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ก. บทสรุปผู้บริหาร

ตลอดปี 2560 การแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ยังคงเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติ และรัฐบาลไทยยังคงเดินหน้า
ปฏิรูปการทำางานเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งระบบ โดยมีตัวอย่างผลงานที่เป็นรูปธรรม ดังนี้

1. ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์หนักข้ึนและเร็วข้ึน  โดยใช้ 
ทั้งมาตรการทางปกครอง มาตรการทางวินัย มาตรการดำาเนินการกับทรัพย์สินในทางแพ่ง และการดำาเนินคดี 
ทางอาญา ทั้งนี้ นอกเหนือจากการดำาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์ และ/หรือ  
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ ในปี 2560 รัฐบาลยังได้เพิ่มการตรวจสอบและดำาเนินการกับ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนทำาให้เกิดอุปสรรคหรือจุดอ่อนในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้วย

 • ปี 2560 เป็นปีแรกที่เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ได้รับการ

พิพากษาลงโทษอย่างหนัก เช่น กรณีปาดังเบซาร์ ศาลตัดสินลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำานวน 11 คน หนึ่งในนั้น

เป็นนายทหารยศพลโทที่กระทำาความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์ หน่วงเหนี่ยวกักขังและเรียกค่าไถ่ โดยศาลได้ตัดสิน

จำาคุก 27 ปี ถูกยึดทรัพย์ 15 ล้านบาท และอีกรายหนึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรี ศาลได้ตัดสินจำาคุกสูงถึง 78 ปี 

ถูกยึดทรัพย์ 23 ล้านบาท 

 • ปี 2560 มีการดำาเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์  

รวม 11 คน โดยดำาเนินคดีค้ามนุษย์ 4 คน ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลทั้ง 4 คน และดำาเนินคดีกรณี

เรยีกรบัผลประโยชนจ์ากการคา้มนษุย ์7 คน ซึง่สำานกังานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั  

(ป.ป.ท. ) ได้ไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้ 3 คน และอยู่ระหว่างรวบรวม

หลักฐาน 1 คน ที่เหลืออีก 3 คน เป็นการช่วยเหลือผู้ต้องหาที่ถูกดำาเนินคดีค้ามนุษย์ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

ได้สรุปสำานวนส่งสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ดำาเนินการ 

ตามอำานาจหน้าที่แล้ว

 • คดีก่อนปี 2560 พบว่ามีเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง จำานวน 44 คน ได้ส่ังให้เจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐ พ้นจากราชการไปแล้ว 16 คน สำาหรับปี 2560 มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอีก 11 คน  

รวมทั้งสิ้น 55 คน ได้เร่งกระบวนการดำาเนินการทางวินัยให้เด็ดขาดและรวดเร็วขึ้น โดยมีการสั่งให้เจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐ พ้นจากราชการเพิ่มข้ึนอีก 10 คน (รวมเป็น 26 คน) ที่เหลือ 29 คน ถูกพักราชการหรือปรับย้ายพ้น 

จากตำาแหน่งแล้ว 21 คน / เป็นอดีตข้าราชการตำารวจ 1 คน (ทำาความผิด แต่เกษียณอายุราชการก่อน จึงลงโทษ

ทางวินัยไม่ได้) / อีก 4 คน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบสวนสอบสวนเสร็จแล้ว พบว่ามีมูลบกพร่องที่เข้าข่าย 

ให้ความช่วยเหลือผู้กระทำาความผิด ส่งให้ ป.ป.ช.พิจารณาดำาเนินคดีทางอาญา / คงเหลือ 3 คน ซ่ึงถูกดำาเนินคดี 

อยู่ระหว่างพิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัย

 • สำาหรับกรณีที่พบเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นหรือบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ในปี 2560 

รัฐบาลได้สั่งการให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ใช้อำานาจตรวจสอบ 3 กรณี 

(1) กรณีที่มีข้อร้องเรียนว่า การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจเป็นผลเสียหายต่อคดีค้ามนุษย์ 
คดีหนึ่งในจังหวัดปัตตานี กรณีน้ีได้สอบปากคำาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 16 ราย เบื้องต้นพบว่าพนักงานสอบสวนบกพร่อง  
1 ราย อยู่ระหว่างสรุปสำานวน เพื่อจะได้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติดำาเนินการต่อไป
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(2)  ได้จับกุมเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง  (ตม.)  จังหวัดระนอง 1 ราย พร้อมลูกจ้าง 2 ราย  

ในความผิดฐานเรียกรับสินบนจากการข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว และได้เรียกผู้เกี่ยวข้อง 11 ราย มาให้ถ้อยคำา  
เมื่อสงสัยว่าการดำาเนินคดี การสอบสวนวินัย และการใช้อำานาจทางปกครองล่าช้า โดยหน่วยงานต้นสังกัดได้มี 
คำาสัง่ให้ผูก้ำากับพน้จากตำาแหนง่หนา้ที ่และใหร้องสารวตัร 1 ราย ออกจากราชการไวก้อ่น ในระหวา่งการดำาเนนิคด ี
ของสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

(3)  ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีถูกร้องเรียนว่าเรียกรับผลประโยชน์จาก 
ผู้ประกอบการประมง 10 ราย กรณีนี้พบว่ามีมูล 2 ราย หน่วยงานต้นสังกัด คือ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ได้มี 
คำาสั่งให้พ้นจากตำาแหน่งหน้าที่ และเริ่มกระบวนการสอบสวนวินัยแล้ว

2. ปี 2560 ยังเป็นปีที่ศาลมีผลตัดสินคดีประวัติศาสตร์ คือ คดีโรฮีนจา โดยศาลได้รับฟ้องคดีนี้  
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และได้พิพากษาคดีดังกล่าว เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560 รวมใช้ระยะเวลา 
ในการพจิารณาคดี 2 ปี 5 วัน ซึง่นับว่ารวดเร็วมากสำาหรบัคดทีีม่คีวามซบัซอ้นมาก มีผูต้อ้งหาถงึ 155 ราย (จากเดมิ 
ท่ีตำารวจพบผู้ต้องหาในเบ้ืองต้นเพียง 9 ราย) พยาน 504 ราย และผู้เสียหาย 80 ราย ในจำานวนผู้ต้องหา 155 รายน้ัน  
เปน็เจ้าหนา้ทีข่องรฐัระดบัพลโท และผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ระดบัจงัหวดัและระดบัตำาบลรวมอยูด่ว้ย  
รวมมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 22 ราย คำาพิพากษาคดีนี้สะท้อนถึงความเอาจริงเอาจังและการทำางานร่วมกัน 
อยา่งใกลช้ดิ และมปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึนระหวา่งหนว่ยงานในกระบวนการยติุธรรมของไทย เพราะเปน็คดีซับซ้อนทีส่ดุ 
คดีแรกที่สำานักงานคดีค้ามนุษย์ สำานักงานอัยการสูงสุด เพ่ิงจัดตั้งใหม่เมื่อปี 2558 เพ่ือรับมือกับคดีค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะ รับคดีน้ีมาดำาเนินการ และศาลอาญา แผนกคดีค้ามนุษย์ ซึ่งเพิ่งจัดตั้งใหม่เม่ือปี 2558 ได้นำาคดีนี้ขึ้นมา 
พิจารณา จากเดิมเป็นคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของศาลจังหวัดนาทวี อย่างไรก็ตาม คดีโรฮีนจานี้ รัฐบาลไทย 
ยังไม่ถือว่าสิ้นสุด เพราะยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีอีก 45 ราย 

3. คดีค้ามนุษย์ที่เดิมเป็นการยากในการนำาตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ บัดนี้ได้มีความคืบหน้าอย่างเป็น
รูปธรรมเร็วขึ้น เช่น 

 • คดีท่ีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รายหนึ่งเป็นลูกเรือและถูกทำาร้ายร่างกายจนสติฟั่นเฟือน ตามที่ 

ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์  เมื่อปี 2558 (https://www.nytimes.com/2015/07/27/ 

world/outlaw-ocean-thailand-fishing-sea-slaves-pets.html) ศาลได้มีคำาพิพากษาแล้วเมื่อวันที่  

23 สิงหาคม 2560 โดยพิพากษาจำาคุกจำาเลย 4 ปี ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 450,000 บาท และศาลแรงงาน 

ได้มีคำาพิพากษาให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างค่าแรงค้างจ่าย 400,000 บาท ทั้งนี้ ในขณะที่เข้ารับการคุ้มครองในสถาน

คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ผู้เสียหายรายนี้ได้รับการบำาบัดฟื้นฟู

ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

เป็นเงิน 87,360 บาท ขณะนี้ผู้เสียหายได้เดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วตามความประสงค์ของเจ้าตัว

 • ในปี 2560 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ และ ศปมผ.ได้ประสานการกักเรือไร้สัญชาติ ชักธงชาติ

โบลิเวีย พร้อมขยายผลไปสู่การจับกุมนายหน้าผู้จัดหาและผู้ควบคุมลูกเรือชาวอินโดนีเซีย ในข้อหาค้ามนุษย์ และ

ช่วยเหลือลูกเรือทั้งชาวอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ รวม 15 คน กลับประเทศต้นทาง นอกจากนี้ ได้ทำาการตรวจ

และยึดเรือ พร้อมสัตว์น้ำา ของครอบครัวอดีตนายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำาไทย และอดีตสมาชิกวุฒิสภา  

โดยไดข้ยายผลไปสูก่ารชว่ยเหลอืลกูเรอืชาวไทยและกมัพูชากลับจากเรือท่ีทำาประมงในนา่นน้ำาโซมาเลีย รวม 35 ราย  

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำาเนินคดี
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4. ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อทำางานด้านคดีค้ามนุษย์ขึ้น 
เป็นการเฉพาะเมื่อสองปีที่แล้ว ทั้งในส่วนของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำานักงานอัยการ 
สงูสุด และศาล ปจัจบุนักระบวนการทำางานของหนว่ยงานในกระบวนการยตุธิรรมเรว็ขึน้จรงิทัง้ระบบ โดยในช้ัน 
พนักงานสอบสวนได้มีการเร่งรัดการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ให้เสร็จเร็วขึ้น จากระยะเวลาที่ใช้ในการสอบสวน 
โดยเฉลี่ย 72 วัน ในปี 2559 เป็น 69 วัน ในปี 2560 และในชั้นพนักงานอัยการ ใช้เวลาพิจารณาลดลง  
จากโดยเฉลี่ย 38 วัน ในปี 2559 เหลือ 28 วัน ในปี 2560 นอกจากนี้ ในชั้นศาลได้ใช้ระยะเวลาพิจารณาเร็วขึ้น
ต่อเนื่องจากปี 2559 เช่นกัน โดยคดีร้อยละ 91.79 ศาลได้พิพากษาแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันฟ้อง 
และในจำานวนน้ี ศาลพิพากษาแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน จำานวน 339 คดี (ร้อยละ 63.25) ซึ่งในปี 2559 มีจำานวน 
310 คดี (ร้อยละ 62.37) 

5. กระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลรวดเร็วขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 และ 2560 อย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2560 มีคดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล รวม 732 คดี ในจำานวนนี้ ศาลได้พิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว  
536 คดี จำาแนกเป็นคดีท่ีใช้ระยะเวลาในการพิพากษาแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จำานวน 339 คดี  
(ร้อยละ 63.25) / เป็นคดีที่ใช้ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ปี จำานวน 153 คดี (ร้อยละ 28.54) / และ 
คดีที่ใช้ระยะเวลา 1 ปีข้ึนไป แต่ไม่เกิน 2 ปี จำานวน 43 คดี (ร้อยละ 8.02) / และคดีที่ใช้ระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป  
จำานวน 1 คดี  (ร้อยละ 0.19)  เมื่อเทียบกับสถิติคดีในปี 2559 มีคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาล 745 คดี  
ศาลพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว 497 คดี จำาแนกเป็นคดีที่ใช้ระยะเวลาในการพิพากษาแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 
ไม่เกิน 6 เดือน จำานวน 310 คดี (ร้อยละ 62.37) / เป็นคดีที่ใช้ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ปี จำานวน 
147 คดี (ร้อยละ 29.58) / เป็นคดีท่ีใช้ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี จำานวน 35 คดี (ร้อยละ 7.04) / 
และคดีที่ใช้ระยะเวลา 2 ปีข้ึนไป จำานวน 5 คดี (ร้อยละ 1.01) แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้ร้อยละ 92 ของคดี 
ค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล ศาลมีคำาตัดสินภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

6. ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระทำาความผิดในสถานหนักเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 ศาลพิพากษาลงโทษ
จำาคุกเกินกว่า 10 ปี ถึง 131 คน (ร้อยละ 33.59) จากผู้ที่ถูกลงโทษ 390 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559  
ศาลพิพากษาลงโทษจำาคุกเกินกว่า 10 ปี เพียง 67 คน (ร้อยละ 21.34) จากผู้ที่ลงโทษจำาคุก 314 คน

7. ในปี 2560 หน่วยงานต่างๆ ยังคงบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์และกฎหมายเกี่ยวเนื่องอย่างจริงจัง 

 • ปี 2560 มีสถิติการสืบสวนปราบปรามคดีค้ามนุษย์ จำานวน 302 คดี รูปแบบในการแสวงหา

ประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นรูปแบบเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จำานวน 255 คดี (ร้อยละ 84.4) การบังคับ 

ใช้แรงงานหรือบริการ จำานวน 21 คดี (ร้อยละ 7.0) และนำาคนมาขอทาน 26 คดี (ร้อยละ 8.6) โดยมีผู้ต้องหา 

รวม 427 คน จำาแนกตามเพศ เป็นชาย 145 คน  (ร้อยละ 33.96) หญิง 282 คน  (66.04) และจำาแนก 

ตามสญัชาต ิเปน็ชาวไทย 361 คน (ร้อยละ 84.54) กมัพูชา 25 คน (ร้อยละ 5.85) เมยีนมา 9 คน (ร้อยละ 2.11) 

ลาว 3 คน (ร้อยละ 0.70) และอื่นๆ 29 (ร้อยละ 6.80) 

 • ปี 2560 พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวม 455 คน จำาแนกตามเพศ เป็นชาย 88 คน (ร้อยละ  

19.34) หญิง 367 คน (ร้อยละ 80.66) และจำาแนกตามสัญชาติ  เป็นชาวไทย 327 คน (ร้อยละ 71.87)  

เมียนมา 53 คน (ร้อยละ 11.65) กัมพูชา 26 คน (ร้อยละ 5.71) ลาว 30 คน (ร้อยละ 6.60) อื่น ๆ 19 คน  

(ร้อยละ 4.17) ทั้งน้ี  ในส่วนของผู้เสียหายชาวเมียนมาลดลงจาก 409 คน ในปี 2558 และจาก 238 คน  

ในปี 2559 เหลือเพียง 53 คน ในปี 2560
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8. ส่ิงที่น่าสนใจสำาหรับปี 2560 คือ สถานการณ์ค้ามนุษย์มีการปรับตัวหลังจากมาตรการเชิงรุก 

ของรัฐบาล ในปี 2558 – 2559 อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผลการจับกุมคดีค้ามนุษย์ทางเพศจะเพิ่มขึ้น จาก 247 คดี  
ในปี 2559 เป็น 255 คดี  ในปี 2560 แต่ในทางตรงข้าม จำานวนผู้ต้องหาที่จับกุมได้ ลดลงจาก 385 คน  
ในป ี2559 เปน็ 371 คน ในป ี2560 และผูเ้สียหายมจีำานวนลดลงเชน่กนั จาก 370 คน ในป ี2559 เปน็ 336 คน  
ในปี 2560 เน่ืองจากการค้ามนุษย์ทางเพศท่ีจับกุมได้ เป็นกรณีรายย่อย โดย (1) มีรูปแบบในการกระทำาผิด 
บนออนไลน์ ที่จับกุมได้ถึง 17 คดี (2) เป็นการขยายผลจากการปราบปรามส่ือลามกออนไลน์ จำานวน 8 คดี  
(3) หลบหนีไปกระทำาผิดในต่างประเทศจำานวน 5 คดี เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศตะวันออกกลาง เป็นต้น

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ใช้มาตรการป้องปรามท่ีเน้นด้านอุปสงค์ (Demand–side) โดยการจับกุมผู้ซื้อ 
บริการทางเพศจากเด็กเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการลดอุปสงค์ โดยมีผลการดำาเนินคดีในปี 2558–2560 แล้ว จำานวน 36 คดี  
มีโทษจำาคุก 2 ปี ถึง 25 ปี โดยลงโทษจำาคุกโดยไม่รอลงอาญา จำานวน 4 คดี เป็นโทษ จำาคุก 2–5 ปี จำานวน 14 คดี  
โทษจำาคุก 5–10 ปี จำานวน 8 คดี โทษจำาคุก 10–25 ปี จำานวน 10 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 4 คดี 
ชั้นอัยการ 19 คดี ชั้นสอบสวน 28 คดี

9. สถิติการค้ามนุษย์ด้านแรงงานลดลง แต่สถิติการตรวจแรงงานไม่ลดลง และการดำาเนินคดีด้าน
แรงงานไม่ลดลง โดยในปี 2560 ผลการตรวจแรงงานในระบบ การตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง และการตรวจแรงงาน 
ในเรือประมง พบการกระทำาความผิด รวม 9,480 แห่ง เปรียบเทียบกับปี 2559 พบจำานวน 7,524 แห่ง เพิ่มข้ึน  
1,956 แห่ง (ร้อยละ 25.99) ในส่วนของการดำาเนินคดีปี 2560 มีจำานวน 79 คดี เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมี

จำานวน 60 คดี เพิ่มขึ้น 19 คดี (ร้อยละ 31.7) และเมื่อวันที่ 14 – 29 ธันวาคม 2560 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ  
ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ได้นำาคดีที่ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน พบคดีความผิดตามกฎหมายแรงงาน เช่น 
แรงงานเด็ก ข้อพิพาทด้านค่าจ้างแรงงาน ท่ีเป็นปัจจัยหลักที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดคดีค้ามนุษย์ จำานวน 50 คดี  
จึงได้ดำาเนินการจัดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เข้าตรวจสอบ ซักถาม แสวงหาข้อเท็จจริง  
และสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมทั้ง 50 คดี พบว่า สามารถสั่งดำาเนินคดีค้ามนุษย์โดยการบังคับใช้แรงงานได้เพิ่ม 1 คดี 
ที่เหลือยังยืนยันได้ว่าไม่เข้าข่ายเป็นคดีค้ามนุษย์ สำาหรับกรณีคดีแรงงานเด็ก รายละเอียดปรากฏตามข้อ 14

10. จำานวนคดีค้ามนุษย์ในภาคแรงงานในปี 2560 ลดลง เพราะ (1) มีบทลงโทษหนัก อายัดทรัพย์
ระหว่างดำาเนินคดี และผู้กระทำาผิดถูกลงโทษแล้ว เช่น คดีกันตัง ซึ่งได้ดำาเนินคดีกับเจ้าของกิจการแพปลา  
ศาลได้ลงโทษจำาคุกผู้กระทำาผิดคนละ 14 ปี จึงเริ่มส่งผลเชิงจิตวิทยาในหมู่ผู้ประกอบการ (2) สำาหรับภาคประมง 
มีผู้ประกอบการประมงออกจากระบบจำานวนมาก โดยตั้งแต่ปี 2558 มีเรือประมงและเรือขนถ่ายถูกถอนทะเบียน 
25,789 ลำา ในจำานวนนี้ โอนกรรมสิทธิ์ไปยังต่างประเทศ 208 ลำา เฉพาะในปี 2560 มีเรือท่ีได้รับใบอนุญาต 
ทำาประมงลดลงจากปี 2559 จำานวน 947 ลำา และมีเรือท่ีถูกตรึงพังงา 1,080 ลำา เนื่องจากไม่ได้รับใบอนุญาต 
ทำาประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มท่ีเคยถูกจับตามองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะใช้แรงงานบังคับหรือเหยื่อค้ามนุษย์ 
คือ เรือประมงและเรือขนถ่ายนอกน่านน้ำา ได้ถูกเรียกกลับมาทั้งหมด เพื่อปรับมาตรการควบคุมให้รัดกุมข้ึน 
ในเดือนมกราคม 2559 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมประมงให้ออกไปทำาประมง
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้สถิติคดีค้ามนุษย์ในภาคประมงลดลง 
นอกจากนี้ ต้องเข้าใจว่าสถิติการจับกุมคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานภาคประมงก่อนปี 2560 นั้น สูงเป็นพิเศษ เฉพาะ
ในปี 2558 ไทยดำาเนินคดีค้ามนุษย์ในภาคประมงเกี่ยวเนื่องกับกรณีอัมบน เบนจีน่า ประเทศอินโดนีเซีย จำานวน 
27 คดี และในปี 2559 ไทยดำาเนินคดีค้ามนุษย์ในภาคประมงอีกจำานวน 28 คดี เป็นกรณีเรือประมงเวียดนาม 
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รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

ที่มากระทำาผิดในประเทศไทย ทั้งสองกรณีนี้ถือเป็นกรณีที่ไม่ได้เกิดเป็นประจำา จึงทำาให้สถิติคดีค้ามนุษย์ 
ด้านแรงงานในภาคประมงในช่วงปี 2558 และ 2559 สูงขึ้นอย่างผิดปกติ

11. นอกจากนี้ ปี 2560 เป็นปีท่ีรัฐบาลไทยทำางานอย่างหนักเพื่อเร่งขจัดความเปราะบางของ 
กลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยได้

 • เร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติร่วมกับประเทศต้นทาง โดยมีเป้าหมายให้แรงงานต่างด้าวทุกคน 

มีสถานะทางกฎหมายภายในปี 2561 เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองเต็มที่ตามสิทธิทางกฎหมาย ในปี 2560 กระทรวง

แรงงานได้ผลักดันให้ประเทศต้นทางเข้ามาจัดต้ังศูนย์บริการเพื่อการทำางานของคนต่างด้าว รวม 14 แห่ง ปัจจุบัน

มีแรงงานต่างด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 1,153,537 คน (ร้อยละ 57.7) ของแรงงานที่ได้รับการผ่อนผัน

ทั้งหมด 1,999,240 คน และมีแผนท่ีจะพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในมิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ขึ้นกับความร่วมมือ

ของรัฐบาลต้นทาง

 • นำาเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าวทั้งระบบให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน 

ทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยท่ีแรงงาน 

ภาคประมงถือเป็นแรงงานกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์  จึงได้เริ่มจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ  

หน้า และม่านตา ของแรงงานภาคประมงที่เป็นลูกเรือชาวต่างด้าว ปัจจุบันมีจำานวน 93,089 คน จำาแนกเป็น 

แรงงานประมง 33,867 คน และแรงงานแปรรูปสัตว์น้ำา 59,222 คน ซ่ึงทั้งสองกลุ่มนี้ได้จัดเก็บอัตลักษณ์ไปแล้ว 

82,146 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงานในภาคประมงบนบกที่เหลืออีก 10,943 คน ซึ่งจะ

ดำาเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2561

 • รัฐบาลได้เพิ่มความพยายามในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภาคแรงงาน  

ออกจากผู้เสียหายท่ีถูกนายจ้างละเมิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และเพ่ิมกระบวนการช่วยเหลือ 

ผู้ที่เป็นแรงงานบังคับแต่ไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย ์   โดยกระทรวงแรงงานมีข้อสั่งการให้พนักงาน 

ตรวจแรงงานประสานทมีสหวชิาชพีเขา้รว่มสมัภาษณเ์พ่ือคดัแยกผู้เสียหายทุกราย เมือ่พบการกระทำาท่ีละเมดิกฎหมาย 

คุ้มครองแรงงาน ได้แก่ (1) กรณีพบการกระทำาความผิดท่ีใช้แรงงานเด็กในลักษณะอันตรายหรือสถานท่ีท่ีห้ามเด็กทำา  

หรือเด็กที่เข้าข่ายแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้  (2) กรณีพบว่ามีการนำาหน้ีอื่นมาหักจากค่าจ้างเป็นเวลานาน 

ต่อเนื่องกันหลายเดือน การหักค่าดำาเนินการจัดทำาเอกสารเดินทาง ขอใบอนุญาตทำางาน หักค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่าย 

ทุกเดือน โดยสัญญาว่าจะคืนให้เมื่อสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ หากทีมสหวิชาชีพสัมภาษณ์แล้วไม่เป็นผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงานจะดำาเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนทันที (ตามหนังสือข้อสั่งการของ 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อเดือนมกราคม 2561) ส่วนการแจ้งความดำาเนินคดีอาญาต่อพนักงาน

สอบสวน ในปีที่ผ่านมา มีจำานวนทั้งสิ้น 79 คดี

 • ขณะนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อยู่ระหว่างดำาเนินการของบประมาณจากกองทุน 

เพื่อบริหารจัดการทำางานของคนต่างด้าว เพื่อนำามาใช้ในกระบวนการการให้ความช่วยเหลือแรงงานท่ีไม่ใช่ 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างเป็นระบบ เช่น ประสาน NGO รับผู้เสียหายไปดูแล จ่ายค่าอาหารและที่พัก  

จัดหางานหรือเปลี่ยนนายจ้างให้แก่ผู้เสียหายภายใน 15 วัน 

 • ในปี 2560 และ 2561 กรมการจัดหางาน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือแรงงาน

ต่างด้าวท่ีประสบปัญหาขณะเข้ามาทำางานในประเทศไทย ณ ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว โดยจัดหา 

ที่พักพิงชั่วคราวและอาหาร เพื่อพักระหว่างรอรับการช่วยเหลือ ตลอดจนค่าจ้างเหมาพาหนะในการส่งต่อให้ 

หน่วยงานอื่น หรือส่งไปด่านชายแดน เพื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางตามหลักมาตรฐานสากลต่อไป 
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รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

12. รัฐบาลได้ออกมาตรการเพ่ิมเติมเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ในภาคประมง ด้วยการยกระดับ
มาตรฐานการช่วยเหลือแรงงานให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น เช่น 

 • ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง กำาหนดแบบสัญญาจ้างในงานประมงทะเล  

โดยมีสาระสำาคัญให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ขณะนี้ 

มีแรงงานภาคประมง 39,072 คน ได้รับการแก้ไขสัญญาจากนายจ้างแล้ว และตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  

ได้รับเงินเดือนผ่านทางบัญชีธนาคารด้วยแล้ว โดยกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับ ILO จัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์สำาหรับ 

ลูกเรือประมง ในรูปแบบแผ่นพับและวีดิทัศน์ 3 ภาษา คือ ไทย เมียนมา และกัมพูชา เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ 

และให้แรงงานเข้าใจถึงประโยชน์ของการที่นายจ้างจะจ่ายเงินเดือนผ่านทางบัญชีธนาคาร

 • ติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกเรือประมง 96 แห่ง และติดตั้งเครื่อง ATM จำานวน 80 ตู้  

ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) แล้ว 31 แห่ง (อีก 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำาเนินการติดตั้งให้เสร็จภายใน 

มีนาคม 2561) รวมท้ังได้ติดต้ังเคร่ือง ATM เพ่ิมเติม ท่ีท่าเรือ 80 ตู้ ตามท่ีได้รับการร้องขอ เพ่ือความสะดวกของลูกเรือ

 • ปรับปรุงกฎหมายและมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับกรมประมง กรมเจ้าท่า และกระทรวงแรงงาน 

แบบบูรณาการ เพื่อให้มาตรการกำากับดูแลการใช้แรงงานในภาคประมงเข้มงวดขึ้น และ มีบทลงโทษทั้งมาตรการ 

ทางปกครองและทางอาญาหนักขึ้น เร็วขึ้น เช่น กำาหนดให้เรือประมงในน่านน้ำาต้องกลับเข้าเทียบท่าภายใน 30 วัน  

สำาหรับเรือนอกน่านน้ำา รัฐบาลไทยได้ออกกฎหมายเพิ่มเติมบังคับให้ต้องมีผู้สังเกตการณ์ประจำาเรือระหว่าง

การทำาการประมง ร้อยละ 5 ของการทำาการประมง และต้องมีผู้สังเกตการณ์ประจำาเรือตลอดเวลาหากมีการ

ขนถ่ายสัตว์น้ำา  เรือประมงนอกน่านน้ำาต้องกลับเข้าเทียบท่าภายใน 365 วันหลังจากมีการแจ้งออก ต้องติด 

ระบบ Electronic Reporting System (ERS) ซ่ึงเป็นระบบการสื่อสารสองทาง ทำาให้การอนุมัติและรายงาน 

การทำาการประมงและขนถ่ายสัตว์น้ำาเป็นปัจจุบัน (real time) และต้องติดต้ังระบบ Electronic Monitoring  

(EM) ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้สามารถติดตามและควบคุมการทำาประมงของเรือแต่ละลำาได้จากระยะไกลผ่านกล้อง  

CCTV บนเรือ มีระเบียบเข้มข้นเรื่องการส่งสัญญาณ VMS ที่ต้องเปิดสัญญาณให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

อกีทัง้ไทยยงัไดน้ำาขอ้กำาหนดของ RFMO มาใชบ้งัคบัอยา่งครบถ้วน และไทยยงัได้เข้าเปน็สมาชกิ Southern Indian  

Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) แล้วเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560 ด้วย ท้ังนี้ กรมประมงจะไม่อนุญาต 

ให้เรือนอกน่านน้ำาของไทยได้รับอนุญาตให้ออกไปทำาประมงได้อีก จนกว่าจะมีมาตรการดูแลลูกเรือครบถ้วนตามท่ี

กรมประมงและกระทรวงแรงงานกำาหนด

 • กระทรวงแรงงานได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้ว ต้ังแต่วันท่ี 7 

มิถุนายน 2559 และสามารถช่วยเหลือแรงงานทางทะเลท่ีร้องเรียนทุกราย รวม 11 ราย ในปี 2560 โดยได้รับเงิน

ค่าจ้างค่าแรงค้างจ่ายแล้ว จำานวน 2,788,420 บาท

13. ไทยให้ความสำาคัญกับการยกระดับการทำางานให้ได้มาตรฐานสากล โดยรัฐบาลอยู่ระหว่าง
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สำาคัญอย่างน้อย  
3 ฉบับ ดังนี้

 • อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำางานในภาคประมง กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างแก้ไข 

กฎหมายและมาตรการท่ีมีอยู่ของทุกหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติอนุสัญญาฯ เพื่อนำาไปปรึกษาหารือ

รับฟังความเห็นองค์กรนายจ้างลูกจ้างในภาคประมง แล้วแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี 

ให้ความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม 2561 โดยมีเป้าหมายยื่นรับรองอนุสัญญา ณ กรุงเจนีวา ภายในเดือน

มิถุนายน 2561



11

รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

 • พิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ กระทรวงแรงงาน อยู่ระหว่าง 

ยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์ เพ่ือรองรับการให้สัตยาบันพิธีสาร

ดังกล่าว โดยจะกำาหนดฐานความผิดเก่ียวกับแรงงานบังคับ ตลอดจนบทกำาหนดโทษท่ีเหมาะสม รวมไปถึง

กระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายจากแรงงานบังคับที่ไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ โดยจะยกร่าง 

กฎหมายให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม 2561 โดยมีเป้าหมาย 

ยื่นรับรองอนุสัญญา ณ กรุงเจนีวา ภายในเดือนมิถุนายน 2561

 • อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ฉบับท่ี 98 กระทรวงแรงงานได้แก้ไข 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543  

เรียบร้อยแล้ว  และอยู่ ระหว่างดำาเนินการประชาพิจารณ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และ NGOs  รวมถึง 

ภาคประชาสังคมทั่วประเทศ เพื่อนำาความคิดเห็นมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ โดยจะแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จ

ภายในเดือนสิงหาคม 2561 และเข้าสู่กระบวนการรับรองอนุสัญญา ภายในเดือนกันยายน 2561

14. คดีแรงงานเด็กในสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำา ในปี 2560 ตรวจพบการใช้แรงงานเด็ก  
อายตุำา่กวา่ 18 ป ีจำานวน 3 คน ทำางานในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำาทีจั่งหวดัระยอง และสมทุรสงคราม โดยดำาเนนิคด ี
อาญา 3 คดี พร้อมทั้งได้ออกมาตรการทางการปกครองสั่งปิดโรงงานท้ัง 3 แห่งๆ ละ 30 วัน ปัจจุบันคดีอยู่ใน 
ช้ันอยัการ จำานวน 2 คด ีโดยอยัการไดร้บัสำานวนเมือ่เดอืนธนัวาคม 2560 และสัง่สอบสวนเพิม่เตมิ และอกีหนึง่คด ี 
เหตุเกิดในช่วงปลายปี 2560 ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 

15. กระทรวงแรงงานได้ปรับปรุงระบบการตรวจสอบและควบคุมบริษัทนายหน้า โดยกระทรวงแรงงาน 
ได้ออกแผนการตรวจสอบบริษัทนำาเข้าคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้างในประเทศ 101 แห่ง (100%) ในปี 2560 
ตรวจสอบแล้ว 97 แห่ง พบการกระทำาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการนำาคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้าง 
ในประเทศ 1 แห่ง ข้อหาไม่ออกใบรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการนำาคนต่างด้าวมาทำางานในประเทศ 
ให้แก่นายจ้าง โดยลงโทษพักใช้ใบอนุญาต 30 วัน และดำาเนินคดีอาญาโดยเปรียบเทียบปรับ จำานวน 20,000 บาท  
บริษัทได้มาชำาระค่าปรับเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 คดีอาญาเป็นท่ียุติ ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบ 
พบการกระทำาผิดของนายหน้าเถื่อนที่ประกอบธุรกิจนำาเข้าแรงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชกำาหนด 
การบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จำานวน 1 แห่ง ได้แจ้งความดำาเนินคดีเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2560 ขณะนี้อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน

16. ในปี 2560 รัฐบาลได้คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวม 360 ราย (ปี 2559 จำานวน 561 ราย) จำาแนก 
ตามเพศ เป็นชาย 169 คน หญิง 191 คน (ปี 2559 เป็นชาย 290 คน หญิง 271 คน) และจำาแนกตามสัญชาติ 
เป็นชาวไทย 132 คน เมียนมา 119 คน ลาว 21 คน กัมพูชา 22 คน อินโดนีเซีย 9 คน เวียดนาม 51 คน  
มาเลเซีย 3 คน และยูกันดา 3 ราย (ปี 2559 เป็นชาวไทย 207 คน เมียนมา 175 คน ลาว 55 คน กัมพูชา 24 คน  
โรฮีนจา 9 คน เวียดนาม 86 คน ฟิลิปปินส์ 4 คน และศรีลังกา 1 คน) 

17. รัฐบาลไทยให้ความสำาคัญกับการยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และการคุ้มครองดูแลพยาน 
ในคดีค้ามนุษย์มากยิ่งขึ้น โดย

 • ปรับกระบวนการทำางานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบให้สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง ร่วมกับพนักงาน
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อัยการ และทีมสหวิชาชีพ เร่งรัดดำาเนินการหาข้อสรุปเพ่ือกำาหนดค่าสินไหมทดแทน พร้อมวงเงินที่จะเรียกร้อง  

ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน นบัจากทีผู่เ้สยีหายเขา้รบัการคุม้ครองในสถานคุม้ครองฯ เพือ่ใหก้ารเรยีกรอ้งคา่สนิไหม 

และบงัคบัคดเีปน็ไปดว้ยความรวดเรว็มากข้ึน นอกจากนี ้ยงัได้จดัทำาแนวทางการเรยีกร้องคา่สนิไหมทดแทน เพือ่ให้ 

ผู้ปฏิบัติงาน/หน่วยงาน ที่ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายมีแนวทางการเรียกร้องและกำาหนดค่าสินไหมทดแทนที่ต่างไป

จากกรอบแนวคิดเดิมที่ปัจจุบันไม่ทันสมัย และให้เป็นไปในทิศทางทางเดียวกัน 

 • เพิ่มสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้แก่ผู้เสียหาย เช่น 

การจ่ายเงินตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำา วันละ 300 บาท ในระหว่างหางาน โดยในปี 2560 เริ่มเบิกจ่าย 

จากกองทนุฯ ตัง้แตว่นัที ่28 มนีาคม 2560 มผีูเ้สียหายจากการคา้มนษุยท่ี์ได้รับเงินนีแ้ลว้ 24 ราย (เปน็ชาวโรฮนีจา  

12 คน ไทย 11 คน และกัมพูชา 1 คน) เป็นเงิน 583,800 บาท

 • เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีทางเลือกในการเข้ารับการคุ้มครอง 

ในสถานคุ้มครองเอกชน นอกเหนือจากสถานคุ้มครองของรัฐ ซ่ึงผู้เสียหายจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับ 

ผู้เสียหายที่อยู่ในสถานคุ้มครองของรัฐทุกประการ ขณะนี้ มี NGO ที่มีความสนใจขึ้นทะเบียนกับกระทรวง พม.  

2 ราย เรื่องอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาภายในของ NGO แต่ละราย 

 • ปรับปรุงระบบการหางานให้ผู้เสียหาย โดยกระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวง พม. จัดหา 

ตำาแหน่งงานให้กับผู้เสียหาย ภายในระยะเวลา 15 วัน หรือหากผู้เสียหายต้องการเปล่ียนนายจ้าง จะหานายจ้างใหม่ 

ให้ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ ในปี 2560 ยังไม่มีกรณีที่ผู้เสียหายประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้าง นอกจากนี้ การทำางาน 

ดา้นเอกสารทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัผูเ้สียหาย ปจัจบุนัใชร้ะยะเวลาดำาเนนิงานภายในเวลาไมเ่กนิ 3 วนั เทยีบกบัทีผ่่านมา 

เคยใช้เวลาโดยเฉลี่ย 10–14 วัน ขณะน้ีมีผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือในการหางานผ่านกระบวนการ fast track  

ใหม่นี้แล้ว 63 คน (เป็นชาวเวียดนาม 33 คน โรฮีนจา 22 คน เวียดนาม 5 คน และเมียนมา 3 คน) 

 • แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือพยานในคดีค้ามนุษย์ จากอัตราวันละ 200 บาท เป็น  

300 บาท และได้ปรับมาตรการการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดย ในปี 2560  

คุม้ครองพยาน จำานวน 52 ราย (เป็นชาวไทย 41 คน เมียนมา 9 คน ลาว 1 คน และปากีสถาน 1 คน) มีค่าใช้จ่าย 

ทั้งส้ิน 4,259,466 บาท เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่า มีค่าใช้จ่ายของพยานต่อรายที่สูงขึ้น  ร้อยละ 616 

สาเหตุหลักมาจากรูปแบบการคุ้มครองพยานเปลี่ยนไป โดยในปี 2559 พยานท่ีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮีนจา จะอาศัยอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ของกระทรวง พม. ทำาให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ในเรื่องท่ีพัก

และอาหาร แต่ในปี 2560 มีการคุ้มครองพยานมากขึ้น โดยนำาตัวพยานสำาคัญไปคุ้มครองในสถานที่ปลอดภัย 

(safe house) ที่ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้จัดหาให้ มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ตลอด 24 ชั่วโมง จัดกิจกรรมเพื่อบำาบัด ฟื้นฟู ฝึกทักษะให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการพาออกไป

ทำากิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อให้พยานที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลุ่มดังกล่าว ได้ผ่อนคลายความเครียด 

ลดความกดดัน และสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำาให้การดำาเนินคดีมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

 • ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับภาคประชาสังคมเพ่ือให้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางมากขึ้น  เช่น 

Stella Maris, Caritas Cambodia, Hug Project, ZOE International, Save the Children, Nightlight,  

Friend International, UNHCR, RSC และ IOM ในการคุ้มครองช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของ 

ผู้เสียหาย และการส่งผู้เสียหายกลับประเทศต้นทาง / ประเทศที่สามอย่างปลอดภัย
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รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

18. รัฐบาลเพ่ิมความพยายามอย่างมากในการคัดแยกผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
โดยเฉพาะกลุม่บคุคลทีเ่สีย่งตอ่การตกเปน็ผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุย ์รวมทัง้การคุม้ครองตามหลกัสทิธมินษุยชน  

เช่น แรงงานต่างด้าว แรงงานประมง (รายละเอียดปรากฏในข้อ 7, 8 และ 12) บุคคลไร้รัฐ / ชนกลุ่มน้อย เด็ก 
และผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ ดังนี้

 • กรณีบุคคลไร้รัฐ  / ชนกลุ่มน้อย  โดยกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัญชาติไทยกับบุคคลไร้รัฐ 

ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2535 รวม 259,590 คน และได้เร่งรัดดำาเนินการ 

ให้สัญชาติไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ ในปี 2560 มีบุคคล 

ไร้รัฐได้สัญชาติไทย จำานวน 8,519 คน เทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำานวน 8,145 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.6 นอกจากนี้  

กระทรวงแรงงานได้ดำาเนินการให้คนไร้รัฐ / ชนกลุ่มน้อยดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ทำางานในประเทศไทย และได้รับ 

การยกเว้นค่าธรรมเนียม รวม 59,439 คน ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะทำางานกรรมกร งานทำาสวนผัก ผลไม้ และงานช่างปูน

 • กรณีเด็กและผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ ในปี 2560 กระทรวง พม. ได้ให้การดูแลกลุ่มเปราะบาง 

ที่อพยพในภาวะไม่ปกติ (ชาวโรฮีนจา) รวม 95 ราย จำาแนกเป็น 1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 74 ราย อยู่ใน

ความดูแลของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยได้รับบริการด้านปัจจัยส่ี บำาบัดฟ้ืนฟูทาง

ร่างกาย จิตใจ และสังคม ดูแลรักษาพยาบาล จัดกิจกรรมอาชีวบำาบัด นันทนาการ เช่น การฝึกอาชีพ จัดหางาน

ให้ทำา (ก่อสร้าง) รับงานเข้ามาทำาภายในสถานคุ้มครองฯ เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากฝีมือของผู้เสียหาย การปลูกผัก 

เพื่อจำาหน่าย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางด้านคดี สำาหรับกลุ่มเด็กมีการเปิดสถาน

รับเลี้ยงเด็ก และจัดการเรียนการสอนเบื้องต้น หากเป็นเด็กโตจะส่งออกไปเรียนร่วมกับเด็กปกติท่ีโรงเรียน 

ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานคุ้มครองฯ ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้ประสานกระทรวงมหาดไทย ในการให้อยู่ใน 

ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทุกรายแล้ว 2) ผู้ลักลอบเข้าเมืองที่เป็นหญิงและเด็ก 21 ราย อยู่ในความดูแลของ

บ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานแรกรับเด็กชาย โดยได้รับบริการเช่นเดียวกับกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 • การสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มเสี่ยง นอกเหนือจากการสัมภาษณ์

ตามแบบสัมภาษณ์ฉบับใหม่ และดำาเนินการตามแผนบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหาย 

จากการค้ามนุษย์ (SOP) ที่จัดทำาขึ้นเมื่อต้นปี 2560 กับทุกราย และทุกกรณีแล้ว ปัจจุบัน ประเทศไทยยังได้เพิ่ม 

การทำางานดา้นอ่ืนเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการคดัแยกผูเ้สยีหายด้วย ไดแ้ก่ การทำาความเขา้ใจเรือ่งแผนประทษุกรรม 

ของคดีร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ ความร่วมมือในการดูแลผู้เสียหายภายหลังการคัดแยก และการเตรียมข้อมูล

ให้กับทีมสหวิชาชีพ เช่น การตรวจหลักฐานทางเทคโนโลยีก่อนการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย และการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังก่อให้เกิดผลดีในด้านการดำาเนินคดีแล้วด้วย  

เช่น กรณีการคัดแยกผู้เสียหายคดียูกันดา ได้นำาไปสู่การออกหมายจับได้ถึง 16 หมาย เป็นต้น

นอกจากนี้ จากการปฏิบัติการกรณีสถานอาบ อบ นวด แห่งหนึ่ง เมื่อกลางเดือนมกราคม 2561  
ซึง่มีหญิงสาวทีไ่ดร้บัการชว่ยเหลอืเปน็จำานวนมากถงึ 113 คน (ในจำานวนนีเ้ปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์14 ราย)  
กระทรวง พม. จึงจัดประชุมถอดบทเรียนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน และอยู่ระหว่าง 
ปรับปรุง SOP ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงกรณีที่มีเคสจำานวนมาก โดยกำาหนดจะซักซ้อมการปฏิบัติ ช้ีแจง
และฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีตำารวจและทีมสหวิชาชีพ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น กำาหนดดำาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม 2561
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รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

 • แก้ไขกฎหมายสำาคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานบังคับ กระทรวง 

แรงงาน อยู่ระหว่างยกร่างปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำาหนดฐานความผิดเกี่ยวกับแรงงานบังคับท่ีไม่เข้าข่าย 

การค้ามนุษย์ให้มีความชัดเจน ตลอดจนบทกำาหนดโทษที่เหมาะสม รวมไปถึงกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครอง 

และเยียวยาผู้เสียหายจากแรงงานบังคับ โดยมีกำาหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561

19. รัฐบาลได้ใช้นโยบายเปิดกว้างเพ่ือเพ่ิมการทำางานร่วมกับพันธมิตรภาคประชาสังคมทั้งในและ 
นอกประเทศไทย (รายชือ่ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย) ซึง่ NGOs เหลา่นีไ้ดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการเพิม่ประสทิธภิาพ 
การทำางานเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มากขึ้น ทั้งในลักษณะของการแจ้งเบาะแส การให้ความช่วยเหลือ 
ผู้เสียหาย และร่วมซักถามเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้เสียหาย รวมทั้งร่วมมือกันจนนำาไปสู่การจับกุมผู้กระทำาผิด
ได้มากขึ้น NGOs เหล่านี้จึงถือเป็นพันธมิตรสำาคัญที่ทำาให้การทำางานของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ 
มีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้ทำางานร่วมกับรัฐบาลต่างชาติในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเข้มข้นมากขึ้น เช่น สำานักงานตำารวจแห่งชาติของไทยได้ร่วมมือกับตำารวจเมียนมาในการ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและมีการประสานงานระหว่างกัน เพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติในระดับ
พ้ืนที่ และขยายผลการสอบสวนจนนำาไปสู่การจับกุมผู้กระทำาความผิดท้ังที่เป็นรายบุคคลและในรูปเครือข่าย
อาชญากรรมข้ามชาติในหลายคดี

20. รัฐบาลยังคงจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 13.5  จากปีงบประมาณ 2560 จำานวน 3,208.91 ล้านบาท  เป็นเงิน  3,641.98 ล้านบาท  
ในปีงบประมาณ 2561

21. เพิ่มจำานวนบุคลากรที่มีบทบาทสำาคัญและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และเพิ่มการ 
ฝึกอบรมบุคลากรดังกล่าว เช่น พนักงานตรวจแรงงาน ล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษา ทีมสหวิชาชีพทั่วไป 
ที่ไม่ใช่ภาคประมง ทีมสหภาพวิชาชีพในภาคประมงทั้งในน้ำาและบนบก รวมทั้งทีมตรวจเรือ ได้แก่ 

 • ปี 2560 มีพนักงานตรวจแรงงาน 1,506 คน เทียบกับปี 2559 ซ่ึงมีจำานวน 1,245 คน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 21 ผู้ประสานงานด้านภาษา มีจำานวน 74 คน เทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำานวน 42 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.2  

และดำาเนินการจ้างผู้ประสานงานด้านภาษา (เมียนมา และกัมพูชา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำาศูนย์ PIPO จำานวน  

60 คน เทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำานวน 30 คน เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า

 • อบรมการตรวจแรงงานประมงทะเลภายใต้กลไกการตรวจแรงงานของโครงการ Ship to Shore  

Rights รวม 178 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป องค์การแรงงาน 

ระหว่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 335 คน เพื่อเพิ่ม

ความตระหนักรู้กรณีการบังคับใช้แรงงานที่ไม่จำาเป็นต้องเป็นการบังคับทางกายภาพเสมอไป

 • กระทรวง พม. จัดอบรมล่ามสำาหรับคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 3 ภาษา อย่างต่อเนื่อง  

ในปี 2560 อบรมเพิ่มเติมจำานวน 97 คน ปัจจุบันมีล่ามท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินและพร้อมปฏิบัติงาน  

โดยขึ้นทะเบียนกับกระทรวง พม. รวม 251 ราย
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รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

 • กระทรวง พม. จัดอบรมเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ค้ามนุษย์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้ประกอบการ / 

เจ้าของสถานบริการ โรงงาน และเรือประมง มีความรู้ ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดำาเนินกิจการ 

ได้ตามที่กฎหมายกำาหนด โดยจัดอบรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 693 คน 

22. ประชาสัมพันธ์ในช่องทางใหม่และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ของ 
ภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันแก้ปัญหาค้ามนุษย์  เช่น ปีนี้เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลได้จัดทำา  inflight video  
เพื่อนำาเสนอบนเครื่องบินของสายการบินของไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว

ตระหนักว่า รัฐบาลไทยเอาจริงเรื่องการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และเชิญชวนให้นักท่องเท่ียว เที่ยวเมืองไทยโดย 
ไม่สนับสนุนให้เกิดการค้ามนุษย์ และลดอุปสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับการท่องเท่ียว  
โดยไดเ้ผยแพร ่VDO ภายในสถานแีละบนรถไฟฟา้และรถไฟใตด้นิ ตัง้แต่วนัที ่8 ธันวาคม 2560 สำาหรบับนเครือ่งบิน 
จะเริ่มเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พร้อมกันนี้ สำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม และกระทรวง พม. 
ยังได้ร่วมกับ NGO ชื่อมูลนิธิ เอ-ทเวนตี้วัน (A21) จัดทำาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงภัยของ 

การค้ามนุษย์ และแจ้งช่องทางการขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวง พม. โทร. 1300



ข. ผลการดำาเนินงานสำาคัญ

1. ด้านการดำาเนินคดี

1. สถานการณ์และผลการสืบสวนปราบปรามการค้ามนุษย์ 

1.1 สถานการณ์

ตารางที่ 1 จำานวนคดีค้ามนุษย์แบ่งตามรูปแบบการค้ามนุษย์

ปี รวม

รูปแบบการค้ามนุษย์

ค้าประเวณี สื่อลามก
ผลประโยชน์

ทางเพศ
เป็นทาส ขอทาน แรงงาน

แรงงาน

ประมง

ขูดรีด/ 

อื่นๆ

2557 280 223 1 - 1 16 33 3 3

2558 317 245 - - - 3 30 39 -

2559 333 244 3 - - 8 32 43 3

2560 302 246 7 2 - 26 14 7 -

ผลการสืบสวนปราบคดีค้ามนุษย์ระหว่างปี 2557-2560 รายละเอียดปรากฏตาม ตารางที่ 1 โดยมี 
ผู้กระทำาความผิดที่ถูกจับกุมและผู้เสียหายที่ช่วยเหลือได้จากการค้ามนุษย์ในระหว่างปี 2557-2560 ปรากฏ 
ตามตารางที่ 2 และ 3 โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

 • ในปี 2560 สามารถสืบสวนปราบปรามจับกุมคดีค้ามนุษย์ได้ จำานวน 302 คดี พร้อมผู้ต้องหาจำานวน 

427 คน และให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ 455 คน

 • รูปแบบในการแสวงหาประโยชน์จากผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นรูปแบบเพื่อแสวงหา

ประโยชน์ทางเพศ จำานวน 255 คดี (ร้อยละ 84.4) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จำานวน 21 คดี (ร้อยละ 7) 

และนำาคนมาขอทาน 26 คดี (ร้อยละ 8.6) 

 • ในปี 2560 จำานวนผู้กระทำาความผิดท่ีจับกุมได้ส่วนใหญ่ เป็นคนไทย จำานวน 361 คน (ร้อยละ 84.54)  

ซ่ึงลดลงจาก 617 คนในปี 2558 และ 462 คน ในปี 2559 โดยผู้ต้องหาชาวเมียนมาและชาวลาวลดลง 

อย่างมีนัยสำาคัญ สำาหรับผู้กระทำาผิดต่างชาติส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา และผู้กระทำาความผิดต่างชาติอื่นๆ  

โดยชาวเมียนมา และ ลาว มีการจับกุมลดลง

 • ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ ในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นคนไทย 327 คน (ร้อยละ 71.87) ผู้เสียหาย 

ชาวต่างชาติ (เมียนมา กัมพูชา ลาว และสัญชาติอื่นๆ) มีจำานวนลดลง โดยผู้เสียหายเป็นชาวเมียนมา มีจำานวน 

ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ จาก 409 คน ในปี 2558, 238 คน ในปี 2559 คงเหลือเพียง 53 คน ในปี 2560

 • การปราบปรามคดีค้ามนุษย์ทางเพศ ทั้ง 3 รูปแบบในปี 2560 จับกุมได้ จำานวน 255 คดี เพิ่มขึ้น 

เลก็นอ้ยเมือ่เทยีบกบัผลคดใีนป ี2559 จำานวน 247 คดี (เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2.3) ซ่ึงส่วนใหญเ่ปน็คดีรายยอ่ยโดยพบวา่ 

เป็นคดีค้าประเวณีบนสื่อโซเชียลออนไลน์ จำานวน 17 คดี และท่ีเป็นคดีแสวงหาประโยชน์จากการผลิต 
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รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

และเผยแพร่สื่อลามกออนไลน์ท่ีจับกุมโดย คณะทำางานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับ 

การละเมิดต่อเด็กและเยาวชน (Thailand Internet Crimes Against Children Task Force : TICAC) จำานวน  

8 คดี โดยมีการจับกุมเครือข่ายคดีค้ามนุษย์ด้านการค้าประเวณีข้ามชาติ โดยกลุ่มชาวต่างชาติ จำานวน 2 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มชาวยูกันดา และกลุ่มชาวโมร็อคโค

ตารางที่ 2 จำานวนผู้กระทำาผิดคดีค้ามนุษย์ จำาแนกตามเพศ และสัญชาติ

ปี จำานวนผู้กระทำาผิด
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

2560 427 145 282 361 9 25 3 29

ตารางที่ 3 จำานวนผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์

ปี จำานวน
เพศ สัญชาติ

ชาย หญิง ไทย เมียนมา กัมพูชา ลาว อื่นๆ

2557 595 190 405 303 98 29 108 57

2558 982 451 531 360 409 9 87 117

2559 824 411 413 333 238 52 58 143

2560 455 88 367 327 53 26 30 19

 • การตรวจพบความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในปี 2560 เพิ่มขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏ 

อยู่ในรายงานด้านการป้องกัน

 • การสืบสวนปราบปรามคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานในปี 2558 และ 2559 พบว่าเกี่ยวข้องกับแรงงาน

ประมงจากเกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย จำานวน 27 คดี และจับกุมเรือเวียดนาม 28 คดี ซึ่งเป็นเหตุ 

ไม่ปกติซึ่งต่อมาในปี 2560 ปัญหาทั้งสองกรณีได้คล่ีคลายลงส่งผลให้คดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานลดลงเหลือ 21 คดี 

เม่ือเปรียบเทียบกับ จำานวน 36 คดี  ในปี 2557 จำานวน 69 คดี ในปี 2558 จำานวน 75 คดี ในปี 2559 

นอกจากนั้น พบว่าความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้ง 

เกี่ยวกับการจ้างค่าแรง และเกี่ยวกับจำานวนวันทำางาน จำานวน 50 คดี ในปี 2560 รัฐบาลไทยจึงได้ให้ดำาเนินการ 

สืบสวนขยายผลด้วยการซักถามและคัดแยกผู้เสียหายโดยมีทีมสหวิชาชีพ และตำารวจ  ท่ีมีประสบการณ์ใน

การดำาเนินคดีกับคดีด้านแรงงาน ซ่ึงผลการดำาเนินการไม่พบว่าเข้าข่ายเป็นคดีค้ามนุษย์ ถือว่าการดำาเนินการ 

ของกระทรวงแรงงานได้ดำาเนินการไปอย่างมีมาตรฐาน

 • จำานวนผู้ต้องหาและผู้เสียหาย ที่ลดลงเป็นจำานวนมากส่วนหนึ่งเป็นชาวเมียนมา ในคดีค้ามนุษย์ด้าน

แรงงานโดยพบว่าในปี 2559 ผู้เสียหายชาวเมียนมา มีจำานวน 219 คน ในปี 2560 ลดลงเหลือเพียง 39 คน 

หรอืคิดเป็นร้อยละ 82 ผูต้อ้งหาชาวเมยีนมา ในคดคีา้มนษุยด์า้นแรงงานลดลงเชน่เดยีวกนั จาก 32 คน ในป ี2559  
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รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

เหลือเพียง 5 คน ในปี 2560 ซ่ึงสอดคล้องกับการแบ่งปันด้านการข่าวในการประชุมทวิภาคีตำารวจไทย-เมียนมา  

ซึ่งดำาเนินการโดย โครงการออสเตรเลีย-เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Australia-Asia Program to Combat  

Trafficking in Persons : AAPTIP) โดยเจา้หนา้ทีห่นว่ยปราบปรามการคา้มนษุย ์สำานกังานตำารวจแหง่ชาติเมยีนมา 

ได้รายงานว่า คดีค้ามนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศไทย มีสถิติลดลงจากร้อยละ 15 เหลือเพียง ร้อยละ 7 อันเนื่อง

มาจาก การจัดระเบียบแรงงานชาวเมียนมาโดยรัฐบาลไทย และเป็นการแบ่งปันเบาะแส และการร้องเรียนของ

แรงงานชาวเมียนมาในประเทศไทย ที่นำาไปสู่การจับกุมเครือข่ายลักลอบค้าแรงงานชาวเมียนมาได้อย่างรวดเร็ว 

หลายคดี ตามที่ได้เคยรายงานไว้เป็นคดีตัวอย่างในระหว่างปี 2558-2559

ตลอดปี 2558-2559 การสืบสวนปราบปรามอย่างจริงจังตามนโยบายรัฐบาลสามารถสืบสวน 
ปราบปรามคดีค้ามนุษย์์ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2557 โดยปรับเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยปี 2559 เพิ่มขึ้น  
53 คดี (ร้อยละ 18) โดยมีขบวนการค้ามนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและเป็นเครือข่ายท่ีเคยได้รับรายงาน 

ในคดีตัวอย่างอย่างน้อย 1 คดี เช่น คดีหัวไทร-ปาดังเบซาร์ คดีกันตัง คดีภูเก็ต คดีนาตารี คดี BIGBOSS และศาล 
ได้ลงโทษจำาคุกผู้กระทำาผิดอย่างหนัก และยึดอายัดทรัพย์ของขบวนการผู้กระทำาผิด สูงถึงกว่า 800 ล้านบาท  
โดยในปี 2560 จำานวนคดีที่เก่ียวข้องกับผู้มีอิทธิพลและเครือข่าย ได้ลดลงเป็นจำานวนมาก ภาพรวมคดีลดลง

ประมาณร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่ยังคงจับกุมปราบปรามได้สูงกว่าสถิติของปี 2557 ที่จับกุมได้ 
280 คดี ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ปรากฏตามแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 แสดงจำานวนคดี จำานวนผู้เสียหาย ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ ในปี 2557-2560
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จำนวนคดี จำนวนผูตองหา จำนวนผูเสียหาย

ประกาศวาระแหงชาติ

ข้อมูลจากแผนภาพ แสดงจำานวนคดี ผู้เสียหาย ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ ปี 2557-2560 ข้างต้น แสดงให้
เห็นถึงผลการสืบสวนปราบปรามคดีค้ามนุษย์ตามนโยบายระหว่างปี 2558-2559 ซ่ึงมีการจับกุม คดีเกี่ยวข้องกับ

ผู้มีอิทธิพลและเครือข่าย ส่งผลให้จำานวนคดี จำานวนผู้ต้องหา และ ผู้เสียหาย เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 โดยการจับกุม 
ในปี 2560 เกี่ยวกับคดีอิทธิพลและคดีท่ีเป็นเครือข่ายลดลง โดยมีการปรับพฤติกรรมของผู้กระทำาความผิด 
เป็นรายย่อย และหลบซ่อนอยู่บนเครือข่ายออนไลน์ และปฏิบัติการเชิงรุก จับกุมคดีในรูปแบบอื่นบนเครือข่าย

ออนไลน์ เช่น การขายบริการทางเพศ การผลิตและจำาหน่ายสื่อลามกอนาจาร 
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รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

1.2 การดำาเนินการสืบสวนปราบปรามคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดีค้ามนุษย์

ได้ใช้มาตรการป้องปรามท่ีเน้นด้านอุปสงค์ (Demand–side) โดยการจับกุมผู้ซ้ือบริการทางเพศจากเด็ก 
เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดอุปสงค์ โดยมีผลการดำาเนินคดีในปี 2558-2560 แล้ว จำานวน 36 คดี มีโทษจำาคุก 2 ปี  
ถึง 25 ปี โดยลงโทษจำาคุกโดยไม่รอลงอาญา จำานวน 4 คดี เป็นโทษ จำาคุก 2-5 ปี จำานวน 14 คดี โทษจำาคุก 
5-10 ปี จำานวน 8 คดี โทษจำาคุก 10-25 ปี จำานวน 10 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 4 คดี ชั้นอัยการ 
19 คดี ชั้นสอบสวน 28 คดี

คณะทำางานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  
(Thailand Internet Crimes Against Children–TICAC Task Force) ได้ดำาเนินการสืบสวนปราบปรามจับกุม  
ผู้กระทำาความผิดเก่ียวกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็ก ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2558  
โดยในปี 2558 จับกุมได้ 2 คดี ปี 2559 จับกุมได้จำานวน 24 คดี และ ในปี 2560 จับกุมได้จำานวน 41 ราย  

รวม 67 ราย ประเภทความผิดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ครอบครองสื่อลามกเด็ก       จำานวน 30 คดี

2. ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก       จำานวน 9 คดี

3. ค้ามนุษย์          จำานวน 18 คดี

4. ส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร     จำานวน 6 ราย

นับว่า การเช่ือมโยงข้อมูล (จากศูนย์ NECMEC ตรงมายัง TICAC task force) ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด 
กับ HSI และ FBI รวมทั้งการเข้าร่วมปฏิบัติ OCC ครั้งที่ 11 ทำาให้การปฏิบัติของ TICAC ในปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 
อย่างชัดเจน

2. สถิติการการดำาเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการ แยกตามรูปแบบของการค้ามนุษย์ 

ในปี 2560 สำานักงานอัยการสูงสุดได้รับสำานวนคดีค้ามนุษย์จากพนักงานสอบสวนรวมท้ังหมด 418 คดี 
โดยจำาแนกตามรูปแบบของการค้ามนุษย์ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 5 และ 6

ตารางที่ 4 จำานวนสำานวนคดี จำาแนกตามรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

รูปแบบการค้ามนุษย์ 2558 2559 2560 รวม (สำานวน) 

(1) จากการค้าประเวณี, ผลิตและเผยแพร่  

สื่อลามกทางเพศรูปแบบอื่น
227 335 325 887

(2) นำาคนมาขอทาน 4 13 25 42

(3) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 64 135 68 267

รวม 286 466 418 1,077

หมายเหตุ
- จำานวนสำานวนคดีในตารางน้ีท่ีอยู่ตรงมุมขวาล่าง หรือทางด้านขวาสุด เป็นจำานวนสำานวนคดีสุทธิ (ไม่นับซ้ำา) ผู้อ่านไม่สามารถ 
นำาจำานวนสำานวนคดีในแนวตั้งรวมกันเพ่ือให้ได้จำานวนคดีสุทธิได้ เนื่องจากในหนึ่งสำานวนคดีอาจเป็นการแสวงหาประโยชน์ 
โดยมิชอบมากกว่าหนึ่งประเภท 
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ตารางที่ 5 จำานวนสำานวนคดีที่มีตัวผู้ต้องหา จำาแนกตามประเภทการพิจารณาดำาเนินการของพนักงานอัยการ

ปี
จำานวน 

สำานวนที่รับ

การดำาเนินการชั้นพนักงานอัยการ

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

2558 281 272 (96.80%)  8 (2.85%)  1 (0.36 %) 

2559 446 433 (97.09%)  7 (1.57%)  5 (1.12%) 

2560 396 336 (84.85%)  8 (2.02%)  52 (13.13%) 

หมายเหตุ

- ในปี 2559 มีสำานวนคดี มีตัวผู้ต้องหาที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคำาสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนสำานวน จำานวน 1 สำานวน

ตารางที่ 6 จำานวนสำานวนคดีที่ผู้ต้องหาหลบหนี  

จำาแนกตามประเภทการพิจารณาดำาเนินการของพนักงานอัยการ

ปี
จำานวนสำานวน

ที่รับ

การดำาเนินการชั้นพนักงานอัยการ

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

2558 5 4 (80%)  1 (20%)  0 (0%) 

2559 19 16 (84.21%)  2 (10.53%)  0 (0%) 

2560 22 5 (22.73%)  4 (18.18%)  13 (59.09%) 

หมายเหตุ

- ในปี 2559 มีสำานวนคดีผู้ต้องหาหลบหนีที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคำาส่ังอย่างอื่น โดยส่ังยุติการดำาเนินคดีเน่ืองจาก 
ผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย จำานวน 1 สำานวน

3. การสืบพยานล่วงหน้าในคดีค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น

การสืบพยานล่วงหน้าในคดีค้ามนุษย์ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้ปฏิบัติได้ ได้แก่ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี 173/2 และ 237 ทวิ และตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 สามารถทำาการสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีได้ ไม่ว่าผู้เสียหายจะเป็นคน
ไทยหรือคนต่างประเทศ และให้เร่งรัดและนำาพยานขึ้นเบิกความในชั้นศาลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

การสืบพยานผ่านการประชุมทางจอภาพในคดีค้ามนุษย์ สามารถดำาเนินการได้ตามท่ีกฎหมายได้บัญญัติไว้ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี และ 172 วรรคสาม เพ่ือเป็นการให้ความคุ้มครอง
ผู้เสียหายหรือพยานมิให้เผชิญหน้ากับจำาเลยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิด 

และในกรณีที่พยานมีความจำาเป็นไม่อาจมาศาล เช่น ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์อยู่ในความคุ้มครองของ
สถานคุ้มครอง ซ่ึงมีภูมิลำาเนาอยู่นอกเขตอำานาจศาลที่พิจารณาคดี สามารถร้องขอต่อศาลให้สืบพยานดังกล่าว 
ผ่านการประชุมทางจอภาพ ซึ่งศาลอาจอนุญาตให้พยานดังกล่าวเบิกความที่ศาลอื่น หรือสถานที่ทำาการของทาง
ราชการ หรือสถานท่ีแห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพได้ ทั้งนี้ การเบิกความดังกล่าวให้ถือเสมือนว่าพยานเบิกความในห้องพิจารณาของศาล
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 9
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ซึ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน สำานักงานอัยการสูงสุด และสำานักงาน 
ศาลยตุธิรรม ตระหนกัถงึความสำาคญัของการปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุยซ่ึ์งเปน็วาระแหง่ชาตแิละตา่งมุง่มัน่ 
ที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนินคดีและ
เร่งรัดให้การดำาเนินคดีเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2560 มีการสืบพยานล่วงหน้าท้ังก่อนฟ้องคดี และสืบพยานล่วงหน้าก่อนวันนัดสืบพยาน 
เพิ่มมากขึ้นเป็นลำาดับ

4. คำาพิพากษาลงโทษหนักข้ึน ท้ังโทษจำาคุกและโทษปรับ และศาลมีคำาพิพากษาเร็วข้ึน

4.1 สถิติการพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในศาล

ในปี  2560 มีคดีค้ามนุษย์  (ทั้งที่ค้างมาและรับใหม่)  เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล 
ทั่วราชอาณาจักร (นับรวมศาลเยาวชนฯ ศาลจังหวัด ศาลอาญา และศาลสูง) จำานวน 732 คดี ซึ่งกระบวนการ
พิจารณาในศาลชั้นต้นและศาลสูง ได้พิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว จำานวน 536 คดี คิดเป็นร้อยละ 73.22 ของคดี
ทั้งหมดที่เข้าสู่ศาล และได้จำาหน่ายคดี จำานวน 18 คดี (ร้อยละ 3.36) สามารถพิพากษาลงโทษในคดีค้ามนุษย์ 
จำานวน 463 คดี คิดเป็นร้อยละ 86.38 ของคดีที่ได้มีคำาพิพากษาแล้วพิพากษายกฟ้อง จำานวน 55 คดี (ร้อยละ 
10.26) และยังคงเหลือคดีค้างการพิจารณาอยู่อีก 196 คดี

ตารางที่ 7 ผลการพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ ในชั้นศาล ในปี 2560

ประเภทคดี
จำานวนคดี

ปี 2559 ปี 2560

คดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล 745 732

คดีพิพากษาเสร็จ 497 536

พิพากษาลงโทษจำาเลย 418 463

พิพากษายกฟ้องจำาเลย 37 55

จำาหน่ายคดี 42 18

อยู่ระหว่างพิจารณา 248 196

4.2 ระยะเวลาในการพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลที่แล้วเสร็จ (ปี 2557-2560) 

ในปี 2560 คดีท่ีศาลพิพากษาแล้วเสร็จ จำานวน 536 คดี แยกเป็น คดีท่ีใช้ระยะเวลาในการพิพากษา 
แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 6 เดือน มีจำานวน 339 คดี (ร้อยละ 63.25) คดีที่ใช้ระยะเวลา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี  
มีจำานวน 153 คดี (ร้อยละ 28.54) คดีที่ใช้ระยะเวลา 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี มีจำานวน 43 คดี (ร้อยละ 8.02)  
และคดีที่ใช้ระยะเวลาเกิน 2 ปีขึ้นไป มีจำานวน 1 คดี (ร้อยละ 0.19) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับสถิติ คดีในปี 2559 

ที่ได้พิจารณาในชั้นศาลเสร็จส้ินแล้ว จำานวน 497 คดี พบว่า คดีท่ีใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน 6 เดือน  
มีจำานวน 310 คดี (ร้อยละ 62.37) และคดีที่ใช้ระยะเวลา 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี มีจำานวน 147 คดี (ร้อยละ  
29.58) คดีท่ีใช้ระยะเวลา 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี มีจำานวน 35 คดี (ร้อยละ 7.04) และคดีท่ีใช้ระยะเวลาเกิน 2 ปีข้ึนไป  
มีจำานวน 5 คดี  (ร้อยละ 1.01) แสดงให้เห็นว่า กระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในช้ันศาลมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วข้ึนอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2559 และปี 2560 อย่างมีนัยสำาคัญ  ซ่ึงสอดคล้องกับคำาแนะนำา 
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ของประธานศาลฎีกา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
พ.ศ. 2551 และเป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีได้บัญญัติ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 โดยคดีค้ามนุษย์ 
ที่เข้าสู่การพิจารณาชั้นศาลเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.95 สำาหรับปี 2559 และร้อยละ 91.79 สำาหรับปี 2560 
ตามลำาดับ) สามารถพิจารณาพิพากษาให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

แผนภาพที่ 2 สถิติระยะเวลาในการพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลที่แล้วเสร็จ (ปี 2557 -2560) 

จำนวนคดี

ที่พิพากษาแลวเสร็จ

ระยะเวลาภายใน 6 เดือน

ระยะเวลาภายใน 1 ป

ระยะเวลาเกิน 1 ป

ระยะเวลาภายใน 3 เดือน

2557 2559 25602558

206 497 536202
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42%

68%

20%

62%

92%

39%

63%

92%

38%+5%

+3%

+19%

+20% +1%

=

=

+24%

+2%

-2%

-24%

-1%

32% 8% 8%30%

4.3 จำาเลยคดีค้ามนุษย์ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ

ในปี 2560 (ช่วง ม.ค.-ธ.ค.2560) มีจำาเลยท่ีถูกฟ้องต่อศาลในคดีค้ามนุษย์ จำานวนท้ังส้ิน 880 คน  
(เป็นสัญชาติไทย 800 คน สัญชาติอื่น 80 คน เพศชาย 473 คน เพศหญิง 407 คน) โดยศาลได้มีคำาพิพากษา
ลงโทษ จำานวน 707 คน คิดเป็นร้อยละ 80.34 ได้พิพากษายกฟ้อง จำานวน 155 คน (ร้อยละ 17.61) ของจำานวน
จำาเลยที่เข้าสู่การพิจารณา และศาลจำาหน่ายคดี จำานวน 18 คน (ร้อยละ 2.05) 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำาเลยท่ีศาลได้พิพากษาลงโทษในปี 2559 จำานวน 677 คน ถือว่าเป็น 
การเพ่ิมขึน้ของจำาเลยทีถ่กูศาลพพิากษาลงโทษมากทีส่ดุ ตัง้แตม่พีระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์ 
พ.ศ. 2551 สบืเนือ่งจากไดม้กีารพพิากษาลงโทษจำาเลยในคดปีาดงัเบซาร ์เมือ่วนัที ่19 ก.ค. 2560 ซึง่เปน็คดทีีม่จีำาเลย 
ถูกพิพากษาลงโทษ จำานวนสูงถึง 62 คน

ตารางที่ 8 จำานวนจำาเลยคดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล (จำาแนกตามเพศ และสัญชาติ) 

คำาพิพากษา
จำานวน (คน) 

เพศ (คน)  สัญชาติ (คน) 

ชาย หญิง ไทย อื่นๆ

2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560

จำาเลยในชั้นศาล 677 880 318 473 359 407 638 800 39 80

พิพากษาลงโทษ 550 707 247 364 303 343 521 644 29 63

พิพากษายกฟ้อง 69 155 48 105 21 50 60 138 9 17

จำาหน่ายคดี 58 18 23 4 35 14 57 18 1 -
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แผนภาพที่ 3 แนวโน้มของการพิพากษาลงโทษในคดีค้ามนุษย์ระหว่างปี พ.ศ.2554-2560

49

230

2554

จำนวนจำเลย

ที่ศาลพิพากษา

จำคุก (คน)

(เพิ่มขึ้น 24% จากป 2559)

2555 2556

156
224

314
390

55

2557 2558 2559 2560

4.4 ความรุนแรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษจำาเลยคดีค้ามนุษย์

ในปี พ.ศ. 2560 จำาเลยท่ีถูกพิพากษาลงโทษ จำานวนท้ังส้ิน 707 คน จำาแนกตามอัตราโทษ แยกเป็น

 • โทษจำาคุก จำานวน 390 คน (ร้อยละ 55.16) 

 • โทษทั้งจำาทั้งปรับ จำานวน 20 คน (ร้อยละ 2.83) 

 • รวมจำาเลยที่ได้รับโทษจำาคุก และทั้งจำาทั้งปรับ จำานวน 410 คน (ร้อยละ 57.99) 

 • โทษปรับสถานเดียว จำานวน 12 คน (ร้อยละ 1.7) 

 • รอการลงโทษ จำานวน 31 คน (ร้อยละ 4.38) 

 • โทษอื่นๆ จำานวน 254 คน (ร้อยละ 35.93) 

ตารางที่ 9 แสดงจำานวนจำาเลยที่ถูกพิพากษาลงโทษแยกตามอัตราโทษปี 2560

อัตราโทษ
จำานวน (คน)  คิดเป็นร้อยละ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560

โทษจำาคุก 314 390 57.09 55.16

โทษทั้งจำาทั้งปรับ 5 20 0.91 2.83

โทษปรับสถานเดียว 2 12 0.36 1.7

รอการลงโทษ 20 31 4.22 4.38

อื่นๆ 209 254 35.16 35.93

รวม 550 707 100 100

จากปริมาณจำาเลยที่ได้รับโทษจำาคุก จำานวน 390 คน พบว่า มีจำาเลยที่ได้รับโทษจำาคุกไม่เกิน 6 เดือน 
จำานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.03 โทษจำาคุกเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี จำานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28 
โทษจำาคุก 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี จำานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 โทษจำาคุก 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี จำานวน 116 คน  
คิดเป็นร้อยละ 29.75 โทษจำาคุกเกิน 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี จำานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.79 และจำาเลย 
ที่ได้รับโทษจำาคุกเกิน 10 ปีขึ้นไป จำานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 33.59 ของจำาเลยที่รับโทษจำาคุก
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แผนภาพที่ 4 ความรุนแรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาแก่จำาเลย

2559ประเภท เพิ่มขึ้น/ลดลง/
เทาเดิม

จำเลยที่ศาลพิพากษา
จำคุก

314 คน

32.80%
(103 คน)

37.58%
(118 คน)

21.34%
(67 คน)

390 คน

29.74%
(116 คน)

31.79%
(124 คน)

33.59%
(131 คน)

2560

จำคุกมากกวา 2 ป
ไมเกิน 5 ป

จำคุกมากกวา 5 ป
ไมเกิน 10 ป

จำคุกมากกวา 10 ป

76

-3.06%

-5.79%

+12.25%

5. ระยะเวลาในการดำาเนินคดีลดลง 

การดำาเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน

คดีค้ามนุษย์ที่เกิดข้ึนในปี 2557-2559 พนักงานสอบสวนได้ทำาการสอบสวน เสร็จสิ้นแล้วทุกคดี โดยใน  
ปี 2559 มีความเห็นควรส่ังฟ้องจำานวน 329 คดี (ร้อยละ 99) และมีความเห็นควรส่ังไม่ฟ้อง จำานวน 4 คดี (ร้อยละ 1) 

ในปี 2560 จากสำานวนการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ที่รับคำาร้องทุกข์ ทั้งหมด จำานวน 302 คดี ดำาเนินการ
สอบสวนเสร็จส้ินแล้ว 235 คดี (ร้อยละ 77.81) โดยมีความเห็นสั่งฟ้องทั้ง 234 คดี (ร้อยละ 99.6) สั่งไม่ฟ้อง  
1 คดี (ร้อยละ 0.4) 

ได้กำาหนดมาตรการเร่งรัดพนักงานสอบสวนให้สรุปสำานวนการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนครบกำาหนดฝากขังครั้งที่ 5 ทำาให้ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการสอบสวน 
ของพนักงานสอบสวนส้ันลง กล่าวคือ ในปี 2557 ถึง 2558 พนักงานสอบสวนใช้ระยะเวลาเฉล่ียในการสอบสวน
คดีค้ามนุษย์ประมาณ 118 วัน สำาหรับคดีค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 พนักงานสอบสวนสามารถลดระยะเวลา 
ในการสอบสวนให้สั้นลง เหลือเพียง 72 วัน ซึ่งในปี 2560 มีแนวโน้มในการสอบสวนรวดเร็วขึ้น สอบสวนเสร็จ
ในระยะเวลาประมาณ 69 วัน 

แผนภาพที่ 5 ระยะเวลาที่พนักงานสอบสวน (ตำารวจ) ใช้ในการสอบสวนทำาสำานวนคดีค้ามนุษย์ 

ในปี 2557-2560

(150)

ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน)

2557 2558 2559 2560

(100)

(50)

(0)

เชิงเสน ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน)
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ระยะเวลาในการดำาเนินคดีในชั้นพิจารณาของอัยการ

ในปี 2560 สำานักงานอัยการสูงสุด ได้มีมาตรการเร่งรัดให้พนักงานอัยการเร่งพิจารณาสำานวนคดี  
และยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลโดยเร็ว โดยในการให้พิจารณาให้ประกันตัวผู้ต้องหา ต้องคำานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิด 
ตอ่รปูคด ีการเลือ่นนดัสง่ตวัผูต้อ้งหาเพือ่ฟอ้งตอ่ศาล ไมค่วรอนญุาตใหม้กีารเลือ่นนดัสง่ตวัผูต้อ้งหา เกนิกวา่ 3 เดอืน  
และไม่เกิน 3 ครั้ง และให้พิจารณาคัดค้านการประกันตัวในชั้นพิจารณาของศาล หากพิจารณา เห็นว่าผู้ต้องหา
อาจหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน จากมาตรการเร่งรัดดังกล่าวของสำานักงานอัยการสูงสุด ส่งผลให้ 
การดำาเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อมีความเห็นและคำาสั่งลดลง

โดยในปี 2559 สำานักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องสำานวนคดีค้ามนุษย์ จำานวน 427 สำานวน เฉลี่ยต่อ
สำานวน พนักงานอัยการใช้เวลาในการดำาเนินการ สำานวนละ 37.59 วัน

ในปี 2560 สำานักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องสำานวนคดีค้ามนุษย์ จำานวน 307 สำานวน เฉล่ียต่อสำานวน
พนักงานอัยการใช้เวลาในการดำาเนินการสำานวนละ 28.81 วัน ดังนั้นในปี 2560 พนักงานอัยการใช้เวลาในการ
พิจารณาจนถึงวันที่ยื่นฟ้องลดลง 23.36% เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการดำาเนินการในปี 2559 

แผ่นภาพที่ 6 ระยะเวลาที่พนักงานอัยการ ใช้ในการพิจารณาสำานวนคดีค้ามนุษย์ในปี 2559-2560

43.00

37.59

28.81

ระยะเวลายื่นฟองเฉลี่ย (วัน)

2559 2560

38.00

33.00

28.00

23.00

ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน)

ระยะเวลาในการดำาเนินคดีในชั้นพิจารณาของศาล

สถิติระยะเวลาในการพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลที่แล้วเสร็จในปี 2560 ปรากฏว่ามีคดีร้อยละ 93  
ได้พิจารณาแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันฟ้อง ซึ่งเป็นไปตามคำาแนะนำาของประธานศาลฎีกา  
เรือ่ง แนวทางการบรหิารจดัการคดตีามพระราชบญัญติัปอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย ์พ.ศ. 2551 ทีก่ำาหนดให้ 
คดีค้ามนุษย์เป็นสำานวนคดีสามัญพิเศษ และพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จไปโดยสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าคดีนั้นจำาเลย 
จะต้องขังระหว่างการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

6. การดำาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

6.1 เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ต้ังแต่ปี 2556-2559 ทั้งกระทำาผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การค้ามนุษย์และทุจริตประพฤติมิชอบต่อตำาแหน่งหน้าท่ี รับสินบนจากการค้ามนุษย์รวม 44 คน คดีอาญาถูกศาล
ตัดสินจำาคุกแล้ว 5 คน คดีวินัย พ้นจากราชการแล้ว 16 คน โดยในปี 2560 จำานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหา
เพิ่มขึ้น 11 คน ยอดสะสมรวม 55 คน
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6.2 ความคืบหน้าในคดีอาญาในปี 2560 ศาลตัดสินจำาคุกเพ่ิมอีก 11 คน (สูงสุดจำาคุก 78 ปี) ยกฟ้อง 
11 คน อยู่ระหว่างศาลพิจารณา 10 คน ระหว่างอัยการพิจารณา 1 คน หลบหนีคดี 3 คน อยู่ระหว่างสำานักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท. ) / สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวน 17 คน ซึ่งในจำานวนนี้ 5 คนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว

(1) คดีโรฮีนจาซึ่งเกิดในปี 2558 มีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกดำาเนินคดีอาญา 22 คน ศาลอาญาแผนก 
คดีค้ามนุษย์พิพากษาจำาคุก 11 คน (ลงโทษสูงสุด 78 ปี) ยกฟ้อง 7 คน (ระหว่างอุทธรณ์) ระหว่างพิจารณาศาล 
1 คน เนื่องจากเพิ่งมอบตัว ระหว่างอัยการพิจารณา 1 คน เนื่องจากเพิ่งมอบตัวโดยหลบหนี 2 คน

(2) การรับสินบนจากสถานบันเทิงพ้ืนท่ีอำาเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยพบบัญชีส่วย ป.ป.ท. ไต่สวน 
ข้าราชการตำารวจ 4 คน ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาความผิดอาญาและความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว 3 คน อีก 1 คน  
อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดถูกปรับย้ายให้พ้นจากหน้าที่เดิมแล้ว

(3) การรับสินบนจากสถานบริการนาตารีอาบอบนวด กทม. โดยพบบัญชีส่วย ป.ป.ท. ไต่สวน 
ข้าราชการตำารวจ 4 คน อยู่ในข้ันตอนแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน ผู้ถูกกล่าวหาท้ังหมดได้ ถูกปรับย้าย 
ให้พ้นจากหน้าที่เดิมแล้ว

(4) การรับสินบนจากสถานบริการพื้นที่อำาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยพบบัญชีส่วย  
ป.ป.ท. ไต่สวนข้าราชการตำารวจ 6 คน และได้แจ้งข้อกล่าวหาความผิดอาญาและความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้ว 2 คน  
ท่ีเหลืออยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน ข้าราชการตำารวจท่ีถูกกล่าวหาท้ังหมดได้ถูกปรับย้าย 
ให้พ้นจากหน้าที่เดิมแล้ว

(5) คดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีข้าราชการตำารวจ 1 คน ถูกจับกุมดำาเนินคดีอาญา 
ในความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ระหว่างพิจารณาชั้นศาล ทางวินัยได้มีคำาสั่งปลดออกจากราชการแล้ว

มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 16 คน เข้าไปเกี่ยวข้องใช้บริการทางเพศเด็กและถูกดำาเนินคดีอาญา คดีอาญา 
สั่งไม่ฟ้อง 1 คนเนื่องจากผู้เสียหายจำาผิดตัว อีก 15 คน อยู่ระหว่างการพิจารณาสั่งคดีของอัยการสูงสุด 
ข้าราชการตำารวจที่ถูกกล่าวหา 8 คน ถูกดำาเนินการทางวินัยและถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

(6) คดีค้ามนุษย์ในพ้ืนท่ีอำาเภอเมืองกาญจนบุรี ซ่ึงมีข้าราชการทหาร 1 คน ถูกดำาเนินคดี และหลบหนี 
ระหว่างประกันตัวชั้นศาล รัฐบาลตรวจสอบพบว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานบกพร่องไม่ดำาเนินการ 
ตามระเบียบและกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยโดยเร็ว  
กรมสอบสวนคดพีเิศษไดส้อบสวนดำาเนนิคดขีา้ราชการตำารวจ 3 คน ทีเ่ปน็พนกังานสอบสวนคดีนี ้และไดส้ง่สำานวน 

การสอบสวนไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อไต่สวนแล้ว

(7) คดีค้ามนุษย์ในพื้นที่อำาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งมีข้าราชการตำารวจ 1 คน ถูกดำาเนินคดี  
ศาลได้พิพากษาจำาคุกและถูกไล่ออกจากราชการแล้ว รัฐบาลยังได้ตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่ของรัฐบกพร่อง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ลงโทษทางวินัยโดยเร็ว พนักงานสอบสวนในคดีและผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งบกพร่อง ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว 
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6.3 ความคืบหน้าในคดีวินัยในปี 2560 มีคำาส่ังให้เจ้าหน้าท่ีรัฐพ้นจากราชการเพ่ิมอีก 10 คน (เดิม 16 คน  
รวมเป็น 26 คน) อยู่ระหว่างดำาเนินการ 28 คน ซึ่งมี 21 คน ที่ได้สั่งพักราชการหรือปรับย้ายพ้นจากหน้าที่แล้ว

(1) คดีโรฮีนจา ข้าราชการตำารวจที่เกี่ยวข้อง 3 คน ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการแล้ว

(2) การเรียกรับสินบนและไม่ดำาเนินคดีจากการตรวจยึดรถยนต์บรรทุกขนชาวโรฮีนจา 40 คน  
ในพื้นที่อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ข้าราชการตำารวจที่เกี่ยวข้อง 4 คน ถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการแล้ว

(3) การจับกุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบลและกำานันในพื้นที่อำาเภอภูเรือจังหวัดเลย 2 คน  
ซึ่งเป็นเจ้าของสถานบริการในข้อหาค้ามนุษย์ จังหวัดเลย มีคำาส่ังให้กำานันพ้นจากตำาแหน่ง และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำาบลได้ลาออกจากราชการแล้ว

(4) คดีค้ามนุษย์ในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้าราชการตำารวจ 1 คน ถูกจับกุมและถูกควบคุมตัว 
อยู่ในเรือนจำา ถูกลงโทษทางวินัยปลดออกจากราชการแล้ว

6.4 การดำาเนินการตามนัย มาตรการทางบริหารในการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเก่ียวข้องกับ 
การค้ามนุษย์ พ.ศ.2558 

(1) ข้อมูลลับจากฝ่ายความมั่นคง รองนายกรัฐมนตรี มีข้าราชการตำารวจหลายหน่วยในพ้ืนที่จังหวัด
กาญจนบุรี รวม 11 คน มีพฤติการณ์ในการลักลอบนำาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผิดกฎหมาย
และเก่ียวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ สำานักงานตำารวจแห่งชาติได้มีคำาสั่งให้พ้นจากพื้นที่รับผิดชอบ ได้ตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วพบว่า มีมูล อยู่ระหว่างดำาเนินการทางวินัย

(2) ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย ตรวจสอบพบตำารวจน้ำา 2 คน  
ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการทำาประมง 
ผิดกฎหมาย โดยเรียกเก็บเงินจากเรือประมงและจากแรงงานต่างด้าวเพื่อละเว้นการจับกุม และนายกรัฐมนตรี 
ได้สั่งการให้ลงโทษโดยเร็ว อยู่ระหว่างดำาเนินการทางวินัย

(3) ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมายและสำานักงานตำารวจแห่งชาติ สืบสวน 
และจับกุมตำารวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดระนอง 1 คน รับสินบนในการดำาเนินการเพ่ือขออนุญาตอยู่ ในราชอาณาจักร 
เป็นการชั่วคราว พร้อมของกลางธนบัตรรวมเป็นเงิน 31,500 บาท อยู่ระหว่างดำาเนินการทางวินัยร้ายแรง

รัฐบาลไทยให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหา เร่ือง เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  
จึงได้ออกระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 ซ่ึงนับต้ังแต่ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ การดำาเนินการท้ังวินัยและอาญา โดยคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตามการดำาเนินการทางวินัยและการดำาเนินคดี 
กับเจ้าหน้าที่รัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานอนุกรรมการฯ และ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได้มีการเร่งรัดและตรวจสอบ ส่งผลให้การดำาเนินคดี 
มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน มีการติดตามผลการดำาเนินคดีอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งจาก 
การดำาเนินการที่ผ่านมา สามารถลงโทษทั้งเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และข้อหา “ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วย
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ตารางที่ 10 ความคืบหน้าในการดำาเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

ปี 2556-2559 ปี 2560 รวม หมายเหตุ

จำานวน 
(คน) 

44 11 55 พลเรือน 3, ทหาร 7, ตำารวจ 31 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 14

คดีอาญา 

(คน) 

จำาคุก 5 จำาคุก  11

ยกฟ้อง  11

ระหว่างศาลพิจารณา  10

ระหว่างอัยการ   1

ระหว่างป.ป.ท. /ป.ป.ช  17 

หลบหนี   3

16

11

10

1

17

3

รวม 58 คน

 - คดีถึงที่สุด 2

 - ระหว่างอุทธรณ์ 11

 - ระหว่างฎีกา 3

 - ระหว่างอุทธรณ์ 11

 - แจ้งข้อหาแล้ว 5

 - ระหว่างรวบรวมหลักฐาน 12

(3 คนถูกดำาเนินคดีคนละ 2 คดี) 

คดีวินัย 

(คน)

ออกจากราชการ 

16

ออกจากราชการ  10

ระหว่างดำาเนินการ  28

26

28

รวม 54 คน

 - พักราชการ 8

 - ย้าย 13

(เกษียณ 1 ก่อนพบความผิด) 

ยึดทรัพย์ 

(บาท)

 - อายัดทรัพย์ 

33,917,915.73

 -ศาลมีคำาส่ังให้ตก 

เป็นของแผ่นดิน 

11,109,740.86

รวม (บาท) 
45,027,656.59

7. การปรับปรุงกระบวนการทำางานของ ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. เพื่อให้สามารถเร่งรัด

การดำาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เร็วขึ้นได้จริง

พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริงให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำานาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงและไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น  
ตามมาตรา 23/1 และมาตรา 23/2 จึงเป็นการลดขั้นตอน ระยะเวลา และสามารถนำาผู้ถูกกล่าวหาเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมได้เร็วขึ้น จากระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน เหลือ 6 เดือน

นอกจากนี้ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานและกระบวนการ
ไต่สวนข้อเท็จจริง ในการดำาเนินคดีค้ามนุษย์ สำานักงาน ป.ป.ท. ได้เสนอแนวทางการดำาเนินการแก้ไขปรับปรุง
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 ดังนี้
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1. เพิ่มประสิทธิภาพในชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน

1.1 เพิ่มอำานาจให้เลขาธิการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มีอำานาจรวบรวมพยานหลักฐาน  
ขอพยานหลักฐานและเรียกให้บุคคลมาให้ถ้อยคำา ในชั้นของการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  
ตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง ด้วย

1.2 ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าท่ีตำารวจมีหน้าที่ดำาเนินการจัดการตามหมายจับ และ 
ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เลขาธิการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าท่ี ป.ป.ท.  
รวมทัง้ ในการจบักมุและคมุขงับคุคล คณะกรรมการ ป.ป.ท. เลขาธกิาร ป.ป.ท. หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย อาจรว่มกับ 
เจ้าพนักงานตำารวจ หรือพนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานอื่น หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตำารวจ หรือพนักงาน
สอบสวน หรือเจ้าพนักงานอื่นดำาเนินการต่อไปก็ได้

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนข้อเท็จจริง

2.1 ให้หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำาหนด 
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ ในกรณีท่ีระเบียบของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่ได้กำาหนดไว้ 
จึงให้นำาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใช้

2.2 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำานาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทำาทุจริตในภาครัฐ 
ของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการกระทำาความผิดทีเ่กี่ยวขอ้งกันรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะในข้อหาค้ามนุษยอ์ันเป็นความผิด 
ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับการทุจริตในภาครัฐ โดยแก้ไขมาตรา 17 (4) 

แผนภาพที่ 7 แสดงการเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนคดีค้ามนุษย์

แนวทางเดิม
ระยะในการดําเนินการประมาณ 1 ป 3 เดือน

รับเรื่องกลาวหาคดี เจาหนาที่รัฐ
เกี่ยวของการคามนุษย

เสนอเลขาธิการฯ พิจารณา

รับเรื่องกลาวหาคดี เจาหนาทีี่รัฐ
เกี่ยวของการคามนุษย

ตรวจสอบขอเท็จจริง

เสนอเลขาธิการฯ พิจารณา
มอบหมายพนักงาน ป.ป.ท.

ไตสวนขอเท็จจริง

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา

คณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัย/ชี้มูล

คณะอนุกรรมการพิจารณา/กลั่นกรอง

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา

แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนฯ

เสนอรายงานไตสวน

คณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัย/ชี้มูล

วินัย อาญา

อัยการ

ศาล

หนวยงาน

แนวทางที่แกไขใหม
รวมระยะเวลาดําเนินการประมาณ 6 เดือน

วินัย อาญา

อัยการ

ศาล

หนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน (ป.ป.ท.)

เลขที่ 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท 02 502 6670-80 โทรสาร 02 502 6132 จัดทําโดย กลุมงานประชาสัมพันธ

สายดวน 1206
www.pacc.go.th

การเพิ่มประสิทธิภาพการไตสวนคดีคามนุษย



30

รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

8. ผลการดำาเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคดีค้ามนุษย์

ตารางที่ 11 แสดงผลการดำาเนินการมาตรการยึดหรืออายัดทรัพย์ในคดีค้ามนุษย์ ปี 2560

รูปแบบหรือพฤติการณ์ จำานวนคำาสั่งให้ยึดหรืออายัด มูลค่าทรัพย์สิน (บาท) 

บังคับให้มีการค้าประเวณี 3 4,176,904

หน่วงเหนี่ยวกักขัง (โรฮีนจา)  2 13,827,751

บังคับใช้แรงงานในเรือประมง 3 13,211,397

มูลค่ารวม 8 31,216,053

8.1 ผลความคืบหน้ารายคดีที่สำาคัญในการดำาเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(1) คดี Big Boss  เป็นคดีท่ีมีการดำาเนินการกับทรัพย์สินครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2559  
มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 22 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมกราคม 2560 พนักงานเจ้าหน้าท่ี ปปง. ได้ตรวจสอบ 
และรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถขยายผลการดำาเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำาความผิดได้เพิ่มเติม
อีกจำานวน 1,859,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานในชั้นศาล

(2) คดีเครือข่ายค้ามนุษย์โรฮีนจา สำานักงาน ปปง. ได้เริ่มดำาเนินการตรวจสอบและดำาเนินการยึด
และอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำาความผิดค้ามนุษย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มาต้ังแต่ ปี 2558 จำานวน 9 คำาสั่ง 
ต่อมาในปี 2559 ได้ขยายผลยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่ม อีกจำานวน 1 คำาสั่ง และในปี 2560 นี้ ยังได้ตรวจสอบ
พบทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทำาความผิดค้ามนุษย์เพิ่ม จึงมีคำาสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน อีกจำานวน 2 คำาสั่ง 
มูลค่าประมาณ 13,827,751 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานในชั้นศาล

รวมจำานวนคำาสั่งที่ยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีนี้ มีจำานวน 12 คำาสั่ง ทรัพย์สินที่ถูกดำาเนินการรวม 
จำานวน 252 รายการ มูลค่าประมาณ 221,084,101.67 บาท ซ่ึงในจำานวน 12 คำาส่ัง ท่ีพนักงานอัยการได้ย่ืนคำาร้อง 
ต่อศาล ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมจำานวน 8 คดี และศาลได้มีคำาพิพากษาแล้ว จำานวน 6 คดี อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลอีก จำานวน 2 คดี

(3) คดีชมดาวคาราโอเกะ สำานักงาน ปปง. ได้พิจารณาดำาเนินการตรวจสอบและดำาเนินการ 
กับทรัพย์สินของผู้กระทำาความผิดมูลฐานค้ามนุษย์และผู้ที่เก่ียวข้องสัมพันธ์ทางธุรกรรมและทรัพย์สิน ต่อมา 
เมื่อเดือนกันยายน 2560 คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ประกอบการวิเคราะห์ธุรกรรมและทรัพย์สิน มีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำา 
ความผิดค้ามนุษย์ จึงมีคำาสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว มีกำาหนดไม่เกิน 90 วัน รวมทรัพย์สินจำานวน  
2 รายการ มูลค่า 1,213,680 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานในชั้นศาล

9. คดีค้ามนุษย์ที่เป็นที่สนใจ และเป็นคดีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

และ NGOs (รายชื่อในภาคผนวก) 

ในการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน การแจ้งเบาะแส และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
ตามคดีต่อไปนี้ 
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9.1 คดีบังคับใช้แรงงานในเรือประมง

ในปี 2554 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รายหนึ่ง ได้ลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย เพื่อมา
ทำางานก่อสร้าง ต่อมาได้ถูกชาวเมียนมา ที่เพ่ิงรู้จักชักชวนให้ไปทำางาน และต่อมาได้ถูกบังคับทำางานในเรือประมง  
ระหว่างท่ีอยู่บนเรือได้ถูกทำาร้ายร่างกายและบังคับให้ทำางานบนเรืออย่างหนัก และได้ถูกถ่ายเปล่ียนเรือ จำานวน 5 ลำา  
ภายในระยะเวลาทำางาน จำานวน 3 ปี 

ต่อมา ผู้เสียหายได้พบกับ ชาวกัมพูชา ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยเป็นผู้เจรจาต่อรอง
กับไต๋กงเรือ ขอไถ่ตัวผู้เสียหาย ในวงเงิน จำานวน 20,000 บาท เงินดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์อภิบาล  
ผู้เดินทางทะเลฯ ต่อมาศูนย์ฯ ได้พาผู้เสียหายไปรักษาตัว และได้มาร้องทุกข์ ต่อ บก.ปคม.เพื่อดำาเนินคดีต่อไป

คดีนี้ มีอุปสรรคเป็นเหตุให้การสอบสวนต้องใช้ระยะเวลานาน โดยเมื่อวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558  
ในช้ันสมัภาษณเ์พือ่คดัแยกเหยือ่ และรวบรวมพยานหลักฐาน ผูเ้สยีหายมีอาการทางประสาท ไมส่ามารถจำาเหตกุารณ์ 
สถานที่เกิดเหตุได้ คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้พยายามพาผู้เสียหายไปตามท่าเรือต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร 
หลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถระบุหรือจำาท่าเรือใดๆ ได้ ผู้เสียหายมีอาการบกพร่องในด้านสมาธิและความจำา 
มีภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง จึงจำาเป็นต้องใช้เวลาในการบำาบัดรักษาอาการวิตกกังวลและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเน่ือง 
จากแพทย์ และพยานสำาคัญในคดี ได้ออกไปทำางานในเรือประมงเป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกัน สามารถติดตามตัว 
มาสอบสวนได้เมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 พยานดังกล่าวให้การยืนยันพฤติการณ์ของไต๋เรือ กระทั่งต่อมาในวันที่  
1 พฤศจิกายน 2559 ผู้เสียหายได้มีอาการดีข้ึน และสามารถให้ข้อเท็จจริงกับพนักงานสอบสวน ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน  
2559 จึงได้มีการได้ย่ืนขออนุมัติออกหมายจับไต๋เรือ ต่อศาลอาญา และได้สรุปสำานวนมีความเห็นสั่งฟ้อง ผู้ต้องหา  
ตามกฎหมายต่อไป รวมระยะเวลาที่ใช้ในการพยายามสืบสวนสอบสวนต้ังแต่ได้มีการร้องทุกข์ระยะเวลานานกว่า  
5 เดือน

ต่อมาเมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2560 พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบช.กมค. และคณะ ได้ทำาการจับกุม
ตัวไต๋เรือ ผู้ต้องหาตามหมายจับ มาดำาเนินคดี

ต่อมาพนักงานอัยการใช้เวลาพิจารณาสำานวนการสอบสวนประมาณ 1 เดือน จึงมีความเห็นส่ังฟ้องฯ  
ผู้ต้องหาตามหมายเลขคดีดำาที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

และต่อมาเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษ ไต๋เรือ จำาคุก 4 ปี ให้จำาเลย 
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 450,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่ 
วันฟ้อง เป็นต้นไป จนกว่าจะชำาระเสร็จ ตามหมายเลขคดีแดงที่ 53/2560

9.2 คดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คดีนกฮูก) 

คดีค้ามนุษย์ท่ีสังคมให้ความสนใจอีกคดีหนึ่งในปี 2560 คือ คดีนกฮูก ซึ่งได้มีการดำาเนินคดี 
ค้ามนุษย์ รวม 33 คดี ดำาเนินคดีกับผู้ซื้อประเวณี จำานวน 13 คดี และ คดีโทรมหญิง จำานวน 1 คดี รวมมีคดี
เก่ียวข้องจำานวน 47 คดี แยกเป็นคดีที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สอบสวน 1 คดี คณะพนักงาน
สอบสวนของตำารวจภูธรภาค 5 ทำาการสอบสวน จำานวน 46 คดี มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถูกดำาเนินคดีทั้งหมด 17 คน 
เป็นข้าราชการตำารวจ 9 คน ข้าราชการพลเรือน 2 คน และนักการเมืองท้องถิ่นจำานวน 6 คน 
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ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนกฮูก เริ่มจากมารดาของผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์รายหนึ่งในคดี ได้พบภาพ 
ของบุตรสาวที่เป็นผู้เสียหาย อยู่ในกลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำารวจกองกำากับการสืบสวน 
ตำารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน วางแผนจับกุมกลุ่มแม่เล้า จนกระทั่งจับกุมตัวกลุ่มแม่เล้า ซึ่งได้จับกุมชุดแรก 
มาดำาเนินคดีได้ และในขณะนั้นได้มีการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำารงธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือให้ดำาเนินคดี 
กับดาบตำารวจยุทธชัย ผู้ต้องหาคนหนึ่งในคดี ที่ในขณะนั้นยังไม่ได้มีการดำาเนินคดี ผลการดำาเนินการในขณะนั้น 
ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของมารดาของผู้เสียหาย พร้อมกับได้รับความช่วยเหลือจากประธานชมรมช่วยเหลือ 
เหยื่ออาชญากรรม จึงได้เดินทางเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์  
ในกรุงเทพมหานคร  เพิ่มเติม ซึ่งจากการดำาเนินการขั้นต้นของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์  
เห็นว่าได้มีการร้องทุกข์และมีการสอบสวนคดีดังกล่าวไว้แล้วท่ีสถานีตำารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน จึงส่งเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องไปรวมคดี ต่อมา ในวันที่ 25 เมษายน 2560 มารดาของผู้เสียหายในคดี ร้องเรียนผ่านส่ือมวลชน  
และได้เข้าร้องเรียนคดีดังกล่าว ต่อ พลตำารวจเอกศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ  
ผู้อำานวยการ ศพดส.ตร. ในขณะนั้น ระหว่างที่ร้องเรียน ได้พูดผ่านส่ือมวลชนว่า ผู้ซ้ือบริการทางเพศบุตรสาวของตน  
มีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตำาแหน่งระดับผู้ว่าราชการจังหวัด คดีดังกล่าวจึงเกิดเป็นข่าวครึกโครม พลตำารวจเอกศรีวราห์  
ให้ความสนใจในคดีดังกล่าว จึงได้ควบคุมกำากับดูแลการดำาเนินคดีด้วยตนเอง และมอบหมายให้ ปคม.สอบสวน 
คดีค้ามนุษย์ และให้ ตำารวจภูธรภาค 5 แต่งต้ังคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนดำาเนินคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งพนักงานสอบสวนท้ังสองคณะต่างได้ยึดหลัก ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และจากการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกเหยื่อ  
ได้ทราบว่า เหยื่อผู้เสียหาย ได้เริ่มหลบหนีออกมาจากบ้านตั้งอายุประมาณ 14 ปี และได้เริ่มต้นค้าประเวณี 
ตั้งแต่ประมาณ ปี 2557 โดยมีผู้ติดต่อหาลูกค้าให้หลายกลุ่ม และมีผู้ใช้บริการจำานวนมาก ผู้กระทำาผิดมีพฤติการณ์ 
กระทำาผิดต่างกรรมต่างวาระกัน ซึ่งได้มีการดำาเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกคดี ปัจจุบันคดีซ่ึงคณะพนักงานสอบสวน  
สังกัด ปคม. รับผิดชอบ อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล โดยศาลได้สืบพยานผู้เสียหายไว้ก่อนแล้ว จำานวน 5 คน  
ส่วนคดีที่พนักงานสอบสวน สังกัดตำารวจภูธรภาค 5 รับผิดชอบสอบสวน อยู่ระหว่างการพิจารณาทำาความเห็นแย้ง
เพื่อให้พนักงานอัยการมีคำาสั่งฟ้องผู้กระทำาผิดต่อศาล

ในการดำาเนินคดีดังกล่าว ซึ่งสังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากคือการที่มีการกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่ 
ของรฐัระดับผูว่้าราชการจงัหวดัของจงัหวดัแมฮ่อ่นสอน เปน็ผูซ้ือ้บรกิารทางเพศจากเหยือ่ในคดนีี ้ไดม้กีารสอบสวน 
รวบรวมพยานหลักฐาน โดยรอบคอบ จากพนักงานสอบสวน โดยเร่ิมต้นจากคำาให้การของผู้เสียหายท่ีเป็นศูนย์กลาง  
ของคดี และรวบรวมพยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุแล้ว ทราบว่าเหตุที่มีการกล่าวหาเกิดขึ้นระหว่างวันที่  
22 กันยายน 2559 และมีความชัดแจ้งโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ ว่า ในห้วงดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น  
คณะหนึ่ง  ได้ไปศึกษาดูงานในพื้นท่ีจังหวัดแม่ฮ่อนสอน และเข้าพักโรงแรมท่ีเกิดเหตุ และเรียกใช้บริการ 
จากกลุ่มผู้ เสียหาย โดยมีกลุ่มผู้ต้องหาเป็นผู้ติดต่อและคณะพนักงานสอบสวนได้ดำาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ 
สว่นทอ้งถิน่คณะดงักลา่ว โดยกลุม่ผูเ้สยีหายเป็นผูย้นืยนัพฤตกิารณ ์ในขณะทีผู่ว่้าราชการจงัหวดัทีเ่ปน็ผูถ้กูกลา่วหา  
มมีารดาของผู้เสียหาย เป็นพยานบอกเล่าเพียงผู้เดียว และจากการสอบสวนปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่า ในขณะเกิดเหตุ  
ผู้ถูกกล่าวหา มีฐานที่อยู่ที่อื่นซึ่งอยู่ห่างไกลจากโรงแรมที่เกิดเหตุ ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 14 ชั่วโมง เป็นไปไม่ได้ 
ที่จะเดินทางมาอยู่ในท่ีเกิดเหตุ ในช่วงเวลาเกิดเหตุ และข้อเท็จจริงดังกล่าวได้รับการกลั่นกรองโดยพนักงานอัยการ 
ซึ่งเห็นพ้องกับคณะพนักงานสอบสวนฝ่ายตำารวจ จึงได้ยุติการดำาเนินคดี โดยมีคำาสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ในส่วนนี้

ในด้านการคุ้มครองผู้เสียหายท่ีเป็นผู้เสียหาย รัฐโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้ความคุ้มครอง 
แก่พยานในคดีและมารดา ผู้ใกล้ชิด โดยจัดให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัยของสำานักงานคุ้มครองพยาน โดยได้มีการ 
อนมุตัเิงนิงบประมาณของทางราชการ เปน็คา่อาหาร เครือ่งดืม่ และคา่เลีย้งชีพแก่พยาน รวมแลว้กวา่ 2.27 ล้านบาท  



33

รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

แบ่งเป็นงบประมาณของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำานวนประมาณ 1.2 ล้านบาท และในส่วนของสำานักงาน
ตำารวจแห่งชาติ อีกเป็นจำานวนประมาณ 1.07 ล้านบาท 

สำาหรับรายละเอียดการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำาเนินการช่วยเหลือตามแผนภาพที่ 8 โดยปัจจุบัน 
ผู้เสียหายยังคงอยู่ในความคุ้มครองของสำานักงานคุ้มครองพยาน

แผนภาพที่ 8 รายการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย

2.1 เงินกองทุนคามนุษย
(คาครองชีพ+เครื่องอุปโภคบริโภค)

2.3 เงินกองทุนคุมครอง
เด็กและทุนการศึกษา

2.5 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
(หลังคลอด)

600 บ./เดือน
คลอด 27 ส.ค. 60

600 บ./ตอเดือน
คลอด 3 ต.ค. 60

10,350 บ.
(นองสาว)

5,000 บ.
(นองชาย)

ครั้งที่ 1 เปนเงิน 6,000 บ.

ครั้งที่ 2 เปนเงิน 6,000 +

เรียนทําเล็บ 36,800 บ.

ครั้งที่ 1 เปนเงิน 6,000 บ.

ครั้งที่ 2 เปนเงิน 6,000 

ครั้งที่ 1 เปนเงิน 6,000 บ.

ครั้งที่ 2 เปนเงิน 6,000 

1.1 คาอาหาร

1.3 Safe house

200บ./วัน 200บ./วัน 200บ./วัน 200บ./วัน

1.2 เบี้ยเลี้ยง 200-300 บ./วัน 200-300 บ./วัน 200-300 บ./วัน 200-300 บ./วัน

2.2 เงินสงเคราะหครอบครัว 12,000 บ. 8,000 บ.

2.4 ซอมแซมที่อยูอาศัย 122,000 บ.
(เหลากาชาด 80,000+พม. 42,000 บ.)

 1-31 มี.ค. 60

1 พ.ค. 60-ปจจุบัน

1-28 มี.ค. 60

1 พ.ค. 60-ปจจุบัน

1-31 มี.ค. 60

26 เม.ย. 60-ปจจุบัน

 1-31 มี.ค. 60

1 พ.ค. 60-ปจจุบัน

 

PROTECTION A B C D

1. กคส.

2. พม.

9.3 คดีค้ามนุษย์ร้านโคโยตี้บางแสน (การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากการค้าประเวณี) 

ก่อนเริ่มคดีประมาณ 1 เดือน เจ้าหน้าท่ีได้ไปตรวจหอพัก ร่วมกับสำานักงานพัฒนาสังคมและ 
ความม่ันคงของมนษุย ์จงัหวัดเชยีงใหม ่ไดพ้บหญงิอาย ุ16 ป ีพกัอาศยัเพยีงลำาพงัในหอพกั จงึไดน้ำาตวัมาสอบถาม  
พร้อมเรียกผู้ปกครองมาพบ จึงทราบเรื่อง ร้านโคโยตี้บางแสน และที่ร้านดังกล่าว ได้จัดให้หญิงสาวในร้านออกไป 
พบลูกค้าเพื่อร่วมประเวณีในโรงแรมต่างๆ ในเขตเมืองเชียงใหม่ ตำารวจภูธรภาค 5 จึงได้ตรวจสอบข้อมูลและ
วางแผนจับกุม 

ในวันท่ี 18 กันยายน 2559 ชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน จำานวน 12 คน พร้อมนักสังคมสงเคราะห์  
ได้เข้าตรวจสอบร้านดังกล่าว พบพนักงานหญิงอยู่ในร้าน จำานวน 20 คน จึงได้เข้าสู่กระบวนการคัดแยกเหยื่อ  
พบวา่ มบีคุคลเคา้ข่ายเป็นเหยือ่การคา้มนษุย ์จำานวน 10 คน อายตุำา่กวา่ 18 ป ีจำานวน 2 คน และ อายเุกนิ 18 ป ี 
จำานวน 8 คน ได้มีการจับกุมเจ้าของร้าน ผู้ดูแล และผู้จัดการร้าน จำานวน 3 คน ดำาเนินคดี ในข้อหาค้ามนุษย์  
โดยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบุคนต่างด้าวเข้าทำางาน 
โดยไม่รับอนุญาต ทีมสหวิชาชีพจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งตัวผู้เสียหายท้ัง 10 ราย เข้าคุ้มครองยังบ้านพักเด็กและครอบครัว 
จังหวัดเชียงใหม่ และส่งตัวเข้าดูแลยังบ้านพักมูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล ศูนย์ชีวิตใหม่ และบ้านอรุณสวัสดิ์
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ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน 2559 ได้มีการขอต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบพยานไว้ล่วงหน้า 
และต่อมาศาลได้สืบพยานไว้ล่วงหน้า ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้มีการคุ้มครองพยานผู้เสียหายจำานวน 2 คน  
ไว้ท่ีมูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล จากการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ได้ขยายผลจากข้อมูล จากพยาน 
ผู้เสียหาย จำานวน 1 คน นำาไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหา และได้ดำาเนินคดีค้ามนุษย์เพ่ิมอีก 2 คดี รวมท้ังหมด 3 คดี  
ในข้อหาร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป อันเป็นองค์กรอาชญากรรมแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการแสวงหา 
ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน และจากการค้าประเวณี อันเป็นการค้ามนุษย์, เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต  
รบับคุคลตา่งดา้วเขา้ทำางานโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต เป็นธุระจัดหาเพ่ือการคา้ประเวณฯี ยยุงส่งเสริมใหเ้ด็กประพฤติตน 
ไม่สมควร คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล

คดีนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการสืบสวนโดยใช้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และใช้การข่าวนำาการสืบสวน
สอบสวน และการทำางานโดยการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย เป็นผลให้สามารถจับกุมปราบปราม 
ผู้กระทำาผิดได้ทั้งเครือข่าย

9.4 คดีค้ามนุษย์ข้ามชาติกลุ่มชาวยูกันดา

ศูนย์ ACT พัทยา ได้เบาะแส เมื่อประมาณ 2 เดือนเศษก่อนปฏิบัติการ จาก NGO Nightlight  
และ A21 ว่ามีชาวยูกันดา ถูกหลอกลวงมาบังคับค้าประเวณี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพัทยา จึงได้มีการ 
สืบสวนข้อมูลจากผู้เสียหายรายหนึ่ง จึงทราบว่า มีเครือข่ายชาวยูกันดาหลอกลวงชาวยูกันดาด้วยกัน มาบังคับ 
ค้าประเวณีและขัดหนี้ แสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีในรูปแบบสภาพบังคับหรือขัดหนี้ จนกระทั่งสามารถ
ระบุบุคคลผู้ต้องสงสัยที่เป็นเครือข่ายระดับสูงขององค์กร มีผู้ควบคุมทางการเงินและควบคุมความเป็นอยู่และ 
การค้าประเวณีในลักษณะเป็นแมงดา หรือ House Boss ทีมงาน TICAC ร่วมกับ ACT พัทยา ได้ทำาการสืบสวน 
ขยายผลจากขอ้มลูเบาะแสดังกล่าว ดว้ยการซกัถาม การเชือ่มโยงขอ้มลูทางการติดต่อส่ือสาร แสวงหาขอ้มลูหลักฐาน 
ทางการเงิน และบันทึกต่างๆ นำามาเชื่อมโยงวิเคราะห์อธิบายถึงตัวผู้เกี่ยวข้อง และคนที่อาจเป็นกลุ่มผู้เสียหายท่ีมี
ในลักษณะใกล้เคียงกัน และได้มีการสอบสวนปากคำาสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

ในห้วงประมาณปลายเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงการระดมกวาดล้างชาวต่างด้าวที่อยู่ใน 
ราชอาณาจักรเกนิกำาหนด (Over stay) ของตำารวจตรวจคนเขา้เมอืงและตำารวจทอ่งเทีย่ว จงึไดบ้รูณาการการทำางาน  
ระหว่างคณะทำางาน TICAC ตำารวจท้องท่ี ตำารวจตรวจคนเข้าเมือง ตำารวจท่องเท่ียว และเจ้าหน้าท่ีจากกระทรวง 
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย ์(พม. ) ในการวางแผนทีจ่ะปฏบิติัการพรอ้มกนัในคราวเดียวกนัเพ่ือทีจ่ะให้ 
การทำางานทั้งหมดได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้มีการปฏิบัติการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และได้ร่วมกันทำาการ 
คัดแยกเหยื่อ โดย พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยาของ พม. นักจิตวิทยา ของ NGO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และฝ่ายสืบสวนที่มีข้อมูลจากการดำาเนินการ จากการคัดแยกเหยื่อโดยละเอียด สามารถพบเหยื่อ จำานวน 3 ราย 
และมีการติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ในวันเดียวกัน จำานวน 2 ราย จากผู้ถูกออกหมายจับ จำานวน 3  ราย  
โดยได้จัดทำาข้อมูลของผู้ท่ีอาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายและโสเภณี จากผู้ที่กระทำาผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ และ 
พ.ร.บ.ปราบการค้าประเวณีฯ ซึ่งได้จากการสอบสวนดำาเนินคดีไปก่อนหน้านี้

พฤติการณ์ของเครือข่ายผู้กระทำาผิดมีลักษณะเป็นการหลอกลวงชาวยูกันดามาทำางาน แล้วยึด 
หนังสือเดินทาง (Passport) แจ้งหนี้เกินจริง และทำาการแสวงหาประโยชน์โดยบังคับให้ค้าประเวณีเพ่ือปลดหนี้  
โดยองคก์รผูก้ระทำาผดิไดค้วบคุมผูเ้สยีหายไว้ในลกัษณะเปน็บา้นยอ่ยๆ ในระหวา่งท่ีมกีารคดัแยกเหยือ่ได้พบวา่มผีูท้ีอ่ยู ่
เกนิกำาหนด Overstay และอาจเกีย่วข้องกบัผูต้อ้งกกัชาวยกูนัดา จงึได้มกีารแยกเหยือ่เพิม่เติมจากผูต้้องกกั ในหอ้งกกั  
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(Immigration Detention Center: IDC) ของสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้เสียหายได้ให้ความร่วมมือในการ 
แจ้งเบาะแสเพิ่มเติม จนสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัย ซึ่งเป็นผู้ทำาการหลอกลวงชาวยูกันดาด้วยกัน เพิ่มอีก 1 คน  
ผูเ้สยีหายไดร้บัการคุม้ครอง ไปยงัสถานคุม้ครองของรัฐ และได้มกีารดำาเนนิการสบืสวนสอบสวนเพิม่เติมที ่ห้อง IDC  
ของสำานกังานตรวจคนเขา้เมอืง คดอียูร่ะหวา่งการสบืสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลกัฐาน สว่นการกระทำาความผดิ 
ในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ จะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ซ่ึงจะได้มีการดำาเนินการสอบสวนร่วม
กับพนักงานอัยการในลำาดับต่อไป และคาดว่าจะมีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมอีก 1 ราย

สรุป การดำาเนินการในครั้งนี้เป็นการทำางานร่วมบูรณาการของคณะทำางาน TICAC ศูนย์ACT  
พัทยา ตำารวจภธูรภาค 2 กลุม่ NGO จำานวน 3 องคก์ร สำานกังานตรวจคนเขา้เมอืง และกองบญัชาการตำารวจทอ่งเทีย่ว  
เจ้าหน้าทีข่องกระทรวง พม. ไดเ้ขา้รว่มกระบวนการสบืสวนสอบสวนตัง้แตต่น้ จนสามารถนำาไปสูก่ารวางแผนจับกุม 
ผูต้อ้งสงสยั ในการคุ้มครองผูเ้สยีหายทีอ่ยูใ่นความคุม้ครอง สามารถทีจ่ะสรา้งความเชือ่มัน่ให้ผู้เสยีหายใหค้วามรว่มมือ 
ในการดำาเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยท้ังองค์การ และมีการขยายผล จนทราบตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม และบูรณาการ 
ในการเข้าปฏิบัติการตรวจค้น ค้นหาผู้ท่ีอาจตกเป็นผู้เสียหายและตรวจค้นติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็ว  
ส่วนผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีไปได้ จะเร่งดำาเนินการติดตามจับกุมมาดำาเนินคดีต่อไป รวมถึงสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย  
ได้เพิ่มเติมอีก 1 ราย การสืบสวนสอบสวนจะรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ 
ชาวยูกันดา ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และพัทยา นับเป็นบทเรียนในการทำางานเชิงรุก ใช้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง  
และสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อทำาลายเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เขา้มารว่มบรูณาการ ตัง้แตต่น้จนถึงชัน้การสบืสวนสอบสวนดำาเนนิคดี และจะได้นำาไปเปน็บทเรยีนในการปฏบิตักิาร 
ในลักษณะเช่นนี้ และนำาไปพัฒนาแนวทางการทำางานที่เป็นมาตรฐานต่อไป

9.5 คดีวิคตอเรีย ซีเครท 

สืบเนื่องจากปี 2560 มูลนิธิพิทักษ์สตรีได้ร้องขอกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เข้าช่วยเหลือเด็กหญิง 
ชาวเมียนมา ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการ พบว่าเป็นการกระทำาความผิดในการนำาพา 
เด็กหญิงดังกล่าว ซึ่งอายุเพียง 12 ปี เข้ามาค้าประเวณีในสถานอาบ อบ นวด วิคตอเรีย ซีเครท ประมาณ 2 ปี  
กอ่นถกูสง่ตอ่ไปบงัคบัคา้ประเวณทีีป่ระเทศอืน่ จนเม่ือวนัที ่12 มกราคม 2561 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สนธกิำาลงั 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้น สถานอาบอบนวด  
วิคตอเรีย ซีเครท และจับกุมผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 พบผู้หญิงท่ีค้าประเวณี รวม 113 คน  
(เป็นคนไทย 4 คน เมียนมา 92 คน ลาว 14 คน จีน 1 คน และบุคคลที่ราบสูง 2 คน) ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์
เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สรุปได้ว่า 

1. เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวม 15 คน จำาแนกเป็น

1.1 คนต่างด้าว 13 คน จำาแนกตามสัญชาติ เป็นเมียนมา 10 คน ลาว 2 คน และจีน 1 คน  
ขณะน้ีได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองฯ ของกระทรวง พม. และเพื่อเป็นพยานในการดำาเนินคดี  
ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะได้ดำาเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และเงินจากกองทุนเพ่ือการป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์

1.2 คนไทย 2 คน (1 คน ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองฯ ของกระทรวง พม. / 
1 คน ไม่ประสงค์เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองฯ) 
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2. ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวม 98 คน พนักงานสอบสวนได้ดำาเนินการตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และ
กฎหมายว่าด้วยการทำางานของคนต่างด้าว โดยได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต้นทาง 
เพ่ือส่งกลับต่อไป นอกจากนี้ สำานักงานตำารวจแห่งชาติยังได้ประสานงานกับ Myanmar Police Force 
เพื่อเตรียมสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลเหล่านี้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล และขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ 

ในส่วนของการดำาเนินคดี ขณะนี้มีผู้ต้องหา 13 คน แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันสมคบค้ามนุษย์  
ค้าประเวณี และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่า 12 ข้อหา พร้อมท้ังยึดพยานหลักฐานได้จำานวนมาก ทั้งนี้  
จากหลักฐานทีพ่บน่าเช่ือว่ามเีจา้หน้าท่ีของรฐัอยา่งนอ้ย 20 คน เขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้ง หรอืเก่ียวขอ้งกบักลุม่นกัธรุกจิ 
ที่มีอิทธิพล เช่น รับผลประโยชน์ทางการเงินหรือความพิเศษในรูปแบบอื่น (การรับบริการลดราคาหรือเต็มรูปแบบ)  
จึงส่งข้อมูลให้สำานักงาน ป.ป.ท. ดำาเนินการไต่สวนเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การกระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่ โดยในทางปกครอง สำานักงานตำารวจแห่งชาติ ได้สั่งย้ายข้าราชการตำารวจ
ในพ้ืนที่เกิดเหตุจำานวน 5 นาย ออกนอกพื้นที่แล้ว นอกจากนี้ สำานักงาน ป.ป.ง. อยู่ระหว่างดำาเนินการตรวจสอบ
เส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหาและเจ้าหน้าท่ีรัฐที่อาจเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการ
ดำาเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไป 

9.6 คดีโคราช (การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางสื่อออนไลน์) 

เม่ือประมาณเดือน กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้สืบสวนทราบตัวผู้ซื้อบริการทางเพศ  
ในคดีการค้ามนุษย์รายหน่ึง และหลังจากกระทำาการคัดแยกผู้เสียหาย ได้รับการเปิดเผยช่ือบุคคลท่ีซ้ือบริการ  
และวิธีการขายบริการทางเพศออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลเฟสบุ๊ค ต่อมาในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ตำารวจ 
ติดตามจับกุมตัวบุคคลดังกล่าวมาได้

จากการจับกุมและตรวจค้น ปรากฏข้อมูลว่าได้มีการใช้ แอปพลิเคชัน Facebook (สื่อออนไลน์)  
โดยมีการตั้งกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มปิดในสื่อออนไลน์ เพื่อติดต่อซื้อขายบริการทางเพศ เจ้าหน้าที่ตำารวจชุดสืบสวน 
จึงแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มเพื่อขยายผลต่อ 

จากการแฝงตัวเข้ากลุ่มในสื่อออนไลน์กลุ่มปิด ที่ได้เบาะแสมาจากการจับกุมตัวผู้ซื้อบริการ 
สามารถแฝงตัวเข้าไปทำาทีเป็นนัดหมายกับผู้นำาหญิงมาขายบริการเพื่อซ้ือบริการทางเพศ จนกระทั่งในวันที่  
18 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 20.30 น. สามารถนัดหมายซื้อบริการทางเพศ โดยตกลงราคาและนัดหมาย
ส่งตัวหญิงที่เป็นผู้ค้าประเวณีได้ โดยผ่านสื่อโซเชียลเฟสบุ๊ค ท่ีเป็นกลุ่มปิดดังกล่าว เมื่อถึงวันนัด หญิงท่ีเป็นผู้ติดต่อ 
ได้พาเด็กหญิงมาส่งเพื่อขายบริการทางเพศ เจ้าหน้าท่ี ซ่ึงแฝงตัวดังกล่าวได้แสดงตัวและจับกุม ท้ังผู้ติดต่อและ 
ผู้ขายบริการไว้ได้ จากกระบวนการซักถามเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทราบว่าหญิงผู้ติดต่อชักชวน  
จะไดร้บัเงนิคา่นายหนา้จากการขายบรกิารทางเพศ ครึง่หนึง่ของราคาทีซ่ือ้ขายบรกิารทางเพศกนั และกอ่นจะถกูจบักมุ  
ได้กระทำาผิดในลักษณะนี้มาก่อนแล้ว การกระทำาของผู้ติดต่อชักชวนจึงเป็นความผิดข้อหา “ค้ามนุษย์โดยแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยเป็นธุระจัดหาบุคคลอายุตำ่ากว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อ 
การค้าประเวณี” คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน 

จากการดำาเนินการตรวจสอบและจับกุมการค้ามนุษย์ทางส่ือออนไลน์ในลักษณะดังกล่าว สามารถ 
จับกุมคดีค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศได้จำานวน 12 คดี มีผู้เสียหาย จำานวน 16 คน ผู้ต้องหา 
จำานวน 12 คน
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เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ปัจจุบันการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบเป็นการใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ เป็นสื่อกลางในการดำาเนินการมากขึ้น และผู้กระทำาผิดหลายคนยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

โดยปัจจุบันน้ีจากการแฝงตัวเข้ากลุ่มดังกล่าว ยังคงพบเห็นและสามารถจับกุมผู้กระทำาความผิด 
ในลักษณะเดียวกันนี้ หลายคดี 

9.7 คดีชุมแพ (การใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบสื่อลามก) 

คณะทำางาน TICAC ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคดีว่า มีผู้เสียหาย เป็นเด็กอายุ 16 ปี ถูกหลอกถ่ายวิดีโอ 
ลามก แล้วนำาไปเผยแพร่สื่อออนไลน์ จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่า ผู้เสียหายเริ่มติดต่อกับผู้ต้องหา โดยใช้ 
โปรแกรม BeeTalk ซ่ึงผู้ต้องหาใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปผู้หญิง เม่ือติดต่อกันได้ระยะหนึ่ง จึงได้แลกบัญชีติดต่อกัน 
ทางแอพลิเคช่ันไลน์ ซึ่งผู้ต้องหายังคงใช้โปรไฟล์เป็นรูปผู้หญิง จากน้ันได้มีการติดต่อสื่อสารกัน โดยใช้วีดีโอคอล  
ของแอพลเิคชัน่ไลน ์ซึง่ผูต้้องหาไดข้อร้องให้ผูเ้สยีหายชว่ยตวัเองและทำาทา่ทางตา่งๆ ผ่านวดีีโอคอลไว้ โดยทีผู่เ้สียหาย 
ไม่ทราบว่ามีการบันทึกภาพไว้ในขณะที่ติดต่อสื่อสารกัน 

ต่อมา 29 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือนของผู้เสียหาย ได้พบว่ามีการนำาภาพอวัยวะเพศของผู้เสียหาย  
มาเผยแพร่ในสื่อโซเชียล โปรแกรมทวิตเตอร์ ทำาให้ผู้เสียหายได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจ ต่อมาเบาะแส
การกระทำาผิดดังกล่าวได้ถูกส่งมายังคณะทำางาน TICAC ของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ จากการสืบสวนตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมูล โดยคณะทำางาน TICAC ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วย Homeland Security Investigation 
ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเชื่อมโยงจากข้อมูลผู้ใช้บัญชี หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีเฟสบุ๊ค บัญชีอีเมลล์ทราบว่า  
มีการใช้อินเตอร์เน็ตในจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และบุคคลดังกล่าวได้มีการโพสต์ด้วยชื่อ 
บัญชี เฟสบุ๊ค อีกชื่อบัญชีหนึ่ง ในวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 14.15 น.ที่อำาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
พบภาพผูใ้ช้บญัชเีฟสบุ๊คดงักล่าวแตง่กายชดุนกัเรยีนซึง่มชีือ่ปกัไว ้จากการวเิคราะห ์เชือ่วา่บุคคลดงักลา่วเป็นบุคคล 
เดียวกันกับผู้โพสต์ และใช้บัญชีทวิตเตอร์ที่โพสต์ภาพของผู้เสียหาย พฤติการณ์ของผู้ต้องหาเป็นการครอบครอง 
สื่อลามกเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก

คณะทำางาน TICAC และพนักงานเจ้าหน้าที่นำาหมายค้นของศาล เข้าตรวจค้นบ้านของบุคคล 
ที่เชื่อว่าเป็นผู้ใช้บัญชีเฟสบุ๊ค และบัญชีทวิตเตอร์ดังกล่าว สามารถพบวัตถุพยาน ซ่ึงเมื่อตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า 
มีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่เป็นภาพลามกเด็กและเยาวชน ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ต้องหา

คดีดังกล่าว ศาลจังหวัดชุมแพ ได้พิพากษาว่าการกระทำาของผู้ต้องหา เป็นการกระทำาความผิด  
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287/1-2 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 6 (1)  
52 วรรค สอง สาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (4) (5)  

พ.ร.บ. คุ้มครองแด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (9) 78 การกระทำาของจำาเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน  
ให้ลงโทษทุกกรรมตามกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำาคุก 16 ปี 8 เดือน จำาเลยรับสารภาพลดโทษก่ึงหนึ่ง  
คงจำาคุก 8 ปี 4 เดือน และให้ริบของกลางที่ใช้ในการกระทำาผิด
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2. ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ

2.1 สถิติการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

2.1.1 การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ในปี 2017 มีผู้เสียหายท่ีผ่านการคัดแยกจากทีมสหวิชาชีพ ตามแผนบูรณาการการปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และปรากฏว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำานวน 
455 คน โดยประสงค์เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำานวนทั้งสิ้น 360 คน

2.1.2 การช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พม. 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจาก 
ค้ามนุษย์ จำานวน 360 คน เป็นชาย 169 คน และหญิง 191 คน เมื่อจำาแนกตามสัญชาติ เป็นชาวไทย 132 คน  
เมียนมา 119 คน ลาว 21 คน กัมพูชา 22 คน อินโดนีเซีย 9 คน เวียดนาม 51 คน มาเลเซีย 3 คน และยูกันดา 3 คน  
ในจำานวนดงักล่าวมผีูเ้สยีหายจากการคา้มนษุยท์ีเ่ดนิทางกลบัภมูลิำาเนาแลว้ จำานวนทัง้สิน้ 111 คน โดยมรีะยะเวลา 
ท่ีอยู่ในความคุ้มครองฯ จำาแนกเป็น น้อยกว่า 3 เดือน จำานวน 12 คน ระยะ 3-6 เดือน จำานวน 71 คน ระยะ 
6-12 เดือน จำานวน 28 คน ท้ังน้ี ปัจจุบันมีผู้เสียหายที่อยู่ในความคุ้มครองฯ เกิน 12 เดือนขึ้นไป จำานวน 3 คน 
เนื่องจากผู้เสียหายเป็นคนไทยท่ีประเมินครอบครัวแล้วพบว่ายังไม่มีความพร้อมในการรับกลับไปดูแล ปัจจุบัน
ศึกษาอยูในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 

ตารางที่ 12 รูปแบบการถูกแสวงหาประโยชน์

สัญชาติ

รูปแบบการถูกแสวงหาประโยชน์ (จำาแนกตาม เพศ/กลุ่มอายุ) 

รวม
การค้าประเวณี การบงัคบัใชแ้รงงานหรอืบรกิาร การนำามาขอทาน

0-14 ปี 15-17 ปี
18 ปี

ขึ้นไป
0-14 ปี 15-17 ปี

18 ปี 

ขึ้นไป
0-14 ปี 15-17 ปี

18 ปี 

ขึ้นไป

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ
ไทย 1 31 85 4 3 3 1 3 1 132

เมียนมา 2 10 1 18 9 6 1 59 13 119 

ลาว 1 17 1 2 21

กัมพูชา 3 16 1 1 1 22

อินโดนีเซีย 9 9

เวียดนาม 51 51

มาเลเซีย 2 1 3

ยูกันดา 3 3

รวม

1 32 2 112 0 9 21 14 6 4 137 15 2 4 1

36033 114 9 35 10 152 6 1

156 197 7
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2.2 การส่งเสริมโอกาสในการทำางาน/สร้างรายได้

แผนภาพที่ 9 การทำางานของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

การจัดหางานใหแกผูเสียหายฯที่อยูในสถานคุมครองฯ (ม.ค.-ธ.ค.60)
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ผูเสียหายรับเขาใหมป 60 (ม.ค.-ธ.ค.) + ยอกคงเหลือป 59
(360 ราย) (90 ราย)450

คําอธิบาย ม.ค.-ธ.ค. 60
(450 ราย)

1. จํานวนผูเสียหายที่ทํางาน

1.1 จํานวนผูเสียหายที่ทํางาน
นอกสถานคุมครอง (คน)

    กอสราง (88) เดินสายไฟ (2) แยกขยะ (8)

    ฟารมไก-แปลงผัก (50) ดูแลผูสูงอายุ (1)

1.2 จํานวนผูเสียหายที่ทํางาน
ในสถานคุมครอง (คน)

    (รายไดจากการขายผลิตภัณฑ)

138

287

2. จํานวนผูเสียหายที่ไมไดทํางาน (คน)

   2.3 ทุพพลภาพ/มีปญหาสุขภาพ

   2.6 อยูในชวงแรกรับ/กระบวนการทางกฎหมาย

   2.7 อยูในระบบการศึกษา

   2.8 ฝกอาชีพเตรียมความพรอมกอนทํางาน 

รายละเอียดกิจกรรม/
ฝกอาชีพ

งานชางประดิษฐ
(ทอผา/เย็บผา/จักสาน)

แรกรับปรับสภาพ

งานชาง/เกษตรกรรม

อื่นๆ (ทุพพลภาพ/ปวย)

จํานวนผูเสียหายฯ
ที่ไมไดทํางานหนวยงานจัด

กิจกรรม/ฝกอาชีพ

62

57

40

4

กิจกรรม/ฝกอาชีพที่จัดใหผูเสียหาย
ที่ไมไดทํางาน 163 คน

รายไดที่ไดจากการทํางาน
รายไดทํางานนอก
สถานคุมครอง

รายไดทํางานใน
สถานคุมครอง

1,928,403 บาท

672,018 บาท

163

4

57

42

60

2.2.1 การทำางานของผู้เสียหายนอกสถานคุ้มครองฯ 

ผู้เสียหายจำานวน 149 คน ออกไปทำางานภายนอกสถานคุ้มครองฯ เมื่อเทียบกับปี 2559  
มีจำานวนผู้เสียหายท่ีออกไปทำางานนอกสถานคุ้มครองฯ จำานวน 139 ราย โดยจำาแนกประเภทงาน ได้แก่  
งานก่อสร้าง งานเดินสายไฟ งานคัดแยกขยะ งานภาคเกษตรกรรม งานในฟาร์มเล้ียงสัตว์ และงานดูแลผู้สูงอายุ  
โดยในการออกไปทำางานภายนอกสถานคุ้มครองฯ มีท้ังกรณีท่ีนายจ้างจัดหาพาหนะรับ–ส่ง โดยเจ้าหน้าท่ีสถานคุ้มครองฯ  
ตรวจสอบเอกสารของนายจ้างหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มารับผู้เสียหาย สถานคุ้มครองฯ จัดพาหนะรับ-ส่ง 
ผู้เสียหายด้วยตนเอง และผู้เสียหายออกไปพักอาศัยกับนายจ้าง ซึ่งทุกกรณีสถานคุ้มครองฯ จะพิจารณาเรื่อง 
ความปลอดภัยเป็นสำาคัญ และอาจจะเป็นผลเสียต่อรูปคดี รวมถึงมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ผู้เสียหายจะ 
ได้รับค่าจ้างจากการทำางานเป็นค่าแรงขั้นตำ่า 300 บาทต่อวัน

2.2.2 การทำางานของผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ 

สำาหรับผู้เสียหายที่ไม่สามารถออกไปทำางาน จำานวน 163 คน เนื่องจาก มีปัญหาสุขภาพ/
ทุพพลภาพ อยู่ในช่วงแรกรับปรับสภาพ/กระบวนการทางกฎหมาย อยู่ในระบบการศึกษา รวมถึงอยู่ในระหว่าง
ฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำางาน ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2559 ผู้เสียหายที่ไม่สามารถออกไปทำางาน จำานวน  
365 คน ซึ่งในปีนี้มีจำานวนลดลง เนื่องจากสถานคุ้มครองมีการจัดอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถ 
ตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้เสียหาย ทำาให้ผู้เสียหายมีความสนใจท่ีจะฝึกอาชีพ และสามารถเพ่ิมรายได้ 
ใหแ้กผู่เ้สยีหาย หน่วยงานไดด้ำาเนินการจดัอบรมฝกึอาชพีใหแ้กผู่เ้สยีหายทีไ่มส่ามารถออกไปทำางาน อาท ิงานประดษิฐ ์ 
งานช่าง เกษตรกรรม ทำาเล็บ ขนมเบเกอรี่ เป็นต้น (รายละเอียดตามแผนภาพที่ 9 ข้อที่ 2.2) โดยผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากการฝึกอาชีพของผู้เสียหายจะถูกนำาออกมาจำาหน่าย ทั้งการจำาหน่ายภายในร้านค้าของสถานคุ้มครองฯ  
และการออกร้านตามท่ีสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดหางานจากภายนอกเข้ามาให้ผู้เสียหายทำาภายใน 
สถานคุ้มครองฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เสียหาย 
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รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

2.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

สำาหรับโครงการร้าน “ทอฝัน By พม.” ซ่ึงเปิดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
ไดแ้ก ่รา้นวงัสะพานขาว ณ กระทรวง พม. สำาหรบัปนีีข้ยายชอ่งทางการขายสนิคา้เพิม่ขึน้ อาท ิร้าน“ทอฝัน By พม.” 
ณ  ศูนย์การค้า Siam Discovery และ Central  Festival  East Ville และห้างสรรพสินค้า Big C  
และสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง Facebook “ทอฝันBy พม.” ซ่ึงต้ังแต่วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2560  
มียอดการจำาหน่าย รวมท้ังสิ้น 2,456,736 บาท ในจำานวนดังกล่าวเป็นยอดจำาหน่ายของผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ จำานวน 639,436 บาท โดยมีรายได้เฉลี่ย 3,000–3,500 บาท ต่อคน 

ท้ังน้ี ปัจจุบันกระทรวง พม. อยู่ในระหว่างการพยายามท่ีจะพัฒนาความร่วมมือกับองค์กร NOMI  
Network เพือ่พฒันาผลติภณัฑแ์ละชอ่งทางการจำาหนา่ย โดยการตอ่ยอดผลติภณัฑท์อฝนั by พม. เพือ่ใหส้อดคลอ้ง 
กับความต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ผู้แทน NOMI Network ได้เยี่ยมชม
สถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์(บา้นนารีสวสัด์ิ) จังหวดันครราชสีมา โดยเยีย่มชมการฝึกอาชพี 
และชมผลติภัณฑจ์ากผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์รวมถงึหารือแนวทางการสนับสนนุผลิตภณัฑ์จากฝีมอืของผูเ้สียหาย  
ทั้งนี้ มีความสนใจจะหารือในรายละเอียดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายในอนาคตต่อไป

ภาพที่ 1 ร้านทอฝัน by พม.  ณ วังสะพานขาว ภาพที่ 2 ร้านทอฝัน by พม.  ณ ศูนย์การค้า BIG C

2.3 มาตรการการคุ้มครองพิเศษสำาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก 

กระทรวง พม. ร่วมกับ Save the Children จัดทำาโครงการฝึกอบรมพัฒนามาตรฐานการคุ้มครอง 
เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Child Safeguard) โดยเล็งเห็นว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ  
ควรมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้เร่ืองการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อการถูกคุกคาม
หรืออันตรายต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก โดยมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินสถานการณ์ความเส่ียงและ
ความรุนแรงอันจะเกิดขึ้นกับเด็กได้ ให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถทำาได้ในเบื้องต้น ทราบถึงวิธีการและระบบ
การรายงานเหตุเพื่อแจ้งเหตุ การส่งต่อไปยังบุคคลหรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเด็กตามกระบวนการจัดการ 
รายกรณ ี(Case Management) และกลไกการทำางานใหค้วามชว่ยเหลอืเด็กได้ ซึง่ปจัจบุนัอยูใ่นระหวา่งการปรับแกไ้ข  
(รา่ง) มาตรฐานการคุม้ครองเดก็ทีเ่ปน็ผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์ตามขอ้คิดเหน็ของผูป้ฏบิตังิานในสถานคุม้ครองฯ  
ซึ่งภายหลังจากการปรับแก้ไขร่างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะนำาเสนอให้ภาคประชาสังคมให้ข้อคิดเห็นต่อไป 
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2.4 มาตรการส่งเสริมการมีงานทำา (300 บาท) 

ผู้เสียหายทั้งคนไทยและคนต่างด้าวท่ีผ่านการฝึกอาชีพและประสงค์ทำางาน อยู่ระหว่างรอจัดหางาน 
และกลุ่มที่ประสงค์จะออกไปทำางานแต่ไม่สามารถออกไปได้ เพราะเป็นพยานคดีค้ามนุษย์หรือไม่ปลอดภัย 

กระทรวง พม. ได้ออกมาตรการส่งเสริมการมีงานทำาสำาหรับผู้เสียหายฯ โดยผู้เสียหายข้างต้นจะได้รับ
เงินวันละ 300 บาท และไม่เกิน 90 วัน หากผู้เสียหายได้งานทำา ก็จะสิ้นสุดการจ่ายเงิน หรือสิ้นสุดกระบวนการ
คุ้มครอง โดยในปี 2560 ได้เบิกจ่ายจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำานวนทั้งสิ้น  
24 ราย จำาแนกสัญชาติ ไทย 11 คน โรฮีนจา 12 คน กัมพูชา 1 คน เป็นเงิน 583,800 บาท

2.5 การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี 

2.5.1 กระทรวง พม. ได้ดำาเนินการจัดต้ังฝ่ายช่วยเหลือกฎหมาย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560  
โดยมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์กฎหมายวา่ดว้ยวธิพิีจารณาคดีคา้มนษุย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการเรียกรอ้ง 
สิทธิตามกฎหมาย ให้คำาปรึกษา แนะนำาด้านกฎหมายแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประสานการดำาเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์ ท้ังน้ี ภายหลังจากการจัดต้ังฝ่ายช่วยเหลือกฎหมาย ทำาให้การช่วยเหลือผู้เสียหาย 
จำานวน 2 คน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ทำาให้กระบวนการ 
ในการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายครบถ้วน อาทิ คดีแม่ฮ่องสอน ที่ได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง พม. สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม  
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึง NGOs ซึ่งให้การช่วยเหลือเรียกร้องสิทธิต่างๆ โดยเฉพาะการเรียกร้องค่าสินไหม 
ทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งขณะนี้มีวิธีคิดคำานวณอย่างรอบด้าน ทันสมัย และรอบคอบมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

2.5.2 ปัจจุบันกระทรวง พม. ได้ดำาเนินการจัดทำาแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้ 
ผู้ปฏิบัติงาน/หน่วยงาน ท่ีให้การช่วยเหลือผู้เสียหายมีแนวทางเรียกร้องและกำาหนดค่าสินไหมทดแทนท่ีเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน โดยจะนำาเสนอแนวทางดังกล่าวแก่ภาคประชาสังคมเพ่ือให้ข้อคิดเห็นและจะประกาศใช้แนวทางการเรียกร้อง 
ค่าสินไหมทดแทนแบบใหม่ในทุกกรณีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561

2.5.3 นอกจากนี้ ยังมีความพยายามอย่างยิ่งในการหาแนวทางในการบังคับคดีให้เป็นไปตาม  
คำาพิพากษา โดยจัดประชุมหารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมบังคับคดี สำานักงานอัยการสูงสุด สำานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สภาทนายความ ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ในการบังคับคดี 
ใหเ้ปน็ไปตามคำาพพิากษาและหารอืสำานกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือนำามากำาหนดแนวทางในการ 
บังคับคดีต่อไป เพื่อนำาเงินท่ีศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินจากผู้กระทำาความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน กลับมาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ปรับกระบวนการทำางานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยกระทรวง พม.  
ได้มอบให้สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง  ร่วมกับพนักงานอัยการ และทีมสหวิชาชีพ เร่งรัดดำาเนินการหาข้อสรุป 
เพื่อกำาหนดค่าสินไหมทดแทน พร้อมวงเงินที่จะเรียกร้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน นับจากที่ผู้เสียหายเข้ารับ 
การคุ้มครองในสถานคุ้มครองฯ เพื่อให้การเรียกร้องค่าสินไหมและบังคับคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังได้จัดทำาแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน/หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ
ผู้เสียหายมีแนวทางการเรียกร้องและกำาหนดค่าสินไหมทดแทนที่ต่างไปจากกรอบแนวคิดเดิมที่ปัจจุบันไม่ทันสมัย 
และให้เป็นไปในทิศทางทางเดียวกัน 
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2.6 การจัดตั้งสถานคุ้มครองเอกชนเพ่ือการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์

เพ่ือให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยส่งเสริมให้ผู้เสียหาย 
มีสทิธแิละทางเลอืกในการเข้ารบัการคุม้ครอง ประกอบกบัเปน็การสง่เสรมิใหภ้าคเอกชน มสีว่นรว่มในการชว่ยเหลอื 
และคุ้มครองผู้เสียหาย จึงได้มีแนวนโยบายในการจัดต้ังสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
โดยขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชนให้สามารถจัดตั้งสถานคุ้มครอง เพื่อดูแลและจัดบริการด้านต่างๆให้แก่ 
ผูเ้สยีหาย ซึง่ กระทรวง พม. ไดจ้ดัตัง้คณะทำางานเพ่ือร่างระเบยีบการจัดต้ังสถานคุม้ครองเอกชนเพ่ือการชว่ยเหลอื 
และคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2560 ที่ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐจาก  
กระทรวง พม. และ NGO และได้สอบถามความคิดเห็นจาก NGO เพื่อนำามาปรับแก้ไขก่อนบังคับใช้ ทั้งนี้  
ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เพื่ออนุญาตให้องค์กรเอกชนที่จดทะเบียนเป็นองค์กร 
ดา้นการปอ้งกันและปราบปรามการคา้มนษุย ์สามารถขอจดัตัง้สถานคุม้ครองเพือ่ดแูลผู้เสยีหายได ้โดยกระทรวง พม.  
คอยหนุนเสริมการดำาเนินงานในด้านต่างๆ พร้อมให้สิทธิแก่องค์กรเอกชนท่ีได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานคุ้มครองฯ  
สามารถย่ืนของบประมาณในการดำาเนินกิจการขององค์การจากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
ของกระทรวง พม. เพื่อนำาไปดูแลผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ ได้ 

ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้เดินสายพูดคุยกับองค์กรเอกชนที่จดทะเบียนด้านการค้ามนุษย์ เพื่อจะนำาร่อง 
การจัดตั้งเป็นสถานคุ้มครองฯ เอกชนแล้ว อาทิ องค์กร A 21 บ้านสุขสันต์ จังหวัดสงขลา และมูลนิธิโซเอ  
อนิเตอรเ์นชัน่เนล ซ่ึง 2 ใน 3 ขององคก์รเอกชนดงักลา่ว ใหค้วามสนใจทีจ่ะจดทะเบยีนฯ นอกจากนี ้กระทรวง พม.  
ได้สร้างความรู้และทำาความเข้าใจกับสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวทางหนึ่ง

2.7 การเพิ่มทางเลือกในการอยู่ต่อในราชอาณาจักรภายหลังคดีสิ้นสุด

ตามท่ี กระทรวงมหาดไทยออกประกาศอนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีส้ินสุดคดีสามารถอยู่ 
และทำางานในราชอาณาจักรได้ 1 ปี ต่อมาเมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2560 กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ
ขยายระยะเวลาในการอนุญาตให้อยู่และทำางานในราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในปี 2560 มีผู้เสียหาย 
ท่ีประสงค์ที่จะอยู่ในราชอาณาจักรและทำางาน จำานวน 1 ราย (บังกลาเทศ 1 ราย) ซึ่งปัจจุบันผู้เสียหายได้ทำางาน
ในโรงงานผลิตน้ำาแข็ง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยพักอาศัยอยู่กับนายจ้าง สำาหรับผู้เสียหายรายอื่นไม่ประสงค์
ที่จะอยู่เพื่อทำางานต่อและได้เดินทางกลับภูมิลำาเนาแล้วอย่างปลอดภัย โดยกระทรวง พม. มีกระบวนการในการ 
ประสานงานกับหน่วยงานในประเทศต้นทางท้ังภาครัฐ และองค์การระหว่างประเทศในการร่วมดำาเนินการ 
ส่งกลับคืนสู่สังคม รวมถึงการติดตามผลการคืนสู่สังคมดังกล่าว โดยผ่านเวทีการประชุมหารือระดับทวิภาคีเกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Case Management  
Meeting) ซึ่งขณะนี้ได้ดำาเนินการใน 3 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา 
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2.8 การคุ้มครองพยานที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการคุ้มครองพยานซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งบุคคล 
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพยาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 โดยคำานึงถึง 
หลกัความปลอดภยัของพยานในคดคีา้มนษุยเ์ปน็สำาคญั เพือ่เปน็การเพิม่ประสทิธิภาพดา้นการดำาเนนิคด ีโดยไดมี้การ 
บูรณาการการทำางานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำาเนินงานให้ผู้เสียหายเข้าสู่โปรแกรมการคุ้มครอง
พยานและพยานมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ อาทิ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าขาดประโยชน์ทำามาหาได้ ตามระเบียบที่
กฎหมายกำาหนดไว้ 

ทั้งนี้ในเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ประสานเข้าโปรแกรม 
การคุ้มครองพยาน จำานวน 52 ราย จำาแนกสัญชาติเป็น ไทย 41 คน เมียนมา 9 คน ลาว 1 คน และปากีสถาน 1 คน  
เป็นเงิน 4,256,466 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ ในปี 2559 มีการใช้งบประมาณจำานวน 2,904,139.79 บาท 
สำาหรับการคุ้มครองพยานท่ีเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำานวน 254 คน จะพบว่าในปี 2560 ค่าใช้จ่าย 
ในการคุ้มครองพยานต่อรายเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากรูปแบบการคุ้มครองพยานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
เปลี่ยนไป โดยในปี 2559 พยานที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮีนจา จะอาศัยอยู่ใน 
สถานคุม้ครองสวสัดิภาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ของกระทรวง พม. ทำาใหไ้มม่คีา่ใชจ่้าย ในเรือ่งท่ีพกัและอาหาร  
แต่ในปี 2560 มีการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีจะมาเป็นพยานสำาคัญมากขึ้น โดยนำาตัวไปคุ้มครอง 
ในสถานทีป่ลอดภยั (safe house) ทีท่างกรมคุม้ครองสทิธฯิ เป็นผูจ้ดัหาให ้มกีารจดัเจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยั 
จากสำานักงานตำารวจแห่งชาติ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดูแล 24 ชม. จัดกิจกรรมเพ่ือบำาบัด ฟื้นฟู  
ฝึกทักษะ ให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการพาออกไปทำากิจกรรมนอกสถานท่ี เพื่อให้พยานที่เป็น 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลุ่มดังกล่าว ได้ผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดัน และสามารถใช้เวลาว่าง 
ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำาให้การดำาเนินคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.9 การให้บริการล่าม 

ภาพที่ 3 การอบรมล่าม

ประเทศไทยได้จัดอบรมล่ามสำาหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มาตั้งแต่ปี 
2553 จนถึงปี 2559 มีล่ามท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินและขึ้นทะเบียนกับกระทรวง พม. จำานวน 184 คน เพื่อให้
สะดวกต่อการเรียกใช้ สำาหรับในปี 2560 กระทรวง พม. ได้ดำาเนินการอบรมล่าม จำานวน 3 ภาษา อย่างต่อเนื่อง 
ได้แก่ เมียนมา 37 คน กัมพูชา 40 คน และเวียดนาม 20 คน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 97 คน และผ่านเกณฑ์
ประเมินและขึ้นทะเบียนล่าม จำานวน 67 คน รวมมีล่ามที่ขึ้นทะเบียนและพร้อมปฏิบัติงาน จำานวนทั้งสิ้น 251 คน 
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นอกจากน้ี กระทรวง พม. ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ได้จัดทำา  
“คู่มือการปฏิบัติงานล่ามเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” สำาหรับใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานล่าม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการล่ามแปลภาษาในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์ ซึ่งจะส่งผลให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกำาหนดเปิดตัวและ
แนะนำาคู่มือการปฏิบัติงานล่าม เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ช่วงเดือนมีนาคม 2561 
เพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2.10 การดูแลกลุ่มเปราะบาง/ ผู้อพยพในภาวะไม่ปกติ 

ปี 2560 กระทรวง พม. ได้ให้การดูแลกลุ่มเปราะบางที่อพยพในภาวะไม่ปกติ ซึ่งเป็นผู้ลักลอบ
เข้าเมืองที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หญิงและเด็กที่ไม่ได้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามหลัก
มนุษยธรรม โดยมีการจัดบริการท่ียึดหลักการสำาคัญ 3 ประการ คือ ดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชน ด้านสุขภาพ  
และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำาคัญ ซึ่งปี 2560 มีผู้เสียหายและผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮีนจา ที่อยู่ 
ในความดูแลของกระทรวง พม. จำานวนทั้งสิ้น 95 ราย จำาแนกเป็นผู้เสียหาย 74 ราย อยู่ในความดูแลของ 
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองท่ีเป็นหญิงและเด็ก 21 ราย  
อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว 

2.11 มาตรการเยียวยาและชดเชย

ตารางที่ 13 เงินชดเชยเยียวยาที่ผู้เสียหายได้รับในปี 2560

ประเภทของคา่ทดแทนและคา่ตอบแทน 2559 2560

เงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อการป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์

5,808,566.90 บาท (648 ราย)  5,641,579 บาท (760 ราย) 

ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 35 1,656,100 บาท (15 ราย)  18,442,221 บาท (151 ราย) 

ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 455,000 บาท (23 ราย)  340,000 บาท (20 ราย) 

ค่าจ้าง – ค่าแรงค้างจ่าย 3,838,304 บาท (58 ราย)  2,174,529 บาท (30 ราย) 

ค่าใช้จ่ายระหว่างการคุ้มครองพยาน 2,904,139.79 บาท (254 ราย)  4,259,466 บาท (52 ราย) 

2.12 การส่งกลับคืนสู่สังคม/การพิจารณาไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม

ภาพที่ 4 การส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับประเทศภูมิลำาเนา
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รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

ในปี 2560 ประเทศไทยได้ส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิลำาเนาโดยยึดหลักการที่สำาคัญ  คือ  
ความปลอดภัย มีหน่วยงานรองรับ และไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายซ้ำา ภายใต้การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ
ประเทศต้นทางและครอบครัวของผู้เสียหายในประเทศไทย จำานวน 432 ราย ได้แก่ เมียนมา 123 ราย เวียดนาม 
143 ราย ลาว 32 ราย กัมพูชา 17 ราย อินโดนีเซีย 9 ราย บังคลาเทศ 8 ราย ศรีลังกา 1 ราย และฟิลิปปินส์ 
4 ราย (บางรายเป็นผู้เสียหายที่เข้ารับการคุ้มครองก่อนปี 2560) โดยหน่วยงานในประเทศต้นทางท้ังภาครัฐและ
องค์การระหว่างประเทศ จะติดตามผลภายหลังการคืนสู่สังคม สำาหรับคนไทยที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง จนกระท่ังการส่งกลับคืนสู่สังคม จำานวนทั้งสิ้น 95 ราย เมื่อกลับภูมิลำาเนาแล้ว 
จะประสานใหพ้ฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจ์งัหวดั (พมจ.) 76 จงัหวดั ตดิตามการชว่ยเหลอือยา่งตอ่เนือ่ง 
จนกระทั่งผู้เสียหายสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติ 

ท้ังนี้ มีผู้เสียหายและผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮีนจาที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม.  
โดยได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามแล้ว รวมทั้งสิ้น 67 ราย เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 36 ราย และ
ผู้ลักลอบเข้าเมือง 31 ราย 

2.13 การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายคนไทย

สำาหรับผู้เสียหายคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศและได้รับการช่วยเหลือ 
ให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย มีจำานวนทั้งสิ้น 45 ราย โดยกระทรวง พม. จัดเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์
ไปรับตัวผู้เสียหายที่สนามบิน พร้อมทั้งช่วยเหลือเป็นเงินค่าเดินทางกลับภูมิลำาเนาของผู้เสียหาย รวมถึงประสาน
อำานวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการเรียกร้องสิทธิต่างๆ อาทิ เงินกองทุนเพื่อ 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ค่าสินไหมทดแทน โดยในปี 2560 มีกรณีตัวอย่าง การให้ความช่วยเหลือ 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยส่งกลับจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นกรณีที่มีความซับซ้อน ได้รับผลกระทบ 
ทั้งร่างกายและจิตใจ กระทรวง พม. ได้รับการประสานจาก IOM เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าว  
พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำานักงานอัยการ สตช. ศธ. สธ.  เพื่อร่วมหารือวางแผนแนวทาง 
การให้ความช่วยเหลือก่อนการส่งกลับหญิงไทย รวมทั้งประสานส่งต่อการทำางานให้ พมจ. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในภูมิลำาเนาติดตามให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนอำานวยความสะดวกในการเดินทางไปพบแพทย์

การพัฒนากระบวนการคืนสู่สังคมสำาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยให้เป็นระบบ 
โดยใช้เครือข่ายบูรณาการแบบเพ่ือนช่วยเพื่อน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือคืนสู่
สงัคม พมจ. องคก์รเอกชน (NGOs) และผูท่ี้เคยตกเป็นผู้เสียหายจากการคา้มนษุยช์าวไทย โดยการจัดทำาแผนรว่มกัน 
ในการคืนสู่สังคมกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งจะช่วยเสริมพลังให้แก่ผู้เสียหายในการคืนสู่สังคม 

2.14 INGO/NGOs สนับสนุนงานในสถานคุ้มครองฯ 

สำาหรับการให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กร
เอกชน สนับสนุนการดำาเนินงานในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ในมิติต่างๆ

 • องค์กรเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล: สนับสนุนการติดตามครอบครัวของผู้เสียหายจากการ

ค้ามนุษย์ชาวกัมพูชา การส่งกลับคืนสู่สังคม และการติดตามผลการส่งกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อรายงานกลับมายัง

หน่วยงานกระทรวง พม. ท่ีให้การดูแล โดยในปี 2560 มีจำานวนผู้เสียหายชาวกัมพูชากลับประเทศภูมิลำาเนา 

จำานวน 17 ราย นอกจากนี้ ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างทักษะชีวิตให้แก่ผู้เสียหายที่อยู่ในความดูแลของ

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทำาให้ผู้เสียหายมีทักษะการใช้ชีวิตเมื่อกลับภูมิลำาเนา
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รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

 • องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน (IOM) : สนับสนุนการส่งกลับและคืนสู่สังคม 

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาทิ เมียนมา บังกลาเทศ ศรีลังกา เป็นต้น สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกที่นำาไปสู่ 

การปฏิบตัใินการสง่กลับและคนืสูส่งัคมของผูเ้สยีหาย อาท ิการประชมุหารือระดับทวภิาคเีกีย่วกบั การบริหารจัดการ 

รายกรณ ีการสง่กลบัและคนืสูส่งัคมผูเ้สยีหายจากการค้ามนษุยไ์ทย-เมยีนมา (Thai-Myanmar Case Management 

Meeting) ซ่ึงมีการจัดประชุมฯ ดังกล่าว ทุกๆ 6 เดือน นอกจากน้ี ยังร่วมจัดทำามาตรฐานการส่งกลับและคืนสู่สังคม 

ใหแ้กผู่เ้สยีหาย สนบัสนนุการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารให้กบัผู้ปฏบิติังานด้านการคา้มนุษย์ของท้ังสองประเทศ ซ่ึงทำาให้ 

ผูป้ฏิบตังิานของทัง้สองประเทศไดม้แีนวทางทีเ่ปน็มาตรฐานในการสง่กลบัและคนืสูสั่งคมผูเ้สยีหาย สนบัสนนุเงนิทุน 

ในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เสียหายชาวไทยท่ีตกเป็นผู้เสียหายในต่างประเทศ โดยในปี 2560 สนับสนุนให้แก่ผู้เสียหายฯ  

จำานวน 8 ราย เป็นเงิน 603,999 บาท สนับสนุนงานด้านการคัดกรองและตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เสียหายจากการ 

ค้ามนุษย์ หญิงและเด็กท่ีลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮีนจาก่อนส่งไปประเทศท่ีสาม สนับสนุนงานการอบรมล่ามเพ่ือช่วยเหลือ 

และคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย รวมถึงจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานล่ามเพ่ือการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจาก 

การค้ามนุษย์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานล่ามแปลาภาษา เน่ืองจากในเน้ือหาจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ถึงหลักการปฏิบัติและเพ่ิมพูนทักษะของล่ามในกระบวนการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้

 • สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ศูนย์สนับสนุนการต้ังถ่ินฐานใหม่  

(Resettlement Support Center : RSC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (Committee of the  

Red Cross : ICRC) : สนับสนุนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และหญิงและเด็กที่ลักลอบเข้าเมือง 

ชาวโรฮีนจา สำาหรับการพิจารณาไปตั้งถ่ินฐานในประเทศที่สาม สนับสนุนการติดต่อครอบครัวหรือญาติ สนับสนุน 

เครือ่งใช้ทีจ่ำาเปน็ และอบรมดา้นวฒันธรรมใหแ้กช่าวโรฮนีจาทีม่กีำาหนดการเดนิทางไปตัง้ถิน่ฐานใหม ่ซ่ึงในป ี2560  

ทีผ่า่นมา มีผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์ผูล้กัลอบเขา้เมอืงชาวโรฮนีจา ทีอ่ยูใ่นความดแูลของกระทรวงการพฒันาสงัคม 

และความมัน่คงของมนษุยจ์ำานวน 67 ราย ไดร้บัการชว่ยเหลือไปต้ังถ่ินฐานในประเทศท่ี 3 ณ สหรัฐอเมริกา 65 คน  

และนิวซีแลนด์ 2 คน 

 • สำานักงานกฎหมายเอสอาร์ : สนับสนุนความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย การเป็นโจทก์ร่วม  

และทนายให้แก่ผู้เสียหายในคดีท่ีมีความสำาคัญและซับซ้อน รวมถึงสนับสนุนการดำาเนินงานเพ่ือการเรียกร้อง 

ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย 

 • องค์กรช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิพิทักษ์สตรี : จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเป็นพยาน 

ใหแ้ก่ผูเ้สยีหายในสถานคุม้ครองสวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์ทำาใหผู้้เสียหายมคีวามพร้อมและมคีวามคุน้ชิน 

ในขั้นตอนของการเป็นพยานในกระบวนการยุติธรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเบื้องต้นให้แก่เด็กที่อยู่ในสถาน

คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทำาให้เด็กมีความรู้เบ้ืองต้น อาทิ การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

นอกจากนี้ ได้สนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องนโยบายการคุ้มครองเด็ก รวมถึงร่วมจัดทำามาตรฐานในการ

คุ้มครองเด็กในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซ่ึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ

และตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่อการถูกคุกคามหรืออันตรายต่อร่างกาย

และจิตใจของเด็ก 

 • มูลนิธิ เอ-ทเวนตี้ วัน : สนับสนุนล่ามในการสัมภาษณ์เพ่ือคัดแยกผู้เสียหาย เช่น ในเคส 

ยูกันดา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการคืนสู่สังคมให้แก่ผู้เสียหายชาวกัมพูชา ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศ
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 • มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา : จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเป็นพยาน 

ใหแ้กผู่เ้สียหายในสถานคุม้ครองสวัสดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์ทำาใหผู้เ้สยีหายมคีวามพรอ้ม และมคีวามคุน้ชิน 

ในข้ันตอนของการเป็นพยานในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) และกลุ่มโรฮีนจา

 • ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล : ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กลุ่มแรงงานประมง  

รวมถึงสนับสนุนที่พักให้แก่ผู้เสียหายในบางกรณี

 • มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก : ส่งเสริมจัดกิจกรรมให้แก่เด็กที่เป็นผู้เสียหายระหว่างที่อยู่ใน

โปรแกรมคุ้มครองพยาน เข้าไปพูดคุย ให้คำาแนะนำา ทำากิจกรรมในการฟ้ืนฟูเยียวยา เช่น กรณีเคสแม่ฮ่องสอน  

ซึ่งส่งผลให้เด็กกลุ่มดังกล่าวคลายความเครียดหรือความวิตกกังวล 

3. ด้านการป้องกัน

รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการป้องกันการค้ามนุษย์ทั้งในและนอกราชอาณาจักร เนื่องจากถือเป็นกลไก
สำาคัญที่จะตัดวงจรไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนหรือพบการกระทำาผิดฐานค้ามนุษย์ต้ังแต่ต้น ซึ่งเท่ากับว่าจะเกิดคดีและมีผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์ลดลงอย่างยั่งยืน ท้ังนี้ ประเทศไทย แบ่งเป้าหมายในการดำาเนินการตามกลุ่มผู้เสียหายที่พบ
ว่าตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 3 ประเภท ประกอบด้วย การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การป้องกัน 
การตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก และการป้องกันการบังคับนำาคนมาขอทาน โดยมีผลการ
ดำาเนินงานด้านป้องกัน ดังนี้ 

3.1 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ในปี 2560 ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน ออกระเบียบและกฎหมายใหม่ๆ มาป้องปรามไม่ให้เกิด 
การกระทำาผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งจะพบว่าจากการออกมาตรการป้องกันที่เข้มข้นข้ึนมากำากับดูแล  ส่งผลให้ 
การกระทำาผิดฐานค้ามนุษย์ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ โดยมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

3.1.1 การรับรองสถานะบุคคลไร้รัฐ/ชนกลุ่มน้อย 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ให้สัญชาติไทยกับบุคคลไร้รัฐ ชนกลุ่มน้อยและ 
กลุม่ชาตพินัธุใ์นประเทศไทย ตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2535 รวมจำานวนทัง้ส้ิน 259,590 คน โดยเรง่รดัดำาเนนิการให้สญัชาติไทย 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่บุคคลเหล่านี้อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในปี 2560  
มีบุคคลไร้รัฐได้สัญชาติไทย จำานวน 8,519 คน เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำานวน 8,145 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 

ท้ังนี้ กรมการจัดหางาน ดำาเนินการให้คนไร้รัฐ/ชนกลุ่มน้อยดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ทำางาน 
ในประเทศไทย และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม จำานวนทั้งส้ิน 59,439 คน ส่วนใหญ่ทำางานกรรมกร งานทำา
สวนผัก ผลไม้ และงานช่างปูน ตามลำาดับ

3.1.2 การรับรองสถานะทางกฎหมายแก่แรงงานต่างด้าวในราชอาณาจักรเพ่ือให้ได้รับสิทธิ 

ที่พึงได้ตามกฎหมาย

รัฐบาลไทยยังมีนโยบายท่ีชัดเจนในการให้แรงงานต่างด้าวท่ีทำางานในประเทศไทยทุกคน 
ได้ทำางานแบบถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้
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3.1.2.1 การนำาเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU 

ในปี   2560  มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำางานตาม MOU  รวมจำานวนทั้ งสิ้น  
550,188 คน ในจำานวนดังกล่าว มีแรงงานต่างด้าวที่นำาเข้าเฉพาะในปี 2560 จำานวน 315,459 คน เมื่อเทียบกับ 
ปี 2559 ซึ่งมีจำานวน 213,857 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.5 

3.1.2.2 การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กำาหนดมาตรการอำานวยความสะดวกและ
สนับสนุนประเทศต้นทาง ในการมาพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานต่างด้าวของแต่ละประเทศ ในปี 2560 มีประเทศ 
ต้นทาง เข้ามาเปิดศูนย์ตรวจสัญชาติ รวม 14 แห่ง (เมียนมา 10 แห่ง กัมพูชา 3 แห่ง และ ลาว 1 แห่ง) โดยมี 
แรงงานต่างด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติ รวมจำานวนทั้งสิ้น 1,153,537 คน (เมียนมา 873,145 คน กัมพูชา 
173,086 คน และลาว 107,306 คน) คิดเป็นร้อยละ 57.69 ของจำานวนแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันทั้งสิ้น 
1,999,240 คน

ในจำานวนนี้ ได้รับใบอนุญาตทำางาน จำานวน 910,007 คน (เมียนมา 780,927 คน 
กัมพูชา 96,353 คน และลาว 32,727 คน) 

3.1.2.3 มาตรการช่ัวคราวการบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนของนายจ้าง/ลูกจ้าง กรณีประกาศใช้พระราชกำาหนดการบริหารจัดการการทำางานของ 
คนต่างด้าว พ.ศ.2560

กระทรวงแรงงาน กำาหนดมาตรการให้ นายจ้าง/คนต่างด้าว ดำาเนินการให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนตามพระราชกำาหนดฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำานวน 3 มาตรการ ดังนี้

มาตรการ 1 กรณีท่ีแรงงานต่างด้าวท่ีทำางานกับนายจ้างไม่ตรงตามท่ีระบุไว้ใน 
ใบอนุญาตทำางานให้ดำาเนินการขอเปลี่ยนนายจ้างได้ ณ สำานักงานจัดหางานทั่วประเทศ (ตามท้องที่ที่แรงงาน 
ต่างด้าวทำางาน) โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 มีแรงงานต่างด้าวเปล่ียนนายจ้าง จำานวน 201,010 คน 

มาตรการ 2 กรณีแรงงานต่างด้าวผ่านการตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้ว แต่ดำาเนินการ 
ขอวีซ่าและใบอนุญาตทำางานไม่ทันใน 15 วัน ให้ไปติดต่อขอใบอนุญาตทำางานได้ ณ สำานักงานจัดหางาน 
ท่ัวประเทศ (ตามท้องท่ีท่ีแรงงานต่างด้าวทำางาน) โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ดำาเนินการออก 
ใบอนุญาตทำางาน จำานวน 84,190 คน

มาตรการ 3 กรณีคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ให้นายจ้างยื่นคำาขอจ้างแรงงาน 
ต่างด้าว ณ ศูนย์รับแจ้งการทำางานของคนต่างด้าว 97 แห่ง  ท่ัวประเทศ หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ
ดำาเนินการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง/ลูกจ้าง ก่อนออกหนังสือรับรองให้กับลูกจ้างต่างด้าว 
ไปดำาเนินการขอเอกสารรบัรองจากประเทศตน้ทาง (Passport: PP/Certificate Identity: CI/Travel Document :  
TD) ตรวจสุขภาพ จัดทำาหลักประกันสุขภาพ และขอใบอนุญาตทำางานต่อไป โดยมีลูกจ้างคนต่างด้าวได้รับใบแทน
ใบอนุญาตทำางาน จำานวน 400,036 ราย
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ตารางที่ 14 การยื่นคำาขอจ้างลูกจ้าง

ระยะเวลา การดำาเนินงาน 3 ระยะ
นายจ้าง 

(คน) 

ลูกจ้าง 

(คน) 

สัญชาติ

เมียนมา กัมพูชา ลาว

24 ก.ค.-7 ส.ค.60 1. นายจ้างยื่นคำาขอจ้าง   

ลูกจ้างต่างด้าว

198,332 797,685 461,458 235,757 100,470

8 ส.ค.-6 ก.ค.60 2. คัดกรองความสัมพันธ์ 

นายจ้าง-ลูกจ้าง

185,669 727,473 403,069 209,612 87,792 

ข้อมูล ณ 31 ธ.ค.60 3. ออกใบแทนใบอนุญาต

ทำางาน

91,831 400,036 358,528 41,508

หมายเหตุ ประเทศลาว กำาหนดให้แรงงานสัญชาติลาวเดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อกลับเข้ามาทำางานตาม MOU เท่านั้น

3.1.2.4 มาตรการการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวระยะต่อไป

เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงท่ีคนเข้าเมืองผิดกฎหมายจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์  
สามารถคุ้มครองแรงงานต่างด้าวตามหลักกฎหมายไทยและสากล ตามหลักสิทธิมนุษยชน และศักด์ิศรีของ 
ความเปน็มนษุย ์กระทรวงแรงงาน จงึมนีโยบายใหแ้รงงานต่างด้าวทกุคนได้ทำางานอยา่งถกูต้องตามกฎหมายเปน็ไปตาม 
หลักสากล โดยร่วมมือกับราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
เพื่อเข้ามาพิสูจน์สัญชาติแรงงานของตนท่ีเข้ามาทำางานอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยการออกหนังสือ 
เดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) เอกสารเดินทาง (Travel Document)  
หรือเอกสารรบัรองบคุคล (Certificate of Identity) ใหก้บัแรงงานต่างด้าวทีผ่่านการพิสูจนสั์ญชาติไวเ้ปน็หลกัฐาน  
ซึง่แรงงานตา่งดา้วทีผ่า่นการพสิจูนส์ญัชาตดิงักล่าวจะได้รับการปรับเปล่ียนสถานะใหเ้ปน็แรงงานต่างด้าวทีเ่ขา้เมือง 
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะได้รับการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรและได้รับอนุญาตให้ทำางาน  
ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวท่ีจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติจำานวน 1,999,240 คน ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว  
จำานวน 1,153,537 คน (กัมพูชา 173,086 คน ลาว 107,306 คน และเมียนมา 873,145 คน) มีแรงงานต่างด้าว 
ท่ียังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จำานวน 845,703 คน (กัมพูชา 443,196 คน ลาว 52,007 คน และเมียนมา 350,500 คน)  
ซึ่งรัฐบาลจะได้มีนโยบายขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไปอีก 6 เดือน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561  
เพื่อช่วยผลักดันให้แรงงานต่างด้าวในไทยมีสถานะที่ถูกกฎหมายและได้รับสิทธิที่พึงมีให้มากที่สุด

จากผลการดำาเนินการข้างต้น จะทำาให้ไม่มีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในประเทศ มีระบบฐานข้อมูล
แรงงานต่างด้าวฐานเดียว ซึ่งมีความเป็นเอกภาพ สามารถทราบจำานวนแรงงานต่างด้าวว่า ประกอบอาชีพอะไร  
อยู่ที่ไหน ทำางานกับใคร เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.3 การควบคุมบริษัทนำาเข้าคนต่างด้าว

3.1.3.1 การจดทะเบียนบริษัทนำาคนต่างด้าวเข้ามาทำางานกับนายจ้างในประเทศ 

เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจนำาคนต่างด้าว 
มาทำางานกับนายจ้างในประเทศ และแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้างในประเทศ  
อนัอาจทำาให้เกดิการลุกลามของปญัหาไปสูก่ารกระทำาอนัเปน็การคา้มนษุย ์โดยในป ี2560 มบีริษทัยืน่ขอจดทะเบียน 
นำาคนต่างด้าวเข้ามาทำางานกับนายจ้างภายในประเทศ ตามพระราชกำาหนดการนำาคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้าง
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ในประเทศ พ.ศ. 2559 จำานวนท้ังส้ิน 101 บริษัท เม่ือเทียบกับปี 2559 ซ่ึงมี จำานวน 16 บริษัท เพ่ิมข้ึน 5.3 เท่า 
และมีนายจ้างนำาเข้ามาเอง จำานวน 14,270 ราย เมื่อเทียบกับปี 2559 ซ่ึงมี จำานวน 866 ราย เพ่ิมข้ึน 15.4 เท่า  
โดยสามารถนำาเขา้แรงงานตา่งดา้ว 3 สญัชาต ิรวมท้ังสิน้ 315,459 ราย เมือ่เทยีบกบัปี 2559 ซ่ึงมจีำานวน 8,853 ราย  
เพิ่มขึ้นมากถึง 34.6 เท่า ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้เก็บเงินหลักประกันจากนายจ้างในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 
70,154,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งเก็บได้ 4,379,000 บาท เพิ่มขึ้นมากถึง 15 เท่า

3.1.3.2 การตรวจสอบบริษัทนำาคนต่างด้าวเข้ามาทำางานกับนายจ้างในประเทศ 

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กำาหนดแผนการตรวจสอบบริษัทนำาเข้า
คนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้างในประเทศ 101 แห่ง (100%) ในปี 2560 ดำาเนินการตรวจสอบบริษัทฯ แล้ว  
97 แห่ง พบการกระทำาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการนำาคนต่างด้าวมาทำางานกับนายจ้างในประเทศ จำานวน 1 แห่ง  
ข้อหาไม่ออกใบรับเงินค่าบริการ และค่าใช้จ่ายในการนำาคนต่างด้าวมาทำางานในประเทศให้แก่นายจ้าง โดยลงโทษ
พักใช้ใบอนุญาต 30 วัน และดำาเนินคดีอาญาโดยเปรียบเทียบปรับ จำานวน 20,000 บาท บริษัทได้มาชำาระค่าปรับ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 คดีอาญาเป็นที่ยุติ

3.1.4 การจัดตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

3.1.4.1 ศูนย์แรกรับเข้าทำางานและสิ้นสุดการจ้าง 

กระทรวงแรงงานจัดต้ังศูนย์แรกรับเข้าทำางานและส้ินสุดการจ้าง 3 แห่ง ณ จังหวัดตาก  
หนองคาย สระแก้ว เพื่อดำาเนินการส่งมอบใบอนุญาตทำางาน อบรม ให้ความรู้ในด้านต่างๆ การตรวจ คัดกรอง  
แรงงานต่างด้าวว่ามีนายจ้างจริงตรงตามสัญญาจ้าง  ไม่ได้ถูกชักจูง หลอกลวง มีความพร้อมที่จะทำางาน 
ก่อนอนุญาตให้เข้ามาทำางานในประเทศไทย และเป็นจุดพักรอแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศ โดยใน 
ปี 2560 อบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวทั้งหมด จำานวน 287,706 ราย 

3.1.4.2 ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว 

กระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เพ่ือช่วยเหลือ
แรงงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ NGOs ในพ้ืนที่ 10 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา  
สมุทรปราการ ชลบุรี ระนอง เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น และตาก โดยมีผู้ประสานงานด้านภาษาประจำา 
ศูนย์ละ 1 คน ในปี 2560 ได้ให้การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวท้ังหมด 57,498 ราย เมื่อเทียบกับปี 2559  
ซึ่งมี จำานวน 14,446 ราย เพ่ิมขึ้นถึง 3 เท่า โดยให้ความช่วยเหลือสูงสุด 5 ลำาดับแรก ได้แก่ ให้คำาปรึกษาด้าน 
สิทธิประโยชน์ เปลี่ยน/เพ่ิม นายจ้าง แก้ไข/คัดลอก ข้อมูลทางทะเบียน เปลี่ยน/เพิ่ม สถานที่ทำางาน/เปล่ียน
ลักษณะงาน ประสานการช่วยเหลือ และเข้ามารับสิทธิที่พึงได้

3.1.4.3 ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล Stella Maris

กระทรวงแรงงานร่วมมือกับ ILO และ Stella Maris ผ่านโครงการความช่วยเหลือ 
ทางวชิาการเพือ่การต่อตา้นรปูแบบการทำางานทีไ่มเ่ปน็ท่ียอมรบัในอตุสาหกรรมประมงและอาหารทะเล (Combating 
Unacceptable Forms of Work in the Thai Fishing and Seafood Industry : Ship to Shore Rights  
Project) เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของแรงงานภาคประมง ในเรือ่งการเขา้ถงึการใหบ้รกิารและการชว่ยเหลอืแกแ่รงงาน 
และผู้เสียหายที่ถูกละเมิดด้านแรงงาน โดยในปี 2559 จัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลประมงสงขลา  
จำานวน 1 แห่ง (ตลอดปี 2560 ศูนย์ดังกล่าวได้ให้ความช่วยเหลือและให้คำาแนะนำาแก่แรงงานทั้งชาวไทยและ
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ต่างชาติแล้ว รวม 1,339 ราย) ในปี 2560 จัดตั้งศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลเพิ่มจำานวนขึ้นอีก 3 แห่ง ได้แก่  
(1) องค์กรสะพานปลา จังหวัดปัตตานี (2) เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี และ (3) ตำาบลปากน้ำา จังหวัดระยอง  
ทั้งสามแห่งนี้ ตลอดปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ได้ให้ความช่วยเหลือและให้คำาแนะนำาแก่แรงงานทั้งชาวไทยและ 
ต่างชาติแล้ว รวม 5,829 ราย

3.1.5 แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice : GLP) 

กระทรวงแรงงานมีนโยบายรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม 
ประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และอุตสาหกรรมสัตว์ปีก นำาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี  
(Good Labour Practices : GLP) ไปใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำางาน  
โดยในปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการนำา GLP ไปใช้ จำานวน 5,548 แห่ง โดยในปี 2556 มีจำานวน 5,049 แห่ง  
เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำานวน 499 แห่ง เพิ่มขึ้นมากถึง 9 เท่า

3.1.6 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

3.1.6.1 การพิจารณาท่ีเก่ียวกับอนุสัญญาฉบับท่ี 188 ว่าด้วยการทำางานภาคประมง ค.ศ. 2007

กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับ ILO ทำาการวิเคราะห์ Gap Analysis เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่าง 
ของกฎหมายไทย พบว่า มีข้อกฎหมายต้องปรับให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ อาทิ การขยายสิทธิประกันสังคม 
ให้กับคนงานประมง การกำาหนดให้นายจ้างต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ความปลอดภัยในการทำางาน 
และอาชีวอนามัยบนเรือประมง ท้ังน้ี กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมาย/มาตรการ ที่มีอยู่ของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกับบทบัญญัติอนุสัญญา  ILO ฉบับที่ 188  
จากนั้นเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือรับฟังความเห็นองค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง ในภาคประมง โดยกำาหนดแก้ไข 
กฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนมีนาคม 2561 และมีเป้าหมาย 
ยื่นรับรองอนุสัญญาที่กรุงเจนีวา ภายในเดือนมิถุนายน 2561

3.1.6.2 การพิจารณาท่ีเก่ียวกับพิธีสารส่วนเสริมปี ค.ศ.2014 ส่วนเสริมอนุสัญญา ฉบับท่ี 29  
ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930

กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับ ILO ทำาการวิเคราะห์ Gap Analysis เพ่ือวิเคราะห์ช่องว่าง 
ของกฎหมายไทย และได้ข้อสรุปว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดในพิธีสาร 
ฉบับที่ 29 ก่อนที่จะมีการให้สัตยาบันได้

ปัจจุบันกระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้
แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์ โดยมีการกำาหนดฐานความผิดเกี่ยวกับแรงงานบังคับ ตลอดจนบทกำาหนดโทษ 
ท่ีเหมาะสม รวมไปถึงกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายจากแรงงานบังคับท่ีไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์  
กำาหนดยกร่างให้เสร็จภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในมีนาคม 2561 
เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างและเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบภายในเดือนเมษายน 
2561 ก่อนยื่นรับรองพิธีสารที่กรุงเจนีวา ภายในมิถุนายน 2561
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3.1.6.3 การพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการ
แห่งสิทธิ ในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง

กระทรวงแรงงานดำาเนินการแก้ไขกฎหมายสำาคัญ 2 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว โดยประเด็น 
แก้ไขที่สำาคัญ คือ การกำาหนดให้แรงงานต่างด้าวสามารถเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้ ปัจจุบันพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ....และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ....อยู่ระหว่างดำาเนินการประชาพิจารณ์ 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย NGOs และภาคประชาสังคมทั่วประเทศ เพื่อนำาความคิดเห็นมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์  
โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 และเข้าสู่กระบวนการรับรองอนุสัญญา
ภายในเดือนกันยายน 2561 

3.1.7 การวางระบบการตรวจและช่วยเหลือแรงงาน

3.1.7.1 การเพิ่มจำานวนล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา 

กระทรวงแรงงาน ดำาเนินการจ้างล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการดูแลและช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวท่ัวประเทศ โดยในปี 2560 มีผลการจัดจ้างล่าม เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่สายด่วน 1546 1694 ศูนย์แรกรับเข้าทำางานและสิ้นสุดการจ้าง ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
สำานักงานจัดหางานจังหวัด สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รวมจำานวน 74 คน เมื่อเทียบกับ 
ปี 2559 ซึ่งมี จำานวน 42 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.2 และดำาเนินการจ้างผู้ประสานงานด้านภาษา เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจำาศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) จำานวน 60 คน เมื่อเทียบกับปี 2559 ซ่ึงมีจำานวน 30 คน  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

3.1.7.2 การเพิ่มจำานวนพนักงานตรวจแรงงาน

กระทรวงแรงงานดำาเนินการแต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจแรงงานในประเทศไทย ในปี 2560 มีจำานวนทั้งสิ้น 1,506 คน เมื่อเทียบกับปี 2559  
ซึ่งมีจำานวน 1,245 คน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มกรอบอัตรากำาลังข้าราชการให้กับ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตรวจแรงงาน โดยจะบรรจุในปี 2561 จำานวน  
186 อัตรา ฉะนั้น ในปี 2561 จะมีพนักงานตรวจแรงงานจำานวนรวมทั้งสิ้น 1,692 คน

3.1.7.3 การเพิ่มความรู้ให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 

(1) เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ กรณีการบังคับใช้แรงงานที่ไม่จำาเป็นต้องเป็นการบังคับ 
ทางกายภาพเสมอไป โดยในป ี2560 กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ดำาเนนิการจดัอบรม รวม 5 ครัง้ 335 คน  
เพื่อแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครอง
แรงงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการตรวจแรงงาน กรณีพบการกระทำาความผิดที่ต้องแจ้งต่อพนักงานสอบสวนโดย 
ไม่ต้องออกคำาสั่ง และเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ภายใต้แผน COMMIT SPA 4 พ.ศ.2558-2561 

(2) นอกจากการดำาเนินงาน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายเป็นหลักการสำาคัญ 
ในการดำาเนินงานแล้วนั้น ประเทศไทยยังได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้มี  
การจดัอบรมอยา่งต่อเนือ่ง เพือ่ใหผู้ป้ฏบัิตงิานมคีวามรูแ้ละเทา่ทนัการเปลีย่นแปลงทัง้ในเชงินโยบาย และเพือ่นำาไป 
ปฏิบัติในการทำางานแต่ละพ้ืนที่ต่อไป อาทิ “การอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และแนวทาง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” สำาหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  



53

รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560

ผู้ประกอบการสถานบริการ โรงงาน และยานพาหนะ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำานวน 6 ครั้ง ผู้เข้ารับ 
การอบรม จำานวน 693 คน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และ 
ผู้ประกอบการสถานบริการ โรงงาน ยานพาหนะ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมีทักษะ
การทำางานที่สอดคล้องตามกฎหมาย แนวทางปฏิบัติในการปราบปรามและคุ้มครองผู้เสียหาย รวมถึงแนวทาง 
ในการคัดแยกผู้เสียหาย

(3)  เพื่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองผู้ เสียหายได้มีการพัฒนา 
อย่างต่อเน่ืองและทันต่อสถานการณ์ ท้ังในเรื่องกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการช่วยเหลือ จึงได้มีการ
จัดทำาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานโดยตรงกับผู้เสียหายในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการ 
ค้ามนุษย์และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด รวม 9 แห่ง ซึ่งในปี 2560 ได้ดำาเนินการไปแล้ว จำานวน 35 คน

3.1.7.4 การเพิ่มศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงาน 

เพ่ือป้องกันและลดการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และรูปแบบการทำางานที่ไม่เป็น
ที่ยอมรับในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังเพื่อขจัดการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดฝึกอบรมการตรวจแรงงานประมงทะเล ภายใต้กลไกการตรวจแรงงานของ 
โครงการ Ship to Shore Right รวมทั้งสิ้น 178 คน เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรสำาหรับพนักงานตรวจแรงงาน  
การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจแรงงานและกำากับดูแลกิจการประมงและแปรรูปอาหารทะเล และการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษา (ล่าม) 

3.1.7.5 การตรวจแรงงาน 

การตรวจแรงงานของประเทศไทยได้นำาหลักการของอนุสัญญาของ ILO ฉบับที่ 81  
มากำาหนดเป็นหน้าที่หลักในการตรวจแรงงาน ในปี 2560 มีผลการดำาเนินงาน ดังนี้

(1) ผลการตรวจแรงงานในระบบ ในปี 2560 ดำาเนินการตรวจสถานประกอบการ  
จำานวน 40,118 แห่ง พบการกระทำาความผิด 9,255 แห่ง เม่ือเทียบกับปี 2559 ซ่ึงมี จำานวน 7,372 แห่ง เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 25.5 ในส่วนของการดำาเนินคดี ในปี 2560 มีจำานวน 64 คดี เมื่อเทียบกับปี 2559 ซ่ึงมีจำานวน 55 คดี  
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 16.36 การกระทำาความผดิทีพ่บบอ่ยตามลำาดบั ประกอบด้วย การคา้งจ่ายคา่จา้ง การไมจ่ดัวนัหยดุ  
การไม่จัดทำาข้อบังคับในการทำางาน การไม่จัดทำาทะเบียนลูกจ้าง และทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 15 การตรวจแรงงานในระบบ

ปี

สปก.ผ่าน

การตรวจ 

(แห่ง) 

ลูกจ้าง (คน)  พบการ 

กระทำา 

ความผิด

ออก 

คำาสั่ง

เปรียบ

เทียบ 

ปรับ

ดำา 

เนิน

คดี
ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่นๆ รวม

2559 39,732 1,298,480 79,959 2,975 14,228 2,251 1,397,893 7,372 7,300 17 55

2560 40,118 1,192,606 102,969 4,012 16,573 1,973 1,318,133 9,255 9,185 6 64

(2) ผลการตรวจแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง (กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิต
เคร่ืองนุ่งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ รวมทั้งกิจการที่เป็นห่วงโซ่  
การผลิตดังกล่าวทุกแห่งและกิจการก่อสร้าง) ในปี 2560 ดำาเนินการตรวจสถานประกอบการ จำานวน 1,693 แห่ง  
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พบการกระทำาความผิด 191 แหง่ เมือ่เทยีบกบัปี 2559 ซึง่ม ีจำานวน 135 แหง่ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 41.48 ในส่วนของ 
การดำาเนินคดี ในปี 2560 มีจำานวน 12 คดี เมื่อเทียบกับปี 2559 ซ่ึงมีจำานวน 3 คดี เพิ่มขึ้น 3 เท่า การกระทำา 
ความผิดที่พบตามลำาดับประกอบด้วย การค้างจ่ายค่าจ้าง การไม่จัดวันหยุด การไม่จัดทำาข้อบังคับในการทำางาน 
การไม่จัดทำาทะเบียนลูกจ้าง ทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง และการไม่จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ รายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 16 การตรวจแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง

ปี

สปก.ผ่าน 

การตรวจ 

(แห่ง) 

ลูกจ้าง (คน)  พบการ 

กระทำา 

ความผิด

ออก

คำาสั่ง

เปรียบ

เทียบ 

ปรับ

ดำา 

เนิน

คดี
ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่นๆ รวม

2559 1,363 88,170 20,957 921 8,751 123 118,922 135 132 - 3

2560 1,693 67,202 25,797 611 3,523 121 97,245 191 179 - 12

(3) การตรวจแรงงานในเรือประมง ในปี 2560 ดำาเนินการตรวจแรงงานในเรือประมง 
644 ลำา พบการกระทำาความผิด 34 ลำา เมื่อเทียบกับปี 2559 ซ่ึงมีจำานวน 15 ลำา เพิ่มข้ึนเป็น 1.27 เท่า ในส่วน 
ของการดำาเนินคดี ในปี 2560 มีจำานวน 3 คดี เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำานวน 2 คดี เพิ่มข้ึนร้อยละ 50  
รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 17 การตรวจแรงงานในเรือประมง

ปี

เรือที่ผ่าน 

การตรวจ 

(ลำา) 

ลูกจ้าง (คน)  พบการ 

กระทำา 

ความผิด

ออก

คำาสั่ง

เปรียบ

เทียบ 

ปรับ

ดำา 

เนิน

คดี
ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่นๆ รวม

2559 891 3,446 4,293 153 3,444 20 11,356 17 15 - 2

2560 644 2,507 3,053 95 1,791 8 7,454 34 29 2 3

(4) สิทธิประโยชน์ที่แรงงานท้ังการทำางานในระบบ กลุ่มเส่ียง และในเรือประมง ได้รับ  
ในปี 2560 ดำาเนินการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง รวมเป็นเงิน 20,923,388 บาท เมื่อเทียบกับปี 2559 
ซึ่งเป็นเงิน 57,966,916 บาท ลดลงร้อยละ 64 ในส่วนของค่าปรับดำาเนินคดีอาญา ในปี 2560 รวมเป็นเงิน 
7,758,183.32 บาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งเป็นเงิน 11,041,678 บาท ลดลงร้อยละ 30 รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 18 สิทธิประโยชน์แรงงาน

ปี

จำานวนลูกจ้างที่ได้รับสิทธิประโยชน์ (คน)  สิทธิประโยชน์ 

ที่ลูกจ้างได้รับ  

(บาท) 

ค่าปรับดำาเนินคดี

อาญาเป็นเงิน  

(บาท) 
ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่นๆ รวม

2559 20,106 1,773 66 126 89 22,160 57,966,916 11,041,678

2560 22,080 1,319 43 355 65 23,862 20,923,388 7,758,183.32
หมายเหต ุ  ปี 2560 แจ้งความดำาเนินคดีอาญาแก่นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้จ่ายสิทธิประโยชน์  
            ตามกฎหมาย จำานวน 874 คน
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3.1.7.6 การตรวจเรือประมง สถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำา และผลการลงโทษ 
ตามมาตรการทางปกครอง

(1) ผลการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำา ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทำาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่ 
ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำา เพ่ือป้องปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์  
ในปี 2560 ดำาเนินการตรวจ รวม 358 แห่ง พบการกระทำาความผิด 142 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.7  
ของสถานประกอบการท่ีตรวจพบการกระทำาผิด ลดลงร้อยละ 0.1 จากปี 2559 ซึ่งมีการตรวจ 415 แห่ง  
พบการกระทำาผิด 165 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.8 ของสถานประกอบการที่ตรวจพบการกระทำาผิด ทั้งนี้  
ได้ใช้มาตรการทางปกครองสั่งปิดสถานประกอบกิจการชั่วคราว จำานวนทั้งสิ้น 9 แห่ง รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 19 การตรวจเรือประมง สถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำา 

และผลการลงโทษตามมาตรการทางปกครอง

ห้วงการตรวจ  

ปี 2560

สปก.ผ่าน

การตรวจ 

(แห่ง) 

ลูกจ้าง (คน)  พบการ 

กระทำา

ความผิด

มาตรการ  

ทางปกครอง  

(สั่งปิดกิจการ  

10-30 วัน) 

ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่นๆ รวม

ห้วงที่ 5  

(ก.พ.– มี.ค. 60) 
137 23,920 14,118 6 1,508 11 39,563 48 6

ห้วงที่ 6  
(23 ส.ค.– 

30 พ.ย. 60) 
221 18,655 14,062 85 1,756 22 34,580 94

3

รวม 358 42,575 28,180 91 32,64 33 74,143 142 9

(2) ผลการตรวจเรือประมง ศรชล.โดยทีมสหวิชาชีพในทะเลและหน่วยลาดตระเวน 
ได้ดำาเนินการตรวจเรือในและนอกน่านน้ำาไทยอย่างเข้มงวด พร้อมเฝ้าระวังปัญหาด้านแรงงาน อาทิ การใช้แรงงาน 
บงัคับ การคา้มนษุย ์การเอารดัเอาเปรยีบแรงงาน สภาพการทำางานทีไ่มเ่หมาะสม และการลว่งละเมดิสทิธมินษุยชน 
ดา้นอื่นๆ โดยในปี 2560 ตรวจเรือประมง จำานวน 3,927 ลำา พบการกระทำาความผดิ 110 ลำา คดิเปน็รอ้ยละ 2.8  
ของการตรวจทั้งหมด และดำาเนินการสั่งกักเรือไว้ทั้งหมด จนกว่าจะมีการพิจารณาคดีแล้วเสร็จ ตามมาตรา 105 
แห่งพระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558 และคำาสั่ง คสช.ที่ 22/2560 รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 20 ผลการตรวจเรือประมง

หน่วย
ตรวจเรือ 

(ลำา) 

จำานวนลูกเรือ (รวมไต๋เรือ)  พบการกระทำา 

ความผิด

มาตรการ 

ทางปกครอง  

(กักเรือ) 
ไทย เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา ลาว

รวม 3,927 15,265 0 24,481 13,639 318 110 110
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3.1.8 การติดตาม ตรวจสอบกระบวนการค้ามนุษย์ และการคัดแยกผู้เสียหาย

3.1.8.1 ผลการติดตาม สืบสวน จับกุมขบวนการค้ามนุษย์ 

กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
ความมั่นคงร่วมสำารวจและตรวจสอบจำานวนแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามในสถานที่ทำางานและที่พักอาศัย ในพื้นที่ 
กอ.รมน. จำานวน 25 จังหวัด รวม 2,625 ครั้ง และจัดชุดปฏิบัติการติดตาม สืบสวน จับกุม ขบวนการค้ามนุษย์ 
ขบวนการนายหน้า ผู้ค้า ผู้นำาพา ผู้ประกอบการ รวม 1,050 คร้ัง พบแรงงานต่างด้าว จำานวน 232,067 คน  
ในจำานวนนีเ้ปน็แรงงานต่างดา้วเขา้เมอืงโดยผดิกฎหมาย ไมม่เีอกสารผา่นแดน จำานวน 162,269 คน ซึง่เปน็ความผดิ 
สถานเบา เจ้าหน้าที่รัฐจึงได้ให้ข้อแนะนำาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการเข้ามาทำางานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ตลอดจนส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งหมดแล้ว 

3.1.8.2 การสัมภาษณ์ เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย 

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ดำาเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย 
ในสถานที่กัก/ห้องกัก เพื่อคัดแยกเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยในปี 2560 มีผลการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหาย 
คนต่างด้าว 3 สัญชาติ รวมทั้งสิ้น 10,906 คน ไม่พบผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์

3.1.9 ช่องทางการร้องเรียน

3.1.9.1 สายด่วน 1546 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้บริการผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1546 เพื่อเพิ่ม 
ชอ่งทางในการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสาร ปรกึษา และรับเร่ืองร้องทุกข์เกีย่วกบัการคุม้ครองแรงงานแกน่ายจ้าง/ลูกจา้ง  
โดยมีล่ามภาษาเมียนมา กัมพูชา และอังกฤษ ให้บริการ ในปี 2560 มีผู้ใช้บริการ รวม 89,681 สาย เมื่อเทียบกับ 
ปี 2559 ซึ่งมีจำานวน 77,051 สาย เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.4 ส่วนใหญ่ขอรับคำาปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกจ้าง ค่าจ้าง  
การลงโทษ และวันหยุด วันลา เป็นต้น กรณีที่ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำาหนด ลูกจ้าง
สามารถติดต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศเพื่อยื่นคำาร้อง คร.7 ณ ปัจจุบันมีผู้มายื่น คร.7 จำานวน  
23,862 ราย ท้ังน้ี การดำาเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน ในปี 2560 เก่ียวกับการตรวจแรงงาน คำาร้องเรียน คำาร้องทุกข์ 
ได้ดำาเนินคดีต่อพนักงานสอบสวน จำานวน 874 คดี

3.1.9.2 สายด่วน 1694 

กรมการจัดหางาน ให้บริการผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1694 เพื่อเพิ่มช่องทางในการ 
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำา รวมท้ังรับเร่ืองราวร้องทุกข์ท้ังแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว  
โดยมลีา่มใหบ้รกิารเปน็ภาษาเมยีนมา กมัพชูา และองักฤษ ในป ี2560 มผูีใ้ชบ้ริการ รวม 131,924 สาย เมือ่เทยีบ 
กับปี 2559 ซึ่งมีจำานวน 85,531 สาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.24 ส่วนใหญ่สอบถามเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำางาน 
การเปลี่ยนนายจ้าง การเพ่ิมท้องที่การทำางาน ในจำานวนนี้ได้รับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวทำางานผิดกฎหมาย 117 สาย นอกจากนี้ ได้เพิ่มช่องทางการร้องทุกข์ของแรงงานต่างด้าวผ่านเว็บไซต์ 
www.doe.go.th/helpme 6 ภาษา (ภาษาไทย อังกฤษ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) โดยมีนายจ้าง 
และแรงงานเข้ามาร้องทุกข์ จำานวน 204 ราย ให้การช่วยเหลือแล้ว 167 ราย อยู่ระหว่างช่วยเหลือ 37 ราย 
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3.1.9.3 สายด่วน 1300 

สายด่วน 1300 ของกระทรวง พม. มีจำานวนสายเข้าทั้งหมด 96,150 สาย เป็นการ
แจ้งเหตุเกี่ยวกับกรณีค้ามนุษย์จำานวน 172 สาย มีผู้เสียหายที่เป็นเด็กและเยาวชน 109 ราย เป็นผู้ใหญ่ 63 ราย 
แบ่งเป็น ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 139 ราย กรณีบังคับใช้แรงงาน 24 ราย ขอทาน 9 ราย ในจำานวนนี้  
นำาไปสู่การดำาเนินคดีค้ามนุษย์ จำานวนท้ังสิ้น 73 คดี นอกจากนี้ ในปี 2560 ได้เพิ่มจำานวนล่ามภาษาอาสาสมัคร  
จำานวน 68 คน จำานวน 20 ภาษา  เพิ่ม ข้ึนจากในปี 2559  ร้อยละ 58.13  ซึ่ งศูนย์ช่วยเหลือสังคม 
มีการจัดการอบรมล่าม 2 ครั้งต่อปี และมีการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมชาวไทยในต่างประเทศ  
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ +66 99 130 1300 

3.1.9.4 สายด่วน 1567 ศูนย์ดำารงธรรม 

กระทรวงมหาดไทยจัดต้ังศูนย์ดำารงธรรมทั่วประเทศทั้งในระดับจังหวัด และระดับ
อำาเภอ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านสายด่วน 1567  
ศูนย์ดำารงธรรม โดยในปี 2560 มีผู้แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ จำานวน 82 เรื่อง นำาไปสู่การดำาเนินคดี 6 คดี

3.1.10 การควบคุมดูแลระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำางานต่างประเทศ

ในอดีตการเดินทางไปทำางานต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง เป็นเหตุให้แรงงานไทยบางส่วนจำาเป็น 
ต้องกู้ยืมเงินจาก สาย/นายหน้า ท่ีเก็บค่าบริการสูงกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้แรงงานไทยบางส่วนตกเป็นหนี้  
บางรายไม่สามารถตัดตนเองออกจากวงจรหนี้ได้ตกเป็นแรงงานขัดหนี้ หรือเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในที่สุด 
กระทรวงแรงงานตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีมาตรการดังนี้

3.1.10.1 การส่งเสริมการไปทำางานต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง 

ในปี 2560 มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำางานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง จำานวน 
20,068 คน สามารถประหยัดเงินได้ จำานวน 3,729,373,788 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 21 การส่งเสริมการไปทำางานต่างประเทศ

ที่
ประเทศที่ส่งไป

ทำางาน
จำานวน

ค่าใช้จ่าย 

จัดส่งโดยรัฐ/คน 

(บาท) 

ค่าใช้จ่ายจัดส่ง

โดยเอกชน/คน 

(บาท) 

ประหยัด

เงินได้  

คนละ/ (บาท) 

ลดค่าใช้จ่ายรวม 

(บาท) 

1 อิสราเอล 8,565 79,328 300,000 220,672 1,890,055,680

2 สาธารณรัฐเกาหลี 10,643 20,244 180,000 159,756 1,700,283,108

3 ญี่ปุ่น 307 15,000 300,000 285,000 87,495,000

4 ไต้หวัน 478 15,000 120,000 105,000 50,190,000

5 มาเลเซีย 75 7,000  25,000 18,000 1,350,000

รวม 20,068 3,729,373,788
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3.1.10.2 ศูนย์ประสานบริการการไปทำางานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค 

กระทรวงแรงงาน จัดต้ังศูนย์ประสานบริการการไปทำางานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค  
(TOEA) จำานวน 10 ศูนย์  เพื่อเป็นศูนย์รวมของการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและบูรณาการ ณ จุดเดียวกัน  
อาทิ ธนาคาร เจ้าหน้าท่ีด้านการสุขภาพ บริษัทจัดหางาน เป็นการตัดสายนายหน้าและลดค่าใช้จ่ายของคนหางาน 
โดยในปี 2560 มีคนหางานมาใช้บริการ จำานวน 42,981 คน และได้เดินทางไปทำางานต่างประเทศแล้ว จำานวน 
21,975 คน คิดเป็นร้อยละ 51.12 ของผู้มาใช้บริการ

3.1.10.3 การกระจายการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทาง 

การกระจายการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปสู่สำานักงานจัดหางานจังหวัด
ใน 14 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ หนองคาย สกลนคร นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี 
สุราษฎร์ธานี สงขลา สุโขทัย ลำาปาง เชียงราย และนครสวรรค์  เป็นการอำานวยความสะดวกให้คนหางาน
สามารถรับการอบรมในจังหวัดของตนหรือจังหวัดใกล้เคียง (แต่เดิมจัดฝึกอบรมฯ ณ กรมการจัดหางาน เท่านั้น)  
ในปี 2560 มีคนหางานได้รับการอบรมที่สำานักงานจัดหางานจังหวัดต่างๆ จำานวน 3,674 คน

3.1.10.4 ด่านตรวจคนหางาน 

กระทรวงแรงงานมีด่านตรวจคนหางานทั้งสิ้น 25 แห่ง มีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารของคนหางานและลูกจ้างท่ีประสงค์จะเดินทางไปทำางานหรือฝึกงานในต่างประเทศ และระงับ
การเดินทางไปทำางานต่างประเทศ ในปี 2560 ดำาเนินการตรวจสอบผู้ประพฤติจะลักลอบไปทำางานต่างประเทศ 
จำานวน 64,602 คน ระงับการเดินทาง 729 คน คิดเป็นร้อยละ 1.15 ของผู้ตรวจสอบ โดย 5 ประเทศสูงสุด 
ที่มีการระงับการเดินทาง ได้แก่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย บาร์เรน อิหร่าน และรัสเซีย

3.1.10.5 การดำาเนินคดีบริษัทจัดหางานและสาย/นายหน้าเถื่อน 

เพ่ือป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำาผิดของผู้รับอนุญาตจัดหางานและผู้ลักลอบจัดหางาน 
ของสายนายหน้าเถื่อน ซึ่งอาจนำาไปสู่ปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจริงและเข้าข่ายแรงงานขัดหนี้ จึงได้ดำาเนินการ 
ตรวจบรษัิทจดัหางาน จำานวน 302 แหง่ พบการกระทำาความผดิ จำานวน 9 แหง่ เทา่กบัป ี2559 โดยไดด้ำาเนนิการ 
หักหลักประกันและลงโทษทางทะเบียน รวมเป็นเงิน 172,223.98 บาท เพื่อคืนให้คนหางานจำานวน 11 คนแล้ว 
นอกจากนี้ ได้ดำาเนินคดีกับสาย/นายหน้าเถ่ือน จำานวน 287 ราย เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำานวน 108 ราย 
เพิ่มขึ้น 2.65 เท่า

3.1.11 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

3.1.11.1 การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเข้าถึงสิทธิแรงงาน

กระทรวงแรงงานได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หลักประกันว่า ทั้งแรงงานไทย
และต่างด้าว รวมท้ังนายจ้าง มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพ่ือสนับสนุนให้การคุ้มครอง
แรงงาน สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมท่ัวถึง โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
ส่ือออนไลน์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สปอตโฆษณา แผ่นพับ และเอกสารอ่ืนๆ ในปี 2560 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
ประมาณ 12,371,025 คน เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีประมาณ 130,400 คน เพิ่มขึ้นมากถึง 94 เท่า 
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3.1.11.2 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ป้องกันการหลอกลวงไปทำางานต่างประเทศ 

กรมการจัดหางานดำาเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการหลอกลวง และ
ลักลอบไปทำางานต่างประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ ในปี 2560 มีผู้รับทราบข้อมูลและป้องกันการถูกหลอกลวงได้ 
จำานวน 1,104,574 คน 

3.1.11.3 การฝึกอบรมเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
เพ่ือป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในปี 2560 รวม 7,965 คน เมื่อเทียบกับปี 2559 ซ่ึงมีจำานวน 7,702 คน 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.41 โดยมีกิจกรรมที่สำาคัญ ดังนี้

(1) การจัดอบรมแรงงานต่างด้าวให้รับรู้สิทธิ หน้าที่ กฎ ระเบียบ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม จำานวน 5,247 คน 

(2) อบรมนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว ให้มีความเข้าใจในหน้าที่ของนายจ้าง สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของแรงงานต่างด้าว ข้อปฏิบัติต่อแรงงาน
ต่างด้าว จำานวน 641 คน

(3) อบรมหลักสูตรการปฏิบัติด้านการข่าวและการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบ  
ปราบปราม จับกุม ดำาเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำางาน และนายจ้าง/สถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย  
จำานวน 90 คน และอบรมซักซ้อมแนวปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือรองรับในการบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชกำาหนดการบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 จำานวน 100 คน

(4) อบรมกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวม 60 คน 

(5)  อ่ืนๆ ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์ จำานวน 1,827 คน 

3.2 การป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก

3.2.1 การตรวจสถานบริการ และการดำาเนินมาตรการทางปกครอง

กรมการปกครอง บูรณาการทำางานร่วมกับตำารวจท่องเที่ยว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ เพื่อสืบสวนจับกุม และตรวจ
สถานบริการกลุ่มเสี่ยง โดยในปี 2560 ได้เข้าจับกุมสถานบริการ รวมทั้งสิ้น 11,268 แห่ง พบการกระทำาความผิด
และสั่งปิดกิจการ 5 ปี รวมทั้งสิ้น 268 แห่ง และมีผลการสืบสวนสอบสวนนำาไปสู่การดำาเนินคดีค้ามนุษย์ จำานวน 
8 คดี 

3.2.2 การแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม. ) ดำาเนินการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ 
ในสตรีและเด็ก (ในรูปแบบการค้าประเวณี) ดังนี้
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3.2.2.1 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในระดับพื้นที่

กระทรวง พม. ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษยจั์งหวดั (พมจ.) พฒันาระบบการทำางานของกลไกดา้นการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาการคา้ประเวณรีะดบัชาติ 
และระดับจังหวัด เพื่อขับเคล่ือนกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีระดับจังหวัด รวมจำานวน 
264 คน และจัดทำาคู่มือหลักสูตรและฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณีให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแกนนำาเป็นวิทยากรหลัก (ครู ก) ถ่ายทอดให้กับวิทยากร ครู ในพื้นที่ รวม 116 คน 

3.2.2.2 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ป้องกันการค้าประเวณี

(1) จัดทำาเว็บไซต์ WWW.yingthai.net และ Application หญิงไทย เพ่ือให้ข้อมูล 
แก่หญงิไทย ทีต่อ้งการไปใชช้วีติในตา่งประเทศ รวมทัง้การจัดอบรมใหค้วามรู้กอ่นการเดินทางไปต่างประเทศ รวมทัง้ 
สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ และจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำานวน  
23 องค์กร 9 ประเทศ ได้แก่ จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ สเปน และ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ มีองค์กรได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแล้ว จำานวน 6 องค์กร 
ใน 3 ประเทศ ได้แก่ เยอรมัน ญี่ปุ่น และสวิสเซอร์แลนด์

(2) ผลิตส่ือ/สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี กระทรวง พม. ผลิตสื่อในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และวิดีทัศน์ พร้อมส่งมอบให้ พมจ. 
76 จังหวัด และศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง นำาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมาย

กระทรวง พม. และกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ NGO ประเทศอังกฤษ ชื่อ มูลนิธิ 
เอ-ทเวนตี้วัน (A21) จัดทำาโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์ และแจ้งช่องทาง 
การขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวง พม. โทร. 1300

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในช่องทางใหม่ โดยรัฐบาลได้จัดทำา  
Inflight VDO เพื่อนำาเสนอบนเครื่องบินของสายการบินของไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพ่ือรณรงค์ให้ 
นักท่องเที่ยวตระหนักว่า รัฐบาลไทยเอาจริงเรื่องการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และเชิญชวนให้นักท่องเท่ียวท่องเที่ยว
เมืองไทย โดยไม่สนับสนุนให้เกิดการค้ามนุษย์ และ ลดอุปสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับ 
การท่องเท่ียว โดยได้เผยแพร่ VDO ภายในสถานีและบนรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน ต้ังแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560  
สำาหรับบนเครื่องบินจะเริ่มเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

(3) รณรงค์เพ่ือป้องกันการแสวงผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี กรม
การท่องเที่ยว (ทท.) จัดทำาหลักสูตรสำาหรับฝึกอบรม 3 รูปแบบ เพ่ือให้หน่วยงานภายในกรมการท่องเที่ยวและ 
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ และได้จัดอบรมผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก บริษัทนำาเที่ยว/
มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการขนส่ง/รถโดยสารสาธารณะ หน่วยราชการ/องค์กรปกครองท้องถิ่น/ผู้นำาชุมชน มูลนิธิ/
องค์กรอิสระ จำานวน 800 คน 

(4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากการบริการทางเพศ (Sex Tourism)  
ทท.ดำาเนินการจัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีปลอดจากการบริการทางเพศเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ไปยังผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำานวนทั้งสิ้น 315,400 แผ่น/ชิ้น
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3.2.2.3 การจัดอบรม/สัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี

กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดอบรม/สัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหา 
การคา้มนษุย ์โดยเขา้ถงึกลุม่เปา้หมายรวม 15,761 คน เมือ่เทยีบกบัปี 2559 ซ่ึงมจีำานวน 772 คน เพิม่ขึน้มากกวา่  
20 เท่า โดยมีโครงการและกิจกรรมที่สำาคัญ อาทิ จัดอบรมโครงการต้นกล้าครอบครัว จำานวน 3,237 คน  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี จำานวน 275 คน  
การประชมุสมัมนา “การรวมพลงัเครอืขา่ยเพือ่การเฝ้าระวงัการคา้บริการทางเพศ” จำานวน 246 คน จัดคา่ยเยาวชน 
สร้างเสริมพลังสรรสร้างจรรโลงความดีสู่สังคมไทย จำานวน 200 คน ฝึกอาชีพให้กับสตรีและครอบครัว กลุ่มเสี่ยง
ต่อการค้าประเวณี โดยฝึกทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน จำานวน 4,800 คน และฝึกอาชีพในชุมชน 
7,000 คน และอยู่ระหว่างฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

3.3 การจัดระเบียบขอทาน

3.3.1 การขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาคนขอทานอย่างเป็นระบบ

กระทรวง พม. มุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนขอทานอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการแสวง 
ประโยชน์ในกระบวนการค้ามนุษย์ โดยดำาเนินการจัดระเบียบขอทาน ระหว่างวันท่ี 1 มกราคม–31 ธันวาคม 2560  
พบผู้กระทำาการขอทานทั้งสิ้น 1,204 ราย เป็นเพศชาย 674 ราย เพศหญิง 530 ราย เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
จำาแนกรายละเอียด ดังนี้

ขอทานไทย จำานวน 757 ราย ประสานและส่งกลับครอบครัว จำานวน 545 ราย ส่งเข้ารับ 
การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำานวน 203 ราย 

ขอทานต่างด้าว จำานวน 447 ราย ซึ่งเป็นคู่แม่ลูก จำานวน 128 ราย ดำาเนินการส่ง  
สถานคุม้ครองและพฒันาคณุภาพชวีติเพือ่ตรวจ DNA พิสจูนค์วามสมัพนัธท์างเครอืญาต ิในกรณผีูแ้สวงหาประโยชน ์
จากผู้ทำาการขอทานและอาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และจำานวน 319 ราย ส่งตำารวจตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือ 
ผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง

3.3.2 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาคนขอทาน 

กระทรวง พม. ดำาเนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” และฟ้ืนฟู 
ศักยภาพ ปรับทัศนคติคนขอทาน โดยใช้กลไกประชารัฐและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านส่ือสาธารณะอย่าง 
ต่อเนื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับอาสาสมัครในภูมิภาคอาเซียนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ในพืน้ทีต่น้ทาง อบรมเครอืขา่ยอาสาสมคัรพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย ์(อพม. ) ท้องถ่ิน ในการเปน็อาสา 
แจ้งเบาะแสและเฝา้ระวงัในพืน้ท่ี อบรมปรบัทศันคตใิหแ้กเ่ยาวชนกลุม่เสีย่งในพืน้ทีต่น้ทาง ประชมุวางแผนบรูณาการ 
เครือข่ายประชารัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานในพื้นที่ต้นทาง และฝึกอาชีพระยะสั้นและสนับสนุน 
เงินทุนประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยง
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3.4 ความร่วมมือกับภาค NGOs 

กระทรวงแรงงานได้ขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
ภาคเอกชน และ NGOs ในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

3.4.1 จัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ใน 10 จังหวัด 

เพ่ือช่วยเหลือแรงงานท่ีเข้ามาทำางานในประเทศไทย ร่วมกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 
และ NGOs ต่างๆ อาทิ องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for  
Migration :  IOM) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Resources Development Fund :  
HRDF) มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network Foundation : LPN)  
มูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) เครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers Rights :  
MWRN) คณะกรรมการสมานฉันท์คุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในประเทศไทย (AAC-SCPM) มูลนิธิ 
เพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation for the Health and Knowledge  
of Ethnics Labour: MAP) สหพันธ์คนงานข้ามชาติ (Migrant Workers Federation: MWF) มูลนิธิศุภนิมิต 
แห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) มูลนิธิมาริสท์เอเชีย (Marist Asia Foundation)  
และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris) รายละเอียดผลการดำาเนินงานตามข้อ 3.1.4.2

3.4.2 จัดตั้งศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ร่วมกับ Stella Maris ภายใต้โครงการ  

Ship to Shore Rights Project) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคประมง ในเร่ืองการเข้าถึงการให้บริการและการช่วยเหลือ 
แก่แรงงาน และผู้เสียหายที่ถูกละเมิดด้านแรงงาน รายละเอียดผลการดำาเนินงานตามข้อ 3.1.4.3

3.4.3 การจัดตั้งศูนย์ลูกเรือประมงจังหวัดสมุทรสาคร 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour  
Rights Promotion Network Foundation: LPN) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานการดูแลแรงงานในภาคประมง 
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมาย อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของแรงงานภาคประมงให้ได้รับการปฏิบัติท่ีดีจากผู้ประกอบกิจการประมง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางสังคมกับลูกเรือประมงในวงกว้าง

3.4.4 การจัดตั้งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ 

ร่วมกับภาคประชาสังคม องค์กรลูกจ้าง และ NGOs อาทิ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network Foundation: LPN) กลุ่มพันธมิตรคณะกรรมการช่วยเหลือ 
แรงงานเมียนมา  (Aid Alliance Committee  for Myanmar Workers: AAC) สมาคมชาวเมียนมา 
ในประเทศไทย (Myanmar Association in Thailand: MAT) เพื่อเป็นช่องทางในการสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง 
และแจง้เบาะแสเมือ่พบเหน็การใชแ้รงงานทีไ่มถ่กูตอ้ง ไมเ่ปน็ธรรม การใชแ้รงงานเดก็ทีผ่ดิกฎหมายและการคา้มนษุย ์
ด้านแรงงาน ปัจจุบันมีจำานวนสมาชิก ทั้งสิ้น 1,030 คน
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ค. การดำาเนินงานในระยะต่อไป 

ตัวอย่างสิ่งที่รัฐบาลกำาลังดำาเนินการและจะดำาเนินการให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนมีนาคม 2561 คือ 

1. ปฎิรูปกระบวนการทำางานเรื่องการดำาเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำาผิดฐานค้ามนุษย์ และ/หรือ ทุจริต
คอร์รัปชั่น จนทำาให้เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. แก้ไขกฎหมายเพื่อนำาเงินที่ ป.ป.ง. ยึดทรัพย์ได้ กลับมาให้ความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อม 
แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

3. ทำางานร่วมกับบริษัทกฎหมายภาคเอกชน เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  
ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

4. จัดตั้งทีมงาน TATIP เพื่อสร้างทีมพิเศษจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำานักงานตำารวจแห่งชาติ  
ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ รวมถึงสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการทำางาน
เรื่องค้ามนุษย์ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในการทำางานให้เป็นกรณีพิเศษ 

5.  ร่วมกับภาคเอกชนในการจัดการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการเดินทาง  
เช่น โรงแรม แท็กซ่ี รวมถึงบุคลากรของรัฐ เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการป้องกันการค้ามนุษย์ การแจ้งเบาะแส และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจาก 
การค้ามนุษย์ 



ง. ภาคผนวก : รายชื่อองค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงาน NGOs  

สนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

1.   กลุ่มพันธมิตรคณะกรรมการช่วยเหลือแรงงานเมียนมา 
2.   คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
3.   คณะกรรมการสมานฉันท์คุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในประเทศไทย
4.    เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ
5.    โครงการเดอะฟรีดอม
6.    โครงการฮัก 
7.   มูลนิธิ โซเอ อินเตอร์เนชันแนล 
8.    มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 
9.    มูลนิธิไนท์ไลท์ 
10. มูลนิธิพิทักษ์สตรี
11. มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก
12. มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา 
13. มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ 
14. มูลนิธิฟอร์ฟรีดอมยูเอสเอ
15. มูลนิธิฟอร์ฟรีดอมอินเตอร์เนชั่นแนล 
16. มูลนิธิมาริสท์เอเชีย 
17. มูลนิธิรักเพื่อนบ้าน 
18. มูลนิธิรักษ์ไทย 
19. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
20. มูลนิธิเอเชียเซ็นเตอร์ 
21. มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน 
22. ศูนย์สนับสนุนการตั้งถิ่นฐานใหม่
23. ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล 
24. สมาคมชาวเมียนมาในประเทศไทย
25. สหพันธ์คนงานข้ามชาติ 
26. สำานักงานกฎหมายเอสอาร์
27. สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
28. องค์กรช่วยเหลือเด็ก 
29. องค์กรเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 
30. องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน 
31. องค์การช่วยเหลือเด็ก
32. องค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ เอนเวเดอร์
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รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำาปี 2560






