซำ้า

รัฐบาลยังคงให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการกลับคืนสู่สังคมแก่ผู้เสียหายชาวไทยและชาวต่างชาติ 

อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ชว่ยใหผู้เ้สียหายสามารถกลับไปใชช้วีติตามปกติอยา่งปลอดภยั ประเภทของความชว่ยเหลอืแตกต่าง 

กันไปในแต่ละราย เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เสียหายมากที่สุด สำาหรับผู้เสียหายชาวไทย มีการให้ 

ความช่วยเหลือและติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง โดยสำานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)  

ใน 76 จังหวัด จะทำาการประเมินกระบวนการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายราย 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน 

หากมีสัญญาณบ่งบอกว่าผู้เสียหายตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อีกครั้ง นักสังคมสงเคราะห์จะประสานงาน

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป

ในขณะเดียวกันการประชุมจัดการรายกรณี  (Case Management Meeting  : CMM)  

ยังดำาเนินไปอย่างต่อเน่ือง เพื่อเปิดโอกาสให้กระทรวง พม. ได้ติดตามความก้าวหน้าในการคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย 

ชาวเมียนมาและลาว ในปีน้ี มีการจัดประชุม CMM สองครั้ง ระหว่างประเทศไทยและเมียนมา เพ่ือรับทราบข้อมูล 

ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของผู้เสียหาย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดี  

ในการใหค้วามช่วยเหลอืดา้นการคนืสูส่งัคมสำาหรบัผูเ้สยีหายสัญชาติอืน่ กระทรวง พม. จะประสานงานกบัหนว่ยงาน 

ที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น IOM เพื่อติดตามกระบวนการคืนสู่สังคมต่อไป
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ภาพ 15 :  “กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค้ามนุษย์” กรุงย่างกุ้ง 

ประเทศไทยยังคงเพ่ิมพูนศักยภาพให้แก่ประเทศต้นทาง เพ่ือให้หลักประกันว่าการส่งตัวผู้เสียหาย 

กลับคืนสู่สังคมจะดำาเนินไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน ในปี 2559 ประเทศไทยและเมียนมาร่วมลงนามในแนวทาง 

ปฏิบัติด้านการส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายชาวเมียนมา นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 2–4 มิถุนายน 2559  

มกีารจดักจิกรรมใหผู้ที้ร่อดพน้จากการคา้มนษุยม์ารวมตวักนัในกรงุยา่งกุง้ โดยผูเ้ขา้รว่มเปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์

ชาวเมยีนมา 12 คน สง่ตวักลบัคนืสูป่ระเทศเมยีนมา และเพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณเ์กีย่วกบักระบวนการสง่กลบั  

โครงการนี้ส่งผลให้เกิดแนวความคิดและเสียงสะท้อนท่ีมีประโยชน์มากมาย ซ่ึงจะช่วยปรับปรุงความช่วยเหลือด้าน

การส่งกลับและคืนสู่สังคมของประเทศไทยในอนาคต

  

 In 

Focus 

2559 

 ไม่มีหลกัฐาน 

นอกจากน้ี มูลนิธิพิทักษ์สตรียังประสานความร่วมมือกับกระทรวง พม. ในการเตรียมความพร้อม

ผู้เสียหายสำาหรับการส่งกลับและคืนสู่สังคม โดยการให้ความรู้และคำาแนะนำาแก่ผู้เสียหายหลังจากที่ผู้เสียหาย 

ได้รับการส่งกลับ มูลนิธิพิทักษ์สตรีและกระทรวง พม. จะทำางานกับผู้เสียหายอย่างใกล้ชิด เพ่ือติดตามผล 

ความกา้วหนา้ของกระบวนการคนืสูส่งัคม เพ่ือให้หลักประกนัวา่ ผู้เสียหายจะไมต่กเปน็ผู้เสียหายจากการค้ามนษุย์อีก  
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ในปีนี้ มูลนิธิพิทักษ์สตรีและกระทรวง พม. ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศลาว และรัฐบาลลาว เปิดตัว 

โครงการใหม่ในกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยการเปิดร้านกาแฟ ซ่ึงดำาเนินงานโดยผู้เสียหายชาวลาว มีเป้าหมาย 

เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เสียหายชาวลาว ที่ถูกส่งตัวกลับจากประเทศไทยมีงานทำาทันทีหลังจากเดินทางกลับ

3.11 การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยในต่างประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง 

ในปี 2559 กระทรวงการต่างประเทศได้อำานวยความสะดวกในการส่งกลับผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ชาวไทยจำานวน 80 คน โดยผู้เสียหายเหล่านี้ถูกระบุตัวว่าเป็นผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์ 

ทางเพศ การใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่น ๆ สถานทูตไทยประจำาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  

ยังประสานงานกับเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศเพื่อดำาเนินงานดังกล่าว ในบรรดาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ที่ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศบาห์เรน โอมาน สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น อิตาลี เดนมาร์ก มาเลเซีย เกาหลีใต้  

ฟินแลนด์ อิสราเอล สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ โดยไม่มีผู้เสียหายที่เป็นเด็กอายุตำ่ากว่า 18 ปี หลังจากที่ 

เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว ผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการแจ้งสิทธิของตนที่จะเข้ารับ 

การคุ้มครองจากสถานคุ้มครอง อยา่งไรกต็าม ผูเ้สยีหายมสีทิธิทีจ่ะตดัสนิใจวา่ประสงค์จะเขา้รับการคุม้ครองหรอืไม่  

โดยผู้เสียหายทั้งหมดขอเข้ารับการคุ้มครองจากกระทรวง พม. และปัจจุบันเดินทางกลับภูมิลำาเนาโดยสวัสดิภาพ 

นอกจากนี้ ในปีนี้มีลูกเรือประมงจำานวน 30 คน ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงสัญชาติ

อินโดนีเซีย (กรณีเกาะอัมบนและเบนจีนา) และส่งกลับประเทศไทย แรงงานประมงดังกล่าวได้รับการพิสูจน์

สัญชาติว่าเป็นคนไทย และแรงงานจำานวน 16 คน ได้รับการส่งตัวกลับภูมิลำาเนา ส่วนลูกเรือประมงอีก 14 คน 

แจ้งว่ามีสัญชาติไทยแต่ยังไม่มีเอกสารรับรองสัญชาติ ดังนั้น จึงทำาให้ลูกเรือกลุ่มนี้มีความเส่ียงท่ีจะถูกจับข้อหา

หลบหนีเข้าเมือง หรือตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สำาหรับลูกเรือกลุ่มดังกล่าว หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และ

กระทรวง พม. ได้ประสานความร่วมมือกันเพื่อพิสูจน์สัญชาติไทยและช่วยเหลือกลับสู่ประเทศไทย

ปัจจุบัน ลูกเรือประมงทั้ง 14 ราย อยู่ในการคุ้มครองของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้กระทรวง พม. และได้รับบริการเช่นเดียวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ทกุประการ กระทรวงมหาดไทยอยูร่ะหวา่งดำาเนนิการเพือ่สบืหาภมูลิำาเนาของผูเ้สยีหายเหลา่นี ้หลงัจากทีด่ำาเนนิการ 

สัมภาษณ์เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภูมิลำาเนา (หมู่บ้าน/ชุมชน) ในส่วนขอ 

ค่าชดเชย เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จึงจะได้รับค่าชดเชยแรงงาน

นอกจากนี้ มีลูกเรือประมงรายหนึ่งในกรณีเกาะอัมบนและเบนจินา เป็นผู้ไร้รัฐ กระทรวง พม. 

และกระทรวงมหาดไทย จึงให้ความช่วยเหลือจนสืบทราบว่ามีสัญชาติไทยและได้รับการคุ้มครองจากกระทรวง 

พม. ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 หลังจากที่ผู้เสียหายได้รับการรักษาจากโรคพิษสุราเรื้อรัง และได้รับการเยียวยา

จิตใจ ก็สามารถกลับภูมิลำาเนาได้ กระทรวง พม. และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ยังคงดำาเนินการเพื่อจัดหางาน 

ที่มั่นคงให้กับผู้เสียหายรายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ความสำาเร็จของการคืนสู่สังคมในระยะยาว ยังต้องขึ้นอยู่กับ

ความตั้งใจของผู้เสียหายเองด้วย 
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4. การป้องกัน (Prevention)

การสร้างความเข้มแข็งและปรับปรุงมาตรฐานของระบบการป้องกัน

รัฐบาลกำาหนดนโยบายเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยในปี 2559 ได้กำาหนด

วัตถุประสงค์หลักไว้ 6 ด้าน ในการป้องกันการค้ามนุษย์ รวมถึงการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังต่อไปนี้

1) สร้างหลักประกันให้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยได้รับสถานะท่ีถูกกฎหมาย เพ่ือให้แรงงานเหล่าน้ัน 

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงได้รับสิทธิและความช่วยเหลือที่พึงได้

2) วางระบบการตรวจแรงงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงระบบการช่วยเหลือที่เหมาะสมสำาหรับแรงงานเพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

3) ขจัดช่องว่างของกฎหมายแรงงาน รวมถึงดำาเนินการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

4) สร้างกลไกการป้องกันกลุ่มเสี่ยงนอกเหนือจากแรงงานต่างด้าว เพื่อมิให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการ 

ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

5) สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิแรงงาน 

6) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

โดยมีความคืบหน้าการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

4.1 ภาพรวมการบริหารจัดการแรงงานทั้งระบบ

รัฐบาลได้ใช้แนวทางจัดการแบบองค์รวมเพ่ือทำาให้ระบบการบริหารจัดการแรงงานมีประสิทธิภาพอย่าง

ยั่งยืนโดยมีการจัดทำาแผนแม่บทด้านแรงงาน ระยะ 5 ปี ส่วนแนวทางในการจัดระเบียบแรงงานและจัดการ

สวัสดิการจะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติในการพัฒนาแรงงาน ระยะ 20 ปี 

กำาหนดทิศทางนโยบายพร้อมทั้งวัตถุประสงค์หลักในการสร้างมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมสำาหรับ

แรงงานทุกคน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ดำาเนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผ่านยุทธศาสตร์การบริหาร

แรงงานต่างด้าวระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีการกำาหนดเป้าหมายที่สำาคัญ 

ดังต่อไปนี้ 

1) กำาหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในปี 2560

2) ลดการพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวระดับล่าง ภายในปี 2560 โดยให้ใช้ตามความจำาเป็นที่แท้จริงเท่านั้น

3) จัดให้มีองค์กรและรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ภายในปี 2560

4) ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวทุกคนเดินทางมาทำางานในประเทศไทยผ่านระบบ MOU ภายในปี 2563

5) ให้มีการติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน เพื่อกำากับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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ในการดำาเนินงานตามแผนแม่บทด้านการจัดการแรงงานระยะ 5 ปี กระทรวงแรงงานได้จัดทำาแนวทาง 

การพฒันาแรงงานและกำาลงัแรงงานซึง่สอดคลอ้งกบันโยบาย “ประเทศไทย 4.0” และแผนยทุธศาสตรด้์านการพฒันา 

แรงงานและกำาลังแรงงานระยะ 20 ปี แนวปฏิบัติของกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 

1) การเพิ่มขีดความสามารถของกำาลังแรงงานและทรัพยากรบุคคล

2) การเสริมสร้างประสิทธิผลของตลาดแรงงาน

3) การให้หลักประกันความมั่นคงของงาน

องค์ประกอบเหล่านี้ยังได้รับการผนวกเข้าไปในการจัดทำาแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ระยะ 5 ปี ซึ่งเนื้อหาสำาคัญของแผนปฏิบัติการดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

1) กำาหนดแนวทางด้านนโยบายและประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายหลักๆ 

2) เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ิมความร่วมมือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการดำาเนินคดี และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจแรงงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น

3) ปรับปรุงและบูรณาการระบบฐานข้อมูล เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน

ต่างด้าว

4) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการแรงงานและสร้างความตระหนักเร่ืองแนวทางปฏิบัติท่ีดีด้านแรงงาน  

(Good Labour Practices–GLP)

5) เพ่ิมมาตรการป้องกัน เช่น การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งในระดับกระทรวงแรงงานและในระดับจังหวัด

6) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว รวมถึงศูนย์แรกรับเข้าทำางานและ 

ส้ินสุดการจ้าง และเพ่ิมช่องทางในการร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน

ในระดับปฏิบัติการ หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทำางานโดยประสานงานกันอย่างใกล้ชิด  เพื่อใช้

มาตรการในการปฏิรูประบบแรงงานและปรับปรุงสถานการณ์ด้านแรงงานให้ดีข้ึน โดยใช้แนวทางแบบองค์รวม

แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวอย่างรอบด้าน
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แผนภาพที่ 35 : การบริหารจัดการแรงงานทั้งระบบของประเทศไทย

 

• พรก. การนําคนตา่งด้าวมาทํางานกับนายจ้าง

ในประเทศ พ.ศ.2559   
• พรก. การจดัการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. ........ 

ปรับปรุง

กฎหมาย 
สะดวก

ขึน้ 

ดีขึน้ 

ถูกลง 

จ้างงาน 
ถูกกม. 

• ลดเวลาการดําเนินงานตาม MOU ลง 32% 
• ลกูจ้างเปล่ียนนายจ้างงา่ยขึน้ 
• ขยายเวลาทํางานและพํานกัให้แรงงานต่างด้าว 

คุ้มครองดีขึน้ 
• มีการตรวจตามระดับความเส่ียง 

เพ่ิมจํานวนลา่ม/ผู้ประสานงานภาษา 
ช่วยเหลือดูแลดีขึน้ 
• จดัตัง้ศูนย์ชว่ยเหลือคนงาน 
• มีสายด่วนและเว็บไซต์ท่ีเป็นมิตร 
มาตรฐานดีขึน้ 
• สง่เสริมแนวปฏิบติัแรงงานท่ีดี (GLP) 
• รับรองอนสุญัญา ILO  

ปัจจบุนัและในอนาคต 

• สง่เสริมการจ้างงานท่ีถกูฎหมายผา่น MOU 
• ทําให้ขัน้ตอนถกูกฎหมาย 
• จดัทําปฏิญญาประเทศ CLMVT เร่ือง  

“การย้ายถ่ินท่ีปลอดภัย” 

• ลดค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าว 

ผา่น MOU ลง 64% 
• พรก.ใหม่ห้ามเก็บค่าใช้จา่ยบางสว่นจากลกูจ้าง  
• ประหยดัค่าใช้จา่ยแรงงานไทยท่ีไปทํางาน

ต่างประเทศผา่น MOU 

1) กําหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าวภายในปี 2560 

2) ลดการพึง่พงิแรงงานต่างด้าวระดบัลา่งภายในปี 2560  
3) จดัให้มีองค์กรและรูปแบบการบริหารท่ีมีประสทิธิภาพภายในปี 2560 

4) ให้แรงงานต่างด้าวทกุคนมาทํางานในไทยผา่น MOU ภายในปี 2563 

5) ให้มีการติดตามและประเมินผลทกุ 6 เดือน 

ยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานต่างด้าว

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนแม่บทด้านการจัดการแรงงาน

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มาตรฐานแรงงานที่ดี

สําหรับคนงานทุกคน 

ยุทธศาสตร์

หลัก 

การบริหารจัดการแรงงานทัง้ระบบ 
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4.2 สถานการณ์ปัจจุบันของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย

เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558 มีแรงงานต่างด้าว (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ทำางาน 

ในประเทศไทย รวม 2,665,704 คน โดยแบง่เปน็กลุ่มจดทะเบยีนผ่อนผันอนญุาตทำางานผ่านศนูยบ์ริการเบ็ดเสรจ็ 

(OSS) จำานวน 1,178,678 คน19 กลุม่ท่ีนำาเขา้ตาม MOU 381,965 คน กลุม่ท่ีผา่นการพิสูจนส์ญัชาติ 916,092 คน  

กลุ่มที่จดทะเบียนแรงงานในประมงทะเล 45,441 คน และกลุ่มที่จดทะเบียนเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูป

สัตว์นำ้า 143,528 คน โปรดดูรายละเอียดในตารางที่ 24

6%

14%

44% 34%

2%

MOU พิสูจนสัญชาติ OSS ประมงทะเล แปรรูปสัตวน้ำ

สำาหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 916,092 คน ท่ียังอาศัยอยู่ในประเทศไทย  

ประกอบด้วย แรงงานสัญชาติเมียนมา (754,037) กัมพูชา (99,030) และลาว (63,025) ประเทศไทย 

ได้ขอความร่วมมือจากประเทศต้นทางเหล่านี้ ดำาเนินการกระบวนการพิสูจน์สัญชาติร่วมกัน

สำาหรับแรงงานต่างด้าวท่ีจดทะเบียนผ่านศูนย์ OSS ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว 

และเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ โดยอนุญาตให้ทำางานได้ถึง 31 มีนาคม 2561 และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี 

จนถึงปี 2563 หลังจากนั้น เป้าหมาย คือ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป จะมีแต่แรงงานที่เข้ามาทำางานในประเทศไทย

ผ่าน MOU เท่าน้ัน มีการคาดการณ์ว่า ความต้องการในการจ้างแรงงานต่างด้าวจะทำาให้มีการนำาเข้าแรงงานต่างด้าว 

ตาม MOU ประมาณ 1.8 ล้านคน ตามท่ีแสดงไว้ในแผนภาพท่ี 36

19  ตัวเลขนี้ไม่รวมผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวจำานวน 23,699 คน โปรดดูรายละเอียดในตารางที่ 24
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แผนภาพที่ 36 : สถานการณ์ปัจจุบันและเป้าหมายในอนาคตของการจัดการแรงงานต่างด้าว 

ในประเทศไทย

4.3 การรับรองสถานะทางกฎหมายแก่แรงงานต่างด้าวในราชอาณาจักรเพื่อให้ได้รับ

สิทธิที่พึงได้ตามกฎหมาย

4.3.1 การนำาเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU

ในปี 2559 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำางานตาม MOU มีจำานวนทั้งสิ้น 381,965 คน (ตาราง 1)  

ซึ่งจำานวนดังกล่าวมีแรงงานต่างด้าวที่นำาเข้าในปี 2559จำานวน 213,857 คน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 64 จากปี 2558  

ที่มี 130,302 คน จำานวนที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลได้มีความพยายามที่จะสนองตอบความต้องการ

แรงงานที่มากขึ้น และในขณะเดียวกันก็ยังต้องรับรองและให้ความคุ้มครองแรงงานดังกล่าวอย่างเต็มที่ 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และยัง

แสดงให้เห็นความมีประสิทธิภาพของระบบ MOU ด้วย
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ตาราง 23 : การนำาเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ประจำาปี 2559

สัญชาติ จำานวน (คน)

เมียนมา 188,978

กัมพูชา 149,485

ลาว 43,502

39%

จำนวนแรงงานตางดาวที่เขามาทำงานตาม “MOU”

11%

50%

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

 

ิ่  

ตนางงรแนวนาํจ ่ นใงาจ้ยานบักนางาํทาม่ทีวาด้งา
ประเทศตาม MOU:  

เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และ 2559 

2558 2559 64%

เพิ่มขึ้น

จำนวนแรงงานตางดาวที่มาทำงานกับนายจาง

ในประเทศตาม MOU : 
เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และ 2559

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงแรงงานลดระยะเวลาและขั้นตอนการนำาคนต่างด้าว 

มาทำางานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU จากเดิมใช้ระยะเวลาดำาเนินการ 25 วัน ลดลงเหลือ 17 วัน  

หรือลดลงถึงร้อยละ 3220  

ประเทศไทยยังได้ประสานงานกับประเทศต้นทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการนำาเข้า 

แรงงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความคล่องตัวและความโปร่งใสใน

กระบวนการจัดหางาน โดยในปี 2559 มีการประชุมที่สำาคัญดังนี้

•  เมียนมา มีการจัดประชุมเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือ ในการเร่งออกเอกสารรับรองบุคคล  

(Certificate of Identification – CI) โดยเสนอให้เมียนมาออกเอกสาร CI ให้แรงงานเมียนมาให้แล้วเสร็จ 

ภายใน 1 วัน รัฐบาลท้ังสองประเทศยังคงหาแนวทางในการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 

หรือธนาคารเพื่ออำานวยความสะดวกและสร้างความโปร่งใสให้กับแรงงานต่างชาติ

•  เวียดนาม ท้ังสองประเทศมีความก้าวหน้าในการจัดส่งแรงงานเวียดนามเข้ามาทำางานตาม MOU  

ในภาคอุตสาหกรรมท่ีต้องการแรงงานสูง เช่น กิจการก่อสร้างและประมงทะเล ประเทศไทยได้จัดส่งตัวอย่าง

สัญญาจ้างและหลักสูตรการอบรมแรงงานเวียดนาม ก่อนเดินทางมาทำางานในประเทศไทย ท้ังสองประเทศ 

ยังได้หารือและกำาหนดประชุมระดับวิชาการเวียดนาม-ไทยในการจัดส่งแรงงานเวียดนามเข้ามาทำางานตาม MOU  

ในเดือนมกราคม 2560 

20 การดำาเนินการของประเทศต้นทาง อาจใช้เวลาประมาณ 1–2 เดือน
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•  กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการจัดระเบียบ 

แรงงานต่างด้าวของประเทศไทยในปัจจุบัน และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศต้นทาง กระทรวงแรงงาน 

ได้จัดให้ผู้แทนระดับสูงจากทั้งสามประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุมระดับสูงเร่ืองการโยกย้ายถ่ินฐานที่ปลอดภัย  

ระหว่างวันท่ี 28–29 พฤศจิกายน 2559 ได้ศึกษาดูงานการดำาเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง  

(ศูนย ์PIPO) รวมทัง้ตรวจสอบมาตรฐานและสภาพการจา้งงานของแรงงานในทา่เรอืและโรงงานแปรรปูอาหารทะเล 

ในจังหวัดสมุทรสาคร 

ภาพ 16 : ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต้นทางทั้ง 3 ประเทศ เยี่ยมชมศูนย์ PIPO ในจังหวัดสมุทรสาคร

4.3.2 การเปิดจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) 

มติคณะรัฐมนตรี ไ ด้ขยายเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ   อ ยู่ใน 

ราชอาณาจักรและสามารถทำางานได้เป็นการช่ัวคราว โดยแรงงานต่างด้าวท่ีมาจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ 

เบ็ดเสร็จ (OSS)  ท่ีมีใบอนุญาต (บัตรสีชมพู) ซึ่งเดิมท่ีหมดเขตในวันท่ี 31 มีนาคม 2559 สามารถ 

ขยายเวลาอยู่ต่อไปได้อีก 2 ปี (หรือจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561) โดยกระทรวงแรงงานเปิดให้แรงงานต่างด้าว 

มาจดทะเบยีนระหวา่งวนัที ่1 เมษายน– 28 กรกฎาคม 2559 ณ ศนูยบ์ริการเบด็เสร็จ โดยมจีำานวนแรงงานตา่งดา้ว 

และผู้ติดตามมาขึ้นทะเบียนเพื่อต่ออายุจำานวน 1,202,347 คน ตามตาราง 24

ตาราง 24 : การจดทะเบียนต่ออายุแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  

จำาแนกตามสัญชาติ ปี 2559

ยอดรวม

จดทะเบียน

แรงงาน

ต่างด้าว

เมียนมา กัมพูชา ลาว รวมทั้งสิ้น

แรงงาน ผู้ติดตาม แรงงาน ผู้ติดตาม แรงงาน ผู้ติดตาม แรงงาน ผู้ติดตาม

723,360 11,157 385,829 10,559 69,489 1,953 1,178,678 23,669

734,517 396,388 71,442 1,202,347
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4.3.3 การจดทะเบียนในกิจการประมงและกิจการแปรรูปสัตว์นำ้า 

ตาราง 25 และ 26 แสดงให้เห็นจำานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการจดทะเบียนในกิจการประมง

และกิจการแปรรูปสัตว์นำ้า 

ตาราง 25 : จำานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการจดทะเบียนในกิจการประมง 

จำาแนกตามสัญชาติ (ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558–31 กรกฎาคม 2559)

เมียนมา

56%

42%

2%

ลาว

กัมพูชา

แรงงานในกิจการประมงที่ลงทะเบียน

สัญชาติ แรงงาน (คน)

เมียนมา 25,603

กัมพูชา 18,899

ลาว 939

รวม 45,441
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ตาราง 26 : จำานวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการจดทะเบียนในกิจการแปรรูปสัตว์นำ้า  

จำาแนกตามสัญชาติ (ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 - 22 สิงหาคม 2559)

70% 

27% 
3% 

 

 

 

 

 

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา70%

27%

3%

ร��ยละแรงงานในกิจการแปรรูปสัตวน้ำ

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา70%

27%

3%

แรงงานในกิจการแปรรูปสัตวน้ำที่ลงทะเบียน

สัญชาติ แรงงาน (คน)

เมียนมา 100,957

กัมพูชา 38,093

ลาว 4,478

รวม 143,528

4.3.4 การลดภาระและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่แรงงานต่างด้าว

4.3.4.1 มาตรการลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก็บจากแรงงานต่างด้าว

เพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสุขภาพ และค่าธรรมเนียมวีซ่า 

แก่แรงงานต่างด้าว เพ่ือช่วยให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาทำางานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย โดยไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อค่าครองชีพของแรงงานต่างด้าว รัฐบาลไทยจึงมีการออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย 

ทัง้หมดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยรัฐบาลไทยมีการประกาศอย่างกว้างขวาง เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

คอร์รัปชั่น

ทั้งนี้ จากมาตรการลดค่าธรรมเนียมจาก 5,400 บาท เหลือเพียง 1,900 บาท 

สามารถลดค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างด้าวได้ถึง ร้อยละ 64.81 ส่งผลให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวกว่า 1.5 ล้านคน  

ทีเ่ดนิทางมาทำางานในประเทศไทยในป ี255921  สามารถประหยดัคา่ใช้จา่ยได้รวม 3.4 พนัลา้นบาท ตาราง 27  

แสดงให้เห็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บจากแรงงานต่างด้าวที่ลดลง

21 แรงงานต่างด้าวจำานวน 1,581,504 คน ประกอบด้วย แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาตาม MOU (213,857 คน) แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียน 

ที่ศูนย์ OSS (1,178,678 คน) แรงงานในภาคประมง (45,441 คน) และแรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง (143,528 คน) 
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ตาราง 27 : การลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บจากแรงงานต่างด้าว

รายการ
ค่าธรรมเนียม (บาท/คน)

เดิม ปัจจุบัน

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำางานคนต่างด้าว 1,800 900

ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า) (ระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี) 2,000 500

ค่าตรวจสุขภาพ 600 500

กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 1,000 ยกเว้น

รวม 5,400  1,900 

กอนป 2558

ป 2559

พระราชกำหนด 2559

ลดภาระดานคาใชจาย

ของแรงงานตางดาว

  *แรงงานไดรับการยกเวนไมตองจายเงินกองทุน

   เพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

**พรก.การนำคนตางดาวมาทำงาน

   กับนายจางในประเทศ พ.ศ. 2559

คาธรรมเนียม + คาวีซา

+ คาตรวจสุขภาพ + คากองทุน

สงกลับแรงงานตางดาว 

อัตราคาธรรมเนียม

ที่ลดลงจากป 

แรงงาน 1.5 ลานคน

ลดคาใชจาย

คาธรรมเนียม + คาวีซา 

+ คาตรวจสุขภาพ = 

5,400
บาท

1,900 บาท

ไมมีคาธรรมเนียม

ไมตองจายคาเดินทาง

ไมตองจายคาที่พัก

ไมตองจายคาอาหาร

คาธรรมเนียม

คาเดินทาง

คาที่พัก

คาอาหาร

64% 3.4
พันลานบาท

4.3.4.2 การลดค่าธรรมเนียมภายใต้พระราชกำาหนดการนำาคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้าง

ในประเทศ พ.ศ. 2559 

ก่อนหน้าท่ีจะมีการผ่านพระราชกำาหนดการนำาคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้างในประเทศ  

พ.ศ. 2559 แรงงานตา่งดา้วจะตอ้งออกคา่ใชจ่้ายในการจัดหางานและคา่ใชจ่้ายอืน่ ๆ ด้วยตัวเอง รวมถงึคา่เดนิทาง  

ที่พัก และอาหาร เมื่อพระราชกำาหนดฉบับนี้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 มีข้อกำาหนดอย่างชัดเจน 
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เป็นครั้งแรกว่า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเหล่านี้ นายจ้างจะต้องเป็นผู้ออกทั้งหมด เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่าย 

ของแรงงานต่างด้าวท่ีมีความประสงค์จะเข้ามาทำางานในประเทศไทย (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชกำาหนด

ฉบับนี้ ในหัวข้อ 4.5.1)

4.3.4.3 การเปลี่ยนนายจ้าง

เดิมแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้ 

1) นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างเสียชีวิต

2) นายจ้างล้มละลาย

3) นายจ้างกระทำาทารุณกรรมหรือทำาร้ายร่างกายลูกจ้าง

4) นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ต่อมา  เพื่อคุ้มครองมิให้แรงงานต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหายในการบังคับใช้แรงงาน  

เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2559 กระทรวงแรงงาน ไดก้ำาหนดเงือ่นไขเพิม่เตมิ เพ่ืออนญุาตใหแ้รงงานตา่งดา้วเปลีย่นไป 

ทำางานกับนายจ้างรายใหม่ในทุกประเภทกิจการ และทุกท้องท่ี โดยเพ่ิมเง่ือนไขข้อท่ี 5 ดังต่อไปน้ี ลูกจ้างทำางาน

ในสภาพการทำางานหรือสภาพแวดล้อมในการทำางานที่อาจทำาให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ  

หรอืสขุภาพอนามยั ซึง่การกำาหนดเงือ่นไขเพิม่เตมินี ้ชว่ยใหแ้รงงานตา่งดา้วทีถ่กูทารณุกรรมทางจติใจ เนือ่งจากสภาพ 

การทำางานท่ีเลวร้าย หรือถูกกระทำาโดยนายจ้าง สามารถมีทางเลือกท่ีจะหางานใหม่ท่ีมีสภาพการทำางานท่ีเหมาะสมได้

4.3.5 การดูแลช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

4.3.5.1 ศูนย์แรกรับเข้าทำางานและสิ้นสุดการจ้าง (Post-Arrival and Reintegration 

Centers)

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการให้จัดตั้งศูนย์แรกรับ 

เข้าทำางาน และสิ้นสุดการจ้างมีภารกิจที่สำาคัญ ดังนี้

1) ส่งมอบใบอนุญาตทำางาน อบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวในด้านสิทธิแรงงาน 

ที่ตนพึงจะได้รับ

2) ตรวจ คัดกรองแรงงานต่างด้าวว่า มีนายจ้างจริงตรงตามสัญญาจ้าง ไม่ได้ถูกชักจูง 

หลอกลวงให้เข้ามาทำางานในประเทศไทย

3) เป็นจุดพักรอแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศ กรณีแรงงานเดินทางกลับปกติ 

ซึ่งแยกจากกรณีที่ถูกดำาเนินคดีหรือถูกส่งตัวกลับ

4) เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างนายจ้าง–แรงงานต่างด้าว

โดยในระยะแรก ศูนย์แรกรับเข้าทำางานและส้ินสุดการจ้างจัดต้ังขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่ 

ตาก หนองคาย และสระแก้ว โดยได้ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าวทั้งหมดจำานวน 48,982 ราย 
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ตาราง 28 : จำานวนนายจ้างที่นำาแรงงานต่างด้าวเข้ารับการอบรม  

ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำางานและสิ้นสุดการจ้าง (1 สิงหาคม–30 ธันวาคม 2559)

ตาก สระแก้ว หนองคาย

นายจ้าง  

2,446 ราย

แรงงานต่างด้าว  

28,355 ราย

นายจ้าง  

1,841 ราย

แรงงานต่างด้าว 

15,838 ราย

นายจ้าง  

2,500 ราย 

แรงงานต่างด้าว 

4,789 ราย

4.3.5.2 ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (Migrant Worker Assistance Centers)

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมการจัดหางานได้จัดตั้ง 

ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อช่วยเหลือแรงงาน โดยในระยะแรก 

กระทรวงแรงงานจะจัดตั้งศูนย์ใน 10 จังหวัด ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวจำานวนมาก แบ่งเป็นจังหวัดชายทะเล 

6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา สมุทรปราการ ชลบุรี ระนอง และจังหวัดไม่ติดชายฝั่งทะเล  

4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ตาก 

ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่  

30 ธนัวาคม 2559 ไดใ้หก้ารชว่ยเหลอืแรงงานตา่งดา้วทัง้หมด 14,446 ราย โดยประเภทของการใหค้วามช่วยเหลือ 

ต่อแรงงานต่างด้าว แสดงให้เห็นในตาราง 29 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตาราง 29 : ประเภทของการให้ความช่วยเหลือที่แรงงานต่างด้าวร้องขอ 

จากศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

ประเภทของการให้ความช่วยเหลือ
จำานวนแรงงานตา่งดา้ว 

ที่ได้รับการช่วยเหลือ

ให้คำาปรึกษาเรื่องการรับประโยชน์ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการทำางาน การขอรับ

เงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับฯ การเปลี่ยนนายจ้าง เงินชดเชยกรณี 

ถูกเลิกจ้างไม่จำาเป็น นายจ้างจ่ายเงินไม่ตรงตามกำาหนด การต่ออายุใบอนุญาต ฯลฯ

10,657

เปลี่ยน/เพิ่มนายจ้าง 2,436

เปลี่ยน/เพิ่มสถานที่ทำางาน 620

ให้คำาปรึกษาเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงจ่าย  

(เช่น เงินประกันส่งกลับฯ เงินประกันสังคม)

259

แรงงานต่างด้าวได้รับค่าจ้างค้างจ่าย 238

แรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำางานแทนใบอนุญาตทำางานชำารุด/สูญหาย 135

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 64

ให้บริการคัดเอกสาร/แก้ไขข้อมูล  36

ส่งต่อตำารวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อส่งแรงงานกลับประเทศ 1
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4.3.5.3 ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง (Fisherman’s Life Enhancement  

Center–FLEC) 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 กระทรวงแรงงานร่วมกับองค์การสะพานปลา สมาคม

วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด (มหาชน)  

ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา” (FLEC) ณ บริเวณ 

ท่าเทียบเรือประมง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคประมงที่ทำางาน

อย่างถูกกฎหมาย โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 4.8.1

แผนภาพที่ 37 : ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลแรงงานต่างด้าว

 

ะลแนางาํทาข้เบรักรแย์นศู

งาจ้รากดสุ้ิส  (3) 

ศู ดอลืหเยวช่มาวคห้ใอ่พืเนึ้ขง้ตัดจั่ ีทย์น ูแลแรงงานต่างด้าว 

 

อลืหเยวช่รากริบมวร่ย์นศู

แรงงานต่างด้าว (10) 

ะลแพาภิดสวัสย์นศู  

นางงรแลาบิภามรรธ

ประมง (1) 

นครราชสีมา 

สระแก้ว 

ระยอง 

ขอนแก่น 

ีรุบลช  

นีาธ์รฎษารุส  

สงขลา 

ระนอง 

ระนอง 

เชียงใหม่ 

ตาก 

รคาสรทุมส  

ราการปรทุมส  

จะจัดตั้งในป 2560

ศูนยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหความชวยเหลือดูแลแรงงานตางดาว

ศูนยแรกรับเขาทำงาน

และสิ้นสุดการจาง (3)

ศูนยรวมบริการชวยเหลือ

แรงงานตางดาว (10)

ศูนยสวัสดิภาพและ

ธรรมาภิบาลแรงงาน

ประมง (1)
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4.4 การวางระบบตรวจและช่วยเหลือแรงงานที่เหมาะสม 

เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.4.1 การตรวจแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำาเนินมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน 

ในประเทศไทย โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนให้มากข้ึนและการตรวจแรงงานในกิจการกลุ่มเส่ียง

4.4.1.1 การเพิ่มพนักงานตรวจแรงงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน

ในปี 2559 ประเทศไทยมีผู้ตรวจแรงงาน ท้ังหมด 1,245 คน (เป็นพนักงานตรวจแรงงาน 

ของกระทรวงแรงงานจำานวน 821 คน และเป็นพนักงานตรวจแรงงานจากหน่วยงานอื่น ๆ 424 คน) และภายใน

ไตรมาสแรกของ ปี 2560 จะแต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมจำานวน 260 คน

ในปี 2559 มีกิจกรรมเพ่ิมพูนศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงาน 3 ประเภท ดังต่อไปน้ี

1) กระทรวงแรงงานจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงานจำานวน 

306 คน 

2) ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย  (ศปมผ.) ร่วมกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรป้องกันและ 

ปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล ปีงบประมาณ 2559 จำานวน 3 รุ่น รวม 120 คน 

3) การอบรมพนักงานตรวจแรงงานเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าว เพ่ือปฏิบัติงาน 

เชิงรุกจำานวน 3 รุ่น รวม 170 คน

นอกจากน้ี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยังได้กำาหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การตรวจแรงงานที่สำาคัญอีก 3 ด้านหลัก คือ

1) ประสานความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน (เช่น LPN, MWRN, Stella Maris)  

ในการแจ้งเบาะแส และร่วมลงพ้ืนท่ี ในการนำาพาพนักงานตรวจแรงงานไปตรวจยังสถานประกอบกิจการท่ีละเมิดสิทธิ 

ด้านแรงงาน เพ่ือไม่ให้แรงงานต่างด้าวตกเป็นเหย่ือหรือผู้เสียหายจากกลุ่มบุคคลท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ 

ด้านแรงงาน 

2) เกล่ียกำาลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจเข้มข้นในกิจการกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น เช่น กิจการ

ประมง (เช่น เจ้าหน้าที่ 10 คน จากหน่วยงานส่วนกลาง ได้รับการแต่งตั้งให้ไปประจำาการอยู่ใน 10 ศูนย์ระดับ

จังหวัด ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล มีผู้ตรวจแรงงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 187 คน และมีแผนที่จะเพ่ิมผู้ตรวจ

แรงงานจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมอีก อีกจำานวน 260 คน ในปี 2560)

3) ออกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำาเนินคดีอาญาและ

การเปรียบเทียบผู้กระทำาความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำางาน 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในกรณีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ 

แรงงานขัดหนี้ ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
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4.4.1.2 การตรวจแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

การตรวจแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีรัฐบาล 

ใช้เป็นเคร่ืองมือในการคุ้มครองแรงงาน โดยนำาหลักการของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 81 กำาหนด 

เป็นหน้าที่หลักในการตรวจแรงงาน เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำาผิดในคดีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิแรงงาน 

อันอาจนำาไปสู่การบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำาคัญกับท้ังการตรวจในกลุ่มแรงงาน 

ในระบบและแรงงานกลุ่มเสี่ยง และมีผลการดำาเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–30 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้

1) การตรวจแรงงานในระบบ การกระทำาความผิดท่ีพบบ่อย ประกอบด้วย การค้างจ่าย

ค่าจ้าง การไม่จัดวันหยุด การไม่จัดทำาข้อบังคับในการทำางาน การไม่จัดทำาทะเบียนลูกจ้าง และทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง  

โดยมีผลการตรวจ ดังนี้

2) การตรวจของชุดเฉพาะกิจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อตรวจสภาพ

การจ้าง สภาพการทำางานและการใช้แรงงานต่างด้าว ในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยจัดชุดเฉพาะกิจ 

จากส่วนกลาง และมีการทำางานร่วมกับ NGOs ในทุกครั้ง เพื่อประสานเบาะแสด้านการข่าวและชี้เป้าหมายสถาน 

ประกอบกิจการที่มีแนวโน้มกระทำาการละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้พนักงานตรวจแรงงาน ความผิดที่พบ 

คือ การไม่แจ้งการใช้แรงงานเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงาน มีผลการตรวจ ดังนี้

ตาราง 30 : จำานวนการตรวจแรงงานในระบบ

ปี
สปก. 

ผ่านการตรวจ
ลูกจ้าง

พบการกระทำา 

ความผิด
ออกคำาสั่ง ดำาเนินคดี

เปรียบเทียบปรับ 

(บาท)

2558 41,757 1,461,013 5,404 5,445 64 4,090,822

2559 39,480 1,387,826 7,200 7,196 66 2,583,320

ตาราง 31 : สถิติการตรวจแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง  

(กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ประเภทอื่น ๆ รวมทั้งกิจการที่เป็นห่วงโซ่การผลิตดังกล่าวทุกแห่งและกิจการก่อสร้าง)

ปี
สปก. 

ผ่านการตรวจ
ลูกจ้าง

พบการกระทำา 

ความผิด
ออกคำาสั่ง ดำาเนินคดี

เปรียบเทียบปรับ 

(บาท)

2558 1,053 95,434 73 71 2 7,000 

2559 1,346 118,350 136 133 3 45,000

ตาราง 32 แสดงให้ถึงจำานวนการตรวจแรงงานในเรือประมงท้ังหมดที่ดำาเนินการ 

โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซ่ึงเป็นคนละส่วนกับการตรวจของ ศปมผ. ที่มีการตรวจ ณ ศูนย์รับแจ้ง

เข้า–ออกเรือประมง (PIPO) และพื้นที่ชายฝั่ง โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 4.4.2
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ตาราง 32 : สถิติการตรวจแรงงานในเรือประมง

ปี
เรือประมง 

ที่ผ่านการตรวจ
ลูกจ้าง

พบการ 

กระทำาความผดิ
ออกคำาสั่ง ดำาเนินคดี

เปรียบเทียบปรับ 

(บาท)

2558 1,950 22,602 74 62 12 121,500

2559 873 11,562 18 15 3 120,000

4.4.2 การตรวจชุดเฉพาะกิจ ศปมผ. 

การตรวจแรงงานทั้งที่ท่าเรือ ในทะเล และในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ดำาเนินการโดย

ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประจำาอยู่ ณ ศูนย์รับแจ้งเข้า–ออกเรือประมง (PIPO) ถือเป็นมาตรการในการจัดระเบียบการทำา

ประมงของ ศปมผ. เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการใช้แรงงานโดยมิชอบ

เรือประมงทุกลำาที่มีขนาดใหญ่กว่า 30 ตันกรอส ในน่านนำ้าไทย จะต้องรายงานบัญชีรายชื่อ 

ลูกเรือประมง ทะเบียนเรือ หลักฐานการอนุญาตทำาการประมง รวมทั้งรายละเอียดของนายจ้างต่อศูนย์รับแจ้ง 

เข้า–ออกเรือประมง เมื่อเข้าเทียบท่าและก่อนออกไปทำาประมง ทีมสหวิชาชีพซึ่งประจำาอยู่ ณ ศูนย์รับแจ้ง 

เข้า–ออกเรือประมงจำานวน 32 ศูนย์ (เมื่อปี 2559 จัดต้ังเพ่ิมเติม 4 ศูนย์ ) และจุดบริการส่วนหน้า 19 จุด  

(จัดตั้งใหม่เมื่อปี 2559) ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล ดำาเนินการตรวจเอกสาร ตรวจเรือ และตรวจลูกจ้างในเรือ

ที่เข้าเทียบท่าเพื่อรายงานตัวก่อนออกไปทำาประมงทุกลำา โดยจุดบริการส่วนหน้าที่ได้รับการจัดต้ังขึ้น มีบทบาท

เป็นหน่วยตรวจเคลื่อนที่ของศูนย์ PIPO เพื่อออกตรวจท่าเรือที่อยู่ห่างไกล

การตรวจเรือของทีมสหวิชาชีพท่ีท่าเรือใช้ฐานการตรวจตามระดับความเสี่ยง การกระทำาผิด 

กฎหมายหรือกิจกรรมท่ีมีความสุ่มเส่ียงจะได้รับการตรวจตราและบันทึก ซ่ึงจะนำาไปใช้ในการกำาหนดระดับความเส่ียง  

ซึ่งในทางกลับกัน จะเป็นการกำาหนดความเข้มข้นของการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitor Control and  

Surveillance : MCS) ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2559 ทีมสหวิชาชีพได้ตรวจเอกสาร 100% แล้ว  

ยังได้ตรวจเรือและลูกเรือทุกลำา (100%) ในเรือกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 1) เรือประมงที่ขอเข้าเทียบท่าเรือและออกจากท่า  

ซ่ึงต้องสงสัยว่าจะเป็นกลุ่มเส่ียง 2) เรือประมงจากต่างประเทศ 3) เรือขนส่งสินค้า และ 4) เรือซ่ึงไม่มีบันทึกของ ศปมผ.  

หรือการเทียบท่าเรือจากจังหวัดอ่ืน สำาหรับเรือท่ีมีบันทึกของ ศปมผ. มีท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดน้ัน และมีการรายงานตัว 

อย่างสมำา่เสมอเม่ือเข้าเทียบท่าเรือหรือออกจากท่าเรือ จะได้รับการตรวจเรือในอัตราท่ีน้อยกว่า 100% ในศูนย์ PIPO  

บางแห่ง ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 มีการต้ังเป้าหมายในการตรวจเรือและลูกเรือ เม่ือเข้าเทียบท่าและออกจากท่า  

ไว้ได้ท่ี 100% และมีการจัดทำาแผนเพ่ือเพ่ิมจำานวนการตรวจและจำานวนล่าม  ท่ีศูนย์ควบคุมเรือเข้า–ออก  

เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากนี้   ศปมผ. ยังได้พัฒนาวิธีการตรวจเรือของศูนย์  PIPO  

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาพรวม รัฐบาลไทยจัดสรรงบประมาณจำานวนมากในการเพ่ิมพูนศักยภาพของผู้ตรวจ

เรือ เพ่ือให้การตรวจเรือก้าวหน้าย่ิงข้ึนอย่างต่อเน่ือง

นอกจากนี้ ทีมตรวจเรือของศูนย์ PIPO ยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของตำารวจ 

ที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายกฎหมายของกรมประมง ในด้านการดำาเนินคดี ซึ่งต้องใช้มาตรการทางอาญา และการ

ลงโทษทางปกครอง การตรวจเรือซึ่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและมีความถ่ีมากขึ้น บวกกับบทลงโทษที่เข้มงวด 

เมื่อมีการละเมิดกฎหมาย ช่วยให้สามารถป้องกันและแก้ปัญหาการใช้แรงงานโดยมิชอบในอุตสาหกรรมประมง 
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ทั้งบนฝั่งและในทะเล

ตาราง 33 : การตรวจเรือประมง ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558–22 ธันวาคม 2559

ขนาด (ตันกรอส) 
สรุปผลตรวจเรือประมง 

รวม 
ศรชล.เขต 1 ศรชล.เขต 2 ศรชล.เขต 3

ตำ่ากว่า 30  239  343  271  907 

30-60  594  760  876  2,230 

60 ขึ้นไป  692  744  1,441  2,877 

รวม  1,579  1,847  2,588  6,014 

*ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. (THAI-MECC)

4.4.2.1 การตรวจแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์นำ้า

ศปมผ. ยังได้จัดทีมสหวิชาชีพเพ่ือลงพ้ืนท่ีและดำาเนินการตรวจสถานประกอบกิจการ 

แปรรูปอาหารทะเลและล้ง วัตถุประสงค์เพ่ือป้องปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์  

มีการสัมภาษณ์แรงงานเพื่อตรวจสอบกรณีที่ต้องสงสัยว่าจะมีการใช้แรงงานขัดหนี้ การใช้แรงงานเด็ก การใช้

แรงงานบังคับ การปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวโดยมิชอบ สภาพการจ้างงานท่ีไม่เป็นธรรม รวมทั้งการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนด้านอื่น ๆ 

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม–31 ธันวาคม 2559 ทีมสหวิชาชีพได้ตรวจแรงงานในกิจการ

แปรรูปอาหารทะเลและล้งจำานวนทั้งส้ิน 415 แห่ง โดยการตรวจแรงงานครั้งล่าสุดระหว่างเดือนตุลาคม–

พฤศจิกายน 2559 ได้ลงตรวจสถานประกอบกิจการจำานวน 163 แห่ง และแรงงานจำานวนทั้งสิ้น 60,297 คน 

(ไทย 32,082 คน และต่างด้าว 28,215 คน) พบการกระทำาผิดกฎหมายจำานวน 66 คดี โดยผลการตรวจแรงงาน

ครั้งล่าสุด คิดเป็น ร้อยละ 0.23 ของการตรวจแรงงานทั้งหมดในประเภทกิจการแปรรูปสัตว์นำ้า 

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม–พฤศจิกายน 2559 ได้มีการตรวจแรงงานในกิจการแปรรูป

สัตว์นำ้า เป็นจำานวนทั้งสิ้น 110,979 คน โดยแบ่งเป็นแรงงานไทย 54,406 คน และแรงงานต่างด้าว 56,573 คน 

(เมียนมา 51,258 คน กัมพูชา 4,793 คน ลาว 407 คน และสัญชาติอื่น 115 คน) การตรวจสถานประกอบการ 

พบวา่ มโีรงงานทีก่ระทำาผดิกฎหมายการจา้งงานจำานวน 35 แหง่ และกระทำาผดิกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 64 แหง่  

โรงงานกลุ่มแรก ได้รับคำาส่ังให้พักการดำาเนินกิจการช่ัวคราวต้ังแต่ 10–30 วัน และถูกดำาเนินคดีตามกฎหมายแรงงาน  

ส่วนโรงงานกลุ่มที่สอง ได้รับคำาสั่งให้ปรับปรุงระบบให้ถูกต้องและจ่ายค่าจ้างที่ค้างจ่ายแก่คนงาน
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4.4.2.2 กลไกใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในทะเล 

การตรวจเรือในน่านนำ้าไทยท่ีดำาเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพในทะเลและหน่วยลาดตระเวน 

ของ ศรชล. ไม่เพียงแต่ครอบคลุมการตรวจการทำาประมงของเรือประมงอย่างเข้มงวดเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการตรวจเบ้ืองต้น 

เพือ่เฝา้ระวงัปญัหาแรงงาน เชน่ การใชแ้รงงานบงัคับ การคา้มนษุย ์การเอารัดเอาเปรียบแรงงาน สภาพการทำางาน 

ทีไ่มเ่หมาะสม และการลว่งละเมดิสทิธิมนุษยชนดา้นอืน่ ๆ นอกจากนี ้คำาสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที ่53/2559  

ลงวนัที ่9 กนัยายน 2559 ระบุวา่ หา้มมใิหเ้จา้ของหรือผูค้วบคมุเรอืประมงพาณชิยข์นถ่ายคนประจำาเรอืระหวา่ง 

นำาเรือออกไปทำาการประมงทั้งในและนอกน่านนำ้าไทย เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยของคนประจำาเรือ ตั้งแต่คำาสั่งนี้

มีผลบังคับใช้ ศรชล. ได้ตรวจเรือท่ีระบุว่าต้องสงสัยในน่านนำ้าไทยเป็นประจำาทุกวัน ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559  

มีเรือประมงพาณิชย์จำานวน 5 ลำา ท่ีถูกจับและดำาเนินคดี ข้อหาขนถ่ายคนประจำาเรือระหว่างนำาเรือออกไปทำาการประมง  

และการใช้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรืออยู่ระหว่างการดำาเนินคดี

สำาหรับการตรวจเรือประมงนอกน่านนำ้าไทยเรื่องการห้ามขนถ่ายคนประจำาเรือ 

ในทะเล ผู้สังเกตการณ์บนเรือซึ่งมีหน้าท่ีตามกฎหมายที่ต้องประจำาอยู่ในเรือประมงพาณิชย์ทุกลำานอกน่านนำ้า

ทะเลหลวง จะช่วยตรวจสอบกรณีการขนถ่ายคนประจำาเรือในทะเล และการใช้แรงงานโดยมิชอบ เมื่อพบกิจกรรม 

ทีม่คีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นการแสวงหาประโยชนด์า้นแรงงานและการคา้มนษุย ์ทมีสหวชิาชีพจะออกไปทำาการตรวจเรอื 

อย่างละเอียดในทันที เมื่อพบว่ามีการกระทำาผิดกฎหมาย จะดำาเนินการลงโทษท้ังทางกฎหมายและทางปกครอง 

โดยมาตรการทางปกครองคือ จะมีการลากจูงเรือลำาดังกล่าวกลับเข้าสู่ฝ่ัง และดำาเนินการลงโทษด้วยการระงับ/ 

ยึดใบอนุญาต เจ้าของเรือประมงอาจต้องจ่ายค่าปรับ เป็นเงิน 400,000–800,000 บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งราย

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ศูนย์ติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitor  

Control and Surveillance : MCS) ไดม้กีารเริม่ดำาเนนิการอยา่งเตม็รปูแบบ กจิกรรม MCS ทัง้หมดถกูบูรณาการ 

เข้าเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การจัดการประมง (FMC) ภายใต้กรมประมง ศูนย์ MCS จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำาการประมงของเรือสัญชาติไทย ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับตามกฎหมาย 

ประมง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายค้ามนุษย์ โดยศูนย์ฯ ได้มีการใช้ระบบติดตามเรือประมง (Vessel  

Monitoring System : VMS) ในการติดตามและตรวจสอบโดยใช้ฐานการตรวจตามแผนปกติ ตรวจตามพฤตินัย  

ตรวจตามฐานความเสีย่ง เพือ่สงัเกต บันทกึ และจดักลุม่ความเสีย่งของเรอืประมงท่ีอาจมกีารลกัลอบกระทำาความผดิ  

โดยกฎหมายระบุให้เรือประมงสัญชาติไทยทุกลำาที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสข้ึนไป ดำาเนินการติดตั้งระบบ 

ติดตามเรือประมง ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยเจ้าหน้าที่ในการระบุพิกัดของเรือและมีการตรวจสอบย้อนกลับวิธีการ

เดินเรือและให้สามารถดูแลแรงงานบนเรือประมงไทยได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น และเป็นระบบหลักที่เจ้าหน้าที่ 

ใช้ในการตรวจสอบเรือประมง

ศูนย์การจัดการประมง (FMC) มีหน้าท่ีเป็นหน่วยประสานงานและส่ังการในการตรวจสอบ 

กิจกรรมด้านประมงท่ีต้องสงสัย จากน้ันประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใต้ศูนย์การจัดการประมง เพ่ือสืบสวน 

และดำาเนินการต่อไป ศูนย์จะทำาการประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือประมงโดยใช้ฐานการตรวจ 

ตามระดับความเสี่ยง ซ่ึงการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง จะดำาเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ สำานักงานใหญ่ของ

ศูนย์การจัดการประมง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ มีบทบาทสำาคัญเป็นศูนย์บังคับบัญชาและส่ือสาร เพ่ือตรวจสอบ

กิจกรรมประมงที่น่าสงสัย จากนั้นจะประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยตรวจเรือ หน่วยตรวจเรือ 
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ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจเรือที่ท่าเรือ ในทะเล และสถานประกอบการ จะรับช่วงต่อในการควบคุม ตรวจ 

และสืบสวน จากน้ันรายงานกลับมายังศูนย์ประมงสำานักงานใหญ่ภายใต้โครงสร้างของศูนย์การจัดการประมง 

รัฐบาลยังได้พัฒนาแนวทางการตรวจตามระดับความเสี่ยงที่เป็นแนวทางเดียวกันสำาหรับการติดตาม ควบคุม 

และเฝ้าระวังทั้งหมดที่ดำาเนินงานโดยหน่วยงานตรวจเรือ (เช่น การตรวจโดยศูนย์การจัดการประมงซ่ึงตั้งอยู่ 

ที่กรุงเทพฯ การตรวจเรือที่ท่าเรือโดยศูนย์ตรวจเรือเข้า–ออก และพนักงานตรวจแรงงาน การตรวจเรือในทะเล 

โดยหน่วยลาดตระเวนในทะเล) แนวทางการตรวจตามระดับความเสี่ยงนี้ จะนำาไปใช้โดยหน่วยงานของศูนย์การ

จัดการประมงในช่วงต้นปี 2560

ประเทศไทยยังร่วมมือกับภาคีระหว่างประเทศเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีระบบ

ติดตามเรือประมง (VMS) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ติดตามเรือประมง เพ่ือให้สามารถ 

ดำาเนินงานด้านการตรวจตราและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ  

และอยู่ระหว่างพัฒนาให้ใช้งานได้ดีขึ้นโดยการปรับปรุงทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของระบบ VMS เพื่อให้ 

สามารถตรวจสอบการกระทำาท่ีน่าสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย ระบบ VMS Gen-2 น้ี ยังได้รับการออกแบบเพ่ือช่วยเหลือ 

การบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย VMS Gen-2 ถูกนำามาใช้งานจริงต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยระบบตรวจเรือประมง 

รุน่ทีส่องนี ้มคีวามทนัสมยัขึน้และชว่ยลดภาระของผู้ใชง้านได้มากขึน้ ตัวอยา่งเช่น มรีะบบแจ้งเตือนอตัโนมัต ิเม่ือมี 

|เรอืประมงสองลำาอยูห่่างกนัไมเ่กนิ 50 เมตร และมรีะบบทีเ่ปรยีบเทยีบเสน้ทางเดนิเรอืของเรือประมงจำานวน 10 ลำา  

ซึ่งทั้งสองระบบน้ีจะช่วยในการตรวจสอบการขนถ่ายคนประจำาเรือในทะเล ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการพัฒนา

ระบบ VMS Gen-3 (ซึ่งมีเป้าหมายว่าจะใช้งานได้ในปี 2560) ระบบนี้จะสามารถจำาพฤติกรรมของเรือประมง 

ไดโ้ดยอตัโนมตั ิเชน่ เม่ือเรือประมงลำาใดลว่งลำา้เขา้สูเ่ขตหา้มทำาการประมง จะตรวจสอบได้งา่ยขึน้ เทคโนโลย ีVMS  

ได้รบัการปรบัปรงุใหด้ขีึน้อยา่งมนียัสำาคญั และมกีารจัดฝกึอบรมเจา้หนา้ทีเ่พือ่ใหส้ามารถตรวจตราและควบคมุ 

การทำาประมงได้อย่างเหมาะสม

4.4.2.3 การออกหนังสือคนประจำาเรือ (Seabook) 

ความก้าวหน้าที่สำาคัญอีกประการหนึ่งในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวใน 

ภาคประมง คือ การออกหนังสือคนประจำาเรือให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยกรมเจ้าท่ามีหน้าท่ีออกหนังสือ 

คนประจำาเรือให้แก่แรงงานไทย และกรมประมงมีหน้าท่ีออกหนังสือคนประจำาเรือให้แก่แรงงานต่างด้าว  

ตามประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง การออกหนังสือคนประจำาเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง  

พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่   14 กันยายน 2559 หนังสือคนประจำาเรือสำาหรับแรงงานต่างด้าว  

ประกอบด้วย ข้อมูลทางชีวภาพ (biometrics) เพื่อใช้ระบุตัว ประวัติส่วนตัว ลายนิ้วมือ ภาพถ่าย ข้อมูลส่วนตัว  

และการจ้างงาน ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการตรวจและระบุตัวลูกจ้างในเรือเพื่อให้หลักประกันว่ามีความเป็นอยู่ที่ดี  

แรงงานต่างด้าวต้องมาย่ืนขอทำาหนังสือคนประจำาเรือด้วยตัวเอง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถจัดเก็บข้อมูลชีวภาพเพ่ือใช้ 

ระบุตัว (รวมถึงลายนิ้วมือและภาพถ่าย) และทำาการสัมภาษณ์รายบุคคลผ่านล่าม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ลูกเรือ

ประมงท่ีกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจ์ดัทำาขึน้รว่มกบักระทรวงแรงงาน เพือ่คดัแยกเบือ้งตน้  

(Pre-Screening) ผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ข้อมูลด้านชีวภาพเหล่านี้ 

จะจดัเกบ็ไวใ้นแฟม้ข้อมลู เพือ่ช่วยปอ้งกนัแรงงานตา่งดา้วจากการถกูแสวงหาประโยชน ์และถูกละเมดิจากเจ้าของเรอื  

ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีแรงงานต่างด้าวจำานวน 51,262 คน จากเรือ 4,687 ลำา มาย่ืนเร่ืองขอหนังสือคนประจำาเรือ
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หลังจากที่กระบวนการออกหนังสือคนประจำาเรือสำาหรับแรงงานต่างด้าวเสร็จเรียบร้อยในต้นปี 2560  

ทีมสหวิชาชีพ จะเริ่มต้นกระบวนการสัมภาษณ์ลูกเรือประมงเพื่อคัดแยกผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

และการบงัคบัใชแ้รงงาน โดยทมีสมัภาษณ์ ประกอบด้วย เจ้าหนา้ท่ี ศปมผ. ผู้ตรวจแรงงาน เจ้าหนา้ท่ีกระทรวง พม.  

และล่าม โดยจะทำาการสุ่มสัมภาษณ์เมื่อเรือประมงเข้าเทียบท่า 

นอกจากน้ี กรมเจ้าท่าจะเร่ิมต้นใช้เทคโนโลยีในการสแกนใบหน้าเพ่ือระบุตัว เพ่ือสร้างหลักประกัน 

ความเปน็อยูท่ีด่ขีองคนประจำาเรอื การสแกนใบหนา้และขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกูเรือประมงจะจดัเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล 

ซึง่สามารถเขา้ถงึไดจ้ากโทรศพัทม์อืถอื โดยหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถงึได้ผ่านทางเวบ็ไซด์ คาดวา่ฐานข้อมูลนี ้

จะพร้อมใช้งานได้ในราวกลางเดือนพฤษภาคม 2560

แผนภาพที่ 38 : การบริหารจัดการแรงงานในภาคประมงทั้งระบบ

 

การบริหารจัดการแรงงาน

ในภาคประมงทั้งระบบ
ประเทศไทยสงเสริมสิทธิแรงงานตางดาว

จาก “เรือสูฝง” ไดอยางไร

หนวยงานที่เกี่ยวของ
ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  ศปมผ( ).ประสานความรวมมือ

จากนโยบายสูปฏิบัติ

เริ่มดวยสถานะ

ถูกกฎหมาย

ติดตามอยางแข็งขัน

หนังสือคน

ประจําเรือ

บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด

ตรวจเรือออก

จากทา

ตรวจเรือในทะเล

จากทา
ตรวจเรือเทียบทา ตรวจสถาน

ประกอบการ

คณะกรรมการนโยบายแกไขปญหาการคามนุษยและ

 การทําประมงผิดกฎหมาย

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน

สัญญาจาง
สภาพการ

จางงาน

การจัดระเบียบ

แรงงานธุรกิจอาหารทะเล
(ที่ลงทะเบียน)

25 พ.ย. - 22 ส.ค. 2559

แรงงานภาคประมง
(ที่ลงทะเบียน)

2 พ.ย. - 31 พ.ค. 2559

กองทัพเรือ กระทรวงแรงงาน กรมประมง กรมเจาทา สตช. กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

สํานักงานอัยการ
สูงสุด
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4.4.3 การเพิ่มความรัดกุมในการควบคุมดูแลการเข้าเมืองตามชายแดน 

รัฐบาลไทยได้เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายบริเวณด่านชายแดน

ถาวร โดยข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2558–พฤศจิกายน 2559 สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ปฏิเสธ 

การเข้าเมืองของคนต่างด้าว รวม 5,349 ราย นอกจากน้ี ได้ระดมกำาลังกวาดล้างจับกุมคนต่างด้าวท่ีลักลอบ 

เข้าเมืองผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยระหว่างเดือนมกราคม–กันยายน 2559  

มีผลการจับกุม รวม 395,475 ราย 

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง ยังดำาเนินมาตรการป้องกันโดยการตรวจ คัดกรอง และสัมภาษณ์

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ที่กำาลังเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทย โดยมีเหตุที่ต้องสงสัยว่าอาจจะ

เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตาราง 34 แสดงให้เห็นจำานวนบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์จำาแนกตามสัญชาติ

ตาราง 34 : จำานวนคนที่ถูกสัมภาษณ์โดยสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่จุดผ่านแดน จำาแนกตามสัญชาติ

ปี เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม อื่น ๆ รวม

2558 16,481 21,010 30,351 1,294 6,521 75,594

2559 36,747 21,159 32,174 941 5,729 96,750

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยทำางานร่วมกับศูนย์เพื่อการ 

จำาแนกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อเพ่ิมความเข้มงวดของกระบวนการคัดกรองคนเข้าเมือง ตาราง 35 แสดง 

ให้เห็นจำานวนคนต่างด้าวทั้งหมด ที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 2559 จำาแนกตามสัญชาติ

ตาราง 35 : การปฏิเสธคนต่างด้าวเข้าเมืองในปี 2559

เดือน (2559)
ประเทศต้นทาง

เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม อื่นๆ รวม

มกราคม - 404 - 22 - 426

กุมภาพันธ์ - 290 - 36 - 326

มีนาคม - 286 - 50 2 338

เมษายน - 140 - 73 - 213

พฤษภาคม - 239 - 55 - 294

มิถุนายน - 244 - 8 - 252

กรกฎาคม - 275 - 5 - 280

สิงหาคม - 301 - 11 3 315

กันยายน - 299 - 2 5 306

ตุลาคม - 94 - 2 1 97

พฤศจิกายน - 46 - 5 - 51

ธันวาคม - 177 - - - 177

รวม - 2,795 - 269 11 3,075
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สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองยังเพ่ิมมาตรการป้องกันโดยการออกตรวจพ้ืนท่ีเส่ียง (55,847 ครั้ง) 

และสร้างความตระหนักให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยการเผยแพร่เอกสารและการอบรม ในปี 2559 ผลงานบางส่วน 

ของสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ การติดต้ังป้ายรณรงค์ (12,433 พ้ืนท่ี) แจ้งข่าวสารท่ีเก่ียวข้องแก่แรงงานต่างด้าว  

(36,502 คร้ัง) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือมวลชน (3,604 คร้ัง) และจัดทำาโครงการฝึกอบรม (สำาหรับ 2,025 คน) 

4.4.4 การใช้ล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษาเพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

ประเทศไทยดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการเพ่ิมจำานวนล่าม เพ่ือช่วยให้การส่ือสารกับแรงงาน

ต่างด้าว รวมทั้งการตรวจแรงงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ณ วันท่ี 15 ธันวาคม 2559 กระทรวงแรงงานดำาเนินการ

จ้างล่ามสื่อสารภาษา รวมจำานวน 42 คน ตามรายละเอียดดังนี้

•  กรมการจัดหางาน จ้างล่าม 16 คน (ภาษาเมียนมา 7 คน กัมพูชา 4 คน และอังกฤษ 5 คน)  

โดยประจำา ณ สายดว่น 1694 จำานวน 4 คน (ภาษาเมยีนมา 1 คน กมัพชูา 1 คน และองักฤษ 2 คน) และประจำา 

สำานักงานจัดหางานจังหวัดท้ัง 12 จังหวัด (หนองคาย ปทุมธานี ชลบุรี ตราด สระแก้ว เชียงใหม่ เชียงราย ตาก 

สมุทรสาคร ภูเก็ต ระนอง และสงขลา) จังหวัดละ 1 คน

•  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ้างล่าม 26 คน (ภาษาเมียนมา 18 คน กัมพูชา 4 คน 

และอังกฤษ 4 คน)

เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีประเทศไทยขาดแคลนล่ามภาษาเมียนมา ลาว และกัมพูชา ท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าท่ีรัฐในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนกับแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน  

จึงได้เสนอออกประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี เร่ืองอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวมาทำางานเป็นผู้ประสานงาน 

ด้านภาษา มีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 โดยบุคคลท่ีจะเป็นผู้ประสานงานด้านภาษา จะต้องมีความเข้าใจ 

ภาษาไทยเป็นอยา่งด ีและผา่นหลกัสตูรการอบรมภาษาไทยเกีย่วกับกฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวขอ้ง และการคัดแยก 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ในปีงบประมาณ 2560 มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างผู้ประสานงานด้านการสื่อสาร  

เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีประจำาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก  (PIPO) 32 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 คน รวม 64 คน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จ้างผู้ประสานงานด้านการสื่อสารแล้วจำานวน 30 คน 

ระหว่างเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน กำาหนดให้มีการจัดอบรมล่ามและผู้ประสานงานด้านการส่ือสารจำานวน 2 รุ่น รวม 80 คน เพ่ือเพิ่มทักษะ

ในการสื่อสารภาษาและความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

4.5 การขจัดช่องว่างของกฎหมายแรงงานและให้แรงงานต่างด้าวได้รับ

การช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรฐานสากล

4.5.1 พระราชกำาหนดการนำาคนต่างด้าวเข้ามาทำางานกับนายจ้างภายในประเทศ พ.ศ. 2559 

1) ความเป็นมา กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้เสนอพระราชกำาหนดการนำาคน 

ต่างด้าวเข้ามาทำางานกับนายจ้างภายในประเทศ พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 โดยมี

กฎหมายย่อยอีก 13 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 
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2) การขจัดช่องว่าง พระราชกำาหนดฉบับนี้กำาหนดมาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจ

นำาคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้างในประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาการลักลอบนำาคนต่างด้าวหรือหลอกลวงคนต่างด้าว 

มาทำางานกับนายจ้างในประเทศ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอาจทำาให้เกิดการลุกลามของปัญหาไปสู่การกระทำา 

อันเป็นการค้ามนุษย์ 

การควบคุมกระบวนการจัดหาแรงงานต่างด้าว

•  พระราชกำาหนดฯ ควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทจัดหางานที่ไม่ได้จดทะเบียนและเครือข่าย 

จดัหางานท่ีไมเ่ป็นทางการ โดยกำาหนดใหมี้ชอ่งทางในการนำาแรงงานตา่งดา้วเขา้มาทำางานในประเทศไทย 2 ชอ่งทาง  

คือ 1) ผ่านบริษัทจัดหางาน และ 2) ผ่านนายจ้าง

•  บริษัทจัดหางานและนายจ้าง จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานก่อน จึงจะ 

สามารถนำาเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย ดังน้ี 1) บริษัทจัดหางานจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน  

2) นายจ้างจะต้องได้รับอนุญาต โดยกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้กรมการจัดหางานสามารถควบคุมดูแล

กระบวนการจัดหางานสำาหรับแรงงานต่างด้าว และควบคุมบริษัทจัดหางานและนายจ้างในการนำาแรงงานต่างด้าว

เพื่อเข้ามาทำางานในประเทศไทย

เพิ่มบทกำาหนดโทษ ในกรณีที่มีการนำาเข้าแรงงานผิดกฎหมาย 

•  พระราชกำาหนดนี้เพิ่มอำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการนำาคนต่างด้าวมาทำางาน 

เพื่อปราบปรามบริษัทจัดหางานที่นำาคนต่างด้าวมาทำางานในประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

•  หากมีการฝ่าฝืนพระราชกำาหนดนี้ โดยประกอบธุรกิจการนำาคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้าง 

ในประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีอัตราโทษจำาคุกต้ังแต่ 1–3 ปี หรือปรับต้ังแต่ 20,000–60,000 บาท หรือทั้งจำา

ทั้งปรับ

•  กรณีหลอกลวงผู้อ่ืนว่าสามารถนำาคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้างในประเทศ และโดยการ

หลอกลวงนั้น ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง มีอัตราโทษจำาคุกต้ังแต่ 3–10 ปี 

หรือปรับตั้งแต่ 60,000–200,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

•  กรณีกระทำาโดยร่วมกันต้ังแต่ 3 คนข้ึนไป หรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม ระวางโทษ 

หนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้กึ่งหนึ่ง หรืออาจถูกจำาคุกได้สูงถึง 15 ปี หรือปรับ 300,000 บาท 

กำาหนดระเบียบการจัดหางานเพื่อป้องกันการใช้แรงงานขัดหนี้  

•  พระราชกำาหนดฯ ฉบับนี้ ช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างด้าวลงอย่างมีนัยสำาคัญ  

โดยกำาหนดใหน้ายจา้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ทัง้หมด รวมถงึคา่ธรรมเนยีมในการขอใบอนญุาต 

ทำางาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร

•  พระราชกำาหนดฯ ห้ามไม่ให้บริษัทจัดหางานและนายจ้างท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เรียกร้อง 

ขอค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากแรงงานต่างด้าว หากบริษัทจัดหางานและนายจ้างไม่ปฏิบัติตามพระราชกำาหนด 

จะต้องได้รับโทษจำาคุก 1 ปี และปรับเป็นเงินจำานวน 5 เท่า ของจำานวนเงินที่เรียกจากลูกจ้าง
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ปรับปรุงสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของแรงงาน 

•  บริษัทจัดหางานท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ไม่สามารถละทิ้งแรงงานต่างด้าวให้พ้นจาก 

ความรบัผดิชอบทนัทเีมือ่แรงงานเหลา่นีเ้ริม่ต้นทำางานในราชอาณาจักรไทย ในกรณทีีสั่ญญาการจ้างงาน หรอืสภาพ 

การทำางานไม่ตรงกับท่ีได้ตกลงกันไว้ หรือการจ้างงานยุติลงก่อนที่สัญญาการจ้างงานจะสิ้นสุด บริษัทจัดหางาน 

ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจะต้องหางานที่เหมาะสมเป็นการทดแทนให้กับแรงงาน

•  บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย จะต้องวางหลักประกันเป็นเงินไม่น้อยกว่า  

5 ล้านบาท เพื่อประกันความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำาหนดนี้ นายจ้างที่ได้รับอนุญาต 

ตามกฎหมายให้นำาคนต่างด้าวเข้ามาทำางานในประเทศด้วยตนเอง ต้องวางหลักประกันการนำาคนต่างด้าวเข้ามา

ทำางาน เพื่อประกันความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำาหนดน้ี โดยวงเงินประกันขึ้นอยู่กับจำานวน

แรงงานต่างด้าว แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อนายจ้างหนึ่งราย เงินประกันเหล่านี้จะนำาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ 

ส่งกลับแรงงานต่างด้าวที่มีความประสงค์จะกลับภูมิลำาเนา

ตาราง 36 : บริษัทจัดหางานและนายจ้างที่มีใบอนุญาตนำาคนต่างด้าวเข้ามาทำางานในประเทศ 

ตามพระราชกำาหนดการนำาคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559  

(21 พฤศจิกายน–27 ธันวาคม 2559)

จำานวนผู้รับอนุญาต 

(ราย)

จำานวนนายจ้าง

ที่ใช้บริการ

จำานวนคนต่างด้าว (คน)

กัมพูชา ลาว เมียนมา

7 บริษัท* 164 408 152 129

* 7 บริษัท เก็บหลักประกัน บริษัทละ 5 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 35 ล้านบาท 

จำานวนนายจ้างที่มีใบอนุญาตนำาเข้า 

แรงงานต่างด้าว

จำานวนคนต่างด้าว (คน)

กัมพูชา ลาว เมียนมา

866 6,860 750 1,114

โปรดดูรายละเอียดของพระราชกำาหนดฯ ในแผนภาพที่ 39
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แผนภาพที่ 39 : พระราชกำาหนดการนำาคนต่างด้าวเข้ามาทำางานกับนายจ้างภายในประเทศ พ.ศ. 2559

ขาดบทลงโทษ

ที่ชัดเจน

ในการจัดหางาน

ที่ผิดกฎหมาย

เพิ่มบทกําหนดโทษ ในกรณีที่มีการนําเขาแรงงานผิดกฎหมาย 2.
 พรก. เพิ่มอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศ     
ตัวอยางการลงโทษ  

สูงสุด และ/หรือ สูงสุด

3 60,000  

ป บาท
บริษัทจัดหางาน

ไมมีใบอนุญาต

บริษัทจัดหางาน

ไมมีใบอนุญาต

นายหนาเถื่อน

นายหนาเถื่อน

นําเขาแรงงาน

ผิดกฎหมายและรับเงิน

จากนายหนาเถื่อน 3 ราย

หลอกลวง+นําเขา

แรงงานผิดกฎหมาย

และรับเงิน

10

ป
200,000

บาท

15

ป

300,000

บาท

กระบวนจัดหางาน

ไมเปนทางการ

การควบคุมกระบวนการจัดหาแรงงานตางดาว      

พรก. ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดหางานที่ไมไดจดทะเบียน

และเครือขายจัดหางานที่ไมเปนทางการ โดยกําหนดใหมีชองทางในการ

นําแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย 2 ชองทาง

1.

ทะเบียน

วางเงินประกัน

 ไมนอยกวา 5 ลานบาท/บริษัทบริษัทจัดหางาน

ใบอนุญาต

นายจางที่ตองการ

นําเขาแรงงานตางดาว

วางเงินประกันตามจํานวนคนงาน

แตไมเกิน 1 แสนบาทตอนายจาง

 กรมการจัดหางานสามารถตรวจสอบวิธีการจัดหางาน จํานวนบริษัทจัดหางานที่ไดรับอนุญาต

นายจางที่มีใบอนุญาต และจํานวนแรงงานตางดาวที่เขามาในประเทศไทย

พระราชกําหนดการนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจาง
ภายในประเทศ พ.ศ. 2559

การแกปญหาคามนุษยและเพิ่มความคุมครองแรงงานตางดาว4
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แผนภาพที่ 39 : พระราชกำาหนดการนำาคนต่างด้าวเข้ามาทำางานกับนายจ้างภายในประเทศ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

บริษัทจัดหางานที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ไมสามารถละทิ้งแรงงานตางดาวใหพนจากความรับผิดชอบ

เมื่อแรงงานเริ่มตนทํางานประเทศไทย หากสัญญาการจางงานหรือสภาพการทํางานไมตรงกับที่ไดตกลงกันไว

หรือการจางงานยุติลงกอนที่สัญญาการจางงานจะสิ้นสุด บริษัทจัดหางานตองหางานที่เหมาะสม

เปนการทดแทนใหกับแรงงาน

แรงงานตางดาว

ตองจายคาธรรมเนียม

 หามไมใหบริษัทจัดหางานและนายจางที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย

เรียกรองขอคาธรรมเนียมเพิ่มเติมจากแรงงานตางดาว

บริษัทจัดหา

ที่ไดรับอนุญาต

นายจาง

ที่ไดรับอนุญาต

กําหนดระเบียบการจัดหางานเพื่อปองกันการใชแรงงานขัดหนี้

คาธรรมเนียมการจัดหางาน ตองจายโดยนายจาง ไมใชโดยแรงงานตางดาว

บริษัทจัดหางานและนายจางที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย จะตองวางเงินประกัน

ตองวางหลักประกันเพื่อใชเปนคาใชจายในการจัดสงแรงงานตางดาวกลับภูมิลําเนา

แรงงานตางดาว

ถูกบริษัทจัดหางาน

ทอดทิ้ง

เพิ่มบทกําหนดโทษ ในกรณีที่มีการนําเขาแรงงานผิดกฎหมาย 

3.

พระราชกําหนดการนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจาง
ภายในประเทศ พ.ศ. 2559

การแกปญหาคามนุษยและเพิ่มความคุมครองแรงงานตางดาว4

สูงสุด

1 ป
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4.5.2 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

สถานะปัจจุบัน : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติม  

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  

17 พฤศจิกายน 2559 และอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

การขจัดช่องว่าง : เนื้อหาสำาคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ คือ การเพิ่มอัตราโทษ 

กรณีความผิดที่กระทำาต่อแรงงานเด็ก ตัวอย่างเช่น 1) เพิ่มอัตราโทษ ในกรณีที่นายจ้างจ้างเด็กอายุตำ่ากว่า 15 ปี  

ทำางาน 2) เพิ่มอัตราโทษในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตำ่ากว่า 18 ปี ทำางานที่อาจเป็นอันตราย  

หรือให้ทำางานในสถานท่ีต้องห้าม โดยต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000–800,000 บาท  

ต่อลูกจ้างหนึ่งคนหรือทั้งจำาทั้งปรับ และหากลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย  

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่น้อยกว่า 800,000–2,000,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

4.5.3 การเข้าสู่มาตรฐานสากล

4.5.3.1 มาตรฐานแรงงานไทย 

มาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001–2010 หรือความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย  

มมีาตัง้แตปี่ 2546 โดยมข้ีอกำาหนดสอดคลอ้งกบัความรับผดิชอบทางสงัคมของธุรกจิ รวมทัง้ความรบัผดิชอบตอ่สังคม 

ด้านแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ แนวทางของการใช้มาตรฐานแรงงานไทย 

มกีารบรูณาการ ISO 9001 SA 8000 อนุสญัญา ILO ท่ีเก่ียวข้อง22 กฎหมายแรงงานไทยทีเ่ก่ียวกับการคุ้มครอง 

แรงงาน ความปลอดภัยในการทำางาน สุขภาพและส่ิงแวดล้อม และสวัสดิการแรงงาน ฯลฯ ในเดือนธันวาคม 

2559 มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยแล้วจำานวน 1,892 แห่ง 

4.5.3.2 แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ส่งเสริมและสนับสนุน 

ใหส้ถานประกอบกิจการในอตุสาหกรรมประมงทะเลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง ฟารม์เลีย้งกุง้ และอตุสาหกรรมสตัว์ปีก  

นำาแนวปฏิบัตกิารใชแ้รงงานทีด่ ี(Good labour Practice : GLP) ไปใชเ้ปน็แนวทางเบือ้งตน้ ในการปรบัปรงุสภาพ 

การจ้างและสภาพการทำางาน กระทรวงแรงงานและองค์การแรงงานระหว่างประเทศทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี 

โดยปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการใช้หลักการหรือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจำานวน 

499 แห่ง แบ่งเป็น 1) สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง และฟาร์ม

เลี้ยงกุ้งจำานวน 157 แห่ง 2) สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกจำานวน 342 แห่ง

22 อนุสัญญา ILO รวมถึงอนุสัญญาฉบับที่ 29, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 155, 164, 177, และ 182 และรวมถึงข้อเสนอแนะ  

ฉบบัที ่146 และ 164 ปฏญิญาไตรภาค ีILO วา่ดว้ยสถานประกอบการขา้มชาตแิละนโยบายสงัคม 2000 ปฏญิญา ILO เรือ่งความยตุธิรรม 

ทางสังคมสำาหรับการโลกาภิวัตน์ท่ีเป็นธรรม 2008 และ ILO Code of Practice on HIV/AIDS and the world of work 2001 นอกจากน้ี  

ยังมีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1948 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 1979  

และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 1989 
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ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 มีสถานประกอบกิจการที่แสดงความตั้งใจ จะนำาหลักการ 

แนวปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่ไีปใชใ้นสถานประกอบกจิการฟารม์ อตุสาหกรรมสตัวป์ีกและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งจำานวน  

3,617 แห่ง ซึ่งแสดงให้้เห็นว่า สถานประกอบการเหล่านี้ เข้าใจความสำาคัญของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและมี

ความตั้งใจที่จะปรับปรุงมาตรฐานแรงงานให้ดีขึ้น

4.5.4 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำารายงานวิเคราะห์ช่องว่างในการรับรอง

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนไตรภาคี 

และองคก์รภาคประชาสงัคม ซึง่รายงานวเิคราะหช์อ่งว่างดังกลา่ว ได้นำาสง่ใหก้บั ILO ประจำาประเทศไทย เพือ่สง่มอบ 

ตอ่ไปยงัสำานกังานใหญใ่นกรงุเจนีวา จากนัน้จะได้รว่มกนัจดัประชมุไตรภาค ีกอ่นยกรา่งกฎหมายเสนอคณะรฐัมนตร ี 

และเข้าสู่กระบวนการรับรองอนุสัญญาฯ กับพิธีสาร ทั้ง 2 ฉบับ ภายในปี 2560 

กระทรวงแรงงานและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ยังร่วมกันจัดทำาการวิเคราะห์ช่องว่าง 

ของกฎหมายและมาตรการท่ีเก่ียวข้องในการรับรองพิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 29 (พิธีสารปี 2557  

ภายใต้อนสุญัญาเรือ่งแรงงานบังคบั ปี 1930) ซึง่แลว้เสรจ็ในเดอืนพฤศจกิายน 2559 กระทรวงแรงงานจะจัดประชมุ 

ในต้นปี 2560 เพื่อรับรองรายงานและดำาเนินการในขั้นต่อไป

ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างพิจารณารับรองอนุสัญญาของ ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการรวมตัว 

และร่วมเจรจาต่อรอง รวมทั้งได้ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของไทยที่สำาคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ

แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการพิจารณารับรองอนุสัญญาฉบับดังกล่าว เมื่อดำาเนินการแก้ไขกฎหมายเรียบร้อย กระทรวงแรงงาน 

จะจัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ  

องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หลังจากนั้นจะเข้าสู่ข้ันตอนการพิจารณาของ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อรับรองอนุสัญญาฉบับดังกล่าวต่อไป

4.6 การวางกลไกเพื่อคุ้มครองกลุ่มเสี่ยงอื่น นอกเหนือจากแรงงานต่างด้าว  

จากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้ดียิ่งขึ้น 

4.6.1 การควบคุมดูแลระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำางานต่างประเทศ

4.6.1.1 การส่งเสริมการไปทำางานต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง 

เพ่ือช่วยเหลือแรงงานไทยท่ีต้องการไปทำางานต่างประเทศ กระทรวงแรงงานได้ดำาเนินการ 

ส่งเสริมให้มีการจัดส่งแรงงานไปทำางานต่างประเทศ โดยรัฐต่อรัฐ หรือกระบวนการเพื่อป้องกันไม่ให้แรงงาน 

ถูกแสวงประโยชน์ โดยในระหว่างเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2559 มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำางานต่างประเทศ

โดยรัฐจัดส่งจำานวน 11,891 คน สามารถประหยัดเงินได้จำานวน 2,279,783,444 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตาราง 37 : จำานวนแรงงานไทยที่ไปทำางานต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง

ประเทศที่ส่งไปทำางาน
จำานวน 

(คน)

ค่าใช้จ่าย  

จัดส่งโดยรัฐ / 

คน (บาท)

ถ้าส่งโดยเอกชน

จะต้องจ่าย / คน 

(บาท)

ประหยัดเงิน 

ได้คนละ 

(บาท)

ลดค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท)

1 อิสราเอล 5,801 79,328 300,000 220,672 1,280,118,272

2 สาธารณรัฐเกาหลี 5,737 20,244 180,000 159,756 916,520,172

3 ญี่ปุ่น 256 15,000 300,000 285,000 72,960,000

4 ไต้หวัน 97 15,000 120,000 105,000 10,185,000

รวม 11,891 2,279,783,444

4.6.1.2 การดำาเนินคดีบริษัทจัดหางาน และสาย/นายหน้าเถื่อน

รัฐบาลยังคงตรวจสอบ ควบคุม บริษัทจัดหางานอย่างเข้มข้น เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิด 

การกระทำาผดิของผูร้บัอนญุาตจัดหางาน และลงโทษนายหนา้จดัหางานทีก่ระทำาผดิกฎหมาย ตรวจตราการลกัลอบ 

จัดหางานของสายนายหน้าเถื่อน เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้แรงงานต่างด้าวต้องประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูง 

เกินความจริงและอาจเข้าข่ายแรงงานขัดหน้ี โดยในตาราง 38–39 แสดงให้เห็นผลการดำาเนินงานดังกล่าว ดังต่อไปน้ี

ตาราง 38 : จำานวนบริษัทจัดหางานที่ถูกลงโทษตามกฎหมาย เปรียบเทียบระหว่างปี 2558–2559

รายการ การลงโทษ ปี พ.ศ. 2558 การลงโทษ ปี พ.ศ. 2559

พักใช้ใบอนุญาต 3 บริษัท 

(พักใช้ใบอนุญาต 30 วัน 2 บริษัท  

และ 60 วัน 1 บริษัท)

3 บริษัท 

(พักใช้ใบอนุญาต 60 วัน)

เพิกถอนใบอนุญาต -  - 

ดำาเนินคดีอาญา 7  บริษัท 6 บริษัท (6 คดี)*

* ในจำานวน 6 คดี 6 บริษัทนี้ อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน 3 บริษัท อยู่ระหว่างประสานการดำาเนิน

คดีต่อไปจำานวน 2 บริษัท เปรียบเทียบปรับจำานวน 1 บริษัท สำาหรับคดีที่ชั้นพนักงานสอบสวน 3 บริษัท มีการ 

หักเงินประกันที่บริษัทได้วางไว้กับกระทรวงแรงงานคืนให้แก่ลูกจ้างแล้ว
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ตาราง 39 : การดำาเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อน เปรียบเทียบระหว่างปี 2558–2559

ปี

ผู้เสียหาย 

(คน)

จำานวนสาย/นายหน้าเถื่อน 

ที่ถูกดำาเนินคดี (คน)

จำานวนคดี (คดี)

รวม ช้ัน

พนักงาน

สอบสวน

ชั้น

อัยการ

ชั้นศาล คดีถึง 

ที่สุด

รวม ชั้น

พนักงาน

สอบสวน

ชั้น

อัยการ

ชั้นศาล คดีถึง 

ที่สุด

รวม ชั้น

พนักงาน

สอบสวน

ชั้น

อัยการ

ชั้นศาล คดีถึง 

ที่สุด

2558 287 101 134 7 45 68 34 28 3 3 73 36 28 3 6

2559 187 153 24 6 4 108 86 16 4 2 91 79 8 2 2

4.6.1.3 การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ไปทำางานต่างประเทศ

กระทรวงแรงงานได้จัดต้ังศูนย์ประสานบริการการไปทำางานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค  

จำานวน 10 ศูนย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ไปทำางานต่างประเทศ ศูนย์ประสานบริการการไปทำางาน 

ต่างประเทศในส่วนภูมิภาคนี้  เป็นศูนย์รวมของการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและบูรณาการ ณ จุดเดียวกัน อาทิ 

ธนาคาร บริการสุขภาพ และบริษัทจัดหางาน ซ่ึงคนหางานสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยตนเอง จนจบกระบวนการ 

เมื่อไปทำางานต่างประเทศ บริการแบบครบวงจรของศูนย์จึงช่วยป้องกันการค้ามนุษย์ โดยขจัดความจำาเป็น

ท่ีต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากนายหน้าของแรงงานไทย โดยตั้งแต่มกราคม–พฤศจิกายน 2559 มีคนหางาน 

มาใช้บริการจำานวน 38,684 คน และได้เดินทางไปทำางานต่างประเทศแล้วจำานวน 20,902 คน 

กระทรวงแรงงานยังได้จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปทำางาน 

ต่างประเทศ โดยใน ปี 2559 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์มีดังต่อไปนี้ 

◊  โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำางานต่างประเทศ 

สามารถสร้างเครือข่ายได้จำานวน 66,452 คน

◊  โครงการเคาะประตูบ้านเพ่ือป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำางานต่างประเทศ มีผู้รับทราบ

ข้อมูลจำานวน 8,670 คน

◊  โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์

ด้านแรงงาน ในการไปทำางานต่างประเทศ เพื่อให้คนหางานได้รู้กลวิธีการหลอกลวงของ

สาย/นายหน้าจัดหางานเถ่ือน วิธีการป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกหลอก เข้าใจขั้นตอนการจ่ายเงิน 

ค่าบริการและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายกำาหนด ฯลฯ ฝึกอบรมให้คนหางานในภาคกลาง เหนือ 

และอีสานจำานวน 2,640 คน

◊  โครงการฝึกอบรมคนหางานที่ทำาสัญญาจ้างและอยู่ระหว่างรอเดินทางไปสาธารณรัฐ

เกาหลี มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน 369 คน

◊  โครงการจัดฝึกอบรมให้คนหางานท่ีจะเดินทางไปทำางานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล

จำานวน 705 คน
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◊  เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์จำานวน 19 คร้ัง ส่ือส่ิงพิมพ์และวารสาร 80 ครั้ง สื่อวิทยุ 6 ครั้ง 

สื่อโทรทัศน์ 30 ครั้ง สื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย 49 ครั้ง

4.6.2 การขจัดปัญหาแรงงานเด็ก

4.6.2.1 นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558–2563

รัฐบาลไทยให้ความสำาคัญกับมาตรการป้องกันและหาทางแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก 

ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย โดยนโยบายและแผนระดบัชาตเิพ่ือขจดัการใชแ้รงงานเดก็ในรูปแบบทีเ่ลวรา้ย ฉบับท่ี 2 ประจำาปี  

พ.ศ. 2558–2563 ไดก้ำาหนดแนวทางในการขจดัการใชแ้รงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวรา้ยอยา่งมปีระสทิธภิาพและไดผ้ล  

โดยประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นภายในปี 2563

4.6.2.2 การสำารวจการทำางานของเด็ก

กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกับสำานักงานสถิติแห่งชาติ ดำาเนินการสำารวจการทำางาน

ของเด็กในประเทศไทยในปี 2558 โดยดำาเนินการเก็บข้อมูลในเดือนธันวาคม 2558 ซ่ึงผลการสำารวจ พบว่า 

ประเทศไทยมีเด็ก อายุ 5–17 ปี จำานวน 10.88 ล้านคน ส่วนใหญ่เรียนหนังสือ ร้อยละ 66.2 (7,199,915 คน) 

เป็นเด็กทำางาน ร้อยละ 6.4 (692,819 คน) เข้าข่ายแรงงานเด็กร้อยละ 2.9 (312, 675 คน) 

เพื่อให้ เห็นภาพของประชากรเด็กที่ทำ างานชัดเจนยิ่ ง ข้ึน กระทรวงแรงงาน 

อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และสำานักงานสถิติแห่งชาติ  

จัดทำาแผนการดำาเนินโครงการสำารวจข้อมูลการทำางานของเด็ก ในประเทศไทย ประจำาปี พ.ศ. 2560  

โดยกำาหนดระยะเวลาดำาเนินโครงการ 21 เดือน

4.6.2.3 กฎกระทรวงกำาหนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งอายุตำ่ากว่า 18 ปี ทำางาน 

พ.ศ. 2559 

เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2559 กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกำาหนดสถานท่ีท่ีห้าม 

นายจ้างให้ลูกจ้างซ่ึงอายุตำา่กว่า 18 ปี ทำางาน พ.ศ. 2559 โดยเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมสถานท่ีท่ีห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่ง

อายุตำ่ากว่าสิบแปดปีทำางาน โดยไม่ให้ทำางานในสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์นำ้า ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 

และสถานประกอบกจิการทีป่ระกอบกจิการเกีย่วกบัการแปรรปูสตัวน์ำา้ ตามพระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. 2558  

โดยผลการดำาเนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าว แสดงให้เห็นในตาราง 40 ดังนี้

ตาราง 40 : ผลการดำาเนินการตามกฎกระทรวงที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งอายุตำ่ากว่า 18 ปี ทำางาน

ปี
สปก. 

ผ่านการตรวจ
ลูกจ้าง

พบการกระทำา 

ความผิด
ออกคำาสั่ง ดำาเนินคดี

เปรียบเทียบปรับ 

(บาท)

2558 150 43,676 46 38 6 64,000

2559 417 109,433 59 49 10 -



158

รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษยข์องประเทศไทย ประจำาปี 2559

4.6.2.4 การดำาเนินคดีการใช้แรงงานเด็ก

ในระหว่างปี 2559 กระทรวงแรงงานมีการดำาเนินมาตรการเพื่อแก้ปัญหาการใช้ 

แรงงานเด็ก โดยตรวจพบการใช้แรงงานเด็ก 51 กรณี (ในจำานวนน้ีเป็นการใช้แรงงานเด็กอายุตำา่กว่า 15 ปี 23 กรณี  

และเป็นการใช้แรงงานเด็กอายุระหว่าง 15–18 ปี 28 กรณี

จากจำานวนการใช้แรงงานเด็กทั้งหมด มี 13 กรณี ที่ถูกดำาเนินคดี และเสียค่าปรับ 

รวม 582,000 บาท อยู่ในการดำาเนินการของเจ้าหน้าที่รับเร่ือง 36 กรณี และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาน 

หลักฐาน 2 กรณี

4.6.3 มาตรการป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก

4.6.3.1 แผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ด้านสตรีและเด็ก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดทำาแผนปฏิบัติการ

และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก 11 ด้าน ดังรายละเอียด 

ในแผนภาพที่ 40

และเพ่ือให้การดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวง พม.  

จึงได้จัดต้ังศูนย์อำานวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการประชุม

คณะอนุกรรมการด้านกิจการสตรี และเพ่ือหารือเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามมาตรการเพ่ือแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ 

ด้านสตรีและเด็ก ผลของการประชุมจะรายงานต่อนายกรัฐมนตรี กระทรวง พม. ยังได้จัดโครงการอบรม 

เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งทำางานด้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งการจัด

สัมมนาสำาหรับสื่อมวลชนเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นเหล่านี้

นอกจากนี้ กระทรวง พม. ได้จัดทำาป้ายประชาสัมพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์

ไม่ให้นักท่องเที่ยวซื้อบริการทางเพศจากเด็ก โดยได้ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวที่ท่าอากาศยานนานาชาติ 

ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง ซ่ึงถือเป็นจุดแรกที่นักท่องเท่ียวเดินทางมาถึง รวมถึงการติดตั้งป้าย

รณรงค์ประชาสัมพันธ์บริเวณสนามบินในพื้นที่ต่างจังหวัดซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญจำานวน 7 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา (หาดใหญ่) เพ่ือประชาสัมพันธ์และ

รณรงค์ไม่ให้นักท่องเที่ยวซื้อบริการทางเพศจากเด็ก 

นอกจากน้ี ในปี 2559 ได้มีการจัดสัมมนา “เสริมสร้างความตระหนักปัญหาการค้ามนุษย์”  

ให้แก่เครือข่ายการท่องเที่ยวจำานวน 200 คน 

กระทรวงมหาดไทยเพิ่มความพยายามในการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กจากการถูกกระทำา

ความรุนแรง โดยออกตรวจในคาราโอเกะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการทางธุรกิจที่จำาหน่ายแอลกอฮอล์ 

เน่ืองจากสถานที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในปี 2559 กระทรวงมหาดไทยได้ทำาการ

จับกุมและดำาเนินคดีทั้งหมด 250 คดี และปิดสถานบริการซึ่งละเมิดกฎหมาย 270 แห่ง
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แผนภาพที่ 40 : แผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วน 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก

การคามนุษยดานสตรีและเด็ก

มาตรการที่ 1
บานพักและสถานคุมครอง

ที่คุมครองหญิงและเด็ก

• ศูนยเพื่อการคุมครองผูหญิงและเด็ก

  ที่ตกเปนเหยื่อคามนุษยใน 77 จังหวัด 

• นำรองการจัดตั้งศูนย 

  Child Advocacy Center : ACT

  นำรองที่ในเชียงใหม

มาตรการที่ 2
เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการคัดแยก

ผูเสียหายจาก

การคามนุษย

มาตรการที่ 3 

เพิ่มจำนวนลาม

มาตรการที่ 4 

เพิ่มจำนวนพนักงาน

สอบสวนหญิง

มาตรการที่ 5 

ทบทวน MOU และ

กระชับความสัมพันธ

กับประเทศเพื่อนบาน

มาตรการที่ 7
จัดระเบียบสถานบริการ

และพื้นที่เสี่ยงตอการคามนุษย

มาตรการที่ 6 

สกัดกั้นการคามนุษย

ขามชาติ

227
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มาตรการที่ 8
สงเสริม

การทองเที่ยว

ที่ปลอดจากการ

บริการทางเพศ 

มาตรการที่ 9
ขจัดสิ่งยั่วยุใหเกิด

การคามนุษย

(สื่อลามก)

มาตรการที่ 10
พัฒนาสถานที่รองรับ

ผูเสียหายจาก

การคามนุษย

ใหไดมาตรฐาน

มาตรการที่ 11 

พัฒนาคุณภาพบุคลากรที่ดูแล

ผูเสียหายจากการคามนุษย

ใหไดมาตรฐาน

4.6.3.2 ศูนย์ Child Advocacy Center : ACT 

การคุ้มครองเด็กจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นภารกิจท่ีสำาคัญสำาหรับ

รัฐบาล ในปี 2558 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในระดับสากล ได้แก่ FBI HSI  

และ NCA รว่มกบัองคก์รพฒันาเอกชน เชน่ HUG Project มลูนธิพัิฒนาการคุม้ครองเด็ก มลูนธิเิพือ่ความเขา้ใจเดก็  

และ Freedom Story จดัตัง้ศนูย ์Child Advocacy Center (ACT) ขึน้ในจงัหวดัเชยีงใหม ่เมือ่ป ี2558 เปน็ศนูยแ์รก  

โดยมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์ ACT อีก 2 แห่ง ในพัทยาและภูเก็ต
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วัตถุประสงค์ของศูนย์ ACT คือ เพื่อคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์  

โดยให้ความสำาคัญเป็นพิเศษในด้านการช่วยเหลือ สอบสวน เพ่ือส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย และใช้แนวทาง  

“ตำารวจชุมชน” (Community Policing) เพื่อแก้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก

แผนงานด้านการป้องกันที่สำาคัญของศูนย์ ACT มีดังต่อไปนี้

◊  โครงการฝึกอบรมเร่ืองการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก 9 คร้ัง กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก 

267 คน 

◊  โครงการฝึกอบรมเรื่องการค้ามนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายคุ้มครองเด็กและ

การบังคับใช้กฏหมาย 5 ครั้ง สำาหรับผู้ใหญ่ 51 คน

◊  โครงการ “Molding Stars”  ซ่ึงเป็นโครงการสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชา

อ่ืน ๆ แก่เด็กนักเรียน 37 คน 2 วันต่อสัปดาห์ 

ศูนย์ ACT ยังได้ให้การสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในกรณีการค้ามนุษย์ ดังตัวอย่าง 

ต่อไปนี้ : 

◊  สืบข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น 34 กรณี โดยมี 12 กรณี ท่ีนำาไปสู่การจับกุมหรือออกหมายค้น 

◊  ช่วยเหลือและคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 19 ราย

◊  ให้ความช่วยเหลือ 5 กรณี ซึ่งจบลงด้วยการพิพากษาลงโทษ

◊  พัฒนาแผนงานบำาบัดฟื้นฟู ซึ่งรวมถึงการให้คำาปรึกษาแก่เด็ก

◊  ช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีล่วงละเมิดทางเพศในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

2 ราย ส่งผลให้ผู้ต้องหาต้องโทษจำาคุก 10 ปี

◊  ช่วยเหลือ DSI และ TICAC ในการสืบค้นข้อเท็จจริง ค้นคว้าวิจัย และให้ความ 

ช่วยเหลือในด้านการสัมภาษณ์ จนนำาไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่มี 

สื่อลามกเด็กไว้ในครอบครอง 

◊  ทำางานร่วมกับผู้เสียหาย ซ่ึงนำาไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาที่ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก 

และระบุตัวผู้เสียหายได้ 5 ราย

◊  ศูนย์ ACT เชียงใหม่จัดการอบรมให้กับบุคลากรศูนย์ ACT พัทยาและภูเก็ต

4.6.3.3 การจัดการอุปสงค์ของการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก 

1) มาตรการและความก้าวหน้าในการดำาเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา และตำารวจท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำาเนินมาตรการเพื่อขจัดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ 

ต่อเด็ก ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อค้าประเวณี  

โดยมีการจัดอบรมหลายครั้งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองการค้ามนุษย์  

โดยในปี 2559 ได้ดำาเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
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•  โครงการอบรม 6 ครั้ง ในเชียงใหม่ อุบลราชธานี ภูเก็ต ตาก กรุงเทพฯ และชลบุรี 

โดยมีผู้เข้าร่วม 417 คน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา นายจ้าง เยาวชน และภาคธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งเจ้าหน้าที่

ภาครัฐและนักวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก  

และสร้างความตระหนักเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงเสริมสร้าง 

ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

•  การสร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น “โครงการตำารวจชุมชน” และ

โครงการอาสาสมัครช่วยตำารวจท่องเที่ยวในการเฝ้าระวังและป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว

•  การประกาศเจตนารมณ์สาธารณะว่าจะต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก 

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

•  เสริมสร้างความตระหนักเรื่องการค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณี แก่นายจ้างใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและสาธารณชนทั่วไปในพื้นที่การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจะต้องเผยแพร่ข้อมูล 

ดังกล่าวให้แก่นักท่องเที่ยวและลูกจ้าง ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ 

2) การเฝ้าระวังผู้ต้องสงสัยว่าเคยกระทำาความผิดคดีล่วงละเมิดเด็ก 

รัฐบาลยังเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ท่ีต้องสงสัย 

เดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสงสัยว่าเคยทำาความผิดฐานล่วงละเมิดเด็ก โดยตาราง 41 แสดง

ให้เห็นถึงความพยายามในการรับมือกับคนกลุ่มนี้

ตาราง 41 : จำานวนผู้ที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร

ปี
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ให้พำานักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
ขึ้นบัญชีดำา

2558 64 41

2559 6 82

4.6.3.4 การขจัดสื่อลามกอนาจารเด็ก 

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามและขจัดสื่อลามกอนาจารเด็ก 

หลายฉบับ ฉบับแรก คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 ซึ่งระบุว่า ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก 

เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน  

100,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และถ้าผู้กระทำาความผิดนี้ส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษ 

จำาคุกไม่เกิน 7 หรือปรับ ไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 ระบุว่า ผู้ใด (1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า  

หรือโดยการค้าเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำา ผลิต มีไว้ นำาเข้าหรือยังให้นำาเข้าใน 

ราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือทำาให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ  

ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก (2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก  

จา่ยแจกหรอืแสดงอวดแกป่ระชาชน หรอืใหเ้ชา่สือ่ลามกอนาจารเดก็ (3) เพือ่จะชว่ยการทำาใหแ้พรห่ลาย หรอืการคา้ 

สื่อลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระทำาการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้  

หรอืโฆษณาหรอืไขขา่ววา่สือ่ลามกอนาจารเด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบคุคลใด หรือโดยวิธใีด ต้องระวางโทษจำาคกุ 

ตั้งแต่ 3–10 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000–200,000 บาท 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอีกฉบับหน่ึง คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับ 

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ระบุว่า ผู้ใดนำาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก 

และข้อมูลคอมพิวเตอร์น้ันประชาชนท่ัวไปอาจเข้าถึงได้ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท  

หรือทั้งจำาทั้งปรับ

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ยังระบุว่า  

การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หมายรวมถึงการผลิตและเผยแพร่วัตถุลามก และผู้ท่ีจัดหา ซ้ือ หรือขายวัตถุ

ลามกเหล่านี้ ถือว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ยังกำาหนดว่า ผู้ใดโอน  

รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำาความผิดในการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป เพื่อการ

อนาจารหญิงและเด็กเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น ถือเป็นการกระทำาความผิดฐานฟอกเงิน

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิด 

เก่ียวกับคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 สง่ผลใหใ้นกรณทีีเ่จา้หนา้ทีต่ำารวจพบหลกัฐานเพิม่เตมิ คดนีัน้อาจมกีารเพิม่ขอ้หา 

ค้ามนุษย์เข้าไปด้วยได้

4.6.4 การแก้ปัญหาค้ามนุษย์ข้ามชาติในการค้าประเวณี

ประเทศไทยใช้แนวทางแบบบูรณาการในการป้องกัน คุ้มครอง และช่วยเหลือผู้เสียหายชาวไทย 

ที่ถูกค้ามนุษย์ไปยังต่างประเทศ ประการแรก มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ก่อนออกเดินทาง โดยเน้น 

ที่กลุ่มเสี่ยง ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับการแนะนำาให้ไปลงทะเบียนและแจ้งที่อยู่ของตนไว้ที่สถานทูตและสถานกงสุลไทย

ในต่างประเทศ นอกจากนี้ สายด่วนให้คำาปรึกษายังสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ สถานทูตและสถานกงสุลไทย 

ยงัประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีบังคับใชก้ฎหมายในประเทศนัน้ ๆ เพือ่ดำาเนนิการชว่ยเหลอื และสมัภาษณเ์พือ่คดักรอง 

เบื้องต้น รวมท้ังส่งต่อกรณีค้ามนุษย์ไปยังหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ 

โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป
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กระทรวงการต่างประเทศยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในด้านการดำาเนินคดี และกรมการ

กงสุลประสานกับกระทรวง พม. ตำารวจ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือให้การช่วยเหลือในการคัดแยกผู้เสียหาย 

โปรดดูรายละเอียดได้จากแผนภาพที่ 41

แผนภาพที่ 41 : การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณี

 

การแก้ไขปัญหา 
การค้ามนุษยเ์พ่ือค้าประเวณีข้ามชาติ 
มาตรการแบบบูรณาการในการป้องกนั คุ้มครองและช่วยเหลือ
ผูเ้สียหายชาวไทยท่ีถกูค้ามนุษย์ไปยงัต่างประเทศ 

 ให้ความรูเ้รือ่งค้ามนุษยก์่อน
เดินทางโดยเน้นกลุ่มเส่ียง 

 แนะน าให้ผูเ้ข้ารว่มลงทะเบียนและ
แจง้ท่ีอยู่แก่สถานทูตและสถาน
กงสุลไทย 

 สายด่วนและ call center  
ท่ีด าเนินงานโดยสถานทูตและ
สถานกงสุลท่ีให้บริการ 24 ชม. 

 ช่องทางแรกท่ีจะขอความ
ช่วยเหลือ/รายงาน 

 ให้ความช่วยเหลือ 
ด้านการด าเนินคดี 

 ประสานกบัหน่วยงานบงัคบั
ใช้กฎหมายในประเทศ
ปลายทาง 
(เอกสาร/แปล ฯลฯ) 

 ประสานงานกบัต ารวจ 
ในการเข้าช่วยเหลือ 

 สมัภาษณ์เพื่อคดัแยก
เบื้องต้น และส่งต่อ
หน่วยงานไทยท่ีเก่ียวข้อง 

 ให้ท่ีพกัชัว่คราว  ออกค่าใช้จา่ย 
ในการส่งกลบั 

 ส่งข้อมูลเก่ียวกบั
กรณีค้ามนุษย์ 
ในต่างประเทศ
ให้หน่วยงานไทย
ท่ีเก่ียวข้อง 

 กรมการกงสุล
ประสานกบัพม./ตร./
DSI เพื่อช่วยเหลือ
และคดัแยก
ผูเ้สียหายต่อไป 

การด าเนินคดี 

การคุ้มครอง 

การป้องกนั 
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4.6.5 การลดจำานวนขอทานอย่างบูรณาการ

ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการป้องกันและ 

ลดความเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ โดยมีสาระสำาคัญให้มีการจัดระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้ทำาการขอทาน การควบคุมการขอทาน โดยการแยกผู้แสดงความสามารถออกจากการเป็นผู้ทำาการขอทาน 

กำาหนดความผิดทางอาญาของผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมาตรการดังกล่าว ส่งผลดังต่อไปนี้

•  ก่อนมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มีผู้ทำาการขอทานจำานวน 

4,649 ราย เป็นคนไทยจำานวน 2,945 ราย และเป็นต่างด้าวจำานวน 1,704 ราย (ระหว่างเดือนตุลาคม 2558–

กรกฎาคม 2559)

•  หลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 พบผู้ทำาการขอทาน

จำานวน 60 ราย เป็นคนไทย 34 ราย และเป็นต่างด้าว 26 ราย (ข้อมูลระหว่าง 29 กรกฎาคม–24 พฤศจิกายน 

2559) ซึ่งนับว่าลดลงถึง 98% ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมีประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าว

เม่ือผู้ทำาการขอทานได้รับการคัดกรองแล้ว จะถูกส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

โดยมีกระบวนการฟื้นฟู 4 มิติ ได้แก่ 1) ด้านการแพทย์ (การรักษาพยาบาลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อาชีวบำาบัด)  

2) ด้านสังคม (การพูดคุยกับผู้อื่นเพื่อเข้าสังคม สร้างความสัมพันธ์) 3) ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ฝึกสอนทักษะ

ต่าง ๆ ในชีวิต) 4) ด้านอาชีพ โดยในปัจจุบันมีผู้รับบริการในสถานคุ้มครองจำานวน 1,179 ราย

4.7. การรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเข้าถึงสิทธิแรงงาน

4.7.1 การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ สร้างความตระหนัก

กระทรวงแรงงานได้เผยแพร่ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้หลักประกันว่า ทั้งแรงงานไทยและต่างด้าว 

รวมทั้งนายจ้าง มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อสนับสนุนให้การคุ้มครองแรงงานสามารถ

ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมท่ัวถึง โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โซเชียล 

มีเดีย แผ่นพับ และเอกสารแถลงข่าว ในปี 2559 กระทรวงแรงงานสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นายจ้าง ลูกจ้าง 

ประชาชนทั่วไป หน่วยราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องจำานวน 130,400 คน โดยมีกิจกรรมที่สำาคัญดังต่อไปนี้

◊  โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี้จำานวน 100 คน 

◊  การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ให้แก่แรงงานนอกระบบ ผู้จ้างงาน ผู้รับงานไปทำา

ที่บ้าน แรงงานในภาคเกษตร นายจ้างและประชาชนทั่วไป ได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

แรงงานนอกระบบ และข้อกฎหมายต่าง ๆจำานวน 90,300 คน

◊  จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก ดังนี้ 

•  จัดพิมพ์แผ่นพับการคุ้มครองลูกจ้างเด็กจำานวน 20,000 แผ่น

•  จัดพิมพ์แผ่นพับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายจำานวน 20,000 แผ่น 

•  จัดพิมพ์แผ่นพับสิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ. 2541จำานวน 4 ภาษา 50,000 แผ่น
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•  จัดพิมพ์แผ่นพับรณรงค์ป้องกันการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหน้ี 4 ภาษา 50,000 แผ่น

•  จัดพิมพ์แผ่นพับสิทธิของแรงงานต่างด้าว 20,000 แผ่น

กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำาเครื่องหมาย

ประจำาเรือประมง ซึ่งมีการประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กรมประมงได้จัดทำาแผ่นพับ 6 ภาษา 

(ไทย อังกฤษ ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลให้แก่แรงงานต่างด้าว เพ่ือให้สามารถ 

จำาประเภทของเรือประมงท่ีตนทำางานอยู่ให้ได้ เพราะข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการแสวงหาประโยชน์

หรือการกระทำาผิดกฎหมายใด ๆ นอกจากนี้ โครงการให้ความรู้แก่แรงงานของกรมประมง ยังประกอบด้วย

◊  การประกาศสาธารณะ 75 ครั้ง

◊  การเผยแพร่ข้อมูลไปยังหนังสือพิมพ์ 31 ครั้ง

◊  การโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คของกระทรวงแรงงาน 27 ครั้ง

◊  การเผยแพร่ข้อมูลทางสถานีวิทยุของกรมประมง 32 ครั้ง

4.7.2 การจัดอบรม

กรมการจัดหางาน ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมความตระหนักในอันตรายของการค้ามนุษย์  

โดยกิจกรรมบางส่วน มีดังนี้

◊  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558–30 พฤศจิกายน 2559 กรมการจัดหางานจัดอบรมให้ความรู้ 

แก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว เรื่องความเข้าใจในสิทธิด้านแรงงาน ให้แก่แรงงานต่างด้าว

จำานวน 6,215 คน และนายจ้าง/สถานประกอบกิจการจำานวน 1,260 คน

◊  วันท่ี 24–25 พฤศจิกายน 2559 จัดอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติการทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551จำานวน 97 คน

◊  วันท่ี 1–2 ธันวาคม 2559 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา 

การค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำานวน 130 คน 

4.7.3 ส่งเสริมการเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนผ่านสายด่วน

กระทรวงแรงงานให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ผ่านสายด่วนจำานวน 2 สาย (สายด่วน

หมายเลข 1546 และ 1694) เพื่อให้ความช่วยเหลือเก่ียวกับแรงงานโดยมีเจ้าหน้าที่และล่ามภาษาเมียนมา 

กัมพูชา และอังกฤษ ไว้ให้บริการ 

4.7.3.1 สายด่วน 1546 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นายจ้าง/สถานประกอบการ  

และแรงงานต่างด้าว รวมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้ความช่วยเหลือที่จำาเป็น โดยมีเจ้าหน้าที่และล่ามภาษา 

เมียนมา กัมพูชา และอังกฤษ รวมจำานวน 11 คน โดยมีผลการดำาเนินการดังนี้
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◊  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–29 ธันวาคม 2559 มีผู้ใช้บริการปรึกษาปัญหาแรงงาน

จำานวน 77,051 สาย เป็นแรงงานต่างด้าวจำานวน 322 สาย (เมียนมา 109 สาย 

กัมพูชา 8 สาย และภาษาอังกฤษ 205 สาย) 

◊  ประเด็นท่ีมีการให้คำาปรึกษามากที่สุด คือ เรื่องการเลิกจ้างและการลงโทษจำานวน 

24,461 เรื่อง ค่าตอบแทนในการทำางานจำานวน 18,453 เรื่อง และวันลาจำานวน 

4,117 เรื่อง 

◊  พนักงานตรวจแรงงานดำาเนินการรับคำาร้อง (คร.7) เป็นจำานวน 153 เรื่อง เป็นเงิน 

15,185,182 บาท 

4.7.3.2 สายด่วน 1694 

กรมการจัดหางานให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างงานในประเทศ ต่างประเทศ  

การคุ้มครองคนหางาน การให้คำาปรึกษาด้านอาชีพ การจ้างงานอิสระ รวมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งแรงงานไทย

และแรงงานต่างด้าว เกี่ยวกับการจ้างงาน โดยมีล่ามภาษาเมียนมา (1 คน) กัมพูชา (1 คน) และอังกฤษ (2 คน) 

ไว้ให้บริการ โดยมีผลการดำาเนินการดังนี้

◊  ต้ังแต่ 1 มกราคม–31 ธันวาคม 2559 มีผู้ใช้บริการปรึกษาปัญหาเก่ียวกับการทำางาน 

ของทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจำานวน 85,531 สาย โดยเป็นแรงงาน 

ต่างด้าวมาใช้บริการจำานวน 7,313 สาย (เมียนมา 3,288 สาย กัมพูชา 2,386 สาย  

ลาว 1,431 สาย เวียดนาม 84 สาย และภาษาอังกฤษ 124 สาย) 

◊  จำาแนกเป็นการขอข้อมูลการออกใบอนุญาตทำางาน 3,383 สาย การเปลี่ยนนายจ้าง 

2,084 สาย การเพิ่มท้องที่การทำางาน 1,844 สาย และแรงงานต่างด้าวร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ ว่าไม่ได้รับค่าจ้างจำานวน 2 สาย สำาหรับกรณีท่ีมีแรงงานต่างด้าวร้องเรียน/ 

ร้องทุกข์ ว่าไม่ได้รับค่าจ้างจำานวน 2 สาย มีผลการดำาเนินงาน คือ กรณีหนึ่ง  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมการจัดหางานได้ดำาเนินการ โดยนายจ้าง 

ได้จ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายจำานวนดังกล่าวให้แก่แรงงานต่างด้าว ส่วนอีกกรณีหนึ่ง  

มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำารวจเพื่อดำาเนินคดีอาญากับนายจ้างต่อไป 

4.7.4 เว็บไซต์กรมการจัดหางานเพ่ือให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (DOE Help ME)

กรมการจัดหางานได้จัดทำาเว็บไซต์ http : //www.doe.go.th/helpme ซึ่งเป็นช่องทางสำาหรับ 

การร้องทุกข์ของแรงงานต่างด้าว จัดทำาเป็น 6 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

ขณะนี้ กรมการจัดหางานได้เร่งประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานต่างด้าวและแรงงานไทย เข้ามาแจ้งปัญหาต่าง ๆ ผ่าน 

DOE Help Me เว็บไซต์นี้ ไม่เพียงเป็นมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางที่แรงงานต่างด้าว

สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำาเป็นได้โดยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
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4.8. การสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกราชอาณาจักร

4.8.1 ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง 

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ–เอกชน–ประชาสังคม (Public Private and Civil Society  

Partnership–PPCP) สะท้อนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมจากการจัดต้ัง “ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง”  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมง โดยตั้งแต่เดือนเมษายน–

พฤศจิกายน 2559 มีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

◊  สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นพับและโปสเตอร์ด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมาย

ความปลอดภัยเป็นประจำาทุกเดือน

◊  ให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับด้านกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา 

◊  มีลูกจ้างเรือประมงและกิจการที่เกี่ยวเนื่องประมงทะเล ขอรับคำาปรึกษา รวม 102 ราย 

◊  การช่วยเหลือแรงงาน โดยศูนย์อภิบาลทางทะเลสงขลา ประสานทีมสหวิชาชีพจังหวัดสงขลา 

กรณีการดำาเนินคดีลูกเรือประมงกัมพูชา 15 คน 

◊  จัดห้องเรียนรู้เพ่ือเด็กและครอบครัวแรงงานเพ่ือนบ้าน ปัจจุบันมีเด็กมาเรียน 41 คน  

โดยแบ่งเด็กเป็น 2 ระดับ คือ อนุบาล 1 (ช่วงอายุ 4–7 ปี) และอนุบาล 2 (ช่วงอายุ 8 ปีข้ึนไป) 

สำาหรับศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงที่จะมีการจัดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต โปรดดู 

ในแผนภาพที่ 43

4.8.2 ความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน ILO และ EU ในด้านการป้องกัน

สำาหรับความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงานมีความร่วมมือกับ ILO และ EU  

ในโครงการเพื่อการต่อต้านรูปแบบการทำางานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล 

(Combatting Unacceptable Forms of Work in the Thai Fishing and Seafood Industry : Ship  

to Shore Rights Project) โดยได้เปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 

โครงการดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาดำาเนินการ 42 เดือน วงเงินงบประมาณรวม 163.8 ล้านบาท  

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกรอบการดำาเนินงานด้านกฎหมาย นโยบาย และการควบคุม

ตรวจสอบในภาคการประมงและอาหารทะเล 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานตรวจแรงงานให้มีประสิทธิภาพในเรื่อง 

การจำาแนกและการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิแรงงาน 

3) เพื่อเพิ่มระดับการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำางานด้วยการปฏิบัติตาม 

แนวปฏิบัติด้านแรงงานท่ีดี และกลไกการร้องทุกข์ท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่ม 

ความตระหนักให้แก่กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน 
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4) เพ่ือพัฒนาในเร่ืองการเข้าถึงการให้บริการและการช่วยเหลือแก่แรงงานและผู้เสียหายท่ีถูกกดข่ี  

โดยผ่านองค์กรภาคประชาสังคมและสหภาพแรงงาน 

ภายใต้โครงการนี้ มีการจัดต้ังคณะกรรมการกำากับดูแลโครงการไตรภาคี (กระทรวงแรงงาน ILO  

และ EU) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำาเนินงาน ในปี 2559 มีกิจกรรมที่ดำาเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ที่ 1  

ดังต่อไปนี้ (1) รายงานวิเคราะห์ช่องว่างในการรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 (2) การวิเคราะห์ช่องว่างของ 

กฎหมายและมาตรการท่ีเกี่ยวข้องในการรับรองพิธีสารภายใต้อนุสัญญา  ILO ฉบับที่ 29  (พิธีสารปี 2557  

ภายใต้อนุสัญญาเรื่องแรงงานบังคับ ปี 1930) โดยมีการจัดประชุมไตรภาคีเพ่ือรับฟังความเห็นของผู้ที่เก่ียวข้อง 

(นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรภาคประชาสังคม)  ท่ีมีต่อการศึกษาท้ังสองฉบับ ก่อนยกร่างกฎหมายเสนอ 

คณะรัฐมนตรี เพื่อจัดทำานโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการรับรองอนุสัญญาฯ กับพิธีสาร 

ทั้ง 2 ฉบับในขั้นต่อไป

4.8.3 ความร่วมมือระดับสูงกับประเทศต้นทาง

กระทรวงแรงงาน จัดประชุม High Level Dialogue ร่วมกับประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว  

เมียนมา เวียดนาม และไทย) ในประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย ระหว่างวันที่ 28–29 พฤศจิกายน 2559  

โดยการประชุมดังกล่าว มีการตกลงถึงความจำาเป็นว่าประเทศ CLMVT จะต้องให้หลักประกันว่า ผู้ท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 

จะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการทำางานเพื่อการโยกย้ายถ่ินฐานท่ีปลอดภัย โดยการรณรงค์สร้างความตระหนัก 

การอบรมให้ความรู้ก่อนการโยกย้ายถิ่นฐาน การจัดหางานอย่างมีจริยธรรม การเพ่ิมความเข้มแข็งให้กลไก 

ทางกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมกลไกการจ้างงาน

จากรัฐสู่รัฐ สำาหรับอุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยงเป็นพิเศษ เช่น ภาคประมง อาจมีการจัดเวทีเพื่อหารือในระดับ 

เจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศ CLMVT 

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ จะนำาไปสู่การจัดทำา Joint Declaration on Safe  

Migration ของกลุ่มประเทศ CLMVT จะดำาเนินการยกร่างโดยประเทศไทย และส่งให้ประเทศต่าง ๆ พิจารณา  

ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศ CLMTV ครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2560 ณ ประเทศเวียดนามา

5. ความร่วมมือ 

การประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมดมีความสำาคัญต่อการบูรณาการแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ ประเทศไทยมีความพยายามในการยกระดับความร่วมมือเดิมให้เป็นกรอบความร่วมมือที่ก้าวหน้า 

และยัง่ยืนขึน้ โดยการประสานความรว่มมือให้ครอบคลมุทุกดา้น ดว้ยเลง็เหน็วา่เครอืขา่ยการคา้มนษุยท่ี์ขา้มพรมแดน 

เป็นความท้าทายระดับภูมิภาค รัฐบาลจึงหันมาใช้วิธีการเชิงรุกที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการสร้างความร่วมมือระหว่าง

เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินกับพันธมิตรในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภายนอกภูมิภาคเอเซีย จนกระท่ัง 

ถึงระดับนานาชาติ ท้ังนี้ ในฐานะท่ีมีบทบาทสำาคัญในการริเริ่มและมีส่วนร่วมกับกลไกความร่วมมือหลากหลาย

ตลอดมา ประเทศไทยจึงได้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและทางเทคนิคแก่ประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตร 

ในภูมิภาค ซึ่งกำาลังต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกัน
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แนวทางการดำาเนินงานดังกล่าวส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าและความสำาเร็จในงานหลักทั้ง 3 ด้าน คือ 

การดำาเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองช่วยเหลือ และการป้องกัน ตัวอย่างของความก้าวหน้าที่สำาคัญ 

ในด้านความร่วมมือ ได้แก่  (1) ความร่วมมือระดับประเทศ (2) ความร่วมมือระดับทวิภาคี  (3) ความร่วมมือ 

กับภาคีระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค (4) ความร่วมมือระดับนานาชาติ และ (5) ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา

แผนภาพที่ 42 : ภาพรวมภาคีความร่วมมือ

ความรวมมือ

องคกรประชาสังคม

และธุรกิจ

ภาคีระดับภูมิภาค

และอนุภูมิภาค

สหรัฐอเมริกา

ระดับสากล

ประเทศเพื่อนบาน

5.1 ความร่วมมือระดับประเทศ

ประเทศไทยได้บูรณาการกระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง  

กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคม เป็นกรอบงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้  

ข่าวสาร และประสบการณ์การทำางานระหว่างกัน ความร่วมมือในระดับประเทศยังช่วยในการระบุและค้นหาวิธี

การแก้ไขปัญหาทั้งในปัจจุบันและที่กำาลังจะเกิดข้ึน อีกท้ังยังช่วยสร้างแนวทางการทำางานแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.1.1 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ

เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 54 หน่วยงาน ได้ร่วมกัน 

ลงนามใน “บันทึกความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์” 

จากนั้น รัฐบาลได้พัฒนาแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

ช่วง 6 เดือนหลังของ ปี 2559 กำาหนดเป้าหมายครอบคลุมประเด็นปัญหาต่าง ๆ 24 เป้าหมาย เพื่อเป็น 

หลักประกันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่กำาหนด
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ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เช่น ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

และหน่วยงานยุติธรรม ภายใต้กรอบการดำาเนินงานหลายกรอบ รวมถึงคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดำาเนินคดีค้ามนุษย์ ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย โดยเร่งกระบวนการ

ให้รวดเร็วขึ้นและดำาเนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนภาพที่ 43 : ความร่วมมือในระดับประเทศ

ความรวมมือกับภาคธุรกิจ

5. ความรวมมือ

5.1 ความรวมมือระดับประเทศ

ความรวมมือระดับประเทศ

ความรวมมือระดับทวิภาคี

ความรวมมือกับภาคีระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

ความรวมมือกับสหรัฐอเมริกา

อื่น ๆ

การลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวย

ความรวมมือในการปองกัน ปราบปราม

และแกไขปญหาการคามนุษย

วันที่ 6 มิถุนายน 2559

การประชุมรวมกับคณะกรรมการ

ดานกิจการประมง ดานแรงงาน สมาคมธุรกิจ

แปรรูปอาหาร ประมง และอุตสาหกรรมปศุสัตว

Seafood Task Force

โครงการปรับปรุงการทำประมง (FIPs) 

ในอาวไทยและทะเลอันดามัน

ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและ

องคกรเอกชนอื่นๆ

สมาพันธผูผลิตสินคาประมงไทย: สมาคมและ

บริษัทผลิตสินคาประมง 8 แหง

และรวมมือกับ 

การพัฒนารูปแบบเรือประมงนำรอง : 

โครงการเรือประมงนำรอง 3 ป 

เริ่มเดือนกรกฎาคม 2559

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

แผนปฏิบัติการเรงดวน 6 เดือนเพื่อปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย

อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การบังคับใชกฎหมายและดำเนินคดีการคามนุษย

พัฒนาการที่สำคัญในป 2559:

ความรวมมือกับภาคประชาสังคม

ศูนยสวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง 

หรือศูนย drop-in ซึ่งจัดตั้งที่จังหวัดสงขลา

เปนแหงแรก และจะมีอีก 3 แหง

ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และปตตานี

ศูนยชวยเหลือแรงงานตางดาว 

ซึ่งเปนความรวมมือระหวางกระทรวงแรงงาน

และองคกรเอกชน

ในระยะแรก มีการจัดตั้งขึ้น 10 ศูนย

ใน 10 จังหวัด

ระหวางสิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559 

มีแรงงานตางดาวที่ไดรับความชวยเหลือ

จำนวน 14,446 คน

การประชุม "เปดใจ..ตอตานการคามนุษย"

ภาครัฐ ภาคธุรกิจ

ประชาสังคม ความรวมมือ
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5.1.2 ความร่วมมือกับองค์กรประชาสังคม 

ตลอดปี 2559 ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ได้ขยายวงกว้างขึ้น ทั้งในด้านขององค์กรและงานที่ดำาเนินการร่วมกันหลายกรณี มีองค์กรเอกชนในหลายพื้นที่ 

ที่ทำางานร่วมกันกับภาครัฐ และเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยให้กระบวนการสร้างความร่วมมือประสบผลสำาเร็จ องค์กร 

ดังกล่าว ได้แก่ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม

คุณภาพชีวิตแรงงาน สถาบันอิศรา มูลนิธิศุภนิมิต มูลนิธิรักษ์ไทย โครงการฮัก มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว 

เป็นต้น ตัวอย่างของความก้าวหน้าในปีนี้ ได้แก่

5.1.2.1 ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง

ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง เป็นโครงการศูนย์ drop-in ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2559–2563) จากการจัดตั้งศูนย์แรกที่จังหวัดสงขลา ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน พบว่า โครงการ

ดังกล่าวได้ช่วยปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพชีวิตและให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานและครอบครัวในภาค

ประมงและอุตสาหกรรมประมงแปรรูปผ่านกลไกที่หลากหลาย ด้วยตระหนักในความสำาเร็จและความเป็นไป

ได้ที่จะดำาเนินการรูปแบบดังกล่าว หนึ่งในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเร่งด่วนของรัฐบาลสำาหรับปี 2560 คือ  

การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงข้ึนอีก 3 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี ระยอง 

และปัตตานี

ภาพ 17 : ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง  

และกิจกรรมที่จัดให้กับแรงงานต่างด้าวและครอบครัว
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5.1.2.2 ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติรองรับความร่วมมือระหว่างกระทรวง

แรงงาน และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ในระยะแรกมีการจัดตั้ง 

ศนูยช์ว่ยเหลอืแรงงานตา่งดา้วขึน้ 10 แหง่ ใน 10 จังหวัด ทีม่ปีระชากรแรงงานต่างด้าวจำานวนมาก ในชว่งระหวา่ง 

วันที่ 1 สิงหาคม–30 ธันวาคม 2559 ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวได้ให้ความช่วยเหลือต่อแรงงานต่างด้าว

จำานวน 14,446 คน ซึ่งไม่มีผู้ใดเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

5.1.2.3 เวที “เปิดใจ...ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย”

รัฐบาลไทย โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) กระทรวง

แรงงาน (รง.) และสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  (สตช.) ได้จัดเวทีเสวนา “เปิดใจ...ต่อต้านการค้ามนุษย์ของ

ประเทศไทย” ซึ่งเชิญตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรหลักจากองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่าง

ประเทศ ที่ทำางานต่อต้านการค้ามนุษย2์3 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับคดีหรือกรณี

ที่ตนกำาลังดำาเนินการอยู่ เวทีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำาและถือเป็นกิจกรรมสำาคัญ ในการเสริมสร้างความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน

ในปี 2559 ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา “เปิดใจ..ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย”  

ได้พบปะประชุมร่วมกัน 4 คร้ัง และจะยังคงมีการจัดเวทีอย่างต่อเน่ืองในปี 2560 การประชุมได้ช่วยสร้างเสริม 

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และนำาไปสู่โครงการอันเป็นรูปธรรมจำานวนมาก มีการจัดตั้งช่องทางการสื่อสาร

ระหว่างตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนทาง instant message เพื่อให้ความมั่นใจว่า องค์กรเอกชน 

จะสามารถเข้าถึงหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องได้โดยตรง ในขณะท่ีทางภาครัฐก็จะเข้าถึงองค์กรเอกชนได้โดยตรงเช่นกัน 

5.1.3 ความร่วมมือกับภาคเอกชน

ความร่วมมือกับภาคเอกชนในประเทศไทยนำาไปสู่ผลสำาเร็จอันเป็นรูปธรรม คือ อัตราการบังคับใช้ 

กฎหมายที่ดำาเนินคดีต่อผู้กระทำาความผิด และการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายที่เพิ่มข้ึนอย่างคงที่  ในขณะที่ 

ภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทะเล พบว่าธุรกิจของตนเติบโตขึ้นเมื่อมีความโปร่งใส

ในห่วงโซ่การผลิต ปราศจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์

5.1.3.1 การประชุมกรรมการร่วมว่าด้วยธุรกิจการประมง แรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร

อาหารทะเล และปศุสัตว์

รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืน

ที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมหารือกับภาคธุรกิจเป็นประจำา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและมุมมองว่าด้วยประเด็น 

แรงงาน ประมง ปศุสัตว์ และอาหาร คณะกรรมการร่วมดังกล่าวมีวาระ 2 ปี และประกอบไปด้วยสมาคมธุรกิจ 

23 รายชื่อองค์กรเอกชน ได้แก่ มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิผู้หญิง สำานักงานกฎหมายเอสอาร์ มูลนิธิ 

สิทธิมนุษยชนเพ่ือการพัฒนา มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน คณะนักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์  (Talitha Kum)  

ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล มูลนิธิกระจกเงา องค์กร Fortify Rights องค์กร Human Rights Watch มูลนิธิ์ เอ-ทเวนต้ี และศูนย์การเรีย

นชุมชนเพื่อพัฒนามนุษยชาติ
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และบรษิทัเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง ในชว่งระหวา่งปพี.ศ. 2558 – 2559 มกีารประชมุ 7 ครัง้ ตวัอยา่งผลอนัเป็นรปูธรรม 

จากการประชุมดังกล่าวนี้ได้แก่ ความร่วมมือรัฐ-เอกชนในการพัฒนาโครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ 

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้น เช่น วิธีการทำาประมง 

5.1.3.2 คณะทำางานเฉพาะกิจด้านอาหารทะเล (Seafood Taskforce)

คณะทำางานเฉพาะกิจด้านอาหารทะเล เดิมเป็นท่ีรู้จักในนาม “คณะทำางานเฉพาะกิจ 

เพือ่หว่งโซก่ารผลิตกุง้ทีย่ั่งยนื” เปน็กลุม่พนัธมติรผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประกอบดว้ยผูซ้ือ้จากสหรฐัอเมรกิาและยโุรป  

ผูส่้งออกกุง้ บริษัทเลีย้งและแปรรูปกุง้ และองคก์รพฒันาเอกชน24  เนน้การทำางานกบัหว่งโซก่ารผลติอาหารทะเล  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศไทย โดยแบ่งกลุ่มงานเป็นการจับตาตรวจสอบเรือประมง–อาหารท่ีมีส่วนผสมของปลาป่น  

รายการเอกสารควบคุมความร่วมมือด้านการประมงที่ยั่งยืน (Sustainable Fisheries Partnership : SFP)  

ระบบตรวจสอบพฤติกรรมเรือประมง การก่อต้ังโครงการปรับปรุงการประมง (Fishery Improvement Projects : FIPs)  

และการตรวจสอบการทำาประมงปลาทนูา่ คณะทำางานฯ ประสานงานกบัรฐับาลไทยโดยเฉพาะอยา่งยิง่กับกรมประมง  

กระทรวงแรงงาน และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย  (ศปมผ.) อย่างใกล้ชิด  

เพื่อแลกเปลี่ยน หารือแผนงานและการดำาเนินงาน รวมถึงประเมินสถานการณ์ร่วมกัน

แผนภาพที่ 44 : พันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Seafood Taskforce

24 องค์กรเอกชนภาคีของ Seafood Taskforce ได้แก่ Aquaculture Stewardship Council (ASC), Ethical Trade Initiative  

(ETI), Environmental Justice Foundation (EJF), FishWise, Global Aquaculture Alliance (GAA), IDH – The Sustainable  

Trade Initiative, Satellite Applications Catapult, Sustainable Fish Partnership (SFP), UL, Verite, World Wildlife  

Fund (WWF).
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Seafood Taskforce ได้จัดทำาแผนที่แสดงห่วงโซ่การผลิตของผู้ซ้ือและผู้ผลิต  

ใช้ระบบติดตามตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการปรับกฎจริยธรรม 

ของธุรกิจอุตสาหกรรมและกฎหมาย รวมถึงให้การสนับสนุน FIPs อีกด้วย ท้ังนี้ คณะทำางานฯ ได้รับการสนับสนุน 

บริการด้านการเงินการบัญชีจากสถาบันประมงแห่งสหรัฐฯ (NFI) 

Seafood Taskforce  ได้คัดเลือกบุคลากรจากองค์กรเอกชนให้เป็นสมาชิก 

กลุ่มท่ีปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ESA) ในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม  

และการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่การผลิต โดยกลุ่มที่ปรึกษาดังกล่าวจะจัดตั้งและเริ่มดำาเนินงานในต้นปี 2560  

คณะทำางานมีการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าของคณะทำางานฯ เป็นประจำาทุกปี 

โดยในป ี2560 การประชมุสมาชกิ Seafood Taskforce กบัผู้ซ้ือและผู้ผลิตจากสหรัฐฯ และสหภาพยโุรป จะจดัขึน้ 

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม–2 กุมภาพันธ์ ในกรุงเทพฯ

5.1.3.3 โครงการปรับปรุงการประมง (FIPs)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 คณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย  

(Thai Sustainable Fisheries Partnership : TSFR) ประกอบด้วย สมาคมประมง 8 สมาคม25 ได้ริเริ่ม 

โครงการปรับปรุงการประมงในอ่าวไทยหรือ FIPs โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับ TSFR  

และมี Sustainable Fisheries Partnership (SFP) เปน็ทีป่รกึษา มุง่เนน้ทีก่ารปรบัปรุงประสทิธผิลของการจดัการ 

และธรรมาภบิาลในการประมงไทย รวมถงึการปรบัปรงุด้านความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและระบบตรวจสอบ 

ย้อนกลับถึงห่วงโซ่การผลิตของผลิตภัณฑ์ประมง FIPs  เป็นโครงการแรกของโลกท่ีใช้มาตรฐานการผลิต 

ที่รับผิดชอบขององค์การนำ้ามันปลาและปลาป่นนานาชาติ (International Fishmeal and Fish Oil : IFFO)  

ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำาหนดขององค์การอาหารและการเกษตร (Food and Agriculture Organization : FAO)  

ล่าสุด FIPs ในอ่าวไทยกำาลังอยู่ในระยะแรกของกระบวนการออกแบบฐานข้อมูล

โครงการนี้เป็นผลจากความสำาเร็จในการพัฒนา FIPs ในทะเลอันดามัน โดย TSFR  

กรมประมง และกองทนุสตัวป์า่โลก (World Wildlife Fund : WWF) มาต้ังแต่ป ี2557 ในชือ่ “The Andaman  

Trawl FIP” ภายใต้การตรวจสอบของที่ปรึกษาด้านการประมงและทรัพยากรทะเล (Marine Resource  

and Fisheries Consultants : MRAG) โครงการอันดามันดำาเนินงานบนพ้ืนฐานจากการสำารวจตามระบบประเมิน 

มาตรฐานการประมงของ Marine Stewardship Council  (MSC)  โครงการได้ดำาเนินการระยะแรก  

คือ การวิเคราะห์สภาพปัญหาเสร็จสิ้น และกำาลังอยู่ในระยะที่สองคือการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ซ่ึงจะตามมาด้วย

การดำาเนินการตามแผนฯ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

FIPs ท้ังสองได้รับการสนับสนุนทุนจาก TSFR ร่วมกับสำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  

องค์การมหาชน (สวก.) 

25 สมาคมเหล่าน้ีได้แก่ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านนำ้าไทย  สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้ผลิต

อาหารสัตว์ไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูปไทย
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5.1.3.4 ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น

สมาพันธ์ ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย26  ยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาการทำาประมง 

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing) ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตามมาตรฐานสากล 

ว่าด้วยการทำาประมงและการผลิตสินค้าประมงอย่างยั่งยืน อันปราศจากการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ 

ด้านแรงงาน และการแสวงประโยชน์จากแรงงาน สมาพันธ์ฯ ไม่เพียงแต่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของไทย  

แต่ยังคงใช้แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับ 

องค์กรพัฒนาเอกชนท้ังไทยและองค์การระหว่างประเทศ เช่น LPN เครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติ มูลนิธิรักษ์ไทย  

องค์กรแพลนนานาชาติ ประจำาประเทศไทย และอันนาลัย ในการปรับปรุงส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ

แก่แรงงานและครอบครัว และยังมีความพยายามท่ีจะส่งเสริมความเข้าใจและเชื่อใจระหว่างนายจ้าง–ลูกจ้าง

ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ผ่านทางกิจกรรมหลากหลาย เช่น เวทีระดมสมอง “การส่งเสริมคณะกรรมการ

สวัสดิการ” เป็นต้น สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ILO และสหภาพยุโรป (EU)  

ในโครงการ ILO–GLP ระยะท่ีสอง ซ่ึงมุ่งขจัดรูปแบบการทำางานที่ไม่สามารถยอมรับได้ในอุตสาหกรรมประมง 

และอาหารทะเล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก EU นอกจากน้ี สมาคมฯ ได้ร่วมงานกับองค์กรเอกชนหลากหลาย 

ในการตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรม ตามท่ีกำาหนดโดยผู้ซ้ือและความย่ังยืน องค์กรแพลนนานาชาติ ประจำาประเทศไทย  

ได้ร่วมกับสมาคมฯ ในการปรับปรุงมาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานของ Business Social  

Compliance Initiative (BSCI) และล่าสุด โครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ (United Nations Development  

Programme : UNDP) กำาลังอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอของบประมาณขององค์การ PLAN ในการแก้ไขปัญหา 

ด้านสิทธิมนุษยชน

5.1.3.5 การพัฒนารูปแบบเรือประมงนำาร่อง

นับแต่เดือนกรกฎาคม 2559 กรมประมง บริษัทไทยยูเนี่ยน เนสท์เล่ และศูนย์พัฒนา 

การประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Fisheries Development Center : SEAFDEC)  

ได้ริเริ่มโครงการพัฒนารูปแบบเรือประมงนำาร่องระยะ 3 ปี เพื่อสร้างความตระหนักในหมู่เจ้าของเรือประมง ไต้ก๋ง  

และลูกเรือเก่ียวกับแนวปฏิบัติท่ีดีด้านสิทธิของแรงงานประมง ซ่ึงจะนำาไปสู่การปรับปรุงรูปแบบเรือประมงท่ัวน่านนำา้ไทย  

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับรูปแบบการประมง และเรือประมงท่ีสอดคล้องตามข้อกำาหนดของ

กฎหมาย และขั้นตอนในทางปฏิบัติที่สำาคัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพเรือของตน ให้เป็นเรือที่มีสภาพการอยู่อาศัย

และการทำางานที่ดี

26 สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ด้วยการรวม 8 สมาคมและบริษัทในห่วงโซ่การผลิต ได้แก่ 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำาเร็จรูปไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมประมงแห่ง

ประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านนำ้าไทย และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์



176

รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษยข์องประเทศไทย ประจำาปี 2559

5.2 ความร่วมมือระดับทวิภาคี

5.2.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

แผนภาพที่ 45 : ภาพรวมความร่วมมือของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
 

การค้ามนุษย์เป็นประเด็นปัญหาข้ามชาติ ประเทศไทยจึงให้ความสำาคัญในการแก้ไขปัญหา 

ข้ามพรมแดน โดยการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการจัดทำา 

กรอบข้อตกลงและการปรึกษาหารือ ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนเพ่ือนบ้านในการสร้างศักยภาพและ 

ให้แนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำาไปสู่การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอย่างยั่งยืนและ

เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำานักงานตำารวจแห่งชาติยังได้แบ่งปันประสบการณ์

งานบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกท่ีใช้การข่าวนำา การบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น  

“Zero Tolerance” และการใช้เคร่ืองมือทางกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือยึดทรัพย์สินของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

กับการค้ามนุษย์ ความพยายามดังกล่าว คือ การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีของรัฐบาลไทย และแลกเปลี่ยนบทเรียน 

ที่ได้รับกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศเพื่อนบ้าน

5.2.1.1 เมียนมา

ประเทศไทยและเมียนมาอยู่ระหว่างการทบทวนเพ่ือปรับปรุงบันทึกความเข้าใจ (MOU)  

ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการ

คา้มนษุย์ พ.ศ. 2552 เพือ่ใหม้ขีัน้ตอนปฏบิตัทิีส่ามารถปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุยไ์ดม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ทั้งสองประเทศยังได้ลงนามใน MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางแรงงาน  

และข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือข้ามพรมแดนฉบับใหม่ ซึ่งส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองฝ่าย 
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ตลอดแนวชายแดนและพัฒนาคณุภาพชวีติแรงงานเมยีนมาในประเทศไทย เนือ้หาท่ีผนวกเข้าไปใน MOU ฉบบัใหม ่ 

คือ การใช้บัตรผ่านแดนแทนหนังสือเดินทางในการขอใบอนุญาตทำางานในพื้นที่ 8 ตำาบล ใน 4 จังหวัดชายแดน 

ไทย–เมียนมา ซึ่งในช่วงตุลาคม–พฤศจิกายน 2559 มีแรงงานเมียนมา 496 คนที่ได้รับใบอนุญาตทำางานตาม 

ข้อตกลงดังกล่าว

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน  2559 ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์การ

ระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนไทยและเมียนมา ได้เข้าร่วมการประชุม Thailand–Myanmar Case  

Management Meeting (CMM) ครั้งที่ 18 ในประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อการปรับปรุงระบบการให้ 

ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และได้ลงนามร่วมในภาคผนวกว่าด้วยมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการส่งกลับและฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.2.1.2 ลาว

ในปี 2559 ประเทศไทยและลาวอยู่ในกระบวนการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วย

ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์  ซ่ึงได้ลงนามร่วมกันเมื่อปี 2549 เพ่ือให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการ 

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น บันทึกความเข้าใจฉบับใหม่นี้ให้ความสำาคัญกับ 

การปอ้งกัน คุม้ครอง ความรว่มมอื การสง่กลบั และการฟืน้ฟผููเ้สียหายจากการคา้มนษุย ์นอกจากนี ้ทัง้สองประเทศ 

ยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานฉบับใหม่ เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2559 และ 

อยู่ระหว่างเจรจาข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง

5.2.1.3 กัมพูชา

กัมพูชาและประเทศไทยได้ร่วมกันพัฒนาแผนปฏิบัติการ ตามบันทึกความเข้าใจ 

ว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์ ท่ีท้ังสองประเทศได้ลงนามไว้ เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 ซ่ึงแผนปฏิบัติการระยะแรก 

ดำาเนินการระหว่างปี 2559–2561 โดยจะมีการประเมินผลการดำาเนินงานระยะครึ่งแผน ในปี 2560 

เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 ในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความร่วมมือ 

ทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี 10 ณ กรุงเทพฯ รัฐบาลทั้งสองยังได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์แรกรับ 

เหยือ่การคา้มนษุยแ์ละกลุ่มเสีย่ง ณ เมอืงปอยเปต จงัหวัดบนัเตียเมยีนเจย ประเทศกมัพชูา เพือ่ใหค้วามช่วยเหลือ 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ด้วยกระบวนการฟ้ืนฟู ได้แก่ การจัดหาท่ีพักให้ในช่วงระยะเวลา 3–6 เดือน  

ในขณะเดียวกัน จะมีขั้นตอนการฟื้นฟูและฝึกอบรมทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมโอกาสในการดำารงชีพและเข้าถึง

สวัสดิการต่าง ๆ

5.2.1.4 เวียดนาม

ประเทศไทยและเวียดนามได้ดำาเนินความร่วมมือด้านการเตรียมแรงงานเวียดนามก่อนเข้าสู่ 

ตลาดงานในประเทศไทย ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน รวมถึงการฝึกอบรมและ 

การทำาคู่มือแรงงานเป็นภาษาเวียดนาม ซึ่งทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกันไปตั้งแต่ปี 2558
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ในช่วงปีที่ผ่านมา ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในการขจัดการค้ามนุษย์ 

โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม  

2551 มีการจดัทำาแผนปฏบิตักิาร 2 ชดุ รวมถงึการดำาเนนิการเพือ่สรา้งมาตรฐานของกระบวนการคดัแยกผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์และการส่งกลับภูมิลำาเนา จากนั้น ในเดือนกันยายน 2559 ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันที่จะทำา 

แผนปฏิบัตกิารระยะที ่3 สำาหรบัป ี2559–2562 ใหเ้สรจ็สมบรูณ ์โดยปรับขยายแผนเดิมให้ครอบคลุมตามขอ้ตกลง  

ทั้งในด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ การคัดแยกผู้เสียหาย การส่งกลับภูมิลำาเนา การต่อต้านการค้ามนุษย์ และ 

การปรับปรุงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะทำางาน

5.2.2 ความร่วมมือกับประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศเพื่อนบ้าน

5.2.2.1 ญี่ปุ่น

ประเทศไทยได้มีความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดมายาวนาน ภายใต้ 

หนว่ยเฉพาะกจิร่วมไทย-ญีปุ่น่เพ่ือขจัดการคา้มนษุย ์ซ่ึงจัดต้ังข้ึนในป ี2549 ท้ังสองฝ่ายพบกันทุก 2 ป ีความรว่มมอื 

ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การประสานความร่วมมือผ่านทางกงสุล การเสวนาโต๊ะกลมว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมาย 

ในการขจัดการค้ามนษุย ์และบันทกึความรว่มมอืวา่ดว้ยการแลกเปลีย่นข้อมลูเพือ่การปอ้งกนัและขจัดการค้ามนษุย ์ 

ทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขันตามข้อตกลงในแต่ละประเด็น เช่น การรับและเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของชุมชนไทยในญี่ปุ่น และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมร่วม ครั้งที่ 6 ในต้นปี 2560

พม. ยังคงดำาเนินงานร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan  

International Cooperation Agency : JICA) ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการช่วยเหลือผู้เสียหาย 

จากการคา้มนษุยใ์นอนภุมูภิาคลุม่นำา้โขง (Project on Capacity Development on Assisting Victims of  

Trafficking in the Greater Mekong Sub–Regional Countries : CM4TIP) ต้ังแต่ระยะแรกของโครงการ  

(ปี 2552–2557) ระยะที่สอง (ปี 2558–2562) โดยเน้นที่การเตรียมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้พร้อมสำาหรับ

ชีวิตใหม่ โดยใช้ 3 กระบวนการหลัก คือ การคืนสู่สังคม การส่งกลับภูมิลำาเนา และการขยายความร่วมมือ 

กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขง

5.2.2.2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

รัฐบาลไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ตกลงร่วมกันเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557  

ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ นับจากนั้น ทั้งสองประเทศได้ทำางานร่วมกันผ่านการเจรจา จนนำาไปสู่

ข้อตกลงที่จะลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขจัดการค้ามนุษย์ในต้นปี 2560 

5.2.2.3 ประเทศอื่น ๆ 

ยังมีอีกหลายกรอบงานเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ท่ีได้รับการพัฒนา 

ขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน ๆ เช่น บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย จีน และแอฟริกาใต้ อยู่ระหว่าง 

การพิจารณาขอบเขตความร่วมมือที่เป็นไปได้ 
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5.3 ความร่วมมือกับภาคีระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

สาเหตุหน่ึงของการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน คือ กระแสการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจำานวนมาก  

ซึ่งหัวใจของการแก้ปัญหาสำาหรับประเทศไทย คือ ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศ

เพื่อนบ้าน ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค ในปี 2559 ไทยได้ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ความร่วมมือระหว่างตำารวจ หน่วยงานด้านแรงงาน หน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ 

และอ่ืน ๆ 

5.3.1 กลุ่มประเทศ CLMVT 

ในระดับอนุภูมิภาค ประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน  

และข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานแรงงานจากเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เม่ือวันท่ี 28–29 พฤศจิกายน 2559  

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีจากกลุ่มประเทศ CLMVT ว่าด้วยการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย ซึ่งมี 

การเจรจาถึงการประกันความปลอดภัยของแรงงานด้วยการสร้างหลักประกันการจ้างแรงงานข้ามชาติท่ีรับผิดชอบ  

และการจัดการการย้ายถิ่นให้แก่แรงงานภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งประเทศต้นทาง  

ปลายทาง และทางผา่น ทีป่ระชมุเหน็ชอบกบัร่างปฏญิญาวา่ด้วยการยา้ยถ่ินฐานทีป่ลอดภยั ซึง่จะนำาเสนอเพือ่ให ้

มีการพิจารณาและรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศ CLMVT ในเดือนสิงหาคม 2560  

ที่เวียดนามต่อไป การประชุมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการตามข้อตกลงดังกล่าว ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูง 

จากกลุ่มประเทศ CLMV ผู้แทนจาก ILO EU มูลนิธิ EJF และ IOM เข้าร่วมด้วย นอกจากน้ี เมื่อได้ทราบถึง 

ความพยายามของรัฐบาลไทยในการขจัดการค้ามนุษย์  ผู้นำาระดับสูงของกลุ่มประเทศ CLMV ยังได้มาเยี่ยมชม 

ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก (PIPO) และบริษัทไทยยูเนี่ยน ที่จังหวัดสมุทรสาครด้วย

5.3.2 ความร่วมมือระดับรัฐมนตรีในอนุภูมิภาคลุ่มนำ้าโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  

(Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking–COMMIT)

บันทึกความเข้าใจ COMMIT ซ่ึงลงนามในเดือนตุลาคม 2547 ระบุให้มีการพัฒนาแผนปฏิบัติการ 

ระดับอนุภูมิภาค (Sub–Regional Plans of Action – SPA) และดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวิสัยทัศน์ท่ีว่าการประสานความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของภูมิภาคจะก้าวหน้า 

ไปถึงจุดใด แผนปฏิบัติการฉบับที่ 4 (ปี 2558–2561) ฉบับปัจจุบัน เน้นที่การส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในการ

ขจัดการค้ามนษุยท์ีย่ัง่ยนื มปีระสทิธภิาพ และสามารถปรบัใชใ้นแตล่ะประเทศสมาชิกไดอ้ยา่งเหมาะสม ประเดน็หลกั 

ในความรับผิดชอบของประเทศไทย คือ การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการส่งต่อผู้เสียหายกลับคืนสู่

ประเทศต้นทางในอนุภูมิภาค ท่ีจะต้องคำานึงถึงความอ่อนไหวต่อเด็กและมิติทางเพศ และความร่วมมือกับองค์กร 

ประชาสังคม ซึ่งประเทศไทยยังคงยืนยันในพันธกรณีที่จะดำาเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับสมาชิก COMMIT  

อย่างต่อเนื่อง
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5.3.3 กรอบอาเซียน

ภายใต้กรอบความร่วมมือการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ  

(Senior Officials’ Meeting on Transnational Crime : SOMTC) ท่ีประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559  

ณ กรุงจาการ์ตา ได้อภิปรายถึงการค้ามนุษย์เป็นเนื้อหาหลักอันสำาคัญ คณะทำางานอยู่ระหว่างร่างแผนปฏิบัติการ 

อาเซียนเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและสตรี (ASEAN Plan of Action Against  

Trafficking in Persons, especially Women and Children : APA) ซึ่งจะบูรณาการเข้าสู่ความร่วมมือ 

ระหว่างภาคส่วนของอาเซียนอื่น ๆ โดยจะนำาเสนอในที่ประชุม SOMTC ครั้งต่อไป

หลังจากที่ได้ลงนามรับรองอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและ

สตรี (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, especially Women and Children : ACTIP)  

ไปแล้วเมื่อพฤศจิกายน 2558 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2559  

นับเป็นประเทศที่สามในกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ACTIP การให้สัตยาบันเป็นการเน้นยำ้าว่า  

ไทยยืนยันในพันธกรณีร่วมมือกับสมาชิกอาเซียน ในการขจัดอาชญากรรมการค้ามนุษย์ และจะยึดมั่นในพันธกรณี

ของตน รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ อนุสัญญา ACTIP จะมีผล

บังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนให้สัตยาบัน ครบ 6 ประเทศ

ภาพ 18  :  พิธีการลงนามรับรอง ACTIP  

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 ในระหว่างการ

ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27  

ที่กัวลาลัมเปอร์

ภาพ 19  :  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการต่างประเทศลงนามให้สัตยาบันต่อ  

ACTIP ร่วมกับนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน

5.3.4 โครงการออสเตรเลีย–เอเชียเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ (Australia - Asia Program  

to Combat Trafficking in Persons : AAPTIP)

โครงการออสเตรเลีย–เอเชียเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ ครอบคลุมขอบเขตความร่วมมือท่ีกว้างกว่า  

ACTIP คือเป็นความร่วมมือกับประเทศไทย ภายใต้แผนงานภูมิภาค 4 ปี (ปี 2558–2561) และกับภาคี 

ระดับอนุภูมิภาค ภายใต้ AAPTIP มีการดำาเนินงานที่หลากหลายในขอบข่ายงานของเจ้าหน้าบังคับใช้กฎหมาย  

การดำาเนินคดี ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาล กรอบงานดังกล่าวมุ่งเน้นการเพิ่มพูนศักยภาพของภาคีที่เก่ียวข้อง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนการบังคับใช้กฎหมายและการดำาเนินคดี
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◊  การประชุมทวิภาคีระหว่างศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของ DSI และหน่วยต่อต้าน 

การค้ามนุษย์ของสำานักงานตำารวจเมียนมา คร้ังที่ 13 เมื่อวันที่ 26–27 มกราคม 2559  

ท่ีเมืองพุกาม และครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 13–15 มิถุนายน 2559 ที่เชียงใหม่ ที่ประชุมได้ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคดีท่ีนายหน้าชาวเมียนมาบังคับสตรีและเด็กเมียนมาให้ค้าประเวณี

ที่จังหวัดระนอง คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการสืบสวน

◊  การฝึกอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีการค้ามนุษย์แก่อัยการในหลายพื้นท่ีของ

ประเทศไทยจำานวน 4  รุ่น การฝึกอบรมดังกล่าวร่วมจัดโดย AAPTIP และสำานักงาน 

อัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน–1 กรกฎาคม 2559 วันที่ 17–19 สิงหาคม 2559  

วันที่ 7–9 กันยายน 2559 และ วันที่ 24–25 พฤศจิกายน  2559
◊  การประชุม 4 ฝ่าย ระหว่างกัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมา และไทย ครั้งที่ 3 เพื่อสืบสวนคดี

ค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง เมื่อวันที่ 10–11 มีนาคม 2559 ณ กรุงเสียมราฐ กัมพูชา

◊  การประชุมทวิภาคี ครั้งที่ 1 ระหว่างหน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์ของสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ DSI และสำานักงานตำารวจมาเลเซีย  เมื่อวันที่  

10–12 พฤษภาคม 2559 ท่ีหัวหิน ท่ีประชุมได้แลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติ 

โดยเฉพาะการบังคับค้าประเวณีในมาเลเซีย คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการอุทธรณ์

◊  การฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพแก่ผู้พิพากษาคดีการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 1–3 มิถุนายน 

2559 ที่กรุงเทพฯ และวันที่ 15–17 มิถุนายน 2559 ที่เขาใหญ่ นครราชสีมา

5.3.5 กระบวนการบาหลี

เพ่ือเป็นการเน้นยำา้ถึงพันธกรณีของประเทศไทย ในการให้ความร่วมมือกับรัฐภาคีของกระบวนการ 

บาหลี ต่อการแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ การลักลอบขนแรงงาน และการค้ามนุษย์ รัฐบาลไทย  

ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย จึงได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มเฉพาะกิจ 

เพือ่กระบวนการบาหลี (Bali Process Ad Hoc Group Senior Officials Meeting : AHG SOM) ครัง้ที ่10  

เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่กรุงเทพฯ การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจาก IOM สำานักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย 

แห่งสหประชาชาติ และสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เข้าร่วมด้วย ที่ประชุม

อภิปรายปัญหาท้าทายอันเกิดจากการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ทั้งในระดับโลกและในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก 

และเตรียมการสำาหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีกระบวนการบาหลี ครั้งที่ 6 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 

ที่บาหลี อินโดนีเซีย เป็นลำาดับต่อไป
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ภาพที่ 20 : การประชุมระดับรัฐมนตรี 

เพื่อกระบวนการบาหลีครั้งที่ 6  

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่บาหลี อินโดนีเซีย

ในโอกาสเดียวกัน ประเทศไทยยังได้พบกับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐาน

แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียอีก 4 ประเทศ คือ บังคลาเทศ มาเลเซีย เมียนมา และอินโดนีเซีย และ

องค์การระหว่างประเทศ 3 องค์การ เพื่อติดตามความก้าวหน้าจากการประชุมพิเศษว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน 

แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย คร้ังท่ี 2 ซ่ึงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เม่ือวันท่ี 3–4 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา ท่ีประชุม 

ไดร้บัฟงัการแถลงสรปุถงึพฒันาการและความพยายามของแตล่ะประเทศและหนว่ยงาน อกีทัง้ยงัอภปิรายถงึการรณรงค์ 

ทางข้อมูลระดับภูมิภาคที่ริเริ่มโดยประเทศไทย และดำาเนินการด้วยการสนับสนุนจาก IOM การรณรงค์มุ่งสร้าง 

ความตระหนักถึงความเส่ียงและอันตรายในการโยกย้ายถ่ินแบบไม่ปกติ จะส่งเสริมการย้ายถ่ินท่ีถูกกฎหมายและปลอดภัย  

อีกทั้งยังเป็นการส่งสารต่อเครือข่ายอาชญากรรมในภูมิภาค ถึงความจริงจังในการขจัดการลักลอบขนแรงงาน 

และการค้ามนุษย์ของรัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริม 

การพัฒนาในประเทศต้นทาง และยังพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับสมาชิกกระบวนการบาหลี เพ่ือแก้ไข 

ปัญหาท่ีซับซ้อนดังกล่าว ในการประชุมระดับรัฐมนตรีกระบวนการบาหลี คร้ังท่ี 6 ผู้แทนจากบังกลาเทศและ UNODC  

เสนอให้ประเทศไทยเป็น เจ้ าภาพจัดการประชุมพิ เศษว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ  

ในมหาสมุทรอินเดีย คร้ังที่ 1 และ 2 และการหารือพิเศษอย่างไม่เป็นทางการในประเด็นเดียวกัน  

ข้อเสนอดังกล่าวยังได้รับการสะท้อนในแถลงการณ์ของประธานร่วมการประชุม ผู้แทนจากสำานักงาน UNHCR  

ภูมิภาค ได้กล่าวในระหว่างการฟังสรุปจากหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ว่า การริเร่ิม 

ของประเทศไทยนั้น  เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ช่วยลดจำานวนผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติทางท้องทะเลใน

มหาสมุทรอินเดียจาก 31,000 คน ในครึ่งปีแรกมาเป็น 1,600 คน ในครึ่งปีหลัง

นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซีย  ซ่ึงเป็นประธานร่วมของกระบวนการบาหลี  

ยังได้ผนวกข้อเสนอแนะจากร่างแผนปฏิบัติการของประเทศไทยซึ่งนำาเสนอในที่ประชุมพิเศษว่าด้วย 
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การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย คร้ังที่ 2 ไว้ในปฏิญญาบาหลี ข้อเสนอแนะสำาคัญดังกล่าว 

รวมถึงการมุ่งแก้ไขปัญหาท่ีรากเหง้า การส่งเสริมเส้นทางการโยกย้ายถ่ินฐานท่ีถูกกฎหมายและปลอดภัย การสร้างเสริม 

ศักยภาพแก่บุคลากรผู้บังคับใช้กฎหมาย การเปิดช่องทางให้องค์กรมนุษยธรรมเข้าถึงผู้โยกย้ายถิ่นฐานและ 

ให้ความชว่ยเหลอืทางมนษุยธรรม และการตระหนกัถงึความสำาคญัของการรณรงคใ์หข้อ้มลู ในฐานะท่ีเป็นเครือ่งมอื 

เพ่ือการป้องกันการเคล่ือนย้ายในอนาคต และเป็นการส่งสารท่ีสำาคัญไปสู่กลุ่มผู้ลักลอบขนคนและเครือข่าย 

การค้ามนุษย์ ให้รับทราบถึงความมุ่งมั่นจริงจังของรัฐต่าง ๆ ในการบังคับใช้กฎหมาย

5.4 ความร่วมมือในระดับนานาชาติ

ประเทศไทยมีบทบาทสำาคัญในเวทีระดับโลก ด้านมนุษยธรรมและความม่ันคงของมนุษย์ ไทยได้ดำาเนินงาน 

และให้ความช่วยเหลือต่อภาคีนานาชาติ ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุน้ี ไทยจึงให้ความสำาคัญ 

ต่อการส่งเสริมความร่วมมือผ่านกรอบความร่วมมือที่มีอยู่และที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

5.4.1 เวทีนานาชาติ

ภาพที่ 21 : ประธานาธิบดีบารัค โอบามา  

และผู้นำาโลกในการประชุมสุดยอด 

ผู้นำาโลกว่าด้วยผู้ลี้ภัย
      

ภาพที่ 22 : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี แถลงในการประชุม 

สุดยอดผู้นำาโลก ว่าด้วยผู้ลี้ภัย

เพ่ือยืนยันถึงพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย นายกรัฐมนตรีจึงได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำาโลก 

ว่าด้วยผู้ล้ีภัย ซึ่งจัดข้ึนที่สำานักงานใหญ่สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 การเข้าร่วม 

การประชุมของนายกรัฐมนตรี เป็นการตอกยำา้ถึงประวัติศาสตร์การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอันต่อเน่ืองยาวนาน  

ตอ่ผูพ้ลดัถิน่ฐาน มากกว่าลา้นคนของประเทศไทย ในชว่ง 4 ทศวรรษท่ีผา่นมา ในการประชมุ นายกรฐัมนตรไีดใ้ห ้

คำามัน่ทีจ่ะพฒันาระบบการคดักรองทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ลดความเสีย่งของผูท้ีจ่ะตกเปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย์  

และการประกาศถงึการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญัติปอ้งกันและปราบปรามการทรมานและการบังคบับคุคลใหส้ญูหาย  

เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิการตามหลกัการไมส่ง่กลบัไปสูอ่นัตราย (non-refoulment) นอกจากนี ้นายกรฐัมนตร ี

ยังได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกแบ่งปันความรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อผู้พลัดถิ่น  

และเน้นยำา้ถึงความสำาคัญของการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาต่อประเทศต้นทาง การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

และอืน่ ๆ รวมถงึศกัยภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อต้านการละเมดิทำาร้าย และแสวงประโยชนต่์อผูพ้ลดัถิน่ใหแ้ก่ 

ประเทศทางผ่าน และความจำาเป็นท่ีประเทศปลายทางจะเร่งรัดกระบวนการคัดกรองและการโยกย้ายไปต้ังถ่ินฐานใหม่ 

ในประเทศที่สาม ทั้งนี้ ไทยเป็นรัฐสมาชิกอาเซียนเพียงรัฐเดียวที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าว
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5.4.2 องค์การระหว่างประเทศ

ประเทศไทยตระหนักถึงความสำาคัญของการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ 

กับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

ตามมาตรฐานสากล

5.4.2.1 สหภาพยุโรป (European Union : EU)

รัฐบาลไทยและผู้แทน EU ได้พบปะกันในเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อแลกเปล่ียน 

ความรู้และประสบการณ์ว่าด้วยการช่วยเหลือให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับคืนสู่สังคม การประชุมนี้เป็น

ส่วนหนึ่งของการริเริ่มระหว่าง EU และศูนย์นานาชาติเพ่ือพัฒนานโยบายการโยกย้ายถ่ิน (International Center  

for Migration Policy Development initiative :  ICMPD) เพื่อที่จะสนับสนุนโครงการ Migration EU  

eXpertise (MIEUX) ซึง่เปน็ความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งรัฐบาลไทยกับ ICMPD เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ ์

และแนวปฏิบัติที่ดีว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

5.4.2.2 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)

กระทรวงแรงงานร่วมกับ ILO และผู้แทน EU แห่งประเทศไทย เปิดโครงการ “ต่อต้าน 

รูปแบบการทำางานท่ียอมรับไม่ได้ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทย” เม่ือวันที่ 17 มีนาคม 2559  

ที่ กรุงเทพฯ โครงการระยะ 42 เดือนนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนโดย EU และ ILO วัตถุประสงค์มุ่งแก้ปัญหาสภาพ

การทำางานที่ปฏิเสธสิทธิและมาตรฐานการทำางานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลแปรรูป

สำาหรับการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา  

ฉบับที่ 187 ว่าด้วยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2559 และ 

อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานในทะเล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 การให้สัตยาบัน คือ การยืนยันในพันธกรณี 

ทีจ่ะปรบัปรงุสภาพการทำางานและความเปน็อยูข่องแรงงาน รวมถงึแรงงานในทะเล ให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานแรงงาน 

ระหว่างประเทศ ล่าสุด ILO อยู่ระหว่างทบทวนวิเคราะห์ช่องว่างการปฏิบัติของรัฐบาลต่ออนุสัญญาฉบับที่ 188  

และพิธีสารฉบับที่ 29 ในขณะที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องอยู่ระหว่างปรับปรุงกฎหมายไทยที่จำาเป็น และเตรียม 

จัดการประชุมไตรภาคีเพ่ือให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยงานในภาคประมง พิธีสารต่อท้าย 

อนุสัญญาฉบับที่ 29 พิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วย

สิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง

5.4.3 องค์กรประชาสังคม 

ประเทศไทยดำาเนินการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน  เพื่อนำามาซึ่ง

กระบวนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เหมาะสม หน่วยงานไทยได้รับการสนับสนุนให้ดำาเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียท่ีหลากหลาย การสร้างภาคีความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่สัมพันธ์กันอยู่แต่เดิมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  

ในขณะเดียวกันจะต้องดำาเนินความร่วมมือกับเครือข่ายใหม่ ๆ 
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ไทยดำาเนินงานในลักษณะเป็นภาคีร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ  

ได้แก่ สำานักงานกฎหมายเอสอาร์ องค์การช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิโฮป มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก มูลนิธิพิทักษ์สตรี  

ศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิศูนย์ ชีวิตใหม่  มูลนิธิ โซเอ อินเตอร์ เนชั่นแนล มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก  

องค์การยุติธรรมนานาชาติ World Wildlife Fund (WWF) เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ  (MWRN)  

มูลนิธิเพ่ือความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation : ISSF)  

มูลนิธิ EJF มูลนิธิเอ–ทเวนตี้วัน IOM และอื่น ๆ

ตลอดปีท่ีผ่านมา มีการประชุมและหารือกับองค์กรใหม่ ๆ  เช่น Center for Advanced  

Defense Studies (C4ADS) เพื่อทำาความเข้าใจในบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานต่อต้านการค้ามนุษย์  

ทั้งนี้ เพื่อนำาไปสู่ความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

5.5 ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา

แผนภาพที่ 46 : ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา
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ความรวมมือกับสหรัฐอเมริกา 

การประชุมและอบรมหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
รวมกับ

 

ศูนยชวยเหลือเด็กเพื่อแกไขปญหาคามนุษย (ACT

จัดตั้งขึ้นแลวในเชียงใหมและพัทยา  2559

และมีแผนการจะเปดในภูเก็ต กาญจนบุรี และเชียงราย
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NCA
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Project
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Imternational

FACE

FOCUS

International Justice

Mission

Freedom Story

Family Connection  

Foundation

 Human Smuggling and

Trafficking Center ณ กรุงวอชิงตัน

จะรวมงานกับฝงไทยในการพัฒนาฐานขอมูลคดีการคามนุษย

จะมีการพูดคุยในรายละเอียดในป พ.ศ. 2560

5.5.1 ความรวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายสหรัฐฯ

คณะทำงานปราบปราม

อาชญากรรมทางอินเทอรเร็ตที่เกี่ยวของ

กับการละเมิดตอเด็กและเยาวชน (TICAC)
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สหรัฐอเมริกา เป็นภาคีกับรัฐบาลไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์มาต่อเน่ืองยาวนาน ในปี 2559 

พัฒนาการสำาคัญของความร่วมมือ ได้แก่ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการให้คำาปรึกษาหารือ การข่าว 

การแลกเปลี่ยนข้อมูล การสนับสนุนงบประมาณ และการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีรัฐ

ในพื้นที่ กรอบความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ หลายกรอบได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์และมีความสำาคัญอย่างยิ่ง 

ต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีเน้นวิธีการเชิงรุกและนำาโดยการข่าว โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้ 

5.5.1 ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ

5.5.1.1 คณะทำางานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตท่ีเก่ียวข้องกับการละเมิด 

ต่อเด็กและเยาวชน (Thailand Internet Crimes Against Children Task Force : TICAC)

หลังจากประเทศไทยประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาให้ครอบคลุม

ความผิดฐานครอบครอง ผลิต และจำาหน่ายส่ือลามกอนาจารเด็ก เมื่อปลายปี 2558 คณะทำางาน TICAC ก็ได้รับ 

การจัดตัง้ขึน้ดว้ยความชว่ยเหลอืของหนว่ยสอบสวนกลางสหรฐั (FBI) และหนว่ยสบืสวนความมัน่คงแหง่มาตภุมิู (HSI)  

โดยมีวัตถปุระสงคเ์พือ่มุง่ขจดัการแสวงประโยชนท์างเพศผา่นทางอนิเทอรเ์นต็ มาตรฐานปฏบิตักิารของ TICAC กำาหนด 

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คณะทำางานจะได้รับข้อมูลเก่ียวกับผู้เสียหายและผู้กระทำาผิดที่เก่ียวข้องกับ 

ประเทศไทยทางอินเทอร์เน็ตตามเวลาจริง จากศูนย์เพ่ือเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (the National  

Center for Missing & Exploited Children : NCMEC) ซึ่งเป็นองค์กรสหรัฐฯ ที่ทำางานใกล้ชิดกับหน่วยงาน

บังคับใช้กฎหมายในสหรัฐฯ ผ่านทาง HSI เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้เสียหาย และสนับสนุนหน่วยงาน

บังคับใช้กฎหมาย ให้ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสที่จะดำาเนินคคีกับผู้กระทำาผิดได้

นอกจากนี้ TICAC ยังร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และฝึกอบรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในด้านอาชญากรรมต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขึ้นในโรงเรียน 

นายร้อยตำารวจสามพราน เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบพิสูจน์พยานหลักฐาน 

ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำารวจกับศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7  

ท่ีจังหวัดนครปฐม และสนบัสนนุงานพิสจูนห์ลกัฐานดิจทิลัของ TICAC ทัง้นี ้เปน็ทีต่ระหนกัดีวา่ระบบการจดัการเคส 

ของ TICAC ได้ช่วยเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบให้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

5.5.1.2 ศูนย์ช่วยเหลือเด็กเพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ (Children’s Advocacy Center  

Thailand : ACT)

เมื่อต้นปี 2559 มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กเพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ (ACT) ขึ้นใน 

จังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นศูนย์แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้ที่พักและการช่วยเหลือดูแลเด็กที่ถูก 

แสวงประโยชน์ทางเพศหรอืถกูละเมดิอยา่งครอบคลมุ ศนูย ์ACT เปน็ความพยายามรว่มกนัระหวา่งเจา้หนา้ทีผู่บ้งัคบัใช ้

กฎหมายจากหลายประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝร่ังเศส สวิตเซอร์แลนด์ ไทย (สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  

และ DSI) และสหรฐัฯ (FBI his และ TICAC) และองคก์รเอกชนอกีจำานวนหนึง่ เชน่ โครงการฮกั มลูนธิโิซเอ อินเตอร ์

เนช่ันแนล มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก มูลนิธิ Freedom Story มูลนิธิสายสัมพันธ์ 

ครอบครัว และอื่น ๆ ในปีเดียวกัน มีการจัดตั้งศูนย์ขึ้นที่พัทยาภายใต้ความร่วมมือของ TICAC กับองค์กร 

เอ–ทเวนต้ีวัน ท้ังน้ี ผู้เก่ียวข้องกำาลังดำาเนินการจัดต้ังศูนย์ ACT ในจังหวัดภูเก็ต กาญจนบุรี และเชียงรายในปีต่อไป
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5.5.1.3 Human Smuggling and Trafficking Center, Washington, D.C.

Human Smuggling and Trafficking Center ได้หารือกับกระทรวงการต่างประเทศ  

ในเดือนกันยายน 2559 และแสดงความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงประสบการณ์การพัฒนาฐานข้อมูลคดี

การค้ามนุษย์กับประเทศไทย ท้ังสองฝ่ายกำาลังมองหาโอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะร่วมมือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ในด้านต่าง ๆ

5.5.1.4 การประชุมและฝึกอบรมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

หน่วยงานไทยได้ยกระดับความร่วมมือไปสู่การดำาเนินงานสร้างสรรค์กับหน่วยงานบังคับใช้ 

กฎหมายของสหรัฐฯ ซ่ึงได้แก่ International Law Enforcement Academy (ILEA), Bureau of International  

Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), FBI, และ HSI ตัวอย่างของความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่ 

◊  ระหว่างพฤศจิกายน 2558 ถึงกันยายน 2559  INL มีส่วนร่วมในหลักสูตร 

การฝึกอบรมว่าด้วยการสืบสวนและคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของ

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ที่จัดให้แก่เจ้าหน้าที่ตำารวจระดับพื้นที่กว่า 1,800 นาย  

ทั่วประเทศ โรงเรียนนายร้อยตำารวจสามพรานได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว 

โดยอ้างอิงจากกรณีศึกษาจริง อีกทั้งยังเชิญอัยการ เจ้าหน้าที่ DSI และองค์กร 

พัฒนาเอกชน เข้าร่วมด้วย นอกจากน้ี ยังมีการจัดการฝึกอบรมเพ่ือคัดแยกผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง สำาหรับตำารวจและเจ้าหน้าที่บังคับใช้

กฎหมายที่ท่าเรือ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก INL ผ่าน IOM ในช่วงกรกฎาคม–

สิงหาคม 2559 ด้วย

◊  มีการจัดการฝึกอบรมและสัมมนาอื่น ๆ สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  

ซึ่งเน้นประเด็นการค้ามนุษย์ในภาคประมง การค้ามนุษย์โดยทั่วไป และการ 

แสวงหาประโยชน์จากเด็ก สหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนแก่ผู้แทนไทย ให้ไปเข้าร่วม 

ในการประชุมสัมมนาในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐฯ  

ซึ่งรวมถึงการประชุมสัมมนาว่าด้วยอาชญากรรมต่อเด็ก ประจำาปี ครั้งที่ 28 ซ่ึงมี

สำานักงานตำารวจเมืองดัลลัส และศูนย์ผลักดันนโยบายเพื่อเด็กดัลลัส มลรัฐเท็กซัส  

โครงการ International Visitors Leadership ซ่ึงจัดโดยสำานักงานกิจการการศึกษา 

และวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ท่ีเน้นการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับ 

ข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายสหรัฐฯ ว่าด้วยการค้ามนุษย์ และการประชุม 

สุดยอดของรัฐฮาวายว่าด้วยการค้ามนุษย์เข้าสู่การบริการทางเพศ ซึ่งจัดโดย

สำานักงานอัยการรัฐฮาวาย

◊  นอกจากนี้ ในปลายเดือนสิงหาคม 2559 INL ยังมีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนา 

วิชาชีพด้านการค้ามนุษย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนโดย AAPTIP โครงการดังกล่าว 

สนับสนุนการประสานงานระหว่างอัยการท่ีทำางานต่อต้านการค้ามนุษย์และหน่วยงาน 

บังคับใช้กฎหมายของไทย
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5.5.2 ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ

แผนภาพที่ 47 : ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ

ในป พ.ศ. 2559 สนับสนุนงบประมาณ 1.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใหองคกรพัฒนาเอกชน เชน Zoe International

ศูนยชีวิตใหม Urban Light และ Labor Rights Promotion Network Foundation LPN

การประชุมปฏิบัติการตอตานการคามนุษย พ.ศ. 2559

โครงการ Next Level

โครงการ CTIP

เวทีฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและโครงการที่สนับสนุนงบประมาณโดย

กรอบความรวมมือ
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5.5.2.1 กรอบความร่วมมือไทย–สหรัฐฯ

นอกจากการปรึกษาหารือเป็นประจำาระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำานักงานติดตาม 

และต่อต้านการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (TIP Office) กับกระทรวงการต่างประเทศ  

ประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องแล้ว ทางกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย และสถานทูตสหรัฐฯ 

ประจำากรุงเทพฯ ยังตกลงที่จะยกระดับกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ โดยการพัฒนากรอบความร่วมมือไทย–สหรัฐฯ 

ในประเด็นที่สนใจร่วมกัน และดำาเนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดช่องว่างในการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใน

และนอกประเทศไทย

5.5.2.2 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ 

สถานทูตสหรัฐฯ หรือองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for  

International Development : USAID)

มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและโครงการในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจาก

สหรัฐฯจำานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเยาวชน ซ่ึงรวมถึง “การประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. 2559” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตและสถานทูตสหรัฐฯ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 

และการป้องกันคุ้มครองเด็ก นอกจากน้ี เยาวชนไทยและมาเลเซีย จำานวน 50 คน ยังได้เข้าร่วมโครงการ “Next Level”  

ซึ่งจัดโดยสถานทูตสหรัฐฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยการเข้าถึงประชากรเปราะบางในภาคเหนือและใต้ของประเทศไทย 

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้มอบทุนสนับสนุนราว 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ใหก้บัองคก์รพัฒนาเอกชนในประเทศไทย ซ่ึงได้แก ่Inter Alia, ZOE international, ศนูยช์วีติใหม,่ Urban Light,  

และ LPN 

ในประเทศไทย USAID ให้งบประมาณสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ใน 

ประเทศไทยและในอนุภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงโครงการท่ีสอดคล้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์  

นอกจากนี้ USAID ยังสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สถาบันอิศรา ในการพัฒนาแอพพลิเคชันโทรศัพท์ภาษา 

เมียนมา ท่ีจะอำานวยความสะดวกให้แรงงานเมียนมาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทย เช่น 

นายหน้าค้าแรงงานที่ไว้ใจได้ ข้อกำาหนดในการเข้าเมืองและการอยู่อาศัยในประเทศไทย เป็นต้น
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5.6 อ่ืน ๆ

แผนภาพที่ 48 : ความร่วมมือกับภาคธุรกิจและสื่อ

Business 
Sector 

Berna News 

5.6 อื่นๆ

5.6.1 ภาคธุรกิจ

5.6.2 สื่อมวลชน

5.6.1 ภาคธุรกิจ

กระทรวงการต่างประเทศแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อมูลกับภาคธุรกิจของสหรัฐฯ  

อย่างสมำ่าเสมอ เช่น National Fisheries  Institute, National Retail Federation, Food Marketing  

Institute, Retail Industry Leaders Association, National Restaurant Association กลุ่มผู้จัดจำาหน่าย  

หา้งสรรพสนิคา้ รา้นอาหาร ผูข้ายสง่และผู้ขายปลีก เพ่ือประโยชนใ์นการแกไ้ขปญัหาการคา้มนษุย ์อกีทัง้บางธรุกิจ 

ยังได้พัฒนาโครงการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทยด้วย
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5.6.2 สื่อมวลชน

สื่อมวลชนคือหนึ่งในกำาลังสำาคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนั้น ความถูกต้องของข้อมูล 

จึงเป็นเรื่องสำาคัญ เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำาข้อมูลไปใช้ และปฏิบัติการแก้ไขปัญหาได้ ในการนี้  

กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยในต่างประเทศได้ทำางานร่วมกับสื่อมวลชนหลัก ๆ  ได้แก่ AP  

และ New York Times เพ่ือให้ม่ันใจว่าจะมีการเผยแพร่ข้อมูลท่ีทันต่อเหตุการณ์ มีการตรวจสอบแหล่งข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 

และเชือ่ถอืได ้และค้นควา้หาขอ้เทจ็จรงิต่อเนือ่ง ท่ีสำาคญัท่ีสุด คอื ความร่วมมอืในการประสานฐานขอ้มลูและพฒันา 

เวทีแลกเปล่ียนข้อมูลเพ่ือการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในเดือนกันยายน 2559 ส่ือมวลชนจากสำานักข่าว AP ได้พบกับ 

อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความพยายามต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐไทย  

ทัง้สองฝา่ยตกลงทีจ่ะใหค้วามรว่มมือตอ่กนั และแบง่ปนัขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัพฒันาการหรอืปญัหาทีน่า่ห่วงใยตา่ง ๆ  

นอกจากนี้ ในปี 2560 สื่อมวลชนจาก New York Times ยังมีกำาหนดจะมาเยือนเอเซีย รวมถึงประเทศไทย 

เพื่อเรียนรู้ข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับความพยายามของรัฐในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากสื่อมวลชนอเมริกันที่ได้กล่าวถึงนั้น ยังมีสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศอีกจำานวนมาก

ที่ดำาเนินงานโดยสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของไทย สื่อมวลชนเหล่านี้มิเพียงแต่จะได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์

รับฟังข้อมูล หากในหลายกรณียังได้รับอนุญาตให้ติดตามเจ้าหน้าท่ีภาครัฐลงภาคสนามด้วย ตัวอย่างเช่น  

กรณีที่ 7 Day News Journal ติดตามสถานการณ์การส่งลูกเรือประมงไทยกลับจากอินโดนีเซียสำานักข่าว NIKKEI  

และ Al Jazeera ติดตามไปกับเรือนเรศวรในระหว่างการตรวจการณ์ในทะเล (17 พฤศจิกายน และ 16 ธันวาคม  

2559 ตามลำาดับ) สำานักข่าว Berna, AP, Nikkei, Reuters และส่ือมวลชนไทยเข้าเย่ียมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก 

ในจังหวัดสมุทรสาคร และติดตามการตรวจการณ์ของ ศปมผ. ในทะเล (9 ธันวาคม 2559) นอกจากนี้ ในปี 2559  

กระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมผู้ส่ือข่าวต่างประเทศในไทย ยังได้ร่วมกันจัดเวทีสรุปข้อมูลหรือเวทีอภิปรายต่าง ๆ  

ถึง 10 คร้ัง ซ่ึงกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเวที จำานวน 2 คร้ัง ท้ังหมดน้ีแสดงให้เห็นถึงช่องทางการส่ือสาร 

ระหว่างรัฐไทยกับสื่อมวลชนที่เปิดอยู่เสมอ

ในประเด็นการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากรายงานการค้ามนุษย์ ปี 2559 ของสหรัฐฯ ว่าด้วย 

การคุ้มครองเสรีภาพสื่อ รวมถึงในการรายงานข่าวการค้ามนุษย์ ตัวอย่างเบื้องต้นนี้แสดงให้เห็นว่าสื่อมวลชน  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่สือ่ตา่งประเทศ มคีวามยดืหยุน่ทีจ่ะทำางานในประเดน็ดงักลา่ว อกีทัง้ยงัไดร้บัอนญุาตใหเ้ผยแพร ่

และแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งเสรี รฐับาลไทยตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายในการประกนัความสมดลุ ระหวา่งเสรีภาพ 

ในการแสดงออก และความจำาเป็นที่จะต้องรักษาความสงบเรียบร้อย กฎหมาย ความมั่นคงของชาติ ความเคารพ

ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และหลักการไม่เลือกปฏิบัติ เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ของไทย 

ไดพ้ยายามรกัษาไวซ้ึง่ความสมดลุในการบงัคบัใชก้ฎหมาย นอกจากนี ้ในขณะทีเ่คารพในเสรภีาพและความเปน็อสิระ 

ของสื่อ รัฐบาลยังได้ให้ความสำาคัญของความเป็นมืออาชีพ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของสื่อ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในวิธีการนำาเสนอและเนื้อหาที่เลือกรายงานต่อสาธารณะ
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ค. ก้าวต่อไปในปี 2560 : แผนอนาคต

นโยบาย

1. ดำาเนินงานงานตามแผนปฏิบัติการ 24 ข้อ อย่างต่อเนื่อง

2. ปรับปรุงระเบียบและกฎหมาย เช่น ร่างพระราชกำาหนดว่าด้วยการจัดการแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

3. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐในการขจัดการค้ามนุษย์ และส่งเสริมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ล่าม พนักงานตรวจแรงงาน ทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย 

อัยการ ผู้พิพากษา ฯลฯ 

การดำาเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย

4. รัฐบาลจะจัดทำาแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการแบ่งปันข้อมูล ซ่ึงเป็นการบูรณาการ 

ข้อมูล ผ่านระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกจัดทำาขึ้น 

เม่ือปี 2556 เอกสารดังกล่าวจะให้แนวทางการรวบรวมข้อมูลท่ีชัดเจน และเท่ียงตรง สำาหรับตำารวจ อัยการ และศาล 

5. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลการค้ามนุษย์  ซ่ึงบันทึกข้อมูลเข้าระบบ และบริหารจัดการระบบ  

โดยกระทรวง พม. สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำานักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่ปี 2556  

โดยในปี 2560 ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเช่ือมโยงข้อมูลของศาลได้ โดยรัฐบาลได้พัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่ออำานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการประสานงานและประสานความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

6. รัฐบาลจะดำาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำารวจ อัยการ ศาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ล่าม ผู้ประสานงานด้านภาษา พนักงาน

ตรวจแรงงานทั้งภาคพื้นดินและในทะเล และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ การฝึกอบรมนี้มุ่งพัฒนาความเข้าใจ 

ต่อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับคดีค้ามนุษย์ และส่งเสริมความสามารถของเจ้าหน้าที่บังคับใช้

กฎหมายเพื่อตรวจตรา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลสูงสุด 

7. ในไตรมาสแรกของปี 2560 รัฐบาลคาดหวังที่จะลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ

ศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยประโยชน์แห่งชาติ หรือ National Center for Missing and Exploited  

Children (NCMEC) ในขณะที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติได้พัฒนาการดำาเนินงานของคณะทำางานปราบปราม 

อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชน (Thailand Internet Crime against Children–TICAC)  

โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิด กับกระทรวงความม่ันคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ (Homeland Security Investigation)  

เพื่อเข้าถึงข้อมูล ของ NCMEC ได้ดียิ่งขึ้น
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8. ภายในปี 2560 สำานักงานตำารวจแห่งชาติมีแผนจะจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนอาชญากรรม 

ตอ่เดก็ระดบัชาต ิและเปลีย่นสถานะของ TICAC ใหเ้ป็นหนว่ยงานถาวร มกีำาลงัเจา้หนา้ทีต่ำารวจปฏบิติังานเต็มเวลา  

จำานวนประมาณ 15–20 นาย 

9. สำานักงานตำารวจแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์พิสูจน์หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต และวางแผนที่จะเพิ่มจำานวน

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในศูนย์

การคุ้มครอง

10. การจัดตั้งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ขององค์กรพัฒนา

เอกชน 

กระทรวง พม. อยู่ระหว่างศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ เพ่ืออนุญาตให้องค์กรพัฒนา 

เอกชนจัดตั้งสถานคุ้มครองฯ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมุ่งเน้นแนวทาง 

การดำาเนินงานท่ียึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง แนวทางการบริหารจัดการในสถานคุ้มครอง และบุคคลากร รวมท้ังการจัด 

บริการด้านการคุ้มครองช่วยเหลือด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

ในกระบวนการยุติธรรม การฟื้นฟูและการคืนสู่สังคม คาดว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2560

11. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย

การจัดทำาห้องพิจารณาคดีจำาลองที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ เ สียหายจากการค้ามนุษย์

จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ได้คุ้นเคยกับกฎระเบียบ ข้ันตอน  

และสถานการณ์ที่คาดว่าจะพบเจอในระหว่างดำาเนินคดีในศาล จะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560

12. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 

12.1 การฝึกอบรมล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษาของแรงงาน

ในปี 2560 กระทรวง พม. วางแผนจัดโครงการฝึกอบรมล่ามภาษาเมียนมาและกัมพูชา  

จำานวน 2 รุ่น เพ่ือเพ่ิมจำานวนและเสริมสร้างศักยภาพของล่าม นับเป็นการสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์ควบคุม 

การแจ้งเรือเข้า–ออก ด้วย นอกจากน้ี ยังได้กำาหนดจัดอบรมล่ามแปลภาษาข้ันสูงให้แก่ล่ามท่ีเคยผ่านการอบรมแล้ว 

12.2 การฝึกอบรมทีมสหวิชาชีพ

ในปี 2560 กระทรวง พม. กำาหนดจัดฝึกอบรมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้แก่ทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพมีความเข้าใจในมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ซึ่งเป็นหลักประกันว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะไม่ถูกคุมขัง หากแต่จะได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองให้อยู่ 

ในสถานที่ที่เหมาะสม และได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยและทำางานได้ตามกฎหมาย
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12.3 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน

ในเดือนมีนาคม  2560 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กำาหนดจัดการฝึกอบรมการคุ้มครอง

พยาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากประเทศสมาชิกอาเซียนจำานวน 40 คน

แผนภาพที่ 49 : ภาพรวมของแผนการคุ้มครองในอนาคต

การสรางศักยภาพเจาหนาท่ี
การฝกอบรมลามภาษาเมียนมา                     

และกัมพูชา 2 รุน

การฝกอบรมลามแปลภาษาขั้นสูง

การฝกอบรมทีมสหวิชาชีพวาดวยแนวทาง

เพื่อสงเสริมประสิทธิผลในการคัดแยกผูเสียหาย

จากการคามนุษย

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพจะจัดการฝกอบรม

วาดวยการคุมครองพยานใหแกเจาหนาที่รัฐจาก

กลุมประเทศอาเซียน จำนวน 40 คน

ความเปนไปไดที่องคกรเอกชนจะจัดตั้ง

สถานคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย
พม.กำลังรางแนวทางปฏิบัติสำหรับองคกรเอกชน

ที่จะจัดตั้งสถานคุมครอง

ความชวยเหลือทางกฎหมาย
การจัดทำหองพิจารณาคดีจำลองที่สถานคุมครอง

จังหวัดสงขลา จะเสร็จสิ้นในปลายมกราคม 

พ.ศ. 2560

ศูนยชวยเหลือเด็ก ประเทศไทย (ACT)
เปดศูนยชวยเหลือเด็กในภูเก็ต กาญจนบุรี เชียงราย

การสนับสนุนความชวยเหลือ

ทางการเงินรายวัน
อยูในระหวางการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง

2560

13. ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก ประเทศไทย (Children’s Advocacy Center Thailand : ACT) 

ดำาเนินการเปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กเพิ่มเติมในจังหวัดภูเก็ต กาญจนบุรี และเชียงราย ในปี 2560

14. สายด่วนศูนย์กลาง

ปัจจุบัน รัฐบาลกำาลังดำาเนินการปฏิรูป และรวบรวมระบบสายด่วน (ฮอทไลน์) ให้เป็นระบบศูนย์กลาง  

ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2560

15. การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแบบรายวัน

กรมบัญชีกลางกำาลังพิจารณาเก่ียวกับมาตรการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินท่ีเหมาะสม 

แบบรายวันให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่อยู่ในสถานคุ้มครองฯ ของ พม. หลังจากได้มีการหารือร่วมกับ 

หน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี  2559 
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การป้องกัน

16. การดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  

(พ.ศ. 2560–2564)

กระทรวงแรงงานเริ่มดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

(พ.ศ. 2560–2564) และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภาครัฐ  

ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม องคก์รพฒันาเอกชน และองคก์ารระหวา่งประเทศ ซึง่เปน็สว่นหนึง่ในการดำาเนนิงาน  

ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว

17. ร่างพระราชกำาหนดว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

ในเดือนพฤษภาคม 2560 กระทรวงแรงงานจะนำาร่างพระราชกำาหนดว่าด้วยการบริหารจัดการ

แรงงานต่างด้าวเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซ่ึงร่างพระราชกำาหนดดังกล่าว จะรวบรวมกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง

กับแรงงานต่างด้าวในทุกภาคธุรกิจรวมถึงภาคประมงด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน

ต่างด้าว 

18. การจัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง (ศูนย์ drop-in)

ภายในปี  2560 จะมีการจัดต้ังศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง ซ่ึงเป็นความร่วมมือ 

ระหว่างภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคม เพ่ิมอีก 3 แห่ง ในจังหวัดปัตตานี ชลบุรี และระยอง โดยศูนย์ drop-in เหล่าน้ี 

จะให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน ข้อมูลว่าด้วยกฎหมายแรงงานและสิทธิแรงงาน และความช่วยเหลืออื่น ๆ 

ความร่วมมือ

19. ในปี 2560 ประเทศไทยจะจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะทำางาน  

ด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชน (TICAC) กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้

20. การส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน กระทรวงการต่างประเทศจะเจรจากับ 

ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลถึงความร่วมมือและการจัดกิจกรรมร่วมในประเทศไทยภายใต้เครือข่าย International  

Christian Maritime Association (ICMA)

21. ภาคธุรกิจไทยกำาลังดำาเนินการเพื่อให้โครงการ FIP ทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยประสบ 

ความสำาเร็จ ตามท่ีระบุไว้ในบทท่ี 5 ข้อ 5.1.3 (3) โครงการ FIP มีวัตถุประสงค์ให้การบริหารจัดการในภาคประมง 

มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทำาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

(IUU fishing) รวมถึงการทำาประมงเกินขนาดและการรักษาระบบนิเวศทางทะเลด้วย นอกจากนี้ โครงการ FIP  

จะพัฒนาระบบตรวจสอบและระบบติดตามที่เชื่อถือได้เพื่อลด IUU fishing และคุ้มครองผู้ที่เคารพกฎหมาย



197

รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษยข์องประเทศไทย ประจำาปี 2559

22. ความสำาเร็จของศูนย์ช่วยเหลือเด็ก (ACT) ในจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

ตามที่ได้ระบุไว้ ในบทที่ 5 ข้อ 5.5.1 (2) รัฐบาลอยู่ในระหว่างการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กเพิ่มเติมในจังหวัดภูเก็ต 

กาญจนบุรี และเชียงราย

23. กระทรวงการต่างประเทศจะประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงเทพฯ  

เพื่อจัดตั้งกรอบความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ตามข้อตกลงในบทที่ 5 ข้อ 5.5.2 (1) และจะเจรจากับศูนย์ Human  

Smuggling and Trafficking Center กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพ่ือความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลคดีการค้ามนุษย์ 

ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.5.1 (3)
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ง. ภาคผนวก : การดำาเนินงานตามข้อเสนอแนะ 17 ข้อ  

จากรายงานการค้ามนุษย์ ปี 2559 ของสหรัฐอเมริกา

ข้อเสนอแนะจากรายงาน 

TIP Report ปี 2559
การดำาเนินงานและความก้าวหน้าของประเทศไทย

1 .   ด�ำเนินคดีกับเจ ้ำหน ้ำท่ี 

ขอ ง รั ฐ ที่ เข ้ ำ ไ ปมี ส ่ ว น

เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์

ร วมถึ ง ก ำ ร ตั ดสิ น และ

ลงโทษอย่ำงเด็ดขำดหำก

พบกำรกระท�ำผิด

1.1 สถำนะของควำมผิดทำงอำญำ นับแต่ปี 2556 พบเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐที่เข้ำไปมี

ส่วนเกี่ยวข้องกับควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ทั้งหมด 45 คน (ปี 2556จ�ำนวน 1 คน 

ปี 2557 จ�ำนวน 7 คน ปี 2558จ�ำนวน 27 คน และปี 2559จ�ำนวน 10 คน)

ในจ�ำนวนนี ้หนึง่คนได้รับกำรตดัสนิโทษจ�ำคกุ 9 เดอืน และปรบั 14,667 บำท

(ปี 4 (2556 คน ได้รับกำรตัดสินโทษจ�ำคุก 36–16 ปี และปรับ –126,900

360,000 บำท (ปี 2557) และอีกหนึ่งคนได้รับกำรตัดสินโทษจ�ำคุก 2 ปี 

6 เดือน และปรับ 75,000 บำท (ปี 2558) 

1.2 คดีกำรกระท�ำผิดของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 10 คน ก�ำลังอยู่ในกำรพิจำรณำของ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ป.ป.ท) 

4 คน อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของอัยกำร 25 คนก�ำลังอยู่ในระหว่ำงกำร

ไต่สวนพิจำรณำคดี และ 6 คน ถูกตัดสินโทษจ�ำคุก (18 เดือน–36 ปี) 

1.3 กำรควบคุมมิให้เกิดกำรฉ้อรำษฎร์บังหลวงและตัดสินลงโทษอย่ำงรุนแรงต่อ 

เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐทีก่ระท�ำควำมผดิ ยงัเป็นเป้ำหมำยหลกัของรฐับำล ในปี 2559

เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ 10 คน ที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์ถูกฟ้องควำมผิดทั้ง 

ทำงวินัย (เช่น ให้พักรำชกำรหรือให้ออกจำกรำชกำร) และอำญำ (เช่น จ�ำคุก 

8 เดือน–36 ปี) ปัจจุบัน ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ (สตช.) ก�ำหนดให้ส่งต่อ 

คดีค้ำมนุษย์ทุกคดีต่อส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ปปง.)

เพื่อให้มีกำรตรวจสอบกำรเงินพร้อมกับกำรด�ำเนินคดีทำงอำญำ ในปี 2559

ศำลแพ่งได้ส่ังยึดทรัพย์ของเจ้ำหน้ำท่ี 2 คน เป็นมูลค่ำ 11.1 ล้ำนบำท 

ในขณะทีก่�ำลงัสบืสวนอยูอ่กี 3 คด ีทีเ่กีย่วข้องกบัทรัพย์สนิมลูค่ำ 33.9 ล้ำนบำท

1.4 ในปี 2559 รัฐบำลได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและกลไกต่ำง ๆ เพื่อเอ้ือต่อ 

กำรตรวจสอบกรณีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐเข้ำไปเกี่ยวข้องกับอำชญำกรรมได้ดีขึ้น

ตวัอย่ำงเช่น มำตรกำรทำงบริหำรในกำรป้องกันเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมิให้เก่ียวข้อง

กับกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีบทลงโทษทั้งทำงวินัยและทำงอำญำต่อ 

เจ้ำหน้ำที่ผู ้กระท�ำผิด อีกทั้งยังมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อติดตำม 

กำรด�ำเนินคดีกับเจ ้ำหน้ำท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์  เพื่อให้ 

มีบทบำทหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรและกำรบังคับใช้บทลงโทษ

ตำมมำตรกำรทำงบริหำร 

(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน “การบังคับใช้กฎหมายและดำาเนินคดี” ข้อ 2.6 

และ “นโยบาย” ข้อ 1.6)
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2.  เ พิ่ ม ค ว ำ มพย ำ ย ำม ใ น 

กำรคัดแยกผู้เสียหำยจำก 

กำรค้ำมนุษย์ที่ เป ็นกลุ่ม 

เปรำะบำง  รวมทั้ งกลุ ่ ม 

ผู้อพยพ บุคคลไร้สัญชำติ

เด็ก และผู้ลี้ภัย

2.1 คณะกรรมกำรประสำนและก�ำกับกำรด�ำเนินงำนป้องกันและปรำบปรำม 

กำรค้ำมนษุย์ (คณะกรรมกำร ปกค.) ซึง่ม ีรองนำยกรัฐมนตร ี(พลเรอืเอก ณรงค์ 

พิพัฒนำศัย) เป็นประธำน ได้อนุมัติแบบสัมภำษณ์เบื้องต้นส�ำหรับกำรคัดแยก 

ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ฉบับใหม่ แบบสัมภำษณ์นี้ใช้งำนได้ง่ำยขึ้น โดยมี 

กำรก�ำหนดนิยำมกำรค้ำมนุษย์ท่ีชัดเจน ประกอบกับแนวค�ำถำมส�ำหรับ 

กำรสมัภำษณ์และข้อมลูทำงกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง ในกำรนี ้กระทรวงกำรพฒันำ 

สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่

ทีมสหวิชำชีพ พนักงำนตรวจแรงงำน และเจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติกำร ให้เริ่มใช ้

แบบสัมภำษณ์ฉบับใหม่ในกระบวนกำรคัดแยกผู้เสียหำยเป็นแบบเดียวกัน 

ท่ัวประเทศ เมื่อวันที่ 5 มกรำคม 2559 นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดกำรฝึกอบรม 

หลำยครั้งแก่เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องได้ท�ำควำมคุ้นเคยกับแบบสัมภำษณ์ใหม ่

(รำยละเอยีดอยูใ่นข้อ 5 ของตำรำงนี ้และใน “กำรคุม้ครอง” ข้อ 3.4 และ3.5) 

ปัจจุบัน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงำนใช้แบบสัมภำษณ์ดังกล่ำว

2.2 ในระหว่ำงเดือนสิงหำคม–กันยำยน 2559 รัฐบำลได้พัฒนำแนวทำงปฏิบัติและ

แนวทำงเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ ร่วมกับ 

หน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคประชำสังคมที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้  เพื่ออ�ำนวย 

ควำมสะดวกในกำรใช้แบบสัมภำษณ์ฉบับใหม่ แนวทำงฯ ดังกล่ำวให้ค�ำอธิบำย 

และทิศทำงกำรปฏิบัติในกำรแก้ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในขั้นตอนต่ำง ๆ นับตั้งแต่ 

กำรคัดกรองเบื้องต้น กำรคัดแยกผู ้เสียหำย ไปจนถึงกำรส่งต่อผู ้เสียหำย 

ตวัอย่ำงเช่น กำรจดัหำบ้ำนพกัทีเ่หมำะสมให้แก่ผูท้ีอ่ำจจะเป็นผูเ้สยีหำยจำกกำร 

ค้ำมนษุย์ และพยำนคดค้ีำมนษุย์ ภำยหลงักำรสมัภำษณ์เพือ่คดัแยกผูเ้สียหำยฯ 

(รำยละเอียดดูใน  “กำรคุ ้มครอง”  ข ้อ 3.4.3 )   แนวทำงฯ  ดังกล ่ำว 

ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์

(คณะกรรมกำร ปคม.) ที่มีรองนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

เป็นประธำน เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2559 และแจ้งทุกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

ถอืปฏิบตัแิล้ว (รำยละเอียดแนวทำงปฎิบตัฯิ อยูใ่น “กำรคุ้มครอง” ข้อ 3.4.3)

2.3 รัฐบำลสนับสนุนให้องค์กรภำคประชำสังคม รวมถึงองค์กรพัฒนำเอกชนเข้ำมำ 

มีส่วนร่วมในกระบวนกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์อย่ำงต่อเนื่อง 

องค์กรพัฒนำเอกชน เช่น มูลนิธิเครือข่ำยส่งเสริมคุณภำพชีวิตแรงงำน (LPN) 

มูลนิธิศุภนิมิต ศูนย ์สังคมพัฒนำ มูลนิธิรักษ ์ไทย มูลนิธิศูนย ์ชีวิตใหม่ 

และองค์กำรระหว่ำงประเทศ เช่น IOM ได้ให้กำรสนับสนุนล่ำมแปลภำษำ 

ในกระบวนกำรคัดแยกผู ้ เสียหำยซึ่ ง เป ็นกำรส ่ ง เสริมประสิทธิภำพ 

ของกระบวนกำรคัดแยก
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2.4 สถำนคุม้ครองสวสัดภิำพผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนษุย์ 8 แห่ง ของกระทรวง พม. 

เป็นสถำนที่รองรับส�ำหรับผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ และส�ำหรับบ้ำนพักเด็ก 

และครอบครัว 77  จังหวัด  ท่ัวประเทศ จะให้กำรคุ ้มครองชั่วครำวแก่ผู ้ที ่

อำจจะเป็นผู ้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์  เพื่อแสวงหำข้อเท็จจริงเพิ่มเติม 

ภำยหลังกำรคัดแยก  โดยกำรสัมภำษณ์เบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้   เป ็นไปตำม 

พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551 ข้อ 29

2.5 ส�ำหรับควำมพยำยำมในกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ที่เป็นเด็ก 

และผู ้หญิงน้ัน  ในปี 2559 มีพนักงำนสอบสวนหญิงท่ีรับผิดชอบด้ำน 

กำรคุม้ครองผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนษุย์เพิม่เป็น 424 คน ในหลำยพืน้ทีจ่งัหวดั 

จำกแต่เดิมในปี 2558 มีพนักงำนสอบสวนหญิงเพียง 172 คน ถือเป็นอัตรำ

เพิ่มข้ึนถึง 146.5 % พนักงำนสอบสวนหญิงและนักสังคมสงเครำะห์ได้รับ

กำรฝึกอบรมด้ำนกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ รวมถึงเทคนิค 

กำรสัมภำษณ์เพือ่รวบรวมข้อมลูในประเดน็อ่อนไหวทีเ่กีย่วกบัเพศและอำยขุอง 

ผูใ้ห้สมัภำษณ ์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผู้หญิงและเด็ก 

2.6 ในปี 2559 มกีำรฝึกอบรมทมีสหวชิำชพี เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้อง ล่ำม ผูป้ระสำนงำน 

ด้ำนภำษำ และเจ้ำหน้ำที่จำกองค์กรพัฒนำเอกชน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและ 

คุน้เคยกบัแบบสมัภำษณ์เบือ้งต้นส�ำหรับกำรคัดแยกผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนษุย์

ฉบับใหม่ แนวทำงเพ่ือส่งเสริมประสิทธิผลในกำรคัดแยกผู้เสียหำยจำกกำร 

ค้ำมนุษย์ และกระบวนกำรคัดแยกผู้เสียหำย (รำยละเอียดอยู่ในข้อ 5 และ 6 

ของตำรำงนี้) 

2.7 มีกำรพัฒนำแบบสัมภำษณ์ลูกเรือประมงซ่ึงตอบสนองกับลักษณะเฉพำะ 

ของงำนประมง เพื่อใช้เสริมกับแบบสัมภำษณ์เบื้องต้นส�ำหรับกำรคัดแยก 

ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ฉบับใหม่ ในกระบวนกำรออกหนังสือคนประจ�ำ

เรือนั้น เจ้ำหน้ำท่ีจำก พม. และ รง. จะด�ำเนินกำรสัมภำษณ์แรงงำนต่ำงด้ำว 

ทีเ่รยีกกนัว่ำ “กำรสมัภำษณ์แบบตำต่อตำ” โดยใช้แบบสมัภำษณ์ลกูเรอืประมง 

ดังกล่ำว เพื่อคัดกรองผู้มีแนวโน้มว่ำจะเป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์และ

กำรบังคับใช้แรงงำน อีกท้ังยังเป็นกำรสร้ำงหลักประกันว่ำแรงงำนทุกคนท่ีผ่ำน

กระบวนกำรคัดแยกจะอยู่ในควำมรับผิดชอบและได้รับกำรดูแลอย่ำงเหมำะสม
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3. ด�ำเนินคดีและตัดสนิลงโทษ 

ผูค้้ำมนษุย์ ด้วยกำรบงัคบัใช้ 

กฎหมำยเชิงรุกและสร้ำง 

ควำมร่วมมอือย่ำงเป็นระบบ 

กับภำคประชำสังคม

3.1 ในปี 2559 กำรบังคับใช้กฎหมำยเชิงรุกยังเป็นเรื่องส�ำคัญ โดยจะเห็นได้จำก

กำรออกมำตรกำรหลักหลำยด้ำน ได้แก่ 

(1) กำรปรับปรุงแก้ไขและบังคับใช้กฎหมำยซึ่งมีจุดมุ่งหมำยเพื่อเพิ่มค่ำใช้จ่ำย

และลดผลประโยชน์ของผู้ค้ำมนุษย์

(2) กำรใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (โดย ปปง.) 

และมำตรกำรปกครอง (เช่น โดยกระทรวงมหำดไทย และ ป.ป.ช.) เสริม

กำรบังคับใช้กฎหมำยเก่ียวกับค้ำมนุษย์และแรงงำน เพ่ือช่วยจัดกำรกับ

คดีกำรค้ำมนุษย์ ในกรณีที่มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กำรกระท�ำผิด ด้วยเหตุนี้ จ�ำนวนเจำ้หน้ำที่ของรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในกำร

ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์จึงเพิ่มขึ้นมำก นอกจำกเจ้ำหน้ำที่

ต�ำรวจ อัยกำร และผู้พิพำกษำแล้ว ยังมีเจ้ำหน้ำท่ีจำก รง., ปปง., ป.ป.ช. 

และ (ป.ป.ท.) อีกด้วย

(3) มีกำรแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร 

ด�ำเนินคดีค้ำมนุษย์  ซ่ึงมีอัยกำรระดับสูงเป็นประธำนและประกอบด้วย 

ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี และผู ้แทนระดับสูงจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 9 หน่วย คือ ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด พม. รง. 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ (กคส.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ปปง. 

กระทรวงยุติธรรม สตช. และ ป.ป.ท. คณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจฯ 

มีภำรกิจในกำรประสำนงำนและติดตำมกำรด�ำเนินคดีค้ำมนุษย์ตลอด

กระบวนกำร

3.2 บทบาทเชิงรุกของ สตช. ในปี 2559 นอกจำกจ�ำนวนกำรจับกุม สืบสวน 

และส่งฟ้องได้เพ่ิมขึ้นแล้ว สตช. ยังมีหน้ำที่ส่งคดีกำรค้ำมนุษย์ทุกคดีให้แก ่

ปปง. เพ่ือให้พิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

ในกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินของผู้กระท�ำผิด ปปง. ได้พิจำรณำคดี 9 คดี 

ซึ่งส่งผลให้มีกำรอำยัดหรือยึดทรัพย์สินมูลค่ำรวม 784 ล้ำนบำท ถือเป็นอัตรำ

ที่เพิ่มขึ้นจำกปี 195) 2558 ล้ำนบำท) ถึง 414 % 

3.3 สำานักงานอัยการสูงสุด กำรจัดตั้งหน่วยพิเศษในส�ำนักงำนคดีค้ำมนุษย ์

(เมื่อเดือนตุลำคม 2558) ได้ช่วยพัฒนำคุณภำพและผลของกำรฟ้องคดี ดังที่

ปรำกฏว่ำ สถิติกำรฟ้องคดีในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 301 คดี (เปรียบเทียบกับ 

251 คดี ในปี 2558 และ 231 คดี ในปี 2557) และมีคดีที่อัยกำรสั่งไม่ฟ้อง

เพียงคดีเดียว (ลดลงจำก 12 คดี ในปี 2558 และ 12 คดี ในปี 2557)

นอกจำกนี้ ในปี 2559 อัยกำรสูงสุดยังได้มีค�ำสั่งให้พนักงำนอัยกำร (1) ปรับปรุง

กำรด�ำเนินกำรฟ้องคดี และ  (2) พิจำรณำอย่ำงถ่ีถ ้วนในกำรให้หรือปฏิเสธ 

กำรประกันตัว ซึ่งจะส่งผลต่อควำมรวดเร็วและคุณภำพของกระบวนกำรดังที่ได้

แสดงผลลัพธ์ไว้ในย่อหน้ำก่อนหน้ำนี้
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3.4 ศาลยุติธรรม กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษ ได้แก่ แผนกคดีค้ำมนุษย์ภำยใต ้

ศำลยุติธรรม เมื่อปี 2558 ท�ำให้กำรตัดสินลงโทษผู้กระท�ำผิดฐำนค้ำมนุษย์

เป็นไปอย่ำงรวดเร็วขึ้น เนื่องจำกคดีค้ำมนุษย์ไม่ต้องรอล�ำดับกำรพิจำรณำ 

ร่วมกับคดีอำญำอื่น ดังนั้น ในจ�ำนวนคดีค้ำมนุษย์ทั้งหมด 330 คดี มีจ�ำนวน 

163 คดี หรือประมำณร้อยละ 50 ท่ีใช้เวลำพิจำรณำคดีน้อยกว่ำ 6 เดือน 

และมีผู ้กระท�ำผิด 188 คน จำกทั้งหมด 268 คน (70.14 %) ที่ได้รับกำร

ตัดสินโทษจ�ำคุก 2–10 ปี

3.5 ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการบังคับใช้กฎหมาย ตัวอย่ำงเช่น

(1) สตช. ร ่วมกับกรมกำรปกครองและ NVADER  เข้ำบุกสถำนบริกำร 

นำตำรีอำบอบนวด น�ำไปสู่กำรช่วยเหลือผู ้เสียหำยอำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี

จ�ำนวน 15 คน และจับกุมผู ้ต ้องสงสัย 13 คน รวมทั้งเจ ้ำหน้ำที่ 

ที่ถูกกล่ำวหำว่ำมีส่วนเกี่ยวข้องอีก 7 คน (ดูรำยละเอียดที่ “กำรบังคับใช้

กฎหมำยและด�ำเนินคดี” ข้อ 2.6.2)

(2) องค์กรพัฒนำเอกชน เช่น มูลนิธิพัฒนำกำรคุ้มครองเด็ก โครงกำรฮัก 

และมูลนิธิ ZOE International มีส่วนช่วยเหลือคณะท�ำงำนปรำบปรำม 

อำชญำกรรมทำงอินเทอร์เน็ตต่อเด็กและเยำวชน (TICAC) ด้วยกำร 

ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ น�ำไปสู่กำรสืบสวนคดีค้ำมนุษย์และกำรละเมิด

ทำงเพศเด็ก 64 คดี และมีกำรส่งฟ้อง 25 คดี (ผู้ต้องหำ 24 คน)

(3) คดีกนัตัง องค์กรพฒันำเอกชนของไทยและต่ำงประเทศ ได้แก่ ศนูย์อภบิำล 

ผู ้เดินทำงทะเล สมำคมชำวเมียนมำแห่งประเทศไทย สถำบันอิศรำ 

มลูนธิกิำรศกึษำเพ่ือกำรพฒันำ และมลูนธิยิติุธรรมสิง่แวดล้อม ได้ให้ข้อมลู 

อันเป็นประโยชน์แก่ DSI และน�ำไปสู่กำรท�ำลำยเครือข่ำยกำรค้ำมนุษย ์

ศำลมีก�ำหนดจะแถลงค�ำพิพำกษำคดีดังกล่ำวในวันที่17 มีนำคม 2560

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และ

องค์การระหว่างประเทศในการดำาเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครอง และ

การป้องกัน ในข้อ 13 ของตารางนี้)



204

รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษยข์องประเทศไทย ประจำาปี 2559

4.   เพิ่มทรัพยำกรเพื่อกำร 

สืบสวนและด� ำ เ นิ นคดี

กำรค ้ำมนุษย ์   และกำร

จัดต้ังแผนกกำรค้ำมนุษย์ 

ในหน่วยงำนศำล

4.1 ในปีงบประมำณ 2560 (ตุลำคม 2559–กันยำยน 2560) รัฐบำลได้จัดสรร

งบประมำณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกำรสืบสวน กำรด�ำเนินคดีและบังคับใช้

กฎหมำย และกำรจัดตั้งหน่วยงำนในศำล ดังต่อไปนี้

4.1.1 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ในสังกัดส�ำนักงำนต�ำรวจ 

แห่งชำติ)  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 154.28 ล้ำนบำท เพิ่มจำกป ี

ที่ผ่ำนมำ %440

4.1.2 สำานักงานคดีค ้ามนุษย ์  ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  (จัดตั้ ง เมื่อ วันท่ี 

1 ตุลำคม 2559)  ได ้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 60 ล ้ำนบำท  เพื่อ 

เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรและจัดซื้ออุปกรณ์เคร่ืองมือที่จ�ำเป็น

4.1.3 แผนกคดีค้ามนุษย์ ศำลอำญำ (จัดตั้งเมื่อวันท่ี 10 สิงหำคม 2558) 

ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 13 ล้ำนบำท

4.1.4 TICAC (จัดตั้ ง เมื่อธันวำคม 2558 )  ได ้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 

9.87 ล้ำนบำท

4.1.5 กคส. (ยธ.) ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 4 ล้ำนบำท ส�ำหรับกำรคุ้มครอง 

พยำนคดีกำรค้ำมนุษย์ เพิ่มขึ้น %25 จำกปีก่อน

4.2 จ�ำนวนกำรจับกุม สืบสวน ส่งฟ้อง และตัดสินโทษคดีค้ำมนุษย์  ช้ีให้เห็น

ถึงประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำยที่เพิ่มข้ึน ซึ่งเป็นผลจำกกำรเพิ่ม 

งบประมำณให้แก่หน่วยงำนเฉพำะเหล่ำนี้ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว

5 .  เ พิ่ ม ท รั พ ย ำ ก ร แ ล ะ 

กำรฝ ึกอบรมให ้แก ่ทีม 

สหวิชำชีพ พนักงำนตรวจ

แรงงำนบ ริ เวณท ่ ำ เ รื อ

และบนเรื อ   เพื่ อ ให ้ ได  ้

ข ้อบ ่ง ช้ีที่ชัดเจนมำกข้ึน

ในกำรระบุแรงงำนบังคับ

แรงงำนขัดหนี้   และกำร 

ส่งต ่อกรณีกำรสอบสวน

ด้ำนอำชญำกรรม 

5.1 ในปี 2559 กำรฝึกอบรมให้แก่เจ้ำหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำย ทีมสหวิชำชีพ 

พนกังำนตรวจแรงงำน เจ้ำหน้ำทีจ่ำกหน่วยงำนรฐัทีเ่ก่ียวข้อง ล่ำม ผูป้ระสำนงำน 

ทำงภำษำ และองค์กรเอกชน มวีตัถปุระสงค์หลกั 3 ประกำรคือ (1) เพือ่ส่งเสรมิ 

ศักยภำพในกำรระบุข้อบ่งชี้ส�ำหรับกำรค้ำมนุษย์ (2) เพ่ือให้มั่นใจว่ำผู้เกี่ยวข้อง 

จะมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันต่อค�ำนิยำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมกำรค้ำมนษุย์ และข้อกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบักำรบงัคับใช้แรงงำน 

แรงงำนขัดหนี้ และแรงงำนเด็ก (3) เพื่อสร้ำงควำมคุ้นเคยของผู้เกี่ยวข้องต่อ 

แบบสมัภำษณ์เบือ้งต้นส�ำหรบักำรคดัแยกผูเ้สยีหำยฉบับใหม่ (ข้อ 2 ในตำรำงนี)้ 

เพื่อให้มำตรฐำนกำรปฏิบัติในกระบวนกำรคัดแยกและระบุตัวผู้เสียหำยตรงกัน

5.2 ตัวอย่ำงกำรฝึกอบรมในปี 2559 ได้แก่

5.2.1 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย มีกำรอบรมกำรบังคับใช้ 

พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551 ให้แก่เจ้ำหน้ำที ่

เพิ่มเติม 489 คน (มีผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตั้งแต่ประกำศใช้กฎหมำยดังกล่ำว

แล้ว 3,651 คน) กำรฝึกอบรมเรื่องกำรสัมภำษณ์ในกระบวนกำรคัดแยก 

ผู้เสียหำยส�ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 240 คน และกำรอบรมพิเศษอีก 6 ครั้ง ส�ำหรับ

เจ้ำหน้ำที่ชำยและหญิงว่ำด้วยกำรคุ้มครองผู้เสียหำยที่เป็นเด็กและผู้หญิง
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5.2.2 การฝึกอบรมทีมสหวิชาชีพ ในปี 2559 มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและผู้แทน 

ภำคประชำสังคมที่ได้รับกำรฝึกอบรม จ�ำนวน 801 คน 

5.2.3 การฝึกอบรมพนกังานตรวจแรงงาน พนกังำนตรวจแรงงำนจ�ำนวน 306 คน 

ได้รับกำรฝึกอบรมว่ำด้วยทักษะและเทคนิคกำรตรวจแรงงำน พนักงำน

ตรวจแรงงำน และเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 360 คน 

ได้รับกำรฝึกอบรมเรื่องกำรขจัดปัญหำกำรค้ำมนุษย์และกำรใช้แรงงำนเด็ก 

รวมถึงกำรป้องกันกำรบังคับใช้แรงงำนในทะเล พนักงำนตรวจแรงงำนและ

เจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 510 คน ได้รับกำรฝึกอบรม

ทักษะกำรตรวจแรงงำนที่ใช้กำรข่ำวน�ำ

5.2.4 การฝึกอบรมล่ามแปลภาษา มีล่ำมจ�ำนวน 115 คน ท่ีได้รับกำรฝึกอบรม 

เพื่อเป็นล่ำมที่มีคุณภำพ และล่ำมที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมแล้ว 63 คน ได้เข้ำร่วม 

หลักสูตรทบทวนควำมรู้

5.2.5 การฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเครำะห์ที่ประจ�ำอยู่ใน

สถำนคุ้มครองฯ ของ พม.จ�ำนวน 229 คน ได้รับกำรฝึกอบรมเก่ียวกับ

มำตรกำรคุ้มครองผู้เสียหำยที่เป็นเด็ก 

5.3 กิจกรรมสร้ำงเสริมศักยภำพและกำรฝึกอบรมมำกมำยได้รับกำรสนับสนุน 

ผ่ำนทำงควำมร่วมมอืกบัภำคต่ีำงประเทศ เช่น สหรัฐฯ สหภำพยโุรป (European 

Union : EU) และองค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ 

(ดูรายละเอียดใน “ความร่วมมือ”)

6. ปรับปรุ งองค ์ประกอบ 

กำรคัดแยกผู ้ เสียหำยฯ 

กำรระบุตัว กระบวนกำร

สมัภำษณ์ และกำรจดัล�ำดบั 

ของสทิธแิละควำมปลอดภยั 

ของผู้เสียหำยฯ

6.1 แนวทำงปฏิบัติในกำรคัดแยกผู ้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์  ซ่ึงมีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่ 21 ธันวำคม 2559 ก�ำหนดให้ทีมสหวิชำชีพใช้แนวทำงนี้ในกำร 

คัดแยกผู ้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ในทุกกรณี ควำมเชี่ยวชำญของสมำชิก 

ทีมสหวิชำชีพ  (ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและองค์กรพัฒนำเอกชน) 

ที่หลำกหลำย จะช่วยให้สำมำรถตรวจพบกำรกระท�ำผิดและกำรละเมิดสิทธิ 

เช่น กำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศ กำรบังคับใช้แรงงำน กำรละเมิดสิทธิ 

แรงงำน กำรน�ำคนมำขอทำน ฯลฯ และส่งต่อให้ด�ำเนนิคดีตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ รวมถึงประมวลกฎหมำยอำญำ 

กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น (ดูรำยละเอียดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

และทีมสหวิชำชีพใน “กำรคุ้มครอง” ข้อ 3.4)
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6.2 ในกรณีท่ีมีผู ้เสียหำยจ�ำนวนมำก ทีมสหวิชำชีพมีหน้ำที่รวบรวมเจ้ำหน้ำที่

จำกหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง (พนักงำนสอบสวน เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพื้นท่ี 

เจ้ำหน้ำที่ พม. รง. และล่ำมแปลภำษำ) เพ่ือให้มั่นใจว่ำจะสำมำรถคุ้มครอ

สิทธิของผู ้เสียหำยได้ทุกคน โดยปรำศจำกข้อจ�ำกัดด้ำนก�ำลังคนและเวลำ 

นอกจำกนี้ ยังมีข้อก�ำหนดว่ำ ในกำรสัมภำษณ์คัดแยกผู้เสียหำยแต่ละรอบ 

จะต้องมีผู ้ให้สัมภำษณ์ในเวลำพร้อมกันนั้นไม่เกิน 3 คน และต้องมีสถำน

ที่เหมำะสมรองรับภำยหลังกำรคัดแยกแล้วเสร็จ  ท้ังน้ี  ในกรณีที่ต ้องให้ 

ควำมคุ้มครองชั่วครำวต่อผู้ที่อำจจะเป็นผู้เสียหำยฯ ก�ำหนดเวลำไว้ 24 ช่ัวโมง 

เพื่อแสวงหำข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และขอขยำยเวลำจำกศำลได้ไม่เกิน 7 วัน 

(รำยละเอียดดูได้ใน “กำรคุ้มครอง”ข้อ 3.4.3) 

6.3 เพื่อประกันว่ำผู้ที่อำจจะเป็นผู้เสียหำย และผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ซึ่งเป็น 

เด็กและผู ้หญิงจะได้รับควำมคุ ้มครองอย่ำงเต็มที่และได้รับกำรปฏิบัติ

อย่ำงเหมำะสม  จึงมีกำรฝึกอบรมพนักงำนสอบสวนหญิงในด้ำนทักษะ 

กำรสัมภำษณ์ผู้หญิงและเด็กซึ่งมีควำมละเอียดอ่อน (ดูรำยละเอียดที่ข้อ 2.5 

ในตำรำงนี้)

6.4 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ท�ำงำนร่วมกับองค์กรพัฒนำเอกชนและองค์กำรระหว่ำง

ประเทศมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยองค์กรเหล่ำนี้มีบทบำทในกระบวนกำรสัมภำษณ์

เพื่อคัดแยกผู้เสียหำยฯ และช่วยสร้ำงหลักประกันในกำรคุ้มครองสิทธิของ 

ผู ้เสียหำย ในปี 2559  ได้รับควำมช่วยเหลือและกำรสนับสนุนที่มีคุณค่ำ 

จำกองค์กรเอกชน ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ำยส่งเสริมคุณภำพชีวิตแรงงำน มูลนิธิ

ศุภนิมิต ศูนย์อภิบำลผู้เดินทำงทะเล มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ และ 

IOM

7.  เพิ่มบทบำทของพนักงำน

ตรวจแรงงำนในกำรตรวจ

และช ่ วย เหลือแรงงำน 

ที่ เป ็นผู ้ เสียหำยจำกกำร 

ค้ำมนุษย์

7.1 ในปี 2559 ประเทศไทยมพีนักงำนตรวจแรงงำน 1,245 คน ในจ�ำนวนนี ้821 คน 

เป็นเจ้ำหน้ำทีข่องกระทรวงแรงงำน และอกี 424 คน เป็นเจ้ำหน้ำทีห่น่วยงำนอ่ืน 

ท่ีเกี่ยวข้อง ในไตรมำสแรกของปี 2560 กระทรวงแรงงำนมีแผนที่จะแต่งตั้ง

พนักงำนตรวจแรงงำนเพ่ิมขึ้นอีก 260 คน เพ่ือเพิ่มศักยภำพด้ำนกำรตรวจ

แรงงำน
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7.2 นอกจำกบทบำทหลักในกำรตรวจตรำกำรปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับกฎหมำย 

คุ้มครองแรงงำนแล้ว พนักงำนตรวจแรงงำนยังมีบทบำทเชิงรุกเพ่ิมข้ึนในกำร 

ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ดูรำยละเอียดกำรท�ำงำนและผลลัพธ ์

ในปี 2559 ด้ำน“กำรป้องกัน” ข้อ 4.4)  ซ่ึงสะท้อนให้เห็นควำมเข้ำใจ 

ในควำมเช่ือมโยงระหว่ำงกำรละเมิดสิทธิแรงงำนและกำรค้ำมนุษย์ มีกำรจัด 

กำรฝึกอบรมพนักงำนตรวจแรงงำนเกีย่วกบักำรค้ำมนษุย์ กำรคดัแยกผูเ้สยีหำย 

จำกกำรค้ำมนุษย์ และกำรสืบสวนที่ใช้กำรข่ำวน�ำ (ดูรำยละเอียดในข้อ 5.2.3

ในตำรำงนี้) พนักงำนตรวจแรงงำนท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมจะเข้ำร่วมในปฏิบัติ 

กำรตรวจแรงงำนของ ทีมสหวิชำชีพท่ีศูนย์กำรแจ้งเรือเข้ำ–ออก (ศูนย์ PIPO) 

ในเรอืประมง และโรงงำนแปรรูปอำหำรทะเล กำรประสำนงำนระหว่ำงพนกังำน 

ตรวจแรงงำน และสมำชิกทีมสหวิชำชีพน�ำไปสู่ควำมช่วยเหลือผู้เสียหำยจำก

กำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน และกำรส่งต่อเพื่อกำรสอบสวนเพิ่มเติมโดย สตช. 

ที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  ดังที่ได้กล่ำวถึงในแผนปฏิบัติกำรเพ่ือป้องกันและ 

ปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ (ดูรายละเอียดที่ “การป้องกัน” ข้อ 4.4.2)

7.3 กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน (กสร.)  ซ่ึงเป็นหน่วยงำนหลักที่รับผิด

ชอบด้ำนกำรตรวจแรงงำน ได้ด�ำเนินควำมร่วมมือกับองค์กรพัฒนำเอกชน 

ซึง่ไม่เพยีงแต่ให้ข้อมลูกำรข่ำวทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรตรวจแรงงำน หำกยงัแบ่งปัน 

ประสบกำรณ์ในด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือแรงงำนท่ีมีแนวโน้มว่ำจะเป็น 

ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ด้วย

8.  จัดระเบียบ และปรับปรุง

วิ ธีกำรจ ้ำงงำนแรงงำน

ต่ำงด้ำว

8.1 กำรจัดระเบียบกำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงด้ำว เป็นส่วนหน่ึงของควำมพยำยำม

ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว ตำมยุทธศำสตร์

บริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด ้ำว พ.ศ. 2564 –2560  (รำยละเอียดของ

ยุทธศำสตร์ในข้อ 17.1 ในตำรำงนี้และใน “กำรป้องกัน” ข้อ 4.1) 

8.2 ในปี 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพระรำชก�ำหนดกำรน�ำคนต่ำงด้ำว 

มำท�ำงำนกับนำยจ้ำงในประเทศ พ.ศ. 2559 ซ่ึงเสนอโดย รง. จุดมุ่งหมำยเพือ่ 

ปรบัปรงุวิธกีำรน�ำเข้ำและจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงด้ำว และแก้ไขปัญหำนำยหน้ำเถือ่น 

รวมถึงเครือข่ำยกำรจัดหำงำนเถื่อน ซ่ึงเพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดกำรค้ำมนุษย์

ด้ำนแรงงำน กำรบังคับใช้แรงงำน และแรงงำนขัดหนี้

8.3 พระรำชก�ำหนดฯ  ดังกล่ำวเป ็นเคร่ืองมือทำงกฎหมำยที่ส�ำคัญในกำร

ป้องกันกำรค้ำมนุษย์ด้ำนแรงงำน กำรบังคับใช้แรงงำน และแรงงำนขัดหนี ้

ใน 4 แนวทำง ดังนี้
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8.3.1 การควบคุมกระบวนการนำาเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว

8.3.1.1 พระรำชก�ำหนดฯ มุ่งแก้ไขปัญหำนำยหน้ำเถื่อนและเครือข่ำย

กำรจัดหำงำนเถื่อน ด้วยกำรก�ำหนดช่องทำงกำรน�ำแรงงำน

ต่ำงด้ำวเข้ำมำท�ำงำนในประเทศไทยไว้ 2 ช่องทำง คือ 

(1) ผ่ำนทำงบริษัทจัดหำงำน และ (2) โดยนำยจ้ำงท่ีต้องกำร

น�ำแรงงำนต่ำงด้ำวมำท�ำงำนในสถำนประกอบกำรของตน

โดยตรง

8.3.1.2 บริษัทจัดหำงำนและนำยจ้ำงจะต้องได้รับกำรอนุญำตจำก

อธิบดีกรมกำรจัดหำงำน ก่อนที่จะน�ำแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำ

ในประเทศได้  ข้ันตอนดังกล่ำวช่วยให้สำมำรถควบคุมและ

ตรวจสอบกระบวนกำรน�ำเข้ำและจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวให้เป็น

ระบบ

8.3.2 บทลงโทษเข้มงวดต่อการนำาเข้าและจัดหางานที่ผิดกฎหมาย

8.3.2.1 ช่วยเสรมิศกัยภำพด้ำนกฎหมำยของเจ้ำหน้ำทีใ่นกำรแก้ไขปัญหำ 

นำยหน้ำเถื่อนและเครือข่ำยกำรจ้ำงงำนที่ไม่เป็นทำงกำร

8.3.2.2 บริษัทจัดหำงำนหรือนำยหน้ำค้ำแรงงำนท่ีด�ำเนินกำรโดย 

ไม่ได้รับอนุญำต มีบทลงโทษจ�ำคุกสูงสุด 2 ปี และ/หรือ 

ปรับสูงสุด 60,000 บำท

8.3.2.3 บริษัทจัดหำงำนหรือนำยหน้ำที่หลอกลวงแรงงำนต่ำงด้ำว 

ด ้ วยกำรรับ เ งินค ่ ำจ ้ ำ งและน� ำพำ เข ้ ำมำในประเทศ 

มบีทลงโทษจ�ำคุกสงูสดุ 10 ปี และ/ปรบัสงูสุด 200,000 บำท

8.3.2.4 บทลงโทษต่อเครือข่ำยกำรจัดหำงำนเถ่ือนน้ันรุนแรงกว่ำ

ตัวอย่ำงเช่น ในกรณีที่มีนำยหน้ำ 3 คน หลอกลวงแรงงำน

ด้วยกำรรับค่ำจ้ำงและน�ำพำเข้ำมำในประเทศ บทลงโทษ 

จ�ำคุกสูงสุด คือ 15 ปี และ/หรือ ปรับสูงสุดไม่เกิน 300,000

บำท 

8.3.3 การจัดระเบียบค่าบริการการจัดหางานเพ่ือป้องกันการให้ทำางานขัดหน้ี

8.3.3.1 ลดภำระของแรงงำนต่ำงด้ำว ด้วยกำรระบุค่ำบริกำรและ 

ค่ำใช้จ่ำยท่ีนำยจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองอย่ำงชัดเจน 

รวมถึงค่ำบริกำรกำรจัดหำงำน ค่ำเดินทำง ท่ีพัก และอำหำร

ในกำรเดินทำง
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8.3.3.2 ห้ำมมิให้บริษัทจัดหำงำนและนำยจ้ำงที่ได้รับอนุญำตเรียกเก็บ

ค่ำบริกำรใด ๆ จำกแรงงำนต่ำงด้ำว ผู้ละเมิดอำจต้องโทษ 

จ�ำคุกสูงสุด 1 ปี และปรับเป็นเงินจ�ำนวน 5 เท่ำ ของท่ีได้

เรียกเก็บจำกแรงงำน 

8.3.4 การปรับปรุงสวัสดิการและความเป็นอยู่ของแรงงาน

8.3.4.1 บริษัทจัดหำงำนที่ได้รับอนุญำตจะไม่สำมำรถทอดทิ้งแรงงำน

ต่ำงด้ำว แม้หลังจำกที่แรงงำนเริ่มท�ำงำนในประเทศไทยแล้ว 

ในกรณีที่สภำพกำรจ้ำงงำนและกำรท�ำงำนไม่ตรงกับที่ได้

ตกลงกันไว้ หรือในกรณีที่แรงงำนถูกเลิกจ้ำงก่อนหมดสัญญำ 

บริษัทจัดหำงำนจะต้องรับผิดชอบในกำรหำนำยจ้ำงใหม่ให้แก่

แรงงำน

8.3.4.2 เงนิประกนัทีเ่กบ็จำกบรษิทัจดัหำงำน (บรษิทัละ 500,000 บำท) 

และนำยจ้ำงท่ีได้รับอนุญำต (ข้ึนกับจ�ำนวนแรงงำนต่ำงด้ำว 

ที่มี แต่ไม่เกิน 10,000 บำท) สำมำรถน�ำมำเป็นค่ำใช้จ่ำย 

ในกำรส่งกลับส�ำหรับแรงงำนต่ำงด้ำวที่ต้องกำรกลับบ้ำน

8.3.4.3 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทจัดหำงำนและนำยจ้ำงที่ได้รับ

อนุญำต รวมถึงกำรวำงเงินประกันตำม พ.ร.ก. ซึ่งมีผลบังคับ

ใช้เมื่อ 16 สิงหำคม พ.ศ. 2559 ได้ที่ “กำรป้องกัน” ข้อ 4.5

9. บังคับใช้กฎใหม่เกี่ยวกับ 

กำรให้สถำนะทำงกฎหมำย 

และใบอนุญำตท�ำงำนกับ 

ผูเ้สยีหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 

และสร้ำงหลักประกันว่ำ 

ผู ้ เสี ยหำย ท่ี เป ็นผู ้ ใหญ ่ 

จะสำมำรถเดนิทำง ท�ำงำน 

และพักอยู่นอกหน่วยงำน

ของรัฐได้ตำมระเบียบและ 

กฎหมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ 

ระเบียบในระดับท้องถิ่น 

และรัฐ 

9.1  ในปี 2559  รัฐบำลได้พัฒนำกำรให้ควำมคุ ้มครองและกำรจัดสวัสดิกำร 

กำรดูแล และฟื้นฟูให้แก่ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ด้วยกำร (1) เพิ่มบริกำร 

ทำงกำรแพทย ์  ควำมช ่วยเหลือด ้ำนสุขภำพจิต และควำมช ่วยเหลือ 

ทำงกฎหมำย (2) ส่งเสริมทักษะที่จ�ำเป็นต่อกำรเริ่มชีวิตใหม่และคืนสู่สังคม

และ  (3) ปรับปรุงแผนกำรฟื ้นฟูให้เป็นกำรสร้ำงพลังควำมเข้มแข็งให้แก ่

ผูเ้สยีหำย และป้องกนัไม่ให้ตกเป็นผู้เสยีหำยอีก

9.2  เมื่อวันท่ี 13 ธันวำคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ผู ้เสียหำยจำก 

กำรค้ำมนุษย์และพยำนที่เป็นคนต่ำงด้ำวสำมำรถอยู่ในประเทศไทยได้ 2 ปี 

หลังสิ้นสุดกำรด�ำเนินคดี กำรขยำยระยะเวลำอยู่ในประเทศไทยนี้จะควบคู่ 

ไปกับกำรฝ ึกอบรมทักษะชีวิตในสถำนคุ ้มครอง และเป็นตัวอย่ำงของ 

ควำมพยำยำมของรัฐบำลในกำร (1) เสริมพลังและเพิ่มพูนทักษะที่จ�ำเป็น 

ต่อกำรคืนสู่สังคมแก่ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ (2) สนับสนุนให้ผู้เสียหำย 

ร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่บังคับใช้กฎหมำยด้วยควำมเต็มใจในกำรสืบสวนและ

ด�ำเนินคดีผู้กระท�ำผิดฐำนค้ำมนุษย์ 
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9.3 ตลอดปี 2559 ทำง พม. และ รง. ได้จัดหำโอกำสในกำรท�ำงำนให้แก่ผู้เสียหำย 

จำกกำรค้ำมนษุย์ 171 คน จำกทัง้หมด 485 คน ทีอ่ยูใ่นบ้ำนพกั นบัเป็นร้อยละ 

25.28 ซึ่งเพิ่มมำจำกปีก่อน ในจ�ำนวนผู้ที่ได้ท�ำงำน 171 คนนี้ มี 119 คน

ท่ีสำมำรถหำงำนนอกสถำนคุ้มครองได้ และอีก 52 คน ท�ำงำนหำรำยได้อยู ่

ภำยในสถำนคุม้ครอง กำรท�ำงำนของผู้เสียหำยท้ังหมดเป็นไปตำมควำมสมคัรใจ 

(ดูรายละเอียดประเภทงานและสถานการณ์เหตุผลของผู้เสียหายที่ไม่ได้รับ 

การจ้างงานใน “การคุ้มครอง” ข้อ 3.2.4) 

9.4 หน่วยงำนรัฐที่รับผิดชอบยังคงประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรพัฒนำเอกชน

และองค์กำรระหว่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิดในด้ำนกำรให้ควำมคุ้มครองและ

ดูแลผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ท้ังในและนอกสถำนคุ้มครอง ตัวอย่ำงเช่น 

(1)  IOM ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ (2) ส�ำนักงำนกฎหมำยเอสอำร์ องค์กำร 

ช่วยเหลือเด็ก และมูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อกำรพัฒนำ ให้ค�ำแนะน�ำทำง

กฎหมำยและให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือทั้งผู้เสียหำยและพยำนในกำรไต่สวน

(3)  IOM องค์กำรช่วยเหลือเด็ก และ HOPE ช่วยจัดหำครูให้แก่ผู ้เสียหำย 

ที่เป็นเด็กต่ำงด้ำว ปัจจุบัน รัฐบำลก�ำลังพิจำรณำควำมเป็นไปได้ท่ีจะให้องค์กร

พัฒนำเอกชนจัดต้ังสถำนคุ้มครองเพื่อดูแลผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ โดยอยู่ 

ระหว่ำงกำรศึกษำกฎหมำย และวำงหลักเกณฑ์มำตรฐำนขั้นต�่ำที่ให้องค์กร

พัฒนำเอกชนมำจดทะเบียนด�ำเนินกำรดังกล่ำวได้

10 . ด�ำเนินกำรเพิ่มบริกำร

ล ่ ำ ม แ ป ล ภ ำ ษ ำ ที่ มี

คุณภำพในหน่วยงำนรัฐ 

ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ด ้ ำ น

ก ำ ร คุ ้ ม ค ร อ ง แร ง ง ำ น 

ค น ต ่ ำ ง ด ้ ำ ว   ผู ้ ลี้ ภั ย 

และผู ้ เสี ยหำยจำกกำร 

ค้ำมนุษย์

10.1  ในปี 2559 พม. ได้ฝึกอบรมล่ำมแปลภำษำ จ�ำนวน 115 คน ท�ำให้ม ี

จ�ำนวนล่ำมที่มีคุณภำพและลงทะเบียนไว้ 254 คน มีกำรประเมินผู้เข้ำร่วม 

ฝึกอบรมก่อนและหลงัจำกกำรอบรม ดังทีป่รำกฏใน “กำรคุม้ครอง” ข้อ 3.5.1

10.2 รง. มีล่ำมแปลภำษำอยู่ 46 คน และได้เสนอขอเพิ่มจ�ำนวนล่ำมต่อส�ำนัก

นำยกรัฐมนตรี  ในปี 2559 ส�ำนักนำยกฯ จึงได ้ออกระเบียบอนุญำต 

ให้คนต่ำงด้ำวที่มีคุณสมบัติท�ำงำนเป็นผู้ประสำนงำนทำงภำษำได้ กำรริเริ่มนี ้

ไม่เพียงแต่จะช่วยให้สถำนะท่ีเหมำะสมกับแรงงำนต่ำงด้ำวที่มีคุณสมบัติ 

หำกยังช่วยเสริมสร้ำงศักยภำพกำรบริกำรล่ำมแปลภำษำ ในระยะแรก 

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน (กสร.) ได้ว่ำจ้ำงผู้ประสำนงำนทำงภำษำ 

64 คน ให้เร่ิมท�ำงำนในศูนย์ PIPO ต้ังแต่เดือนธันวำคม 2559 และในเดือน 

มกรำคม–กุมภำพันธ์ 2560 จะมีกำรฝึกอบรมแก่ล่ำมและผู้ประสำนงำน 

ด้ำนภำษำอีก จ�ำนวน 80 คน (2 รุ่น)

10.3 มีกำรลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำง กสร. กับมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

เพือ่ให้นกัศกึษำทีม่คีวำมรูค้วำมเข้ำใจในภำษำต่ำงประเทศ ให้ควำมช่วยเหลอื

ในด้ำนแปลภำษำผ่ำนทำงแอพพลิเคชันไลน์ นับแต่ได้ริเริ่มช่องทำงดังกล่ำว 

มีแรงงำนเมียนมำจ�ำนวน 948 คน จำก 8 จังหวัดที่ได ้รับข้อมูลและ 

ควำมช่วยเหลือ
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10.4 ในข้อ 6 ของตำรำงนี้ องค์กำรระหว่ำงประเทศ เช่น  IOM และองค์กร 

พัฒนำเอกชน เช่น LPN มูลนิธิศุภนิมิต มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ 

และมู ล นิ ธิ เ อ -ท เวน ต้ี วั น   มี บทบำทส� ำ คัญ ในกำรส นับสนุ นล ่ ำ ม 

ที่มีประสบกำรณ์  เพื่อให้กำรสัมภำษณ์มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังมี

กำรให้สถำนะทำงกฎหมำยส�ำหรับผู้ประสำนงำนทำงภำษำตำมค�ำร้องขอ 

ขององค์กรเอกชน

11. เพ่ิมศักยภำพของรัฐบำล

ในกำรบังคับใช้กฎหมำย

และระเบียบเกี่ยวกับกำร

ค้ำมนุษย์ โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งในระดับท้องถิ่นและรัฐ

11.1  ในปี 2559  รัฐบำลพัฒนำศักยภำพของเจ ้ำหน้ำที่บังคับใช ้กฎหมำย 

ทั้งเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ พนักงำนสอบสวนคดีพิเศษ อัยกำร และศำล รวมทั้ง

พนักงำนตรวจแรงงำน และเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง ทั้งในระดับชำติและระดับ

จังหวัด มีกำรจัดกำรอบรมหลำยคร้ัง เพื่อพัฒนำควำมเข้ำใจองค์ประกอบ

ของกำรค้ำมนุษย์ กฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง และทักษะที่จะตรวจพบ

ข้อบ่งชี้ของกำรค้ำมนุษย์และกำรแสวงประโยชน์จำกแรงงำน (ดูรายละเอียด

เกี่ยวกับการฝึกอบรมเหล่านี้ได้ในข้อ 5 ในตารางนี้) 

11.2 ในปี 2559 กระทรวงมหำดไทย (มท.) ได้ใช้อ�ำนำจทำงปกครองตำมค�ำสั่งที่ 

2558/22 ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  (คสช.)  ในกำรแก้ปัญหำ 

กำรค้ำมนษุย์ เจ้ำหน้ำที ่มท. ทัง้ในกรงุเทพฯ และต่ำงจังหวดั ได้ร่วมกับ สตช. 

ในกำรทลำยเครือข่ำยกำรค้ำมนุษย์ และน�ำผู้กระท�ำผิดเข้ำสู่กระบวนกำร 

ยุติธรรม ในระหว่ำงปี 2559 มท. ได้ตรวจสอบและปิดสถำนบริกำรถึง 

238 แห่ง ซึ่งต้องสงสัยหรือพบว่ำเกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์ ผลกำรบังคับใช้

กฎหมำยโดย มท. ที่ส�ำคัญ ได้แก่ 

11.2.1 กำรเข้ำตรวจและปิดสถำนอำบอบนวดนำตำรี กรุงเทพฯ น�ำไปสู่

กำรทลำยเครือข่ำยกำรค้ำเด็กเพ่ือกำรบริกำรทำงเพศ และจับกุม 

ผู้ต้องสงสัย 13 คน รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจที่ต้องสงสัยว่ำจะมีส่วน

เกี่ยวข้องกับกำรค้ำมนุษย์ 7 คน และอำยัดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัย

มูลค่ำ 724,000,000 บำท 

11.2.2   กำรเข้ำตรวจและปิดโจโจ้ซังคำรำโอเกะ อ.โขงเจียม จ.อุบลรำชธำน ี

น�ำไปสูก่ำรจบักมุเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจ 6 นำย ท่ีต้องสงสยัว่ำจะมส่ีวนเกีย่วข้อง 

กับกำรค้ำมนุษย์  (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมท่ี “กำรบังคับใช้กฎหมำย 

และด�ำเนินคดี” ข้อ 2.4 และ 2.8)

11.2.3 ควำมร่วมมือกับองค์กรเอกชนท้องถิ่นช่วยให้หน่วยเฉพำะกิจของ มท. 

สำมำรถสืบสวนและปิดร้ำนต้นน�้ำคำรำโอเกะ จังหวัดนครพนม

จับกุมผู้กระท�ำผิด 3 คน และช่วยเหลือแรงงำนหญิงชำวลำว 8 คน 

ซ่ึงได้รับกำรคัดแยกและระบุว่ำเป็นผู ้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย ์

(เพื่อกำรบริกำรทำงเพศ) หนึ่งในสำมของผู้กระท�ำผิดได้รับกำรตัดสิน

โทษจ�ำคุก 42 ปี 4 เดือน และปรับ 244,500 บำท 
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11.3 มีอีกหลำยคดีที่ถูกเปิดโปงจำกต�ำรวจภูธรจังหวัด บำงคดีริเริ่มหรือปิดได ้

โดยควำมร่วมมอืระหว่ำงเจ้ำหน้ำทีร่ฐัไทย–เมยีนมำ องค์กรพฒันำเอกชน และ

ภำคอีืน่ ๆ ตัวอย่ำงคดีส�ำคัญได้แก่ 

11.3.1 เครือข่ำยกำรค้ำเด็กเพื่อกำรบริกำรทำงเพศในเชียงใหม่ ซึ่งต�ำรวจภูธร 

ภำค 5 ร่วมกับองค์กรเอกชนท้องถิ่นและส�ำนักงำนสอบสวนกลำง 

สบืสวน เปิดโปง และจบักมุผูต้้องสงสยัได้ 6 คน ยดึทรัพย์ได้มำกกว่ำ 

12,000,000 บำท

11.3.2 เครือข่ำยกำรค้ำมนุษย์ข้ำมชำติด้ำนแรงงำนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถูกทลำย

โดย สตช. ด้วยควำมร่วมมือกับต�ำรวจเมียนมำในกำรแลกเปล่ียนทำง 

กำรข่ำวและกำรสืบสวน ปฏิบัติกำรนี้น�ำไปสู ่กำรช่วยเหลือผู ้เสียหำย 

จำกกำรค้ำมนุษย์ชำวเมียนมำ 30 คน กำรจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 คน และ

ออกหมำยจับผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม 10 คน 

11.3.3 กำรค้ำมนุษย์ข ้ำมชำติด้ำนแรงงำนในจังหวัดปัตตำนี ซึ่งจับกุมโดย 

กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ ด้วยควำมร่วมมือกับต�ำรวจ

ภูธรจังหวัดปัตตำนี และสถำนทูตเมียนมำ กรุงเทพฯ พบผู้เสียหำยจำก 

กำรค้ำมนุษย์ 14 คน จับกุมผู้กระท�ำควำมผิด 7 คน และออกหมำยจับ 

ผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม 2 คน (ดูรายละเอียดที่ “การบังคับใช้กฎหมาย

และดำาเนินคดี ข้อ 2.8)

12 .   สนับสนุนเสรีภำพสื่ อ 

โดยเฉพำะในกำรรำยงำน

ข่ำวกำรค้ำมนุษย์

12.1 ประเทศไทยเคำรพเสรีภำพของสื่อมวลชน กำรละเมิดเสรีภำพสื่อมวลชน 

โดยเฉพำะกรณกีำรคนงำนข่ำวกำรค้ำมนษุย์ดังทีถ่กูกล่ำวหำนบัเป็นกรณยีกเว้น 

โดยปกติจะถูกตรวจสอบจำกสื่อมวลชนเอง เช่นเดียวกับกำรได้รับโอกำส

ให้พิสูจน์ควำมผิดและควำมถูกต้องผ่ำนกระบวนกำรที่โปร่งใสและยุติธรรม 

กรณีตัวอย่ำงคือ กำรที่ศำลยุติธรรมพิพำกษำยกฟ้องคดีที่นักข่ำวส�ำนักข่ำว 

ในจงัหวดัภเูกต็ 2 คน ทีถ่กูฟ้องฐำนหมิน่ประมำทว่ำกองทพัเรอืมส่ีวนเกีย่วข้อง 

กับกำรค้ำมนุษย์ ดังที่ปรำกฏในคนงำนของไทยปี 2558 เป็นกำรพิสูจน ์

ข้อเท็จจริงว่ำเสรีภำพในกำรแสดงออกและเสรีภำพสื่อในประเทศไทยได้รับ

กำรคุ้มครองโดยแท้จริง รวมถึงกำรคุ้มครองโดยกระบวนกำรยุติธรรม

12.2 จ�ำนวนผู้สื่อข่ำวและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่ำงประเทศเพิ่มข้ึนในประเทศไทย

กรณีที่จ�ำนวนส่ือมวลชนที่สมัครเข้ำท�ำงำนในประเทศไทยเป็นระยะเวลำยำว

กว่ำ 3 เดือน เพิ่มจำก 454 คน ในปี 2558 เป็น 502 คน ในปี 2559 นั้น 

ชี้ให้เห็นถึงสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อเสรีภำพส่ือมวลชน ในประเด็นกำรต่อต้ำน 

กำรค้ำมนุษย์  เจ้ำหน้ำท่ีไทยและสื่อมวลชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็น

ประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมตระหนักแก่สำธำรณชนเพื่อป้องกันกำรค้ำมนุษย์

หรือช่วยน�ำผู้กระท�ำผิดเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ทั้งนี้  ในขณะที่รัฐบำลเคำรพเสรีภำพและควำมเป็นอิสระของสื่อมวลชน 
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ก็ยังให้ควำมส�ำคัญกับจรรยำบรรณและควำมรับผิดชอบของสื่อมวลชน

ด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต่อเนื้อหำและวิธีกำรน�ำเสนอข่ำวต่อสำธำรณชน

(รายละเอียดใน “ความร่วมมือ” ข้อ 5.6.2) 

12.3 กระทรวงกำรต ่ำงประเทศ  (กต.) และสถำนทูตไทยในกรุงวอชิงตัน 

ด�ำเนนิงำนร่วมกบัส�ำนกัข่ำวสหรัฐฯ เช่น ส�ำนกัข่ำว Associated Press (AP) 

และ New York Times (NYT) อย่ำงใกล้ชิด เพื่อประกันควำมถูกต้อง 

ของข้อมูล และสร้ำงควำมเข้ำใจต่อประเด็นกำรค้ำมนุษย์ท่ีอยู่ในควำมสนใจ 

ของสื่อหรือสำธำรณชนให้ตรงกัน มีกำรแบ่งป ันข ้อมูลผลงำนล่ำสุด 

ของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ให้แก่ส่ือมวลชนอย่ำงสม�่ำเสมอ 

ตัวอย่ำงเช่น กำรประชุมระหว่ำงผู ้สื่อข ่ำว AP กับอธิบดีกรมอเมริกำ 

และแปซิฟิกใต้ ในเดือนกันยำยน 2559 ซ่ึงส่งผลให้เกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 

กำรชดเชยควำมเสยีหำยต่อผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนษุย์อย่ำงถูกต้อง และต่อมำ 

ผู้สื่อข่ำว New York Times (NYT) ได้ขอควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ไทย 

ในกำรเข้ำพบและสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท่ีท�ำงำนด้ำนกำรต่อต้ำน 

กำรค้ำมนุษย์ในระหว่ำงกำรลงพื้นที่ประเทศไทยในปี 2560 ซึ่งรัฐบำล 

ได้เตรียมกำรเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ควำมร่วมมือดังกล่ำว

12.4 นอกจำกนี ้เจ้ำหน้ำทีข่องรฐัทีเ่กีย่วข้องได้อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่สือ่มวลชนไทย 

และต่ำงประเทศทีข่อตดิตำมกำรปฏบิตังิำนของเจ้ำหน้ำที ่เช่น กำรปฏบัิตงิำน 

ของพนักงำนตรวจแรงงำนและต�ำรวจน�้ำเพื่อขจัดกำรแสวงประโยชน์ 

ด้ำนแรงงำน ตัวอย่ำงได้แก่ (1) ผู้สื่อข่ำวจำก Aljazeera ได้ร่วมเดินทำง 

ไปกับกองทัพเรือ  (เรือนเรศวร)  ในระหว ่ำงกำรตรวจท้องทะเลเมื่อ

วันที่  17   พฤศจิกำยน  และ 16   ธันวำคม 2 )  2559 )   ผู้สื่ อ ข่ำวจำก 

Berna News, AP, Nikkei, Reuters และสื่อมวลชนไทยได้ไปสังเกตกำรณ์

ศูนย์ควบคุมและเฝ้ำระวังกำรท�ำประมงและศูนย์ PIPO ของศูนย์บัญชำกำร 

กำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำกำรประมงผิดกฎหมำย (ศปมผ.)  ท่ีสมุทรสำคร 

รวมถึงได้ติดตำมกำรออกตรวจทะเลของ ศปมผ. เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2559

3)) ผู้สื่อข่ำวจำก 7 Day News Journal ได้ร่วมสังเกตกำรณ์กำรเดินทำง 

กลับคืนถิ่นฐำนของลูกเรือประมงไทยที่ได้รับกำรช่วยเหลือจำกกำรบังคับใช้

แรงงำนและกำรค้ำมนุษย์ในอินโดนีเซีย 
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13. ส่งเสริมสภำพแวดล้อม

ที่ เอื้อต ่อกำรมีส ่วนร ่วม 

อย ่ ำง เข ้มแข็ งของภำค 

ประชำสังคมในทุกขั้นตอน 

ของกำรต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์

13.1 ในปี 2559 รัฐบำลได้จัดเสวนำ “เปิดใจ...ต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์” ซึ่งเป็นกำร

พบปะหำรือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรประชำสังคม รวมถึงองค์กร

พัฒนำเอกชนที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจ�ำ (ดูรำยชื่อขององค์กรเอกชนและ 

ภำคประชำสังคมที่เข้ำร่วมใน“ควำมร่วมมือ ข้อ 5.1.2.3) วัตถุประสงค์หลัก

ของเวทีหำรือนี้ คือ เพื่อ (1) ส่งเสริมควำมร่วมมือ ควำมไว้วำงใจและควำม

มั่นใจระหว่ำงกัน (2) ส่งเสริมกำรแลกเปล่ียนข่ำวสำรข้อมูล (3) สนับสนุน

ให้เกิดควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดในกำรด�ำเนินงำนต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์ 

กำรป้องกัน บังคับใช้กฎหมำยและด�ำเนินคดี และกำรคุ้มครอง (4) รวบรวม

ข้อมูล ข้อคิดเห็น และค�ำแนะน�ำจำกภำคประชำสังคม ในปีที่ผ่ำนมำมีกำรจัด

เสวนำ จ�ำนวน 5 ครั้ง และยังมีกำรจัดกลุ่มไลน์สื่อสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐ

และองค์กรเอกชน ส่งผลให้เกิดกำรสื่อสำรที่ใกล้ชิดขึ้นด้วย

1.3.2 ในปี 2559 องค์กรพัฒนำเอกชนมีบทบำทส�ำคัญในกำรบังคับใช้กฎหมำย 

และด�ำเนินคดีเป ็นอย่ำงมำก  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในฐำนะผู ้ ให ้ข ้อมูล 

อันเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ สตช. DSI และพนักงำนตรวจแรงงำนล้วนได้รับ 

ประโยชน์จำกข้อมูลขององค์กรเอกชน เช่น NVADER และ EJF ซึ่งน�ำไปสู ่

กำรจับกุมและด�ำเนินคดีผู้กระท�ำผิดฐำนค้ำมนุษย์

1.3.3 ในปี 2559 องค์กรเอกชนยังมีบทบำทส�ำคัญในกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์

และกำรให้ควำมคุ ้มครองผู ้เสียหำย รัฐบำลได้รับควำมช่วยเหลือและ 

กำรสนบัสนนุอันมค่ีำจำกองค์กรเอกชน ซ่ึงได้แก่ LPN มลูนิธศิภุนมิติ FOCUS 

ศูนย์อภิบำลผู้เดินทำงทะเล มูลนิธิรักษ์ไทย ส�ำนักงำนกฎหมำยเอสอำร์

มูลนิธิศูนย ์ชีวิตใหม่ องค์กำรช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อ 

กำรพัฒนำ มูลนิธิ HOPE และมูลนิธิพิทักษ์สตรี

1.3.4 ในปี 2559 องค์กรพัฒนำเอกชนกับภำคธุรกิจเอกชนได้ด�ำเนินโครงกำร 

ร่วมกันหลำยโครงกำร และในบำงกรณียังมีควำมร่วมมือกับภำครัฐด้วย 

ตัวอย่ำงเช่น Seafood TaskForce  โครงกำรปรับปรุงกำรท�ำประมง 

และรูปแบบเรือประมงน�ำร ่อง  วัตถุประสงค ์เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต 

ของแรงงำนและครอบครัว เพิ่มประสิทธิผลของกำรจัดกำรและธรรมำภิบำล 

ในกำรประมงไทย เพิ่มควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนำระบบ

ตรวจสอบย้อนกลับถึงห่วงโซ่กำรผลิตของผลิตภัณฑ์ประมง  (ดูรายละเอียด

ที่ “ความร่วมมือ” ข้อ 5.1.3) 

1.3.5 ดูรำยละเอียดควำมพยำยำมของรัฐบำลไทยโดยภำพรวมในกำรขยำย 

ควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนกับภำคประชำสังคมและองค์กรเอกชน 

เพิ่มเติมใน “ควำมร่วมมือ” ข้อ 5.1.2 และ 5.4.3 

(ดูรายละเอียดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรพัฒนา

เอกชนที่ข้อ 9.4 ,3.5 ,2.3 และ 10.4 ในตารางนี)้
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14. เพิ่มแรงจูงใจให้ผู้เสียหำย 

ให้ควำมร่วมมือกับผู้บังคับ 

ใช้กฎหมำยในกำรสืบสวน 

แ ล ะ ด� ำ เ นิ น ค ดี กั บ 

ผู้ค้ำมนุษย์ ซึ่งรวมถึงกำร 

ให้ทำงเลอืกทำงกฎหมำยอืน่ 

กับผู้เสียหำยต่ำงชำติ นอก

เหนือจำกกำรถูกส่งกลับ

ไป  ถูกลงโทษ  หรือพบ

กับควำมยำกล�ำบำกใน

ประเทศต้นทำง และกำร

ให้บริกำรคุ้มครองพยำน

14.1  เพื่อสนับสนุนให้ผู ้ เสียหำยและพยำนคดีค ้ำมนุษย์ให้ควำมร่วมมือกับ 

กำรบังคับใช้กฎหมำยมำกขึ้น เม่ือวันที่ 13 ธันวำคม 2559 คณะรัฐมนตรี

จึงได้ขยำยระยะเวลำที่อนุญำตให้ผู ้เสียหำยและพยำนอยู่ในประเทศไทย 

จำก 1 ปี เป็น 2 ปี ถือเป็นควำมพยำยำมในกำรให้ทำงเลือกทำงกฎหมำย 

และเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้เสียหำยให้ควำมช่วยเหลือในกำรสืบสวนและด�ำเนินคดี 

ด้วยควำมเต็มใจ ทั้งน้ี ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ท่ีเป็นชำวต่ำงชำติไม่เพียง

แต่ได้รับกำรรับรองสิทธิให้ท�ำงำนได้ แต่ยังมีสิทธิอยู่อำศัยในประเทศไทย 

เป ็นกำรชั่วครำว หำกต ้องกำรอยู ่และท�ำงำนต ่อหลังคดีสิ้นสุดด ้วย 

มติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำวขยำยขอบเขตงำนที่อนุญำตให้คนต่ำงด้ำวท�ำได ้

ให้ครอบคลุมงำนทุกประเภท27  (เปรียบเทียบกับในปี 2556 ที่ประกำศ

ส�ำนักนำยกรัฐมนตรีจ�ำกัดให้ผู ้เสียหำยและพยำนคดีค้ำมนุษย์ท�ำงำนได้ 

เฉพำะงำนบ้ำนและงำนใช้แรงงำน) และประกันกำรเข้ำถึงกำรประกัน

สุขภำพให้เท่ำเทียมกับแรงงำนต่ำงด้ำวท่ัวไป (ดูรายละเอียดใน “การคุ้มครอง” 
ข้อ 3.7 ,3.3.2 ,3.2.5)

14.2 โครงกำรคุ้มครองพยำนของกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ ได้รับกำรขยำยจำก 

ท่ีครอบคลุมเพียงผู ้ เ สียหำยและพยำนคดีค ้ำมนุษย์ มำครอบคลุมถึง 

ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วย เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินคดี 

ต่อผู้กระท�ำผิดฐำนค้ำมนุษย์ (ดูรายละเอียดใน “การคุ้มครอง ข้อ 3.7) 

14.3 แรงจูงใจอีกประกำรหนึ่ง คือ ค่ำสินไหมทดแทนและกำรเยียวยำ ผู้เสียหำย 

จำกกำรค้ำมนุษย์สำมำรถได้รับค่ำสินไหมทดแทนหรือกำรเยียวยำจำก 

4 ช่องทำง คือ กองทุนเพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์28 

กองทุนสงเครำะห์ลูกจ้ำง ค่ำชดเชยควำมเสียหำย และค่ำสินไหมทดแทน 

ตำมมำตรำ 35 ของพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 

พ.ศ. 2551 กองทนุเพ่ือกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรค้ำมนษุย์ และค่ำชดเชย 

ควำมเสียหำยนั้น เป็นกำรสนับสนุนจำกรัฐบำล ในขณะที่กองทุนสงเครำะห์

ลูกจ้ำงและค่ำสินไหมทดแทนตำมมำตรำ 35 ของพระรำชบัญญัติป้องกัน

และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551 มำจำกนำยจ้ำงและผู้กระท�ำผิด 

ทั้งนี้ บุคคลใดท่ีได้รับกำรระบุว่ำเป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์จะได้รับ 

ค่ำชดเชยควำมเสียหำยจำกกองทุนต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์โดยอัตโนมัติ ส�ำหรับ

ผู ้เสียหำยจำกกำรแสวงประโยชน์ด้ำนแรงงำน จะได้รับค่ำจ้ำงที่นำยจ้ำง

1

27 มติคณะรัฐมนตรียกระดับสถำนะของผู้เสียหำยและพยำนคดีค้ำมนุษย์ให้เท่ำกับแรงงำนต่ำงด้ำว
28 พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์  (ฉบับที่   2) พ.ศ. 2558 ก�ำหนดให้น�ำเงินค่ำปรับจำกผู้กระท�ำผิดเข้ำกองทุน 

เพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ 
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ติดค้ำงไว้โดยอัตโนมัติจำกกองทุนสงเครำะห์ลูกจ้ำง หำกกรณีค่ำชดเชย 

ควำมเสียหำยและสินไหมจำกมำตรำ 35 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำม 

กำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551 จะเป็นไปตำมค�ำพิพำกษำของศำล ในปี 2559

มีผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ท่ีได้รับค่ำสินไหมทดแทนมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  

คือ มีจ�ำนวน 744 คน ได้รับค่ำสินไหมทดแทนทั้งหมดเป็นจ�ำนวนเงิน 

11,258,196.90 บำท เปรียบเทียบกับในปี 2558 ที่มีเพียง 516 คน และ

ได้รับค่ำสินไหมทดแทนทั้งหมดเป็นเงิน 10,700,249 บำท (ดูรายละเอียด

ที่ “การคุ้มครอง” ข้อ 3.7 )

15 .   พัฒนำกำ รบั ง คั บ ใช ้

ก ฎ ห ม ำ ย แ ล ะ ก ำ ร ใ ห ้

บริกำรสวัสดิกำรพิ เศษ 

ส� ำ ห รั บ เ ด็ ก ที่ ต ก เ ป ็ น 

ผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์

เพื่อกำรบริกำรทำงเพศ

ในปี 2559 รัฐบำลยังคงให้ควำมส�ำคัญและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนแก่สองหน่วยงำน

พิเศษท่ีด�ำเนินงำนป้องกัน คุ้มครอง และปรำบปรำมกำรค้ำบริกำรทำงเพศกับเด็ก

กล่ำวคือ

15.1 TICAC ซ่ึงได้รับกำรจัดต้ังขึ้นในปลำยปี 2558 ภำยใต้ สตช. และด�ำเนินงำน 

ด้วยควำมร่วมมือใกล้ชิดกับหน่วยสืบสวนเพื่อควำมมั่นคงแห่งมำตุภูมิสหรัฐฯ 

(HSI) และส�ำนักงำนสอบสวนกลำงสหรัฐฯ (FBI) มีควำมก้ำวหน้ำในกำร 

สืบสวนและกำรพิสูจน์หลักฐำนทำงดิจิทัลตำมข้อมูลกำรแสวงประโยชน ์

จำกเด็กทำงอินเทอร์เน็ตจำก NCMEC ในสหรัฐฯ  ในปี 2559 TICAC 

สบืสวนคดีทีม่กีำรกล่ำวหำว่ำเป็นกำรแสวงประโยชน์จำกเด็ก 64 คดี ซึง่พบว่ำ 

เป็นควำมผิดทำงอำญำ 25 คดี และมีกำรด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิด 24 คน

ล่ำสุด TICAC มีก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ 220 นำย ซึ่งบำงคนปฏิบัติหน้ำที่ 

ในลักษณะเฉพำะกิจ จึงมีแผนกำรที่จะขยำยอัตรำก�ำลังท่ีท�ำงำนเต็มเวลำ 

ต่อไป ในปี 2559 TICAC ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 9.87 ล้ำนบำท

15.2 ศนูย์ช่วยเหลอืเดก็ ACT ซึง่จดัตัง้ขึน้ในปี 2558 ในเชียงใหม่ ต�ำรวจภูธรภำค 5

ร่วมกับหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยอื่น ๆ เช่น DSI, FBI และ HSI ยังคง 

ได้รับกำรสนับสนุนในกำรสืบสวนและให้บริกำรควำมช่วยเหลือที่เหมำะสม

แก่เด็กที่เป็นผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์จำกภำคีอย่ำงกว้ำงขวำง ซ่ึงรวมถึง

องค์กรพัฒนำเอกชน เช่น ZOE International โครงกำรฮกั มลูนธิิพฒันำกำร

คุม้ครองเด็ก มลูนธิเิพ่ือควำมเข้ำใจเด็ก มูลนิธิ Freedom Story และมูลนิธิ 

สำนสัมพันธ์ครอบครัว

นอกจำกนี้ ศูนย์ ACT ยังเป็นศูนย์ drop-in ที่เปิดรับผู้เสียหำยที่เป็นเด็ก 

ทั้งหมด ในด้ำนกำรให้ควำมคุ้มครอง ACT ให้ควำมช่วยเหลือผู้เสียหำยเด็ก 

ตลอดทุกขั้นตอนในกระบวนกำรยุติธรรมพร้อมกับกำรบริกำรฟื ้นฟูและ 

ให้ค�ำปรึกษำ ในด้ำนงำนป้องกัน ACT ได้ริเริ่มโครงกำรสร้ำงควำมตระหนัก 

ต่อควำมเสีย่งต่อกำรค้ำมนษุย์ให้แก่กลุม่เป้ำหมำย ในปี 2559 ACT ได้เปิดศูนย์ 

เพิ่มขึ้นในจังหวัดชลบุรี (พัทยำ) ด้วยควำมร่วมมือกับ A21 และในปี 2560 

จะมีกำรจัดตั้งศูนย์ ACT เพิ่มเติมในภูเก็ต กำญจนบุรี และเชียงรำย
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16. สร้ำงควำมตระหนักต่อ 

ก ำ รค ้ ำ มนุ ษ ย ์ ใ น กลุ ่ ม 

นำยจ้ำงและผู ้ ใช ้บริกำร 

ท ำ ง เ พ ศ   ร ว ม ถึ ง 

นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว เ พื่ อ ซื้ อ

บ ริ ก ำ ร ท ำ ง เ พศอย ่ ำ ง 

ต่อเนื่อง

16.1  เนื่องจำกต้องกำรควบคุมกำรท่องเที่ยวเพื่อกำรซื้อบริกำรทำงเพศและ 

กำรซ้ือบริกำรทำงเพศจำกเด็ก กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬำ (กก.) ได้ด�ำเนิน

โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมท่องเที่ยว

หลำยโครงกำร กำรสร้ำงควำมตระหนักต่อนำยจ้ำง นักศึกษำ เยำวชน

และเจ้ำหน้ำที่รัฐในพื้นที่เสี่ยง เน้นพัฒนำควำมเข้ำใจในองค์ประกอบของ 

กำรค้ำมนุษย์ ควำมเสี่ยง และบทลงโทษ 

16.1.1 มีกำรจัดกำรอบรมให้กับผู ้ เข ้ำร ่วมมำกกว ่ำ 417 คน  ได ้แก  ่

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำรธรุกจิท่องเทีย่วและโรงแรม ไกด์น�ำเทีย่ว 

นกัศกึษำ เจ้ำหน้ำทีร่ฐั ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ

ต่อมำตรกำรป้องกันกำรแสวงประโยชน์ทำงเพศจำกเด็ก สร้ำงควำม 

ตระหนกัเก่ียวกบักำรแสวงประโยชน์ทำงเพศในอตุสำหกรรมท่องเทีย่ว 

และสร้ำงควำมร่วมมือที่ใกล้ชิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหำกำรท่องเที่ยว 

เพื่อซื้อบริกำรทำงเพศในประเทศไทย

16.1.2 ด�ำเนินโครงกำรผลักดันเชิงนโยบำยและกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนัก

เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรแสวงประโยชน์ทำงเพศจำกหญิงและเด็ก ได้แก่

โครงกำรต�ำรวจชุมชน เพื่อให้อำสำสมัครได้ตรวจตรำหำข้อบ่งชี ้

ต่อธุรกิจกำรค้ำบริกำรทำงเพศ รวมถึงกำรแสวงประโยชน์ทำงเพศ

จำกเด็ก

17. ปรับปรุงสิทธิและสถำนะ

ทำงกฎหมำยของแรงงำน 

ต ่ ำงด ้ ำว   และนโยบำย 

กำรย ้ำยถิ่นของแรงงำน 

เพ่ือลดควำมเสี่ยงต่อกำร

ค้ำมนุษย์

17.1 รัฐบำลได้ใช้วิธีกำรอันครอบคลุมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพและควำมยั่งยืน

ของระบบกำรจัดกำรแรงงำน ได้มีกำรร่ำงยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร

แรงงำนต่ำงด้ำว ปี พ.ศ. 2564–2560 ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์หลัก คือ

(1) ปรับปรุงมำตรฐำนกำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงด้ำว (2) ลดกำรพึ่งพำแรงงำน

ต่ำงด้ำวไร้ทักษะ (3) พัฒนำระบบกำรจัดกำรสถำนกำรณ์แรงงำนต่ำงด้ำว 

ให้มปีระสทิธภิำพ (4) ส่งเสรมิกำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงด้ำวผ่ำนช่องทำง MOU 

ระหว่ำงรัฐต่อรัฐ ให้ส�ำเร็จภำยใน 2563 และ (5) ตรวจสอบและประเมิน 

กำรด�ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตร์และแผนปฏบิตักิำรทกุ 6 เดอืน

17.2 นอกจำกนี้ รง. ยังอยู่ในระหว่ำงกำรร่ำง พ.ร.ก. ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำร

แรงงำนต่ำงด้ำว ซึ่งจะน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภำคม 2560

พ.ร.ก. ดังกล่ำวเป็นกำรรวบรวมกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงำน

ต่ำงด้ำวในทุกภำคส่วน รวมถึงภำคประมง
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17.3 รัฐบำลให้ควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรประกันว่ำแรงงำนต่ำงด้ำวทุกคน 

ในประเทศไทยจะมีสถำนะทำงกฎหมำย และได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำย 

เข้ำถึงสิทธิในกำรท�ำงำนและควำมช่วยเหลือตำมที่พึงได้ ข้อมูล ณ วันที่ 

30 พฤศจิกำยน 2559 พบว่ำ มีแรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้รับกำรจดทะเบียน 

ในประเทศไทยแล้ว 2,665,704 คน  ในจ�ำนวนนี้  มี 1,178,678 คน 

ได้รับกำรจดทะเบียนที่ศูนย์บริกำรจดทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำว (One Stop 

Service center : OSS) จ�ำนวน 381,965 คน ได้รับกำรจ้ำงผ่ำน MOU 

จ�ำนวน 916,092 คน ผ่ำนกระบวนกำรพิสูจน์สัญชำติและถือพำสปอร์ต

ชั่วครำวจ�ำนวน 45,441 คน ได้รับกำรจดทะเบียนเป็นแรงงำนประมงทะเล

และ 143,528 คน ได้รับกำรจดทะเบียนเป็นแรงงำนในอุตสำหกรรมอำหำร

ทะเลแปรรูป

17.3.1 แรงงำนต่ำงด้ำวที่ได้รับกำรจดทะเบียนที่ศูนย์ OSS ได้รับอนุญำต 

ให้อยู ่และท�ำงำนในประเทศไทยถึง 31 มีนำคม 2561  เมื่อถึง

เวลำนั้นจะผ่ำนกระบวนกำรพิสูจน์สัญชำติแล้วอย่ำงสมบูรณ์ และ 

สำมำรถขอขยำยเวลำกำรอยูแ่ละท�ำงำนในประเทศไทยต่อได้อกี 2 ปี 

เมื่อถึงปี 2563 คำดว่ำแรงงำนต่ำงด้ำวทุกคนในประเทศไทย 

จะเดินทำงเข้ำมำท�ำงำนผ่ำนช่องทำง MOU ระหว่ำงรัฐต่อรัฐ และ 

ได้รับกำรว่ำจ้ำงและจัดหำงำนโดยบริษัทจัดหำงำนและนำยจ้ำง 

ที่ได้รับกำรอนุญำต

17.4 ค่ำใช้จ่ำยกำรน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำวผ่ำน MOU ระหว่ำงรัฐต่อรัฐลดลง 

เป็นจ�ำนวนมำก ในขณะที่กระบวนกำรมีระยะเวลำสั้นลง ปัจจุบันกำรจัดกำร

น�ำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำวผ่ำนช่องทำง MOU ใช้เวลำเพียง 17 วัน จำกที่เคยใช้ 

ระยะเวลำ 25 วนั หรอืลดลงถงึร้อยละ 32 ค่ำธรรมเนยีมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ 

ลดจำก 5,400 บำท เป็น 1,900 บำท หรือลดลงร้อยละ 64 เป็นกำรช่วยลด 

ภำระค่ำใช้จ่ำยของแรงงำนมำกกว่ำ 1.5 ล้ำนคน มำกกว่ำ 3.4 พันล้ำนบำท 

กฎหมำยใหม่หรอื พ.ร.ก.กำรน�ำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำท�ำงำนในประเทศไทย 

พ.ศ. 2559  ซึ่ งมีผลบังคับใช ้ เมื่อวันที่  16  สิงหำคม 2559  ก�ำหนด 

อย่ำงชัดเจนเป็นคร้ังแรกว่ำนำยจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น ค่ำเดินทำง อำหำร และค่ำที่พักระหว่ำงกำรเดินทำง
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