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ก. บทสรุปผู้บริหาร
ปี 2561 รัฐบาลไทยได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
1. หน่วยต่ างๆ ยังคงบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์และกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องอย่า งจริ งจัง ทาให้
จานวนสถิติค้ามนุษย์ในช่วงปี 2560 - 2561เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 - 2559 มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้
ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายและมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการทาลายเครือข่ายของกลุ่มบุคคลและผู้มี
อิทธิพล สามารถจับกุม ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเหลือผู้เสียหาย
ให้พ้นจากการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้เพิ่มมากขึ้น
2. กระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล มีความรวดเร็ว
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยในชั้นพนักงานสอบสวนจากเดิมในปี 2559 ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การสอบสวน 72 วัน ในปี 2560 เหลือ 69 วัน และในปี 2561 เหลือ 68 วัน ในชั้นพนักงานอัยการในปี 2559
ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการพิจารณา 37.59 วัน ในปี 2560 เหลือ 28.81 วัน และในปี 2561 เหลือ 21.63 วัน
สาหรับในชั้นศาล ในปี พ.ศ. 2561 คดีที่ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 305 คดี นั้น เป็นคดีที่
ใช้ระยะเวลาในการพิพากษาแล้วเสร็จภายในไม่เกิน 3 เดือน มีจานวน 86 คดี (ร้อยละ 28.20) ใช้ระยะเวลา
เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน มีจานวน 80 คดี (ร้อยละ 26.23) คดีที่ใช้ระยะเวลาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1
ปี จานวน 128 คดี (ร้อยละ 41.97) และคดีที่ใช้ระยะเวลาเกิน 1 ปี มีจานวน 11 คดี (ร้อยละ 3.61) แสดงให้
เห็นว่า คดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลใช้ระยะเวลาพิจารณาพิพากษาให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 1 ปี คิด
เป็นร้อยละ 96.39
3. จานวนคดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล ในปี 2561 มีคาพิพากษายกฟ้องจาเลย
น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยในปี 2558 ร้อยละ 11.88 ในปี 2559 ร้อยละ 9.81 ในปี 2560 ร้อยละ 13.81
และในปี 2561 ร้อยละ 7.87
4. จ านวนจาเลยที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษในสถานหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี โดยในปี 2558
ศาลพิพากษาลงโทษจาคุกเกินกว่า10 ปี ร้อยละ 32.79 ในปี 2559 ร้อยละ 21.61 ในปี 2560 ร้อ ยละ 34.75
และในปี 2561 ร้อยละ 52.54
5. จากการที่รัฐบาลเอาจริงเอาจัง และใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้น รุนแรงต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เ ข้ า ไปมี ส่ ว นเกี่ย วข้ อ งกับ การค้ า มนุ ษ ย์ ทาให้ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เกรงกลั ว ไม่ ก ล้า ที่ จ ะเข้า ไปเกี่ ยวข้ อ งกั บ
การค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ทาให้สถิติเจ้าหน้าที่รัฐถูกดาเนินคดีอาญา วินัย และถูกยึด/อายัดทรัพย์สินลดลง
โดยตั้งแต่ปี 2556 - 2559 มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกดาเนินคดีอาญาและดาเนินการทางวินัย จานวน 44 คน ในปี 2560
มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกดาเนินคดีอาญาและดาเนินการทางวินัย จานวน 11 คน และในปี 2561 มีเจ้าหน้าที่รัฐถูก
ดาเนินคดีอาญาและดาเนินการทางวินัย ลดลงเหลือเพียง 2 คนเท่า นั้น ในส่วนของการยึด/อายัดทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่รัฐในปี 2561 ไม่มีการยึด/อายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด
ในทางตรงกันข้าม จากการที่รัฐบาลใช้มาตรการเชิงรุก ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อสืบสวน
จับกุม ผู้กระทาผิดที่มีลั กษณะเป็นผู้มีอิทธิพล องค์กรและเครือข่าย รวมถึงการค้ามนุษย์ข้ามชาติ จะเห็นได้ว่า
ในปี 2561 มีคาสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินสูงที่สุดเป็นจานวนเงิน 509,889,703.04 บาท มากกว่าในปี 2558 - 2560
ที่ผ่านมา

6. มี ก ารเพิ่ ม ศัก ยภาพให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นการบั งคั บ ใช้ กฎหมายที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์
ด้วยการวิเคราะห์ ถอดบทเรียนการดาเนินคดีค้ามนุษย์จากแผนประทุษกรรมผู้กระทาผิดมาจัดประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยจัดทา
คู่มือสาหรับใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการในคดีค้ามนุษย์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการสืบสวน ปราบปราม จับกุม ดาเนินคดี และการพิพากษาลงโทษผู้กระทาผิ ดฐานค้ามนุษย์
ทั้งด้านแรงงานและเพศ ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแรงงาน ในด้านการคัดกรอง คัดแยกผู้เสียหาย
การสืบสวนขยายผล การนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการสอบสวนดาเนินคดีค้ามนุษย์
อย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้ง
โยกย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่การงานก็ตาม
7. มีการประสานและสนับสนุนการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร
พัฒนาเอกชน NGOs อย่างเข้มแข็งเป็นระบบ ด้วยการก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กที่ถูกล่วงละเมิด (ศูนย์ CAC)
แห่งที่ 4 และแห่งที่ 5 เพิ่มเติม ในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดกาญจนบุรี จากเดิมที่มีอยู่ 3 แห่ง ในจังหวัด
เชียงใหม่ ชลบุรี และภูเก็ต และได้ออกแบบศูนย์สัมภาษณ์ เพื่อคัดแยกผู้เสียหายชาวต่างชาติในคดีค้ามนุษย์
ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยใช้รูปแบบห้องสัมภาษณ์/คัดแยกผู้เสียหาย ในลักษณะคล้ายคลึงกับศูนย์ CAC
สาหรับรองรับการสัมภาษณ์/คัดแยกผู้เสียหายที่มีจานวนครั้งละ 20 คน
8. จัดให้มีการคุ้มครองพยานและช่วยเหลือการเรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย รวมถึงให้
ความคุ้มครองความปลอดภัยและช่วยเหลือพยานในด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของพยาน
การพาไปพบนักจิตวิทยาเพื่ อให้พยานผ่อนคลายความวิตกกังวล การประสานให้พยานเข้ารับการตรวจรักษา
อาการเจ็บป่วยต่างๆ การรับยารักษาโรคประจาตัว และการฝากครรภ์/คลอดบุตร เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้มี
ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการนาพยานไปให้การต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการตามกาหนดนัด
และการเดิน ทางไปสื บ พยานล่ ว งหน้ าในชั้นศาลส่ งผลให้ ผู้ เสี ย หาย/พยานมีค วามไว้ว างใจ เชื่อใจ และให้
ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยปราศจากความกลัวว่าจะถูกดาเนินคดีอาญา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ตั้งแต่เริ่มการสืบสวน สอบสวน และการพิจ ารณาคดีของศาล โดยจะเห็นได้ว่า
คดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล มีผลคาพิพากษายกฟ้องจาเลยในคดีค้ามนุษย์น้อยลงเป็นอย่างมาก
9. ในปี 2561 หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ รั บ การประสานความร่ ว มมื อที่ ดี ร ะหว่า งกั น กั บประเทศ
เพื่อนบ้าน และภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศที่เ ผชิญปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกันเป็นอย่างดี โดยมีการจัด
ประชุมระดับทวิภาคีระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม กับประเทศเพื่อนบ้านใน
อาเซียน เอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการสืบหา ติดตามจับกุม และสกัดกั้น
บุคคลที่มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นผู้กระทาผิดหรือเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์มิให้เดินทางเข้ามากระทาผิดใน
ราชอาณาจักร รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ในระดับต่างๆ ไปเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ ความชานาญ
ความเชี่ยวชาญพิเศษเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ดังมีตัวอย่างของผลสัมฤทธิ์จากการประสานความร่วมมือ เช่น
ในปี 2561ได้มีการติดตามพยานและผู้เสียหายเดินทางกลับมาในประเทศไทย เพื่อสืบพยานเพิ่มเติมต่อศาล
และสืบพยานด้วยวิธีการประชุมทางจอภาพ (Video Conference Courtroom) ทาให้มีความสะดวก และ
ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เสียหายและพยาน และทาให้การรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตง้ั ไว้

10. ในปี 2561 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 401 คน ประสงค์เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สถานคุ้มครองของรัฐ) เพิ่มขึ้นจากปี 2560
(ปี 2560 จานวน 360 ราย) เนื่องจากผู้เสียหายรับทราบสิทธิที่ตนเองจะได้รับจากคู่มือแจ้งสิทธิ 7 ภาษา
(ไทย อังกฤษ เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน) นอกจากนี้อีก 15 ราย เลือกเข้ารับการคุ้มครองใน
สถานคุ้มครองเอกชน ที่ได้รับอนุญาตและขึ้นทะเบียน จานวน 2 แห่ง ทั้งนี้ ผู้เสียหายฯ ที่อยู่ในสถานคุ้มครอง
ของรัฐส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ถูกแสวงประโยชน์รู ปแบบการอื่นใดคล้ายการขูดรีด 112 คน
รองลงมาเป็นกลุ่มเด็กหญิงอายุ 15 – 17 ปี ถูกแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี 92 คน และกลุ่มผู้ชายอายุ
18 ปีขึ้นไป ถูกแสวงประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 47 คน โดยร้อยละ 70 ของผู้เสียหายที่
รับเข้าคุ้มครองในสถานคุ้มครอง ปี 2561 ใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน
11. ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคน ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง และเยียวยา ภายใต้หลักการ
ที่คานึงถึงผลกระทบจากการถูกกระทาจนเป็นบาดแผลทางจิตใจ (Trauma Informed Care) โดย
 การเขีย นรายงานผลกระทบจากบาดแผลทางจิต ใจ หรือ Victim Statement Impact
ของผู้ เ สี ย หายฯ เพื่ อ น าไปประกอบการพิ จ ารณาของศาลในการเรี ย กค่ าสิ น ไหมทดแทนจากผู้ กระทาผิ ด
ทาให้ผู้เสียหายฯ ไม่ต้องพูดในเรื่องที่เป็นบาดแผลทางจิตใจของตัวเองซ้าหลายครั้ง
 ผู้ เสี ยหายจากการค้ ามนุ ษย์ 60 คน ในสถานคุ้ มครองของรั ฐ ได้ ออกไปท ากิ จกรรมร่ วมกั นใน
รูปแบบ “ค่ายสานสัมพัน ธ์ ” เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น โดยไม่แบ่งแยกเพศ ภาษา และ
วัฒนธรรม สามารถเรียนรู้ร่วมกัน ให้เกียรติ ให้กาลังใจ พร้อมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในภูมิลาเนาของตนเอง
 นอกจากผู้ เ สี ย หายฯ จะได้ รั บ การเยี ย วยาจากเงิ น กองทุ น เพื่ อ การป้ อ งกั น และปราบปราม
การค้ามนุษย์ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่า 6.15 ล้านบาทแล้ว ในปี 2561 หลังจากมีคู่มือหลักเกณฑ์และแนวทาง
การเรียกค่าสินไหมทดแทน ทาให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียกค่าสินไหมทดแทนมาเยียวยาผู้เสี ยหายได้กว่า
77.56 ล้านบาท ผู้เสียหาย 116 ราย โดยความเสียหายด้านร่างกายจิตใจ เป็นเงินสูงสุดกว่า 25 ล้านบาท
12. ผู้เสียหายฯ ซึ่งประสงค์ไปทางานภายนอก และประเมินความพร้อมแล้ว 65 คน ออกไปทางาน
ทั้งในรูปแบบไป - กลับ และพักอยู่กับนายจ้าง ส่วนอีก 316 คน ที่ไม่ประสงค์ออกไป หรือมีเหตุผลความปลอดภัย
ปัญหาสุขภาพ มีรายได้จากการรับงานเข้ามาทา การจ้างงานในสถานคุ้มครอง และได้รับค่าตอบแทนการทางาน
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกองทุนฯ รวมรายได้ทั้งหมดกว่า 2.69 ล้านบาท
13. ในปี 2561 ได้พัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน กว่า 711 คน ให้ได้รับ
ความรู้ ทักษะการทางาน เช่น การฝึกอบรม Victim Specialist การอบรมการช่วยเหลือคุ้มครองโดยคานึงถึง
หลักการ Trauma Informed Care การอบรมเพื่อเพิ่มจานวนผู้ปฏิบัติงานล่ามแปลภาษาในภูมิภาค การอบรม
เจ้าหน้าที่กรมการกงสุล เป็นต้น เกิดแนวทางการทางานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
การบู รณาการระหว่างองค์กรทั้งภายในและระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็ง โดยคานึ งถึงประโยชน์สู งสุ ดของ
ผู้เสียหายเป็นสาคัญ
14. การปรับปรุงสิทธิแรงงานต่างด้าว สถานะทางกฎหมาย และนโยบายแรงงานต่างด้าว เพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์
 มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานตามระบบ MOU รวมทั้งสิ้น 438,220 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 39
จากปี 2560
 นาแรงงานต่างด้าวที่เคยผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและสามารถทางานได้ชั่วคราวเข้าสู่
การพิสูจน์สัญชาติและได้รับอนุญาตทางานจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 1,187,803 คน

 จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ม่านตา (Iris Scan) ของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและ
แปรรู ป สั ตว์น้ า รวมทั้งสิ้ น 171,128 คน พร้อมนาฐานข้อมูลที่ได้ไปใช้ส นับสนุนการตรวจแรงงานประมง
ด้วยเครื่องสแกนม่านตา (Iris Scan) ณ ศูนย์ PIPO 30 แห่ง
15. การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและผู้ปฏิบัติงานในการคัดแยกและดาเนินคดี
ค้ามนุษย์ด้านบังคับใช้แรงงาน โดยเฉพาะในกรณีบังคับใช้แรงงานที่ไม่มีสภาพของการบังคับขู่เข็ญโดยใช้
กาลังหรือการกักขัง กระทรวงแรงงาน ได้พัฒนากระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับและการค้า
มนุ ษย์ ด้ า นแรงงาน โดยใช้ แบบคัด กรองแรงงานบั งคั บ เบื้ อ งต้ น กั บสถานประกอบการในระบบกลุ่ มเสี่ ย ง
เรือประมง สถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้า
 ตรวจแรงงาน 115,500 แห่ง
 แรงงานได้รับการตรวจและคุ้มครองให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายถึง 2,344,944 คน
 พบการกระทาความผิดในสถานประกอบการ 9,833 แห่ง ดาเนินคดีรวม 10,388 คดี โดยเป็น
คดีที่เข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับ จานวน 8 แห่ง ลูกจ้าง 25 รายโดยในจานวนนี้คัดแยกแล้วเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ 4 แห่ง ลูกจ้าง 6 ราย ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้ดาเนินการติดตามสิทธิประโยชน์ค่าจ้าง
ให้แล้วรวม 571,425 บาท
16. การฝึกอบรมทีมสหวิชาชีพและพนักงานตรวจแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจเรือประมง ซึ่งส่งผลต่อการระบุตัวผู้เสียหายและการสืบสวนอาชญากรรมรัฐบาลไทยมีความพยายาม
ในการเพิ่มจานวนพนักงานตรวจแรงงานอย่างต่อเนื่อง ในห้วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ปี 2559 ที่มีพนักงาน
ตรวจแรงงาน 1,245 คน ปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็น 1,506 คน และในปี 2561 เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 1,692 คน นอกจากนี้
ได้ดาเนินการฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงานและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ย วกับ การบังคับ ใช้กฎหมาย การสอบข้อเท็จจริง การรับและวินิจฉัยคาร้อง การออกคาสั่ ง
การดาเนินคดีอาญาผู้กระทาความผิดรวมทั้งสิ้น 3,736 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจานวน 1,083 คน
17. การควบคุมผู้จัดหาแรงงานต่างด้าว โดยห้ามไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดหางาน
จากแรงงาน และดาเนินคดีกับผู้จัดหาแรงงานในกรณีพบข้อบ่งชี้ของการค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงานได้แก้ไข
เพิ่มเติมพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 โดยห้ามไม่ให้
นายจ้างเรียกเก็บเงินหรือทรัพย์สินเกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวมาทางาน เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของคนต่างด้าว นอกจากนี้ได้กาหนดมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มข้นในบริษัทผู้รับอนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามา
ทางานกับนายจ้าง 66 แห่ง พบการกระทาความผิด 4 แห่ง ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ จานวน
7,702 แห่ง พบการกระทาความผิดข้อหาจ้างคนต่างด้าวทางานที่ไม่มีใบอนุญาตทางาน 616 แห่ง และตรวจสอบ
แรงงานต่างด้าว จานวน 128,540 คน พบคนต่างด้าวทางานไม่มีใบอนุญาตทางาน 3,996 คน นอกจากนี้
ได้ดาเนินการจับกุมและดาเนินคดีสายนายหน้าเถื่อนได้ถึง 422 ราย
18. การบังคับให้มีการจ่ายค่าจ้างตรงเวลา และให้สิทธิลูกจ้างในการเก็บรักษาเอกสารส่วนตัว
หรือเอกสารทางการเงินของตน รัฐบาลไทยได้แก้ไขกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยกาหนดให้การจ่ายค่าจ้าง ต้องจ่ายตามอัตราค่าจ้างขั้นต่า
เป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร และนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอน เพื่อให้มีหลักฐานยืนยันว่าลูกจ้าง
ได้รับเงินจริง และเป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน นอกจากนี้ได้ออกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วย
การตรวจแรงงาน และการดาเนินคดีอาญาผู้กระทาความผิดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานใน
งานประมงทะเล พ .ศ. 2561 เพื่ อ ให้ พ นั ก งานตรวจแรงงานสามารถด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากพบความผิดฐานไม่จ่ายค่าจ้างตรงเวลาและยึดเอกสารสาคัญของลูกจ้าง

19. การแจ้งสิทธิแก่แรงงานต่างด้าวและกลุ่มเปราะบางอื่นๆ ให้ทราบสิทธิของตนเองภายใต้
ระเบียบแรงงานต่ า งด้ า วฉบับใหม่และการคุ้มครองทางกฎหมายจากการค้า มนุษย์ รัฐ บาลไทยเล็งเห็ น
ความสาคัญของการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียม
โดยมี ค วามพยามที่ จ ะลดช่ อ งว่ า งทางด้ า นภาษาด้ ว ยการเพิ่ ม จ านวนล่ า มและผู้ ป ระสานงานด้ า นภาษา
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีจานวน 72 คน ปี 2560 มีจานวน 134 คน และปี 2561 มีจานวน 153 คน
พร้อมจัดฝึกอบรม รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันไม่ ให้เกิดการใช้
แรงงานบั งคั บ และการค้า มนุ ษย์ รวมทั้ งรับทราบสิ ท ธิคุ้มครองตามกฎหมาย โดยมีผู้ เข้าถึง สื่ อ รวมทั้งสิ้ น
2,148,419 คน เพิ่ม ขึ้น จากปี 2560 ถึง 2 เท่า นอกจากนี้ รั ฐ บาลได้ พั ฒ นาช่องทางการรั บเรื่อ งร้อ งทุก ข์
ร้องเรียนและช่วยเหลือแรงงานทุกคนให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับสิทธิตามกฎหมาย ผ่านความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีแรงงานได้รับความคุ้มครอง
ช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 781,951 คน ในจานวนนี้นาไปสู่การดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด รวม 778 คดี
-----------------------------------------

ข. ผลการดาเนินงานสาคัญ
1. ด้านดาเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย
ในปี 2561 รั ฐ บาลได้ใ ห้ ค วามส าคั ญและใช้ มาตรการเชิ งรุ กในการสื บ สวน ปราบปราม จั บกุ ม
และดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดในคดีค้ามนุษย์ ตามหลักสากลโดยใช้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการสืบสวน
ขยายผลเพื่อทาลายเครือข่ายกลุ่มบุคคล และผู้มีอิทธิพล ตลอดจนขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
นอกจากนั้น ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการดาเนินคดี ด้วยการนากระบวนการทางานที่ผ่านมา
รวมถึงข้อเสนอแนะของสหรั ฐ อเมริ กา มาวิเคราะห์ ถอดบทเรียน กาหนดเป็นแนวทางการทางานร่ว มกัน
ระหว่างหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์ทั้งภาครัฐ และเอกชน และกาหนดเป็นแนวทางในกระบวนการยุติธรรม
ตั้ ง แต่ ชั้ น พนั ก งานสอบสวน ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด และส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ให้ ด าเนิ น คดี เ สร็ จ สิ้ น
ด้วยความรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ดังมีผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนี้
ผลลัพธ์การดาเนินงานที่สาคัญในปี 2561
1. จานวนคดีค้ามนุษย์ในปี 2560 - 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 - 2559 มีแนวโน้มลดลง
2. ทาลายเครือข่ายองค์กรกลุ่มผู้มีอิทธิพล ทาให้ช่วยเหลือผู้เสียหายและดาเนินคดีกับผู้ต้องหาได้เพิ่มมากขึ้น
3. ระยะเวลาในการดาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการ และศาล ลดน้อยลงตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา
4. จานวนคดีค้ามนุษย์ทีเ่ ข้าสู่การพิจารณาของศาล มีคาพิพากษายกฟ้องลดลง และศาลพิพากษาลงโทษ
จาเลยในอัตราโทษทีส่ ูงขึ้น
5. ผลจากการใช้มาตรการเชิงรุกในการสอบสวนและดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ และพิพากษาลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาผิดอย่างรุนแรงเด็ดขาด ทาให้จานวน
เจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกดาเนินคดีอาญา วินัย และถูกยึด/อายัดทรัพย์สินลดลง
6. มีคาสั่งยึด/อายัดทรัพย์สิน เป็นมูลค่า 509,889,703.04 บาท ซึง่ เพิ่มขึ้นมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา
7. เพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย โดยทุกหน่วยมีการสัมมนาและจัดทาคู่มือเพื่อใช้
เป็นแนวทางบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง
8. มีการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน เพิ่มมากขึ้น
ตั้งแต่การแจ้งข้อมูล สืบสวน สัมภาษณ์/คัดแยกผู้เสียหาย การคุ้มครองผู้เสียหาย/พยาน การเรียก
ค่าสินไหมทดแทน การสืบพยานล่วงหน้า การนาผู้เสียหายไปเบิกความในชั้นศาล รวมถึงการส่งกลับ
ผู้เสียหายสู่ประเทศต้นทาง
9. ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศที่เผชิญปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกันในด้าน
การดาเนินคดี และการประสานข้อมูลเป็นอย่างดี
1. สถิติการดาเนินคดี/ผู้กระทาผิด/ผู้เสียหาย
ในปี 2561 การปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้มีการดาเนินคดีกับ ผู้กระทาแล้ว จานวน 304 คดี
เฉลี่ยมีการจับกุมดาเนินคดีเดือนละประมาณ 25 คดี ซึง่ ใกล้เคียงกับผลการดาเนินคดีในปี 2560
โดยจ าแนกเป็ นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (ค้าประเวณี สื่ อลามก และทางเพศอย่างอื่น)
จานวน 258 คดี (ร้อยละ 84.87) การบังคับขอทาน จานวน 8 คดี (ร้อยละ 2.63) การบังคับใช้แรงงานทั่วไป
จานวน 29 คดี การบังคับใช้แรงงานในภาคประมง จานวน 6 คดี และขูดรีด จานวน 3 คดี

ทั้งนี้ เมื่ อน าสถิติ คดี ค้า มนุ ษ ย์ ปี 2560-2561 ซึ่ง มีจ านวนที่ใ กล้ เคี ยงกั น มาเปรีย บเทีย บกั บ
ปี 2558 - 2559 แล้ ว จะเห็ น ได้ว่า มีแนวโน้มลดลงตามล าดับ ซึ่ งเป็น ข้อบ่งชี้ที่แสดงให้ เห็ นว่าสถานการณ์
การค้ามนุษย์ของประเทศไทยดีขึ้น โดยเป็นผลสืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ยังคงปราบปรามและดาเนินคดี กับผู้ กระทาผิดและผู้ที่เกี่ ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทาให้ปิดช่องทาง
การกระทาความผิด และผู้กระทาความผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระทาความผิดแต่อย่างใด
ตารางที่ 1 สถิติการปราบปรามการค้ามนุษย์ จาแนกตามรูปแบบการค้ามนุษย์
ปี

รวม

ค้าประเวณี

2558
2559
2560
2561

317
333
302
304

245
244
246
249

ประเภทของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
สื่อลามก ผลประโยชน์ เป็น ขอทาน แรงงาน
ทางเพศ
ทาส

3
7
4

2
5

-

3
8
26
8

แรงงาน
ประมง

ขูดรีด/
อื่น

39
43
7
6

3
3

30
32
14
29

1.1 จานวนผู้กระทาผิด
ในปี 2561 ได้มกี ารจับกุมผู้ต้องหาได้ จานวน 532 คน เป็นชาย 229 คน หญิง 303 คน ส่วน
ใหญ่เป็นผู้ต้องหาชาวไทย 424 คน (ร้อยละ 79.70) เมียนมา 30 คน (ร้อยละ 5.64) กัมพูชา 15 คน (ร้อยละ
2.82) ลาว 4 คน (ร้อยละ 0.75) และอื่น ๆ 59 คน (ร้อยละ 11.09)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาสถิ ติ จ านวนผู้ ก ระท าผิ ด ในปี 2561 เปรี ย บเที ย บกั บ สถิ ติ ใ นปี 2560
จะเห็นได้ว่า ในปี 2561 ผู้กระทาผิดเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 427 คน เป็น 532 คน เนื่องจากมาตรการ
สืบสวนปราบปราม และดาเนินคดีอย่างจริงจังกับ ผู้กระทาผิด ตามหลักสากลโดยใช้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง
เพื่อทาลายเครือข่ายกลุ่มผู้มีอิทธิพล ตลอดจนขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
ตารางที่ 2 จานวนผู้กระทาผิดคดีค้ามนุษย์ จาแนกตามเพศและสัญชาติ
ปี

จานวนผู้กระทาผิด

2558
2559
2560
2561

690
600
427
532

เพศ
ชาย

หญิง

ไทย

เมียนมา

สัญชาติ
กัมพูชา

372
265
145
229

318
335
282
303

617
462
361
424

47
35
9
30

1
26
25
15

ลาว

อื่น ๆ

10
41
3
4

15
36
29
59

1.2 จานวนผู้เสียหาย
ในปี 2561 สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ จานวน 631 คน เป็นชาย 282 คน
หญิง 349 คน จาแนกเป็นสัญชาติไทย 345 คน (ร้อยละ 54.68 ) เมียนมา 205 คน (ร้อยละ 32.49) กัมพูชา
28 คน (ร้อยละ 4.44 ) ลาว 14 คน (ร้อยละ 2.22 ) อื่น ๆ 39 คน (ร้อยละ 6.18 )
ทั้งนี้เมื่อพิจ ารณาสถิติ การช่ว ยเหลื อ ผู้ เสี ยหายในปี 2561 เปรียบเทียบกับสถิติในปี 2560
จะเห็นได้ว่าในปี 2561 จานวนผู้เสียหายเพิ่มขึ้นจาก 455 คน เป็น 631 คน เป็นผลสืบเนื่องจากการจับกุม
กลุ่มบุคคลหรือขบวนการรายใหญ่ได้หลายคดีเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 3 จานวนผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ จาแนกตามเพศและสัญชาติ
เพศ
ปี

จานวนผู้เสียหาย

ชาย

หญิง

ไทย

เมียนมา

สัญชาติ
กัมพูชา

2558
2559
2560
2561

982
824
455
631

451
411
88
282

531
413
367
349

360
333
327
345

409
238
53
205

9
52
26
28

ลาว

อื่น ๆ

87
58
30
14

117
143
19
39

2. การดาเนินคดีชั้นต่าง ๆ
2.1 ชั้นพนักงานสอบสวน
1) ความก้าวหน้าการดาเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน
ในปี 2558 - 2559 พนักงานสอบสวนได้ทาการสอบสวน เสร็จสิ้นแล้วทุกคดี
ในปี 2560 มีคดีที่อยู่ร ะหว่างสอบสวนอีก 3 คดี (ร้อยละ 0.99) มีความเห็ นควรสั่งฟ้อง
จานวน 296 คดี (ร้อยละ 98 ) และมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องจานวน 3 คดี (ร้อยละ 0.99)
ในปี 2561 มีคดีที่อยู่ระหว่างสอบสวนอีก 74 คดี (ร้อยละ 24.34) มีความเห็นควรสั่งฟ้อง
จานวน 229 คดี (ร้อยละ 75.32) และมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องจานวน 1 คดี (ร้อยละ 0.33)
ตารางที่ 4 ความก้าวหน้าการดาเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน
ปี
จานวนคดี อยู่ระหว่างสอบสวน
สั่งฟ้อง
สั่งไม่ฟ้อง
2558
317
0
312 (98.42%)
5 (1.58%)
2559
333
0
329 (98.80%)
4 (1.20%)
2560
302
3 (0.99%)
296 (98.00%)
3 (0.99%)
2561
304
74 (24.34%)
229 (75.32%)
1 (0.33%)
หมายเหตุ คดีปี 2560 ที่อยู่ระหว่างการสอบสวน จานวน 3 คดี เป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องทั้งในและนอกราชอาณาจักร
ซึ่งจาเป็นต้องรอหลักฐานที่ขอจากประเทศปลายทาง มาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
2) ระยะเวลาในการดาเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายให้ พนักงานสอบสวนเร่งรัดดาเนินการสอบสวน
รวบรวมพยานหลั กฐาน และสรุ ปส านวนการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ให้ เสร็จสิ้ น โดยเร็ว ทาให้ ระยะเวลาเฉลี่ ยใน
การสอบสวนของพนักงานสอบสวนรวดเร็วยิ่งขึ้น จากเดิมในปี 2558 พนักงานสอบสวนใช้ระยะเวลาเฉลี่ยใน
การสอบสวน 118 วัน ในปี 2559 ลดลงเหลือ 72 วัน ในปี 2560 ลดลงเหลือ 69 วัน สาหรับในปี 2561 สามารถลด
ระยะเวลาการสอบสวนลงมาได้อีกอย่างต่อเนื่องตามลาดับ โดยใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการสอบสวน 68 วัน เท่านั้น
แผนภาพที่ 1 ระยะเวลาที่พนักงานสอบสวน ใช้ในการสอบสวนทาสานวนคดีค้ามนุษย์ในปี 2558 – 2561
ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน)

118

ปี 2558

72

69

68

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

2.2 ชั้นพนักงานอัยการ
ในปี 2561 สานักงานคดีค้ามนุษย์ สานักงานอัยการสูงสุดได้รับสานวนคดีการสอบสวนจาก
พนักงานสอบสวนทั่วประเทศรวมทั้งหมด 357 คดี โดยจาแนกตามประเภทการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเป็น
3 กลุ่ม แยกเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ (การค้าประเวณี ผลิตและเผยแพร่สื่อลามก ทางเพศรูปแบบอื่น)
จานวน 286 คดี นาคนมาขอทาน จานวน 14 คดี บังคับใช้แรงงานหรือบริการ จานวน 57 คดี
ตารางที่ 5 จานวนสานวนคดี จาแนกตามประเภทการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ประเภทการแสวงหาประโยชน์

2560

2561

335

325

286

รวม
(สานวน)
1173

13
135
466

25
68
418

14
57
357

56
324
1,553

2558 2559

(1) การค้าประเวณี ผลิตและเผยแพร่สื่อลามก 227
ทางเพศรูปแบบอื่น
(2) นาคนมาขอทาน
4
(3) บังคับใช้แรงงานหรือบริการ
64
รวม
286

หมายเหตุ จานวนสานวนคดีในตารางนี้ในปี 2558-2559 ไม่สามารถนาจานวนคดีในแนวตั้งรวมกันเพื่อให้ได้จานวนคดีสุทธิได้
เนื่องจากในหนึ่งสานวนคดีอาจเป็นการเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบมากกว่าหนึ่งประเภท

1) ความก้าวหน้าการดาเนินคดีชั้นพนักงานอัยการ
ตารางที่ 6 จานวนสานวนคดีที่มีตัวผู้ต้องหา จาแนกตามประเภทการพิจารณาดาเนินการของพนักงานอัยการ
ปี

จานวน
สานวนที่รับ

การดาเนินการชั้นพนักงานอัยการ
สั่งฟ้อง (ร้อยละ)

สั่งไม่ฟ้อง (ร้อยละ)

อยู่ระหว่างพิจารณา (ร้อยละ)

2558
281
273 (97.15%)
8 (2.85%)
2559
446
438 (98.20%)
7 (1.57%)
2560
396
385 (97.22%)
11 (2.78%)
2561
331
292 (88.22%)
19 (5.74%)
16 (4.83%)
หมายเหตุ ปี พ.ศ. 2559 มีสานวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคาสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนสานวน 1 สานวน
ปี พ.ศ. 2561 มีสานวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคาสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนสานวน 4 สานวน
ตารางที่ 7 จานวนสานวนคดีที่ผู้ต้องหาหลบหนี จาแนกตามประเภทการพิจารณาดาเนินการของพนักงานอัยการ
ปี

จานวน
สานวนที่รับ

การดาเนินการชั้นพนักงานอัยการ
สั่งฟ้อง (ร้อยละ)

สั่งไม่ฟ้อง (ร้อยละ)

อยู่ระหว่างพิจารณา (ร้อยละ)

2558
5
4 (80%)
1 (20%)
2559
19
16 (84.21%)
2 (10.53%)
2560
22
16 (72.73%)
4 (18.19%)
1 (4.54%)
2561
26
12 (46.16%)
12 (46.16%)
หมายเหตุ ปี 2559 มีสานวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคาสั่งอย่างอื่น โดยสั่งยุติการดาเนินคดี
เนื่องจากตาย 1 สานวน
ปี 2560 มีสานวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคาสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนสานวน 1 สานวน
ปี 2561 มีสานวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคาสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนสานวน 2 สานวน

2) ระยะเวลาในการดาเนินคดีชั้นพนักงานอัยการ
ในปี 2561 สานักงานอัยการสูงสุด ได้สานต่อมาตรการให้พนักงานอัยการเร่ง รัดพิจารณา
สานวนคดีและยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลโดยเร็วต่อเนื่องจากปีก่อน โดยในการพิจารณาให้ประกันตัว ผู้ต้องหาต้อง
คานึง ถึง ผลกระทบที่อ าจเกิ ด ต่อ รูป คดี การเลื ่อ นนัด ส่ง ตัว ผู้ต้อ งหาเพื่อ ฟ้อ งต่อ ศาล ไม่ค วรอนุญ าตให้มี
การเลื่อนนัดส่งตัว ผู้ต้องหา เกิน กว่า 3 เดือน และไม่เกิน 3 ครั้ง และให้พิจารณาคัดค้านการประกันตัวใน
ชั้น พิจ ารณาของศาล หากพิจ ารณาเห็น ว่า ผู้ต้องหาอาจหลบหนีห รือไปยุ่งเหยิงกับพ ยานหลักฐาน การสั่ง
สอบสวนเพิ่มเติมในคดี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีอัยการ สานักงานคดีค้ามนุษย์ และจะต้องเป็น
กรณีที่มีค วามจ าเป็น จริง ๆ เท่า นั ้น จากมาตรการเร่ง รัด ดัง กล่า วของส านัก งานอัย การสูง สุด ส่ง ผลให้
การดาเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการใช้ระยะเวลาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน

ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน)

แผนภาพที่ 2 ระยะเวลาที่พนักงานอัยการ ใช้ในการพิจารณาและยื่นฟ้องคดีค้ามนุษย์ในปี 2559 – 2561

37.59

ปี 2559

28.81

ปี 2560

21.63

ปี 2561

2.3 ชั้นศาล
1) ความก้าวหน้าการพิจารณาพิพากษาคดี
ในปี 2561 มีคดีค้ามนุษย์ (ทั้งที่ค้างมาและรั บใหม่) เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลทั่ว
ราชอาณาจักร จานวน 445 คดี ซึ่งกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นได้พิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 305 คดี
(ร้ อยละ 68.54) ของคดีทั้งหมดที่เข้า สู่ ศาล และได้จาหน่ายคดี จานวน 46 คดี (ร้อยละ 15.08) สามารถ
พิพากษาลงโทษในคดีค้ามนุษย์ จานวน 235 คดี (ร้อยละ 77.05) ของคดีที่ได้มีคาพิพากษาแล้ว พิพากษายกฟ้อง
จานวน 24 คดี (ร้อยละ 7.87) และยังคงเหลือคดีค้างการพิจารณาอยู่อีก 140 คดี (ร้อยละ 31.46)
เมื่อเปรียบเทียบจานวนคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้อง ตั้งแต่ปี 2558 จานวน 24 คดี (ร้อยละ
11.88 ) ของคดีที่ได้มีคาพิพากษาแล้ว ปี 2559 จานวน 37 คดี (ร้อยละ 9.81) ปี 2560 จานวน 54 คดี (ร้อยละ
13.81) ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าจานวนคดีที่ศาลพิพากษายกฟ้องในปี 2561 จานวน 24 คดี (ร้อยละ 7.87) ซึ่งมี
จานวนน้อยที่สุดกว่าทุกปีที่ผ่านมา อย่างมีนัยสาคัญ
ตารางที่ 8 ผลการพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาล
คดีที่เข้าสู่การพิจารณา
ปี

คดีค้างจาก คดีรับใหม่
ปีก่อน
ในปีนี้

2558
2559
2560
2561

115
136
227
166

223
468
330
279

รวมคดีที่เข้าสู่
การพิจารณา

338
604
557
445

คดีที่พิพากษาเสร็จ
พิพากษา
ลงโทษจาเลย

พิพากษายก
ฟ้องจาเลย

จาหน่ายคดี

173 (85.64%) 24 (11.88%) 5 (2.48%)
298 (79.05%) 37 (9.81%) 42 (11.14%)
319 (81.59%) 54 (13.81%) 18 (4.60%)
235 (77.05%) 24 (7.87%) 46 (15.08%)

หมายเหตุ คดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาเป็นคดีที่อยู่รอการพิจารณา ณ สิ้นปี พ.ศ. นั้นๆ

รวมคดีที่
พิพากษา
เสร็จสิ้น

202
377
391
305

คดีที่อยู่
ระหว่าง
พิจารณา
136
227
166
140

2) ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดี
ในปี 2561 คดีที่กระบวนการพิจารณาในศาลเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 305 คดี แยกเป็นคดีที่ใช้
ระยะเวลาในการพิพากษาแล้วเสร็จภายในไม่เกิน 3 เดือน มีจานวน 86 คดี (ร้อยละ 28.20) ใช้ระยะเวลาเกิน
3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน มีจานวน 80 คดี (ร้อยละ 26.23) คดีที่ใช้ระยะเวลาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
จานวน 128 คดี (ร้อยละ 41.97) และคดีที่ใช้ระยะเวลาเกิน 1 ปี มีจานวน 11 คดี (ร้อยละ 3.61)
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการพิจารณาคดี ในปี 2558-2560 จะเห็นได้ว่ากระบวนการ
พิจารณาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลมีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยสาคัญ เป็นไปตามมาตรการ
บริหารจัดการคดี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และตามเจตนารมณ์ที่ได้
บัญญัติ พระราชบั ญญัติวิธีพิจ ารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 โดยคดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่ การพิจารณาชั้นศาล
เป็นส่วนใหญ่ สามารถพิจารณาพิพากษาให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
ตารางที่ 9 สถิติแนวโน้มระยะเวลาในการพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลที่แล้วเสร็จ
ปี

จานวนคดี
ที่พิพากษา
แล้วเสร็จ

พิพากษาเสร็จ
ไม่เกิน 3 เดือน

พิพากษาเสร็จ
เกิน 3 เดือน
ไม่เกิน 6 เดือน

พิพากษาเสร็จ
เกิน 6 เดือน
ไม่เกิน 1 ปี

2558
2559
2560
2561

202
377
391
305

40 (19.80%)
88 (23.34%)
96 (24.55%)
86 (28.20%)

44 (21.78%) 54 (26.73%) 64 (31.68%)
105 (27.85%) 146 (38.73%) 38 (10.08%)
99 (25.32%) 152 (38.87%) 44 (11.25%)
80 (26.23%) 128 (41.97%) 11 (3.61%)

พิพากษาเสร็จ
เกิน 1 ปี

3) จานวนจาเลยในคดีที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ
ในปี 2561 มีจาเลยที่ถูกฟ้องต่อศาลในคดีค้ามนุษย์ จานวนทั้งสิ้น 438 คน (จาแนกตาม
สัญชาติ เป็นชาวไทย 406 คน สัญชาติอื่น 32 คน และจาแนกตามเพศ เป็นชาย 202 คน เพศหญิง 236 คน
โดยศาลได้มีคาพิพากษาลงโทษ จานวน 316 คน (ร้อยละ 72.15) ได้พิพากษายกฟ้อง จานวน 57 คน (ร้อยละ
13.01) ของจานวนจาเลยที่เข้าสู่การพิจารณา และศาลจาหน่ายคดี จานวน 65 คน (ร้อยละ 14.84)
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจานวนจาเลยที่ศาลได้พิพากษาลงโทษในปี 2560 ที่มีจาเลยถูกฟ้องต่อ
ศาลในคดี ค้ า มนุ ษ ย์ จ านวนทั้ ง สิ้ น 638 คน ศาลได้ พิ พ ากษาลงโทษ จ านวน 466 คน (ร้ อ ยละ 73.04)
ได้พิพากษายกฟ้อง จานวน 154 คน (ร้อยละ 24.14) ของจานวนจาเลยที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณา และศาล
จาหน่ ายคดีจ านวน 18 คน (ร้ อยละ 2.82) จะเห็ นได้ว่ามีจานวนจาเลยในคดีที่ศ าลพิพากษายกฟ้องลดลง
(ร้อยละ 11.13 ) อย่างมีนัยสาคัญ
ปี
2558
2559
2560
2561

ตารางที่ 10 จานวนจาเลยคดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล
จาเลยที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล
จานวน (คน)
พิพากษาลงโทษ
พิพากษายกฟ้อง
จาหน่ายคดี
287
254 (88.50%)
26 (9.06%)
7 (2.44%)
493
366 (74.24%)
69 (14%)
58 (11.76%)
638
466 (73.04%)
154 (24.14%)
18 (2.82%)
438
316 (72.15%)
57 (13.01%)
65 (14.84%)

4) ความรุนแรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษจาเลยคดีค้ามนุษย์
ในปี 2561 มี จาเลยที่ได้รับโทษจาคุก จานวน 236 คน พบว่า มีจาเลยที่ได้รับโทษจาคุก
ไม่เกิน 1 ปี จานวน 1 คน (ร้อยละ 0.42) โทษจาคุก 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี จานวน 4 คน (ร้อยละ 1.69) โทษจาคุก
2 ปี ไม่เกิน 5 ปี จานวน 47 คน (ร้อยละ 19.92) โทษจาคุกเกิน 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี จานวน 60 คน (ร้อยละ
25.42) และจาเลยที่ได้รับโทษจาคุกเกิน 10 ปีขึ้นไป จานวน 124 คน (ร้อยละ 52.54) ของจาเลยที่ได้รับโทษ
จาคุกทั้งหมด
เมื่อพิจารณาความรุ นแรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษจาคุกเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป
ในปี 2560 ซึ่งมีจ านวน 131 คน (ร้อยละ 34.75) เปรียบเทียบกับอัตราโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษในปี 2561
จะเห็นได้ว่ามีจานวนจาเลยที่ศาลพิพากษาจาคุกเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.79
ตารางที่ 11 ความรุนแรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาโทษจาคุกแก่จาเลย
ปี

จานวนจาเลยที่
ศาลพิพากษา
จาคุก (คน)

จาคุกไม่เกิน
1 ปี

จาคุกเกิน 1 ปี
ไม่เกิน 2 ปี

จาคุกเกิน 2 ปี
ไม่เกิน 5 ปี

2558
2559
2560
2561

244
310
377
236

10 (4.10%)
18 (5.81%)
9 (2.39%)
1 (0.42%)

7 (2.87%)
8 (2.58%)
10 (2.65%)
4 (1.69%)

74 (30.33%) 73 (29.92%) 80 (32.79%)
100 (32.26%) 117 (37.74%) 67 (21.61%)
109 (28.91%) 118 (31.30%) 131 (34.75%)
47 (19.92%) 60 (25.42%) 124 (52.54%)

จาคุกเกิน 5 ปี
ไม่เกิน 10 ปี

จาคุก
เกิน 10 ปี

5) การสืบพยานล่วงหน้าในคดีค้ามนุษย์
ในปี 2561 ส านั กงานศาลยุติธ รรมได้ พัฒ นาระบบรองรับการสื บพยานด้ว ยวิ ธีประชุ ม
ทางจอภาพ (Video Conference Courtroom) ในทุกศาลทั่วประเทศ โดยมีนโยบายให้ผู้พิพากษาใช้ดุลพินิจ
อนุญาตให้ มีการสืบพยานโดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจาเลยให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ นอกจากนี้
ยังมีการสืบพยานล่วงหน้าทั้งก่อนฟ้องคดี และสืบพยานล่วงหน้าก่อนวันนัดสืบพยานทั้งในส่วนที่อยู่ในประเทศ
และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ส าหรับ การสื บพยานล่ ว งหน้าในคดีค้า มนุษย์ในปี 2561 มีกรณีการสื บพยาน
ล่วงหน้ารวม จานวน 24 ปาก จาแนกเป็นกรณีที่ศาลไม่ใช้ VDO Conference จานวน 20 ปาก 201 หน้ากระดาษ
และกรณีที่ศาลมีการใช้ VDO Conference จานวน 2 ครั้ง 4 ปาก 27 หน้ากระดาษ
3. การดาเนินการกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 25611
3.1 จานวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกดาเนินคดีค้ามนุษย์
ตั้งแต่ปี 2556-2559 มีเจ้าหน้า ที่รัฐถูกกล่าวหา จานวน 44 คน ในปี 2560 มีเจ้าหน้าที่รัฐ
ถูกกล่าวหาจานวน 11 คน และในปี 2561 มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกกล่าวหาเพิ่มจานวน 2 คน รวมจานวน 57 คน
3.2 ความคืบหน้าในการดาเนินคดีอาญา
จากการที่ ได้ร ายงานความคืบ หน้ าในการด าเนิ นคดีอ าญาในปี 2560 ที่ผ่ านมาว่ า ตั้ง แต่ ปี
2556-2560 มีผู้อยู่ระหว่างการสอบสวน/ไต่สวน จานวน 17 คน อยู่ระหว่างพิจารณาของอัยการ จานวน 1 คน
ศาลพิพากษาจาคุกแล้วจานวน 11 คน ยกฟ้องอยู่ระหว่างอุทธรณ์ จานวน 11 คน อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล
จานวน 10 คน และหลบหนี จานวน 3 คน นั้น
ในปี 2561 มีความคืบหน้าการดาเนินคดีอาญา ดังนี้
3.2.1 ศาลได้มีคาพิพากษาจาคุกเจ้าหน้าที่รัฐในคดีค้ามนุษย์ เพิ่มเติมอีก 12 คน จาแนกได้ดังนี้
1) คดีโรฮีนจา ศาลพิพากษาจาคุกนายทหาร 2 คน
2) คดีภูเรือ ศาลพิพากษาจาคุกผู้อานวยการโรงเรียน 1 คน และนักการเมืองท้องถิ่น
2 คน รวมจานวน 3 คน ในกรณีเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณีเด็ก

3) คดีชมดาว ศาลพิพากษาจาคุกทหาร 1 คน กรณีเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณีเด็ก
4) คดี แม่ ฮ่ องสอน ศาลพิ พากษาจ าคุ ก ต ารวจ 1 คน ในกรณี เป็ นธุ ระจั ดหาให้ มี การค้ า
ประเวณีเด็ก
ในส่วนเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้บริการทางเพศเด็ก ซึง่ ถูกดาเนินคดีอาญา
อีกจ านวน 15 คน นั้ น ปั จ จุ บั นศาลมีคาพิพากษาจาคุกแล้ ว จานวน 4 คน เป็นตารวจ 2 คน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2 คน
5) คดีรัตภูมิ ศาลพิพากษาจาคุกตารวจ 4 คน ในกรณีเรียกรับผลประโยชน์ และละเว้น
การจับกุมในคดีนาพาชาวโรฮีนจา
6) คดีหาดใหญ่ ศาลพิพากษาจาคุกนักการเมืองท้องถิ่น 1 คน
3.2.2 สาหรับการไต่สวนของคณะกรรมการ ปปท. เสร็จสิ้นเพิ่มเติมอีก จานวน 9 คน
1) ชี้มูลความผิดคดีภูเรือ เป็นตารวจและอดีตตารวจที่เรียกรับส่วย จานวน 3 คน
2) ชี้มูลความผิดคดีโขงเจียม เป็นตารวจ จานวน 3 คน ส่งอัยการเพื่อฟ้องต่อศาลแล้ว
3) ไม่ชี้มูลตารวจ จานวน 3 คน ในคดีโขงเจียม
คงเหลือระหว่างไต่สวนอีกจานวน 5 คน ซึ่งได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
3.2.3 อัยการส่ งเรื่ องฟ้ องต่อศาลเพิ่มอีก จานวน 4 คน เป็นตารวจและอดีตตารวจจานวน
3 คน ในคดีภูเรือ และตารวจ 1 คน ในคดีร่วมขบวนการนาพาแรงงานต่างด้าวที่ถูกจับดาเนินคดีในปี 2561
ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล
ตารางที่ 12 เจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกดาเนินคดีอาญาคดีค้ามนุษย์
ปี

จานวน
คน

2556-2559
2560
2561
รวม

44
11
2
57

จาคุก

พิพากษา
ยกฟ้อง

ระหว่าง
ศาล
พิจารณา

ระหว่าง
อัยการ
พิจารณา

23
4
27

9
9

3
1
4

3
3

ระหว่างสอบสวน/
ปปท. หลบหนี
ไต่สวน
ไม่ชี้มูล
DSI ปปท. ปปช.

3
3

4
1
1
6

-

3
3

2
2

3.3 ความคืบหน้าในการดาเนินการทางวินัย
ปี 2561 มีเจ้าหน้าที่รัฐพ้นจากราชการเพิ่มเติมจานวน 7 คน จาแนกเป็น
1) คดีในปี 2557 จ านวน 1 คน ได้ แก่ คดีห นองคาย ปลดออกจากราชการทหาร 1 คน
ในกรณีเป็นธุระจัดหาค้าประเวณีเด็ก
2) คดีในปี 2559 จานวน 3 คน ได้แก่ คดีโขงเจี ยม ไล่ออกข้าราชการตารวจ 2 คน ในกรณี
เรียกรับส่วย และคดีชมดาว ปลดออกจากราชการทหาร 1 คน กรณีเป็นธุระจัดหาให้มี
การค้าประเวณีเด็ก
3) คดีในปี 2560 จานวน 2 คน ได้แก่คดีภูเรือ ไล่ออกข้าราชการตารวจ 2 คน ในกรณีเรียก
รับส่วย
4) คดีในปี 2561 คดีไชยา ให้ข้าราชการตารวจออกจากราชการ 1 คน ในกรณีร่วมขบวนการ
นาพาแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
…………………………..............…………
1. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ข้อ 2

ตารางที่ 13 เจ้าหน้าที่รัฐถูกดาเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
อยู่ระหว่างพิจารณาของต้นสังกัด
ดาเนินการ พ้นจาก ยุติ
ปี
ทหาร ตารวจ ข้าราชการ
องค์กรปกครอง
ทางวินัย ราชการ เรื่อง
พลเรือน
ส่วนท้องถิ่น
2556 - 2559
44
30
4
4
4
1
1
2560
10
5
4
1
2561
2
1
1
รวม
56
36
4
4
9
2
1

หมายเหตุ เจ้ า หน้ าที่ รั ฐ จ านวน 16 คน ที่ อ ยู่ ระหว่ างการพิ จารณาทางวิ นั ย ของต้ นสั ง กั ด นั้ น ได้ ถู กสั่ งไป
ปฏิบัติราชการประจาสานักนายกรัฐมนตรีจานวน 8 คน (ตารวจ 8 คน ) และพักราชการจานวน 7 คน (ทหาร 4 คน
ข้ า ราชการพลเรื อ น 2 คน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 1 คน) อยู่ ร ะหว่ า งพิ จ ารณาของต้ น สั ง กั ด 1 คน
(ตารวจ 1 คน )
4. การยึดอายัดทรัพย์สินโดยสานักงาน ปปง. 2
4.1 สถิติการยึด/อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (2) แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2561 สานักงาน ปปง. ได้มีการดาเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทาความผิด
มูลฐานค้ามนุษย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทาความผิดมูลฐาน จานวน 82 คดี มีการดาเนินการยึด/
อายัดทรัพย์สินและส่งให้พนักงานอัยการยื่นคาร้องต่อศาลแพ่งขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 881,875,326.94 บาท
ตารางที่ 14 จานวนคดีและมูลค่าทรัพย์สินที่มีคาสั่งยึด/อายัด
ปี
2558
2559
2560
2561
รวม

จานวนคดีทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินที่มีคาสั่งยึด/อายัด
22
153,247,321.67
24
204,649,692.11
21
14,088,610.12
15
509,889,703.04
82
881,875,326.94

หมายเหตุ ความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (2) หมายถึง ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาเกี่ยวกับเพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการแสวงหากาไร และความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี
4.2 ความก้าวหน้าตามมาตรการยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้ดาเนินการแล้ว
ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2561 หลังจากที่มีการตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดแล้ว
สานักงาน ปปง. ได้ส่งทรัพย์สินให้ พนักงานอัยการยื่นคาร้องต่อศาลแพ่งขอให้ทรัพย์สินตกเป็น ของแผ่นดิน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,536,662,625.11 บาท ซึ่งมีจานวนทรัพย์สินซึ่งศาลแพ่งได้มีคาสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
โดยทีค่ ดีถึงทีส่ ุดแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,669,131.37 บาท
…………………………………………..
2. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ข้อ 2, 3

ตารางที่ 15 มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลมีคาสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
มูลค่าทรัพย์สินที่ศาล
ปี มูลค่าทรัพย์สินซึ่ง
หมายเหตุ
ส่งให้อัยการ
มีคาสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
2558 220,468,479.41
1,837,830.54
2559 792,453,989.55
12,582,730.71
2560 13,850,453.11
9,248,570.12
2561 509,889,703.04
สานักงาน ปปง. ได้ดาเนินการกับ ทรัพย์สิ น
ผู้กระทาความผิดมูลฐานฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผู้กระทาความผิดมูลฐานฯ จานวน
15 คดี ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการด าเนิ น การตาม
ขั้ น ตอนที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว้ (อยู่ ร ะหว่ า ง
การตรวจสอบข้อมูล)
รวม 1,536,662,625.11
23,669,131.37
หมายเหตุ
1. สาเหตุที่มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งให้พนักงานอัยการสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่มีการยึด/อายัด
เนื่องจากมีการตีราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นบางรายการซึ่งยังไม่มีการตีราคาในขณะที่มีคาสั่งยึดอายัด
2. มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน นับเฉพาะคดีที่ถึงที่สุดแล้ว
4.3 มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์
ในปี 2558 สานักงาน ปปง. ได้ดาเนินการยึด/อายัดทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ จานวน 6 คน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มี
คาสั่งยึด/อายัดเป็นเงิน 42,113,266.91 บาท จาแนกเป็น ทหาร 1 คน ตารวจ 1 คน นักการเมืองท้องถิ่น 4 คน
ในปี 2559 ได้ดาเนินการยึด/อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ 1 คน ในจานวน 6 คน ของปี 2558 เพิ่มเติมอีก
จานวน 4,003,820.30 บาท และในปี 2560 ได้ดาเนินการยึด/อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ จานวน 1 คน
เป็นทหาร จานวน 1,314,276.42 บาท รวมเป็นเงิน 47,431,363.63บาท
ส าหรั บ ในปี 2561 ไม่ มี ก ารยึ ด /อายั ด ทรั พ ย์ สิ น ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ แต่ อ ย่ า งใด ทั้ ง นี้ เ ป็ น
ผลสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลเอาจริงเอาจัง และใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มข้น รุนแรงต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไป
มีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกั บ การค้า มนุ ษ ย์ ท าให้ เจ้ าหน้ าที่ รั ฐ เกรงกลั ว ไม่ กล้ า ที่จ ะเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ ามนุ ษย์
ทุกรูปแบบ ทาให้สถิติเจ้าหน้าที่รัฐถูกดาเนินคดีอาญาลดลง
ตารางที่ 16 การยึดอายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์
ปี
จานวนเจ้าหน้าที่รัฐ มูลค่าทรัพย์สินที่มีคาสั่งยึด/อายัด
2558
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4.4 ประเด็นปัญหาการนาทรัพย์สินที่ได้จากการกระทาความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ไปเยียวยาผู้เสียหาย
ตามพระราชบัญญัติป้องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 49 วรรค 6 ได้ว างหลั ก ว่ า เลขาธิ การคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิน พบว่ า
มีผู้เสียหายจากการกระทาความผิดมูลฐาน เลขาธิการฯ ต้องขอให้พนักงานอัยการยื่นคาร้องต่อศาลแพ่งให้นา
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายแทนการสั่งให้ทรัพ ย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ตามกฎหมายนี้มุ่งที่จะเยียวยาความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน ฉะนั้น ความเสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็น
ความเสียหายทางด้านร่างกาย และจิตใจ กฎหมายยังไม่ครอบคลุมถึง แต่อย่างไรก็ดี ขณะนี้ สานักงาน ปปง.
ได้ดาเนินการยกร่างกฎหมายเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการดาเนินการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะดาเนินการ จานวน
3 ครั้ ง โดยตั้ ง เป้ า หมายว่ า จะด าเนิ น การให้ เ สร็ จ ภายในปี ง บประมาณ 2562 และจะได้ น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ ภายในปีงบประมาณ 2563 และหากได้รับ ความเห็นชอบจะเสนอเข้าสู่
สภานิติบัญญัติต่อไป
5. การช่วยเหลือและคุ้มครองพยาน3
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ดาเนินการคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ซึ่งในปี 2561 ได้ดาเนินการคุ้มครอง
พยาน จานวน 15 ราย ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทั้งสิ้น 2,422,787.67 บาท และการดาเนินการช่วยเหลือ
เยียวยาจานวน 28 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 359,000 บาท
เมื่อเปรียบเทียบสถิติการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ประจาปี พ.ศ. 2561 กับปี พ.ศ. 2560 พบว่า
มีพยานเข้าโปรแกรมคุ้มครองพยานลดลง เนื่องจากมีเหตุปัจจัยที่ส าคัญ เช่น พยานไม่มีพฤติการณ์ถูกข่มขู่
คุกคาม และมีการนามาตรการการสืบพยานล่วงหน้ามาใช้บังคับ ทาให้การคุ้มครองพยานต้ องสิ้นสุดลงเร็วขึ้น
ซึ่งเป็นเหตุให้พยานที่ประสงค์จะเดินกลับประเทศ สามารถส่งกลับได้เร็วขึ้นเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม สานักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ยังได้ให้ความช่วยเหลือพยาน
ด้านอื่นๆ มากขึ้น เช่น การร่วมมือกับ NGOs ในการฝึกอาชีพ การจัดกิจกรรมให้กับพยานระหว่างที่อยู่ใน
โปรแกรมคุ้มครอง รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการประสานส่งต่อให้พยานได้
กลับประเทศต้นทางหรือประเทศที่สามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยมีคดีตัวอย่างการดาเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้
1) การคุ้มครองพยานคดีค้าประเวณีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คดีนกฮูก)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ดาเนินการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คดีนกฮูก) จานวน 4 ราย โดยนาพยานเข้าคุ้มครองในสถานที่ปลอดภัย จานวน 2 แห่ง และ
จัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยในอัตรา 6 นาย ต่อวัน เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จนถึง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 (374 วัน) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,081,221.36 บาท และได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ตามพระราชบั ญญัติค่าตอบแทนผู้ เสี ยหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
จานวน 15,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ศาลอาญาได้มีคาพิพากษาลงโทษจาเลย 8 ราย เป็นโทษจาคุก
ตั้งแต่ 8 ปี จนถึง 320 ปี (จาเลยที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ถูกลงโทษหนักจาคุก 320 ปี) และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ ผู้ เสี ยหาย จ านวน 1,450,000 บาท โดยระหว่ างที่ พยานทั้ ง 4 ราย อยู่ ในการคุ้ มครองความปลอดภั ย
ได้ดาเนินการช่วยเหลือพยานในด้านอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของพยาน การพาไปพบนักจิตวิทยา เพื่อให้
พยานคลายความวิตกกังวล การทากิจกรรม EMPOWER การประสานให้พยานเข้ารับการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ
……………………….........................
3. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ข้อ 6

เช่น การฝากครรภ์/ทาคลอด การรับยารักษาโรคประจาตัว เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการให้ความช่วยเหลือพยาน เช่น พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลใน
การนาพยานไปให้การกาหนดนัด การขอสืบพยานล่วงหน้า การจัดห้องรับรองพยาน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในการดูแลความเป็นอยู่ครอบครัวของพยานในพื้นที่การช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มูล นิธิ เอ-ทเวนตี้วัน และมูล นิธิพิทักษ์ส ตรีในการช่ว ยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการรักษา/บาบัดทางจิต การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น รวมทั้งการประชุมหารือร่วมกันเพื่อ
เตรียมความพร้อมให้กับพยานในการดารงชีวิต ภายหลังจากที่พยานออกจากมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย
ซึ่งภายหลังออกจากโครงการคุ้มครองพยาน พยานได้เข้ารับการศึกษาต่อทั้งในระบบการศึกษานอกโรงเรียนในชั้น
มัธยมต้น (กศน.) และในระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งการประกอบอาชีพค้าขาย รวมทั้งการติดตามประเมินผลและ
จัดเจ้าหน้าที่แวะเวียนตรวจเยี่ยมพยานภายหลังจากสิ้ นสุดการคุ้มครองพยาน เพื่อให้ พยานสามารถใช้ชีวิตได้
ตามปกติในสังคมและไม่ต้องกลับมาในวงจรการค้ามนุษย์อีกครั้ง
2) การคุ้มครองพยานคดียูกันดา
กรมคุ้ มครองสิ ท ธิ และเสรี ภ าพ กระทรวงยุ ติ ธ รรม ได้ ดาเนิ น การคุ้ ม ครองพยานยู กัน ดา
จานวน 4 ราย โดยนาพยานเข้าคุ้มครองในสถานที่ปลอดภัย เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่
7 พฤศจิ กายน 2561 (126 วัน) ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 171,150 บาท และได้รับค่าตอบแทน ผู้เสียหายตาม
พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 จานวน
20,000 บาท ปัจจุบันพยานทั้ง 4 ราย ได้สืบพยานล่วงหน้า และเดินทางกลับประเทศยูกันดาแล้ว
6. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดาเนินคดี
รัฐบาลมีนโยบายการทางานและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการดาเนินคดี ในปี 2561 โดยมี
สาระสาคัญสรุปได้ 12 ประการ ดังนี้
6.1 การจัดทาคู่มือสาหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน4
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดทาคู่มือสาหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน
ระดับปฏิบัติการทุกระดับทั่วประเทศที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จานวน 2 คู่มือ ดังนี้
1) ส านั กงานตารวจแห่ งชาติและโครงการออสเตรเลีย – เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
(AUSTRALIA – ASIA PROGRAM TO COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS (AAPTIP)) จากรัฐบาลออสเตรเลีย
ได้ร่วมกันวิเคราะห์ ถอดบทเรียนการดาเนินคดีค้ามนุษย์จากแผนประทุษกรรมผู้กระทาผิด และได้จัดทาเป็นคู่มือ
“แนวทางการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ ” สาหรับผู้บริหารและหัวหน้าทีมชุดปฏิบัติการ เพื่อใช้ในการบริหาร
กระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทาให้การสืบสวนคดี
ค้ามนุษย์ มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยสานักงานตารวจแห่งชาติได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าว
ให้กับหน่วยงานระดับปฏิบัติการทุกระดับทั่วประเทศที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จานวน
200 เล่ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2) คณะทางานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต (TICAC) ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ร่วมกับ FBI HSI และโครงการฮัก จัดทาคู่มือ “ TICAC 101 ” สาหรับเจ้าหน้าที่
TICAC เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนและดาเนินคดีเบื้ องต้น เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
บนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการสืบสวน จับกุม ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยสานักงานตารวจแห่งชาติได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าว ให้กับหน่วยงานระดับปฏิบัติการ
ทุ………………………………………………
กระดับทั่วประเทศที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ข้อ 3

6.1.2 สานักงานอัยการสูงสุดได้มีการจัดประชุมสัมมนา ระหว่างพนักงานอัยการกับผู้พิพากษา
เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติงานตามพระราชบั ญญัติวิธีพิจารณาคดี ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
จานวน 2 ครั้ง และยังได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและการดาเนินคดีค้ามนุษย์กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในคดีค้ามนุษย์
รวมทั้งอบรมพนักงานอัย การในส่วนกลางและที่ปฏิบัติงานใน 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล ในเรื่องการดาเนินคดี
การทาการประมงผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในการดาเนินคดี โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
U.S. National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA) มาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และยังได้จัดสัมมนาพนักงานอัยการในสานักงานคดีค้ามนุษย์และพนักงานอัยการในภูมิภาคระดม
สมองจัดทาคู่มือการดาเนินคดีค้ามนุษย์ โดยในการฝึกอบรมสัมมนา ส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน
งบประมาณและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย
จากการฝึกอบรมสัมมนาดังกล่าวข้างต้น สานักงานอัยการสูงสุดได้จัดทาคู่มือและแนวทาง
การดาเนินคดี จานวน 4 เล่ม ได้แก่ 1) คู่มือการดาเนินคดีค้ามนุษย์สาหรับพนักงานอัยการ 2) คู่มือพนักงานอัยการ
ว่าด้วยการดาเนินคดีค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 3) แนวทางการดาเนินคดี
การท าการประมงผิ ดกฎหมายแบบบู ร ณาการ และ 4) แนวทางการสื บสวนและการดาเนินคดี กับองค์ก ร
อาชญากรรมข้ามชาติ : คดีค้ามนุษย์
6.2 การเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อดาเนินคดีและพิพากษาลงโทษ
โดยการจัดฝึกอบรม เพิ่มทักษะความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และแรงงาน ในด้านการคัดกรอง
คัดแยกผู้ เสี ย หาย การสื บ สวนขยายผล การนาเทคโนโลยีที่ ทัน สมัย มาใช้ใ นการปฏิบัติ งาน การสอบสวน
ดาเนินคดีค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ รวมถึงหน่ วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ในปี 2561 ดังนี้ 5
6.2.1 คณะทางาน TATIP สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ มีการจัดฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน
แบบบูรณาการให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยน
ข้อมูล สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในระดับผู้เชี่ยวชาญการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ และฝึกอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญในการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมจานวน 2
ครั้งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ปฏิบัติงานของคณะทางานต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (TATIP) และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก จานวน 121 คน
ซึ่ ง แม้ จ ะมี ก ารแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ยเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ แต่ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี
การอบรมเพิ่มทักษะความรู้กับเจ้าหน้าที่ตารวจทุกหน่วยอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนการทางาน
ด้านการค้ามนุษย์ได้ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อภาพรวมแต่อย่างใด
6.2.2 ในส่ วนของศาลยุ ติ ธรรมได้ มี การจั ดสั มมนาและอบรมเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพบุ คลากร
ในปี 2561 จานวน 5 โครงการ ดังนี้
ตารางที่ 17 การสัมมนาและอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของศาลยุติธรรม
ลาดับ
จานวนผู้เข้าร่วม
ชื่อโครงการ
วันที่/สถานที่
ที่
1. โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า ร ะ ห ว่ า ง ผู้พพิ ากษาในภาค 2 18 – 19 มกราคม
ผู้พิพากษาและพนักงานอัยการ จานวน 13 คน 2561
ในภาค 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพนักงาน ณ จังหวัดชลบุรี
ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม อัยการ 28 คน
พระราชบัญญั ติวิ ธีพิจ ารณาคดี รวมจานวน 41 คน
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
…………………………………………………
5. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯข้อ 1 3 4

ผลที่ได้รับ
ผู้พิพากษาและพนักงานอัยการในภาค 2
ได้ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น ปั ญ หาในการ
ปฏิ บั ติ ง านและแนวทางแก้ ไ ขที่ เ ป็ น ไปใน
ทิศทางทางเดียวกัน เพื่อ ให้ก ารด าเนิ นคดี
ภายใต้ พ.ร.บ.วิ ธี พิ จ ารณาคดี ค้ า มนุ ษ ย์
พ.ศ. 2559 มีประสิทธิภาพสูงสุด

ลาดับ
จานวนผู้เข้าร่วม
ชื่อโครงการ
วันที่/สถานที่
ที่
2. โครงการสัมมนาของผู้พิพากษา
ผู้พิพากษา
24 เมษายน 2561
เรื่ อ งการพิ จ ารณาคดี ค้า มนุ ษ ย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ณ กรุงเทพฯ
ภายใต้ คู่มื อ ปฏิ บั ติร าชการของ ศาลทีม่ ีคดีค้า
ตุลาการส่ วนวิธีพิ จารณาคดีค้ า
มนุษย์ใน
มนุษย์
กรุงเทพมหานคร
จานวน 11 คน

3.

โครงการฝึกอบรมล่ามศาลในคดี
ค้ า ม นุ ษ ย์ แ ล ะ ศู น ย์ อ า น ว ย
ความยุ ติ ธ รรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Justice)

4.

โครงการสัมมนาของผู้พิพากษา
เรื่องการพิจารณาคดีค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน

5.

โครงการพัฒ นาวิ ชาชี พส าหรั บ
ผู้ พิ พ ากษาอาเซี ย นด้ า นการ
พิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์

ผลที่ได้รับ

ผู้พิพากษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนและพูดคุย
ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ ให้ วิ ธี พิ จ ารณาความที่
จะน ามาใช้ กั บ คดี ค้ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในประเด็น
1.เหตุผลในการจัดทาคู่มือคู่มือ รวมทั้ง
วิธีการใช้คู่มือ
2.ประโยชน์ของคู่มือในการพิจารณาคดี
3.วิธีการใช้ประโยชน์จากคู่มือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ล่ามภาษา
4 - 6 มิถุนายน
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ ดังนี้
เมียนม่าร์ และ
2561
1.บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ล่ า มภาษา
กัมพูชา ซึ่งขึ้น
ณ กรุงเทพฯ
กัมพูชาและภาษาเมียนม่ าร์ให้แก่ผู้ต้องหา
ทะเบียนกับ
จาเลย ผู้ เ สี ยหาย และพยานชาวต่ า งชาติ
สานักงานศาล
ได้ รั บ ความรู้ แ ละความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ยุติธรรม
กฎหมายการค้ามนุษย์
รวมจานวน 40 คน
2.บุค ลากรที่ปฏิ บัติห น้าที่ล่ ามศาลได้
ตระหนักและให้ความสาคัญในการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
3.ท าให้ ม าตรฐานความรู้ เ กี่ ย วกั บ
กฎหมายการค้า มนุ ษย์ ข องล่า มศาลเป็ น ที่
ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือในสายตาของ
นานาประเทศ
4.ทาให้ ล่ามศาลมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะและข้อปฏิบัติของการเป็นล่าม
ผู้พิพากษา
8 มิถุนายน 2561
ผู้ พิ พ ากษาที่ ป ฏิ บั ติ ง านในศาลอาญา
จานวน 36 คน
ณ จังหวัดชลบุรี แผนกคดี ค้ า มนุ ษ ย์ ศาลอุ ท ธรณ์ แ ผนกคดี
ค้ า มนุ ษ ย์ ศาลอาญาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดย
เฉพาะที่มีคดีแรงงานและประมง ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจนข้อขัดข้อง
ต่ า งๆ ทั้ ง ในทางทฤษฎี แ ละทางปฏิ บั ติ
เพื่อให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้พิพากษาและ
วันที่ 7- 8
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากโครงการ ดังนี้
นักวิชาการจาก
สิงหาคม 2561
1. หลักสูตรต้นแบบหรือเค้าโครงสาหรับ
ประเทศลาว
ณ กรุงเทพฯ
การพั ฒ นาผู้ พิ พ ากษาในภู มิ ภ าคในการ
กัมพูชา เมียนม่าร์
พิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์
ฟิลิปปินส์ ไทย
2. ข้อมูลการเรียนรู้ทั่วไปสาหรับการ
เวียดนาม
พัฒนาผู้พิพากษาในภูมิภาคในการพิจารณา
ออสเตรเลีย และ
พิพากษาคดีค้ามนุษย์
สหรัฐอเมริกา
3. ระบุและกาหนดหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ
รวมจานวน 70 คน
ที่จะต้องดาเนินการพัฒนาต่อไป ทาโครงการ
นาร่องสาหรับผูพ้ ิพากษาและปรับใช้โครงการฯ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์

6.2.3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานและเครือข่ายภาครัฐและเอกชน (กิจกรรมโครงการ Tipnet) จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
1) กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดโครงการสัมมนาถอดบทเรี ยนคดีสาคัญ ภายใต้หัวข้อ
“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ (TIPNET)
โดยจัดสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินคดีด้วยการถอดบทเรียนของกองคดีการค้ามนุษย์ ” มีผู้เข้าสัมมนา
จานวน 58 คน เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถด้านการป้องกันปราบปรามและดาเนินคดีค้ามนุษย์ให้แก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าที่
คดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของกองคดีการค้ามนุษย์ โดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการช่วยเหลือเหยื่อและการดาเนินคดีค้ามนุษย์ และถอดบทเรียน
คดีสาคัญ ได้แก่ ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน มูลนิธิ Destiny
Rescue กลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้แทนหน่วยงานด้าน การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของประเทศฟิลิ ปปิ น ส์ ได้ร่ วมแลกเปลี่ย นข้อมูล การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งทาให้ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ได้รับการจัดอยู่ในระดับ Tier 1 โดยถ่ายทอดสดผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งผลที่ได้จากการสัมมนา
ดังกล่าวทาให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปราม การดาเนินคดีและการช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในคดีต่างๆ ระหว่างเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานอัยการ หน่วยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ด้านการดาเนินคดี ด้านการป้องกันปราบปราบและช่วยเหลือผู้เสียหายร่วมกันใน
ลักษณะบูรณาการต่อไป
2) กิจ กรรมเครื อข่ายภาคประชาชนเพื่ อการป้ องกันและปราบปรามคดี ค้ามนุษ ย์
ระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชน
พื้น ที่ภ าคเหนือ วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
รูปแบบคดีการค้ามนุษย์ ฝึกอบรมการเขียนคาร้องคดีค้ามนุษย์ วิธีการเฝ้าระวังอาชญากรรมคดีพิเศษ ซึ่งจะทาให้
เกิดความร่วมมือและเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือของ
ประเทศไทย
6.3 การมีน โยบายให้ เจ้ าหน้าที่รัฐ ทางานในลั กษณะบูรณาการร่ว มกับองค์กรพัฒ นาเอกชน
(NGOs) ในด้านการแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้เสียหาย การระบุตัวผู้กระทาผิด หรือการระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้เสียหาย ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่รัฐและ NGOs ได้ประสานข้อมูลระหว่างกันจะสามารถดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด
จนถึงตัวการใหญ่ ซึ่งผู้เสียหายมักจะให้ความไว้วางใจต่อกลุ่ม NGOs ในการแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินคดี และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รัฐติดต่อประสานงานในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย
ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย โดยมีผลการจับกุมของ TICAC และ TATIP ที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ NGOs
ตั้งแต่ปี 2558 - 2561 รวม 124 คดี จาแนกเป็นคดีค้ามนุษย์ จานวน 21 คดี การล่วงละเมิดทางเพศ จานวน
16 คดี การครอบครองสื่อลามกเด็ก จานวน 60 คดี คดีค้ามนุษย์และล่วงละเมิดทางเพศเด็ก จานวน 11 คดี
คดี ค้ามนุ ษย์ และครอบครองสื่ อลามกอนาจารเด็ก จานวน 5 คดี คดี ค้ามนุษย์ล่ ว งละเมิดทางเพศเด็กและ
ครอบครองสื่อลามกเด็ก จานวน 3 คดี การล่วงละเมิดทางเพศเด็กและครอบครองสื่อลามกเด็ก จานวน 8 คดี
และในปี 2561 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และ NGOs จับกุมผู้กระทาผิด
ในคดีค้ามนุษย์ ได้จานวน 14 คดี รวมผลการจับกุม 138 คดี6
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ตารางที่ 18 ผลการจับกุมที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ฐานความผิด
ค้ามนุษย์
ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
ครอบครองสื่อลามกเด็ก
ค้ามนุษย์และล่วงละเมิดทางเพศเด็ก
ค้ามนุษย์และครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก
ค้ามนุษย์,ล่วงละเมิดทางเพศเด็กและครอบครองสื่อลามกเด็ก
ล่วงละเมิดทางเพศเด็กและครอบครองสื่อลามกเด็ก
รวมคดีทั้งหมด

จานวน (คดี)
35
16
60
11
5
3
8
138

6.4 การดาเนินคดีอย่างจริงจัง เพื่อลดอุปทาน โดยดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดที่มีลักษณะเป็นผู้มี
อิทธิพล กลุ่มผู้กระทาผิดที่มีลักษณะเป็นองค์กรค้ามนุษย์ ตลอดจนดาเนินมาตรการทางทรัพย์สิน โดยอายัด
และยึดทรัพย์ของผู้กระทาผิด และดาเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ทั้งทางวินัย
อาญา และปกครอง นอกจากนั้น ยังมีการลดอุปสงค์ ได้แก่ การดาเนินคดีกับผู้ซื้อบริการทางเพศจากเหยื่อ
การค้ามนุษย์ทั้งที่เป็นเด็กหญิงและเด็กชาย การปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก และการปิดเว็บไซต์
ที่เผยแพร่ข้อมูลสื่อลามกเด็ก
6.5 การใช้มาตรการเชิงรุกในการทางานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ให้สามารถรับมือต่อ
การเปลี่ย นแปลงของบุ คคลหรือกลุ่ มบุคคล องค์กร เครือข่ายผู้ กระทาผิด โดยวิธี การแสวงหาประโยชน์ใน
การค้ามนุษย์รูปแบบต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือแฝงในการค้ามนุษย์
ทุ ก รู ป แบบ รวมถึ ง การค้ า มนุ ษ ย์ ข้ า มชาติ ซึ่ ง ได้ มี ก ระบวนการน าหญิ ง ไทยไปค้ า มนุ ษ ย์ ยั ง ต่ า งประเทศ
เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน โซมาเลีย บาห์เรน โอมาน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น
6.6 การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและการสืบพยานล่วงหน้า7
6.6.1 สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้มีการประสานความร่วมมือและจัดการประชุมระดับ
ทวิภาคีด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตารวจไทยและตารวจประเทศ
เพื่อนบ้าน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสานการร่วมมือในการทางาน โดยจัดให้มีการประชุมกับประเทศ
เมียนมา จานวน 2 ครั้ง ประชุมกับประเทศกัมพูชา จานวน 1 ครั้ง ซึ่งในการประชุมกับประเทศกัมพูชาได้ขอ
ความร่วมมือให้นาพยานชาวกัมพูชา จานวน 15 คน เดินทางเข้ามาสืบพยานเพิ่มเติมที่จังหวัดสระแก้ว โดยวิธี
การประชุมทางจอภาพ ทาให้ มีความสะดวก ช่ ว ยประหยัด ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพยาน และทาให้
การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของกองบังคับการปราบปราม
การค้ามนุษย์ กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง ได้ส่ง ผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัม มนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมู ล
ข่าวสาร อบรมพัฒ นาทักษะด้านการสืบ สวน สอบสวน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทางานและสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียน เอเชีย และสหรัฐอเมริกา จานวน 16 ครั้ง เช่น การประชุม
เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคด้านการลักลอบนาคนเข้าเมือง การค้ ามนุษย์และการทุจริต (Regional Workshop
on Smuggling of Migrants, Trafficking in Persons and Corruption) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว การอบรมสื บ สวนด้ านการลั กลอบขนคนเข้ าเมือ งส าหรับ เจ้ าหน้า ที่สื บสวน
ณ สาธารณรัฐ อิน โดนิเชีย การประชุมเชิง ปฏิบัติการนานาชาติด้า นยุท ธศาสตร์การต่อ ต้า นการค้า มนุษ ย์
ณ เมืองไทเป ไต้หวัน และการฝึกอบรมหลักสูตร Thailand Trafficking In Persons (TATIP) เป็นต้น
……………………………...............………….
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6.6.2 สานักงานศาลยุติธรรมได้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่ วมมือ
ไทย – ลาว ครั้ ง ที่ 21 ระหว่ า งวั น ที่ 31 มกราคม - 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ณ แขวงจ าปาสั ก สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ที่ ป ระชุ ม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของทั้ ง สองฝ่ า ยหารื อ แนวทาง
ความร่ ว มมื อในการสื บ พยานผ่ า นการประชุ มทางจอภาพในคดีค้ ามนุษ ย์ร ะหว่า งสองประเทศ อั นจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้เสียหายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศาลอาญา สานักงานศาลยุติธรรม โดยข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้ร่วมประชุมทางวิชาการกับ Mr. David V.Brewer อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกามลรัฐ
โอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Mr. Kent Mortimore ที่ปรึกษาด้านการศาลประจาภูมิภาคของโครงการ
ออสเตรเลีย–เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Australia-Asia Program to Combat Trafficking in
Persons-AAPTIP) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการในการดาเนินคดีค้า
มนุษย์ และการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ทั้งด้านการค้ามนุษย์และด้านแรงงาน
โดยเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาของต่างประเทศ รวมถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยให้การดาเนินคดี ค้ามนุษย์
มีประสิทธิภาพทัดเทียมสากล โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบวิดีโอ สตรีมมิ่งไปยังศาลทั่วประเทศ อีกทั้ง
ได้มีการบันทึกภาพและเสียงไว้เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถมารับชมได้ภายหลัง
ต่อมาในการประชุมคณะทางานย่อยว่าด้วยประเด็นด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายใน
กรอบ BIMSTEC ครั้งที่ 8 (The Eighth Meeting of the BIMSTEC Sub-Group on Legal and Law
Enforcement Issues) ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2561 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ได้เจรจา
อนุสัญญา BIMSTEC ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้แทนจากศาลยุติธรรมได้เสนอให้มีความร่วมมือทางการศาล
เพื่อให้มีความร่วมมือในการสืบพยานผ่านการประชุมทางจอภาพระหว่างประเทศสมาชิก อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การคุ้มครองผู้เสียหายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกได้ตกลงรับไปพิจารณาและ
จะเสนอความเห็นในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะจัดที่ประเทศศรีลังกา
6.6.3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ จานวน
6 ครั้ง ดังนี้
1) ประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและตารวจกัมพูชา ครั้ง ที่ 3 เมื่อวันที่
28 - 30 มีนาคม 2561 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือความร่วมมือในการสืบสวน
สอบสวนคดีการค้ามนุ ษย์ ข้ ามชาติ การประสานข้อ มูล คดีค้ามนุษย์ ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์
ค้ามนุษย์ของทั้ง 2 ฝ่าย การดาเนินการประสานความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ให้เกิดความต่อเนื่อง มั่นคง
และยั่งยืน ผลของการประชุม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการป้ องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ และสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีทั้งสองประเทศ
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือต่อผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ หรือความร่วมมือในการรวบรวมพยานหลักฐาน
หรื อติ ดตามพยานในคดี เพื่ อให้ การสื บ สวนสอบสวนเกิดประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้น และสร้ างเครือข่ ายต่ อต้ าน
การค้ามนุษย์และการดาเนินคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ
2) ประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและตารวจเวียดนาม เมื่อวันที่ 25 - 28
มิถุนายน 2561 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อไปเยือนและหารือข้อราชการกับหน่วยงานของกระทรวง
ความมั่นคงสาธารณะ และแลกเปลี่ยนสถานการณ์อาชญากรรมการค้ามนุษย์ การค้าประเวณี และการลักลอบ
เข้าเมือง การจัดตั้งผู้ประสานงานทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงกระชับความร่วมมือในการสอบสวนคดี การค้ามนุษย์
ตามที่ได้รับเชิญจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐสังคมนิยม การกระชับความร่วมมือในการสอบสวน
คดีค้ามนุ ษย์ ณ กรุ งฮานอย สาธารณรั ฐ สั งคมนิยมเวียดนาม ผลของการประชุม ได้แ ลกเปลี่ ยนข้อมูล
ด้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ แ ละพบปะหารื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ของเวี ย ดนาม รวม 3 หน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย
กองการต่างประเทศ กระทรวงความมั่น คงสาธารณะ ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี สมาคมสตรีแห่ งชาติ และ
กองบังคับการสืบสวนคดีอาญา กรมตารวจ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามและ

การดาเนินคดีด้านการค้ามนุษย์ของทั้งสองประเทศ และแนวทางการสร้างความร่วมมือและการประสานงาน
เกี่ ย วกั บ คดี ค้ า มนุ ษ ย์ แ ละเครื อ ข่ า ยต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ข้ า มชาติ และการด าเนิ น คดี ค้ า มนุ ษ ย์ รวมทั้ ง มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้ามนุษย์การช่วยติดตามผู้เสียหายมาให้การ
3) ประชุมความร่วมมือระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและตารวจเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่
11-18 สิงหาคม 2561 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องนโยบายและ
กรอบการดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ของเนเธอร์แลนด์และไทย แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ข้ามชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติการดาเนินการต่อผู้เสียหายและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายอย่างจาเป็นและเหมาะสม เรียนรู้การปฏิบัติงานประจาของเจ้าหน้าที่ เสริมสร้างและกระชับเครือข่าย
ความร่ ว มมื อที่ มี อยู่ ให้ แน่ นแฟ้ น อั น จะช่ ว ยให้ ความร่ ว มมื อระหว่ างกั นมี ประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น ผลของ
การประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดังกล่าวกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อหาแนวทางบูรณาการการทางาน
และทรั พยากรเพื่อประโยชน์ ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการดาเนินคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ รวมทั้ง
การช่วยติดตามผู้กระทาความผิดหรือผู้เสียหายและสร้างเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์
4) ประชุ ม หารื อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ กั บ ต ารวจ
ออสเตรเลี ย และหน่ ว ยงานบั งคับ ใช้กฎหมาย เมื่อ วันที่ 16 - 22 กันยายน 2561 ณ ประเทศออสเตรเลี ย
มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ างเครื อ ข่ ายพั น ธมิ ตรในการทางานเพื่อ ต่ อ ต้ า นการค้ า มนุษ ย์ ร ะหว่ างประเทศ
ความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างประเทศในการสอบสวนและดาเนินคดีให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
รวมไปถึงขั้นตอนการคัดแยกผู้เสียหาย การสืบสวน และการดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการดาเนินงานตามภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผลของการประชุม ได้หารือข้อมูลการค้ามนุษย์ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ระหว่างหน่วยงานของทั้ง สองประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ
คัดแยกผู้เสียหาย การให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย รวมทั้งการหารือด้านการดาเนินคดีกับอัยการที่
รับผิดชอบคดีการค้ามนุษย์และการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก การช่วยติดตามผู้ เสียหายมาให้การ การสร้าง
เครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์และการดาเนินคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ
5) ประชุมทวิภาคีระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและตารวจฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่
27 - 29 กันยายน 2561 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ระดับสูง
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และดาเนินการตามแผนปฏิบัติการเพื่อปกป้องสตรีและเด็กจากการคุกคาม และ
เสริมสร้างความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษค้ามนุษย์ข้ามชาติ ความร่วมมือในการประสานงาน และ
การดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป ผลของการประชุม ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ
ตลอดจนได้ช่องทางการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ด้านการค้ามนุษย์ สร้างเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์และการดาเนินคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ
6) ร่ ว มกั บ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าผนึ ก ก าลั ง การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อสืบสวนคดีที่องค์การยุติธรรม
นานาชาติแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยชาวกัมพูชาที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดค้ามนุษย์ข้ามชาติ
โดยน าแรงงานชายชาวกั ม พู ช าจ านวน 12 ราย ลงเรื อ ประมงในประเทศไทย โดยได้ ห ารื อ กั บ สถาน
เอกอั ครราชทูต ไทยและหน่ ว ยงานในกั มพู ช า เกี่ ยวกับ สถานการณ์ก ารค้ ามนุษ ย์ร ะหว่ างไทยและกั มพู ช า
ถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศ รวมทั้ง
ได้ประชุมหารือกับกองบัญชาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และเด็ก ผลของการประชุม คณะพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการดาเนินคดีกับขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์ทั้งในส่วนของประเทศไทย
และประเทศกัมพูชา รวมทั้งหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการดาเนินคดีกับขบวนการนายหน้าค้ามนุษย์ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ณ เมืองกาปงธม และเมืองเสียมราฐ
เพื่อขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเดินทางลงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลในทางคดี นอกจากนี้ ยังได้ประชุมหารือ
ร่วมกับองค์การพัฒนาเอกชน ได้แก่ องค์การยุติธรรมนานาชาติ และองค์กร Chub-Dai ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือและดูแลผู้เสียหายให้เดินทางกลับไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา และหารือแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในคดีดังกล่าว รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ การช่วย
ติดตามผู้เสียหายมาให้การ การสร้างเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ และการดาเนินคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ
6.7 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคัดแยกผู้เสียหาย8
ในปี 2558 - 2560 คณะทางาน TICAC ได้ร่วมกับหน่วยงาน NGOs ก่อตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็ก
ที่ถูกล่วงละเมิด หรือศูนย์ CAC ใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ชลบุรี และ ภูเก็ต โดยมุ่งเน้นการปกป้องคุ้มครอง
ช่วยเหลือ เยียวยาเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายและการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด ช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเสี่ยง
รวมทั้ ง การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ แ ละการล่ ว งละเมิ ดทางเพศ
และในปี 2561 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ CAC เพิ่มเติมในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดกาญจนบุรี รวมเป็น 5 แห่ง
โดยได้รับความร่วมมือจาก NGOs ในพื้นที่และมีแผนการขยายจัดตั้งศูนย์ CAC ให้ครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติ
ระดับภาค ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติต่อไป
ตารางที่ 19 ผลการดาเนินงานของศูนย์ Child Advocacy Center Thailand (CAC) ประจาปี 2561
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7

กิจกรรม
เชียงใหม่ ชลบุรี
การจัดอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์ CAC (ครั้ง)
5
11
221
41
การให้คาปรึกษาหรือแนะนาช่วยเหลือเด็ก (ครั้ง)
การช่วยสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของตารวจ (คดี)
42
12
การช่วยเหลือผู้เสียหายในคดี (คน/คดี)
33/22 16/9
การช่วยเหลือเด็กที่ไม่เป็นคดี (ครัง้ )
28
10
การพาเด็ก/ผู้เสียหายขึ้นศาล/เตรียมตัวก่อนเบิกความ (ครั้ง)
23
10
2
7
ส่งผู้เสียหายกลับประเทศต้นทาง

ภูเก็ต อุบลราชธานี กาญจนบุรี

4
35
5
0
5
0
0

4
41
6
6/5
2
1
0

3
14
2
2/2
4
2
1

รวม

27
352
67
57/38
49
36
10

นอกจากนี้ได้ออกแบบศูนย์สัมภาษณ์เพื่อคัดแยกเหยื่อผู้เสียหายชาวต่างชาติในคดีค้ามนุษย์
ในระยะที่ 1 ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยรูปแบบห้องสัมภาษณ์จะมีลักษณะคล้ายกับ ศูนย์ CAC เชียงใหม่
พัท ยา ภู เก็ ต และอุบ ลราชธานี เพื่ อรองรับ การคัด แยกผู้ เ สี ย หายครั้ง ละประมาณ 20 คน ส่ ว นระยะที่ 2
มีเป้าหมายการจัดหาสถานที่เพื่อจัดตั้งศูนย์สัมภาษณ์เพิ่มเติมให้สามารถรองรับผู้เสียหายได้ครั้งละประมาณ 50 คน
การนาแผนประทุษกรรมและรูปแบบการกระทาผิดในคดีที่เกิดขึ้น มาเทียบเคียงและแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ควบคู่กันไป เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ของทีมสหวิชาชีพ
พิจารณาลงความเห็นว่าเป็นผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมให้ผู้เสียหายมีความไว้วางใจ มั่นใจ เชื่อใจต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยปราศจากความกลัวว่าจะถูกดาเนินคดีอาญา และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการรวบรวมหลักฐาน
ด้านการสืบสวน สอบสวน และการพิจารณาคดีของศาล อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
โดยในปี 2561 ได้สัมภาษณ์/คัดแยกกลุ่มบุคคลที่สุ่มเสี่ยงอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ก่อนรับเป็นคดี จานวน 944 คน หลังจากสัมภาษณ์/คัดแยกแล้วเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จานวน 648 คน
………………………....…………...………..
8 ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯข้อ 7

6.8 การติดตามจับกุมคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ9
สานั กงานตารวจแห่ งชาติ ได้เล็ งเห็นถึงความส าคัญของการแสวงหาความร่ว มมือระหว่าง
ประเทศสมาชิกในองค์การตารวจสากล เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการสืบหา ติดตามตัวบุคคลที่มีพฤติการณ์
น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อค้าประเวณี การค้าหญิงหรือเด็ก หรือการค้ามนุษย์ข้ามชาติ หรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาล
ต่างประเทศได้ออกหมายจับ โดยมอบหมายให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองดาเนินการบันทึกข้อมูลบุคคลเฝ้าระวัง
บุคคลไม่พึงประสงค์ (Watch List) และบุคคลต้องห้าม (Black List) ที่สมควรต้องห้ามมิให้เดินทางเข้ามา
ในราชอาณาจักร และได้มีคาสั่งให้คณะพนักงานสอบสวนร้องขอไปยังองค์การตารวจสากล เพื่อให้บันทึกหมายจับ
คดีค้ามนุษย์เปลี่ยนเป็นหมายแดงของตารวจสากล (RED NOTICE ) สาหรับให้ประเทศสมาชิกขององค์การตารวจ
สากล ช่ว ยสื บ หาติ ดตามจั บ กุมตั ว ชั่ว คราวบุ คคลที่ ได้กระทาผิ ด ตามหมายแดง และนาส่ งกลั บ มาดาเนินคดี
ในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการไปแล้วจานวน 4 หมาย
ตารางที่ 20 ผลการดาเนินการกับคนต่างชาติที่มีพฤติการณ์ล่วงละเมิดทางเพศ อนาจาร รวมถึง
หมายจับต่างประเทศ หรือคนต่างชาติกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ปี

ปฏิเสธการเข้าเมือง

เพิกถอนการให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร

ข้อมูลบุคคลเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้องกับความผิด
ทางเพศที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ

2559
2560
2561
รวม

2,054
1,264
414
3,732

14
29
151
194

70
16
69
155

นอกจากนี้ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ดาเนินการจัดให้มีการสัมภาษณ์และคัดแยกบุคคล
ต่างด้าวที่อยู่ระหว่างรอการส่งกลับ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดหาล่ามแปลทาการสัมภาษณ์คัด
แยกผู้เสียหายในประชากรกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก่อนดาเนินการส่งกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งพบผู้เสี ยหายจากการค้ามนุษย์จานวนหนึ่ง และได้จัดมีการร้องทุกข์กล่าวโทษดาเนินคดีกับ
ผู้กระทาความผิดตามกฎหมาย และให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย ดังนี้
ปี
2558
2559
2560
2561
รวม

ตารางที่ 21 การส่งกลับคนต่างด้าวและการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหาย
จานวนกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จานวนที่พบผู้เสียหาย
7,524
0
8,241
0
7,043
1
8,855
15
31,663
16

6.9 การจัดตั้งคณะทางานต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย (THAILAND ANTI TRAFFICKING
IN PERSONS TASK FORCE - TATIP) ทาให้มีผลการปฏิบัติด้านการสนับสนุนในการสืบสวน ปราบปราม และ
ดาเนิ น คดีเกี่ย วกับ คดีค้ามนุ ษย์ จานวน 29 คดี ช่ว ยเหลือผู้ เสี ยหาย 48 ราย ดาเนินคดีผู้ต้องหา 69 ราย
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 3,614,040 บาท 10
……........…………………………….....
9 ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯข้อ 3
10 ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯข้อ 1

แผนภาพที่ 3 สถิติคดีผลงานของ TATIP ปี 2560 - 2561

จานวน (คดี)

20
ปี2560

6
0

การแสวงหาประโยชน์
จากการค้าประเวณีของเด็ก

2

0

1

0

1

ปี2561

บังคับใช้แรงงาน

ผลงานความร่วมมือคดีค้ามนุษย์ของคณะทางาน TATIP กับทางต่างประเทศและ NGOs มีดังนี้
6.9.1 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้
กฎหมาย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้สืบสวนทราบว่า เรื อประมง
สัญชาติจิบูตี ชื่อเรือ โชติชัยนาวี 35 ได้ไปลักลอบทาการประมงโดยผิดกฎหมาย (IUU) ในเขตน่านน้าของ
ประเทศโซมาเลีย ได้นาสัตว์น้าที่จับได้มาจอดเทียบท่าในประเทศไทย กรมประมงจึงได้มีการแจ้งความดาเนินคดี
กับผู้ควบคุมเรือกับพวก ในความผิดฐานร่วมกันนาเรือที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทาการประมงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย (เรือ IUU) เข้ามาในราชอาณาจักร และพนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาทุกคนต่อศาลอาญา
แล้วปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ต่อมาคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน คณะทางาน ศปมผ.
ได้สืบสวนสอบสวนขยายผลโดยการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหาย และพบว่า ชาวกัมพูชาที่เป็นแรงงานประมง
บนเรือลาดังกล่าว ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถูกหลอกมาทางาน ถูกบังคับ ถูกทาร้ายร่างกายจานวน
หลายคน โดยพบว่ า มีผู้ ก ระท าผิ ด ได้ ส มคบร่ว มกัน ท าความผิ ด ฐานค้ ามนุ ษย์ จ านวนหลายคน จึ ง รวบรวม
พยานหลักฐานขอหมายจับต่อศาลไว้แล้ว จานวน 5 คน ต่อมาได้สืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับ จานวน
2 คน ได้ไปทางานเป็นผู้ควบคุมเรือ ชื่อเรือโชติพัฒนา 51 และโชติพัฒนา 55 ซึ่งเรือทั้งสองลามีเจ้าของเป็น
คนเดียวกันกับเรือโชติชัยนาวี 35 จับปลาในน่านน้าต่างประเทศ และผู้ต้องหาทั้งสองได้นาเรือทั้งสองลารุกล้า
เข้าเขตน่านน้าประเทศมัลดีฟส์ และถูกจับกุม หลังจากประเทศมัลดีฟส์ดาเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสองเสร็จสิ้นแล้ว
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 คณะพนักงานสืบสวนสอบสวน (TATIP) ได้เดินทางไปรับตัว
ผู้ต้องหาทั้งสองกลั บ มาดาเนิน คดีในประเทศไทยในความผิ ดฐานค้ามนุษย์ ส่ว นผู้ต้องหาอีกจานวน 3 คน
ตามหมายจับ ก็ได้มีการจับกุมแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ประเทศไทย ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นสอบสวน
6.9.2 ความร่วมมือระหว่างตารวจไทยและตารวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเมื่อวันที่
18 เมษายน 2561 เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจสหพั น ธ์ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ก ารกวาดล้ า งจั บ กุ ม เครื อ ข่ า ย
การค้ามนุษย์ในประเทศ และได้มีการจับกุมคนไทยจานวนหลายคนดาเนินคดีในข้อหาค้ามนุษย์ในรูปแบบบังคับ
ค้าประเวณี หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจสหพันธ์สาธารณเยอรมนีได้ เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าปรึกษา
กับผู้อานวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ของสานักงานตารวจ
แห่ งชาติ เพื่อขอความร่ ว มมือให้ ช่ ว ยทาการสื บสวนหาข้อมูล พยานหลั กฐานในประเทศไทยเพื่อสนับสนุ น
ในคดีข้างต้น เบื้องต้นได้มีการสนับสนุนข้อมูลบางส่วนแล้ว คณะทางาน TATIP เป็น ผู้ประสานงานกลางใน
การสืบสวนคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดาเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์
อย่างจริงจังทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวพันกัน
6.10 การดาเนินงานของคณะทางานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต
(Thailand Internet Crimes Against Children Task Force - TICAC) นอกจากจะมีผลการปราบปราม
การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึน้ แล้ว ยังมีส่วนสนับสนุนการทางานด้านการปราบปราม

จับกุมและดาเนินคดีการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 128 คดี
จาแนกเป็น คดีค้ามนุษย์ 39 คดี คดีล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 24 คดี คดีครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก 58 คดี
หลบหนีเข้าเมืองและส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร 7 คดี และได้ช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นจานวน 107 ราย
โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการดาเนินคดีและคานึงถึงประสิทธิภาพการสืบสวนและการสอบสวนให้มี
คุณ ภาพสู ง สุ ด โดยในปี 2560 ได้รั บ การจั ดสรรงบประมาณทั้ง สิ้ น 9,196,000 บาท และปี 2561 ได้ รั บ
การจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 11,848,000 บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด11
แผนภาพที่ 4 แสดงสถิติการจับกุมแบ่งตามฐานความผิดของคณะทางาน TICAC

จานวน(คดี)

31
18 19
3

0

0

ค้ามนุษย์

5

8

0

ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก

ปี2558

ปี2559

14 15

11

ปี2560

ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก

ปี2561

6.11 การดาเนินคดีภาคประมง 12
จากการที่ รั ฐ บาลได้ ก าหนดมาตรการเข้ ม ข้ น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาการใช้ แ รงงานของ
คนต่างด้าวในภาคประมงอย่างมีรูปธรรม ส่งผลให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง หรือเจ้าของเรือประมงเกรงกลัวที่จะ
กระทาผิด และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทาให้สถิติคดีในกลุ่มการบังคับใช้แรงงานในภาคประมงลดลง
เหลือเพียง 6 คดี แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านการบังคับใช้
แรงงานในภาคประมงได้ดีมากยิ่งขึ้น
ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจเรือประมงที่บริเวณ
ท่าเรือตั้งแต่ก่อนออกจากท่าเรือ ขณะเรือประมงอยู่ในทะเล และตรวจที่ท่าเรือเมื่อเรือเดินทางกลับเข้าฝั่ง โดยมี
สถิติการตรวจสอบเรือประมง รวม 16,732 ลา จาแนกเป็นตรวจท่าเรือ 12,549 ลา และตรวจในทะเล 4,183 ลา
สามารถจั บกุมเรื อประมงที่ กระทาผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย จานวน 180 ล า ผู้ต้องหา
108 ราย และพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 จานวน 34 ลา ผู้ต้องหา 146 ราย รวมจับกุมได้ทั้งหมด
142 ลา ผู้ต้องหา 254 ราย
นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารเพิ่ ม เติ ม อี ก จ านวน 2 ชุ ด โดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบั งคับใช้กฎหมายในภาคประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจตรา จับกุม
และดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดภาคประมงแบบครบวงจร โดยปฏิบัติการตั้งแต่ท่าเทียบเรือ แพปลา และการตรวจ
ทางทะเล ซึ่งเป็นการเสริมประสิทธิภาพให้การทางานด้านบังคับใช้กฎหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1) ชุดปฏิบัติการ SAT (Special Arrest Teams) โดยใช้เรือตรวจการณ์ของกรมประมง
มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงาน และกรมประมง เข้าร่วมปฏิบัติการตรวจสอบเรือประมงทั้งก่อน ขณะ และ
หลังทาการประมง ทั้งในและนอกน่านน้า ตามแผนการตรวจเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมายกับนายจ้าง ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของเรือประมง ซึ่งจะได้รับเป้าหมายการตรวจจากศูนย์ ติดตาม
และควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center-FMC) ของกรมประมง โดยมีผลการดาเนินการตั้งแต่
………………………………..……................…..
ข้อ 11 ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯข้อ 3
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เดือนมี น าคม – ธัน วาคม 2561 สามารถจับกุม เรือได้ทั้งหมด 176 ล า (เรื อสั ญชาติไทยและเรือต่า งชาติ )
ถูกดาเนินคดีอาญา 54 ลา ในความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456 พระราชกาหนด
การประมง พ.ศ. 2558 และความผิดตามคาสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องในภาคประมง
โดยไม่มีการจับกุมในความผิดฐานค้ามนุษย์หรือความผิดด้านการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใด และได้ออกคาสั่ง
ทางปกครองของเจ้าพนักงานตรวจแรงงาน 122 ลา
2) ชุดปฏิบัติการ Poseidon vessel โดยใช้เรือประมงบรรทุกเรือเร็ว (Speed boat) แฝงตัว
เข้าตรวจสอบเรือประมงในน่านน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจตรา จับกุม และดาเนินคดีกับเรือประมงผิด
กฎหมายและการค้ามนุษย์ในภาคประมง โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้ จับกุมเรือได้ทั้งหมด 91 ลา เป็นเรือสัญชาติ
ไทย 23 ลา และเรือต่างชาติ 68 ลา ในความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และความผิดตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้อง
ในภาคประมง โดยไม่มีการจับกุมในความผิดฐานค้ามนุษย์หรือความผิดด้านการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใด
สาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดาเนินคดีให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับภาคประมง ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
แก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 -18 มีนาคม 2561 ณ จังหวัด
ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย คาสั่ง ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินคดี
การทาการประมงผิดกฎหมาย เพื่อระดมความคิดจากผู้ เข้ าร่วมประชุมและนาเสนอในประเด็นปัญหาและ
ข้อขัดข้อง ในการดาเนินคดีการทาการประมงผิดกฎหมายและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการสัมมนาสามารถจัดทาคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบังคับ
ใช้กฎหมายสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป
ต่อมาได้มีการจัดการประชุมสัมมนาสาหรับผู้บริหารระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2561 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้นาแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือมาถ่ายทอดพร้อมกับรับรู้รับฟังปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในภาคประมง
ซึ่งจะจัดให้มีการประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต่อไป
6.12 ผลสัมฤทธิ์จากการประสานความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
1) ความร่ วมมือระหว่างตารวจไทยและตารวจมาเลเซีย กองบังคับการปราบปราม
การค้ามนุษย์ ได้รับการประสานจากเพจอีจัน ว่ามีหญิงไทยถูกบังคับให้ค้าประเวณีที่ประเทศมาเลเซีย จึงได้
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ตารวจมาเลเซีย เข้าช่วยเหลือหญิงไทยผู้เสียหายสาเร็จภายใน 24 ชั่วโมง
และนาตัวผู้เสียหายเข้าพักบ้านพัก ฉุกเฉิน ในรัฐซาบา ประเทศมาเลเชีย และต่อมาได้ออกหมายจับผู้กระทา
ผิดและดาเนินการจับกุมตัวผู้กระทาผิดได้แล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
2) ความร่วมมือระหว่างตารวจไทยและตารวจเมียนมา กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุษย์ (พม.) ได้ป ระสานความร่วมมือกับหน่ว ยงานต่างๆ ช่วยเหลื อ ส่ งกลั บผู้ เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ชาวเมียนมา รวม 73 คน กลับประเทศต้นทาง ณ ศูนย์แรกรับจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา
ตามขั้นตอนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure: SOP) ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเมียนมา มีการส่งมอบทรัพย์สิน/เงินเยียวยาจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
นับเป็นความร่วมมือด้วยดีระหว่างหน่วยงานในประเทศไทย คือ พม. สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานตรวจ
คนเข้าเมือง สานักงานอัยการสูงสุด และศาลยุติธรรม ในกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองให้ผู้เสียหายกลับประเทศ
ได้เร็วขึ้น ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของผู้เสียหายกลุ่มนี้ คือ 4 เดือน หลังจากนี้ก็จะมีการติดตามผลการส่งกลับใน
การประชุมด้านการบริหารจัดการรายกรณี (Case Management Meeting: CMM) ต่อไป
3) ความร่วมมือระหว่างตารวจไทยและตารวจอินโดนีเซีย กรณีมีแรงงานประมงเสียชีวิต
และถูกฝังศพไว้บนเกาะต่างๆ ของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งคณะทางาน TATIP ได้ประสาน

ความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ซึ่งเป็นเจ้าภาพ
กระทรวงแรงงาน สื่อมวลชน และญาติผู้เสียชีวิต ร่วมเดินทางไปนากระดูกศพคนไทย จานวน 1 ราย บนเกาะ
เบนจิน่า ที่มีการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลยืนยันแล้วเป็นคนไทยกลับสู่ประเทศไทย เพื่อให้ญาติประกอบพิธี
ทางศาสนา เมื่อวันที่ 25 - 28 กันยายน 2561
4) ความร่วมมือระหว่างตารวจไทยและตารวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กรณีผู้ เสีย หายชาวลาวถูกหลอกให้ มาทางานบนเรือประมงในจังหวัดปัตตานี และได้รับ การช่ว ยเหลื อจาก
เจ้าหน้าที่ตารวจสถานีตารวจปัตตานี จากนั้นถูกผลักดันกลับประเทศต้นทาง แต่ทางเจ้าหน้าที่ตารวจตรวจ
คนเข้าเมืองจั งหวัดอุบลราชธานีได้ ดาเนินการสัมภาษณ์/คัดแยกผู้เสียหายก่อนผลักดันกลับ ปรากฏว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ด้านการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมง จึงส่งให้กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
เพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด และผู้เสียหายได้เดินทางกลับประเทศต้นทาง จากนั้ นได้ประสานความร่วมมือ
ตารวจค้ามนุษย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นาตัวผู้เสียหายกลับมาสอบปากคาเพิ่มเติม เมื่อวันที่
28 ตุ ล าคม 2559 และได้ออกหมายจั บ ผู้ กระทาผิ ด ต่อมาเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2560 เจ้า หน้าที่ ตารวจ
กองบั ง คั บ การปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ส ามารถจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาที่ เ ป็ น คนไทยได้ ทั้ ง 2 คน และเมื่ อ วั น ที่
30 มกราคม 2561 ได้ประสานขอนาตัวผู้เสียหายกลับมาเบิกความเป็นพยานต่อศาลอีกครั้ง ต่อมาเมื่อวันที่
14 มีนาคม 2561 ศาลอาญาได้พิพากษาลงโทษจาคุกผู้ต้องหาทั้ง 2 คน คนละ 9 ปี 4 เดือน โทษปรับ 68,000 บาท
และต่อมาทางตารวจสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ติดต่อสานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีค้ามนุษย์ 2
เพื่อประสานคัดคาพิพากษาคดีดังกล่าว และนาไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นนายหน้าฝั่งลาว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการดาเนินคดีนายหน้าคนดังกล่าว โดยใช้คาพิพากษาเป็นหนึ่งในพยานหลักฐาน
5) ความร่ว มมือระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษและตารวจกัมพูช า พร้อมหน่ว ยงาน
ต่อต้านการค้ามนุษย์สืบสวนคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ เมื่อวันที่ 4 -8 พฤศจิกายน 2561 คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมพนักงานอัยการ สานักงานอัยการสูงสุด ได้เดินทางไปประเทศกัมพูชา และเข้าพบ
หารือกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตไทยในกัมพูชา
สานักงานตารวจแห่งชาติของกัมพูชา องค์กร Cambodian’s Crisis Center ในกรุงพนมเปญ สถานีตารวจ
จั งหวั ดกั มปงจาม และสถานี ต ารวจอาเภอจากาเรอ เพื่ อติ ดตามตั วผู้ ต้ องหาและข้ อมู ลเกี่ ยวกั บขบวนการ
ค้ามนุษย์ที่อยู่นอกราชอาณาจักร ในคดีพิเศษที่ 51/2560 ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นคดีค้ามนุษย์จากการนา
คนมาขอทาน ซึ่งได้รับพยานหลักฐานสาคัญที่นาไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
พนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องร้องขอให้พนักงานอัยการสืบพยานในคดีล่วงหน้าสาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่เป็นเด็ก จานวน 2 ราย ณ ศาลอาญากรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินการของพนักงานอัยการ
7. ตัวอย่างคดีที่ใช้การถอดบทเรียนมาเป็นแนวทางดาเนินคดี
ในปี 2561 การดาเนินคดีค้ามนุษย์ มีการบูรณาการร่ว มกันระหว่างหน่ว ยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และ NGOS เพิ่มมากขึ้น โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ
มีการดาเนินงานโดยใช้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง มีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย
เพื่อให้ผู้เสียหายมีความมั่นใจและไว้วางใจในการให้ข้อมูลที่สามารถขยายผลไปยังกลุ่มผู้มีอิทธิพล เครือข่าย
หรือองค์กร ตลอดจนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือในการสืบสวนติดตามจับกุมตัว ผู้ซื้อบริการทางเพศ
เป็นการลดอุปสงค์ อุปทาน อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้ดาเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหาย
ในระหว่างการดาเนินคดีด้วย ตามคดีตัวอย่าง ดังนี้
1) คดีข่มขู่ทาง Facebook
คดีนี้ ได้มีผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กผู้ชายมาร้องทุกข์กับคณะทางาน TICAC ว่าถูกผู้ต้องหา ซึ่งมี
พฤติกรรมใช้ Facebook ปลอมตัวเป็นผู้หญิงทักมาหาผู้เสียหายผ่านกล้องวีดีโอ และหลอกลวงผู้เสียหาย
ให้สาเร็จความใคร่และแอบบันทึกภาพไว้ จากนั้นผู้ต้องหาได้นาภาพผู้เสียหายไปเปิดในกลุ่มไลน์ (กลุ่มปิด) และ

คิดค่าบริการเข้าดูครั้งละ 300 บาท โดยจะกระทากับผู้เสียหายที่เป็นเด็กผู้ชายที่มีรูปร่าง หน้าตาดี และอยู่ใน
สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง โดยมีการบังคับข่มขู่ให้ผู้เสียหายกระทาซ้าๆ หลายครั้ง หากไม่ทาจะปล่อยภาพ/คลิปวีดีโอ
ลงประจานในสื่อโซเชียลต่างๆ คณะทางาน TICAC จึงบูรณาการทางานร่วมกับกลุ่ม NGOs ทาการสืบสวนเชิงลึก
จนทราบชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ต้องหา จากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อร้องขอต่อศาลออกหมายค้น
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะทางาน TICAC ได้ร่วมกับชุดสืบสวน กองบังคับการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ นาหมายค้นไปทาการตรวจค้นที่อยู่ของผู้ต้องหา พบสื่อลามกพร้อมของกลางดังกล่าว
และได้ดาเนินคดีกับผู้ต้องหาในความผิดฐาน “1. ผลิต ครอบครอง และเผยแพร่ สื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ในทางเพศสาหรับตนเองหรือผู้อื่น 2. นาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะ
อันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ และ 3. ค้ามนุษย์”
จากการสอบสวน สัมภาษณ์ คัดแยกผู้เสียหาย โดยมีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ เอกชน และกลุ่ม NGOs ได้แก่ HSI โครงการฮัก มูลนิธิ เอ-ทเวนตี้วัน และบ้านพักเด็กและครอบครัว
กรุงเทพฯ โดยยึดหลักผลประโยชน์ของผู้เสียหายเป็นสาคัญ จนสามารถขยายผลไปสู่เด็กผู้เสียหายได้เพิ่มอีก
5 คน ซึ่งถูกกระทาในลั กษณะเดีย วกัน และได้ช่ว ยเหลื อนาตัว ผู้ เสี ยหายมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
จากนั้ น ได้ ข ยายผลไปสู่ ก ารจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหารายอื่ น ที่ เ ป็ น คดี ค้ า มนุ ษ ย์ ไ ด้ อี ก ที่ จั ง หวั ด พั ท ลุ ง โดยมี ลั ก ษณะ
การกระทาความผิดคล้ายกัน โดยคดีนี้ได้ยึดหลักผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการทางานอย่างแท้จริง
และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
ได้สรุปสานวนการสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา พร้อมทั้งติดตามการดาเนินคดีทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น
การเรี ย กร้ องค่าสิ น ไหมทดแทนให้ ผู้ เสี ย หาย การพาเด็กผู้ เสี ย หายไปเบิกความในชั้นศาล เพื่อให้ ศาลเห็ น
พฤติกรรมที่ร้ายแรงของผู้ต้องหาอีกด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ศาลอาญาได้มีคาพิพากษาลงโทษ
จ าเลยให้ จ าคุก 52 ปี จ าเลยรั บสารภาพลดกึ่งหนึ่งคงเหลื อจาคุก 25 ปี 12 เดือน ริบของกลางให้ จาเลยชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายทั้งหมด รวมเป็นเงิน 3,038,000 บาท และให้คิดหักจากค่าเสียหายที่จาเลยวางศาล
ให้แก่ผู้เสียหายทั้ง 6 คนละ 30,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ออกจากยอดหนี้ดังกล่าว
2) คดียูกันดา (ค้ามนุษย์ข้ามชาติ)
คณะทางาน TATIP TICAC สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้รับข้อมูลจากองค์กร NGOs
มูลนิธิไนท์ไลท์ และมูลนิธิ เอ-ทเวนตี้วัน ทราบว่า มีหญิงสาวชาวยูกันดาถูกหลอกลวงมาทางานแล้วยึดหนังสือ
เดินทาง แจ้งหนี้เกินจริง และทาการแสวงหาประโยชน์โดยบังคับให้ค้าประเวณีเพื่อปลดหนี้ จานวน 3 ราย
จึงร่วมกับตารวจภูธรภาค 2 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และศูนย์ ACT พัทยา วางแผนและช่วยเหลือ จนสามารถ
จับกุมผู้กระทาความผิดได้ จานวน 2 ราย และออกหมายจับ จานวน 3 ราย ดาเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์
จากการเข้าสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายของพนักงานสอบสวน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
นักจิตวิทยาของ พม. นักจิตวิทยาของ NGOs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้ช่วยเหลือเหยื่อชาวยู กันดา ซีเรีย
แทนซาเนีย และเอริเทรีย ได้อีก จานวน 15 ราย ซึ่งถูกเครือข่ายผู้กระทาผิดชาวยูกันดา และเพื่อนร่วมชาติ
หลอกลวงมาทางานร้านอาหารหรือสปา บังคับให้ค้าประเวณีเพื่อใช้หนี้เงินที่เกินจริง โดยยึดหนังสือเดินทาง
เพื่อมิให้เหยื่อหลบหนี โดยสามารถจับกุมและดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีก
จานวน 15 คดี ออกหมายจับผู้ต้องหา 20 หมาย จับกุมตัวได้ 4 ราย
คดีนี้เป็นคดีที่มีการสืบสวนขยายผลเพื่อทาลายเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
โดยได้มีการร้ องขอเพื่อน าพยานผู้ เสี ย หายไปขอสื บพยานล่ วงหน้าก่อนฟ้องคดีอาญาต่อศาล มีการประชุ ม
กาหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ขณะผู้เสียหายอยู่ในความคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ มีการจัดให้ผู้เสียหาย
ฝึกอาชีพที่ผู้เสียหายสมัครใจ และศาลอาญาได้มีคาพิพากษาในคดีแล้ว จานวน 1 คดี โดยพิพากษาให้จาคุก

4 ปี 6 เดือน ให้จาเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย เป็นเงินจานวน 1,075,143 บาท ส่วนคดีที่เหลืออยู่ระหว่าง
การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นทางคดีเสนอพนักงานอัยการพิจารณาต่อไป
3) คดี Black Wrist จังหวัดสุรินทร์
ความสาเร็จของการเพิ่มศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดาเนินคดีกับ
ผู้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยการทางานเป็นทีมของหน่วยงานบั งคับใช้กฎหมายภายในประเทศไทย
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน ศาลพิพากษาลงโทษจาคุกผู้กระทาความผิดสถานหนัก
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ส านักงานองค์การตารวจสากล INTERPOL ได้วิเคราะห์ ระบบ
ฐานข้อมูล INTERPOL ICSE พบสื่อลามกอนาจารเด็กชาย เป็นคลิปวิดีโอและภาพถ่ายถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์
เด็กชายในวิดีโอได้สวมใส่สายรัด ข้อมือสีดา (Black Wrist) ภาษาที่พูดคุยกันและเสียงเพลงประกอบในวิดีโอ
เป็นภาษาไทย INTERPOL จึงแจ้งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสานักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรั ฐฯ
ประจาประเทศไทยดาเนินการกับเว็บไซด์ดังกล่าว
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษได้ บู ร ณาการหน่ ว ยงานบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของประเทศไทย ได้ แ ก่
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ และกรมการปกครอง ร่ ว มมื อ กั น สื บ สวนโดยมี ห น่ ว ยงานบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ต่างประเทศที่มีที่ตั้งในประเทศไทยและองค์กรพัฒนาเอกชน เข้าร่วมประชุมและให้คาปรึกษาแนะนาเจ้าหน้าที่
ของไทยด้วย ได้แก่ ตารวจสหพันธ์รัฐออสเตรเลีย สานักงานตารวจสากล และสานักงานสืบสวนความมั่นคงแห่ง
มาตุภูมิสหรัฐฯ พบข้อเท็จจริงว่า เว็บไซด์ดังกล่าวถูกทาขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ต้องหาเป็นคนไทย
เป็นผู้จัดทา ดูแล และเป็นเจ้าของเว็บไซด์ เก็บเงินค่าเข้าดูภาพและวิดีโอลามกอนาจารเด็กชายจากสมาชิก
จึงร่วมกันวางแผนตรวจค้นจับกุมผู้กระทาผิดในคดีนี้
วันที่ 16 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ สานักงานตารวจแห่งชาติ และ
กรมการปกครอง ร่วมกันเข้าตรวจค้นและจั บกุมได้ผู้ต้องหาเป็นชายไทย จานวน 1 คน ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
และทีมสหวิชาชีพได้ช่วยเหลือคุ้มครองเด็กชายอายุระหว่าง 11 – 13 ปี จานวน 5 คน เข้าสู่การคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ปรากฏว่า เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้ง 5 คน และส่งตัวผู้ต้องหาให้เจ้าหน้ าที่ตารวจ
สอบสวนดาเนินคดีในความผิดฐานค้ามนุษย์
ส านั กงานพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สุ ริ นทร์ ได้ดาเนิ นการช่ว ยเหลื อ
คุ้มครองฟื้นฟูเยียวยาเด็กชายผู้เสียหาย ทั้ง 5 คน และดาเนินการให้ผู้เสียหายได้รับเงินค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ในคดี อ าญาตามพระราชบั ญญั ติ ค่ าตอบแทนผู้ เสี ยหาย และค่ าทดแทน และค่ าใช้ จ่ ายแก่ จ าเลยในคดี อาญา
พ.ศ. 2544 คนละ 15,000 บาท
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ศาลพิพากษาลงโทษสถานหนักจาคุก 146 ปี รับสารภาพลดโทษ
ให้จาคุก 50 ปี และให้จาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย รวมเป็นจานวนเงิน 2,500,000 บาท
ภายหลังการจับกุมคดีนี้ ตารวจออสเตรเลียได้มีการสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้กระทาผิดในประเทศ
ออสเตรเลียได้ผู้กระทาความผิด จานวน 1 คน ดาเนินคดีตามกฎหมาย
--------------------------------------

2. ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ
ประเทศไทยยังคงยึดหลักการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยคานึงว่าบุคคลที่เข้าสู่
กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกและระบุว่าเป็น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง
ตามสิทธิ และตามความประสงค์ของผู้เสียหายตามหลักการยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง (Victim Centered
Approach) ตั้งแต่ได้รับ การช่ว ยเหลือ จนถึงการส่งกลับคืนสู่ สังคมอย่างปลอดภัย และให้พวกเขาสามารถ
กลับไปดารงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายซ้าในอนาคต
ผลลัพธ์การดาเนินงานที่สาคัญในปี 2561
 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองของรัฐ เพิ่มขึ้น จาก 360 คน ในปี 2560
เป็น 401 คน ในปี 2561 และมีอีก 15 คน เลือกรับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองเอกชน
โดยระยะเวลาเฉลี่ยที่อยู่ในสถานคุ้มครอง คือ ไม่เกิน 6 เดือน
 ผู้เสียหายฯ ได้รับการเยียวยาตามสิทธิจากเงินกองทุนฯ เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 6.15 ล้านบาท
และได้มกี ารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกว่า 77.56 ล้านบาท
 ผู้เสียหายฯ 65 คน ในสถานคุ้มครองสามารถออกไปทางานภายนอกได้ ส่วนอีก 290 คน
ที่ไม่สามารถออกไปทางานภายนอกได้ (เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา) ได้รับค่าตอบแทนจาก
การทางานภายในสถานคุ้มครอง รวมได้รับรายได้ทั้งหมดกว่า 2,697,543 บาท
 มีการพัฒนาระบบการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง
เช่น การฝึกอบรม Trauma Informed Care Victims Specialist อบรมล่ามในภูมิภาค
จัดทาเอกสารแจ้งสิทธิ 7 ภาษา และคู่มือการเรียกค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น
 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ มีความร่วมมือกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้ครอบคลุมทุกมิติ
2.1 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองที่คานึงถึงผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจ1
1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิที่จะตัดสินใจเข้ารับการคุ้มครอง
ผู้ เ สี ย หายจากการค้า มนุ ษ ย์ มี สิ ท ธิที่ จ ะตั ดสิ น ใจได้ด้ ว ยตนเองว่ า จะเข้า รั บการคุ้ มครองใน
สถานคุ้มครองของรั ฐ เอกชน หรื อเลื อกที่จะไม่เข้ารับการคุ้มครองโดยกลั บไปอยู่กับครอบครัว หรือพื้นที่
ที่ตนเองตัดสินใจว่ามีความปลอดภัย ในปี 2561 ภายหลังการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่ประสงค์เข้ารับการคุ้มครอง จานวน 401 คน เป็นชาย 198 คน หญิง 203 คน
เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจานวน 360 คน จะเห็นได้ว่า จานวนผู้เสียหายที่เลือกเข้ารับการคุ้มครอง เพิ่มขึ้น
เนื่องจากผู้เสียหายได้รับทราบสิทธิของตนเองที่จะได้รับและกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองของสถานคุ้มครอง
จากเอกสารแจ้งสิทธิที่ได้รับตั้งแต่กระบวนการคัดแยก
นอกจากนี้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จานวน 15 คน เลือกเข้ารับ
การคุ้มครองในสถานคุ้มครองเอกชน (ตามที่รัฐ บาลไทยออกระเบียบฯ
เพื่ อ เพิ่ ม ทางเลื อ กในการเข้ า รั บ การคุ้ ม ครองส าหรั บ ผู้ เ สี ย หาย จาก
การค้ามนุษย์ ที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับการคุ้มครองในหน่วยงานรัฐ ) ทั้งนี้
ในปี 2561 มี องค์ กรเอกชนที่ เข้ ามาร่ ว มด าเนิ นการช่ ว ยเหลื อคุ้ มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยจดทะเบียนเป็นสถานคุ้มครองเอกชน 2 แห่ง
1. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ข้อ 6

ตารางที่ 22 จานวนผู้เสียหายจาแนกตามรูปแบบการถูกแสวงหาประโยชน์ สัญชาติ อายุ และเพศ
รูปแบบการถูกแสวงหาประโยชน์ (จาแนก เพศ/กลุ่มอายุ)
สัญชาติ
ไทย
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
เวียดนาม
ยูกันดา
โรฮีนจา
ไม่มี
สถานะ
รวม

การค้าประเวณี
0 - 14
ช
12
-

ญ
34
1
-

15 - 17
ช
ญ
13 83
2
1
6
1

12

35

14

47

92

106
186

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

การนามาขอทาน

การอื่นใดคล้ายการขูดรีด

18 ขึ้นไป
ช ญ
1 6
9
1
- 13
3

0 - 14 15 - 17
ช ญ ช ญ
- - 3 1 2
- - - 6 2
- - - - - - - - -

18 ขี้นไป 0 - 14 15 - 17
ช ญ ช ญ ช ญ
2
- 1 - 11 3 - - 2
- - - 32 - - 1 - - - - - - - - - - - - -

18 ขึ้นไป
ช ญ
-

0 - 14 15 - 17
ช ญ ช ญ
- - - 2 4 4
- - - - - - - - 2 1 2 2
- - -

18 ขึ้นไป
ช
ญ
106 14
6
6
-

1

3
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-

2

112

32

33

7
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-

4

4
64

50

3

1

1

2

-

-

-

-

2

3

5

6

6

12
149

132

2) การนาระบบ Victim Impact Statement มาใช้ในชั้นศาล
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้ริเริ่มนารูปแบบรายงานผลกระทบจาก
การตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือ Victim Impact Statement มาใช้แถลงต่อศาล โดยในระหว่างการ
เข้ า รั บ การคุ้ ม ครองระยะหนึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่
รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ในสถานคุ้ ม ครองจะร่ ว มกั บ ผู้ เ สี ย หาย
ผมชื่อ เด็ ก ชายเอ (นามสมมติ) อายุ 14 ปี ปั จ จุ บัน ก าลั ง
ประเมิ น ถึ ง ผลกระทบที่ ผู้ เ สี ย หายได้ รั บ
ศึ ก ษาอยู่ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ย นแห่ ง หนึ่ ง ก่ อ นเกิ ด
ที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ แต่เป็น
เหตุ การณ์ ผมมีมนุ ษยสัมพั นธ์ ดีต่ อบุค คลรอบข้า ง ร่ าเริง แจ่ มใส
ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ นภ ายในจิ ต ใจขอ ง
สนุกสนาน ผมชอบเข้าสังคม แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผมโดนผู้ต้องหา
ขู่ แ ละหลั ง จากที่ ผ มทราบว่ า รู ป ภาพเปลื อ ยของผมถู ก ปล่ อ ยใน
ผู้ เ สี ย หาย ซึ่ ง แสดงออกมาในรู ป แบบที่
TWITTER พร้ อ มกั บ ชื่ อ โรงเรี ย นและวงดนตรี ข องผม ผมเกิ ด
แตกต่ า งกั น ออกไป เช่ น อาการซึ ม เศร้ า
ความเครียดเป็นอย่างมาก ผมนอนไม่หลับ ผมปวดหัวบ่อย ๆ และ
ชอบอยู่คนเดียว ไม่ร่าเริง ไม่เข้าสังคม เป็นต้น
ไม่ ก ล้ า คุ ย กั บ ใคร ผมค่ อ นข้ า งอายและอี ก อย่ า งผมเป็ น นั ก ดนตรี
นามาประกอบกับข้อ มูล จากการสั มภาษณ์
ในวงดนตรี ไ ทยของโรงเรี ย นที่ ท าผลงานในระดั บประเทศ ท าให้
หลายคนรู้จัก ผม ผมไปที่ไหนก็ กลัวคนรู้ ทุกวันผมใช้เวลาค้นหาไป
การรั กษาพยาบาล และจั ดท าเป็ นรายงาน
ตามเว็ บต่าง ๆ เพื่อบล็อครายงานภาพของตัวเองแต่ก็ พบว่าภาพ
ผลกระทบของผู้ เสี ยหาย เพื่อใช้ แทนการให้
ของผมถูกโพสต์โฆษณาไปเรื่อย ๆ เหตุการณ์ยิ่งแย่ขึ้นไปอีกเมื่อรุ่นพี่
ผู้เสียหายขึ้นแถลงคาให้การในชั้นศาล โดยใน
ในวงดนตรีไปพบภาพและมาถามผม มีอยู่วันหนึ่งผมคิดอยากทาร้าย
ปีที่ผ่านมา เริ่มดาเนินการใช้รูปแบบนี้ในการ
ตัวเองและอยากฆ่าตัวตาย แต่พอคิดได้ เลยตัดสินใจไปแจ้งความ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายได้
ทุ ก วั น ผมใช้ ชี วิ ต ด้ ว ยความหวาดกลั ว ผมกลั ว เพื่ อ นรู้ จ ะท าให้
ผมเสีย ชื่ อเสีย ง เวลาเดิน ไปไหนกลัว คนที่ มองผมจะเคยเห็น ภาพ
จานวน 3 คดี มีผู้เสียหาย 6 ราย เป็นจานวน
ของผม ผมกลั ว พ่อ แม่ รู้ ผมไม่อ ยากให้ ท่ านเสีย ใจไม่อ ยากท าร้ า ย
เงิ นที่ เรี ยกร้ อง 28,706,300 บาท ประเด็ น
ครอบครัว พอแจ้งความก็ ก ลัวผู้ต้องหามาแก้ แค้นและปล่อยภาพ
สาคัญ คือ ผู้เสียหายไม่ต้องพูดซ้าในเรื่องที่
ผมอี ก ผมยั งโทษตัวเองที่ส ร้างความอั บอายให้ครอบครัวและเป็ น
กระทบต่อสภาพจิตใจของตนเองอีกครั้ง
เหตุการณ์ที่โหดร้ายต่อความรู้สึ กเป็นความทรงจาไม่ดีในชีวิต ส่งผล
กระทบต่ อการด าเนิ นชี วิ ตผมในทุ กวั นนี้ ผมคงไม่ สามารถลื มมั นได้
ตลอดชีวิตและไม่อยากให้คนร้ายทาแบบนี้กับเด็กคนอื่น ๆ อีก .....
*ข้อมูลจากการทางานของโครงการ HUG

รวม
152
161
10
41
1
13
19
4

20
401

3) ผู้เสียหายในสถานคุ้มครองได้ออกไปทากิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จานวน 80 คน เป็นชาย 40 คน และหญิง
40 คน ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น ความพร้ อ ม
ว่ า มี ทั ก ษะอย่ า งเพี ย งพอ ที่ จ ะสามารถ
ออกไปภายนอกสถานคุ้มครองได้ ออกไป
ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั บ ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า
ม นุ ษ ย์ ที่ ม า จ า ก ส ถ า น คุ้ ม ค ร อ ง อื่ น
ในรู ป แบบของกิ จ กรรมค่ า ยสานสั ม พั น ธ์
เพื่อฝึกทักษะการอยู่ร่วมกัน การให้เกียรติ
แก่เพศตรงข้าม ทักษะอื่น ๆ สาหรับเตรียม
ความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม
4) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน
4.1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่เลือกเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของรัฐ จะได้รับ
บริการด้านการช่วยเหลือคุ้มครองตามกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ การฟื้นฟูเยียวยาด้านร่างกายจิตใจ
ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาในด้าน
อื่น ๆ ตามความเหมาะสมและการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ภายหลังกระบวนการ
ช่วยเหลือคุ้มครองในด้านต่าง ๆ สิ้นสุด
ลงแล้ ว ผู้ เ สี ย หายเหล่ า นั้ น จะได้ รั บ
การส่งกลับคืนสู่สังคม ภายใต้หลักการ
“มีความปลอดภัย มีหน่วยงานพื้นที่ต้น
ทางรองรับประคับประคอง และไม่กลับ
มาเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซ้า”

4.2) ระยะเวลาในการเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง
รั ฐ บาลไทยมุ่ ง หวั ง ว่ า ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์
จะอยู่ ในสถานคุ้มครองด้วยระยะเวลาที่สั้ นที่สุ ด เพื่อให้
สามารถกลั บไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างยั่งยืน แม้ว่ าจะมี
ข้อจากัดหลาย ๆ ประการทั้งเรื่องของกระบวนการทางคดี
การพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ หรื อ แม้ แ ต่ ค วามปลอดภั ย และ
ความประสงค์ของผู้เสียหาย จากข้อมูลระยะเวลาในการอยู่
ในสถานคุ้มครองของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่รับเข้า
และส่ ง กลั บ คื น สู่ สั ง คม โดยในปี 2560 กั บ ปี 2561
จะเห็ นได้ ว่ าระยะเวลาที่ ผู้ เสี ยหายอยู่ ในสถานคุ้ มครอง
ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

4.3) ผู้ เสี ย หายจากการค้ามนุ ษย์ที่ได้รับ การช่ว ยเหลื อจากรั ฐ บาลไทยจะได้รับการคุ้มครอง
ตามสิทธิที่พึงได้รั บ มีการวางแผนการช่ว ยเหลือร่ว มกัน จนกระทั่งสามารถกลั บคืนสู่ครอบครัว และจะมี
การติดตามภายหลังการส่งกลับคืนสู่สังคมเพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างยั่งยืน
...หนึ่งในคดีค้ามนุษย์ที่เป็นคดีน่าสนใจในปี 2560 คือ คดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัด ภาคเหนือที่มีการดาเนินคดี
ค้ามนุษย์และคดีที่เกี่ยวข้อง กว่า 47 คดี มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวม 5 คน แม้ 2 ใน 5 ไม่ประสงค์ที่จะ
รับการช่วยเหลือ แต่ผู้เสียหายอีก 3 ราย ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ยังคงมีการติดตาม
ช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และมูลนิธิ เอ-ทเวนตี้วัน
ผลการติดตามพบว่า ผู้เสียหายรายที่ 1 ยังคงอยู่ในโปรแกรมคุ้มครองพยานและได้รับเงินดารงชีพ จากกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีสุขภาพแข็งแรงดีทั้งตนเองและบุตร อาศัยอยู่ในบ้านพักของมูลนิธิแห่งหนึ่งใน
จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าเรียนในระบบการศึกษาตามอัธยาศั ย ผู้เสียหายรายที่ 2 ปัจจุบันกลับไปอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวที่ภูมิลาเนาพร้อมทั้งเลี้ยงดูบุตรไปด้วย ยังไม่ได้ทางาน ไม่มีรายได้เป็นของตนเอง อาศัยรายได้จาก
ครอบครัวที่ป ระกอบอาชีพทาการเกษตร เบื้องต้นได้ รับการสนับสนุน เงินจากกองทุนเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเรียนทาเล็บ แต่มีปัญหาสุขภาพจึงเรียนไม่จบ โครงการ HUG ได้ประสานแหล่งทุน
ให้การสนับสนุนเพื่อเป็นทุนตั้งต้น จานวน 10,500 บาท มูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน ช่วยวางแผนการทาธุรกิจ (เลี้ยงหมู)
และ พม. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไป ผู้เสียหายรายที่ 3 ปัจจุบันได้รับเงินจากกองทุนฯ เพื่อ
เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเรี ย นระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ในระบบปกติ ค่ า ครองชี พ และ
ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้ ผู้เสียหายจะได้รับค่าใช้จ่ายจนกว่าจะเรียนจบหลักสูตร...
...เด็กชายวัย 13 ปี หลังจากตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบถูกแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณี
ได้ เข้ า รับ การคุ้ม ครองในสถานคุ้ม ครองของรัฐ เนื่ อ งจากเด็ ก ให้ค วามร่ว มมื อในการเป็ น พยาน ภายหลั ง
เข้าคุ้มครองได้เข้ารับการปรับสภาพในเบื้องต้น เพื่อให้เด็กเข้าใจกระบวนการ แนวทางสาเหตุที่เด็กต้องเข้ารับ
การคุ้มครอง เด็กได้รับสิทธิต่าง ๆ ในฐานะที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น เงินกองทุน การช่วยเหลือ
ด้านปัจจัยสี่ สิทธิการรักษาพยาบาล การตรวจคัดกรอง 3 โรคอันตราย การปรับสภาพจิตใจเพื่อไม่ให้เด็กโทษ
ตัวเอง และลดความวิตกกังวล ตลอดจนมีการพูดคุยกับเด็กเพื่อคอยสังเกตพฤติกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือ
เป็น ระยะ ก่ อนส่ งเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว ได้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนส่ งคืนสู่สั งคม โดยได้
มีการพูดคุยร่วมกับครอบครัวถึงสาเหตุของปัญหาที่ทาให้เด็กเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ทาให้ครอบครัวได้
ทบทวนถึงแนวทางในการเลี้ ย งดู เด็ก ได้ ป ระสานโรงเรีย นที่เด็ กกาลัง ศึกษาอยู่ พ ร้อมกับ สอบถามในเรื่อง
การศึ ก ษาและพฤติ ก รรม พบว่ า เด็ กไม่ มี ปั ญ หาเรื่ องการเรี ย น เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ พู ด คุ ย กั บ เด็ ก เพื่ อสอบถาม
ความพร้อมในการกลับคืนสู่ครอบครัว โดยเด็กพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเพื่อสร้างความเชื่อใจให้กับครอบครัว
หลั ง จากส่ ง เด็ กกลั บ คื น สู่ ครอบครัว ได้ ติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า น พบว่ า ครอบครัว และเด็ ก มี กติ กาการอยู่ ร่ว มกั น
ครอบครัวดูแลเด็กได้ดีขึ้น เด็กเข้าใจกฎกติกาของครอบครัวและปรับตัวได้เป็นอย่างดี
ปัจจัยความสาเร็จ คือการทางานกับครอบครัว สถานคุ้มครองจะให้บริการและปรับสภาพเด็กตามสิทธิที่พึง
จะได้รับเพียงแค่ในเบื้องต้น แต่หากครอบครัวเพียงแค่เข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รับรู้ถึงช่องว่าง ที่จะเกิด
ปัญหา พร้อมที่จะปรับเปลี่ย นเพื่อตัวเด็กก็จะทาให้เด็กไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวที่จะข้ามผ่านปัญหา เหมือนเป็น
การได้รับพลังใจจากครอบครัวที่พร้อมจะสู้ และเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

2.2 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิที่พึงได้รับ รวมไปถึงการช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน2
1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการเยียวยาจากเงินกองทุน
ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ทุ ก คน มี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จากเงิ น กองทุ น เพื่ อ
การป้ องกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ นเงิ น เยี ยวยาที่ รั ฐ บาลไทยให้ การสนั บ สนุ น ในปี 2561
ผู้เสี ยหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งที่ เข้ารับ
การคุ้ ม ครองในสถานคุ้ ม ครองของรั ฐ
สถานคุ้ ม ครองของเอกชน และที่ ไ ม่
ประสงค์ เ ข้า รั บ การคุ้ มครอง ได้ รับ การ
เยี ย วยาจากเงิ น กองทุ น ฯ เพิ่ ม ขึ้ น โดย
ผู้เสียหายที่อยู่ในสถานคุ้มครอง จะมีบัญชี
เงิ นฝากของแต่ ละคน ซึ่ งสามารถ
ตรวจสอบยอดเงินที่ตนเองได้รับได้ และ
หากไม่เข้ารับการคุ้มครอง เงินช่วยเหลือจะ
โอนเข้ าบั ญชี ของผู้ เสี ยหายโดยตรงเพื่ อ
สร้างความมั่นใจได้ว่า พวกเขาจะได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาตามความเหมาะสม
แผนภาพที่ 5 เงินช่วยเหลือเยียวยาที่ผู้เสียหายได้รับจากกองทุน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

2) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่เพียงแต่ที่เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของรัฐเท่านั้น
ที่ จ ะได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ ในเรื่ อ งการคุ้ ม ครองทางกฎหมาย แต่ ผู้ เสี ยหายจากการค้ ามนุ ษย์ ทุ กคน หากมี
ความประสงค์ที่จะขอรับการช่วยเหลือ กระทรวง พม. ได้จัดตั้งฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย เพื่อเป็นหน่วย
ประสานงานกลางในเรื่องการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแก่ผู้เสียหายต่างด้าว การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ตลอดจนการบั งคับคดีเพื่อน าทรั พย์ สิ นจากผู้ กระทาผิดมาชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย อีกทั้งยัง มีบุคลากรที่จะ
สนับสนุนให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายที่อยู่ในสถานคุ้มครองของรัฐ ทั้ง 9 แห่ง และมีองค์กรพัฒนาเอกชน
ที่เข้ามาสนับสนุนกระบวนการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย เช่น มูลนิธิ เอ-ทเวนตี้วัน สานักงานกฎหมายเอสอาร์
มูลนิธิสิ ทธิ มนุษยชนเพื่อการพัฒ นา เป็น ต้น โดยสนับสนุนการช่วยเหลื อทั้งในเรื่องกระบวนการดาเนินคดี
และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล
3) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับการช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ภายใต้กฎหมายว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กาหนดให้ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ มีสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อเยียวยาความเสียหาย
ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการถู ก กระท าทารุ ณ กรรมด้ ว ยเหตุ อั น ไม่ เ ป็ น ธรรมจากการแสวงหาประโยชน์
ของขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งมีทั้งความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิ
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง โดยความประสงค์ ข องผู้ เ สี ย หายและเพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู้ เ สี ย หาย ในปี 2561
ประเทศไทยได้ดาเนินการจัดประชุมเพื่อกาหนดค่าสินไหมทดแทน โดยมีผลการดาเนินการ ดังนี้
--------------------------------2. ข้อเสนอแนะของสหรัฐฯ ข้อ 6

ตารางที่ 23 จานวนผู้เสียหายและค่าสินไหมทดแทนที่มีการเรียกร้องจากผู้กระทาผิด
จานวนคดีที่มีการประชุม
เพื่อกาหนดค่าสินไหมทดแทน

จานวน
ผู้เสียหาย

จานวนเงินที่เรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน

49 คดี

116 ราย

77.56 ล้านบาท

 รูปแบบการใช้แรงงาน

45 ราย

16.4206 ล้านบาท

 รูปแบบการค้าประเวณี

45 ราย

58.5039 ล้านบาท

 รูปแบบขอทาน

2 ราย

1.8740 ล้านบาท

 แสวงประโยชน์จากการขูดรีด

24 ราย

0.7341 ล้านบาท

ประเภทความเสียหาย
ที่มีการเยียวยา
ความเสียหายต่อทรัพย์
ความเสียหายต่อร่างกายและอนามัย
ความเสียหายต่อจิตใจ
ความเสียหายต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ความเสียหายต่อชื่อเสียง
ค่าขาดประโยชน์ทามาหาได้
ความเสียหายต่อเสรีภาพ

จานวนผู้เสียหาย
(ราย)
28
21
32
30
25
23
30

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
3.62
15.76
9.23
8.66
5.24
3.62
5.45

...“ผู้เสียหายเพศชาย อายุ 47 ปี ถูกแสวงประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานในแรงงานประมง ซึ่งเดินทางไป
หาปลาที่น่านน้าในประเทศอินโดนีเซีย โดยต้องทนทางานในเรือประมงด้วยความไม่เต็มใจ เป็นเวลา 4 ปี
ร่างกายรับสภาพไม่ไหว มี การเจ็บ ป่วยบริเวณหลัง และถูกไต้ ก๋งดุด่าท าร้ายร่างกาย หลั งจากเรือเทียบฝั่ ง
ได้หลบหนี ไปทางานรับจ้างทั่วไป แต่ได้มีปัญหาทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงาน จึงถูกพาตัวไปส่งยังสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมื อง และถูกส่งตั วกลับ ประเทศไทย ต่ อมาเข้า รับ การคุ้มครองที่ส ถานคุ้ม ครอง เจ้า หน้า ที่ไ ด้
ปฐมนิเทศแจ้งสิทธิให้ทราบ พาไปตรวจร่างกายและประเมินสภาพจิตใจ ผู้เสียหายมีปัญหาสุขภาพ เป็นไส้เลื่อน
จึงได้ประสานโรงพยาบาลในการส่งตัวเข้าตรวจ รักษาและทาการผ่าตัด จากนั้นได้ดาเนินการประสานสานัก
ทะเบีย นอาเภอธั ญบุรี ในการขอคัดสาเนาและจั ดท าเอกสารบัต รประจ าตัว ประชาชน และดาเนิน การ
ยื่นคาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเรียกร้องค่าจ้างแรงงานค้างจ่ายจากนายจ้าง ประสานหน่วยงานในพื้นที่
ติดตามเยี่ยมครอบครัว และดาเนินการขอรับเงินจากกองทุน เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เป็ น ค่ า ขาดประโยชน์ ในการท ามาหาได้ ซึ่ ง ได้ รับ จ านวน 67,700 บาท ส่ ว นค่า จ้ า งค่า แรงค้า งจ่ า ย ได้ มี
การประนี ประนอมกับนายจ้า ง และนายจ้ างยิ นยอมจ่ายค่าจ้ างค้างจ่ าย เป็น เงิน 150,000 บาท ปั จจุบั น
ผู้เสียหายกลับไปอยู่กับครอบครัว และประกอบอาชีพใหม่ โดยนาเงินที่ได้ไปลงทุนขายของภายในหมู่บ้าน...”
ปัจจัยความสาเร็จ ได้มีการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ผู้เสียหายได้รับทราบตั้งแต่แรกอย่างชัดเจนทาให้ผู้เสียหาย
ได้รับความช่วยเหลือตามกระบวนการ การเยียวยาจิตใจ การรักษาพยาบาล ได้รับการเรียกร้องเรื่องเงินค่าจ้าง
ค้างจ่าย ผู้เสียหายจึงให้ความร่วมมือในการดาเนินการต่าง ๆ ด้วยดี

2.3 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองสามารถออกไปทางานภายนอกได้ ส่วนกลุ่มที่ไม่สามารถ
ออกไปทางานภายนอกได้ ก็ได้รับค่าตอบแทนจากการทางานในสถานคุ้มครอง3
ภายหลั งจากเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองระยะหนึ่งแล้ ว ผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุษย์
มี สิ ท ธิ แ ละมี ท างเลื อ กที่ จ ะท างานได้ เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาทั ก ษะของตนเองและสร้ า งรายได้ ใ นระหว่ า ง
รับการคุ้มครอง โดยสามารถเลือกทางานได้ทั้งภายในและภายนอกสถานคุ้มครอง โดยมีกลไกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการสนับสนุนการทางานของผู้เสียหายดังกล่าว
1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองสามารถออกไปทางานภายนอกได้
การออกไปทางานของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยลดความกังวล
ใจของผู้เสียหาย ที่อยู่ในระหว่างรอกระบวนการส่งกลับและคืนสู่สังคม โดยในปี 2561 มีผู้เสียหายที่ออกไป
ทางานภายนอก จ านวน 65 คน ส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ เ สี ย หายเพศชาย ประเภทงานได้แ ก่ งานก่อ สร้ าง และ
งานร้ า นขายขนม (เบเกอรี่ ) เป็ น ต้ น โดยยึ ด หลั ก การพิ จ ารณาเรื่ อ งความปลอดภั ย และไม่ ก ระทบต่ อ
การช่วยเหลือในเรื่องคดีเป็นสาคัญ ซึ่งการออกไปทางานทาให้ผู้เสียหายมีรายได้และลดภาวะความตึงเครียด
ระหว่างรอกระบวนการช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ ง ซึ่ งรายได้จากการออกไปทางานภายนอกนี้
ผู้ เ สี ย หายบางส่ ว นสามารถส่ ง กลั บ ไปให้ ค รอบครั ว ได้ หรื อ ผู้ เ สี ย หายบางรายก็ ส ะสมรายได้ เ หล่ า นี้ ไ ว้
เพื่อนากลับไปเป็นเงินทุนสาหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เมื่อกลับคืนสู่สังคมแล้ว
แผนภาพที่ 6 การจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่อยู่ในสถานคุ้มครองฯ

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

2) ผู้เสียหายฯ ที่ ออกไปท างานภายนอกไม่ได้ สามารถรั บงานเข้ามาท าในสถานคุ้มครอง
บางรายได้ค่าตอบแทนการทางานจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ผู้เสีย หายส่ว นหนึ่ งที่ไม่ป ระสงค์ออกไปทางาน
ภายนอกสถานคุ้ ม ครอง หรื อ มี เ หตุ ผ ลอื่ น ๆ เช่ น เรื่ อ งความ
ปลอดภั ย หรื อ เหตุ ผ ล
ส่ ว นตั ว เป็ น ต้ น สถาน
คุ้ ม ครองจะด าเนิ น การ
รั บ ง า น จ า ก ส ถ า น
ประกอบการภายนอกเข้า ทอฝัน By พม. Central Festival East Ville
ม า ใ ห้ ผู้ เ สี ย ห า ย ท า
โดยในปี 2561 มีผู้เสียหายที่ทางานภายในสถานคุ้มครอง จานวน
290 คน ได้แก่ จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งมาจากการฝึกทักษะอาชีพ
ภายในหน่ ว ยงาน โดยน าออกไปจ าหน่ า ยทั้ ง ร้ า นค้ า ภายในสถาน
ร้านกาแฟ “Nari Coffee”
คุ้มครองฯ การออกร้านตามสถานที่ ต่าง ๆ รวมถึงการจ าหน่ ายในร้าน
“ทอฝัน By พม.” ที่กระจายอยู่ 4 สาขา ได้แก่ ร้านวังสะพานขาว ณ กระทรวง พม. ศูนย์การค้า Siam Discovery,
Central Festival East Ville และศูนย์การค้า Yes บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ ได้มีการหารือ
ร่วมกับองค์กร NOMI NETWORK เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ “ทอฝัน By พม.”
ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ จัดทาเป็น Box Set
สาหรับบริการหน่วยงานภายนอกที่สั่งจองสาหรับการประชุมหรือการอบรมสัมมนาต่าง ๆ และสถานคุ้มครองฯ
บางแห่งมีการเปิดร้าน อาทิ ร้านเสริมสวย “นารีบิวตี้” ร้านกาแฟ “Nari Coffee” ในหน่วยงานเพื่อเป็นการ
สร้างรายได้ให้แก่ผู้เสียหายอีกทางหนึ่ง
กระทรวง พม. ได้ อ อกหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น เพื่ อ การป้ อ งกั น และปราบปราม
การค้ามนุษย์ เป็นค่าตอบแทนเพื่อการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐ สาหรับเป็นมาตรการเยียวยาผู้เสียหาย
ที่ ไ ม่ ส ามารถออกไปท างานหรื อ ไม่ ป ระสงค์ อ อกไปท างานภายนอกสถานคุ้ ม ครอง ให้ มี ร ายได้ แ ละ
ลดความกั ง วลใจที่ จ ะต้ อ งอยู่ ร อกระบวนการช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครองในแต่ ล ะด้ า น เริ่ ม ด าเนิ น การตั้ ง แต่
เดื อ นกั น ยายน 2561 เป็ น ต้ น มา โดยค่ า ตอบแทนการจ้ า งงานส าหรั บ การท างานในสถานคุ้ ม ครอง
ได้รั บ ค่าตอบแทนวัน ละ 200 บาท ลั ก ษณะของงานที่จะจ้างเป็น 2 ลั กษณะ คือ งานบริ ก ารทั่ วไป เช่ น
ผู้ช่วยคนครัว งานสนาม งานสานักงาน เป็นต้น ลักษณะงานที่ 2 คือ
งานช่ ว ยแปลภาษา โดย กระทรวง พม. จั ด โครงการน าร่ อ ง
อบรมเตรียมความพร้อมให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่มีทักษะการเป็น
ผู้ ช่ ว ยประสานงานด้ านภาษา เมื่ อวั นที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2561
โดยผู้เสียหายจะได้พัฒนาทักษะการแปล คาศัพท์ที่ถูกต้องในกระบวนการ
คุ้ มครอง และจะได้ รั บการจ้ างงานเป็ น ผู้ ช่ วยการแปลภาษาในการจั ด
กิจกรรมในสถานคุ้มครองมีค่าตอบแทนชั่วโมงละ 100 บาท ซึ่งการจ้างงาน
ทั้ ง 2 ลั ก ษณะจะมี ค ณะกรรมการในหน่ ว ยงานพิ จ ารณาก าหนด
ฝึกอบรมผู้เสียหายเพื่อทาหน้าที่
ผู้ช่วยประสานงานด้านภาษา
คุณสมบัติ เพื่อให้มีการหมุนเวียนและได้รับรายได้จากการทางานอย่าง
เท่าเทียมกัน

2.4 การพัฒนาระบบการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ
การช่วยเหลือคุ้มครองของประเทศไทยเกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับผู้เสียหาย
ตารางที่ 24 จานวนการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการช่วยเหลือคุ้มครองสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
หลักสูตร
1. การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (4 รุ่น)
2. การพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญในการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ Victim Specialist (2 รุ่น)
3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการคุ้มครองภายใต้การดูแล
บาดแผลทางจิตใจTrauma Informed Care (2 รุ่น)
4. การอบรมผู้ปฏิบัติงานล่ามแปลภาษาเพื่อการคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ (เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม จีน อังกฤษ รวม 5 รุ่น)

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

300

37

88

22

54

26

45

139
(บุคคลทั่วไป)

1) พัฒนาความเชี่ยวชาญผู้ทาหน้าที่ในกระบวนการคัดแยก Victim Specialist
กระทรวง พม. ร่วมกับ TATIP และโครงการฮัก ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
จั ด อบรมโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพที ม สหวิ ช าชี พ ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการคั ด แยกผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์
(Victim Specialist) โดยเชิญทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
มาต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้แก่ ตารวจ นักสังคมสงเคราะห์
ผู้แทนกรมการปกครอง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการคัดแยก โดยในปี
2561 จัดอบรมจานวน 2 รุ่น คือ เดือนมีนาคม และเดือนกันยายน 2561 ผู้เข้าอบรมจานวน 110 คน
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการดูแลคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ภายใต้หลักการดูแลที่คานึงบาดแผลทางจิตใจ
กระทรวง พม. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ค้นพบว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ส่วนหนึ่งจะได้รับผลกระทบจากการกระทาค้ามนุษย์ จนเกิดเป็นร่ องรอย
บาดแผลในจิตใจ ได้กาหนดมาตรการที่จะช่วยให้การบริการคุ้มครองผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภายใต้ แ นวคิ ด บริ ก ารที่ คานึ ง ถึ ง บาดแผลทางจิ ตใจ (Trauma-informed Care) โดยพั ฒ นาศั ก ยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา และที่เกี่ยวข้อง ได้ดาเนินการ 2 ครั้ง คือ ครัง้ แรกช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อให้
ความรู้เรื่องการให้บริการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายโดยคานึงถึงบาดแผลทางจิตใจ ส่วนครั้งที่ 2 ร่วมกับ
มูลนิธิ IJM อบรมผู้ปฏิบัติงานกลุ่มเดิม แต่เป็น หลักสูตรที่มีการฝึกการใช้กิจกรรมเพื่อนาเรื่อง Traumainformed Care ไปใช้ในกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายในสถานคุ้มครองได้ ซึ่งครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรม
จากสถานคุ้ มครองเอกชนที่ จ ดทะเบี ย นแล้ ว เข้ าร่ ว มด้ ว ย หลั งจากการอบรมแล้ ว จะได้ มี การประเมิ นผล
การนากิจกรรมไปใช้ และกาหนดแผนที่จะพัฒนาต่อยอดให้เป็นหลักสูตรการอบรม “การจัดบริการเพื่อคานึงถึง
ภาวะความบอบช้าและบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” ในปี 2562 ต่อไป
นอกจากนี้ ยังร่วมกับองค์กร International Center for Migration Policy Development
(ICMPD) แห่งสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ (Migration
EU eXpertise : MIEUX) ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานคุ้มครองให้มีความรู้ ตามแผนปฏิบัติการ
4 เรื่อง โดยเรื่องที่ 4 เป็นเรื่องว่าด้วยการคัดแยกและดูแลผู้เสียหายที่มีบาดแผลทางจิตใจและสังคมอย่างรุนแรง
กิจกรรมหนึ่ งของการอบรมครั้ งนี้ คือ ผู้ เข้ า อบรมจั ด ท าแผ่ น พั บเกี่ ย วกับ เรื่ องการดูแ ลบาดแผลทางจิ ต ใจ
ผู้เสียหาย เพื่อนาไปถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรอื่น ๆ ในสถานคุ้มครองรับทราบต่อไป

3) การจัดทาคู่มือแจ้งสิทธิสาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตั้งแต่กระบวนการคัดแยก
การแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายทราบเป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาผู้เสียหาย เพื่อจะให้ความร่วมมือ
ด้านการดาเนินคดี รัฐบาลจึงจัดทาคู่มือการแจ้งสิทธิขึ้นมา ระยะแรกจัดทาเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ผู้เสียหาย
คนไทยทราบ เปิดตัวโดยใส่ไว้ในถุง Care Pack Bag ซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการร่วมกับ TATIP TICAC HUG
เป็นต้น ต่อมาได้แปลเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อใช้ในระดับสากล ภายหลังด้วยความคานึงถึงผู้เสียหาย
สัญชาติอื่น ๆ ที่จะได้รับความคุ้มครองโดยรัฐบาลไทย จึงขอความร่วมมือไปยัง United Nations Action for
Cooperation Against Trafficking in Persons (UN-ACT) ช่วยแปลเป็นภาษาอื่น ๆ อีก 5 ภาษา ได้แก่
เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน เพื่อ เป็นหนึ่งช่องทางที่ ผู้เสียหายจะลดความกังวลใจในการเข้ารับ
การคุ้มครอง รวมถึงรับรู้สิทธิของตนเองที่จะได้รับการช่วยเหลือ
ภาพที่ 1 คู่มือแจ้งสิทธิสาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 7 ภาษา

4) การพัฒนาระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อเยียวยาผู้เสียหาย
ภายหลั ง ที่ ก ระทรวง พม. ได้ ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง
ฝ่ า ยช่ ว ยเหลื อ กฎหมาย เพื่ อให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ านกฎหมายแก่
ผู้ เสี ย หายจากการค้ามนุ ษย์ การเรี ย กร้ องสิ ทธิ การให้ คาปรึกษา
แนะนาแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประสานการดาเนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี ค้ามนุษย์ และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ได้ ด าเนิ นการจั ด ท าคู่ มื อ “หลั ก เกณฑ์ ก ารเรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์”
เพื่ อ ให้ มี แ นวทางการช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หายและแนวทางเรี ย กร้ อ ง
กาหนดค่าสินไหมทดแทนที่เป็นทิศทางเดียวกัน โดยในปี 2561 ได้
จัดพิมพ์ 15,000 เล่ม ส่งมอบให้พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน
และนักสังคมสงเคราะห์ ในหน่วยงาน พม. ได้ใช้ประโยชน์
5) มาตรการบังคับคดี เพื่อนาเงินจากผู้กระทาผิดมาชดเชยแก่ผู้เสียหาย
กระทรวง พม. ดาเนินการหาแนวทางการบังคับคดีให้เป็นไปตามคาพิพากษา โดยร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบังคับคดี กรมที่ดิน กรมการขนส่งทางบก กรมการปกครอง สานักงาน
ศาลยุติธรรม เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามคาพิพากษาของศาล กาหนดแนวทางเพื่อนาทรัพย์สินของผู้กระทาผิด
ในคดีค้ามนุษย์มาชดใช้แก่ผู้เสียหายตามคาพิพากษาของศาล เพื่อประสิทธิภาพในการเรียกค่าสินไหมทดแทน
สาหรับเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

6) พัฒนาศักยภาพและเพิ่มจานวนล่ามแปลภาษาในพื้นที่เพื่อการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพ
ในปีที่ผ่านมา พม. ได้จัดอบรมล่ามสาหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และได้ขึ้นทะเบียนล่ามที่ผ่านเกณฑ์การประเมินกับ พม. และพร้อมปฏิบัติงาน จานวนทั้งสิ้น 251 คน ในส่วนกลาง
นอกจากนี้ในปี 2561 ได้ขยายผลการอบรมล่ามไปยังพื้นที่ต่ าง ๆ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี และ
พิษณุโลก เพื่อเพิ่มจานวนล่ามในพื้นที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดาเนินการแล้ว 1 รุ่น จานวน 35 คน และ
จะดาเนินการต่ออีก 2 รุ่น ในช่วงเดือนมกราคม 2562 นอกจากนี้ ยังได้จัดพิมพ์เอกสารเพื่อเป็นแนวทางสาหรับ
ล่ามที่ผ่านการขึ้นทะเบียน จานวน 2 รายการ คือ “คู่มือการปฏิบัติงานล่ามเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ” และ “คู่มือคาศัพท์สาหรับล่ามภาษาไทย กับอีก 5 ภาษา คือ อังกฤษ เมียนมา จีน
เวียดนาม กัมพูชา” เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการล่ามแปลภาษาส่งผลให้การคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพที่ 2 คู่มือการปฏิบัติงานล่าม และคู่มือคาศัพท์สาหรับล่าม

7) มาตรการคุ้มครองพิเศษ สาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก
กระทรวง พม. ร่วมกับ Save the Children จัดบริการการให้การคุ้มครองพิเศษสาหรับ
ผู้เสีย หายจากการค้ามนุ ษ ย์ที่เป็นเด็ก โดยได้มี ความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองเด็กที่เป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Child Safeguarding) เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ มีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักรู้ เรื่องการคุ้มครองเด็กให้ ปลอดภัยจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคามหรือ
อันตรายต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและความรุนแรง
ทีจ่ ะเกิดขึ้น ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น มีช่องทาง วิธีการและระบบการรายงานเหตุเพื่อแจ้งเหตุ การส่งต่อไป
ยังบุคคลหรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเด็กตามกระบวนการจัดการรายกรณี (Case Management) และมี
แผนที่จะดาเนินการในเรื่องของการคุ้มครองเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Child Witness Support)
ร่วมกับสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องด้วย
ภาพที่ 3 การจัดกิจกรรม Trauma Informed Care และ Child Safeguarding ในสถานคุ้มครอง

8) พัฒนาระบบการช่วยเหลือ ส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คนไทย
ประเทศไทยได้จัดทาคู่มือการส่งกลับ
และคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทย
ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japan International Cooperation Agency : JICA)
เพื่อพัฒนากระบวนการคืนสู่สังคมสาหรับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ชาวไทยให้เป็นระบบ โดยให้มีผู้จัดการราย
กรณี (Case Manager) เป็นกลไกหลักในการทางาน
เพื่อให้ การส่ งกลั บ และคืน สู่สั งคมประสบความส าเร็จ
และเกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับผู้เสียหาย
9) การช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครองที่ ค านึ ง ถึ ง
หลักสิทธิมนุษยชนมากกว่า ผลกระทบ
การเคลื่อนย้าย
ประเทศไทยยังคงให้การดูแลกลุ่มเปราะบางที่อพยพในภาวะไม่ปกติตามหลักมนุษยธรรม
จานวน 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ลักลอบเข้าเมืองที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 2) หญิงและเด็กที่ลักลอบเข้าเมือง
ผิดกฎหมายแต่มีความเปราะบาง ในปี 2561 มีผู้เสียหายและผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮีนจาที่อยู่ในความดูแล
ของ กระทรวง พม. จ านวนทั้ ง สิ้ น 55 ราย จ าแนกเป็ น ผู้ เ สี ย หาย 41 ราย อยู่ ใ นความดู แ ลของ
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้ลักลอบเข้าเมืองที่เป็นหญิงและเด็ก 14 ราย
อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว ทั้งนี้ มีผู้เสียหายและผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮีนจาที่อยู่ใน
ความดู แ ลของกระทรวง พม. ได้ เ ดิ น ทางไปตั้ ง ถิ่ น ฐานในประเทศที่ ส ามแล้ ว รวมทั้ ง สิ้ น 203 ราย
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 142 ราย และผู้ลักลอบเข้าเมือง 61 ราย โดยในปี 2561 ทั้ง 2 กลุ่มที่อยู่
ในความดูแลของ พม. จานวน 24 ราย ได้รับการช่วยเหลือไปตั้งถิ่นฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา
แผนภาพที่ 7 แสดงจานวนกลุ่มผู้อพยพในภาวะไม่ปกติที่ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง

2.5 หน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศไทย มีความร่วมมือในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ประเทศไทย ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การทางานในรูปแบบของเครือข่าย
ประชารัฐ จึงได้มีการทางานในเชิง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และองค์ กรพั ฒ นาเอกชน ลั กษณะ
ทีมสหวิชาชีพ เพื่อสามารถให้บริการ
แก่ ผู้ เ สี ย หาย จากการค้ า มนุ ษ ย์
ได้อย่างครบถ้วนทุกมิติและตามสิทธิ
ข อ ง ผู้ เ สี ย ห า ย ที่ พึ ง จ ะ ไ ด้ รั บ
โดยรั ฐ บาลยั ง คงท างานกั บ ทุ ก
ภาคส่ ว นอย่ า งจริ ง จั ง รวมถึ ง มี
ความร่ ว มมื อ จากมู ล นิ ธิ องค์ ก ร
พั ฒ นาเอกชน องค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศ ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมต่าง ๆ ที่จะเข้าร่ว มผลักดันและให้การช่วยเหลือในทุก ด้าน เช่น
การจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ป้ อ งกั น การพั ฒ นามาตรการและกลไกใหม่ ๆ การให้ ก ารคุ้ ม ครองผู้ เ สี ย หาย
การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในระดับภูมิภาค การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น การทางานร่วมกันนี้
ทุกหน่วยงานทุกองค์กรมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่มุ่งหวังว่า “ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่ได้รับการคุ้มครองจาก
ประเทศไทย ไม่ว่าเชื้อชาติ ศาสนา หรือภาษาใด จะได้รับการคุ้มครองบนหลักการพื้นฐานและมาตรฐานเดียวกัน
และสามารถกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซ้า”
…“ผู้เสียหายเพศหญิงรายหนึ่ง อายุ 19 ปี ถูกล่อลวงไปค้าประเวณีที่ต่างประเทศ สถานทูตไทยได้ประสาน
ตารวจที่ประเทศปลายทางและสามารถช่วยเหลือออกมาได้ และส่งตัวกลับประเทศไทย เจ้าหน้าที่ได้ไปรับตัว
ที่ส นามบิน สัม ภาษณ์ป ระเมิ นสภาพปัญ หาความต้ องการเบื้ องต้ น และกาหนดเป้ าหมายการทางานให้
คาปรึกษาและทาแผนช่วยเหลือเบื้องต้น โดยประสานพาผู้เสียหาย พบครอบครัวที่มารอรับตัว จากนั้นได้พา
ผู้เสียหาย พร้อมญาติไปร้องทุกข์เพื่อพิจารณาให้การคุ้มครองความปลอดภัยกับผู้ เสียหาย รวมถึงการเรียก
ค่าสินไหมทดแทน และสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ก่อนส่งกลับคืนสู่สังคม ได้ประเมินสภาพผู้เสียหาย
ครอบครัวและทา Family Counseling พบว่าครอบครัวสามารถให้การดูแลได้ จึงให้ครอบครัวรับตัวกลับ
ภูมิ ลาเนา โดยได้ มีการพิ จารณาทาแผนคืน สู่ สัง คม ได้ ข้อสรุปร่วมกันว่ าผู้ เสีย หายจะเรีย นต่อการศึกษา
นอกระบบ และขายกาแฟหน้าร้านเสริมสวยของมารดาไปด้วย โดยให้การช่วยเหลือตามแผน ช่วยเหลือในเรื่อง
ค่าครองชีพ ค่าขาดประโยชน์ สนับสนุนทุนการศึกษา และทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ และทุนจากแหล่งอื่น ๆ ตามความจาเป็นเหมาะสม นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมกลุ่ม
เสริมพลังทางจิตใจ เพื่อให้ช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างมีความสุข
ปัจจัยความสาเร็จ ความทุ่มเท เสียสละ มุ่งมั่นในการทางาน และมีเครือข่ายที่ดีของเจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศ
ต้นทางและปลายทาง ทาให้สามารถให้การช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูก กักขังออกมาได้อย่างบรรลุผลภายใน
ไม่กี่ชั่วโมง และทันเวลา แม้ว่าจะเป็นการเกิดเหตุช่วงนอกเวลาทาการก็ตาม

3. ด้านป้องกัน
ปี 2560 สหรัฐอเมริกา เลื่อนอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 2 พร้อมมี
ข้อเสนอแนะด้านการป้องกันสาคัญที่เชื่อได้ว่าจะสามารถป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
ได้อย่างยั่งยืน อาทิ ให้มีกลไกและมาตรการในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เพิ่มประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว แรงงานไทย ทั้งสตรีและเด็ก ให้ได้รับ
การปกป้องคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์
ให้ปลอดภัยจากการถูกบังคับใช้แรงงานและการค้าประเวณีทั้งในและนอกราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นกลไกสาคัญที่
จะตัดวงจรไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนหรือกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง
ผลลัพธ์การดาเนินงานที่สาคัญในปี 2561
 จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยทุกคนให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมส่งเสริม
ให้ได้รับการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง 2,129,175 คน ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวที่ทางานใน
ประเทศไทย 3.3 ล้านคน ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
 ส่งเสริมการนาเข้าแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ MOU โดยลดระยะเวลาดาเนินการฝ่ายไทยจาก 25 วัน
เหลือเพียง 15 วัน ส่งผลให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศไทยตามระบบ MOU เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 49 จาก 315,459 คน ในปี 2560 เป็น 442,736 คน ในปี 2561
 ตรวจสอบบริษัทผู้รับอนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้าง ตามพระราชกาหนดการ
บริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 จานวน 166 แห่ง พบการกระทาความผิด
6 แห่ง นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหารและจังหวัด
ระนอง เพื่อส่งเสริมการเข้ามาทางานของแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU รวมทั้งอบรมให้ความรู้แก่
แรงงานต่างด้าวเพื่อให้มีความพร้อมก่อนเข้ามาทางานในประเทศไทย
 ตรวจสอบบริ ษั ทจั ด หางานให้ คนไทยไปท างานต่า งประเทศอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่อ ลดความเสี่ ย ง
ของการค้ามนุ ษย์ 364 แห่ง พบการกระทาความผิ ด 7 แห่ง พร้อมตรวจจับและดาเนินคดีกับ
นายหน้า เถื่อน 452 ราย ตลอดจนจัดฝึกอบรมแรงงานไทยในส่ว นภูมิภ าค 14 แห่ ง ก่อนออก
เดินทางไปทางานต่างประเทศ 4,624 คน เพิ่มขึ้น 25.85% นอกจากนี้ได้จัดตั้งด่านตรวจคนหางาน
25 แห่ ง เพื่ อ คัด กรองและตรวจสอบแรงงานไทย 74,633 คน ในจ านวนนี้ ร ะงั บ การเดิน ทาง
ผู้มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทางานต่างประเทศ 3,668 คน (4.91 เปอร์เซ็นต์)
 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน โดยเพิ่มจานวนพนักงานตรวจแรงงานอย่างต่อเนื่อง จากปี 2560
ที่มีจานวน 1,506 คน เพิ่มขึ้นเป็น 1,692 คน ในปี 2561 พร้อมจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย รวม 3,736 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 3 เท่า รวมทั้งจัด
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงานกว่า 3,000 คน รวมทั้ง พัฒนากระบวนการคัด
แยกผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยใช้แบบคัดกรองแรงงาน
บังคับเบื้องต้นในการตรวจสถานประกอบกิจการและแรงงานที่มายื่นคาร้องการรับเรื่องร้องทุกข์
พบเข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับ 8 แห่ง ลูกจ้าง 25 ราย ในจานวนนี้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
4 แห่ง ลูกจ้าง 6 ราย
 การตรวจแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อป้องปรามการค้ามนุษย์ รวม 121,859 แห่ง พบการกระทา
ความผิด 11,513 แห่ง แบ่งเป็น สถานประกอบการในระบบ 41,071 แห่ง พบผิด 10,526 แห่ง
(23 %) สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง 1,906 แห่ง พบผิด 388 แห่ง (20.4 %) ตรวจสอบเรือประมง
78,623 ลา พบผิด 511 ลา (0.65 %) และสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้า 259 แห่ง ซึ่งพบผิด
88 แห่ง (34 %)
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 พัฒนาช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและช่วยเหลือแรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าว โดยเพิ่มจานวนล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษาอย่าต่อเนื่องจาก 134 คนใน
ปี 2560 เป็น 153 คนในปี 2561 โดยให้บริการและช่วยเหลือแรงงาน รวม 903,515 คน พร้อม
ดาเนินคดีผู้กระทาความผิด 784 คน
 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเพิ่มเติมฐานความผิดและ
บทลงโทษเกี่ยวกับการบังคับใช้แ รงงานหรื อบริการไว้ในกฎหมาย เพื่อยกระดับ การบังคับใช้
กฎหมายและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากแรงงานบังคับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 กาหนดนโยบายการป้ อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์ ใ ห้ สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล โดยในปี 2561
ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ และจะให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO
ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทางานภาคประมง ในปี 2562 นอกจากนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงกฎหมายภายใน
ประเทศเพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการรวมตัวและเจรจาต่อรอง
 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการค้าประเวณี เพื่อตรวจสอบธุรกิจบันเทิง
อย่างใกล้ชิด 7,497 แห่ง พบการกระทาความผิด 97 แห่ง ซึง่ นาไปสู่การดาเนินคดีการค้ามนุษย์ 7 คดี
 ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ ในกระบวนการค้ามนุษย์ จากขอทาน โดยการจัดระเบียบขอทาน
334 คน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมการขอทาน พร้อมจัด ฝึกอบรมเพื่อคุ้มครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตขอทานกว่า 1,280 คน
1. การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
1.1 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว1
ในปี 2561 รัฐบาลไทยมีนโยบายให้แรงงานต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทยทุกคน ได้ทางาน
แบบถูกต้องตามกฎหมาย โดยเร่งรัดเจรจานาเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมายในประเทศทั้งหมดให้เข้าสู่ระบบ ตลอดจนจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว เพื่อจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว (Database) เพื่อใช้ในการกาหนดมาตรการกากับ ดูแล ตรวจสอบและช่วยเหลือ
แรงงานต่างด้าว จากมาตรการดังกล่าว ทาให้ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอีกต่อไป
ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทย 3.3 ล้านคน ได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ตาม
หลักมาตรฐานสากลอันเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตั้งแต่ต้นทาง รายละเอียดดังนี้
แผนภาพที่ 8 จานวนแรงงานต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทยในปี 2561
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1.1.1 การนาเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU
ในปี 2561 กระทรวงแรงงาน ได้ปรับปรุงกระบวนการนาเข้าแรงงานตามระบบ MOU โดย
ลดขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการนาเข้าแรงงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อัน
เป็นมาตรการสาคัญที่ทาให้สามารถลดระยะเวลาการนาเข้าแรงงานต่างด้าวในส่วนของประเทศไทยจากเดิม 25
วันทาการ เหลือเพียง 15 วันทาการ ทาให้ในปี 2561 มีจานวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตให้เข้ามาทางานใน
ประเทศไทยตามระบบ MOU รวมทั้งสิ้น 442,726 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 จากปี 2560 ที่มีจานวน 315,459 คน
ทั้งนี้ ในปี 2561 มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานตามระบบ MOU คงเหลือทั้งสิ้น 912,231 คน
แผนภาพที่ 9 จานวนแรงงานต่างด้าวนาเข้าตามระบบ MOU รอบปี และ MOU คงเหลือ ปี 2559 -2561

1.1.2 การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวทั่วไป
ในปี 2561 รั ฐ บาลไทยกาหนดนโยบายนาแรงงานต่างด้าวกลุ่ มที่ใบอนุญาตทางาน
หมดอายุ เมื่อ วัน ที่ 31 มีน าคม 2561 และยังไม่ ผ่ านการพิสู จ น์สั ญชาติ ให้ ไ ด้รับอนุ ญาตทางานและเข้า สู่
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในรูปแบบศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop
Service : OSS) โดยมีกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงแรงงาน
ร่วมดาเนินการตรวจโรค จัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลเพื่อจัดทาทะเบียนประวัติ ลงตราวีซ่า และออกใบอนุญาต
ทางานให้กับแรงงานต่างด้าว รวมทั้งสิ้น 1,187,803 คน (กัมพูชา 350,840 คน ลาว 59,746 คน และเมียนมา
777,217 คน) ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวได้รับอนุญาตทางานจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
แผนภาพที่ 10 แสดงผลการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่ปี 2557 – 2561
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1.1.3 การจัดระเบียบแรงงานประมง
ในปี 2561 รัฐบาลไทยได้กาหนดนโยบายสาคัญในการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ม่านตา
(Iris Scan) ของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้า รวม 172,895 คน เพื่อนาฐานข้อมูล
ที่ได้ไปใช้สนับสนุนการตรวจแรงงานประมงด้วยเครื่อง Iris Scan ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO)
30 แห่ง ตั้งแต่วัน ที่ 10 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2561 มีผลการดาเนินงานตรวจเรือ จานวน 3,712 ล า
แรงงานต่างด้าว จานวน 26,215 คน ยังไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายลักลอบทางานในกิจการประมง
นอกจากนี้ ได้ วิเคราะห์ ความต้องการแรงงานในภาคประมง ตามจานวนเรือที่ มีใ น
ปัจจุบัน 10,579 ลา กับประเภทเครื่องมือจับปลาที่ต้องใช้แรงงาน พบว่า ประเทศไทยมีความต้องการใช้
แรงงานประมง ประมาณ 1.2 แสนคน ซึ่งมีการเข้าออกจากงานตลอดเวลา สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
จึงได้มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้บูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ภาคประมงสามารถประกอบอาชีพและดาเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ โดยสามารถนาแรงงานต่างด้าวมาทางานในกิจการประมงเพิ่มเติมได้ จานวน 9,669 คน รายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 25 มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ในปี 2561
หน่วยงาน
กรมการจัดหางาน
(กกจ.) กรมประมง
(กปม.)/ สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
กกจ./ กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) /
ตม.
กปม./ตม.

มาตรการ
จานวน (คน)
ขยายระยะเวลาการทางานให้ กับแรงงานประมงกลุ่ มที่ได้รับอนุญาต
6,082
ทางาน ตามมาตรา 83 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่ผ่าน
การพิสูจน์ สัญชาติแล้ว ออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี ถึง 30 กันยายน 2563
ดาเนินการระหว่าง 20 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 รวม 6,082 คน
เร่งรั ดนาเข้าแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงตามระบบ MOU โดยมี
1,998
นายจ้างมายื่นขอจ้างแรงงานต่างด้าว 13,949 คน กรมการจัดหางานได้
แจ้งความต้องการให้สถานทูต 9,099 คน และมีแรงงานต่างด้าวได้รับ
ใบอนุญาตและเดินทางเข้ามาทางานในประเทศไทยแล้ว 1,998 คน
ออกประกาศสานักนายกรัฐมนตรี อนุญาตให้คนต่างด้าวที่มีเอกสาร
1,589
รั บรองบุ คคลจากประเทศต้ นทาง (Passport/Temporary Passport /
Certificate of Identity /Travel Document) สามารถอยู่ ใน
ราชอาณาจักร เพื่อทางานในกิจการประมงทะเล เป็นเวลา 1 ปี โดยให้
ไปจัดทาทะเบียนประวัติและยื่นขอรับหนังสือคนประจาเรือ (Seabook)
ณ ศูนย์ OSS 22 จังหวัดชายทะเล ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวได้รับ Seabook แล้ว จานวน 1,589 คน
รวม
9,669

1.1.4 การเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว
รัฐบาลไทยได้เจรจาและส่งเสริมให้ประเทศต้นทางเข้ามาเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศไทย โดยปั จ จุ บั น มีแรงงานต่างด้าวได้รับการพิสู จน์สั ญชาติ รวมทั้งสิ้ น 2,129,175 คน
จ าแนกเป็ น กลุ่ มพิสู จ น์ สั ญ ชาติเดิมคงเหลื อ 941,372 คน และกลุ่ มที่ได้รับ การพิสู จน์สั ญชาติ ในปี 2561
จากศูนย์พิสูจน์สัญชาติ 12 แห่ง (เมียนมา 9 แห่ง กัมพูชา 2 แห่ง และลาว 1 แห่ง) จานวน 1,187,803 คน
ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตทางานจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
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1.2 การพัฒนากฎหมายที่สาคัญ2
รัฐบาลไทยได้ออกกฎหมายและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมหลายฉบับ เพื่อลดช่องว่างของกฎหมายไม่ให้
เกิดการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน ตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทาความผิดฐานใช้
แรงงานบังคับ ซึ่งเป็นต้นเหตุสาคัญของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและการค้ามนุษย์ตามข้อเสนอแนะของ
สหรัฐอเมริกา ดังนี้
1) พระราชก าหนดแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม พระราชบั ญ ญัติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้า มนุ ษ ย์
พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... เพื่ อแก้ไ ขช่ องว่างของกฎหมาย เกี่ ยวกั บการกระท าความผิ ด ฐานใช้แ รงงานบั งคั บ
ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์และกฎหมายคุ้มครองแรงงานเดิม ไม่ได้ระบุฐานความผิดและบทกาหนดโทษ
การใช้แรงงานบังคับที่ชัดเจน รัฐบาลไทยจึงอยู่ระหว่างออกพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... ให้กาหนดลักษณะการกระทาผิดและโทษฐานบังคับใช้
แรงงานอย่างชัดเจน พร้อมกาหนดให้ใช้มาตรการคุ้มครอง เยียวยา ช่วยเหลือผู้เสียหายและกฎหมายว่า
ด้วยวิธี การพิจารณาคดี ค้า มนุษย์ ให้บังคับใช้กับการกระทาความผิดฐานใช้แ รงงานบังคับ เช่นเดียวกับ
ฐานความผิดการค้ามนุษย์ โดยมีบทกาหนดโทษผู้กระทาความผิดฐานใช้แรงงานบังคับจะต้องได้รับ โทษจาคุก
ตั้งแต่ 6 เดือน - 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 400,000 บาท ต่อผู้เสียหาย 1 คน หรือทั้งจาทั้งปรับ แต่หากเป็นเหตุ
ให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตายมีโทษเทียบเท่ากับผู้กระทาความผิด ฐานค้ามนุษย์ คือ
จาคุกตั้งแต่ 8 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 800,000 - 2,000,000 บาท หรือจาคุกตลอดชีวิต ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าว
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 4 ธัน วาคม 2561 และอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มี
ผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยมีกฎหมายในการดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ
อย่างชัดเจน อันเป็น มาตรการสาคัญในการป้องปรามนายจ้างไม่ให้ละเมิดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของ
ลูกจ้างได้อีกต่อไป
2) ปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์ พ.ศ. .... และพระราชบั ญ ญั ติ แ รงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... เพื่อลดช่องว่างที่สาคัญของกฎหมายแรงงานไทยที่ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าว
จัดตั้งสหภาพแรงงาน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจทาให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ โดยปรั บปรุงพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... เพื่อให้แรงงานต่างด้าว
สามารถเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้ โดยอยู่ระหว่างเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
และเป็นกฎหมายสาคัญที่นาไปสู่การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ว่าด้วย
การรวมตัวและเจรจาต่อรองในปี 2562
3) ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...(ความผิดเกี่ยวกับ
การล่อลวงเด็กและการท่องเที่ยวทางเพศกับเด็ก) เพื่อแก้ไขปัญหาการล่อลวงเด็กและท่องเที่ยวทางเพศกับเด็ก
โดยก าหนดให้ ผู้ ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ น าเที่ ย วหรื อธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้ องกั บการท่ องเที่ ยว หากกระท าการเพื่ อสนอง
ความใคร่ของผู้อื่น เพื่อการอนาจารบุคคลอายุต่ากว่า 18 ปี เป็นความผิด นอกจากนี้ยังกาหนดให้ผู้มีอายุเกินกว่า
20 ปี ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอายุไม่เกิน
18 ปี ที่มีลักษณะเป็นการล่อลวง ชักชวน จูงใจ ล่อไป หรือใช้อุบายหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ เพื่อสนอง
ความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่น เป็นความผิด ขณะนี้ ร่ างพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว โดยอยู่ระหว่างส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(วิปรัฐบาล) พิจารณาต่อไป
4) ออกพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
เพื่อแก้ไขปัญหากระบวนการขออนุญาต และความยากลาบากในการเปลี่ยนนายจ้าง โดยกาหนดให้มีกระบวนการ
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ป้องกัน คุ้มครอง เยียวยา และการบังคับใช้กฎหมายทั้งระบบ ลดขั้นตอนการขออนุญาตเป็นเพียงการแจ้งผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 (ผลการดาเนินการตามข้อ 1.3.1)
5) ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เพื่อแก้ไขปัญหา
การจ่ายค่าจ้างไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยกาหนดให้การจ่ายค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างขั้นต่าเป็นรายเดือน
ผ่านบัญชีธนาคาร และนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอน เพื่อให้มีหลักฐานยืนยันว่าลูกจ้างได้รับเงินจริง
และเป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
6) ออกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงานและการดาเนินคดี
อาญาผู้กระทาความผิด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561 เพื่อให้
การปฏิบัติเป็ นมาตรฐานเดียวกันในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานให้ สามารถดาเนินคดี กับ
นายจ้างที่กระทาความผิดฐานไม่จ่ายค่าจ้างตรงเวลา จ่ายค่าจ้างต่ากว่าที่กฎหมายกาหนด หรือยึดเอกสารสาคัญ
ของลูกจ้างในงานประมงทะเลได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
ดาเนินคดีกับนายจ้าง 26 คดี ในความผิดฐานไม่จ่ายค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคาร คดียุติในการเปรียบเทียบปรับ
นายจ้าง 21 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานตรวจแรงงาน 4 คดี และในชั้นพนักงานสอบสวน 1 คดี
7) กาหนดแบบสัญญาจ้างในงานประมงทะเล เพื่อแก้ไขปัญหาสัญญาจ้างที่อาจไม่เป็นธรรม
กับลูกจ้างต่างด้าวในกิจการประมงทะเล โดยออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กาหนด
แบบสัญญาจ้างในงานประมงทะเล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 พร้อมจัดทาแนวปฏิบั ติให้เจ้าหน้าที่ของ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดทาสัญญาจ้างเป็นภาษาไทยและภาษาประจาชาติของลูกจ้าง
1.3 การบังคับใช้กฎหมาย
1.3.1 พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
(1) ผลการรับแจ้งการจ้าง แจ้งการออกจากงานของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ผ่าน
ระบบ Email สานักงานจัดหางานจังหวัด รวมทั้งสิ้น 440,439 คน แบ่งเป็น นายจ้างแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
157,546 คน และแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน 123,286 คน และคนต่างด้าวแจ้งเข้าทางาน 159,607 คน
ตารางที่ 26 ผลการรับแจ้งการจ้างและออกจากงานของแรงงานต่างด้าว
นายจ้าง
คนต่างด้าว
รวมทั้งหมด
สัญชาติ (คน)
แจ้งการจ้าง
แจ้งคนต่างด้าว แจ้งเข้าทางาน
(คน)
คนต่างด้าว (คน) ออกจากงาน (คน)
(คน)
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
440,439
157,546
123,286
159,607 117,698 3,177 38,732
(2) ผลการตรวจสอบบริษัทผู้รับอนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้างในประเทศ
นายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว กรมการจัดหางานได้บูรณาการความร่วมมือกับสานักงานตารวจ
แห่งชาติ หน่วยงานด้านความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตรวจสอบ จับกุม ปราบปราม และ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นต้นเหตุสาคัญ
ของการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ดังนี้
 ตรวจสอบบริษัทผู้ รับอนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้าง จานวน
67 แห่ง (ปัจจุบันมี 166 แห่ง) พบการกระทาความผิด จานวน 4 แห่ง ข้อหาไม่จดทะเบียนลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่
เกี่ยวกับการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ ไม่แสดงใบอนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานไว้ใน
ที่เปิดเผย ไม่ใช้ชื่อบริษัทนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศในการประกอบธุรกิจ ไม่ออกใบรับค่าบริการและ
ค่าใช้จ่าย และโฆษณาการจัดหางานไม่เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด นอกจากนี้ ได้ดาเนินการตรวจสอบ
ผู้ประกอบธุรกิจนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้างกระทาความผิด จานวน 2 ราย ข้อหาประกอบธุรกิจ
นาคนต่างด้าวเข้ามาทางานโดยไม่ได้รับอนุญาต และหลอกลวงว่าสามารถนาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศได้
โดยอยู่ระหว่างดาเนินคดี
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 ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ 9,652 ราย พบการกระทาความผิด 716 ราย
ข้อหาจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางาน ดาเนินคดี 100% ในจานวนนี้คดีสิ้นสุดแล้ว 220 ราย
 ตรวจสอบคนต่างด้าว จานวน 160,990 ราย พบการกระทาความผิด 4,352 ราย
ข้อหาทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางาน ดาเนินคดี 100% ในจานวนนี้คดีสิ้นสุดแล้ว 3,877 ราย
ตารางที่ 27 ผลการตรวจสอบบริษัทผู้รับอนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้าง
นายจ้าง/สถานประกอบการ (สปก.) และคนต่างด้าว ในปี 2561
ผลการดาเนินคดี (ราย)
ผู้ถูกตรวจสอบ

บริษัทนาเข้า
แรงงาน

ตรวจสอบ พบการ
(ราย/แห่ง) กระทา
ความผิด

67

นายจ้าง/สปก. 9,652

4

คณะกรรมการ
พนักงานสอบสวน
(คกก.)
(พนส.)
เปรียบเทียบ
อยู่ระหว่าง

อยู่ระหว่าง

ปรับ พิจารณา ปรับ ดาเนินคดี ฟ้อง

-

-

716

193

5

คนต่างด้าว 160,990 4,352

88

-

รวม

ชั้นอัยการ

170,709 5,068 281

1

2

-

คดีสิ้นสุด
(ราย)

ชั้นศาล

ไม่ฟ้อง

ปรับ

-

-

รายละเอียด

จาคุก อยู่ระหว่าง
(รอลงอาญา) ดาเนินคดี

-

-

489

-

-

26

-

2

2,795 475

-

-

994

-

-

5 2,796 964

-

-

1,020

-

2

คกก. ปรับ 194 ราย เป็นเงิน
220 5,520,000 บาท ศาลสั่งปรับ 26 ราย
เป็นเงิน 1,060,500 บาท
คกก./พนส. ปรับ 2,883 ราย เป็นเงิน
3,877 3,354,500 บาท ศาลสั่งจาคุก 585 คน/
ปรับ 994 คน เป็นเงิน 7,523,600 บาท

4,097

1.3.2 การตรวจจับและดาเนินคดีกับสายนายหน้าเถื่อน
รัฐบาลไทย ตระหนักถึงปัญหานายหน้าจัดหาแรงงานเถื่อน ซึ่งนาพาแรงงานต่ างด้าว
เข้ามาสู่ประเทศไทยตามช่องทางถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยมีบทบาทสาคัญที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างผู้
หางานและนายจ้าง ซึ่งอาจนาไปสู่ปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจริง เข้าข่ายแรงงานขัดหนี้และอาจตกเป็น
ผู้ เ สี ย หายจากการค้ ามนุ ษย์ ด้ านแรงงาน ในห้ ว งที่ผ่ า นมากระทรวงแรงงานได้บู ร ณาการความร่ว มมือ กั บ
กองทัพเรือ กองทัพบก สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ดาเนินการตรวจสกัด
กั้ น จั บ กุ ม แรงงานต่ า งด้ า วหลบหนี เ ข้ า เมื อ ง บริ ษั ท จั ด หางาน และสายนายหน้ า เถื่ อ นอย่ า งเข้ ม ข้ น
โดยสามารถจับกุมและดาเนินคดีสายนายหน้าเถื่อนได้ถึง 461 ราย รายละเอียดดังนี้
(1) การตรวจบริษัทจัดหางานให้คนไทยเพื่อไปทางานในต่างประเทศ จานวน 364 แห่ง
พบการกระทาความผิด จานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.9 ลดลงจากปี 2560 ที่พบการกระทาความผิดร้อยละ 2.98
โดยได้ดาเนินการหักหลักประกันและลงโทษทางทะเบียนแล้ว ความผิดที่พบบ่อย คือ เรียกรับเงินคนหางาน
นอกเหนื อจากค่าบริ การหรือค่าใช้จ่ายที่กาหนด ไม่ออกใบค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายให้ แก่คนหางาน จัดหา
คนหางานจากจังหวัดอื่นนอกจากที่ได้รับอนุญาต และประกอบธุรกิจนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้างใน
ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ได้ตรวจพบและดาเนินคดีกับสายนายหน้าเถื่อน จานวน 452 ราย
ข้อหาจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต และหลอกลวงว่าสามารถหางาน
เพื่อไปทางานในต่างประเทศได้ โดยการหลอกลวงซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน
(2) การตรวจสกั ดกั้ น จั บกุ มสายนายหน้ าเถื่ อน และส่ งกลั บแรงงานต่ างด้ าวหลบหนี
เข้าเมือง รวม 28,178 คน โดยจับกุมผู้นาพา/สายนายหน้าเถื่อนได้ 9 คน
ตารางที่ 28 ผลตรวจสกัดกั้น จับกุมสายนายหน้าเถื่อน และส่งกลับแรงงานต่างด้าวหลบหนี้เข้าเมือง ในปี 2561
พบผิด

หน่วยงาน
มาตรการ
(ราย/แห่ง)
กกจ.
ตรวจสอบบริ ษัทจัดหางานและสายนายหน้า 364 แห่ง พบผิ ด 7 แห่ ง
7
นอกจากนี้ ตรวจพบและดาเนินคดีกับสายนายหน้าเถื่อน 452 ราย

นายหน้าเถื่อน
(ราย)

416
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พบผิด

หน่วยงาน
มาตรการ
(ราย/แห่ง)
กองทัพเรือ ตรวจสกัดลาดตระเวรตามแนวชายแดนทางทะเล 10,563 ครั้ง ดาเนินการ 351
(ทร.)
จับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 351 คน และจับกุม
ผู้นาพา/สายนายหน้าเถื่อนได้ 9 คน
กองทัพบก ลาดตะเวน จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ปิดล้อม ตรวจค้นตามแนวชายแดน 24,664
(ทบ.)
ทางบก 99,982 ครั้ง ดาเนินการจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายรวม
24,664 คน
ตม.
สกัดกั้นและปฏิเสธการเข้าเมืองตามด่านชายแดน
6,800
รวม
31,822

นายหน้าเถื่อน
(ราย)

9
461

1.3.3 การตรวจแรงงาน3
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและพนักงานตรวจแรงงาน
ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ม าตรฐานเดี ย วกั น ตลอดจนบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
อย่างเข้มข้น โดยในปี 2561 มีสถานประกอบการในระบบ กลุ่มเสี่ยง เรือประมง และสถานประกอบกิจการแปร
รูปสัตว์น้าผ่านการตรวจแรงงาน รวมทั้งสิ้น 121,859 แห่ง และมีแรงงานได้รับการตรวจและคุ้มครองให้ได้รับ
สิ ทธิ ป ระโยชน์ ตามกฎหมายถึ ง 2,508,184 คน ในจ านวนนี้ พบการกระท าความผิ ด ในสถานประกอบการ
11,513 แห่ง ดาเนินการสิ้นสุด จานวน 11,128 คดี
นอกจากนี้ ได้เ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการคัด แยกผู้ เสี ย หายจากการใช้แ รงงานบั ง คับ และ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยใช้แบบคัดกรองแรงงานบังคับเบื้องต้นกับสถานประกอบการในระบบ กลุ่ มเสี่ยง
เรือประมง สถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้า และแรงงานที่มายื่นคาร้องการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่อคัดกรอง
ผู้ เ สี ย หายจากการใช้ แ รงงานบั ง คั บ ก่ อ นประสานที ม สหวิ ช าชี พ เข้ า คั ด แยกว่ า เข้ า ข่ า ยค้ ามนุ ษ ย์ ห รื อ ไม่
โดยผลการคัดแยก พบเข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับ จานวน 8 แห่ง ลูกจ้าง 25 ราย ทีมสหวิชาชีพเข้าคัดแยก
พบว่า เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 4 แห่ง ลูกจ้าง 6 ราย (ไร่สตรอว์เบอรี่ จังหวัดเชียงใหม่/ร้านสาวคาเฟ่
สวนอาหารน้องสาว และร้านไอซ์ซ่าคาราโอเกะ จังหวัดเพชรบูรณ์) โดยพนักงานตรวจแรงงานได้ดาเนินการติดตาม
สิทธิประโยชน์ค่าจ้างให้กับผู้เสียหาย รวมเป็นเงิน 571,425 บาท รายละเอียดการตรวจแรงงาน ดังนี้
(1) การตรวจแรงงานในระบบ ดาเนินการตรวจสถานประกอบการในระบบ 41,071 แห่ง
พบการกระทาความผิด 10,526 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.6 ดาเนินการสิ้นสุด 10,150 คดี แบ่งเป็น ออกคาสั่ง
สิ้ น สุ ด 9,475 คดี และคดีสิ้ น สุ ด 675 คดี ฐานความผิ ด ที่พบมากที่สุ ด อาทิ ค้างจ่ายค่า จ้าง ไม่จัด วันหยุ ด
ไม่จัดทาข้อบังคับในการทางาน และไม่จัดทาทะเบียนลูกจ้าง ตามลาดับ
(2) การตรวจแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง ดาเนินการตรวจแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง
เพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในกิจการผลิตสินค้า
จากอ้อย เครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่น ๆ รวมทั้งกิจการที่เป็น
ห่วงโซ่การผลิต และกิจการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 1,906 แห่ง พบการกระทาความผิด 388 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.4
ดาเนินการสิ้นสุด 387 คดี แบ่งเป็น ออกคาสั่งสิ้นสุด 372 คดี และคดีสิ้นสุด 15 คดี ฐานความผิดที่พบมากที่สุด
อาทิ การค้างจ่ายค่าจ้าง ไม่จัดวันหยุด ไม่จัดทาข้อบังคับในการทางาน และไม่จัดทาทะเบียนลูกจ้าง ตามลาดับ
(3) การตรวจแรงงานในเรือประมง รัฐบาลไทยได้ปรับปรุงวิธีการตรวจแรงงานประมง
ทะเล โดยเน้นการสัมภาษณ์แรงงานทุกคนที่มีลักษณะทางกายภาพบ่งชี้ว่าอาจตกเป็นเหยื่อการใช้แรงงานบังคับ
หรือการค้ามนุษย์ และแรงงานในกลุ่มเรือความเสี่ยงสูงตามผลการวิเคราะห์จากระบบ Fishing Info ของกรมประมง
โดยใช้แบบสั มภาษณ์คัดกรองแรงงานบั งคับ/การค้ามนุษย์เบื้องต้น ที่ร่ว มกันออกแบบกับองค์การแรงงาน
3
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ระหว่างประเทศ อีกทั้ง มีการจัดสถานที่เป็นการเฉพาะสาหรับสัมภาษณ์แรงงาน พร้อมผู้ประสานงานด้านภาษา
เพื่ อไม่ ให้ นายจ้ าง ไต๋ เข้ าไปสั งเกตการณ์ การสั มภาษณ์ วิ ธี การดั งกล่ าวท าให้ แรงงานกล้ าให้ ข้ อมู ล ที่ แ ท้ จ ริ ง
กับเจ้าหน้าที่มากขึ้น โดยในปี 2561 ทีมสหวิชาชีพ พร้อมด้วยผู้ประสานงานด้านภาษา ดาเนินการตรวจแรงงาน
ในเรือประมง ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล จานวน 78,623 ลา พบการกระทาความผิด 511 ลา คิดเป็น
ร้อยละ 0.65 ดาเนินการสิ้นสุด 507 คดี แบ่งเป็น ออกคาสั่งสิ้นสุด 482 คดี และคดีสิ้นสุด 25 คดี ฐานความผิดที่
พบมากที่สุด อาทิ จัดทาเอกสารเวลาพักไม่ถูกต้อง จัดเวลาพักไม่ถูกต้อง สัญญาจ้างไม่ถูกต้อง และเอกสารการจ่าย
ค่าจ้างไม่ถูกต้อง ตามลาดับ
(4) การตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้า รัฐบาลไทยได้จัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกแห่ง โดยในปี 2561 ทีมสหวิชาชีพดาเนินการตรวจสถานประกอบ
กิจการแปรรูปสัตว์น้า จานวน 259 แห่ง พบการกระทาความผิด 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34 ดาเนินการสิ้นสุด
84 คดี ฐานความผิ ดที่ พ บมากที่สุ ด อาทิ ไม่ จั ด ทาข้ อ บั ง คั บเกี่ ย วกั บการท างาน ไม่ จั ดท าทะเบีย นลู ก จ้ า ง
ไม่ติดประกาศวันหยุดตามประเพณี และไม่จัดทาเอกสารการจ่ายค่าจ้าง/ค่าล่วงเวลา ตามลาดับ
ตารางที่ 29 แสดงผลการตรวจแรงงานในระบบ กลุ่มเสี่ยง ในเรือประมง และกิจการแปรรูปสัตว์น้า ในปี 2561
พบการกระทาความผิด
ด้านแรงงาน

จานวน

การตรวจแรงงาน
(แห่ง)

ในระบบ
กลุ่มเสี่ยง
เรือประมง

(คน)

(แห่ง)

(คน)

ดาเนินคดี

ดาเนินการสิ้นสุด

สอบ
ชั้นพนักงาน
ชั้นอัยการ
ข้อเท็จจริง
สอบสวน
เพิม่ เติม

(แห่ง)

(คดี)

41,071 1,412,475 10,526 394,500 377 1,052
1,906
105,547
388
14,252
1
15
78,623 926,271
511
5,687
4
29
กิจการแปรรูปสัตว์น้า 259
63,891
88
4
รวม
121,859 2,508,184 11,513 414,439 382 1,096

ชั้นศาล ออกคาสั่ง ดาเนินคดี

(คดี)

(คดี)

(คาสั่ง)

(คดี)

-

-

9,475
372
482
84
10,413

675
15
25
715

หมายเหตุ สถานประกอบกิจการ 1 แห่ง หากปฏิบัติไม่ถูกต้อง อาจถูกออกคาสั่งและดาเนินคดีควบคูก่ ัน

1.4 การป้องกันแรงงานไทยถูกหลอกลวงไปทางานต่างประเทศ 4
1.4.1 การจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ
(1) ผู้จัดส่ง กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ
โดยส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทางานในต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งส่งเสริมการ
จัดส่งแรงงานไทยไปทางานในประเทศที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อนากลับมาใช้ใน
ประเทศ โดยจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 61,835 คน แบ่งเป็น กรมการจัดหางานจัดส่ง
11,909 คน บริษัทจัดส่ง 26,482 คน เดินทางไปด้วยตนเอง 9,415 คน นายจ้างพาไปทางาน 10,707 คน
และนายจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกงาน 3,322 คน ในประเทศอิสราเอล สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย
และสิงคโปร์ ตามลาดับ
(2) ศูนย์ประสานบริการการไปทางานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค กระทรวงแรงงาน
ได้จัดตั้งศูนย์ประสานบริการการไปทางานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค (TOEA) จานวน 10 ศูนย์ เพื่อบูรณาการ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียวกัน อาทิ บริษัทจัดหางาน บริการตรวจสุขภาพ และบริการด้านการเงินผ่าน
ระบบธนาคาร เพื่อจัดการปัญหาสายนายหน้าและลดค่าใช้จ่ายของคนหางาน โดยมีคนหางานมาใช้บริการ
จานวน 40,111 คน และได้เดินทางไปทางานต่างประเทศ จานวน 28,820 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 ของความสาเร็จ
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีความสาเร็จร้อยละ 51.1 นอกจากนี้ ยังเดินหน้าประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทย
ที่ประสงค์จะเดินทางไปทางานต่างประเทศใช้บริการจากศูนย์ฯ มากขึ้นในอนาคต
4
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(3) การกระจายการฝึ กอบรมคนหางานก่ อนเดิ น ทาง กระทรวงแรงงานกระจาย
การฝึกอบรมคนหางานก่อนเดิน ทางไปสู่ส านักงานจัดหางานจังหวัดใน 14 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ หนองคาย สกลนคร นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา สุโขทัย ลาปาง เชียงราย
และนครสวรรค์ เพื่ออานวยความสะดวกให้คนหางานสามารถรับการอบรมในจังหวัดของตนหรือจังหวัดใกล้เคียง
(แต่เดิมจัดฝึกอบรมฯ ณ กรมการจัดหางาน เท่านั้น) ในปี 2561 มีคนหางานได้รับการอบรม จานวน 4,624 คน
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีคนหางานได้รับการฝึกอบรม 3,674 คน
1.4.2 การระงับการเดินทางของผู้มพี ฤติการณ์จะลักลอบไปทางานต่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน กาหนดมาตรการป้องกันการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการ
บั งคับ ใช้ แรงงานในต่า งประเทศ โดยจั ดตั้ง ด่านตรวจคนหางาน จ านวน 25 แห่ ง เพื่อ ทาหน้าที่ต รวจสอบ
หลักฐานเอกสารของคนหางานและลูกจ้างที่ประสงค์จะเดินทางไปทางานหรือฝึกงานในต่า งประเทศ และระงับ
การเดินทางของผู้มีพฤติการณ์จะลักลอบไปทางานต่างประเทศ โดยดาเนินการตรวจสอบ จานวน 74,633 คน
ระงั บ การเดิ นทาง 3,668 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 4.91 เพิ่ มขึ้ นจากปี 2560 ที่ ระงั บการเดิ นทางร้ อยละ 1.13
โดย 5 ประเทศสูงสุดที่มีการระงับการเดินทาง ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี บาห์เรน มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
และโอมาน
ตารางที่ 30 แสดงผลการตรวจสอบคนหางาน ณ ด่านตรวจคนหางาน
ปี
2560
2561

ตรวจสอบผู้มีพฤติการณ์
ระงับการเดินทางผู้จะลักลอบไปทางาน เปรียบเทียบระงับการเดินทางกับการตรวจสอบ
จะลักลอบไปทางานต่างประเทศ (คน)
ต่างประเทศ (คน)
ผู้มีพฤติการณ์จะลักลอบฯ (%)

64,602
74,633

729
3,668

1.13
4.91

แผนภาพที่ 11 แสดงผลการระงับการเดินทางผู้จะลักลอบไปทางานต่างประเทศ 5 ประเทศสูงสุด

1.5 การพัฒนาช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนและช่วยเหลือแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ5
รัฐบาลไทย ได้พัฒนาช่องทางและเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและช่วยเหลือ
แรงงานทุกคน ให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับสิทธิตามกฎหมาย ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่ว น
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยในปี 2561 มีแรงงานได้รับความคุ้มครอง
ช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 903,515 คน ในจานวนนี้นาไปสู่การดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด รวม 784 คดี
ความผิดที่พบบ่อย อาทิ ค้าประเวณี ถูกบังคับใช้แรงงาน นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง และถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
5
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ตารางที่ 31 ช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนและช่วยเหลือแรงงาน ในปี 2561
หน่วยงาน

ช่องทาง

กกจ./
สายด่วน 1506
กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
(กสร.)

รายละเอียด

ให้บริการ/
ช่วยเหลือ
(ครั้ง/คน)

พัฒนาช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และแจ้งข้อมูล 339,833
ข่าวสารแก่นายจ้าง/ลูกจ้างคนไทยและคนต่างด้าว โดยรวมสายด่วน
1546 และ 1694 เข้าด้วยกัน ผ่านสายด่วน 1506 มีผู้ใช้บริการ
และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ รวมทั้ ง สิ้ น 339,833 ครั้ ง น าไปสู่
การดาเนินคดี รวม 721 คดี แบ่งเป็น
 ด้านการจ้างงาน 210,451 ครั้ง และมีผู้ เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง
4,783 ครั้ง เป็นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว
ทางานผิ ดกฎหมาย 305 เรื่ อง นาไปสู่ การดาเนินคดี 93 คดี
ความผิ ดที่พบบ่อย คือ นายจ้างจ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต
ทางาน และคนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทางาน
 ด้ า นการคุ้ ม ครองแรงงาน 114,783 ครั้ ง และมี ลู กจ้ าง
เข้ามาติดต่อยื่นคาร้องด้วยตนเอง 9,816 คน นาไปสู่ การดาเนินคดี
นายจ้ าง 628 คดี ความผิ ดที่พบบ่อย คือ นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง
และถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
กระทรวงมหาดไทย สายด่วน 1567 จั ดตั้ งศู นย์ ดารงธรรมทั่ ว ประเทศทั้ งในระดั บจั งหวั ด และระดั บ
43
(มท.)
ศูนย์ดารงธรรม อาเภอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้บริการข้อมูล และรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านสายด่วน 1567 ศูนย์ดารงธรรม โดยมี
ผู้แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ จานวน 43 เรื่อง ได้ดาเนินการตรวจสอบ
และนาไปสู่การดาเนินคดีค้ามนุษย์ จานวน 9 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็น
ฐานความผิดการค้าประเวณี
กระทรวงการ
สายด่วน 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 พม. ได้รับแจ้งเหตุการค้ามนุษย์
118
118 สาย น าไปสู่ ก ารด าเนิน คดี ค้า มนุ ษย์ 54 ราย ไม่ เป็ น คดี
พัฒนาสังคมและ
ค้ามนุษย์ 7 ราย
ความมั่นคง
นอกจากนี้ ได้ พั ฒนาระบบการรับแจ้ งเหตุช่ วยเหลื อคนไทยใน
ของมนุษย์ (พม.)
150
ต่างประเทศและการค้ามนุษย์ให้สามารถส่ง SMS และโทรศัพท์ผ่าน
หมายเลขเดียวทั่วโลก +66991301300 โดยมีจานวนสายโทรเข้ า
150 กรณี แบ่ งเป็ น ในประเทศไทย 125 กรณี และต่ างประเทศ
25 กรณี ด าเนิ น การช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ยการประสานส่ ง ต่ อ /อ านวย
ความสะดวกในการติ ด ต่ อ กั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทยผ่ า น
กรม การกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กองบังคับการปราบปราม
การค้ามนุษย์ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จั ง หวั ด บ้ า นพั ก เด็ ก และครอบครั ว จั ง หวั ด รวมถึ ง การติ ด ต่ อ
ครอบครั ว ที่ อ ยู่ ใ นประเทศไทยให้ ผู้ ป ระสบปั ญ หาสั ง คมที่ เ ป็ น
คนไทยในต่างประเทศ และวางแผนการช่ วยเหลื อเมื่อผู้ประสบ
ปัญหาสังคมเดินทางกลับประเทศไทย
รวมถึ ง ติ ด ตามการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เป็ น ระยะในกรณี ที่ มี
ผู้ประสบปัญหาสังคมชาวต่างชาติ ติดต่อขอความช่วยเหลือมายัง
ศูนย์ช่วยเหลือสั งคม จะมีล่ามภาษาอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม
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ทั ก ษะและเทคนิ ค การปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คม
จานวน 26 คน 12 ภาษา ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ เยอรมัน
เมียนมา กัมพูชา ยาวี จีนแต้จิ๋ว จีนกวางตุ้ง จีนกลาง อิตาลี ดัชต์
สวี ดิ ช และล่ า มภาษามื อ ให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบการประชุ ม ทาง
โทรศัพท์ 3 สาย คือ มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องผู้ประสบปัญหาสังคมและล่าม
พูดคุยพร้อมกัน ทาให้สามารถสื่อสารรับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ
และตอบสนองตรงตามสภาพปัญหาความต้องการได้ทันท่วงที
กกจ.
ศูนย์แรกรับ
ขยายการจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้างเพิ่มเติมอีก 442,736
เข้าทางานและ 2 แห่ง ในจังหวัดมุกดาหารและระนอง รวมเป็นทั้งหมด 5 แห่ ง
สิ้นสุดการจ้าง จากเดิมที่จัดตั้งไว้ 3 แห่ง ที่จังหวัดตาก หนองคาย และสระแก้ว
เพื่อส่งเสริมการเข้ามาทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ
MOU รวมทั้งอานวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการเดินทาง
เข้าทางานของแรงงานต่างด้าว และอบรมให้ความรู้แก่แรงงาน
ต่างด้าวเพื่อให้มีความพร้อมก่อนเข้ามาทางานในประเทศไทย
กกจ./ILO
ศูนย์ร่วมบริการ จัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวใน 10 จังหวัด 113,644
NGOs
ช่วยเหลือ
(สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา สมุทรปราการ ชลบุรี ระนอง
แรงงานต่างด้าว เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น และตาก) มาตั้งแต่ปลายปี 2559
ซึ่ ง เป็ น การท างานแบบมี ส่ ว นร่ ว มกั บ องค์ ก ารแรงงานระหว่ า ง
ประเทศ (ILO) และภาคประชาสังคม (NGOs) ทาหน้าที่เป็นศูนย์
สาหรับการให้คาปรึกษา แนะนา ให้ความช่วยเหลือ ประสานงาน
ส่ ง ต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ แ รงงาน
ต่างด้าวที่ประสบปัญหาจากการอยู่และทางานในประเทศไทย โดยมี
ผู้ประสานงานด้านภาษาประจาศูนย์ละ 1 คน โดยให้การช่วยเหลือ
แรงงานต่างด้าว อาทิ ให้คาปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ เปลี่ยน/เพิ่ม
นายจ้าง แก้ไข/คัดลอกข้อมูล ทางทะเบียน เปลี่ยน/เพิ่มสถานที่
ทางาน/เปลี่ยนลักษณะงานประสานการช่วยเหลือ และเข้ามารับ
สิทธิที่พึงได้ ตามลาดับ
Stella Maris ศูนย์อภิบาล
เมื่อปี 2559 Stella Maris ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 6,071
กสร./
ผู้เดินทางทะเล องค์การสะพานปลา สมาคมวางแผนครอบครั ว แห่ งประเทศไทย
กระทรวงเกษตร
และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จากัด (มหาชน) จัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพ
และสหกรณ์ (กษ.)
และธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ต่อมาในปี 2560 ร่วมกับ
ILO/ภาคเอกชน
ILO ผ่านโครงการ Ship to Shore Rights Project ดาเนินการ
จัดตั้งศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (The Fisher’s Welfare Centres)
เพิ่มเติม 3 แห่ง (ชลบุรี ระยอง และปัตตานี) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของแรงงานภาคประมงทั้งกายและจิตใจ โดยดาเนินการสร้าง
ความตระหนักรู้แ ละการเข้า ถึงสิ ทธิขั้น พื้นฐาน สิ ท ธิและหน้า ที่
แรงงาน สิทธิทางสุขภาพ สิทธิทางการศึกษา และการบริการทางสังคม
ตลอดจนเข้าช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาหรือกาลังอยู่ใน
ภาวะยากลาบาก ในภาคการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
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ศูนย์ลูกเรือ
ประมงจังหวัด
สมุทรสาคร

กระทรวงแรงงาน กรมเจ้าท่า และกรมประมง ให้ การสนับสนุน
985
มูลนิ ธิเครือข่ายส่ งเสริม คุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights
Promotion Network Foundation: LPN) ในการจัดตั้งศูนย์
ลูกเรือประมง Fishermen Center เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ณ สะพานปลาสมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทางด้านแรงงานในภาคการประมงที่
ดาเนินการโดยภาคประชาสังคม ทาหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแรงงาน
ไทยและต่างด้าวในภาคการประมงที่ถูกละเมิดสิทธิ ทาร้าย หรือถูก
บังคับใช้แรงงาน รวมทั้งอบรมเกี่ยวกับสิทธิและกฎหมายแรงงาน
ให้กับแรงงานประมง ตลอดจนเพิ่มการรับรู้ให้กับสังคมเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาการค้ ามนุษย์และประมง IUU โดยศูนย์ดังกล่าวเปิด
ตัวนาร่องในพื้นที่อาเภอเมืองสมุทรสาคร และจะขยายเพิ่มเติมใน
พื้นที่อาเภอเมืองระยอง และอาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยใน
ห้วงที่ผ่านมาได้ให้บริการและช่วยเหลือแรงงาน รวม 985 คน
เครือข่าย
กระทรวงแรงงาน ได้เพิ่มช่องทางการร้องทุกข์ให้กับแรงงานต่างด้าว
85
การป้องกันและ โดยการตั้ งกลุ่ มไลน์ ในจั งหวั ด โดยมี สมาชิ กเป็ นเครื อข่ าย NGOs
คุ้มครองแรงงาน แรงงาน และเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางประสานงาน
ต่างด้าว
ระหว่างกันในการช่วยเหลือคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ปัจจุ บันมี
ผ่านระบบ
29 กลุ่ม มีสมาชิก รวม 1,431 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจานวน
แอพพลิเคชั่น 1,030 คน ทั้ งนี้ มี ผลงานช่ วยเหลื อแรงงานต่ างด้ าวที่ ส าคั ญ อาทิ
ไลน์
ด าเนิ น การให้ ลู ก จ้ า งได้ รั บ เงิ น ค่ า จ้ า งและค่ า ชดเชย ประสาน
การช่วยเหลื อในการต่อใบอนุญาตทางาน และดาเนินการให้ได้รับ
สิทธิในการลาป่วยตามกฎหมาย
รวม
903,515

1.6 การป้องกันการค้ามนุษย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
1.6.1 การให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930
เมื่อวัน ที่ 4 มิถุน ายน 2561 รัฐ บาลไทยได้ ยื่นจดทะเบียนสั ตยาบั นพิธีส ารส่ ว นเสริ ม
ปี ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930
ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ซึ่งถือเป็นประเทศแรกในเอเชีย และเป็นประเทศที่ 24 ของโลกที่ ให้
สัตยาบันพิธีสารดังกล่าว ทั้งนี้ในส่วนของการยกร่างกฎหมายรองรับการให้สัตยาบันฯ ปัจจุบันร่างกฎหมายได้
ผ่านการตรวจของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นพระราชกาหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561
และอยู่ ร ะหว่างประกาศในราชกิจ จานุ เบกษา เพื่อให้ มีผ ลบังคั บใช้ต่อไป โดยสาระส าคัญที่ปรับปรุงแก้ไ ข
ได้ เ พิ่ ม เติ ม ฐานความผิ ด และบทลงโทษเกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ ใช้ แ รงงานหรื อ บริ ก ารไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งกาหนดให้ใช้มาตรการคุ้มครอง เยียวยา ช่วยเหลือผู้เสียหาย
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ให้บังคับใช้กับการกระทาความผิดฐานการบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการเช่นเดียวกับฐานความผิดการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและการช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้เสียหายจากแรงงานบังคับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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1.6.2 การพิ จารณาให้ สั ตยาบั นอนุ สั ญญาองค์ การแรงงานระหว่ า งประเทศ ฉบั บที่ 188
ว่าด้วยการทางานภาคประมง ค.ศ. 2007
รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองดูแลแรงงานในภาคประมงให้
มีสภาพการจ้าง สภาพการทางาน สภาพความเป็นอยู่ในเรือ มีความปลอดภัยในการทางาน ตลอดจนให้เข้าถึงสิทธิ
สุขภาพ/การประกันสังคม เทียบเท่ามาตรฐานสากล ดังนั้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จึงเห็นชอบการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 และภายในเดือน
มกราคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะยื่นจดทะเบียนสัตยาบันอนุสัญญาฯ ต่อองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชี ย และเป็นประเทศที่ 13 ของโลกที่รับ
อนุสัญญาดังกล่าว สาหรับการออกกฎหมายเพื่ออนุวัตตามอนุสัญญาฯ ประเทศไทยได้ยกร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
และอยู่ระหว่างเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนธันวาคม 2561
1.6.3 การพิ จ ารณาให้สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 98
ว่าด้วยการรวมตัวและเจรจาต่อรอง
รัฐบาลไทย อยู่ระหว่างปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... เพื่อให้แรงงานต่างด้าวสามารถเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้ โดยอยู่ระหว่าง
เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง ภายในปี 2562
1.6.4 การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 สหรัฐอเมริกาจัดอันดับในรายงานสถานการณ์และการขจัด
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ค.ศ. 2017 ให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ “Significant Advancement”
ซึ่งเป็นระดับความสาเร็จสูงที่สุด พร้อมมีข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยเร่งรัดดาเนินการสารวจการทางานของเด็ก
และเผยแพร่ข้อมูลการสารวจ สถิติการดาเนินคดีทุกคดีที่เกี่ยวกับแรงงานเด็ก เพื่อประโยชน์ใ นการถอดถอน
สิน ค้าของไทย ในบัญชีร ายชื่อ สิน ค้าที่มีเหตุผ ลให้เชื่อ ได้ว่าผลิตโดยการใช้แ รงงานเด็กหรือ แรงงานบังคับ
(2018 List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor: TVPRA List) และบัญชีรายชื่อสินค้าที่มี
การใช้แรงงานเด็กบังคับหรือแรงงานเด็กขัดหนี้ ตามคาสั่งของฝ่ายบริหาร 13126 (List of Products Requiring
Federal Contractor Certification as to Forced or Indentured Child Labor pursuant to Executive
Order 13126: E.O. List) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้บูรณาการความร่วมมือ
กับสานักงานสถิติแห่งชาติและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ดาเนินการสารวจการทางานของเด็กในช่วงเดือน
กรกฎาคม – กั น ยายน 2561 เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และอยู่ ร ะหว่ า งการประมวลผล และจั ด ท ารายงานสรุ ป
ผลการสารวจ ภายในเดือนธัน วาคม 2561 โดยผลการส ารวจดังกล่าว จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่น่าเชื่อถือใน
ระดับประเทศ เนื่องจากจัดทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล สามารถใช้สนับสนุนการดาเนินงานตาม
นโยบายแผนระดับชาติ เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้าย โดยในปี 2562 จะจัดสัมมนาขยายผลการสารวจ
สถานการณ์เด็กทางานในประเทศไทย เพื่อสร้างการรับรู้และนาไปใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.6.5 การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้
รัฐบาลไทยได้จัดทาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice : GLP)
พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ ภาคธุรกิจและสถานประกอบกิจการนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้เป็น
แนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้าง สภาพการทางานด้วยความสมัครใจ เพื่อให้สถานประกอบกิจการ
มีการจ้างแรงงานสอดคล้องกับกฎหมาย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน การป้องกัน การเลือกปฏิบัติ
และแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในปี 2561 สามารถส่งเสริม
ให้สถานประกอบกิจการนา GLP ไปใช้ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2559 มีจานวน 499 แห่ง ปี 2560 จานวน
5,049 แห่ง และในปี 2561 มีจานวนทั้งสิ้น 8,807 แห่ง
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1.7 ความร่วมมือกับสหภาพยุโรป
ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยมีความร่วมมือกับสหภาพยุโรป (EU) และองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางวิ ชาการเพื่อการต่อต้านรูปแบบการทางาน
ที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล (Combatting Unacceptable Forms of Work in
the Thai Fishing and Seafood Industry: Ship to Shore Rights Project) โดยมีผลการดาเนินงานภายใต้
4 วัตถุประสงค์ของโครงการที่สาคัญ คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางและการจัดอบรมพนักงานตรวจ
แรงงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ Triangle Project ของ ILO เพื่อทาให้มั่นใจได้ว่า
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ หล่ า นั้ น จะสามารถเข้ า ถึ ง เบาะแสและข้ อ บ่ ง ชี้ ที่ ร ะบุ ถึ ง การถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ แ รงงาน
2) การวิจั ยข้อมูล พื้น ฐานในอุตสาหกรรมประมงเพื่อนามาใช้ว างแผนและกาหนดมาตรการที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ อาทิ การจ่ายค่าจ้างผ่านอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของช่องทาง MOU 3) ปรับปรุงการดาเนินงานตามแผนงานสาหรับแนวการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)
ให้ครอบคลุมทุกแง่มุมของห่วงโซ่อุปทานจากเรือจนถึงโรงงานแปรรูปขั้นต้น และ 4) ส่งเสริมการดาเนินงานของ
NGOs ในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองแรงงานร่วมกับภาครัฐ
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ ขยายความร่วมมือกับสหภาพยุ โรป จนนาไปสู่ การลงนามข้ อตกลง
การบริหารจัดการสาหรับการประชุมหารือด้านแรงงาน (Labour Dialogue) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
เพื่อสนับสนุนความพยายามของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและมีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านแรงงาน
ที่ มี สั ม พั น ธภาพโดยรวมระหว่ า งสหภาพยุ โ รปกั บ ประเทศไทย โดยที่ ผ่ า นมาได้ จั ด การประชุ ม วิ ช าการ
และการประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป จานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16-17
พฤษภาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561
ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ผลการประชุมวิชาการครั้งสุดท้ายทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
ประเด็นที่สาคัญ อาทิ งานที่มีคุณค่าในห่วงโซ่อุปทานของโลก การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่ออนาคตของงาน
1.8 การเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการค้ามนุษย์
1.8.1 การเพิ่มจานวนล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา
รั ฐบาลเล็ งเห็ นความส าคั ญของการเข้าถึ ง สิ ทธิประโยชน์ตามกฎหมายของแรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียม โดยมีความพยามที่จะลดช่องว่างทางด้านภาษา ด้วยการเพิ่มจานวนล่ามและ
ผู้ป ระสานงานด้านภาษา เพื่อปฏิบั ติหน้ าที่ในการให้ บริการและช่วยเหลื อแรงงานต่างด้าว โดยในปี 2559
มีจานวน 72 คน ปี 2560 มีจานวน 134 คน และปี 2561 มีจานวน 153 คน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
เพื่อพัฒนาศักยภาพล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับ องค์การระหว่างประเทศ
เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) จั ดทาคู่มือล่ามด้านแรงงาน เพื่อพัฒนาระบบการให้ บริ การล่ ามแปลภาษา ให้ มี
ความถูก ต้อ ง เหมาะสม และเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั นทุ กแห่ ง โดยได้เ ปิ ดตั ว คู่ มือ ล่ ามด้า นแรงงานเมื่ อวั น ที่
14 กันยายน 2561 และแจกจ่ายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านแรงงานแล้ว
แผนภาพที่ 12 แสดงจานวนล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา ระหว่างปี 2559 - 2561
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1.8.2 การเพิ่มจานวนพนักงานตรวจแรงงาน6
กระทรวงแรงงาน มีความพยายามในการเพิ่มจานวนพนักงานตรวจแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดย
แต่งตั้งเจ้ าหน้ าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและหน่ วยงานอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ เพียงพอกับจานวน
แรงงานในประเทศที่ต้องให้การคุ้มครองดูแล โดยในปี 2559 มีจานวน 1,245 คน ปี 2560 จานวน 1,506 คน
และในปี 2561 จานวน 1,692 คน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แผนภาพที่ 13 จานวนพนักงานตรวจแรงงาน ระหว่างปี 2559 - 2561

1.8.3 การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย7
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย พนักงานตรวจแรงงาน
และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในการตรวจแรงงานและคั ด กรองผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น เพื่ อ ให้
กลุ่มเปราะบาง แรงงานต่างด้าว สตรีและเด็ก ได้รับการป้องกันไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยในปี
2561 ดาเนินการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 3,736 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจานวน 1,083 คน ดังนี้
หน่วยงาน

กิจกรรม

กสร.

เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย พนักงานตรวจแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน นโยบาย เทคนิคการตรวจแรงงาน ระเบียบ
แนวปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติการสอบข้อเท็จจริง การรับและวินิจฉัยคาร้อง การออกคาสั่งตาม
มาตรา 139 (3) และระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงาน
และการดาเนิ นคดีอาญาผู้กระทาความผิ ด ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561 โดยเน้นการใช้แบบคัดกรองเบื้องต้นแรงงานบังคับ รวมทั้งสิ้น
505 คน ประกอบด้วย 1) โครงการแก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุมและโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครอง
แรงงานเด็ ก จากการท างานในรู ป แบบที่ เลวร้ าย จ านวน 108 คน 2) โครงการพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ ประจาปี 2561
3 รุ่น จานวน 121 คน 3) จัดอบรมพนักงานตรวจแรงงานและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้โครงการ Ship to Shore Right 3 รุ่น 90 คน และ 4) จัดอบรมพนักงานตรวจแรงงาน
บรรจุใหม่ ภายใต้โครงการ Ship to Shore จานวน 186 คน

6
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ผลการอบรม
(ครั้ง)
(คน)

8

505

60
หน่วยงาน

กิจกรรม

ผลการอบรม
(ครั้ง)
(คน)

กสร.

ชี้แจง/ซั กซ้อมความเข้าใจ และติดตามการบังคับใช้กฎหมายตามระเบียบกรมสวัสดิการ 34
2,367
และคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการดาเนินคดีอาญาผู้กระทาความผิด
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้ น
34 ครั้ง 2,367 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทาสัญญาจ้างและการจ่ายค่าจ้าง
แรงงานประมงทะเลที่กาหนดให้นายจ้างจ่ายเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคารของลูกจ้าง
ในกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาคมประมง ธนาคารพาณิชย์
นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กกจ. พั ฒนาศั ก ยภาพการขั บ เคลื่ อ นตามพระราชก าหนดการบริ ห ารจั ด การการท างาน
3
717
ของคนต่างด้าว รวมทั้งสิ้น 717 คน แบ่งเป็น (1) อบรมแนวทางการตรวจ วิธีการปฏิบัติ
สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
จานวน 94 คน (2) สัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสาหรับเจ้าหน้าที่และผู้รับอนุญาต
นาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ จานวน 303 คน และ (3) อบรมกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการทางานของคนต่างด้าว จานวน 320 คน นอกจากนี้ได้จัดทาและแจ้งเวีย น
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ทร. จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานขั้นสูง และเจ้าหน้าที่ที่
3
147
(ศปมผ.) เกี่ยวข้องในการแก้ไขปั ญหาแรงงานและการป้องกันการค้ามนุษย์ รวมทั้งสิ้น 147 คน
ประกอบด้วย 1) หลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและ
แรงงานบังคับทางทะเล จานวน 79 คน 2) การฝึก Train-the-Trainer จานวน 32 คน
และ 3) การฝึก Table-Top-Exercise (TTX) จานวน 36 คน
รวม
48 3,736
1.9 การอบรมและรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน8
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการจัดฝึกอบรม รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ โดยในปี 2561 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการ
อบรมและเข้าถึงสื่อ รวมทั้งสิ้น 2,278,185 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 2 เท่า แบ่งเป็น การฝึกอบรมให้
ความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 197,480 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจานวน 7,965 คน และจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ โดยมีผู้เข้าถึงสื่อ รวม 2,080,705 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีผู้เข้าถึงสื่อ
1,104,574 คน ดังนี้
หน่วยงาน

กิจกรรม/โครงการ

การอบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวม
กกจ. อบรมและสร้างการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจ้างงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน
กกจ. อบรมนายจ้างและแรงงานต่างด้าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และเพื่อ
เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ภายใต้โครงการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานต่างด้าว รวม 12,423 คน แบ่งเป็น นายจ้าง 2,138 คน และแรงงานต่างด้าว
10,285 คน
8
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เข้าถึงสื่อ
(คน)
197,480
6,661
12,423

61
หน่วยงาน
กกจ.

กิจกรรม/โครงการ

เข้าถึงสื่อ
(คน)
7,237

อบรมให้ ค วามรู้ น ายจ้ า งและแรงงานต่ า งด้ า ว ผ่ า นศู น ย์ ป ระสานแรงงานประมงใน
22 จังหวัดชายทะเล เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลและกิจการเกี่ยวเนื่อง
รวม 7,237 คน แบ่งเป็น นายจ้าง 4,138 คน แรงงานต่างด้าว 3,099 คน
กสร. อบรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน
171,159
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2,080,705
กกจ. ประชาสั ม พั น ธ์ ร ณรงค์ ป้ อ งกั น การหลอกลวงและลั ก ลอบไปท างานต่ า งประเทศผ่ า น 987,969
โครงการต่าง ๆ รวม 987,969 คน อาทิ โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกัน
การหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ 141,434 คน โครงการคุ้มครองคนหางาน
เชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง (โครงการเคาะประตู) 7,633 คน โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกัน
การหลอกลวงคนหางาน 838,902 คน
กกจ. จั ด ท าสื่ อ วี ดิ ทั ศ น์ ข้ อ ควรรู้ เ มื่ อ แรงงานต่ า งด้ า วเดิ น ทางเข้ า มาท างานในประเทศไทย 442,736
ทั้งสิทธิประโยชน์ ข้อปฏิบัติในการทางาน กฎหมาย ข้อห้ามและบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้อง
เป็นต้น พร้อมจัดทาเสียงบรรยายเป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว โดยใช้เปิด ณ ศูนย์แรกรับ
เข้าทางานและสิ้นสุดการจ้าง
กกจ. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว 500,000
การสัมภาษณ์ สื่อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สปอตโฆษณา Info graphic โซเชียลมีเดีย
241 เรื่อง จานวน 2,436 ครั้ง คาดว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงสื่อกว่า 500,000 คน
กสร. จัดทาแผ่นพับสิทธิหน้าที่ นายจ้าง-ลูกจ้าง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 125,000
จานวน 250,000 แผ่น คาดว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงสื่อกว่า 125,000 คน
กสร. สติกเกอร์รหัส QR Code รณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จานวน 50,000 แผ่น
25,000
คาดว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงสื่อกว่า 25,000 คน
รวม
2,278,185
2. การป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก
2.1 การตรวจสถานบริการและธุรกิจบันเทิง
รัฐบาลไทยเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย โดยกรมการปกครอง บูรณาการทางาน
ร่ ว มกั บ ต ารวจท่ อ งเที่ ย ว กรมพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน กระทรวงยุ ติธ รรมและหน่ ว ยงานอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ เพื่อสืบสวนจับกุมและตรวจสถานบริการกลุ่มเสี่ยง โดยในปี 2561 ได้เข้าจับกุม/
ตรวจสอบสถานบริการ รวมทั้งสิ้น 7,497 แห่ง พบการกระทาความผิดและสั่งปิดสถานที่ 5 ปี จานวน 97 แห่ง
และมีผ ลการสื บ สวนน าไปสู่ การด าเนิ น คดี ค้า มนุ ษย์ จ านวน 7 คดี คิด เป็ นร้ อยละ 7.2 ของสถานบริ การ
ที่กระทาผิดและสืบสวนนาไปสู่คดีค้ามนุษย์ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่คิดเป็นร้อยละ 2.99 ของสถานบริการที่
กระทาความผิด 268 แห่ง และสืบสวนสอบสวนนาไปสู่การดาเนินคดีค้ามนุษย์ 8 คดี
นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการคุ้ ม ครองและพั ฒ นาอาชี พ ประจ าจั ง หวั ด โดยส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด ดาเนินการจัดระเบียบสถานบริการและพื้นที่เสี่ยงต่อการค้าประเวณีร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัว 76 จังหวัด
ร่ ว มเป็ น กรรมการในคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ร ะดั บ จั ง หวั ด และออกตรวจ
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการร่วมกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายในพื้นที่

62
2.2 การฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
2.2.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดฝึกอบรมเพื่อเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 15,399 คน อาทิ สร้างแกนนา
เครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี จานวน 235 คน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษา (4 ภาค) จานวน 479 คน สร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้าประเวณีและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดบริการทางเพศ จานวน 253 คน เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณี (ต้นกล้าครอบครัว : เด็กประถมศึกษาตอนปลาย/มัธยมศึกษาตอนต้น/ครู/ผู้ปกครอง) จานวน
2,147 คน ส่งเสริมสถานประกอบการ สถานบันเทิงดาเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสังคม จานวน 120 คน
นอกจากนี้ พม. ได้ดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและสตรีในชุมชน เพื่อ
ป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาทิ พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน (ศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครั ว 8 แห่ ง) จานวน 5,130 คน พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีในชุมชน จานวน 7,035 คน
ภายใต้ โ ครงการสร้ า งชี วิ ต ใหม่ ใ ห้ แ ก่ ส ตรี แ ละครอบครั ว โครงการสนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม ประกอบอาชี พ
และโครงการเสริมสร้างโอกาสในการดาเนินธุรกิจแก่สตรี
2.2.2 สานักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับสานักงานตารวจแห่งชาติ (TICAC, TATIP) และ NGOs
(มูลนิธิเอ 21, โครงการ ฮัก) จัดโครงการน้องต้องรู้ โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ประมาณ
3,000 คน เพื่อหยุดการค้ามนุษย์ ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจ
รูปแบบอาชญากรรมสมัยใหม่และเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ อี กทั้งป้องกันไม่ให้
เป็ น ผู้ ก ระท าความผิ ด เอง และให้ รู้ ช่ อ งทางในการเข้ า ถึ ง ความช่ ว ยเหลื อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ เจ้ า หน้ า ที่
เพื่อให้เป็นเครือข่ายการต่อต้านการค้ามนุษย์
2.3 การสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ป้องกันการค้าประเวณี
กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษย์ ดาเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้าประเวณี โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คนไทยเพื่อป้องกันการตกเป็นผู้ เสียหายในต่างประเทศ
จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 138 คน และเดินรณรงค์ รวมพลังประชารัฐเพื่อหยุดการค้าประเวณีและค้ามนุษย์
จังหวัดหนองคาย จานวน 350 คน
2.4 การป้องกันและดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง
กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ ดาเนินการในเชิงป้ องกัน เพื่อดู แลและ
คุ้มครองเด็กกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กขายพวงมาลัย และเด็กขายของในที่สาธารณะ เพื่อให้เด็กมีความเป็นอยู่ที่ดี
มีความมั่นคงปลอดภัย และมีศักยภาพในการดารงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และลดความเสี่ยงที่
จะถูกนาไปค้ามนุษย์ ดังนี้
2.4.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยส่งเสริมกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อให้เด็ก
สามารถพัฒนาตนเอง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นา มีจิตอาสา เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยและการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนที่ทาความดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
2.4.2 สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กในชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนา
เอกชน อาสาสมัคร แกนนาชุมชน ฯลฯ โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังคุ้มครอง
ป้องกัน และช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงไม่ให้ถูกแสวงประโยชน์ ถูกล่อลวงถูกกระทา ฯลฯ
2.4.3 พั ฒ นาทั ก ษะการด าเนิ น ชี วิ ต แก่ เ ด็ ก เร่ ร่ อ น ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การถู ก ชั ก จู ง เข้ า สู่
กระบวนการค้ามนุษย์ ทั้งในรูปแบบการค้าประเวณี การขายบริการทางเพศ การถูกบังคับใช้แรงงาน ฯลฯ
โดยได้จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมความรู้ที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น กฎหมาย การดูแลสุขภาพ
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ตนเองทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย อันตรายจากการใช้สารเสพติด การฝึกอาชีพ
การจัดหางานตามความเหมาะสม
2.4.4 การจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้แก่ เด็ก เพื่อป้องกันการซื้อขาย ลักพา แสวงประโยชน์
จากเด็ก โดยมุ่งเน้นให้เด็กที่ถูกทอดทิ้ง กาพร้าและอยู่ในสภาวะยากลาบากไม่สามารถอยู่กับครอบครัวเดิมได้
มีโอกาสมีครอบครัว ใหม่ และได้รับ การเลี้ ยงดูเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการทางสังคม สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่เป็นภาระแก่สังคม
2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อต่อต้านการใช้บริการทางเพศ
กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา ด าเนิ นการเชิ งป้ องกัน เพื่ อลดการแสวงประโยชน์ ทางเพศ
ที่แฝงมากับการท่องเที่ยว ดังนี้
2.5.1 ประชาสั มพั น ธ์ และรณรงค์ ส ร้ างการรั บรู้ ถึ งภั ยการค้ ามนุ ษย์ ที่ แฝงมากั บการท่ องเที่ ยว
เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรีใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่เสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศที่สาคัญของประเทศไทย ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปใน 4 จังหวัด (ชลบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี และภูเก็ต) รวมทั้งสิ้น 200 คน
และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ ประกอบด้วย โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
2.5.2 จัดเสวนาให้ความรู้แก่บุคลากรภายในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เครือข่าย
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว
สภาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว สมาคมมั ค คุ เ ทศก์ ผู้ ป ระกอบการในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว และป ระชาชนทั่ ว ไป
ใน 4 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ อุดรธานี และภูเก็ต จานวน 302 คน เพื่อสร้างการรับรู้ถึง
ภัยของการค้ามนุ ษย์ ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในการเฝ้ าระวัง ป้องกัน
การท่องเที่ยวที่แสวงประโยชน์ ทางเพศ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลั กษณ์ที่ดี ต่ อการท่ องเที่ ย วไทย
รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
2.5.3 จัดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและรณรงค์เพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศจาก
เด็กและสตรี ให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ต/ที่พัก ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว/มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการ
ขนส่ ง /รถโดยสารสาธารณะ หน่ ว ยราชการ/องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น /ผู้ น าชุ ม ชน จ านวน 832 คน
ใน 6 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ราชบุรี บุรีรัมย์ สุพรรณบุรี ระยอง และตรัง เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึง
ความสาคัญในการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี และร่วมเป็นเครือข่าย
เฝ้าระวังในการป้องกันปัญหาดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพทีม่ ีความปลอดภัยต่อเด็กและสตรี
2.5.4 จั ด ท าสื่ อ ประชาสั มพั น ธ์ ส่ ง เสริ มการท่อ งเที่ ยวที่ ป ลอดจากการบริ ก ารทางเพศ เช่ น
ภาพยนตร์ สั้ น แผ่ น พั บ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ สติ ก เกอร์ นิ ท รรศการเคลื่ อ นที่ ฯลฯ เพื่ อ ให้ ผู้ ป ระกอบการ
ด้า นการท่ อ งเที่ ย ว ใช้ เป็ น สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นสถานประกอบการ ให้ นัก ท่ อ งเที่ย วได้ รับ ทราบและสร้ า ง
ความมั่นใจว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
3. การจัดระเบียบขอทาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนขอทาน
อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์ในกระบวนการค้ามนุษย์ โดยดาเนินการจัดระเบียบขอทาน
พบผู้ทาการขอทานทั้งสิ้น 334 ราย ดังนี้
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นอกจากนี้ พม. ยังมุ่งเน้นการดาเนินงานในเชิงป้องกันอย่างบูรณาการ ดังนี้
1) การบังคับใช้พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และอนุบัญญัติ จานวน 5 ฉบับ
ประกอบด้วยการจาแนกลักษณะผู้กระทาการขอทานกับผู้แสดงความสามารถ หลักเกณฑ์วิธีการแจ้งและการมี
บัตรประจาตัวเป็นผู้แสดงความสามารถหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดกรองผู้ทาการขอทาน การไม่ส่งต่อผู้ทา
การขอทาน ไปดาเนินการตามกฎหมายเฉพาะ และการแจ้งของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการและอนุกรรมการระดับชาติ และระดับจังหวัด
2) การจัดทาแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2562 - 2564) เพื่อเป็นแผนงาน
ในการขับเคลื่อนงานด้านการควบคุมการขอทานของคณะกรรมการควบคุมการขอทาน คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการควบคุมการขอทาน ส่วนราชการและภาคประชาสังคม ตลอดจนการขับเคลื่อนงานตามบันทึก
ข้ อ ตกลง (MOU) ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ การพั ฒ นาระบบคุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ ง และขอทานในชุ ม ชนร่ ว มกั บ
เทศบาลนคร 31 แห่ง และเมืองพัทยา เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดาเนินงานคุ้มครอง
และพัฒนากลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่
3) การจั ด ท าหลั ก สู ต รการอบรมพนั ก งานเจ้ า หน้า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ ม การขอทาน
พ.ศ. 2559 และการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเพื่อเป็นหุ้นส่วนในการดาเนินงานคุ้มครอง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทาการขอทานในระดับพื้นที่ ซึ่งปัจจุ บันมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
จานวน 1,280 คน
4) การส่งเสริมและพัฒนาผู้แสดงความสามารถ ดาเนินการแยกผู้ทาการขอทานออกจากผู้แสดง
ความสามารถ โดยออกบัตรประจาตัวผู้แสดงความสามารถ จานวน 1,196 คน ดังนี้
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5) การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาขอทาน ภายใต้โครงการ DSDW CANNON
“สังคมลดขอทาน บนพื้นฐานความร่วมมือ” และประชาสัมพันธ์ “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” ภายใต้แนวคิด
“ให้ทาน ให้คิด ให้ชีวิตคนขอทาน” ทั่วประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาคนไร้ที่พึ่ง
และคนขอทาน รวมทั้งเพื่อไม่ให้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ตลอดจนสร้างการรับรู้แก่สังคมใน 4 ช่องทาง ได้แ ก่
สื่อออนไลน์ เช่น Facebook page และ YouTube channel ชื่อว่า Beggar in Thailand เราอยากจะบอกคุณ
และ Public Talent Show สานักข่าวออนไลน์ เช่น ไทยรัฐออนไลน์ คมชัดลึก Spring News ฯลฯ สื่อสิ่งพิมพ์
และสื่อโทรทัศน์ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
--------------------------------------------

ค. แผนการดาเนินงานต่อไป
1. พัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ/ร้องเรียน/เบาะแส ด้วยการจัดทาแอพพลิเคชั่นการรับแจ้งข้อมูลผ่าน
ทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น สาหรับให้การช่วยเหลือกับผู้เสียหายหรือผู้เกี่ยวข้อง
ในคดีค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่ถูกหลอกลวงไปต่างประเทศ
2. ขยายการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ คั ด แยกช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หาย หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากคดี ค้ า มนุ ษ ย์
ให้ครอบคลุมพื้นที่ในระดับภาค ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยบริหารจัดการตามหลักสากล และ
หลักสิทธิมนุ ษยชน มุ่งเน้นการคุ้มครองด้านสวัสดิภ าพ สุขภาพ และสาธารณสุข มีชุดแพทย์และพยาบาล
ช่วยเหลือให้การรักษาเมื่อได้รับการเจ็บป่วย
3. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์ก ารระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน
ให้มีการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างกันมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานด้านการดาเนินคดี
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทุกระดับ ในการปราบปรามจับกุมและดาเนินคดีกลุ่มบุคคล ขบวนการ
องค์กรค้ามนุษย์ข้ามชาติ
4. จัดอบรมล่ามแปลภาษาในส่วนภูมิภาค จานวน 2 รุ่น เพื่อให้เข้าใจคาศัพท์และกระบวนการช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้เสียหายฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ประเมินผลการดาเนินงานการนากิจกรรมจากการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือคุ้มครองที่คานึงถึง
บาดแผลทางจิตใจ Trauma Informed Care ไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานคุ้มครอง และการพัฒนาคู่มือฯ
เพื่อขยายผลให้ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นในสถานคุ้มครอง
6. จัดทา Mobile Application ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ได้อย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเป็นช่องทางที่จะให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึง
การสนับสนุน การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้เสียหาย ผ่านการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์
7. พัฒ นากฎหมายให้ ส อดคล้ องตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการให้ สั ตยาบันอนุสั ญญา ILO
ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทางานในภาคประมง และฉบับที่ 98 ว่าด้วยการรวมตัวและเจรจาต่อรอง
8. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการกระทาความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการให้มี
ผลการดาเนินคดีและมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเป็นรูปธรรม
9. จัดทาระบบบูรณาการฐานข้อมูลการดาเนินคดีด้านแรงงาน เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบและ
กาหนดนโยบายการตรวจคุ้มครองแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
---------------------------------------

