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4.5 การขจัดช่องว่างของกฎหมายแรงงานและให้แรงงานต่างด้าว
ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรฐานสากล
4.5.1 พระราชกำ�หนดการนำ�คนต่างด้าวเข้ามาทำ�งานกับนายจ้างภายในประเทศ พ.ศ. 2559
4.5.2 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
4.5.3 การเข้าสู่มาตรฐานสากล
4.5.3.1 มาตรฐานแรงงานไทย
4.5.3.2 แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
4.5.4 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
4.6 การวางกลไกเพื่อคุ้มครองกลุ่มเสี่ยงอื่น นอกเหนือจากแรงงานต่างด้าว
จากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้ดียิ่งขึ้น
4.6.1 การควบคุมดูแลระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำ�งานต่างประเทศ
4.6.1.1 การส่งเสริมการไปทำ�งานต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง
4.6.1.2 การดำ�เนินคดีบริษัทจัดหางาน และสาย/นายหน้าเถื่อน
4.6.1.3 การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ไปทำ�งานต่างประเทศ
4.6.2 การขจัดปัญหาแรงงานเด็ก
4.6.2.1 นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
4.6.2.2 การสำ�รวจการทำ�งานของเด็ก
4.6.2.3 กฎกระทรวงกำ�หนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้าง
          ซึ่งอายุตํ่ากว่า 18 ปี ทำ�งาน พ.ศ. 2559
4.6.2.4 การดำ�เนินคดีการใช้แรงงานเด็ก
4.6.3 มาตรการป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก
4.6.3.1 แผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก
4.6.3.2 ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก (ACT)
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4.6.3.3 การจัดการอุปสงค์ของการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
4.6.3.4 การขจัดสื่อลามกอนาจารเด็ก
4.6.4 การแก้ปัญหาค้ามนุษย์ข้ามชาติในการค้าประเวณี
4.6.5 การลดจำ�นวนขอทานอย่างบูรณาการ
4.7 การรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเข้าถึงสิทธิแรงงาน
4.7.1 การประชาสัมพันธ์/รณรงค์สร้างความตระหนัก
4.7.2 การจัดอบรม
4.7.3 ส่งเสริมการเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนผ่านสายด่วน
4.7.3.1 สายด่วน 1546
4.3.3.2 สายด่วน 1694
4.7.4 เว็บไซต์กรมการจัดหางานเพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
4.8 สร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกราชอาณาจักร
4.8.1 ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง
4.8.2 ความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน ILO และ EU ในด้านการป้องกัน
4.8.3 ความร่วมมือระดับสูงกับประเทศต้นทาง
5. ด้านความร่วมมือ
5.1 ความร่วมมือระดับประเทศ
5.1.1 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ
5.1.2 ความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม
5.1.2.1 ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง
5.1.2.2 ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
5.1.2.3 เวที “เปิดใจ..ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย”
5.1.3 ความร่วมมือกับภาคเอกชน
5.1.3.1 การประชุมกรรมการร่วมว่าด้วยธุรกิจการประมง แรงงาน
          อุตสาหกรรมอาหาร อาหารทะเล และปศุสตั ว์
5.1.3.2 คณะทำ�งานเฉพาะกิจด้านอาหารทะเล (Seafood Taskforc)
5.1.3.3 โครงการปรับปรุงการประมง
5.1.3.4 ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น
5.1.3.5 การพัฒนารูปแบบเรือประมงนำ�ร่อง
5.2 ความร่วมมือระดับทวิภาคี
5.2.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
5.2.1.1 เมียนมา
5.2.1.2 ลาว
5.2.1.3 กัมพูชา
5.2.1.4 เวียดนาม
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5.2.2 ความร่วมมือกับประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศเพื่อนบ้าน
5.2.2.1 ญี่ปุ่น
5.2.2.2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
5.2.2.3 ประเทศอื่น ๆ
5.3 ความร่วมมือกับภาคีระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
5.3.1 กลุ่มประเทศ CLMVT
5.3.2 ความร่วมมือระดับรัฐมนตรีในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (COMMIT)
5.3.3 กรอบอาเซียน
5.3.4 แผนงานออสเตรเลีย-เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
5.3.5 กระบวนการบาหลี
5.4 ความร่วมมือในระดับนานาชาติ
5.4.1 เวทีนานาชาติ
5.4.2 องค์การระหว่างประเทศ
5.4.2.1 สหภาพยุโรป (EU)
5.4.2.2 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
5.4.3 องค์กรประชาสังคม (CSOs)
5.5 ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา
5.5.1 ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ
5.5.1.1 คณะทำ�งานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและเยาวชน
5.5.1.2 ศูนย์ช่วยเหลือเด็กเพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์
5.5.1.3 Human Smuggling and Trafficking Center, Washington, D.C.
5.5.1.4 การประชุมและฝึกอบรมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
5.5.2 ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ
5.5.2.1 กรอบความร่วมมือไทย–สหรัฐอเมริกา
5.5.2.2 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
สถานทูตสหรัฐฯ หรือองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID)
5.6 อื่น ๆ
5.6.1 ภาคธุรกิจ
5.6.2 สื่อมวลชน

ค. ก้าวต่อไปในปี 2560 : แผนอนาคต
ง. ภาคผนวก : การดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะทั้ง 17 ข้อ
จากรายงานการค้ามนุษย์ ปี 2559 ของสหรัฐอเมริกา
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บทสรุปผู้บริหาร
ในปี 2559 รัฐบาลยังคงเดินหน้าขับเคลือ่ นมาตรการเพือ่ ขจัดการค้ามนุษย์อย่างเข้มข้น ปัญหาการค้ามนุษย์
เป็นวาระแห่งชาติทร่ี ฐั บาลให้ความสำ�คัญเป็นอันดับต้น นับตัง้ แต่ได้ประกาศนโยบาย “ขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิน้ ไป”
เมื่อปี 2557 ถือเป็นกลไกสำ�คัญในความพยายามของรัฐบาลเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการกระทำ�
ทีล่ ะเมิดต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์และขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ทีป่ ระเทศไทยและประชาคมโลกยึดถือกันมาโดยตลอด
การปกป้องรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่กระทำ�ต่อผู้เสียหาย
เป็นภารกิจที่รัฐบาลเน้นยํ้าและให้ความสำ�คัญมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 รัฐบาลได้ต่อสู้กับ
ปัญหาการค้ามนุษย์โดยการเชิญทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำ�งานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพื่อแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติและก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนโยบาย
1. ความมุ่งมั่นและการอุทิศตนอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ ตามนโยบาย
“ขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป”
ตลอดปี 2559 มาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาล มุ่งเน้นการกำ�หนดแนวทางด้านนโยบาย
และการดำ�เนินงานเพื่อให้บรรลุผลหลายประการ รัฐบาลได้เพิ่มงบประมาณจำ�นวนมากเพื่อสนับสนุนการทำ�งาน
ต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ใ นทุ ก ด้ า น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรมและความพยายามในการประสานงาน รั ฐ บาล
ได้ก�ำ หนดแผนปฏิบตั กิ ารเร่งด่วน 24 ข้อ ซึง่ มีมาตรการครอบคลุมการทำ�งานในทุกมิติ รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมาย
ให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยการนำ�กฎหมายที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมทั้งมีการร่างกฎหมายขึ้นใหม่
และเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการฟ้ อ งร้ อ งดำ � เนิ น คดี วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ นำ � มาใช้ คื อ การเปลี่ ย นการค้ า มนุ ษ ย์ จ าก
อาชญากรรมที่ล่อใจ เนื่องจากมีความเสี่ยงตํ่า ให้ผลตอบแทนสูง ให้เป็นอาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง ไม่มี
ผลตอบแทนและต้องรับโทษหนัก ระบบฐานข้อมูลคดีคา้ มนุษย์แบบบูรณาการปัจจุบนั สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่
รัฐบาลเน้นการดำ�เนินการโดยมีผ้เู สียหายเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งกับการฟื้นฟูเยียวยาผู้เสียหายและ
การคุม้ ครองพยาน พร้อมกับสร้างแรงจูงใจเพือ่ กระตุน้ ให้ผแู้ จ้งเบาะแสและพยานออกมาให้ขอ้ มูลและเป็นพยานในคดี
ค้ามนุษย์มากขึน้ รัฐบาลยังได้ด�ำ เนินมาตรการเพือ่ ทำ�ให้มกี ารคุม้ ครองและป้องกันทีด่ ขี นึ้ เพือ่ ลดความเสีย่ งในการตก
เป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ของประชากรกลุม่ เสีย่ ง รวมไปถึงการปรับปรุงการทำ�งานหลายด้านเพือ่ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เช่น อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นต้น สิ่งที่ยึดโยงความพยายาม
ทีห่ ลากหลายนีเ้ ข้าด้วยกันคือ การใช้วธิ กี ารทำ�งานแบบองค์รวม (holistic approach) ซึง่ มีการปรับปรุงกระบวนการ
ทำ�งานต่อต้านการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกระตุ้นให้เกิดการประสานงานและร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในการพุง่ เป้าหมายไปยังผูก้ ระทำ�ผิดและผูร้ บั ผลประโยชน์ให้มากยิง่ ขึน้ ในขณะเดียวกัน
ก็เร่งกระบวนการในการฟ้องร้องและพิจารณาคดีของศาลให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว สิ่งเหล่านี้ได้มีการดำ�เนินการ
พร้อมกับการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนต่าง ๆ ที่ทำ�งานร่วมกัน เช่น รัฐบาลต่างประเทศ ภาคเอกชน
องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมทั้งในและนอกประเทศไทย
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2. เพิ่มทรัพยากรและงบประมาณจำ�นวนมาก โดยงบประมาณส่วนใหญ่นำ�ไปใช้
ในการทำ�งานเกี่ยวกับการดำ�เนินคดี การให้ความคุ้มครองโดยยึดผู้เสียหาย
เป็นศูนย์กลางในการดำ�เนินงาน และการป้องกัน
ในปี ง บประมาณ 2559 (1 ตุ ล าคม 2558–30 กั น ยายน 2559) รั ฐ บาลให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
การต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น นโยบายลำ � ดั บ ต้ น และให้ ก ารสนั บ สนุ น การทำ � งานเกี่ ย วกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ แ ละ
แรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณจำ�นวน 2,590.28 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560
ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเป็น 3,208.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.88 ทั้งนี้ งบประมาณจำ�นวน
625.75 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 19.51 ของงบประมาณทั้ ง หมด ได้ จั ด สรรให้ กั บ ศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไขปั ญ หา
การทำ�ประมงที่ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) การจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงการนำ�นโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติและการจัดสรรทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ที่สมควรได้รับ
ในปี ง บประมาณ 2559 รั ฐ บาลได้ จั ด สรรงบประมาณจำ � นวน 62.33 ล้ า นบาท ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงาน
ที่ ทำ � งานด้ า นการดำ � เนิ น คดี ค้ า มนุ ษ ย์ และในปี ง บประมาณ 2560 จั ด สรรเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 253.90 ล้ า นบาท
หรือร้อยละ 307.35 โดยให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติงานของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์
คณะทำ�งานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทีเ่ กีย่ วข้องกับการละเมิดเด็กและเยาวชน (Thailand Internet
Crimes Against Children–TICAC) กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายสำ�หรับทีม
ที่ทำ�หน้าที่ในการลาดตระเวนสอดส่องจำ�นวน 6 ทีม และหน่วยที่ทำ�การสืบสวนสอบสวนใน 22 จังหวัดชายทะเล
รวมทั้งตำ�รวจนํ้าที่ทำ�การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในภาคประมงและงานที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ประมง
ที่ผิดกฎหมาย
สำ � หรั บ การคุ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม จาก 115.80 ล้ า นบาท
ในปีงบประมาณ 2559 เป็น 130.78 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.92 เป็นงานที่
ได้รเิ ริม่ ขึน้ ใหม่ ได้แก่ การเพิม่ โอกาสในการทำ�งานให้แก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทงั้ ทีอ่ ยูใ่ นและนอกสถานคุม้ ครอง
การอนุญาตให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์และพยานทีเ่ ป็นคนต่างด้าวพักอาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรได้เพิม่ ขึน้ ถึง 2 ปี
การร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การคุ้มครองพยานทุกคน
ให้ เ กิ ด ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ เ ด็ ก แห่ ง ประเทศไทย (Children’s Advocacy Center
Thailand–ACT) ที่พัทยา การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายหรือพนักงาน
ฝ่ายปกครองที่ทำ�งานในคดีค้ามนุษย์ รวมทั้งล่าม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้ า นการป้ อ งกั น มีก ารจัดสรรงบประมาณเพิ่ ม ขึ้ นจาก 515.36 ล้ า นบาท ในปี ง บประมาณ 2559
เป็ น 584.14 ล้ า นบาท ในปี ง บประมาณ 2560 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 12.96 สิ่ ง นี้ เ ป็ น การสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ ในการยกระดับแผนงานด้านการป้องกันให้ดียิ่งขึ้น โดยการดำ�เนินโครงการต่าง ๆ
ในปี 2559 จะเห็นได้ถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านแรงงาน ผ่านแผนแม่บท
การบริ ห ารจั ด การแรงงาน ปี 2560–2563 และยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ใ นการบริ ห ารจั ด การแรงงานต่ า งด้ า ว
ปี 2560–2564 รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและแผนงานเพื่อลดความเสี่ยงของแรงงานต่างด้าว ผู้หญิงและเด็ก
การจัดระเบียบการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อให้เข้ามาทำ�งานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทจัดหางานและนายหน้า
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3. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อทำ�ให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และการดำ�เนินงานโดยถือผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง
ตลอดปี 2559 รั ฐ บาลได้ ป รั บ ปรุ ง กฎหมายอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการในการบั ง คั บ
ใช้ ก ฎหมายให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น รวมทั้ ง เพื่ อ ทำ � ให้ ก ารทำ � งานโดยถื อ ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางและ
เรื่องแรงงานต่างด้าวดียิ่งขึ้น จึงมีการปรับปรุงกฎหมายที่สำ�คัญ 7 ฉบับ โดย 5 ฉบับ เป็นการบัญญัติขึ้นใหม่
หรือแก้ไขของเดิม กล่าวคือ
(1) พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่ ง มี ผ ลใช้
บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ 28 มกราคม 2560 แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ โ ดยเพิ่ ม ความชั ด เจนของกฎหมายและช่ ว ยให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(2) พระราชกำ�หนดการนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ
เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพือ่ ทำ�ให้การบริหารจัดการบริษทั จัดหางานดียงิ่ ขึน้ และยังช่วยป้องกันแรงงานต่างด้าว
จากการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและตกเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและแรงงานขัดหนี้
(3) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในการดำ�เนินการกับคดีค้ามนุษย์ที่มีลักษณะยุ่งยาก
ซับซ้อน
(4) การแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครอง
เด็ก) เพื่อทำ�ให้ประเทศไทยมีการดำ�เนินการที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 (อนุสัญญาว่าด้วยเกณฑ์อายุขั้นตํ่า, 1973) เป็นต้น ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้
ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 และอยู่ระหว่างรอประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลใช้บังคับต่อไป
(5) พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
เพื่อกำ�หนดมาตรการในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนขอทาน
การปรั บ ปรุ ง กฎหมายในลำ � ดั บ ที่ 6 คื อ การให้ สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า ง
ประเทศจำ � นวน 2 ฉบั บ คื อ อนุ สั ญ ญาองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 187 ว่ า ด้ ว ยกรอบเชิ ง
ส่งเสริมการดำ�เนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 และเมื่อวันที่
24 กรกฎาคม 2559 ประเทศไทยได้มอบสัตยาบันสารเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women
and Children–ACTIP) ซึ่งเป็นประเทศที่สามของสมาชิกประชาคมอาเซียนที่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้
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4. การดำ�เนินงานแบบองค์รวมเพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศ
บังคับใช้แรงงาน แรงงานเด็ก ขอทาน และสื่อลามกเด็ก ช่วยทำ�ให้ปัญหาลดลง
อย่างมาก
ในปี 2559 มีจำ�นวนคดีค้ามนุษย์ 333 คดี เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 244 คดี เป็นการ
แสวงหาประโยชน์ดา้ นแรงงาน 75 คดี และเกีย่ วข้องกับแรงงานในภาคประมง 43 คดี ในแง่ของรูปแบบการค้ามนุษย์
ที่ แ ตกต่ า งกั น การแสวงหาประโยชน์ ท างเพศและแรงงาน เป็ น รู ป แบบของการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ พ บมากที่ สุ ด
ในประเทศไทย
มี พั ฒ นาการเชิ ง บวกเกี่ ย วกั บ จำ � นวนที่ ล ดลงอย่ า งมากของขอทาน แรงงานเด็ ก และการใช้ เ ด็ ก
เพื่อผลิตสื่อลามก โดยในปี 2559 มีเพียง 8 คดีเกี่ยวข้องกับการบังคับขอทาน และ 3 คดีเกี่ยวข้องกับการใช้เด็ก
เพื่อผลิตสื่อลามก
ประเทศไทยยังคงเดินหน้าทำ�งานเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย
ให้หมดไปภายในปี 2563 ตามนโยบายแห่งชาติฉบับที่ 2 และแผนปฏิบัติการเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้าย ปี 2558–2563 กระทรวงแรงงานโดยการทำ�งานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศและสำ�นักงาน
สถิติแห่งชาติ ได้เริ่มโครงการในปี 2559 ระยะเวลา 21 เดือน เพื่อดำ�เนินการสำ�รวจระดับประเทศเรื่องเด็กทำ�งาน
รั ฐ บาลได้ จั ด ตั้ ง คณะทำ � งานปราบปรามอาชญากรรมทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การละเมิ ด
เด็กและเยาวชน (Thailand Internet Crimes Against Children–TICAC) ขึ้นในปี 2559 โดยได้แบบอย่าง
มาจากสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน TICAC เป็นคณะทำ�งานเฉพาะกิจ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ 220 นาย
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เข้ามาทำ�งานสืบสวนสอบสวน โดยทำ�งานทัง้ ภาคสนามและผ่านทางการวิเคราะห์พยานหลักฐาน
ดิจิทัล และทำ�งานร่วมกับสำ�นักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations–HSI)
และสำ�นักสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation–FBI) ทำ�ให้สามารถเข้าถึงระบบ
ฐานข้อมูลศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (National Center for Missing and Exploited
Children–NCMEC) ทั้งนี้ เพื่อจะได้ประสานงานและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศทั้งที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและคนต่างชาติซึ่งจะนำ�ไปสู่การสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ได้แบบ
เรียลไทม์ ในปี 2559 มีการรายงานเหตุว่าอาจมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กจำ�นวน 64 เหตุการณ์
ในจำ�นวนนี้พบว่า เป็นการใช้เด็กเพื่อผลิตสื่อลามก 18 คดี เป็นการประพฤติมิชอบทางเพศต่อเด็ก 4 คดี และ
เป็นการค้ามนุษย์ 3 คดี มีผู้ต้องหาจำ�นวน 24 คน ถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดี
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ด้านดำ�เนินคดี
5. จำ�นวนผู้ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษเพิ่มขึ้น บทลงโทษรุนแรงยิ่งขึ้น
ในขณะที่ระยะเวลาที่ใช้ในการฟ้องร้องดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ลดลงอย่างมาก
ในปี 2559 ประเทศไทยประสบความสำ�เร็จในการจัดให้มหี น่วยเชีย่ วชาญเฉพาะเกีย่ วกับเรือ่ งการค้ามนุษย์
ในทุกหน่วยงานของกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา และนับเป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ทรี่ ะยะเวลาทีใ่ ช้ในการดำ�เนิน
คดีคา้ มนุษย์ได้ลดลงเป็นอย่างมาก พร้อมกับระบบฐานข้อมูลคดีคา้ มนุษย์แบบบูรณาการทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสร็จ การจัดตัง้
คณะอนุกรรมการซึ่งมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์เป็นการเฉพาะ
และความพยายามในการทำ�งานอย่างหนักของหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานด้านปกครอง
เช่น กระทรวงมหาดไทย และสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น ผนวกกับความร่วมมือจากหุน้ ส่วน
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน รวมไปถึงการได้รบั ข้อมูลข่าวสารด้านการข่าวทีจ่ �ำ เป็นเพือ่ ช่วยให้
การดำ�เนินคดีมปี ระสิทธิภาพและพุง่ เป้าหมายอย่างเป็นระบบไปยังผูก้ ระทำ�ผิดค้ามนุษย์ตลอดทัง้ ปี 2559 สิง่ เหล่านี้
ล้วนส่งผลทำ�ให้มี การพบ การฟ้องร้อง อัตราการพิพากษาลงโทษและบทลงโทษผู้กระทำ�ค้ามนุษย์ที่รุนแรงยิ่งขึ้น
ในปี 2559 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติพบและทำ�การสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์จำ�นวน 333 คดี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 จากจำ�นวน 317 คดี ในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 จากเดิม 280 คดีในปี 2557จำ�นวน
ผู้กระทำ�ผิดที่มีการจับกุมและฟ้องร้องในปี 2559 รวม 600 คน เทียบกับ 690 คน ในปี 2558 และ 442 คน
ในปี 2557 ในจำ�นวน 600 คน นี้ มีผกู้ ระทำ�ผิดเป็นผูช้ าย 265 คน เป็นผูห้ ญิง 335 คน และจำ�แนกเป็นผูก้ ระทำ�ผิด
ทีเ่ ป็นคนไทยจำ�นวน 462 คน เมียนมา 35 คน กัมพูชา 26 คน และลาว 41 คน ทีเ่ หลืออีก 36 คน เป็นผูก้ ระทำ�ผิด
สัญชาติอื่น1 หากพิจารณาแนวโน้มโดยรวม จะเห็นว่าจำ�นวนคดีต่อผู้กระทำ�ผิดเพิ่มขึ้นเรื่อยมานับตั้งแต่ปี 2557
สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายยังคงมีความกระตือรือร้นในการจับกุมและฟ้องร้องดำ�เนินคดีกับ
ผูก้ ระทำ�ผิด อย่างไรก็ตาม เหตุผลประการหนึง่ ทีท่ �ำ ให้การจับกุมผูก้ ระทำ�ผิดในปี 2558 มีจ�ำ นวนสูงมาก เนือ่ งมาจาก
คดีส�ำ คัญคดีหนึง่ คือ คดีโรฮีนจา ซึง่ มีผกู้ ระทำ�ผิดทีเ่ กีย่ วข้องถึง 296 คน
จำ�นวนคดีท่ีมีการฟ้องร้องโดยพนักงานอัยการเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2559 มีการยื่นฟ้องทั้งหมด 301 คดี
เทียบกับ 251 คดี ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.92 ซึ่งสถิติการยื่นฟ้องของปี 2558 ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7
เมื่อเทียบกับจำ�นวน 231 คดี ที่มีการยื่นฟ้องในปี 2557จำ�นวนคดีที่ส่ังไม่ฟ้องลดลงจาก 12 คดี ในปี 2558 เหลือ
เพียง 1 คดี ในปี 2559 โดยมี 9 คดีที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
โดยรวม ปี 2559 จะเห็ น จำ � นวนผู้ ก ระทำ � ผิ ด ค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ศ าลพิ พ ากษาลงโทษ (268 คดี ) เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 30.7 เมื่อเทียบกับปี 2558 (205 คดี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทที่เพิ่มขึ้น คือจำ�นวนผู้กระทำ�ผิด
ที่ถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจำ�คุกเกินกว่า 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.5 (90 จาก 268 คดี) ในปี 2559 เทียบกับ
ร้อยละ 28.7 (59 จาก 205 คดี) ในปี 2558 แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 (ร้อยละ 33.5–28.7)จำ�นวน
ผู้กระทำ�ผิดที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำ�คุกเกินกว่า 5 ปี ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 36.5 (98 จาก 268 คดี)
เทียบกับร้อยละ 29.2 (60 จาก 205 คดี) ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 (ร้อยละ 36.5–29.2)
1

สัญชาติอื่น ได้แก่ เวียดนาม 27 คน ฟิลิปปินส์ 1 คน มาเลเซีย 2 คน อุซเบกิสถาน 2 คน สวิตเซอร์แลนด์ 1 คน อังกฤษ 1 คน
และศรีลังกา 2 คน
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ระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการพิ จ ารณาจนถึ ง วั น ที่ ศ าลชั้ น ต้ น มี คำ � พิ พ ากษามี แ นวโน้ ม ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การเร่ ง รั ด กระบวนพิ จ ารณาของศาลให้ เ สร็ จ โดยเร็ ว จำ � นวนคดี ที่ ศ าลพิ พ ากษาลงโทษ
ภายใน 3 เดือน เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 14 (30 จาก 206 คดี) ในปี 2557 เป็นร้อยละ 21 (36 จาก169
คดี) ในปี 2558 และเป็นร้อยละ 21 (69 จาก 330 คดี) ในปี 2559จำ�นวนคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษภายใน
6 เดือน เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 39 (80 จาก 206 คดี) ในปี 2557 เป็นร้อยละ 43 (73 จาก 169 คดี) ใน
ปี 2558 และร้อยละ 49 (169 จาก 330 คดี) ในปี 2559จำ�นวนคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษภายในระยะเวลา
1 ปี คิ ด เป็ น เกื อ บร้ อ ยละ 90 (295 จาก 330 คดี ) เที ย บกั บ ร้ อ ยละ 67 (113 จาก 169 คดี ) ในปี 2558
และร้อยละ 70 (145 จาก 206 คดี) ในปี 2557 ตามลำ�ดับ ในทางตรงกันข้ามจำ�นวนคดีที่ใช้เวลาในการพิจารณา
นานกว่า 1 ปี ได้ลดลงอย่างมาก จากประมาณร้อยละ 30 (61 จาก 206 คดี ในปี 2557 และ 56 จาก 169 คดี
ในปี 2558) เหลือเพียงประมาณร้อยละ 10 (35 จาก 330 คดี) ในปี 2559

6. ความสำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการตัดเส้นทางการเงินทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของความพยายาม
ในการเปลี่ยนการค้ามนุษย์ให้เป็นคดีที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีผลตอบแทน
ตลอดปี 2559 มาตรการในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลมุ่งเน้นที่การเปลี่ยนการค้ามนุษย์จากที่มี
ความเสี่ยงตํ่า ให้ผลตอบแทนที่ล่อใจ มีมูลค่าสูง เป็นการกระทำ�ที่มีความเสี่ยงสูง ไม่มีผลตอบแทนและมีโทษหนัก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ภายหลังจากมีการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2558 ปัจจุบันสามารถสืบหาและทำ�การยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำ�ผิด
ค้ามนุษย์จำ�นวนมากและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว กฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไข
ในปัจจุบนั มีการกำ�หนดโทษปรับและจำ�คุกทีห่ นักยิง่ ขึน้ สำ�หรับเจ้าของและผูป้ ระกอบการ กล่าวคือ เป็นผูร้ บั ประโยชน์
จากการค้ามนุษย์ เฉพาะปี 2559 สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ทำ�การสืบสวนสอบสวน
และยึ ด ทรั พ ย์ สิ น ในคดี ค้ า มนุ ษ ย์ จำ � นวน 9 คดี ยึ ด ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ ม าจากการกระทำ � ผิ ด ค้ า มนุ ษ ย์ ไ ด้ ม ากกว่ า
784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 414 จากปี 2558 (195 ล้านบาท)

7. การจัดการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
มาตรการทางบริห ารในการป้ อ งกั นเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เข้ า ไปมี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งกั บการค้ า มนุ ษ ย์ มี ผ ล
ใช้บังคับตั้งแต่ปี 2558 ได้กำ�หนดระเบียบวินัยสำ�หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกำ�หนดบทลงโทษทางวินัยและ
ทางกฎหมายไว้สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้ฝ่าฝืนอย่างชัดเจนจำ�นวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกฟ้องร้องและดำ�เนินคดีในขณะนี้
เนื่องจากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ นับตั้งแต่ปี 2556–2559 รวมทั้งสิ้น 45 ราย จำ�แนกเป็น :
ปี 2556จำ � นวน 1 ราย ปี 2557จำ � นวน 7 ราย ปี 2558จำ � นวน 27 ราย 2 และปี 2559จำ � นวน 10 ราย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ปี 2556 เจ้าหน้าที่ของรัฐ รายหนึ่ ง ถู ก ฟ้ อ งคดี อ าญาและถู ก ศาลพิ พ ากษาลงโทษจำ � คุ ก 4 เดื อ น
และปรับ 4,000 บาท
2

คดี สำ � คั ญ คดี ห นึ่ ง ในปี 2558 คื อ คดี โ รฮี น จา ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ ก ระทำ � ผิ ด จำ � นวนมากถึ ง 296 คน ความยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น
และความเกี่ยวพันกับคนและพยานหลักฐานจำ�นวนมาก ทำ�ให้กระบวนการฟ้องร้องผู้กระทำ�ผิดต้องใช้ระยะเวลานาน
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• ปี 2557 เจ้าหน้าที่ของรัฐจำ�นวน 7 ราย ถูกฟ้องคดีอาญา และ 4 ราย ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด
ดังนี้ รายที่ (1) จำ�คุก 36 ปี (2) จำ�คุก 22 ปี 6 เดือน และปรับ 126,900 บาท (3) จำ�คุก 16 ปี
และปรับ 360,000 บาท และ (4) ศาลมีคำ�สั่งให้จำ�หน่ายคดี ส่วนที่เหลืออีก 3 ราย คดียังอยู่
ระหว่างการสอบสวน
• ปี 2558 เจ้าหน้าที่ของรัฐจำ�นวน 27 ราย ถูกฟ้องคดีอาญา มีเจ้าหน้าที่ 1 ราย ถูกศาลพิพากษา
ให้จำ�คุก 2 ปี 6 เดือน และปรับ 75,000 บาท คดีของเจ้าหน้าที่ 4 ราย ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของพนักงานอัยการ และอีก 22 ราย ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
• ปี 2559 มีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ 10 นาย ถูกสอบสวน ซึ่งเกี่ยวพันกับ 2 คดี กล่าวคือ คดีที่เกี่ยวข้อง
กับสถานอาบอบนวดนาตารี (4 นาย) และคดีเกี่ยวกับร้านโจโจ้–ซัง คาราโอเกะ (6 ราย) ซึ่งคดี
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนของสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
นอกจากนี้ สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ตรวจสอบทรัพย์สิน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เข้ า ไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ จำ � นวน 22 ราย จากจำ � นวนทั้ ง หมด 45 ราย
ในปี 2559 ศาลแพ่งได้มคี �ำ สัง่ ให้ทรัพย์สนิ ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจำ�นวน 2 ราย ตกเป็นของแผ่นดิน (เป็นเจ้าหน้าทีท่ หาร
1 ราย และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในระดับท้องถิน่ 1 ราย) มูลค่ารวม 11.1 ล้านบาท และยังมีคดีทเี่ กีย่ วข้องกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐอีก 3 ราย (เป็นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ 1 ราย และเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับท้องถิ่น 2 ราย) ทรัพย์สินมูลค่ารวม
33.9 ล้านบาท ซึ่งคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง

8. คดีเด่นและความคืบหน้าคดีสำ�คัญ
รายงานฉบับนี้ได้สรุปผลการดำ�เนินคดีที่มีลักษณะโดดเด่นจำ�นวน 6 คดี มาเป็นตัวอย่าง แสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย โดย 3 คดี ได้แก่ คดีนาตารี คดีเครือข่ายบิ๊กบอสส์ และคดีร้านต้นนํ้า
คาราโอเกะ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสำ � เร็ จ ในการใช้ ม าตรการเชิ ง รุ ก ด้ า นการข่ า วเพื่ อ ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
โดยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก คดีเหล่านี้อาศัยข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมขององค์กรพัฒนาเอกชน
ที่ทำ�งานในพื้นที่เป็นหลัก และเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย
โดยสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสวนสอบสวนและนำ�มาซึ่งการยึด
อายัดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยเป็นการชั่วคราว
ปฏิบัติการภูเก็ตและคดีปัตตานีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ในภาคประมง
ในขณะที่คดีปฏิบัติการฝางแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพของศูนย์ TICAC ในการดำ�เนินการกับ
คดีลามกอนาจารเด็ก
นอกจากนั้น ในปี 2559 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ติดตามความคืบหน้าในการดำ�เนินคดีที่อยู่
ระหว่างดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพจำ�นวน 6 คดี คือ คดีเล้าหมู คดีเรือซิลเวอร์ซี คดีพันตำ�รวจโท สุพัฒน์
เลาหะวัฒนะ คดีล้งกุ้ง “กิ๊ก” ในจังหวัดสมุทรสาคร คดีโรฮีนจา และคดีค้ามนุษย์บนเกาะในอินโดนีเซีย รัฐบาล
ได้อุทิศความใส่ใจและความพยายามในการนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและลงโทษผู้กระทำ�ผิด
อย่างรุนแรง ความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
ของการสืบสวนสอบสวน ฟ้องร้องและพิพากษาลงโทษผู้กระทำ�ผิดค้ามนุษย์
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9. ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้การฟ้องร้องดำ�เนินคดีมีประสิทธิภาพดีขึ้น
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์เนื่องมาจากปัจจัยสำ�คัญหลายประการ กล่าวคือ
(1) ข้ อ สั่ ง การที่ ชั ด เจน รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น อย่ า งสร้ า งสรรค์ จ ากระดั บ นโยบายสู ง สุ ด (2) การสนั บ สนุ น
ด้านการเงินที่จำ�เป็นสำ�หรับหน่วยงานเฉพาะที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำ�งานต่อต้านการค้ามนุษย์ในสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
สำ � นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด และศาลยุ ติ ธ รรม (3) คำ � สั่ ง ของอั ย การสู ง สุ ด ที่ มี ไ ปยั ง พนั ก งานอั ย การทั่ ว ประเทศ
ให้พิจารณาปรับปรุงการฟ้องร้องคดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (4) กระบวนพิจารณาคดีของศาล ที่รวดเร็วขึ้น
(5) ระบบฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเสร็จสมบูรณ์ (6) การมุ่งเน้นดำ�เนินการ
กับแรงจูงใจด้านเศรษฐกิจของกระบวนการค้ามนุษย์ โดยทำ�ให้การค้ามนุษย์กลายเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงและ
ไม่มีผลตอบแทน (7) การกำ�หนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบเพื่อทำ�การสืบสวนสอบสวน จับกุม และดำ�เนินคดี
ตัวการสำ�คัญ หรือ “ปลาตัวใหญ่” (8) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนิน
คดีค้ามนุษย์ โดยมีอัยการอาวุโสเป็นประธาน และมีที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ (9) การทำ�งานของศูนย์ TICAC เกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศออนไลน์ทั้งที่เกี่ยวข้องกับคนไทยและคนต่างชาติ และ (10) อัยการสูงสุดได้ออกคำ�สั่งใหม่
2 ฉบับ เพื่อเร่งรัดการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์โดยเฉพาะ

ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ
10. การประสานงานดีขึ้นและขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหม่
ระหว่างหน่วยงานหลักและองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเป็นหลักประกันการคุ้มครอง
การช่วยเหลือโดยยึดหลักผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และกระบวนการคัดแยก
ผู้เสียหายที่ดีขึ้น
ปัจจุบนั ประเทศไทยยังคงดำ�เนินงานโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน เน้นการไม่เลือกปฏิบตั ิ การรักษาความลับ
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก ความตระหนักถึงความอ่อนไหวทางเพศ และยึดหลักผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางในการ
ทำ�งาน การริเริ่มงานด้านการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือที่สำ�คัญในปี 2559 รวมถึงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่ อ วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2559 อนุ ญ าตให้ ผู้ เ สี ย หายและพยานในคดี ค้ า มนุ ษ ย์ ที่ เ ป็ น คนต่ า งด้ า วอยู่
และทำ�งานในประเทศไทยได้เป็นเวลา 2 ปี ภายหลังสิ้นสุดการดำ�เนินคดี จัดทำ�แนวทางปฏิบัติและแนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหาย เพื่อให้กระบวนการคัดแยกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และใช้ร่วมกัน
ทั่วประเทศ ให้ความคุ้มครองแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
รวมทั้งผู้โยกย้ายถิ่นฐานโดยผิดกฎหมาย เช่น ชาวโรฮีนจา เป็นต้น มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็กขึ้นเพิ่มเติมในจังหวัด
ชลบุรี (พัทยา) และภูเก็ต นอกจากนั้น องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนยังได้เข้ามีส่วนร่วม
ในกระบวนคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และให้บริการดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครอง
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการดำ�เนินการในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายด้วย

18

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้ มนุษยข์ องประเทศไทย ประจำ�ปี 2559

การริเริ่มด้านการคุ้มครองช่วยเหลือที่สำ�คัญอีกเรื่องหนึ่งในปี 2559 คือ การช่วยให้ผู้เสียหายทั้งที่
อยู่ ใ นและนอกสถานคุ้ ม ครองมี โ อกาสในการทำ � งานมากขึ้ น ในปี 2559 มี ผู้ เ สี ย หายจำ � นวน 561 ราย
อยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งหลังจากที่กระทรวง พม.
ได้ทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงแรงงาน ทำ�ให้ผู้เสียหายจำ�นวน 196 ราย ได้รับการจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ
350.1 จากปี 2558 ซึ่งมีผู้เสียหายจำ�นวน 47 ราย จาก 471 ราย ได้รับโอกาสในการจ้างงาน
นอกจากนี้ การช่วยเหลือเพื่อกลับคืนสู่สังคม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายกลับมาเป็นผู้เสียหายอีก
ได้มีการดำ�เนินการทั้งโดยรัฐบาลของประเทศไทยและประเทศต้นทาง สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ทั้ง 76 จังหวัด รับผิดชอบในการประเมินกระบวนการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายชาวไทยเป็นระยะ ๆ
สำ�หรับผู้เสียหายที่เดินทางกลับประเทศภูมิลำ�เนาของตน ประเทศไทยก็ได้ติดตามผลกระบวนการกลับคืนสู่สังคม
ผ่านการประชุมบริหารจัดการรายกรณี (Case Management Meeting–CMM) และได้สนับสนุนด้านการพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ประเทศเหล่านี้ด้วย
หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยได้เพิ่มความพยายามในการทำ�งานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการ
ให้ความช่วยเหลือ โดยมีผเู้ สียหายเป็นศูนย์กลางในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้บริการล่ามอิสระเมือ่ มีความต้องการ
ระหว่ า งกระบวนการคั ด แยกผู้ เ สี ย หาย (เช่ น มู ล นิ ธิ เ อ-ทเวนตี้ วั น มู ล นิ ธิ พั ฒ นาการคุ้ ม ครองเด็ ก เป็ น ต้ น )
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (เช่น สำ�นักงานกฎหมายเอสอาร์ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
เป็นต้น) ที่น่าสังเกต คือ การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก (ACT) เพิ่มเติมขึ้นที่จังหวัดชลบุรี (พัทยา) โดยอาศัยต้นแบบ
ที่ ป ระสบผลสำ � เร็ จ มาแล้ ว ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เ ป็ น ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง ศู น ย์ ลั ก ษณะนี้ ถื อ เป็ น แห่ ง แรกที่ มี ก ารจั ด ตั้ ง ขึ้ น
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการจัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ต้นปี 2559 ในฐานะทีเ่ ป็นศูนย์ซงึ่ ให้ทพี่ กั พิงและช่วยเหลือ
แก่ผู้เสียหายเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือประพฤติมิชอบในทางเพศ พร้อมกับการให้ความดูแล
อย่างรอบด้านแก่ผู้เสียหาย ในแต่ละศูนย์จะเป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจากหลาย
ประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง ศูนย์ ACT ทีพ่ ทั ยาเริม่ ทำ�งานปลายปี 2559 และในปี 2560 จะมีการ
เปิดศูนย์ ACT ขึ้นอีก 3 แห่ง ในจังหวัดภูเก็ต กาญจนบุรี และเชียงราย
ให้ความคุ้มครองแก่พยานในคดีค้ามนุษย์ทุกคน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
ได้ให้การคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ รวมถึงผู้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ ในปี 2559 รวมจำ�นวน 245 ราย

11. การชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในปี 2559 มี ผู้ เ สี ย หายจำ � นวน 23 ราย ได้ รั บ การชดเชยความเสี ย หายในฐานะเป็ น ผู้ เ สี ย หาย
ในคดีอาญาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมเป็นเงิน 455,000 บาท เทียบกับปี 2558 มีผู้เสียหายเพียง
6 ราย ที่ได้รับการชดเชยจำ�นวน 180,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 152 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เสียหายจำ�นวน
648 ราย รวมเป็นเงิน 5,308,792.90 บาท
สำ�หรับผู้เสียหายในภาคแรงงาน มีแรงงานจำ�นวน 58 ราย ที่ได้รับการช่วยเหลือในการเรียกร้องค่าจ้าง
ค้ า งจ่ า ยและค่ า ทำ � งานล่ ว งเวลา รวมเป็ น เงิ น 3,838,304 บาท เที ย บกั บ ปี 2558 ซึ่ ง เรี ย กร้ อ งจำ � นวน
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3,348,736 บาท ให้ แ ก่ แรงงาน 77 ราย หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 14.62 นอกจากนั้ น การเรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหม
ทดแทน ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบั ญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มี ผู้เสียหาย
จำ�นวน 61 ราย ยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจำ�นวน 13,486,671 บาท หลังการพิจารณาและพิพากษา 7 คดี
ศาลเห็ น ว่ า ผู้ เ สี ย หายจำ � นวน 15 ราย มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนและสั่ ง ให้ จำ � เลยจ่ า ยค่ า สิ น ไหมทดแทน
แก่ผู้เสียหายจำ�นวน 1,656,100 บาท ผู้เสียหายที่เหลืออยู่ระหว่างรอการพิจารณาของศาล

การป้องกัน
12. ความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในการปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ในปี 2559 รัฐบาลได้รับเอาวิธีการที่มีความครอบคลุมหลายด้านมาใช้เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ทั้งภายใน
และนอกเขตแดนประเทศไทย โดยมีการกำ�หนดวัตถุประสงค์ในการป้องกันการค้ามนุษย์ที่สำ�คัญ 6 ประการ
ดั ง นี้ 1) เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า แรงงานต่ า งด้ า วทุ ก คนที่ อ ยู่ ใ นประเทศไทยมี ส ถานะทางกฎหมายและได้ รั บ
การคุ้มครองตามกฎหมายที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับสิทธิและการช่วยเหลือตามสัญญาจ้างงาน 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการตรวจแรงงาน 3) เพื่อขจัดช่องว่างของกฎหมายและเพื่อให้การดูแลแรงงานทุกคนเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 4) เพื่อจัดให้มีกลไกที่ดีขึ้นในการคุ้มครองประชากรกลุ่มเสี่ยง 5) เพื่อเพิ่มความตระหนักแก่คนงาน
เกี่ยวกับสิทธิ โดยผ่านวิธีการที่สร้างสรรค์กว่าเดิม และ 6) เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนและสนับสนุนเครือข่าย
ทั้งภายในและนอกประเทศไทย
รัฐบาลได้ด�ำ เนินมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์โดยทำ�ให้ระบบบริหารจัดการแรงงานมีความเข้มแข็งมากขึน้
ซึ่งรวมถึงแผนแม่บทในการบริหารจัดการแรงงาน ปี พ.ศ. 2560–2563 ที่มีการกำ�หนดทิศทางด้านนโยบาย
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งของแรงงานและนายจ้าง เพื่อเป็นหลักประกัน
การจ้างงานที่ได้มาตรฐานและเป็นธรรมสำ�หรับแรงงานทุกคน ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น
กฎกระทรวงว่าด้วยการห้ามการจ้างแรงงานอายุตํ่ากว่า 18 ปี และการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 เพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย รวมทั้งเพิ่มบทลงโทษสำ�หรับการฝ่าฝืนเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก
มีการดำ�เนินการตามแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การปฏิรปู อย่างเร่งด่วน 8 รายการ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี เกีย่ วกับ
การพัฒนาทุนมนุษย์ นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว ปี พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี้ กำ�หนดมาตรฐาน
การจ้างแรงงานต่างด้าวภายในปี 2560 ลดการพึ่งพาแรงงงานต่างด้าวประเภทแรงงานไร้ฝีมือภายในปี 2560
พัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสถานการณ์เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน
ปี 2560 ส่งเสริมการจ้างแรงงานต่างด้าวโดยผ่านระบบบันทึกข้อตกลง ภายในปี 2563 และติดตามประเมินผล
สถานการณ์การบริหารแรงงาน 2 ครั้งต่อปี เพื่อมั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล
เพื่อลดความเสี่ยงของแรงงานต่างด้าว สตรีและเด็ก และผู้ท่ที ำ�งานในภาคประมง ได้ก�ำ หนดมาตรการ
เฉพาะทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการอยูใ่ นราชอาณาจักรและอนุญาต
ให้ทำ�งานสำ�หรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กัมพูชา และลาว นอกจากนั้น กระทรวงแรงงานยังได้อนุญาต
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ให้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเหล่านี้ ต่ออายุการลงทะเบียนได้ทศี่ นู ย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service–OSS)
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน–28 กรกฎาคม 2559 ในช่วงเวลาดังกล่าวปรากฏว่ามีแรงงานต่างด้าวพร้อมบุตรหลาน
จำ�นวน 1,202,347 คน มาลงทะเบียน (เมียนมา 734,517 คน กัมพูชา 396,388 คน และลาว 71,442 คน)
เฉพาะในภาคประมงจำ�นวนแรงงานต่างด้าวที่มาลงทะเบียนทั้งหมดนับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2559 มีจำ�นวน 45,441 คน (เมียนมา 25,603 คน กัมพูชา 18,899 คน และลาว 939 คน)
นอกจากนี้ เพื่อให้การกำ�กับดูแลการเคลื่อนย้ายแรงงานดีขึ้น อันจะเป็นการป้องกันแรงงานเหล่านี้
จากการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษทั จัดหางานหรือนายหน้า รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการใช้ชอ่ งทาง
ที่ทำ�ให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาทำ�งานในประเทศได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากจะทำ�ให้แรงงาน
ต่างด้าวได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย ทัง้ ทีเ่ ป็นไปตามกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล มาตรการเหล่านีร้ วมไปถึง
การลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากแรงงาน เช่น ค่าธรรมเนียมเพื่อยื่นขอใบอนุญาตทำ�งาน ค่าตรวจ
ร่างกาย และค่าธรรมเนียมเพื่อขอวีซ่า เป็นต้น ค่าธรรมเนียมที่ลดลงนี้โดยรวมแล้วลดลงถึงร้อยละ 64 ซึ่งช่วยให้
แรงงานต่างด้าวจำ�นวน 1.3 ล้านคน ที่มาทำ�งานในประเทศไทยประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า 4.7 พันล้านบาท
ในปี 2559 นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้ลดระยะเวลาดำ�เนินการเกีย่ วกับการจ้างแรงงานโดยผ่านระบบ MOU
ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 กระบวนการในการนำ�แรงงานต่างด้าวมาทำ�งานในประเทศไทยโดยผ่าน MOU
ได้ลดลงมาเหลือเพียง 17 วัน จากเดิม 25 วัน หรือลดลงร้อยละ 32

13. ความก้าวหน้าด้านกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม
ในการอุดช่องว่างทางกฎหมายและปรับปรุงกฎหมายและกฎข้อบังคับในปี 2559 พระราชกำ�หนด
การนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้มีการทบทวนและแก้ไขตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2559 ซึ่ ง ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบของสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2559 ส่ ว นที่ มี
การแก้ไขทีส่ �ำ คัญ คือ การเพิม่ บทลงโทษสำ�หรับการฝ่าฝืนการใช้แรงงานเด็ก ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียน
ที่มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานเด็ก ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจะไม่ทนให้มีการใช้เด็กอายุ
ตํ่ากว่า 15 ปี มาทำ�งาน อีกทั้งมาตรการของประเทศในการคุ้มครองแรงงานเด็กก็เป็นไปตามหลักการสากลอีกด้วย
การปฏิรูประบบการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งได้มีการดำ�เนินงานโดยหารือร่วมกับองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขจัดนายหน้าแรงงานที่ผิดกฎหมายให้หมดไป
กฎข้ อ บั ง คั บ ที่ มี ก ารทบทวนแก้ ไขในขณะนี้ ห้ า มการจ้ า งเด็ ก อายุ ตํ่ า กว่ า 18 ปี ทำ � งานประมงและทำ � งาน
ในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลโดยเด็ดขาด อีกทั้งยังบังคับให้ต้องมีชั่วโมงพักผ่อนและวันหยุด บังคับให้ต้องมีการ
ทำ�สัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้มีบัญชีรายชื่อลูกเรือ มีข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการฝึกอบรมและสวัสดิการ
ของคนงาน นอกจากนี้ ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้
หาก (1) นายจ้างตกลงเลิกสัญญา/ประพฤติผิดสัญญา/ถึงแก่ความตาย (2) นายจ้างตกเป็นบุคคลล้มละลาย
(3) นายจ้ า งกระทำ � การล่ ว งละเมิ ด ทางกายแก่ ลู ก จ้ า ง (4) นายจ้ า งไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาหรื อ กฎข้ อ บั ง คั บ
ด้านแรงงาน และ (5) ลูกจ้างทำ�งานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
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นอกจากนั้ น กระทรวงแรงงานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สำ � นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง
กระทรวงสาธารณสุข และสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ยกร่างพระราชกำ�หนดว่าด้วยการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายที่ทำ�ให้การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ได้มีการจัดตั้งคณะทำ�งานชุดพิเศษขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนหลักจากภาคประชาสังคม
เพื่อช่วยกระทรวงแรงงานในการยกร่างพระราชกำ�หนดฉบับนี้ ซึ่งคาดว่าจะผ่านและมีผลใช้บังคับในปี 2560

14. พัฒนาการเชิงบวกที่เป็นหลักประกันว่าประเทศไทยจะมีการดำ�เนินการที่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลที่จำ�เป็น
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำ�เนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฉบับที่ 187 และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2559 ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นการ
ยํ้ายืนยันถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการปรับปรุงสภาพการทำ�งานและคุณภาพชีวิตของคนงานและลูกเรือ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็กอีกด้วย ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างกระบวนการเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศอีกหลายฉบับ ทั้งนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนความพยายามของนานาประเทศ ในการปรับปรุง
สภาพการทำ�งานของคนงาน ซึง่ รวมถึงอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการทำ�งานในภาคประมง ค.ศ. 2007 (ฉบับที่ 188) และพิธสี าร
ฉบับปี ค.ศ. 2014 แนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในราวต้นปี 2560 และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 98)

15. วิธีการแบบองค์รวมในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์และระบบติดตาม ควบคุม
เฝ้าระวัง ในภาคประมงที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถคุ้มครองลูกเรือประมง
ทั้งที่เป็นคนไทยและต่างด้าวได้ดีขึ้น
เพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ แ ละการบั ง คั บ ใช้ แรงงานในอุ ต สาหกรรมประมง ในปี 2559
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เริ่มดำ�เนินมาตรการในการจัดระเบียบ ติดตาม
และป้องกันเพื่อให้เกิดผลอย่างจริงจัง โดยการใช้ระบบฐานข้อมูลที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
และทำ�การตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผนวกกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ระบบติดตาม ควบคุม
และเฝ้าระวัง ประกอบด้วย ระบบติดตามเรือที่มีการปรับปรุงใหม่ และขณะนี้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ และ
การตรวจแรงงานโดยทีมสหวิชาชีพที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก ใน 22 จังหวัดชายทะเล
สำ�หรับปี 2559 มีการนำ�ระบบที่บังคับให้ต้องจัดทำ�เอกสารทุติยภูมิแสดงตนสำ�หรับคนงาน ทั้งไทย
และต่างชาติ ร่วมกับระบบการตรวจและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เอกสารทุติยภูมิแสดงตนนี้ประกอบด้วย
หนังสือคนประจำ�เรือสำ�หรับคนไทย เรียกว่า Seaman Book ออกให้โดยกรมเจ้าท่า และหนังสือคนประจำ�เรือ
คนต่างชาติ เรียกว่า Sea Book ออกให้โดยกรมประมง โดยหนังสือทัง้ สองเล่มดังกล่าว จะมีขอ้ มูลเกีย่ วกับลักษณะ
ทางกายภาพ ลายนิ้วมือ รูปถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำ�มาใช้
เพื่อตรวจสอบ (ไม่ว่าที่ท่าเรือหรือขณะอยู่ในทะเล) แต่ที่สำ�คัญที่สุดก็เพื่อเป็นหลักประกันว่า คนงานในภาคประมง
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ทุกคน ได้ถูกระบุตัวและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
เจ้าของเรือประมงจำ�นวน 5,068 ราย ได้นำ�คนงานต่างชาติจำ�นวน 51,678 คน มายื่นขอทำ� Sea Book
รัฐบาลยังคงเปิดโอกาสให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวต่อไป การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ที่ผิดกฎหมาย (และบุตรหลาน) ที่ทำ�งานบนเรือประมงและทำ�งานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล (สำ�หรับคนงาน
สั ญ ชาติ กั ม พู ช า ลาว และเมี ย นมา) มี ก ารเปิ ด รอบใหม่ ร ะหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2558 ถึ ง เดื อ นสิ ง หาคม
2559 คนงานที่มีการจดทะเบียนทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสวัสดิการและสิทธิในการทำ�งานเป็นเวลา 1 ปี
รัฐบาลได้วางแผนจะขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ทำ�งานเป็น 2 ปี และขอต่อออกไปได้อีกรวมไม่เกิน 8 ปี
(2+2+2+2) นับตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 มีคนงานต่างด้าวที่ทำ�งานในภาค
ประมงมาลงทะเบียนจำ�นวน 45,441 คน ในขณะที่มีคนงานต่างด้าวจำ�นวน 143,528 คน พร้อมบุตรหลาน
4,937 คน มาลงทะเบียนเพื่อทำ�งานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559

ความร่วมมือ
16. ความร่วมมือในเชิงรุก มุ่งผลสัมฤทธิ์ และกว้างขวางยิ่งขึ้น
โดยตระหนักว่า รัฐบาลไทยไม่สามารถต่อสูก้ บั การค้ามนุษย์ได้โดยลำ�พัง รัฐบาลจึงนำ�วิธกี ารทำ�งานในเชิงรุก
และมุ่งผลสัมฤทธิ์มาใช้ในการหลอมรวมความร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ
และภาคประชาสังคมทั้งในและนอกประเทศไทย
หน่วยงานและองค์กรภาครัฐมากกว่า 50 แห่ง ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้รว่ มกัน ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงเพือ่ ร่วมมือกันในการป้องกัน ปราบปราม และต่อต้านการค้ามนุษย์ เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2559 โครงการ
ความร่วมมือหลายโครงการได้มีการดำ�เนินการในปี 2559 รวมถึงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
ประมง หรือ Drop in Center เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และช่วยเหลือคนงานต่างด้าวและครอบครัวคนงาน
ในภาคประมงในจังหวัดสงขลา ศูนย์ลักษณะนี้มีแผนที่จะถูกจัดตั้งขึ้นอีกในจังหวัดชลบุรี ระยอง และปัตตานี
ในปี 2560
รั ฐ บาลไทยได้ มุ่ ง ประสานงานอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยเฉพาะกลุ่ ม ประเทศ CLMV
(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) โดยผ่านกรอบการทำ�งานตามข้อตกลงและการเจรจาต่าง ๆ3 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มประเทศ CLMV ในเรื่องการโยกย้าย
ถิ่ น ฐานอย่ า งปลอดภั ย ระหว่ า งวั น ที่ 28–29 พฤศจิ ก ายน 2559 เพื่ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย และ
สวัสดิภาพของแรงงานต่างด้าว ประเทศไทยได้เน้นยํา้ ถึงความมุง่ มัน่ ในการทำ�งานร่วมกับประเทศสมาชิกทีร่ ว่ มลงนาม
ในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงว่าด้วยการต่อต้าน
3

ยกตัวอย่าง เช่น ประเทศไทยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานกับกัมพูชา
ลาว เมียนมา และเวียดนาม และกำ�ลังมีการทำ�งานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในการจัดทำ�แผนปฏิบัติการเพื่อนำ�คนงานต่างด้าวไปทำ�งาน
ในภาคประมงตามบันทึกข้อตกลงฯ นอกจากนั้น ประเทศไทยยังมีการทำ�งานร่วมกับกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพื่อให้มีการนำ�มาใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือทำ�การปรับปรุงแก้ไขบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างกัน
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การค้ า มนุ ษ ย์ นอกจากนั้ น ประเทศไทยได้ นำ � สั ต ยาบั น สารสำ � หรั บ อนุ สั ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า น
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ไปมอบแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 โดยเป็นประเทศสมาชิกประเทศ
ที่สามที่ได้มีการให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว
เพื่ อ ช่ ว ยเติ ม เต็ ม อนุ สั ญ ญาอาเซี ย นเพื่ อ ต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ โดยเฉพาะสตรี แ ละเด็ ก โครงการ
ออสเตรเลีย–เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งมีกรอบครอบคลุมความร่วมมือหลายด้าน ทั้งกับประเทศไทย
ภายใต้โครงการระดับภูมิภาค 4 ปี ระหว่างปี 2558–2561 และกับประเทศผู้เป็นหุ้นส่วนอื่นในอนุภูมิภาคนี้
กรอบการทำ�งานต่าง ๆ ได้ถูกกำ�หนดขึ้นและได้มีการดำ�เนินการในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
การทำ�งานของพนักงานอัยการ ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ของศาล
ประเทศไทยร่วมกับออสเตรเลียและอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของ
กระบวนการบาหลี ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และสำ�นักงานป้องกัน
ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เข้าร่วมเพือ่ หาแนวทางในการฟันฝ่าความท้าทายทีเ่ กิดขึน้
กับการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมาย ทั้งในบริบทของโลกและในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก ซึ่งการประชุมครั้งนี้
ได้นำ�ไปสู่การประชุมระดับรัฐมนตรีของกระบวนการบาหลี ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่บาหลี
ประเทศไทยยังคงทำ�งานกับหุ้นส่วนที่อยู่นอกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดต่อไป เช่น การทำ�งานร่วมกับประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่งเป็นหุ้นส่วนกันมาอย่างยาวนานตามกรอบคณะทำ�งานเฉพาะกิจไทย–ญี่ปุ่น เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 นอกจากนี้ ประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ตกลงที่จะมีการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ในต้นปี 2560 กรอบการทำ�งานอื่น ๆ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์อีกจำ�นวนมาก กำ�ลังมีการพัฒนาขึ้นระหว่างประเทศไทยและหุ้นส่วนอื่น ๆ ในภูมิภาค
ที่สำ�คัญ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย จีน และแอฟริกาใต้ เป็นต้น
ความร่ ว มมื อ กั บ สหรั ฐ อเมริ ก าซึ่ ง เป็ น หุ้ น ส่ ว นในการต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ กั บ ประเทศไทยมาอย่ า ง
ยาวนาน มีการพัฒนาความร่วมมือที่สำ�คัญเกิดขึ้นในปี 2559 เช่นกัน โดยเฉพาะด้านการบังคับใช้กฎหมาย มีการ
จัดตัง้ ศูนย์ TICAC โดยความช่วยเหลือสนับสนุนจากสำ�นักงานสืบสวนความมัน่ คงแห่งมาตุภมู ิ (Homeland Security
Investigations–HSI) และสำ�นักสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation–FBI)
เพือ่ ทำ�การต่อสูก้ บั การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ทีม่ กี ารกระทำ�ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและช่วยเหลือหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สามารถทำ�การสืบสวนสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการลงโทษ
ผู้กระทำ�ผิด นอกจากนั้น สหรัฐอเมริกายังเป็นเพื่อนร่วมงานที่มีความกระตือรือร้นและเป็นผู้สนับสนุนในการจัดตั้ง
ศูนย์ ACT ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำ�เนินการอย่างเต็มที่แล้วด้วย
ประเทศไทยได้ทำ�งานร่วมกับเพื่อนร่วมงานระหว่างประเทศอื่น ๆ ในการจัดการกับปัญหาความท้าทาย
ของการค้ามนุษย์อย่างเข้มแข็ง ยกตัวอย่างเช่น ประเทศไทยเป็นสมาชิกอาเซียนเพียงประเทศเดียวที่เข้าร่วม
การประชุมสุดยอดผู้นำ�เกี่ยวกับผู้ลี้ภัย ที่จัดโดยสหรัฐอเมริกา ณ สำ�นักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่
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20 กันยายน 2559 ระหว่างการประชุม นายกรัฐมนตรีของไทยได้ให้คำ�มั่นสัญญาว่า จะสนับสนุนการพัฒนา
ระบบคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงของประชากรจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และจะทำ�การผลักดัน
ร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับสาบสูญ ซึ่งจะช่วยเสริมให้การดำ�เนินการ
ตามหลักการห้ามผลักดันไปเผชิญหน้าอันตรายบังเกิดผล
ทุกวันนีป้ ระเทศไทยได้เพิม่ การประสานงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนหลายองค์กรในฐานะเป็นเพือ่ นร่วมงาน
ที่แท้จริง ที่ร่วมทำ�งานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์อย่างสมํ่าเสมอตลอดทั้งปี 2559
โดยองค์กรเหล่านี้รวมถึง มูลนิธิความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation–EJF)
มูลนิธเิ อ-ทเวนตีว้ นั โครงการ HUG องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) HOPE มูลนิธเิ พือ่ ความเข้าใจเด็ก
(FOCUS) มูลนิธพิ ทิ กั ษ์สตรี (Alliance Anti Traffic–AAT) มูลนิธคิ าทอลิกสุราษฎร์ธานี (Diocesan Social Action
Center–DISA) มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ (New Life Center Foundation) มูลนิธิ ZOE มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก
(FACE) องค์กร Freedom Story องค์การกองทุนสัตว์ปา่ โลก (World Wildlife Fund–WWF) องค์กรสิทธิมนุษยชน
(Human Rights Watch) มูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
(Human Rights and Development Foundation–HRDF) สำ � นั ก งานกฎหมายเอสอาร์ (SR Law)
กรี น พี ซ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Greenpeace Southeast Asia) กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยเพื่ อ สิ ท ธิ แรงงานข้ า มชาติ
(Migrant Stella Maris Seafarers’ Center–Thailand) และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
โดยที่ตระหนักถึงและชื่นชมบทบาทที่มีความสำ�คัญขององค์กรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม
ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร
พัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคม คณะนี้ขึ้นตรงต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) โดยมี
ภารกิจในการดูแลและทำ�ให้มั่นใจว่าเกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
พัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ความพยายาม
ของประเทศไทยในส่วนนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าการทำ�งานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และยั่งยืน
โดยที่ได้ให้ความสำ�คัญกับบทบาทของภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศได้มี
การติดต่อประสานงานเชิญสมาคมธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาทั้งที่เป็นผู้ค้าส่งและค้าปลีกเข้ามา
มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์อย่างสมํ่าเสมอ โครงการความร่วมมือบางโครงการได้เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างองค์กรทางธุรกิจที่กล่าวข้างต้นกับผู้มีส่วนได้เสียในประเทศไทย
ประเทศไทยได้ทำ�งานร่วมกับสื่อทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศจำ�นวนมาก รวมทั้งสื่อในสหรัฐอเมริกา
เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประกันความถูกต้องของข้อมูลและความเข้าใจที่ตรงกันในประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์
ในปี 2559 ประเทศไทยได้อำ�นวยความสะดวกในการเดินทางลงพื้นที่ให้แก่สื่อหลายครั้ง การทำ�งานร่วมกัน
อย่างสมํ่าเสมอ สะท้อนให้เห็นว่าช่องทางการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับสื่อเปิดอยู่ตลอดเวลา สื่อค่อนข้างมีอิสระ
ในการทำ�งานภาคสนาม และได้รับอนุญาตให้ทำ�การถ่ายทอดและแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรี
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แผนงานในอนาคต
17. การก้าวไปข้างหน้าในปี 2560
ประเทศไทยจะยังคงเดินหน้าดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารเร่งด่วน 24 ข้อ ต่อไป จะยังคงมีการปรับปรุง
กฎหมาย กฎข้อบังคับ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ พนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ศาล รวมทั้งหน่วยบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ เช่น ล่าม
ผู้ ป ระสานงานด้ า นภาษา ผู้ ต รวจแรงงานทั้ ง นอกชายฝั่ ง และบนฝั่ ง ที ม สหวิ ช าชี พ เจ้ า หน้ า ที่ คุ้ ม ครองพยาน
และเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครอง จะมีการประสานงานเพื่อปรับปรุงการฟ้องร้องดำ�เนินคดีให้ดียิ่งขึ้น โดยรัฐบาล
กำ�ลังเตรียมจัดทำ�คูม่ อื เชิงลึก ว่าด้วยการเก็บรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลคดีคา้ มนุษย์ทมี่ กี ารบูรณาการแบบเรียลไทม์
เพือ่ ทำ�ให้เกิดแนวทางทีช่ ดั เจนแก่เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ พนักงานอัยการ และศาล ศาลจะเชือ่ มโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล
บูรณาการ ในไตรมาสแรกของปี 2560 รัฐบาลคาดว่าจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับศูนย์เพื่อเด็กหายและ
ถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (NCMEC) เพื่อปรับปรุงความร่วมมือกับ TICAC ซึ่งขณะนี้สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
กำ�ลังพิจารณายกระดับให้เป็นหน่วยงานถาวร สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติจะมีการขยายสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
ของห้องแล็บที่ทำ�การตรวจพยานหลักฐานทางดิจิทัล ในปี 2560 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติจะทำ�การแบ่งปัน
ประสบการณ์การทำ�งานของ TICAC กับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองช่วยเหลือ ปัจจุบันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กำ�ลังยกร่างมาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานคุ้มครอง เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สำ�หรับองค์กร
พัฒนาเอกชน จัดตั้งศาลจำ�ลองขึ้นที่จังหวัดระนอง เพื่อช่วยให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
เกิดความคุน้ เคยกับกระบวนการในศาล เปิดศูนย์ ACT เพิม่ เติมในจังหวัดภูเก็ต กาญจนบุรี และเชียงราย และปรับปรุง
ระบบสายตรงหลักของประเทศไทยให้ดีขึ้น
ความพยายามด้านการป้องกันในปี 2560 จะรวมถึงการดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2560–2564 การร่างพระราชกำ�หนดว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว พ.ศ. .... เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการแรงงานของประเทศไทย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
แรงงานต่างด้าว และจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมง (FLEC) ขึ้นในจังหวัดปัตตานี ชลบุรี และระยอง
ในปี 2560
ด้านความร่วมมือในปี 2560 จะรวมไปถึงการทำ�งานร่วมกับ Stella Maris องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่น
ในการจัดกิจกรรมขึน้ ในประเทศไทย และประสานงานกับภาคเอกชนของไทยในโครงการเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
กิจการประมงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกัน ระงับยับยัง้ และขจัดการทำ�ประมงทีผ่ ดิ
กฎหมายและการจับปลาในปริมาณที่มากเกินควร รวมทั้งป้องกันระบบนิเวศโดยรวม กระทรวงการต่างประเทศ
จะประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำ�ประเทศไทย เพื่อสำ�รวจความเป็นไปได้ในการพัฒนา
ความร่วมมือที่มีอยู่แล้วมากมายหลายด้านให้เป็นกรอบการทำ�งานร่วมกันระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
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ก. บทนำ�
รัฐบาลไทยเชิดชูการปกป้องค่านิยมอันเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนการคุ้มครองป้องกัน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จากการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้น การต่อสู้กับภัยคุกคามของการค้ามนุษย์
จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำ�คัญเป็นอันดับต้นและดำ�เนินการเรื่อยมาอย่างสมํ่าเสมอ การค้ามนุษย์ซึ่งส่งผลกระทบ
ทั้งต่อมนุษยชาติและสังคมโดยรวม ถือเป็นความท้าทายที่สำ�คัญที่สุดประการหนึ่งในช่วงเวลานี้ และถือเป็น
ภัยคุกคามสากลที่ประเทศไทยได้มุ่งมั่นและอุทิศตนอย่างเต็มที่ในการเอาชนะทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
โดยเหตุทกี่ ารค้ามนุษย์เป็นเรือ่ งข้ามชาติ ดังนัน้ จึงเป็นความท้าทายไร้พรมแดนทีป่ ระเทศไทยต้องพยายามทุกวิถที าง
ในการร่วมมือกับประเทศอื่น ไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกัน หรือในภูมิภาคอื่น ภาคเอกชน
องค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนในการขจัดการค้ามนุษย์ ทุกรูปแบบทั้งใน
ประเทศไทย ในภูมิภาค และที่มีอยู่ในโลกนี้ให้หมดไป
การต่อสู้กับการค้ามนุษย์กลายเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำ�คัญเป็นอันดับต้น
นับตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศเมื่อปี 2557 รัฐบาลยังคงดำ�เนินตามนโยบาย “ขจัดปัญหาการค้ามนุษย์
ให้หมดสิน้ ไป” ต่อไป อย่างไม่ยอ่ ท้อ มีการระดมสรรพกำ�ลังจากทุกภาคส่วนทัว่ ประเทศ หลายภาคส่วนในสังคมไทย
ได้เข้าร่วมและทำ�งานด้วยกัน ในลักษณะของการร่วมมือและประสานงานกัน คำ�พิพากษาของศาลในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และ/หรือ การทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์เริ่มปรากฏ
ให้เห็น ในขณะเดียวกันการปรับปรุงโครงสร้างในภาคประมงของไทยเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนือ่ ง การเปลีย่ นแปลง
กฎหมายสำ�คัญหลายฉบับ ที่เคยคิดว่าไม่สามารถเป็นไปได้ ได้มีผลใช้บังคับแล้ว เช่น พระราชกำ�หนดการประมง
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 การแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2558 และการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 24 เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก เป็นต้น
ตลอดปี 2559 มาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐบาลเน้นไปทีก่ ารจัดการกับแรงจูงใจทางด้านเศรษฐกิจ
ของการค้ามนุษย์ โดยทำ�ให้การค้ามนุษย์กลายเป็นการกระทำ�ที่ให้กำ�ไรน้อยลง โดยพุ่งเป้าไปยังการสืบหาและ
ยึดทรัพย์สินของผู้กระทำ�ผิด ผนวกกับการกำ�หนดโทษปรับและจำ�คุกอย่างหนัก สำ�หรับเจ้าของและผู้ประกอบการ
ที่ พ บว่ า มี ก ารกระทำ � ผิ ด ในปี 2559 สำ � นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ได้ ทำ � การสื บ หาและ
ยึดอายัดทรัพย์สินในคดีค้ามนุษย์จำ�นวน 9 คดี คิดเป็นมูลค่า 784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 414 จาก ปี 2558
(195 ล้านบาท) ซึ่งโดยรวมส่งผลให้การค้ามนุษย์กลายสภาพจากกิจการที่มีความเสี่ยงตํ่า ให้ผลตอบแทนสูง
มาเป็นการกระทำ�ที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีผลตอบแทน
รัฐบาลยังเน้นการดำ�เนินงานโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ปรับปรุงคุณภาพการให้ความช่วยเหลือ
และสวั ส ดิ ก ารแก่ ผู้ เ สี ย หายและพยาน รวมทั้ ง สร้ า งแรงจู ง ใจเพื่ อ ให้ ผู้ แจ้ ง เบาะแสและพยานเข้ า มาให้ ข้ อ มู ล
ในคดี ค้ า มนุ ษ ย์ ม ากขึ้ น นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั ง ได้ เ พิ่ ม การดำ � เนิ น มาตรการด้ า นการคุ้ ม ครองและป้ อ งกั น เพื่ อ
ลดปัญหาการค้ามนุษย์ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มแรงงานต่างด้าว เด็ก และคนไร้รัฐ เป็นต้น และเพื่อต่อสู้กับ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จึงได้มีการปรับปรุงและจัดระบบการบริหารจัดการแรงงานที่กระชับและเข้มแข็ง
เพื่อเอื้อต่อแรงงานต่างด้าว ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง
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เนื่องมาจากการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ในปี 2559 ประเทศไทยได้เพิ่มความพยายาม
ในการทำ�งานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศอื่นนอกภูมิภาค รวมทั้งภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ
ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีการปรึกษาหารือ ประชุม แลกเปลีย่ นข้อมูล และทำ�กิจกรรมอืน่ ๆ
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอ ประเทศไทยยังคงมีบทบาทนำ�ในการทำ�งานร่วมกับประเทศอื่น
ในภูมิภาคเพื่อเอาชนะภัยคุกคามนี้ต่อไป
รายงานปี 2559 ได้แสดงผลอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมจากการดำ�เนินงานแบบองค์รวม ซึ่งเป็นมาตรการ
ทีร่ ฐั บาลนำ�มาใช้ตง้ั แต่ปี 2557 โดยการกระชับกระบวนการทำ�งานต่อต้านการค้ามนุษย์ การกระตุน้ ให้เกิดความร่วมมือ
และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงาน ทั้งหน่วยบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอื่น ๆ
ในการพุ่งเป้าหมายเพื่อดำ�เนินการกับผู้กระทำ�ผิดและผู้รับประโยชน์ ในขณะเดียวกันได้มีการเร่งรัดกระบวนการ
ในการฟ้องร้องดำ�เนินคดีและพิพากษาของศาล สิง่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ พร้อมกับความร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ กับหุน้ ส่วนอืน่
กล่าวคือ รัฐบาลต่างประเทศ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคมทั้งในและ
นอกประเทศไทย
ผลที่เกิดขึ้น แม้จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นนับแต่เริ่มดำ�เนินการปฏิรูปโครงสร้างมาตั้งแต่
ปลายปี 2557 ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายหรือการดำ�เนินงาน เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยน
วัฒนธรรมและกระบวนการในการทำ�งานระหว่างหน่วยงาน ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2559 ยังได้เห็นความคืบหน้าและ
ความสำ�เร็จที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมในทั้ง 5 เสาหลักของยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์
(ยุทธศาสตร์ 5P) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลตระหนักดีว่ายังมีความท้าทายและงานอีกจำ�นวนมากที่ต้องนำ�มาพูดคุย
และดำ�เนินการ ซึ่งรายงานฉบับนี้จะได้กล่าวถึงในส่วนของ “การก้าวไปข้างหน้าในปี 2560 : แผนงานในอนาคต”
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ข. ความสำ�เร็จและความคืบหน้าในปี 2559
1. ด้านนโยบาย
1.1 ภาพรวม
แผนภาพที่ 1 : การต่อต้านการค้ามนุษย์ในฐานะที่เป็นวาระแห่งชาติ
การตอตานการคามนุษยเปนวาระแหงชาติ

ขจัดปญหาคามนุษยใหหมดสิ้น
รัฐบาลและผูมีสวนไดเสียในทุกภาคสวนมีสวนรวมในกระบวนการ

2560

3,208.91 ลานบาท
91.68 ลานเหรียญสหรัฐฯ

23.88% จาก

งบประมาณ

2559

เปลี่ยนจุดโฟกัส

การบูรณาการ การเชื่อมโยงดานนโยบาย การดําเนินงานแบบองครวม การปฏิบัติการที่มุงผลสัมฤทธิ์
ลดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจของการคามนุษย ทางเลือกที่ไมกอใหเกิดผลกําไร
เปลี่ยนการคามนุษยจากการกระทําที่มีความเสี่ยงนอย ใหผลตอบแทนสูง ไปสูธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง แตไมมีผลประโยชนตอบแทน
ใหการชวยเหลือดูแลผูเสียหายอยางรอบดานโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ
สรางความเปนหุนสวนเชิงรุกและมุงผลสัมฤทธิ์ แบงปนวิธีปฏิบัติงานที่ดีระหวางกัน
จัดใหมีแรงจูงใจในลักษณะที่เปนเงินเพิ่มขึ้นและจัดใหมีการคุมครองที่ดีขึ้นสําหรับประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐที่อุทิศตนในการทํางานเพื่อจูงใจ
ใหบุคคลเหลานี้เขารวมการตอสูกับการคามนุษยและเพื่อชวยขจัดสภาพแวดลอมที่นาหวาดกลัวในสังคมไทย

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบกับมาตรการเพิ่มเติมในการอนุญาตใหผูเสียหายจากการคามนุษย
และพยานที่เปนคนตางดาว และทํางานในประเทศไทยไดถึง 2 ป
รัฐบาลไทย ไดพัฒนาแผนแมบทแหงชาติในดานการบริหารจัดการแรงงาน ( 2560 - 2563)
วันทีี่ 25 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว ( 2560 - 2564 )
นายกรัฐมนตรีของไทยแสวงหาความรวมมือจากทุกภาคสวน
( ความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม )
ประเทศไทยประกาศใหวันที่ 5 มิถุนายน เปนวันตอตานการคามนุษย
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การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ รัฐบาลได้ดำ�เนินนโยบาย “ขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมด
สิ้นไป” ในทุกภาคส่วน สำ�หรับการดำ�เนินการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันและผู้ที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดสรรเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานตามนโยบาย
รวมทั้งสิ้น 3,208.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.88 จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 รัฐบาลได้จดั สรรงบประมาณโดยเน้นไปทีก่ ารทำ�งาน 6 ด้าน คือ การบริหารจัดการอุตสาหกรรมประมง
และอาหารทะเล การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบูรณาการ การป้องกัน การช่วยเหลือ
คุ้มครอง และการฟ้องร้องดำ�เนินคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความพยายามในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์
การต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยมีการดำ�เนินการ ผ่านกระบวนการทำ�งานแบบบูรณาการที่ครอบคลุม
หลายมิ ติ ทั้ ง ในระดั บ นโยบายและระดั บ ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ผล ตั้ ง แต่ ปี 2557 นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ดังต่อไปนี้ :
แผนภาพที่ 2 : คณะทำ�งานระหว่างหน่วยงาน

คณะทํางานระหวางหนวยงาน
คณะกรรมการนโยบาย
เพื่อแกไขปญหาการคามนุษย
และการทําประมง

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
ปราบปรามการคามนุษย ดานสตรีในการปองกัน
แกไขปญหา
แกไขปญหา
ดานการประชาสัมพันธ
มีรองนายกรัฐมนตรี
และปราบปราม
การใชแรงงานเด็ก
การทําประมง
และกฎหมายที่เกี่ยวกับ
และรัฐมนตรี
การคามนุษย
แรงงานบังคับ
ผิดกฎหมาย
การปองกันและ
วาการกระทรวงกลาโหม
มีรัฐมนตรีวาการ
และแรงงานตางดาว
มีรัฐมนตรีวาการ
ปราบปรามการคามนุษย
เปนประธาน
กระทรวงการพัฒนาสังคม มีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กระทรวงเกษตร
มีรัฐมนตรีชวยวาการ
และความมั่นคงของมนุษย
แรงงานเปนประธาน
และสหกรณเปนประทาน กระทรวงการตางประเทศ
เปนประธาน
เปนประธาน

คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย
( ตั้งขึ้นตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. 2551 )
มีพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและ
เปนประธาน
คณะกรรมการประสาน
และกํากับการดําเนินงานปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย
มี พลเรือ เอกณรงค พิพัฒนาศัย
รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน

รัฐบาลได้เน้นยํ้าเป็นการเฉพาะในการดำ�เนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เกิดผลมากขึ้น โดยได้นำ�
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันรูปแบบต่าง ๆ มาใช้กบั เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ ข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์
ตั้งแต่ปี 2556 มีเจ้าหน้าที่ของรัฐจำ�นวน 45 ราย (เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ทหาร พลเรือน และนักการเมืองท้องถิ่น)
ถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดีฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยมี 6 ราย ที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด ในขณะ
ที่ 25 รายถูกฟ้องต่อศาลอาญาแล้ว และ 14 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน ส่วนที่เหลือมีทั้งถูกสั่งพักราชการและ
ไล่ออกจากราชการ เพื่อป้องกันการมีอิทธิพลเหนือพยานหรือยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน
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การเปลี่ยนจุดโฟกัสไปขจัดแรงจูงใจทางเศรษฐกิจของการค้ามนุษย์ ทำ�ให้การค้ามนุษย์กลายเป็น
อาชญากรรมที่ทำ�กำ�ไรได้น้อยลง สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ทำ�การสอบสวนและยึดอายัด
ทรัพย์สินของผู้กระทำ�ผิดค้ามนุษย์ได้เป็นจำ�นวนมาก ปัจจุบันกฎหมายใหม่มีการกำ�หนดบทลงโทษแก่เจ้าของและ
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ทั้งโทษปรับและจำ�คุกที่หนักขึ้น โดยรวมได้ส่งผลให้
การค้ามนุษย์ กลายสภาพจากกิจการทีม่ คี วามเสีย่ งตาํ่ ให้ผลตอบแทนสูง มาเป็นการกระทำ�ทีม่ คี วามเสีย่ งสูงและไม่มี
ผลตอบแทน ในปี 2559 ศาลแพ่งได้มคี �ำ สัง่ ให้ทรัพย์สนิ ของผูก้ ระทำ�ผิดค้ามนุษย์ 4 คดี มูลค่ารวม 102.8 ล้านบาท
ตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนอีก 8 คดีที่มีการยึดทรัพย์สิน มูลค่ารวม 772 ล้านบาท ไว้แล้ว คดียังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาของศาลแพ่ง
รั ฐ บาลให้ ก ารคุ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ บ นพื้ น ฐานของการไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
การคัดแยกผู้เสียหายเป็นหัวใจสำ�คัญและเป็นการดำ�เนินการขั้นตอนแรกที่เป็นหลักประกันว่าผู้เสียหายจะได้รับ
การดูแลและบริการจากหน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่ เช่น สถานคุม้ ครองทีป่ ลอดภัย อาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
การฟืน้ ฟูทางจิตใจ การพัฒนาอาชีพ บริการล่ามแปล การรักษาพยาบาล ค่าโดยสารเครือ่ งบิน การเตรียมความพร้อม
เพือ่ กลับคืนสูส่ งั คม มาตรการป้องกันการกลับมาเป็นผูเ้ สียหายซาํ้ เป็นต้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ก�ำ ลังพิจารณาโครงการช่วยเหลือทางการเงินวันละ 300 บาท แก่ผเู้ สียหายทีย่ งั คงอยูใ่ นสถานคุม้ ครอง ฯ
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเสริมที่อนุญาตให้ผู้เสียหายและ
พยานที่เป็นคนต่างด้าวสามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลา 2 ปี หลังสิ้นสุดการดำ�เนินคดี (ก่อนหน้านี้
ได้ขยายระยะเวลาจาก 6 เดือน เป็น 1 ปี โดยมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2559) หลังจากครบเวลา 2 ปี
หากคนต่างด้าวที่มีความประพฤติสอดคล้องกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความมั่นคง
แห่งราชอาณาจักร ประสงค์จะอยู่ทำ�งานต่อไป สามารถขอต่ออายุใบอนุญาตทำ�งานได้เป็นคราว คราวละ 1 ปี
มาตรการใหม่นี้จะมีผลใช้บังคับในไม่ช้า โดยการออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในปี 2559 มีผู้เสียหาย
ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 1 ปีจำ�นวน 335 ราย
ในเดือนเมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้พยานในคดีค้ามนุษย์ทุกคนที่ได้รับการคัดแยก
โดยเจ้าหน้าที่ตำ�รวจแล้ว มีสิทธิได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรการคุ้มครองพยานโดยอัตโนมัติ ในปี 2559 พยาน
ที่ไม่ได้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งผู้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่จำ�นวน 254 ราย อยู่ภายใต้การคุ้มครอง
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
รัฐบาลได้จัดให้มีการสร้างแรงจูงใจโดยใช้เงินจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
มอบให้แก่ผทู้ แี่ จ้งเบาะแสทีน่ �ำ ไปสูก่ ารจับกุม และเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีท่ �ำ การจับกุมนักค้ามนุษย์หรือผูต้ อ้ งหาทีห่ นีประกัน
ความพยายามในส่ ว นนี้ เ ป็ น การลดความหวาดกลั ว และกระตุ้ น ให้ ป ระชาชนผู้ ที่ อ าจมี ข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสารที่
เป็นประโยชน์ให้เข้าหาเจ้าหน้าที่ และให้การสนับสนุนการทำ�งานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศ จนถึงขณะนี้
มีการยื่นขอรับเงินรางวัลแล้วจำ�นวน 73 ราย และคำ�ขอจำ�นวน 12 ราย ได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิได้รับ
เงินรางวัลแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 1,350,000 บาท
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นอกเหนือจากการฟ้องร้องดำ�เนินคดีและการคุ้มครองช่วยเหลือแล้ว การป้องกันก็ถือเป็นเรื่องสำ�คัญ
ประการหนึ่ง รัฐบาลได้มีการจัดทำ�แผนแม่บทแห่งชาติในการบริหารจัดการแรงงาน พ.ศ. 2560–2563 ขึ้น
เพื่อกำ�หนดทิศทางด้านนโยบายสำ�หรับพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานทุกคน รวมทั้งแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
พ.ศ. 2560–2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันว่าทั้งแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามสามารถเข้าถึง
สิ่งอำ�นวยความสะดวกสาธารณะ การศึกษา และบริการสาธารณสุข รวมทั้งได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสม
รัฐบาลได้พยายามอย่างเต็มกำ�ลังในการระดมนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างเป็นรูปธรรม
ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งในเรื่องการลดความเสี่ยง การพัฒนาสวัสดิภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อน เพื่อป้องกันไม่ให้
ตกเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ การจัดระเบียบสังคมถูกทำ�ให้ดขี นึ้ โดยมีการตรวจตราสถานบันเทิง ซึง่ มีแนวโน้ม
ที่จะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการ
ด้านมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
รัฐบาลมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีได้เรียกร้อง
ให้ทุกภาคส่วน หรือประชารัฐ ช่วยกันต่อต้านการค้ามนุษย์ และปลูกฝังความตระหนัก คุณธรรม จริยธรรม และ
การบริหารจัดการที่ดี ประเทศไทยได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันต่อต้านการค้ามนุษย์”

1.2 แผนปฏิบัติการ : การดำ�เนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
ในปี 2559 ประเทศไทยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันยกร่างแผนปฏิบัติการเร่งด่วน
เพื่อเป็นกรอบในการเร่งรัดและติดตามความคืบหน้าในการทำ�งานของแต่ละหน่วยงาน แผนปฏิบัติการดังกล่าว
ครอบคลุมประเด็นสำ�คัญและทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อการดำ�เนินงานต่อไปทั้งหมด รวมทั้งยังสะท้อนวิธีการทำ�งาน
ที่กว้างขวาง ครอบคลุมทุกมิติ และมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติการดังกล่าว
ยั ง ได้ นำ � ข้ อ เสนอแนะทั้ ง 17 ข้ อ ตามที่ ป รากฏในรายงานการค้ า มนุ ษ ย์ ประจำ � ปี 2559 ของสหรั ฐ อเมริ ก า
มาพิจารณาด้วย โดยแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 24 มาตรการ ตัวอย่างที่สำ�คัญ ได้แก่
(1) การกำ�หนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในการวัดความคืบหน้าของกระบวนการในการฟ้องร้องดำ�เนินคดี ซึ่งเป็น
ผลการทำ�งานในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล ระหว่างปี 2557–2559 ได้เสร็จสมบูรณ์
(2) จั ด ตั้ ง คณะทำ � งานเฉพาะกิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการฟ้ อ งร้ อ งดำ � เนิ น คดี ค้ า มนุ ษ ย์ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการทางกฎหมายและการแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้การฟ้องร้องดำ�เนินคดีมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
(3) กำ�หนดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อนำ�มาใช้ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ
(4) ให้การคุ้มครองและสนับสนุนด้านการเงินอย่างเหมาะสมแก่ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์
ในช่วงเวลาของการฟ้องร้องดำ�เนินคดี
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(5) ปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวโดยรวม โดยการกำ�หนดมาตรการเพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
แก่แรงงานต่างด้าวในการขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศและขอมีใบอนุญาตทำ�งานโดยถูกกฎหมาย ลดจำ�นวน
แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย
(6) แก้ไขหลักเกณฑ์และกฎข้อบังคับเพื่ออนุญาตให้ผู้เสียหายและพยานอยู่และทำ�งานต่อไปได้อีก 2 ปี
หลังคดีสิ้นสุด
แผนภาพที่ 3 : แผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

นโยบาย

การดําเนินคดี

24 1
เปาหมาย

การคุมครอง

แผนปฏิบัติการ

ติดตามผล
คดีคามนุษย

2

5

งบประมาณ
เพิ่มขึ้น

6

9

การปรับปรุง
กฎหมาย

10

เจาหนาที่
ที่มีสวนเกี่ยวของ

การคัดแยก
ผูเสียหาย
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

13

มีลามมากขึ้น

14

17

การสํารวจเด็ก
ที่ทํางาน

18

21

การอนุญาต
ใหพยานและ
ผูเสียหายอยู
และทํางาน
วิธีการทํางาน
ที่เปนมาตรฐาน

การดูแล
แรงงานเด็ก
เปนพิเศษ

22

การใหสัตยาบัน
ความเปนหุนสวน
อนุสัญญาขององคการ ที่เพิ่มมากขึน้ กับ
แรงงานระหวางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน

การปองกัน

3
7

การคุมครองพยาน

ศูนยใหการ
ชวยเหลือและดูแล
แรงงานตางดาว

11
15
19
23

มีโอกาสในการ
หารายไดดีขึ้น

การบังคับ
ใชกฎหมายกับ
นายหนาเถื่อน
อยางเขมงวด
ระบบบริการ
จัดการแรงงาน
แบบองครวม

แรงจูงใจที่ดีขึ้น
และรางวัลสําหรับ
ผูบังคับใชกฎหมาย

ความรวมมือ

4

คณะทํางาน
เฉพาะกิจ

8

ฐานขอมูล
คดีคามนุษย

12
16
20

งบประมาณ
ในการดูแล
ผูเสียหาย
เพิ่มขึ้น
การตรวจ
แรงงานมี
ประสิทธิภาพ
ขึ้น
มาตรการ
สําหรับ
ประชากร
กลุมเสี่ยง
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สภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
และการคุมครอง
ผูที่แจงเบาะแส
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(7) ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ เ สี ย หาย เช่ น อนุ ญ าตให้ ผู้ เ สี ย หายทำ � งานทั้ ง ในและนอกสถานคุ้ ม ครองมากขึ้ น
เสนอหลั ก สูตรการฝึก อบรมให้แก่ล่ามเพื่ อ ให้ มีความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บกฎหมายค้ า มนุ ษ ย์ การคั ด แยกผู้ เสี ย หาย
และทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพจิตใจของผู้เสียหายขณะทำ�การสัมภาษณ์มากขึ้น
(8) ประสานความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการดูแลผู้เสียหาย การฟ้องร้องดำ�เนินคดีกับ
ผู้กระทำ�ผิด และการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในสถานการณ์ที่เปราะบาง
วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งไปยังการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยนำ�ระบบติดตามตรวจสอบความคืบหน้า
เป็นรายเดือนมาใช้

1.3 วิธีการทำ�งานแบบองค์รวม
รัฐบาลได้นำ�วิธีการทำ�งานแบบองค์รวมซึ่งมีการทำ�งานที่ครอบคลุมหลายมิติและมีลักษณะที่ยั่งยืน
มาใช้ในการต่อสูก้ บั ความท้าทายต่าง ๆ ของการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเล ทีท่ �ำ ต่อ
แรงงานต่างด้าว เด็กและสตรี ขอทาน และในเรื่องเกี่ยวกับสื่อลามกเด็ก รัฐมนตรีของกระทรวงต่าง ๆ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานเพื่อประกันว่านโยบายได้ถูกนำ�ไปปฏิบัติตามที่กำ�หนดในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
1.3.1 ในปี 2559 มีความพยายามมากขึ้นในการต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน
ในอุตสาหกรรมประมง โดยเกิดขึ้นในรูปของการระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพที่เพียงพอจากหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย เพื่อทำ�การติดตามและจัดระเบียบอุตสาหกรรมประเภทนี้ โดยการมุ่งเป้าหมายไปยังพื้นที่ที่มี
ความเสีย่ งต่อการค้ามนุษย์สงู และทำ�ลายแรงจูงใจทางเศรษฐกิจของการค้ามนุษย์ เพือ่ ทำ�ให้การค้ามนุษย์กลายเป็น
การกระทำ�ที่ให้ผลกำ�ไรน้อย
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้ทำ�การจัดระเบียบ
ติดตาม ตรวจสอบ และป้องกัน โดยการใช้ระบบฐานข้อมูลบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และการตรวจสอบผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์ ผนวกกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในการต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมง
เครื่ อ งมื อ สำ � คั ญ อื่ น ๆ ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจสอบและเป็ น หลั ก ประกั น ว่ า เรื อ ประมงทุ ก ลำ �
ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ กฎข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง ระบบที่ จั ด ให้ มี ขึ้ น ในปี 2558 คื อ ระบบติ ด ตาม
ควบคุม และเฝ้าระวัง ประกอบด้วย ระบบติดตามเรือ (VMS) ในเรือประมงระวางตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป
เพื่อติดตามว่าเรือเดินทางไปที่ใด และเพื่อเป็นหลักประกันว่าสามารถติดตามแกะรอยคนงานทุกคนได้ ผนวกกับ
การตรวจแรงงานโดยทีมสหวิชาชีพที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก 32 แห่ง และการตรวจล่วงหน้า 16 จุด
ใน 22 จังหวัดชายทะเล
สำ�หรับปี 2559 มีการนำ�ระบบการบังคับให้ต้องจัดทำ�เอกสารทุติยภูมิแสดงตนสำ�หรับคนงาน
ทั้งไทยและต่างชาติ ร่วมกับระบบการตรวจและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เอกสารทุติยภูมิแสดงตนนี้ ประกอบด้วย
หนั ง สื อ คนประจำ � เรื อ สำ � หรั บ คนไทย เรี ย กว่ า Seaman Book ออกให้ โ ดยกรมเจ้ า ท่ า และหนั ง สื อ
คนประจำ � เรื อ คนต่ า งชาติ เรี ย กว่ า Sea Book ออกให้ โ ดยกรมประมง โดยหนั ง สื อ ทั้ ง สองเล่ ม ดั ง กล่ า ว
จะมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ลายนิ้วมือ รูปถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน
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สิ่งเหล่านี้จะถูกใช้ในการตรวจสอบและการคัดแยก โดยการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวเบื้องต้นเป็นรายบุคคล
(การสัมภาษณ์แบบมองตากัน) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ลูกเรือที่ทำ�ขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์และกระทรวงแรงงาน เพื่อทำ�การคัดแยกบุคคลที่น่าเชื่อว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ
การบังคับใช้แรงงานระหว่างกระบวนการในการออกหนังสือ Sea Book ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนงานทุกคน
ในภาคประมงได้รับการขึ้นบัญชีและดูแลอย่างเหมาะสม นับจากวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
เจ้าของเรือประมงจำ�นวน 5,068 ราย ได้น�ำ คนงานต่างชาติจ�ำ นวน 51,678 คน มายืน่ ขอทำ� Sea Book
รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากหัวข้อ 4.4.2.3
แผนภาพที่ 4 : วิธีการทำ�งานแบบองค์รวม (ภาคประมง)

นโยบาย

การดําเนินคดี

การคุมครอง

การปองกัน

ความรวมมือ

การดําเนินแบบองครวม (ภาคประมง) 1

1
2
3
4
5

การปรับปรุงกรอบการทํางานดานกฎหมาย
พระราชกําหนด
หามการเปลี่ยนถายแรงงาน
เปลี่ยนนายจาง

การปองกัน

การบริหารจัดการแรงงานตางดาว
หนังสือคนประจําเรือสําหรับลูกเรือตางดาว

ศูนยรับตัวเมื่อเดินทางมาถึง
และการคืนสูสังคม
ศูนยชวยเหลือแรงงานตางดาว

การบังคับใชกฎหมาย

ศูนยรับแจงเรือเขา-ออก ( PIPO )
เพิ่มจํานวนพนักงานตรวจแรงงาน

การคัดแยก การคุมครอง และเยียวยา ผูเสียหายจากการคามนุษย

การสงเสริมการยายถิ่นอยางปลอดภัย

กระบวนการใหสัตยาบันขององคการแรงงานระหวางประเทศ
อนุสัญญาฉบับที่ 188 วาดวยการทํางานในภาคการประมง ค.ศ. 2007
พิธีสารของอนุสัญญาวาดวยแรงงานบังคับ ฉบับที่ 29
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1.3.2 รัฐบาลได้ตระหนักถึงบทบาทสำ�คัญของแรงงานต่างด้าวในการช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมประมง
และแปรรูปอาหารทะเลของไทย มีการเสนอแก้ไขกฎข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย และเพื่อช่วยให้แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนถูกต้องแล้ว มีความคล่องตัวในการขอรับ และขอขยาย
ระยะเวลาใบอนุญาตทำ�งาน มาตรการเหล่ า นี้ ไ ด้ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ต่ อ สู้ กั บปั ญ หาการบั ง คั บใช้ แรงงานและ
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบอื่นในภาคประมง ในการดำ�เนินมาตรการดังกล่าว รัฐบาลยึดถือ
นโยบายการไม่เนรเทศแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหลังจากได้รับการช่วยเหลือ และเมื่อสอบสวนแล้วพบว่า
เป็ น ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ห รื อ พยาน พวกเขาจะไม่ ถู ก เนรเทศกลั บ ไปยั ง ประเทศต้ น ทาง แต่ จ ะได้ รั บ
การคุม้ ครองในสถานคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ บริการจัดหางาน และหลังจากนัน้ จะมีการจัดทำ�เอกสารต่าง ๆ
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมาตรการเหล่านี้มีหลายอย่างที่สำ�คัญ ได้แก่
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย (และผู้ติดตาม) ที่ทำ�งานบนเรือประมงและ
ทำ�งานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล (สำ�หรับคนงานสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา) รอบใหม่เปิดระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2559 คนงานที่มีการจดทะเบียนทุกคนจะได้รับการคุ้มครองสวัสดิการ
และสิทธิในการทำ�งานเป็นเวลา 1 ปี รัฐบาลได้วางแผนจะขยายระยะเวลาการอนุญาตให้ทำ�งานเป็นเวลา 2 ปี
และสามารถขยายได้อีกรวมไม่เกิน 8 ปี (2+2+2+2) นับจากวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2559 มีคนงานต่างด้าวที่ทำ�งานในภาคประมงมาลงทะเบียนจำ�นวน 45,441 คน ในขณะที่ระหว่างวันที่
25 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 มีคนงานต่างด้าวจำ�นวน 143,528 คน พร้อมผู้ติดตาม
อีก 4,937 คน มาลงทะเบียนเพื่อทำ�งานในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
การปฏิรปู ระบบการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึง่ ได้มกี ารดำ�เนินงานโดยหารือร่วมกับองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขจัดนายหน้าแรงงานที่ผิดกฎหมาย
ให้ ห มดไป กฎข้อบังคับที่มีก ารทบทวนแก้ ไขในขณะนี้ คื อ ห้ า มการจ้ า งเด็ ก อายุ ตํ่า กว่ า 18 ปี เพื่ อ ทำ � งาน
ประมงและทำ�งานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลโดยเด็ดขาด อีกทั้งยังบังคับให้ต้องมีชั่วโมงพักผ่อนและวันหยุด
บังคับให้ตอ้ งมีการทำ�สัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อกั ษร ให้มบี ญ
ั ชีรายชือ่ ลูกเรือ มีขอ้ กำ�หนดเกีย่ วกับการฝึกอบรม
และสวั ส ดิ ก ารของคนงาน นอกจากนี้ ได้ มี ก ารทบทวนหลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ผ่ อ นปรนให้ แรงงานต่ า งด้ า วสามารถ
เปลี่ยนนายจ้างได้
เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า แรงงานต่ า งด้ า ว รวมทั้ ง นายจ้ า ง ทราบถึ ง สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ภ ายใต้
กฎหมายแรงงานของไทยเป็นอย่างดี ในปี 2559 กระทรวงแรงงานได้ทำ�การเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง
เช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ สื่ อ โซเชี ย ลมี เ ดี ย เอกสารแผ่ น พั บ และข่ า วประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ในแผ่ น พั บ จะรวมถึ ง
การคุ้มครองแรงงานเด็ก การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย สิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง (ทำ�เป็น 4 ภาษา)
แรงงานขัดหนี้และการบังคับใช้แรงงาน และสิทธิของแรงงานต่างด้าว กรมประมงได้จัดทำ�แผ่นพับ 6 ภาษา (ไทย
อังกฤษ ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม) สำ�หรับแจกจ่ายให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อช่วยในการจำ�ประเภท
ของเรือที่พวกตนทำ�งาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์หากมีการประพฤติมิชอบ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
หรือการประพฤติผิดเกิดขึ้น
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การฝึกอบรมหลายโครงการได้จัดขึ้นโดยหลายหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงอันตราย
ของการค้ามนุษย์ รวมทั้งมีการอบรมนายจ้างและลูกจ้างเกี่ยวกับสิทธิ หลักเกณฑ์ กฎข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงาน กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน การฝึกอบรมการบังคับใช้
กฎหมาย และการต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับภูมิภาคของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย นอกจากนั้น กระทรวง
แรงงานยังได้จดั ฝึกอบรมหลายโครงการ เพือ่ ช่วยเหลือและแนะนำ�แรงงานไทยซึง่ เตรียมตัวไปทำ�งานในต่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้จากหัวข้อ 4.7.2
แผนภาพที่ 5 : วิธีการทำ�งานแบบองค์รวมในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

การบริหารจัดการแรงงานตางดาว (เมียนมา ลาว และกัมพูชา)
ในประเทศไทย

ส

จํานวนแรงงานตางดาวทํางานอยางถูกกฎหมายในประเทศ
รวม
ขึ้นทะเบียน ณ ศูนย OSS (โอเอสเอส)
MOU
พิสูจนสัญชาติ
(คงเหลือในประเทศไทย)
ประมงทะเล
แปรรูปสัตวนํ้า

จํานวนแรงงานตางดาว (คน)

ส

2,665,704
1,178,678
381,965
961,092

45,441
143,528

สถานะของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทย
เขามาทํางานโดยผิดกฎหมาย
เขามาทํางานโดยถูกกฎหมาย
1 ยนแรงงานตางดาวในกิจการทั่วไปผาน oss
จดทะเบี
ไดรับอนุญาตใหอยูและทํางานในประเทศ ถึง 31 มีนาคม 2561
เมื่อผานการตรวจสัญชาติโดยประเทศตนทาง อยูและทํางานไดอีก 2 ปี
2 ยนแรงงานตางดาวในกิจการประมงและแปรรูปสัตวนํ้า
จดทะเบี
ไดรับอนุญาตใหอยูและทํางานในประเทศไทยถึง พฤศจิกายน 2560
เมื่อผานการตรวจสัญชาติโดยประเทศตนทาง อยูและทํางานไดอีก 2 ป
หากแรงงานตางดาวประสบปญหาในระหวางทํางาน
เมื่อแรงงานตางดาวทํางานครบตามสัญญาจาง
และจะเดินทางกลับประเทศตนทาง
ในกรณีที่มีปญหา แรงงานตางดาวสามารถขอรับ
ความชวยเหลือไดจาก
ศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจาง
ศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตาง
ศูนยรวมบริการชวยเหลือแรงงานตางดาว
จัดตั้งขึ้นใน 10 จังหวัด ดําเนินการรวมกับ
NGOs ในการใหความชวยเหลือและคําปรึกษา
แนะนํา เกี่ยวกับการทํางานใหกับแรงงานตางดาว

นําแรงงานเขามาทํางานผาน MOUs
ตั้งแตพระราชกำหนดการนำคนตางดาวมาทำงาน
กับนายจางในประเทศไทย พ.ศ. 2559 มีผลใชบังคับเมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 บริษัทจัดหางานและนายจางที่นำแรงงาน
ตางดาวเขามาทำงานในประเทศจะตองปฏิบัติตาม พรก. ฉบับนี้
เมื่อแรงงานตางดาวเดินทางเขามาถึงประเทศไทย จะไดรับการอบรม
จาก 1 ใน 3 ของ ศูนยแรกรับเขาทำงานและสิ้นสุดการจาง

การดําเนินการในอนาคต (Future Work) l
เปาหมาย - สงเสริมใหมีการจางแรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมายและเปนธรรม
รวมทั้งคุมครองตามมาตรฐานสากล
ยุทธศาสตรการบริหารแรงงานตางดาว พ.ศ.2560 - 2564
ยกราง พรก. การบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ..... โดยเสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งเปนการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวในทุกกิจการ รวมทั้งกิจการประมง
กําหนดใหมีการปฎิรูปการบริหารจัดการแรงงานตางดาวทั้งระบบ โดยสรางกลไกใหแรงงานตางดาว
เขาถึงสิทธิประโยชนตางๆ ตามหลักสิทธิมนุษยชนไดอยางสะดวก รวมทั้งไดรับสิทธิแรงงานและสิทธิ
ทางสังคมดวย โดยกําหนดแผนการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานใน 3 มิติ คือ มิติดานความมั่นคง
มิติดานเศรษฐกิจ และมิติดานสังคม ณ จังหวัดสมุทรสาครและระนอง โดยตั้งเปาใหแลวเสร็จภายใน
เดือนกุมภาพันธ 2560 กอนขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ อีก 11 จังหวัดที่มีแรงงานตางดาว
มากกวา 50,000 คน และใหครบทุกจังหวัดภายในป 2560
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1.3.3 ในเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สตรีและเด็ก กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำ�เนินการ
หลายมาตรการเพื่อต่อสู้กับปัญหาสำ�คัญในเรื่องนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มี
การกำ�หนดแผนปฏิบัติการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดการค้ามนุษย์สตรีและเด็ก โดยผ่านมาตรการด้านการป้องกัน
11 มาตรการ คือ การจัดตั้งศูนย์อำ�นวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการคัดแยกผู้เสียหาย การเพิ่มจำ�นวนล่าม การเพิ่มจำ�นวนพนักงานสอบสวนหญิง การทบทวนบันทึกข้อตกลง
ที่มีอยู่ และกระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การสกัดกั้นการค้ามนุษย์ข้ามชาติ การทำ�งานร่วมกับ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการเพิ่มความตระหนักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดจากการบริการ
ทางเพศ การขจัดสิ่งยั่วยุให้เกิดการค้ามนุษย์ (สื่อลามก) พัฒนาสถานที่รองรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ได้
มาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพบุคลากรที่ดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ได้มาตรฐาน และประสานงานกับ
กระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสถานบริการและพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเป็นผลทำ�ให้กระทรวงมหาดไทยมีการจับกุม
และฟ้องร้องผู้ฝ่าฝืนจำ�นวน 250 คดี และสั่งปิดสถานประกอบการอีก 270 แห่ง ในปี 2559
การคุ้มครองเด็กจากการค้ามนุษย์ถือเป็นภารกิจสำ�คัญ ในปี 2558 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน จัดตัง้ และดำ�เนินงานศูนย์พทิ กั ษ์เด็ก
แห่งประเทศไทย (Children’s Advocacy Center Thailand : ACT) เพือ่ ทำ�การคุม้ ครองเด็กจากการถูกแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ภารกิจสำ�คัญรวมไปถึงการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย โดยการช่วยเหลือในการสืบสวน
สอบสวน โดยการนำ�ตำ�รวจชุมชนมาใช้ในการต่อสู้กับปัญหาการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก และมีการ
ริเริ่มโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กให้แก่เด็กและผู้ใหญ่ด้วย
ประเทศไทยยังคงเดินหน้าทำ�งานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร้ายให้หมดไปภายในปี 2563 ดังที่แสดงให้เห็นในนโยบายแห่งชาติฉบับที่ 2 และแผนปฏิบัติการเพื่อขจัด
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปี 2558–2563 กระทรวงแรงงานโดยการทำ�งานร่วมกับองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ได้เริ่มการสำ�รวจแรงงานเด็กระดับประเทศ ปี 2559 ซึ่งเป็นโครงการ
ระยะเวลา 21 เดือน
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากหัวข้อ 4.6.2
1.3.4 ดังที่จะได้อธิบายในหัวข้อ 1.5.5 ต่อไป พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มีผล
ใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ 28 กรกฎาคม 2559 เพื่ อ คุ้ ม ครองประชาชนจากการตกเป็ น ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์
วัตถุประสงค์ของกฎหมายดังกล่าว เพื่อทำ�การควบคุมคนขอทาน โดยมีการจำ�แนกผู้แสดงความสามารถตาม
ท้องถนนและคนขอทานออกจากกัน รวมทั้งมีการกำ�หนดความผิดลหุโทษ (บทลงโทษที่เบา) สำ�หรับคนที่ฝ่าฝืน
และคนขอทานที่สำ�รวจพบจะถูกพาเข้าสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อที่นักสังคมสงเคราะห์จะได้ช่วยทำ�การพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การใช้ชีวิตในสังคม การศึกษาและโอกาส
ในการประกอบอาชีพ ปัจจุบันมีคนขอทานจำ�นวน 1,179 ราย เข้ารับการช่วยเหลือในสถานคุ้มครองดังกล่าว
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แผนภาพที่ 6 : มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
มาตรการในการปองกันและปราบปราม

การคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศ

1
2
3
4
5

การประชาสัมพันธ

จัดเตรียมสื่อในรูปแบบตางๆ
เสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามผานทางปายโฆษณาที่ทาอากาศยาน
แอพพลิเคชันและเว็บไซต เปนตน

การอบรม/ใหความรู

เจาหนาที่ : ผูตรวจแรงงานที่เปนสตรีและตํารวจทองเที่ยว
เด็กและสตรี

ผูนําเยาวชน
ประชาชนทั่วไป

การติดตามตรวจสอบ

ทํางานรวมกับหุนสวนในทองถิ่นในประเทศและชุมชน
รวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายในการเฝาติดตามคนที่มีประวัติวาเปนคนที่ชอบมีเพศสัมพันธกับเด็ก
ติดตามตรวจสอบการชักชวนจากโซเชียลมีเดีย

การสืบสวนสอบสวน

หาขอมูลจากหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
แนวทางที่ใชขอมูลเปนหลักฐาน
ตรวจสอบสถานที่ที่มีความเสี่ยง เชน สถานบันเทิงและคาราโอเกะ

การจับกุม

การดําเนินคดีกับผูกระทําผิด
ตรวจสอบเสนทางการเงิน

จากเดือนตุลาคม 2558–28 กรกฎาคม 2559 (ก่อนพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานมีผลใช้บังคับ)
มีคนขอทานทั้งหมด 4,649 ราย จำ�แนกเป็นคนไทย 2,945 ราย และคนต่างด้าว 1,704 ราย ข้อมูลระหว่าง
29 กรกฎาคม–24 พฤศจิกายน 2559 พบว่า หลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายควบคุมการขอทาน สำ�รวจ
พบขอทานจำ�นวน 60 ราย เป็นคนไทย 34 ราย และต่างด้าว 26 ราย ลดลงร้อยละ 98 ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของมาตรการที่นำ�มาใช้ในการแก้ปัญหานี้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากหัวข้อ 4.6.5
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แผนภาพที่ 7 : ความพยายามในการขจัดปัญหาขอทาน

การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ในรูปแบบการนําคนมาขอทาน
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 มีผลใชบังคับ 25 กรกฎาคม 2559
การจัดระเบียบขอทานหลัง พ.ร.บ. มีผลบังคับใช
( 28 กรกฎาคม 2559 - 24 พฤศจิกายน 2559 )

พบขอทานทั่วประเทศไทย จํานวน 60 คน
ขอทานไทย 34 ราย
ขอทานตางดาว 26 ราย
ตางดาว
47.7%

56.7%

การดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
กับขอทาน 60 ราย เพิื่อคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. คืนสูครอบครัวและกําหนดเงื่อนไขมิใหกลับมา
ขอทานซ้ำ 24 ราย (40%)
2. สงเขากระบวนการฟนฟู 4 มิติ
ที่สถานคุมครอง 16 ราย (25%)
3. เปนคูแมลูกตางดาวรอผลตรวจ DNA 7 ราย
สงบานพักเด็กและครอบครัว 2 ราย 3.3%
4 . เพื่อเขาสูการคุมครอง พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ. 2548
5. สงสถานีตํารวจ 17 ราย 28.4%
สงตม. 2 ราย 3.3% เพื่อสงกลับประเทศตนทาง
มาตรการปองกัน/รณรงคสรางความตระหนักรู

จำแนกตามเพศ (60ราย)
เด็กหญิง
18.3%
เด็กชาย
11.7%
หญิง
28.3%

ชาย 25 ราย
ชาย
41.7%

หญิง 17 ราย
เด็กชาย 7 ราย
เด็กหญิง 11 ราย

1 . สงเสริมความรูแกประชาชนดานสิทธิกฎหมาย 1,300 คน
2 . อบรมสรางภูมิคุมกันแกกลุมเสี่ยงเพื่อปองกันการถูกลอลวง
3 . โครงการปองกันและแกไขปญหาการขอทานในพื้นที่ตนทาง
Friend International จังหวัดสุรินทร
4 . จัดทํา MOU กับเทศบาล 30 แหงทั่วประเทศ
เพื่อการปองกันแกไขปญหาคนขอทาน คนไรที่พึ่ง
5 . จัดกิจกรรมรณรงคปองกันปญหาการขอทาน ภายใตแนวคิด
"ใหทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน"
ในแหลงทองเที่ยวและเมืองใหญ ไดแก
พัทยา สมุย นครราชสีมา

1.3.5 รัฐบาลได้จัดตั้งคณะทำ�งานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
เด็กและเยาวชนของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (Thailand Internet Crimes Against Children–TICAC) ขึ้น
ในปี 2559 โดยอาศัยแบบอย่างมาจากสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน TICAC เป็นคณะทำ�งานเฉพาะกิจ ประกอบด้วย
ส่วนบัญชาการ ส่วนงานธุรการ และส่วนปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจจำ�นวน 220 นาย ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ เข้ า มาทำ � งานสื บ สวนสอบสวน โดยทำ � งานทั้ ง ภาคสนามและผ่ า นทางการวิ เ คราะห์ พ ยานหลั ก ฐานดิ จิ ทั ล
และทำ�งานร่วมกับสำ�นักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations–HSI)
และสำ�นักสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation–FBI) ซึง่ ทำ�ให้สามารถเข้าถึงระบบ
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ฐานข้อมูลศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (National Center for Missing and Exploited
Children–NCMEC) ทัง้ นี้ เพือ่ ทีจ่ ะได้ประสานงานและแบ่งปันข้อมูลเกีย่ วกับคดีทไี่ ด้รบั รายงานเกีย่ วกับการแสวงหา
ประโยชน์ท างเพศทั้งที่เ กี่ยวข้องกับคนไทยและคนต่ า งชาติ ซึ่ ง จะนำ � ไปสู่ ก ารสื บสวนสอบสวนคดี ค้ ามนุ ษ ย์ ไ ด้
แบบเรียลไทม์
ในปี 2559 มีการรายงานเหตุวา่ อาจมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กจำ�นวน 64 เหตุการณ์
โดยเจ้าหน้าที่ตำ�รวจพบว่าเป็นการกระทำ�ผิดอาญา 25 คดี ซึ่งในจำ�นวนนี้พบว่าเป็นการใช้เด็กเพื่อผลิตสื่อลามก
18 คดี เป็นการประพฤติมิชอบทางเพศต่อเด็ก 4 คดี และเป็นการค้ามนุษย์ 3 คดี มีผู้ต้องหาจำ�นวน 24 คน
ถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดี
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากหัวข้อ 2.2.3
แผนภาพที่ 8 : การจัดการกับสื่อลามกเด็ก (TICAC)

สื่อลามกเด็ก
กฎหมาย
ประมวลกฎหมายอาญา
(287/1,2)

พระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. 2551

อาญา

แพง

การบังคับใชกฎหมาย
พนักงานอัยการ

ตํารวจ TICAC

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

นักสังคมสงเคราะห
องคกรพัฒนา
เอกชน
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แผนภาพที่ 9 : ขั้นตอนการทำ�งานของ (TICAC)
กระบวนการทำงานของคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต
ที่เกี่ยวของกับการละเมิดเด็กและเยาวชน (TICAC)

ฐานขอมูล

ระบุตัว

NECTEC
GRIDCOP
ThaiHotline COPS

ตรวจสอบ IP Address
ตรวจสอบโซเชียลมีเดีย

หนวยงาน

เจาหนาที่ประสานงาน
Liaison
TIPS

ปอน/บันทึก/รายงาน
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การเฝาระวัง
การคัดแยกผูเสียหาย
การเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานทางโซเชียลมีเดีย
ปฏิบัติการลับ
ผานทางกลุมออนไลน
รายงานการสืบสวน

การปฏิบัติการ

การสอบสวน
ขอมูล

การสืบสวน

พยานหลักฐานดิจิทัล
การสอบสวน
ขยายผลเพิ่มเติม
การคัดแยกผูเสียหายที่เปนเด็ก

หมายคน/หมายจับ
ปฏิบัติการตรวจคน
การตรวจ
พยานหลักฐาน
ทางคอมพิวเตอร
ในที่เกิดเหตุ
การจับกุม/แจงขอกลาวหา
เขาสูกระบวนการทางกฎหมาย
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1.4 งบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558–30 กันยายน 2559) รัฐบาลยังคงให้การสนับสนุนการทำ�งาน
ต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นอันดับต้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดสรรงบประมาณจำ�นวน 2,590.28 ล้านบาท สำ�หรับ
การทำ�งานเกีย่ วกับการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว ในปีงบประมาณ 2560 มีการจัดสรรงบประมาณเพิม่ ขึน้ เป็น
3,208.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.88 จากปีงบประมาณ 2559 งบประมาณจำ�นวน 625.75 ล้านบาท
หรื อ ร้ อ ยละ 19.51 ของงบประมาณทั้ ง หมด ถู ก จั ด สรรให้ กั บ ศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไขปั ญ หาการทำ� การประมง
ผิ ด กฎหมาย (ศปมผ.) การจั ด สรรงบประมาณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น ตั ว อย่ า งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติและการจัดสรรทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ที่สมควรได้รับการจัดสรรงบประมาณสำ�หรับ
ปีงบประมาณ 2559–2560 ดังปรากฏตามสรุปในตารางข้างล่าง

ตรวจบูรณาการทางทะเลเชิงรุก

เพิ่มขึ้น

133.18

27.95 1.60

16.79

69.05

14.97 191.57

-

ร้อยละ

11.62

17.85 15.96

22.18

12.96

12.92 307.35

-

รวม

การดำ�เนินคดี

92.49 584.41 130.78 253.90 46.17 625.75 3,208.91

การป้องกันการค้ามนุษย์

ปี 2560 1,279.30 184.49 11.62

การจัดทำ�และการขับเคลื่อนนโยบาย

0.00 508.40 2,590.28

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

62.33

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

75.70 515.36 115.81

บุคลากร

ปี 2559 1,146.12 156.54 10.02

ปีงบประมาณ

การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย

ตาราง 1 : การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 (ล้านบาท)

117.35 618.63
23.08

23.88
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การจัดสรรงบประมาณที่สำ�คัญ ได้แก่
• ด้านการดำ�เนินคดี ในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำ�นวน 62.33 ล้านบาท
ให้แก่หน่วยงานที่ทำ�งานด้านการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 253.90 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560
หรือร้อยละ 307.35 งบประมาณที่จัดสรรให้สำ�หรับการดำ�เนินคดีในปีงบประมาณ 2560 เน้นให้ความสำ�คัญ
กับงบปฏิบัติการของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ คณะทำ�งานปราบปรามอาชญากรรม
ทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเด็กและเยาวชนของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (TICAC) กองบังคับการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายสำ�หรับทีมที่ทำ�หน้าที่ในการลาดตระเวนสอดส่องจำ�นวน 6 ทีม
และหน่วยที่ทำ�การสืบสวนสอบสวนใน 22 จังหวัดชายทะเล รวมทั้งตำ�รวจนํ้าที่ทำ�การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ในภาคประมงและงานที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ประมงที่ผิดกฎหมาย
• ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ งบประมาณที่จัดสรรให้เพิ่มจาก 115.81 ล้านบาท ในปีงบประมาณ
2559 เป็น 130.78 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2560 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.92 การริเริ่มใหม่ ๆ ในงานด้าน
การคุม้ ครองช่วยเหลือทีม่ กี ารดำ�เนินการในปี 2559 ได้แก่ การเพิม่ โอกาสในการทำ�งานให้แก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ทั้ ง ที่ อ ยู่ ใ นและนอกสถานคุ้ ม ครองฯ การอนุ ญ าตให้ ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ แ ละพยานที่ เ ป็ น คนต่ า งด้ า ว
พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรได้เพิ่มขึ้นถึง 2 ปี การร่างแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ การดำ�เนินมาตรการคุ้มครองพยานทุกคนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก
แห่งประเทศไทยที่พัทยา การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายหรือพนักงาน
ฝ่ายปกครองที่ทำ�งานในคดีค้ามนุษย์ รวมทั้งล่าม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ด้านการป้องกัน มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก 515.36 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2559
เป็ น 584.41 ล้ า นบาท ในปี ง บประมาณ 2560 หรื อ เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 12.96 สิ่ ง นี้ เ ป็ น การสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อ ในการยกระดับแผนงานด้านการป้องกันให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2559 หลายโครงการ
ที่มีการดำ�เนินการจะเห็นถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน โดยผ่านแผนแม่บท
การบริหารจัดการแรงงาน ปี 2560–2563 และยุทธศาสตร์ชาติในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2560–2564
รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายและแผนงานเพื่อลดความเสี่ยงของแรงงานต่างด้าว ผู้หญิงและเด็ก การจัดระเบียบ
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเพื่อให้เข้ามาทำ�งานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน
การถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริษัทจัดหางานและนายหน้า

1.5 การปรับปรุงกฎหมาย
1.5.1 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2560 ได้ ผ่ า น
ความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และมีผลใช้บังคับในวันที่ 28 มกราคม
2560 บทบัญญัติใหม่เพิ่มความชัดเจนของกฎหมายและช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
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แผนภาพที่ 10 : การปรับปรุงกฎหมาย

การปรับปรุงกฎหมาย
2559

การใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ วาดวยกรอบเชิงสงเสริม
การดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฉบับที่ 187
ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ.2559

มีผลใหบังคับตั้งแตวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

อนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2008
ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559

การใหสัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการคามนุษย
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP)
ใหสัตยาบันเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 28 กรกฎาคม 2559

พระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง
ในประเทศ พ.ศ. 2559
มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2559

(พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน)
แกไขในสวนที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานเด็ก

สภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นชอบกับรางแกไขเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3)

สภานิติบัญญัติแหงชาติเห็นชอบกับรางแกไขเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

2560

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 วาดวยการทํางานในภาคการประมง
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 วาดวยเสรีภาพในการสมาคม
และสิทธิในการรวมตัวและเจรจาตอรอง

พิธีสารของอนุสัญญาวาดวยแรงงานบังคับ
ฉบับที่ 29
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน

◊ แก้ไขบทนิยามของคำ�ว่า “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” เพื่อให้รวมถึง “การทำ�ให้มี
ฐานะคล้ายทาส”
◊ แก้ไขนิยามของคำ�ว่า “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ให้รวมถึงการยึดเอกสารสำ�คัญ
ประจำ�ตัวและการนำ�ภาระหนี้สินมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ
◊ แก้ไขบทนิยามของ “วิธีการ” ให้รวมถึง “ใช้อำ�นาจครอบงำ�บุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะ
อ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอื่นโดยมิชอบ”
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◊ เพิ่มการให้ความคุ้มครองแก่เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี โดยกำ�หนดให้การบังคับ หรือจัดหาเด็ก
อายุไม่เกิน 15 ปี มาทำ�งาน หรือให้บริการ ที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบ
ต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือในลักษณะหรือในสภาพแวดล้อม
ที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ความปลอดภั ย ของบุ ค คลนั้ น หรื อ ขั ด ต่ อ ศี ล ธรรมอั น ดี เป็ น ความผิ ด
ตามกฎหมายฉบับนี้
◊ เพิ่มบทลงโทษจำ�คุกและปรับขั้นสูงสุด โดยบทลงโทษจะรวมถึงการลงโทษจำ�คุกไม่เกิน 4 ปี
และ/หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท

1.5.2 พระราชกำ�หนดการนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559
พระราชกำ�หนดการนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 มีการร่างเมื่อวันที่
18 มกราคม 2559 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กระบวนการในการบัญญัติกฎหมายฉบับนี้
ได้ถูกเร่งรัดเพื่อที่จะได้มีการกำ�หนดกฎข้อบังคับในการนำ�คนต่างด้าวเข้ามาทำ�งานในประเทศไทย รวมทั้งกำ�หนด
บทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน วัตถุประสงค์โดยรวมของกฎหมายเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการบริษัทนายหน้าจัดหางาน
ป้องกันแรงงานต่างด้าวจากการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและตกเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน
และแรงงานขัดหนี้ กฎหมายลำ�ดับรองจำ�นวน 13 ฉบับ ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 บุคคลที่จะมีสิทธิได้รับอนุญาตให้นำ�แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำ�งานในประเทศ
ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ คือ บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้นำ�แรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ และ
นายจ้างที่ได้รับอนุญาตให้นำ�แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำ�งานในประเทศด้วยตนเองโดยตรง กฎหมายฉบับนี้ได้มี
การปรับปรุงการบริหารจัดการการจัดหางาน และเพิ่มการคุ้มครองสิทธิของคนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
กฎหมายยังได้มีการกำ�หนดค่าธรรมเนียมการให้บริการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้
จะคิดเอาจากนายจ้างเท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างด้าวลงเหลือศูนย์ อันเป็นการสอดคล้อง
กับหลักการค่าธรรมเนียมเป็นศูนย์ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข้อ 4.5.1

1.5.3 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2559 โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพของกระบวนการยุ ติ ธรรมในการดำ � เนิ นการกั บการค้ ามนุ ษ ย์
ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน กฎหมายฉบับนี้ได้มีการนำ�ระบบไต่สวนซึ่งกำ�หนดให้ศาลมีบทบาทในการหาข้อเท็จจริง
มากขึน้ มาใช้ในการพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ ซึง่ โดยปกติมกั เป็นคดีทยี่ งุ่ ยากซับซ้อนและเกีย่ วข้องกับองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ นอกจากนั้น กฎหมายยังได้มีการกำ�หนดวิธีพิจารณาคดีที่ทำ�ให้กระบวนพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
เป็ น ภาระแก่ ผู้ เ สี ย หายน้ อ ยลง เช่ น การอนุ ญ าตให้ ใช้ ร ะบบการสื บ พยานผ่ า นจอภาพ ตามกฎหมายใหม่
การพิพากษาคดีของศาลยังเป็นประโยชน์กับผู้เสียหายในแง่ที่ว่า ศาลสามารถที่จะสั่งให้จำ�เลยชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้ แ ก่ ผู้ เ สี ย หายได้ ทั้ ง ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ก ารยื่ น ร้ อ งขอมาแต่ แรก นอกจากนั้ น ศาลยั ง อาจสั่ ง ให้ มี ก ารจ่ า ย
ค่าสินไหมทดแทนเพิม่ ขึน้ (ค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษ) หากปรากฏว่าการกระทำ�ผิดนัน้ มีการกระทำ�ทารุณกรรม
หน่วงเหนี่ยวกักขัง ทำ�ร้ายร่างกาย หรือกดขี่ข่มเหงโดยไร้มนุษยธรรมอย่างร้ายแรงต่อผู้เสียหาย
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นอกจากนั้ น กฎหมายยั ง ลดโอกาสของผู้ ก ระทำ � ผิ ด ในการหลบหนี โดยมี ก ารกำ � หนดให้ มี
ความเข้มงวดในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยิ่งขึ้น และหากจำ�เลยหลบหนีระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาลจะส่งผลให้อายุความในคดีดังกล่าวสะดุดหยุดอยู่ อีกทั้งศาลยังมีอำ�นาจทำ�การพิจารณาคดีลับหลังในกรณี
ที่จำ�เลยหลบหนี หรือไม่สามารถมาฟังการพิจารณาได้เพราะเหตุเจ็บป่วย

1.5.4 การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองเด็ก)
เมือ่ วันที่ 12 เมษายน 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัติ
คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองเด็ ก และเมื่ อ วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2559
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อมีผลใช้บังคับต่อไป
กฎหมายฉบับนี้ทำ�ให้ประเทศไทยมีการดำ�เนินการที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
เช่น อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 (อนุสัญญาว่าด้วยเกณฑ์อายุขั้นตํ่า 1973) ส่วนสำ�คัญ
ที่มีการแก้ไข คือ มีการเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนในเรื่องเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก เช่น มีการเพิ่มบทลงโทษ
แก่นายจ้างที่จ้างคนงาน (1) อายุตํ่ากว่า 15 ปี และ (2) อายุตํ่ากว่า 18 ปี ให้ทำ�งานที่เป็นอันตรายหรือผิด
กฎหมาย บทลงโทษคือ จำ�คุกไม่เกิน 2 ปี และ/หรือปรับ 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 800,000 บาท ต่อการจ้าง
ลูกจ้าง 1 คน (ก่อนหน้านี้จำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน และ หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท)
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงานเด็ก แสดงให้
เห็นว่าประเทศไทยจะไม่ให้มีการใช้เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ทำ�งาน อีกทั้งมาตรการของประเทศในการคุ้มครอง
แรงงานเด็กซึ่งเป็นไปตามหลักการสากลอีกด้วย

1.5.5 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2559 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 กฎหมายฉบับเดิม คือ พระราชบัญญัติ
ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 ไม่มีบทบัญญัติลงโทษบุคคลที่นำ�พาบุคคลอื่นมาบังคับขอทาน
กฎหมายฉบับใหม่ห้ามทุกคนไม่ให้ทำ�การขอทาน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามทำ�การ
แสดงความสามารถใด ๆ บนบาทวิถีสาธารณะ โดยกำ�หนดให้บุคคลที่ต้องการทำ�การแสดงจะต้องไปลงทะเบียน
กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเป็นการล่วงหน้า และที่ตรงข้ามกับกฎหมายฉบับเดิม คือ ไม่ได้ลงโทษทางอาญา
แก่ผู้ที่ทำ�การขอทาน จะลงโทษเฉพาะผู้ที่หลบหนีจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเท่านั้น โดยกฎหมายกำ�หนดโทษ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และ/หรือจำ�คุกไม่เกิน 1 เดือน บทลงโทษสำ�หรับผู้ค้ามนุษย์และผู้ที่แสวงหาประโยชน์
จากการขอทานมีความรุนแรงมากกว่า โดยมีโทษจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 30,000 บาท เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับโทษที่รุนแรงมากกว่า คือ ต้องรับโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี และ/หรือปรับ
ไม่เกิน 50,000 บาท
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กฎหมายฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการค้ามนุษย์ เนื้อหาของกฎหมาย
กำ�หนดการคุ้มครองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขอทาน การควบคุมขอทาน การแยกผู้แสดงความสามารถ
ออกจากขอทาน และกำ�หนดความผิดอาญาแก่ผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากคนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ
กฎหมายยังกำ�หนดให้ความคุ้มครองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ขอทานด้านการบำ�บัดรักษา (ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ) ด้านสังคม (การกลับคืนสู่สังคม) ทักษะชีวิต และการประกอบอาชีพ (ฝึกอาชีพ) ในขณะเดียวกัน
กฎหมายยังได้เพิ่มบทลงโทษสำ�หรับผู้ที่ทำ�การขอทานโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย คนที่ช่วยขอทานในการหลีกเลี่ยง
กฎหมาย และผู้ที่แสวงหาประโยชน์จากคนขอทาน
รัฐบาลได้มีการทำ�งานเพื่อป้องกันการขอทานโดยมีการจัดระเบียบมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557
ซึ่งอาจจำ�แนกการดำ�เนินงานได้เป็น 2 ช่วงเวลา คือ (1) ช่วงเวลาตามกฎหมายเก่า (ตุลาคม 2557–28 กรกฎาคม
2559) ซึง่ มีการพบขอทานจำ�นวน 4,649 ราย เป็นคนไทย 2,945 ราย และคนต่างชาติ 1,704 ราย และ (2) ช่วงเวลา
ตามกฎหมายใหม่ (29 กรกฎาคม–24 พฤศจิกายน 2559) พบขอทานจำ�นวน 60 ราย เป็นคนไทย 34 ราย และ
คนต่างชาติ 26 ราย ปัจจุบันมีขอทานจำ�นวน 1,179 ราย อยู่ภายใต้การดูแลของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

1.5.6 การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2559 ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำ�เนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฉบับที่ 187 และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
2559 ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการ
เน้นยํ้าถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการปรับปรุงสภาพการทำ�งานและคุณภาพชีวิตของคนงานและลูกเรือ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อนุสัญญาฉบับนี้ได้มีการกำ�หนดกรอบเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของลูกเรือ เช่น เงื่อนไข
ของสัญญาจ้างที่เป็นธรรม การคุ้มครองสุขภาพ มาตรการด้านสวัสดิการ รวมทั้งสภาพการทำ�งานและที่พักบนเรือ
ที่เหมาะสม อนุสัญญาฉบับนี้เป็นอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 17 ที่ประเทศไทยได้ให้
สัตยาบัน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 77 ที่ให้สัตยาบัน อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 7 มิถุนายน
2560 หรือ 1 ปีหลังจากมีการให้สัตยาบัน
นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำ�ลังพิจารณาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์
ช่องว่างของกฎหมาย รวมทั้งจัดประชุมสามฝ่ายเพื่อทำ�การให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการทำ�งานในภาคประมง
ค.ศ. 2007 (ฉบับที่ 188) อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29) และพิธีสารแนบท้าย รวมทั้ง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 98) ภายในปี 2560 อีกด้วย
ตัวอย่างของการใช้พระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ได้แก่ กรณีทล่ี กู เรือของเรือบรรทุก
นํ้ามัน “ดนัย 6” และ “ดนัย 8” ซึ่งมีบริษัท ไทยควอลิตี้ แทงเกอร์ จำ�กัด เป็นเจ้าของ ได้ร้องเรียนว่าบริษัทได้มี
การหักค่าจ้างระหว่างเดือนสิงหาคม–ธันวาคม 2559 ไว้โดยไม่ถูกต้อง หลังจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่า
บริษัทได้ทำ�การฝ่าฝืนกฎหมาย และได้มีคำ�สั่งให้บริษัทจ่ายค่าจ้างที่หักไว้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ลูกเรือเป็นเงินทั้งสิ้น
3,290,878.63 บาท
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1.5.7 ประเทศไทยได้มอบสัตยาบันเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP)
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศไทยพร้อมด้วยประเทศสมาชิกอื่น
ในประชาคมอาเซียน ได้ร่วมลงนามอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
และให้การรับรองแผนปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก วัตถุประสงค์
ของอนุสัญญาฉบับนี้ ได้แก่ (1) เพื่อป้องกันและต่อสู้กับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (2) เพื่อคุ้มครอง
และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ (3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพือ่ ดำ�เนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ประเทศไทยได้นำ�สัตยาบันสารเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้
ไปมอบให้เลขาธิการอาเซียน โดยถือเป็นประเทศที่สามถัดจากสิงคโปร์และกัมพูชาที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้
ดั ง นั้ น ประเทศไทยจึ ง ได้ พ ยายามเชิ ญ ชวนประเทศสมาชิ ก อื่ น เพื่ อ ให้ สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญา ซึ่ ง จะมี ผ ลใช้ บั ง คั บ
เมื่อมีประเทศสมาชิกให้สัตยาบันไม่น้อยกว่า 6 ประเทศ
ในการดำ�เนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ประเทศไทยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อติดตาม โดยจัดการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความตระหนักในตัวอนุสัญญาและ
ในแผนปฏิบตั กิ าร และได้มกี ารมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปจัดทำ�โครงการและกิจกรรมเพือ่ ทำ�ให้มกี ารดำ�เนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

1.6 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รัฐบาลยังคงมีการปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการทุจริต
คอร์รัปชันต่อไปอย่างเข้มแข็ง มาตรการในการป้องกันและมาตรการลงโทษทางวินัยและอาญาได้ถูกนำ�มาใช้ควบคู่
กันทั่วประเทศ
มาตรการทางบริหารเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่ปี 2558 โดยได้มีการกำ�หนดระเบียบวินัยสำ�หรับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการกำ�หนดมาตรการลงโทษทางวินัย
และกฎหมายสำ�หรับผู้ที่ฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน ในปีนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องถูกจับกุมดำ�เนินคดี
และถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดมากขึน้ นับจากปี 2556 จนถึงปัจจุบนั มีเจ้าหน้าทีท่ ถี่ กู กล่าวหาว่ามีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการค้ามนุษย์ถกู ฟ้องร้องดำ�เนินคดีทงั้ หมด 45 ราย (ข้าราชการพลเรือน 2 ราย เจ้าหน้าทีท่ หาร 7 ราย เจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ 22 ราย และนักการเมืองท้องถิ่น 14 ราย) โดยถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด 6 ราย ถูกฟ้องและคดี
อยูร่ ะหว่างพิจารณาในศาลอาญา 25 ราย อยูร่ ะหว่างการสอบสวน 14 ราย ส่วนทีเ่ หลือมีทงั้ ถูกไล่ออกจากราชการ
และถูกสั่งให้พักราชการ ในจำ�นวน 45 รายที่ถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดีนั้น มีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ 10 รายที่เป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ในปี 2559
ในปี 2559 ได้มีการเน้นให้ดำ�เนินการกับผู้รับผลประโยชน์และสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการกระทำ�ผิด
ค้ามนุษย์ โดยวิธีการที่สำ�คัญประการหนึ่งคือ การให้สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทำ�การสืบหา
และยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำ�ผิดค้ามนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหมายให้ผู้กระทำ�ผิดรู้สึกว่าการค้ามนุษย์เป็นสิ่งที่
ไม่พึงปรารถนาและควรหลีกเลี่ยง
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มาตรการทางบริหารเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่ปี 2558 โดยได้มีการกำ�หนดระเบียบวินัยสำ�หรับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการกำ�หนดมาตรการลงโทษทางวินัย
และกฎหมายสำ�หรับผู้ที่ฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีการ
รายงานเหตุคดีค้ามนุษย์ไปยังสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของทั้งกระบวนการฟ้องร้องดำ�เนินคดีอาญาและการขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ 2.6

1.7 การบูรณาการระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ปัจจุบันสามารถ
ใช้งานได้แล้ว โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำ�นักงาน
อัยการสูงสุด และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ช่วยกันระดมบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำ�เนินคดีและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้เป็นปัจจุบัน โดยบันทึกข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
ปี 2551 ซึ่งเป็นปีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ
ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถที่จะออกแบบรายงานเชิงเปรียบเทียบเป็นรายปี ในรูปแบบ
แผนภาพที่วิเคราะห์ข้อมูล (Dash boards) ตาราง แผนภูมิ แผนภาพที่ แสดงรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประเภทของ
การกระทำ�ที่ผิดกฎหมาย สัญชาติ เพศ และอายุของผู้ต้องสงสัยและผู้เสียหาย รวมทั้งสถานะคดีไม่ว่าจะเป็น
ในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ หรือชั้นศาล ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ด้วยระบบออนไลน์โดยผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตที่มีมาตรการควบคุมความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเนื่องจากความลับของข้อมูล ซึ่งรวมไปถึง
สถานะการฟ้องร้องดำ�เนินคดีและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียหาย
ศาลยุ ติ ธ รรมได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง แผนกคดี ค้ า มนุ ษ ย์ ใ นศาลอาญาและได้ ข ยายระบบฐานข้ อ มู ล โดยการ
เพิ่มเติมผลของคำ�พิพากษาคดีค้ามนุษย์ โดยได้รับเงินสนับสนุนในการดำ�เนินการจากกองทุนเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ทจ่ี ะทำ�การเชือ่ มระบบฐานข้อมูลนีเ้ ข้ากับระบบตัวเลข 13 หลัก
ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อทำ�ให้ระบบฐานข้อมูลบูรณาการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อันจะนำ�ไปสู่การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บังคับใช้กฎหมายได้
อย่างรวดเร็ว
ในปี 2560 ข้อมูลจากศาลยุตธิ รรมจะเชือ่ มกับระบบฐานข้อมูลอย่างสมบูรณ์แบบ ปัจจุบนั เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ
ได้มกี ารประสานงานอย่างใกล้ชดิ และมีการรายงานเหตุคดีคา้ มนุษย์ไปยังสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งกระบวนการฟ้องร้องดำ�เนินคดีอาญา และการขอให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดิน
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1.8 ความร่วมมือ
รัฐบาลได้ใช้วิธีการเชิงรุกและมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการหลอมรวมความร่วมมือทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ โดยรัฐบาลได้กระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ขยายความร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ
ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และองค์การภาคประชาสังคมทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้การทำ�งาน
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืน

ระดับประเทศ
• โดยที่ตระหนักว่าการค้ามนุษย์ไม่สามารถแก้ไขโดยรัฐบาลได้เพียงลำ�พัง รัฐบาลจึงได้พยายามส่งเสริม
การประสานความร่ ว มมื อ ภายใต้ โ ครงการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม
โดยผ่านการดำ�เนินงานและโครงการต่าง ๆจำ�นวนมาก มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมง (FLEC)
ในลักษณะเป็น Drop in Center เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรม
ประมงและครอบครัวที่อยู่ใน 22 จังหวัดชายทะเล
• วิ ธี ก ารทำ � งานร่ ว มกั บ ภาคประชาสั ง คมที่ สำ � คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การอาศั ย ความเข้ ม แข็ ง และ
ความเชี่ยวชาญขององค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเอาชนะความท้าทายของการค้ามนุษย์
อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างยัง่ ยืนในการดำ�เนินมาตรการป้องกันและคุม้ ครองช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
• สิ่งนี้ยังรวมไปถึงการทำ�งานร่วมกับภาคประชาสังคมเพื่อช่วยให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่สังคม และไม่หวน
กลับมาสู่วงจรการค้ามนุษย์อีก องค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทสำ�คัญในการช่วยเหลือฝึกทักษะอาชีพ ดูแลสุขภาพ
และฟื้นฟูจิตใจเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เสียหายในการกลับคืนสู่สังคม

ความร่วมมือทวิภาคี–ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอื่น ๆ และสหรัฐอเมริกา
• รัฐบาลมีความตั้งใจที่จะมีบทบาทนำ�อย่างกระตือรือร้นในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในภูมิภาค และได้มี
การประสานงานกับประเทศกลุม่ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ในขณะเดียวกัน ได้ขยายความร่วมมือ
กับประเทศอืน่ ในอนุภมู ภิ าคและในภูมภิ าค รวมทัง้ ประเทศทีอ่ ยูน่ อกภูมภิ าคนีท้ ร่ี ว่ มกันทำ�สงครามต่อต้านการค้ามนุษย์
เหมือนกันและที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์
• โดยที่การค้ามนุษย์เป็นประเด็นข้ามชาติ ประเทศไทยเน้นความสำ�คัญในการต่อสู้กับความท้าทาย
ในลั ก ษณะข้ า มชาติ นี้ ด้ ว ยการประสานงานอย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ประเทศ
ในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยผ่านกรอบการทำ�งานตามข้อตกลงและการเจรจาต่าง ๆ
ในปี 2559 กัมพูชาได้ร่วมมือกับประเทศไทยในการพัฒนาแผนปฏิบัติการร่วมตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การขจัดการค้าเด็กและหญิง และการช่วยเหลือเหยือ่ การค้ามนุษย์ ทีม่ กี ารลงนามร่วมกันตัง้ แต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2557
และได้มีการดำ�เนินการระยะแรกของแผนปฏิบัติการสำ�หรับปี 2559–2561 แล้ว ประเทศไทยและลาวอยู่ระหว่าง
การเจรจาและจัดทำ�บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ฉบับใหม่
เพื่อแทนฉบับเดิมที่ได้มีการลงนามร่วมกันไว้ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งความร่วมมือฉบับใหม่นี้จะทำ�ให้เกิดมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังได้มีการลงนามร่วมกัน
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ในบันทึกข้อตกลงเกีย่ วกับความร่วมมือด้านแรงงานฉบับใหม่ เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ประเทศไทยและเมียนมา
อยู่ระหว่างการทบทวนบันทึกข้อตกลงทวิภาคีเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก แทนฉบับเดิม
ทีไ่ ด้มกี ารลงนามร่วมกันเมือ่ ปี 2552 เพือ่ ให้มวี ธิ กี ารดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ดขี นึ้ นอกจากนัน้
ทั้ ง สองประเทศยั ง ได้ มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ ความร่ ว มมื อ ด้ า นแรงงานและข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ
การประสานงานในการข้ามแดนฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยสาระสำ�คัญเพิ่มเติมตามบันทึก
ข้อตกลงฉบับใหม่ คือ การใช้ใบผ่านแดนแทนหนังสือเดินทางเพื่อยื่นขอใบอนุญาตทำ�งานใน 4 จังหวัดชายแดน
ระหว่ า งไทย–เมียนมา นอกจากนั้น ประเทศไทยยั ง ได้ ทำ � งานร่ วมกั บสาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนามในการ
เตรียมการสำ�หรับคนเวียดนามที่จะเดินทางเข้ามาทำ�งานในประเทศไทย ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านแรงงานที่มีการลงนามในปี 2558 ซึ่งรวมไปถึงการฝึกอบรมและการจัดทำ�คู่มือเป็นภาษาเวียดนาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ 5.2.1 ภายใต้หัวข้อความร่วมมือ
• ประเทศไทยได้ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน รณรงค์เพิ่มความตระหนัก
ถึงความเสี่ยงและอันตรายของการโยกย้ายถิ่นฐานโดยผิดกฎหมาย และได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังเครือข่าย
อาชญากรที่ปฏิบัติการอยู่ในภูมิภาค ให้ทราบถึงความเอาจริงเอาจังของประเทศต่าง ๆ ในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์
และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
• การประชุมระดับรัฐมนตรีของกระบวนการบาหลี ครั้งที่ 6 ประเทศไทยได้เสนอข้อเสนอแนะที่สำ�คัญ
ต่อที่ประชุม เช่น การจัดการกับปัญหาที่ต้นเหตุ การส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย การเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้บังคับใช้กฎหมาย การทำ�ให้องค์กรด้านมนุษยธรรมได้เข้าถึงผู้โยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อให้การช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม และการตระหนักถึงความสำ�คัญของการรณรงค์ดา้ นข้อมูลเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งในการป้องกันการย้ายถิน่
และเพื่อเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังเครือข่ายลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและค้ามนุษย์ถึงความมุ่งมั่น
อย่างจริงจังของผู้บังคับใช้กฎหมายในการดำ�เนินการกับพวกเขา
• ประเทศไทยได้ทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนที่อยู่นอกภูมิภาคมาอย่างยาวนาน เช่น การทำ�งาน
ร่วมกับประเทศญี่ปุ่นตามกรอบคณะทำ�งานเฉพาะกิจไทย–ญี่ปุ่น เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นตั้งแต่
ปี 2549 กรอบการทำ�งานอื่น ๆ เพื่อป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์อีกจำ�นวนมาก กำ�ลังมีการพัฒนาขึ้น
ระหว่างประเทศไทยและหุ้นส่วนอื่น ๆ ในภูมิภาค ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย จีน และแอฟริกาใต้ เป็นต้น
• ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาซึง่ เป็นหุน้ ส่วนในการต่อต้านการค้ามนุษย์กบั ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
มีการพัฒนาความร่วมมือทีส่ �ำ คัญเกิดขึน้ ในปี 2559 โดยเฉพาะด้านการบังคับใช้กฎหมาย ความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ
มากมาย รวมถึงการให้คำ�ปรึกษา การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการข่าว รวมทั้งการให้เงินสนับสนุนและการช่วยเหลือ
ในการฝึกอบรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในภาคสนาม เป็นต้น กรอบการทำ�งานต่าง ๆ
จำ�นวนมาก ได้ก่อให้เกิดผลอย่างสร้างสรรค์และที่มีความสำ�คัญต่อการจัดการและต่อสู้กับประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์
คณะทำ�งาน TICAC ได้มีการจัดตั้งขึ้นโดยความช่วยเหลือสนับสนุนจากสำ�นักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
(Homeland Security Investigations–HSI) และสำ�นักสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of
Investigation– FBI) เพื่อทำ�การต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบที่มีการกระทำ�ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต
และช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้สามารถทำ�การสืบสวนสอบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เพิ่มโอกาสในการลงโทษผู้กระทำ�ผิด
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ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนและสื่อ
• โดยที่ยอมรับถึงความสำ�คัญในบทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และภาค
ประชาสังคมในการต่อสู้กับการค้ามนุษย์ หน่วยงานของไทยได้มีการทำ�งานและประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในส่วนต่าง ๆ ประเทศไทยเปิดรับการทำ�งานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน และสือ่ ต่างประเทศ
ในการสนับสนุนความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ส่งเสริมมาตรการเยียวยาตามแนวปฏิบัติอันเป็นสากล
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กร
พัฒนาเอกชน และองค์การระหว่างประเทศในหลายด้าน เช่น กระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย การดูแลด้านสุขภาพ
การศึกษา การสำ�รวจแรงงานเด็ก การจัดตั้งถิ่นฐานและการส่งกลับ นอกจากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้มีการ
ประสานความร่วมมือกับผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศและสหภาพยุโรปในการดำ�เนินโครงการต่อต้าน
การทำ�งานในรูปแบบที่ไม่อาจยอมรับได้ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
• รัฐบาลได้ให้ความสำ�คัญกับการทำ�งานร่วมกับสื่อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประกันว่า
ประเทศไทยมี ค วามมุ่ ง มั่ น และความพยายามในการต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ สื่ อ ได้ มี ส่ ว นร่ ว ม
ในความพยายามในการเสริมสร้างความตระหนักเพื่อลดความเสี่ยงจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ความร่วมมือกับภาคเอกชน
• รั ฐ บาลได้ เชิ ญ ภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เจ้ า ของและผู้ ป ระกอบการที่ มี แรงงานต่ า งด้ า ว
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ส่ ว นได้ แ ละเสี ย จากภั ย การค้ า มนุ ษ ย์ ให้ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในการแก้ ไขปั ญ หา เพื่ อ เป็ น
หลักประกันในผลลัพธ์อย่างมีเป้าหมายและยั่งยืน แนวปฏิบัติที่ดีจากภาคเอกชนนี้เอง ได้มีการเผยแพร่และนำ�ไปใช้
ในการดำ�เนินการกับภาคเอกชนรายอื่นต่อ ๆ ไป
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2. การดำ�เนินคดี
บทนำ�
ในปี 2559 นโยบายและมาตรการสำ � คั ญ ต่ า งๆ ทำ � ให้ เ ห็ น ถึ ง ต้ น ทุ น ที่ สู ง ขึ้ น ของการค้ า มนุ ษ ย์ แ ละ
การลงโทษ ดังรายละเอียดในบทก่อนหน้านี้ ส่งผลให้การค้ามนุษย์จากเดิมที่เป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความเสี่ยงน้อย
และให้ ผ ลตอบแทนสู ง กลายเป็ น การกระทำ � ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง และให้ ผ ลตอบแทนตํ่ า มี ก ารนำ � มาตรการ
ริบทรัพย์สินมาใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับของการบังคับใช้กฎหมาย และนำ�มาใช้มากยิ่งขึ้นในปี 2559 มีการ
เพิ่มบทลงโทษหรือศาลได้มีคำ�พิพากษาลงโทษผู้กระทำ�ความผิดหนักยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้กระทำ�ผิด
ทีถ่ กู ศาลพิพากษาลงโทษจำ�คุกมากกว่า 2 ปี แต่ไม่ถงึ 10 ปี เพิม่ จำ�นวนมากขึน้ รัฐบาลได้ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิง่
กับการกำ�หนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบในการสืบสวน จับกุม และดำ�เนินคดีกับตัวการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พนักงานฝ่ายปกครองได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนสอบสวน และดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ความผิดค้ามนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการใช้อำ�นาจในการสั่งปิดสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ซึ่งมีผลในเชิง
ป้องปรามนักค้ามนุษย์ ประธานศาลฎีกาได้มีการออกข้อบังคับใหม่ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณคดีที่คั่งค้างการพิจารณาในศาลจำ�นวนคดีที่ค้างพิจารณาในชั้นศาลในปี 2558
ลดลงเหลือเพียง 10 คดี ในปี 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม ในการเร่ง
พิจารณาคดีค้ามนุษย์ที่คั่งค้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี
ในบทนี้ได้นำ�ตัวอย่างมาแสดงให้เห็นถึงผลงานสำ�คัญที่เป็นรูปธรรมและที่มีคุณภาพ ซึ่งได้มีการดำ�เนินการ
อย่างประสบความสำ�เร็จตลอดทัง้ ปี 2559 รวมทัง้ มีรายละเอียดเกีย่ วกับการบังคับใช้กฎหมายในเชิงรุกและความร่วมมือ
อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพของรัฐบาลในการนำ�กฎหมาย และข้อบังคับมาใช้ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
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แผนภาพที่ 11 : จุดเน้นสำ�คัญในปี 2559

การดาเนินคดี

เปลี่ยน

2559

“ความเสี่ยงต่า ผลตอบแทนสูง” เป็น
“ความเสี่ยงสูง ไม่มีผลตอบแทน”
บทกาหนดโทษหนักยิ่งขึ้น
ศาลพิพากษาลงโทษหนักขึ้น
กาหนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
เพื่อดาเนินการกับตัวการสาคัญ
กาหนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
เพื่อดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทีม
่ ีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาผิด
บทบาทสาคัญของพนักงานฝ่ายปกครอง: การสั่งปิด
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
เป็นอีกหนึ่งความพยายามในการสกัดกั้นการค้ามนุษย์
ลดปริมาณคดีที่ค้างพิจารณา

2.1 คดีค้ามนุษย์
2.1.1 การลดปริมาณคดีที่ค้างพิจารณา
ในปี 2559 คดีที่ค้างการพิจารณา (หรือคดีที่รอการพิพากษา) ซึ่งเป็นคดีที่ได้ยื่นฟ้องในปีหรือ
ก่อนปี 2558 ลดลงเหลือ 10 คดี จาก 409 คดี ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ศาลได้พิจารณาและพิพากษาคดีที่ค้าง
ตั้งแต่ปี 2557 จนแล้วเสร็จ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 จำ�นวนคดีที่ค้างจากปี 2558 ลดลงเหลือเพียง 10 คดี สถิติ
คดีค้างพิจารณาปรากฏตามตาราง 2 สะท้อนให้เห็นความคืบหน้าอย่างมีนัยสำ�คัญของกระบวนการยุติธรรมในการ
ดำ�เนินการกับคดีที่ค้างการพิจารณา และเร่งรัดการพิจารณาและตัดสินคดีค้ามนุษย์ ซึ่งบ่งบอกถึงก้าวสำ�คัญในการ
ให้ความร่วมมือของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในการลดปริมาณคดีที่คั่งค้างและนำ�ผู้กระทำ�ผิดเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม
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ตาราง 2 : จำ�นวนคดีที่ค้างพิจารณา ในปี 2558 และ 2559
ปี

จำ�นวนคดีค้ามนุษย์ที่ยื่นฟ้องต่อศาล

จำ�นวนคดีที่ค้างพิจารณา

2558

186

0

2559

223

10

2.1.2 คดีค้ามนุษย์ที่พบและทำ�การสืบสวนสอบสวนในปี 2559
ในปี 2559 เจ้าหน้าที่ตำ�รวจพบและทำ�การสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในปีนี้ทั้งหมด
333 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากจำ�นวน 317 คดี ในปี 2558
ตาราง 3 เป็นการจำ�แนกจำ�นวนคดีตามรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่มีการพบและทำ�การสืบสวน
สอบสวนในปี 2559 เปรียบเทียบกับ 2 ปีก่อนหน้า ในจำ�นวน 333 คดี มี 244 คดี ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ และ 43 คดี จาก 75 คดี ของการบังคับใช้แรงงานเกี่ยวข้องกับแรงงานภาคประมง ในขณะที่
8 คดี เป็นการบังคับขอทาน และที่เหลืออีก 3 คดี เป็นการใช้เด็กในการผลิตสื่อลามก
สถิ ติ ใ นตาราง 3 แสดงให้ เ ห็ น แนวโน้ ม ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของคดี ค้ า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง เที ย บสั ด ส่ ว นได้ กั บ
ความสำ�คัญของปัญหา การจำ�แนกคดีตามรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ช่วยสะท้อนถึงระดับปัญหา
ของการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการค้ามนุษย์ในภาคประมง และสะท้อนถึงความเอาจริง
เอาจังและประสิทธิภาพของรัฐบาล ในการติดตามเพื่อดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ผิดทั้งสองส่วนที่สำ�คัญดังกล่าวด้วย
ตาราง 3 : คดีค้ามนุษย์ที่ทำ�การสอบสวน จำ�แนกตามรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
คดีที่ทำ�การสอบสวน
ปี

56

รูปแบบของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

จำ�นวน
คดี

เพศ

ใช้เด็กในการผลิต
สื่อลามก

ขอทาน

แรงงาน

2557

280

223

1

16

33

3

2558

317

245

-

3

30

39

-

2559

333

244

3

8

32

43

3

แรงงานใน ทาส
ภาคประมง
1

อื่นๆ
3
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แผนภาพที่ 12 : แนวโน้มของการสืบสอบสวน

การบังคับใชกฎหมาย
2557

การสืบสวนสอบสวน

2558

การสืบสวนสอบสวน

2559

280
คดี

เพิ่มขึ้น
รอยละ 13.2

317
คดี

เพิ่มขึ้น
รอยละ 5

333
คดี

แผนภาพที่ 13 : คดีค้ามนุษย์จำ�แนกตามรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

คดีที่อยูระหวางการสอบสวน
250
240
230
220
210

245

244

223

4
3
2
1
0

แสวงหาประโยชนทางเพศ
20

16

10

3

0

60
40
20
0

8

3
1
ใชเด็กเพื่อผลิตสื่อลามก

34
32
30
28

33
30

ขอทาน

39

32

แรงงาน
43

3
แรงงานในภาคประมง

4
2
0

ประเภทการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

3

3

3
2557
2558
2559

57
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2.1.3 จำ�นวนผู้กระทำ�ผิด
จำ � นวนผู้ ก ระทำ � ผิ ด คดี ค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ถู ก จั บ กุ ม และฟ้ อ งร้ อ งในปี นี้ มี จำ � นวนทั้ ง สิ้ น 600 คน
โดยจำ�แนกเป็นชาย 265 คน หญิง 335 คน เป็นผู้กระทำ�ผิดสัญชาติไทย 462 คน เมียนมา 35 คน กัมพูชา
26 คน ลาว 41 คน ส่วนสัญชาติอื่น 36 คน (เวียดนาม 27 คน ฟิลิปปินส์ 1 คน มาเลเซีย 2 คน อุซเบกิสถาน
2 คน สวิตเซอร์แลนด์ 1 คน อังกฤษ 1 คน และศรีลังกา 2 คน) สถิติจำ�นวนผู้กระทำ�ผิดที่ถูกจับกุมจำ�แนก
ตามเพศ และสัญชาติปรากฏตามตาราง 4
เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มจะเห็นได้ว่าจำ�นวนคดีต่อผู้กระทำ�ผิดเพิ่มขึ้นเรื่อยมานับแต่ปี 2557
สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายยังคงกระตือรือร้นต่อความพยายามในการจับกุมและฟ้องร้องดำ�เนินคดี
กับผู้กระทำ�ความผิด อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า เหตุผลที่จำ�นวนผู้กระทำ�ความผิดที่ถูกจับกุม ในปี 2558
มีจำ�นวนสูงมาก เนื่องจากคดีสำ�คัญคดีหนึ่งคือ คดีโรฮีนจา ซึ่งมีผู้กระทำ�ความผิดเกี่ยวข้องถึง 296 คน
ตาราง 4 : จำ�นวนผู้กระทำ�ความผิดคดีค้ามนุษย์ จำ�แนกตามเพศและสัญชาติ
เพศ

สัญชาติ

ปี

จำ�นวน
ผูก้ ระทำ�ผิด

ชาย

หญิง

ไทย

เมียนมา

กัมพูชา

ลาว

อื่นๆ

2557

442

217

225

374

39

9

8

12

2558

690

372

318

617

47

1

10

15

2559

600

265

335

462

35

26

41

36

แผนภาพที่ 14 : จำ�นวนผู้กระทำ�ผิด จำ�แนกตามเพศ
การบังคับใชกฎหมาย

2557

การดําเนินคดี

2558

การดําเนินคดี

2559

ผูกระทําผิดคามนุษยจําแนกตามเพศ
400
350
300
250
200
150
100
50
0

58

372

335

318
217

265

225

2557

2558

2559

รวม = 600
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แผนภาพที่ 15 : จำ�นวนผู้กระทำ�ผิด จำ�แนกตามสัญชาติ
ผูกระทําผิดจําแนกตามสัญชาติ
800
600
400
200
0

374

10

ไทย
26

0

50
39

47

12

91

35

เมียนมา

60

41

40
20

1

กัมพูชา

40
20

462

0

30
20

617

8

10

0

36

15

0

อื่นๆ

ลาว
2557
2558
2559

2.1.4 การฟ้องคดีในปี 2559
ในปี 2559 พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจำ�นวนทั้งสิ้น 301 คดี เทียบกับ 251 คดี
ที่มีการยื่นฟ้องในปี 2558 จำ�นวนคดีที่สั่งไม่ฟ้องลดลงจาก 12 คดี ในปี 2558 เหลือเพียง 1 คดี ในปีนี้ (โปรดดู
คำ�อธิบายใน 2.1.3) และมีเพียง 9 คดี ที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ รายละเอียดปรากฏ
ตามตาราง 5
ตาราง 5 แสดงให้เห็นว่าจำ�นวนคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องมีเพิ่มขึ้นทุกปี สะท้อนให้เห็นถึง
ความจริงจังของรัฐบาลในการนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของพนักงาน
อัยการและความเอาใจใส่ในการรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อทำ�ให้คดีมีคุณภาพอันเป็นหลักประกันว่าจะสามารถ
ฟ้องร้องดำ�เนินคดีได้

59
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ตาราง 5 : สถานะของการฟ้องคดี จำ�แนกเป็นรายปี
ปี

ฟ้องแล้ว

สั่งไม่ฟ้อง

อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

2557

231

12

2

2558

251

12

5

2559

301

1

9

แผนภาพที่ 16 : แนวโน้มของการฟ้องคดีการบังคับใช้กฎหมาย

การบังคับใชกฎหมาย
2557

2558

การฟองคดี

เพิ่มขึ้น
รอยละ 19.92

2559

ฟอง
231

เพิ่มขึ้น
รอยละ 8.7

ฟอง
251

ไมฟอง
12

คงที่

ไมฟอง
12

ไมฟอง
1

ระหวาง
พิจารณา
5

ระหวาง
พิจารณา
9

ระหวาง
พิจารณา
2

60

การฟองคดี

ฟอง
301
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2.1.5 คำ�พิพากษาลงโทษในปี 2559
2.1.5.1 สถิติกำ�หนดระยะเวลาในการพิพากษาลงโทษ
อัตราคดีที่มีการพิพากษาลงโทษในศาลชั้นต้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งเป็น
แนวโน้มที่เกิดขึ้นกับทั้งคดีที่มีการพิพากษาภายใน 6 เดือน และ 1 ปี รายละเอียดเห็นได้จากตาราง 6 แนวโน้ม
ลั ก ษณะเช่ น นี้ ยั ง แสดงถึ ง ความจริ ง จั ง ประสิ ท ธิ ภ าพ และคุ ณ ภาพของการทำ � งานของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทั้งกระบวนการ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ พนักงานอัยการ และศาลอีกด้วย
ตาราง 6 : จำ�นวนคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษ จำ�แนกตามระยะเวลา
ศาลชั้นต้น –จำ�นวนคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษจำ�แนกตามระยะเวลา
ปี

เดือน
≤1

>1-3

>3-6

ปี
>6-12

>1-2

>2-3

>3-4

>4-5

รวม

2557

7 (3 %) 23 (11 %) 50 (24 %) 65 (32 %) 49 (24 %) 9 (4 %) 3 (1 %)

-

206 (100 %)

2558

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

-

169 (100 %)

2559
20 (6 %) 49 (15 %) 94 (28 %) 132 (40 %) 30 (9 %) 4 (1 %)
(ม.ค.–พ.ย.)

-

1* (0.3 %) 330 (100 %)

ข้อสังเกต : “≤” หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ
* คดีที่ทำ�การพิจารณา 4–5 ปี เนื่องจากพนักงานอัยการต้องติดตามพยาน ซึ่งไม่มาเบิกความเป็นพยานและ
เดินทางออกนอกประเทศ
2.1.5.1 สถิติกำ�หนดระยะเวลาในการพิพากษาลงโทษ
ระยะเวลา ได้ดังนี้

สถิ ติ ใ นตาราง 6 แสดงให้ เ ห็ น แนวโน้ ม ของการพิ พ ากษาลงโทษ โดยจำ � แนกตาม

o จำ�นวนคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษภายใน 3 เดือน เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 14
(30 จาก 206 คดี) ในปี 2557 เป็นร้อยละ 21 (36 จาก 169 คดี) ในปี 2558 และเป็นร้อยละ 21 (69 จาก 330 คดี)
ในปี 2559
o จำ�นวนคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษภายใน 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 39
(80 จาก 206 คดี) ในปี 2557 เป็นร้อยละ 43 (73 จาก 169 คดี) ในปี 2558 และเป็นร้อยละ 49 (163 จาก
330 คดี) ในปี 2559
o จำ�นวนคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษภายใน 1 ปี สูงถึงเกือบร้อยละ 90 (295 จาก
330 คดี) ในปี 2559 เทียบกับร้อยละ 67 (113 จาก 169 คดี) ในปี 2558 และร้อยละ 70 (145 จาก 206 คดี)
ในปี 2557 ตามลำ�ดับ

61
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o ในทางตรงกันข้ามจำ�นวนคดีท่ใี ช้เวลาในการพิจารณามากกว่า 1 ปี ลดลงอย่างมาก
จากประมาณร้อยละ 30 (61 จาก 206 คดี ในปี 2557 และ 56 จาก 169 คดี ในปี 2558) เหลือเพียงประมาณ
ร้อยละ 10 (35 จาก 330 คดี) ในปี 2559
ข้อมูลในตาราง 6 แสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงอย่างมากในอัตราการพิพากษาลงโทษ
คดีคา้ มนุษย์ โดยผ่านทางกระบวนการพิจารณาทีร่ วดเร็วของศาล ผลทีต่ ามมา คือจำ�นวนคดีทมี่ กี ารพิพากษาลงโทษ
เพิ่มขึ้น (สูงเกือบถึง 330 คดี ในปี 2559) เทียบกับ 169 คดี ในปี 2558 และ 206 คดี ในปี 2557 เพื่อช่วยลด
คดี ค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ก่ อ นหน้ า นี้ ค้ า งพิ จ ารณาอยู่ ใ นศาล ผลของข้ อ แนะนำ � ของประธานศาลฎี ก าในเรื่ อ งการเร่ ง รั ด
การพิจารณา ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ในการร่นระยะเวลาในการพิจารณาของศาลได้เห็นผล
อย่างชัดเจนในปี 2559
2.1.5.2 จำ�นวนผู้กระทำ�ผิดที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ
โดยรวมแล้วในปี 2559 จะเห็นจำ�นวนผู้กระทำ�ผิดที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำ�นวน
268 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.7 จากปี 2558 (205 ราย) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่น่าสังเกต คือ อัตราร้อยละ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของผูท้ ถี่ กู ศาลพิพากษาลงโทษจำ�คุกมากกว่า 2 ปี เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 52 เมือ่ เทียบกับปี 2558 นอกจากนัน้
อัตราร้อยละของผู้ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำ�คุกมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 63 เมื่อเทียบ
กับปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามตาราง 7
ตาราง 7 : จำ�นวนผู้กระทำ�ผิดที่ถูกศาลพิพากษา
คำ�พิพากษา (จำ�คุก)

2558

จำ�เลยที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด

เพิ่มขึ้นร้อยละ

<6 เดือน

4

9

125 %

>6 - ≤12 เดือน

3

9

200 %

>1 - ≤2 ปี

6

7

16 %

>2 - ≤3 ปี

20

22

10 %

>3 - ≤5 ปี

39

68

74 %

>5 - ≤10 ปี

60

98

63 %

>10 ปี

73

55

-25 %

รวม

205

268

30 %

ข้อสังเกต : “≤” หมายถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ

62
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แผนภาพที่ 17 : แนวโน้มของการพิพากษาลงโทษ

การบังคับใชกฎหมาย
พิพากษา
ผูกระทําผิดคามนุษยถูกศาลพิพากษาลงโทษมากขึ้น

230

205
104

55

2554

เพิ่มขึ้น
รอยละ
30.7

49

2555

2556

2557

268

2558

2559

63
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แผนผัง 18 : จำ�นวนผู้กระทำ�ผิดที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด จำ�แนกตามโทษจำ�คุก

ผูกระทําผิดที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ
+200%

+125%
10

9

8

6
4

4

2

3

2

0

0

<6 เดือน
+16%

7.5

>6 - ≤12 เดือน
+10%

23
7

7

22

22
21

6.5
6

9

8

6
4

10

6

5.5

20

20

19

>1 - ≤2 ป

>2 - ≤3 ป

+74%
80
68
60
40

150
+63%
98

100
39

60
50

20
0

>3 - ≤5 ป

0

>5 - ≤10 ป

-25%
80

73

60
40

2558

20

2559

0

64

55

>10 ป
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แผนภาพที่ 19 : ร้อยละของจำ�เลยที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำ�คุกมากกว่า 2 ปี
คําพิพากษากําหนดบทลงโทษหนักขึ้น

2559
90.7%

57.1%

20.5%

คําพิพากษา
ที่ลงโทษจําคุก
มากกวา 2 ป

คําพิพากษา
ที่ลงโทษจําคุก
มากกวา 5 ป

คําพิพากษา
ที่ลงโทษจําคุก
มากกวา 10 ป

แผนผังข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจำ�นวนผู้กระทำ�ผิดที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษได้เพิ่มขึ้น
อย่ า งมากในปี 2559 โดยจำ � นวนผู้ ที่ ถู ก ศาลพิ พ ากษาลงโทษจำ � คุ ก มากกว่ า 2 ปี มี จำ � นวน 243 ราย
จากทั้งหมด 268 ราย (คิดเป็นร้อยละ 90.7 ของจำ�นวนผู้ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษทั้งหมด) ในขณะที่จำ�นวนผู้ที่
ถูกศาลพิพากษาลงโทษจำ�คุกมากกว่า 5 ปี และ 10 ปี มีจำ�นวน 153 ราย จาก 268 ราย (หรือร้อยละ 57.1
ของจำ�นวนผู้ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษทั้งหมด) และ 55 ราย จาก 268 ราย (ร้อยละ 20.5) ตามลำ�ดับ
สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของเจ้าหน้าที่ในการจัดการกับคดี คุณภาพ
ของคดี และประสิทธิภาพของกระบวนการในการประสานงานนับตั้งแต่ชั้นตำ�รวจ ผ่านไปยังพนักงานอัยการ
จนไปถึงชั้นศาล

2.1.6 การสืบสวนสอบสวนที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
ในปี 2557 มีคดีค้ามนุษย์จำ�นวน 115 คดี (ร้อยละ 41) จากจำ�นวน 280 คดี ที่ได้ทำ�การ
สอบสวนและส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาในปีเดียวกัน ในขณะที่อีก 165 คดี (ร้อยละ 59) ทำ�การสอบสวน
เสร็จในปีต่อมาคือ ปี 2558
ปี 2558 มีคดีค้ามนุษย์จำ�นวน 174 คดี (ร้อยละ 55) จากจำ�นวน 317 คดี ได้ทำ�การสอบสวน
และส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาในปีเดียวกัน ในขณะที่อีก 143 คดี (ร้ อ ยละ 45) ทำ�การสอบสวนเสร็จ
ในปีต่อมาคือ ปี 2559
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ปี 2559 มี ค ดี ค้ า มนุ ษ ย์ จำ � นวน 286 คดี (ร้ อ ยละ 86) จากจำ � นวน 333 คดี ที่ ไ ด้ ทำ � การ
สอบสวนและส่งให้พนักงานอัยการพิจารณา ในขณะที่คดีที่เหลืออีก 47 คดี (ร้อยละ 14) ทำ�การสอบสวนใกล้จะ
แล้วเสร็จ สถิติปรากฏตามตาราง 8
ตาราง 8 : จำ�นวนคดีค้ามนุษย์ที่ทำ�การสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
คดีค้ามนุษย์ที่ทำ�การสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
2557

2558

2559

อยู่ระหว่างการ
รวบรวมพยาน
หลักฐาน

280

115 (41 %)

165 (59 %)

0

0

2558

317

N/A

174 (55 %)

143 (45 %)

0

2559

333

N/A

N/A

286 (86 %)

47 (14 %)

2557-2559

930

15

339

429

47

ปี

จำ�นวนคดี

2557

จำ�นวนคดีที่ทำ�การสอบสวนแล้วเสร็จในแต่ละปี

ตาราง 8 ข้างบนแสดงให้เห็นจำ�นวนและร้อยละของคดีที่ทำ�การสอบสวน และส่งให้พนักงาน
อัยการซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างสมํ่าเสมอนับแต่ปี 2557 โดยในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 86 (286 จาก 333 คดี) เทียบกับ
ร้ อ ยละ 55 (174 จาก 317 คดี ) ในปี 2558 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 31 (ร้ อ ยละ 86–ร้ อ ยละ55)
จากปี 2558 และเที ย บกั บ ร้ อ ยละ 41 (115 จาก 280 คดี ) ในปี 2557 เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 45 ในปี 2559
(ร้อยละ 86–ร้อยละ 41)
ตาราง 8.1 : ระยะเวลาในการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจในปี 2557–2559
ระยะเวลาในการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
ปี

คดีในราชอาณาจักร

คดีข้ามชาติ

รวม

จำ�นวนคดี

จำ�นวนวัน

จำ�นวนคดี

จำ�นวนวัน

จำ�นวนคดี

จำ�นวนวัน

2557

259

100

17

391

276

118

2558

256

102

59

191

315

118

2559

259

71

22

86

281

72

ตาราง 8 แสดงให้เห็นจำ�นวนและร้อยละของคดีที่ทำ�การสอบสวน และส่งให้พนักงานอัยการ
ซึง่ เพิม่ ขึน้ อย่างสมาํ่ เสมอนับแต่ปี 2557 โดยในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 86 (286 จาก 333 คดี) เทียบกับร้อยละ 55
(174 จาก 317 คดี) ในปี 2558 แสดงให้เห็นว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 (ร้อยละ 86–ร้อยละ55) จากปี 2558
และเทียบกับร้อยละ 41 (115 จาก 280 คดี) ในปี 2557 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45 ในปี 2559 (ร้อยละ 86–ร้อยละ 41)
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สถิติที่แสดงในตาราง 8.1 แสดงให้เห็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการสอบสวนคดีค้ามนุษย์
ของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ และการส่งสำ�นวนคดีไปให้พนักงานอัยการพิจารณา โดยเห็นได้จากจำ�นวนวันที่ใช้ในการ
สอบสวนต่อคดี ได้ลดลงจาก 118 วัน ในปี 2557 และปี 2558 เหลือเพียงประมาณ 72 วัน ในปี 2559 หรือ
คิดเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นร้อยละ 40 นอกจากนั้น ในคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติยังมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
เห็ น ได้ ว่ า ระยะเวลาที่ ใช้ ใ นการสอบสวนต่ อ คดี สั้ น ลงอย่ า งมาก 86 วั น ในปี 2559 เมื่ อ เที ย บกั บ 191 วั น
ในปี 2558 และ 391 วันในปี 2557 สิ่งเหล่านี้ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและดีขึ้น ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจและพนักงานอัยการในการทำ�คดีร่วมกัน

2.1.7 ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้การฟ้องร้องดำ�เนินคดีมีประสิทธิภาพดีขึ้น
ดังต่อไปนี้

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในการบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์เป็นผลมากจากมาตรการ

(1) ข้อสั่งการที่ชัดเจนและการสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์จากระดับนโยบาย ทั้งจากนายก
รัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี เพื่อการประสานงาน ประสานความร่วมมือ และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
และราบรื่นระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
(2) การสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณที่ จำ� เป็ นสำ � หรั บการทำ � งานของหน่ วยเฉพาะที่ ตั้ ง ขึ้ น มา
เพื่อทำ�งานต่อต้านการค้ามนุษย์ในสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงานอัยการสูงสุดและศาลยุติธรรม รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นในการจัดจ้างและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
(3) ศาลมีการดำ�เนินกระบวนพิจารณาคดีที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องมาจากคำ�แนะนำ�ของประธาน
ศาลฎีกาและการจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ขึ้นในศาลอาญา ซึ่งช่วยให้การพิจารณาคดีค้ามนุษย์เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว
(4) ระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันทำ�งานได้อย่างเต็มที่
(5) การเน้นไปที่การจัดการกับแรงจูงใจทางด้านการตลาดและธุรกิจของการค้ามนุษย์ ซึ่งทำ�ให้
การค้ามนุษย์กลายเป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีผลตอบแทน
สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมุ่งเน้นการสืบหาและยึดอายัดทรัพย์สินของ
ผู้กระทำ�ผิดค้ามนุษย์ พระราชบัญญัติการประมงมีการกำ�หนดโทษปรับและลงโทษเจ้าของและผู้ประกอบการ
ที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ ผลที่เกิดขึ้นโดยรวม คือ การทำ�ให้การค้ามนุษย์จากที่เป็นการกระทำ�
ที่มีความเสี่ยงตํ่าให้ผลตอบแทนสูง กลายเป็นการกระทำ�ที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีผลตอบแทน
(6) การกำ�หนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบในการสืบสวนสอบสวน จับกุมและดำ�เนินคดีกับ
ผู้เป็นตัวการสำ�คัญและตัวการใหญ่
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2.2 มาตรการเพิ่มเติมที่สำ�คัญ
นอกเหนือจากมาตรการต่างๆ ที่ได้มีการดำ�เนินการตามที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.1 มาตรการเพิ่มเติม
ที่สำ�คัญต่อไปนี้ ได้ดำ�เนินการในปี 2559 ด้วย

2.2.1 การทำ�งานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินคดี
ค้ามนุษย์
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้มีคำ�สั่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการดำ�เนินนคดีคา้ มนุษย์ โดยมีอยั การอาวุโสเป็นประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย ทีป่ รึกษา
นายกรัฐมนตรี และผูแ้ ทนระดับสูงจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 9 คน จากสำ�นักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กระทรวงยุตธิ รรม สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และสำ�นักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยคณะอนุกรรมการได้มีการดำ�เนินงานตามกรอบภารกิจ ดังต่อไปนี้
(1) ติดตามและกำ�กับดูแลการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์
คณะอนุกรรมการฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลการบันทึกจำ�นวนคดีในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ พนักงานอัยการ และศาลให้เป็นปัจจุบัน และอยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อให้สามารถยืนยันความถูกต้อง
และติดตามผลได้
(2) แก้ปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องเกี่ยวกับการคัดแยกและการคุ้มครองผู้เสียหาย
คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขแนวทางฉบั บ ใหม่ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารในการคั ด แยก
ผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้นำ�ข้อเสนอแนะด้านนโยบายใส่เพิ่มเติมเข้าไปด้วย เช่น กฎของกระทรวง
มหาดไทยที่ อ นุ ญ าตให้ ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ช าวต่ า งชาติ ส ามารถอยู่ แ ละทำ � งานในประเทศไทยได้
เป็นเวลา 2 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ 1.3.2
(3) กำ�กับดูแลการดำ�เนินคดีคา้ มนุษย์ทกุ คดี ประเด็นข้อกฎหมายและอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ
เพื่อทำ�ให้กระบวนการทางกฎหมายสามารถเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นธรรม
คณะอนุกรรมการฯ ได้ติดตามและเร่งรัดการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์

2.2.2 ข้อบังคับใหม่ของอัยการสูงสุดในการเร่งรัดการฟ้องคดี
อัยการสูงสุดได้ออกคำ�สั่งใหม่เกี่ยวกับการฟ้องความผิดฐานค้ามนุษย์ ดังนี้
(1) คำ�สั่ง ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ให้พนักงานอัยการเร่งพิจารณาสั่งสำ�นวนคดีและยื่นฟ้อง
ผู้ต้องหาต่อศาลโดยเร็ว และให้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือเลื่อนนัดส่งตัวผู้ต้องหา
อย่างระมัดระวัง ซึ่งเป็นการช่วยเร่งรัดให้การดำ�เนินคดีรวดเร็วยิ่งขึ้น
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(2) คำ � สั่ ง ลงวั น ที่ 9 ธั น วาคม 2559 ให้ พ นั ก งานอั ย การส่ ง สำ � นวนคดี ค้ า มนุ ษ ย์ ทุ ก สำ � นวน
ให้สำ�นักงานคดีค้ามนุษย์เป็นผู้พิจารณาและมีคำ�สั่งในทางคดี

2.2.3 เงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวผู้กระทำ�ผิดค้ามนุษย์ที่เข้มงวดมากขึ้น
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ฉบับใหม่ ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2559 ได้มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในคดีค้ามนุษย์เข้มงวดมากขึ้น โดยมี
มาตรการสำ�คัญ ได้แก่
(1) การกำ�หนดให้ศาลต้องพิจารณาเมื่อจำ�เลยยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวว่า คดีค้ามนุษย์ดังกล่าว
เกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก รอาชญากรรมหรื อ ไม่ ผู้ ก ระทำ � ผิ ด เป็ น ตั ว การสำ � คั ญ หรื อ ตั ว การใหญ่ ห รื อ ไม่ รวมทั้ ง
มี เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ไม่ มาตรการนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ช่ ว ยทำ � ให้ ผู้ เ สี ย หายหรื อ พยานกล้ า ที่ จ ะ
ให้ถ้อยคำ�หรือเบิกความต่อศาล และยังเป็นการคุ้มครองผู้เสียหายและพยานจากการถูกข่มขู่ คุกคาม ก่อกวน หรือ
พฤติกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการบีบบังคับ
(2) กำ � หนดให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายต้ อ งนำ � ข้ อ แนะนำ � ของศาลมาพิ จ ารณา
เพื่อกำ�หนดมาตรการในการป้องกันจำ�เลยที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหลบหนี และเพื่อเป็นหลักประกัน
ความปลอดภัยของสาธารณชนเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว ก่อนที่ศาลจะตัดสิน
แล้วหลบหนี

(3) กำ�หนดให้เป็นความผิดต่างหาก ในกรณีที่จำ�เลยที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว

2.2.4 การใช้มาตรการในการยึดและอายัดทรัพย์สินของสำ�นักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.)
ในปี 2559 สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ทำ�การสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงิน
และยึ ด อายั ด ทรั พ ย์ สิ น ในคดี ค้ า มนุ ษ ย์ จำ � นวน 9 คดี คิ ด เป็ น มู ล ค่ า มากกว่ า 784,000,000 บาท ทรั พ ย์ สิ น
ทีท่ �ำ การยึดอายัดในปี 2559 มีจ�ำ นวนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 414 จากปี 2558 (195,000,000 บาท) ปัจจุบนั คดีทง้ั 9 คดี
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
ตาราง 9 : การยึดและอายัดทรัพย์สินของสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ปี

จำ�นวนคดีค้ามนุษย์

มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัด

2558

2

195,000,000 บาท

2559

9

784,000,000 บาท

เพิ่มขึ้น (%)

414 %
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ในปีนี้ ศาลแพ่งได้มีคำ�สั่งให้ทรัพย์สินมูลค่ากว่า 87,504,023 บาท ในคดีค้ามนุษย์ 6 คดี
ตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2558 โดย 2 ใน 6 คดี เป็นคำ�สัง่
ที่ให้ทรัพย์สินมูลค่า รวม 3,892,029 บาท ในคดีค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศตกเป็นของแผ่นดิน
ส่วนอีก 4 เรือ่ ง เป็นคำ�สัง่ ให้ทรัพย์สนิ ต่างๆ เช่น เงินสด บัญชีธนาคารและอสังหาริมทรัพย์ มูลค่ากว่า 83,611,994 บาท
ในคดีโรฮีนจา ตกเป็นของแผ่นดิน ในจำ�นวนทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินนี้ ทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า
11,000,000 บาท เป็นทรัพย์สินที่ยึดมาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์

2.2.5 การจั ด ตั้ ง และการปฏิ บั ติ ก ารของคณะทำ � งานปราบปรามอาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดเด็กและเยาวชน (TICAC)
นับตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2558 รัฐบาลได้จดั ตัง้ คณะทำ�งานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการละเมิดเด็กและเยาวชน (Thailand Internet Crimes Against Children–TICAC) ขึน้ โดยอาศัย
แบบอย่างมาจากสหรัฐอเมริกา TICAC ได้จัดโครงสร้างการทำ�งานโดยการให้สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติทำ�งาน
ร่วมกับสำ�นักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigations–HSI) และสำ�นัก
สืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (Federal Bureau of Investigation–FBI) โดยสามารถเข้าถึงระบบฐานข้อมูล
ศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (National Center for Missing and Exploited Children–
NCMEC) ในสหรัฐอเมริกาได้โดยตรง FBI, HSI และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ เกี่ยวกับคดีที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่มีการ
ดำ�เนินการโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตซึ่งจะนำ�ไปสู่การสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์
ปั จ จุ บั น TICAC ประกอบด้ ว ยส่ ว นบั ญ ชาการ ส่ ว นงานธุ ร การ และส่ ว นปฏิ บั ติ ก าร โดยมี
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจจำ�นวน 5 นาย ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาประจำ�อยู่ที่สำ�นักงาน และมีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจอีก 43 นาย
เป็นชุดปฏิบัติการที่จะได้รับมอบหมายเป็นรายกรณี โดยเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะทำ�งานสืบสวนสอบสวนทั้งภาคสนาม
และผ่านทางการวิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัล ปัจจุบัน TICAC ยังคงเป็นคณะทำ�งานเฉพาะกิจ แต่ก็มีแผนที่จะ
ยกระดับเป็นหน่วยงานถาวรที่มีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจทำ�งานประจำ�เต็มเวลา
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ตาราง 10 : คดีที่ดำ�เนินการโดย TICAC
สถานะของ 25 คดี
ผู้กระทำ�ผิด
(จำ�นวน)

อยู่ระหว่าง
อยู่ระหว่างการ อยู่ระหว่าง
ศาล
อยู่ระหว่างรอ
การสอบสวน
พิจารณาของ การพิจารณา พิพากษาว่า พยานหลักฐาน
ของเจ้าหน้าที่
พนักงานอัยการ ของศาล มีความผิด
เพิม่ เติม
ตำ�รวจ

ส่งกลับ
1 นิวซีแลนด์

2 ไทย

1 ออสเตรเลีย

3 อเมริกา

5 อเมริกา

1 ญี่ปุ่น

3 อังกฤษ

1 ไทย

1 อังกฤษ

1 สวิตฯ

1 ออสเตรเลีย

1 ฝรั่งเศส

1 อเมริกา

1 สวิตฯ
1 นอร์เวย์
รวม

ผู้กระทำ�ผิด 24 คน (8 สัญชาติ)

ตาราง 10 แสดงให้เห็นว่าทั้งปีมีการแจ้งเหตุการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กจำ�นวน
64 คดี เจ้าหน้าที่ตำ�รวจพบว่า เป็นการกระทำ�ผิดอาญา 25 คดี การใช้เด็กผลิตสื่อลามก 18 คดี การประพฤติ
มิชอบต่อเด็ก 4 คดี และเป็นการค้ามนุษย์ 3 คดี มีผู้ต้องหา 24 ราย ถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดี โดยในจำ�นวน
ดังกล่าวจำ�แนกเป็น 8 สัญชาติ คือ อเมริกา 9 ราย อังกฤษ 5 ราย ออสเตรเลีย 3 ราย สวิตเซอร์แลนด์ 2 ราย
ฝรั่งเศส 1 ราย นอร์เวย์ 1 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย และไทย 3 ราย ดังปรากฏตามแผนผังข้างล่าง เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
ทำ�การส่งตัวผู้กระทำ�ผิดกลับประเทศ 4 ราย มีผู้กระทำ�ผิดอีก 10 ราย ที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ พนักงานอัยการกำ�ลังพิจารณาสำ�นวนการสอบสวน 1 คดี มีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 2 คดี
และมีผู้กระทำ�ผิดที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดแล้ว 5 ราย มีคดีที่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยาน
หลักฐานเพิ่มเติม 3 คดี
แผนภาพที่ 20 : จำ�นวนผู้กระทำ�ผิดจำ�แนกตามสัญชาติ
จำแนกผูกระทำผิดโดยสัญชาติ
9
5
3

3

นอ
ย

รเว

1

ศส

1


นด

แล

ักร

าจ

าณ

ชอ

อร

ารา

ิตเซ

ไทย

สว

สห

ีย

รีเล
สเต

ออ

รัฐฯ

สห

1

ุน
ญี่ป

2

ั่งเ
ฝร

10
8
6
4
2
0
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แผนผังข้างล่างนีส้ รุปสัดส่วนและความแตกต่างเป็นร้อยละของประเภทของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ซึ่งพบและทำ�การสอบสวนโดย TICAC คดีส่วนใหญ่เป็นการใช้เด็กเพื่อผลิตสื่อลามก ร้อยละ 72 (หรือ 18 คดี)
จากทั้งหมด 25 คดี ในขณะที่สัดส่วนของคดีประพฤติมิชอบต่อเด็ก คิดเป็นร้อยละ 16 (4 คดี) และในบรรดาคดี
ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศต่อเด็กนั้น เป็นคดีค้ามนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 12 ของคดีทั้งหมด
แผนภาพที่ 21 : จำ�นวนคดีที่สอบสวนโดย TICAC จำ�แนกตามประเภทของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
คดี TICAC จําแนกโดยประเภทการแสวงประโยชน

การแสวงหาประโยชนทางเพศ
ในเด็ก 4 คดี
คิดเปนรอยละ16
คดีคามนุษย 3 คดี
คิดเปนรอยละ 12

การใชเด็กผลิตสื่อลามก
18 คดี
คิดเปนรอยละ 72

2.2.6 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายจากหลายหน่วยงานไปแล้วจำ�นวนทั้งสิ้น 3,651 ราย ในปี 2559
มีเจ้าหน้าที่จำ�นวน 489 ราย ผ่านการฝึกอบรมจนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถบังคับใช้กฎหมายที่มีการ
แก้ไขใหม่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังมีการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่อีกจำ�นวน 240 ราย
เพื่อทำ�การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำ�งานและทบทวนการนำ�มาตรการไปใช้ในทางปฏิบัติ ภายใต้มาตรา 27
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมีอำ�นาจ
ในการสัมภาษณ์ระหว่างกระบวนการคัดแยกผูเ้ สียหาย ตรวจสอบในกรณีทมี่ กี ารเดินทางทีต่ อ้ งสงสัย ตรวจสอบและ
ปิ ด สถานที่ ที่ มี ห ลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ และอื่ น ๆ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายจำ � นวน 771 ราย
ทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งเจ้าของธุรกิจและโรงงาน ได้รับการอบรมเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ. 2558) ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยในกฎหมายที่มีการแก้ไขยังได้มีการเพิ่มแรงจูงใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ และ
ให้อำ�นาจเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการใช้อำ�นาจสั่งปิดกิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ด้วย
มาตรการสำ � คั ญ เพิ่ ม เติ ม ข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การคั ด สรรบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญ
เพื่ อ ให้ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ขั้ น ตอนของระดั บ นโยบายและการฟ้ อ งร้ อ งดำ � เนิ น คดี ใ นทุ ก ขั้ น ตอนของวงจร
การค้ามนุษย์ เพื่อเป็นหลักประกันการบรรลุเป้าหมาย และได้ผลงานที่ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ
จากกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่มีคุณภาพ และการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ดีขึ้น
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2.3 พยานและผู้แจ้งเบาะแส
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้การคุ้มครองแก่พยานในคดีค้ามนุษย์
ทุกคน รวมทั้งผู้ที่แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่
ในปี 2559 มี ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ เ ป็ น พยานจำ � นวน 142 ราย อยู่ ภ ายใต้ ก ารคุ้ ม ครอง
ช่วยเหลือของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาตรการด้านความปลอดภัยที่เข้มงวด
ประกอบด้วย การจัดเจ้าหน้าที่ตำ�รวจดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดกล้องวงจรปิดในทุกสถานคุ้มครองฯ
ระหว่างการพิจารณาและการสอบสวน เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจและนักสังคมสงเคราะห์จะร่วมเดินทางกับพยานเพือ่ ไปยังศาล
หรือสถานีต�ำ รวจ นอกจากนัน้ ระหว่างการสืบพยานในศาล หากพยานทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่เกิดความหวาดกลัวทีจ่ ะเผชิญหน้า
กับจำ�เลยในศาลและประสงค์ทจี่ ะเบิกความในห้องทีแ่ ยกเป็นสัดส่วนต่างหาก ก็อาจร้องขอต่อศาลได้ ส่วนผูเ้ สียหาย
ที่เป็นเด็ก โดยปกติจะจัดให้เบิกความในห้องที่แยกเป็นสัดส่วนอยู่แล้ว โดยมีนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา
หรือบุคคลที่เด็กร้องขอร่วมอยู่ด้วย
สำ�หรับพยานที่ไม่ได้เป็นผู้เสียหาย รวมทั้งผู้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจำ�นวน 254 ราย ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
พยานและสมาชิกครอบครัวจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยทั้งต่อชีวิต อนามัย เสรีภาพ ชื่อเสียงและทรัพย์สิน
โดยพยานและครอบครัวจะถูกจัดให้เข้าพักอาศัยอยู่ในสถานที่ปลอดภัย มีการคุ้มครองความปลอดภัยตลอด
24 ชั่วโมง ได้รับเงินเป็นค่าอาหาร วันละ 200 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกวันละ 200 บาท
แผนภาพที่ 22 : การคุ้มครองพยาน
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2.4 การใช้อำ�นาจทางปกครอง
กระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำ�คัญในการทำ�งานแบบองค์รวมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ อำ�นาจทาง
ปกครองพิเศษ ที่กำ�หนดโดยคำ�สั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 22/2558 ให้อำ�นาจกระทรวง
มหาดไทยในการเข้าทำ�การตรวจค้น ตรวจสอบสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย และให้มีอำ�นาจสั่งปิดสถานบันเทิง
ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ อำ�นาจทางปกครองของกระทรวงมหาดไทยนี้ ทำ�ให้ประเทศไทย
สามารถเข้าถึงกลุ่มอาชญากรได้มากยิ่งขึ้น

2.4.1 การปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทยในปี 2559
กระทรวงมหาดไทยได้ใช้อำ�นาจพิเศษทางปกครองช่วยลดอุปทานของการค้าประเวณีเด็ก ซึ่งนำ�ไปสู่
การสั่งปิดสถานบันเทิงจำ�นวน 238 แห่ง เป็นเวลา 5 ปี นอกจากนั้น ยังให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแส
แก่ เจ้ า หน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ที่ อี ก ด้ ว ย ในปี 2559 จากการสื บ สวนสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยพบว่ า มี ค ดี ที่
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เข้ า ไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งจำ � นวน 2 คดี ต่ อ มาได้ ส่ ง ผลให้ มี เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจจำ � นวน 10 นาย
ถู ก สอบสวน (สรุ ป จำ � นวนตั ว เลขเจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งปรากฏในหั ว ข้ อ 2.6) คดี ที่ เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ไป
มีส่วนเกี่ยวข้อง 2 คดี คือ (1) คดีสถานบันเทิงและอาบอบนวดนาตารีในกรุงเทพฯ (2) คดีโจโจ้-ซัง ที่จังหวัด
อุบลราชธานี โดยคดีนาตารี มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจำ�นวน 7 ราย ส่วนคดีโจโจ้-ซัง พบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
จำ�นวน 3 ราย นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา กระทรวงมหาดไทยได้ทำ�การสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ไปแล้ว
3 คดี โดย 2 คดี เป็นคดีที่เกิดขึ้นในปี 2558 ส่วนอีก 1 คดีเกิดขึ้นปี 2559 ศาลได้พิพากษาลงโทษผู้กระทำ�ผิด
ทั้งสามคดีแล้วคือ ให้จำ�คุก 30 ปี 15 ปี และ 20 ปี ตามลำ�ดับ

2.4.2 มาตรการอื่น ๆ ที่ได้ดำ�เนินการในปี 2559
กระทรวงมหาดไทยได้มีการจัดสรรงบประมาณจำ�นวน 7,550,000 บาท ให้จังหวัดต่าง ๆ
จำ�นวน 40 จังหวัด เพื่อให้ทำ�การตรวจสอบสถานที่เสี่ยงในจังหวัด โดยให้เป็นการตรวจในระดับจังหวัด 2 ครั้ง
ต่อเดือน และระดับอำ�เภอ เดือนละครั้ง

2.4.3 นัยสำ�คัญของการบูรณาการระดับประเทศของทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมาย
พนักงานฝ่ายปกครองมีบทบาทสำ�คัญยิ่งในการช่วยสนับสนุนศักยภาพของการบังคับใช้กฎหมาย
ในการสืบสวนสอบสวนและฟ้องร้องผู้กระทำ�ผิด ผลงานสำ�คัญและความรับผิดชอบหลักในปี 2559 ได้แก่
(1) เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์ ไม่ได้มีเพียงเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ พนักงานอัยการ
และศาลเท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทั้งจากกระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กระทรวงยุติธรรม สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ซึง่ ล้วนมีหน้าทีใ่ นเชิงรุกในการปราบปรามการค้ามนุษย์
ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทัง้ กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
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(2) ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำ�คัญในการสืบสวนสอบสวนและดำ�เนินคดี
กับผู้กระทำ�ผิดค้ามนุษย์ โดยการใช้อำ�นาจที่มีอยู่ในการสั่งปิดสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
เป็นการส่งผลในเชิงป้องปรามนักค้ามนุษย์
(3) รูปแบบการใช้อำ�นาจร่วมกันในการตรวจตราแบบบู ร ณาการเช่นนี้ ทำ�ให้การบังคับใช้
กฎหมายของประเทศไทยเพื่อต่อต้านกับการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
(4) ส่ ว นประกอบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการคุ้ ม ครองพยาน ได้ ถู ก นำ � มาใช้ ดำ � เนิ น การใน
กระบวนการฟ้องร้องดำ�เนินคดีอย่างเต็มที่
(5) องค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทสำ�คัญในการดำ�เนินมาตรการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการสอบสวน มีการทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อประกันความปลอดภัย
ของพยานทุกคน

2.5 การทำ�งานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในปี 2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษทำ�การสอบสวนคดีค้ามนุษย์ 2 คดี โดยเป็นคดีที่เกิดขึ้นที่ประเทศ
บาห์เรน ศาลได้ออกหมายจับผู้ต้องหา 8 ราย และจับกุมตัวได้แล้ว 1 ราย คดีทำ�การสอบสวนเสร็จและอยู่ระหว่าง
พิจารณาของศาล 1 คดี ส่วนอีก 1 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่ของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เดินทางไปยังบาห์เรน เพื่อพบกับหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะกรรมการ
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติบาห์เรน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือถึงมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามคดีค้ามนุษย์ นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้มีโอกาสพบกับชุมชน
ชาวไทยในบาห์เรน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้น รวมทั้งแจ้งให้คนไทยในบาห์เรน
ทราบถึงช่องทางในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว

2.6 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
2.6.1 สถานะทางคดีล่าสุด
ในปีนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้ถูกสอบสวนมากขึ้น นับจาก
ปี 2556 ถึงปี 2559 มีเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมด 45 ราย ถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดีโดยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์
ระหว่างปี 2556–2558 เจ้าหน้าที่ 35 ราย จากทั้งหมด 45 ราย ถูกสอบสวน ฟ้องและถูก
ศาลพิพากษาว่ามีความผิดโดยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รายละเอียดผลคำ�พิพากษามีดังนี้
4,000 บาท

• ปี 2556 เจ้าหน้าที่ 1 ราย ถูกฟ้องและศาลพิพากษาให้ลงโทษจำ�คุก 4 เดือน และปรับ
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• ปี 2557 เจ้ า หน้ า ที่ 7 ราย ถู ก ฟ้ อ งคดี อ าญา มี 4 ราย ถู ก ศาลพิ พ ากษาว่ า มี ค วามผิ ด
โดยพิพากษาลงโทษดังนี้ รายที่ (1) จำ�คุก 36 ปี (2) จำ�คุก 22 ปี 6 เดือน และปรับ 126,900 บาท (3) จำ�คุก 16 ปี
และปรับ 360,000 บาท และ (4) มีคำ�สั่งให้จำ�หน่ายคดี ส่วนที่เหลืออีก 3 คดี ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
• ปี 2558 เจ้าหน้าที่ 27 ราย ถู ก ฟ้ อ งคดี อ าญา โดยมี เจ้ า หน้ า ที่ 1 ราย ถู ก ศาลพิ พากษา
ให้ลงโทษจำ�คุก 2 ปี 6 เดือน และปรับ 75,000 บาท อีก 4 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ
ส่วน 22 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน
• ปี 2559 มีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจจำ�นวน 10 ราย ถูกสอบสวนเนื่องจากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคดีค้ามนุษย์ 2 คดี คือ
คดีท่ี 1 เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าทำ�การ
ตรวจค้นสถานบันเทิงและอาบอบนวดนาตารี และทำ�การจับกุมผู้ต้องหาได้ 13 คน โดย 4 คน เป็นเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ โดยกล่าวหาว่ากระทำ�ผิดฐานค้ามนุษย์และรับสินบน คดีดังกล่าวเกิดจากการทำ�งานอย่างบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงมหาดไทย องค์กร NVADER ศูนย์ดำ�รงธรรมของกระทรวงมหาดไทย สำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งช่วยกัน
ลดอุปทานของโสเภณีเด็ก ผู้เสียหายจำ�นวน 15 ราย ได้รับการช่วยเหลือ กระทรวงมหาดไทยได้ใช้มาตรการ
ทางปกครองในการสั่งปิดสถานบันเทิงดังกล่าว และได้มีการยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่า 470 ล้าน ไว้ดำ�เนินการต่อไป
คดีที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำ�รวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าตรวจค้น
ร้านคาราโอเกะโจโจ้-ซัง ในจังหวัดอุบลราชธานี และจับกุมเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ 1 ราย ในข้อหานำ�พาหญิงลาว
มาค้าประเวณีและจับกุมเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจอีก 5 ราย ในข้อหารับสินบน เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจทีถ่ กู จับกุมทัง้ 10 ราย ขณะนี้
อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนจากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและสถานะ
ทางคดีล่าสุดปรากฏในตาราง 11 และ 12
ตาราง 11 : อาชีพของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ปี

2556

2557

2558

2559

ข้าราชการพลเรือน

-

1

1

-

ทหาร

-

1

6

-

ตำ�รวจ

1

3

8

10

นักการเมืองท้องถิ่น

-

2

12

-

รวม

1

7

27

10

อาชีพ
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ตาราง 12 : สถานะทางคดีล่าสุดของเจ้าหน้าที่ที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด
ปี
สถานะทางคดี

2556

2557

2558

2559

พนักงานสอบสวน

10 (สอบสวน โดย ป.ป.ท.)

พนักงานอัยการ

4

สอบสวน
ศาล

พิพากษาว่าผิด

3

22

1

4

1

1

7

27

จำ�หน่ายคดี
รวม

45

10

ตาราง 13 แสดงให้เห็นสถานะทางคดีของเจ้าหน้าทีจ่ �ำ นวน 45 ราย ทีถ่ กู สอบสวนทางวินยั
• ปี 2556 เจ้าหน้าที่ 1 ราย ถูกสอบสวนทางวินัยและให้ออกจากราชการ
• ปี 2557 เจ้าหน้าที่ 7 ราย ถูกสอบสวนทางวินัย โดยถูกไล่ออก 1 ราย ให้ออกจากราชการ
4 ราย พักราชการ 1 ราย และลาออกจากราชการ 1 ราย
• ปี 2558 เจ้าหน้าที่ 27 ราย ถูกสอบสวนทางวินัย โดยถูกไล่ออกจากราชการ 4 ราย
ให้ออกจากราชการ 5 ราย พักราชการ 5 ราย ลาออกจากราชการ 3 ราย และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการสอบสวนโทษทางวินัย 6 ราย
• ปี 2559 เจ้าหน้าที่ 10 ราย ถูกสอบสวนทางวินัย โดยถูกไล่ออกจากราชการ 1 ราย
ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการสอบสวน
ตาราง 13 : สถานะทางคดีล่าสุดของเจ้าหน้าที่ที่ถูกสอบสวนทางวินัย
ปี
ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย

2556 2557 2558 2559

อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนโทษทางวินัย

6

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

3

ลาออกจากราชการ

1

3

พักราชการ

1

5

4

5

1

5

1

7

27

10

ให้ออกจากราชการ

1

ไล่ออกจากราชการ
รวม

1

45
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นอกจากนั้น สำ�นักงานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น (ปปง.) ได้ทำ�การสืบหา
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่จำ�นวน 22 ราย จากทั้งหมด 45 ราย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ในปี 2559
ศาลแพ่งได้มีคำ�สั่งให้ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ 2 ราย (เจ้าหน้าที่ทหาร 1 ราย และนักการเมืองท้องถิ่น 1 ราย)
มูลค่ารวม 11.1 ล้านบาท ตกเป็นของแผ่นดิน ส่วนคดีของเจ้าหน้าที่รัฐอีก 3 ราย (เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ 1 ราย และ
นักการเมืองท้องถิ่น 2 ราย) ซึ่งทรัพย์สินมีมูลค่ารวม 33.9 ล้านบาท คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง
โดยเจ้าหน้าที่ทั้ง 5 ราย ถูกดำ�เนินคดีอาญาและคดียังอยู่ระหว่างพิจารณา

2.7 การติดตามผลการดำ�เนินคดีสำ�คัญ
คดีที่ 1 คดีเล้าหมู (คดีอาญา ที่ 200/2558)
พนักงานอัยการ สำ�นักงานอัยการจังหวัดนครปฐม ได้รับสำ�นวนจากพนักงานสอบสวนสถานี
ตำ�รวจภูธรสามควายเผือก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 โดยพนักงานอัยการได้มีความเห็นและคำ�สั่งฟ้องผู้ต้องหา
9 คน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ในความผิดฐานร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป กระทำ�ความผิดฐานค้ามนุษย์
โดยการบังคับใช้แรงงานบุคคลอายุตํ่ากว่า 15 ปี
ผู้ต้องหาซึ่งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ถูกกล่าวหาว่าให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าว ปิดบังซ่อนเร้นหรือ
ช่วยเหลือคนต่างด้าวเพื่อให้พ้นการจับกุม บังคับเด็กให้ทำ�งานโดยไม่ได้รับอนุญาต กักขังหน่วงเหนี่ยวเด็กอายุ
ตํ่ากว่า 15 ปี และบังคับให้กระทำ�การอย่างหนึ่งอย่างใด ทำ�ร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกาย
และจิตใจ บังคับเด็กอายุตาํ่ กว่า 15 ปี ให้ท�ำ งาน บังคับลูกจ้างให้ท�ำ งานล่วงเวลาโดยไม่ได้รบั ความยินยอมและโดยไม่มี
วันหยุดประจำ�สัปดาห์ บังคับเด็กให้ทำ�งานล่วงเวลา จ่ายค่าจ้างตํ่ากว่าค่าจ้างขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกำ�หนด บังคับ
เด็กให้ทำ�งานโดยไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่แรงงาน เจตนาไม่ติดเครื่องหมายแจ้งเตือนพื้นที่อันตราย และอธิบายถึงสิทธิ
และหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง เจตนาไม่จัดให้มีแผนในการป้องกันและควบคุมไฟ เจตนาไม่จัดให้มีข้อบังคับ
ในการทำ�งาน
ศาลจังหวัดนครปฐมพิพากษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยจำ�เลย 5 ใน 9 คน ถูกศาล
พิพากษาว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์ และอีก 1 คน ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐานทำ�ร้ายร่างกายและให้
ปรับ 4,000 บาท ในส่วนของจำ�เลย 5 คน ที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์นั้นจำ�นวน 2 คน ถูกศาล
พิพากษาให้ลงโทษจำ�คุก 50 ปี และปรับ 120,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 2 คน ลงโทษจำ�คุก 50 ปี และ 1 คน
ลงโทษจำ�คุก 50 ปี 6 เดือน

คดีที่ 2 คดีเรือซิลเวอร์ซี (คดีพิเศษ ที่ 84/2557)
ในปี 2557 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำ�การสอบสวนและฟ้องร้องคดีค้ามนุษย์ โดยแสวงหา
ประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง ชื่อ “ซิลเวอร์ซี”
ผู้ เ สี ย หาย 3 ราย ให้ ก ารต่ อ ศาลว่ า นายหน้ า ชาวไทย (ผู้ ต้ อ งสงสั ย คนแรก) หลอกพวกตน
ให้ไปทำ�งานบนเรือประมงชื่อ “ซิลเวอร์ซีไลน์ 2” ในจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนที่จะส่งพวกตนต่อไปยังเรือชื่อ
“มหาชัยนาวี 24” เพื่อไปทำ�การประมงในน่านนํ้าอินโดนีเซีย ในคดีนี้มีผู้ต้องสงสัย ทั้งหมด 4 คน
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วันที่ 26 มกราคม 2559 ศาลอาญาได้มีคำ�พิพากษาสำ�หรับจำ�เลยที่ 1 (นายหน้า) โดยลงโทษ
จำ�คุก 12 ปี ในข้อหาหลอกลวงบุคคลอื่น ซึ่งอาจได้รับการจ้างงานในต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายและ
กักขังหน่วงเหนี่ยว โดยยกฟ้องไต้ก๋ง (จำ�เลยที่ 2) และช่างเครื่อง (จำ�เลยที่ 3) พนักงานอัยการยื่นอุทธรณ์
คำ�พิพากษาศาลชั้นต้น เจ้าของเรือ (ผู้ต้องหาที่ 4) ร้องขอความเป็นธรรมต่อพนักงานอัยการ ทีมสอบสวน
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทำ�การรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักงานอัยการแจ้ง
ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ

คดีที่ 3 คดี พ.ต.ท. สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ
พ.ต.ท. สุพฒ
ั น์ เลาหะวัฒนะ อดีตหมอตำ�รวจและบุตรชาย 2 คน ถูกกล่าวหาโดยลูกจ้างชาวเมียนมา
2 คน ชื่อ กะลา และ โย่ง ว่าได้ร่วมกันฆ่าคนงานชาวเมียนมาชื่อ “อิตา” และนำ�ศพไปฝังไว้ในสวนผลไม้ที่อำ�เภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กะโหลกศีรษะจำ�นวน 3 กะโหลก ถูกขุดขึ้นมาจากสวนผลไม้ของ พ.ต.ท. สุพัฒน์ฯ และส่ง
ไปทำ�การตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวช โดยผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่า 2 ใน 3 เป็นกะโหลกศีรษะผู้ชาย
คดีได้ถูกยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยอาศัยคำ�เบิกความของ
อดีตลูกจ้างทั้งสองและการพบกะโหลกศีรษะ ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาลงโทษจำ�คุก พ.ต.ท. สุพัฒน์ฯ จำ�เลยใน
ความผิดฐานค้ามนุษย์ เป็นเวลา 8 ปี 33 เดือน และประหารชีวิตในความผิดฐานฆ่าคนตาย ส่วนลูกชายทั้งสอง
พิพากษาลงโทษจำ�คุก 20 ปี 6 เดือน และ 10 ปี 10 เดือน ตามลำ�ดับ ระหว่างพิจารณาของศาล พ.ต.ท. สุพัฒน์ฯ
ได้เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศ
โดยการทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจของเมียนมา พ.ต.ท. สุพัฒน์ฯ ได้ถูกจับกุมตัว
โดยเจ้าหน้าที่ตำ�รวจของเมียนมา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
ศาลเมืองมะละแหม่ง ได้พิพากษาให้ลงโทษจำ�คุก พ.ต.ท. สุพัฒน์ฯ เป็นเวลา 2 ปี ขณะนี้
รัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่ตำ�รวจเมียนมาอยู่ระหว่างดำ�เนินการเพื่อให้มีการโอนตัว พ.ต.ท. สุพัฒน์ฯ กลับมา
รับโทษในประเทศไทยต่อไป

คดีที่ 4 การบังคับใช้แรงงานในล้งกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้ทำ�การจับกุมตัวผู้ต้องหา 3 ราย จากทั้งหมด 5 ราย โดยผู้ต้องหาที่จับได้
เป็นเจ้าของ “ล้งกุ้งกิ๊ก” และลูกน้องอีก 2 คน ล้งกุ้งแห่งนี้ได้ถูกสั่งปิดหลังเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกฟ้องในความผิดฐาน (1) สมคบกันกระทำ�ความผิดฐานค้ามนุษย์ (2) นำ�พา
คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต (3) กระทำ�การอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
รวมถึงการใช้แรงงานเด็กโดยมิชอบ หลังการสืบพยานล่วงหน้า ผู้เสียหายชาวเมียนมาจำ�นวน 20 คน ได้รับเงิน
เยียวยาเบื้องต้นเป็นเงินประมาณ 556,800 บาท4 จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยในกลุ่มผู้เสียหายเหล่านี้ มีผู้เสียหาย 2 ราย คือ
นายทิม โง วิน และภรรยา ได้รับเงินไปแล้วจำ�นวน 87,600 บาท อย่างไรก็ตาม นายทิม โง วิน และภรรยา
ปฏิเสธที่จะดำ�เนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในประเทศไทย
4

การคำ�นวณ (ซึ่งคิดตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง) คิดรวมค่าครองชีพและการชดเชย
ค่าจ้างขั้นตํ่า
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ผู้ เ สี ย หายทั้ ง 20 ราย รวมทั้ ง นายทิ ม โง วิ น และภรรยา ร้ อ งขอให้ ส่ ง ตั ว พวกเขากลั บ
ประเทศ ดังนั้น ในวันที่ 5 กันยายน 2559 ผู้เสียหายทั้งหมดจึงได้ถูกส่งตัวกลับเมียนมาตามที่ร้องขอ รัฐบาลไทย
และรัฐบาลเมียนมา มีการทำ�งานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในกระบวนการส่งกลับครั้งนี้
ก่อนการส่งกลับ ผู้เสียหายจำ�นวน 18 ราย ที่พักอยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และ
ไม่เคยร้องเรียนเกี่ยวกับเงินชดเชยที่ได้รับ รวมทั้งการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่จัดให้ ผู้เสียหายทุกรายได้รับอนุญาต
ให้ออกไปทำ�งานนอกสถานคุ้มครองฯ โดยคนที่ออกไปทำ�งานนอกสถานคุ้มครองฯ ได้รับค่าจ้าง 300 บาท ต่อวัน
ซึ่งเป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ผู้เสียหายชาวเมียนมาอีก 3 ราย พักอยู่ในสถานคุ้มครองฯ อื่น และมีกำ�หนด
จะเบิกความเป็นพยานต่อศาลไว้ล่วงหน้าในปี 2560

คดีที่ 5 คดีโรฮีนจา
• คดีหัวไทร
วันที่ 11 มกราคม 2558 ผู้ต้องสงสัย 8 ใน 11 คน ได้ถูกจับกุม ศาลพิพากษาเมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2559 โดยจำ�เลย 1 คน ถูกพิพากษาว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้
ลงโทษจำ�คุก 35 ปี จำ�เลยอีก 2 คน ถูกพิพากษาลงโทษจำ�คุก 2 ปี ในความผิดฐานลักลอบนำ�คนต่างด้าวเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย ส่วนจำ�เลยอื่นที่เหลืออีก 5 คน ถูกนำ�ไปรวมพิจารณาในคดีปาดังเบซาร์ที่แผนกคดีค้ามนุษย์
ในศาลอาญา กรุงเทพฯ
• คดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
สถานีตำ�รวจภูธรหัวไทรได้พบสาขาแยกย่อยของเครือข่ายคดีค้ามนุษย์หัวไทร ผู้ต้องหา
จำ�นวน 68 คน ถูกออกหมายจับและจับกุมตัวได้แล้วจำ�นวน 47 คน โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างการพิจารณาในแผนก
คดีค้ามนุษย์ของศาลอาญา นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา ทั้งนี้ จำ�เลย 32 ราย ถูกฟ้องและได้มีการ
นัดสืบพยานแล้ว ส่วนอีก 15 ราย มีกำ�หนดจะทำ�การสืบพยานล่วงหน้าในปี 2560
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลแพ่งได้มีคำ�สั่งให้ทรัพย์สินมูลค่ารวมมากกว่า 83 ล้านบาท
ตกเป็นของแผ่นดิน คณะกรรมการธุรกรรมของสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีคำ�สั่งให้ยึด
อายัดทรัพย์สินอื่น ๆ ไว้อีก และขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง คาดว่าศาลน่าจะมีคำ�สั่งในปี 2560
• คดีปาดังเบซาร์
คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของแผนกคดีค้ามนุษย์ของศาลอาญา ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม
2558 ความคืบหน้าของคดีมีดังนี้
ผู้ เ สี ย หายชาวโรฮี น จาได้ เ บิ ก ความต่ อ ศาลแล้ ว จำ � นวน 30 คน จากทั้ ง หมด 80 คน
โดยที่เหลือไม่จำ�เป็นต้องเบิกความอีก
พยานเบิกความไปแล้ว 99 ปาก จากทั้งหมด 401 ปาก ที่เหลือไม่จำ�เป็นต้องเบิกความ
ศาลกำ�หนดสืบพยานจำ�เลยทัง้ 103 ราย ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึง มิถนุ ายน 2560
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คดีที่ 6 คดีค้ามนุษย์บนเกาะในอินโดนีเซีย
ระหว่างปี 2557 ถึง 2558 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ได้พบและทำ�การสอบสวนคดีค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นที่เกาะเบนจินาและอัมบนจำ�นวน 19 คดี พนักงานสอบสวนสรุป
สำ�นวนเสนอความเห็นให้พนักงานอัยการโดยเห็นควรสั่งฟ้อง 18 คดี และสั่งไม่ฟ้อง 1 คดี
จากทั้งหมด 19 คดี ดังกล่าว พนักงานอัยการได้ย่ืนฟ้องแล้ว 17 คดี และสั่งไม่ฟ้อง 1 คดี
โดยอีก 1 คดี ยังอยูร่ ะหว่างพิจารณา ศาลได้พพิ ากษาลงโทษจำ�เลยแล้ว 3 คดี และมี 5 คดี ยังอยูร่ ะหว่างพิจารณา
ของศาล โดยมีคดีท่ีศาลพิพากษายกฟ้องจำ�นวน 3 คดี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณายื่นอุทธรณ์ นับแต่ปี 2558
ศาลได้ออกหมายจับผูต้ อ้ งหา 35 ฉบับ และมีการจับกุมผูต้ อ้ งหาได้แล้ว 11 คน จากทัง้ หมด 46 คน
นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้พบการกระทำ�ผิดและทำ�การสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นบน
เรือประมงที่เกาะอัมบนอีก 4 คดี ซึ่ง 1 ใน 4 คือ “คดีซิลเวอร์ซี” โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการกล่าวหา
ผู้ต้องสงสัยจำ�นวน 20 ราย ศาลได้พิพากษาลงโทษจำ�คุกนายหน้าในคดีเรือซิลเวอร์ซีเป็นเวลา 12 ปี ในขณะที่
คดีอื่นยังอยู่ระหว่างการพิจารณา (รายละเอียดเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2.7)
นับตั้งแต่ปลายปี 2557 มีลูกเรือประมง 1,917 ราย เดินทางกลับจากเกาะ (ตวล, อัมบน,
ปนตีอานัก) ในอินโดนีเซียสู่ประเทศไทย ลูกเรือที่เดินทางกลับมานั้นพบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำ�นวน
53 ราย ซึ่งได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 จนถึงขณะนี้ แรงงานบนเกาะในอินโดนีเซียมี 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ (1) แรงงานที่ไปทำ�งานบนเรือประมง
โดยผิดกฎมายและถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซีย และ (2) แรงงานที่ประสงค์จะอยู่ต่อกับครอบครัว
ในอินโดนีเซีย

2.8 คดีเด่นที่สำ�คัญ
คดีที่ 1 คดีนาตารี – การปราบปรามเครือข่ายค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก (คดีหมายเลขดำ�ที่ คม. 67/2559)
ความสำ�เร็จของการใช้มาตรการเชิงรุก โดยใช้การข่าวนำ�ในการปราบปรามเครือข่ายค้ามนุษย์
เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ในปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นการอาศัยข้อมูลจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ�งาน
อยู่ในพื้นที่ โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะทำ�งานชุดพิเศษของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
และศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ โดยก่อนที่จะมีการสืบสวนเกี่ยวกับเครือข่ายค้ามนุษย์
นาตารีนี้ มีข้อมูลที่ได้มาจากร้านคาราโอเกะเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่ามีเด็กชาวไทยใหญ่
สัญชาติเมียนมา ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยการถูกเปิดบริสุทธิ์ที่สถานอาบอบนวดนาตารีในกรุงเทพฯ
ทีมสืบสวนจึงเริ่มไล่ล่าตัวการใหญ่เพื่อทำ�การช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นเด็กรายอื่น ๆ โดยใช้มาตรการบังคับใช้
กฎหมาย ใช้การข่าวนำ� และมีการวางแผนปฏิบัติการลับร่วมกันระหว่างคณะทำ�งานของกรมการปกครอง ตำ�รวจ
และองค์กรพัฒนาเอกชน
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วันที่ 7 มิถุนายน 2559 สายลับและผู้แจ้งเบาะแสทำ�การสอดแนมและอำ�พรางตัวเพื่อตรวจ
สถานบันเทิงนาตารีโดยละเอียด ผู้ต้องสงสัย 5 คน ผู้จัดการและลูกจ้างอีก 4 คน ถูกจับกุม และพนักงานหญิง
ทั้ง 121 คน ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าวได้รับการช่วยเหลือและนำ�ตัวเข้าสู่กระบวนคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์หรือไม่ ผลปรากฏว่า มีชาวเมียนมา 9 คน อายุตํ่ากว่า 18 ปี ถูกนำ�ตัวส่งไปรับการคุ้มครอง
ในฐานะเป็นผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ คนต่างด้าวจำ�นวน 12 คน ที่ไม่มีเอกสารแสดงตนอย่างเป็นทางการ
ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบอายุที่แท้จริง ซึ่งหลังตรวจสอบแล้วพบว่า 6 คน อายุตํ่ากว่า 18 ปี
และถูกส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองฯ ในเวลาต่อมา
ทีมสหวิชาชีพและล่ามได้เข้าร่วมในกระบวนคัดแยกผู้เสียหาย โดยหญิงที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี
จำ�นวน 15 คน อยู่ในฐานะที่น่าเชื่อว่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในกลุ่มคนต่างด้าวจำ�นวน 83 คน
พบว่าคนที่ถือหนังสือเดินทางโดยมีใบอนุญาตทำ�งานมี 21 คน คนที่ถือหนังสือเดินทางแต่ไม่มีใบอนุญาตทำ�งาน
40 คน และคนที่ไม่มีเอกสารใด ๆ 22 คน หญิงไทยที่เป็นผู้ใหญ่จำ�นวน 23 คน รับสารภาพว่าพวกตนสมัครใจ
ค้าประเวณี
อาศัยผลจากการคัดแยกผูเ้ สียหายข้างต้น พนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานเพียงพอทีจ่ ะดำ�เนินคดี
ต่อผู้ต้องสงสัยทั้ง 5 ราย จากการสอบสวนเพิ่มเติมพบธุรกรรมทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงกับสถานอาบอบนวด
อีกแห่ง คือ “อารีน่า” ซึ่งเป็นของเครือข่ายเดียวกัน และมีผู้อยู่ในข่ายต้องสงสัยอีก 5 คน และเป็นนิติบุคคล
3 บริ ษั ท ระหว่ า งการสอบสวนของเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจ ได้ นำ � ตั ว พยาน 98 ราย เข้ า เบิ ก ความล่ ว งหน้ า ต่ อ ศาล
โดยพยานประกอบด้วย ผู้เสียหายที่เป็นคนต่างด้าวอายุตํ่ากว่า 18 ปี 15 ราย และพยานที่เป็นคนต่างด้าวอายุ
เกินกว่า 18 ปี 83 ราย
คดีนี้ทำ�การพิจารณาตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ซึ่งศาลได้สืบพยานล่วงหน้า สำ�หรับ
พยานที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี 4 ปาก อายุเกินกว่า 18 ปี 2 ปาก ส่วนพยานที่เหลือศาลเห็นว่าไม่มีความจำ�เป็นต้อง
นำ�เข้าสืบ
นอกเหนือไปจากการฟ้องร้องดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ สำ�นักงานป้องกันแลปราบปรามการฟอกเงิน
ซึ่งได้เข้าร่วมตั้งแต่ชั้นสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ได้ยึดอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยไว้เป็นการ
ชั่วคราว รวมถึงสถานอาบอบนวดทั้ง 2 แห่ง และทรัพย์สินอื่น ๆ รวมมูลค่า 724,000,000 บาท พนักงาน
อั ย การได้ ยื่นคำ�ร้องต่อศาลแพ่งเพื่อให้มี คำ� สั่ ง ให้ ท รั พ ย์ สิ นดั ง กล่ า วตกเป็ นของแผ่ นดิ นแล้ ว คดี ยั ง อยู่ ระหว่ าง
การพิจารณาของศาล
จากความคืบหน้าของคดีนับแต่เริ่มต้นจนถึงขณะนี้ ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่ากระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาทั้งระบบได้มีการสนองตอบอย่างกระตือรือร้นต่อนโยบายขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นของรัฐบาล
โดยการเพิ่มการลงโทษให้หนักขึ้นเกินกว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการประกอบอาชญากรรมประเภทนี้
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คดี ที่ 2 คดี เ ครื อ ข่ า ยบิ๊ ก บอสส์ – การปราบปรามเครื อ ข่ า ยค้ า มนุ ษ ย์ เ พื่ อ แสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
มาตรการเชิงรุกโดยใช้การข่าวนำ� ที่เคยนำ�มาใช้จนประสบผลสำ�เร็จ โดยคณะทำ�งานของตำ�รวจ
ภูธรภาค 5 ในปี 2558 เพื่อจัดการกับคดี 44 คดี ที่เกี่ยวข้องกับโสเภณีเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ถูกนำ�มาใช้
เพื่อดำ�เนินการกับคดีเครือข่ายบิ๊กบอสส์ในปี 2559
เบื้องหลังความสำ�เร็จของปฏิบัติการของตำ�รวจภูธรภาค 5 ในปีนี้ อยู่ที่การนำ�วิธีการสอบสวน
ที่ ยึ ด ผู้ เ สี ย หายเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และการใช้ ผู้ ป ระสานงานเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หาย ซึ่ ง ได้ รั บ การฝึ ก อบรมจาก
ผู้เชี่ยวชาญของ FBI เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 มาใช้
การจับกุมที่ ร้าน So Nice คาราโอเกะในครั้งก่อน ซึ่งพบว่ามีการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
3 คน ที่มีอายุเพียง 13 ปี 14 ปี และ 16 ปี โดยเด็กทั้งสามทำ�งานในลักษณะเป็นเพื่อนนั่งดื่มกิน ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของความพยายามทำ�การสืบสวนสอบสวนร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลาเกือบ 6 เดือน ระหว่าง
เริม่ ต้นโปรแกรมการคุม้ ครองผูเ้ สียหาย ทีมสืบสวนซึง่ ได้รบั ความไว้วางใจในฐานะเป็นผูป้ ระสานงานช่วยเหลือผูเ้ สียหาย
ได้รบั ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์และนำ�ไปสูก่ ารขยายผลไปยังร้านคาราโอเกะอืน่ ๆ อีก 7 แห่ง ซึง่ มีเจ้าของและดำ�เนินงาน
โดยเครือข่ายบิ๊กบอสส์ในจังหวัดเชียงใหม่
วั น ที่ 19 พฤษภาคม 2559 ปฏิ บั ติ ก ารลั บ โดยที ม สื บ สวนของตำ �รวจภู ธ รภาค 5 โดยมี ก าร
ประสานงานร่ ว มกั บ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนในท้ อ งถิ่ น ได้ เริ่ ม ทำ � การสื บ สวน ร้ า น Rose Club คาราโอเกะ
ซึ่งมีเด็ก 4 คน ถูกแสวงหาประโยชน์จากการเป็นโสเภณี เด็กเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือและส่งตัวเข้ารับการ
คุ้มครองตามโปรแกรมคุ้มครองพยาน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เสียหายและปฏิบัติการลับ พยานหลักฐาน
ที่รวบรวมได้ในเวลาต่อมา รวมไปถึงความเชื่อมโยงของการใช้โทรศัพท์ซึ่งได้นำ�มาวิเคราะห์เพื่อหาตัวผู้ต้องสงสัย
และพฤติกรรมในการติดต่อเชิญชวนเพื่อค้าประเวณี ได้มีการดำ�เนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์กับผู้ต้องสงสัย
หลายราย ได้มีการออกหมายจับเพื่อทำ�การจับกุมสมาชิกเครือข่ายร้านคาราโอเกะ บิ๊กบอสส์ใน 3 เดือนต่อมา
ในเวลาเดียวกันได้มีการเข้าตรวจค้นร้านคาราโอเกะที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง และผู้ต้องสงสัยที่ถูกออก
หมายจับไว้แล้ว 6 คน ถูกจับตัวได้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 เจ้าของร้านบิ๊กบอสส์ได้หลบหนีไปในระหว่าง
การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ของสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ทำ�การ
ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน และกระแสไหลเวียนของเงินในบัญชีของเจ้าของร้านบิ๊กบอสส์ และผู้จัดการไว้
ก่อนแล้ว ในระหว่างเจ้าหน้าที่ตำ�รวจทำ�การสืบสวนสอบสวนคดีนี้
หลังการสอบสวนเสร็จสิ้น พนักงานสอบสวนเสนอสำ�นวนการสอบสวนพร้อมความเห็นควร
สั่ ง ฟ้ อ งไปยั ง พนั ก งานอั ย การ ซึ่ ง พนั ก งานอั ย การได้ สั่ ง ฟ้ อ งและฟ้ อ งผู้ ต้ อ งหาทั้ ง หมดต่ อ ศาล ต่ อ มาวั น ที่ 15
ธันวาคม 2559 เจ้าของร้านบิ๊กบอสส์ได้มอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
ธุรกรรมทางการเงิน รวมทัง้ ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือข่ายบิก๊ บอสส์ได้ถกู ตรวจสอบอย่างละเอียด
โดยเจ้าหน้าที่ของสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศและความผิดฐานฟอกเงิน ทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์จำ�นวน 9 แผ่น ประกอบด้วย
รถยนต์และทรัพย์สินอื่น ๆ มูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท ได้ถูกยึดอายัดโดยคำ�สั่งของคณะกรรมการธุรกรรม
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คดีที่ 3 คดีต้นนํ้าคาราโอเกะ – กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่รวดเร็วในการต่อสู้กับ
การค้ามนุษย์
การสนองตอบต่อนโยบายขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นของรัฐบาล กระบวนยุติธรรม
ทางอาญา ซึ่งรวมไปถึงคำ�แนะนำ�ของประธานศาลฎีกาในการเร่งการพิจารณาคดีและการตัดสินที่มีประสิทธิภาพ
ของศาล เห็นได้ในคดีต้นนํ้าคาราโอเกะ
โดยอาศัยข้อมูลจากรายงานของผู้แจ้งเบาะแสจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่แจ้งไปยังคณะทำ�งาน
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ว่ า มี เ ด็ ก ชาวลาวถู ก แสวงหาประโยชน์ จ ากการค้ า ประเวณี
ในร้านคาราโอเกะ ในจังหวัดนครพนม จึงมีการวางแผนเพื่อทำ�การสืบสวนสอบสวนและปฏิบัติการลับ ในวันที่ 25
มีนาคม 2559 โดยเป้าหมาย คือ ร้านต้นนํ้าคาราโอเกะ
ปฏิบัติการประสบความสำ�เร็จ เด็กชาวลาวจำ�นวน 8 คน ได้รับการช่วยเหลือและพบว่าเป็น
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ หลังการสัมภาษณ์เพือ่ คัดแยกผูเ้ สียหาย ทราบว่าชาวลาวทัง้ 8 คน นีถ้ กู บังคับให้ท�ำ งาน
ในไร่แตงโม ห่างออกไปประมาณ 50 กิโลเมตร ในช่วงกลางวัน และถูกพามาค้าประเวณีที่ร้านต้นนํ้า คาราโอเกะ
ในเวลากลางคืน มีเด็ก 2 คน อายุเพียงแค่ 14 และ 15 ปี โดยสภาพความเป็นจริงแล้ว ผู้เสียหายเหล่านี้ถูกบังคับ
ให้ทำ�งานทั้งวัน ทั้งการใช้แรงงานและให้บริการทางเพศ โดยมีเวลาพักผ่อนน้อยกว่าวันละ 4 ชั่วโมง
ผู้ต้องหา 1 คน ถูกจับกุมตัวในวันที่เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการ หลังเสร็จสิ้นการสืบสวนสอบสวน
ผู้ต้องหาอีก 2 คน โดยเป็นคนไทย 1 คน และคนลาว 1 คน ได้ถูกศาลออกหมายจับ ภายในระยะเวลา 75 วัน
ของการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนได้เสนอสำ�นวนการสอบสวนพร้อมความเห็นควรสัง่ ฟ้อง
ไปยังพนักงานอัยการ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 พนักงานอัยการพิจารณาและมีคำ�สั่งฟ้องและได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหา
ต่อศาล ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559
ศาลได้ นั ด พิ จ ารณาและทำ � การไต่ ส วนคดี นี้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ ก ฎหมายใหม่ คื อ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ภายใน 74 วัน คือ ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ศาลเห็นว่า
จำ�เลยได้มีการกระทำ�ผิดฐานค้ามนุษย์หลายกรรมต่างกัน และพิพากษาลงโทษจำ�คุก เป็นเวลา 42 ปี 4 เดือน
และปรับ 244,500 บาท จำ�เลยให้การรับสารภาพ ศาลลดโทษให้กึ่งหนึ่ง

คดีที่ 4 ปฏิบัติการภูเก็ต – การบังคับใช้แรงงานในภาคประมงข้ามชาติ
ความสำ�เร็จของการต่อต้านการค้ามนุษย์ข้ามชาติส่วนใหญ่อาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กับประเทศเพื่อนบ้าน ได้มีการพัฒนาความไว้วางใจกันขึ้นระหว่างไทยและเมียนมา รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ซึ่งนำ�มาสู่การวางแผนปฏิบัติการภูเก็ตอย่างประสบผลสำ�เร็จและสมควรได้รับการกล่าวถึง
ระหว่างการประชุมทวิภาคีระหว่างไทยกับเมียนมาที่พุกาม ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่
25–29 มกราคม 2559 ผู้แทนสำ�นักงานตำ�รวจเมียนมาได้ขอให้ผู้แทนจากสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ช่วยเหลือ
แรงงานชาวเมียนมา 4 คน ซึ่งมีรายงานว่าถูกบังคับให้ทำ�งานบนเรือประมง มีกำ�หนดเดินทางกลับเข้าฝั่งที่จังหวัด
ภูเก็ต ข้อมูลดังกล่าว ได้ส่งต่อให้กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองกำ�กับการ 5 ในประเทศไทย เพื่อให้
ทำ�การสืบสวนสอบสวนในทันที โดยความร่วมมือกับตำ�รวจภูธรจังหวัดภูเก็ต สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำ�รวจนํ้า
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กองทัพเรือ ได้เริ่มปฏิบัติการตรวจค้นและช่วยเหลือที่ท่าเรือทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต พบแรงงานชาวเมียนมา
1 คน ที่หลบหนีมาจากเรือขณะที่จอดเทียบท่าในจังหวัดภูเก็ต แรงงานคนนี้ได้แจ้งให้ทราบว่า ยังมีกลุ่มแรงงาน
ชาวเมียนมาถูกกักตัวและรอการช่วยเหลืออยู่ในเมือง
หลั ง จากทราบเรื่ อ งเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจทำ � การสื บ สวนจนพบแรงงานชาวเมี ย นมาอี ก 29 คน
ถูกกักขังในลักษณะมีกุญแจคล้องด้านนอกอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในอำ�เภอเมือง หญิงชาวเมียนมาคนหนึ่ง ชื่อ นางเอ็ม
ทำ�หน้าที่เฝ้าอยู่หน้าห้องที่มีการกักขังแรงงาน ถูกจับกุมตัวได้ในที่เกิดเหตุ
จากการสัมภาษณ์เพื่อทำ�การคัดแยกผู้เสียหาย น่าเชื่อว่าแรงงานทั้ง 30 คน น่าจะเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ พร้อมกันกับการปฏิบัติการตรวจค้นและช่วยเหลือ และการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย
ในเวลาต่อมา ที่ปรึกษาด้านแรงงานประจำ�สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำ�ประเทศไทย รวมทั้งผู้ช่วยทูต
ฝ่ายตำ�รวจประจำ�สถานทูตไทยในเมียนมาได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
ผลจากการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมนำ�ไปสู่การพบผู้ต้องสงสัย 12 คน รวมทั้งนายหน้าและ
คนทีท่ �ำ หน้าทีใ่ นการนำ�พา ทีเ่ กีย่ วข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานขบวนการนี้ ผูต้ อ้ งหา 2 คน ได้ถกู จับกุมตัว
และอีก 10 คน ได้ถูกออกหมายจับ
ภายในเวลาน้อยกว่า 3 เดือน พนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และ
พนักงานอัยการ ที่ร่วมทำ�การสอบสวนได้ทำ�การรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้น และส่งสำ�นวนพร้อมความเห็น
ควรสั่งฟ้องเครือข่ายนี้ในความผิดฐานค้ามนุษย์ จากการบังคับใช้แรงงานและความผิดอื่น จนกระทั่งวันที่ 14
เมษายน 2559 อัยการสูงสุดได้มีคำ�สั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคนต่อศาลอาญา แผนกคดีค้ามนุษย์ ในกรุงเทพฯ อย่างไร
ก็ตาม เชื่อว่า 1 ในผู้ต้องหาถูกฆ่าตายในจังหวัดพังงา
ต่อมาผู้ต้องหาชาวเมียนมา 2 คน ได้ถูกฟ้องเป็นจำ�เลย และทั้งสองได้รับสารภาพในความผิด
ฐานค้ามนุษย์ แต่ละคนถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษจำ�คุกเป็นเวลา 6 ปี และเนื่องจากจำ�เลยให้การรับสารภาพ
ศาลจึงลดโทษจำ�คุกเหลือคนละ 3 ปี ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ฉบับใหม่ ซึ่งมี
ผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 คดีนี้ได้ทำ�การพิจารณาและศาลสามารถมีคำ�พิพากษาภายในระยะเวลา
เพียงแค่ 6 เดือน

คดีท่ี 5 : คดีปตั ตานี – การค้ามนุษย์ในลักษณะการบังคับใช้แรงงานในภาคประมงข้ามชาติ
ก่อนทำ�การสอบสวนในเดื อ นกรกฎาคม 2559 แรงงานชาวเมี ย นมาคนหนึ่ ง ได้ รับ โทรศั พท์
จากบุตรชายซึ่งถูกหลอกและบังคับให้ทำ� งานในเรือประมง ในจังหวัดปัตตานี ได้เข้าขอความช่วยเหลือจาก
เจ้าหน้าที่สถานทูตเมียนมาในกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจภูธรจังหวัดปัตตานี และที่ปรึกษาด้านแรงงานประจำ�สถานทูตเมียนมาประจำ�ประเทศไทย จึงได้
เริ่มปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือในท่าเรือในจังหวัดปัตตานี
วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 เรือประมงชื่อ โชคศราวุธ 17 ถูกพบที่แพปลาทนมศักดิ์ อำ�เภอเมือง
จังหวัดปัตตานี โดยมีลูกเรือชาวเมียนมาจำ�นวน 30 คน อยู่บนเรือ หลังจากทำ�การสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย
น่าเชื่อว่าลูกเรือ 14 คน เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองฯ ที่ใกล้ที่สุด
ผู้ต้องสงสัย 14 คน ถูกจับกุมตัวมาทำ�การสอบสวน แรงงานชาวเมียนมา 16 คน ถูกสอบปากคำ�เป็นพยาน
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การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจยังเผยให้เห็นว่าผู้เสียหาย 6 ราย ถูกหลอกจากเมียนมา
เพื่อมาทำ�งานที่จังหวัดราชบุรี และได้ถูกลักลอบพาตัวเข้ามายังประเทศไทย แต่จบลงด้วยการถูกส่งตัวไปยังจังหวัด
ปัตตานี ในขณะที่เหยื่ออื่นอีก 8 ราย ถูกหลอกด้วยการเสนองานให้ทำ�ที่พัทยา แต่ก็ถูกส่งตัวไปยังจังหวัดปัตตานี
เช่นกัน
นายหน้าได้รับค่าจ้างในการดำ�เนินการ 25,000 บาท ต่อแรงงานชาวเมียนมา 1 คน เนื่องจาก
มีผู้เสียหาย 1 คน ปฏิเสธที่จะทำ�งานบนเรือประมง จึงได้ถูกเรียกให้จ่ายเงินคืนจำ�นวน 25,000 บาท ผู้เสียหายทั้ง
14 ราย ถูกขังอยู่บนเรือเพื่อป้องกันการหลบหนี
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้ทำ�การจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้อีก 1 ราย และ
ขอให้ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มอีก 4 ราย วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 มีการจับกุมตัวผู้ต้องหาเพิ่มอีก 2 ราย
ในระหว่างการสอบสวนผู้เสียหายทั้ง 14 ราย ได้ไปเบิกความล่วงหน้าต่อศาล พนักงานอัยการ 2 คน ได้รับ
มอบหมายให้เข้าร่วมทำ�การสอบสวนตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2559 ทีมสอบสวนร่วมระหว่างพนักงานสอบสวน
และพนักงานอัยการทำ�การสอบสวนเสร็จสิ้น และส่งสำ�นวนไปยังอัยการสูงสุด วันที่ 9 กันยายน 2559
พิจารณา

ได้มีการยื่นฟ้องจำ�เลย 7 คน ต่อศาลจังหวัดปัตตานี วันที่ 30 กันยายน 2559 คดีอยู่ระหว่าง

คดี ที่ 6 : ปฏิ บั ติ ก ารฝาง – จากอาชญากรรมทางอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ก ระทำ � ต่ อ เด็ ก ไปสู่
การค้ามนุษย์
คดีสื่อลามกเด็กออนไลน์ เป็นคดีแรกที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ คดีนี้ได้ให้บทเรียนที่มีค่าในการ
เรียนรู้และวิธีทำ�งานที่เป็นมาตรฐานเพื่อใช้พัฒนาการทำ�งานของคณะทำ�งาน TICAC ตลอดปีที่ผ่านมา
โดยอาศัยรายงานของ NCMEC Cyber Tipline ซึ่งที่ปรึกษาของ HSI ประจำ�กรุงเทพฯ
ได้รับมาและส่งต่อให้กับคณะทำ�งาน TICAC จากการสอบสวนเบื้องต้นเผยให้เห็นว่า มีการนำ�เข้าและอัพโหลด
สื่ อลามกเด็ก ขึ้นบนอินเทอร์เ น็ต จากที่แห่ ง หนึ่ ง แห่ ง ใดในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยการวิ เ คราะห์ พ ยานหลั กฐาน
ทางดิ จิ ทั ล ในการวิ เ คราะห์ สื่ อ นี้ TICAC สามารถระบุ ตั ว ผู้ ต้ อ งสงสั ย ซึ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และเผยแพร่ สื่ อ ดั ง กล่ า ว
บนอินเทอร์เน็ตได้ ด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชนผู้ต้องหารายนี้ถูกพบว่า มีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งแห่งใดในจังหวัด
เชียงใหม่
ปฏิบตั กิ ารฝาง ได้ถกู กำ�หนดและเริม่ ดำ�เนินการ ในวันที่ 6 มกราคม 2559 หลังจากได้รบั หมายค้น
จากศาล ได้รวบรวมและยึดพยานหลักฐานต่าง ๆ จากบ้านของผู้ต้องหาเพื่อตรวจพิสูจน์ โดยพยานหลักฐานที่ยึด
ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ภายนอก การ์ดหน่วยความจำ� แฟลชไดร์ฟ และกล้อง เป็นต้น
ผู้ต้องหาถูกฟ้องในความผิดฐานครอบครองสื่อลามกเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267/1 รายงาน
การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล พบภาพลามกของเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ขวบ มากกว่า 500,000 ภาพ
มีการดำ�เนินการตรวจค้นและช่วยเหลือผู้เสียหายในบริเวณพื้นที่ภูเขาซึ่งอยู่ใกล้เคียง ทำ�ให้พบเด็ก
ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยชาวเมียนมาจำ�นวน 7 คน อายุระหว่าง 4 – 10 ปี ซึ่งเต็มใจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่าง
การสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย นอกจากนั้น หลังจากได้รับรายงานการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน ซึ่งระบุว่า
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ภาพของผูเ้ สียหายทีพ่ บในโทรศัพท์เคลือ่ นทีข่ องผูต้ อ้ งหาได้ถกู อัพโหลดขึน้ ไปยังเว็บไซต์ Yahoo’s www.flickr.com
เพือ่ แชร์ให้กบั ผูใ้ ช้ทไี่ ด้รบั อนุญาตรายอืน่ พนักงานสอบสวนจึงตัดสินใจทีจ่ ะดำ�เนินคดีกบั ผูต้ อ้ งหาในความผิดฐานอืน่
เพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงมาตรา 287/2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และมาตรา 14 (5) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำ�ความผิดทางคอมพิวเตอร์ฯ ดังนั้น คดีนี้จึงได้มีการขยายผลไปยังความผิดฐานค้ามนุษย์ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบของการผลิตและเผยแพร่สื่อลามกเด็ก
คดี ดำ � เนิ น การผ่ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาด้ ว ยระยะเวลาที่ เ หมาะสม วั น ที่ 22
มีนาคม 2559 ตำ�รวจเชียงใหม่ได้สอบสวนเสร็จสิ้น และเสนอความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา วันที่ 31 มีนาคม
2559 พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน วันที่ 19 กันยายน 2559
ซึ่งสอดคล้องกับคำ�แนะนำ�ของประธานศาลฎีกาที่ให้เร่งรัดการพิจารณาคดี ผู้พิพากษาได้พิพากษาว่าจำ�เลย
มีความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง จึงให้ลงโทษจำ�คุก เป็นเวลา 8 ปี และปรับ 160,000 บาท
เนื่องจากจำ�เลยให้การรับสารภาพและไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน โทษตามคำ�พิพากษาจึงลดลงมากึ่งหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม วันที่ 18 ตุลาคม 2559 พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเรื่องโทษจำ�คุก
ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 5 ปัจจุบันคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

2.9 ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
2.9.1 สำ�นักงานคดีค้ามนุษย์ สำ�นักงานอัยการสูงสุด ได้เข้าเป็นหุ้นส่วนร่วมมือกับฝ่ายความร่วมมือ
ด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและยาเสพติ ด ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า (U.S. Bureau of International
Narcotics and Law Enforcement : INL) และโครงการออสเตรเลีย–เอเชียเพือ่ ต่อต้านการค้ามนุษย์ (Australia Asia Program to Combat Trafficking in Persons : AAPTIP) ตลอดทั้งปี INL และ AAPTIP ให้การสนับสนุน
งบประมาณในหลายโครงการ โดยเน้นไปที่การตีความกฎหมาย การวางแผนยุทธศาสตร์ เทคนิคและทักษะ
การสอบสวน การเก็บรวบรวมข้อมูล และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้พนักงานอัยการสามารถ
ดำ�เนินการในประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.9.2 ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายของประเทศลาว เมียนมา และมาเลเซียอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนการข่าว ข่าวสาร ข้อมูล และ
ความรู้เกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ข้ามชาติ ผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องหนึ่ง คือ ผู้กระทำ�ผิดบนเรือประมง
ในจั ง หวั ด ระนอง ซึ่ ง เป็ น ชาวเมี ย นมา 3 คน ถู ก จั บ กุ ม และถู ก ฟ้ อ งในความผิ ด ฐานค้ า มนุ ษ ย์ และผู้ เ สี ย หาย
ชาวเมียนมา 20 คน ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้ต้องหาถูกฟ้องในความผิด
ฐานค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษกำ�ลังทำ�การสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในคดีชาวกัมพูชาถูกหลอก
ให้ไปทำ�งานบนเรือประมงของไทย ซึ่งออกไปทำ�ประมงในน่านนํ้าอินโดนีเซีย นอกจากนั้น ได้มีการจัดประชุม
ระดับอนุภูมิภาค เกี่ยวกับการสอบสวนเชิงลึกทางทะเลระหว่างประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัตถุประสงค์เพื่อนำ�ไปสู่การฟ้องร้องเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการค้ามนุษย์ กรมสอบสวน
คดีพิเศษได้ทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของบาห์เรน ในการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์
เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศในบาห์เรน
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2.9.3 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และ AAPTIP ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ข้ า มชาติ โดยมี ผู้ แ ทนจากเมี ย นมา กั ม พู ช า มาเลเซี ย และอิ น โดนี เซี ย เข้ า ร่ ว มอย่ า งสมํ่ า เสมอ ระหว่ า ง
ปี 2558 ถึง 2559 ผลที่ได้คือ ผู้ต้องหาในคดีปาดังเบซาร์และพันตำ�รวจโท สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ ถูกจับกุมใน
เมียนมา สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติยังได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ HSI และ FBI ผ่านคณะทำ�งาน TICAC
ความสำ � เร็ จ เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ เ ป็ น ผลมาจากการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า ง TICAC และ HSI คื อ
การทลายขบวนการค้ามนุษย์ของสุมาลี ในรัฐมินนิโซตา ในปี 2559 ด้านระหว่างประเทศ TICAC ได้รับการ
ยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวางจากหน่ ว ยงานบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายระหว่ า งประเทศและประชาคมโลก ในฐานะที่
เป็ น การริ เริ่ ม ของประเทศไทยในการต่ อ ต้ า นสื่ อ ลามกเด็ ก และอาชญากรรมอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งบนอิ น เทอร์ เ น็ ต
การทำ�งานของ TICAC แสดงให้เห็นถึงการทำ�งานที่ดีในแง่ของการใช้มาตรการเชิงรุก เพื่อต่อต้านการประพฤติ
มิชอบในทางเพศต่อเด็กที่กระทำ�บนอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 8–11 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
ของ TICAC และผู้แทนของ HSI และ FBI ในกรุงเทพฯ ได้รับเชิญให้ไปนำ�เสนอผลงานของ TICAC ในชื่อว่า
“TICAC : Thailand’s Robust Response to a Transnational Criminal Threat” ต่อทีป่ ระชุมประจำ�ปี
ว่าด้วยอาชญากรรมที่กระทำ�ต่อเด็ก ครั้งที่ 28 ที่เมืองแดลลัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้น
ยังมีการตัง้ ศูนย์พทิ กั ษ์เด็กเคลือ่ นที่ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่และเมืองพัทยา และจะมีการตัง้ อีกศูนย์ในไม่ชา้ นีใ้ นจังหวัดภูเก็ต
FBI ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและส่งเสริมให้ใช้วิธีการทำ�งานโดยถือผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางสำ�หรับการทำ�งาน
ของศูนย์เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
2.9.4 แผนกคดี ค้ า มนุ ษ ย์ ศาลอาญา ได้ เ ข้ า เป็ น หุ้ น ส่ ว นและทำ � งานร่ ว มกั บ AAPTIP
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำ�หรับผู้พิพากษาในส่วนกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อให้
ผู้เข้าฝึกอบรม ได้รู้ถึงประเด็นเกี่ยวกับการใช้และตีความกฎหมายค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาค้ามนุษย์ พ.ศ. 25595 การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2559 ที่กรุงเทพฯ เชียงราย นครราชสีมา และกระบี่

5

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 กำ�หนดวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
ที่สำ�คัญหลายประการ และกำ�หนดให้พิจารณาอย่างเข้มงวดในการอนุญาตให้ผู้กระทำ�ผิดค้ามนุษย์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อลดโอกาส
ในการหลบหนี
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3. การคุ้มครอง (Protection)
ประเทศไทยให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นการไม่เลือก
ปฏิบตั ิ การปกป้องข้อมูลส่วนตัว การคำ�นึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็ก และความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ รวมทัง้
เน้นให้ความคุ้มครองที่ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง การดำ�เนินงานภาพรวมของประเทศไทยเป็นการส่งเสริม
การคุ้ ม ครองและช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หาย รวมถึ ง การเยี ย วยาทางกฎหมาย การส่ ง เสริ ม แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี การเพิ่ ม
ความน่าเชื่อถือในการให้บริการด้านการคุ้มครอง โดยการประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในสั ง คม และขยายโอกาสให้ ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ส ามารถทำ � งานได้ ทั้ ง ในและนอกสถานคุ้ ม ครอง
เป็นมาตรการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้เสียหาย ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้เสียหายมีทักษะความรู้และสามารถ
สร้างรายได้ที่แน่นอนหลังจากกลับคืนสู่ภูมิลำ�เนาของตน
ถึงแม้รัฐบาลมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมโอกาสในการทำ�งานให้แก่ผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม ย่อมต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เสียหายด้วยว่า มีความประสงค์จะทำ�งานหรือไม่
กล่าวโดยสรุปคือ หัวใจสำ�คัญของการคุ้มครอง คือ การสร้างหลักประกันว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จะปราศจากความเสี่ยงที่จะถูกนำ�ไปค้ามนุษย์ซํ้า และช่วยให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ตามเส้นทาง
ที่เลือกเอง
ในปี 2559 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจำ�นวน 115.8 ล้านบาท ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การดำ�เนินงานด้านการคุ้มครองผู้เสียหายที่สำ�คัญในปี 2559 ได้แก่
• การจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายฯ ทั้งในและนอกสถานคุ้มครองฯ
• การอนุญาตให้ผู้เสียหายและพยานคดีค้ามนุษย์สามารถพำ�นักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ถึง 2 ปี
หลังสิ้นสุดคดี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
• การจัดทำ�แนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
• และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็ก (Children’s Advocacy Center) หรือศูนย์ ACT ในเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
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แผนภาพที่ 23 : การดำ�เนินงานที่สำ�คัญด้านการคุ้มครองผู้เสียหายในปี 2559

2559
เปดโอกาสใหผูเสียหาย
ไดทํางานทั้งในและนอก
สถานคุมครอง

จัดสรร 115.8 ลานบาท
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

งบประมาณ

แนวทางเสริมประสิทธิภาพ
การคัดแยกผูเสียหาย

• ปรับปรุงบริการเฉพาะดานสําหรับผูเสียหาย
• เพิ่มบทบาทของ NGOs และภาคประชาสังคม
ในการคุมครอง

มติ ครม. 13 ธ.ค. 2556
อนุญาตใหผูเสียหาย
จากการคามนุษย และพยาน
อาศัยอยูในประเทศไทยได
จาก 1 ป เปน 2 ป
ตั้งศูนยชวยเหลือเด็ก (ACT)
เพิ่มในจังหวัดชลบุรี (พัทยา)
• สงกลับคืนสูครอบครัวและปองกันไมใหตกเปน
ผูเสียหายซํ้า
• สายดวนและชองทางชวยเหลืออื่น ๆ

3.1 การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3.1.1 การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในปี 2559จำ�นวนผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ลดลง 16.09% (824 คน) เมือ่ เปรียบเทียบกับจำ�นวน
ผูเ้ สียหาย 9826 คน ในปี 2558 เป็นผลจากความพยายามอย่างต่อเนือ่ งของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในจำ�นวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 824 คน ในปี 2559 แบ่งเป็นชาย 411 คน และหญิง
413 คน เมื่อจำ�แนกตามสัญชาติพบว่าเป็นชาวไทย 333 คน เมียนมา 238 คน ลาว 58 คน กัมพูชา 52 คน
เวียดนาม 127 คน ฟิลปิ ปินส์ 4 คน ศรีลงั กา 1 คน และอุซเบกิสถาน 1 คน โดยมีผเู้ สียหาย 10 คน ไม่ทราบสัญชาติ
และจากผู้เสียหายทั้งหมด 824 คน มีจำ�นวน 561 คน แสดงความประสงค์เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6

มีข้อสังเกตว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจามีจำ�นวนลดลงจากปี 2558 อย่างมีนัยสำ�คัญ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากจำ�นวนรวม
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในปี 2559
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แผนภาพที่ 24 : จำ�นวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการคัดแยก
ตามกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในปี 2559

จํานวนรวม 2559 = 824 คน
*2558 = 982 คน
กัมพูชา, 52
อื่น, 16

เวียดนาม, 127

ลาว, 58
พมา, 238

สัญชาติ

ไทย, 333

ผูเสียหาย

อุซเบกิซสถาน
ฟลิปปนส
ศรีลังกา
ไมมีสัญชาติ

1
4
1
10

ตาราง 14 : จำ�นวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการคัดแยก
ตามกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปี 2558–2559 จำ�แนกตามเพศและสัญชาติ

เวียดนาม

ฟิลิปปินส์

บังคลาเทศ

ศรีลังกา

อุซเบกิสถาน

โรฮีนจา

ไม่ทราบสัญชาติ

สัญชาติ

กัมพูชา

เพศ

9

1

-

27

-

-

89

-

451

531 360 409 87

982

2559

411

413 333 238 58 52 127 4

-

1

1

-

10

824

ลาว

2558

ไทย

หญิง

รวม

ชาย

เมียนมา

พ.ศ.

3.1.2 การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ ของกระทรวง พม.
ระหว่างเดือนมกราคม–ธันวาคม 2559 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้
การช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หายจากค้ า มนุ ษ ย์ จำ � นวน 561 คน เป็ น ชาย 290 คน และหญิ ง 271 คน เมื่ อ จำ � แนก
ตามสัญชาติ เป็นชาวไทย 207 คน เมียนมา 175 คน ลาว 55 คน กัมพูชา 24 คน โรฮีนจา 9 คน เวียดนาม 86 คน
ฟิลปิ นิ ส์ 4 คน และศรีลงั กา 1 คน โดยในปีน้ี มีผเู้ สียหายฯ ทีเ่ ลือกรับการคุม้ ครองจากกระทรวง พม. มากกว่าปี 2558
จำ�นวน 90 คน (ปี 2558 มีผเู้ สียหายจำ�นวน 471 คน ทีร่ บั การคุม้ ครองในสถานคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์)
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แผนภาพที่ 25 : จำ�นวนผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองของกระทรวง พม.
จำ�แนกตามสัญชาติ อายุและเพศ
250
3
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1
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59
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7
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7
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3

ไทย

7
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5

7
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33

3

ลาว
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18 ปขึ้นไป (ญ)

1
5
15
3

เวียด

ตํ่ากวา 15 ป (ญ)

ส
ปิ ปน

า
มั พูช
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3
24

13

ก
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ศรีล

โรฮ

ฟล
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1

นี จา

15 - 18 ป (ช)

ตํ่ากวา 15 ป (ช)

แผนภาพที่ 26 : จำ�นวนผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของกระทรวง พม.
ปี 2558–2559 จำ�แนกตามสัญชาติ
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แผนภาพที่ 27 : จำ�นวนผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของกระทรวง พม.
ปี 2558–2559 จำ�แนกตามประเภทของการถูกแสวงหาประโยชน์)
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การขอทาน

3.2 การส่งเสริมโอกาสในการทำ�งานและสร้างรายได้สำ�หรับผู้เสียหายฯ
3.2.1 โอกาสในการทำ�งานทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครองฯ
ในช่วงปี 2559 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานความร่วมมือกัน รวมทั้งมีการดำ�เนินงานร่วมกับ
องค์กรภาคเอกชนเพื่อหาตำ�แหน่งในการจ้างงานสำ�หรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นอกสถานคุ้มครองฯ นอกจากนี้
ยั ง ได้ อำ � นวยความสะดวกในการจั ด หางานและสร้ า งโอกาสในการสร้ า งรายได้ ภ ายในสถานคุ้ ม ครองฯ ด้ ว ย
โดยกรมการจัดหางานดำ�เนินการจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครองของกระทรวง พม.
ภายในระยะเวลา 15 วัน
ในปี 2558 มีจำ�นวนผู้เสียหายที่ออกไปทำ�งานนอกสถานคุ้มครองฯจำ�นวน 47 คน จากจำ�นวน
ผู้เสียหายทั้งหมด 471 คน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 9.98 เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 (มกราคม–
พฤศจิกายน) มีผู้เสียหายที่ทำ�งานทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครองจำ�นวน 196 คน จากจำ�นวนผู้เสียหาย
ทั้งหมด 561 คน คิดเป็นร้อยละ 34.94 ของจำ�นวนผู้เสียหายทั้งหมด หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ
317.02 ของจำ�นวนผู้เสียหายที่ออกไปทำ�งานนอกสถานคุ้มครองฯ และรับงานเข้ามาทำ�ในสถานคุ้มครองฯ
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เป็นที่น่าสังเกตว่า ในปี 2558 ไม่มีผู้เสียหายที่ทำ�งานอยู่ภายในสถานคุ้มครองฯ ในขณะที่มี
การจ้างงานเพิ่มขึ้นทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครองในปี 2559 ซึ่งสะท้อนถึงบริการด้านการคุ้มครองที่ดำ�เนินงาน
โดยกระทรวงพม. มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน การพัฒนาทักษะด้านอาชีพ
และความมั่นคงด้านการเงิน จะช่วยให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำ�คัญใน
ขั้นตอนการส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิลำ�เนา โดยช่วยให้ผู้เสียหายเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อตนเอง ว่าเป็นพลเมืองโลกที่
มีคุณค่า ไม่ใช่เหยื่อ และสามารถดำ�รงชีวิตของตนได้อย่างเป็นอิสระ
ในจำ�นวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 196 คน ที่มีงานทำ�ในปี 2559 มีผู้เสียหาย 139 คน
สามารถหางานทำ�นอกสถานคุ้มครองฯ และ 57 คน รับงานมาทำ�ภายในสถานคุ้มครองฯ ส่วนจำ�นวนผู้เสียหาย
ที่ไม่ได้ทำ�งานลดลงจาก 424 คน เหลือ 365 คน ในปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 13.9% ซึ่งโอกาสการจ้างงาน
ดังกล่าวได้ช่วยเสริมสร้างทักษะสำ�หรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างรายได้ระหว่างที่พำ�นัก
อยู่ในสถานคุ้มครองฯ เท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ซํ้าหลังจากที่กลับคืนสู่ภูมิลำ�เนา
หรือเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เสียหายที่ไม่ได้ทำ�งาน โปรดดูในหัวข้อ 3.2.4
แผนภาพที่ 28 : ภาพรวมการทำ�งานของผู้เสียหาย

2558

การเปลี่ยนแปลง
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แผนภาพที่ 29 : จำ�นวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ทำ�งานทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครอง
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3.2.2 การทำ�งานของผู้เสียหายภายนอกสถานคุ้มครองฯ
ในเดือนธันวาคม 2559 มีผเู้ สียหายจำ�นวน 139 คน ทีท่ �ำ งานนอกสถานคุม้ ครอง โดยจำ�แนกเป็น
ทำ�งานก่อสร้างและช่างไฟฟ้า 102 คน ทำ�งานในภาคเกษตร และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 36 คน และเป็นลูกจ้างในร้าน
กาแฟ 1 คน ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงมีการเซ็นสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับกระทรวง พม. และมีการ
จัดพาหนะรับส่งลูกจ้างจากสถานคุ้มครองไปยังที่ทำ�งาน ผู้เสียหายที่ทำ�งานนอกสถานคุ้มครองฯ ได้รับค่าแรงขั้นตํ่า
300 บาทต่อวัน7 สำ�หรับผู้เสียหายที่ทำ�งานนอกสถานคุ้มครองฯ กระทรวง พม. ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ในการ
จัดหางานที่เหมาะสมและเชื่อถือได้สำ�หรับผู้เสียหาย หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยออกเอกสารอนุญาตให้สามารถ
อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราวแก่ผู้เสียหาย กระทรวง พม. จะประสานงานกับกระทรวงแรงงาน
เพื่อจัดหางานและจัดทำ�ใบอนุญาตทำ�งานให้กับผู้เสียหาย

งานก่อสร้างและช่างไฟฟ้า

ร้านกาแฟ

เกษตรและเลี้ยงสัตว์

3.2.3 การทำ�งานของผู้เสียหายภายในสถานคุ้มครองฯ
สำ�หรับโอกาสในการสร้างรายได้ภายในสถานคุ้มครอง ในปี 2559 มีผู้เสียหายทั้งหมด 57 คน
ทำ�งานหัตถกรรม เสริมสวย ขายอาหาร นวดแผนโบราณ งานประดิษฐ์ และตัดเย็บเสือ้ ผ้า สำ�หรับผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตขึน้
โดยผู้เสียหาย กระทรวง พม. ได้ขยายช่องทางการจำ�หน่ายโดยประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคเอกชน คือ
เซ็นทรัลกรุ๊ป เพื่อขายผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้ช่อื โครงการว่า “ทอฝัน by พม.”
(Dream Weaving by MSDHS) ซึ่งโครงการนี้จะเปิดตัวเป็นครั้งแรกในปี 2560
7

ค่าแรงขั้นตํ่าในกัมพูชาเท่ากับ 75 บาท ในลาว 80 บาท และในเมียนมา 110 บาท
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ช่างเสริมสวย

งานหัตถกรรม

ขายอาหาร

นวดแผนโบราณ

งานฝีมือและตัดเย็บ

กระทรวง พม. ยังได้ประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจำ�ประเทศไทย และโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการออกร้านขายผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหาย
ในงานเทศกาลต่าง ๆ เป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของผู้เสียหาย ในส่วนของรายได้ ผู้เสียหายที่ประดิษฐ์
ชิ้นงานหัตถกรรมไม่ได้รับค่าจ้างตามแรงงานขั้นตํ่า เนื่องจากรายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่ขายได้ ในส่วนของ
การแบ่งผลกำ�ไร ร้อยละ 70 ของกำ�ไรเป็นของผูเ้ สียหาย โดยทีเ่ หลืออีกร้อยละ 30 จะจัดสรรให้แก่ครูฝกึ และใช้ส�ำ หรับ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังช่วยเหลือผู้เสียหายในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ภาพ 1 : ผลิตภัณฑ์โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จัดจำ�หน่ายภายใต้โครงการ “ทอฝัน by พม.”

3.2.4 ผู้เสียหายที่ยังไม่มีงานทำ�และที่ไม่ได้ทำ�งาน
จำ�นวนผู้เสียหายที่ยังไม่มีงานทำ�และที่ไม่ได้ทำ�งานลดลงจาก 424 คน เป็น 365 คน หรือลดลง
ร้อยละ 13.9 ผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทำ�งาน เนื่องจากเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี ซึ่งกำ�ลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการบำ�บัดฟื้นฟู8 และกระบวนการส่งกลับภูมิลำ�เนา สถานคุ้มครองมีการอบรม
ฝึกอาชีพสำ�หรับผู้เสียหายที่ไม่ทำ�งานในหลายด้าน เช่น งานก่อสร้างและช่างไฟฟ้า การพัฒนาเด็ก การเกษตร
มวยไทย นวดแผนไทย เสริมสวย ขายอาหาร งานประดิษฐ์ และการตัดเย็บเสื้อผ้า ขึ้นอยู่กับความสนใจและทักษะ
ของผูเ้ สียหาย

8

ขั้นตอนการฟื้นฟูได้รับการออกแบบเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายในช่วงที่เข้าไปอยู่ในสถานคุ้มครองของกระทรวงพม. และเตรียมความพร้อม
ให้ผู้เสียหายก่อนออกไปทำ�งานตามความถนัด กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้เสียหาย ระหว่างนี้
กระทรวงพม. ประสานงานกับกระทรวงแรงงานอย่างใกล้ชิดเพื่อหางานที่เหมาะสมที่สุดสำ�หรับผู้เสียหาย
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ตาราง 15 : จำ�นวนผู้เสียหายที่ยังไม่มีงานทำ�และไม่ได้ทำ�งาน
จำ�แนกตามเหตุผลที่ไม่ได้ทำ�งาน ปี 2558–25599
เหตุผล

2558
2559
(ผู้เสียหาย 471 คน) (ผู้เสียหาย 561 คน)

1.จำ�นวนผู้เสียหายที่ทำ�งาน

47 (9.98%)

196 (34.94%)

1.1จำ�นวนผู้เสียหายที่ทำ�งานนอกสถานคุ้มครอง

47

139

1.2จำ�นวนผู้เสียหายที่ทำ�งานภายในสถานคุ้มครอง

-

57

424 (90.02%)

365 (65.06%)

2.1 เป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี

71

47

2.2 ไม่ประสงค์จะออกนอกสถานคุ้มครองฯ

90

-

2.3 มีปัญหาสุขภาพ/ทุพพลภาพ

11

2

2.4 กลับคืนสู่ภูมิลำ�เนาแล้ว9/อยู่ระหว่างกระบวนการ
ส่งตัวกลับคืนสู่ภูมิลำ�เนา

108

28

• มีปัญหาด้านการสื่อสาร

84

4

• อยู่ระหว่างช่วงฟื้นฟู

60

90

• อยู่ระหว่างศึกษา

-

91

• อยู่ระหว่างฝึกอาชีพ

-

103

2.จำ�นวนผู้เสียหายที่ไม่ได้ทำ�งาน

ตาราง 16 : กิจกรรมและการฝึกอาชีพที่ให้บริการแก่ผู้เสียหายที่ยังไม่มีงานทำ�และไม่ทำ�งาน
กิจกรรมและการฝึกอาชีพ

จำ�นวนผู้เสียหาย

งานฝีมือ (ตัดเย็บเสื้อผ้า)

166

ทักษะอาชีพอิสระ (เกษตรกรรม มวยไทย นวดแผนโบราณ ช่างเสริมสวย ขายอาหาร)

112

งานก่อสร้างและช่างไฟฟ้า

28

การพัฒนาเด็ก

57

อื่น ๆ (การตั้งครรภ์ / สุขภาพจิต)

2

9

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับการส่งกลับภูมิลำ�เนาเมื่อการสืบพยานเสร็จสิ้น
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3.2.5 การผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ในประเทศไทย
ปี 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการผ่อนผันให้ผู้เสียหายและพยานในคดี
ค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ชั่วคราว และทำ�งานได้ตามกฎหมายหลังจากคดีสิ้นสุดแล้ว โดยเพิ่มระยะเวลา
เป็นสองเท่า จากเดิมที่ผู้เสียหายและพยานจะต้องถูกส่งตัวกลับภูมิลำ�เนาทันทีหลังจากคดีสิ้นสุด โดยในปี 2554
ผู้เสียหายได้รับอนุญาตให้อาศัยและทำ�งานอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 6 เดือน ต่อมามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
15 มีนาคม 2559 ได้ขยายเวลาเป็น 1 ปี หลังคดีสิ้นสุด อย่างไรก็ตาม หลังจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และ
เพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสียหายและพยานเหล่านี้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2559 ให้ขยายเวลาในการผ่อนผันผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ชั่วคราว และทำ�งานได้
ตามกฎหมายหลังจากคดีสิ้นสุดจาก 1 ปี เป็น 2 ปี
การขยายช่วงเวลาให้อยู่ในประเทศไทย ยังเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลที่จะ
สร้างแรงจูงใจแก่ผู้เสียหายให้สมัครใจช่วยเหลือในกระบวนการสืบสวนและดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ โดยผู้เสียหาย
และพยานจะได้สทิ ธิในการอยูอ่ าศัยและการทำ�งานอย่างถูกกฎหมาย นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรีนยี้ งั ขยายขอบเขต
ของประเภทงานที่ผู้เสียหายและพยานสามารถทำ�ได้ โดยสามารถทำ�งานได้ทุกประเภท10 ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของนายจ้าง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2556 ซึ่งกำ�หนดให้ผู้เสียหายและพยาน
สามารถทำ�งานได้เฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานสูงและงานรับใช้ในบ้านเท่านั้น และมติ
คณะรัฐมนตรีนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เสียหาย พยาน และผู้ติดตามสามารถเข้าถึงการประกันสุขภาพเช่นเดียวกับ
แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนคนอื่น ๆ
กระบวนการดำ�เนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี คือ หลังจากทีม่ กี ารสอบปากคำ�พยานเรียบร้อยแล้ว
กระทรวงมหาดไทยจะออกเอกสารรับรองเพื่อขยายเวลาให้ผู้เสียหายและพยานสามารถอยู่ในประเทศไทย ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้นกระทรวงแรงงานจะออกใบอนุญาตทำ�งานในประเทศไทยให้โดยอัตโนมัติ
มีผู้เสียหายและพยาน 335 คน ในคดีค้ามนุษย์ ได้รับสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
15 มีนาคม 2559 โดยกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างเสนอประกาศกระทรวง เพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และคาดว่าการขยายระยะเวลาให้ผู้เสียหายและพยานอยู่ใน
ประเทศไทยได้ จะสามารถดำ�เนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

3.3 การช่วยเหลือผู้เสียหายที่เฉพาะด้านและครอบคลุม
กระทรวง พม. ให้ความคุ้มครองผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง ในด้านความปลอดภัย ความมั่นคง ที่พัก
อาหาร เสื้อผ้า การฝึกอาชีพ การศึกษา เช่น การเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์ ความช่วยเหลือด้านจิต สังคม
ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย และการรักษาพยาบาล11 รวมทั้งกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ภายในสถานคุ้มครองฯ
บุ ค ลากรในสถานคุ้ ม ครองฯ ที่ ทำ � งานด้ า นการช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ประกอบด้ ว ย

10
11
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นั ก สั ง คมสงเคราะห์ 24 คน นั ก จิ ต วิ ท ยา 10 คน นั ก พั ฒ นาสั ง คม 31 คน ผู้ ดู แ ลและครู ฝึ ก อาชี พ 92 คน
และพยาบาล 6 คน12 ในปี 2559 รัฐบาลได้เพิ่มพูนประสิทธิภาพของบริการด้านการคุ้มครองและสวัสดิการ
อย่างรอบด้าน สำ�หรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังต่อไปนี้ :
แผนภาพที่ 30 : ภาพรวมของความช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการคืนสู่สังคม

ความชวยเหลือดานสวัสดิการและการคืนสูสังคม
กิจกรรมเสริมพลัง

นักพัฒนาสังคม
31 คน

จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเสียหายรายบุคคล
มุงเสริมพลังและไดรับความไววางใจจากผูเสียหาย
มีแผนฟนฟูรายบุคคล

กิจกรรมนันทนาการ

ผูดูแล/ครูฝกอาชีพ
92 คน

สวัสดิการและทักษะชีวิต

กิจกรรมนันทนาการ
ประกอบดวย:
การแขงกีฬา
เกม
ฟุตบอล
โยคะ
ออกกําลังกาย
คลายเครียด เสริมพลังผูเสียหาย
เรียนรูที่จะไววางใจคนอีกครั้ง

แผนงานทักษะชีวิตที่หลากหลาย

พยาบาล
6 คน

กิจกรรมมีทั้งในและนอกสถานคุมครอง
ไดรับความรวมมือจากภาคธุรกิจ
และองคกรระหวางประเทศ

นักจิตวิทยา
10 คน

มีเปาหมาย เพื่อเสริมศักยภาพและ
เพิ่มพูนความรูแกผูเสียหาย

ความชวยเหลือดานกฎหมาย (Legal Aid)
ใหความชวยเหลือดานกฎหมายตลอดกระบวนการดําเนินคดี
LEGAL AID

จัดหาทนายความและนักสังคมฯ ในกรณีที่มีการสัมภาษณเด็ก
จัดตั้งศาลจําลองเพื่อใหผูเสียหายมีความคุนเคยกับกฎระเบียบ
กระบวนการในชั้นศาลและความคาดหวัง

ประสานความรวมมือกับองคการชวยเหลือเด็ก
อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาโครงการคุมครองพยานเด็ก
(Child Witness Protection Program)
ตามแนวทางอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

ความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ (IOs) และองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในสถานคุมครองของพม.
ในป 2559 องคกรพัฒนาเอกชน 61 แหง จดทะเบียนกับรัฐบาลในฐานะองคกรที่ทํางานตอตานการคามนุษย

โครงการสุขภาพ
IOM

ทักษะการเรียนรู
OCUS
มูลนิธิพิทักษสตรี (AAT)

Education
การศึกษา
องคการชวยเหลือเด็ก
IOM
Hope

การตั้งถิ่นฐานและคืนสูภูมิลําเนา
UNHCR
Resettlement Support Center (RSC)
IOM
Stella Maris

ประเด็นกฎหมาย
Social Responsibility Law Ofﬁce

(SR Law)
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
(HRDF)
องคการชวยเหลือเด็ก

12

ไม่มีแพทย์ประจำ�อยู่ในสถานคุ้มครอง มีเพียงพยาบาลประจำ�ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน ผู้เสียหายจะได้รับการ
ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด
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3.3.1 การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และการส่งกลับ
3.3.1.1 กิจกรรมเสริมสร้างพลัง

ภาพ 2 : กิจกรรมเสริมพลังผู้เสียหาย ซึ่งออกแบบสำ�หรับผู้เสียรายแต่ละรายโดยเฉพาะ
ในสถานคุ้มครองจังหวัดนครราชสีมา (บ้านนารีสวัสดิ์)
เนื่องจากผู้เสียหายแต่ละคนมีความต้องการเฉพาะบุคคล และอยู่ในระดับการฟื้นฟู
ที่แตกต่างกัน สถานคุ้มครองฯ จึงจัดทำ�แผนการฟื้นฟูรายบุคคลขึ้น หลังจากที่มีผู้เสียหายเข้ามารับการคุ้มครอง
ในสถานคุ้มครองฯ และมอบหมายให้นักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาเป็นผู้จัดการรายกรณี (Case Manager)
รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลผู้ เ สี ย หายเป็ น รายบุ ค คล แผนฟื้ น ฟู ร ายบุ ค คล ประกอบด้ ว ยชุ ด ของกิ จ กรรม ซึ่ ง มี เ ป้ า หมาย
เพื่อเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้เสียหาย และสร้างความไว้วางใจจากผู้เสียหาย โดยการรับฟัง การแสดงการยอมรับ
การแสดงความเห็นใจ และการสร้างทักษะการสื่อสาร
แผนฟื้นฟูรายบุคคลนี้ไม่เพียงแต่เฉพาะเจาะจงในด้านของการออกแบบให้เหมาะสมกับ
ผู้เสียหายแต่ละคนเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายเพื่อเยียวยาผู้เสียหายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้น
นั ก สั ง คมสงเคราะห์ แ ละนั ก จิ ต วิ ท ยาในสถานคุ้ ม ครองฯ ของกระทรวง พม. จะจั ด ทำ � แผนฟื้ น ฟู ร ายบุ ค คล
เพื่ อ ฟื้ น ฟู ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี ข องผู้ เ สี ย หายให้ ก ลั บ คื น มา หลั ง จากที่ ผู้ เ สี ย หายสามารถเดิ น ทางกลั บ ภู มิ ลำ � เนา
นักสังคมสงเคราะห์จากประเทศไทย รวมทั้ง Case Manager ของผู้เสียหาย จะประสานความร่วมมือกับนักสังคม
สงเคราะห์ในประเทศต้นทาง เช่น เมียนมา เพื่อออกแบบแผนฟื้นฟูที่เหมาะสมที่สุด แผนฟื้นฟูในระยะยาวนี้ ได้
รับการจัดทำ�ขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำ�เนา โดยให้
ความช่วยเหลือในกระบวนการคืนสู่สังคม และช่วยให้ผู้เสียหายสามารถพึ่งตนเอง และป้องกันตนเองจากการตก
เป็นผู้เสียหายจากค้ามนุษย์อีกครั้ง
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3.3.1.2 กิจกรรมนันทนาการ
ตัวอย่างของกิจกรรมนันทนาการที่สถานคุ้มครองจัดให้แก่ผู้เสียหาย ได้แก่ การแข่งขัน
กีฬา เกมส์ ฟุตบอล โยคะ กิจกรรมทัศนศึกษา และการออกกำ�ลังกาย กิจกรรมนันทนาการเหล่านี้ออกแบบขึ้นมา
เพื่อช่วยเยียวยาผู้เสียหาย ลดความเครียดจากกระบวนการดำ�เนินคดี การจัดทีมกีฬาและแข่งกีฬาเป็นกิจกรรม
ที่ มีเป้ าหมายเพื่อช่วยเสริมพลังให้ผู้เสี ย หายและเรี ย นรู้ ที่ จะไว้ วางใจผู้ อื่ นอี ก ครั้ ง โดยการทำ � งานเป็ น ที ม และ
การมีนํ้าใจนักกีฬา ส่วนกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมกระบวนการคืนสู่สังคม ในขณะเดียวกัน
เป็ น การเปิดโอกาสให้ผู้เ สียหายมีประสบการณ์ ต่อ โลกภายนอกสถานคุ้ ม ครองฯ สำ � หรั บผู้ เ สี ย หายที่ เป็ น เด็ ก
กิจกรรมนันทนาการเหล่านี้เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ชีวิตแบบวัยเด็กอีกครั้ง

ภาพ 3 : ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ้า ระยอง

ภาพ 4 : ทัศนศึกษาไหว้พระนอกสถานที่

ภาพ 5 : เรียนโยคะ

ภาพ 6 : ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

3.3.1.3 การปรับปรุงสวัสดิการและเสริมสร้างทักษะชีวิต
ในปี 2559 กระทรวง พม. ได้เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการส่งกลับผู้เสียหาย
คืนสูภ่ มู ลิ �ำ เนา และการส่งตัวผูเ้ สียหายไปตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ในประเทศทีส่ าม รวมทัง้ ให้ความช่วยเหลือในการกลับคืนสูส่ งั คม
โดยจัดกิจกรรมฟื้นฟูและเพิ่มพูนทักษะชีวิตให้แก่ผู้เสียหายเพิ่มขึ้น สถานคุ้มครองฯ ยังร่วมมือกับภาคเอกชน
และองค์การระหว่างประเทศในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งภายในและนอกสถานคุ้มครอง เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพจิตและอารมณ์ รวมทั้งทักษะชีวิตและทักษะการเข้าสังคมของผู้เสียหาย เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตในชุมชน
ของตนเองต่อไป วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเหล่านี้ คือ การเสริมสร้างพลังและให้ความรู้แก่ผู้เสียหาย เพื่อป้องกัน
ตนเองไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ และสร้างคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งได้ถูกลิดรอนไประหว่างที่ตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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ภาพ 7 : การปลูกป่าชายเลน ตัวอย่างกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตที่จัดขึ้นนอกสถานคุ้มครอง

3.3.2 ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
ผู้เสียหายทุกรายได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายตลอดกระบวนการดำ�เนินคดี ซึ่งรวมถึง
การจัดหาทนายความและนักสังคมสงเคราะห์ ในกรณีทจี่ ะต้องมีการสัมภาษณ์ผเู้ สียหายทีเ่ ป็นเด็ก ในสถานคุม้ ครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุย์ จังหวัดระนองและสงขลา มีการจัดตั้งศาลจำ�ลอง เพื่อจำ�ลองสถานการณ์
การขึ้นศาล เพื่อช่วยให้ผู้เสียหายที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่มีความคุ้นเคยกับระเบียบของศาล กระบวนการ และ
เหตุการณ์ที่ผู้เสียหายอาจจะพบเจอในระหว่างการดำ�เนินคดีในศาล ทั้งนี้ ความคิดเห็นจากผู้เสียหายและพยาน
ระบุว่า ผู้เสียหายมีความเครียดน้อยลงหลังจากที่ผ่านการซักซ้อมในศาลจำ�ลองนี้ ซึ่งจะทำ�ให้การดำ�เนินคดี
มีประสิทธิภาพมากขึน้ นอกจากนี้ ยังมีระบบการสอบปากคำ�พยานล่วงหน้าก่อนทีก่ ระบวนการดำ�เนินคดีในทุกกรณี
เพื่อลดระยะเวลาที่ผู้เสียหายจะต้องพำ�นักอยู่ในประเทศไทย และเพื่อป้องกันผู้เสียหายจากการถูกหว่านล้อม
ในการกลับคำ�ให้การ นอกจากนี้ยังมีการสอบสวนพยานผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ภายในสถานคุ้มครองของ
กระทรวง พม. ในกรณีผู้เสียหายค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก

ภาพ 8 และ 9 : นั ก สั ง คมสงเคราะห์ ใ นสถานคุ้ ม ครอง (ชาย) จั ง หวั ด ระนอง ให้ ค วามรู้
แก่ ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ เ กี่ ย วกั บ ระเบี ย บศาล กระบวนการและเหตุ ก ารณ์ ที่ ผู้ เ สี ย หาย
อาจจะพบเจอ และสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อขึ้นศาล
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3.3.3 ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน ในสถานคุม้ ครองฯ
ของ พม.
ในปี 2559 มี อ งค์ ก รพั ฒ นาเอกชนจำ � นวน 61 องค์ ก ร ที่ จ ดทะเบี ย นด้ า นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ พ.ศ. 2551 ได้ ทำ � งาน
ต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ใ นประเด็ น ต่ า ง ๆ เช่ น สำ � นั ก งานกฎหมายเอสอาร์ และมู ล นิ ธิ เ พื่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และการพั ฒ นา ได้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หายด้ า นกฎหมายและการดำ � เนิ น คดี นอกจากนี้ กระทรวง พม.
ยังประสานความร่วมมือกับองค์กรช่วยเหลือเด็ก จัดทำ�โครงการคุ้มครองพยานที่เป็นเด็กตามแนวทางอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ โดยการเตรียมความพร้อมพยานที่เป็นเด็กก่อนเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาล
นอกจากนี้ มู ล นิ ธิ พิ ทั ก ษ์ ส ตรี ยั ง ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หายในกระบวนการดำ � เนิ น คดี ทั้ ง ในประเทศไทย
และในประเทศต้นทาง เช่น ลาว เมียนมา โดยมีบริการให้คำ�ปรึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วม
ในกระบวนการดำ�เนินคดีมากขึ้น รวมทั้งองค์กรอื่น ๆ เช่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
ให้ความช่วยเหลือในด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เอ็กซเรย์ และมีการเข้าเยี่ยมในสถานคุ้มครองฯ
เป็นประจำ�
สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ศูนย์สนับสนุนการตั้งถิ่นฐานใหม่
(Resettlement Support Center : RSC) IOM และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ให้การช่วยเหลือในด้าน
การตั้งรกรากใหม่และการส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิลำ�เนา
ในด้านการศึกษา องค์การช่วยเหลือเด็ก IOM และมูลนิธิ HOPE ให้การสนับสนุนครูอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้การศึกษาแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติ การสอนคอมพิวเตอร์และสอนภาษาไทย
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เสียหายในการทำ�งานนอกสถานคุ้มครอง
มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก และมูลนิธิพิทักษ์สตรี สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้

ภาพ 10 : เจ้าหน้าที่ UNHCR
สอนภาษาอังกฤษให้กับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก

ภาพ 11 : เจ้าหน้าที่ IOM สอนวิชาคณิตศาสตร์
ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในสถานคุ้มครองจังหวัดระนอง
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3.3.4 โอกาสสำ�หรับองค์กรพัฒนาเอกชน ในการจัดตั้งสถานคุ้มครองฯ เพื่อช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
มาตรา 33 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551 ระบุไว้ว่า
องค์กรพัฒนาเอกชนที่จดทะเบียนกับรัฐบาล สามารถจัดตั้งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้
โดยสถานคุ้มครองฯ ซึ่งดำ�เนินงานโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจะต้องดำ�เนินงานตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กำ�หนด
ซึง่ กระทรวง พม. อยูร่ ะหว่างศึกษาหลักเกณฑ์ เพือ่ ให้องค์กรเอกชนสามารถจัดตัง้ สถานดูแลผูเ้ สียหายได้ และคาดว่า
จะแล้วเสร็จในปี 2560 โดยองค์กรพัฒนาเอกชน รับรู้ความก้าวหน้าของกระบวนการนี้ผ่านการเสวนา “เปิดใจ...
การต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย” ซึ่ง กระทรวง พม. กระทรวงแรงงาน และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

3.4 ระบบการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3.4.1 การเพิ่มประสิทธิในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
หลังจากทีแ่ บบคัดแยกผูเ้ สียหายฉบับปรับปรุงใหม่ ได้รบั ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการประสาน
และกำ�กับการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึง่ มีพลเรือเอก ณรงค์ พิพฒ
ั นาศัย รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน เมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2559 กระทรวง พม. ได้แจ้งให้ทกุ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง นำ�แบบสัมภาษณ์ดงั กล่าว
ไปใช้ในการคัดแยกผู้เสียหายให้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม–ธันวาคม 2559 หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ทีมสหวิชาชีพ พนักงานตรวจแรงงาน ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้นำ�แบบสัมภาษณ์ดังกล่าว
ไปใช้ ส่งผลให้มกี ารคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์จ�ำ นวน 824 ราย ในปี 2559 แบบสัมภาษณ์จ�ำ นวน 8 หน้า
ดั ง กล่ า ว มี ก ารระบุ นิ ย ามของการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ชั ด เจนมากขึ้ น ให้ แ นวคำ � ถามสำ � หรั บ สั ม ภาษณ์ ผู้ เ สี ย หาย
และให้ขอ้ มูลสำ�คัญเกีย่ วกับกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ แบบสัมภาษณ์ดงั กล่าวไม่เพียงแต่จะทำ�ให้กระบวนการ
คัดแยกผู้เสียหายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
คำ�นิยาม กระบวนการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในภาพรวม จึงทำ�ให้เจ้าหน้าที่สามารถคัดแยก
ผู้เสียหายได้อย่างถูกต้องมากขึ้น และสามารถให้การคุ้มครองผู้เสียหายอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ การปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีบทบาทสำ�คัญในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากกรณีการค้ามนุษย์มีความแตกต่างกัน
ตามรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์ การมีเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ มีความเชีย่ วชาญจากหลากหลายสาขา และจากหลายหน่วยงาน
อยู่ในทีมสหวิชาชีพ จึงมีความสำ�คัญ อย่างไรก็ตาม การคัดแยกผู้เสียหายที่มีความแม่นยำ�และมีความสอดคล้องกัน
ขึน้ อยูก่ บั เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านในทีมสหวิชาชีพ ทีจ่ ะต้องมีความรูแ้ ละความเข้าใจในกฎหมายค้ามนุษย์อย่างครอบคลุม
และลึกซึง้ และต้องมีความรูเ้ กีย่ วกับความรับผิดชอบของตนและของเจ้าหน้าทีผ่ อู้ นื่ ตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎหมาย ดังนัน้
ตลอดปี 2559 รัฐบาลจึงให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษกับการจัดทำ� แนวทางปฏิบัติสำ�หรับหน่วยงานต่าง ๆ และ
การจัดอบรมทีมสหวิชาชีพ เพื่อช่วยให้ระบบการคัดแยกผู้เสียหายมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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แผนภาพที่ 31 : กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ผูแจงเบาะแส/
ผูเสียหาย

รับรายงานกรณีตองสงสัย

ภาครัฐ/เอกชน

ประสานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

ทีมสหวิชาชีพ

จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสัมภาษณ
จัดหานักสังคมสงเคราะห ลาม และยานพาหนะ

ใหการชวยเหลือเบื้องตน

เปนผูเสียหายตาม
มาตรา 6 (1) (2)

ดําเนินการโดยทีมสหวิชาชีพ
สัมภาษณ

เปนผูเสียหายตาม
มาตรา 33

ไมใชผูเสียหาย

บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหาย
จากการกระทําความผิดฐานคามนุษยตามมาตรา 29

ใหคําปรึกษา /ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ใหการชวยเหลือ
ใหการคุมครองชั่วคราว 24 ชั่วโมง
หากตองการความคุมครองมากกวา 24 ชั่วโมง เจาหนาที่
ตองยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอขยายความคุมครองไมเกิน 7 วัน

สุขภาพ

สังคม

สงกลับภูมิลําเนา/ ตั้งถิ่นฐาน
ใหมในประเทศที่ 3

กฎหมาย

พิสูจนอายุ

ฟนฟู

การรักษาพยาบาล

ใหการศึกษา / ฝกอาชีพ / โอกาสในการทํางาน

ประเมินครอบครัว

เตรียมพรอมกอนสงกลับ

สงกลับ

เยียวยา/
ชดเชยคาเสียหาย

ติดตามผล
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3.4.2 การประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน
ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในปี 2559 ประเทศไทยมีการดำ�เนินงานร่วมกับภาคประชาสังคมในการคัดแยกผู้เสียหายมากขึ้น
เพือ่ ให้ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการคัดแยกผูเ้ สียหาย องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริม
คุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงาน มู ล นิ ธิ ศุ ภ นิ มิ ต ศู น ย์ สั ง คมพั ฒ นา (DISAC) มู ล นิ ธิ รั ก ษ์ ไ ทย และมู ล นิ ธิ ศู น ย์ ชี วิ ต ใหม่
รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ เช่น IOM มีส่วนร่วมในการสนับสนุนล่ามช่วยปฏิบัติงานในกระบวนการคัดแยก
ผู้เสียหายในระดับจังหวัด หรือในพื้นที่ห่างไกลซึ่งขาดแคลนล่ามที่มีคุณภาพ ล่ามที่มีคุณภาพขององค์กรพัฒนา
เอกชนซึ่งมีประสบการณ์กว้างขวางและมีความคุ้นเคยกับพื้นที่และสถานการณ์ ได้ให้การช่วยเหลือในกระบวนการ
คัดแยกผู้เสียหายอย่างสมํ่าเสมอ
นอกจากนี้ ในปี 2559 มีการจัดการเสวนา “เปิดใจ…การต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย”
จำ�นวน 5 ครัง้ ซึง่ กระทรวง พม. กระทรวงแรงงาน และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ การเสวนา
ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ทำ�งาน
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองต่อกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะปัญหาอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ นอกจากนี้ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องยังสามารถเสนอแนะแนวทางเพือ่ ขยายความร่วมมือ
ในการคุ้มครองผู้เสียหาย และกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์อีกด้วย
ผลลัพธ์ที่ได้จากการเสวนา คือ กระทรวง พม. ได้ร่วมกับสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อร่างคู่มือเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งจะกล่าวถึงโดยละเอียด
ในหัวข้อถัดไป การเสวนาเปิดใจช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดดีขน้ึ และทำ�ให้เกิดช่องทาง
การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

3.4.3 ทีมสหวิชาชีพ
ช่วงต้นปี 2559 รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ทีมสหวิชาชีพประสบในระหว่างปฎิบัติงาน ความท้าทายประการหนึ่ง
คือ การจัดหาที่พักชั่วคราวสำ�หรับผู้เสียหายหรือพยานคดีค้ามนุษย์ ที่อยู่ระหว่างรอการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยก
หรือที่กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายยังไม่นำ�ไปสู่ข้อสรุป นอกจากนี้ กรณีที่พบว่าเป็นบุคคลที่อาจจะเข้าข่ายเป็น
ผู้เสียหายจากการการค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถคุ้มครองชั่วคราว เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงได้ 24 ชั่วโมง
และสามารถยื่นคำ�ร้องต่อศาลเพื่อขอขยายเวลาได้ไม่เกิน 7 วัน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กระทรวง พม.
จัดการประชุมเพื่อหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องสถานคุ้มครองสำ�หรับผู้เสียหายและพยานคดีค้ามนุษย์
และเรื่องการปรับปรุงกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย การประชุมครั้งนี้ นำ�ไปสู่การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดยกระทรวง พม. และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม–2 กันยายน 2559 ที่อำ�เภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการร่างแนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ�แนวทางฯ ฉบับนี้
และเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 องค์กรพัฒนาเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อร่างแนวทางดังกล่าวด้วย
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ต่อมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมี
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบแนวทางปฏิบตั ฯิ ดังกล่าว และได้สงั่ การ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ�ไปถือปฏิบัติ
โดยแนวทางฉบั บ นี้ จ ะช่ ว ยเสริ ม สร้ า งการทำ � งานเชิ ง รุ ก และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย โดยประกอบด้วยสองส่วน คือ แนวทางสำ�หรับทีมสหวิชาชีพในการสัมภาษณ์
ระหว่ า งกระบวนการคั ด แยกผู้ เ สี ย หาย และแนวทางปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของการสั ม ภาษณ์ ร ะหว่ า ง
กระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย
สำ�หรับขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ตามแนวทางฉบับนี้ ประกอบด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) การเตรียมพร้อมก่อนลงพื้นที่ เช่น การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นระหว่าง

2) การเตรียมการก่อนการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย เช่น การเตรียมทีมสหวิชาชีพ
และแนวทางสำ�หรับสัมภาษณ์
3) การปฏิบัติงานหลังจากการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตัดสินว่าผู้ถูกสัมภาษณ์
เป็นผู้เสียหายหรือไม่ และการจัดหาสถานที่พักพิงหรือสถานคุ้มครองที่เหมาะสมให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์
4) การแต่งตั้งผู้ประสานงานหลักประจำ�หน่วยงานและในระดับจังหวัด
5) การเตรียมความพร้อมของล่าม และ
6) การปรับปรุงหลักสูตรการอบรม
นอกจากนี้ ในการจัดหาสถานคุ้มครองที่เหมาะสมสำ�หรับผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์
กระทรวง พม. จะให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายที่เป็นพยานที่เป็นมาตรฐาน
ส่วนสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ มีหน้าที่จัดหาที่พักที่เหมาะสม สำ�หรับผู้ที่กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายยังไม่ได้
ข้อยุติว่าเป็นผู้เสียหายหรือไม่ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติจะให้การคุ้มครองความปลอดภัย รวมถึงการบันทึก
ข้อมูลของผู้ท่ีมาเยี่ยม และตรวจสอบประวัติผู้ที่มาเยี่ยมทุกคน มีการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองทั้งภายใน
และภายนอกบ้านพักชั่วคราว
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แผนภาพที่ 32 : ภาพรวมของแนวทางการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

แนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพในการคัดแยกผูเ สียหายจากการคามนุษย
แผนภาพที่ 32

แนวทางสําหรับทีมสหวิชาชีพในการสัมภาษณระหวางคัดแยกผูเ สียหายจากการคามนุษย
1.1

1.2

การเตรียมความพรอมกอนลงภาคสนาม
1.1.1 แจงหนวยงานที่เกี่ยวของลวงหนา/
รายงานผูบังคับบัญชาเพื่อเตรียมการ

1. ทีมสถานที่เกิดเหตุและชางภาพ

2. ทีมเก็บหลักฐานและสืบสวน

3. ทีมจับกุม

4. ทีมกฎหมายที่เกี่ยวของ

1.1.2 จัดการประชุมเบื้องตนรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ/ทุกหนวยที่เกี่ยวของรวมรับผิดชอบ

5. ทีมคัดแยกและผูประสานงาน
ดานภาษา

6. ทีมชวยเหลือ
8. ยานพาหนะ / การขนสง

7. ที่พัก / ความตองการพื้นฐาน

การคัดแยกเบื้องตน
1. ทีมรายงานสถานการณจัดประชุม
เพื่อใหขอมูลเบื้องตน

3. ทีมสหวิชาชีพสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล

2. คัดแยกผูเสียหายในสถานที่ที่เหมาะสม
และเพียงพอ (กรณีที่มีผูเสียหาย 10 คนขึ้นไป)

4. ทีมสหวิชาชีพ 1 คน /ผูเสียหายไมเกิน 3 คน

5. หากมีผูถูกสัมภาษณจํานวนมาก ทีมสหวิชาชีพตองเริ่มสัมภาษณผูที่เปนเปาหมาย/ กลุมเสี่ยงกอน
หากผูถูกสัมภาษณถูกคัดแยกเปนผูเสียหาย ทีมสหวิชาชีพตองสรุปผลการคัดแยกผูเสียหายรายนั้น
กอนสัมภาษณรายตอไป
ในกรณีที่ความเห็นแตกตางกัน ทีมสหวิชาชีพตองบันทึกความเห็นเจาหนาที่แตละคน > หัวหนาทีม
สัมภาษณเปนผูตัดสินใจขั้นสุดทาย > รายงานตอประธานคณะอนุกรรมการ
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แผนภาพที่ 32 (ต่อ)
1.3

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

1 ผูเสียหาย

2

มาตรา 33

ผูที่มีเหตุใหเชื่อวาเปนผูเสียหาย
จากการคามนุษย

ผูที่อยูระหวางคัดแยก

4

อยูภายใตการคุมครอง
5 แรงงาน
ของกฎหมายแรงงาน

คนตางดาวที่เปนพยาน
ไมใชผูเสียหาย

มาตรา 54

พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522

ตํารวจจัดหาที่พักพิง

2

อายุ 15 ปขึ้นไป
สถานคุมครองสวัสดิภาพ
คุมครองชั่วคราว 24 ชั่วโมง
และขอเพิ่มไมเกิน 7 วัน

อายุตํ่ากวา 15 ป
บานพักเด็กและครอบครัว

สถานคุมครอง 8 แหง
ของ พม.

3

มาตรา 29

มาตรา 54
พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. 2522

เด็กอายุตํ่ากวา 15 ป
บานพักเด็กและครอบครัว

โครงการคุมครองพยาน

แรงงานไทยอายุ 18 ปขึ้นไป
กระทรวงแรงงานจัดหางานให

ตํารวจจัดหาที่พักพิง รง. จัดหางาน

แรงงานตางดาวอายุ 18 ปขึ้นไป
ศูนยชวยเหลือแรงงาน

แนวทางเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการสัมภาษณระหวางการคัดแยกผูเ สียหาย
มอบหมาย/แตงตั้งผูประสานงานหลัก
ของหนวยงานและผูประสานงานระดับจังหวัด

เตรียมความพรอมลาม

ปรับปรุงหลักสูตรการอบรม

3.5 การพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่
ด้วยเห็นความสำ�คัญของบทบาทของล่ามและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านคดีค้ามนุษย์ ในปีนี้ รัฐบาล
จึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยมีการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าทีแ่ ละสร้างเสริมความเข้าใจในประเด็นเรือ่ งค้ามนุษย์ การฝึกอบรมดังกล่าว ช่วยทำ�ให้กระบวนการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีประสิทธิผลมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้บริการด้านการคุ้มครองมีความ
ครอบคลุมยิ่งขึ้น

3.5.1 การอบรมล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา
ล่ามถือเป็นกลไกสำ� คั ญ ในกระบวนการช่ วยเหลื อ คุ้ ม ครองผู้ เ สี ย หายชาวต่ า งชาติ ช่ ว ยสร้ าง
ความเข้าใจระหว่างผู้เสียหายและผู้ปฏิบัติงานตลอดทั้งกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครอง ในส่วนของการคุ้มครอง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์และกระทรวงแรงงาน เป็นสองหน่วยงานหลัก ทีด่ �ำ เนินการ
ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา
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3.5.1.1 การอบรมล่ามของกระทรวง พม.
กระทรวง พม. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การช่วยเหลือเด็ก จัดการ
อบรมล่ามอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีล่ามที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนแล้วจำ�นวน 115 คน ทำ�ให้ปัจจุบัน
มีลา่ มทีผ่ า่ นการอบรม ซึง่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนและสามารถเรียกไปปฏิบตั งิ านได้ของกระทรวง พม.จำ�นวน 254 คน
เมือ่ รวมกับจำ�นวนล่ามทีไ่ ด้รบั การอบรมเมือ่ ปี 2558 โดยล่ามสามารถสือ่ สารได้ 6 ภาษา จำ�แนกเป็นเมียนมา 106 คน
กัมพูชา 80 คน ลาว 14 คน โรฮีนจา 43 คน เวียดนาม 1 คน และอาหรับมลายู 10 คน
กระทรวง พม. ได้ จั ด โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ ทบทวนความรู้ แ ละแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานล่ามสำ�หรับล่ามเก่า ที่เคยผ่านการอบรมและได้ขึ้นทะเบียนแล้วจำ�นวน 63 คน
โดยการอบรมฯ เป็นการทบทวนความรู้ มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพล่ามให้สามารถปฏิบัติงานในกระบวนการสืบสวน
และดำ�เนินคดี นอกจากนี้ ในปี 2559 ยังมีการสอบวัดความรู้ของล่ามอย่างเป็นระบบ ทั้งก่อนและหลังการอบรม
เพื่อจำ�แนกล่ามที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์
แผนภาพที่ 33 : ภาพรวมของการดำ�เนินงานเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพเจ้าหน้าที่
การอบรมลามและผูประสานงานภาษา

2559 115 จํานวนลามที่จดทะเบียน
จํานวนภาษา

6

245 จํานวนลามทั้งหมด

เมียนมา

กัมพูชา

ลาว

โรฮีนจา

เวียดนาม

มลายู

106

80

14

43

1

10

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกําลังจาง
ผูประสานงานดานภาษา 64 คน ประจําการ
ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกเรืิอประมง 32 ศูนย

ประกาศนายกรัฐมนตรี วันที่ 15 พฤศจิกายน
2559 อนุญาตใหแรงงานตางดาว
ทํางานเปนผูประสานงานดานภาษา

ในป 2560 พม. มีแผนจัดการอบรมลามชาวกัมพูชาและเมียนมา จํานวน 2 รุน

การอบรมทีมสหวิชาชีพ (MDTs)
2558

300 เจาหนาที่รัฐและองคกร
พัฒนาเอกชนที่ไดรับการอบรม

2559

801 เจาหนาที่รัฐและองคกร
พัฒนาเอกชนที่ไดรับการอบรม

การอบรมนักสังคมสงเคราะห
เจาหนาที่ 229 คน ไดรับการอบรมเรื่องการคุมครองเด็ก
เปนผูเสียหายจากการคามนุษย
ในป 2560 คาดวาแนวทางนโยบายและแนวปฏิบัติดานการ
คุมครองเด็กสามารถนําไปใชไดในสถานคุมครอง
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สําหรับ 400 คน

2560
การอบรมเสร็จสมบูรณ
2 รุน

แผนการอบรม 4 รุน

การอบรมเจาหนาที่คุมครองพยาน

ประเทศไทยจะเปนเจาภาพการประชุม
ภูมิภาคเรื่องการคุมครองพยานสําหรับ
เจาหนาที่ในประเทศอาเซียนในป 2560

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้ มนุษยข์ องประเทศไทย ประจำ�ปี 2559

3.5.1.2 การอบรมผู้ประสานงานด้านภาษาของกระทรวงแรงงาน
เนื่องจากสถานการณ์ขาดแคลนล่ามแปลภาษาเมียนมา ลาว และกัมพูชา รัฐบาลจึงได้
ออกประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี ซึง่ มีผลใช้บงั คับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำ�งานเป็น
ผูป้ ระสานงานด้านภาษา13 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานอยูร่ ะหว่างการว่าจ้างผูป้ ระสานงานด้านภาษาทีเ่ ป็น
แรงงานต่ า งด้ า วจำ � นวน 64 คน ซึ่ ง จะได้ ม อบหมายให้ ไ ปประจำ � การอยู่ ณ ศู น ย์ ค วบคุ ม การแจ้ ง เข้ า -ออก
เรือประมง 32 ศูนย์ทวั่ ประเทศ นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2560 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
มีแผนจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพล่ามจำ�นวน 2 รุ่น เพื่อให้ผู้ประสานงานด้านภาษามีความเข้าใจ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่แรงงานต่างด้าว
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 4.4.4

3.5.2 การอบรมทีมสหวิชาชีพ
นอกจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำ�นวน 300 คน ที่ได้รับการอบรมเมื่อปี 2558 ในปี 2559 มีเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคมจำ�นวน 801 คน ได้รับการอบรมด้านการสนับสนุนงาน
ของทีมสหวิชาชีพ รวมทั้งหมด 8 รุ่น การอบรมมุ่งเน้นที่การเสริมสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยการใช้แบบสัมภาษณ์เบือ้ งต้นทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงแล้ว การอบรม
ไม่ เพี ยงแต่จะช่วยให้ทีมสหวิชาชีพ มี ความเข้ า ใจกฎหมายเท่ า ที่ มี อ ยู่ แ ละกฎหมายใหม่ เ ท่ า นั้ น แต่ ยั ง ช่ ว ยเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการนำ�กฎหมายเหล่านี้ไปปฏิบัติงาน เพื่อทำ�ให้กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึน้ ในปี 2560 จะมีการจัดอบรมให้กบั เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ อีก 4 รุน่ รุน่ ละ 100 คน โดยการอบรม
จะมุ่งเน้นที่การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและทีมสหวิชาชีพ ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ติดชายฝั่ง

3.5.3 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์
ในปี 2559 มีเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ทั้งหมด 229 คน ที่ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ
ได้รับการอบรมพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การอบรมจัดขึ้น 2 ครั้ง
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจในความสำ�คัญและบริบทของการคุม้ ครองเด็ก ตามนโยบายการคุม้ ครองเด็ก
ความต้องการเฉพาะและบริการสำ�หรับเด็ก ที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็ก ซึ่งได้รับ
การจัดทำ�ขึ้นเมื่อปี 2558 นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังมีการหารือเพื่อจัดทำ�ร่างมาตรฐานนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านการคุ้มครองเด็กร่วมกับองค์กรช่วยเหลือเด็ก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถนำ�ไปใช้ได้ในปี 2560
นอกจากนี้ กระทรวง พม. ร่วมกับ IOM อยู่ระหว่างการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละความเข้าใจ รวมทัง้ ทักษะของนักสังคมสงเคราะห์ ในการจัดบริการดูแลช่วยเหลือด้านจิตใจ
และสังคมให้กับผู้เสียหาย โดยวัตถุประสงค์หลักประการหนึ่งของแผนปฏิบัติการนี้ คือ เพื่อออกแบบการฝึกอบรม
ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลและช่วยเหลือผู้เสียหาย และที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็น
ผู้เสียหาย การอบรมขั้นพื้นฐานดังกล่าว จะให้แนวทางสำ�หรับนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้ามาทำ�งานใหม่และที่มี
ประสบการณ์ รวมทั้งนักจิตวิทยา
13

ผู้ประสานงานด้านภาษาไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะช่วยเหลือผู้เสียหายระหว่างกระบวนการคัดแยก แต่ได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือในการ
อำ�นวยความสะดวกในการคัดแยกผู้เสียหายเบื้องต้น ล่ามที่จดทะเบียนมีความรับผิดชอบหลักในการช่วยเหลือในกระบวนการคัดแยก
ผู้เสียหาย
111
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เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์มีบทบาทที่สำ�คัญในกระบวนการฟื้นฟูผู้เสียหาย กระทรวง พม.
จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ พม. ที่ทำ�งานในสถานคุ้มครอง
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้นำ� ทักษะด้านพฤติกรรม เพื่อช่วยเหลือ
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ จะทำ�ให้เข้าใจสถานการณ์วา่ คนเหล่านีผ้ า่ นอะไรมาบ้าง รวมทัง้ เพือ่ ให้เสริมพลังผูเ้ สียหาย
เป็นรายบุคคล
ตาราง 17 : หลักสูตรการฝึกอบรมด้านอื่น ๆ ที่จัดโดยกระทรวง พม.
การเสริมพลังและเพิ่มศักยภาพ
นักสังคมสงเคราะห์
ผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายฯ

การอบรมกรณีศึกษา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
ของเจ้าหน้าที่กระทรวง พม.

¾2¾ รุน่ สำ�หรับเจ้าหน้าทีก่ ระทรวง พม. ¾¾2 รุ่น สำ�หรับเจ้าหน้าที่กระทรวง
จำ�นวน 200 คน จัดเมื่อปี 2559
พม.จำ�นวน 90 คน จัดเมื่อปี 2559

การประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บริการ ในการแก้ปัญหาสังคม
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ÖÖกลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่
สายด่วน เจ้าหน้าที่ พม.
และล่ามอาสาสมัคร

¾¾กลุม่ เป้าหมาย : นักสังคมสงเคราะห์ ¾¾กลุ่มเป้าหมาย : นักสังคมสงเคราะห์
ของกระทรวง พม. ที่ปฏิบัติงาน
ของกระทรวง พม. ที่ปฏิบัติงาน
yyสร้างความรู้และความเข้าใจ
ในสถานคุ้มครองฯ
ในการทำ�งานในศูนย์ช่วยเหลือ
ดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่เป็นเด็กในสถานคุ้มครองฯ
yyความรู้เบื้องต้นเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ สังคม
yyติดตามผูเ้ สียหายที่ได้รับ
ในประเทศไทย
yyการเรียนรู้ภาวะทางอารมณ์
การช่วยเหลือ
และการจัดการกับปัญหา
yyกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
yyสามารถรับมือกับสถานการณ์
ที่ตึงเครียด

yyกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์

yyเพือ่ เสริมสร้างพลังในการดำ�เนินชีวติ / yyแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำ�เนินงาน
มองเห็นคุณค่าในตัวเอง
และทบทวนกระบวนการทำ�งาน
(Empowerment)
yyทักษะ เทคนิคและแนวทางที่จะทำ�งาน
อย่างฉลาดมากขึ้น รวมทั้งคู่มือการทำ�งาน
ในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย

yyรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำ�งาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
yyหาช่องทางในการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการประสาน
ความร่วมมือ

3.5.4 การอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน
ในปี 2559 มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่องการคุ้มครองพยาน โดยมี
ผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน ผู้แทนจากภาครัฐ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม
การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เปิดโอกาสให้ผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญเรื่องการคุ้มครองพยานได้แลก
เปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมในปี 2560
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3.6 การคุ้มครองผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ประเทศไทยให้การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีสถานะใด บุคคลที่ตกอยู่
ในสถานการณ์ที่เปราะบาง เช่น แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสถานะตามกฎหมาย คนไร้รัฐ เด็ก และผู้ลี้ภัย ซึ่งตกเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์จะได้รับบริการและความช่วยเหลือเช่นเดียวกับผู้เสียหายชาวไทยและต่างชาติ บริการเหล่านี้
รวมถึง การศึกษา ที่อยู่อาศัย อาหาร เสื้อผ้า การฝึกอาชีพ การรักษาพยาบาล ฯลฯ นโยบายและมาตรการของ
ประเทศไทยมีความสอดคล้องกับหลักการด้านมนุษยธรรม ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศไทยมาช้านาน
การคุ้มครองรวมถึงบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่

3.6.1 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กและผู้หญิง
ประเทศไทยดำ � เนิ น การตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของเด็ ก โดยคำ � นึ ง ถึ ง
ความเปราะบางของเด็กและคำ�นึงความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ การคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นเด็กสอดคล้องกับ
หลักมาตรฐานสากลและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก นอกจากนี้ ตามแนวทางพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 กระทรวง พม. ให้การคุม้ ครองเด็กต่างชาติทกุ คน ไม่วา่ จะเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
หรือไม่ รวมถึงเด็กสัญชาติโรฮีนจาและอุยกูร์ ในปี 2559 มีผเู้ สียหายทีเ่ ป็นเด็ก (อายุตาํ่ กว่า 18 ปี) ทัง้ หมด 283 คน
เป็นชาย 41 คน และหญิง 241 คน เมื่อจำ�แนกตามอายุ มีเด็ก 90 คน ที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี และ 192 คน อายุ
ระหว่าง 15 ถึง 18 ปี
ตาราง 18 : จำ�นวนผู้เสียหายที่เป็นเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือในสถานคุ้มครองของ พม. ปี 2558–2559
   จำ�แนกตามรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ สัญชาติ อายุ และเพศ

สัญชาติ
ไทย
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
บังคลาเทศ
โรฮีนจา
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
รวม
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15-18
ช
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1
3
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2558
ประเภทของการแสวงหาประโยชน์
แรงงานบังคับ
ขอทาน
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15-18
0-15
15-18
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ
2
2 1 5
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3
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4
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1
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8
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สัญชาติ
ไทย
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
บังคลาเทศ
โรฮีนจา
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
รวม

2559
ประเภทของการแสวงหาประโยชน์
ค้าประเวณี
แรงงานบังคับ
ขอทาน
0-15
15-18
0-15
15-18
0-15
15-18
ช
ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ
7
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1
1
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2
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4
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1
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192
33
38
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สำ�หรับการคัดแยกผูเ้ สียหายทีเ่ ป็นเด็กและผูห้ ญิงในปี 2559 มีเจ้าพนักงานสอบสวนหญิง 424 คน
ที่รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองผู้เสียหายในพื้นที่หลายจังหวัด ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 146.5 เมื่อเทียบกับ
จำ�นวนพนักงานสอบสวนหญิง 172 คน ในปี 2558 พนักงานสอบสวนหญิงและนักสังคมสงเคราะห์ได้รับการอบรม
เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ในประเด็นที่มีความ
ละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องกับเพศและอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับผู้หญิงและเด็ก พนักงานสอบสวนเหล่านี้มีหน้าที่
สนับสนุนการดำ�เนินงานของทีมสหวิชาชีพ ในการคัดแยกและให้การคุ้มครองผู้เสียหาย
เด็กทีเ่ ข้าสูก่ ารคุม้ ครองของสถานคุม้ ครอง จะได้รบั การบอกเล่าถึงสิทธิของตนด้วยวิธกี ารทีเ่ ป็นมิตร
กับเด็ก โดยใช้สอ่ื เช่น การ์ตนู ซึง่ จัดทำ�ขึน้ 7 ภาษา ได้แก่ กัมพูชา จีน อังกฤษ ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม
เด็กซึ่งติดตามพ่อแม่ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะไม่ถูกแยกจากผู้ปกครองและได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ เมือ่ พ่อหรือแม่ของเด็กถูกคัดแยกว่าเป็นผูเ้ สียหาย จะถูกส่งตัวเข้ารับการคุม้ ครองในสถานคุม้ ครองฯ
ของกระทรวง พม. พร้อมกับลูกของตน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดปทุมธานี
เป็นสถานคุ้มครองฯ ที่มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับให้ผู้เสียหายได้อยู่รวมกันเป็นครอบครัว โดยกระทรวง พม.
จัดห้องพักส่วนตัวเพื่อให้ครอบครัวอยู่ด้วยกัน นอกจากนี้ เด็กจะไม่ต้องผ่านกระบวนการส่งกลับประเทศในทันที
แต่จะได้รับการส่งคืนสู่ภูมิลำ�เนา หรือเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่พร้อมกับพ่อแม่หลังจากที่การดำ�เนินคดีสิ้นสุด
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สำ�หรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ตี ง้ั ครรภ์ สถานคุม้ ครองของกระทรวง พม. 4 แห่ง มีบริการ
ให้การช่วยเหลือผูเ้ สียหายกลุม่ นีเ้ ป็นพิเศษ โดยมีศนู ย์พยาบาลให้ความรูท้ ผ่ี เู้ สียหายสามารถเรียนรูเ้ กีย่ วกับพัฒนาการ
ของการตั้งครรภ์ รวมทั้งการดูแลเด็กที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กในด้านสุขภาพกาย จิตใจ และ
สังคม นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังอำ�นวยความสะดวกในการจดทะเบียนการเกิดของเด็ก รวมทั้งติดต่อสถานทูต
ของประเทศต้นทางเพื่อจัดทำ�เอกสารประจำ�ตัว
การศึกษาสำ�หรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก มีความสำ�คัญในลำ�ดับต้นสำ�หรับ
กระทรวง พม. ภายในสถานคุ้มครองฯ เด็กไทยจะได้รับการศึกษาตามหลักสูตรมาตรฐาน โดยจัดการเรียนการสอน
โดยเจ้าหน้าทีผ่ ซู้ งึ่ ผ่านการฝึกอบรมจากกระทรวงศึกษาธิการ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้หลักประกันว่าผูเ้ สียหายทีเ่ ป็นเด็กชาวไทย
ได้เรียนหนังสือตามหลักสูตรเดียวกัน และตามมาตรฐานเดียวกับเด็กไทยทีอ่ ยูน่ อกสถานคุม้ ครองฯ โดยการสอบเลือ่ นชัน้
จะสอบร่วมกับเด็กที่เรียนอยู่นอกสถานคุ้มครองฯ เพื่อประเมินคุณภาพของการศึกษาภายในสถานคุ้มครองฯ
นอกจากนี้ หลังจากที่เด็กเหล่านี้ออกจากสถานคุ้มครองฯ ก็สามารถจะโอนหน่วยกิตเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐ
ได้ทันทีเมื่อกลับคืนสู่ภูมิลำ�เนา กระทรวง พม. ยังประสานงานอย่างต่อเนื่องกับองค์การช่วยเหลือเด็ก UNHCR
และ IOM รวมทัง้ โรงเรียนในพืน้ ที่ ในการให้การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพแก่เด็กต่างชาติ ตัวอย่างเช่น เด็กต่างชาติทมี่ ที กั ษะ
ภาษาไทยพอสมควร จะถูกส่งให้เข้าไปเรียนในโรงเรียนทีอ่ ยูใ่ กล้สถานคุม้ ครองฯ ซึง่ จะช่วยให้เด็กตระหนักถึงศักยภาพ
ของตน รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สำ�หรับเด็กที่ไม่ได้เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองซึ่งมีอายุระหว่าง 5 ถึง 13 ปี หน่วยงานด้าน
การดูแลเด็กจะจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นพัฒนาการที่สมวัยของเด็ก กระทรวง พม. จะประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในสี่ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมทางกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม เป็นประจำ�ทุกเดือน
3.6.1.1 ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก (Children’s Advocacy Center Thailand - ACT)
ในส่วนของการคุ้มครอง ศูนย์ ACT ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เปิดให้บริการ
กับผูเ้ สียหายทีเ่ ป็นเด็กทุกคนในช่วงกลางวัน นอกจากนี้ ศูนย์ ACT ยังให้การช่วยเหลือผูเ้ สียหายทีเ่ ป็นเด็กในทุกขัน้ ตอน
ของกระบวนการยุติธรรม รวมถึงให้บริการด้านการฟื้นฟูและการให้คำ�ปรึกษา ศูนย์ยังจัดกิจกรรมนันทนาการ
เช่น ดนตรี ทำ�ขนม และแกะสลัก ให้กับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก โดยความร่วมมือขององค์กรพัฒนาเอกชน นอกจากนี้
โดยการดำ�เนินงานตามแนวทางที่เป็นมิตรกับเด็ก เจ้าหน้าที่ศูนย์รวมทั้งพนักงานสอบสวนสามารถสร้างความ
ไว้วางใจกับผู้เสียหายที่เป็นเด็กได้ จึงเท่ากับเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในส่วนของการขยายผล
ปัจจุบันศูนย์ ACT ได้เปิดดำ�เนินการในจังหวัดชลบุรี (พัทยา) ภายใต้ความร่วมมือของ A21
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3.6.2 การแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติ
ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะลดจำ�นวนคนไร้สัญชาติ และป้องกันไม่ให้มีคนไร้สัญชาติเพิ่มขึ้น
เพื่อเป็นทางหนึ่งในการคุ้มครองประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ในปี 2559 กระทรวงมหาดไทย
ให้สัญชาติไทยแก่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติจำ�นวน 8,145 คน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ใน 2 เรื่ อ ง เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาคนไร้ สั ญ ชาติ แ ละส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ข องคนไร้ รั ฐ ในประเทศไทย ตามที่ ก ระทรวง
มหาดไทยเสนอ
คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการของกฎกระทรวงที่ระบุสถานะและเงื่อนไขในการอยู่อาศัย
ในประเทศไทยของผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้สัญชาติไทย ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ เมื่อได้รับการประกาศใช้
ตามกฎหมาย จะให้สิทธิของเด็กต่างชาติที่เกิดในประเทศไทยมีสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
ตามสิทธิของพ่อแม่ และป้องกันไม่ให้เด็กเหล่านี้ถูกดำ�เนินคดีข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบแนวทางและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาสัญชาติ
และสถานะของนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติที่เกิดในประเทศไทย ช่วยให้เด็กต่างชาติที่เกิดในประเทศไทยสามารถ
ขอสัญชาติไทยได้ โดยมีเงื่อนไขว่าพ่อแม่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เคยลงทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย และอาศัย
อยู่ในประเทศไทยมาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือพ่อแม่มาจากกลุ่มอื่น แต่เด็กเองได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า เด็กทีอ่ ยูร่ ะหว่างศึกษายังสามารถขอสัญชาติไทยจากกระทรวงมหาดไทยได้ เด็กทีถ่ กู ทอดทิง้ สามารถ
ขอสัญชาติไทยได้หากอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง พม. นโยบายนี้สามารถช่วยให้เด็กจำ�นวนมากถึง 80,000 คน ได้รับสัญชาติไทย
มติคณะรัฐมนตรีข้างต้นเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะแก้ปัญหาการไร้สัญชาติ
และเป็นต้นแบบที่ก้าวหน้าสำ�หรับการแก้ปัญหาดังกล่าวในระดับนานาชาติ

3.6.3 ผู้โยกย้ายถิ่นฐานในภาวะไม่ปกติและผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายที่เป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์
ในบางกรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นผู้โยกย้ายถิ่นฐานในภาวะไม่ปกติหรือคนเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย คนกลุ่มนี้จะไม่ถูกดำ�เนินคดีภายใต้ข้อหาหลบหนีเข้าเมืองตามมาตรา 41 ของพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึง่ จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผูเ้ สียหายกับรัฐบาล และยังช่วย
คุ้มครองผู้เสียหายไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซํ้าอีกครั้ง
ประเทศไทยให้การช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางทุกกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ รวมทั้งผู้โยกย้ายถิ่นฐานในภาวะไม่ปกติ เช่น ชาวโรฮีนจา และคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย เช่น
ชาวอูยกูร14
์ ปัจจุบนั กลุม่ คนเหล่านี้ รวมถึงเด็กและเด็กทีต่ ดิ ตามพ่อแม่ มีชาวโรฮีนจาทีเ่ ป็นหญิงและเด็กจำ�นวน 152 คน
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง พม. ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำ�นวน 77 คน และคนเข้าเมือง
ผิดกฎหมายจำ�นวน 75 คน
14
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ตาราง 19 : จำ�นวนผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายชาวโรฮีนจา
ที่ได้รับการช่วยเหลือให้พำ�นักอยู่ในสถานคุ้มครองของ พม. ปี 2557–2559 จำ�แนกตามเพศและอายุ
สถานคุ้มครองของ
กระทรวงพม.
(รายจังหวัด)
สุราษฎร์ธานี
พังงา
ปัตตานี
ระนอง
สงขลา (บ้านเด็กชาย)
สงขลา
นนทบุรี
รวม

0-12 ปี

12-15 ปี

15-18 ปี

18 ปีขึ้นไป

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

9

10

-

15

-

-

-

8

42

7

6

1

1

-

4

-

3

22

-

-

-

1

-

-

-

-

1

3

-

-

-

-

-

-

2

5

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

3

-

-

-

-

-

3

20

17

4

17

-

4

-

13

75

ประเทศไทยร่ ว มงานกั บ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศอี ก หลายองค์ ก ร เช่ น UNICEF IOM
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และ RSC ให้ความคุ้มครองผู้เสียหายผ่านกิจกรรมด้านการส่งเสริม
สุขภาพ สำ�หรับความต้องการเฉพาะด้านศาสนาและวัฒนธรรม สถานคุ้มครองฯ ร่วมกับองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง
ยังคงให้ความช่วยเหลือโดยการจัดสรรพื้นที่สำ�หรับทำ�ละหมาด จัดหาอาหารฮาลาล และกิจกรรมด้านจิตสังคม
สำ�หรับผู้เสียหายชาวมุสลิม
เนื่องจากผู้โยกย้ายถิ่นฐานในภาวะไม่ปกติและคนเข้าเมืองผิดกฎหมายมีความเสี่ยงที่จะถูก
ค้ามนุษย์ รัฐบาลจึงได้ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายทุกคนแม้ว่าจะไม่ได้เป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในปัจจุบัน มีชาวโรฮีนจาจำ�นวน 100 คน ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของสำ�นักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง มีการให้บริการทางการแพทย์ โดยความร่วมมือขององค์กรพัฒนาเอกชน คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์การสหประชาชาติ ในการอพยพไปตั้งรกรากยังประเทศที่สาม
การให้ที่พักพิงแก่ชายชาวโรฮีนจาที่ไม่ได้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภายในห้องกักของ
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง ในปัจจุบันสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่ระหว่างก่อสร้างห้องกักแห่งใหม่ ซึ่งจะมี
บริเวณกว้างขวางพอเพียงไม่เฉพาะสำ�หรับชาวโรฮีนจา แต่ยงั รวมถึงผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมายรายอืน่ ๆ โครงการมูลค่า
488 ล้านบาทนี้ จะช่วยแก้ปัญหาความแออัดในสถานกัก และช่วยให้ผู้ที่ต้องพักอยู่ในห้องกักเป็นการชั่วคราว
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องกักในจังหวัดสงขลาและระนองอีกด้วย ในปีนี้
UNHCR ได้บริจาคเงินจำ�นวน 25 ล้านบาท ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างก่อสร้างห้องกักคนต่างด้าวในจังหวัดสงขลา ซึง่ จะมี
ศูนย์การแพทย์และพื้นที่สำ�หรับเล่นกีฬา
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ภาพ 12 : จัดพื้นที่
สำ�หรับการประกอบพิธี
ทางศาสนามุสลิม
ในสถานคุ้มครองฯ

3.7 มาตรการเยียวยาและชดเชย
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สามารถได้รับเงินเยียวยาและชดเชยจากมาตรการทางกฎหมาย 4 ช่องทาง
ด้วยกัน คือ : กองทุนเพือ่ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ค่าจ้างค้างจ่ายตามกฎหมายแรงงาน ค่าตอบแทน
ผูเ้ สียหายในคดีอาญา และค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์15 และค่าตอบแทนผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผูเ้ สียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จา่ ย แก่จ�ำ เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เป็นเงินช่วยเหลือทีม่ าจากรัฐบาล
ในขณะที่ค่าจ้างค้างจ่าย หรือค่าชดเชยด้านแรงงาน และค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา 35 ภายใต้พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เป็นเงินที่เรียกเก็บจากนายจ้างและผู้กระทำ�ผิดคดีค้ามนุษย์
สิ่งที่สำ�คัญ คือ ผู้ที่ได้รับการคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับการชดเชยจากกองทุน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยอัตโนมัติ สำ�หรับผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน
ค่าจ้างค้างจ่ายจะได้รบั การชดเชยโดยค่าชดเชยด้านแรงงาน ในขณะทีค่ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหายในคดีอาญา และค่าสินไหม
ทดแทนตามมาตรา 35 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ พ.ศ. 2551 นั้ น จะได้ รั บ
ตามคำ�พิพากษาของศาล
นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะให้เงินสนับสนุนรายวัน ๆ ละ
300 บาท แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ไม่สามารถทำ�งานภายในสถานคุ้มครองฯ

15

การแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 เมื่อปี 2558 เปิดช่องให้สามารถโอนค่าปรับที่เก็บจาก
ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์เข้าสู่กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเริ่มดำ�เนินการเมื่อปี 2559.
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ตาราง 20 : รายละเอียดของการเยียวยาและการชดเชยที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับ
ประเภทของ ค่าสินไหมทดแทน กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม ค่าจ้าง-ค่าแรง
ค่าทดแทน ตามมาตรา 35
การค้ามนุษย์
ค้างจ่าย

ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา

1. กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
ป้องกันและ
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
คุ้มครองแรงงาน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลย
พ.ศ. 2541
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544

2. ผู้ที่มีสิทธิ
ได้รบั
ค่าทดแทน

ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์
(ตามสิทธิและ
ประสงค์ที่จะเรียก
ค่าสินไหมทดแทน
ของผู้เสียหาย)

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทุกราย

คนงาน
(ในกรณีที่ไม่ได้
รับค่าจ้าง)

ผู้เสียหายจากการกระทำ�ความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญาดังต่อไปนี้ :
1) ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน
(มาตรา 224 และ 238)
2) ความผิดเกี่ยวกับเพศ
(มาตรา 276 ถึง มาตรา 287)
3) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
4) ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
5) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

3. ค่าทดแทน ผู้ต้องหา
ได้รบั จากใคร

รัฐบาล (กองทุนเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์)

นายจ้าง

รัฐบาล (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม)

4.จำ�นวน
ที่ได้รับ

1) ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ไม่เกินครั้งละ
3,000 บาท (3 ครั้ง ต่อราย/ต่อปี)
2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
3) ค่าใช้จ่ายในการบําบัดฟื้นฟูทางร่างกาย
และจิตใจ
4) ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างที่
ไม่สามารถประกอบการงานได้
5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พัก
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรม
8) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายหรือการดําเนินคดี
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับไปยังภูมิลําเนา
10) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้เสียหาย
ในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามา
ในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่
11) ค่าใช้จ่ายในกรณีอื่น ๆ

ตามที่ผู้ตรวจ
แรงงานสั่ง
หรือตามที่ศาล
แรงงานสั่ง

ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง
หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

เมื่อนายจ้าง
จ่ายเงิน

เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบจำ�นวนเงิน
ที่จะได้รับ

ตามที่ศาลสั่ง

5. จะได้รับค่า หลังจากคำ�พิพากษา เมื่อคณะอนุกรรมการเห็นชอบจำ�นวนเงิน
ที่จะได้รับ
ทดแทนเมื่อใด ของศาล
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3.7.1 จำ�นวนค่าตอบแทนและค่าชดเชยที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับ
ในปี 2559 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำ�นวน 23 คน ได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหายภายใต้
พระราชบั ญ ญั ติ ค่ า ตอบแทนผู้ เ สี ย หาย ค่ า ทดแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ จำ � เลยในคดี อ าญา พ.ศ. 2544 จาก
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นจำ�นวนทั้งหมด 455,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 152
จากปี 2558 ซึง่ มีผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์เพียง 6 คน ทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายเป็นจำ�นวน 180,000 บาท
กองทุ น เพื่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง บริ ห ารโดยกระทรวง พม. ให้ เ งิ น
ช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจำ�นวน 648 คน ในช่วงเวลาเดียวกัน รวมเป็นเงินทั้งหมด 5,308,792.90 บาท
สำ�หรับในภาคแรงงาน มีผู้เสียหายจำ�นวน 58 คน ที่ได้รับการช่วยเหลือและเรียกร้องค่าจ้าง
และค่าล่วงเวลาค้างจ่ายจำ�นวน 3,838,304 บาท เปรียบเทียบกับปี 2558 มีการจ่ายค่าชดเชยด้านแรงงานเพียง
3,348,736 บาท แก่ผู้เสียหายจำ�นวน 77 คน ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.62
สำ�หรับค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 มีผู้เสียหาย 61 คน ที่ยื่นเรื่องเรียกร้องขอค่าชดเชย รวมเป็นเงิน 13,486,671 บาท หลังจากที่ศาล
ไต่สวนคดีค้ามนุษย์จำ�นวน 7 คดี พบว่ามีผู้เสียหายจำ�นวน 15 ราย ที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน เป็นเงินทั้งหมด
1,656,100 บาท ส่วนผู้เสียหายที่เหลืออยู่ระหว่างรอศาลตัดสินคดี
ตาราง 21 : จำ�นวนค่าตอบแทนที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับ ปี 2558–255916
ประเภทของค่าทดแทน
และค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือจากกองทุน
เพื่อการป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์
ค่าสินไหมทดแทน
ตามมาตรา 35
ค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ในคดีอาญา
ค่าจ้าง – ค่าแรงค้างจ่าย
16

สัดส่วนการเพิ่มขึ้น /
ลดลง

2558

2559

7,171,513 บาท
(472 คน)

5,808,566.90 บาท
(648 คน)

1,362,946.1 บาท
(-19.01%)16

* ผู้เสียหาย 33 คน
ได้ยื่นคำ�ร้อง
ขอค่าสินไหมทดแทน
จำ�นวน 9,812,883 บาท

1,656,100 บาท
(ผู้เสียหาย 15 คน)
*ผู้เสียหาย 61 คนยื่นคำ�ร้อง
ขอค่าสินไหมทดแทน
จำ�นวน 13,486,671 บาท
455,000 บาท
(ผู้เสียหาย 23 ราย)
3,838,304 บาท
(ผู้เสียหาย 58 คน)

* ผู้เสียหาย 28 คน
ยื่นคำ�ร้องขอค่าสินไหม
ทดแทนจำ�นวน
3,673,788 บาท

180,000 บาท (6 คน)
3,348,736 บาท
(38 คน)

275,000 บาท (+152%)
489,568 บาท
(+14.62%)

เงินกองทุนลดลงเนื่องจากในปี 2558 ผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นผู้เสียหายชาวไทยที่เดินทางไปทำ�งานยังต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ รวมเป็นเงิน 1,651,200 ล้านบาท ของเงินช่วยเหลือทั้งหมด ในขณะที่ในปี 2559 กองทุนไม่ได้ให้การช่วยเหลือ
ในด้านการส่งกลับผู้เสียหายชาวไทยจากต่างประเทศ
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3.8 สายด่วนและช่องทางช่วยเหลืออื่น
3.8.1 ช่องทางสายด่วนของกระทรวง พม.
หลังจากที่ศูนย์ช่วยเหลื อ สั ง คม หรื อ สายด่ วน 1300 ได้ รั บการจั ด ตั้ ง ขึ้ นเมื่ อ ปี 2556 โดยมี
ความมุง่ หวังให้ประชาชนผูป้ ระสบปัญหาทางสังคม ได้มชี อ่ งทางทีส่ ามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และได้รบั การคุม้ ครอง
ช่วยเหลืออย่างทันที ตรงตามสภาพปัญหา โดยให้การช่วยเหลือผ่านทางการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน
ปัญหาสังคมต่างๆ
ในปี 2559จำ�นวนสายเข้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นจาก 44,729 สาย เป็น 63,456 สาย หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 41.86 จากปี 2558 นับจากเดือนมกราคม–ธันวาคม 2559จำ�นวนสายเข้าทัง้ หมด 269 สาย เป็นการแจ้งเหตุ
เกี่ยวกับกรณีค้ามนุษย์ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.12 จากสายที่โทรเข้า 186 สาย ในปี 2558 โดยในจำ�นวนสายเข้า
ทั้งหมด มีผู้เสียหายที่เป็นเด็ก 185 ราย (แรงงานบังคับ 131 ราย และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 55 ราย)
และเป็นผูใ้ หญ่ 83 ราย ซึง่ ทัง้ หมดถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในปัจจุบนั สำ�นักงานอัยการสูงสุดส่งฟ้อง 70 คดี
จากสายเข้าทั้งหมดจำ�นวน 269 สาย
ในปี 2559 มีล่ามทั้ งหมด 43 คน ให้คำ� ปรึกษาแก่ผู้ท่ีใช้บริการสายด่ วนจำ� นวน 20 ภาษา
ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2558 มีล่ามเพียง 12 คน และให้บริการเพียง 10 ภาษา อย่างไรก็ตามศูนย์ช่วยเหลือสังคม
มีแผนทีจ่ ะจัดการอบรมล่ามเป็นจำ�นวน 2 ครัง้ โดยมีเป้าหมายในการเพิม่ จำ�นวนล่ามทีท่ �ำ งานในระบบ เป็น 80 คน
ตาราง 22 : สถานะของสายที่โทรเข้าสายด่วนของศูนย์ช่วยเหลือสังคม17
สถานะ
คดีค้ามนุษย์
ไม่ใช่กรณีการค้ามนุษย์17
ให้คำ�แนะนำ�
ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวม (จำ�นวนสายที่โทรเข้า)

ขั้นพนักงาน ขั้นพนักงาน
ชั้นศาล
สอบสวน
อัยการ ดำ�เนินคดี ตัดสิน
22
24
4
20
6
11
12
17

รวม
(กรณี)
70
46
138
15
269

3.8.2 ช่องทางสายด่วนของกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้ จั ด ตั้ ง ช่ อ งทางสายด่ ว น 3 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่ “สายด่ ว น 1546” และ
“สายด่วน 1694” รวมทั้ง “กรมการจัดหางานช่วยด้วย” ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้ความช่วยเหลือแรงงานที่มีล่าม
หลายภาษา สำ�หรับรายละเอียดเกี่ยวกับสายด่วนของกระทรวงแรงงาน โปรดดูหัวข้อ 4.7.3 ในบท “การป้องกัน”

17

เป็นคดีเกี่ยวกับการค้าประเวณี การเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสารประจำ�ตัว และการทำ�งานผิดกฎหมาย
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กระทรวงแรงงาน มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการร้องทุกข์ ด้านแรงงานดังต่อไปนี้
◊ กรณีลูกจ้างร้องเรียนนายจ้าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ในพื้นที่ดำ�เนินการสอบสวนข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยดำ�เนินการทางลับ และรายงานกรมฯ
ภายใน 30 วัน
◊ กรณีลูกจ้างร้องเรียนเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสืบสวนความตามข้อร้องเรียนนั้น โดยทำ�เป็นความลับ หากพบว่าเจ้าหน้าที่มี
ความผิดจริงจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย
กรมการจัดหางานมีหน้าที่ให้การคุ้มครองคนงานที่ยื่นข้อร้องเรียนดังต่อไปนี้
◊ ปกปิดชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
◊ เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และหลักฐานอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนของ
ผู้ร้องเรียน
◊ ในสถานการณ์ ที่ อ าจเป็ น อั น ตรายถึ ง แก่ ชี วิ ต ผู้ ที่ ยื่ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจะได้ รั บ การคุ้ ม ครอง
ตามกฎหมายคุ้มครองพยาน
◊ ดำ�เนินการสอบสวนทั่วทั้งบริษัท เพื่อปกป้องตัวตนของผู้ที่ยื่นข้อร้องเรียน
◊ จะต้องทำ�การตรวจสอบข้อร้องเรียนเบื้องต้นภายใน 1 วัน กรมการจัดหางานจะตรวจสอบ
ข้อมูลและหลักฐาน ก่อนจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินการ
ขอความช่วยเหลือต่อไป18

18
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แผนภาพที่ 34 : ภาพรวมของบริการสายด่วนและช่องทางช่วยเหลืออื่น
ศูนยชวยเหลือสังคม หรือ "สายดวน 1300 Hotline" จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2555
ป 2559 63,456 สาย
เพิ่มขึ้น 41.86%
ป 2558 44,729 สาย
จากกรณีทั้งหมดในป 2559 มีผูเสียหาย 185 รายเปนเด็ก
สายเขาเกี่ยวกับ
การคามนุษย

2559

2558

269

186

2560

SAC

51.12%

ภาษา
20

2559

ลาม
80

ภาษา
20

ลาม
43

ป 2560 ศูนยชวยเหลือสังคมมีแผนอบรมลาม 2 รุน เพื่อเพิ่มจำนวนลามเปน 2 เทา

บริการสายดวน
สายดวน 1546

รง.

สายดวน 1694

www.doe.go
.th/helpme

เว็บไซต "DOE Help me"
ใหบริการหลายภาษา

3.8.3 สายด่วนส่วนกลาง
รั ฐ บาลได้ ป ฏิ รู ป ระบบสายด่ ว นแจ้ ง เหตุ ร ะดั บ ชาติ หรื อ สายด่ ว น 191 โดยส่ ว นหนึ่ ง ของ
การปฏิรูป คือ สายที่โทรเข้าและการร้องเรียนจากทุกหน่วยงานจะต้องถูกส่งต่อไปยังสายด่วน 1300 ของศูนย์ช่วย
เหลือสังคม เพื่อทำ�ให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเป็นศูนย์ที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ โดยให้เป็นจุดศูนย์กลางความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงทีจากเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และล่ามที่ได้รับการอบรม นอกจากนี้ ยังมีทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน
ซึ่งพร้อมจะออกปฏิบัติการช่วยเหลือในทันที เมื่อได้รับการแจ้งเหตุเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คาดว่าระบบสายด่วน
ระดับชาตินี้ จะแล้วเสร็จภายในปี 2560

3.9 การกลับคืนสู่ภูมิลำ�เนาและตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างปลอดภัย
ในปี 2559 ประเทศไทยได้ส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิลำ�เนาอย่างปลอดภัยจำ�นวน 243 คน ภายใต้
การประสานงานอย่างใกล้ชดิ กับประเทศต้นทาง และครอบครัวของผูเ้ สียหายในประเทศไทย ได้แก่ ผูเ้ สียหายชาวกัมพูชา
22 คน เมียนมา 84 คน ลาว 98 คน เวียดนาม 24 คน และบังคลาเทศ 15 คน นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือ
ของ UNHCR และ IOM ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ช าวโรฮี น จาจำ � นวน 49 คน และ ผู้ ห ลบหนี เข้ า เมื อ ง
ชาวโรฮีนจาอีก 14 คน ได้รบั การช่วยเหลือให้สามารถย้ายไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว
ร้ อ ยละ 28.57 ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยยั ง คงประสานความร่ ว มมื อ กั บ ประเทศที่ ส ามอื่ น ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อขยายโอกาสในการย้ายถิ่นฐานของชาวโรฮีนจาเหล่านี้
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สำ�หรับผู้เสียหายชาวบังกลาเทศ กระทรวง พม. ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ IOM เพื่อติดตาม
และประเมินความพร้อมของแต่ละครอบครัวก่อนทีจ่ ะส่งกลับประเทศต้นทาง รวมทัง้ อำ�นวยความสะดวกให้ผเู้ สียหาย
สามารถกลับคืนสู่ภูมิลำ�เนาได้อย่างปลอดภัย ในปี 2559 ผู้เสียหายชาวบังกลาเทศจำ�นวน 15 คน ได้รับการส่งกลับ
ภูมิลำ�เนา ซึ่งนับว่าน้อยลงเมื่อเทียบกับจำ�นวนผู้เสียหาย 24 คน ที่ได้รับการส่งกลับภูมิลำ�เนาในปี 2558

ภาพ 13 : กลุ่มผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์
ได้รับการส่งกลับภูมิลำ�เนา

ภาพ 14 : UNHCR และ IOM ร่วมกับ
กระทรวงพม. ดำ�เนินการจัดส่งผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาไปยังประเทศทีส่ าม

3.10 การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายคืนสู่สังคมและไม่ให้กลับไปเป็นผู้เสียหายซํ้า
รัฐบาลยังคงให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการกลับคืนสู่สังคมแก่ผู้เสียหายชาวไทยและชาวต่างชาติ
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ช่วยให้ผเู้ สียหายสามารถกลับไปใช้ชวี ติ ตามปกติอย่างปลอดภัย ประเภทของความช่วยเหลือแตกต่าง
กันไปในแต่ละราย เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เสียหายมากที่สุด สำ�หรับผู้เสียหายชาวไทย มีการให้
ความช่วยเหลือและติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด (พมจ.)
ใน 76 จังหวัด จะทำ�การประเมินกระบวนการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายราย 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
หากมีสัญญาณบ่งบอกว่าผู้เสียหายตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อีกครั้ง นักสังคมสงเคราะห์จะประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
ในขณะเดี ย วกั น การประชุ ม จั ด การรายกรณี (Case Management Meeting : CMM)
ยังดำ�เนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้กระทรวง พม. ได้ติดตามความก้าวหน้าในการคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย
ชาวเมียนมาและลาว ในปีนี้ มีการจัดประชุม CMM สองครั้ง ระหว่างประเทศไทยและเมียนมา เพื่อรับทราบข้อมูล
ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น เกี่ ย วกั บ ความเป็ น อยู่ ข องผู้ เ สี ย หาย รวมทั้ ง แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ดี
ในการให้ความช่วยเหลือด้านการคืนสูส่ งั คมสำ�หรับผูเ้ สียหายสัญชาติอนื่ กระทรวง พม. จะประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและองค์กรระหว่างประเทศ เช่น IOM เพื่อติดตามกระบวนการคืนสู่สังคมต่อไป
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ภาพ 15 : “กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค้ามนุษย์” กรุงย่างกุ้ง
ประเทศไทยยังคงเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่ประเทศต้นทาง เพื่อให้หลักประกันว่าการส่งตัวผู้เสียหาย
กลับคืนสู่สังคมจะดำ�เนินไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน ในปี 2559 ประเทศไทยและเมียนมาร่วมลงนามในแนวทาง
ปฏิบัติด้านการส่งกลับและคืนสู่สังคมของผู้เสียหายชาวเมียนมา นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 2–4 มิถุนายน 2559
มีการจัดกิจกรรมให้ผทู้ รี่ อดพ้นจากการค้ามนุษย์มารวมตัวกันในกรุงย่างกุง้ โดยผูเ้ ข้าร่วมเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ชาวเมียนมา 12 คน ส่งตัวกลับคืนสูป่ ระเทศเมียนมา และเพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์เกีย่ วกับกระบวนการส่งกลับ
โครงการนี้ส่งผลให้เกิดแนวความคิดและเสียงสะท้อนที่มีประโยชน์มากมาย ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความช่วยเหลือด้าน
การส่งกลับและคืนสู่สังคมของประเทศไทยในอนาคต
In
Focus
2559
ไม่มีหลักฐาน

นอกจากนี้ มูลนิธิพิทักษ์สตรียังประสานความร่วมมือกับกระทรวง พม. ในการเตรียมความพร้อม
ผู้เสียหายสำ�หรับการส่งกลับและคืนสู่สังคม โดยการให้ความรู้และคำ�แนะนำ�แก่ผู้เสียหายหลังจากที่ผู้เสียหาย
ได้ รั บ การส่ ง กลั บ มู ล นิ ธิ พิ ทั ก ษ์ ส ตรี แ ละกระทรวง พม. จะทำ � งานกั บ ผู้ เ สี ย หายอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ติ ด ตามผล
ความก้าวหน้าของกระบวนการคืนสูส่ งั คม เพือ่ ให้หลักประกันว่า ผูเ้ สียหายจะไม่ตกเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์อกี
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ในปีนี้ มูลนิธิพิทักษ์สตรีและกระทรวง พม. ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศลาว และรัฐบาลลาว เปิดตัว
โครงการใหม่ในกรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยการเปิดร้านกาแฟ ซึง่ ดำ�เนินงานโดยผูเ้ สียหายชาวลาว มีเป้าหมาย
เพื่อให้โอกาสแก่ผู้เสียหายชาวลาว ที่ถูกส่งตัวกลับจากประเทศไทยมีงานทำ�ทันทีหลังจากเดินทางกลับ

ต่อเนื่อง

3.11 การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยในต่างประเทศอย่าง

ในปี 2559 กระทรวงการต่ า งประเทศได้ อำ � นวยความสะดวกในการส่ ง กลั บ ผู้ เ สี ย หายจาก
การค้ามนุษย์ชาวไทยจำ�นวน 80 คน โดยผู้เสียหายเหล่านี้ถูกระบุตัวว่าเป็นผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ การใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่น ๆ สถานทูตไทยประจำ�ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ยังประสานงานกับเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศเพื่อดำ�เนินงานดังกล่าว ในบรรดาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศบาห์เรน โอมาน สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น อิตาลี เดนมาร์ก มาเลเซีย เกาหลีใต้
ฟินแลนด์ อิสราเอล สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ โดยไม่มีผู้เสียหายที่เป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี หลังจากที่
เดิ น ทางกลั บ ถึ ง ประเทศไทยแล้ ว ผู้ เ สี ย หายที่ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ จะได้ รั บ การแจ้ ง สิ ท ธิ ข องตนที่ จ ะเข้ า รั บ
การคุม้ ครองจากสถานคุม้ ครอง อย่างไรก็ตาม ผูเ้ สียหายมีสทิ ธิทจี่ ะตัดสินใจว่าประสงค์จะเข้ารับการคุม้ ครองหรือไม่
โดยผู้เสียหายทั้งหมดขอเข้ารับการคุ้มครองจากกระทรวง พม. และปัจจุบันเดินทางกลับภูมิลำ�เนาโดยสวัสดิภาพ
นอกจากนี้ ในปีนี้มีลูกเรือประมงจำ�นวน 30 คน ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงสัญชาติ
อินโดนีเซีย (กรณีเกาะอัมบนและเบนจีนา) และส่งกลับประเทศไทย แรงงานประมงดังกล่าวได้รับการพิสูจน์
สัญชาติว่าเป็นคนไทย และแรงงานจำ�นวน 16 คน ได้รับการส่งตัวกลับภูมิลำ�เนา ส่วนลูกเรือประมงอีก 14 คน
แจ้งว่ามีสัญชาติไทยแต่ยังไม่มีเอกสารรับรองสัญชาติ ดังนั้น จึงทำ�ให้ลูกเรือกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะถูกจับข้อหา
หลบหนีเข้าเมือง หรือตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สำ�หรับลูกเรือกลุ่มดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงมหาดไทย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ และ
กระทรวง พม. ได้ประสานความร่วมมือกันเพื่อพิสูจน์สัญชาติไทยและช่วยเหลือกลับสู่ประเทศไทย
ปัจจุบัน ลูกเรือประมงทั้ง 14 ราย อยู่ในการคุ้มครองของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้กระทรวง พม. และได้รับบริการเช่นเดียวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ทุกประการ กระทรวงมหาดไทยอยูร่ ะหว่างดำ�เนินการเพือ่ สืบหาภูมลิ �ำ เนาของผูเ้ สียหายเหล่านี้ หลังจากทีด่ �ำ เนินการ
สัมภาษณ์เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การสืบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภูมิลำ�เนา (หมู่บ้าน/ชุมชน) ในส่วนขอ
ค่าชดเชย เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จึงจะได้รับค่าชดเชยแรงงาน
นอกจากนี้ มีลูกเรือประมงรายหนึ่งในกรณีเกาะอัมบนและเบนจินา เป็นผู้ไร้รัฐ กระทรวง พม.
และกระทรวงมหาดไทย จึงให้ความช่วยเหลือจนสืบทราบว่ามีสัญชาติไทยและได้รับการคุ้มครองจากกระทรวง
พม. ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 หลังจากที่ผู้เสียหายได้รับการรักษาจากโรคพิษสุราเรื้อรัง และได้รับการเยียวยา
จิตใจ ก็สามารถกลับภูมิลำ�เนาได้ กระทรวง พม. และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ยังคงดำ�เนินการเพื่อจัดหางาน
ที่มั่นคงให้กับผู้เสียหายรายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ความสำ�เร็จของการคืนสู่สังคมในระยะยาว ยังต้องขึ้นอยู่กับ
ความตั้งใจของผู้เสียหายเองด้วย
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4. การป้องกัน (Prevention)
การสร้างความเข้มแข็งและปรับปรุงมาตรฐานของระบบการป้องกัน
รัฐบาลกำ�หนดนโยบายเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยในปี 2559 ได้กำ�หนด
วัตถุประสงค์หลักไว้ 6 ด้าน ในการป้องกันการค้ามนุษย์ รวมถึงการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังต่อไปนี้
1) สร้างหลักประกันให้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยได้รับสถานะที่ถูกกฎหมาย เพื่อให้แรงงานเหล่านั้น
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงได้รับสิทธิและความช่วยเหลือที่พึงได้
2) วางระบบการตรวจแรงงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงระบบการช่วยเหลือที่เหมาะสมสำ�หรับแรงงานเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
3) ขจัดช่องว่างของกฎหมายแรงงาน รวมถึงดำ�เนินการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานให้ทดั เทียมมาตรฐานสากล
4) สร้างกลไกการป้องกันกลุ่มเสี่ยงนอกเหนือจากแรงงานต่างด้าว เพื่อมิให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
5) สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิแรงงาน
6) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
โดยมีความคืบหน้าการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้

4.1 ภาพรวมการบริหารจัดการแรงงานทั้งระบบ
รัฐบาลได้ใช้แนวทางจัดการแบบองค์รวมเพื่อทำ�ให้ระบบการบริหารจัดการแรงงานมีประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืนโดยมีการจัดทำ�แผนแม่บทด้านแรงงาน ระยะ 5 ปี ส่วนแนวทางในการจัดระเบียบแรงงานและจัดการ
สวัสดิการจะอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติในการพัฒนาแรงงาน ระยะ 20 ปี
กำ�หนดทิศทางนโยบายพร้อมทั้งวัตถุประสงค์หลักในการสร้างมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมสำ�หรับ
แรงงานทุกคน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ดำ�เนินการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผ่านยุทธศาสตร์การบริหาร
แรงงานต่างด้าวระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560–2564) โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีการกำ�หนดเป้าหมายที่สำ�คัญ
ดังต่อไปนี้
1) กำ�หนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในปี 2560
2) ลดการพึ่งพิงแรงงานต่างด้าวระดับล่าง ภายในปี 2560 โดยให้ใช้ตามความจำ�เป็นที่แท้จริงเท่านั้น
3) จัดให้มีองค์กรและรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ภายในปี 2560
4) ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวทุกคนเดินทางมาทำ�งานในประเทศไทยผ่านระบบ MOU ภายในปี 2563
5) ให้มีการติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน เพื่อกำ�กับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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ในการดำ�เนินงานตามแผนแม่บทด้านการจัดการแรงงานระยะ 5 ปี กระทรวงแรงงานได้จัดทำ�แนวทาง
การพัฒนาแรงงานและกำ�ลังแรงงานซึง่ สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” และแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
แรงงานและกำ�ลังแรงงานระยะ 20 ปี แนวปฏิบัติของกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ
1) การเพิ่มขีดความสามารถของกำ�ลังแรงงานและทรัพยากรบุคคล
2) การเสริมสร้างประสิทธิผลของตลาดแรงงาน
3) การให้หลักประกันความมั่นคงของงาน
องค์ประกอบเหล่านี้ยังได้รับการผนวกเข้าไปในการจัดทำ�แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ระยะ 5 ปี ซึ่งเนื้อหาสำ�คัญของแผนปฏิบัติการดังกล่าว มีดังต่อไปนี้
1) กำ�หนดแนวทางด้านนโยบายและประเมินผลการดำ�เนินงานตามนโยบายหลักๆ
2) เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพิ่มความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำ�เนินคดี และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจแรงงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
3) ปรับปรุงและบูรณาการระบบฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน
ต่างด้าว
4) เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการแรงงานและสร้างความตระหนักเรือ่ งแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ดี า้ นแรงงาน
(Good Labour Practices–GLP)
5) เพิ่มมาตรการป้องกัน เช่น การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งในระดับกระทรวงแรงงานและในระดับจังหวัด
6) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว รวมถึงศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและ
สิน้ สุดการจ้าง และเพิม่ ช่องทางในการร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน
ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร หน่ ว ยงานรั ฐ บาลที่ เ กี่ ย วข้ อ งทำ � งานโดยประสานงานกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ใช้
มาตรการในการปฏิรูประบบแรงงานและปรับปรุงสถานการณ์ด้านแรงงานให้ดีขึ้น โดยใช้แนวทางแบบองค์รวม
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวอย่างรอบด้าน
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แผนภาพที่ 35 : การบริหารจัดการแรงงานทั้งระบบของประเทศไทย

การบริหารจัดการแรงงานทัง้ ระบบ
แผนแม่ บทด้ านการจัดการแรงงาน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

มาตรฐานแรงงานที่ดี
สําหรับคนงานทุกคน

ยุทธศาสตร์ การบริหารแรงงานต่ างด้ าว
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์
หลัก

•
•
ปรับปรุง
กฎหมาย

1) กําหนดมาตรฐานการจ้ างแรงงานต่างด้ าวภายในปี 2560
2) ลดการพึง่ พิงแรงงานต่างด้ าวระดับล่างภายในปี 2560
3) จัดให้ มีองค์กรและรู ปแบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพภายในปี 2560
4) ให้ แรงงานต่างด้ าวทุกคนมาทํางานในไทยผ่าน MOU ภายในปี 2563
5) ให้ มีการติดตามและประเมินผลทุก 6 เดือน

พรก. การนําคนต่างด้ าวมาทํางานกับนายจ้ าง
ในประเทศ พ.ศ.2559
พรก. การจัดการแรงงานต่างด้ าว พ.ศ. ........

สะดวก
ขึน้

• ส่งเสริ มการจ้ างงานที่ถกู ฎหมายผ่าน MOU
• ทําให้ ขั ้นตอนถูกกฎหมาย
จ้ างงาน
ถูกกม.

• จัดทําปฏิญญาประเทศ CLMVT เรื่ อง
“การย้ ายถิ่นที่ปลอดภัย”

• ลดค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้ าว
ผ่าน MOU ลง 64%
ถูกลง

• พรก.ใหม่ห้ามเก็บค่าใช้ จา่ ยบางส่วนจากลูกจ้ าง
• ประหยัดค่าใช้ จา่ ยแรงงานไทยที่ไปทํางาน
ต่างประเทศผ่าน MOU

ดีขนึ ้

•

ลดเวลาการดําเนินงานตาม MOU ลง 32%

•
•

ลูกจ้ างเปลี่ยนนายจ้ างง่ายขึ ้น
ขยายเวลาทํางานและพํานักให้ แรงงานต่างด้ าว

คุ้มครองดีขนึ ้
• มีการตรวจตามระดับความเสี่ยง
เพิ่มจํานวนล่าม/ผู้ประสานงานภาษา
ช่ วยเหลือดูแลดีขนึ ้
• จัดตั ้งศูนย์ชว่ ยเหลือคนงาน
• มีสายด่วนและเว็บไซต์ที่เป็ นมิตร
มาตรฐานดีขึน้
• ส่งเสริ มแนวปฏิบตั ิแรงงานที่ดี (GLP)
• รับรองอนุสญ
ั ญา ILO
ปั จจุบนั และในอนาคต
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4.2 สถานการณ์ปัจจุบันของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
เมื่ อ วั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2558 มี แรงงานต่ า งด้ า ว (เมี ย นมา ลาว และกั ม พู ช า) ที่ ทำ � งาน
ในประเทศไทย รวม 2,665,704 คน โดยแบ่งเป็นกลุม่ จดทะเบียนผ่อนผันอนุญาตทำ�งานผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ั ชาติ 916,092 คน
(OSS) จำ�นวน 1,178,678 คน19 กลุม่ ทีน่ �ำ เข้าตาม MOU 381,965 คน กลุม่ ทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
กลุ่มที่จดทะเบียนแรงงานในประมงทะเล 45,441 คน และกลุ่มที่จดทะเบียนเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูป
สัตว์นํ้า 143,528 คน โปรดดูรายละเอียดในตารางที่ 24

2%

6%
14%

44%

MOU

พิสูจนสัญชาติ

34%

OSS

ประมงทะเล

แปรรูปสัตวน้ำ

สำ�หรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 916,092 คน ที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศไทย
ประกอบด้วย แรงงานสัญชาติเมียนมา (754,037) กัมพูชา (99,030) และลาว (63,025) ประเทศไทย
ได้ขอความร่วมมือจากประเทศต้นทางเหล่านี้ ดำ�เนินการกระบวนการพิสูจน์สัญชาติร่วมกัน
สำ�หรับแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนผ่านศูนย์ OSS ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
และเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ โดยอนุญาตให้ทำ�งานได้ถึง 31 มีนาคม 2561 และสามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี
จนถึงปี 2563 หลังจากนั้น เป้าหมาย คือ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป จะมีแต่แรงงานที่เข้ามาทำ�งานในประเทศไทย
ผ่าน MOU เท่านั้น มีการคาดการณ์ว่า ความต้องการในการจ้างแรงงานต่างด้าวจะทำ�ให้มกี ารนำ�เข้าแรงงานต่างด้าว
ตาม MOU ประมาณ 1.8 ล้านคน ตามทีแ่ สดงไว้ในแผนภาพที่ 36

19
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แผนภาพที่ 36 : สถานการณ์ ปั จ จุ บั น และเป้ า หมายในอนาคตของการจั ด การแรงงานต่ า งด้ า ว
ในประเทศไทย

4.3 การรับรองสถานะทางกฎหมายแก่แรงงานต่างด้าวในราชอาณาจักรเพื่อให้ได้รับ
สิทธิที่พึงได้ตามกฎหมาย
4.3.1 การนำ�เข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU
ในปี 2559 แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำ�งานตาม MOU มีจำ�นวนทั้งสิ้น 381,965 คน (ตาราง 1)
ซึ่งจำ�นวนดังกล่าวมีแรงงานต่างด้าวที่นำ�เข้าในปี 2559จำ�นวน 213,857 คน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 64 จากปี 2558
ที่มี 130,302 คน จำ�นวนที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลได้มีความพยายามที่จะสนองตอบความต้องการ
แรงงานที่มากขึ้น และในขณะเดีย วกั น ก็ ยั งต้ อ งรั บ รองและให้ ค วามคุ้ มครองแรงงานดั งกล่ า วอย่ า งเต็ ม ที่
เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และยัง
แสดงให้เห็นความมีประสิทธิภาพของระบบ MOU ด้วย
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ตาราง 23 : การนำ�เข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ประจำ�ปี 2559
จำนวนแรงงานตางดาวที่เขามาทำงานตาม “MOU”

39%

50%

สัญชาติ

จำ�นวน (คน)

เมียนมา

เมียนมา

188,978

ลาว

กัมพูชา

149,485

ลาว

43,502

กัมพูชา

11%

จจำนวนแรงงานต
าํนวนแรงงานต่าางงดด้าาววทีท่ีม่มาทำงานกั
าทาํงานกบบันายจ
นายจาา้งงใน
ในประเทศตาม
ประเทศตามMOU
MOU::
เปรี
ยบเที
ยบระหว่
างปี2558
2558และ
และ2559
2559
เปรี
ยบเที
ยบระหว่
างปี

2558

2559

64%
เพิิ่ ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงแรงงานลดระยะเวลาและขั้นตอนการนำ�คนต่างด้าว
มาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU จากเดิมใช้ระยะเวลาดำ�เนินการ 25 วัน ลดลงเหลือ 17 วัน
หรือลดลงถึงร้อยละ 3220
ประเทศไทยยั ง ได้ ป ระสานงานกั บ ประเทศต้ น ทางอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การนำ � เข้ า
แรงงานโดยถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย โดยมี เ ป้ า หมายในการเสริ ม สร้ า งความคล่ อ งตั ว และความโปร่ ง ใสใน
กระบวนการจัดหางาน โดยในปี 2559 มีการประชุมที่สำ�คัญดังนี้
• เมี ย นมา มี ก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความร่ ว มมื อ ในการเร่ ง ออกเอกสารรั บ รองบุ ค คล
(Certificate of Identification – CI) โดยเสนอให้เมียนมาออกเอกสาร CI ให้แรงงานเมียนมาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 วัน รัฐบาลทั้งสองประเทศยังคงหาแนวทางในการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
หรือธนาคารเพื่ออำ�นวยความสะดวกและสร้างความโปร่งใสให้กับแรงงานต่างชาติ
• เวียดนาม ทัง้ สองประเทศมีความก้าวหน้าในการจัดส่งแรงงานเวียดนามเข้ามาทำ�งานตาม MOU
ในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานสูง เช่น กิจการก่อสร้างและประมงทะเล ประเทศไทยได้จัดส่งตัวอย่าง
สัญญาจ้างและหลักสูตรการอบรมแรงงานเวียดนาม ก่อนเดินทางมาทำ�งานในประเทศไทย ทั้งสองประเทศ
ยังได้หารือและกำ�หนดประชุมระดับวิชาการเวียดนาม-ไทยในการจัดส่งแรงงานเวียดนามเข้ามาทำ�งานตาม MOU
ในเดือนมกราคม 2560
20
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• กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพือ่ ส่งเสริมความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าวของประเทศไทยในปัจจุบัน และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศต้นทาง กระทรวงแรงงาน
ได้จัดให้ผู้แทนระดับสูงจากทั้งสามประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุมระดับสูงเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
ระหว่างวันที่ 28–29 พฤศจิกายน 2559 ได้ศึกษาดูงานการดำ�เนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออกเรือประมง
(ศูนย์ PIPO) รวมทัง้ ตรวจสอบมาตรฐานและสภาพการจ้างงานของแรงงานในท่าเรือและโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
ในจังหวัดสมุทรสาคร

ภาพ 16 : ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต้นทางทั้ง 3 ประเทศ เยี่ยมชมศูนย์ PIPO ในจังหวัดสมุทรสาคร

4.3.2 การเปิดจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS)
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ข ยายเวลาการผ่ อ นผั น ให้ แ รงงานต่ า งด้ า ว 3 สั ญ ชาติ อยู่ ใ น
ราชอาณาจักรและสามารถทำ�งานได้เป็นการชั่วคราว โดยแรงงานต่างด้าวที่มาจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ
เบ็ ด เสร็ จ (OSS) ที่ มี ใ บอนุ ญ าต (บั ต รสี ช มพู ) ซึ่ ง เดิ ม ที่ ห มดเขตในวั น ที่ 31 มี น าคม 2559 สามารถ
ขยายเวลาอยู่ต่อไปได้อีก 2 ปี (หรือจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) โดยกระทรวงแรงงานเปิดให้แรงงานต่างด้าว
มาจดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน– 28 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โดยมีจ�ำ นวนแรงงานต่างด้าว
และผู้ติดตามมาขึ้นทะเบียนเพื่อต่ออายุจำ�นวน 1,202,347 คน ตามตาราง 24
ตาราง 24 : การจดทะเบียนต่ออายุแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
จำ�แนกตามสัญชาติ ปี 2559
เมียนมา
กัมพูชา
ยอดรวม
จดทะเบียน แรงงาน ผู้ติดตาม แรงงาน ผู้ติดตาม
แรงงาน 723,360 11,157 385,829 10,559
ต่างด้าว
734,517
396,388

ลาว
แรงงาน

ผู้ติดตาม

69,489 1,953
71,442

รวมทั้งสิ้น
แรงงาน

ผู้ติดตาม

1,178,678 23,669
1,202,347
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4.3.3 การจดทะเบียนในกิจการประมงและกิจการแปรรูปสัตว์นํ้า
ตาราง 25 และ 26 แสดงให้เห็นจำ�นวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการจดทะเบียนในกิจการประมง
และกิจการแปรรูปสัตว์นํ้า
ตาราง 25 : จำ�นวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการจดทะเบียนในกิจการประมง
จำ�แนกตามสัญชาติ (ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558–31 กรกฎาคม 2559)
แรงงานในกิจการประมงที่ลงทะเบียน
2%

เมียนมา

42%

กัมพูชา

56%

ลาว
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สัญชาติ

แรงงาน (คน)

เมียนมา

25,603

กัมพูชา

18,899

ลาว

939

รวม

45,441
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ตาราง 26 : จำ�นวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการจดทะเบียนในกิจการแปรรูปสัตว์นํ้า
จำ�แนกตามสัญชาติ (ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 - 22 สิงหาคม 2559)
แรงงานในกิจการแปรรูปสัตวน้ำที่ลงทะเบียน

รูปสัตวน้ำ

3%

27%

เมียนมา
70%

เมียนมา

กัมพูชา
ลาว

กัมพูชา
ลาว

สัญชาติ

แรงงาน (คน)

เมียนมา

100,957

กัมพูชา

38,093

ลาว

4,478

รวม

143,528

4.3.4 การลดภาระและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่แรงงานต่างด้าว
4.3.4.1 มาตรการลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เก็บจากแรงงานต่างด้าว
เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสุขภาพ และค่าธรรมเนียมวีซ่า
แก่แรงงานต่างด้าว เพือ่ ช่วยให้แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาทำ�งานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย โดยไม่สง่ ผลกระทบ
ต่อค่าครองชีพของแรงงานต่างด้าว รัฐบาลไทยจึงมีการออกมาตรการลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย
ทัง้ หมดทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงโดยรัฐบาลไทยมีการประกาศอย่างกว้างขวาง เพือ่ เพิม่ ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น
ทั้ ง นี้ จากมาตรการลดค่ า ธรรมเนี ย มจาก 5,400 บาท เหลื อ เพี ย ง 1,900 บาท
สามารถลดค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างด้าวได้ถึง ร้อยละ 64.81 ส่งผลให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวกว่า 1.5 ล้านคน
ทีเ่ ดินทางมาทำ�งานในประเทศไทยในปี 255921 สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยได้รวม 3.4 พันล้านบาท ตาราง 27
แสดงให้เห็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บจากแรงงานต่างด้าวที่ลดลง
21

แรงงานต่างด้าวจำ�นวน 1,581,504 คน ประกอบด้วย แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาตาม MOU (213,857 คน) แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียน
ที่ศูนย์ OSS (1,178,678 คน) แรงงานในภาคประมง (45,441 คน) และแรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง (143,528 คน)
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ตาราง 27 : การลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บจากแรงงานต่างด้าว
ค่าธรรมเนียม (บาท/คน)
เดิม
ปัจจุบัน
1,800
900
2,000
500
600
500
1,000
ยกเว้น
5,400
1,900

รายการ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำ�งานคนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา (วีซ่า) (ระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี)
ค่าตรวจสุขภาพ
กองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
รวม

ป 2559
กอนป 2558
คาธรรมเนียม + คาวีซา
+ คาตรวจสุขภาพ + คากองทุน
สงกลับแรงงานตางดาว

5,400
บาท

คาธรรมเนียม
คาเดินทาง
คาที่พัก
คาอาหาร

คาธรรมเนียม + คาวีซา
+ คาตรวจสุขภาพ =

1,900 บาท
64%

3.4

พันลานบาท

อัตราคาธรรมเนียม แรงงาน 1.5 ลานคน
ที่ลดลงจากป
ลดคาใชจาย

พระราชกำหนด 2559
ไมมีคาธรรมเนียม
ไมตองจายคาเดินทาง
ไมตองจายคาที่พัก
ไมตองจายคาอาหาร

ลดภาระดานคาใชจาย
ของแรงงานตางดาว

*แรงงานไดรับการยกเวนไมตองจายเงินกองทุน
เพื่อการสงคนตางดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
**พรก.การนำคนตางดาวมาทำงาน
กับนายจางในประเทศ พ.ศ. 2559

4.3.4.2 การลดค่าธรรมเนียมภายใต้พระราชกำ�หนดการนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้าง
ในประเทศ พ.ศ. 2559
ก่อนหน้าทีจ่ ะมีการผ่านพระราชกำ�หนดการนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. 2559 แรงงานต่างด้าวจะต้องออกค่าใช้จา่ ยในการจัดหางานและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ด้วยตัวเอง รวมถึงค่าเดินทาง
ที่พัก และอาหาร เมื่อพระราชกำ�หนดฉบับนี้มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 มีข้อกำ�หนดอย่างชัดเจน
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เป็นครั้งแรกว่า ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเหล่านี้ นายจ้างจะต้องเป็นผู้ออกทั้งหมด เพื่อลดภาระด้านค่าใช้จ่าย
ของแรงงานต่างด้าวที่มีความประสงค์จะเข้ามาทำ�งานในประเทศไทย (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชกำ�หนด
ฉบับนี้ ในหัวข้อ 4.5.1)
4.3.4.3 การเปลี่ยนนายจ้าง
เดิมแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้
1) นายจ้างเลิกจ้าง/นายจ้างเสียชีวิต
2) นายจ้างล้มละลาย
3) นายจ้างกระทำ�ทารุณกรรมหรือทำ�ร้ายร่างกายลูกจ้าง
4) นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ต่ อ มา เพื่ อ คุ้ ม ครองมิ ใ ห้ แรงงานต่ า งด้ า วตกเป็ น ผู้ เ สี ย หายในการบั ง คั บ ใช้ แรงงาน
เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงแรงงาน ได้ก�ำ หนดเงือ่ นไขเพิม่ เติม เพือ่ อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเปลีย่ นไป
ทำ�งานกับนายจ้างรายใหม่ในทุกประเภทกิจการ และทุกท้องที่ โดยเพิ่มเงื่อนไขข้อที่ 5 ดังต่อไปนี้ ลูกจ้างทำ�งาน
ในสภาพการทำ�งานหรือสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่อาจทำ�ให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ
หรือสุขภาพอนามัย ซึง่ การกำ�หนดเงือ่ นไขเพิม่ เติมนี้ ช่วยให้แรงงานต่างด้าวทีถ่ กู ทารุณกรรมทางจิตใจ เนือ่ งจากสภาพ
การทำ�งานทีเ่ ลวร้าย หรือถูกกระทำ�โดยนายจ้าง สามารถมีทางเลือกทีจ่ ะหางานใหม่ทม่ี สี ภาพการทำ�งานทีเ่ หมาะสมได้

4.3.5 การดูแลช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
Centers)

4.3.5.1 ศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง (Post-Arrival and Reintegration

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการให้จัดตั้งศูนย์แรกรับ
เข้าทำ�งาน และสิ้นสุดการจ้างมีภารกิจที่สำ�คัญ ดังนี้
ที่ตนพึงจะได้รับ

1) ส่งมอบใบอนุญาตทำ�งาน อบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวในด้านสิทธิแรงงาน

2) ตรวจ คัดกรองแรงงานต่างด้าวว่า มีนายจ้างจริงตรงตามสัญญาจ้าง ไม่ได้ถูกชักจูง
หลอกลวงให้เข้ามาทำ�งานในประเทศไทย
3) เป็นจุดพักรอแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศ กรณีแรงงานเดินทางกลับปกติ
ซึ่งแยกจากกรณีที่ถูกดำ�เนินคดีหรือถูกส่งตัวกลับ
4) เป็นศูนย์ประสานงานระหว่างนายจ้าง–แรงงานต่างด้าว
โดยในระยะแรก ศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้างจัดตั้งขึ้นใน 3 จังหวัด ได้แก่
ตาก หนองคาย และสระแก้ว โดยได้ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าวทั้งหมดจำ�นวน 48,982 ราย
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ตาราง 28 : จำ�นวนนายจ้างที่นำ�แรงงานต่างด้าวเข้ารับการอบรม
ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง (1 สิงหาคม–30 ธันวาคม 2559)
ตาก
นายจ้าง
แรงงานต่างด้าว
2,446 ราย
28,355 ราย

สระแก้ว
นายจ้าง
แรงงานต่างด้าว
1,841 ราย
15,838 ราย

หนองคาย
นายจ้าง
แรงงานต่างด้าว
2,500 ราย
4,789 ราย

4.3.5.2 ศูนย์รว่ มบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (Migrant Worker Assistance Centers)
เมื่ อ วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ก รมการจั ด หางานได้ จั ด ตั้ ง
ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อช่วยเหลือแรงงาน โดยในระยะแรก
กระทรวงแรงงานจะจัดตั้งศูนย์ใน 10 จังหวัด ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวจำ�นวนมาก แบ่งเป็นจังหวัดชายทะเล
6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา สมุทรปราการ ชลบุรี ระนอง และจังหวัดไม่ติดชายฝั่งทะเล
4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น ตาก
ศูนย์รว่ มบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่
30 ธันวาคม 2559 ได้ให้การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวทัง้ หมด 14,446 ราย โดยประเภทของการให้ความช่วยเหลือ
ต่อแรงงานต่างด้าว แสดงให้เห็นในตาราง 29 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตาราง 29 : ประเภทของการให้ความช่วยเหลือที่แรงงานต่างด้าวร้องขอ
จากศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
ประเภทของการให้ความช่วยเหลือ
ให้คำ�ปรึกษาเรื่องการรับประโยชน์ทดแทนกรณีบาดเจ็บจากการทำ�งาน การขอรับ
เงินประกันค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับฯ การเปลี่ยนนายจ้าง เงินชดเชยกรณี
ถูกเลิกจ้างไม่จำ�เป็น นายจ้างจ่ายเงินไม่ตรงตามกำ�หนด การต่ออายุใบอนุญาต ฯลฯ
เปลี่ยน/เพิ่มนายจ้าง
เปลี่ยน/เพิ่มสถานที่ทำ�งาน
ให้คำ�ปรึกษาเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึงจ่าย
(เช่น เงินประกันส่งกลับฯ เงินประกันสังคม)
แรงงานต่างด้าวได้รับค่าจ้างค้างจ่าย
แรงงานต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำ�งานแทนใบอนุญาตทำ�งานชำ�รุด/สูญหาย
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ให้บริการคัดเอกสาร/แก้ไขข้อมูล
ส่งต่อตำ�รวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อส่งแรงงานกลับประเทศ
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จำ�นวนแรงงานต่างด้าว
ที่ได้รับการช่วยเหลือ
10,657

2,436
620
259
238
135
64
36
1
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Center–FLEC)

4.3.5.3 ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง (Fisherman’s Life Enhancement

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 กระทรวงแรงงานร่วมกับองค์การสะพานปลา สมาคม
วางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด (มหาชน)
ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดตั้ง “ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา” (FLEC) ณ บริเวณ
ท่าเทียบเรือประมง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานภาคประมงที่ทำ�งาน
อย่างถูกกฎหมาย โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 4.8.1
แผนภาพที่ 37 : ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลแรงงานต่างด้าว
เพ่ อื ให
ให้ คววามช
ามช่ ววยยเหลื
เหลืออดดููแแลแรงงานต่
ศูศูนนยยท์ ที่จีจัดดัตัต้งั ้ ขึข้นึ เพื
ลแรงงานตางด้
างดาวาว

เชียงใหม่
ระนอง

ขอนแก่น

ตาก

นครราชสีมา
สมทุรสาคร

สระแก้ว
ระยอง

ระนอง

สมทุรปราการ

ชลบรุี

ศศูนนูยยร์ รว่ วมบริ
มบกรารช
ิกาวรยเหลื
ช่ วยอเหลอื
แรงงานตางดางด้
าว า(10)
แรงงานต่
ว (10)
สรุาษฎรธ์านี

สงขลา

ศศูนนูยยแ์ แรกรั
รกบรเขั บาเทำงาน
ข้ าทาํงานและ
(3)
สและสิ
ิ ้ สดุ้นสุกดาการจ
รจ้ างาง(3)
ศศูนูยยส์ สวัวสัสดิภดาพและ
ภิาพและ
ธธรรมาภิ
รรมาภบาลแรงงาน
บิาลแรงงาน
ประมง (1)
ประมง
(1)
จะจัดตั้งในป 2560
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4.4 การวางระบบตรวจและช่วยเหลือแรงงานที่เหมาะสม
เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.4.1 การตรวจแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำ�เนินมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน
ในประเทศไทย โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนให้มากขึน้ และการตรวจแรงงานในกิจการกลุม่ เสีย่ ง
4.4.1.1 การเพิ่มพนักงานตรวจแรงงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน
ในปี 2559 ประเทศไทยมีผตู้ รวจแรงงาน ทัง้ หมด 1,245 คน (เป็นพนักงานตรวจแรงงาน
ของกระทรวงแรงงานจำ�นวน 821 คน และเป็นพนักงานตรวจแรงงานจากหน่วยงานอื่น ๆ 424 คน) และภายใน
ไตรมาสแรกของ ปี 2560 จะแต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมจำ�นวน 260 คน
ในปี 2559 มีกจิ กรรมเพิม่ พูนศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงาน 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
306 คน

1) กระทรวงแรงงานจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงานจำ�นวน

2) ศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไขปั ญ หาการทำ � การประมงผิ ด กฎหมาย (ศปมผ.) ร่ ว มกั บ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล ปีงบประมาณ 2559 จำ�นวน 3 รุน่ รวม 120 คน
3) การอบรมพนักงานตรวจแรงงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานการข่าว เพื่อปฏิบัติงาน
เชิงรุกจำ�นวน 3 รุ่น รวม 170 คน
นอกจากนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยังได้ก�ำ หนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจแรงงานที่สำ�คัญอีก 3 ด้านหลัก คือ
1) ประสานความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน (เช่น LPN, MWRN, Stella Maris)
ในการแจ้งเบาะแส และร่วมลงพืน้ ที่ ในการนำ�พาพนักงานตรวจแรงงานไปตรวจยังสถานประกอบกิจการทีล่ ะเมิดสิทธิ
ด้านแรงงาน เพือ่ ไม่ให้แรงงานต่างด้าวตกเป็นเหยือ่ หรือผูเ้ สียหายจากกลุม่ บุคคลทีแ่ สวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน
2) เกลี่ยกำ�ลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจเข้มข้นในกิจการกลุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น เช่น กิจการ
ประมง (เช่น เจ้าหน้าที่ 10 คน จากหน่วยงานส่วนกลาง ได้รับการแต่งตั้งให้ไปประจำ�การอยู่ใน 10 ศูนย์ระดับ
จังหวัด ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล มีผู้ตรวจแรงงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 187 คน และมีแผนที่จะเพิ่มผู้ตรวจ
แรงงานจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติมอีก อีกจำ�นวน 260 คน ในปี 2560)
3) ออกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำ�เนินคดีอาญาและ
การเปรียบเทียบผู้กระทำ�ความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำ�งาน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในกรณีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ
แรงงานขัดหนี้ ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559
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4.4.1.2 การตรวจแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
การตรวจแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เป็นกระบวนการหนึง่ ทีร่ ฐั บาล
ใช้เป็นเครือ่ งมือในการคุม้ ครองแรงงาน โดยนำ�หลักการของอนุสญั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 81 กำ�หนด
เป็นหน้าที่หลักในการตรวจแรงงาน เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำ�ผิดในคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงาน
อันอาจนำ�ไปสูก่ ารบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำ�คัญกับทัง้ การตรวจในกลุม่ แรงงาน
ในระบบและแรงงานกลุ่มเสี่ยง และมีผลการดำ�เนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–30 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้
1) การตรวจแรงงานในระบบ การกระทำ�ความผิดทีพ่ บบ่อย ประกอบด้วย การค้างจ่าย
ค่าจ้าง การไม่จดั วันหยุด การไม่จดั ทำ�ข้อบังคับในการทำ�งาน การไม่จดั ทำ�ทะเบียนลูกจ้าง และทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง
โดยมีผลการตรวจ ดังนี้
2) การตรวจของชุดเฉพาะกิจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อตรวจสภาพ
การจ้าง สภาพการทำ�งานและการใช้แรงงานต่างด้าว ในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยจัดชุดเฉพาะกิจ
จากส่วนกลาง และมีการทำ�งานร่วมกับ NGOs ในทุกครั้ง เพื่อประสานเบาะแสด้านการข่าวและชี้เป้าหมายสถาน
ประกอบกิจการที่มีแนวโน้มกระทำ�การละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้พนักงานตรวจแรงงาน ความผิดที่พบ
คือ การไม่แจ้งการใช้แรงงานเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงาน มีผลการตรวจ ดังนี้
ตาราง 30 : จำ�นวนการตรวจแรงงานในระบบ
ปี
2558
2559

สปก.
พบการกระทำ�
ลูกจ้าง
ออกคำ�สั่ง
ผ่านการตรวจ
ความผิด
41,757
1,461,013
5,404
5,445
39,480
1,387,826
7,200
7,196

ดำ�เนินคดี
64
66

เปรียบเทียบปรับ
(บาท)
4,090,822
2,583,320

ตาราง 31 : สถิติการตรวจแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง
(กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประเภทอื่น ๆ รวมทั้งกิจการที่เป็นห่วงโซ่การผลิตดังกล่าวทุกแห่งและกิจการก่อสร้าง)
ปี
2558
2559

สปก.
พบการกระทำ�
ลูกจ้าง
ออกคำ�สั่ง
ความผิด
ผ่านการตรวจ
1,053
95,434
73
71
1,346
118,350
136
133

ดำ�เนินคดี
2
3

เปรียบเทียบปรับ
(บาท)
7,000
45,000

ตาราง 32 แสดงให้ ถึ ง จำ � นวนการตรวจแรงงานในเรื อ ประมงทั้ ง หมดที่ ดำ � เนิ น การ
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นคนละส่วนกับการตรวจของ ศปมผ. ที่มีการตรวจ ณ ศูนย์รับแจ้ง
เข้า–ออกเรือประมง (PIPO) และพื้นที่ชายฝั่ง โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 4.4.2
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ตาราง 32 : สถิติการตรวจแรงงานในเรือประมง
ปี

เรือประมง
ที่ผ่านการตรวจ

ลูกจ้าง

2558
2559

1,950
873

22,602
11,562

พบการ
เปรียบเทียบปรับ
ออกคำ�สั่ง ดำ�เนินคดี
กระทำ�ความผิด
(บาท)
74
18

62
15

12
3

121,500
120,000

4.4.2 การตรวจชุดเฉพาะกิจ ศปมผ.
การตรวจแรงงานทั้งที่ท่าเรือ ในทะเล และในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ดำ�เนินการโดย
ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประจำ�อยู่ ณ ศูนย์รับแจ้งเข้า–ออกเรือประมง (PIPO) ถือเป็นมาตรการในการจัดระเบียบการทำ�
ประมงของ ศปมผ. เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการใช้แรงงานโดยมิชอบ
เรือประมงทุกลำ�ที่มีขนาดใหญ่กว่า 30 ตันกรอส ในน่านนํ้าไทย จะต้องรายงานบัญชีรายชื่อ
ลูกเรือประมง ทะเบียนเรือ หลักฐานการอนุญาตทำ�การประมง รวมทั้งรายละเอียดของนายจ้างต่อศูนย์รับแจ้ง
เข้า–ออกเรือประมง เมื่อเข้าเทียบท่าและก่อนออกไปทำ�ประมง ทีมสหวิชาชีพซึ่งประจำ�อยู่ ณ ศูนย์รับแจ้ง
เข้า–ออกเรือประมงจำ�นวน 32 ศูนย์ (เมื่อปี 2559 จัดตั้งเพิ่มเติม 4 ศูนย์ ) และจุดบริการส่วนหน้า 19 จุด
(จัดตั้งใหม่เมื่อปี 2559) ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล ดำ�เนินการตรวจเอกสาร ตรวจเรือ และตรวจลูกจ้างในเรือ
ที่เข้าเทียบท่าเพื่อรายงานตัวก่อนออกไปทำ�ประมงทุกลำ� โดยจุดบริการส่วนหน้าที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น มีบทบาท
เป็นหน่วยตรวจเคลื่อนที่ของศูนย์ PIPO เพื่อออกตรวจท่าเรือที่อยู่ห่างไกล
การตรวจเรือของทีมสหวิชาชีพที่ท่าเรือใช้ฐานการตรวจตามระดับความเสี่ยง การกระทำ�ผิด
กฎหมายหรือกิจกรรมทีม่ คี วามสุม่ เสีย่ งจะได้รบั การตรวจตราและบันทึก ซึง่ จะนำ�ไปใช้ในการกำ�หนดระดับความเสีย่ ง
ซึ่งในทางกลับกัน จะเป็นการกำ�หนดความเข้มข้นของการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitor Control and
Surveillance : MCS) ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2559 ทีมสหวิชาชีพได้ตรวจเอกสาร 100% แล้ว
ยังได้ตรวจเรือและลูกเรือทุกลำ� (100%) ในเรือกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 1) เรือประมงที่ขอเข้าเทียบท่าเรือและออกจากท่า
ซึง่ ต้องสงสัยว่าจะเป็นกลุม่ เสีย่ ง 2) เรือประมงจากต่างประเทศ 3) เรือขนส่งสินค้า และ 4) เรือซึง่ ไม่มบี นั ทึกของ ศปมผ.
หรือการเทียบท่าเรือจากจังหวัดอื่น สำ�หรับเรือที่มีบันทึกของ ศปมผ. มีท่ตี ้งั อยู่ในจังหวัดนั้น และมีการรายงานตัว
อย่างสมํา่ เสมอเมือ่ เข้าเทียบท่าเรือหรือออกจากท่าเรือ จะได้รบั การตรวจเรือในอัตราทีน่ อ้ ยกว่า 100% ในศูนย์ PIPO
บางแห่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 มีการตั้งเป้าหมายในการตรวจเรือและลูกเรือ เมื่อเข้าเทียบท่าและออกจากท่า
ไว้ ไ ด้ ท่ี 100% และมี ก ารจั ด ทำ � แผนเพื่อ เพิ่ม จำ � นวนการตรวจและจำ � นวนล่ า ม ที่ศูน ย์ ค วบคุ ม เรื อ เข้ า –ออก
เพื่อ ให้ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ ศปมผ. ยั ง ได้ พั ฒ นาวิ ธี ก ารตรวจเรื อ ของศู น ย์ PIPO
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยภาพรวม รัฐบาลไทยจัดสรรงบประมาณจำ�นวนมากในการเพิม่ พูนศักยภาพของผูต้ รวจ
เรือ เพือ่ ให้การตรวจเรือก้าวหน้ายิง่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ ทีมตรวจเรือของศูนย์ PIPO ยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของตำ�รวจ
ที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายกฎหมายของกรมประมง ในด้านการดำ�เนินคดี ซึ่งต้องใช้มาตรการทางอาญา และการ
ลงโทษทางปกครอง การตรวจเรือซึ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความถี่มากขึ้น บวกกับบทลงโทษที่เข้มงวด
เมื่อมีการละเมิดกฎหมาย ช่วยให้สามารถป้องกันและแก้ปัญหาการใช้แรงงานโดยมิชอบในอุตสาหกรรมประมง
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ทั้งบนฝั่งและในทะเล
ตาราง 33 : การตรวจเรือประมง ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558–22 ธันวาคม 2559
ขนาด (ตันกรอส)

สรุปผลตรวจเรือประมง

รวม

ศรชล.เขต 1

ศรชล.เขต 2

ศรชล.เขต 3

ตํ่ากว่า 30

239

343

271

907

30-60

594

760

876

2,230

60 ขึ้นไป

692

744

1,441

2,877

รวม

1,579

1,847

2,588

6,014

*ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. (THAI-MECC)
4.4.2.1 การตรวจแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์นํ้า
ศปมผ. ยังได้จัดทีมสหวิชาชีพเพื่อลงพื้นที่และดำ�เนินการตรวจสถานประกอบกิจการ
แปรรูปอาหารทะเลและล้ง วัตถุประสงค์เพือ่ ป้องปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์
มีการสัมภาษณ์แรงงานเพื่อตรวจสอบกรณีที่ต้องสงสัยว่าจะมีการใช้แรงงานขัดหนี้ การใช้แรงงานเด็ก การใช้
แรงงานบังคับ การปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวโดยมิชอบ สภาพการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนด้านอื่น ๆ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–31 ธันวาคม 2559 ทีมสหวิชาชีพได้ตรวจแรงงานในกิจการ
แปรรูปอาหารทะเลและล้งจำ�นวนทั้งสิ้น 415 แห่ง โดยการตรวจแรงงานครั้งล่าสุดระหว่างเดือนตุลาคม–
พฤศจิกายน 2559 ได้ลงตรวจสถานประกอบกิจการจำ�นวน 163 แห่ง และแรงงานจำ�นวนทั้งสิ้น 60,297 คน
(ไทย 32,082 คน และต่างด้าว 28,215 คน) พบการกระทำ�ผิดกฎหมายจำ�นวน 66 คดี โดยผลการตรวจแรงงาน
ครั้งล่าสุด คิดเป็น ร้อยละ 0.23 ของการตรวจแรงงานทั้งหมดในประเภทกิจการแปรรูปสัตว์นํ้า
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม–พฤศจิกายน 2559 ได้มีการตรวจแรงงานในกิจการแปรรูป
สัตว์นํ้า เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 110,979 คน โดยแบ่งเป็นแรงงานไทย 54,406 คน และแรงงานต่างด้าว 56,573 คน
(เมียนมา 51,258 คน กัมพูชา 4,793 คน ลาว 407 คน และสัญชาติอื่น 115 คน) การตรวจสถานประกอบการ
พบว่า มีโรงงานทีก่ ระทำ�ผิดกฎหมายการจ้างงานจำ�นวน 35 แห่ง และกระทำ�ผิดกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน 64 แห่ง
โรงงานกลุม่ แรก ได้รบั คำ�สัง่ ให้พกั การดำ�เนินกิจการชัว่ คราวตัง้ แต่ 10–30 วัน และถูกดำ�เนินคดีตามกฎหมายแรงงาน
ส่วนโรงงานกลุ่มที่สอง ได้รับคำ�สั่งให้ปรับปรุงระบบให้ถูกต้องและจ่ายค่าจ้างที่ค้างจ่ายแก่คนงาน
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4.4.2.2 กลไกใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในทะเล
การตรวจเรือในน่านนํ้าไทยที่ดำ�เนินงานโดยทีมสหวิชาชีพในทะเลและหน่วยลาดตระเวน
ของ ศรชล. ไม่เพียงแต่ครอบคลุมการตรวจการทำ�ประมงของเรือประมงอย่างเข้มงวดเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการตรวจเบือ้ งต้น
เพือ่ เฝ้าระวังปัญหาแรงงาน เช่น การใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ การเอารัดเอาเปรียบแรงงาน สภาพการทำ�งาน
ทีไ่ ม่เหมาะสม และการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านอืน่ ๆ นอกจากนี้ คำ�สัง่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2559
ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 ระบุวา่ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผูค้ วบคุมเรือประมงพาณิชย์ขนถ่ายคนประจาํ เรือระหว่าง
นําเรือออกไปทําการประมงทั้งในและนอกน่านนํ้าไทย เว้นแต่เพื่อความปลอดภัยของคนประจําเรือ ตั้งแต่คำ�สั่งนี้
มีผลบังคับใช้ ศรชล. ได้ตรวจเรือที่ระบุว่าต้องสงสัยในน่านนํ้าไทยเป็นประจำ�ทุกวัน ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559
มีเรือประมงพาณิชย์จ�ำ นวน 5 ลำ� ทีถ่ กู จับและดำ�เนินคดี ข้อหาขนถ่ายคนประจำ�เรือระหว่างนำ�เรือออกไปทำ�การประมง
และการใช้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมาย โดยเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรืออยู่ระหว่างการดำ�เนินคดี
สำ � หรั บ การตรวจเรื อ ประมงนอกน่ า นนํ้ า ไทยเรื่ อ งการห้ า มขนถ่ า ยคนประจำ � เรื อ
ในทะเล ผู้สังเกตการณ์บนเรือซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องประจำ�อยู่ในเรือประมงพาณิชย์ทุกลำ�นอกน่านนํ้า
ทะเลหลวง จะช่วยตรวจสอบกรณีการขนถ่ายคนประจำ�เรือในทะเล และการใช้แรงงานโดยมิชอบ เมื่อพบกิจกรรม
ทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะเป็นการแสวงหาประโยชน์ดา้ นแรงงานและการค้ามนุษย์ ทีมสหวิชาชีพจะออกไปทำ�การตรวจเรือ
อย่างละเอียดในทันที เมื่อพบว่ามีการกระทำ�ผิดกฎหมาย จะดำ�เนินการลงโทษทั้งทางกฎหมายและทางปกครอง
โดยมาตรการทางปกครองคือ จะมีการลากจูงเรือลำ�ดังกล่าวกลับเข้าสู่ฝั่ง และดำ�เนินการลงโทษด้วยการระงับ/
ยึดใบอนุญาต เจ้าของเรือประมงอาจต้องจ่ายค่าปรับ เป็นเงิน 400,000–800,000 บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งราย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ศูนย์ติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitor
Control and Surveillance : MCS) ได้มกี ารเริม่ ดำ�เนินการอย่างเต็มรูปแบบ กิจกรรม MCS ทัง้ หมดถูกบูรณาการ
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การจัดการประมง (FMC) ภายใต้กรมประมง ศูนย์ MCS จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำ�การประมงของเรือสัญชาติไทย ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับตามกฎหมาย
ประมง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายค้ามนุษย์ โดยศูนย์ฯ ได้มีการใช้ระบบติดตามเรือประมง (Vessel
Monitoring System : VMS) ในการติดตามและตรวจสอบโดยใช้ฐานการตรวจตามแผนปกติ ตรวจตามพฤตินัย
ตรวจตามฐานความเสีย่ ง เพือ่ สังเกต บันทึก และจัดกลุม่ ความเสีย่ งของเรือประมงทีอ่ าจมีการลักลอบกระทำ�ความผิด
โดยกฎหมายระบุให้เรือประมงสัญชาติไทยทุกลำ�ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป ดำ�เนินการติดตั้งระบบ
ติดตามเรือประมง ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยเจ้าหน้าที่ในการระบุพิกัดของเรือและมีการตรวจสอบย้อนกลับวิธีการ
เดินเรือและให้สามารถดูแลแรงงานบนเรือประมงไทยได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น และเป็นระบบหลักที่เจ้าหน้าที่
ใช้ในการตรวจสอบเรือประมง
ศูนย์การจัดการประมง (FMC) มีหน้าทีเ่ ป็นหน่วยประสานงานและสัง่ การในการตรวจสอบ
กิจกรรมด้านประมงที่ต้องสงสัย จากนั้นประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ศูนย์การจัดการประมง เพื่อสืบสวน
และดำ � เนิ น การต่ อ ไป ศู น ย์ จ ะทำ � การประเมิ น และวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของเรื อ ประมงโดยใช้ ฐ านการตรวจ
ตามระดับความเสี่ยง ซึ่งการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง จะดำ�เนินการตามขั้นตอน ดังนี้ สำ�นักงานใหญ่ของ
ศูนย์การจัดการประมง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ มีบทบาทสำ�คัญเป็นศูนย์บังคับบัญชาและสื่อสาร เพื่อตรวจสอบ
กิจกรรมประมงที่น่าสงสัย จากนั้นจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยตรวจเรือ หน่วยตรวจเรือ
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ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจเรือที่ท่าเรือ ในทะเล และสถานประกอบการ จะรับช่วงต่อในการควบคุม ตรวจ
และสืบสวน จากนั้นรายงานกลับมายังศูนย์ประมงสำ�นักงานใหญ่ภายใต้โครงสร้างของศูนย์การจัดการประมง
รัฐบาลยังได้พัฒนาแนวทางการตรวจตามระดับความเสี่ยงที่เป็นแนวทางเดียวกันสำ�หรับการติดตาม ควบคุม
และเฝ้าระวังทั้งหมดที่ดำ�เนินงานโดยหน่วยงานตรวจเรือ (เช่น การตรวจโดยศูนย์การจัดการประมงซึ่งตั้งอยู่
ที่กรุงเทพฯ การตรวจเรือที่ท่าเรือโดยศูนย์ตรวจเรือเข้า–ออก และพนักงานตรวจแรงงาน การตรวจเรือในทะเล
โดยหน่วยลาดตระเวนในทะเล) แนวทางการตรวจตามระดับความเสี่ยงนี้ จะนำ�ไปใช้โดยหน่วยงานของศูนย์การ
จัดการประมงในช่วงต้นปี 2560
ประเทศไทยยั ง ร่ ว มมื อ กั บ ภาคี ร ะหว่ า งประเทศเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เทคโนโลยี ร ะบบ
ติ ด ตามเรือประมง (VMS) ที่ใช้อยู่ใ นปั จ จุ บั น และฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ติดตามเรื อ ประมง เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดำ�เนินงานด้านการตรวจตราและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
และอยู่ ร ะหว่ า งพั ฒ นาให้ ใช้ ง านได้ ดี ขึ้ น โดยการปรั บ ปรุ ง ทั้ ง ซอฟต์ แวร์ แ ละฮาร์ ด แวร์ ข องระบบ VMS เพื่ อ ให้
สามารถตรวจสอบการกระทำ�ทีน่ า่ สงสัยว่าจะผิดกฎหมาย ระบบ VMS Gen-2 นี้ ยังได้รบั การออกแบบเพือ่ ช่วยเหลือ
การบังคับใช้กฎหมายอีกด้วย VMS Gen-2 ถูกนำ�มาใช้งานจริงตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยระบบตรวจเรือประมง
รุน่ ทีส่ องนี้ มีความทันสมัยขึน้ และช่วยลดภาระของผูใ้ ช้งานได้มากขึน้ ตัวอย่างเช่น มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมือ่ มี
|เรือประมงสองลำ�อยูห่ า่ งกันไม่เกิน 50 เมตร และมีระบบทีเ่ ปรียบเทียบเส้นทางเดินเรือของเรือประมงจำ�นวน 10 ลำ�
ซึ่งทั้งสองระบบนี้จะช่วยในการตรวจสอบการขนถ่ายคนประจำ�เรือในทะเล ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบ VMS Gen-3 (ซึ่งมีเป้าหมายว่าจะใช้งานได้ในปี 2560) ระบบนี้จะสามารถจำ�พฤติกรรมของเรือประมง
ได้โดยอัตโนมัติ เช่น เมือ่ เรือประมงลำ�ใดล่วงลาํ้ เข้าสูเ่ ขตห้ามทำ�การประมง จะตรวจสอบได้งา่ ยขึน้ เทคโนโลยี VMS
ได้รบั การปรับปรุงให้ดขี นึ้ อย่างมีนยั สำ�คัญ และมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ให้สามารถตรวจตราและควบคุม
การทำ�ประมงได้อย่างเหมาะสม
4.4.2.3 การออกหนังสือคนประจำ�เรือ (Seabook)
ความก้ า วหน้ า ที่ สำ � คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ในการบริ ห ารจั ด การแรงงานต่ า งด้ า วใน
ภาคประมง คื อ การออกหนั ง สื อ คนประจำ � เรื อ ให้ แ ก่ แรงงานต่ า งด้ า ว โดยกรมเจ้ า ท่ า มี ห น้ า ที่ อ อกหนั ง สื อ
คนประจำ � เรื อ ให้ แ ก่ แรงงานไทย และกรมประมงมี ห น้ า ที่ อ อกหนั ง สื อ คนประจำ �เรื อ ให้ แ ก่ แรงงานต่ า งด้ า ว
ตามประกาศสำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง การออกหนั ง สื อ คนประจำ � เรื อ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมง
พ.ศ. 2559 มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน 2559 หนั ง สื อ คนประจำ � เรื อ สำ � หรั บ แรงงานต่ า งด้ า ว
ประกอบด้วย ข้อมูลทางชีวภาพ (biometrics) เพื่อใช้ระบุตัว ประวัติส่วนตัว ลายนิ้วมือ ภาพถ่าย ข้อมูลส่วนตัว
และการจ้างงาน ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการตรวจและระบุตัวลูกจ้างในเรือเพื่อให้หลักประกันว่ามีความเป็นอยู่ที่ดี
แรงงานต่างด้าวต้องมายืน่ ขอทำ�หนังสือคนประจำ�เรือด้วยตัวเอง เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถจัดเก็บข้อมูลชีวภาพเพือ่ ใช้
ระบุตัว (รวมถึงลายนิ้วมือและภาพถ่าย) และทำ�การสัมภาษณ์รายบุคคลผ่านล่าม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ลูกเรือ
ประมงทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จดั ทำ�ขึน้ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพือ่ คัดแยกเบือ้ งต้น
(Pre-Screening) ผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ข้อมูลด้านชีวภาพเหล่านี้
จะจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล เพือ่ ช่วยป้องกันแรงงานต่างด้าวจากการถูกแสวงหาประโยชน์ และถูกละเมิดจากเจ้าของเรือ
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีแรงงานต่างด้าวจำ�นวน 51,262 คน จากเรือ 4,687 ลำ� มายืน่ เรือ่ งขอหนังสือคนประจำ�เรือ
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หลังจากที่กระบวนการออกหนังสือคนประจำ�เรือสำ�หรับแรงงานต่างด้าวเสร็จเรียบร้อยในต้นปี 2560
ทีมสหวิชาชีพ จะเริ่มต้นกระบวนการสัมภาษณ์ลูกเรือประมงเพื่อคัดแยกผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และการบังคับใช้แรงงาน โดยทีมสัมภาษณ์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ศปมผ. ผูต้ รวจแรงงาน เจ้าหน้าทีก่ ระทรวง พม.
และล่าม โดยจะทำ�การสุ่มสัมภาษณ์เมื่อเรือประมงเข้าเทียบท่า
นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าจะเริ่มต้นใช้เทคโนโลยีในการสแกนใบหน้าเพื่อระบุตัว เพื่อสร้างหลักประกัน
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องคนประจำ�เรือ การสแกนใบหน้าและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับลูกเรือประมงจะจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
ซึง่ สามารถเข้าถึงได้จากโทรศัพท์มอื ถือ โดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเข้าถึงได้ผา่ นทางเว็บไซด์ คาดว่าฐานข้อมูลนี้
จะพร้อมใช้งานได้ในราวกลางเดือนพฤษภาคม 2560
แผนภาพที่ 38 : การบริหารจัดการแรงงานในภาคประมงทั้งระบบ

การบริหารจัดการแรงงาน
ในภาคประมงทั้งระบบ

ประเทศไทยสงเสริมสิทธิแรงงานตางดาว
จาก “เรือสูฝง” ไดอยางไร
คณะกรรมการนโยบายแกไขปญหาการคามนุษยและ
การทําประมงผิดกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน
ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ประสานความรวมมือ
จากนโยบายสูปฏิบัติ

กองทัพเรือ กระทรวงแรงงาน กรมประมง

แรงงานภาคประมง
(ที่ลงทะเบียน)
2 พ.ย. - 31 พ.ค. 2559

หนังสือคน
ประจําเรือ

ติดตามอยางแข็งขัน
ตรวจเรือออก
จากทา
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สตช.

กรมสอบสวน
คดีพิเศษ

สํานักงานอัยการ
สูงสุด

การจัดระเบียบ

เริ่มดวยสถานะ
ถูกกฎหมาย

กรมเจาทา

สัญญาจาง

แรงงานธุรกิจอาหารทะเล
(ที่ลงทะเบียน)
25 พ.ย. - 22 ส.ค. 2559

สภาพการ
จางงาน

บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
ตรวจเรือในทะเล
จากทา

ตรวจเรือเทียบทา

ตรวจสถาน
ประกอบการ
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4.4.3 การเพิ่มความรัดกุมในการควบคุมดูแลการเข้าเมืองตามชายแดน
รัฐบาลไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายบริเวณด่านชายแดน
ถาวร โดยข้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม 2558–พฤศจิ ก ายน 2559 สำ �นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ งได้ ป ฏิ เ สธ
การเข้าเมืองของคนต่างด้าว รวม 5,349 ราย นอกจากนี้ ได้ระดมกำ�ลังกวาดล้างจับกุมคนต่างด้าวทีล่ กั ลอบ
เข้าเมืองผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยระหว่างเดือนมกราคม–กันยายน 2559
มีผลการจับกุม รวม 395,475 ราย
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง ยังดำ�เนินมาตรการป้องกันโดยการตรวจ คัดกรอง และสัมภาษณ์
บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ที่กำ�ลังเดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทย โดยมีเหตุที่ต้องสงสัยว่าอาจจะ
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตาราง 34 แสดงให้เห็นจำ�นวนบุคคลที่ถูกสัมภาษณ์จำ�แนกตามสัญชาติ
ตาราง 34 : จำ�นวนคนที่ถูกสัมภาษณ์โดยสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองที่จุดผ่านแดน จำ�แนกตามสัญชาติ
ปี
2558
2559

เมียนมา
16,481
36,747

ลาว
21,010
21,159

กัมพูชา
30,351
32,174

เวียดนาม
1,294
941

อื่น ๆ
6,521
5,729

รวม
75,594
96,750

นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยทำ�งานร่วมกับศูนย์เพื่อการ
จำ�แนกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดของกระบวนการคัดกรองคนเข้าเมือง ตาราง 35 แสดง
ให้เห็นจำ�นวนคนต่างด้าวทั้งหมด ที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 2559 จำ�แนกตามสัญชาติ
ตาราง 35 : การปฏิเสธคนต่างด้าวเข้าเมืองในปี 2559
เดือน (2559)
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

เมียนมา
-

ลาว
404
290
286
140
239
244
275
301
299
94
46
177
2,795

ประเทศต้นทาง
กัมพูชา
เวียดนาม
22
36
50
73
55
8
5
11
2
2
5
269

อื่นๆ
2
3
5
1
11

รวม
426
326
338
213
294
252
280
315
306
97
51
177
3,075
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สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองยังเพิ่มมาตรการป้องกันโดยการออกตรวจพื้นที่เสี่ยง (55,847 ครั้ง)
และสร้างความตระหนักให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยการเผยแพร่เอกสารและการอบรม ในปี 2559 ผลงานบางส่วน
ของสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ การติดตัง้ ป้ายรณรงค์ (12,433 พืน้ ที)่ แจ้งข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องแก่แรงงานต่างด้าว
(36,502 ครัง้ ) เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารผ่านสือ่ มวลชน (3,604 ครัง้ ) และจัดทำ�โครงการฝึกอบรม (สำ�หรับ 2,025 คน)

4.4.4 การใช้ล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษาเพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
ประเทศไทยดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มจำ�นวนล่าม เพื่อช่วยให้การสื่อสารกับแรงงาน
ต่างด้าว รวมทั้งการตรวจแรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 กระทรวงแรงงานดำ�เนินการ
จ้างล่ามสื่อสารภาษา รวมจำ�นวน 42 คน ตามรายละเอียดดังนี้
• กรมการจัดหางาน จ้างล่าม 16 คน (ภาษาเมียนมา 7 คน กัมพูชา 4 คน และอังกฤษ 5 คน)
โดยประจำ� ณ สายด่วน 1694 จำ�นวน 4 คน (ภาษาเมียนมา 1 คน กัมพูชา 1 คน และอังกฤษ 2 คน) และประจำ�
สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดทั้ง 12 จังหวัด (หนองคาย ปทุมธานี ชลบุรี ตราด สระแก้ว เชียงใหม่ เชียงราย ตาก
สมุทรสาคร ภูเก็ต ระนอง และสงขลา) จังหวัดละ 1 คน
• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ้างล่าม 26 คน (ภาษาเมียนมา 18 คน กัมพูชา 4 คน
และอังกฤษ 4 คน)
เพือ่ แก้ไขปัญหาทีป่ ระเทศไทยขาดแคลนล่ามภาษาเมียนมา ลาว และกัมพูชา ทีจ่ ะเข้ามาช่วยเหลือ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการสือ่ สารและสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจนกับแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน
จึงได้เสนอออกประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี เรื่องอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวมาทำ�งานเป็นผู้ประสานงาน
ด้านภาษา มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยบุคคลทีจ่ ะเป็นผูป้ ระสานงานด้านภาษา จะต้องมีความเข้าใจ
ภาษาไทยเป็นอย่างดี และผ่านหลักสูตรการอบรมภาษาไทยเกีย่ วกับกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในปีงบประมาณ 2560 มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างผู้ประสานงานด้านการสื่อสาร
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระจำ � ศู น ย์ ค วบคุ ม การแจ้ ง เรื อ เข้ า –ออก (PIPO) 32 ศู น ย์ ศู น ย์ ล ะ 2 คน รวม 64 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้จ้างผู้ประสานงานด้านการสื่อสารแล้วจำ�นวน 30 คน
ระหว่างเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กำ�หนดให้มีการจัดอบรมล่ามและผู้ประสานงานด้านการสื่อสารจำ�นวน 2 รุ่น รวม 80 คน เพื่อเพิ่มทักษะ
ในการสื่อสารภาษาและความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

4.5 การขจัดช่องว่างของกฎหมายแรงงานและให้แรงงานต่างด้าวได้รับ
การช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรฐานสากล
4.5.1 พระราชกำ�หนดการนำ�คนต่างด้าวเข้ามาทำ�งานกับนายจ้างภายในประเทศ พ.ศ. 2559
1) ความเป็นมา กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ได้เสนอพระราชกำ�หนดการนำ�คน
ต่างด้าวเข้ามาทำ�งานกับนายจ้างภายในประเทศ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 โดยมี
กฎหมายย่อยอีก 13 ฉบับ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
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2) การขจัดช่องว่าง พระราชกำ�หนดฉบับนี้กำ�หนดมาตรการในการควบคุมการประกอบธุรกิจ
นำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบนำ�คนต่างด้าวหรือหลอกลวงคนต่างด้าว
มาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอาจทำ�ให้เกิดการลุกลามของปัญหาไปสู่การกระทำ�
อันเป็นการค้ามนุษย์
การควบคุมกระบวนการจัดหาแรงงานต่างด้าว
• พระราชกำ�หนดฯ ควบคุมการดำ�เนินงานของบริษัทจัดหางานที่ไม่ได้จดทะเบียนและเครือข่าย
จัดหางานทีไ่ ม่เป็นทางการ โดยกำ�หนดให้มชี อ่ งทางในการนำ�แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำ�งานในประเทศไทย 2 ช่องทาง
คือ 1) ผ่านบริษัทจัดหางาน และ 2) ผ่านนายจ้าง
• บริษัทจัดหางานและนายจ้าง จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานก่อน จึงจะ
สามารถนำ�เข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทย ดังนี้ 1) บริษทั จัดหางานจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน
2) นายจ้างจะต้องได้รับอนุญาต โดยกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้กรมการจัดหางานสามารถควบคุมดูแล
กระบวนการจัดหางานสำ�หรับแรงงานต่างด้าว และควบคุมบริษัทจัดหางานและนายจ้างในการนำ�แรงงานต่างด้าว
เพื่อเข้ามาทำ�งานในประเทศไทย
เพิ่มบทกำ�หนดโทษ ในกรณีที่มีการนำ�เข้าแรงงานผิดกฎหมาย
• พระราชกำ�หนดนี้เพิ่มอำ�นาจหน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งาน
เพื่อปราบปรามบริษัทจัดหางานที่นำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานในประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
• หากมีการฝ่าฝืนพระราชกำ�หนดนี้ โดยประกอบธุรกิจการนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้าง
ในประเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีอัตราโทษจำ�คุกตั้งแต่ 1–3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000–60,000 บาท หรือทั้งจำ�
ทั้งปรับ
• กรณีหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ และโดยการ
หลอกลวงนั้น ได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง มีอัตราโทษจำ�คุกตั้งแต่ 3–10 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 60,000–200,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
• กรณีกระทำ�โดยร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป หรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม ระวางโทษ
หนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้กึ่งหนึ่ง หรืออาจถูกจำ�คุกได้สูงถึง 15 ปี หรือปรับ 300,000 บาท
กำ�หนดระเบียบการจัดหางานเพื่อป้องกันการใช้แรงงานขัดหนี้
• พระราชกำ�หนดฯ ฉบับนี้ ช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างด้าวลงอย่างมีนัยสำ�คัญ
โดยกำ�หนดให้นายจ้างเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยอืน่ ทัง้ หมด รวมถึงค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาต
ทำ�งาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร
• พระราชกำ�หนดฯ ห้ามไม่ให้บริษทั จัดหางานและนายจ้างทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามกฎหมาย เรียกร้อง
ขอค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากแรงงานต่างด้าว หากบริษัทจัดหางานและนายจ้างไม่ปฏิบัติตามพระราชกำ�หนด
จะต้องได้รับโทษจำ�คุก 1 ปี และปรับเป็นเงินจำ�นวน 5 เท่า ของจำ�นวนเงินที่เรียกจากลูกจ้าง
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ปรับปรุงสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของแรงงาน
• บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ไม่สามารถละทิ้งแรงงานต่างด้าวให้พ้นจาก
ความรับผิดชอบทันทีเมือ่ แรงงานเหล่านีเ้ ริม่ ต้นทำ�งานในราชอาณาจักรไทย ในกรณีทสี่ ญ
ั ญาการจ้างงาน หรือสภาพ
การทำ�งานไม่ตรงกับที่ได้ตกลงกันไว้ หรือการจ้างงานยุติลงก่อนที่สัญญาการจ้างงานจะสิ้นสุด บริษัทจัดหางาน
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจะต้องหางานที่เหมาะสมเป็นการทดแทนให้กับแรงงาน
• บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย จะต้องวางหลักประกันเป็นเงินไม่น้อยกว่า
5 ล้านบาท เพื่อประกันความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำ�หนดนี้ นายจ้างที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายให้นำ�คนต่างด้าวเข้ามาทำ�งานในประเทศด้วยตนเอง ต้องวางหลักประกันการนำ�คนต่างด้าวเข้ามา
ทำ�งาน เพื่อประกันความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำ�หนดนี้ โดยวงเงินประกันขึ้นอยู่กับจำ�นวน
แรงงานต่างด้าว แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ต่อนายจ้างหนึ่งราย เงินประกันเหล่านี้จะนำ�ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ส่งกลับแรงงานต่างด้าวที่มีความประสงค์จะกลับภูมิลำ�เนา
ตาราง 36 : บริษัทจัดหางานและนายจ้างที่มีใบอนุญาตนำ�คนต่างด้าวเข้ามาทำ�งานในประเทศ
ตามพระราชกำ�หนดการนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559
(21 พฤศจิกายน–27 ธันวาคม 2559)
จำ�นวนผู้รับอนุญาต
(ราย)

จำ�นวนนายจ้าง
ที่ใช้บริการ

7 บริษัท*

164

กัมพูชา
408

จำ�นวนคนต่างด้าว (คน)
ลาว
152

เมียนมา
129

* 7 บริษัท เก็บหลักประกัน บริษัทละ 5 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 35 ล้านบาท
จำ�นวนนายจ้างที่มีใบอนุญาตนำ�เข้า
แรงงานต่างด้าว
866

กัมพูชา
6,860

จำ�นวนคนต่างด้าว (คน)
ลาว
750

โปรดดูรายละเอียดของพระราชกำ�หนดฯ ในแผนภาพที่ 39
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แผนภาพที่ 39 : พระราชกำ�หนดการนำ�คนต่างด้าวเข้ามาทำ�งานกับนายจ้างภายในประเทศ พ.ศ. 2559

4

กระบวนจัดหางาน
ไมเปนทางการ

พระราชกําหนดการนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจาง
ภายในประเทศ พ.ศ. 2559
การแกปญหาคามนุษยและเพิ่มความคุมครองแรงงานตางดาว
1. การควบคุมกระบวนการจัดหาแรงงานตางดาว
พรก. ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทจัดหางานที่ไมไดจดทะเบียน
และเครือขายจัดหางานที่ไมเปนทางการ โดยกําหนดใหมีชองทางในการ
นําแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย 2 ชองทาง
ทะเบียน
วางเงินประกัน
ไมนอยกวา 5 ลานบาท/บริษัท

บริษัทจัดหางาน

ใบอนุญาต
วางเงินประกันตามจํานวนคนงาน
นายจางที่ตองการ
แตไมเกิน 1 แสนบาทตอนายจาง
นําเขาแรงงานตางดาว
กรมการจัดหางานสามารถตรวจสอบวิธีการจัดหางาน จํานวนบริษัทจัดหางานที่ไดรับอนุญาต
นายจางที่มีใบอนุญาต และจํานวนแรงงานตางดาวที่เขามาในประเทศไทย

ขาดบทลงโทษ
ที่ชัดเจน
ในการจัดหางาน
ที่ผิดกฎหมาย

2. เพิ่มบทกําหนดโทษ ในกรณีที่มีการนําเขาแรงงานผิดกฎหมาย
พรก. เพิ่มอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการนําคนตางดาวมาทํางานในประเทศ
ตัวอยางการลงโทษ

สูงสุด และ/หรือ สูงสุด
บริษัทจัดหางาน
ไมมีใบอนุญาต

นายหนาเถื่อน

นําเขาแรงงาน
ผิดกฎหมายและรับเงิน

นายหนาเถื่อน

บริษัทจัดหางาน
ไมมีใบอนุญาต

หลอกลวง+นําเขา
แรงงานผิดกฎหมาย
จากนายหนาเถื่อน 3 ราย
และรับเงิน

3
ป

60,000
บาท

10
ป

200,000
บาท

15
ป

300,000
บาท
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แผนภาพที่ 39 : พระราชกำ�หนดการนำ�คนต่างด้าวเข้ามาทำ�งานกับนายจ้างภายในประเทศ พ.ศ. 2559 (ต่อ)

4

แรงงานตางดาว
ตองจายคาธรรมเนียม

พระราชกําหนดการนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจาง
ภายในประเทศ พ.ศ. 2559
การแกปญหาคามนุษยและเพิ่มความคุมครองแรงงานตางดาว
3. กําหนดระเบียบการจัดหางานเพื่อปองกันการใชแรงงานขัดหนี้
คาธรรมเนียมการจัดหางาน ตองจายโดยนายจาง ไมใชโดยแรงงานตางดาว

หามไมใหบริษัทจัดหางานและนายจางที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
เรียกรองขอคาธรรมเนียมเพิ่มเติมจากแรงงานตางดาว

บริษัทจัดหา
ที่ไดรับอนุญาต

แรงงานตางดาว
ถูกบริษัทจัดหางาน
ทอดทิ้ง

นายจาง
ที่ไดรับอนุญาต

สูงสุด
1 ป

เพิ่มบทกําหนดโทษ
บริษัทจัดหางานที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย ไมสามารถละทิ้งแรงงานตางดาวใหพนจากความรับผิดชอบ
เมื่อแรงงานเริ่มตนทํางานประเทศไทย หากสัญญาการจางงานหรือสภาพการทํางานไมตรงกับที่ไดตกลงกันไว
หรือการจางงานยุติลงกอนที่สัญญาการจางงานจะสิ้นสุด บริษัทจัดหางานตองหางานที่เหมาะสม
เปนการทดแทนใหกับแรงงาน

บริษัทจัดหางานและนายจางที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย จะตองวางเงินประกัน
ตองวางหลักประกันเพื่อใชเปนคาใชจายในการจัดสงแรงงานตางดาวกลับภูมิลําเนา
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4.5.2 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
สถานะปัจจุบัน : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2559 และอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
การขจัดช่องว่าง : เนื้อหาสำ�คัญของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ คือ การเพิ่มอัตราโทษ
กรณีความผิดที่กระทำ�ต่อแรงงานเด็ก ตัวอย่างเช่น 1) เพิ่มอัตราโทษ ในกรณีที่นายจ้างจ้างเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี
ทำ�งาน 2) เพิ่มอัตราโทษในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ทำ�งานที่อาจเป็นอันตราย
หรือให้ทำ�งานในสถานที่ต้องห้าม โดยต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000–800,000 บาท
ต่ อ ลู ก จ้ า งหนึ่ ง คนหรื อ ทั้ ง จำ � ทั้ ง ปรั บ และหากลู ก จ้ า งได้ รั บ อั น ตรายแก่ ก าย หรื อ จิ ต ใจ หรื อ ถึ ง แก่ ค วามตาย
ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่น้อยกว่า 800,000–2,000,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

4.5.3 การเข้าสู่มาตรฐานสากล
4.5.3.1 มาตรฐานแรงงานไทย
มาตรฐานแรงงานไทย TLS 8001–2010 หรือความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
มีมาตัง้ แต่ปี 2546 โดยมีขอ้ กำ�หนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ แนวทางของการใช้มาตรฐานแรงงานไทย
มีการบูรณาการ ISO 9001 SA 8000 อนุสญ
ั ญา ILO ทีเ่ กีย่ วข้อง22 กฎหมายแรงงานไทยทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครอง
แรงงาน ความปลอดภัยในการทำ�งาน สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และสวัสดิการแรงงาน ฯลฯ ในเดือนธันวาคม
2559 มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยแล้วจำ�นวน 1,892 แห่ง
4.5.3.2 แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง ฟาร์มเลีย้ งกุง้ และอุตสาหกรรมสัตว์ปกี
นำ�แนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานทีด่ ี (Good labour Practice : GLP) ไปใช้เป็นแนวทางเบือ้ งต้น ในการปรับปรุงสภาพ
การจ้างและสภาพการทำ�งาน กระทรวงแรงงานและองค์การแรงงานระหว่างประเทศทำ�งานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
โดยปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการใช้หลักการหรือแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีจำ�นวน
499 แห่ง แบ่งเป็น 1) สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง และฟาร์ม
เลี้ยงกุ้งจำ�นวน 157 แห่ง 2) สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกจำ�นวน 342 แห่ง
22

อนุสัญญา ILO รวมถึงอนุสัญญาฉบับที่ 29, 87, 98, 100, 105, 111, 135, 138, 155, 164, 177, และ 182 และรวมถึงข้อเสนอแนะ
ฉบับที่ 146 และ 164 ปฏิญญาไตรภาคี ILO ว่าด้วยสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบายสังคม 2000 ปฏิญญา ILO เรือ่ งความยุตธิ รรม
ทางสังคมสำ�หรับการโลกาภิวตั น์ทเ่ี ป็นธรรม 2008 และ ILO Code of Practice on HIV/AIDS and the world of work 2001 นอกจากนี้
ยังมีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 1948 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 1979
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 1989
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ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 มีสถานประกอบกิจการที่แสดงความตั้งใจ จะนำ�หลักการ
แนวปฏิบตั กิ ารใช้แรงงานทีด่ ไี ปใช้ในสถานประกอบกิจการฟาร์ม อุตสาหกรรมสัตว์ปีกและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องจำ�นวน
3,617 แห่ง ซึ่งแสดงให้้เห็นว่า สถานประกอบการเหล่านี้ เข้าใจความสำ�คัญของแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีและมี
ความตั้งใจที่จะปรับปรุงมาตรฐานแรงงานให้ดีขึ้น

4.5.4 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำ�รายงานวิเคราะห์ช่องว่างในการรับรอง
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนไตรภาคี
และองค์กรภาคประชาสังคม ซึง่ รายงานวิเคราะห์ชอ่ งว่างดังกล่าว ได้น�ำ ส่งให้กบั ILO ประจำ�ประเทศไทย เพือ่ ส่งมอบ
ต่อไปยังสำ�นักงานใหญ่ในกรุงเจนีวา จากนัน้ จะได้รว่ มกันจัดประชุมไตรภาคี ก่อนยกร่างกฎหมายเสนอคณะรัฐมนตรี
และเข้าสู่กระบวนการรับรองอนุสัญญาฯ กับพิธีสาร ทั้ง 2 ฉบับ ภายในปี 2560
กระทรวงแรงงานและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ยังร่วมกันจัดทำ�การวิเคราะห์ช่องว่าง
ของกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องในการรับรองพิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 (พิธีสารปี 2557
ภายใต้อนุสญ
ั ญาเรือ่ งแรงงานบังคับ ปี 1930) ซึง่ แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 กระทรวงแรงงานจะจัดประชุม
ในต้นปี 2560 เพื่อรับรองรายงานและดำ�เนินการในขั้นต่อไป
ประเทศไทยยั ง อยู่ระหว่างพิจารณารับรองอนุสัญญาของ ILO ฉบั บ ที่ 98 ว่ า ด้ ว ยการรวมตั ว
และร่วมเจรจาต่อรอง รวมทั้งได้ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของไทยที่สำ�คัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพิจารณารับรองอนุสัญญาฉบับดังกล่าว เมื่อดำ�เนินการแก้ไขกฎหมายเรียบร้อย กระทรวงแรงงาน
จะจัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน และองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ หลั ง จากนั้ น จะเข้ า สู่ ขั้ น ตอนการพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อรับรองอนุสัญญาฉบับดังกล่าวต่อไป

4.6 การวางกลไกเพื่อคุ้มครองกลุ่มเสี่ยงอื่น นอกเหนือจากแรงงานต่างด้าว
จากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้ดียิ่งขึ้น
4.6.1 การควบคุมดูแลระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำ�งานต่างประเทศ
4.6.1.1 การส่งเสริมการไปทำ�งานต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง
เพือ่ ช่วยเหลือแรงงานไทยทีต่ อ้ งการไปทำ�งานต่างประเทศ กระทรวงแรงงานได้ด�ำ เนินการ
ส่งเสริมให้มีการจัดส่งแรงงานไปทำ�งานต่างประเทศ โดยรัฐต่อรัฐ หรือกระบวนการเพื่อป้องกันไม่ให้แรงงาน
ถูกแสวงประโยชน์ โดยในระหว่างเดือนมกราคม–พฤศจิกายน 2559 มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำ�งานต่างประเทศ
โดยรัฐจัดส่งจำ�นวน 11,891 คน สามารถประหยัดเงินได้จำ�นวน 2,279,783,444 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ตาราง 37 : จำ�นวนแรงงานไทยที่ไปทำ�งานต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง
ค่าใช้จ่าย
ถ้าส่งโดยเอกชน ประหยัดเงิน
จำ�นวน
ลดค่าใช้จ่ายรวม
ประเทศที่ส่งไปทำ�งาน
จัดส่งโดยรัฐ / จะต้องจ่าย / คน ได้คนละ
(คน)
(บาท)
คน (บาท)
(บาท)
(บาท)
1 อิสราเอล
5,801
79,328
300,000
220,672 1,280,118,272
2 สาธารณรัฐเกาหลี 5,737
20,244
180,000
159,756
916,520,172
3 ญี่ปุ่น
256
15,000
300,000
285,000
72,960,000
4 ไต้หวัน
97
15,000
120,000
105,000
10,185,000
รวม
11,891
2,279,783,444
4.6.1.2 การดำ�เนินคดีบริษัทจัดหางาน และสาย/นายหน้าเถื่อน
รัฐบาลยังคงตรวจสอบ ควบคุม บริษัทจัดหางานอย่างเข้มข้น เพื่อป้องปรามไม่ให้เกิด
การกระทำ�ผิดของผูร้ บั อนุญาตจัดหางาน และลงโทษนายหน้าจัดหางานทีก่ ระทำ�ผิดกฎหมาย ตรวจตราการลักลอบ
จัดหางานของสายนายหน้าเถื่อน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แรงงานต่างด้าวต้องประสบปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูง
เกินความจริงและอาจเข้าข่ายแรงงานขัดหนี้ โดยในตาราง 38–39 แสดงให้เห็นผลการดำ�เนินงานดังกล่าว ดังต่อไปนี้
ตาราง 38 : จำ�นวนบริษัทจัดหางานที่ถูกลงโทษตามกฎหมาย เปรียบเทียบระหว่างปี 2558–2559
รายการ
พักใช้ใบอนุญาต

การลงโทษ ปี พ.ศ. 2558
3 บริษัท
(พักใช้ใบอนุญาต 30 วัน 2 บริษัท
และ 60 วัน 1 บริษัท)

การลงโทษ ปี พ.ศ. 2559
3 บริษัท
(พักใช้ใบอนุญาต 60 วัน)

เพิกถอนใบอนุญาต
ดำ�เนินคดีอาญา

7 บริษัท

6 บริษัท (6 คดี)*

* ในจำ�นวน 6 คดี 6 บริษัทนี้ อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน 3 บริษัท อยู่ระหว่างประสานการดำ�เนิน
คดีต่อไปจำ�นวน 2 บริษัท เปรียบเทียบปรับจำ�นวน 1 บริษัท สำ�หรับคดีที่ชั้นพนักงานสอบสวน 3 บริษัท มีการ
หักเงินประกันที่บริษัทได้วางไว้กับกระทรวงแรงงานคืนให้แก่ลูกจ้างแล้ว
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ตาราง 39 : การดำ�เนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อน เปรียบเทียบระหว่างปี 2558–2559

ปี

ผู้เสียหาย
(คน)
รวม

จำ�นวนสาย/นายหน้าเถื่อน
ที่ถูกดำ�เนินคดี (คน)

จำ�นวนคดี (คดี)

ชัน้
ชั้น ชั้นศาล คดีถึง รวม ชั้น
ชั้น ชั้นศาล คดีถึง รวม ชั้น
ชั้น ชั้นศาล คดีถึง
พนักงาน อัยการ
ที่สุด
พนักงาน อัยการ
ที่สุด
พนักงาน อัยการ
ที่สุด
สอบสวน
สอบสวน
สอบสวน

2558 287 101 134
2559 187 153 24

7
6

45 68
4 108

34
86

28
16

3
4

3
2

73
91

36
79

28
8

3
2

6
2

4.6.1.3 การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ไปทำ�งานต่างประเทศ
กระทรวงแรงงานได้จดั ตัง้ ศูนย์ประสานบริการการไปทำ�งานต่างประเทศในส่วนภูมภิ าค
จำ�นวน 10 ศูนย์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ไปทำ�งานต่างประเทศ ศูนย์ประสานบริการการไปทำ�งาน
ต่างประเทศในส่วนภูมิภาคนี้ เป็นศูนย์รวมของการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและบูรณาการ ณ จุดเดียวกัน อาทิ
ธนาคาร บริการสุขภาพ และบริษทั จัดหางาน ซึ่งคนหางานสามารถเข้าถึงบริการได้ด้วยตนเอง จนจบกระบวนการ
เมื่อไปทำ�งานต่างประเทศ บริการแบบครบวงจรของศูนย์จึงช่วยป้องกันการค้ามนุษย์ โดยขจัดความจำ�เป็น
ที่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากนายหน้าของแรงงานไทย โดยตั้งแต่มกราคม–พฤศจิกายน 2559 มีคนหางาน
มาใช้บริการจำ�นวน 38,684 คน และได้เดินทางไปทำ�งานต่างประเทศแล้วจำ�นวน 20,902 คน
กระทรวงแรงงานยังได้จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปทำ�งาน
ต่างประเทศ โดยใน ปี 2559 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์มีดังต่อไปนี้
◊ โครงการเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำ�งานต่างประเทศ
สามารถสร้างเครือข่ายได้จำ�นวน 66,452 คน
◊ โครงการเคาะประตูบา้ นเพือ่ ป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำ�งานต่างประเทศ มีผู้รับทราบ
ข้อมูลจำ�นวน 8,670 คน
◊ โครงการเตรียมความพร้อมให้คนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ในการไปทำ�งานต่างประเทศ เพื่อให้คนหางานได้รู้กลวิธีการหลอกลวงของ
สาย/นายหน้าจัดหางานเถื่อน วิธีการป้องกันตัวเองไม่ให้ถูกหลอก เข้าใจขั้นตอนการจ่ายเงิน
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายตามกฎหมายกำ�หนด ฯลฯ ฝึกอบรมให้คนหางานในภาคกลาง เหนือ
และอีสานจำ�นวน 2,640 คน
◊ โครงการฝึ ก อบรมคนหางานที่ ทำ � สั ญ ญาจ้ า งและอยู่ ร ะหว่ า งรอเดิ น ทางไปสาธารณรั ฐ
เกาหลี มีผู้เข้ารับการอบรมจำ�นวน 369 คน
◊ โครงการจัดฝึกอบรมให้คนหางานที่จะเดินทางไปทำ�งานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล
จำ�นวน 705 คน
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◊ เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์จำ�นวน 19 ครั้ง สื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร 80 ครั้ง สื่อวิทยุ 6 ครั้ง
สื่อโทรทัศน์ 30 ครั้ง สื่อออนไลน์/โซเชียลมีเดีย 49 ครั้ง

4.6.2 การขจัดปัญหาแรงงานเด็ก
4.6.2.1 นโยบายและแผนระดั บ ชาติ เ พื่ อ ขจั ด การใช้ แรงงานเด็ ก ในรู ป แบบที่ เ ลวร้ า ย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558–2563
รัฐบาลไทยให้ความสำ�คัญกับมาตรการป้องกันและหาทางแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย โดยนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย ฉบับที่ 2 ประจำ�ปี
พ.ศ. 2558–2563 ได้ก�ำ หนดแนวทางในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผล
โดยประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นภายในปี 2563
4.6.2.2 การสำ�รวจการทำ�งานของเด็ก
กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกับสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ดำ�เนินการสำ�รวจการทำ�งาน
ของเด็กในประเทศไทยในปี 2558 โดยดำ�เนินการเก็บข้อมูลในเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งผลการสำ�รวจ พบว่า
ประเทศไทยมีเด็ก อายุ 5–17 ปี จำ�นวน 10.88 ล้านคน ส่วนใหญ่เรียนหนังสือ ร้อยละ 66.2 (7,199,915 คน)
เป็นเด็กทำ�งาน ร้อยละ 6.4 (692,819 คน) เข้าข่ายแรงงานเด็กร้อยละ 2.9 (312, 675 คน)
เพื่ อ ให้ เ ห็ น ภาพของประชากรเด็ ก ที่ ทำ � งานชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น กระทรวงแรงงาน
อยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
จั ด ทำ � แผนการดำ � เนิ น โครงการสำ � รวจข้ อ มู ล การทำ � งานของเด็ ก ในประเทศไทย ประจำ � ปี พ.ศ. 2560
โดยกำ�หนดระยะเวลาดำ�เนินโครงการ 21 เดือน
พ.ศ. 2559

4.6.2.3 กฎกระทรวงกำ�หนดสถานที่ที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งอายุตํ่ากว่า 18 ปี ทำ�งาน

เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2559 กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกำ�หนดสถานทีท่ ห่ี า้ ม
นายจ้างให้ลกู จ้างซึง่ อายุตา่ํ กว่า 18 ปี ทำ�งาน พ.ศ. 2559 โดยเป็นการแก้ไขเพิม่ เติมสถานทีท่ ห่ี า้ มนายจ้างให้ลกู จ้างซึ่ง
อายุตํ่ากว่าสิบแปดปีทำ�งาน โดยไม่ให้ทำ�งานในสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์นํ้า ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
และสถานประกอบกิจการทีป่ ระกอบกิจการเกีย่ วกับการแปรรูปสัตว์นาํ้ ตามพระราชกำ�หนดการประมง พ.ศ. 2558
โดยผลการดำ�เนินการตามกฎกระทรวงดังกล่าว แสดงให้เห็นในตาราง 40 ดังนี้
ตาราง 40 : ผลการดำ�เนินการตามกฎกระทรวงที่ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งอายุตํ่ากว่า 18 ปี ทำ�งาน
ปี
2558
2559

สปก.
ผ่านการตรวจ
150
417

ลูกจ้าง
43,676
109,433

พบการกระทำ�
เปรียบเทียบปรับ
ออกคำ�สั่ง ดำ�เนินคดี
ความผิด
(บาท)
46
38
6
64,000
59
49
10
-
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4.6.2.4 การดำ�เนินคดีการใช้แรงงานเด็ก
ในระหว่ า งปี 2559 กระทรวงแรงงานมี ก ารดำ � เนิ น มาตรการเพื่ อ แก้ ปั ญ หาการใช้
แรงงานเด็ก โดยตรวจพบการใช้แรงงานเด็ก 51 กรณี (ในจำ�นวนนีเ้ ป็นการใช้แรงงานเด็กอายุตา่ํ กว่า 15 ปี 23 กรณี
และเป็นการใช้แรงงานเด็กอายุระหว่าง 15–18 ปี 28 กรณี
จากจำ�นวนการใช้แรงงานเด็กทั้งหมด มี 13 กรณี ที่ถูกดำ�เนินคดี และเสียค่าปรับ
รวม 582,000 บาท อยู่ในการดำ�เนินการของเจ้าหน้าที่รับเรื่อง 36 กรณี และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาน
หลักฐาน 2 กรณี

4.6.3 มาตรการป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก
ด้านสตรีและเด็ก

4.6.3.1 แผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดทำ�แผนปฏิบัติการ
และมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก 11 ด้าน ดังรายละเอียด
ในแผนภาพที่ 40
และเพือ่ ให้การดำ�เนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวง พม.
จึงได้จัดตั้งศูนย์อำ�นวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านกิจการสตรี และเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำ�เนินงานตามมาตรการเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
ด้ า นสตรี แ ละเด็ ก ผลของการประชุ ม จะรายงานต่ อ นายกรั ฐ มนตรี กระทรวง พม. ยั ง ได้ จั ด โครงการอบรม
เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งทำ�งานด้านการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็กอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งการจัด
สัมมนาสำ�หรับสื่อมวลชนเพื่อสร้างความตระหนักในประเด็นเหล่านี้
นอกจากนี้ กระทรวง พม. ได้จัดทำ�ป้ายประชาสัมพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์
ไม่ให้นักท่องเที่ยวซื้อบริการทางเพศจากเด็ก โดยได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง ซึ่งถือเป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึง รวมถึงการติดตั้งป้าย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์บริเวณสนามบินในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญจำ�นวน 7 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น ภูเก็ต สงขลา (หาดใหญ่) เพื่อประชาสัมพันธ์และ
รณรงค์ไม่ให้นักท่องเที่ยวซื้อบริการทางเพศจากเด็ก
นอกจากนี้ ในปี 2559 ได้มกี ารจัดสัมมนา “เสริมสร้างความตระหนักปัญหาการค้ามนุษย์”
ให้แก่เครือข่ายการท่องเที่ยวจำ�นวน 200 คน
กระทรวงมหาดไทยเพิ่มความพยายามในการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กจากการถูกกระทำ�
ความรุนแรง โดยออกตรวจในคาราโอเกะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการทางธุรกิจที่จำ�หน่ายแอลกอฮอล์
เนื่องจากสถานที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในปี 2559 กระทรวงมหาดไทยได้ทำ�การ
จับกุมและดำ�เนินคดีทั้งหมด 250 คดี และปิดสถานบริการซึ่งละเมิดกฎหมาย 270 แห่ง
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แผนภาพที่ 40 : แผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็ก

การคามนุษยดานสตรีและเด็ก
มาตรการที่ 1

บานพักและสถานคุมครอง
ที่คุมครองหญิงและเด็ก
• ศูนยเพื่อการคุมครองผูหญิงและเด็ก
ที่ตกเปนเหยื่อคามนุษยใน 77 จังหวัด
• นำรองการจัดตั้งศูนย
Child Advocacy Center : ACT
นำรองที่ในเชียงใหม

มาตรการที่ 2

มาตรการที่ 3

เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มจำนวนลาม
ในการคัดแยก
227
ผูเสียหายจาก
การคามนุษย
2559

มาตรการที่ 6

สกัดกั้นการคามนุษย
ขามชาติ

มาตรการที่ 8

สงเสริม
การทองเที่ยว
ที่ปลอดจากการ
บริการทางเพศ

มาตรการที่ 9

มาตรการที่ 4

มาตรการที่ 5

เพิ่มจำนวนพนักงาน
สอบสวนหญิง

ทบทวน MOU และ
กระชับความสัมพันธ
กับประเทศเพื่อนบาน

มาตรการที่ 7

จัดระเบียบสถานบริการ
และพื้นที่เสี่ยงตอการคามนุษย

มาตรการที่ 10

ขจัดสิ่งยั่วยุใหเกิด พัฒนาสถานที่รองรับ
การคามนุษย
ผูเสียหายจาก
(สื่อลามก)
การคามนุษย
ใหไดมาตรฐาน

มาตรการที่ 11

พัฒนาคุณภาพบุคลากรที่ดูแล
ผูเสียหายจากการคามนุษย
ใหไดมาตรฐาน

4.6.3.2 ศูนย์ Child Advocacy Center : ACT
การคุ้มครองเด็กจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นภารกิจที่สำ�คัญสำ�หรับ
รัฐบาล ในปี 2558 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในระดับสากล ได้แก่ FBI HSI
และ NCA ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น HUG Project มูลนิธพิ ฒ
ั นาการคุม้ ครองเด็ก มูลนิธเิ พือ่ ความเข้าใจเด็ก
และ Freedom Story จัดตัง้ ศูนย์ Child Advocacy Center (ACT) ขึน้ ในจังหวัดเชียงใหม่ เมือ่ ปี 2558 เป็นศูนย์แรก
โดยมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์ ACT อีก 2 แห่ง ในพัทยาและภูเก็ต
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องศู น ย์ ACT คื อ เพื่ อ คุ้ ม ครองเด็ ก จากการถู ก แสวงหาประโยชน์
โดยให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษในด้านการช่วยเหลือ สอบสวน เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย และใช้แนวทาง
“ตำ�รวจชุมชน” (Community Policing) เพื่อแก้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก
แผนงานด้านการป้องกันที่สำ�คัญของศูนย์ ACT มีดังต่อไปนี้
◊ โครงการฝึกอบรมเรื่องการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก 9 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก
267 คน
◊ โครงการฝึกอบรมเรื่องการค้ามนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายคุ้มครองเด็กและ
การบังคับใช้กฏหมาย 5 ครั้ง สำ�หรับผู้ใหญ่ 51 คน
◊ โครงการ “Molding Stars” ซึ่ง เป็ น โครงการสอนวิ ช าภาษาอั ง กฤษและวิ ช า
อืน่ ๆ แก่เด็กนักเรียน 37 คน 2 วันต่อสัปดาห์
ต่อไปนี้ :

ศูนย์ ACT ยังได้ให้การสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายในกรณีการค้ามนุษย์ ดังตัวอย่าง
◊ สืบข้อเท็จจริงเบือ้ งต้น 34 กรณี โดยมี 12 กรณี ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารจับกุมหรือออกหมายค้น
◊ ช่วยเหลือและคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 19 ราย
◊ ให้ความช่วยเหลือ 5 กรณี ซึ่งจบลงด้วยการพิพากษาลงโทษ
◊ พัฒนาแผนงานบำ�บัดฟื้นฟู ซึ่งรวมถึงการให้คำ�ปรึกษาแก่เด็ก
◊ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หายจากกรณี ล่ ว งละเมิ ด ทางเพศในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
2 ราย ส่งผลให้ผู้ต้องหาต้องโทษจำ�คุก 10 ปี
◊ ช่วยเหลือ DSI และ TICAC ในการสืบค้นข้อเท็จจริง ค้นคว้าวิจัย และให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นการสั ม ภาษณ์ จนนำ � ไปสู่ ก ารจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาชาวต่ า งชาติ ที่ มี
สื่อลามกเด็กไว้ในครอบครอง
◊ ทำ�งานร่วมกับผู้เสียหาย ซึ่งนำ�ไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาที่ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
และระบุตัวผู้เสียหายได้ 5 ราย
◊ ศูนย์ ACT เชียงใหม่จัดการอบรมให้กับบุคลากรศูนย์ ACT พัทยาและภูเก็ต
4.6.3.3 การจัดการอุปสงค์ของการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

1) มาตรการและความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา และตำ�รวจท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำ�เนินมาตรการเพื่อขจัดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็ก ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อค้าประเวณี
โดยมีการจัดอบรมหลายครั้งให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการค้ามนุษย์
โดยในปี 2559 ได้ดำ�เนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
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• โครงการอบรม 6 ครั้ง ในเชียงใหม่ อุบลราชธานี ภูเก็ต ตาก กรุงเทพฯ และชลบุรี
โดยมีผู้เข้าร่วม 417 คน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา นายจ้าง เยาวชน และภาคธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ภาครัฐและนักวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก
และสร้างความตระหนักเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
• การสร้างความตระหนักผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น “โครงการตำ�รวจชุมชน” และ
โครงการอาสาสมัครช่วยตำ�รวจท่องเที่ยวในการเฝ้าระวังและป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
• การประกาศเจตนารมณ์ ส าธารณะว่ า จะต่ อ ต้ า นการล่ ว งละเมิ ด ทางเพศต่ อ เด็ ก
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
• เสริ ม สร้ า งความตระหนั ก เรื่ อ งการค้ า มนุ ษ ย์ เ พื่ อ การค้ า ประเวณี แก่ น ายจ้ า งใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสาธารณชนทั่วไปในพื้นที่การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการจะต้องเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่นักท่องเที่ยวและลูกจ้าง ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทันทีเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
2) การเฝ้าระวังผู้ต้องสงสัยว่าเคยกระทำ�ความผิดคดีล่วงละเมิดเด็ก
รัฐบาลยังเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้ทู ่ตี ้องสงสัย
เดินทางเข้ามายังประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสงสัยว่าเคยทำ�ความผิดฐานล่วงละเมิดเด็ก โดยตาราง 41 แสดง
ให้เห็นถึงความพยายามในการรับมือกับคนกลุ่มนี้
ตาราง 41 : จำ�นวนผู้ที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร
ปี
2558
2559

ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ให้พำ�นักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
64
6

ขึ้นบัญชีดำ�
41
82

4.6.3.4 การขจัดสื่อลามกอนาจารเด็ก
ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามและขจัดสื่อลามกอนาจารเด็ก
หลายฉบับ ฉบับแรก คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 ซึ่งระบุว่า ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก
เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน
100,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และถ้าผู้กระทำ�ความผิดนี้ส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษ
จำ�คุกไม่เกิน 7 หรือปรับ ไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 ระบุว่า ผู้ใด (1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า
หรือโดยการค้าเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทำ� ผลิต มีไว้ นำ�เข้าหรือยังให้นำ�เข้าใน
ราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้สง่ ออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือทำ�ให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ
ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก (2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก
จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าสือ่ ลามกอนาจารเด็ก (3) เพือ่ จะช่วยการทำ�ให้แพร่หลาย หรือการค้า
สื่อลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระทำ�การอันเป็นความผิดตามมาตรานี้
หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าสือ่ ลามกอนาจารเด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธใี ด ต้องระวางโทษจำ�คุก
ตั้งแต่ 3–10 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000–200,000 บาท
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอีกฉบับหนึง่ คือ พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ระบุว่า ผู้ใดนําเข้าสูระบบคอมพิวเตอรซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก
และข้อมูลคอมพิวเตอรนน้ั ประชาชนทัว่ ไปอาจเขาถึงได้ ต้องระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ยังระบุว่า
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หมายรวมถึงการผลิตและเผยแพร่วัตถุลามก และผู้ที่จัดหา ซื้อ หรือขายวัตถุ
ลามกเหล่านี้ ถือว่ามีความผิดฐานค้ามนุษย์
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ยังกำ�หนดว่า ผูใ้ ดโอน
รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในการเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไป เพื่อการ
อนาจารหญิงและเด็กเพื่อสนองความใครของผูอื่น ถือเป็นการกระทำ�ความผิดฐานฟอกเงิน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ส่งผลให้ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีต่ �ำ รวจพบหลักฐานเพิม่ เติม คดีนนั้ อาจมีการเพิม่ ข้อหา
ค้ามนุษย์เข้าไปด้วยได้

4.6.4 การแก้ปัญหาค้ามนุษย์ข้ามชาติในการค้าประเวณี
ประเทศไทยใช้แนวทางแบบบูรณาการในการป้องกัน คุ้มครอง และช่วยเหลือผู้เสียหายชาวไทย
ที่ถูกค้ามนุษย์ไปยังต่างประเทศ ประการแรก มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ก่อนออกเดินทาง โดยเน้น
ที่กลุ่มเสี่ยง ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับการแนะนำ�ให้ไปลงทะเบียนและแจ้งที่อยู่ของตนไว้ที่สถานทูตและสถานกงสุลไทย
ในต่างประเทศ นอกจากนี้ สายด่วนให้คำ�ปรึกษายังสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ในการคุ้ ม ครองผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ใ นต่ า งประเทศ สถานทู ต และสถานกงสุ ล ไทย
ยังประสานงานกับเจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายในประเทศนัน้ ๆ เพือ่ ดำ�เนินการช่วยเหลือ และสัมภาษณ์เพือ่ คัดกรอง
เบื้ อ งต้ น รวมทั้ ง ส่ ง ต่ อ กรณี ค้ า มนุ ษ ย์ ไ ปยั ง หน่ ว ยงานไทยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และช่ ว ยเหลื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง กลั บ
โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป
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กระทรวงการต่างประเทศยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในด้านการดำ�เนินคดี และกรมการ
กงสุลประสานกับกระทรวง พม. ตำ�รวจ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้การช่วยเหลือในการคัดแยกผู้เสียหาย
โปรดดูรายละเอียดได้จากแผนภาพที่ 41
แผนภาพที่ 41 : การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณี

การแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์เพื่อค้าประเวณี ข้ามชาติ
มาตรการแบบบูรณาการในการป้ องกัน คุ้ม ครองและช่ว ยเหลื อ
ผูเ้ สียหายชาวไทยที่ถกู ค้ามนุษย์ไปยังต่างประเทศ

การป้ องกัน

การคุ้มครอง

การดาเนิ นคดี

 ให้ความรูเ้ รือ่ งค้ามนุษย์ก่อน
เดิ นทางโดยเน้ นกลุ่มเสี่ยง
 แนะนาให้ผเู้ ข้าร่วมลงทะเบียนและ
แจ้งที่ อยู่แก่สถานทูตและสถาน
กงสุลไทย

 ประสานงานกับตารวจ
ในการเข้าช่วยเหลือ
 สัมภาษณ์เพื่อคัดแยก
เบื้องต้น และส่งต่อ
หน่ วยงานไทยที่ เกี่ยวข้อง

 ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการดาเนิ นคดี
 ประสานกับหน่ วยงานบังคับ
ใช้กฎหมายในประเทศ
ปลายทาง
(เอกสาร/แปล ฯลฯ)

 สายด่วนและ call center
ที่ ดาเนิ นงานโดยสถานทูตและ
สถานกงสุลที่ ให้บริการ 24 ชม.
 ช่องทางแรกที่ จะขอความ
ช่วยเหลือ/รายงาน

 ให้ที่พกั ชัวคราว
่

 กรมการกงสุล
ประสานกับพม./ตร./
DSI เพื่อช่วยเหลือ
และคัดแยก
ผูเ้ สียหายต่อไป

 ออกค่าใช้จา่ ย
ในการส่งกลับ

 ส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
กรณี ค้ามนุษย์
ในต่างประเทศ
ให้หน่ วยงานไทย
ที่ เกี่ยวข้อง
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4.6.5 การลดจำ�นวนขอทานอย่างบูรณาการ
ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดความเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์ โดยมีสาระสำ�คัญให้มีการจัดระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ทำ�การขอทาน การควบคุมการขอทาน โดยการแยกผู้แสดงความสามารถออกจากการเป็นผู้ทำ�การขอทาน
กำ�หนดความผิดทางอาญาของผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมาตรการดังกล่าว ส่งผลดังต่อไปนี้
• ก่อนมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มีผู้ทำ�การขอทานจำ�นวน
4,649 ราย เป็นคนไทยจำ�นวน 2,945 ราย และเป็นต่างด้าวจำ�นวน 1,704 ราย (ระหว่างเดือนตุลาคม 2558–
กรกฎาคม 2559)
• หลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 พบผู้ทำ�การขอทาน
จำ�นวน 60 ราย เป็นคนไทย 34 ราย และเป็นต่างด้าว 26 ราย (ข้อมูลระหว่าง 29 กรกฎาคม–24 พฤศจิกายน
2559) ซึ่งนับว่าลดลงถึง 98% ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมีประสิทธิภาพของมาตรการดังกล่าว
เมื่อผู้ทำ�การขอทานได้รับการคัดกรองแล้ว จะถูกส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยมีกระบวนการฟื้นฟู 4 มิติ ได้แก่ 1) ด้านการแพทย์ (การรักษาพยาบาลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อาชีวบำ�บัด)
2) ด้านสังคม (การพูดคุยกับผู้อื่นเพื่อเข้าสังคม สร้างความสัมพันธ์) 3) ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ฝึกสอนทักษะ
ต่าง ๆ ในชีวิต) 4) ด้านอาชีพ โดยในปัจจุบันมีผู้รับบริการในสถานคุ้มครองจำ�นวน 1,179 ราย

4.7. การรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเข้าถึงสิทธิแรงงาน
4.7.1 การประชาสัมพันธ์/รณรงค์ สร้างความตระหนัก
กระทรวงแรงงานได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หลักประกันว่า ทั้งแรงงานไทยและต่างด้าว
รวมทั้งนายจ้าง มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อสนับสนุนให้การคุ้มครองแรงงานสามารถ
ดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึง โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โซเชียล
มีเดีย แผ่นพับ และเอกสารแถลงข่าว ในปี 2559 กระทรวงแรงงานสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นายจ้าง ลูกจ้าง
ประชาชนทั่วไป หน่วยราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องจำ�นวน 130,400 คน โดยมีกิจกรรมที่สำ�คัญดังต่อไปนี้
◊ โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี้จำ�นวน 100 คน
◊ การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ให้แก่แรงงานนอกระบบ ผู้จ้างงาน ผู้รับงานไปทำ�
ที่บ้าน แรงงานในภาคเกษตร นายจ้างและประชาชนทั่วไป ได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
แรงงานนอกระบบ และข้อกฎหมายต่าง ๆจำ�นวน 90,300 คน
◊ จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก ดังนี้
• จัดพิมพ์แผ่นพับการคุ้มครองลูกจ้างเด็กจำ�นวน 20,000 แผ่น
• จัดพิมพ์แผ่นพับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายจำ�นวน 20,000 แผ่น
• จั ด พิ ม พ์ แ ผ่ น พั บ สิ ท ธิ ห น้ า ที่ น ายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541จำ�นวน 4 ภาษา 50,000 แผ่น
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• จัดพิมพ์แผ่นพับรณรงค์ปอ้ งกันการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ 4 ภาษา 50,000 แผ่น
• จัดพิมพ์แผ่นพับสิทธิของแรงงานต่างด้าว 20,000 แผ่น
กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําเครื่องหมาย
ประจําเรือประมง ซึ่งมีการประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กรมประมงได้จัดทำ�แผ่นพับ 6 ภาษา
(ไทย อังกฤษ ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถ
จำ�ประเภทของเรือประมงที่ตนทำ�งานอยู่ให้ได้ เพราะข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์เมื่อเกิดเหตุการแสวงหาประโยชน์
หรือการกระทำ�ผิดกฎหมายใด ๆ นอกจากนี้ โครงการให้ความรู้แก่แรงงานของกรมประมง ยังประกอบด้วย
◊ การประกาศสาธารณะ 75 ครั้ง
◊ การเผยแพร่ข้อมูลไปยังหนังสือพิมพ์ 31 ครั้ง
◊ การโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คของกระทรวงแรงงาน 27 ครั้ง
◊ การเผยแพร่ข้อมูลทางสถานีวิทยุของกรมประมง 32 ครั้ง

4.7.2 การจัดอบรม
กรมการจัดหางาน ได้จดั กิจกรรมอบรมให้ความรูเ้ พือ่ เพิม่ ความตระหนักในอันตรายของการค้ามนุษย์
โดยกิจกรรมบางส่วน มีดังนี้
◊ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558–30 พฤศจิกายน 2559 กรมการจัดหางานจัดอบรมให้ความรู้
แก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าว เรื่องความเข้าใจในสิทธิด้านแรงงาน ให้แก่แรงงานต่างด้าว
จำ�นวน 6,215 คน และนายจ้าง/สถานประกอบกิจการจำ�นวน 1,260 คน
◊ วันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2559 จัดอบรมโครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551จำ�นวน 97 คน
◊ วันที่ 1–2 ธันวาคม 2559 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำ�นวน 130 คน

4.7.3 ส่งเสริมการเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนผ่านสายด่วน
กระทรวงแรงงานให้บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ผ่านสายด่วนจำ�นวน 2 สาย (สายด่วน
หมายเลข 1546 และ 1694) เพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับแรงงานโดยมีเจ้าหน้าที่และล่ามภาษาเมียนมา
กัมพูชา และอังกฤษ ไว้ให้บริการ
4.7.3.1 สายด่วน 1546
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นายจ้าง/สถานประกอบการ
และแรงงานต่างด้าว รวมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้ความช่วยเหลือที่จำ�เป็น โดยมีเจ้าหน้าที่และล่ามภาษา
เมียนมา กัมพูชา และอังกฤษ รวมจำ�นวน 11 คน โดยมีผลการดำ�เนินการดังนี้
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◊ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–29 ธันวาคม 2559 มีผู้ใช้บริการปรึกษาปัญหาแรงงาน
จำ�นวน 77,051 สาย เป็นแรงงานต่างด้าวจำ�นวน 322 สาย (เมียนมา 109 สาย
กัมพูชา 8 สาย และภาษาอังกฤษ 205 สาย)
◊ ประเด็นที่มีการให้คำ�ปรึกษามากที่สุด คือ เรื่องการเลิกจ้างและการลงโทษจำ�นวน
24,461 เรื่อง ค่าตอบแทนในการทำ�งานจำ�นวน 18,453 เรื่อง และวันลาจำ�นวน
4,117 เรื่อง
◊ พนักงานตรวจแรงงานดำ�เนินการรับคำ�ร้อง (คร.7) เป็นจำ�นวน 153 เรื่อง เป็นเงิน
15,185,182 บาท
4.7.3.2 สายด่วน 1694
กรมการจัดหางานให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจ้างงานในประเทศ ต่างประเทศ
การคุ้มครองคนหางาน การให้คำ�ปรึกษาด้านอาชีพ การจ้างงานอิสระ รวมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งแรงงานไทย
และแรงงานต่างด้าว เกี่ยวกับการจ้างงาน โดยมีล่ามภาษาเมียนมา (1 คน) กัมพูชา (1 คน) และอังกฤษ (2 คน)
ไว้ให้บริการ โดยมีผลการดำ�เนินการดังนี้
◊ ตัง้ แต่ 1 มกราคม–31 ธันวาคม 2559 มีผใู้ ช้บริการปรึกษาปัญหาเกีย่ วกับการทำ�งาน
ของทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจำ�นวน 85,531 สาย โดยเป็นแรงงาน
ต่างด้าวมาใช้บริการจำ�นวน 7,313 สาย (เมียนมา 3,288 สาย กัมพูชา 2,386 สาย
ลาว 1,431 สาย เวียดนาม 84 สาย และภาษาอังกฤษ 124 สาย)
◊ จำ�แนกเป็นการขอข้อมูลการออกใบอนุญาตทำ�งาน 3,383 สาย การเปลี่ยนนายจ้าง
2,084 สาย การเพิ่มท้องที่การทำ�งาน 1,844 สาย และแรงงานต่างด้าวร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ว่าไม่ได้รับค่าจ้างจำ�นวน 2 สาย สำ�หรับกรณีท่มี ีแรงงานต่างด้าวร้องเรียน/
ร้ อ งทุ ก ข์ ว่ า ไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า งจำ � นวน 2 สาย มี ผ ลการดำ � เนิ น งาน คื อ กรณี ห นึ่ ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกรมการจัดหางานได้ดำ�เนินการ โดยนายจ้าง
ได้จ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายจำ�นวนดังกล่าวให้แก่แรงงานต่างด้าว ส่วนอีกกรณีหนึ่ง
มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำ�รวจเพื่อดำ�เนินคดีอาญากับนายจ้างต่อไป

4.7.4 เว็บไซต์กรมการจัดหางานเพือ่ ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว (DOE Help ME)
กรมการจัดหางานได้จัดทำ�เว็บไซต์ http : //www.doe.go.th/helpme ซึ่งเป็นช่องทางสำ�หรับ
การร้องทุกข์ของแรงงานต่างด้าว จัดทำ�เป็น 6 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
ขณะนี้ กรมการจัดหางานได้เร่งประชาสัมพันธ์ ให้แรงงานต่างด้าวและแรงงานไทย เข้ามาแจ้งปัญหาต่าง ๆ ผ่าน
DOE Help Me เว็บไซต์นี้ ไม่เพียงเป็นมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์เท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางที่แรงงานต่างด้าว
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำ�เป็นได้โดยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
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4.8. การสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายความร่วมมือทั้งในและนอกราชอาณาจักร
4.8.1 ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ–เอกชน–ประชาสังคม (Public Private and Civil Society
Partnership–PPCP) สะท้อนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมจากการจัดตัง้ “ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่ว ยเหลื อ แรงงานต่ า งด้ า วในอุ ตสาหกรรมประมง โดยตั้งแต่เดือนเมษายน–
พฤศจิกายน 2559 มีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้
◊ สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทแผ่นพับและโปสเตอร์ด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมาย
ความปลอดภัยเป็นประจำ�ทุกเดือน
◊ ให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับด้านกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา
◊ มีลูกจ้างเรือประมงและกิจการที่เกี่ยวเนื่องประมงทะเล ขอรับคำ�ปรึกษา รวม 102 ราย
◊ การช่วยเหลือแรงงาน โดยศูนย์อภิบาลทางทะเลสงขลา ประสานทีมสหวิชาชีพจังหวัดสงขลา
กรณีการดำ�เนินคดีลูกเรือประมงกัมพูชา 15 คน
◊ จั ด ห้ อ งเรี ย นรู้ เ พื่ อ เด็ ก และครอบครั ว แรงงานเพื่ อ นบ้ า น ปั จ จุ บั น มี เ ด็ ก มาเรี ย น 41 คน
โดยแบ่งเด็กเป็น 2 ระดับ คือ อนุบาล 1 (ช่วงอายุ 4–7 ปี) และอนุบาล 2 (ช่วงอายุ 8 ปีขน้ึ ไป)
ในแผนภาพที่ 43

สำ�หรับศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงที่จะมีการจัดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต โปรดดู

4.8.2 ความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงาน ILO และ EU ในด้านการป้องกัน
สำ�หรับความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงานมีความร่วมมือกับ ILO และ EU
ในโครงการเพื่อการต่อต้านรูปแบบการทำ � งานที่ ไ ม่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในอุ ตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
(Combatting Unacceptable Forms of Work in the Thai Fishing and Seafood Industry : Ship
to Shore Rights Project) โดยได้เปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
โครงการดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาดำ�เนินการ 42 เดือน วงเงินงบประมาณรวม 163.8 ล้านบาท
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกรอบการดำ�เนินงานด้านกฎหมาย นโยบาย และการควบคุม
ตรวจสอบในภาคการประมงและอาหารทะเล
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานตรวจแรงงานให้มีประสิทธิภาพในเรื่อง
การจำ�แนกและการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิแรงงาน
3) เพื่อเพิ่มระดับการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำ�งานด้วยการปฏิบัติตาม
แนวปฏิ บั ติ ด้ า นแรงงานที่ ดี และกลไกการร้ อ งทุ ก ข์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง การเพิ่ ม
ความตระหนักให้แก่กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน
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4) เพื่อพัฒนาในเรื่องการเข้าถึงการให้บริการและการช่วยเหลือแก่แรงงานและผู้เสียหายที่ถูกกดขี่
โดยผ่านองค์กรภาคประชาสังคมและสหภาพแรงงาน
ภายใต้โครงการนี้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแลโครงการไตรภาคี (กระทรวงแรงงาน ILO
และ EU) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำ�เนินงาน ในปี 2559 มีกิจกรรมที่ดำ�เนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ที่ 1
ดังต่อไปนี้ (1) รายงานวิเคราะห์ช่องว่างในการรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 (2) การวิเคราะห์ช่องว่างของ
กฎหมายและมาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการรั บ รองพิ ธี ส ารภายใต้ อ นุ สั ญ ญา ILO ฉบั บ ที่ 29 (พิ ธี ส ารปี 2557
ภายใต้อนุสัญญาเรื่องแรงงานบังคับ ปี 1930) โดยมีการจัดประชุมไตรภาคีเพื่อรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
(นายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง และองค์ ก รภาคประชาสั ง คม) ที่ มี ต่ อ การศึ ก ษาทั้ ง สองฉบั บ ก่ อ นยกร่ า งกฎหมายเสนอ
คณะรัฐมนตรี เพื่อจัดทำ�นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเข้าสู่กระบวนการรับรองอนุสัญญาฯ กับพิธีสาร
ทั้ง 2 ฉบับในขั้นต่อไป

4.8.3 ความร่วมมือระดับสูงกับประเทศต้นทาง
กระทรวงแรงงาน จัดประชุม High Level Dialogue ร่วมกับประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว
เมียนมา เวียดนาม และไทย) ในประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย ระหว่างวันที่ 28–29 พฤศจิกายน 2559
โดยการประชุมดังกล่าว มีการตกลงถึงความจำ�เป็นว่าประเทศ CLMVT จะต้องให้หลักประกันว่า ผูท้ ร่ี บั ผิดชอบทัง้ หมด
จะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการทำ�งานเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย โดยการรณรงค์สร้างความตระหนัก
การอบรมให้ความรู้ก่อนการโยกย้ายถิ่นฐาน การจั ด หางานอย่ า งมี จริ ย ธรรม การเพิ่ ม ความเข้ ม แข็ ง ให้ กลไก
ทางกฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมกลไกการจ้างงาน
จากรัฐสู่รัฐ สำ�หรับอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ เช่น ภาคประมง อาจมีการจัดเวทีเพื่อหารือในระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศ CLMVT
ทั้ ง นี้ ผลลั พ ธ์ ข องการประชุ ม ในครั้ ง นี้ จะนำ � ไปสู่ ก ารจั ด ทำ � Joint Declaration on Safe
Migration ของกลุม่ ประเทศ CLMVT จะดำ�เนินการยกร่างโดยประเทศไทย และส่งให้ประเทศต่าง ๆ พิจารณา
ก่อนเสนอเข้าสู่ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีประเทศ CLMTV ครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2560 ณ ประเทศเวียดนามา

5. ความร่วมมือ
การประสานความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมีความสำ�คัญต่อการบูรณาการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ ประเทศไทยมีความพยายามในการยกระดับความร่วมมือเดิมให้เป็นกรอบความร่วมมือที่ก้าวหน้า
และยัง่ ยืนขึน้ โดยการประสานความร่วมมือให้ครอบคลุมทุกด้าน ด้วยเล็งเห็นว่าเครือข่ายการค้ามนุษย์ทขี่ า้ มพรมแดน
เป็นความท้าทายระดับภูมิภาค รัฐบาลจึงหันมาใช้วิธีการเชิงรุกที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกับพันธมิตรในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภายนอกภูมิภาคเอเซีย จนกระทั่ง
ถึงระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ในฐานะที่มีบทบาทสำ�คัญในการริเริ่มและมีส่วนร่วมกับกลไกความร่วมมือหลากหลาย
ตลอดมา ประเทศไทยจึงได้ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและทางเทคนิคแก่ประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตร
ในภูมิภาค ซึ่งกำ�ลังต่อสู้เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมกัน
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แนวทางการดำ�เนินงานดังกล่าวส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าและความสำ�เร็จในงานหลักทั้ง 3 ด้าน คือ
การดำ�เนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองช่วยเหลือ และการป้องกัน ตัวอย่างของความก้าวหน้าที่สำ�คัญ
ในด้านความร่วมมือ ได้แก่ (1) ความร่วมมือระดับประเทศ (2) ความร่วมมือระดับทวิภาคี (3) ความร่วมมือ
กับภาคีระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค (4) ความร่วมมือระดับนานาชาติ และ (5) ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา
แผนภาพที่ 42 : ภาพรวมภาคีความร่วมมือ
ความรวมมือ
องคกรประชาสังคม
และธุรกิจ

สหรัฐอเมริกา

ประเทศเพื่อนบาน

ระดับสากล

ภาคีระดับภูมิภาค
และอนุภูมิภาค

5.1 ความร่วมมือระดับประเทศ
ประเทศไทยได้บูรณาการกระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคม เป็นกรอบงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้
ข่าวสาร และประสบการณ์การทำ�งานระหว่างกัน ความร่วมมือในระดับประเทศยังช่วยในการระบุและค้นหาวิธี
การแก้ไขปัญหาทั้งในปัจจุบันและที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างแนวทางการทำ�งานแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.1.1 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ
เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน 2559 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 54 หน่วยงาน ได้รว่ มกัน
ลงนามใน “บันทึกความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์”
จากนั้น รัฐบาลได้พัฒนาแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ช่ ว ง 6 เดื อ นหลั ง ของ ปี 2559 กำ�หนดเป้าหมายครอบคลุมประเด็นปัญหาต่าง ๆ 24 เป้าหมาย เพื่อเป็น
หลักประกันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่กำ�หนด
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ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ เช่น ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
และหน่วยงานยุติธรรม ภายใต้กรอบการดำ�เนินงานหลายกรอบ รวมถึงคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย โดยเร่งกระบวนการ
ให้รวดเร็วขึ้นและดำ�เนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนภาพที่ 43 : ความร่วมมือในระดับประเทศ

5. ความรวมมือ
5.1 ความรวมมือระดับประเทศ
พัฒนาการที่สำคัญในป 2559:
การลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือในการปองกัน ปราบปราม
และแกไขปญหาการคามนุษย
วันที่ 6 มิถุนายน 2559
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
แผนปฏิบัติการเรงดวน 6 เดือนเพื่อปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย
อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใชกฎหมายและดำเนินคดีการคามนุษย

ความรวมมือระดับประเทศ
ความรวมมือระดับทวิภาคี
ความรวมมือกับภาคีระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
ความรวมมือกับสหรัฐอเมริกา
อื่น ๆ

ภาครัฐ
ประชาสังคม

ภาคธุรกิจ

ความรวมมือ

ความรวมมือกับภาคธุรกิจ
การประชุมรวมกับคณะกรรมการ
ดานกิจการประมง ดานแรงงาน สมาคมธุรกิจ
แปรรูปอาหาร ประมง และอุตสาหกรรมปศุสัตว
Seafood Task Force

ความรวมมือกับภาคประชาสังคม
ศูนยสวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง
หรือศูนย drop-in ซึ่งจัดตั้งที่จังหวัดสงขลา
เปนแหงแรก และจะมีอีก 3 แหง
ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และปตตานี
ศูนยชวยเหลือแรงงานตางดาว
ซึ่งเปนความรวมมือระหวางกระทรวงแรงงาน
และองคกรเอกชน
ในระยะแรก มีการจัดตั้งขึ้น 10 ศูนย
ใน 10 จังหวัด
ระหวางสิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559
มีแรงงานตางดาวที่ไดรับความชวยเหลือ
จำนวน 14,446 คน
การประชุม "เปดใจ..ตอตานการคามนุษย"
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โครงการปรับปรุงการทำประมง (FIPs)
ในอาวไทยและทะเลอันดามัน
ความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศและ
องคกรเอกชนอื่นๆ
สมาพันธผูผลิตสินคาประมงไทย: สมาคมและ
บริษัทผลิตสินคาประมง 8 แหง
และรวมมือกับ
การพัฒนารูปแบบเรือประมงนำรอง :
โครงการเรือประมงนำรอง 3 ป
เริ่มเดือนกรกฎาคม 2559
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5.1.2 ความร่วมมือกับองค์กรประชาสังคม
ตลอดปี 2559 ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ได้ขยายวงกว้างขึ้น ทั้งในด้านขององค์กรและงานที่ดำ�เนินการร่วมกันหลายกรณี มีองค์กรเอกชนในหลายพื้นที่
ที่ทำ�งานร่วมกันกับภาครัฐ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กระบวนการสร้างความร่วมมือประสบผลสำ�เร็จ องค์กร
ดังกล่าว ได้แก่ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงาน สถาบันอิศรา มูลนิธิศุภนิมิต มูลนิธิรักษ์ไทย โครงการฮัก มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
เป็นต้น ตัวอย่างของความก้าวหน้าในปีนี้ ได้แก่
5.1.2.1 ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง
ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง เป็นโครงการศูนย์ drop-in ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2559–2563) จากการจัดตั้งศูนย์แรกที่จังหวัดสงขลา ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน พบว่า โครงการ
ดั ง กล่ า วได้ ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง มาตรฐานคุ ณ ภาพชี วิ ต และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ แรงงานและครอบครั ว ในภาค
ประมงและอุตสาหกรรมประมงแปรรูปผ่านกลไกที่หลากหลาย ด้วยตระหนักในความสำ�เร็จและความเป็นไป
ได้ที่จะดำ�เนินการรูปแบบดังกล่าว หนึ่งในโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเร่งด่วนของรัฐบาลสำ�หรับปี 2560 คือ
การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงขึ้นอีก 3 แห่ง ในจังหวัดชลบุรี ระยอง
และปัตตานี

ภาพ 17 : ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง
และกิจกรรมที่จัดให้กับแรงงานต่างด้าวและครอบครัว
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5.1.2.2 ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติรองรับความร่วมมือระหว่างกระทรวง
แรงงาน และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ในระยะแรกมีการจัดตั้ง
ศูนย์ชว่ ยเหลือแรงงานต่างด้าวขึน้ 10 แห่ง ใน 10 จังหวัด ทีม่ ปี ระชากรแรงงานต่างด้าวจำ�นวนมาก ในช่วงระหว่าง
วันที่ 1 สิงหาคม–30 ธันวาคม 2559 ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวได้ให้ความช่วยเหลือต่อแรงงานต่างด้าว
จำ�นวน 14,446 คน ซึ่งไม่มีผู้ใดเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
5.1.2.3 เวที “เปิดใจ...ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย”
รัฐบาลไทย โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวง
แรงงาน (รง.) และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (สตช.) ได้จัดเวทีเสวนา “เปิ ด ใจ...ต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ข อง
ประเทศไทย” ซึ่งเชิญตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรหลักจากองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ที่ทำ�งานต่อต้านการค้ามนุษย์23 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับคดีหรือกรณี
ที่ตนกำ�ลังดำ�เนินการอยู่ เวทีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำ�และถือเป็นกิจกรรมสำ�คัญ ในการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน
ในปี 2559 ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนา “เปิดใจ..ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย”
ได้พบปะประชุมร่วมกัน 4 ครั้ง และจะยังคงมีการจัดเวทีอย่างต่อเนื่องในปี 2560 การประชุมได้ช่วยสร้างเสริม
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และนำ�ไปสู่โครงการอันเป็นรูปธรรมจำ�นวนมาก มีการจัดตั้งช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนทาง instant message เพื่อให้ความมั่นใจว่า องค์กรเอกชน
จะสามารถเข้าถึงหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้โดยตรง ในขณะทีท่ างภาครัฐก็จะเข้าถึงองค์กรเอกชนได้โดยตรงเช่นกัน

5.1.3 ความร่วมมือกับภาคเอกชน
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในประเทศไทยนำ�ไปสูผ่ ลสำ�เร็จอันเป็นรูปธรรม คือ อัตราการบังคับใช้
กฎหมายที่ดำ�เนินคดีต่อผู้กระทำ�ความผิด และการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างคงที่ ในขณะที่
ภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทะเล พบว่าธุรกิจของตนเติบโตขึ้นเมื่อมีความโปร่งใส
ในห่วงโซ่การผลิต ปราศจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์
5.1.3.1 การประชุมกรรมการร่วมว่าด้วยธุรกิจการประมง แรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร
อาหารทะเล และปศุสัตว์
รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง มีการประชุมหารือกับภาคธุรกิจเป็นประจำ� เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและมุมมองว่าด้วยประเด็น
แรงงาน ประมง ปศุสัตว์ และอาหาร คณะกรรมการร่วมดังกล่าวมีวาระ 2 ปี และประกอบไปด้วยสมาคมธุรกิจ
23

รายชื่อองค์กรเอกชน ได้แก่ มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิผู้หญิง สำ�นักงานกฎหมายเอสอาร์ มูลนิธิ
สิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนา มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน คณะนักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์ (Talitha Kum)
ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล มูลนิธิกระจกเงา องค์กร Fortify Rights องค์กร Human Rights Watch มูลนิธิ์ เอ-ทเวนตี้ และศูนย์การเรีย
นชุมชนเพื่อพัฒนามนุษยชาติ
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และบริษทั เอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง ในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2558 – 2559 มีการประชุม 7 ครัง้ ตัวอย่างผลอันเป็นรูปธรรม
จากการประชุมดังกล่าวนี้ได้แก่ ความร่วมมือรัฐ-เอกชนในการพัฒนาโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการแก้ไขปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้น เช่น วิธีการทำ�ประมง
5.1.3.2 คณะทำ�งานเฉพาะกิจด้านอาหารทะเล (Seafood Taskforce)
คณะทำ�งานเฉพาะกิจด้านอาหารทะเล เดิมเป็นที่รู้จักในนาม “คณะทำ�งานเฉพาะกิจ
เพือ่ ห่วงโซ่การผลิตกุง้ ทีย่ งั่ ยืน” เป็นกลุม่ พันธมิตรผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ประกอบด้วยผูซ้ อื้ จากสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ผูส้ ง่ ออกกุง้ บริษทั เลีย้ งและแปรรูปกุง้ และองค์กรพัฒนาเอกชน24  เน้นการทำ�งานกับห่วงโซ่การผลิตอาหารทะเล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศไทย โดยแบ่งกลุม่ งานเป็นการจับตาตรวจสอบเรือประมง–อาหารทีม่ สี ว่ นผสมของปลาป่น
รายการเอกสารควบคุมความร่วมมือด้านการประมงที่ยั่งยืน (Sustainable Fisheries Partnership : SFP)
ระบบตรวจสอบพฤติกรรมเรือประมง การก่อตัง้ โครงการปรับปรุงการประมง (Fishery Improvement Projects : FIPs)
และการตรวจสอบการทำ�ประมงปลาทูนา่ คณะทำ�งานฯ ประสานงานกับรัฐบาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับกรมประมง
กระทรวงแรงงาน และศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไขปั ญ หาการทำ � การประมงผิ ด กฎหมาย (ศปมผ.) อย่ า งใกล้ ชิ ด
เพื่อแลกเปลี่ยน หารือแผนงานและการดำ�เนินงาน รวมถึงประเมินสถานการณ์ร่วมกัน
แผนภาพที่ 44 : พันธมิตรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Seafood Taskforce

24

องค์กรเอกชนภาคีของ Seafood Taskforce ได้แก่ Aquaculture Stewardship Council (ASC), Ethical Trade Initiative
(ETI), Environmental Justice Foundation (EJF), FishWise, Global Aquaculture Alliance (GAA), IDH – The Sustainable
Trade Initiative, Satellite Applications Catapult, Sustainable Fish Partnership (SFP), UL, Verite, World Wildlife
Fund (WWF).
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Seafood Taskforce ได้ จั ด ทำ � แผนที่ แ สดงห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ของผู้ ซื้ อ และผู้ ผ ลิ ต
ใช้ระบบติดตามตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการปรับกฎจริยธรรม
ของธุรกิจอุตสาหกรรมและกฎหมาย รวมถึงให้การสนับสนุน FIPs อีกด้วย ทั้งนี้ คณะทำ�งานฯ ได้รับการสนับสนุน
บริการด้านการเงินการบัญชีจากสถาบันประมงแห่งสหรัฐฯ (NFI)
Seafood Taskforce ได้ คั ด เลื อ กบุ ค ลากรจากองค์ ก รเอกชนให้ เ ป็ น สมาชิ ก
กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ESA) ในประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
และการตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่การผลิต โดยกลุ่มที่ปรึกษาดังกล่าวจะจัดตั้งและเริ่มดำ�เนินงานในต้นปี 2560
คณะทำ�งานมีการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อรับทราบความก้าวหน้าของคณะทำ�งานฯ เป็นประจำ�ทุกปี
โดยในปี 2560 การประชุมสมาชิก Seafood Taskforce กับผูซ้ อื้ และผูผ้ ลิตจากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป จะจัดขึน้
ระหว่างวันที่ 30 มกราคม–2 กุมภาพันธ์ ในกรุงเทพฯ
5.1.3.3 โครงการปรับปรุงการประมง (FIPs)
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 คณะพัฒนาระบบการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย
(Thai Sustainable Fisheries Partnership : TSFR) ประกอบด้วย สมาคมประมง 8 สมาคม25 ได้ริเริ่ม
โครงการปรับปรุงการประมงในอ่าวไทยหรือ FIPs โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับ TSFR
และมี Sustainable Fisheries Partnership (SFP) เป็นทีป่ รึกษา มุง่ เน้นทีก่ ารปรับปรุงประสิทธิผลของการจัดการ
และธรรมาภิบาลในการประมงไทย รวมถึงการปรับปรุงด้านความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและระบบตรวจสอบ
ย้ อ นกลั บ ถึ ง ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมง FIPs เป็ น โครงการแรกของโลกที่ ใช้ ม าตรฐานการผลิ ต
ที่รับผิดชอบขององค์การนํ้ามันปลาและปลาป่นนานาชาติ (International Fishmeal and Fish Oil : IFFO)
ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำ�หนดขององค์การอาหารและการเกษตร (Food and Agriculture Organization : FAO)
ล่าสุด FIPs ในอ่าวไทยกำ�ลังอยู่ในระยะแรกของกระบวนการออกแบบฐานข้อมูล
โครงการนี้เป็นผลจากความสำ�เร็จในการพัฒนา FIPs ในทะเลอันดามัน โดย TSFR
กรมประมง และกองทุนสัตว์ปา่ โลก (World Wildlife Fund : WWF) มาตัง้ แต่ปี 2557 ในชือ่ “The Andaman
Trawl FIP” ภายใต้ ก ารตรวจสอบของที่ ป รึ ก ษาด้ า นการประมงและทรั พ ยากรทะเล (Marine Resource
and Fisheries Consultants : MRAG) โครงการอันดามันดำ�เนินงานบนพืน้ ฐานจากการสำ�รวจตามระบบประเมิน
มาตรฐานการประมงของ Marine Stewardship Council (MSC) โครงการได้ ดำ � เนิ น การระยะแรก
คือ การวิเคราะห์สภาพปัญหาเสร็จสิ้น และกำ�ลังอยู่ในระยะที่สองคือการพัฒนาแผนปฏิบัติการ ซึ่งจะตามมาด้วย
การดำ�เนินการตามแผนฯ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
องค์การมหาชน (สวก.)

25

FIPs ทัง้ สองได้รบั การสนับสนุนทุนจาก TSFR ร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาการวิจยั การเกษตร

สมาคมเหล่านี้ได้แก่ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านนํ้าไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมผู้ผลิต
อาหารสัตว์ไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปไทย
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5.1.3.4 ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น
สมาพั น ธ์ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ประมงไทย 26 ยั ง คงมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะแก้ ปั ญ หาการทำ � ประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU fishing) ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตามมาตรฐานสากล
ว่าด้วยการทำ�ประมงและการผลิตสินค้าประมงอย่างยั่งยืน อันปราศจากการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน และการแสวงประโยชน์จากแรงงาน สมาพันธ์ฯ ไม่เพียงแต่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของไทย
แต่ยังคงใช้แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และให้ความร่วมมือกับ
องค์กรพัฒนาเอกชนทัง้ ไทยและองค์การระหว่างประเทศ เช่น LPN เครือข่ายเพือ่ สิทธิแรงงานข้ามชาติ มูลนิธริ กั ษ์ไทย
องค์กรแพลนนานาชาติ ประจำ�ประเทศไทย และอันนาลัย ในการปรับปรุงส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ
แก่แรงงานและครอบครัว และยังมีความพยายามที่จะส่งเสริมความเข้าใจและเชื่อใจระหว่างนายจ้าง–ลูกจ้าง
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ผ่านทางกิจกรรมหลากหลาย เช่น เวทีระดมสมอง “การส่งเสริมคณะกรรมการ
สวัสดิการ” เป็นต้น สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ILO และสหภาพยุโรป (EU)
ในโครงการ ILO–GLP ระยะที่สอง ซึ่งมุ่งขจัดรูปแบบการทำ�งานที่ไม่สามารถยอมรับได้ในอุตสาหกรรมประมง
และอาหารทะเล โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุนจาก EU นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้รว่ มงานกับองค์กรเอกชนหลากหลาย
ในการตรวจสอบมาตรฐานจริยธรรม ตามทีก่ �ำ หนดโดยผูซ้ อ้ื และความยัง่ ยืน องค์กรแพลนนานาชาติ ประจำ�ประเทศไทย
ได้ร่วมกับสมาคมฯ ในการปรับปรุงมาตรฐานจริยธรรมและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานของ Business Social
Compliance Initiative (BSCI) และล่าสุด โครงการพัฒนาแห่งสหประชาติ (United Nations Development
Programme : UNDP) กำ�ลังอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอของบประมาณขององค์การ PLAN ในการแก้ไขปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชน
5.1.3.5 การพัฒนารูปแบบเรือประมงนำ�ร่อง
นับแต่เดือนกรกฎาคม 2559 กรมประมง บริษัทไทยยูเนี่ยน เนสท์เล่ และศูนย์พัฒนา
การประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Fisheries Development Center : SEAFDEC)
ได้ริเริ่มโครงการพัฒนารูปแบบเรือประมงนำ�ร่องระยะ 3 ปี เพื่อสร้างความตระหนักในหมู่เจ้าของเรือประมง ไต้ก๋ง
และลูกเรือเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ดี า้ นสิทธิของแรงงานประมง ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารปรับปรุงรูปแบบเรือประมงทัว่ น่านนา้ํ ไทย
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับรูปแบบการประมง และเรือประมงที่สอดคล้องตามข้อกำ�หนดของ
กฎหมาย และขั้นตอนในทางปฏิบัติที่สำ�คัญในการเปลี่ยนแปลงสภาพเรือของตน ให้เป็นเรือที่มีสภาพการอยู่อาศัย
และการทำ�งานที่ดี

26

สมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ด้วยการรวม 8 สมาคมและบริษัทในห่วงโซ่การผลิต ได้แก่
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูปไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมประมงแห่ง
ประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านนํ้าไทย และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
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5.2 ความร่วมมือระดับทวิภาคี
5.2.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
แผนภาพที่ 45 : ภาพรวมความร่วมมือของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

การค้ามนุษย์เป็นประเด็นปัญหาข้ามชาติ ประเทศไทยจึงให้ความสำ�คัญในการแก้ไขปัญหา
ข้ามพรมแดน โดยการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการจัดทำ�
กรอบข้อตกลงและการปรึกษาหารือ ประเทศไทยได้ ใ ห้ การสนั บ สนุ น เพื่ อ นบ้ า นในการสร้ า งศั ก ยภาพและ
ให้แนวทางการปฏิบัติที่ดี เพื่อนำ�ไปสู่การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอย่างยั่งยืนและ
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติยังได้แบ่งปันประสบการณ์
งานบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเชิ ง รุ ก ที่ ใช้ ก ารข่ า วนำ � การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย เพื่ อ ขจั ด การค้ า มนุ ษ ย์ ใ ห้ ห มดสิ้ น
“Zero Tolerance” และการใช้เครื่องมือทางกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อยึดทรัพย์สินของผู้ท่เี กี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ ความพยายามดังกล่าว คือ การแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีของรัฐบาลไทย และแลกเปลี่ยนบทเรียน
ที่ได้รับกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศเพื่อนบ้าน
5.2.1.1 เมียนมา
ประเทศไทยและเมียนมาอยูร่ ะหว่างการทบทวนเพือ่ ปรับปรุงบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552 เพือ่ ให้มขี นั้ ตอนปฏิบตั ทิ สี่ ามารถป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ทั้งสองประเทศยังได้ลงนามใน MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางแรงงาน
และข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือข้ามพรมแดนฉบับใหม่ ซึ่งส่งเสริมการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสองฝ่าย
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ตลอดแนวชายแดนและพัฒนาคุณภาพชีวติ แรงงานเมียนมาในประเทศไทย เนือ้ หาทีผ่ นวกเข้าไปใน MOU ฉบับใหม่
คือ การใช้บัตรผ่านแดนแทนหนังสือเดินทางในการขอใบอนุญาตทำ�งานในพื้นที่ 8 ตำ�บล ใน 4 จังหวัดชายแดน
ไทย–เมียนมา ซึ่งในช่วงตุลาคม–พฤศจิกายน 2559 มีแรงงานเมียนมา 496 คนที่ได้รับใบอนุญาตทำ�งานตาม
ข้อตกลงดังกล่าว
ในวั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2 559 ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง องค์ ก าร
ระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนไทยและเมียนมา ได้เข้าร่วมการประชุม Thailand–Myanmar Case
Management Meeting (CMM) ครั้งที่ 18 ในประเทศไทย ได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อการปรับปรุงระบบการให้
ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และได้ลงนามร่วมในภาคผนวกว่าด้วยมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการส่ ง กลั บ และฟื้ น ฟู ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ไ ด้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
5.2.1.2 ลาว
ในปี 2559 ประเทศไทยและลาวอยู่ในกระบวนการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งได้ลงนามร่วมกันเมื่อปี 2549 เพื่อให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการ
การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ เข้ ม งวดยิ่ ง ขึ้ น บั น ทึ ก ความเข้ า ใจฉบั บ ใหม่ นี้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
การป้องกัน คุม้ ครอง ความร่วมมือ การส่งกลับ และการฟืน้ ฟูผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ทัง้ สองประเทศ
ยังได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 และ
อยู่ระหว่างเจรจาข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
5.2.1.3 กัมพูชา
กัมพูชาและประเทศไทยได้ร่วมกันพัฒนาแผนปฏิบัติการ ตามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์ ทีท่ ง้ั สองประเทศได้ลงนามไว้ เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ซึง่ แผนปฏิบตั กิ ารระยะแรก
ดำ�เนินการระหว่างปี 2559–2561 โดยจะมีการประเมินผลการดำ�เนินงานระยะครึ่งแผน ในปี 2560
เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพือ่ ความร่วมมือ
ทวิภาคีไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 10 ณ กรุงเทพฯ รัฐบาลทั้งสองยังได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง
รั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า ว่ า ด้ ว ยโครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ แรกรั บ
เหยือ่ การค้ามนุษย์และกลุม่ เสีย่ ง ณ เมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เพือ่ ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ด้ ว ยกระบวนการฟื้ น ฟู ได้ แ ก่ การจั ด หาที่ พั ก ให้ ใ นช่ ว งระยะเวลา 3–6 เดื อ น
ในขณะเดียวกัน จะมีขั้นตอนการฟื้นฟูและฝึกอบรมทักษะอาชีพ เพื่อส่งเสริมโอกาสในการดำ�รงชีพและเข้าถึง
สวัสดิการต่าง ๆ
5.2.1.4 เวียดนาม
ประเทศไทยและเวียดนามได้ด�ำ เนินความร่วมมือด้านการเตรียมแรงงานเวียดนามก่อนเข้าสู่
ตลาดงานในประเทศไทย ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน รวมถึงการฝึกอบรมและ
การทำ�คู่มือแรงงานเป็นภาษาเวียดนาม ซึ่งทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกันไปตั้งแต่ปี 2558
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ในช่วงปีที่ผ่านมา ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีในการขจัดการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ทั้งสองฝ่ายลงนามไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2551 มีการจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ าร 2 ชุด รวมถึงการดำ�เนินการเพือ่ สร้างมาตรฐานของกระบวนการคัดแยกผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์และการส่งกลับภูมิลำ�เนา จากนั้น ในเดือนกันยายน 2559 ทั้งสองประเทศได้ตกลงกันที่จะทำ�
แผนปฏิบตั กิ ารระยะที่ 3 สำ�หรับปี 2559–2562 ให้เสร็จสมบูรณ์ โดยปรับขยายแผนเดิมให้ครอบคลุมตามข้อตกลง
ทั้งในด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ การคัดแยกผู้เสียหาย การส่งกลับภูมิลำ�เนา การต่อต้านการค้ามนุษย์ และ
การปรับปรุงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะทำ�งาน

5.2.2 ความร่วมมือกับประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศเพื่อนบ้าน
5.2.2.1 ญี่ปุ่น
ประเทศไทยได้ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ประเทศญี่ ปุ่ น อย่ า งใกล้ ชิ ด มายาวนาน ภายใต้
หน่วยเฉพาะกิจร่วมไทย-ญีป่ นุ่ เพือ่ ขจัดการค้ามนุษย์ ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในปี 2549 ทัง้ สองฝ่ายพบกันทุก 2 ปี ความร่วมมือ
ในปีที่ผ่านมา ได้แก่ การประสานความร่วมมือผ่านทางกงสุล การเสวนาโต๊ะกลมว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมาย
ในการขจัดการค้ามนุษย์ และบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลีย่ นข้อมูลเพือ่ การป้องกันและขจัดการค้ามนุษย์
ทั้งประเทศไทยและญี่ปุ่นได้ร่วมมือกันอย่างแข็งขันตามข้อตกลงในแต่ละประเด็น เช่น การรับและเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของชุมชนไทยในญี่ปุ่น และอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมร่วม ครั้งที่ 6 ในต้นปี 2560
พม. ยังคงดำ�เนินงานร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan
International Cooperation Agency : JICA) ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในอนุภมู ภิ าคลุม่ นาํ้ โขง (Project on Capacity Development on Assisting Victims of
Trafficking in the Greater Mekong Sub–Regional Countries : CM4TIP) ตัง้ แต่ระยะแรกของโครงการ
(ปี 2552–2557) ระยะที่สอง (ปี 2558–2562) โดยเน้นที่การเตรียมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้พร้อมสำ�หรับ
ชีวิตใหม่ โดยใช้ 3 กระบวนการหลัก คือ การคืนสู่สังคม การส่งกลับภูมิลำ�เนา และการขยายความร่วมมือ
กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
5.2.2.2 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รัฐบาลไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ตกลงร่วมกันเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2557
ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ นับจากนั้น ทั้งสองประเทศได้ทำ�งานร่วมกันผ่านการเจรจา จนนำ�ไปสู่
ข้อตกลงที่จะลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขจัดการค้ามนุษย์ในต้นปี 2560
5.2.2.3 ประเทศอื่น ๆ
ยังมีอกี หลายกรอบงานเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทไ่ี ด้รบั การพัฒนา
ขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ เช่น บรูไนดารุสซาลาม มาเลเซีย จีน และแอฟริกาใต้ อยู่ระหว่าง
การพิจารณาขอบเขตความร่วมมือที่เป็นไปได้
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5.3 ความร่วมมือกับภาคีระดับภูมภิ าคและอนุภมู ภิ าค
สาเหตุหนึง่ ของการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน คือ กระแสการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจำ�นวนมาก
ซึ่งหัวใจของการแก้ปัญหาสำ�หรับประเทศไทย คือ ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค ในปี 2559 ไทยได้ยกระดับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ความร่วมมือระหว่างตำ�รวจ หน่วยงานด้านแรงงาน หน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์
และอืน่ ๆ

5.3.1 กลุ่มประเทศ CLMVT
ในระดับอนุภมู ภิ าค ประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
และข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงานแรงงานจากเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เมือ่ วันที่ 28–29 พฤศจิกายน 2559
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีจากกลุ่มประเทศ CLMVT ว่าด้วยการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย ซึ่งมี
การเจรจาถึงการประกันความปลอดภัยของแรงงานด้วยการสร้างหลักประกันการจ้างแรงงานข้ามชาติที่รับผิดชอบ
และการจัดการการย้ายถิ่นให้แก่แรงงานภายใต้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งประเทศต้นทาง
ปลายทาง และทางผ่าน ทีป่ ระชุมเห็นชอบกับร่างปฏิญญาว่าด้วยการย้ายถิน่ ฐานทีป่ ลอดภัย ซึง่ จะนำ�เสนอเพือ่ ให้
มีการพิจารณาและรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศ CLMVT ในเดือนสิงหาคม 2560
ที่เวียดนามต่อไป การประชุมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการตามข้อตกลงดังกล่าว ยังมีเจ้าหน้าที่ระดับสูง
จากกลุ่มประเทศ CLMV ผู้แทนจาก ILO EU มูลนิธิ EJF และ IOM เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ เมื่อได้ทราบถึง
ความพยายามของรัฐบาลไทยในการขจัดการค้ามนุษย์ ผู้นำ�ระดับสูงของกลุ่มประเทศ CLMV ยังได้มาเยี่ยมชม
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก (PIPO) และบริษัทไทยยูเนี่ยน ที่จังหวัดสมุทรสาครด้วย

5.3.2 ความร่ ว มมื อ ระดั บ รั ฐ มนตรี ใ นอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม นํ้ า โขงเพื่ อ ต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์
(Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking–COMMIT)
บันทึกความเข้าใจ COMMIT ซึ่งลงนามในเดือนตุลาคม 2547 ระบุให้มีการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ระดับอนุภูมิภาค (Sub–Regional Plans of Action – SPA) และดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวิสัยทัศน์ที่ว่าการประสานความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของภูมิภาคจะก้าวหน้า
ไปถึงจุดใด แผนปฏิบัติการฉบับที่ 4 (ปี 2558–2561) ฉบับปัจจุบัน เน้นที่การส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในการ
ขจัดการค้ามนุษย์ทยี่ งั่ ยืน มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับใช้ในแต่ละประเทศสมาชิกได้อย่างเหมาะสม ประเด็นหลัก
ในความรับผิดชอบของประเทศไทย คือ การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการส่งต่อผู้เสียหายกลับคืนสู่
ประเทศต้นทางในอนุภูมิภาค ที่จะต้องคำ�นึงถึงความอ่อนไหวต่อเด็กและมิติทางเพศ และความร่วมมือกับองค์กร
ประชาสังคม ซึ่งประเทศไทยยังคงยืนยันในพันธกรณีที่จะดำ�เนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับสมาชิก COMMIT
อย่างต่อเนื่อง
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5.3.3 กรอบอาเซียน
ภายใต้กรอบความร่วมมือการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ
(Senior Officials’ Meeting on Transnational Crime : SOMTC) ที่ประชุมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559
ณ กรุงจาการ์ตา ได้อภิปรายถึงการค้ามนุษย์เป็นเนื้อหาหลักอันสำ�คัญ คณะทำ�งานอยู่ระหว่างร่างแผนปฏิบัติการ
อาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและสตรี (ASEAN Plan of Action Against
Trafficking in Persons, especially Women and Children : APA) ซึ่งจะบูรณาการเข้าสู่ความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนของอาเซียนอื่น ๆ โดยจะนำ�เสนอในที่ประชุม SOMTC ครั้งต่อไป
หลังจากที่ได้ลงนามรับรองอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและ
สตรี (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, especially Women and Children : ACTIP)
ไปแล้วเมื่อพฤศจิกายน 2558 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559
นับเป็นประเทศที่สามในกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ACTIP การให้สัตยาบันเป็นการเน้นยํ้าว่า
ไทยยืนยันในพันธกรณีร่วมมือกับสมาชิกอาเซียน ในการขจัดอาชญากรรมการค้ามนุษย์ และจะยึดมั่นในพันธกรณี
ของตน รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ อนุสัญญา ACTIP จะมีผล
บังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนให้สัตยาบัน ครบ 6 ประเทศ

ภาพ 18 : พิธีการลงนามรับรอง ACTIP
เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2558 ในระหว่างการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27
ที่กัวลาลัมเปอร์

ภาพ 19 : นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศลงนามให้สัตยาบันต่อ
ACTIP ร่วมกับนายเล เลือง มินห์ เลขาธิการอาเซียน

5.3.4 โครงการออสเตรเลีย–เอเชียเพือ่ ต่อต้านการค้ามนุษย์ (Australia - Asia Program
to Combat Trafficking in Persons : AAPTIP)
โครงการออสเตรเลีย–เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ครอบคลุมขอบเขตความร่วมมือที่กว้างกว่า
ACTIP คือเป็นความร่วมมือกับประเทศไทย ภายใต้แผนงานภูมิภาค 4 ปี (ปี 2558–2561) และกับภาคี
ระดับอนุภูมิภาค ภายใต้ AAPTIP มีการดำ�เนินงานที่หลากหลายในขอบข่ายงานของเจ้าหน้าบังคับใช้กฎหมาย
การดำ�เนินคดี ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาล กรอบงานดังกล่าวมุ่งเน้นการเพิ่มพูนศักยภาพของภาคีที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนการบังคับใช้กฎหมายและการดำ�เนินคดี

180

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้ มนุษยข์ องประเทศไทย ประจำ�ปี 2559

◊ การประชุ ม ทวิ ภ าคี ร ะหว่ า งศู น ย์ ต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ข อง DSI และหน่ ว ยต่ อ ต้ า น
การค้ามนุษย์ของสำ�นักงานตำ�รวจเมียนมา ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 26–27 มกราคม 2559
ที่เมืองพุกาม และครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 13–15 มิถุนายน 2559 ที่เชียงใหม่ ที่ประชุมได้
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่นายหน้าชาวเมียนมาบังคับสตรีและเด็กเมียนมาให้ค้าประเวณี
ที่จังหวัดระนอง คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการสืบสวน
◊ การฝึ ก อบรมกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คดี ก ารค้ า มนุ ษ ย์ แ ก่ อั ย การในหลายพื้ น ที่ ข อง
ประเทศไทยจำ � นวน 4 รุ่ น การฝึ ก อบรมดั ง กล่ า วร่ ว มจั ด โดย AAPTIP และสำ � นั ก งาน
อัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน–1 กรกฎาคม 2559 วันที่ 17–19 สิงหาคม 2559
วันที่ 7–9 กันยายน 2559 และ วันที่ 24–25 พฤศจิกายน 2559
◊ การประชุม 4 ฝ่าย ระหว่างกัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมา และไทย ครั้งที่ 3 เพื่อสืบสวนคดี
ค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง เมื่อวันที่ 10–11 มีนาคม 2559 ณ กรุงเสียมราฐ กัมพูชา
◊ การประชุมทวิภาคี ครั้งที่ 1 ระหว่างหน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์ของสำ�นักงานตำ�รวจ
แห่ ง ชาติ ศู น ย์ ต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ DSI และสำ � นั ก งานตำ � รวจมาเลเซี ย เมื่ อ วั น ที่
10–12 พฤษภาคม 2559 ทีห่ วั หิน ทีป่ ระชุมได้แลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับอาชญากรรมข้ามชาติ
โดยเฉพาะการบังคับค้าประเวณีในมาเลเซีย คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างกระบวนการอุทธรณ์
◊ การฝึกอบรมสร้างเสริมศักยภาพแก่ผู้พิพากษาคดีการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 1–3 มิถุนายน
2559 ที่กรุงเทพฯ และวันที่ 15–17 มิถุนายน 2559 ที่เขาใหญ่ นครราชสีมา

5.3.5 กระบวนการบาหลี
เพือ่ เป็นการเน้นยํา้ ถึงพันธกรณีของประเทศไทย ในการให้ความร่วมมือกับรัฐภาคีของกระบวนการ
บาหลี ต่อการแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การลักลอบขนแรงงาน และการค้ามนุษย์ รัฐบาลไทย
ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย จึงได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มเฉพาะกิจ
เพือ่ กระบวนการบาหลี (Bali Process Ad Hoc Group Senior Officials Meeting : AHG SOM) ครัง้ ที่ 10
เมื่ อ วั นที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ก รุง เทพฯ การประชุ ม ดั ง กล่ า วมี ผู้ แ ทนจาก IOM สำ � นั ก ข้ า หลวงใหญ่ ผู้ ลี้ ภั ย
แห่งสหประชาชาติ และสำ�นักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เข้าร่วมด้วย ที่ประชุม
อภิปรายปัญหาท้าทายอันเกิดจากการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ ทั้งในระดับโลกและในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก
และเตรียมการสำ�หรับการประชุมระดับรัฐมนตรีกระบวนการบาหลี ครั้งที่ 6 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
ที่บาหลี อินโดนีเซีย เป็นลำ�ดับต่อไป
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ภาพที่ 20 : การประชุมระดับรัฐมนตรี
เพื่อกระบวนการบาหลีครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่บาหลี อินโดนีเซีย
ในโอกาสเดียวกัน ประเทศไทยยังได้พบกับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียอีก 4 ประเทศ คือ บังคลาเทศ มาเลเซีย เมียนมา และอินโดนีเซีย และ
องค์การระหว่างประเทศ 3 องค์การ เพื่อติดตามความก้าวหน้าจากการประชุมพิเศษว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ครัง้ ที่ 2 ซึง่ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมือ่ วันที่ 3–4 ธันวาคม 2558 ทีผ่ า่ นมา ทีป่ ระชุม
ได้รบั ฟังการแถลงสรุปถึงพัฒนาการและความพยายามของแต่ละประเทศและหน่วยงาน อีกทัง้ ยังอภิปรายถึงการรณรงค์
ทางข้อมูลระดับภูมิภาคที่ริเริ่มโดยประเทศไทย และดำ�เนินการด้วยการสนับสนุนจาก IOM การรณรงค์มุ่งสร้าง
ความตระหนักถึงความเสีย่ งและอันตรายในการโยกย้ายถิน่ แบบไม่ปกติ จะส่งเสริมการย้ายถิน่ ทีถ่ กู กฎหมายและปลอดภัย
อีกทั้งยังเป็นการส่งสารต่อเครือข่ายอาชญากรรมในภูมิภาค ถึงความจริงจังในการขจัดการลักลอบขนแรงงาน
และการค้ามนุษย์ของรัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริม
การพัฒนาในประเทศต้นทาง และยังพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับสมาชิกกระบวนการบาหลี เพื่อแก้ไข
ปัญหาทีซ่ บั ซ้อนดังกล่าว ในการประชุมระดับรัฐมนตรีกระบวนการบาหลี ครัง้ ที่ 6 ผูแ้ ทนจากบังกลาเทศและ UNODC
เสนอให้ ป ระเทศไทยเป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม พิ เ ศษว่ า ด้ ว ยการโยกย้ า ยถิ่ น ฐานแบบไม่ ป กติ
ในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย ครั้ ง ที่ 1 และ 2 และการหารื อ พิ เ ศษอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการในประเด็ น เดี ย วกั น
ข้อเสนอดังกล่าวยังได้รับการสะท้อนในแถลงการณ์ของประธานร่วมการประชุม ผู้แทนจากสำ�นักงาน UNHCR
ภูมิภาค ได้กล่าวในระหว่างการฟังสรุปจากหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ว่า การริเริ่ม
ของประเทศไทยนั้ น เป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย หลั ก ที่ ช่ ว ยลดจำ � นวนผู้ โ ยกย้ า ยถิ่ น ฐานแบบไม่ ป กติ ท างท้ อ งทะเลใน
มหาสมุทรอินเดียจาก 31,000 คน ในครึ่งปีแรกมาเป็น 1,600 คน ในครึ่งปีหลัง
นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลียและอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประธานร่วมของกระบวนการบาหลี
ยั ง ได้ ผ นวกข้ อ เสนอแนะจากร่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารของประเทศไทยซึ่ ง นำ � เสนอในที่ ป ระชุ ม พิ เ ศษว่ า ด้ ว ย
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การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 2 ไว้ในปฏิญญาบาหลี ข้อเสนอแนะสำ�คัญดังกล่าว
รวมถึงการมุง่ แก้ไขปัญหาทีร่ ากเหง้า การส่งเสริมเส้นทางการโยกย้ายถิน่ ฐานทีถ่ กู กฎหมายและปลอดภัย การสร้างเสริม
ศั ก ยภาพแก่บุคลากรผู้บังคับใช้ก ฎหมาย การเปิ ด ช่ อ งทางให้ อ งค์ ก รมนุ ษ ยธรรมเข้ า ถึ ง ผู้ โ ยกย้ า ยถิ่ น ฐานและ
ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และการตระหนักถึงความสำ�คัญของการรณรงค์ให้ขอ้ มูล ในฐานะทีเ่ ป็นเครือ่ งมือ
เพื่อการป้องกันการเคลื่อนย้ายในอนาคต และเป็นการส่ง สารที่สำ� คั ญไปสู่กลุ่มผู้ลักลอบขนคนและเครือ ข่าย
การค้ามนุษย์ ให้รับทราบถึงความมุ่งมั่นจริงจังของรัฐต่าง ๆ ในการบังคับใช้กฎหมาย

5.4 ความร่วมมือในระดับนานาชาติ
ประเทศไทยมีบทบาทสำ�คัญในเวทีระดับโลก ด้านมนุษยธรรมและความมัน่ คงของมนุษย์ ไทยได้ด�ำ เนินงาน
และให้ความช่วยเหลือต่อภาคีนานาชาติ ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนือ่ ง ด้วยเหตุน้ี ไทยจึงให้ความสำ�คัญ
ต่อการส่งเสริมความร่วมมือผ่านกรอบความร่วมมือที่มีอยู่และที่จะพัฒนาขึ้นใหม่ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

5.4.1 เวทีนานาชาติ

ภาพที่ 21 : ประธานาธิบดีบารัค โอบามา
และผู้นำ�โลกในการประชุมสุดยอด
ผู้นำ�โลกว่าด้วยผู้ลี้ภัย

ภาพที่ 22 : พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี แถลงในการประชุม
สุดยอดผู้นำ�โลก ว่าด้วยผู้ลี้ภัย

      
เพื่อยืนยันถึงพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย นายกรัฐมนตรีจึงได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ�โลก
ว่าด้วยผู้ลี้ภัย ซึ่งจัดขึ้นที่สำ�นักงานใหญ่สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 การเข้าร่วม
การประชุมของนายกรัฐมนตรี เป็นการตอกยํา้ ถึงประวัตศิ าสตร์การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอันต่อเนือ่ งยาวนาน
ต่อผูพ้ ลัดถิน่ ฐาน มากกว่าล้านคนของประเทศไทย ในช่วง 4 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ในการประชุม นายกรัฐมนตรีได้ให้
คำ�มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาระบบการคัดกรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ลดความเสีย่ งของผูท้ จี่ ะตกเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
และการประกาศถึงการบังคับใช้พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย
เพือ่ สนับสนุนการดำ�เนินการตามหลักการไม่สง่ กลับไปสูอ่ นั ตราย (non-refoulment) นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี
ยังได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกแบ่งปันความรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อผู้พลัดถิ่น
และเน้นยา้ํ ถึงความสำ�คัญของการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาต่อประเทศต้นทาง การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และอืน่ ๆ รวมถึงศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการละเมิดทำ�ร้าย และแสวงประโยชน์ตอ่ ผูพ้ ลัดถิน่ ให้แก่
ประเทศทางผ่าน และความจำ�เป็นทีป่ ระเทศปลายทางจะเร่งรัดกระบวนการคัดกรองและการโยกย้ายไปตัง้ ถิน่ ฐานใหม่
ในประเทศที่สาม ทั้งนี้ ไทยเป็นรัฐสมาชิกอาเซียนเพียงรัฐเดียวที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าว
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5.4.2 องค์การระหว่างประเทศ
ประเทศไทยตระหนักถึงความสำ�คัญของการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศ
กับหน่วยงานและชุมชนท้องถิ่นไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวางยิ่งขึ้น
ตามมาตรฐานสากล
5.4.2.1 สหภาพยุโรป (European Union : EU)
รัฐบาลไทยและผู้แทน EU ได้พบปะกันในเดือนพฤศจิกายน 2559 เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ว่าด้วยการช่วยเหลือให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับคืนสู่สังคม การประชุมนี้เป็น
ส่วนหนึ่งของการริเริ่มระหว่าง EU และศูนย์นานาชาติเพื่อพัฒนานโยบายการโยกย้ายถิ่น (International Center
for Migration Policy Development initiative : ICMPD) เพื่อที่จะสนับสนุนโครงการ Migration EU
eXpertise (MIEUX) ซึง่ เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับ ICMPD เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์
และแนวปฏิบัติที่ดีว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
5.4.2.2 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)
กระทรวงแรงงานร่วมกับ ILO และผู้แทน EU แห่งประเทศไทย เปิดโครงการ “ต่อต้าน
รูปแบบการทำ�งานที่ยอมรับไม่ได้ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทย” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559
ที่ กรุงเทพฯ โครงการระยะ 42 เดือนนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนโดย EU และ ILO วัตถุประสงค์มุ่งแก้ปัญหาสภาพ
การทำ�งานที่ปฏิเสธสิทธิและมาตรฐานการทำ�งานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลแปรรูป
สำ�หรับการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา
ฉบั บ ที่ 187 ว่ า ด้ ว ยอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ในการทำ � งาน เมื่ อ วั น ที่ 23 มี น าคม 2559 และ
อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานในทะเล เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 การให้สัตยาบัน คือ การยืนยันในพันธกรณี
ทีจ่ ะปรับปรุงสภาพการทำ�งานและความเป็นอยูข่ องแรงงาน รวมถึงแรงงานในทะเล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศ ล่าสุด ILO อยู่ระหว่างทบทวนวิเคราะห์ช่องว่างการปฏิบัติของรัฐบาลต่ออนุสัญญาฉบับที่ 188
และพิธีสารฉบับที่ 29 ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างปรับปรุงกฎหมายไทยที่จำ�เป็น และเตรียม
จัดการประชุมไตรภาคีเพื่อให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยงานในภาคประมง พิธีสารต่อท้าย
อนุสัญญาฉบับที่ 29 พิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการบังคับใช้แรงงาน และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วย
สิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง

5.4.3 องค์กรประชาสังคม
ประเทศไทยดำ � เนิ น การเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน เพื่ อ นำ � มาซึ่ ง
กระบวนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เหมาะสม หน่วยงานไทยได้รับการสนับสนุนให้ดำ�เนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่หลากหลาย การสร้างภาคีความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่สัมพันธ์กันอยู่แต่เดิมให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันจะต้องดำ�เนินความร่วมมือกับเครือข่ายใหม่ ๆ
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ไทยดำ�เนินงานในลักษณะเป็นภาคีร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ สำ�นักงานกฎหมายเอสอาร์ องค์การช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิโฮป มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก มูลนิธิพิทักษ์สตรี
ศู น ย์ สั ง คมพั ฒ นา มู ล นิ ธิ ศู น ย์ ชี วิ ต ใหม่ มู ล นิ ธิ โ ซเอ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล มู ล นิ ธิ พั ฒ นาการคุ้ ม ครองเด็ ก
องค์ ก ารยุ ติ ธ รรมนานาชาติ World Wildlife Fund (WWF) เครื อ ข่ า ยเพื่ อ สิ ท ธิ แรงงานข้ า มชาติ (MWRN)
มูลนิธิเพื่อความยั่งยืนของอาหารทะเลสากล (International Seafood Sustainability Foundation : ISSF)
มูลนิธิ EJF มูลนิธิเอ–ทเวนตี้วัน IOM และอื่น ๆ
ตลอดปีที่ผ่านมา มีการประชุ ม และหารื อ กั บ องค์ ก รใหม่ ๆ เช่น Center for Advanced
Defense Studies (C4ADS) เพื่อทำ�ความเข้าใจในบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานต่อต้านการค้ามนุษย์
ทั้งนี้ เพื่อนำ�ไปสู่ความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

5.5 ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา
แผนภาพที่ 46 : ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา
ความรวมมือกับสหรัฐอเมริกา

5.5.1 ความรวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมายสหรัฐฯ

คณะทำงานปราบปราม
อาชญากรรมทางอินเทอรเร็ตที่เกี่ยวของ
กับการละเมิดตอเด็กและเยาวชน (TICAC)

µ¦¨³Á¤·

n°Á È Â¨³

FBI
HSI
NCA

ศูนยชวยเหลือเด็กเพื่อแกไขปญหาคามนุษย (ACT )
จัดตั้งขึ้นแลวในเชียงใหมและพัทยา ( 2559 )
และมีแผนการจะเปดในภูเก็ต กาญจนบุรี และเชียงราย
Human Smuggling and
Trafﬁcking Center ณ กรุงวอชิงตัน
ª° ·

´

HUGS
Project
ZOE
Imternational
FACE
FOCUS

International Justice
Mission
Freedom Story
Family Connection
Foundation

จะรวมงานกับฝงไทยในการพัฒนาฐานขอมูลคดีการคามนุษย
จะมีการพูดคุยในรายละเอียดในป พ.ศ. 2560

การประชุมและอบรมหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
รวมกับ
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สหรัฐอเมริกา เป็นภาคีกับรัฐบาลไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์มาต่อเนื่องยาวนาน ในปี 2559
พัฒนาการสำ�คัญของความร่วมมือ ได้แก่ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการให้คำ�ปรึกษาหารือ การข่าว
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การสนับสนุนงบประมาณ และการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ
ในพื้นที่ กรอบความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ หลายกรอบได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์และมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
ต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เน้นวิธีการเชิงรุกและนำ�โดยการข่าว โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

5.5.1 ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯ
5.5.1.1 คณะทำ�งานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
ต่อเด็กและเยาวชน (Thailand Internet Crimes Against Children Task Force : TICAC)
หลั ง จากประเทศไทยประกาศแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญาให้ ค รอบคลุ ม
ความผิดฐานครอบครอง ผลิต และจำ�หน่ายสื่อลามกอนาจารเด็ก เมื่อปลายปี 2558 คณะทำ�งาน TICAC ก็ได้รับ
การจัดตัง้ ขึน้ ด้วยความช่วยเหลือของหน่วยสอบสวนกลางสหรัฐ (FBI) และหน่วยสืบสวนความมัน่ คงแห่งมาตุภมู ิ (HSI)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ มุง่ ขจัดการแสวงประโยชน์ทางเพศผ่านทางอินเทอร์เน็ต มาตรฐานปฏิบตั กิ ารของ TICAC กำ�หนด
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล คณะทำ�งานจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหายและผู้กระทำ�ผิดที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศไทยทางอินเทอร์เน็ตตามเวลาจริง จากศูนย์เพือ่ เด็กหายและถูกฉวยผลประโยชน์แห่งชาติ (the National
Center for Missing & Exploited Children : NCMEC) ซึ่งเป็นองค์กรสหรัฐฯ ที่ทำ�งานใกล้ชิดกับหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายในสหรัฐฯ ผ่านทาง HSI เพื่อให้สามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้เสียหาย และสนับสนุนหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย ให้ดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสที่จะดำ�เนินคคีกับผู้กระทำ�ผิดได้
นอกจากนี้ TICAC ยังร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และฝึกอบรมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในด้านอาชญากรรมต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต มีการจัดตั้งศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัลขึ้นในโรงเรียน
นายร้อยตำ�รวจสามพราน เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบพิสูจน์พยานหลักฐาน
ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำ�รวจกับศูนย์พสิ จู น์หลักฐาน 7
ทีจ่ งั หวัดนครปฐม และสนับสนุนงานพิสจู น์หลักฐานดิจทิ ลั ของ TICAC ทัง้ นี้ เป็นทีต่ ระหนักดีวา่ ระบบการจัดการเคส
ของ TICAC ได้ช่วยเร่งรัดกระบวนการตรวจสอบให้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
5.5.1.2 ศูนย์ช่วยเหลือเด็กเพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ (Children’s Advocacy Center
Thailand : ACT)
เมื่อต้นปี 2559 มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กเพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ (ACT) ขึ้นใน
จังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นศูนย์แรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้ที่พักและการช่วยเหลือดูแลเด็กที่ถูก
แสวงประโยชน์ทางเพศหรือถูกละเมิดอย่างครอบคลุม ศูนย์ ACT เป็นความพยายามร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้
กฎหมายจากหลายประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร อิตาลี ฝรัง่ เศส สวิตเซอร์แลนด์ ไทย (สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
และ DSI) และสหรัฐฯ (FBI his และ TICAC) และองค์กรเอกชนอีกจำ�นวนหนึง่ เช่น โครงการฮัก มูลนิธโิ ซเอ อินเตอร์
เนชั่นแนล มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก มูลนิธิ Freedom Story มูลนิธิสายสัมพันธ์
ครอบครั ว และอื่ น ๆ ในปี เ ดี ย วกั น มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ขึ้ น ที่ พั ท ยาภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ของ TICAC กั บ องค์ ก ร
เอ–ทเวนตีว้ นั ทัง้ นี้ ผูเ้ กีย่ วข้องกำ�ลังดำ�เนินการจัดตัง้ ศูนย์ ACT ในจังหวัดภูเก็ต กาญจนบุรี และเชียงรายในปีตอ่ ไป
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5.5.1.3 Human Smuggling and Trafficking Center, Washington, D.C.
Human Smuggling and Trafficking Center ได้หารือกับกระทรวงการต่างประเทศ
ในเดือนกันยายน 2559 และแสดงความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงประสบการณ์การพัฒนาฐานข้อมูลคดี
การค้ามนุษย์กับประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายกำ�ลังมองหาโอกาสความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในด้านต่าง ๆ
5.5.1.4 การประชุมและฝึกอบรมหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
หน่วยงานไทยได้ยกระดับความร่วมมือไปสูก่ ารดำ�เนินงานสร้างสรรค์กบั หน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายของสหรัฐฯ ซึง่ ได้แก่ International Law Enforcement Academy (ILEA), Bureau of International
Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), FBI, และ HSI ตัวอย่างของความร่วมมือดังกล่าว ได้แก่
◊ ระหว่ า งพฤศจิ ก ายน 2558 ถึ ง กั น ยายน 2559 INL มี ส่ ว นร่ ว มในหลั ก สู ต ร
การฝึกอบรมว่าด้วยการสืบสวนและคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ที่จัดให้แก่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจระดับพื้นที่กว่า 1,800 นาย
ทั่วประเทศ โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจสามพรานได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว
โดยอ้างอิงจากกรณีศึกษาจริง อีกทั้งยังเชิญอัยการ เจ้าหน้าที่ DSI และองค์กร
พัฒนาเอกชน เข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดการฝึกอบรมเพือ่ คัดแยกผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง สำ�หรับตำ�รวจและเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายที่ท่าเรือ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก INL ผ่าน IOM ในช่วงกรกฎาคม–
สิงหาคม 2559 ด้วย
◊ มีการจัดการฝึกอบรมและสัมมนาอื่น ๆ สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
ซึ่งเน้นประเด็นการค้ามนุษย์ในภาคประมง การค้ามนุษย์โดยทั่วไป และการ
แสวงหาประโยชน์จากเด็ก สหรัฐฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนแก่ผแู้ ทนไทย ให้ไปเข้าร่วม
ในการประชุ ม สั ม มนาในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในสหรั ฐ ฯ
ซึ่งรวมถึงการประชุมสัมมนาว่าด้วยอาชญากรรมต่อเด็ก ประจำ�ปี ครั้งที่ 28 ซึ่งมี
สำ�นักงานตำ�รวจเมืองดัลลัส และศูนย์ผลักดันนโยบายเพื่อเด็กดัลลัส มลรัฐเท็กซัส
โครงการ International Visitors Leadership ซึง่ จัดโดยสำ�นักงานกิจการการศึกษา
และวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ที่เน้นการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับ
ข้อตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายสหรัฐฯ ว่าด้วยการค้ามนุษย์ และการประชุม
สุ ด ยอดของรั ฐ ฮาวายว่ า ด้ ว ยการค้ า มนุ ษ ย์ เข้ า สู่ ก ารบริ ก ารทางเพศ ซึ่ ง จั ด โดย
สำ�นักงานอัยการรัฐฮาวาย
◊ นอกจากนี้ ในปลายเดือนสิงหาคม 2559 INL ยังมีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนา
วิชาชีพด้านการค้ามนุษย์ที่ได้รับการสนับสนุนทุนโดย AAPTIP โครงการดังกล่าว
สนับสนุนการประสานงานระหว่างอัยการทีท่ �ำ งานต่อต้านการค้ามนุษย์และหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายของไทย
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5.5.2 ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ
แผนภาพที่ 47 : ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ

กรอบความรวมมือ
ในป พ.ศ. 2559 สนับสนุนงบประมาณ 1.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใหองคกรพัฒนาเอกชน เชน Zoe International
ศูนยชีวิตใหม Urban Light และ Labor Rights Promotion Network Foundation LPN

เวทีฝกอบรมเชิงปฏิบัติการและโครงการที่สนับสนุนงบประมาณโดย
การประชุมปฏิบัติการตอตานการคามนุษย พ.ศ. 2559
โครงการ Next Level
โครงการ CTIP
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5.5.2.1 กรอบความร่วมมือไทย–สหรัฐฯ
นอกจากการปรึกษาหารือเป็นประจำ�ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำ�นักงานติดตาม
และต่อต้านการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (TIP Office) กับกระทรวงการต่างประเทศ
ประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว ทางกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย และสถานทูตสหรัฐฯ
ประจำ�กรุงเทพฯ ยังตกลงที่จะยกระดับกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ โดยการพัฒนากรอบความร่วมมือไทย–สหรัฐฯ
ในประเด็นที่สนใจร่วมกัน และดำ�เนินงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดช่องว่างในการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใน
และนอกประเทศไทย
5.5.2.2 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
สถานทูตสหรัฐฯ หรือองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (United States Agency for
International Development : USAID)
มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและโครงการในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สหรัฐฯจำ�นวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเยาวชน ซึ่งรวมถึง “การประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2559” ซึ่งจัดโดยความร่วมมือกับมูลนิธิศุภนิมิตและสถานทูตสหรัฐฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
และการป้องกันคุม้ ครองเด็ก นอกจากนี้ เยาวชนไทยและมาเลเซีย จำ�นวน 50 คน ยังได้เข้าร่วมโครงการ “Next Level”
ซึ่งจัดโดยสถานทูตสหรัฐฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยการเข้าถึงประชากรเปราะบางในภาคเหนือและใต้ของประเทศไทย
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้มอบทุนสนับสนุนราว 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ให้กบั องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย ซึง่ ได้แก่ Inter Alia, ZOE international, ศูนย์ชวี ติ ใหม่, Urban Light,
และ LPN
ในประเทศไทย USAID ให้งบประมาณสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ประเทศไทยและในอนุภมู ภิ าคอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการทีส่ อดคล้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์
นอกจากนี้ USAID ยังสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สถาบันอิศรา ในการพัฒนาแอพพลิเคชันโทรศัพท์ภาษา
เมียนมา ที่จะอำ�นวยความสะดวกให้แรงงานเมียนมาได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศไทย เช่น
นายหน้าค้าแรงงานที่ไว้ใจได้ ข้อกำ�หนดในการเข้าเมืองและการอยู่อาศัยในประเทศไทย เป็นต้น
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5.6 อืน่ ๆ
แผนภาพที่ 48 : ความร่วมมือกับภาคธุรกิจและสื่อ

5.6 อื่นๆ
5.6.1 ภาคธุรกิจ

Business
Sector

5.6.2 สื่อมวลชน

Berna News

5.6.1 ภาคธุรกิจ
กระทรวงการต่ า งประเทศแลกเปลี่ ย นมุ ม มองและข้ อ มู ล กั บ ภาคธุ ร กิ จ ของสหรั ฐ ฯ
อย่างสมํ่าเสมอ เช่น National Fisheries Institute, National Retail Federation, Food Marketing
Institute, Retail Industry Leaders Association, National Restaurant Association กลุ่มผู้จัดจำ�หน่าย
ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ผูข้ ายส่งและผูข้ ายปลีก เพือ่ ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อีกทัง้ บางธุรกิจ
ยังได้พัฒนาโครงการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเทศไทยด้วย
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5.6.2 สื่อมวลชน
สื่อมวลชนคือหนึ่งในกำ�ลังสำ�คัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนั้น ความถูกต้องของข้อมูล
จึงเป็นเรื่องสำ�คัญ เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ และปฏิบัติการแก้ไขปัญหาได้ ในการนี้
กระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยในต่างประเทศได้ทำ�งานร่วมกับสื่อมวลชนหลัก ๆ ได้แก่ AP
และ New York Times เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าจะมีการเผยแพร่ขอ้ มูลทีท่ นั ต่อเหตุการณ์ มีการตรวจสอบแหล่งข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และเชือ่ ถือได้ และค้นคว้าหาข้อเท็จจริงต่อเนือ่ ง ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ ความร่วมมือในการประสานฐานข้อมูลและพัฒนา
เวทีแลกเปลีย่ นข้อมูลเพือ่ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในเดือนกันยายน 2559 สือ่ มวลชนจากสำ�นักข่าว AP ได้พบกับ
อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความพยายามต่อต้านการค้ามนุษย์ของรัฐไทย
ทัง้ สองฝ่ายตกลงทีจ่ ะให้ความร่วมมือต่อกัน และแบ่งปันข้อมูลล่าสุดเกีย่ วกับพัฒนาการหรือปัญหาทีน่ า่ ห่วงใยต่าง ๆ
นอกจากนี้ ในปี 2560 สื่อมวลชนจาก New York Times ยังมีกำ�หนดจะมาเยือนเอเซีย รวมถึงประเทศไทย
เพื่อเรียนรู้ข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับความพยายามของรัฐในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย
นอกจากสื่อมวลชนอเมริกันที่ได้กล่าวถึงนั้น ยังมีสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศอีกจำ�นวนมาก
ที่ดำ�เนินงานโดยสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ของไทย สื่อมวลชนเหล่านี้มิเพียงแต่จะได้รับอนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์
รับฟังข้อมูล หากในหลายกรณียังได้รับอนุญาตให้ติดตามเจ้าหน้าที่ภาครัฐลงภาคสนามด้วย ตัวอย่างเช่น
กรณีที่ 7 Day News Journal ติดตามสถานการณ์การส่งลูกเรือประมงไทยกลับจากอินโดนีเซียสำ�นักข่าว NIKKEI
และ Al Jazeera ติดตามไปกับเรือนเรศวรในระหว่างการตรวจการณ์ในทะเล (17 พฤศจิกายน และ 16 ธันวาคม
2559 ตามลำ�ดับ) สำ�นักข่าว Berna, AP, Nikkei, Reuters และสือ่ มวลชนไทยเข้าเยีย่ มศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก
ในจังหวัดสมุทรสาคร และติดตามการตรวจการณ์ของ ศปมผ. ในทะเล (9 ธันวาคม 2559) นอกจากนี้ ในปี 2559
กระทรวงการต่างประเทศ และสมาคมผูส้ อ่ื ข่าวต่างประเทศในไทย ยังได้รว่ มกันจัดเวทีสรุปข้อมูลหรือเวทีอภิปรายต่าง ๆ
ถึง 10 ครัง้ ซึง่ กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเวที จำ�นวน 2 ครัง้ ทัง้ หมดนีแ้ สดงให้เห็นถึงช่องทางการสือ่ สาร
ระหว่างรัฐไทยกับสื่อมวลชนที่เปิดอยู่เสมอ
ในประเด็นการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะจากรายงานการค้ามนุษย์ ปี 2559 ของสหรัฐฯ ว่าด้วย
การคุ้มครองเสรีภาพสื่อ รวมถึงในการรายงานข่าวการค้ามนุษย์ ตัวอย่างเบื้องต้นนี้แสดงให้เห็นว่าสื่อมวลชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สือ่ ต่างประเทศ มีความยืดหยุน่ ทีจ่ ะทำ�งานในประเด็นดังกล่าว อีกทัง้ ยังได้รบั อนุญาตให้เผยแพร่
และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี รัฐบาลไทยต้องเผชิญกับความท้าทายในการประกันความสมดุล ระหว่างเสรีภาพ
ในการแสดงออก และความจำ�เป็นที่จะต้องรักษาความสงบเรียบร้อย กฎหมาย ความมั่นคงของชาติ ความเคารพ
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และหลักการไม่เลือกปฏิบัติ เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ของไทย
ได้พยายามรักษาไว้ซงึ่ ความสมดุลในการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ ในขณะทีเ่ คารพในเสรีภาพและความเป็นอิสระ
ของสื่อ รัฐบาลยังได้ให้ความสำ�คัญของความเป็นมืออาชีพ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของสื่อ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวิธีการนำ�เสนอและเนื้อหาที่เลือกรายงานต่อสาธารณะ

191

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้ มนุษยข์ องประเทศไทย ประจำ�ปี 2559

ค. ก้าวต่อไปในปี 2560 : แผนอนาคต
นโยบาย
1. ดำ�เนินงานงานตามแผนปฏิบัติการ 24 ข้อ อย่างต่อเนื่อง
2. ปรับปรุงระเบียบและกฎหมาย เช่น ร่างพระราชกำ�หนดว่าด้วยการจัดการแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
3. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐในการขจัดการค้ามนุษย์ และส่งเสริมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐ

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ล่าม พนักงานตรวจแรงงาน ทีมสหวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
อัยการ ผู้พิพากษา ฯลฯ

การดำ�เนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย
4. รัฐบาลจะจัดทำ�แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการแบ่งปันข้อมูล ซึง่ เป็นการบูรณาการ

ข้อมูล ผ่านระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกจัดทำ�ขึ้น
เมือ่ ปี 2556 เอกสารดังกล่าวจะให้แนวทางการรวบรวมข้อมูลทีช่ ดั เจน และเทีย่ งตรง สำ�หรับตำ�รวจ อัยการ และศาล

5. การเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล การค้ า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง บั น ทึ ก ข้ อ มู ล เข้ า ระบบ และบริ ห ารจั ด การระบบ

โดยกระทรวง พม. สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำ�นักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่ปี 2556
โดยในปี 2560 ระบบฐานข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะสามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ของศาลได้ โดยรั ฐ บาลได้ พั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการประสานงานและประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

6. รัฐบาลจะดำ�เนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายให้แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำ�รวจ อัยการ ศาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น ล่าม ผู้ประสานงานด้านภาษา พนักงาน
ตรวจแรงงานทั้งภาคพื้นดินและในทะเล และเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ การฝึกอบรมนี้มุ่งพัฒนาความเข้าใจ
ต่อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ และส่งเสริมความสามารถของเจ้าหน้าที่บังคับใช้
กฎหมายเพื่อตรวจตรา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลสูงสุด

7. ในไตรมาสแรกของปี 2560 รัฐบาลคาดหวังที่จะลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ

ศูนย์เพื่อเด็กหายและถูกฉวยประโยชน์แห่งชาติ หรือ National Center for Missing and Exploited
Children (NCMEC) ในขณะที่สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติได้พัฒนาการดำ�เนินงานของคณะทำ�งานปราบปราม
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชน (Thailand Internet Crime against Children–TICAC)
โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิด กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ (Homeland Security Investigation)
เพื่อเข้าถึงข้อมูล ของ NCMEC ได้ดียิ่งขึ้น
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8. ภายในปี 2560 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติมีแผนจะจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนอาชญากรรม

ต่อเด็กระดับชาติ และเปลีย่ นสถานะของ TICAC ให้เป็นหน่วยงานถาวร มีก�ำ ลังเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจปฏิบตั งิ านเต็มเวลา
จำ�นวนประมาณ 15–20 นาย

9. สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์พิสูจน์หลักฐานทางอินเทอร์เน็ต และวางแผนที่จะเพิ่มจำ�นวน

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาและสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในศูนย์

การคุ้มครอง
เอกชน

10. การจัดตั้งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ขององค์กรพัฒนา

กระทรวง พม. อยู่ระหว่างศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ เพื่ออนุญาตให้องค์กรพัฒนา
เอกชนจัดตั้งสถานคุ้มครองฯ เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมุ่งเน้นแนวทาง
การดำ�เนินงานทีย่ ดึ ผูเ้ สียหายเป็นศูนย์กลาง แนวทางการบริหารจัดการในสถานคุม้ ครอง และบุคคลากร รวมทัง้ การจัด
บริการด้านการคุ้มครองช่วยเหลือด้านสุขภาพกาย จิต และสังคม การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในกระบวนการยุติธรรม การฟื้นฟูและการคืนสู่สังคม คาดว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2560

11. การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
การจั ด ทำ � ห้ อ งพิ จ ารณาคดี จำ � ลองที่ ส ถานคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์
จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งที่เป็นเด็กและผู้ใหญ่ได้คุ้นเคยกับกฎระเบียบ ขั้นตอน
และสถานการณ์ที่คาดว่าจะพบเจอในระหว่างดำ�เนินคดีในศาล จะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2560

12. การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
12.1 การฝึกอบรมล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษาของแรงงาน
ในปี 2560 กระทรวง พม. วางแผนจัดโครงการฝึกอบรมล่ามภาษาเมียนมาและกัมพูชา
จำ�นวน 2 รุน่ เพือ่ เพิม่ จำ�นวนและเสริมสร้างศักยภาพของล่าม นับเป็นการสนับสนุนการดำ�เนินงานของศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้า–ออก ด้วย นอกจากนี้ ยังได้ก�ำ หนดจัดอบรมล่ามแปลภาษาขัน้ สูงให้แก่ลา่ มทีเ่ คยผ่านการอบรมแล้ว

12.2 การฝึกอบรมทีมสหวิชาชีพ
ในปี 2560 กระทรวง พม. กำ�หนดจัดฝึกอบรมแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้แก่ทีมสหวิชาชีพ เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพมีความเข้าใจในมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นหลักประกันว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะไม่ถูกคุมขัง หากแต่จะได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองให้อยู่
ในสถานที่ที่เหมาะสม และได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยและทำ�งานได้ตามกฎหมาย
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12.3 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน
ในเดือนมีนาคม 2560 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กำ�หนดจัดการฝึกอบรมการคุ้มครอง
พยาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากประเทศสมาชิกอาเซียนจำ�นวน 40 คน
แผนภาพที่ 49 : ภาพรวมของแผนการคุ้มครองในอนาคต
ความเปนไปไดที่องคกรเอกชนจะจัดตั้ง
สถานคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย

2560

พม.กำลังรางแนวทางปฏิบัติสำหรับองคกรเอกชน
ที่จะจัดตั้งสถานคุมครอง

การสรางศักยภาพเจาหนาที่

การฝกอบรมลามภาษาเมียนมา
และกัมพูชา 2 รุน
การฝกอบรมลามแปลภาษาขั้นสูง
การฝกอบรมทีมสหวิชาชีพวาดวยแนวทาง
เพื่อสงเสริมประสิทธิผลในการคัดแยกผูเสียหาย
จากการคามนุษย
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพจะจัดการฝกอบรม
วาดวยการคุมครองพยานใหแกเจาหนาที่รัฐจาก
กลุมประเทศอาเซียน จำนวน 40 คน

ความชวยเหลือทางกฎหมาย

การจัดทำหองพิจารณาคดีจำลองที่สถานคุมครอง
จังหวัดสงขลา จะเสร็จสิ้นในปลายมกราคม
พ.ศ. 2560

ศูนยชวยเหลือเด็ก ประเทศไทย (ACT)

เปดศูนยชวยเหลือเด็กในภูเก็ต กาญจนบุรี เชียงราย

การสนับสนุนความชวยเหลือ
ทางการเงินรายวัน

อยูในระหวางการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง

13. ศูนย์ชว่ ยเหลือเด็ก ประเทศไทย (Children’s Advocacy Center Thailand : ACT)
ดำ�เนินการเปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็กเพิ่มเติมในจังหวัดภูเก็ต กาญจนบุรี และเชียงราย ในปี 2560

14. สายด่วนศูนย์กลาง
ปัจจุบนั รัฐบาลกำ�ลังดำ�เนินการปฏิรปู และรวบรวมระบบสายด่วน (ฮอทไลน์) ให้เป็นระบบศูนย์กลาง
ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2560

15. การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแบบรายวัน
กรมบัญชีกลางกำ�ลังพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินที่เหมาะสม
แบบรายวันให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่อยู่ในสถานคุ้มครองฯ ของ พม. หลังจากได้มีการหารือร่วมกับ
หน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2559
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การป้องกัน
16. การดำ � เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การแรงงานต่ า งด้ า ว
(พ.ศ. 2560–2564)
กระทรวงแรงงานเริ่มดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
(พ.ศ. 2560–2564) และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการดำ�เนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว

17. ร่างพระราชกำ�หนดว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ในเดือนพฤษภาคม 2560 กระทรวงแรงงานจะนำ�ร่างพระราชกำ�หนดว่าด้วยการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งร่างพระราชกำ�หนดดังกล่าว จะรวบรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานต่างด้าวในทุกภาคธุรกิจรวมถึงภาคประมงด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน
ต่างด้าว

18. การจัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง (ศูนย์ drop-in)
ภายในปี 2560 จะมีการจัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคม เพิม่ อีก 3 แห่ง ในจังหวัดปัตตานี ชลบุรี และระยอง โดยศูนย์ drop-in เหล่านี้
จะให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน ข้อมูลว่าด้วยกฎหมายแรงงานและสิทธิแรงงาน และความช่วยเหลืออื่น ๆ

ความร่วมมือ
19. ในปี 2560 ประเทศไทยจะจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะทำ�งาน

ด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชน (TICAC) กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

20. การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน กระทรวงการต่ า งประเทศจะเจรจากั บ

ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลถึงความร่วมมือและการจัดกิจกรรมร่วมในประเทศไทยภายใต้เครือข่าย International
Christian Maritime Association (ICMA)

21. ภาคธุรกิจไทยกำ�ลังดำ�เนินการเพื่อให้โครงการ FIP ทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยประสบ

ความสำ�เร็จ ตามที่ระบุไว้ในบทที่ 5 ข้อ 5.1.3 (3) โครงการ FIP มีวัตถุประสงค์ให้การบริหารจัดการในภาคประมง
มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำ�การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(IUU fishing) รวมถึงการทำ�ประมงเกินขนาดและการรักษาระบบนิเวศทางทะเลด้วย นอกจากนี้ โครงการ FIP
จะพัฒนาระบบตรวจสอบและระบบติดตามที่เชื่อถือได้เพื่อลด IUU fishing และคุ้มครองผู้ที่เคารพกฎหมาย
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22. ความสำ�เร็จของศูนย์ช่วยเหลือเด็ก (ACT) ในจังหวัดเชียงใหม่ และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ตามที่ได้ระบุไว้ ในบทที่ 5 ข้อ 5.5.1 (2) รัฐบาลอยู่ในระหว่างการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กเพิ่มเติมในจังหวัดภูเก็ต
กาญจนบุรี และเชียงราย

23. กระทรวงการต่างประเทศจะประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในกรุงเทพฯ

เพื่อจัดตั้งกรอบความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ตามข้อตกลงในบทที่ 5 ข้อ 5.5.2 (1) และจะเจรจากับศูนย์ Human
Smuggling and Trafficking Center กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาฐานข้อมูลคดีการค้ามนุษย์
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.5.1 (3)
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ง. ภาคผนวก : การดำ�เนินงานตามข้อเสนอแนะ 17 ข้อ
จากรายงานการค้ามนุษย์ ปี 2559 ของสหรัฐอเมริกา
ขอ้ เสนอแนะจากรายงาน
TIP Report ปี 2559

การดำ�เนินงานและความกาวหน
า้ ของประเทศไทย
้

1. ด� ำ เนิ น คดี กั บ เจ้ า หน้ า ที่ 1.1 สถานะของความผิดทางอาญา นับแต่ปี 2556 พบเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมี
ข อ ง รั ฐ ที่ เข ้ า ไ ป มี ส ่ ว น
ส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดฐานค้ามนุษย์ทั้งหมด 45 คน (ปี 2556จ�ำนวน 1 คน
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ปี 2557 จ�ำนวน 7 คน ปี 2558จ�ำนวน 27 คน และปี 2559จ�ำนวน 10 คน)
ร ว ม ถึ ง ก า ร ตั ด สิ น แ ล ะ
ในจ�ำนวนนี้ หนึง่ คนได้รบั การตัดสินโทษจ�ำคุก 9 เดือน และปรับ 14,667 บาท
ลงโทษอย่ า งเด็ ด ขาดหาก
(ปี 4 )2556 คน ได้รับการตัดสินโทษจ�ำคุก 36–16 ปี และปรับ –126,900
พบการกระท�ำผิด
360,000 บาท (ปี 2557) และอีกหนึ่งคนได้รับการตัดสินโทษจ�ำคุก 2 ปี

6 เดือน และปรับ 75,000 บาท (ปี 2558)

1.2 คดีการกระท�ำผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 10 คน ก�ำลังอยู่ในการพิจารณาของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท)
4 คน อยู่ในระหว่างการพิจารณาของอัยการ 25 คนก�ำลังอยู่ในระหว่างการ
ไต่สวนพิจารณาคดี และ 6 คน ถูกตัดสินโทษจ�ำคุก (18 เดือน–36 ปี)
1.3 การควบคุมมิให้เกิดการฉ้อราษฎร์บังหลวงและตัดสินลงโทษอย่างรุนแรงต่อ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีก่ ระท�ำความผิด ยังเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาล ในปี 2559
เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจ 10 คน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ ถู ก ฟ้ อ งความผิ ด ทั้ ง
ทางวินัย (เช่น ให้พักราชการหรือให้ออกจากราชการ) และอาญา (เช่น จ�ำคุก
8 เดือน–36 ปี) ปัจจุบัน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ (สตช.) ก�ำหนดให้ส่งต่อ
คดีค้ามนุษย์ทุกคดีต่อส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
เพื่อให้มีการตรวจสอบการเงินพร้อมกับการด�ำเนินคดีทางอาญา ในปี 2559
ศาลแพ่ ง ได้ สั่ ง ยึ ด ทรั พ ย์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ 2 คน เป็ น มู ล ค่ า 11.1 ล้ า นบาท
ในขณะทีก่ ำ� ลังสืบสวนอยูอ่ กี 3 คดี ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพย์สนิ มูลค่า 33.9 ล้านบาท
1.4 ในปี 2559 รัฐบาลได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกลไกต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อ
การตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมได้ดีขึ้น
ตัวอย่างเช่น มาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีบทลงโทษทั้งทางวินัยและทางอาญาต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้กระท�ำผิด อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อติดตาม
การด� ำ เนิ น คดี กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้
มีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบการด�ำเนินการและการบังคับใช้บทลงโทษ
ตามมาตรการทางบริหาร
(รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน “การบังคับใช้กฎหมายและดำ�เนินคดี” ข้อ 2.6
และ “นโยบาย” ข้อ 1.6)
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2. เ พิ่ ม ค ว า ม พ ย า ย า ม ใ น 2.1 คณะกรรมการประสานและก� ำ กั บ การด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น และปราบปราม
การคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ซึง่ มี รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์
การค้ ามนุ ษ ย์ ที่ เ ป็ น กลุ่ ม
พิพัฒนาศัย) เป็นประธาน ได้อนุมัติแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�ำหรับการคัดแยก
เปราะบาง รวมทั้ ง กลุ ่ ม
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ฉบับใหม่ แบบสัมภาษณ์นี้ใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยมี
ผู้อพยพ บุคคลไร้สัญชาติ
การก� ำ หนดนิ ย ามการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ชั ด เจน ประกอบกั บ แนวค� ำ ถามส� ำ หรั บ
เด็ก และผู้ลี้ภัย
การสัมภาษณ์และข้อมูลทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ในการนี้ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ทีมสหวิชาชีพ พนักงานตรวจแรงงาน และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ให้เริ่มใช้
แบบสัมภาษณ์ฉบับใหม่ในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายเป็นแบบเดียวกัน
ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 นอกจากนี้ ยังมีการจัดการฝึกอบรม
หลายครั้งแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ท�ำความคุ้นเคยกับแบบสัมภาษณ์ใหม่
(รายละเอียดอยูใ่ นข้อ 5 ของตารางนี้ และใน “การคุม้ ครอง” ข้อ 3.4 และ3.5)
ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานใช้แบบสัมภาษณ์ดังกล่าว

2.2 ในระหว่างเดือนสิงหาคม–กันยายน 2559 รัฐบาลได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติและ
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมกับ
หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคประชาสั ง คมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ เพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกในการใช้แบบสัมภาษณ์ฉบับใหม่ แนวทางฯ ดังกล่าวให้ค�ำอธิบาย
และทิศทางการปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ นับตั้งแต่
การคั ด กรองเบื้ อ งต้ น การคั ด แยกผู ้ เ สี ย หาย ไปจนถึ ง การส่ ง ต่ อ ผู ้ เ สี ย หาย
ตัวอย่างเช่น การจัดหาบ้านพักทีเ่ หมาะสมให้แก่ผทู้ อี่ าจจะเป็นผูเ้ สียหายจากการ
ค้ามนุษย์ และพยานคดีคา้ มนุษย์ ภายหลังการสัมภาษณ์เพือ่ คัดแยกผูเ้ สียหายฯ
(รายละเอี ย ดดู ใ น “การคุ ้ ม ครอง” ข้ อ 3.4.3) แนวทางฯ ดั ง กล่ า ว
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(คณะกรรมการ ปคม.) ที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 และแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบตั แิ ล้ว (รายละเอียดแนวทางปฎิบตั ฯิ อยูใ่ น “การคุม้ ครอง” ข้อ 3.4.3)
2.3 รัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง
องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
มู ล นิ ธิ ศุ ภ นิ มิ ต ศู น ย์ สั ง คมพั ฒ นา มู ล นิ ธิ รั ก ษ์ ไ ทย มู ล นิ ธิ ศู น ย์ ชี วิ ต ใหม่
และองค์การระหว่างประเทศ เช่น IOM ได้ให้การสนับสนุนล่ามแปลภาษา
ในกระบวนการคั ด แยกผู ้ เ สี ย หายซึ่ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ของกระบวนการคัดแยก
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2.4 สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ 8 แห่ง ของกระทรวง พม.
เป็นสถานที่รองรับส�ำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และส�ำหรับบ้านพักเด็ก
และครอบครั ว 77 จั ง หวั ด ทั่ วประเทศ จะให้ ก ารคุ ้ ม ครองชั่ ว คราวแก่ ผู ้ ที่
อาจจะเป็ น ผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ เพื่ อ แสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม
ภายหลั ง การคั ด แยก โดยการสั ม ภาษณ์ เ บื้ อ งต้ น แล้ ว ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ข้อ 29
2.5 ส�ำหรับความพยายามในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก
และผู ้ ห ญิ ง นั้ น ในปี 2559 มี พ นั ก งานสอบสวนหญิ ง ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า น
การคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์เพิม่ เป็น 424 คน ในหลายพืน้ ทีจ่ งั หวัด
จากแต่เดิมในปี 2558 มีพนักงานสอบสวนหญิงเพียง 172 คน ถือเป็นอัตรา
เพิ่มขึ้นถึง 146.5 % พนักงานสอบสวนหญิงและนักสังคมสงเคราะห์ได้รับ
การฝึ ก อบรมด้ า นการคั ด แยกผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ รวมถึ ง เทคนิ ค
การสัมภาษณ์เพือ่ รวบรวมข้อมูลในประเด็นอ่อนไหวทีเ่ กีย่ วกับเพศและอายุของ
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็ก
2.6 ในปี 2559 มีการฝึกอบรมทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ล่าม ผูป้ ระสานงาน
ด้านภาษา และเจ้าหน้าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจและ
คุน้ เคยกับแบบสัมภาษณ์เบือ้ งต้นส�ำหรับการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ฉบับใหม่ แนวทางเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลในการคัดแยกผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ และกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย (รายละเอียดอยู่ในข้อ 5 และ 6
ของตารางนี้)
2.7 มี ก ารพั ฒ นาแบบสั ม ภาษณ์ ลู ก เรื อ ประมงซึ่ ง ตอบสนองกั บ ลั ก ษณะเฉพาะ
ของงานประมง เพื่อใช้เสริมกับแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นส�ำหรับการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ฉบับใหม่ ในกระบวนการออกหนังสือคนประจ�ำ
เรือนั้น เจ้าหน้าที่จาก พม. และ รง. จะด�ำเนินการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว
ทีเ่ รียกกันว่า “การสัมภาษณ์แบบตาต่อตา” โดยใช้แบบสัมภาษณ์ลกู เรือประมง
ดังกล่าว เพื่อคัดกรองผู้มีแนวโน้มว่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ
การบังคับใช้แรงงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างหลักประกันว่าแรงงานทุกคนที่ผ่าน
กระบวนการคัดแยกจะอยู่ในความรับผิดชอบและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
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3. ด�ำเนินคดีและตัดสินลงโทษ 3.1 ในปี 2559 การบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกยังเป็นเรื่องส�ำคัญ โดยจะเห็นได้จาก
ผูค้ า้ มนุษย์ ด้วยการบังคับใช้
การออกมาตรการหลักหลายด้าน ได้แก่
กฎหมายเชิ ง รุ ก และสร้ า ง
(1) การปรับปรุงแก้ไขและบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่าย
ความร่วมมืออย่างเป็นระบบ
และลดผลประโยชน์ของผู้ค้ามนุษย์
กับภาคประชาสังคม

(2) การใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (โดย ปปง.)
และมาตรการปกครอง (เช่น โดยกระทรวงมหาดไทย และ ป.ป.ช.) เสริม
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับค้ามนุษย์และแรงงาน เพื่อช่วยจัดการกับ
คดีการค้ามนุษย์ ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกระท�ำผิด ด้วยเหตุน้ี จ�ำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จึงเพิ่มขึ้นมาก นอกจากเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ อัยการ และผู้พิพากษาแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่จาก รง., ปปง., ป.ป.ช.
และ (ป.ป.ท.) อีกด้วย
(3) มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ ซึ่งมีอัยการระดับสูงเป็นประธานและประกอบด้วย
ที่ ป รึ ก ษานายกรั ฐ มนตรี และผู ้ แ ทนระดั บ สู ง จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด 9 หน่ ว ย คื อ ส� ำ นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด พม. รง.
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (กคส.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ปปง.
กระทรวงยุ ติ ธ รรม สตช. และ ป.ป.ท. คณะอนุ ก รรมการเฉพาะกิ จ ฯ
มีภารกิจในการประสานงานและติดตามการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ตลอด
กระบวนการ

3.2 บทบาทเชิงรุกของ สตช. ในปี 2559 นอกจากจ�ำนวนการจับกุม สืบสวน
และส่งฟ้องได้เพิ่มขึ้นแล้ว สตช. ยังมีหน้าที่ส่งคดีการค้ามนุษย์ทุกคดีให้แก่
ปปง. เพื่อให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระท�ำผิด ปปง. ได้พิจารณาคดี 9 คดี
ซึ่งส่งผลให้มีการอายัดหรือยึดทรัพย์สินมูลค่ารวม 784 ล้านบาท ถือเป็นอัตรา
ที่เพิ่มขึ้นจากปี 195( 2558 ล้านบาท) ถึง 414 %
3.3 ส�ำนั ก งานอั ย การสู ง สุ ด การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยพิ เ ศษในส� ำ นั ก งานคดี ค ้ า มนุ ษ ย์
(เมื่อเดือนตุลาคม 2558) ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพและผลของการฟ้องคดี ดังที่
ปรากฏว่า สถิติการฟ้องคดีในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 301 คดี (เปรียบเทียบกับ
251 คดี ในปี 2558 และ 231 คดี ในปี 2557) และมีคดีที่อัยการสั่งไม่ฟ้อง
เพียงคดีเดียว (ลดลงจาก 12 คดี ในปี 2558 และ 12 คดี ในปี 2557)
นอกจากนี้ ในปี 2559 อัยการสูงสุดยังได้มีค�ำสั่งให้พนักงานอัยการ (1) ปรับปรุง
การด� ำ เนิ น การฟ้ อ งคดี และ (2) พิ จ ารณาอย่ า งถี่ ถ ้ ว นในการให้ ห รื อ ปฏิ เ สธ
การประกันตัว ซึ่งจะส่งผลต่อความรวดเร็วและคุณภาพของกระบวนการดังที่ได้
แสดงผลลัพธ์ไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้
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3.4 ศาลยุติธรรม การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ ได้แก่ แผนกคดีค้ามนุษย์ภายใต้
ศาลยุติธรรม เมื่อปี 2558 ท�ำให้การตัดสินลงโทษผู้กระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์
เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น เนื่องจากคดีค้ามนุษย์ไม่ต้องรอล�ำดับการพิจารณา
ร่วมกับคดีอาญาอื่น ดังนั้น ในจ�ำนวนคดีค้ามนุษย์ทั้งหมด 330 คดี มีจ�ำนวน
163 คดี หรือประมาณร้อยละ 50 ที่ใช้เวลาพิจารณาคดีน้อยกว่า 6 เดือน
และมีผู้กระท�ำผิด 188 คน จากทั้งหมด 268 คน (70.14 %) ที่ได้รับการ
ตัดสินโทษจ�ำคุก 2–10 ปี
3.5 ความร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการบังคับใช้กฎหมาย ตัวอย่างเช่น
(1) สตช. ร่ ว มกั บ กรมการปกครองและ NVADER เข้ า บุ ก สถานบริ ก าร
นาตารีอาบอบนวด น�ำไปสู่การช่วยเหลือผู้เสียหายอายุตํ่ากว่า 18 ปี
จ� ำ นวน 15 คน และจั บ กุ ม ผู ้ ต ้ อ งสงสั ย 13 คน รวมทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่
ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอีก 7 คน (ดูรายละเอียดที่ “การบังคับใช้
กฎหมายและด�ำเนินคดี” ข้อ 2.6.2)
(2) องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก โครงการฮัก
และมูลนิธิ ZOE International มีส่วนช่วยเหลือคณะท�ำงานปราบปราม
อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตต่อเด็กและเยาวชน (TICAC) ด้วยการ
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ น�ำไปสู่การสืบสวนคดีค้ามนุษย์และการละเมิด
ทางเพศเด็ก 64 คดี และมีการส่งฟ้อง 25 คดี (ผู้ต้องหา 24 คน)
(3) คดีกนั ตัง องค์กรพัฒนาเอกชนของไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ศูนย์อภิบาล
ผู ้ เ ดิ น ทางทะเล สมาคมชาวเมี ย นมาแห่ ง ประเทศไทย สถาบั น อิ ศ รา
มูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ การพัฒนา และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมสิง่ แวดล้อม ได้ให้ขอ้ มูล
อันเป็นประโยชน์แก่ DSI และน�ำไปสู่การท�ำลายเครือข่ายการค้ามนุษย์
ศาลมีก�ำหนดจะแถลงค�ำพิพากษาคดีดังกล่าวในวันที่17 มีนาคม 2560
(ดูข้อมูลเพิ่มเติมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และ
องค์การระหว่างประเทศในการดำ�เนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครอง และ
การป้องกัน ในข้อ 13 ของตารางนี้)
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4. เพิ่ ม ทรั พ ยากรเพื่ อ การ 4.1 ในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559–กันยายน 2560) รัฐบาลได้จัดสรร
สื บ สวนแ ล ะ ด� ำ เ นิ น ค ดี
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการสืบสวน การด�ำเนินคดีและบังคับใช้
การค้ า มนุ ษ ย์ และการ
กฎหมาย และการจัดตั้งหน่วยงานในศาล ดังต่อไปนี้
จัดตั้งแผนกการค้ามนุษย์
4.1.1 กองบั ง คั บ การปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ (ในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจ
ในหน่วยงานศาล
แห่ ง ชาติ ) ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ 154.28 ล้ า นบาท เพิ่ ม จากปี
ที่ผ่านมา %440

4.1.2 ส�ำนั ก งานคดี ค ้ า มนุ ษ ย์ ส� ำ นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด (จั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่

1 ตุ ล าคม 2559) ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ 60 ล้ า นบาท เพื่ อ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือที่จ�ำเป็น

4.1.3 แผนกคดี ค ้ า มนุ ษ ย์ ศาลอาญา (จั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 10 สิ ง หาคม 2558)
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 13 ล้านบาท

4.1.4 TICAC (จั ด ตั้ ง เมื่ อ ธั น วาคม 2558) ได้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
9.87 ล้านบาท

4.1.5 กคส. (ยธ.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 4 ล้านบาท ส�ำหรับการคุ้มครอง
พยานคดีการค้ามนุษย์ เพิ่มขึ้น %25 จากปีก่อน

5 . เ พิ่ ม ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
การฝึ ก อบรมให้ แ ก่ ที ม
สหวิชาชีพ พนักงานตรวจ
แรงงานบริ เ วณท่ า เรื อ
และบนเรื อ เพื่ อ ให้ ไ ด้
ข้ อ บ่ ง ชี้ ที่ ชั ด เจนมากขึ้ น
ในการระบุ แรงงานบั ง คั บ
แรงงานขั ด หนี้ และการ
ส่ ง ต่ อ กรณี ก ารสอบสวน
ด้านอาชญากรรม

4.2 จ� ำ นวนการจั บ กุ ม สื บ สวน ส่ ง ฟ้ อ ง และตั ด สิ น โทษคดี ค ้ า มนุ ษ ย์ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ผลจากการเพิ่ ม
งบประมาณให้แก่หน่วยงานเฉพาะเหล่านี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
5.1 ในปี 2559 การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ทีมสหวิชาชีพ
พนักงานตรวจแรงงาน เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ล่าม ผูป้ ระสานงาน
ทางภาษา และองค์กรเอกชน มีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ (1) เพือ่ ส่งเสริม
ศักยภาพในการระบุข้อบ่งชี้ส�ำหรับการค้ามนุษย์ (2) เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เกี่ยวข้อง
จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันต่อค�ำนิยามตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ และข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบังคับใช้แรงงาน
แรงงานขัดหนี้ และแรงงานเด็ก (3) เพื่อสร้างความคุ้นเคยของผู้เกี่ยวข้องต่อ
แบบสัมภาษณ์เบือ้ งต้นส�ำหรับการคัดแยกผูเ้ สียหายฉบับใหม่ (ข้อ 2 ในตารางนี)้
เพื่อให้มาตรฐานการปฏิบัติในกระบวนการคัดแยกและระบุตัวผู้เสียหายตรงกัน
5.2 ตัวอย่างการฝึกอบรมในปี 2559 ได้แก่
5.2.1 การฝึ กอบรมเจ้ า หน้ า ที่ บั งคั บ ใช้ กฎหมาย มีการอบรมการบังคับใช้

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ให้แก่เจ้าหน้าที่
เพิ่มเติม 489 คน (มีผู้ผ่านการฝึกอบรมตั้งแต่ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว
แล้ว 3,651 คน) การฝึกอบรมเรื่องการสัมภาษณ์ในกระบวนการคัดแยก
ผู้เสียหายส�ำหรับเจ้าหน้าที่ 240 คน และการอบรมพิเศษอีก 6 ครั้ง ส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ชายและหญิงว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นเด็กและผู้หญิง
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5.2.2 การฝึกอบรมทีมสหวิชาชีพ ในปี 2559 มีเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้แทน
ภาคประชาสังคมที่ได้รับการฝึกอบรม จ�ำนวน 801 คน

5.2.3 การฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานจ�ำนวน 306 คน

ได้รับการฝึกอบรมว่าด้วยทักษะและเทคนิคการตรวจแรงงาน พนักงาน
ตรวจแรงงาน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 360 คน
ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก
รวมถึงการป้องกันการบังคับใช้แรงงานในทะเล พนักงานตรวจแรงงานและ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 510 คน ได้รับการฝึกอบรม
ทักษะการตรวจแรงงานที่ใช้การข่าวน�ำ

5.2.4 การฝึกอบรมล่ามแปลภาษา มีล่ามจ�ำนวน 115 คน ที่ได้รับการฝึกอบรม
เพื่อเป็นล่ามที่มีคุณภาพ และล่ามที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว 63 คน ได้เข้าร่วม
หลักสูตรทบทวนความรู้

5.2.5 การฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ที่ประจ�ำอยู่ใน
สถานคุ้มครองฯ ของ พม.จ�ำนวน 229 คน ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
มาตรการคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
5.3 กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพและการฝึกอบรมมากมายได้รับการสนับสนุน
ผ่านทางความร่วมมือกับภาคีตา่ งประเทศ เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป (European
Union : EU) และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
6. ปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบ
การคั ด แยกผู ้ เ สี ย หายฯ
การระบุ ตั ว กระบวนการ
สัมภาษณ์ และการจัดล�ำดับ
ของสิทธิและความปลอดภัย
ของผู้เสียหายฯ

(ดูรายละเอียดใน “ความร่วมมือ”)
6.1 แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการคั ด แยกผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ
ใช้ตั้ ง แต่ 21 ธั นวาคม 2559 ก� ำ หนดให้ ที ม สหวิ ช าชี พ ใช้ แ นวทางนี้ ใ นการ
คั ด แยกผู ้ เ สี ย หายจากการค้ามนุษย์ในทุกกรณี ความเชี่ยวชาญของสมาชิก
ที ม สหวิ ช าชี พ (ประกอบด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน)
ที่หลากหลาย จะช่วยให้สามารถตรวจพบการกระท�ำผิดและการละเมิดสิทธิ
เช่น การแสวงหาประโยชน์ ท างเพศ การบั ง คั บใช้แรงงาน การละเมิดสิทธิ
แรงงาน การน�ำคนมาขอทาน ฯลฯ และส่งต่อให้ดำ� เนินคดีตามกฎหมายว่าด้วย
การป้ อ งกั นและปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ รวมถึ ง ประมวลกฎหมายอาญา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น (ดูรายละเอียดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และทีมสหวิชาชีพใน “การคุ้มครอง” ข้อ 3.4)
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6.2 ในกรณีที่มีผู้เสียหายจ�ำนวนมาก ทีมสหวิชาชีพมีหน้าที่รวบรวมเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ พม. รง. และล่ามแปลภาษา) เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถคุ้มครอ
สิ ท ธิ ข องผู ้ เ สี ย หายได้ทุกคน โดยปราศจากข้อจ�ำกัดด้านก�ำลังคนและเวลา
นอกจากนี้ ยังมีข้อก�ำหนดว่า ในการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหายแต่ละรอบ
จะต้องมีผู้ให้สัมภาษณ์ในเวลาพร้อมกันนั้ น ไม่ เ กิ น 3 คน และต้ อ งมี ส ถาน
ที่ เ หมาะสมรองรั บ ภายหลั ง การคั ด แยกแล้ ว เสร็ จ ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ต ้ อ งให้
ความคุ้มครองชั่วคราวต่อผู้ที่อาจจะเป็นผู้เสียหายฯ ก�ำหนดเวลาไว้ 24 ชั่วโมง
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และขอขยายเวลาจากศาลได้ไม่เกิน 7 วัน
(รายละเอียดดูได้ใน “การคุ้มครอง”ข้อ 3.4.3)
6.3 เพื่อประกันว่าผู้ที่อาจจะเป็นผู้เสียหาย และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็น
เด็ ก และผู ้ ห ญิ ง จะได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองอย่ า งเต็ ม ที่ แ ละได้ รั บ การปฏิ บั ติ
อย่ า งเหมาะสม จึ ง มี ก ารฝึ ก อบรมพนั ก งานสอบสวนหญิ ง ในด้ า นทั ก ษะ
การสัมภาษณ์ผู้หญิงและเด็กซึ่งมีความละเอียดอ่อน (ดูรายละเอียดที่ข้อ 2.5
ในตารางนี้)

7. เพิ่มบทบาทของพนักงาน
ตรวจแรงงานในการตรวจ
และช่ ว ยเหลื อ แรงงาน
ที่ เ ป็ น ผู ้ เ สี ย หายจากการ
ค้ามนุษย์
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6.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท�ำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การระหว่าง
ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรเหล่านี้มีบทบาทในกระบวนการสัมภาษณ์
เพื่อคัดแยกผู้เสียหายฯ และช่วยสร้างหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของ
ผู ้ เ สี ย หาย ในปี 2559 ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และการสนั บ สนุ น ที่ มี คุ ณ ค่ า
จากองค์กรเอกชน ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน มูลนิธิ
ศุภนิมิต ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่ และ
IOM
7.1 ในปี 2559 ประเทศไทยมีพนักงานตรวจแรงงาน 1,245 คน ในจ�ำนวนนี้ 821 คน
เป็นเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงแรงงาน และอีก 424 คน เป็นเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานอืน่
ที่เกี่ยวข้อง ในไตรมาสแรกของปี 2560 กระทรวงแรงงานมีแผนที่จะแต่งตั้ง
พนักงานตรวจแรงงานเพิ่มขึ้นอีก 260 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจ
แรงงาน
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7.2 นอกจากบทบาทหลั ก ในการตรวจตราการปฏิ บัติที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานแล้ว พนักงานตรวจแรงงานยังมีบทบาทเชิงรุกเพิ่มขึ้นในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ดูรายละเอียดการท�ำงานและผลลัพธ์
ในปี 2559 ด้ า น“การป้ อ งกั น ” ข้ อ 4.4) ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ความเข้ า ใจ
ในความเชื่อมโยงระหว่างการละเมิดสิทธิแรงงานและการค้ามนุษย์ มีการจัด
การฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงานเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ การคัดแยกผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ และการสืบสวนที่ใช้การข่าวน�ำ (ดูรายละเอียดในข้อ 5.2.3
ในตารางนี้) พนักงานตรวจแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมจะเข้าร่วมในปฏิบัติ
การตรวจแรงงานของ ทีมสหวิชาชีพที่ศูนย์การแจ้งเรือเข้า–ออก (ศูนย์ PIPO)
ในเรือประมง และโรงงานแปรรูปอาหารทะเล การประสานงานระหว่างพนักงาน
ตรวจแรงงาน และสมาชิกทีมสหวิชาชีพน�ำไปสู่ความช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการส่งต่อเพื่อการสอบสวนเพิ่มเติมโดย สตช.
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ในแผนปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ดูรายละเอียดที่ “การป้องกัน” ข้อ 4.4.2)
7.3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิด
ชอบด้านการตรวจแรงงาน ได้ด�ำเนินความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน
ซึง่ ไม่เพียงแต่ให้ขอ้ มูลการข่าวทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการตรวจแรงงาน หากยังแบ่งปัน
ประสบการณ์ในด้า นการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่มี แนวโน้ม ว่า จะเป็ น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วย
8. จัดระเบียบ และปรับปรุง 8.1 การจัดระเบียบการจ้างงานแรงงานต่างด้าว เป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม
วิ ธี ก ารจ้ า งงานแรงงาน
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ตามยุทธศาสตร์
ต่างด้าว
บริ ห ารจั ด การแรงงานต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2564 –2560 (รายละเอี ย ดของ
ยุทธศาสตร์ในข้อ 17.1 ในตารางนี้และใน “การป้องกัน” ข้อ 4.1)
8.2 ในปี 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าว
มาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 ซึ่งเสนอโดย รง. จุดมุ่งหมายเพือ่
ปรับปรุงวิธกี ารน�ำเข้าและจ้างงานแรงงานต่างด้าว และแก้ไขปัญหานายหน้าเถือ่ น
รวมถึงเครือข่ายการจัดหางานเถื่อน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน และแรงงานขัดหนี้
8.3 พระราชก� ำ หนดฯ ดั ง กล่ า วเป็ น เครื่ อ งมื อ ทางกฎหมายที่ ส� ำ คั ญ ในการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน และแรงงานขัดหนี้
ใน 4 แนวทาง ดังนี้
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8.3.1 การควบคุมกระบวนการน�ำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว
8.3.1.1 พระราชก�ำหนดฯ มุ่งแก้ไขปัญหานายหน้าเถื่อนและเครือข่าย
การจัดหางานเถื่อน ด้วยการก�ำหนดช่องทางการน�ำแรงงาน
ต่ า งด้ า วเข้ า มาท� ำ งานในประเทศไทยไว้ 2 ช่ อ งทาง คื อ
(1) ผ่านทางบริษัทจัดหางาน และ (2) โดยนายจ้างที่ต้องการ
น�ำแรงงานต่างด้าวมาท�ำงานในสถานประกอบการของตน
โดยตรง
8.3.1.2 บริษัทจัดหางานและนายจ้างจะต้องได้รับการอนุญาตจาก
อธิบดีกรมการจัดหางาน ก่อนที่จะน�ำแรงงานต่างด้าวเข้ามา
ในประเทศได้ ขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้สามารถควบคุมและ
ตรวจสอบกระบวนการน�ำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็น
ระบบ
8.3.2 บทลงโทษเข้มงวดต่อการนำ�เข้าและจัดหางานที่ผิดกฎหมาย
8.3.2.1 ช่วยเสริมศักยภาพด้านกฎหมายของเจ้าหน้าทีใ่ นการแก้ไขปัญหา
นายหน้าเถื่อนและเครือข่ายการจ้างงานที่ไม่เป็นทางการ
8.3.2.2 บริ ษั ท จั ด หางานหรื อ นายหน้ า ค้ า แรงงานที่ ด�ำ เนิ น การโดย
ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต มี บ ทลงโทษจ� ำ คุ ก สู ง สุ ด 2 ปี และ/หรื อ
ปรับสูงสุด 60,000 บาท
8.3.2.3 บริษัทจัดหางานหรือนายหน้าที่หลอกลวงแรงงานต่างด้าว
ด้ ว ยการรั บ เงิ น ค่ า จ้ า งและน� ำ พาเข้ า มาในประเทศ
มีบทลงโทษจ�ำคุกสูงสุด 10 ปี และ/ปรับสูงสุด 200,000 บาท
8.3.2.4 บทลงโทษต่ อ เครื อ ข่ า ยการจั ด หางานเถื่ อ นนั้ น รุ น แรงกว่ า
ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีนายหน้า 3 คน หลอกลวงแรงงาน
ด้วยการรับค่าจ้างและน�ำพาเข้ามาในประเทศ บทลงโทษ
จ�ำคุกสูงสุด คือ 15 ปี และ/หรือ ปรับสูงสุดไม่เกิน 300,000
บาท
8.3.3 การจัดระเบียบค่าบริการการจัดหางานเพือ่ ป้องกันการให้ท�ำ งานขัดหนี้
8.3.3.1 ลดภาระของแรงงานต่ า งด้ า ว ด้ ว ยการระบุ ค ่า บริ ก ารและ
ค่าใช้จ่ายที่นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองอย่างชัดเจน
รวมถึงค่าบริการการจัดหางาน ค่าเดินทาง ที่พัก และอาหาร
ในการเดินทาง
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8.3.3.2 ห้ามมิให้บริษัทจัดหางานและนายจ้างที่ได้รับอนุญาตเรียกเก็บ
ค่าบริการใด ๆ จากแรงงานต่างด้าว ผู้ละเมิดอาจต้องโทษ
จ�ำคุกสูงสุด 1 ปี และปรับเป็นเงินจ�ำนวน 5 เท่า ของที่ได้
เรียกเก็บจากแรงงาน
8.3.4 การปรับปรุงสวัสดิการและความเป็นอยู่ของแรงงาน
8.3.4.1 บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถทอดทิ้งแรงงาน
ต่างด้าว แม้หลังจากที่แรงงานเริ่มท�ำงานในประเทศไทยแล้ว
ในกรณีที่สภาพการจ้างงานและการท� ำ งานไม่ ต รงกั บ ที่ ไ ด้
ตกลงกันไว้ หรือในกรณีที่แรงงานถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
บริษัทจัดหางานจะต้องรับผิดชอบในการหานายจ้างใหม่ให้แก่
แรงงาน
8.3.4.2 เงินประกันทีเ่ ก็บจากบริษทั จัดหางาน (บริษทั ละ 500,000 บาท)
และนายจ้างที่ได้รับอนุญาต (ขึ้นกับจ�ำนวนแรงงานต่างด้าว
ที่มี แต่ไม่เกิน 10,000 บาท) สามารถน�ำมาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการส่งกลับส�ำหรับแรงงานต่างด้าวที่ต้องการกลับบ้าน
8.3.4.3 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทจัดหางานและนายจ้างที่ได้รับ
อนุญาต รวมถึงการวางเงินประกันตาม พ.ร.ก. ซึ่งมีผลบังคับ
ใช้เมื่อ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้ที่ “การป้องกัน” ข้อ 4.5
9.1 ในปี 2559 รั ฐ บาลได้ พั ฒ นาการให้ ค วามคุ ้ ม ครองและการจั ด สวั ส ดิ ก าร
การดูแล และฟื้นฟูให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วยการ (1) เพิ่มบริการ
ทางการแพทย์ ความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสุ ข ภาพจิ ต และความช่ ว ยเหลื อ
ทางกฎหมาย (2) ส่งเสริมทักษะที่จ�ำเป็นต่อการเริ่มชีวิตใหม่และคืนสู่สังคม
และ (3) ปรั บ ปรุ ง แผนการฟื ้ น ฟู ให้เป็นการสร้างพลังความเข้มแข็งให้แก่
ผูเ้ สียหาย และป้องกันไม่ให้ตกเป็นผูเ้ สียหายอีก

9. บั ง คั บ ใช้ ก ฎใหม่ เ กี่ ย วกั บ
การให้สถานะทางกฎหมาย
และใบอนุ ญ าตท� ำ งานกั บ
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
และสร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า
ผู ้ เ สี ย หายที่ เ ป็ น ผู ้ ใ หญ่
จะสามารถเดินทาง ท�ำงาน
และพักอยู่นอกหน่วยงาน 9.2 เมื่ อ วั น ที่ 13 ธั น วาคม 2559 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ เ ห็ น ชอบให้ ผู ้ เ สี ย หายจาก
การค้ามนุษย์และพยานที่เป็นคนต่างด้าวสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ 2 ปี
ของรัฐได้ตามระเบียบและ
หลังสิ้นสุดการด�ำเนินคดี การขยายระยะเวลาอยู่ในประเทศไทยนี้จะควบคู่
กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ไปกั บ การฝึ ก อบรมทั ก ษะชี วิ ต ในสถานคุ ้ ม ครอง และเป็ น ตั ว อย่ า งของ
ระเบี ย บในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
และรัฐ
ความพยายามของรัฐบาลในการ (1) เสริมพลังและเพิ่ ม พู น ทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น

ต่อการคืนสู่สังคมแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (2) สนับสนุนให้ผู้เสียหาย
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายด้วยความเต็มใจในการสืบสวนและ
ด�ำเนินคดีผู้กระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์

209

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้ มนุษยข์ องประเทศไทย ประจำ�ปี 2559

9.3 ตลอดปี 2559 ทาง พม. และ รง. ได้จัดหาโอกาสในการท�ำงานให้แก่ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ 171 คน จากทัง้ หมด 485 คน ทีอ่ ยูใ่ นบ้านพัก นับเป็นร้อยละ
25.28 ซึ่งเพิ่มมาจากปีก่อน ในจ�ำนวนผู้ที่ได้ท�ำงาน 171 คนนี้ มี 119 คน
ที่สามารถหางานนอกสถานคุ้มครองได้ และอีก 52 คน ท�ำงานหารายได้อยู่
ภายในสถานคุม้ ครอง การท�ำงานของผูเ้ สียหายทัง้ หมดเป็นไปตามความสมัครใจ
(ดูรายละเอียดประเภทงานและสถานการณ์เหตุผลของผู้เสียหายที่ไม่ได้รับ
การจ้างงานใน “การคุ้มครอง” ข้อ 3.2.4)
9.4 หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบยังคงประสานความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน
และองค์การระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดในด้านการให้ความคุ้มครองและ
ดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งในและนอกสถานคุ้มครอง ตัวอย่างเช่น
(1) IOM ให้บริการด้านสุขภาพ (2) ส�ำนักงานกฎหมายเอสอาร์ องค์การ
ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และมู ล นิ ธิ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเพื่ อ การพั ฒ นา ให้ ค� ำ แนะน� ำ ทาง
กฎหมายและให้การสนับสนุนช่วยเหลือทั้งผู้เสียหายและพยานในการไต่สวน
(3) IOM องค์การช่วยเหลือเด็ก และ HOPE ช่วยจัดหาครูให้แก่ผู้เสียหาย
ที่เป็นเด็กต่างด้าว ปัจจุบัน รัฐบาลก�ำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้องค์กร
พัฒนาเอกชนจัดตั้งสถานคุ้มครองเพื่อดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยอยู่
ระหว่างการศึกษากฎหมาย และวางหลักเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าที่ให้องค์กร
พัฒนาเอกชนมาจดทะเบียนด�ำเนินการดังกล่าวได้
10. ด� ำ เนิ น การเพิ่ ม บริ ก าร 10.1 ในปี 2559 พม. ได้ ฝ ึ ก อบรมล่ า มแปลภาษา จ� ำ นวน 115 คน ท� ำ ให้ มี
ล ่ า ม แ ป ล ภ า ษ า ที่ มี
จ�ำนวนล่ามที่มีคุณภาพและลงทะเบียนไว้ 254 คน มีการประเมินผู้เข้าร่วม
คุ ณ ภาพในหน่ ว ยงานรั ฐ
ฝึกอบรมก่อนและหลังจากการอบรม ดังทีป่ รากฏใน “การคุม้ ครอง” ข้อ 3.5.1

ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ด ้ า น
10.2 รง. มีล่ามแปลภาษาอยู่ 46 คน และได้เสนอขอเพิ่มจ�ำนวนล่ามต่อส�ำนัก
ก า ร คุ ้ ม ค ร อ ง แร ง ง า น
นายกรั ฐ มนตรี ในปี 2559 ส� ำ นั ก นายกฯ จึ ง ได้ อ อกระเบี ย บอนุ ญ าต
ค น ต ่ า ง ด ้ า ว ผู ้ ลี้ ภั ย
ให้คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติท�ำงานเป็นผู้ประสานงานทางภาษาได้ การริเริ่มนี้
และผู ้ เ สี ย หายจากการ
ไม่เพียงแต่จะช่วยให้สถานะที่เหมาะสมกับแรงงานต่างด้าวที่มีคุณสมบัติ
ค้ามนุษย์

หากยั ง ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการบริ ก ารล่ า มแปลภาษา ในระยะแรก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้ว่าจ้างผู้ประสานงานทางภาษา
64 คน ให้เริ่มท�ำงานในศูนย์ PIPO ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 และในเดือน
มกราคม–กุมภาพันธ์ 2560 จะมีการฝึกอบรมแก่ล่ามและผู้ประสานงาน
ด้านภาษาอีก จ�ำนวน 80 คน (2 รุ่น)

10.3 มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง กสร. กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เพือ่ ให้นกั ศึกษาทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในภาษาต่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือ
ในด้านแปลภาษาผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์ นับแต่ได้ริเริ่มช่องทางดังกล่าว
มี แรงงานเมี ย นมาจ� ำ นวน 948 คน จาก 8 จั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล และ
ความช่วยเหลือ
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11. เพิ่มศักยภาพของรัฐบาล
ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การ
ค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระดับท้องถิ่นและรัฐ

10.4 ในข้ อ 6 ของตารางนี้ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ เช่ น IOM และองค์ ก ร
พัฒนาเอกชน เช่น LPN มูลนิธิศุภนิมิต มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
และมู ล นิ ธิ เ อ-ทเวนตี้ วั น มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการสนั บ สนุ น ล่ า ม
ที่ มี ป ระสบการณ์ เพื่ อ ให้ ก ารสั ม ภาษณ์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง มี
การให้สถานะทางกฎหมายส�ำหรับผู้ประสานงานทางภาษาตามค�ำร้องขอ
ขององค์กรเอกชน
11.1 ในปี 2559 รั ฐ บาลพั ฒ นาศั ก ยภาพของเจ้ า หน้ า ที่ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ทั้งเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อัยการ และศาล รวมทั้ง
พนักงานตรวจแรงงาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทั้งในระดับชาติและระดับ
จังหวัด มีการจัดการอบรมหลายครั้ง เพื่อพัฒนาความเข้าใจองค์ประกอบ
ของการค้ามนุษย์ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และทักษะที่จะตรวจพบ
ข้อบ่งชี้ของการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์จากแรงงาน (ดูรายละเอียด
เกี่ยวกับการฝึกอบรมเหล่านี้ได้ในข้อ 5 ในตารางนี้)
11.2 ในปี 2559 กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ใช้อ�ำนาจทางปกครองตามค�ำสั่งที่
2558/22 ของคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ (คสช.) ในการแก้ ป ั ญ หา
การค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่ มท. ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ได้รว่ มกับ สตช.
ในการทลายเครือข่ายการค้ามนุษย์ และน�ำผู้กระท�ำผิดเข้าสู่กระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม ในระหว่ า งปี 2559 มท. ได้ ต รวจสอบและปิ ด สถานบริ ก ารถึ ง
238 แห่ง ซึ่งต้องสงสัยหรือพบว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ผลการบังคับใช้
กฎหมายโดย มท. ที่ส�ำคัญ ได้แก่
11.2.1 การเข้าตรวจและปิดสถานอาบอบนวดนาตารี กรุงเทพฯ น�ำไปสู่
การทลายเครือข่ายการค้าเด็กเพื่อการบริการทางเพศ และจับกุม
ผู้ต้องสงสัย 13 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ต้องสงสัยว่าจะมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 7 คน และอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัย
มูลค่า 724,000,000 บาท
11.2.2 การเข้าตรวจและปิดโจโจ้ซังคาราโอเกะ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
น�ำไปสูก่ ารจับกุมเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ 6 นาย ทีต่ อ้ งสงสัยว่าจะมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กั บ การค้ า มนุ ษ ย์ (ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ “การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
และด�ำเนินคดี” ข้อ 2.4 และ 2.8)

11.2.3 ความร่วมมือกับองค์กรเอกชนท้องถิ่นช่วยให้หน่วยเฉพาะกิจของ มท.
สามารถสื บ สวนและปิ ด ร้ า นต้ น นํ้ า คาราโอเกะ จั ง หวั ด นครพนม
จับกุมผู้กระท�ำผิด 3 คน และช่วยเหลือแรงงานหญิงชาวลาว 8 คน
ซึ่ ง ได้ รั บ การคั ด แยกและระบุ ว ่ า เป็ น ผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์
(เพื่อการบริการทางเพศ) หนึ่งในสามของผู้กระท�ำผิดได้รับการตัดสิน
โทษจ�ำคุก 42 ปี 4 เดือน และปรับ 244,500 บาท
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11.3 มีอีกหลายคดีที่ถูกเปิดโปงจากต�ำรวจภูธรจังหวัด บางคดีริเริ่มหรือปิดได้
โดยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทย–เมียนมา องค์กรพัฒนาเอกชน และ
ภาคีอนื่ ๆ ตัวอย่างคดีส�ำคัญได้แก่
11.3.1 เครือข่ายการค้าเด็กเพื่อการบริการทางเพศในเชียงใหม่ ซึ่งต�ำรวจภูธร
ภาค 5 ร่วมกับองค์กรเอกชนท้องถิ่นและส�ำนักงานสอบสวนกลาง
สืบสวน เปิดโปง และจับกุมผูต้ อ้ งสงสัยได้ 6 คน ยึดทรัพย์ได้มากกว่า
12,000,000 บาท
11.3.2 เครือข่ายการค้ามนุษย์ข้ามชาติด้านแรงงานในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งถูกทลาย
โดย สตช. ด้วยความร่วมมือกับต�ำรวจเมียนมาในการแลกเปลี่ยนทาง
การข่าวและการสืบสวน ปฏิบัติการนี้น�ำไปสู่การช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมา 30 คน การจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 คน และ
ออกหมายจับผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม 10 คน
11.3.3 การค้ า มนุ ษ ย์ ข ้ า มชาติ ด ้ า นแรงงานในจั ง หวั ด ปั ต ตานี ซึ่ ง จั บ กุ ม โดย
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้ว ยความร่ว มมือกั บ ต� ำ รวจ
ภูธรจังหวัดปัตตานี และสถานทูตเมียนมา กรุงเทพฯ พบผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ 14 คน จับกุมผู้กระท�ำความผิด 7 คน และออกหมายจับ
ผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม 2 คน (ดูรายละเอียดที่ “การบังคับใช้กฎหมาย

และด�ำเนินคดี ข้อ 2.8)
12. สนั บ สนุ น เสรี ภ าพสื่ อ 12.1 ประเทศไทยเคารพเสรีภาพของสื่อมวลชน การละเมิดเสรีภาพสื่อมวลชน
โดยเฉพาะในการรายงาน
โดยเฉพาะกรณีการคนงานข่าวการค้ามนุษย์ดงั ทีถ่ กู กล่าวหานับเป็นกรณียกเว้น
ข่าวการค้ามนุษย์
โดยปกติจะถูกตรวจสอบจากสื่อมวลชนเอง เช่นเดียวกับการได้รับโอกาส
ให้พิสูจน์ความผิดและความถูกต้องผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและยุติธรรม
กรณีตัวอย่างคือ การที่ศาลยุติธรรมพิพากษายกฟ้องคดีที่นักข่าวส�ำนักข่าว
ในจังหวัดภูเก็ต 2 คน ทีถ่ กู ฟ้องฐานหมิน่ ประมาทว่ากองทัพเรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการค้ามนุษย์ ดังที่ปรากฏในคนงานของไทยปี 2558 เป็นการพิสูจน์
ข้อเท็จจริงว่าเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อในประเทศไทยได้รับ
การคุ้มครองโดยแท้จริง รวมถึงการคุ้มครองโดยกระบวนการยุติธรรม

12.2 จ�ำนวนผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นในประเทศไทย
กรณีที่จ�ำนวนสื่อมวลชนที่สมัครเข้าท�ำงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลายาว
กว่า 3 เดือน เพิ่มจาก 454 คน ในปี 2558 เป็น 502 คน ในปี 2559 นั้น
ชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเสรีภาพสื่อมวลชน ในประเด็นการต่อต้าน
การค้ า มนุ ษ ย์ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ทยและสื่ อ มวลชนได้ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล อั น เป็ น
ประโยชน์ในการสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์
หรือช่วยน�ำผู้กระท�ำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในขณะที่รัฐบาลเคารพเสรีภาพและความเป็นอิสระของสื่อมวลชน
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ก็ ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ จรรยาบรรณและความรั บ ผิ ด ชอบของสื่ อ มวลชน
ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเนื้อหาและวิธีการน�ำเสนอข่าวต่อสาธารณชน
(รายละเอียดใน “ความร่วมมือ” ข้อ 5.6.2)
12.3 กระทรวงการต่ า งประเทศ (กต.) และสถานทู ต ไทยในกรุ ง วอชิ ง ตั น
ด�ำเนินงานร่วมกับส�ำนักข่าวสหรัฐฯ เช่น ส�ำนักข่าว Associated Press (AP)
และ New York Times (NYT) อย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ ประกั น ความถู ก ต้ อ ง
ของข้อมูล และสร้างความเข้าใจต่อประเด็นการค้ามนุษย์ที่อยู่ในความสนใจ
ของสื่ อ หรื อ สาธารณชนให้ ต รงกั น มี ก ารแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ผลงานล่ า สุ ด
ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้แก่สื่อมวลชนอย่างสมํ่าเสมอ
ตั ว อย่ า งเช่ น การประชุ ม ระหว่ า งผู ้ สื่ อ ข่ า ว AP กั บ อธิ บ ดี ก รมอเมริ ก า
และแปซิฟิกใต้ ในเดือนกันยายน 2559 ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
การชดเชยความเสียหายต่อผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์อย่างถูกต้อง และต่อมา
ผู้สื่อข่าว New York Times (NYT) ได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ไทย
ในการเข้ า พบและสั ม ภาษณ์ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ท� ำ งานด้ า นการต่ อ ต้ า น
การค้ า มนุ ษ ย์ ใ นระหว่ า งการลงพื้ น ที่ ป ระเทศไทยในปี 2560 ซึ่ ง รั ฐ บาล
ได้เตรียมการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ความร่วมมือดังกล่าว
12.4 นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้องได้อำ� นวยความสะดวกให้แก่สอื่ มวลชนไทย
และต่างประเทศทีข่ อติดตามการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ เช่น การปฏิบตั งิ าน
ของพนั ก งานตรวจแรงงานและต� ำ รวจนํ้ า เพื่ อ ขจั ด การแสวงประโยชน์
ด้านแรงงาน ตัวอย่างได้แก่ (1) ผู้สื่อข่าวจาก Aljazeera ได้ร่วมเดินทาง
ไปกั บ กองทั พ เรื อ (เรื อ นเรศวร) ในระหว่ า งการตรวจท้ อ งทะเลเมื่ อ
วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน และ 16 ธั น วาคม 2 ( 2559) ผู้ สื่ อ ข่ า วจาก
Berna News, AP, Nikkei, Reuters และสื่อมวลชนไทยได้ไปสังเกตการณ์
ศูนย์ควบคุมและเฝ้าระวังการท�ำประมงและศูนย์ PIPO ของศูนย์บัญชาการ
การแก้ ไขปั ญ หาการท� ำ การประมงผิ ด กฎหมาย (ศปมผ.) ที่ ส มุ ท รสาคร
รวมถึงได้ติดตามการออกตรวจทะเลของ ศปมผ. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
3() ผู้สื่อข่าวจาก 7 Day News Journal ได้ร่วมสังเกตการณ์การเดินทาง
กลับคืนถิ่นฐานของลูกเรือประมงไทยที่ได้รับการช่วยเหลือจากการบังคับใช้
แรงงานและการค้ามนุษย์ในอินโดนีเซีย
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13. ส่ ง เสริ ม สภาพแวดล้ อ ม 13.1 ในปี 2559 รัฐบาลได้จัดเสวนา “เปิดใจ...ต่อต้านการค้ามนุษย์” ซึ่งเป็นการ
ที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี ส ่ ว นร่ ว ม
พบปะหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรประชาสังคม รวมถึงองค์กร
อย่ า งเข้ ม แข็ ง ของภาค
พัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจ�ำ (ดูรายชื่อขององค์กรเอกชนและ
ประชาสังคมในทุกขั้นตอน
ภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมใน“ความร่วมมือ ข้อ 5.1.2.3) วัตถุประสงค์หลัก
ของการต่อต้านการค้ามนุษย์
ของเวทีหารือนี้ คือ เพื่อ (1) ส่งเสริมความร่วมมือ ความไว้วางใจและความ

มั่นใจระหว่างกัน (2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล (3) สนับสนุน
ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด ในการด� ำ เนิ น งานต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์
การป้องกัน บังคับใช้กฎหมายและด�ำเนินคดี และการคุ้มครอง (4) รวบรวม
ข้อมูล ข้อคิดเห็น และค�ำแนะน�ำจากภาคประชาสังคม ในปีที่ผ่านมามีการจัด
เสวนา จ�ำนวน 5 ครั้ง และยังมีการจัดกลุ่มไลน์สื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ
และองค์กรเอกชน ส่งผลให้เกิดการสื่อสารที่ใกล้ชิดขึ้นด้วย

1.3.2 ในปี 2559 องค์กรพัฒนาเอกชนมีบทบาทส�ำคัญในการบังคับใช้กฎหมาย
และด� ำ เนิ น คดี เ ป็ น อย่ า งมาก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในฐานะผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล
อันเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ สตช. DSI และพนักงานตรวจแรงงานล้วนได้รับ
ประโยชน์จากข้อมูลขององค์กรเอกชน เช่น NVADER และ EJF ซึ่งน�ำไปสู่
การจับกุมและด�ำเนินคดีผู้กระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์
1.3.3 ในปี 2559 องค์กรเอกชนยังมีบทบาทส�ำคัญในการป้องกันการค้ามนุษย์
และการให้ ค วามคุ ้ ม ครองผู ้ เ สี ย หาย รั ฐ บาลได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และ
การสนับสนุนอันมีคา่ จากองค์กรเอกชน ซึง่ ได้แก่ LPN มูลนิธศิ ภุ นิมติ FOCUS
ศู น ย์ อ ภิ บ าลผู ้ เ ดิ น ทางทะเล มู ล นิ ธิ รั ก ษ์ ไ ทย ส� ำ นั ก งานกฎหมายเอสอาร์
มู ล นิ ธิ ศู น ย์ ชี วิ ต ใหม่ องค์ ก ารช่ ว ยเหลื อ เด็ ก มู ล นิ ธิ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเพื่ อ
การพัฒนา มูลนิธิ HOPE และมูลนิธิพิทักษ์สตรี
1.3.4 ในปี 2559 องค์กรพัฒนาเอกชนกับภาคธุรกิจเอกชนได้ด�ำเนินโครงการ
ร่ ว มกั น หลายโครงการ และในบางกรณี ยั ง มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ภาครั ฐ ด้ ว ย
ตั ว อย่ า งเช่ น Seafood TaskForce โครงการปรั บ ปรุ ง การท� ำ ประมง
และรู ป แบบเรื อ ประมงน� ำ ร่ อ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของแรงงานและครอบครัว เพิ่มประสิทธิผลของการจัดการและธรรมาภิบาล
ในการประมงไทย เพิ่ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นาระบบ
ตรวจสอบย้อนกลับถึงห่วงโซ่การผลิตของผลิตภัณฑ์ประมง (ดูรายละเอียด
ที่ “ความร่วมมือ” ข้อ 5.1.3)
1.3.5 ดู ร ายละเอี ย ดความพยายามของรั ฐ บาลไทยโดยภาพรวมในการขยาย
ความร่วมมือและการประสานงานกับภาคประชาสังคมและองค์กรเอกชน
เพิ่มเติมใน “ความร่วมมือ” ข้อ 5.1.2 และ 5.4.3
(ดูรายละเอียดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรพัฒนา
เอกชนที่ข้อ 9.4 ,3.5 ,2.3 และ 10.4 ในตารางนี)้
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14. เพิ่มแรงจูงใจให้ผู้เสียหาย 14.1 เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ เ สี ย หายและพยานคดี ค ้ า มนุ ษ ย์ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
ให้ความร่วมมือกับผู้บังคับ
การบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรี
ใช้กฎหมายในการสืบสวน
จึงได้ขยายระยะเวลาที่อนุญาตให้ผู้เสียหายและพยานอยู่ในประเทศไทย
แ ล ะ ด� ำ เ นิ น ค ดี กั บ
จาก 1 ปี เป็น 2 ปี ถือเป็นความพยายามในการให้ทางเลือกทางกฎหมาย
ผู้ค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงการ
และเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้เสียหายให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนและด�ำเนินคดี
ให้ทางเลือกทางกฎหมายอืน่
ด้วยความเต็มใจ ทั้งนี้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติไม่เพียง
กับผู้เสียหายต่างชาติ นอก
แต่ได้รับการรับรองสิทธิให้ท�ำงานได้ แต่ยังมีสิทธิอยู่อาศัยในประเทศไทย
เหนื อ จากการถู ก ส่ ง กลั บ
เป็ น การชั่ ว คราว หากต้ อ งการอยู ่ แ ละท� ำ งานต่ อ หลั ง คดี สิ้ น สุ ด ด้ ว ย
ไป ถู ก ลงโทษ หรื อ พบ
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวขยายขอบเขตงานที่อนุญาตให้คนต่างด้าวท�ำได้
กั บ ความยากล� ำ บากใน
ให้ ค รอบคลุ ม งานทุ ก ประเภท 27 (เปรี ย บเที ย บกั บในปี 2556 ที่ ป ระกาศ
ประเทศต้นทาง และการ
ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี จ� ำ กั ด ให้ ผู ้ เ สี ย หายและพยานคดี ค ้ า มนุ ษ ย์ ท� ำ งานได้
ให้บริการคุ้มครองพยาน

เฉพาะงานบ้ า นและงานใช้ แรงงาน) และประกั น การเข้ า ถึ ง การประกั น
สุขภาพให้เท่าเทียมกับแรงงานต่างด้าวทั่วไป (ดูรายละเอียดใน “การคุ้มครอง”

ข้อ 3.7 ,3.3.2 ,3.2.5)

14.2 โครงการคุ้มครองพยานของกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ได้รับการขยายจาก
ที่ ค รอบคลุ ม เพี ย งผู ้ เ สี ย หายและพยานคดี ค ้ า มนุ ษ ย์ มาครอบคลุ ม ถึ ง
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการด�ำเนินคดี
ต่อผู้กระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ (ดูรายละเอียดใน “การคุ้มครอง ข้อ 3.7)
14.3 แรงจูงใจอีกประการหนึ่ง คือ ค่าสินไหมทดแทนและการเยียวยา ผู้เสียหาย
จากการค้ า มนุ ษ ย์ ส ามารถได้ รั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนหรื อ การเยี ย วยาจาก
4 ช่ อ งทาง คื อ กองทุ น เพื่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์28
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ค่าชดเชยความเสียหาย และค่าสินไหมทดแทน
ตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 กองทุนเพือ่ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และค่าชดเชย
ความเสียหายนั้น เป็นการสนับสนุนจากรัฐบาล ในขณะที่กองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้างและค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาจากนายจ้างและผู้กระท�ำผิด
ทั้งนี้ บุคคลใดที่ได้รับการระบุว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับ
ค่าชดเชยความเสียหายจากกองทุนต่อต้านการค้ามนุษย์โดยอัตโนมัติ ส�ำหรับ
ผู้เสียหายจากการแสวงประโยชน์ด้านแรงงาน จะได้รับค่าจ้างที่นายจ้าง
1
27

มติคณะรัฐมนตรียกระดับสถานะของผู้เสียหายและพยานคดีค้ามนุษย์ให้เท่ากับแรงงานต่างด้าว
พ.ร.บ.ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2558 กำ�หนดให้ นำ�เงิ น ค่ า ปรั บ จากผู้ ก ระทำ�ผิ ด เข้ า กองทุ น
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
28
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ติดค้างไว้โดยอัตโนมัติจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง หากกรณีค่าชดเชย
ความเสียหายและสินไหมจากมาตรา 35 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จะเป็นไปตามค�ำพิพากษาของศาล ในปี 2559
มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนมากกว่าปีที่ผ่านมา 
คื อ มี จ� ำ นวน 744 คน ได้ รั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนทั้ ง หมดเป็ น จ� ำ นวนเงิ น
11,258,196.90 บาท เปรียบเทียบกับในปี 2558 ที่มีเพียง 516 คน และ
ได้รับค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดเป็นเงิน 10,700,249 บาท (ดูรายละเอียด
ที่ “การคุ้มครอง” ข้อ 3.7 )
15. พัฒนาการบังคับใช้ ในปี 2559 รัฐบาลยังคงให้ความสำ�คัญและสนับสนุนการดำ�เนินงานแก่สองหน่วยงาน
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ก า ร ใ ห ้ พิเศษที่ดำ�เนินงานป้องกัน คุ้มครอง และปราบปรามการค้าบริการทางเพศกับเด็ก
บริ ก ารสวั ส ดิ ก ารพิ เ ศษ กล่าวคือ
ส� ำ ห รั บ เ ด็ ก ที่ ต ก เ ป ็ น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 15.1 TICAC ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นในปลายปี 2558 ภายใต้ สตช. และด�ำเนินงาน
ด้วยความร่วมมือใกล้ชิดกับหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ
เพื่อการบริการทางเพศ

(HSI) และส�ำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) มีความก้าวหน้าในการ
สื บ สวนและการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลตามข้อมูลการแสวงประโยชน์
จากเด็ ก ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต จาก NCMEC ในสหรั ฐ ฯ ในปี 2559 TICAC
สืบสวนคดีทมี่ กี ารกล่าวหาว่าเป็นการแสวงประโยชน์จากเด็ก 64 คดี ซึง่ พบว่า
เป็นความผิดทางอาญา 25 คดี และมีการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำผิด 24 คน
ล่าสุด TICAC มีก�ำลังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ 220 นาย ซึ่งบางคนปฏิบัติหน้าที่
ในลักษณะเฉพาะกิจ จึงมีแผนการที่จะขยายอัตราก�ำลังที่ท�ำงานเต็มเวลา
ต่อไป ในปี 2559 TICAC ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 9.87 ล้านบาท

15.2 ศูนย์ชว่ ยเหลือเด็ก ACT ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในปี 2558 ในเชียงใหม่ ต�ำรวจภูธรภาค 5
ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ เช่น DSI, FBI และ HSI ยังคง
ได้รับการสนับสนุนในการสืบสวนและให้บริการความช่วยเหลือที่เหมาะสม
แก่เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากภาคีอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึง
องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น ZOE International โครงการฮัก มูลนิธพิ ฒ
ั นาการ
คุม้ ครองเด็ก มูลนิธเิ พื่อความเข้าใจเด็ก มูลนิธิ Freedom Story และมูลนิธิ
สานสัมพันธ์ครอบครัว
นอกจากนี้ ศูนย์ ACT ยังเป็นศูนย์ drop-in ที่เปิดรับผู้เสียหายที่เป็นเด็ก
ทั้งหมด ในด้านการให้ความคุ้มครอง ACT ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายเด็ก
ตลอดทุ ก ขั้ น ตอนในกระบวนการยุ ติ ธ รรมพร้ อ มกั บ การบริ ก ารฟื ้ น ฟู แ ละ
ให้ค�ำปรึกษา ในด้านงานป้องกัน ACT ได้ริเริ่มโครงการสร้างความตระหนัก
ต่อความเสีย่ งต่อการค้ามนุษย์ให้แก่กลุม่ เป้าหมาย ในปี 2559 ACT ได้เปิดศูนย์
เพิ่มขึ้นในจังหวัดชลบุรี (พัทยา) ด้วยความร่วมมือกับ A21 และในปี 2560
จะมีการจัดตั้งศูนย์ ACT เพิ่มเติมในภูเก็ต กาญจนบุรี และเชียงราย
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16. สร้ า งความตระหนั ก ต่ อ 16.1 เนื่ อ งจากต้ อ งการควบคุ ม การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การซื้ อ บริ ก ารทางเพศและ
ก า ร ค ้ า ม นุ ษ ย ์ ใ น ก ลุ ่ ม
การซื้อบริการทางเพศจากเด็ก กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ได้ด�ำเนิน
นายจ้ า งและผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร
โครงการสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ท า ง เ พ ศ ร ว ม ถึ ง
หลายโครงการ การสร้ า งความตระหนั ก ต่ อ นายจ้ า ง นั ก ศึ ก ษา เยาวชน
นั ก ท ่ อ ง เ ที่ ย ว เ พื่ อ ซื้ อ
และเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่เสี่ยง เน้นพัฒนาความเข้าใจในองค์ประกอบของ
บ ริ ก า ร ท า ง เ พ ศ อ ย ่ า ง
การค้ามนุษย์ ความเสี่ยง และบทลงโทษ
ต่อเนื่อง

16.1.1 มี ก ารจั ด การอบรมให้ กั บ ผู ้ เข้ า ร่ ว มมากกว่ า 417 คน ได้ แ ก่
นักท่องเที่ยว ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วและโรงแรม ไกด์นำ� เทีย่ ว
นักศึกษา เจ้าหน้าทีร่ ฐั ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ
ต่อมาตรการป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก สร้างความ
ตระหนักเกีย่ วกับการแสวงประโยชน์ทางเพศในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
และสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว
เพื่อซื้อบริการทางเพศในประเทศไทย

17. ปรับปรุงสิทธิและสถานะ
ทางกฎหมายของแรงงาน
ต่ า งด้ า ว และนโยบาย
การย้ า ยถิ่ น ของแรงงาน
เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การ
ค้ามนุษย์

16.1.2 ด�ำเนินโครงการผลักดันเชิงนโยบายและกิจกรรมสร้างความตระหนัก
เพื่อแก้ไขปัญหาการแสวงประโยชน์ทางเพศจากหญิงและเด็ก ได้แก่
โครงการต�ำรวจชุมชน เพื่อให้อาสาสมัครได้ตรวจตราหาข้อบ่งชี้
ต่อธุรกิจการค้าบริการทางเพศ รวมถึงการแสวงประโยชน์ทางเพศ
จากเด็ก
17.1 รัฐบาลได้ใช้วิธีการอันครอบคลุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความยั่งยืน
ของระบบการจัดการแรงงาน ได้มีการร่างยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว ปี พ.ศ. 2564–2560 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ
(1) ปรับปรุงมาตรฐานการจ้างงานแรงงานต่างด้าว (2) ลดการพึ่งพาแรงงาน
ต่างด้าวไร้ทักษะ (3) พัฒนาระบบการจัดการสถานการณ์แรงงานต่างด้าว
ให้มปี ระสิทธิภาพ (4) ส่งเสริมการจ้างงานแรงงานต่างด้าวผ่านช่องทาง MOU
ระหว่างรัฐต่อรัฐ ให้ส�ำเร็จภายใน 2563 และ (5) ตรวจสอบและประเมิน
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารทุก 6 เดือน
17.2 นอกจากนี้ รง. ยังอยู่ในระหว่างการร่าง พ.ร.ก. ว่าด้วยการบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว ซึ่งจะน�ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเดือนพฤษภาคม 2560
พ.ร.ก. ดังกล่าวเป็นการรวบรวมกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
ต่างด้าวในทุกภาคส่วน รวมถึงภาคประมง
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17.3 รั ฐ บาลให้ ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง กั บ การประกั น ว่ า แรงงานต่ า งด้ า วทุ ก คน
ในประเทศไทยจะมีสถานะทางกฎหมาย และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
เข้าถึงสิทธิในการท�ำงานและความช่วยเหลือตามที่พึงได้ ข้อมูล ณ วันที่
30 พฤศจิ ก ายน 2559 พบว่ า มี แรงงานต่ า งด้ า วที่ ไ ด้ รั บการจดทะเบี ย น
ในประเทศไทยแล้ ว 2,665,704 คน ในจ� ำ นวนนี้ มี 1,178,678 คน
ได้รับการจดทะเบียนที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (One Stop
Service center : OSS) จ�ำนวน 381,965 คน ได้รับการจ้างผ่าน MOU
จ�ำนวน 916,092 คน ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติและถือพาสปอร์ต
ชั่วคราวจ�ำนวน 45,441 คน ได้รับการจดทะเบียนเป็นแรงงานประมงทะเล
และ 143,528 คน ได้รับการจดทะเบียนเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูป
17.3.1 แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการจดทะเบียนที่ศูนย์ OSS ได้รับอนุญาต
ให้ อ ยู ่ แ ละท� ำ งานในประเทศไทยถึ ง 31 มี น าคม 2561 เมื่ อ ถึ ง
เวลานั้นจะผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแล้วอย่างสมบูรณ์ และ
สามารถขอขยายเวลาการอยูแ่ ละท�ำงานในประเทศไทยต่อได้อกี 2 ปี
เมื่ อ ถึ ง ปี 2563 คาดว่ า แรงงานต่ า งด้ า วทุ ก คนในประเทศไทย
จะเดินทางเข้ามาท�ำงานผ่านช่องทาง MOU ระหว่างรัฐต่อรัฐ และ
ได้ รั บการว่ า จ้ า งและจั ด หางานโดยบริ ษั ท จั ดหางานและนายจ้ า ง
ที่ได้รับการอนุญาต
17.4 ค่ า ใช้ จ ่ า ยการน� ำ เข้ า แรงงานต่ า งด้ า วผ่ า น MOU ระหว่ า งรั ฐ ต่ อ รั ฐ ลดลง
เป็นจ�ำนวนมาก ในขณะที่กระบวนการมีระยะเวลาสั้นลง ปัจจุบันการจัดการ
น�ำเข้าแรงงานต่างด้าวผ่านช่องทาง MOU ใช้เวลาเพียง 17 วัน จากที่เคยใช้
ระยะเวลา 25 วัน หรือลดลงถึงร้อยละ 32 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ
ลดจาก 5,400 บาท เป็น 1,900 บาท หรือลดลงร้อยละ 64 เป็นการช่วยลด
ภาระค่าใช้จา่ ยของแรงงานมากกว่า 1.5 ล้านคน มากกว่า 3.4 พันล้านบาท
กฎหมายใหม่หรือ พ.ร.ก.การน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
พ.ศ. 2559 ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 16 สิ ง หาคม 2559 ก� ำ หนด
อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกว่านายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง อาหาร และค่าที่พักระหว่างการเดินทาง
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