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ก. บทสรุปผู้บริหาร
ตลอดปี 2560 การแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ยังคงเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติ และรัฐบาลไทยยังคงเดินหน้า
ปฏิรูปการทำ�งานเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งระบบ โดยมีตัวอย่างผลงานที่เป็นรูปธรรม ดังนี้
1. ลงโทษเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เข้ า ไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ ห นั ก ขึ้ น และเร็ ว ขึ้ น โดยใช้
ทั้งมาตรการทางปกครอง มาตรการทางวินัย มาตรการดำ�เนินการกับทรัพย์สินในทางแพ่ง และการดำ�เนินคดี
ทางอาญา ทั้งนี้ นอกเหนือจากการดำ�เนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำ�ความผิดฐานค้ามนุษย์ และ/หรือ
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ ในปี 2560 รัฐบาลยังได้เพิ่มการตรวจสอบและดำ�เนินการกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนทำ�ให้เกิดอุปสรรคหรือจุดอ่อนในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้วย
•• ปี 2560 เป็นปีแรกที่เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ได้รับการ
พิพากษาลงโทษอย่างหนัก เช่น กรณีปาดังเบซาร์ ศาลตัดสินลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำ�นวน 11 คน หนึ่งในนั้น
เป็นนายทหารยศพลโทที่กระทำ�ความผิดฐานร่วมกันค้ามนุษย์ หน่วงเหนี่ยวกักขังและเรียกค่าไถ่ โดยศาลได้ตัดสิน
จำ�คุก 27 ปี ถูกยึดทรัพย์ 15 ล้านบาท และอีกรายหนึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรี ศาลได้ตัดสินจำ�คุกสูงถึง 78 ปี
ถูกยึดทรัพย์ 23 ล้านบาท
•• ปี 2560 มี ก ารดำ � เนิ น คดี อ าญากั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เข้ า ไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์
รวม 11 คน โดยดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ 4 คน ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลทั้ง 4 คน และดำ�เนินคดีกรณี
เรียกรับผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ 7 คน ซึง่ สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท. ) ได้ไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้ว สามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้ 3 คน และอยู่ระหว่างรวบรวม
หลักฐาน 1 คน ที่เหลืออีก 3 คน เป็นการช่วยเหลือผู้ต้องหาที่ถูกดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ได้ ส รุ ป สำ � นวนส่ ง สำ � นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ (ป.ป.ช.) ดำ � เนิ น การ
ตามอำ�นาจหน้าที่แล้ว
•• คดีก่อนปี 2560 พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จำ�นวน 44 คน ได้ส่งั ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ้นจากราชการไปแล้ว 16 คน สำ�หรับปี 2560 มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอีก 11 คน
รวมทั้งสิ้น 55 คน ได้เร่งกระบวนการดำ�เนินการทางวินัยให้เด็ดขาดและรวดเร็วขึ้น โดยมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ้นจากราชการเพิ่มขึ้นอีก 10 คน (รวมเป็น 26 คน) ที่เหลือ 29 คน ถูกพักราชการหรือปรับย้ายพ้น
จากตำ�แหน่งแล้ว 21 คน / เป็นอดีตข้าราชการตำ�รวจ 1 คน (ทำ�ความผิด แต่เกษียณอายุราชการก่อน จึงลงโทษ
ทางวินัยไม่ได้) / อีก 4 คน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สืบสวนสอบสวนเสร็จแล้ว พบว่ามีมูลบกพร่องที่เข้าข่าย
ให้ความช่วยเหลือผู้กระทำ�ความผิด ส่งให้ ป.ป.ช.พิจารณาดำ�เนินคดีทางอาญา / คงเหลือ 3 คน ซึ่งถูกดำ�เนินคดี
อยู่ระหว่างพิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัย
•• สำ�หรับกรณีที่พบเจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นหรือบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ในปี 2560
รัฐบาลได้สั่งการให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ใช้อำ�นาจตรวจสอบ 3 กรณี
(1) กรณีที่มีข้อร้องเรียนว่า การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจเป็นผลเสียหายต่อคดีค้ามนุษย์
คดีหนึ่งในจังหวัดปัตตานี กรณีนี้ได้สอบปากคำ�เจ้าหน้าที่ของรัฐ 16 ราย เบื้องต้นพบว่าพนักงานสอบสวนบกพร่อง
1 ราย อยู่ระหว่างสรุปสำ�นวน เพื่อจะได้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติดำ�เนินการต่อไป
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(2) ได้ จับ กุ ม เจ้ า หน้ า ที่ต รวจคนเข้ า เมื อ ง (ตม.) จั ง หวั ด ระนอง 1 ราย พร้ อ มลู ก จ้ า ง 2 ราย
ในความผิดฐานเรียกรับสินบนจากการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และได้เรียกผู้เกี่ยวข้อง 11 ราย มาให้ถ้อยคำ�
เมื่อสงสัยว่าการดำ�เนินคดี การสอบสวนวินัย และการใช้อำ�นาจทางปกครองล่าช้า โดยหน่วยงานต้นสังกัดได้มี
คำ�สัง่ ให้ผกู้ �ำ กับพ้นจากตำ�แหน่งหน้าที่ และให้รองสารวัตร 1 ราย ออกจากราชการไว้กอ่ น ในระหว่างการดำ�เนินคดี
ของสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
(3) ได้ ต รวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย นว่ า เรี ย กรั บ ผลประโยชน์ จ าก
ผู้ประกอบการประมง 10 ราย กรณีนี้พบว่ามีมูล 2 ราย หน่วยงานต้นสังกัด คือ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ได้มี
คำ�สั่งให้พ้นจากตำ�แหน่งหน้าที่ และเริ่มกระบวนการสอบสวนวินัยแล้ว
2. ปี 2560 ยั ง เป็ น ปี ที่ ศ าลมี ผ ลตั ด สิ น คดี ป ระวั ติ ศ าสตร์ คื อ คดี โรฮี น จา โดยศาลได้ รั บฟ้ อ งคดี นี้
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และได้พิพากษาคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 รวมใช้ระยะเวลา
ในการพิจารณาคดี 2 ปี 5 วัน ซึง่ นับว่ารวดเร็วมากสำ�หรับคดีทมี่ คี วามซับซ้อนมาก มีผตู้ อ้ งหาถึง 155 ราย (จากเดิม
ทีต่ �ำ รวจพบผูต้ อ้ งหาในเบือ้ งต้นเพียง 9 ราย) พยาน 504 ราย และผูเ้ สียหาย 80 ราย ในจำ�นวนผูต้ อ้ งหา 155 รายนัน้
เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐระดับพลโท และผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระดับจังหวัดและระดับตำ�บลรวมอยูด่ ว้ ย
รวมมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 22 ราย คำ�พิพากษาคดีนี้สะท้อนถึงความเอาจริงเอาจังและการทำ�งานร่วมกัน
อย่างใกล้ชดิ และมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมของไทย เพราะเป็นคดีซบั ซ้อนทีส่ ดุ
คดีแรกที่สำ�นักงานคดีค้ามนุษย์ สำ�นักงานอัยการสูงสุด เพิ่งจัดตั้งใหม่เมื่อปี 2558 เพื่อรับมือกับคดีค้ามนุษย์
โดยเฉพาะ รับคดีนี้มาดำ�เนินการ และศาลอาญา แผนกคดีค้ามนุษย์ ซึ่งเพิ่งจัดตั้งใหม่เมื่อปี 2558 ได้นำ�คดีนี้ขึ้นมา
พิจารณา จากเดิมเป็นคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของศาลจังหวัดนาทวี อย่างไรก็ตาม คดีโรฮีนจานี้ รัฐบาลไทย
ยังไม่ถือว่าสิ้นสุด เพราะยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีอีก 45 ราย
3. คดีค้ามนุษย์ที่เดิมเป็นการยากในการนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษ บัดนี้ได้มีความคืบหน้าอย่างเป็น
รูปธรรมเร็วขึ้น เช่น
•• คดีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รายหนึ่งเป็นลูกเรือและถูกทำ�ร้ายร่างกายจนสติฟั่นเฟือน ตามที่
ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ เมื่อปี 2558 (https://www.nytimes.com/2015/07/27/
world/outlaw-ocean-thailand-fishing-sea-slaves-pets.html) ศาลได้ มี คำ � พิ พ ากษาแล้ ว เมื่ อ วั น ที่
23 สิงหาคม 2560 โดยพิพากษาจำ�คุกจำ�เลย 4 ปี ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 450,000 บาท และศาลแรงงาน
ได้มีคำ�พิพากษาให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างค่าแรงค้างจ่าย 400,000 บาท ทั้งนี้ ในขณะที่เข้ารับการคุ้มครองในสถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ผู้เสียหายรายนี้ได้รับการบำ�บัดฟื้นฟู
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เป็นเงิน 87,360 บาท ขณะนี้ผู้เสียหายได้เดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วตามความประสงค์ของเจ้าตัว
•• ในปี 2560 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และ ศปมผ.ได้ประสานการกักเรือไร้สัญชาติ ชักธงชาติ
โบลิเวีย พร้อมขยายผลไปสู่การจับกุมนายหน้าผู้จัดหาและผู้ควบคุมลูกเรือชาวอินโดนีเซีย ในข้อหาค้ามนุษย์ และ
ช่วยเหลือลูกเรือทั้งชาวอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ รวม 15 คน กลับประเทศต้นทาง นอกจากนี้ ได้ทำ�การตรวจ
และยึดเรือ พร้อมสัตว์น้ำ� ของครอบครัวอดีตนายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำ�ไทย และอดีตสมาชิกวุฒิสภา
โดยได้ขยายผลไปสูก่ ารช่วยเหลือลูกเรือชาวไทยและกัมพูชากลับจากเรือทีท่ �ำ ประมงในน่านน�้ำ โซมาเลีย รวม 35 ราย
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำ�เนินคดี
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4. ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อทำ�งานด้านคดีค้ามนุษย์ขึ้น
เป็นการเฉพาะเมื่อสองปีที่แล้ว ทั้งในส่วนของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำ�นักงานอัยการ
สูงสุด และศาล ปัจจุบนั กระบวนการทำ�งานของหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรมเร็วขึน้ จริงทัง้ ระบบ โดยในชัน้
พนักงานสอบสวนได้มีการเร่งรัดการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ให้เสร็จเร็วขึ้น จากระยะเวลาที่ใช้ในการสอบสวน
โดยเฉลี่ ย 72 วั น ในปี 2559 เป็ น 69 วั น ในปี 2560 และในชั้ น พนั ก งานอั ย การ ใช้ เวลาพิ จ ารณาลดลง
จากโดยเฉลี่ย 38 วัน ในปี 2559 เหลือ 28 วัน ในปี 2560 นอกจากนี้ ในชั้นศาลได้ใช้ระยะเวลาพิจารณาเร็วขึ้น
ต่อเนื่องจากปี 2559 เช่นกัน โดยคดีร้อยละ 91.79 ศาลได้พิพากษาแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันฟ้อง
และในจำ�นวนนี้ ศาลพิพากษาแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน จำ�นวน 339 คดี (ร้อยละ 63.25) ซึ่งในปี 2559 มีจำ�นวน
310 คดี (ร้อยละ 62.37)
5. กระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลรวดเร็วขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 และ 2560 อย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2560 มีคดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล รวม 732 คดี ในจำ�นวนนี้ ศาลได้พิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว
536 คดี จำ�แนกเป็นคดีที่ใช้ระยะเวลาในการพิพากษาแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จำ�นวน 339 คดี
(ร้อยละ 63.25) / เป็นคดีที่ใช้ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ปี จำ�นวน 153 คดี (ร้อยละ 28.54) / และ
คดีที่ใช้ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี จำ�นวน 43 คดี (ร้อยละ 8.02) / และคดีที่ใช้ระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป
จำ � นวน 1 คดี (ร้ อ ยละ 0.19) เมื่ อ เที ย บกั บ สถิ ติ ค ดี ใ นปี 2559 มี ค ดี เข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของศาล 745 คดี
ศาลพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว 497 คดี จำ�แนกเป็นคดีที่ใช้ระยะเวลาในการพิพากษาแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 6 เดือน จำ�นวน 310 คดี (ร้อยละ 62.37) / เป็นคดีที่ใช้ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 ปี จำ�นวน
147 คดี (ร้อยละ 29.58) / เป็นคดีที่ใช้ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 2 ปี จำ�นวน 35 คดี (ร้อยละ 7.04) /
และคดีที่ใช้ระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป จำ�นวน 5 คดี (ร้อยละ 1.01) แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้ร้อยละ 92 ของคดี
ค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล ศาลมีคำ�ตัดสินภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
6. ศาลพิพากษาลงโทษผู้กระทำ�ความผิดในสถานหนักเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 ศาลพิพากษาลงโทษ
จำ�คุกเกินกว่า 10 ปี ถึง 131 คน (ร้อยละ 33.59) จากผู้ที่ถูกลงโทษ 390 คน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559
ศาลพิพากษาลงโทษจำ�คุกเกินกว่า 10 ปี เพียง 67 คน (ร้อยละ 21.34) จากผู้ที่ลงโทษจำ�คุก 314 คน
7. ในปี 2560 หน่วยงานต่างๆ ยังคงบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์และกฎหมายเกี่ยวเนื่องอย่างจริงจัง
•• ปี 2560 มีสถิติการสืบสวนปราบปรามคดีค้ามนุษย์ จำ�นวน 302 คดี รูปแบบในการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงเป็นรูปแบบเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จำ�นวน 255 คดี (ร้อยละ 84.4) การบังคับ
ใช้แรงงานหรือบริการ จำ�นวน 21 คดี (ร้อยละ 7.0) และนำ�คนมาขอทาน 26 คดี (ร้อยละ 8.6) โดยมีผู้ต้องหา
รวม 427 คน จำ � แนกตามเพศ เป็ น ชาย 145 คน (ร้ อ ยละ 33.96) หญิ ง 282 คน (66.04) และจำ � แนก
ตามสัญชาติ เป็นชาวไทย 361 คน (ร้อยละ 84.54) กัมพูชา 25 คน (ร้อยละ 5.85) เมียนมา 9 คน (ร้อยละ 2.11)
ลาว 3 คน (ร้อยละ 0.70) และอื่นๆ 29 (ร้อยละ 6.80)
•• ปี 2560 พบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวม 455 คน จำ�แนกตามเพศ เป็นชาย 88 คน (ร้อยละ
19.34) หญิ ง 367 คน (ร้ อ ยละ 80.66) และจำ � แนกตามสั ญ ชาติ เป็ น ชาวไทย 327 คน (ร้ อ ยละ 71.87)
เมียนมา 53 คน (ร้อยละ 11.65) กัมพูชา 26 คน (ร้อยละ 5.71) ลาว 30 คน (ร้อยละ 6.60) อื่น ๆ 19 คน
(ร้ อ ยละ 4.17) ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของผู้ เ สี ย หายชาวเมี ย นมาลดลงจาก 409 คน ในปี 2558 และจาก 238 คน
ในปี 2559 เหลือเพียง 53 คน ในปี 2560
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8. สิ่งที่น่าสนใจสำ�หรับปี 2560 คือ สถานการณ์ค้ามนุษย์มีการปรับตัวหลังจากมาตรการเชิงรุก
ของรัฐบาล ในปี 2558 – 2559 อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผลการจับกุมคดีค้ามนุษย์ทางเพศจะเพิ่มขึ้น จาก 247 คดี
ในปี 2559 เป็ น 255 คดี ในปี 2560 แต่ ใ นทางตรงข้ า ม จำ � นวนผู้ ต้ อ งหาที่ จั บ กุ ม ได้ ลดลงจาก 385 คน
ในปี 2559 เป็น 371 คน ในปี 2560 และผูเ้ สียหายมีจ�ำ นวนลดลงเช่นกัน จาก 370 คน ในปี 2559 เป็น 336 คน
ในปี 2560 เนื่องจากการค้ามนุษย์ทางเพศที่จับกุมได้ เป็นกรณีรายย่อย โดย (1) มีรูปแบบในการกระทำ�ผิด
บนออนไลน์ ที่จับกุมได้ถึง 17 คดี (2) เป็นการขยายผลจากการปราบปรามสื่อลามกออนไลน์ จำ�นวน 8 คดี
(3) หลบหนีไปกระทำ�ผิดในต่างประเทศจำ�นวน 5 คดี เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศตะวันออกกลาง เป็นต้น
นอกจากนี้ รัฐบาลได้ใช้มาตรการป้องปรามที่เน้นด้านอุปสงค์ (Demand–side) โดยการจับกุมผู้ซื้อ
บริการทางเพศจากเด็กเพิม่ ขึน้ เพือ่ เป็นการลดอุปสงค์ โดยมีผลการดำ�เนินคดีในปี 2558–2560 แล้ว จำ�นวน 36 คดี
มีโทษจำ�คุก 2 ปี ถึง 25 ปี โดยลงโทษจำ�คุกโดยไม่รอลงอาญา จำ�นวน 4 คดี เป็นโทษ จำ�คุก 2–5 ปี จำ�นวน 14 คดี
โทษจำ�คุก 5–10 ปี จำ�นวน 8 คดี โทษจำ�คุก 10–25 ปี จำ�นวน 10 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 4 คดี
ชั้นอัยการ 19 คดี ชั้นสอบสวน 28 คดี
9. สถิติการค้ามนุษย์ด้านแรงงานลดลง แต่สถิติการตรวจแรงงานไม่ลดลง และการดำ�เนินคดีด้าน
แรงงานไม่ลดลง โดยในปี 2560 ผลการตรวจแรงงานในระบบ การตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยง และการตรวจแรงงาน
ในเรือประมง พบการกระทำ�ความผิด รวม 9,480 แห่ง เปรียบเทียบกับปี 2559 พบจำ�นวน 7,524 แห่ง เพิ่มขึ้น
1,956 แห่ง (ร้อยละ 25.99) ในส่วนของการดำ�เนินคดีปี 2560 มีจำ�นวน 79 คดี เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมี
จำ�นวน 60 คดี เพิ่มขึ้น 19 คดี (ร้อยละ 31.7) และเมื่อวันที่ 14 – 29 ธันวาคม 2560 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ได้นำ�คดีที่ได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน พบคดีความผิดตามกฎหมายแรงงาน เช่น
แรงงานเด็ก ข้อพิพาทด้านค่าจ้างแรงงาน ที่เป็นปัจจัยหลักที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดคดีค้ามนุษย์ จำ�นวน 50 คดี
จึงได้ดำ�เนินการจัดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จากสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เข้าตรวจสอบ ซักถาม แสวงหาข้อเท็จจริง
และสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมทั้ง 50 คดี พบว่า สามารถสั่งดำ�เนินคดีค้ามนุษย์โดยการบังคับใช้แรงงานได้เพิ่ม 1 คดี
ที่เหลือยังยืนยันได้ว่าไม่เข้าข่ายเป็นคดีค้ามนุษย์ สำ�หรับกรณีคดีแรงงานเด็ก รายละเอียดปรากฏตามข้อ 14
10. จำ�นวนคดีค้ามนุษย์ในภาคแรงงานในปี 2560 ลดลง เพราะ (1) มีบทลงโทษหนัก อายัดทรัพย์
ระหว่ า งดำ � เนิ น คดี และผู้ ก ระทำ � ผิ ด ถู ก ลงโทษแล้ ว เช่ น คดี กั น ตั ง ซึ่ ง ได้ ดำ � เนิ น คดี กั บ เจ้ า ของกิ จ การแพปลา
ศาลได้ลงโทษจำ�คุกผู้กระทำ�ผิดคนละ 14 ปี จึงเริ่มส่งผลเชิงจิตวิทยาในหมู่ผู้ประกอบการ (2) สำ�หรับภาคประมง
มีผู้ประกอบการประมงออกจากระบบจำ�นวนมาก โดยตั้งแต่ปี 2558 มีเรือประมงและเรือขนถ่ายถูกถอนทะเบียน
25,789 ลำ� ในจำ�นวนนี้ โอนกรรมสิทธิ์ไปยังต่างประเทศ 208 ลำ� เฉพาะในปี 2560 มีเรือที่ได้รับใบอนุญาต
ทำ�ประมงลดลงจากปี 2559 จำ�นวน 947 ลำ� และมีเรือที่ถูกตรึงพังงา 1,080 ลำ� เนื่องจากไม่ได้รับใบอนุญาต
ทำ�ประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เคยถูกจับตามองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะใช้แรงงานบังคับหรือเหยื่อค้ามนุษย์
คือ เรือประมงและเรือขนถ่ายนอกน่านน้ำ� ได้ถูกเรียกกลับมาทั้งหมด เพื่อปรับมาตรการควบคุมให้รัดกุมขึ้น
ในเดือนมกราคม 2559 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมประมงให้ออกไปทำ�ประมง
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน จึงเป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้สถิติคดีค้ามนุษย์ในภาคประมงลดลง
นอกจากนี้ ต้องเข้าใจว่าสถิติการจับกุมคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานภาคประมงก่อนปี 2560 นั้น สูงเป็นพิเศษ เฉพาะ
ในปี 2558 ไทยดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ในภาคประมงเกี่ยวเนื่องกับกรณีอัมบน เบนจีน่า ประเทศอินโดนีเซีย จำ�นวน
27 คดี และในปี 2559 ไทยดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ในภาคประมงอีกจำ�นวน 28 คดี เป็นกรณีเรือประมงเวียดนาม
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ที่ ม ากระทำ � ผิ ด ในประเทศไทย ทั้ ง สองกรณี นี้ ถื อ เป็ น กรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด เป็ น ประจำ � จึ ง ทำ � ให้ ส ถิ ติ ค ดี ค้ า มนุ ษ ย์
ด้านแรงงานในภาคประมงในช่วงปี 2558 และ 2559 สูงขึ้นอย่างผิดปกติ
11. นอกจากนี้ ปี 2560 เป็ น ปี ที่ รั ฐ บาลไทยทำ � งานอย่ า งหนั ก เพื่ อ เร่ ง ขจั ด ความเปราะบางของ
กลุ่มแรงงานต่างด้าว โดยได้
•• เร่ ง รั ด การพิ สู จ น์ สั ญ ชาติ ร่ ว มกั บ ประเทศต้ น ทาง โดยมี เ ป้ า หมายให้ แรงงานต่ า งด้ า วทุ ก คน
มีสถานะทางกฎหมายภายในปี 2561 เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองเต็มที่ตามสิทธิทางกฎหมาย ในปี 2560 กระทรวง
แรงงานได้ผลักดันให้ประเทศต้นทางเข้ามาจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำ�งานของคนต่างด้าว รวม 14 แห่ง ปัจจุบัน
มีแรงงานต่างด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 1,153,537 คน (ร้อยละ 57.7) ของแรงงานที่ได้รับการผ่อนผัน
ทั้งหมด 1,999,240 คน และมีแผนที่จะพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในมิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ขึ้นกับความร่วมมือ
ของรัฐบาลต้นทาง
•• นำ�เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าวทั้งระบบให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน
ทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยที่แรงงาน
ภาคประมงถือเป็นแรงงานกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ จึงได้เริ่มจัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ
หน้า และม่านตา ของแรงงานภาคประมงที่เป็นลูกเรือชาวต่างด้าว ปัจจุบันมีจำ�นวน 93,089 คน จำ�แนกเป็น
แรงงานประมง 33,867 คน และแรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ� 59,222 คน ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ได้จัดเก็บอัตลักษณ์ไปแล้ว
82,146 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์แรงงานในภาคประมงบนบกที่เหลืออีก 10,943 คน ซึ่งจะ
ดำ�เนินการแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2561
•• รั ฐ บาลได้ เ พิ่ ม ความพยายามในการคั ด แยกผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ใ นภาคแรงงาน
ออกจากผู้เสียหายที่ถูกนายจ้างละเมิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และเพิ่มกระบวนการช่วยเหลือ
ผู้ ที่ เ ป็ น แรงงานบั ง คั บ แต่ ไ ม่ ใช่ ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ โดยกระทรวงแรงงานมี ข้ อ สั่ ง การให้ พ นั ก งาน
ตรวจแรงงานประสานทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมสัมภาษณ์เพือ่ คัดแยกผูเ้ สียหายทุกราย เมือ่ พบการกระทำ�ทีล่ ะเมิดกฎหมาย
คุม้ ครองแรงงาน ได้แก่ (1) กรณีพบการกระทำ�ความผิดทีใ่ ช้แรงงานเด็กในลักษณะอันตรายหรือสถานทีท่ ห่ี า้ มเด็กทำ�
หรือเด็กที่เข้าข่ายแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ (2) กรณีพบว่ามีการนำ�หนี้อื่นมาหักจากค่าจ้างเป็นเวลานาน
ต่อเนื่องกันหลายเดือน การหักค่าดำ�เนินการจัดทำ�เอกสารเดินทาง ขอใบอนุญาตทำ�งาน หักค่าจ้าง หรือค่าใช้จ่าย
ทุกเดือน โดยสัญญาว่าจะคืนให้เมื่อสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ หากทีมสหวิชาชีพสัมภาษณ์แล้วไม่เป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ กระทรวงแรงงานจะดำ�เนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนทันที (ตามหนังสือข้อสั่งการของ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อเดือนมกราคม 2561) ส่วนการแจ้งความดำ�เนินคดีอาญาต่อพนักงาน
สอบสวน ในปีที่ผ่านมา มีจำ�นวนทั้งสิ้น 79 คดี
•• ขณะนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อยู่ระหว่างดำ�เนินการของบประมาณจากกองทุน
เพื่อบริหารจัดการทำ�งานของคนต่างด้าว เพื่อนำ�มาใช้ในกระบวนการการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ไม่ใช่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างเป็นระบบ เช่น ประสาน NGO รับผู้เสียหายไปดูแล จ่ายค่าอาหารและที่พัก
จัดหางานหรือเปลี่ยนนายจ้างให้แก่ผู้เสียหายภายใน 15 วัน
•• ในปี 2560 และ 2561 กรมการจัดหางาน ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือแรงงาน
ต่างด้าวที่ประสบปัญหาขณะเข้ามาทำ�งานในประเทศไทย ณ ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว โดยจัดหา
ที่พักพิงชั่วคราวและอาหาร เพื่อพักระหว่างรอรับการช่วยเหลือ ตลอดจนค่าจ้างเหมาพาหนะในการส่งต่อให้
หน่วยงานอื่น หรือส่งไปด่านชายแดน เพื่อเดินทางกลับประเทศต้นทางตามหลักมาตรฐานสากลต่อไป
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12. รั ฐ บาลได้ อ อกมาตรการเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์ ใ นภาคประมง ด้ ว ยการยกระดั บ
มาตรฐานการช่วยเหลือแรงงานให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น เช่น
•• ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำ�หนดแบบสัญญาจ้างในงานประมงทะเล
โดยมีสาระสำ�คัญให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนผ่านบัญชีธนาคาร โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ขณะนี้
มีแรงงานภาคประมง 39,072 คน ได้รับการแก้ไขสัญญาจากนายจ้างแล้ว และตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ได้รับเงินเดือนผ่านทางบัญชีธนาคารด้วยแล้ว โดยกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับ ILO จัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์ส�ำ หรับ
ลูกเรือประมง ในรูปแบบแผ่นพับและวีดิทัศน์ 3 ภาษา คือ ไทย เมียนมา และกัมพูชา เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และให้แรงงานเข้าใจถึงประโยชน์ของการที่นายจ้างจะจ่ายเงินเดือนผ่านทางบัญชีธนาคาร
•• ติ ด ตั้ ง ตู้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากลู ก เรื อ ประมง 96 แห่ ง และติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง ATM จำ � นวน 80 ตู้
ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) แล้ว 31 แห่ง (อีก 1 แห่ง อยู่ระหว่างดำ�เนินการติดตั้งให้เสร็จภายใน
มีนาคม 2561) รวมทัง้ ได้ตดิ ตัง้ เครือ่ ง ATM เพิม่ เติม ทีท่ า่ เรือ 80 ตู้ ตามทีไ่ ด้รบั การร้องขอ เพือ่ ความสะดวกของลูกเรือ
•• ปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง กรมเจ้าท่า และกระทรวงแรงงาน
แบบบูรณาการ เพื่อให้มาตรการกำ�กับดูแลการใช้แรงงานในภาคประมงเข้มงวดขึ้น และ มีบทลงโทษทั้งมาตรการ
ทางปกครองและทางอาญาหนักขึ้น เร็วขึ้น เช่น กำ�หนดให้เรือประมงในน่านน้ำ�ต้องกลับเข้าเทียบท่าภายใน 30 วัน
สำ�หรับเรือนอกน่านน้ำ� รัฐบาลไทยได้ออกกฎหมายเพิ่มเติมบังคับให้ต้องมีผู้สังเกตการณ์ประจำ�เรือระหว่าง
การทำ�การประมง ร้อยละ 5 ของการทำ�การประมง และต้องมีผู้สังเกตการณ์ประจำ�เรือตลอดเวลาหากมีการ
ขนถ่ายสัตว์น้ำ� เรือประมงนอกน่านน้ำ�ต้องกลับเข้าเทียบท่าภายใน 365 วันหลังจากมีการแจ้งออก ต้องติด
ระบบ Electronic Reporting System (ERS) ซึ่งเป็นระบบการสื่อสารสองทาง ทำ�ให้การอนุมัติและรายงาน
การทำ�การประมงและขนถ่ายสัตว์น้ำ�เป็นปัจจุบัน (real time) และต้องติดตั้งระบบ Electronic Monitoring
(EM) ควบคู่ไปด้วยเพื่อให้สามารถติดตามและควบคุมการทำ�ประมงของเรือแต่ละลำ�ได้จากระยะไกลผ่านกล้อง
CCTV บนเรือ มีระเบียบเข้มข้นเรื่องการส่งสัญญาณ VMS ที่ต้องเปิดสัญญาณให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
อีกทัง้ ไทยยังได้น�ำ ข้อกำ�หนดของ RFMO มาใช้บงั คับอย่างครบถ้วน และไทยยังได้เข้าเป็นสมาชิก Southern Indian
Ocean Fisheries Agreement (SIOFA) แล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วย ทั้งนี้ กรมประมงจะไม่อนุญาต
ให้เรือนอกน่านน้ำ�ของไทยได้รับอนุญาตให้ออกไปทำ�ประมงได้อีก จนกว่าจะมีมาตรการดูแลลูกเรือครบถ้วนตามที่
กรมประมงและกระทรวงแรงงานกำ�หนด
•• กระทรวงแรงงานได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 7
มิถุนายน 2559 และสามารถช่วยเหลือแรงงานทางทะเลที่ร้องเรียนทุกราย รวม 11 ราย ในปี 2560 โดยได้รับเงิน
ค่าจ้างค่าแรงค้างจ่ายแล้ว จำ�นวน 2,788,420 บาท
13. ไทยให้ความสำ�คัญกับการยกระดับการทำ�งานให้ได้มาตรฐานสากล โดยรัฐบาลอยู่ระหว่าง
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สำ�คัญอย่างน้อย
3 ฉบับ ดังนี้
•• อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำ�งานในภาคประมง กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างแก้ไข
กฎหมายและมาตรการที่มีอยู่ของทุกหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติอนุสัญญาฯ เพื่อนำ�ไปปรึกษาหารือ
รับฟังความเห็นองค์กรนายจ้างลูกจ้างในภาคประมง แล้วแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม 2561 โดยมีเป้าหมายยื่นรับรองอนุสัญญา ณ กรุงเจนีวา ภายในเดือน
มิถุนายน 2561
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•• พิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ กระทรวงแรงงาน อยู่ระหว่าง
ยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์ เพื่อรองรับการให้สัตยาบันพิธีสาร
ดั ง กล่ า ว โดยจะกำ�หนดฐานความผิดเกี่ยวกั บแรงงานบั ง คั บ ตลอดจนบทกำ � หนดโทษที่ เ หมาะสม รวมไปถึ ง
กระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองและเยียวยาผู้เสียหายจากแรงงานบังคับที่ไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ โดยจะยกร่าง
กฎหมายให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ นเสนอคณะรั ฐ มนตรี ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบภายในเดื อ นมี น าคม 2561 โดยมี เ ป้ า หมาย
ยื่นรับรองอนุสัญญา ณ กรุงเจนีวา ภายในเดือนมิถุนายน 2561
•• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ฉบับที่ 98 กระทรวงแรงงานได้แก้ไข
พระราชบั ญ ญั ติ แรงงานสั ม พั น ธ์ พ.ศ.2518 และพระราชบั ญ ญั ติ แรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ พ.ศ.2543
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว และอยู่ ร ะหว่ า งดำ � เนิ น การประชาพิ จ ารณ์ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และ NGOs รวมถึ ง
ภาคประชาสังคมทั่วประเทศ เพื่อนำ�ความคิดเห็นมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ โดยจะแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2561 และเข้าสู่กระบวนการรับรองอนุสัญญา ภายในเดือนกันยายน 2561
14. คดีแรงงานเด็กในสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ� ในปี 2560 ตรวจพบการใช้แรงงานเด็ก
อายุตาํ่ กว่า 18 ปี จำ�นวน 3 คน ทำ�งานในโรงงานแปรรูปสัตว์น�้ำ ทีจ่ งั หวัดระยอง และสมุทรสงคราม โดยดำ�เนินคดี
อาญา 3 คดี พร้อมทั้งได้ออกมาตรการทางการปกครองสั่งปิดโรงงานทั้ง 3 แห่งๆ ละ 30 วัน ปัจจุบันคดีอยู่ใน
ชัน้ อัยการ จำ�นวน 2 คดี โดยอัยการได้รบั สำ�นวนเมือ่ เดือนธันวาคม 2560 และสัง่ สอบสวนเพิม่ เติม และอีกหนึง่ คดี
เหตุเกิดในช่วงปลายปี 2560 ยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
15. กระทรวงแรงงานได้ปรับปรุงระบบการตรวจสอบและควบคุมบริษทั นายหน้า โดยกระทรวงแรงงาน
ได้ออกแผนการตรวจสอบบริษัทนำ�เข้าคนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ 101 แห่ง (100%) ในปี 2560
ตรวจสอบแล้ว 97 แห่ง พบการกระทำ�ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้าง
ในประเทศ 1 แห่ง ข้อหาไม่ออกใบรับเงินค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานในประเทศ
ให้แก่นายจ้าง โดยลงโทษพักใช้ใบอนุญาต 30 วัน และดำ�เนินคดีอาญาโดยเปรียบเทียบปรับ จำ�นวน 20,000 บาท
บริษัทได้มาชำ�ระค่าปรับเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 คดีอาญาเป็นที่ยุติ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบ
พบการกระทำ�ผิดของนายหน้าเถื่อนที่ประกอบธุรกิจนำ�เข้าแรงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชกำ�หนด
การบริ ห ารจั ด การการทำ � งานของคนต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2560 จำ � นวน 1 แห่ ง ได้ แจ้ ง ความดำ � เนิ น คดี เ มื่ อ เดื อ น
พฤศจิกายน 2560 ขณะนี้อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน
16. ในปี 2560 รั ฐ บาลได้ คุ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ใ นสถานคุ้ ม ครองของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวม 360 ราย (ปี 2559 จำ�นวน 561 ราย) จำ�แนก
ตามเพศ เป็นชาย 169 คน หญิง 191 คน (ปี 2559 เป็นชาย 290 คน หญิง 271 คน) และจำ�แนกตามสัญชาติ
เป็นชาวไทย 132 คน เมียนมา 119 คน ลาว 21 คน กัมพูชา 22 คน อินโดนีเซีย 9 คน เวียดนาม 51 คน
มาเลเซีย 3 คน และยูกนั ดา 3 ราย (ปี 2559 เป็นชาวไทย 207 คน เมียนมา 175 คน ลาว 55 คน กัมพูชา 24 คน
โรฮีนจา 9 คน เวียดนาม 86 คน ฟิลิปปินส์ 4 คน และศรีลังกา 1 คน)
17. รั ฐ บาลไทยให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การยึ ด ผู้ เ สี ย หายเป็ น ศู น ย์ ก ลาง และการคุ้ ม ครองดู แ ลพยาน
ในคดีค้ามนุษย์มากยิ่งขึ้น โดย
•• ปรับกระบวนการทำ�งานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบให้สถานคุ้มครองฯ ทุกแห่ง ร่วมกับพนักงาน
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อัยการ และทีมสหวิชาชีพ เร่งรัดดำ�เนินการหาข้อสรุปเพื่อกำ�หนดค่าสินไหมทดแทน พร้อมวงเงินที่จะเรียกร้อง
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน นับจากทีผ่ เู้ สียหายเข้ารับการคุม้ ครองในสถานคุม้ ครองฯ เพือ่ ให้การเรียกร้องค่าสินไหม
และบังคับคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึน้ นอกจากนี้ ยังได้จดั ทำ�แนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพือ่ ให้
ผู้ปฏิบัติงาน/หน่วยงาน ที่ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายมีแนวทางการเรียกร้องและกำ�หนดค่าสินไหมทดแทนที่ต่างไป
จากกรอบแนวคิดเดิมที่ปัจจุบันไม่ทันสมัย และให้เป็นไปในทิศทางทางเดียวกัน
•• เพิ่มสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้แก่ผู้เสียหาย เช่น
การจ่ายเงินตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำ� วันละ 300 บาท ในระหว่างหางาน โดยในปี 2560 เริ่มเบิกจ่าย
จากกองทุนฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 28 มีนาคม 2560 มีผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทไี่ ด้รบั เงินนีแ้ ล้ว 24 ราย (เป็นชาวโรฮีนจา
12 คน ไทย 11 คน และกัมพูชา 1 คน) เป็นเงิน 583,800 บาท
•• เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ สี ย หายทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ มี ท างเลื อ กในการเข้ า รั บ การคุ้ ม ครอง
ในสถานคุ้มครองเอกชน นอกเหนือจากสถานคุ้มครองของรัฐ ซึ่งผู้เสียหายจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับ
ผู้เสียหายที่อยู่ในสถานคุ้มครองของรัฐทุกประการ ขณะนี้ มี NGO ที่มีความสนใจขึ้นทะเบียนกับกระทรวง พม.
2 ราย เรื่องอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาภายในของ NGO แต่ละราย
•• ปรั บ ปรุ ง ระบบการหางานให้ ผู้ เ สี ย หาย โดยกระทรวงแรงงานร่ ว มกั บ กระทรวง พม. จั ด หา
ตำ�แหน่งงานให้กบั ผูเ้ สียหาย ภายในระยะเวลา 15 วัน หรือหากผูเ้ สียหายต้องการเปลีย่ นนายจ้าง จะหานายจ้างใหม่
ให้ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ ในปี 2560 ยังไม่มีกรณีที่ผู้เสียหายประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้าง นอกจากนี้ การทำ�งาน
ด้านเอกสารทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วกับผูเ้ สียหาย ปัจจุบนั ใช้ระยะเวลาดำ�เนินงานภายในเวลาไม่เกิน 3 วัน เทียบกับทีผ่ า่ นมา
เคยใช้เวลาโดยเฉลี่ย 10–14 วัน ขณะนี้มีผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือในการหางานผ่านกระบวนการ fast track
ใหม่นี้แล้ว 63 คน (เป็นชาวเวียดนาม 33 คน โรฮีนจา 22 คน เวียดนาม 5 คน และเมียนมา 3 คน)
•• แก้ ไขกฎหมายเกี่ ย วกั บ การช่ ว ยเหลื อ พยานในคดี ค้ า มนุ ษ ย์ จากอั ต ราวั น ละ 200 บาท เป็ น
300 บาท และได้ปรับมาตรการการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดย ในปี 2560
คุม้ ครองพยาน จำ�นวน 52 ราย (เป็นชาวไทย 41 คน เมียนมา 9 คน ลาว 1 คน และปากีสถาน 1 คน) มีคา่ ใช้จา่ ย
ทั้ง สิ้ น 4,259,466 บาท เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่ า มี ค่า ใช้ จ่า ยของพยานต่ อ รายที่ สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 616
สาเหตุหลักมาจากรูปแบบการคุ้มครองพยานเปลี่ยนไป โดยในปี 2559 พยานที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮีนจา จะอาศัยอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ของกระทรวง พม. ทำ�ให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ในเรื่องที่พัก
และอาหาร แต่ในปี 2560 มีการคุ้มครองพยานมากขึ้น โดยนำ�ตัวพยานสำ�คัญไปคุ้มครองในสถานที่ปลอดภัย
(safe house) ที่ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้จัดหาให้ มีการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง จัดกิจกรรมเพื่อบำ�บัด ฟื้นฟู ฝึกทักษะให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการพาออกไป
ทำ�กิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อให้พยานที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลุ่มดังกล่าว ได้ผ่อนคลายความเครียด
ลดความกดดัน และสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำ�ให้การดำ�เนินคดีมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
•• ทำ � งานร่ ว มกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ ภาคประชาสั ง คมเพื่ อ ให้ ผู้ เ สี ย หายเป็ น ศู น ย์ ก ลางมากขึ้ น เช่ น
Stella Maris, Caritas Cambodia, Hug Project, ZOE International, Save the Children, Nightlight,
Friend International, UNHCR, RSC และ IOM ในการคุ้มครองช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของ
ผู้เสียหาย และการส่งผู้เสียหายกลับประเทศต้นทาง / ประเทศที่สามอย่างปลอดภัย
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18. รัฐบาลเพิม่ ความพยายามอย่างมากในการคัดแยกผูเ้ สียหายจากค้ามนุษย์ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
โดยเฉพาะกลุม่ บุคคลทีเ่ สีย่ งต่อการตกเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทัง้ การคุม้ ครองตามหลักสิทธิมนุษยชน
เช่น แรงงานต่างด้าว แรงงานประมง (รายละเอียดปรากฏในข้อ 7, 8 และ 12) บุคคลไร้รัฐ / ชนกลุ่มน้อย เด็ก
และผู้ลี้ภัยจากการสู้รบ ดังนี้
•• กรณี บุ ค คลไร้ รั ฐ / ชนกลุ่ ม น้ อ ย โดยกระทรวงมหาดไทยได้ ใ ห้ สั ญ ชาติ ไ ทยกั บ บุ ค คลไร้ รั ฐ
ชนกลุ่ ม น้ อ ยและกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นประเทศไทย ตั้ ง แต่ ปี 2535 รวม 259,590 คน และได้ เร่ ง รั ด ดำ � เนิ น การ
ให้สัญชาติไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ ในปี 2560 มีบุคคล
ไร้รัฐได้สัญชาติไทย จำ�นวน 8,519 คน เทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 8,145 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 นอกจากนี้
กระทรวงแรงงานได้ดำ�เนินการให้คนไร้รัฐ / ชนกลุ่มน้อยดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ทำ�งานในประเทศไทย และได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียม รวม 59,439 คน ส่วนใหญ่เลือกทีจ่ ะทำ�งานกรรมกร งานทำ�สวนผัก ผลไม้ และงานช่างปูน
•• กรณี เ ด็ ก และผู้ ลี้ ภั ย จากการสู้ ร บ ในปี 2560 กระทรวง พม. ได้ ใ ห้ ก ารดู แ ลกลุ่ ม เปราะบาง
ที่อพยพในภาวะไม่ปกติ (ชาวโรฮีนจา) รวม 95 ราย จำ�แนกเป็น 1) ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 74 ราย อยู่ใน
ความดูแลของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยได้รับบริการด้านปัจจัยสี่ บำ�บัดฟื้นฟูทาง
ร่างกาย จิตใจ และสังคม ดูแลรักษาพยาบาล จัดกิจกรรมอาชีวบำ�บัด นันทนาการ เช่น การฝึกอาชีพ จัดหางาน
ให้ทำ� (ก่อสร้าง) รับงานเข้ามาทำ�ภายในสถานคุ้มครองฯ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มาจากฝีมือของผู้เสียหาย การปลูกผัก
เพื่อจำ�หน่าย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางด้านคดี สำ�หรับกลุ่มเด็กมีการเปิดสถาน
รั บ เลี้ ย งเด็ ก และจัดการเรียนการสอนเบื้องต้ น หากเป็ นเด็ ก โตจะส่ ง ออกไปเรี ย นร่ วมกั บเด็ ก ปกติ ที่โรงเรี ย น
ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงสถานคุ้มครองฯ ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้ประสานกระทรวงมหาดไทย ในการให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทุกรายแล้ว 2) ผู้ลักลอบเข้าเมืองที่เป็นหญิงและเด็ก 21 ราย อยู่ในความดูแลของ
บ้านพักเด็กและครอบครัว และสถานแรกรับเด็กชาย โดยได้รับบริการเช่นเดียวกับกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
•• การสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มเสี่ยง นอกเหนือจากการสัมภาษณ์
ตามแบบสัมภาษณ์ฉบับใหม่ และดำ�เนินการตามแผนบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ (SOP) ที่จัดทำ�ขึ้นเมื่อต้นปี 2560 กับทุกราย และทุกกรณีแล้ว ปัจจุบัน ประเทศไทยยังได้เพิ่ม
การทำ�งานด้านอืน่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการคัดแยกผูเ้ สียหายด้วย ได้แก่ การทำ�ความเข้าใจเรือ่ งแผนประทุษกรรม
ของคดีร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ ความร่วมมือในการดูแลผู้เสียหายภายหลังการคัดแยก และการเตรียมข้อมูล
ให้กับทีมสหวิชาชีพ เช่น การตรวจหลักฐานทางเทคโนโลยีก่อนการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังก่อให้เกิดผลดีในด้านการดำ�เนินคดีแล้วด้วย
เช่น กรณีการคัดแยกผู้เสียหายคดียูกันดา ได้นำ�ไปสู่การออกหมายจับได้ถึง 16 หมาย เป็นต้น
นอกจากนี้ จากการปฏิบัติการกรณีสถานอาบ อบ นวด แห่งหนึ่ง เมื่อกลางเดือนมกราคม 2561
ซึง่ มีหญิงสาวทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือเป็นจำ�นวนมากถึง 113 คน (ในจำ�นวนนีเ้ ป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ 14 ราย)
กระทรวง พม. จึงจัดประชุมถอดบทเรียนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน และอยู่ระหว่าง
ปรับปรุง SOP ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริงกรณีที่มีเคสจำ�นวนมาก โดยกำ�หนดจะซักซ้อมการปฏิบัติ ชี้แจง
และฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจและทีมสหวิชาชีพ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น กำ�หนดดำ�เนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนมีนาคม 2561
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•• แก้ไขกฎหมายสำ�คัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงานบังคับ กระทรวง
แรงงาน อยู่ ร ะหว่ า งยกร่ า งปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ กำ � หนดฐานความผิ ด เกี่ ย วกั บ แรงงานบั ง คั บ ที่ ไ ม่ เข้ า ข่ า ย
การค้ามนุษย์ให้มีความชัดเจน ตลอดจนบทกำ�หนดโทษที่เหมาะสม รวมไปถึงกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครอง
และเยียวยาผู้เสียหายจากแรงงานบังคับ โดยมีกำ�หนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2561
19. รัฐบาลได้ใช้นโยบายเปิดกว้างเพื่อเพิ่มการทำ�งานร่วมกับพันธมิตรภาคประชาสังคมทั้งในและ
นอกประเทศไทย (รายชือ่ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ซึง่ NGOs เหล่านีไ้ ด้เข้ามามีสว่ นร่วมในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทำ � งานเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ม ากขึ้ น ทั้ ง ในลั ก ษณะของการแจ้ ง เบาะแส การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ผู้เสียหาย และร่วมซักถามเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้เสียหาย รวมทั้งร่วมมือกันจนนำ�ไปสู่การจับกุมผู้กระทำ�ผิด
ได้มากขึ้น NGOs เหล่านี้จึงถือเป็นพันธมิตรสำ�คัญที่ทำ�ให้การทำ�งานของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์
มีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้ทำ�งานร่วมกับรัฐบาลต่างชาติในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเข้มข้นมากขึ้น เช่น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติของไทยได้ร่วมมือกับตำ�รวจเมียนมาในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและมีการประสานงานระหว่างกัน เพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติในระดับ
พื้นที่ และขยายผลการสอบสวนจนนำ�ไปสู่การจับกุมผู้กระทำ�ความผิดทั้งที่เป็นรายบุคคลและในรูปเครือข่าย
อาชญากรรมข้ามชาติในหลายคดี
20. รัฐบาลยังคงจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 13.5 จากปี ง บประมาณ 2560 จำ � นวน 3,208.91 ล้ า นบาท เป็ น เงิ น 3,641.98 ล้ า นบาท
ในปีงบประมาณ 2561
21. เพิ่ ม จำ � นวนบุ ค ลากรที่ มี บ ทบาทสำ � คั ญ และมี ส่ ว นร่ ว มแก้ ไขปั ญ หาค้ า มนุ ษ ย์ และเพิ่ ม การ
ฝึกอบรมบุคลากรดังกล่าว เช่น พนักงานตรวจแรงงาน ล่ามหรือผู้ประสานงานด้านภาษา ทีมสหวิชาชีพทั่วไป
ที่ไม่ใช่ภาคประมง ทีมสหภาพวิชาชีพในภาคประมงทั้งในน้ำ�และบนบก รวมทั้งทีมตรวจเรือ ได้แก่
•• ปี 2560 มีพนักงานตรวจแรงงาน 1,506 คน เทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 1,245 คน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 21 ผู้ประสานงานด้านภาษา มีจำ�นวน 74 คน เทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 42 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.2
และดำ�เนินการจ้างผู้ประสานงานด้านภาษา (เมียนมา และกัมพูชา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำ�ศูนย์ PIPO จำ�นวน
60 คน เทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 30 คน เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า
•• อบรมการตรวจแรงงานประมงทะเลภายใต้กลไกการตรวจแรงงานของโครงการ Ship to Shore
Rights รวม 178 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน
•• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 335 คน เพื่อเพิ่ม
ความตระหนักรู้กรณีการบังคับใช้แรงงานที่ไม่จำ�เป็นต้องเป็นการบังคับทางกายภาพเสมอไป
•• กระทรวง พม. จัดอบรมล่ามสำ�หรับคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 3 ภาษา อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2560 อบรมเพิ่ ม เติ ม จำ � นวน 97 คน ปั จ จุ บั น มี ล่ า มที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น และพร้ อ มปฏิ บั ติ ง าน
โดยขึ้นทะเบียนกับกระทรวง พม. รวม 251 ราย
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•• กระทรวง พม. จัดอบรมเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้ประกอบการ /
เจ้าของสถานบริการ โรงงาน และเรือประมง มีความรู้ ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดำ�เนินกิจการ
ได้ตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยจัดอบรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 693 คน
22. ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นช่ อ งทางใหม่ แ ละจั ด กิ จ กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ความตระหนั ก รู้ ข อง
ภาคส่ ว นต่ า งๆ ในการร่ ว มกั น แก้ ปั ญ หาค้ า มนุ ษ ย์ เช่ น ปี นี้ เ ป็ น ครั้ ง แรกที่ รั ฐ บาลได้ จั ด ทำ � inflight video
เพื่อนำ�เสนอบนเครื่องบินของสายการบินของไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว
ตระหนักว่า รัฐบาลไทยเอาจริงเรื่องการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว เที่ยวเมืองไทยโดย
ไม่สนับสนุนให้เกิดการค้ามนุษย์ และลดอุปสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับการท่องเที่ยว
โดยได้เผยแพร่ VDO ภายในสถานีและบนรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดนิ ตัง้ แต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2560 สำ�หรับบนเครือ่ งบิน
จะเริ่มเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พร้อมกันนี้ สำ�นักนายกรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม และกระทรวง พม.
ยังได้ร่วมกับ NGO ชื่อมูลนิธิ เอ-ทเวนตี้วัน (A21) จัดทำ�โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงภัยของ
การค้ามนุษย์ และแจ้งช่องทางการขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวง พม. โทร. 1300
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ข. ผลการดำ�เนินงานสำ�คัญ
1. ด้านการดำ�เนินคดี
1. สถานการณ์และผลการสืบสวนปราบปรามการค้ามนุษย์
1.1 สถานการณ์
ตารางที่ 1 จำ�นวนคดีค้ามนุษย์แบ่งตามรูปแบบการค้ามนุษย์
ปี

รวม

2557
2558
2559
2560

280
317
333
302

รูปแบบการค้ามนุษย์
ผลประโยชน์
แรงงาน ขูดรีด/
ค้าประเวณี สื่อลามก
เป็นทาส ขอทาน แรงงาน
ทางเพศ
ประมง อืน่ ๆ
223
1
1
16
33
3
3
245
3
30
39
244
3
8
32
43
3
246
7
2
26
14
7
-

ผลการสืบสวนปราบคดีค้ามนุษย์ระหว่างปี 2557-2560 รายละเอียดปรากฏตาม ตารางที่ 1 โดยมี
ผู้กระทำ�ความผิดที่ถูกจับกุมและผู้เสียหายที่ช่วยเหลือได้จากการค้ามนุษย์ในระหว่างปี 2557-2560 ปรากฏ
ตามตารางที่ 2 และ 3 โดยมีสาระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
•• ในปี 2560 สามารถสืบสวนปราบปรามจับกุมคดีค้ามนุษย์ได้ จำ�นวน 302 คดี พร้อมผู้ต้องหาจำ�นวน
427 คน และให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ 455 คน
•• รูปแบบในการแสวงหาประโยชน์จากผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นรูปแบบเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ จำ�นวน 255 คดี (ร้อยละ 84.4) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จำ�นวน 21 คดี (ร้อยละ 7)
และนำ�คนมาขอทาน 26 คดี (ร้อยละ 8.6)
•• ในปี 2560 จำ�นวนผู้กระทำ�ความผิดที่จับกุมได้ส่วนใหญ่ เป็นคนไทย จำ�นวน 361 คน (ร้อยละ 84.54)
ซึ่ ง ลดลงจาก 617 คนในปี 2558 และ 462 คน ในปี 2559 โดยผู้ ต้ อ งหาชาวเมี ย นมาและชาวลาวลดลง
อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ สำ � หรั บ ผู้ ก ระทำ � ผิ ด ต่ า งชาติ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชาวกั ม พู ช า และผู้ ก ระทำ � ความผิ ด ต่ า งชาติ อื่ น ๆ
โดยชาวเมียนมา และ ลาว มีการจับกุมลดลง
•• ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ ในปี 2560 ส่วนใหญ่เป็นคนไทย 327 คน (ร้อยละ 71.87) ผู้เสียหาย
ชาวต่างชาติ (เมียนมา กัมพูชา ลาว และสัญชาติอื่นๆ) มีจำ�นวนลดลง โดยผู้เสียหายเป็นชาวเมียนมา มีจำ�นวน
ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ จาก 409 คน ในปี 2558, 238 คน ในปี 2559 คงเหลือเพียง 53 คน ในปี 2560
•• การปราบปรามคดีค้ามนุษย์ทางเพศ ทั้ง 3 รูปแบบในปี 2560 จับกุมได้ จำ�นวน 255 คดี เพิ่มขึ้น
เล็กน้อยเมือ่ เทียบกับผลคดีในปี 2559 จำ�นวน 247 คดี (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.3) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นคดีรายย่อยโดยพบว่า
เป็ น คดี ค้ า ประเวณี บ นสื่ อ โซเชี ย ลออนไลน์ จำ � นวน 17 คดี และที่ เ ป็ น คดี แ สวงหาประโยชน์ จ ากการผลิ ต
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และเผยแพร่สื่อลามกออนไลน์ที่จับกุมโดย คณะทำ�งานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับ
การละเมิดต่อเด็กและเยาวชน (Thailand Internet Crimes Against Children Task Force : TICAC) จำ�นวน
8 คดี โดยมีการจับกุมเครือข่ายคดีค้ามนุษย์ด้านการค้าประเวณีข้ามชาติ โดยกลุ่มชาวต่างชาติ จำ�นวน 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มชาวยูกันดา และกลุ่มชาวโมร็อคโค
ตารางที่ 2 จำ�นวนผู้กระทำ�ผิดคดีค้ามนุษย์ จำ�แนกตามเพศ และสัญชาติ
ปี

จำ�นวนผู้กระทำ�ผิด

2557
2558
2559
2560

442
690
600
427

ชาย
217
372
265
145

เพศ

หญิง
225
318
335
282

ไทย
374
617
462
361

สัญชาติ
เมียนมา กัมพูชา
39
9
47
1
35
26
9
25

ลาว
8
10
41
3

อื่นๆ
12
15
36
29

ตารางที่ 3 จำ�นวนผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์
ปี

จำ�นวน

2557
2558
2559
2560

595
982
824
455

ชาย
190
451
411
88

เพศ

หญิง
405
531
413
367

ไทย
303
360
333
327

เมียนมา
98
409
238
53

สัญชาติ
กัมพูชา
29
9
52
26

ลาว
108
87
58
30

อื่นๆ
57
117
143
19

•• การตรวจพบความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในปี 2560 เพิ่มขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏ
อยู่ในรายงานด้านการป้องกัน
•• การสืบสวนปราบปรามคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานในปี 2558 และ 2559 พบว่าเกี่ยวข้องกับแรงงาน
ประมงจากเกาะอั ม บน ประเทศอิ น โดนี เซี ย จำ � นวน 27 คดี และจั บ กุ ม เรื อ เวี ย ดนาม 28 คดี ซึ่ ง เป็ น เหตุ
ไม่ปกติซึ่งต่อมาในปี 2560 ปัญหาทั้งสองกรณีได้คลี่คลายลงส่งผลให้คดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานลดลงเหลือ 21 คดี
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ จำ � นวน 36 คดี ในปี 2557 จำ � นวน 69 คดี ในปี 2558 จำ � นวน 75 คดี ในปี 2559
นอกจากนั้น พบว่าความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้ง
เกี่ยวกับการจ้างค่าแรง และเกี่ยวกับจำ�นวนวันทำ�งาน จำ�นวน 50 คดี ในปี 2560 รัฐบาลไทยจึงได้ให้ดำ�เนินการ
สื บ สวนขยายผลด้ ว ยการซั ก ถามและคั ด แยกผู้ เ สี ย หายโดยมี ที ม สหวิ ช าชี พ และตำ � รวจ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ น
การดำ�เนินคดีกับคดีด้านแรงงาน ซึ่งผลการดำ�เนินการไม่พบว่าเข้าข่ายเป็นคดีค้ามนุษย์ ถือว่าการดำ�เนินการ
ของกระทรวงแรงงานได้ดำ�เนินการไปอย่างมีมาตรฐาน
•• จำ�นวนผู้ต้องหาและผู้เสียหาย ที่ลดลงเป็นจำ�นวนมากส่วนหนึ่งเป็นชาวเมียนมา ในคดีค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานโดยพบว่าในปี 2559 ผู้เสียหายชาวเมียนมา มีจำ�นวน 219 คน ในปี 2560 ลดลงเหลือเพียง 39 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ผูต้ อ้ งหาชาวเมียนมา ในคดีคา้ มนุษย์ดา้ นแรงงานลดลงเช่นเดียวกัน จาก 32 คน ในปี 2559
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เหลือเพียง 5 คน ในปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งปันด้านการข่าวในการประชุมทวิภาคีตำ�รวจไทย-เมียนมา
ซึ่งดำ�เนินการโดย โครงการออสเตรเลีย-เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Australia-Asia Program to Combat
Trafficking in Persons : AAPTIP) โดยเจ้าหน้าทีห่ น่วยปราบปรามการค้ามนุษย์ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติเมียนมา
ได้รายงานว่า คดีค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย มีสถิติลดลงจากร้อยละ 15 เหลือเพียง ร้อยละ 7 อันเนื่อง
มาจาก การจัดระเบียบแรงงานชาวเมียนมาโดยรัฐบาลไทย และเป็นการแบ่งปันเบาะแส และการร้องเรียนของ
แรงงานชาวเมียนมาในประเทศไทย ที่นำ�ไปสู่การจับกุมเครือข่ายลักลอบค้าแรงงานชาวเมียนมาได้อย่างรวดเร็ว
หลายคดี ตามที่ได้เคยรายงานไว้เป็นคดีตัวอย่างในระหว่างปี 2558-2559
ตลอดปี 2558-2559 การสื บ สวนปราบปรามอย่ า งจริ ง จั ง ตามนโยบายรั ฐ บาลสามารถสื บ สวน
ปราบปรามคดีค้ามนุษย์์ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2557 โดยปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปี 2559 เพิ่มขึ้น
53 คดี (ร้อยละ 18) โดยมีขบวนการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและเป็นเครือข่ายที่เคยได้รับรายงาน
ในคดีตัวอย่างอย่างน้อย 1 คดี เช่น คดีหัวไทร-ปาดังเบซาร์ คดีกันตัง คดีภูเก็ต คดีนาตารี คดี BIGBOSS และศาล
ได้ลงโทษจำ�คุกผู้กระทำ�ผิดอย่างหนัก และยึดอายัดทรัพย์ของขบวนการผู้กระทำ�ผิด สูงถึงกว่า 800 ล้านบาท
โดยในปี 2560 จำ�นวนคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและเครือข่าย ได้ลดลงเป็นจำ�นวนมาก ภาพรวมคดีลดลง
ประมาณร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่ยังคงจับกุมปราบปรามได้สูงกว่าสถิติของปี 2557 ที่จับกุมได้
280 คดี ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ปรากฏตามแผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 1 แสดงจำ�นวนคดี จำ�นวนผู้เสียหาย ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ ในปี 2557-2560

ประกาศวาระแหงชาติ

2500

982

2000

824

1500
595

500
0

455

690

1000
442

317

280
2557

2558

จำนวนคดี

600

427

333

302

2559

จำนวนผูตองหา

2560

จำนวนผูเสียหาย

ข้อมูลจากแผนภาพ แสดงจำ�นวนคดี ผู้เสียหาย ผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ ปี 2557-2560 ข้างต้น แสดงให้
เห็นถึงผลการสืบสวนปราบปรามคดีค้ามนุษย์ตามนโยบายระหว่างปี 2558-2559 ซึ่งมีการจับกุม คดีเกี่ยวข้องกับ
ผู้มีอิทธิพลและเครือข่าย ส่งผลให้จำ�นวนคดี จำ�นวนผู้ต้องหา และ ผู้เสียหาย เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 โดยการจับกุม
ในปี 2560 เกี่ยวกับคดีอิทธิพลและคดีที่เป็นเครือข่ายลดลง โดยมีการปรับพฤติกรรมของผู้กระทำ�ความผิด
เป็นรายย่อย และหลบซ่อนอยู่บนเครือข่ายออนไลน์ และปฏิบัติการเชิงรุก จับกุมคดีในรูปแบบอื่นบนเครือข่าย
ออนไลน์ เช่น การขายบริการทางเพศ การผลิตและจำ�หน่ายสื่อลามกอนาจาร
18
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1.2 การดำ�เนินการสืบสวนปราบปรามคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดีค้ามนุษย์
ได้ใช้มาตรการป้องปรามทีเ่ น้นด้านอุปสงค์ (Demand–side) โดยการจับกุมผูซ้ อ้ื บริการทางเพศจากเด็ก
เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการลดอุปสงค์ โดยมีผลการดำ�เนินคดีในปี 2558-2560 แล้ว จำ�นวน 36 คดี มีโทษจำ�คุก 2 ปี
ถึง 25 ปี โดยลงโทษจำ�คุกโดยไม่รอลงอาญา จำ�นวน 4 คดี เป็นโทษ จำ�คุก 2-5 ปี จำ�นวน 14 คดี โทษจำ�คุก
5-10 ปี จำ�นวน 8 คดี โทษจำ�คุก 10-25 ปี จำ�นวน 10 คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 4 คดี ชั้นอัยการ
19 คดี ชั้นสอบสวน 28 คดี
คณะทำ�งานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
(Thailand Internet Crimes Against Children–TICAC Task Force) ได้ดำ�เนินการสืบสวนปราบปรามจับกุม
ผู้กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็ก ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2558
โดยในปี 2558 จับกุมได้ 2 คดี ปี 2559 จับกุมได้จำ�นวน 24 คดี และ ในปี 2560 จับกุมได้จำ�นวน 41 ราย
รวม 67 ราย ประเภทความผิดแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. ครอบครองสื่อลามกเด็ก 			
2. ล่วงละเมิดทางเพศเด็ก 			
3. ค้ามนุษย์					
4. ส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร 		

จำ�นวน 30 คดี
จำ�นวน 9 คดี
จำ�นวน 18 คดี
จำ�นวน 6 ราย

นับว่า การเชื่อมโยงข้อมูล (จากศูนย์ NECMEC ตรงมายัง TICAC task force) ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กับ HSI และ FBI รวมทั้งการเข้าร่วมปฏิบัติ OCC ครั้งที่ 11 ทำ�ให้การปฏิบัติของ TICAC ในปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ
อย่างชัดเจน

2. สถิติการการดำ�เนินคดีในชั้นพนักงานอัยการ แยกตามรูปแบบของการค้ามนุษย์
ในปี 2560 สำ�นักงานอัยการสูงสุดได้รับสำ�นวนคดีค้ามนุษย์จากพนักงานสอบสวนรวมทั้งหมด 418 คดี
โดยจำ�แนกตามรูปแบบของการค้ามนุษย์ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4 5 และ 6
ตารางที่ 4 จำ�นวนสำ�นวนคดี จำ�แนกตามรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
รูปแบบการค้ามนุษย์
(1) จากการค้าประเวณี, ผลิตและเผยแพร่
สื่อลามกทางเพศรูปแบบอื่น
(2) นำ�คนมาขอทาน
(3) การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
รวม

2558

2559

2560

รวม (สำ�นวน)

227

335

325

887

4
64
286

13
135
466

25
68
418

42
267
1,077

หมายเหตุ
- จำ�นวนสำ�นวนคดีในตารางนี้ที่อยู่ตรงมุมขวาล่าง หรือทางด้านขวาสุด เป็นจำ�นวนสำ�นวนคดีสุทธิ (ไม่นับซ ้ำ�) ผู้อ่านไม่สามารถ
นำ�จำ�นวนสำ�นวนคดีในแนวตั้งรวมกันเพื่อให้ได้จำ�นวนคดีสุทธิได้ เนื่องจากในหนึ่งสำ�นวนคดีอาจเป็นการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบมากกว่าหนึ่งประเภท
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ตารางที่ 5 จำ�นวนสำ�นวนคดีที่มีตัวผู้ต้องหา จำ�แนกตามประเภทการพิจารณาดำ�เนินการของพนักงานอัยการ
ปี
2558
2559
2560

จำ�นวน
สำ�นวนที่รับ
281
446
396

สั่งฟ้อง (ร้อยละ)
272 (96.80%)
433 (97.09%)
336 (84.85%)

การดำ�เนินการชั้นพนักงานอัยการ
สั่งไม่ฟ้อง (ร้อยละ) อยู่ระหว่างพิจารณา (ร้อยละ)
8 (2.85%)
1 (0.36 %)
7 (1.57%)
5 (1.12%)
8 (2.02%)
52 (13.13%)

หมายเหตุ
- ในปี 2559 มีสำ�นวนคดี มีตัวผู้ต้องหาที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคำ�สั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนสำ�นวน จำ�นวน 1 สำ�นวน

ตารางที่ 6 จำ�นวนสำ�นวนคดีที่ผู้ต้องหาหลบหนี
จำ�แนกตามประเภทการพิจารณาดำ�เนินการของพนักงานอัยการ
ปี
2558
2559
2560

จำ�นวนสำ�นวน
ที่รับ
5
19
22

การดำ�เนินการชั้นพนักงานอัยการ
สั่งฟ้อง (ร้อยละ) สั่งไม่ฟ้อง (ร้อยละ) อยู่ระหว่างพิจารณา (ร้อยละ)
4 (80%)
1 (20%)
0 (0%)
16 (84.21%)
2 (10.53%)
0 (0%)
5 (22.73%)
4 (18.18%)
13 (59.09%)

หมายเหตุ
- ในปี 2559 มีสำ�นวนคดีผู้ต้องหาหลบหนีที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคำ�สั่งอย่างอื่น โดยสั่งยุติการดำ�เนินคดีเนื่องจาก
ผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย จำ�นวน 1 สำ�นวน

3. การสืบพยานล่วงหน้าในคดีค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น
การสืบพยานล่วงหน้าในคดีค้ามนุษย์ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้ปฏิบัติได้ ได้แก่ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี 173/2 และ 237 ทวิ และตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 สามารถทำ�การสืบพยานล่วงหน้าก่อนฟ้องคดีได้ ไม่ว่าผู้เสียหายจะเป็นคน
ไทยหรือคนต่างประเทศ และให้เร่งรัดและนำ�พยานขึ้นเบิกความในชั้นศาลให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
การสืบพยานผ่านการประชุมทางจอภาพในคดีค้ามนุษย์ สามารถดำ�เนินการได้ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 172 ตรี และ 172 วรรคสาม เพื่อเป็นการให้ความคุ้มครอง
ผู้เสียหายหรือพยานมิให้เผชิญหน้ากับจำ�เลยผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ผิด
และในกรณีที่พยานมีความจำ�เป็นไม่อาจมาศาล เช่น ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์อยู่ในความคุ้มครองของ
สถานคุ้มครอง ซึ่งมีภูมิลำ�เนาอยู่นอกเขตอำ�นาจศาลที่พิจารณาคดี สามารถร้องขอต่อศาลให้สืบพยานดังกล่าว
ผ่านการประชุมทางจอภาพ ซึ่งศาลอาจอนุญาตให้พยานดังกล่าวเบิกความที่ศาลอื่น หรือสถานที่ทำ�การของทาง
ราชการ หรือสถานที่แห่งอื่นซึ่งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะ
การประชุมทางจอภาพได้ ทั้งนี้ การเบิกความดังกล่าวให้ถือเสมือนว่าพยานเบิกความในห้องพิจารณาของศาล
ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาตรา 9
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ซึ่งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน สำ�นักงานอัยการสูงสุด และสำ�นักงาน
ศาลยุตธิ รรม ตระหนักถึงความสำ�คัญของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซงึ่ เป็นวาระแห่งชาติและต่างมุง่ มัน่
ที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำ�เนินคดีและ
เร่งรัดให้การดำ�เนินคดีเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในปี 2560 มีก ารสืบพยานล่ว งหน้ า ทั้ ง ก่ อ นฟ้ อ งคดี และสื บพยานล่ วงหน้ า ก่ อ นวั นนั ดสื บ พยาน
เพิ่มมากขึ้นเป็นลำ�ดับ

4. คำ�พิพากษาลงโทษหนักขึน้ ทัง้ โทษจำ�คุกและโทษปรับ และศาลมีค�ำ พิพากษาเร็วขึน้
4.1 สถิติการพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในศาล
ในปี 2560 มี ค ดี ค้ า มนุ ษ ย์ (ทั้ ง ที่ ค้ า งมาและรั บ ใหม่ ) เข้ า สู่ ก ระบวนการพิ จ ารณาของศาล
ทั่วราชอาณาจักร (นับรวมศาลเยาวชนฯ ศาลจังหวัด ศาลอาญา และศาลสูง) จำ�นวน 732 คดี ซึ่งกระบวนการ
พิจารณาในศาลชั้นต้นและศาลสูง ได้พิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว จำ�นวน 536 คดี คิดเป็นร้อยละ 73.22 ของคดี
ทั้งหมดที่เข้าสู่ศาล และได้จำ�หน่ายคดี จำ�นวน 18 คดี (ร้อยละ 3.36) สามารถพิพากษาลงโทษในคดีค้ามนุษย์
จำ�นวน 463 คดี คิดเป็นร้อยละ 86.38 ของคดีที่ได้มีคำ�พิพากษาแล้วพิพากษายกฟ้อง จำ�นวน 55 คดี (ร้อยละ
10.26) และยังคงเหลือคดีค้างการพิจารณาอยู่อีก 196 คดี
ตารางที่ 7 ผลการพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ ในชั้นศาล ในปี 2560
ประเภทคดี
คดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล
คดีพิพากษาเสร็จ
พิพากษาลงโทษจำ�เลย
พิพากษายกฟ้องจำ�เลย
จำ�หน่ายคดี
อยู่ระหว่างพิจารณา

ปี 2559
745
497
418
37
42
248

จำ�นวนคดี

ปี 2560
732
536
463
55
18
196

4.2 ระยะเวลาในการพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลที่แล้วเสร็จ (ปี 2557-2560)
ในปี 2560 คดีทศ่ี าลพิพากษาแล้วเสร็จ จำ�นวน 536 คดี แยกเป็น คดีทใ่ี ช้ระยะเวลาในการพิพากษา
แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 6 เดือน มีจำ�นวน 339 คดี (ร้อยละ 63.25) คดีที่ใช้ระยะเวลา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
มีจำ�นวน 153 คดี (ร้อยละ 28.54) คดีที่ใช้ระยะเวลา 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี มีจำ�นวน 43 คดี (ร้อยละ 8.02)
และคดีที่ใช้ระยะเวลาเกิน 2 ปีขึ้นไป มีจำ�นวน 1 คดี (ร้อยละ 0.19) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติ คดีในปี 2559
ที่ได้พิจารณาในชั้นศาลเสร็จสิ้นแล้ว จำ�นวน 497 คดี พบว่า คดีที่ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน 6 เดือน
มีจำ�นวน 310 คดี (ร้อยละ 62.37) และคดีที่ใช้ระยะเวลา 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี มีจำ�นวน 147 คดี (ร้อยละ
29.58) คดีทใ่ี ช้ระยะเวลา 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี มีจ�ำ นวน 35 คดี (ร้อยละ 7.04) และคดีทใ่ี ช้ระยะเวลาเกิน 2 ปีขน้ึ ไป
มีจำ�นวน 5 คดี (ร้อยละ 1.01) แสดงให้เห็นว่า กระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ ว ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ปี 2559 และปี 2560 อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ คำ � แนะนำ �
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ของประธานศาลฎีกา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ได้บัญญัติ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 โดยคดีค้ามนุษย์
ที่เข้าสู่การพิจารณาชั้นศาลเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.95 สำ�หรับปี 2559 และร้อยละ 91.79 สำ�หรับปี 2560
ตามลำ�ดับ) สามารถพิจารณาพิพากษาให้เสร็จสิ้นได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
แผนภาพที่ 2 สถิติระยะเวลาในการพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลที่แล้วเสร็จ (ปี 2557 -2560)

2557

2558

2559

2560

จำนวนคดี
ที่พิพากษาแลวเสร็จ

206

202

497

536

ระยะเวลาภายใน 3 เดือน

15%

+5%

20%

+19%

39%

-1%

38%

ระยะเวลาภายใน 6 เดือน

39%

+3%

42%

+20%

62%

+1%

63%

ระยะเวลาภายใน 1 ป

70%

-2%

68%

+24%

92%

=

92%

ระยะเวลาเกิน 1 ป

30%

+2%

32%

-24%

8%

=

8%

4.3 จำ�เลยคดีค้ามนุษย์ที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ
ในปี 2560 (ช่วง ม.ค.-ธ.ค.2560) มีจำ�เลยที่ถูกฟ้องต่อศาลในคดีค้ามนุษย์ จำ�นวนทั้งสิ้น 880 คน
(เป็นสัญชาติไทย 800 คน สัญชาติอื่น 80 คน เพศชาย 473 คน เพศหญิง 407 คน) โดยศาลได้มีคำ�พิพากษา
ลงโทษ จำ�นวน 707 คน คิดเป็นร้อยละ 80.34 ได้พิพากษายกฟ้อง จำ�นวน 155 คน (ร้อยละ 17.61) ของจำ�นวน
จำ�เลยที่เข้าสู่การพิจารณา และศาลจำ�หน่ายคดี จำ�นวน 18 คน (ร้อยละ 2.05)
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจำ�เลยที่ศาลได้พิพากษาลงโทษในปี 2559 จำ�นวน 677 คน ถือว่าเป็น
การเพิม่ ขึน้ ของจำ�เลยทีถ่ กู ศาลพิพากษาลงโทษมากทีส่ ดุ ตัง้ แต่มพี ระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 สืบเนือ่ งจากได้มกี ารพิพากษาลงโทษจำ�เลยในคดีปาดังเบซาร์ เมือ่ วันที่ 19 ก.ค. 2560 ซึง่ เป็นคดีทมี่ จี �ำ เลย
ถูกพิพากษาลงโทษ จำ�นวนสูงถึง 62 คน
ตารางที่ 8 จำ�นวนจำ�เลยคดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล (จำ�แนกตามเพศ และสัญชาติ)
คำ�พิพากษา
จำ�เลยในชั้นศาล
พิพากษาลงโทษ
พิพากษายกฟ้อง
จำ�หน่ายคดี
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จำ�นวน (คน)

เพศ (คน)

สัญชาติ (คน)

ชาย
หญิง
ไทย
อื่นๆ
2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560
677 880 318 473 359 407 638 800
39
80
550 707 247 364 303 343 521 644
29
63
69 155 48 105 21
50
60
138
9
17
58
18
23
4
35
14
57
18
1
-
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แผนภาพที่ 3 แนวโน้มของการพิพากษาลงโทษในคดีค้ามนุษย์ระหว่างปี พ.ศ.2554-2560
(เพิ่มขึ้น 24% จากป 2559)

จำนวนจำเลย
ที่ศาลพิพากษา
จำคุก (คน)

314
230
156

55

49

2554

2555

2556

2557

390

224

2558

2559

2560

4.4 ความรุนแรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษจำ�เลยคดีค้ามนุษย์
ในปี พ.ศ. 2560 จำ�เลยทีถ่ กู พิพากษาลงโทษ จำ�นวนทัง้ สิน้ 707 คน จำ�แนกตามอัตราโทษ แยกเป็น
•• โทษจำ�คุก จำ�นวน 390 คน (ร้อยละ 55.16)
•• โทษทั้งจำ�ทั้งปรับ จำ�นวน 20 คน (ร้อยละ 2.83)
•• รวมจำ�เลยที่ได้รับโทษจำ�คุก และทั้งจำ�ทั้งปรับ จำ�นวน 410 คน (ร้อยละ 57.99)
•• โทษปรับสถานเดียว จำ�นวน 12 คน (ร้อยละ 1.7)
•• รอการลงโทษ จำ�นวน 31 คน (ร้อยละ 4.38)
•• โทษอื่นๆ จำ�นวน 254 คน (ร้อยละ 35.93)
ตารางที่ 9 แสดงจำ�นวนจำ�เลยที่ถูกพิพากษาลงโทษแยกตามอัตราโทษปี 2560
อัตราโทษ
โทษจำ�คุก
โทษทั้งจำ�ทั้งปรับ
โทษปรับสถานเดียว
รอการลงโทษ
อื่นๆ
รวม

จำ�นวน (คน)
ปี 2559
ปี 2560
314
390
5
20
2
12
20
31
209
254
550
707

คิดเป็นร้อยละ
ปี 2559
ปี 2560
57.09
55.16
0.91
2.83
0.36
1.7
4.22
4.38
35.16
35.93
100
100

จากปริมาณจำ�เลยที่ได้รับโทษจำ�คุก จำ�นวน 390 คน พบว่า มีจำ�เลยที่ได้รับโทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน
จำ�นวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.03 โทษจำ�คุกเกิน 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี จำ�นวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28
โทษจำ�คุก 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี จำ�นวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 โทษจำ�คุก 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี จำ�นวน 116 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.75 โทษจำ�คุกเกิน 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี จำ�นวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.79 และจำ�เลย
ที่ได้รับโทษจำ�คุกเกิน 10 ปีขึ้นไป จำ�นวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 33.59 ของจำ�เลยที่รับโทษจำ�คุก
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แผนภาพที่ 4 ความรุนแรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาแก่จำ�เลย

2559

เพิ่มขึ้น/ลดลง/
เทาเดิม

2560

จำเลยที่ศาลพิพากษา
จำคุก

314 คน

76

390 คน

จำคุกมากกวา 2 ป
ไมเกิน 5 ป

32.80%
(103 คน)

-3.06%

29.74%
(116 คน)

จำคุกมากกวา 5 ป
ไมเกิน 10 ป

37.58%
(118 คน)

-5.79%

31.79%
(124 คน)

จำคุกมากกวา 10 ป

21.34%
(67 คน)

+12.25%

33.59%
(131 คน)

ประเภท

5. ระยะเวลาในการดำ�เนินคดีลดลง
การดำ�เนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน
คดีค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในปี 2557-2559 พนักงานสอบสวนได้ทำ�การสอบสวน เสร็จสิ้นแล้วทุกคดี โดยใน
ปี 2559 มีความเห็นควรสัง่ ฟ้องจำ�นวน 329 คดี (ร้อยละ 99) และมีความเห็นควรสัง่ ไม่ฟอ้ ง จำ�นวน 4 คดี (ร้อยละ 1)
ในปี 2560 จากสำ�นวนการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ที่รับคำ�ร้องทุกข์ ทั้งหมด จำ�นวน 302 คดี ดำ�เนินการ
สอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว 235 คดี (ร้อยละ 77.81) โดยมีความเห็นสั่งฟ้องทั้ง 234 คดี (ร้อยละ 99.6) สั่งไม่ฟ้อง
1 คดี (ร้อยละ 0.4)
ได้กำ�หนดมาตรการเร่งรัดพนักงานสอบสวนให้สรุปสำ�นวนการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม คือ ก่อนครบกำ�หนดฝากขังครั้งที่ 5 ทำ�ให้ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนสั้นลง กล่าวคือ ในปี 2557 ถึง 2558 พนักงานสอบสวนใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการสอบสวน
คดีค้ามนุษย์ประมาณ 118 วัน สำ�หรับคดีค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 พนักงานสอบสวนสามารถลดระยะเวลา
ในการสอบสวนให้สั้นลง เหลือเพียง 72 วัน ซึ่งในปี 2560 มีแนวโน้มในการสอบสวนรวดเร็วขึ้น สอบสวนเสร็จ
ในระยะเวลาประมาณ 69 วัน
แผนภาพที่ 5 ระยะเวลาที่พนักงานสอบสวน (ตำ�รวจ) ใช้ในการสอบสวนทำ�สำ�นวนคดีค้ามนุษย์
ในปี 2557-2560
(150)
(100)
(50)
(0)
2557

2558

ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน)
24

2559

2560

เชิงเสน ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน)
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ระยะเวลาในการดำ�เนินคดีในชั้นพิจารณาของอัยการ
ในปี 2560 สำ � นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ได้ มี ม าตรการเร่ ง รั ด ให้ พ นั ก งานอั ย การเร่ ง พิ จ ารณาสำ � นวนคดี
และยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลโดยเร็ว โดยในการให้พิจารณาให้ประกันตัวผู้ต้องหา ต้องคำ�นึงถึงผลกระทบที่อาจเกิด
ต่อรูปคดี การเลือ่ นนัดส่งตัวผูต้ อ้ งหาเพือ่ ฟ้องต่อศาล ไม่ควรอนุญาตให้มกี ารเลือ่ นนัดส่งตัวผูต้ อ้ งหา เกินกว่า 3 เดือน
และไม่เกิน 3 ครั้ง และให้พิจารณาคัดค้านการประกันตัวในชั้นพิจารณาของศาล หากพิจารณา เห็นว่าผู้ต้องหา
อาจหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน จากมาตรการเร่งรัดดังกล่าวของสำ�นักงานอัยการสูงสุด ส่งผลให้
การดำ�เนินคดีในชั้นพนักงานอัยการใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเพื่อมีความเห็นและคำ�สั่งลดลง
โดยในปี 2559 สำ�นักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องสำ�นวนคดีค้ามนุษย์ จำ�นวน 427 สำ�นวน เฉลี่ยต่อ
สำ�นวน พนักงานอัยการใช้เวลาในการดำ�เนินการ สำ�นวนละ 37.59 วัน
ในปี 2560 สำ�นักงานอัยการสูงสุดได้ย่ืนฟ้องสำ�นวนคดีค้ามนุษย์ จำ�นวน 307 สำ�นวน เฉลี่ยต่อสำ�นวน
พนักงานอัยการใช้เวลาในการดำ�เนินการสำ�นวนละ 28.81 วัน ดังนั้นในปี 2560 พนักงานอัยการใช้เวลาในการ
พิจารณาจนถึงวันที่ยื่นฟ้องลดลง 23.36% เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ใช้ในการดำ�เนินการในปี 2559
แผ่นภาพที่ 6 ระยะเวลาที่พนักงานอัยการ ใช้ในการพิจารณาสำ�นวนคดีค้ามนุษย์ในปี 2559-2560
ระยะเวลายื่นฟองเฉลี่ย (วัน)
43.00
38.00

37.59

33.00

28.81

28.00

ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน)

23.00

2559

2560

ระยะเวลาในการดำ�เนินคดีในชั้นพิจารณาของศาล
สถิติระยะเวลาในการพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลที่แล้วเสร็จในปี 2560 ปรากฏว่ามีคดีร้อยละ 93
ได้พิจารณาแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันฟ้อง ซึ่งเป็นไปตามคำ�แนะนำ�ของประธานศาลฎีกา
เรือ่ ง แนวทางการบริหารจัดการคดีตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ทีก่ �ำ หนดให้
คดีค้ามนุษย์เป็นสำ�นวนคดีสามัญพิเศษ และพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จไปโดยสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าคดีนั้นจำ�เลย
จะต้องขังระหว่างการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม

6. การดำ�เนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ตั้งแต่ปี 2556-2559 ทั้งกระทำ�ผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การค้ามนุษย์และทุจริตประพฤติมิชอบต่อตำ�แหน่งหน้าที่ รับสินบนจากการค้ามนุษย์รวม 44 คน คดีอาญาถูกศาล
ตัดสินจำ�คุกแล้ว 5 คน คดีวินัย พ้นจากราชการแล้ว 16 คน โดยในปี 2560 จำ�นวนเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหา
เพิ่มขึ้น 11 คน ยอดสะสมรวม 55 คน
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6.2 ความคืบหน้าในคดีอาญาในปี 2560 ศาลตัดสินจำ�คุกเพิ่มอีก 11 คน (สูงสุดจำ�คุก 78 ปี) ยกฟ้อง
11 คน อยู่ระหว่างศาลพิจารณา 10 คน ระหว่างอัยการพิจารณา 1 คน หลบหนีคดี 3 คน อยู่ระหว่างสำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ( ป.ป.ท. ) / สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไต่สวน 17 คน ซึ่งในจำ�นวนนี้ 5 คนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
(1) คดีโรฮีนจาซึ่งเกิดในปี 2558 มีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกดำ�เนินคดีอาญา 22 คน ศาลอาญาแผนก
คดีค้ามนุษย์พิพากษาจำ�คุก 11 คน (ลงโทษสูงสุด 78 ปี) ยกฟ้อง 7 คน (ระหว่างอุทธรณ์) ระหว่างพิจารณาศาล
1 คน เนื่องจากเพิ่งมอบตัว ระหว่างอัยการพิจารณา 1 คน เนื่องจากเพิ่งมอบตัวโดยหลบหนี 2 คน
(2) การรับสินบนจากสถานบันเทิงพื้นที่อำ�เภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยพบบัญชีส่วย ป.ป.ท. ไต่สวน
ข้าราชการตำ�รวจ 4 คน ได้มกี ารแจ้งข้อกล่าวหาความผิดอาญาและความผิดวินยั อย่างร้ายแรงแล้ว 3 คน อีก 1 คน
อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดถูกปรับย้ายให้พ้นจากหน้าที่เดิมแล้ว
(3) การรับสินบนจากสถานบริการนาตารีอาบอบนวด กทม. โดยพบบัญชีส่วย ป.ป.ท. ไต่สวน
ข้าราชการตำ�รวจ 4 คน อยูใ่ นขัน้ ตอนแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน ผูถ้ กู กล่าวหาทัง้ หมดได้ ถูกปรับย้าย
ให้พ้นจากหน้าที่เดิมแล้ว
(4) การรับสินบนจากสถานบริการพื้นที่อำ�เภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยพบบัญชีส่วย
ป.ป.ท. ไต่สวนข้าราชการตำ�รวจ 6 คน และได้แจ้งข้อกล่าวหาความผิดอาญาและความผิดวินยั อย่างร้ายแรงแล้ว 2 คน
ทีเ่ หลืออยูร่ ะหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐาน ข้าราชการตำ�รวจทีถ่ กู กล่าวหาทัง้ หมดได้ถกู ปรับย้าย
ให้พ้นจากหน้าที่เดิมแล้ว
(5) คดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีข้าราชการตำ�รวจ 1 คน ถูกจับกุมดำ�เนินคดีอาญา
ในความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ระหว่างพิจารณาชั้นศาล ทางวินัยได้มีคำ�สั่งปลดออกจากราชการแล้ว
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 16 คน เข้าไปเกี่ยวข้องใช้บริการทางเพศเด็กและถูกดำ�เนินคดีอาญา คดีอาญา
สั่ ง ไม่ ฟ้ อ ง 1 คนเนื่ อ งจากผู้ เ สี ย หายจำ � ผิ ด ตั ว อี ก 15 คน อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาสั่ ง คดี ข องอั ย การสู ง สุ ด
ข้าราชการตำ�รวจที่ถูกกล่าวหา 8 คน ถูกดำ�เนินการทางวินัยและถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(6) คดีคา้ มนุษย์ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอเมืองกาญจนบุรี ซึง่ มีขา้ ราชการทหาร 1 คน ถูกดำ�เนินคดี และหลบหนี
ระหว่ า งประกั น ตั ว ชั้ น ศาล รั ฐ บาลตรวจสอบพบว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ หลายหน่ ว ยงานบกพร่ อ งไม่ ดำ � เนิ น การ
ตามระเบียบและกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาลงโทษทางวินัยโดยเร็ว
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้สอบสวนดำ�เนินคดีขา้ ราชการตำ�รวจ 3 คน ทีเ่ ป็นพนักงานสอบสวนคดีนี้ และได้สง่ สำ�นวน
การสอบสวนไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อไต่สวนแล้ว
(7) คดีค้ามนุษย์ในพื้นที่อำ�เภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งมีข้าราชการตำ�รวจ 1 คน ถูกดำ�เนินคดี
ศาลได้ พิ พ ากษาจำ � คุ ก และถู ก ไล่ อ อกจากราชการแล้ ว รั ฐ บาลยั ง ได้ ต รวจสอบพบเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ บกพร่ อ ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ลงโทษทางวินัยโดยเร็ว พนักงานสอบสวนในคดีและผู้บังคับบัญชา
ซึ่งบกพร่อง ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว

26

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำ�ปี 2560

6.3 ความคืบหน้าในคดีวินัยในปี 2560 มีคำ�สั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐพ้นจากราชการเพิ่มอีก 10 คน (เดิม 16 คน
รวมเป็น 26 คน) อยู่ระหว่างดำ�เนินการ 28 คน ซึ่งมี 21 คน ที่ได้สั่งพักราชการหรือปรับย้ายพ้นจากหน้าที่แล้ว
(1) คดีโรฮีนจา ข้าราชการตำ�รวจที่เกี่ยวข้อง 3 คน ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการแล้ว
(2) การเรียกรับสินบนและไม่ดำ�เนินคดีจากการตรวจยึดรถยนต์บรรทุกขนชาวโรฮีนจา 40 คน
ในพื้นที่อำ�เภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ข้าราชการตำ�รวจที่เกี่ยวข้อง 4 คน ถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการแล้ว
(3) การจับกุมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำ�บลและกำ�นันในพื้นที่อำ�เภอภูเรือจังหวัดเลย 2 คน
ซึ่งเป็นเจ้าของสถานบริการในข้อหาค้ามนุษย์ จังหวัดเลย มีคำ�สั่งให้กำ�นันพ้นจากตำ�แหน่ง และสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำ�บลได้ลาออกจากราชการแล้ว
(4) คดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้าราชการตำ�รวจ 1 คน ถูกจับกุมและถูกควบคุมตัว
อยู่ในเรือนจำ� ถูกลงโทษทางวินัยปลดออกจากราชการแล้ว
6.4 การดำ � เนิ น การตามนั ย มาตรการทางบริ ห ารในการป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การค้ามนุษย์ พ.ศ.2558
(1) ข้อมูลลับจากฝ่ายความมั่นคง รองนายกรัฐมนตรี มีข้าราชการตำ�รวจหลายหน่วยในพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุรี รวม 11 คน มีพฤติการณ์ในการลักลอบนำ�แรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร โดยผิดกฎหมาย
และเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติได้มีคำ�สั่งให้พ้นจากพื้นที่รับผิดชอบ ได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วพบว่า มีมูล อยู่ระหว่างดำ�เนินการทางวินัย
(2) ศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไขปั ญ หาการทำ � การประมงผิ ด กฎหมาย ตรวจสอบพบตำ � รวจน้ำ � 2 คน
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ มี พ ฤติ ก ารณ์ เข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย กรั บ ผลประโยชน์ จ ากการทำ � ประมง
ผิดกฎหมาย โดยเรียกเก็บเงินจากเรือประมงและจากแรงงานต่างด้าวเพื่อละเว้นการจับกุม และนายกรัฐมนตรี
ได้สั่งการให้ลงโทษโดยเร็ว อยู่ระหว่างดำ�เนินการทางวินัย
(3) ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมายและสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สืบสวน
และจับกุมตำ�รวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดระนอง 1 คน รับสินบนในการดำ�เนินการเพือ่ ขออนุญาตอยู่ ในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว พร้อมของกลางธนบัตรรวมเป็นเงิน 31,500 บาท อยู่ระหว่างดำ�เนินการทางวินัยร้ายแรง
รัฐบาลไทยให้ความสำ�คัญกับการแก้ไขปัญหา เรื่อง เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
จึงได้ออกระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยมาตรการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 ซึง่ นับตัง้ แต่ระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ การดำ�เนินการทัง้ วินยั และอาญา โดยคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการดำ�เนินการทางวินัยและการดำ�เนินคดี
กับเจ้าหน้าที่รัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานอนุกรรมการฯ และ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได้มีการเร่งรัดและตรวจสอบ ส่งผลให้การดำ�เนินคดี
มีความรวดเร็วและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการติดตามผลการดำ�เนินคดีอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งจาก
การดำ�เนินการที่ผ่านมา สามารถลงโทษทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และข้อหา “ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่” ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วย
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ตารางที่ 10 ความคืบหน้าในการดำ�เนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ปี 2556-2559
44

จำ�นวน
(คน)
คดีอาญา จำ�คุก 5
(คน)

ปี 2560
11
จำ�คุก 11

ยกฟ้อง 11
ระหว่างศาลพิจารณา 10
ระหว่างอัยการ 1
ระหว่างป.ป.ท. /ป.ป.ช 17
หลบหนี 3
คดีวินัย ออกจากราชการ ออกจากราชการ 10
(คน) 16
ระหว่างดำ�เนินการ 28

ยึดทรัพย์ --อายัดทรัพย์
(บาท) 33,917,915.73
-ศาลมี
- ค�ำ สัง่ ให้ตก
เป็นของแผ่นดิน
11,109,740.86

รวม
55
16

11
10
1
17
3
รวม 58 คน
26
28
รวม 54 คน
รวม (บาท)
45,027,656.59

หมายเหตุ
พลเรือน 3, ทหาร 7, ตำ�รวจ 31
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 14
--คดีถึงที่สุด 2
--ระหว่างอุทธรณ์ 11
--ระหว่างฎีกา 3
--ระหว่างอุทธรณ์ 11

--แจ้งข้อหาแล้ว 5
--ระหว่างรวบรวมหลักฐาน 12
(3 คนถูกดำ�เนินคดีคนละ 2 คดี)
--พักราชการ 8
--ย้าย 13
(เกษียณ 1 ก่อนพบความผิด)

7. การปรับปรุงกระบวนการทำ�งานของ ป.ป.ท. และ ป.ป.ช. เพื่อให้สามารถเร่งรัด
การดำ�เนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เร็วขึ้นได้จริง
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริงและการไต่สวนข้อเท็จจริงให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ท. มี อำ � นาจในการแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น
ตามมาตรา 23/1 และมาตรา 23/2 จึ ง เป็ น การลดขั้ น ตอน ระยะเวลา และสามารถนำ � ผู้ ถู ก กล่ า วหาเข้ า สู่
กระบวนการยุติธรรมได้เร็วขึ้น จากระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน เหลือ 6 เดือน
นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานและกระบวนการ
ไต่สวนข้อเท็จจริง ในการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ สำ�นักงาน ป.ป.ท. ได้เสนอแนวทางการดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุง
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 ดังนี้
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1. เพิ่มประสิทธิภาพในชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
1.1 เพิ่มอำ�นาจให้เลขาธิการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. มีอำ�นาจรวบรวมพยานหลักฐาน
ขอพยานหลักฐานและเรียกให้บุคคลมาให้ถ้อยคำ� ในชั้นของการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
ตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง ด้วย
1.2 ให้พนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ตำ�รวจมีหน้าที่ดำ�เนินการจัดการตามหมายจับ และ
ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เลขาธิการ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.
รวมทัง้ ในการจับกุมและคุมขังบุคคล คณะกรรมการ ป.ป.ท. เลขาธิการ ป.ป.ท. หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย อาจร่วมกับ
เจ้าพนักงานตำ�รวจ หรือพนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานอื่น หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตำ�รวจ หรือพนักงาน
สอบสวน หรือเจ้าพนักงานอื่นดำ�เนินการต่อไปก็ได้
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการไต่สวนข้อเท็จจริง
2.1 ให้หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. กำ�หนด
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ ในกรณีที่ระเบียบของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ไม่ได้กำ�หนดไว้
จึงให้นำ�ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใช้
2.2 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอำ�นาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลเกี่ยวกับการกระทำ�ทุจริตในภาครัฐ
ของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงการกระทำ�ความผิดทีเ่ กี่ยวข้องกันรวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะในข้อหาค้ามนุษย์อันเป็นความผิด
ที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับการทุจริตในภาครัฐ โดยแก้ไขมาตรา 17 (4)
แผนภาพที่ 7 แสดงการเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนคดีค้ามนุษย์
การเพิ่มประสิทธิภาพการไตสวนคดีคามนุษย
แนวทางเดิม
ระยะในการดําเนินการประมาณ 1 ป 3 เดือน

แนวทางที่แกไขใหม
รวมระยะเวลาดําเนินการประมาณ 6 เดือน

รับเรื่องกลาวหาคดี เจาหนาที่รัฐ
เกี่ยวของการคามนุษย

รับเรื่องกลาวหาคดี เจาหนาทีี่รัฐ
เกี่ยวของการคามนุษย

เสนอเลขาธิการฯ พิจารณา

ตรวจสอบขอเท็จจริง

คณะอนุกรรมการพิจารณา/กลั่นกรอง

เสนอเลขาธิการฯ พิจารณา
มอบหมายพนักงาน ป.ป.ท.
ไตสวนขอเท็จจริง

เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา
เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณา
แตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนฯ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัย/ชี้มูล
เสนอรายงานไตสวน
คณะกรรมการ ป.ป.ท. วินิจฉัย/ชี้มูล
วินัย

อาญา

หนวยงาน

อัยการ

วินัย

อาญา

หนวยงาน

อัยการ
ศาล

ศาล
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สํานักงาน (ป.ป.ท.)
เลขที่ 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท 02 502 6670-80 โทรสาร 02 502 6132

www.pacc.go.th

สายดวน 1206

จัดทําโดย กลุมงานประชาสัมพันธ
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8. ผลการดำ�เนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคดีค้ามนุษย์
ตารางที่ 11 แสดงผลการดำ�เนินการมาตรการยึดหรืออายัดทรัพย์ในคดีค้ามนุษย์ ปี 2560
รูปแบบหรือพฤติการณ์
บังคับให้มีการค้าประเวณี
หน่วงเหนี่ยวกักขัง (โรฮีนจา)
บังคับใช้แรงงานในเรือประมง
มูลค่ารวม

จำ�นวนคำ�สั่งให้ยึดหรืออายัด
3
2
3
8

มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)
4,176,904
13,827,751
13,211,397
31,216,053

8.1 ผลความคืบหน้ารายคดีที่สำ�คัญในการดำ�เนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(1) คดี Big Boss เป็ น คดี ที่ มี ก ารดำ � เนิ น การกั บ ทรั พ ย์ สิ น ครั้ ง แรกในเดื อ นธั น วาคม 2559
มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 22 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมกราคม 2560 พนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ได้ตรวจสอบ
และรวบรวมพยานหลักฐาน สามารถขยายผลการดำ�เนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ�ความผิดได้เพิ่มเติม
อีกจำ�นวน 1,859,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานในชั้นศาล
(2) คดีเครือข่ายค้ามนุษย์โรฮีนจา สำ�นักงาน ปปง. ได้เริ่มดำ�เนินการตรวจสอบและดำ�เนินการยึด
และอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำ�ความผิดค้ามนุษย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ มาตั้งแต่ ปี 2558 จำ�นวน 9 คำ�สั่ง
ต่อมาในปี 2559 ได้ขยายผลยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่ม อีกจำ�นวน 1 คำ�สั่ง และในปี 2560 นี้ ยังได้ตรวจสอบ
พบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ�ความผิดค้ามนุษย์เพิ่ม จึงมีคำ�สั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน อีกจำ�นวน 2 คำ�สั่ง
มูลค่าประมาณ 13,827,751 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานในชั้นศาล
รวมจำ�นวนคำ�สั่งที่ยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีนี้ มีจำ�นวน 12 คำ�สั่ง ทรัพย์สินที่ถูกดำ�เนินการรวม
จำ�นวน 252 รายการ มูลค่าประมาณ 221,084,101.67 บาท ซึง่ ในจำ�นวน 12 คำ�สัง่ ทีพ่ นักงานอัยการได้ยน่ื คำ�ร้อง
ต่อศาล ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน รวมจำ�นวน 8 คดี และศาลได้มีคำ�พิพากษาแล้ว จำ�นวน 6 คดี อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลอีก จำ�นวน 2 คดี
(3) คดี ช มดาวคาราโอเกะ สำ � นั ก งาน ปปง. ได้ พิ จ ารณาดำ � เนิ น การตรวจสอบและดำ � เนิ น การ
กับทรัพย์สินของผู้กระทำ�ความผิดมูลฐานค้ามนุษย์และผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ทางธุรกรรมและทรัพย์สิน ต่อมา
เมื่อเดือนกันยายน 2560 คณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาจากการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ประกอบการวิเคราะห์ธุรกรรมและทรัพย์สิน มีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ�
ความผิดค้ามนุษย์ จึงมีคำ�สั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว มีกำ�หนดไม่เกิน 90 วัน รวมทรัพย์สินจำ�นวน
2 รายการ มูลค่า 1,213,680 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบพยานในชั้นศาล

9. คดีค้ามนุษย์ที่เป็นที่สนใจ และเป็นคดีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และ NGOs (รายชื่อในภาคผนวก)
ในการสนั บ สนุ น การสื บ สวนสอบสวน การแจ้ ง เบาะแส และช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์
ตามคดีต่อไปนี้
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9.1 คดีบังคับใช้แรงงานในเรือประมง
ในปี 2554 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รายหนึ่ง ได้ลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย เพื่อมา
ทำ�งานก่อสร้าง ต่อมาได้ถูกชาวเมียนมา ที่เพิ่งรู้จักชักชวนให้ไปทำ�งาน และต่อมาได้ถูกบังคับทำ�งานในเรือประมง
ระหว่างทีอ่ ยูบ่ นเรือได้ถกู ทำ�ร้ายร่างกายและบังคับให้ท�ำ งานบนเรืออย่างหนัก และได้ถกู ถ่ายเปลีย่ นเรือ จำ�นวน 5 ลำ�
ภายในระยะเวลาทำ�งาน จำ�นวน 3 ปี
ต่อมา ผู้เสียหายได้พบกับ ชาวกัมพูชา ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยเป็นผู้เจรจาต่อรอง
กับไต๋กงเรือ ขอไถ่ตัวผู้เสียหาย ในวงเงิน จำ�นวน 20,000 บาท เงินดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์อภิบาล
ผู้เดินทางทะเลฯ ต่อมาศูนย์ฯ ได้พาผู้เสียหายไปรักษาตัว และได้มาร้องทุกข์ ต่อ บก.ปคม.เพื่อดำ�เนินคดีต่อไป
คดีนี้ มีอุปสรรคเป็นเหตุให้การสอบสวนต้องใช้ระยะเวลานาน โดยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ในชัน้ สัมภาษณ์เพือ่ คัดแยกเหยือ่ และรวบรวมพยานหลักฐาน ผูเ้ สียหายมีอาการทางประสาท ไม่สามารถจำ�เหตุการณ์
สถานที่เกิดเหตุได้ คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้พยายามพาผู้เสียหายไปตามท่าเรือต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร
หลายครั้ ง แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถระบุ ห รื อ จำ � ท่ า เรื อ ใดๆ ได้ ผู้ เ สี ย หายมี อ าการบกพร่ อ งในด้ า นสมาธิ แ ละความจำ �
มีภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง จึงจำ�เป็นต้องใช้เวลาในการบำ�บัดรักษาอาการวิตกกังวลและฟืน้ ฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนือ่ ง
จากแพทย์ และพยานสำ�คัญในคดี ได้ออกไปทำ�งานในเรือประมงเป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกัน สามารถติดตามตัว
มาสอบสวนได้เมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2559 พยานดังกล่าวให้การยืนยันพฤติการณ์ของไต๋เรือ กระทั่งต่อมาในวันที่
1 พฤศจิกายน 2559 ผูเ้ สียหายได้มอี าการดีขน้ึ และสามารถให้ขอ้ เท็จจริงกับพนักงานสอบสวน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน
2559 จึงได้มีการได้ยื่นขออนุมัติออกหมายจับไต๋เรือ ต่อศาลอาญา และได้สรุปสำ�นวนมีความเห็นสั่งฟ้อง ผู้ต้องหา
ตามกฎหมายต่อไป รวมระยะเวลาที่ใช้ในการพยายามสืบสวนสอบสวนตั้งแต่ได้มีการร้องทุกข์ระยะเวลานานกว่า
5 เดือน
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560 พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบช.กมค. และคณะ ได้ทำ�การจับกุม
ตัวไต๋เรือ ผู้ต้องหาตามหมายจับ มาดำ�เนินคดี
ต่อมาพนักงานอัยการใช้เวลาพิจารณาสำ�นวนการสอบสวนประมาณ 1 เดือน จึงมีความเห็นสั่งฟ้องฯ
ผู้ต้องหาตามหมายเลขคดีดำ�ที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
และต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ศาลอาญาพิพากษาลงโทษ ไต๋เรือ จำ�คุก 4 ปี ให้จำ�เลย
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 450,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้นดังกล่าว นับแต่
วันฟ้อง เป็นต้นไป จนกว่าจะชำ�ระเสร็จ ตามหมายเลขคดีแดงที่ 53/2560

9.2 คดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คดีนกฮูก)
คดี ค้ า มนุ ษ ย์ ที่ สั ง คมให้ ค วามสนใจอี ก คดี ห นึ่ ง ในปี 2560 คื อ คดี น กฮู ก ซึ่ ง ได้ มี ก ารดำ � เนิ น คดี
ค้ามนุษย์ รวม 33 คดี ดำ�เนินคดีกับผู้ซื้อประเวณี จำ�นวน 13 คดี และ คดีโทรมหญิง จำ�นวน 1 คดี รวมมีคดี
เกี่ยวข้องจำ�นวน 47 คดี แยกเป็นคดีที่กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สอบสวน 1 คดี คณะพนักงาน
สอบสวนของตำ�รวจภูธรภาค 5 ทำ�การสอบสวน จำ�นวน 46 คดี มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถูกดำ�เนินคดีทั้งหมด 17 คน
เป็นข้าราชการตำ�รวจ 9 คน ข้าราชการพลเรือน 2 คน และนักการเมืองท้องถิ่นจำ�นวน 6 คน
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ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนกฮูก เริ่มจากมารดาของผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์รายหนึ่งในคดี ได้พบภาพ
ของบุตรสาวที่เป็นผู้เสียหาย อยู่ในกลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ำ รวจกองกำ�กับการสืบสวน
ตำ�รวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน วางแผนจับกุมกลุ่มแม่เล้า จนกระทั่งจับกุมตัวกลุ่มแม่เล้า ซึ่งได้จับกุมชุดแรก
มาดำ�เนินคดีได้ และในขณะนั้นได้มีการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำ�รงธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ดำ�เนินคดี
กับดาบตำ�รวจยุทธชัย ผู้ต้องหาคนหนึ่งในคดี ที่ในขณะนั้นยังไม่ได้มีการดำ�เนินคดี ผลการดำ�เนินการในขณะนั้น
ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ พึ ง พอใจของมารดาของผู้ เ สี ย หาย พร้ อ มกั บ ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากประธานชมรมช่ ว ยเหลื อ
เหยื่ออาชญากรรม จึงได้เดินทางเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
ในกรุ ง เทพมหานคร เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง จากการดำ � เนิ น การขั้ น ต้ น ของกองบั ง คั บ การปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
เห็นว่าได้มีการร้องทุกข์และมีการสอบสวนคดีดังกล่าวไว้แล้วที่สถานีตำ�รวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน จึงส่งเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องไปรวมคดี ต่อมา ในวันที่ 25 เมษายน 2560 มารดาของผู้เสียหายในคดี ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
และได้เข้าร้องเรียนคดีดังกล่าว ต่อ พลตำ�รวจเอกศรีวราห์ รั ง สิ พ ราหมณกุ ล รองผู้ บั ญ ชาการตำ� รวจแห่ ง ชาติ
ผู้อำ�นวยการ ศพดส.ตร. ในขณะนั้น ระหว่างที่ร้องเรียน ได้พูดผ่านสือ่ มวลชนว่า ผูซ้ อ้ื บริการทางเพศบุตรสาวของตน
มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำ�แหน่งระดับผู้ว่าราชการจังหวัด คดีดังกล่าวจึงเกิดเป็นข่าวครึกโครม พลตำ�รวจเอกศรีวราห์
ให้ความสนใจในคดีดังกล่าว จึงได้ควบคุมกำ�กับดูแลการดำ�เนินคดีด้วยตนเอง และมอบหมายให้ ปคม.สอบสวน
คดี ค้ า มนุ ษ ย์ และให้ ตำ � รวจภู ธ รภาค 5 แต่ ง ตั้ ง คณะพนั ก งานสื บ สวนสอบสวนดำ � เนิ น คดี อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งพนักงานสอบสวนทั้งสองคณะต่างได้ยึดหลัก ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และจากการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกเหยื่อ
ได้ทราบว่า เหยื่อผู้เสียหาย ได้เริ่มหลบหนีออกมาจากบ้านตั้งอายุประมาณ 14 ปี และได้เริ่มต้นค้าประเวณี
ตั้งแต่ประมาณ ปี 2557 โดยมีผู้ติดต่อหาลูกค้าให้หลายกลุ่ม และมีผู้ใช้บริการจำ�นวนมาก ผู้กระทำ�ผิดมีพฤติการณ์
กระทำ�ผิดต่างกรรมต่างวาระกัน ซึ่งได้มีการดำ�เนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกคดี ปัจจุบันคดีซ่ึงคณะพนักงานสอบสวน
สังกัด ปคม. รับผิดชอบ อยู่ระหว่างพิจารณาของศาล โดยศาลได้สืบพยานผู้เสียหายไว้ก่อนแล้ว จำ�นวน 5 คน
ส่วนคดีที่พนักงานสอบสวน สังกัดตำ�รวจภูธรภาค 5 รับผิดชอบสอบสวน อยู่ระหว่างการพิจารณาทำ�ความเห็นแย้ง
เพื่อให้พนักงานอัยการมีคำ�สั่งฟ้องผู้กระทำ�ผิดต่อศาล
ในการดำ�เนินคดีดังกล่าว ซึ่งสังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากคือการที่มีการกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่
ของรัฐระดับผูว้ า่ ราชการจังหวัดของจังหวัดแม่ฮอ่ นสอน เป็นผูซ้ อื้ บริการทางเพศจากเหยือ่ ในคดีนี้ ได้มกี ารสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐาน โดยรอบคอบ จากพนักงานสอบสวน โดยเริม่ ต้นจากคำ�ให้การของผูเ้ สียหายทีเ่ ป็นศูนย์กลาง
ของคดี และรวบรวมพยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุแล้ว ทราบว่าเหตุที่มีการกล่าวหาเกิดขึ้นระหว่างวันที่
22 กันยายน 2559 และมีความชัดแจ้งโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆ ว่า ในห้วงดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น
คณะหนึ่ ง ได้ ไ ปศึ ก ษาดู ง านในพื้ น ที่ จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ นสอน และเข้ า พั ก โรงแรมที่ เ กิ ด เหตุ และเรี ย กใช้ บ ริ ก าร
จากกลุ่ ม ผู้ เ สี ย หาย โดยมี ก ลุ่ ม ผู้ ต้ อ งหาเป็ น ผู้ ติ ด ต่ อ และคณะพนั ก งานสอบสวนได้ ดำ � เนิ น คดี กั บ เจ้ า หน้ า ที่
ส่วนท้องถิน่ คณะดังกล่าว โดยกลุม่ ผูเ้ สียหายเป็นผูย้ นื ยันพฤติการณ์ ในขณะทีผ่ วู้ า่ ราชการจังหวัดทีเ่ ป็นผูถ้ กู กล่าวหา
มีมารดาของผูเ้ สียหาย เป็นพยานบอกเล่าเพียงผูเ้ ดียว และจากการสอบสวนปรากฏหลักฐานชัดแจ้งว่า ในขณะเกิดเหตุ
ผู้ถูกกล่าวหา มีฐานที่อยู่ที่อื่นซึ่งอยู่ห่างไกลจากโรงแรมที่เกิดเหตุ ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 14 ชั่วโมง เป็นไปไม่ได้
ที่จะเดินทางมาอยู่ในที่เกิดเหตุ ในช่วงเวลาเกิดเหตุ และข้อเท็จจริงดังกล่าวได้รับการกลั่นกรองโดยพนักงานอัยการ
ซึ่งเห็นพ้องกับคณะพนักงานสอบสวนฝ่ายตำ�รวจ จึงได้ยุติการดำ�เนินคดี โดยมีคำ�สั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ในส่วนนี้
ในด้านการคุม้ ครองผูเ้ สียหายทีเ่ ป็นผูเ้ สียหาย รัฐโดยกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้ความคุม้ ครอง
แก่พยานในคดีและมารดา ผู้ใกล้ชิด โดยจัดให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัยของสำ�นักงานคุ้มครองพยาน โดยได้มีการ
อนุมตั เิ งินงบประมาณของทางราชการ เป็นค่าอาหาร เครือ่ งดืม่ และค่าเลีย้ งชีพแก่พยาน รวมแล้วกว่า 2.27 ล้านบาท
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แบ่งเป็นงบประมาณของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำ�นวนประมาณ 1.2 ล้านบาท และในส่วนของสำ�นักงาน
ตำ�รวจแห่งชาติ อีกเป็นจำ�นวนประมาณ 1.07 ล้านบาท
สำ�หรับรายละเอียดการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำ�เนินการช่วยเหลือตามแผนภาพที่ 8 โดยปัจจุบัน
ผู้เสียหายยังคงอยู่ในความคุ้มครองของสำ�นักงานคุ้มครองพยาน
แผนภาพที่ 8 รายการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
PROTECTION
1. กคส.

A

D

C

B

1.1 คาอาหาร

200บ./วัน

200บ./วัน

200บ./วัน

200บ./วัน

1.2 เบี้ยเลี้ยง

200-300 บ./วัน

200-300 บ./วัน

200-300 บ./วัน

200-300 บ./วัน

1.3 Safe house

1-31 มี.ค. 60
1 พ.ค. 60-ปจจุบัน

1-28 มี.ค. 60
1 พ.ค. 60-ปจจุบัน

1-31 มี.ค. 60
1 พ.ค. 60-ปจจุบัน

2. พม.
2.1 เงินกองทุนคามนุษย

(คาครองชีพ+เครื่องอุปโภคบริโภค)

ครั้งที่ 1 เปนเงิน 6,000 บ.
ครั้งที่ 2 เปนเงิน 6,000 +
เรียนทําเล็บ 36,800 บ.

ครั้งที่ 1 เปนเงิน 6,000 บ. ครั้งที่ 1 เปนเงิน 6,000 บ.
ครั้งที่ 2 เปนเงิน 6,000
ครัง้ ที่ 2 เปนเงิน 6,000

2.2 เงินสงเคราะหครอบครัว

12,000 บ.

8,000 บ.

2.3 เงินกองทุนคุมครอง
เด็กและทุนการศึกษา

10,350 บ.
(นองสาว)

5,000 บ.
(นองชาย)

2.4 ซอมแซมที่อยูอาศัย
2.5 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
(หลังคลอด)

1-31 มี.ค. 60
26 เม.ย. 60-ปจจุบัน

122,000 บ.

(เหลากาชาด 80,000+พม. 42,000 บ.)

600 บ./เดือน

คลอด 27 ส.ค. 60

600 บ./ตอเดือน
คลอด 3 ต.ค. 60

9.3 คดีค้ามนุษย์ร้านโคโยตี้บางแสน (การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากการค้าประเวณี)
ก่อนเริ่มคดีประมาณ 1 เดือน เจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจหอพัก ร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้พบหญิงอายุ 16 ปี พักอาศัยเพียงลำ�พังในหอพัก จึงได้น�ำ ตัวมาสอบถาม
พร้อมเรียกผู้ปกครองมาพบ จึงทราบเรื่อง ร้านโคโยตี้บางแสน และที่ร้านดังกล่าว ได้จัดให้หญิงสาวในร้านออกไป
พบลูกค้าเพื่อร่วมประเวณีในโรงแรมต่างๆ ในเขตเมืองเชียงใหม่ ตำ�รวจภูธรภาค 5 จึงได้ตรวจสอบข้อมูลและ
วางแผนจับกุม
ในวันที่ 18 กันยายน 2559 ชุดปฏิบตั กิ ารสืบสวนสอบสวน จำ�นวน 12 คน พร้อมนักสังคมสงเคราะห์
ได้เข้าตรวจสอบร้านดังกล่าว พบพนักงานหญิงอยู่ในร้าน จำ�นวน 20 คน จึงได้เข้าสู่กระบวนการคัดแยกเหยื่อ
พบว่า มีบคุ คลเค้าข่ายเป็นเหยือ่ การค้ามนุษย์ จำ�นวน 10 คน อายุตาํ่ กว่า 18 ปี จำ�นวน 2 คน และ อายุเกิน 18 ปี
จำ�นวน 8 คน ได้มีการจับกุมเจ้าของร้าน ผู้ดูแล และผู้จัดการร้าน จำ�นวน 3 คน ดำ�เนินคดี ในข้อหาค้ามนุษย์
โดยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบุคนต่างด้าวเข้าทำ�งาน
โดยไม่รบั อนุญาต ทีมสหวิชาชีพจังหวัดเชียงใหม่ได้สง่ ตัวผูเ้ สียหายทัง้ 10 ราย เข้าคุม้ ครองยังบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดเชียงใหม่ และส่งตัวเข้าดูแลยังบ้านพักมูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล ศูนย์ชีวิตใหม่ และบ้านอรุณสวัสดิ์
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ต่อมาในวันที่ 26 กันยายน 2559 ได้มีการขอต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสืบพยานไว้ล่วงหน้า
และต่อมาศาลได้สืบพยานไว้ล่วงหน้า ในวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้มีการคุ้มครองพยานผู้เสียหายจำ�นวน 2 คน
ไว้ที่มูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล จากการสอบสวนของพนักงานสอบสวน ได้ขยายผลจากข้อมูล จากพยาน
ผู้เสียหาย จำ�นวน 1 คน นำ�ไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหา และได้ดำ�เนินคดีค้ามนุษย์เพิ่มอีก 2 คดี รวมทั้งหมด 3 คดี
ในข้อหาร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป อันเป็นองค์กรอาชญากรรมแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอืน่ และจากการค้าประเวณี อันเป็นการค้ามนุษย์, เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รบั อนุญาต
รับบุคคลต่างด้าวเข้าทำ�งานโดยไม่ได้รบั อนุญาต เป็นธุระจัดหาเพือ่ การค้าประเวณีฯ ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตน
ไม่สมควร คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล
คดีนี้มีจุดเด่นในเรื่องของการสืบสวนโดยใช้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และใช้การข่าวนำ�การสืบสวน
สอบสวน และการทำ�งานโดยการบูรณาการร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย เป็นผลให้สามารถจับกุมปราบปราม
ผู้กระทำ�ผิดได้ทั้งเครือข่าย

9.4 คดีค้ามนุษย์ข้ามชาติกลุ่มชาวยูกันดา
ศูนย์ ACT พัทยา ได้เบาะแส เมื่อประมาณ 2 เดือนเศษก่อนปฏิบัติการ จาก NGO Nightlight
และ A21 ว่ามีชาวยูกันดา ถูกหลอกลวงมาบังคับค้าประเวณี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพัทยา จึงได้มีการ
สืบสวนข้อมูลจากผู้เสียหายรายหนึ่ง จึงทราบว่า มีเครือข่ายชาวยูกันดาหลอกลวงชาวยูกันดาด้วยกัน มาบังคับ
ค้าประเวณีและขัดหนี้ แสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีในรูปแบบสภาพบังคับหรือขัดหนี้ จนกระทั่งสามารถ
ระบุบุคคลผู้ต้องสงสัยที่เป็นเครือข่ายระดับสูงขององค์กร มีผู้ควบคุมทางการเงินและควบคุมความเป็นอยู่และ
การค้าประเวณีในลักษณะเป็นแมงดา หรือ House Boss ทีมงาน TICAC ร่วมกับ ACT พัทยา ได้ทำ�การสืบสวน
ขยายผลจากข้อมูลเบาะแสดังกล่าว ด้วยการซักถาม การเชือ่ มโยงข้อมูลทางการติดต่อสือ่ สาร แสวงหาข้อมูลหลักฐาน
ทางการเงิน และบันทึกต่างๆ นำ�มาเชื่อมโยงวิเคราะห์อธิบายถึงตัวผู้เกี่ยวข้อง และคนที่อาจเป็นกลุ่มผู้เสียหายที่มี
ในลักษณะใกล้เคียงกัน และได้มีการสอบสวนปากคำ�สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ในห้วงประมาณปลายเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงการระดมกวาดล้างชาวต่างด้าวที่อยู่ใน
ราชอาณาจักรเกินกำ�หนด (Over stay) ของตำ�รวจตรวจคนเข้าเมืองและตำ�รวจท่องเทีย่ ว จึงได้บรู ณาการการทำ�งาน
ระหว่างคณะทำ�งาน TICAC ตำ�รวจท้องที่ ตำ�รวจตรวจคนเข้าเมือง ตำ�รวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่จากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม. ) ในการวางแผนทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารพร้อมกันในคราวเดียวกันเพือ่ ทีจ่ ะให้
การทำ�งานทั้งหมดได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้มีการปฏิบัติการเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และได้ร่วมกันทำ�การ
คัดแยกเหยื่อ โดย พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยาของ พม. นักจิตวิทยา ของ NGO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และฝ่ายสืบสวนที่มีข้อมูลจากการดำ�เนินการ จากการคัดแยกเหยื่อโดยละเอียด สามารถพบเหยื่อ จำ�นวน 3 ราย
และมี ก ารติ ด ตามจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ในวันเดี ย วกั น จำ � นวน 2 ราย จากผู้ ถู ก ออกหมายจั บ จำ � นวน 3 ราย
โดยได้จัดทำ�ข้อมูลของผู้ที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายและโสเภณี จากผู้ที่กระทำ�ผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ และ
พ.ร.บ.ปราบการค้าประเวณีฯ ซึ่งได้จากการสอบสวนดำ�เนินคดีไปก่อนหน้านี้
พฤติการณ์ของเครือข่ายผู้กระทำ�ผิดมีลักษณะเป็นการหลอกลวงชาวยูกันดามาทำ�งาน แล้วยึด
หนังสือเดินทาง (Passport) แจ้งหนี้เกินจริง และทำ�การแสวงหาประโยชน์โดยบังคับให้ค้าประเวณีเพื่อปลดหนี้
โดยองค์กรผูก้ ระทำ�ผิดได้ควบคุมผูเ้ สียหายไว้ในลักษณะเป็นบ้านย่อยๆ ในระหว่างทีม่ กี ารคัดแยกเหยือ่ ได้พบว่ามีผทู้ อี่ ยู่
เกินกำ�หนด Overstay และอาจเกีย่ วข้องกับผูต้ อ้ งกักชาวยูกนั ดา จึงได้มกี ารแยกเหยือ่ เพิม่ เติมจากผูต้ อ้ งกัก ในห้องกัก
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(Immigration Detention Center: IDC) ของสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้เสียหายได้ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแสเพิ่มเติม จนสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัย ซึ่งเป็นผู้ทำ�การหลอกลวงชาวยูกันดาด้วยกัน เพิ่มอีก 1 คน
ผูเ้ สียหายได้รบั การคุม้ ครอง ไปยังสถานคุม้ ครองของรัฐ และได้มกี ารดำ�เนินการสืบสวนสอบสวนเพิม่ เติมที่ ห้อง IDC
ของสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง คดีอยูร่ ะหว่างการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนการกระทำ�ความผิด
ในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ จะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม ซึ่งจะได้มีการดำ�เนินการสอบสวนร่วม
กับพนักงานอัยการในลำ�ดับต่อไป และคาดว่าจะมีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมอีก 1 ราย
สรุป การดำ�เนินการในครั้งนี้เป็นการทำ�งานร่วมบูรณาการของคณะทำ�งาน TICAC ศูนย์ACT
พัทยา ตำ�รวจภูธรภาค 2 กลุม่ NGO จำ�นวน 3 องค์กร สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบัญชาการตำ�รวจท่องเทีย่ ว
เจ้าหน้าทีข่ องกระทรวง พม. ได้เข้าร่วมกระบวนการสืบสวนสอบสวนตัง้ แต่ตน้ จนสามารถนำ�ไปสูก่ ารวางแผนจับกุม
ผูต้ อ้ งสงสัย ในการคุม้ ครองผูเ้ สียหายทีอ่ ยูใ่ นความคุม้ ครอง สามารถทีจ่ ะสร้างความเชือ่ มัน่ ให้ผเู้ สียหายให้ความร่วมมือ
ในการดำ�เนินคดีกับผู้ต้องสงสัยทั้งองค์การ และมีการขยายผล จนทราบตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม และบูรณาการ
ในการเข้าปฏิบัติการตรวจค้น ค้นหาผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายและตรวจค้นติดตามจับกุมผู้ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็ว
ส่วนผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีไปได้ จะเร่งดำ�เนินการติดตามจับกุมมาดำ�เนินคดีต่อไป รวมถึงสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย
ได้เพิ่มเติมอีก 1 ราย การสืบสวนสอบสวนจะรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลของกลุ่มกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
ชาวยูกันดา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพัทยา นับเป็นบทเรียนในการทำ�งานเชิงรุก ใช้ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง
และสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อทำ�ลายเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาร่วมบูรณาการ ตัง้ แต่ตน้ จนถึงชัน้ การสืบสวนสอบสวนดำ�เนินคดี และจะได้น�ำ ไปเป็นบทเรียนในการปฏิบตั กิ าร
ในลักษณะเช่นนี้ และนำ�ไปพัฒนาแนวทางการทำ�งานที่เป็นมาตรฐานต่อไป

9.5 คดีวิคตอเรีย ซีเครท
สืบเนื่องจากปี 2560 มูลนิธิพิทักษ์สตรีได้ร้องขอกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เข้าช่วยเหลือเด็กหญิง
ชาวเมียนมา ซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนร่วมกับพนักงานอัยการ พบว่าเป็นการกระทำ�ความผิดในการนำ�พา
เด็กหญิงดังกล่าว ซึ่งอายุเพียง 12 ปี เข้ามาค้าประเวณีในสถานอาบ อบ นวด วิคตอเรีย ซีเครท ประมาณ 2 ปี
ก่อนถูกส่งต่อไปบังคับค้าประเวณีทปี่ ระเทศอืน่ จนเมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2561 กรมสอบสวนคดีพเิ ศษได้สนธิก�ำ ลัง
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจค้น สถานอาบอบนวด
วิ ค ตอเรี ย ซี เ ครท และจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหา เมื่ อ วั น ที่ 12 มกราคม 2561 พบผู้ ห ญิ ง ที่ ค้ า ประเวณี รวม 113 คน
(เป็นคนไทย 4 คน เมียนมา 92 คน ลาว 14 คน จีน 1 คน และบุคคลที่ราบสูง 2 คน) ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์
เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สรุปได้ว่า
1. เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวม 15 คน จำ�แนกเป็น
1.1 คนต่างด้าว 13 คน จำ�แนกตามสัญชาติ เป็นเมียนมา 10 คน ลาว 2 คน และจีน 1 คน
ขณะนี้ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองฯ ของกระทรวง พม. และเพื่อเป็นพยานในการดำ�เนินคดี
ทั้ ง นี้ กระทรวง พม. จะได้ ดำ � เนิ น การเรี ย กร้ อ งค่ า สิ น ไหมทดแทน และเงิ น จากกองทุ น เพื่ อ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
1.2 คนไทย 2 คน (1 คน ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองฯ ของกระทรวง พม. /
1 คน ไม่ประสงค์เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองฯ)
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2. ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวม 98 คน พนักงานสอบสวนได้ดำ�เนินการตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และ
กฎหมายว่าด้วยการทำ�งานของคนต่างด้าว โดยได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต้นทาง
เพื่ อ ส่ ง กลั บ ต่ อ ไป นอกจากนี้ สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ ยั ง ได้ ป ระสานงานกั บ Myanmar Police Force
เพื่อเตรียมสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลเหล่านี้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล และขยายผลเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
ในส่ ว นของการดำ � เนิ น คดี ขณะนี้ มี ผู้ ต้ อ งหา 13 คน แจ้ ง ข้ อ กล่ า วหาร่ ว มกั น สมคบค้ า มนุ ษ ย์
ค้า ประเวณี และความผิดอื่นที่เ กี่ยวข้องมากกว่ า 12 ข้ อ หา พร้ อ มทั้ ง ยึ ดพยานหลั ก ฐานได้ จำ� นวนมาก ทั้ ง นี้
จากหลักฐานทีพ่ บน่าเชือ่ ว่ามีเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอย่างน้อย 20 คน เข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้อง หรือเกีย่ วข้องกับกลุม่ นักธุรกิจ
ที่มีอิทธิพล เช่น รับผลประโยชน์ทางการเงินหรือความพิเศษในรูปแบบอื่น (การรับบริการลดราคาหรือเต็มรูปแบบ)
จึงส่งข้อมูลให้สำ�นักงาน ป.ป.ท. ดำ�เนินการไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การกระทำ�ความผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่ โดยในทางปกครอง สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ได้สั่งย้ายข้าราชการตำ�รวจ
ในพื้นที่เกิดเหตุจำ�นวน 5 นาย ออกนอกพื้นที่แล้ว นอกจากนี้ สำ�นักงาน ป.ป.ง. อยู่ระหว่างดำ�เนินการตรวจสอบ
เส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจเกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการ
ดำ�เนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไป

9.6 คดีโคราช (การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางสื่อออนไลน์)
เมื่อประมาณเดือน กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้สืบสวนทราบตัวผู้ซื้อบริการทางเพศ
ในคดีการค้ามนุษย์รายหนึ่ง และหลังจากกระทำ�การคัดแยกผู้เสียหาย ได้รับการเปิดเผยชื่อบุคคลที่ซื้อบริการ
และวิธีการขายบริการทางเพศออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลเฟสบุ๊ค ต่อมาในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
ติดตามจับกุมตัวบุคคลดังกล่าวมาได้
จากการจับกุมและตรวจค้น ปรากฏข้อมูลว่าได้มีการใช้ แอปพลิเคชัน Facebook (สื่อออนไลน์)
โดยมีการตั้งกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มปิดในสื่อออนไลน์ เพื่อติดต่อซื้อขายบริการทางเพศ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจชุดสืบสวน
จึงแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มเพื่อขยายผลต่อ
จากการแฝงตั ว เข้ า กลุ่ ม ในสื่ อ ออนไลน์ ก ลุ่ ม ปิ ด ที่ ไ ด้ เ บาะแสมาจากการจั บ กุ ม ตั ว ผู้ ซื้ อ บริ ก าร
สามารถแฝงตัวเข้าไปทำ�ทีเป็นนัดหมายกับผู้นำ�หญิงมาขายบริการเพื่อซื้อบริการทางเพศ จนกระทั่งในวันที่
18 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 20.30 น. สามารถนัดหมายซื้อบริการทางเพศ โดยตกลงราคาและนัดหมาย
ส่งตัวหญิงที่เป็นผู้ค้าประเวณีได้ โดยผ่านสื่อโซเชียลเฟสบุ๊ค ที่เป็นกลุ่มปิดดังกล่าว เมื่อถึงวันนัด หญิงที่เป็นผู้ติดต่อ
ได้พาเด็กหญิงมาส่งเพื่อขายบริการทางเพศ เจ้าหน้าที่ ซึ่งแฝงตัวดังกล่าวได้แสดงตัวและจับกุม ทั้งผู้ติดต่อและ
ผู้ขายบริการไว้ได้ จากกระบวนการซักถามเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทราบว่าหญิงผู้ติดต่อชักชวน
จะได้รบั เงินค่านายหน้าจากการขายบริการทางเพศ ครึง่ หนึง่ ของราคาทีซ่ อื้ ขายบริการทางเพศกัน และก่อนจะถูกจับกุม
ได้กระทำ�ผิดในลักษณะนี้มาก่อนแล้ว การกระทำ�ของผู้ติดต่อชักชวนจึงเป็นความผิดข้อหา “ค้ามนุษย์โดยแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยเป็นธุระจัดหาบุคคลอายุตํ่ากว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อ
การค้าประเวณี” คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน
จากการดำ�เนินการตรวจสอบและจับกุมการค้ามนุษย์ทางสื่อออนไลน์ในลักษณะดังกล่าว สามารถ
จับกุมคดีค้ามนุษย์โดยการแสวงหาประโยชน์ทางเพศได้จำ�นวน 12 คดี มีผู้เสียหาย จำ�นวน 16 คน ผู้ต้องหา
จำ�นวน 12 คน
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เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัจจุบันการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบเป็นการใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ เป็นสื่อกลางในการดำ�เนินการมากขึ้น และผู้กระทำ�ผิดหลายคนยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ
โดยปัจจุบันนี้จากการแฝงตัวเข้ากลุ่มดังกล่าว ยังคงพบเห็นและสามารถจับกุมผู้กระทำ�ความผิด
ในลักษณะเดียวกันนี้ หลายคดี

9.7 คดีชุมแพ (การใช้สื่อออนไลน์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบสื่อลามก)
คณะทำ�งาน TICAC ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคดีว่า มีผู้เสียหาย เป็นเด็กอายุ 16 ปี ถูกหลอกถ่ายวิดีโอ
ลามก แล้วนำ�ไปเผยแพร่สื่อออนไลน์ จากการสืบสวนสอบสวนทราบว่า ผู้เสียหายเริ่มติดต่อกับผู้ต้องหา โดยใช้
โปรแกรม BeeTalk ซึ่งผู้ต้องหาใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปผู้หญิง เมื่อติดต่อกันได้ระยะหนึ่ง จึงได้แลกบัญชีติดต่อกัน
ทางแอพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งผู้ต้องหายังคงใช้โปรไฟล์เป็นรูปผู้หญิง จากนั้นได้มีการติดต่อสื่อสารกัน โดยใช้วีดีโอคอล
ของแอพลิเคชัน่ ไลน์ ซึง่ ผูต้ อ้ งหาได้ขอร้องให้ผเู้ สียหายช่วยตัวเองและทำ�ท่าทางต่างๆ ผ่านวีดโี อคอลไว้ โดยทีผ่ เู้ สียหาย
ไม่ทราบว่ามีการบันทึกภาพไว้ในขณะที่ติดต่อสื่อสารกัน
ต่อมา 29 พฤศจิกายน 2559 เพื่อนของผู้เสียหาย ได้พบว่ามีการนำ�ภาพอวัยวะเพศของผู้เสียหาย
มาเผยแพร่ในสื่อโซเชียล โปรแกรมทวิตเตอร์ ทำ�ให้ผู้เสียหายได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจ ต่อมาเบาะแส
การกระทำ�ผิดดังกล่าวได้ถูกส่งมายังคณะทำ�งาน TICAC ของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ จากการสืบสวนตรวจสอบ
และวิเคราะห์ข้อมูล โดยคณะทำ�งาน TICAC ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วย Homeland Security Investigation
ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเชื่อมโยงจากข้อมูลผู้ใช้บัญชี หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีเฟสบุ๊ค บัญชีอีเมลล์ทราบว่า
มีการใช้อินเตอร์เน็ตในจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และบุคคลดังกล่าวได้มีการโพสต์ด้วยชื่อ
บัญชี เฟสบุ๊ค อีกชื่อบัญชีหนึ่ง ในวันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 14.15 น.ที่อำ�เภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
พบภาพผูใ้ ช้บญ
ั ชีเฟสบุค๊ ดังกล่าวแต่งกายชุดนักเรียนซึง่ มีชอื่ ปักไว้ จากการวิเคราะห์ เชือ่ ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคล
เดียวกันกับผู้โพสต์ และใช้บัญชีทวิตเตอร์ที่โพสต์ภาพของผู้เสียหาย พฤติการณ์ของผู้ต้องหาเป็นการครอบครอง
สื่อลามกเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น เผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก
คณะทำ�งาน TICAC และพนักงานเจ้าหน้าที่นำ�หมายค้นของศาล เข้าตรวจค้นบ้านของบุคคล
ที่เชื่อว่าเป็นผู้ใช้บัญชีเฟสบุ๊ค และบัญชีทวิตเตอร์ดังกล่าว สามารถพบวัตถุพยาน ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า
มีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่เป็นภาพลามกเด็กและเยาวชน ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ต้องหา
คดีดังกล่าว ศาลจังหวัดชุมแพ ได้พิพากษาว่าการกระทำ�ของผู้ต้องหา เป็นการกระทำ�ความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287/1-2 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 6 (1)
52 วรรค สอง สาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (4) (5)
พ.ร.บ. คุ้มครองแด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 (9) 78 การกระทำ�ของจำ�เลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
ให้ลงโทษทุกกรรมตามกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำ�คุก 16 ปี 8 เดือน จำ�เลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง
คงจำ�คุก 8 ปี 4 เดือน และให้ริบของกลางที่ใช้ในการกระทำ�ผิด
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2. ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ
2.1 สถิติการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
2.1.1 การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในปี 2017 มีผู้เสียหายที่ผ่านการคัดแยกจากทีมสหวิชาชีพ ตามแผนบูรณาการการปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และปรากฏว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำ�นวน
455 คน โดยประสงค์เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำ�นวนทั้งสิ้น 360 คน

2.1.2 การช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พม.
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
ค้ามนุษย์ จำ�นวน 360 คน เป็นชาย 169 คน และหญิง 191 คน เมื่อจำ�แนกตามสัญชาติ เป็นชาวไทย 132 คน
เมียนมา 119 คน ลาว 21 คน กัมพูชา 22 คน อินโดนีเซีย 9 คน เวียดนาม 51 คน มาเลเซีย 3 คน และยูกนั ดา 3 คน
ในจำ�นวนดังกล่าวมีผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทเี่ ดินทางกลับภูมลิ �ำ เนาแล้ว จำ�นวนทัง้ สิน้ 111 คน โดยมีระยะเวลา
ที่อยู่ในความคุ้มครองฯ จำ�แนกเป็น น้อยกว่า 3 เดือน จำ�นวน 12 คน ระยะ 3-6 เดือน จำ�นวน 71 คน ระยะ
6-12 เดือน จำ�นวน 28 คน ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้เสียหายที่อยู่ในความคุ้มครองฯ เกิน 12 เดือนขึ้นไป จำ�นวน 3 คน
เนื่องจากผู้เสียหายเป็นคนไทยที่ประเมินครอบครัวแล้วพบว่ายังไม่มีความพร้อมในการรับกลับไปดูแล ปัจจุบัน
ศึกษาอยูในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
ตารางที่ 12 รูปแบบการถูกแสวงหาประโยชน์
รูปแบบการถูกแสวงหาประโยชน์ (จำ�แนกตาม เพศ/กลุ่มอายุ)
สัญชาติ

การค้าประเวณี

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

18 ปี
18 ปี
0-14 ปี 15-17 ปี
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ
ไทย
1 31
85
4
3
3
เมียนมา
2 10
1 18 9 6 1 59 13
ลาว
1
17
1
2
กัมพูชา
3
16 1
อินโดนีเซีย
9
เวียดนาม
51
มาเลเซีย
2 1
ยูกันดา
3
1 32 2 112 0 9 21 14 6 4 137 15
33
114
9
35
10
152
รวม
156
197
38

0-14 ปี 15-17 ปี

การนำ�มาขอทาน
0-14 ปี 15-17 ปี
ช
1

ญ
3

1

1

2

4

ช

ญ

18 ปี
ขึ้นไป
ช ญ
1

1

6

1
7

รวม

132
119
21
22
9
51
3
3
360
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2.2 การส่งเสริมโอกาสในการทำ�งาน/สร้างรายได้
แผนภาพที่ 9 การทำ�งานของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การจัดหางานใหแกผูเสียหายฯที่อยูในสถานคุมครองฯ (ม.ค.-ธ.ค.60)

450

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

คําอธิบาย
1. จํานวนผูเสียหายที่ทํางาน
1.1 จํานวนผูเสียหายที่ทํางาน
นอกสถานคุมครอง (คน)
กอสราง (88) เดินสายไฟ (2) แยกขยะ (8)
ฟารมไก-แปลงผัก (50) ดูแลผูสูงอายุ (1)
1.2 จํานวนผูเสียหายที่ทํางาน
ในสถานคุมครอง (คน)
(รายไดจากการขายผลิตภัณฑ)

2. จํานวนผูเสียหายที่ไมไดทํางาน (คน)
2.3 ทุพพลภาพ/มีปญหาสุขภาพ
2.6 อยูในชวงแรกรับ/กระบวนการทางกฎหมาย
2.7 อยูในระบบการศึกษา
2.8 ฝกอาชีพเตรียมความพรอมกอนทํางาน

ม.ค.-ธ.ค. 60
(450 ราย)
287
149

รายไดที่ไดจากการทํางาน

รายไดทํางานนอก
สถานคุมครอง
รายไดทํางานใน
สถานคุมครอง

1,928,403 บาท
672,018 บาท

138

กิจกรรม/ฝกอาชีพที่จัดใหผูเสียหาย
ที่ไมไดทํางาน 163 คน
163
4
57
42
60

จํานวนผูเสียหายฯ
รายละเอียดกิจกรรม/
ที่ไมไดทํางานหนวยงานจัด
ฝกอาชีพ
กิจกรรม/ฝกอาชีพ
งานชางประดิษฐ
62
(ทอผา/เย็บผา/จักสาน)
57
แรกรับปรับสภาพ
40
งานชาง/เกษตรกรรม
4
อื่นๆ (ทุพพลภาพ/ปวย)

2.2.1 การทำ�งานของผู้เสียหายนอกสถานคุ้มครองฯ
ผู้เสียหายจำ�นวน 149 คน ออกไปทำ�งานภายนอกสถานคุ้มครองฯ เมื่อเทียบกับปี 2559
มี จำ � นวนผู้ เ สี ย หายที่ อ อกไปทำ � งานนอกสถานคุ้ ม ครองฯ จำ � นวน 139 ราย โดยจำ � แนกประเภทงาน ได้ แ ก่
งานก่อสร้าง งานเดินสายไฟ งานคัดแยกขยะ งานภาคเกษตรกรรม งานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และงานดูแลผู้สูงอายุ
โดยในการออกไปทำ�งานภายนอกสถานคุม้ ครองฯ มีทง้ั กรณีทน่ี ายจ้างจัดหาพาหนะรับ–ส่ง โดยเจ้าหน้าทีส่ ถานคุม้ ครองฯ
ตรวจสอบเอกสารของนายจ้างหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มารับผู้เสียหาย สถานคุ้มครองฯ จัดพาหนะรับ-ส่ง
ผู้เสียหายด้วยตนเอง และผู้เสียหายออกไปพักอาศัยกับนายจ้าง ซึ่งทุกกรณีสถานคุ้มครองฯ จะพิจารณาเรื่อง
ความปลอดภัยเป็นสำ�คัญ และอาจจะเป็นผลเสียต่อรูปคดี รวมถึงมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ผู้เสียหายจะ
ได้รับค่าจ้างจากการทำ�งานเป็นค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาทต่อวัน

2.2.2 การทำ�งานของผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ
สำ�หรับผู้เสียหายที่ไม่สามารถออกไปทำ�งาน จำ�นวน 163 คน เนื่องจาก มีปัญหาสุขภาพ/
ทุพพลภาพ อยู่ในช่วงแรกรับปรับสภาพ/กระบวนการทางกฎหมาย อยู่ในระบบการศึกษา รวมถึงอยู่ในระหว่าง
ฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำ�งาน ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2559 ผู้เสียหายที่ไม่สามารถออกไปทำ�งาน จำ�นวน
365 คน ซึ่งในปีนี้มีจำ�นวนลดลง เนื่องจากสถานคุ้มครองมีการจัดอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถ
ตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้เสียหาย ทำ�ให้ผู้เสียหายมีความสนใจที่จะฝึกอาชีพ และสามารถเพิ่มรายได้
ให้แก่ผเู้ สียหาย หน่วยงานได้ด�ำ เนินการจัดอบรมฝึกอาชีพให้แก่ผเู้ สียหายทีไ่ ม่สามารถออกไปทำ�งาน อาทิ งานประดิษฐ์
งานช่าง เกษตรกรรม ทำ�เล็บ ขนมเบเกอรี่ เป็นต้น (รายละเอียดตามแผนภาพที่ 9 ข้อที่ 2.2) โดยผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากการฝึกอาชีพของผู้เสียหายจะถูกนำ�ออกมาจำ�หน่าย ทั้งการจำ�หน่ายภายในร้านค้าของสถานคุ้มครองฯ
และการออกร้ า นตามที่ ส ถานที่ ต่ า งๆ นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด หางานจากภายนอกเข้ า มาให้ ผู้ เ สี ย หายทำ � ภายใน
สถานคุ้มครองฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เสียหาย
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2.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
สำ�หรับโครงการร้าน “ทอฝัน By พม.” ซึง่ เปิดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ได้แก่ ร้านวังสะพานขาว ณ กระทรวง พม. สำ�หรับปีนขี้ ยายช่องทางการขายสินค้าเพิม่ ขึน้ อาทิ ร้าน“ทอฝัน By พม.”
ณ ศู น ย์ ก ารค้ า Siam Discovery และ Central Festival East Ville และห้ า งสรรพสิ น ค้ า Big C
และสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทาง Facebook “ทอฝันBy พม.” ซึ่งตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2560
มียอดการจำ�หน่าย รวมทั้งสิ้น 2,456,736 บาท ในจำ�นวนดังกล่าวเป็นยอดจำ�หน่ายของผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ จำ�นวน 639,436 บาท โดยมีรายได้เฉลี่ย 3,000–3,500 บาท ต่อคน
ทัง้ นี้ ปัจจุบนั กระทรวง พม. อยูใ่ นระหว่างการพยายามทีจ่ ะพัฒนาความร่วมมือกับองค์กร NOMI
Network เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจำ�หน่าย โดยการต่อยอดผลิตภัณฑ์ทอฝัน by พม. เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของคนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ผู้แทน NOMI Network ได้เยี่ยมชม
สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ)์ จังหวัดนครราชสีมา โดยเยีย่ มชมการฝึกอาชีพ
และชมผลิตภัณฑ์จากผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงหารือแนวทางการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากฝีมอื ของผูเ้ สียหาย
ทั้งนี้ มีความสนใจจะหารือในรายละเอียดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายในอนาคตต่อไป

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

2.3 มาตรการการคุ้มครองพิเศษสำ�หรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก
กระทรวง พม. ร่วมกับ Save the Children จัดทำ�โครงการฝึกอบรมพัฒนามาตรฐานการคุ้มครอง
เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Child Safeguard) โดยเล็งเห็นว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองฯ
ควรมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคาม
หรืออันตรายต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก โดยมุ่งหวังให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและ
ความรุนแรงอันจะเกิดขึ้นกับเด็กได้ ให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถทำ�ได้ในเบื้องต้น ทราบถึงวิธีการและระบบ
การรายงานเหตุเพื่อแจ้งเหตุ การส่งต่อไปยังบุคคลหรือหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเด็กตามกระบวนการจัดการ
รายกรณี (Case Management) และกลไกการทำ�งานให้ความช่วยเหลือเด็กได้ ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการปรับแก้ไข
(ร่าง) มาตรฐานการคุม้ ครองเด็กทีเ่ ป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ตามข้อคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั งิ านในสถานคุม้ ครองฯ
ซึ่งภายหลังจากการปรับแก้ไขร่างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะนำ�เสนอให้ภาคประชาสังคมให้ข้อคิดเห็นต่อไป
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2.4 มาตรการส่งเสริมการมีงานทำ� (300 บาท)
ผู้เสียหายทั้งคนไทยและคนต่างด้าวที่ผ่านการฝึกอาชีพและประสงค์ทำ�งาน อยู่ระหว่างรอจัดหางาน
และกลุ่มที่ประสงค์จะออกไปทำ�งานแต่ไม่สามารถออกไปได้ เพราะเป็นพยานคดีค้ามนุษย์หรือไม่ปลอดภัย
กระทรวง พม. ได้ออกมาตรการส่งเสริมการมีงานทำ�สำ�หรับผู้เสียหายฯ โดยผู้เสียหายข้างต้นจะได้รับ
เงินวันละ 300 บาท และไม่เกิน 90 วัน หากผู้เสียหายได้งานทำ� ก็จะสิ้นสุดการจ่ายเงิน หรือสิ้นสุดกระบวนการ
คุ้มครอง โดยในปี 2560 ได้เบิกจ่ายจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำ�นวนทั้งสิ้น
24 ราย จำ�แนกสัญชาติ ไทย 11 คน โรฮีนจา 12 คน กัมพูชา 1 คน เป็นเงิน 583,800 บาท

2.5 การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
2.5.1 กระทรวง พม. ได้ ดำ � เนิ น การจั ด ตั้ ง ฝ่ า ยช่ ว ยเหลื อ กฎหมาย เมื่ อ วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2560
โดยมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีคา้ มนุษย์ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการเรียกร้อง
สิทธิตามกฎหมาย ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�ด้านกฎหมายแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประสานการดำ�เนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดตั้งฝ่ายช่วยเหลือกฎหมาย ทำ�ให้การช่วยเหลือผู้เสียหาย
จำ�นวน 2 คน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ทำ�ให้กระบวนการ
ในการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายครบถ้วน อาทิ คดีแม่ฮ่องสอน ที่ได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง พม. สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึง NGOs ซึ่งให้การช่วยเหลือเรียกร้องสิทธิต่างๆ โดยเฉพาะการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งขณะนี้มีวิธีคิดคำ�นวณอย่างรอบด้าน ทันสมัย และรอบคอบมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
2.5.2 ปัจจุบันกระทรวง พม. ได้ดำ�เนินการจัดทำ�แนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้
ผูป้ ฏิบตั งิ าน/หน่วยงาน ทีใ่ ห้การช่วยเหลือผูเ้ สียหายมีแนวทางเรียกร้องและกำ�หนดค่าสินไหมทดแทนทีเ่ ป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยจะนำ�เสนอแนวทางดังกล่าวแก่ภาคประชาสังคมเพือ่ ให้ขอ้ คิดเห็นและจะประกาศใช้แนวทางการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนแบบใหม่ในทุกกรณีที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561
2.5.3 นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามพยายามอย่ า งยิ่ ง ในการหาแนวทางในการบั ง คั บ คดี ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
คำ�พิพากษา โดยจัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบังคับคดี สำ�นักงานอัยการสูงสุด สำ�นักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สภาทนายความ ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ในการบังคับคดี
ให้เป็นไปตามคำ�พิพากษาและหารือสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพือ่ นำ�มากำ�หนดแนวทางในการ
บังคับคดีต่อไป เพื่อนำ�เงินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินจากผู้กระทำ�ความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน กลับมาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ปรับกระบวนการทำ�งานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยกระทรวง พม.
ได้ ม อบให้ ส ถานคุ้ ม ครองฯ ทุ ก แห่ ง ร่ ว มกั บ พนั ก งานอั ย การ และที ม สหวิ ช าชี พ เร่ ง รั ด ดำ �เนิ น การหาข้ อ สรุ ป
เพื่อกำ�หนดค่าสินไหมทดแทน พร้อมวงเงินที่จะเรียกร้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน นับจากที่ผู้เสียหายเข้ารับ
การคุ้มครองในสถานคุ้มครองฯ เพื่อให้การเรียกร้องค่าสินไหมและบังคับคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้จัดทำ�แนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน/หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ
ผู้เสียหายมีแนวทางการเรียกร้องและกำ�หนดค่าสินไหมทดแทนที่ต่างไปจากกรอบแนวคิดเดิมที่ปัจจุบันไม่ทันสมัย
และให้เป็นไปในทิศทางทางเดียวกัน
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2.6 การจัดตั้งสถานคุ้มครองเอกชนเพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์
เพื่อให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมให้ผู้เสียหาย
มีสทิ ธิและทางเลือกในการเข้ารับการคุม้ ครอง ประกอบกับเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชน มีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือ
และคุ้มครองผู้เสียหาย จึงได้มีแนวนโยบายในการจัดตั้งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชนให้สามารถจัดตั้งสถานคุ้มครอง เพื่อดูแลและจัดบริการด้านต่างๆให้แก่
ผูเ้ สียหาย ซึง่ กระทรวง พม. ได้จดั ตัง้ คณะทำ�งานเพือ่ ร่างระเบียบการจัดตัง้ สถานคุม้ ครองเอกชนเพือ่ การช่วยเหลือ
และคุ้ ม ครองผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ พ.ศ. 2560 ที่ ป ระกอบด้ ว ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ หน่ ว ยงานภาครั ฐ จาก
กระทรวง พม. และ NGO และได้ ส อบถามความคิ ด เห็ น จาก NGO เพื่ อ นำ � มาปรั บ แก้ ไขก่ อ นบั ง คั บ ใช้ ทั้ ง นี้
ระเบี ย บดั ง กล่ า วมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ วั น ที่ 4 ตุ ล าคม 2560 เพื่ อ อนุ ญ าตให้ อ งค์ ก รเอกชนที่ จ ดทะเบี ย นเป็ น องค์ ก ร
ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สามารถขอจัดตัง้ สถานคุม้ ครองเพือ่ ดูแลผูเ้ สียหายได้ โดยกระทรวง พม.
คอยหนุนเสริมการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ พร้อมให้สิทธิแก่องค์กรเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสถานคุ้มครองฯ
สามารถยื่นของบประมาณในการดำ�เนินกิจการขององค์การจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของกระทรวง พม. เพื่อนำ�ไปดูแลผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ ได้
ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้เดินสายพูดคุยกับองค์กรเอกชนที่จดทะเบียนด้านการค้ามนุษย์ เพื่อจะนำ�ร่อง
การจัดตั้งเป็นสถานคุ้มครองฯ เอกชนแล้ว อาทิ องค์กร A 21 บ้านสุขสันต์ จังหวัดสงขลา และมูลนิธิโซเอ
อินเตอร์เนชัน่ เนล ซึง่ 2 ใน 3 ขององค์กรเอกชนดังกล่าว ให้ความสนใจทีจ่ ะจดทะเบียนฯ นอกจากนี้ กระทรวง พม.
ได้ ส ร้ า งความรู้ แ ละทำ � ความเข้ า ใจกั บ สำ � นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด สงขลา และ
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวทางหนึ่ง

2.7 การเพิ่มทางเลือกในการอยู่ต่อในราชอาณาจักรภายหลังคดีสิ้นสุด
ตามที่ กระทรวงมหาดไทยออกประกาศอนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีส้ินสุดคดีสามารถอยู่
และทำ�งานในราชอาณาจักรได้ 1 ปี ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ
ขยายระยะเวลาในการอนุ ญ าตให้ อ ยู่ แ ละทำ � งานในราชอาณาจั ก รเป็ น เวลา 2 ปี ซึ่ ง ในปี 2560 มี ผู้ เ สี ย หาย
ที่ประสงค์ที่จะอยู่ในราชอาณาจักรและทำ�งาน จำ�นวน 1 ราย (บังกลาเทศ 1 ราย) ซึ่งปัจจุบันผู้เสียหายได้ทำ�งาน
ในโรงงานผลิตน้ำ�แข็ง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยพักอาศัยอยู่กับนายจ้าง สำ�หรับผู้เสียหายรายอื่นไม่ประสงค์
ที่จะอยู่เพื่อทำ�งานต่อและได้เดินทางกลับภูมิลำ�เนาแล้วอย่างปลอดภัย โดยกระทรวง พม. มีกระบวนการในการ
ประสานงานกั บ หน่วยงานในประเทศต้นทางทั้ ง ภาครั ฐ และองค์ ก ารระหว่ า งประเทศในการร่ วมดำ � เนิ นการ
ส่งกลับคืนสู่สังคม รวมถึงการติดตามผลการคืนสู่สังคมดังกล่าว โดยผ่านเวทีการประชุมหารือระดับทวิภาคีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (Case Management
Meeting) ซึ่งขณะนี้ได้ดำ�เนินการใน 3 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา
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2.8 การคุ้มครองพยานที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ประเทศไทยให้ความสำ�คัญกับการคุ้มครองพยานซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งบุคคล
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ พยาน ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองพยานในคดี อ าญา พ.ศ. 2546 โดยคำ � นึ ง ถึ ง
หลักความปลอดภัยของพยานในคดีคา้ มนุษย์เป็นสำ�คัญ เพือ่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการดำ�เนินคดี โดยได้มกี าร
บูรณาการการทำ�งานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำ�เนินงานให้ผู้เสียหายเข้าสู่โปรแกรมการคุ้มครอง
พยานและพยานมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ อาทิ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าขาดประโยชน์ทำ�มาหาได้ ตามระเบียบที่
กฎหมายกำ�หนดไว้
ทั้ ง นี้ ใ นเดื อ นมกราคม – ธั น วาคม 2560 มี ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ป ระสานเข้ า โปรแกรม
การคุม้ ครองพยาน จำ�นวน 52 ราย จำ�แนกสัญชาติเป็น ไทย 41 คน เมียนมา 9 คน ลาว 1 คน และปากีสถาน 1 คน
เป็นเงิน 4,256,466 บาท ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ ในปี 2559 มีการใช้งบประมาณจำ�นวน 2,904,139.79 บาท
สำ�หรับการคุ้มครองพยานที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำ�นวน 254 คน จะพบว่าในปี 2560 ค่าใช้จ่าย
ในการคุ้มครองพยานต่อรายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักมาจากรูปแบบการคุ้มครองพยานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เปลี่ยนไป โดยในปี 2559 พยานที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮีนจา จะอาศัยอยู่ใน
สถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ของกระทรวง พม. ทำ�ให้ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ในเรือ่ งทีพ่ กั และอาหาร
แต่ในปี 2560 มีการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะมาเป็นพยานสำ�คัญมากขึ้น โดยนำ�ตัวไปคุ้มครอง
ในสถานทีป่ ลอดภัย (safe house) ทีท่ างกรมคุม้ ครองสิทธิฯ เป็นผูจ้ ดั หาให้ มีการจัดเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
จากสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดูแล 24 ชม. จัดกิจกรรมเพื่อบำ�บัด ฟื้นฟู
ฝึกทักษะ ให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการพาออกไปทำ�กิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อให้พยานที่เป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลุ่มดังกล่าว ได้ผ่อนคลายความเครียด ลดความกดดัน และสามารถใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำ�ให้การดำ�เนินคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.9 การให้บริการล่าม

ภาพที่ 3 การอบรมล่าม
ประเทศไทยได้จัดอบรมล่ามสำ�หรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มาตั้งแต่ปี
2553 จนถึงปี 2559 มีล่ามที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและขึ้นทะเบียนกับกระทรวง พม. จำ�นวน 184 คน เพื่อให้
สะดวกต่อการเรียกใช้ สำ�หรับในปี 2560 กระทรวง พม. ได้ดำ�เนินการอบรมล่าม จำ�นวน 3 ภาษา อย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ เมียนมา 37 คน กัมพูชา 40 คน และเวียดนาม 20 คน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 97 คน และผ่านเกณฑ์
ประเมินและขึ้นทะเบียนล่าม จำ�นวน 67 คน รวมมีล่ามที่ขึ้นทะเบียนและพร้อมปฏิบัติงาน จำ�นวนทั้งสิ้น 251 คน
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นอกจากนี้ กระทรวง พม. ร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ได้จัดทำ�
“คู่มือการปฏิบัติงานล่ามเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” สำ�หรับใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานล่าม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการล่ามแปลภาษาในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ ซึ่งจะส่งผลให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกำ�หนดเปิดตัวและ
แนะนำ�คู่มือการปฏิบัติงานล่าม เพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ช่วงเดือนมีนาคม 2561
เพื่อแจกจ่ายให้แก่บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.10 การดูแลกลุ่มเปราะบาง/ ผู้อพยพในภาวะไม่ปกติ
ปี 2560 กระทรวง พม. ได้ให้การดูแลกลุ่มเปราะบางที่อพยพในภาวะไม่ปกติ ซึ่งเป็นผู้ลักลอบ
เข้าเมืองที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หญิงและเด็กที่ไม่ได้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามหลัก
มนุษยธรรม โดยมีการจัดบริการที่ยึดหลักการสำ�คัญ 3 ประการ คือ ดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชน ด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำ�คัญ ซึ่งปี 2560 มีผู้เสียหายและผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮีนจา ที่อยู่
ในความดูแลของกระทรวง พม. จำ�นวนทั้งสิ้น 95 ราย จำ�แนกเป็นผู้เสียหาย 74 ราย อยู่ในความดูแลของ
สถานคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ และผู้ ลั ก ลอบเข้ า เมื อ งที่ เ ป็ น หญิ ง และเด็ ก 21 ราย
อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว

2.11 มาตรการเยียวยาและชดเชย
ตารางที่ 13 เงินชดเชยเยียวยาที่ผู้เสียหายได้รับในปี 2560
ประเภทของค่าทดแทนและค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 35
ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
ค่าจ้าง – ค่าแรงค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายระหว่างการคุ้มครองพยาน

2559
5,808,566.90 บาท (648 ราย)

2560
5,641,579 บาท (760 ราย)

1,656,100 บาท (15 ราย)
455,000 บาท (23 ราย)
3,838,304 บาท (58 ราย)
2,904,139.79 บาท (254 ราย)

18,442,221 บาท (151 ราย)
340,000 บาท (20 ราย)
2,174,529 บาท (30 ราย)
4,259,466 บาท (52 ราย)

2.12 การส่งกลับคืนสู่สังคม/การพิจารณาไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม

ภาพที่ 4 การส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับประเทศภูมิลำ�เนา
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ในปี 2560 ประเทศไทยได้ ส่ ง ผู้ เ สี ย หายกลั บ คื น สู่ ภู มิ ลำ � เนาโดยยึ ด หลั ก การที่ สำ � คั ญ คื อ
ความปลอดภัย มีหน่วยงานรองรับ และไม่กลับมาเป็นผู้เสียหายซ้ำ� ภายใต้การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ
ประเทศต้นทางและครอบครัวของผู้เสียหายในประเทศไทย จำ�นวน 432 ราย ได้แก่ เมียนมา 123 ราย เวียดนาม
143 ราย ลาว 32 ราย กัมพูชา 17 ราย อินโดนีเซีย 9 ราย บังคลาเทศ 8 ราย ศรีลังกา 1 ราย และฟิลิปปินส์
4 ราย (บางรายเป็นผู้เสียหายที่เข้ารับการคุ้มครองก่อนปี 2560) โดยหน่วยงานในประเทศต้นทางทั้งภาครัฐและ
องค์การระหว่างประเทศ จะติดตามผลภายหลังการคืนสู่สังคม สำ�หรับคนไทยที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง จนกระทั่งการส่งกลับคืนสู่สังคม จำ�นวนทั้งสิ้น 95 ราย เมื่อกลับภูมิลำ�เนาแล้ว
จะประสานให้พฒ
ั นาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด (พมจ.) 76 จังหวัด ติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนือ่ ง
จนกระทั่งผู้เสียหายสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติ
ทั้ ง นี้ มี ผู้ เ สี ย หายและผู้ ลั ก ลอบเข้ า เมื อ งชาวโรฮี น จาที่ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของกระทรวง พม.
โดยได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามแล้ว รวมทั้งสิ้น 67 ราย เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 36 ราย และ
ผู้ลักลอบเข้าเมือง 31 ราย

2.13 การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายคนไทย
สำ�หรับผู้เสียหายคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศและได้รับการช่วยเหลือ
ให้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย มีจำ�นวนทั้งสิ้น 45 ราย โดยกระทรวง พม. จัดเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์
ไปรับตัวผู้เสียหายที่สนามบิน พร้อมทั้งช่วยเหลือเป็นเงินค่าเดินทางกลับภูมิลำ�เนาของผู้เสียหาย รวมถึงประสาน
อำ�นวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการเรียกร้องสิทธิต่างๆ อาทิ เงินกองทุนเพื่อ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ค่าสินไหมทดแทน โดยในปี 2560 มีกรณีตัวอย่าง การให้ความช่วยเหลือ
ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ช าวไทยส่ ง กลั บ จากต่ า งประเทศ ซึ่ ง เป็ น กรณี ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น ได้ รั บ ผลกระทบ
ทั้งร่างกายและจิตใจ กระทรวง พม. ได้รับการประสานจาก IOM เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าว
พร้ อ มทั้ ง ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง สำ � นั ก งานอั ย การ สตช. ศธ. สธ. เพื่ อ ร่ ว มหารื อ วางแผนแนวทาง
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ก่ อ นการส่ ง กลั บ หญิ ง ไทย รวมทั้ ง ประสานส่ ง ต่ อ การทำ � งานให้ พมจ. และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องในภูมิลำ�เนาติดตามให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางไปพบแพทย์
การพัฒนากระบวนการคืนสู่สังคมสำ�หรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยให้เป็นระบบ
โดยใช้เครือข่ายบูรณาการแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือคืนสู่
สังคม พมจ. องค์กรเอกชน (NGOs) และผูท้ เี่ คยตกเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทย โดยการจัดทำ�แผนร่วมกัน
ในการคืนสู่สังคมกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งจะช่วยเสริมพลังให้แก่ผู้เสียหายในการคืนสู่สังคม

2.14 INGO/NGOs สนับสนุนงานในสถานคุ้มครองฯ
สำ�หรับการให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กร
เอกชน สนับสนุนการดำ�เนินงานในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ในมิติต่างๆ
•• องค์กรเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล: สนับสนุนการติดตามครอบครัวของผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ชาวกัมพูชา การส่งกลับคืนสู่สังคม และการติดตามผลการส่งกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อรายงานกลับมายัง
หน่วยงานกระทรวง พม. ที่ให้การดูแล โดยในปี 2560 มีจำ�นวนผู้เสียหายชาวกัมพูชากลับประเทศภูมิลำ�เนา
จำ�นวน 17 ราย นอกจากนี้ ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้แก่ผู้เสียหายที่อยู่ในความดูแลของ
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทำ�ให้ผู้เสียหายมีทักษะการใช้ชีวิตเมื่อกลับภูมิลำ�เนา
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•• องค์การระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐาน (IOM) : สนับสนุนการส่งกลับและคืนสูส่ งั คม
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาทิ เมียนมา บังกลาเทศ ศรีลังกา เป็นต้น สนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกที่นำ�ไปสู่
การปฏิบตั ใิ นการส่งกลับและคืนสูส่ งั คมของผูเ้ สียหาย อาทิ การประชุมหารือระดับทวิภาคีเกีย่ วกับ การบริหารจัดการ
รายกรณี การส่งกลับและคืนสูส่ งั คมผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ไทย-เมียนมา (Thai-Myanmar Case Management
Meeting) ซึง่ มีการจัดประชุมฯ ดังกล่าว ทุกๆ 6 เดือน นอกจากนี้ ยังร่วมจัดทำ�มาตรฐานการส่งกลับและคืนสูส่ งั คม
ให้แก่ผเู้ สียหาย สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการค้ามนุษย์ของทัง้ สองประเทศ ซึง่ ทำ�ให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านของทัง้ สองประเทศได้มแี นวทางทีเ่ ป็นมาตรฐานในการส่งกลับและคืนสูส่ งั คมผูเ้ สียหาย สนับสนุนเงินทุน
ในการประกอบอาชีพให้แก่ผเู้ สียหายชาวไทยทีต่ กเป็นผูเ้ สียหายในต่างประเทศ โดยในปี 2560 สนับสนุนให้แก่ผเู้ สียหายฯ
จำ�นวน 8 ราย เป็นเงิน 603,999 บาท สนับสนุนงานด้านการคัดกรองและตรวจสุขภาพให้แก่ผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ หญิงและเด็กทีล่ กั ลอบเข้าเมืองชาวโรฮีนจาก่อนส่งไปประเทศทีส่ าม สนับสนุนงานการอบรมล่ามเพือ่ ช่วยเหลือ
และคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย รวมถึงจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานล่ามเพื่อการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูป้ ฏิบตั งิ านล่ามแปลาภาษา เนือ่ งจากในเนือ้ หาจะช่วยเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ถึงหลักการปฏิบตั แิ ละเพิม่ พูนทักษะของล่ามในกระบวนการคุม้ ครองให้ความช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ได้
•• สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ศูนย์สนับสนุนการตั้งถิ่นฐานใหม่
(Resettlement Support Center : RSC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (Committee of the
Red Cross : ICRC) : สนับสนุนการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และหญิงและเด็กที่ลักลอบเข้าเมือง
ชาวโรฮีนจา สำ�หรับการพิจารณาไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม สนับสนุนการติดต่อครอบครัวหรือญาติ สนับสนุน
เครือ่ งใช้ทจี่ �ำ เป็น และอบรมด้านวัฒนธรรมให้แก่ชาวโรฮีนจาทีม่ กี �ำ หนดการเดินทางไปตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ ซึง่ ในปี 2560
ทีผ่ า่ นมา มีผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ผูล้ กั ลอบเข้าเมืองชาวโรฮีนจา ทีอ่ ยูใ่ นความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์จ�ำ นวน 67 ราย ได้รบั การช่วยเหลือไปตัง้ ถิน่ ฐานในประเทศที่ 3 ณ สหรัฐอเมริกา 65 คน
และนิวซีแลนด์ 2 คน
•• สำ�นักงานกฎหมายเอสอาร์ : สนับสนุนความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย การเป็นโจทก์ร่วม
และทนายให้แก่ผู้เสียหายในคดีที่มีความสำ�คัญและซับซ้อน รวมถึงสนับสนุนการดำ�เนินงานเพื่อการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย
•• องค์กรช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิพิทักษ์สตรี : จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเป็นพยาน
ให้แก่ผเู้ สียหายในสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ทำ�ให้ผเู้ สียหายมีความพร้อมและมีความคุน้ ชิน
ในขั้นตอนของการเป็นพยานในกระบวนการยุติธรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเบื้องต้นให้แก่เด็กที่อยู่ในสถาน
คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทำ�ให้เด็กมีความรู้เบื้องต้น อาทิ การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ ได้สนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องนโยบายการคุ้มครองเด็ก รวมถึงร่วมจัดทำ�มาตรฐานในการ
คุ้มครองเด็กในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักรู้เรื่องการคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการถูกคุกคามหรืออันตรายต่อร่างกาย
และจิตใจของเด็ก
•• มูลนิธิ เอ-ทเวนตี้ วัน : สนับสนุนล่ามในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย เช่น ในเคส
ยูกันดา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการคืนสู่สังคมให้แก่ผู้เสียหายชาวกัมพูชา ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศ
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•• มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา : จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเป็นพยาน
ให้แก่ผเู้ สียหายในสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ทำ�ให้ผเู้ สียหายมีความพร้อม และมีความคุน้ ชิน
ในขัน้ ตอนของการเป็นพยานในกระบวนการยุตธิ รรม โดยเฉพาะกลุม่ ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ (ชาย) และกลุม่ โรฮีนจา
•• ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล : ให้การช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ กลุม่ แรงงานประมง
รวมถึงสนับสนุนที่พักให้แก่ผู้เสียหายในบางกรณี
•• มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก : ส่งเสริมจัดกิจกรรมให้แก่เด็กที่เป็นผู้เสียหายระหว่างที่อยู่ใน
โปรแกรมคุ้มครองพยาน เข้าไปพูดคุย ให้คำ�แนะนำ� ทำ�กิจกรรมในการฟื้นฟูเยียวยา เช่น กรณีเคสแม่ฮ่องสอน
ซึ่งส่งผลให้เด็กกลุ่มดังกล่าวคลายความเครียดหรือความวิตกกังวล

3. ด้านการป้องกัน
รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับการป้องกันการค้ามนุษย์ทั้งในและนอกราชอาณาจักร เนื่องจากถือเป็นกลไก
สำ�คัญที่จะตัดวงจรไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนหรือพบการกระทำ�ผิดฐานค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้น ซึ่งเท่ากับว่าจะเกิดคดีและมีผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์ลดลงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ประเทศไทย แบ่งเป้าหมายในการดำ�เนินการตามกลุ่มผู้เสียหายที่พบ
ว่าตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 3 ประเภท ประกอบด้วย การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การป้องกัน
การตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก และการป้องกันการบังคับนำ�คนมาขอทาน โดยมีผลการ
ดำ�เนินงานด้านป้องกัน ดังนี้

3.1 การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ในปี 2560 ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน ออกระเบียบและกฎหมายใหม่ๆ มาป้องปรามไม่ให้เกิด
การกระทำ � ผิ ด ฐานค้ า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง จะพบว่ า จากการออกมาตรการป้ อ งกั น ที่ เข้ ม ข้ น ขึ้ น มากำ � กั บ ดู แ ล ส่ ง ผลให้
การกระทำ�ผิดฐานค้ามนุษย์ลดลงอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้

3.1.1 การรับรองสถานะบุคคลไร้รัฐ/ชนกลุ่มน้อย
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ให้สัญชาติไทยกับบุคคลไร้รัฐ ชนกลุ่มน้อยและ
กลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นประเทศไทย ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2535 รวมจำ�นวนทัง้ สิน้ 259,590 คน โดยเร่งรัดดำ�เนินการให้สญ
ั ชาติไทย
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่บุคคลเหล่านี้อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในปี 2560
มีบุคคลไร้รัฐได้สัญชาติไทย จำ�นวน 8,519 คน เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 8,145 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6
ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน ดำ�เนินการให้คนไร้รัฐ/ชนกลุ่มน้อยดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ทำ�งาน
ในประเทศไทย และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม จำ�นวนทั้งสิ้น 59,439 คน ส่วนใหญ่ทำ�งานกรรมกร งานทำ�
สวนผัก ผลไม้ และงานช่างปูน ตามลำ�ดับ

3.1.2 การรับรองสถานะทางกฎหมายแก่แรงงานต่างด้าวในราชอาณาจักรเพือ่ ให้ได้รบั สิทธิ
ที่พึงได้ตามกฎหมาย
รั ฐ บาลไทยยั ง มี น โยบายที่ ชั ด เจนในการให้ แรงงานต่ า งด้ า วที่ ทำ � งานในประเทศไทยทุ ก คน
ได้ทำ�งานแบบถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
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3.1.2.1 การนำ�เข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU
ในปี 2560 มี แ รงงานต่ า งด้ า วเข้ า มาทำ � งานตาม MOU รวมจำ � นวนทั้ ง สิ้ น
550,188 คน ในจำ�นวนดังกล่าว มีแรงงานต่างด้าวที่นำ�เข้าเฉพาะในปี 2560 จำ�นวน 315,459 คน เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 213,857 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.5
3.1.2.2 การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กำ�หนดมาตรการอำ�นวยความสะดวกและ
สนับสนุนประเทศต้นทาง ในการมาพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานต่างด้าวของแต่ละประเทศ ในปี 2560 มีประเทศ
ต้นทาง เข้ามาเปิดศูนย์ตรวจสัญชาติ รวม 14 แห่ง (เมียนมา 10 แห่ง กัมพูชา 3 แห่ง และ ลาว 1 แห่ง) โดยมี
แรงงานต่างด้าวผ่านการพิสูจน์สัญชาติ รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 1,153,537 คน (เมียนมา 873,145 คน กัมพูชา
173,086 คน และลาว 107,306 คน) คิดเป็นร้อยละ 57.69 ของจำ�นวนแรงงานที่ได้รับการผ่อนผันทั้งสิ้น
1,999,240 คน
ในจำ�นวนนี้ ได้รับใบอนุญาตทำ�งาน จำ�นวน 910,007 คน (เมียนมา 780,927 คน
กัมพูชา 96,353 คน และลาว 32,727 คน)
3.1.2.3 มาตรการชั่ ว คราวการบริ ห ารจั ด การการทำ � งานของคนต่ า งด้ า ว เพื่ อ บรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นของนายจ้าง/ลูกจ้าง กรณีประกาศใช้ พ ระราชกำ � หนดการบริ ห ารจั ดการการทำ � งานของ
คนต่างด้าว พ.ศ.2560
กระทรวงแรงงาน กำ�หนดมาตรการให้ นายจ้าง/คนต่างด้าว ดำ�เนินการให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามพระราชกำ�หนดฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำ�นวน 3 มาตรการ ดังนี้
มาตรการ 1 กรณี ที่ แรงงานต่ า งด้ า วที่ ทำ � งานกั บ นายจ้ า งไม่ ต รงตามที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
ใบอนุญาตทำ�งานให้ดำ�เนินการขอเปลี่ยนนายจ้างได้ ณ สำ�นักงานจัดหางานทั่วประเทศ (ตามท้องที่ที่แรงงาน
ต่างด้าวทำ�งาน) โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 มีแรงงานต่างด้าวเปลีย่ นนายจ้าง จำ�นวน 201,010 คน
มาตรการ 2 กรณีแรงงานต่างด้าวผ่านการตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้ว แต่ดำ�เนินการ
ขอวี ซ่ า และใบอนุ ญ าตทำ � งานไม่ ทั น ใน 15 วั น ให้ ไ ปติ ด ต่ อ ขอใบอนุ ญ าตทำ � งานได้ ณ สำ � นั ก งานจั ด หางาน
ทั่วประเทศ (ตามท้องที่ที่แรงงานต่างด้าวทำ�งาน) โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ดำ�เนินการออก
ใบอนุญาตทำ�งาน จำ�นวน 84,190 คน
มาตรการ 3 กรณีคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ให้นายจ้างยื่นคำ�ขอจ้างแรงงาน
ต่ า งด้ า ว ณ ศู น ย์ รั บ แจ้ ง การทำ � งานของคนต่ า งด้ า ว 97 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ หรื อ ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต และ
ดำ � เนิ น การตรวจสอบคั ด กรองความสั ม พั น ธ์ นายจ้ า ง/ลู ก จ้ า ง ก่ อ นออกหนั ง สื อ รั บ รองให้ กั บ ลู ก จ้ า งต่ า งด้ า ว
ไปดำ�เนินการขอเอกสารรับรองจากประเทศต้นทาง (Passport: PP/Certificate Identity: CI/Travel Document :
TD) ตรวจสุขภาพ จัดทำ�หลักประกันสุขภาพ และขอใบอนุญาตทำ�งานต่อไป โดยมีลูกจ้างคนต่างด้าวได้รับใบแทน
ใบอนุญาตทำ�งาน จำ�นวน 400,036 ราย
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ตารางที่ 14 การยื่นคำ�ขอจ้างลูกจ้าง
ระยะเวลา

การดำ�เนินงาน 3 ระยะ

24 ก.ค.-7 ส.ค.60
8 ส.ค.-6 ก.ค.60
ข้อมูล ณ 31 ธ.ค.60

1. นายจ้างยื่นคำ�ขอจ้าง   
ลูกจ้างต่างด้าว
2. คัดกรองความสัมพันธ์
นายจ้าง-ลูกจ้าง
3. ออกใบแทนใบอนุญาต
ทำ�งาน

สัญชาติ
นายจ้าง ลูกจ้าง
(คน)
(คน) เมียนมา กัมพูชา
ลาว
198,332 797,685 461,458 235,757 100,470
185,669 727,473 403,069 209,612 87,792
91,831 400,036 358,528 41,508

หมายเหตุ ประเทศลาว กำ�หนดให้แรงงานสัญชาติลาวเดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อกลับเข้ามาทำ�งานตาม MOU เท่านั้น

3.1.2.4 มาตรการการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวระยะต่อไป
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่คนเข้าเมืองผิดกฎหมายจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
สามารถคุ้ มครองแรงงานต่างด้าวตามหลัก กฎหมายไทยและสากล ตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และศั ก ดิ์ ศ รี ข อง
ความเป็นมนุษย์ กระทรวงแรงงาน จึงมีนโยบายให้แรงงานต่างด้าวทุกคนได้ท�ำ งานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตาม
หลักสากล โดยร่วมมือกับราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เพื่อเข้ามาพิสูจน์สัญชาติแรงงานของตนที่เข้ามาทำ�งานอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยการออกหนังสือ
เดินทาง (Passport) หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) เอกสารเดินทาง (Travel Document)
หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) ให้กบั แรงงานต่างด้าวทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติไว้เป็นหลักฐาน
ซึง่ แรงงานต่างด้าวทีผ่ า่ นการพิสจู น์สญ
ั ชาติดงั กล่าวจะได้รบั การปรับเปลีย่ นสถานะให้เป็นแรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้าเมือง
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะได้รบั การตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยูใ่ นราชอาณาจักรและได้รบั อนุญาตให้ท�ำ งาน
ปัจจุบนั มีแรงงานต่างด้าวทีจ่ ะต้องเข้าสูก่ ระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติจ�ำ นวน 1,999,240 คน ผ่านการพิสจู น์สญ
ั ชาติแล้ว
จำ�นวน 1,153,537 คน (กัมพูชา 173,086 คน ลาว 107,306 คน และเมียนมา 873,145 คน) มีแรงงานต่างด้าว
ทีย่ งั ไม่ผา่ นการพิสจู น์สญั ชาติ จำ�นวน 845,703 คน (กัมพูชา 443,196 คน ลาว 52,007 คน และเมียนมา 350,500 คน)
ซึ่งรัฐบาลจะได้มีนโยบายขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไปอีก 6 เดือน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561
เพื่อช่วยผลักดันให้แรงงานต่างด้าวในไทยมีสถานะที่ถูกกฎหมายและได้รับสิทธิที่พึงมีให้มากที่สุด
จากผลการดำ�เนินการข้างต้น จะทำ�ให้ไม่มีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในประเทศ มีระบบฐานข้อมูล
แรงงานต่างด้าวฐานเดียว ซึ่งมีความเป็นเอกภาพ สามารถทราบจำ�นวนแรงงานต่างด้าวว่า ประกอบอาชีพอะไร
อยู่ที่ไหน ทำ�งานกับใคร เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1.3 การควบคุมบริษัทนำ�เข้าคนต่างด้าว
3.1.3.1 การจดทะเบียนบริษัทนำ�คนต่างด้าวเข้ามาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ
เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยมี ม าตรการในการควบคุ ม การประกอบธุ ร กิ จ นำ � คนต่ า งด้ า ว
มาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ และแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ
อันอาจทำ�ให้เกิดการลุกลามของปัญหาไปสูก่ ารกระทำ�อันเป็นการค้ามนุษย์ โดยในปี 2560 มีบริษทั ยืน่ ขอจดทะเบียน
นำ�คนต่างด้าวเข้ามาทำ�งานกับนายจ้างภายในประเทศ ตามพระราชกำ�หนดการนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้าง
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ในประเทศ พ.ศ. 2559 จำ�นวนทั้งสิ้น 101 บริษัท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมี จำ�นวน 16 บริษัท เพิ่มขึ้น 5.3 เท่า
และมีนายจ้างนำ�เข้ามาเอง จำ�นวน 14,270 ราย เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมี จำ�นวน 866 ราย เพิ่มขึ้น 15.4 เท่า
โดยสามารถนำ�เข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ รวมทัง้ สิน้ 315,459 ราย เมือ่ เทียบกับปี 2559 ซึง่ มีจ�ำ นวน 8,853 ราย
เพิ่มขึ้นมากถึง 34.6 เท่า ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้เก็บเงินหลักประกันจากนายจ้างในปี 2560 รวมทั้งสิ้น
70,154,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งเก็บได้ 4,379,000 บาท เพิ่มขึ้นมากถึง 15 เท่า
3.1.3.2 การตรวจสอบบริษัทนำ�คนต่างด้าวเข้ามาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กำ�หนดแผนการตรวจสอบบริษัทนำ�เข้า
คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ 101 แห่ง (100%) ในปี 2560 ดำ�เนินการตรวจสอบบริษัทฯ แล้ว
97 แห่ง พบการกระทำ�ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานกับนายจ้างในประเทศ จำ�นวน 1 แห่ง
ข้อหาไม่ออกใบรับเงินค่าบริการ และค่าใช้จ่ายในการนำ�คนต่างด้าวมาทำ�งานในประเทศให้แก่นายจ้าง โดยลงโทษ
พักใช้ใบอนุญาต 30 วัน และดำ�เนินคดีอาญาโดยเปรียบเทียบปรับ จำ�นวน 20,000 บาท บริษัทได้มาชำ�ระค่าปรับ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 คดีอาญาเป็นที่ยุติ

3.1.4 การจัดตั้งศูนย์ดูแลช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
3.1.4.1 ศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง
กระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง 3 แห่ง ณ จังหวัดตาก
หนองคาย สระแก้ว เพื่อดำ�เนินการส่งมอบใบอนุญาตทำ�งาน อบรม ให้ความรู้ในด้านต่างๆ การตรวจ คัดกรอง
แรงงานต่ า งด้ า วว่ า มี น ายจ้ า งจริ ง ตรงตามสั ญ ญาจ้ า ง ไม่ ไ ด้ ถู ก ชั ก จู ง หลอกลวง มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะทำ � งาน
ก่อนอนุญาตให้เข้ามาทำ�งานในประเทศไทย และเป็นจุดพักรอแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศ โดยใน
ปี 2560 อบรมให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าวทั้งหมด จำ�นวน 287,706 ราย
3.1.4.2 ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
กระทรวงแรงงานจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ร่ ว มบริ ก ารช่ ว ยเหลื อ แรงงานต่ า งด้ า ว เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
แรงงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ NGOs ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สงขลา
สมุทรปราการ ชลบุรี ระนอง เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น และตาก โดยมีผู้ประสานงานด้านภาษาประจำ�
ศูน ย์ ละ 1 คน ในปี 2560 ได้ให้ก ารช่วยเหลือ แรงงานต่ า งด้ า วทั้ ง หมด 57,498 ราย เมื่ อ เที ย บกั บปี 2559
ซึ่งมี จำ�นวน 14,446 ราย เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า โดยให้ความช่วยเหลือสูงสุด 5 ลำ�ดับแรก ได้แก่ ให้คำ�ปรึกษาด้าน
สิทธิประโยชน์ เปลี่ยน/เพิ่ม นายจ้าง แก้ไข/คัดลอก ข้อมูลทางทะเบียน เปลี่ยน/เพิ่ม สถานที่ทำ�งาน/เปลี่ยน
ลักษณะงาน ประสานการช่วยเหลือ และเข้ามารับสิทธิที่พึงได้
3.1.4.3 ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล Stella Maris
กระทรวงแรงงานร่วมมือกับ ILO และ Stella Maris ผ่านโครงการความช่วยเหลือ
ทางวิชาการเพือ่ การต่อต้านรูปแบบการทำ�งานทีไ่ ม่เป็นทีย่ อมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล (Combating
Unacceptable Forms of Work in the Thai Fishing and Seafood Industry : Ship to Shore Rights
Project) เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของแรงงานภาคประมง ในเรือ่ งการเข้าถึงการให้บริการและการช่วยเหลือแก่แรงงาน
และผู้เสียหายที่ถูกละเมิดด้านแรงงาน โดยในปี 2559 จัดตั้งศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลประมงสงขลา
จำ�นวน 1 แห่ง (ตลอดปี 2560 ศูนย์ดังกล่าวได้ให้ความช่วยเหลือและให้คำ�แนะนำ�แก่แรงงานทั้งชาวไทยและ
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ต่างชาติแล้ว รวม 1,339 ราย) ในปี 2560 จัดตั้งศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลเพิ่มจำ�นวนขึ้นอีก 3 แห่ง ได้แก่
(1) องค์กรสะพานปลา จังหวัดปัตตานี (2) เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี และ (3) ตำ�บลปากน้ำ� จังหวัดระยอง
ทั้งสามแห่งนี้ ตลอดปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ได้ให้ความช่วยเหลือและให้คำ�แนะนำ�แก่แรงงานทั้งชาวไทยและ
ต่างชาติแล้ว รวม 5,829 ราย

3.1.5 แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice : GLP)
กระทรวงแรงงานมีนโยบายรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรม
ประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ฟาร์มเลี้ยงกุ้ง และอุตสาหกรรมสัตว์ปีก นำ�แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
(Good Labour Practices : GLP) ไปใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำ�งาน
โดยในปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการนำ� GLP ไปใช้ จำ�นวน 5,548 แห่ง โดยในปี 2556 มีจำ�นวน 5,049 แห่ง
เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 499 แห่ง เพิ่มขึ้นมากถึง 9 เท่า

3.1.6 ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
3.1.6.1 การพิจารณาทีเ่ กีย่ วกับอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำ�งานภาคประมง ค.ศ. 2007
กระทรวงแรงงานได้รว่ มกับ ILO ทำ�การวิเคราะห์ Gap Analysis เพือ่ วิเคราะห์ชอ่ งว่าง
ของกฎหมายไทย พบว่า มีข้อกฎหมายต้องปรับให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ อาทิ การขยายสิทธิประกันสังคม
ให้กับคนงานประมง การกำ�หนดให้นายจ้างต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ความปลอดภัยในการทำ�งาน
และอาชีวอนามัยบนเรือประมง ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างประชุมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
แก้ ไขกฎหมาย/มาตรการ ที่ มี อ ยู่ ข องทุ ก หน่ ว ยงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ อ นุ สั ญ ญา ILO ฉบั บ ที่ 188
จากนั้นเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือรับฟังความเห็นองค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง ในภาคประมง โดยกำ�หนดแก้ไข
กฎหมายให้แล้วเสร็จก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนมีนาคม 2561 และมีเป้าหมาย
ยื่นรับรองอนุสัญญาที่กรุงเจนีวา ภายในเดือนมิถุนายน 2561
3.1.6.2 การพิจารณาทีเ่ กีย่ วกับพิธสี ารส่วนเสริมปี ค.ศ.2014 ส่วนเสริมอนุสญ
ั ญา ฉบับที่ 29
ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930
กระทรวงแรงงานได้รว่ มกับ ILO ทำ�การวิเคราะห์ Gap Analysis เพือ่ วิเคราะห์ชอ่ งว่าง
ของกฎหมายไทย และได้ข้อสรุปว่าจะต้องมีการปรับปรุงหรือยกร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดในพิธีสาร
ฉบับที่ 29 ก่อนที่จะมีการให้สัตยาบันได้
ปัจจุบันกระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้
แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์ โดยมีการกำ�หนดฐานความผิดเกี่ยวกับแรงงานบังคับ ตลอดจนบทกำ�หนดโทษ
ทีเ่ หมาะสม รวมไปถึงกระบวนการช่วยเหลือคุม้ ครองและเยียวยาผูเ้ สียหายจากแรงงานบังคับทีไ่ ม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์
กำ�หนดยกร่างให้เสร็จภายใน 1 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบภายในมีนาคม 2561
เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างและเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบภายในเดือนเมษายน
2561 ก่อนยื่นรับรองพิธีสารที่กรุงเจนีวา ภายในมิถุนายน 2561
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3.1.6.3 การพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการ
แห่งสิทธิ ในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง
กระทรวงแรงงานดำ�เนินการแก้ไขกฎหมายสำ�คัญ 2 ฉบับ เรียบร้อยแล้ว โดยประเด็น
แก้ไขที่สำ�คัญ คือ การกำ�หนดให้แรงงานต่างด้าวสามารถเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้ ปัจจุบันพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ....และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ....อยู่ระหว่างดำ�เนินการประชาพิจารณ์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย NGOs และภาคประชาสังคมทั่วประเทศ เพื่อนำ�ความคิดเห็นมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์
โดยมีเป้าหมายที่จะแก้ไขกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 และเข้าสู่กระบวนการรับรองอนุสัญญา
ภายในเดือนกันยายน 2561

3.1.7 การวางระบบการตรวจและช่วยเหลือแรงงาน
3.1.7.1 การเพิ่มจำ�นวนล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา
กระทรวงแรงงาน ดำ�เนินการจ้างล่ามและผูป้ ระสานงานด้านภาษาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการดูแลและช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ โดยในปี 2560 มีผลการจัดจ้างล่าม เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่สายด่วน 1546 1694 ศูนย์แรกรับเข้าทำ�งานและสิ้นสุดการจ้าง ศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
สำ�นักงานจัดหางานจังหวัด สำ�นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รวมจำ�นวน 74 คน เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 ซึ่งมี จำ�นวน 42 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.2 และดำ�เนินการจ้างผู้ประสานงานด้านภาษา เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ประจำ�ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) จำ�นวน 60 คน เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 30 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100
3.1.7.2 การเพิ่มจำ�นวนพนักงานตรวจแรงงาน
กระทรวงแรงงานดำ�เนินการแต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจแรงงานในประเทศไทย ในปี 2560 มีจำ�นวนทั้งสิ้น 1,506 คน เมื่อเทียบกับปี 2559
ซึ่งมีจำ�นวน 1,245 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มกรอบอัตรากำ�ลังข้าราชการให้กับ
กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน เพื่ อ บรรจุ เ ป็ น พนั ก งานตรวจแรงงาน โดยจะบรรจุ ใ นปี 2561 จำ � นวน
186 อัตรา ฉะนั้น ในปี 2561 จะมีพนักงานตรวจแรงงานจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 1,692 คน
3.1.7.3 การเพิ่มความรู้ให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
(1) เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ กรณีการบังคับใช้แรงงานที่ไม่จำ�เป็นต้องเป็นการบังคับ
ทางกายภาพเสมอไป โดยในปี 2560 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ดำ�เนินการจัดอบรม รวม 5 ครัง้ 335 คน
เพื่อแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครอง
แรงงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการตรวจแรงงาน กรณีพบการกระทำ�ความผิดที่ต้องแจ้งต่อพนักงานสอบสวนโดย
ไม่ต้องออกคำ�สั่ง และเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ภายใต้แผน COMMIT SPA 4 พ.ศ.2558-2561
(2) นอกจากการดำ�เนินงาน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายเป็นหลักการสำ�คัญ
ในการดำ�เนินงานแล้วนั้น ประเทศไทยยังได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้มี
การจัดอบรมอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีความรูแ้ ละเท่าทันการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในเชิงนโยบาย และเพือ่ นำ�ไป
ปฏิบัติในการทำ�งานแต่ละพื้นที่ต่อไป อาทิ “การอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และแนวทาง
การเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” สำ�หรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
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ผู้ประกอบการสถานบริการ โรงงาน และยานพาหนะ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำ�นวน 6 ครั้ง ผู้เข้ารับ
การอบรม จำ�นวน 693 คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และ
ผู้ประกอบการสถานบริการ โรงงาน ยานพาหนะ มีความรู้ ความเข้าใจ ในเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมีทักษะ
การทำ�งานที่สอดคล้องตามกฎหมาย แนวทางปฏิบัติในการปราบปรามและคุ้มครองผู้เสียหาย รวมถึงแนวทาง
ในการคัดแยกผู้เสียหาย
(3) เพื่ อ ให้ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในการคุ้ ม ครองผู้ เ สี ย หายได้ มี ก ารพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ ทั้งในเรื่องกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการช่วยเหลือ จึงได้มีการ
จัดทำ�โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานโดยตรงกับผู้เสียหายในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด รวม 9 แห่ง ซึ่งในปี 2560 ได้ดำ�เนินการไปแล้ว จำ�นวน 35 คน
3.1.7.4 การเพิ่มศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงาน
เพื่อป้องกันและลดการใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และรูปแบบการทำ�งานที่ไม่เป็น
ที่ยอมรับในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเพื่อขจัดการแสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดฝึกอบรมการตรวจแรงงานประมงทะเล ภายใต้กลไกการตรวจแรงงานของ
โครงการ Ship to Shore Right รวมทั้งสิ้น 178 คน เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรสำ�หรับพนักงานตรวจแรงงาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจแรงงานและกำ�กับดูแลกิจการประมงและแปรรูปอาหารทะเล และการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษา (ล่าม)
3.1.7.5 การตรวจแรงงาน
การตรวจแรงงานของประเทศไทยได้นำ�หลักการของอนุสัญญาของ ILO ฉบับที่ 81
มากำ�หนดเป็นหน้าที่หลักในการตรวจแรงงาน ในปี 2560 มีผลการดำ�เนินงาน ดังนี้
(1) ผลการตรวจแรงงานในระบบ ในปี 2560 ดำ�เนินการตรวจสถานประกอบการ
จำ�นวน 40,118 แห่ง พบการกระทำ�ความผิด 9,255 แห่ง เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมี จำ�นวน 7,372 แห่ง เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 25.5 ในส่วนของการดำ�เนินคดี ในปี 2560 มีจำ�นวน 64 คดี เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 55 คดี
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.36 การกระทำ�ความผิดทีพ่ บบ่อยตามลำ�ดับ ประกอบด้วย การค้างจ่ายค่าจ้าง การไม่จดั วันหยุด
การไม่จัดทำ�ข้อบังคับในการทำ�งาน การไม่จัดทำ�ทะเบียนลูกจ้าง และทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 15 การตรวจแรงงานในระบบ
สปก.ผ่าน
ปี การตรวจ
ไทย เมียนมา
(แห่ง)
2559 39,732 1,298,480 79,959
2560 40,118 1,192,606 102,969

ลูกจ้าง (คน)

พบการ
กระทำ�
ลาว กัมพูชา อื่นๆ
รวม
ความผิด
2,975 14,228 2,251 1,397,893 7,372
4,012 16,573 1,973 1,318,133 9,255

เปรียบ
ออก
เทียบ
คำ�สั่ง
ปรับ
7,300 17
9,185 6

ดำ�
เนิน
คดี
55
64

(2) ผลการตรวจแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง (กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย กิจการผลิต
เครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหมู หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ประเภทอื่นๆ รวมทั้งกิจการที่เป็นห่วงโซ่
การผลิตดังกล่าวทุกแห่งและกิจการก่อสร้าง) ในปี 2560 ดำ�เนินการตรวจสถานประกอบการ จำ�นวน 1,693 แห่ง
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พบการกระทำ�ความผิด 191 แห่ง เมือ่ เทียบกับปี 2559 ซึง่ มี จำ�นวน 135 แห่ง เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41.48 ในส่วนของ
การดำ�เนินคดี ในปี 2560 มีจำ�นวน 12 คดี เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 3 คดี เพิ่มขึ้น 3 เท่า การกระทำ�
ความผิดที่พบตามลำ�ดับประกอบด้วย การค้างจ่ายค่าจ้าง การไม่จัดวันหยุด การไม่จัดทำ�ข้อบังคับในการทำ�งาน
การไม่จัดทำ�ทะเบียนลูกจ้าง ทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง และการไม่จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 16 การตรวจแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง
สปก.ผ่าน
ปี การตรวจ
ไทย เมียนมา
(แห่ง)
2559 1,363 88,170 20,957
2560 1,693 67,202 25,797

ลูกจ้าง (คน)

พบการ
กระทำ�
ลาว กัมพูชา อื่นๆ รวม
ความผิด
921 8,751 123 118,922 135
611 3,523 121 97,245 191

เปรียบ
ออก
เทียบ
คำ�สั่ง
ปรับ
132
179
-

ดำ�
เนิน
คดี
3
12

(3) การตรวจแรงงานในเรือประมง ในปี 2560 ดำ�เนินการตรวจแรงงานในเรือประมง
644 ลำ� พบการกระทำ�ความผิด 34 ลำ� เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 15 ลำ� เพิ่มขึ้นเป็น 1.27 เท่า ในส่วน
ของการดำ�เนินคดี ในปี 2560 มีจำ�นวน 3 คดี เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 2 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 17 การตรวจแรงงานในเรือประมง
เรือที่ผ่าน
ปี การตรวจ
(ลำ�)
2559
891
2560
644

ลูกจ้าง (คน)

พบการ
กระทำ�
ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่นๆ รวม
ความผิด
3,446 4,293 153 3,444 20 11,356 17
2,507 3,053 95 1,791 8 7,454
34

เปรียบ ดำ�
ออก
เทียบ เนิน
คำ�สั่ง
ปรับ คดี
15
2
29
2
3

(4) สิทธิประโยชน์ที่แรงงานทั้งการทำ�งานในระบบ กลุ่มเสี่ยง และในเรือประมง ได้รับ
ในปี 2560 ดำ�เนินการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง รวมเป็นเงิน 20,923,388 บาท เมื่อเทียบกับปี 2559
ซึ่งเป็นเงิน 57,966,916 บาท ลดลงร้อยละ 64 ในส่วนของค่าปรับดำ�เนินคดีอาญา ในปี 2560 รวมเป็นเงิน
7,758,183.32 บาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งเป็นเงิน 11,041,678 บาท ลดลงร้อยละ 30 รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 18 สิทธิประโยชน์แรงงาน
ปี

จำ�นวนลูกจ้างที่ได้รับสิทธิประโยชน์ (คน)
ไทย

2559 20,106
2560 22,080

เมียนมา

ลาว กัมพูชา อื่นๆ

1,773
1,319

66
43

126
355

รวม

89 22,160
65 23,862

สิทธิประโยชน์
ที่ลูกจ้างได้รับ
(บาท)
57,966,916
20,923,388

ค่าปรับดำ�เนินคดี
อาญาเป็นเงิน
(บาท)
11,041,678
7,758,183.32

หมายเหตุ ปี 2560 แจ้ ง ความดำ � เนิ น คดี อ าญาแก่ น ายจ้ า งที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำ � สั่ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ จ่ า ยสิ ท ธิ ป ระโยชน์
            ตามกฎหมาย จำ�นวน 874 คน
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3.1.7.6 การตรวจเรือประมง สถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ� และผลการลงโทษ
ตามมาตรการทางปกครอง
(1) ผลการตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ� ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทำ�การประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ร่วมกับ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่
ตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ� เพื่อป้องปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
ในปี 2560 ดำ � เนิ น การตรวจ รวม 358 แห่ ง พบการกระทำ � ความผิ ด 142 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 39.7
ของสถานประกอบการที่ตรวจพบการกระทำ�ผิด ลดลงร้ อ ยละ 0.1 จากปี 2559 ซึ่งมีการตรวจ 415 แห่ง
พบการกระทำ � ผิ ด 165 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 39.8 ของสถานประกอบการที่ ต รวจพบการกระทำ � ผิ ด ทั้ ง นี้
ได้ใช้มาตรการทางปกครองสั่งปิดสถานประกอบกิจการชั่วคราว จำ�นวนทั้งสิ้น 9 แห่ง รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 19 การตรวจเรือประมง สถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ�
และผลการลงโทษตามมาตรการทางปกครอง
สปก.ผ่าน
ห้วงการตรวจ
การตรวจ
ปี 2560
(แห่ง)
ห้วงที่ 5
(ก.พ.– มี.ค. 60)
ห้วงที่ 6
(23 ส.ค.–
30 พ.ย. 60)
รวม

137

ลูกจ้าง (คน)
ไทย

เมียนมา ลาว กัมพูชา อื่นๆ

23,920 14,118

6

1,508

รวม

11 39,563

พบการ มาตรการ
กระทำ� ทางปกครอง
ความผิด (สั่งปิดกิจการ
10-30 วัน)
48

221

18,655 14,062 85 1,756

22 34,580

94

358

42,575 28,180 91 32,64 33 74,143

142

6
3
9

(2) ผลการตรวจเรือประมง ศรชล.โดยทีมสหวิชาชีพในทะเลและหน่วยลาดตระเวน
ได้ดำ�เนินการตรวจเรือในและนอกน่านน้ำ�ไทยอย่างเข้มงวด พร้อมเฝ้าระวังปัญหาด้านแรงงาน อาทิ การใช้แรงงาน
บังคับ การค้ามนุษย์ การเอารัดเอาเปรียบแรงงาน สภาพการทำ�งานทีไ่ ม่เหมาะสม และการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านอื่นๆ โดยในปี 2560 ตรวจเรือประมง จำ�นวน 3,927 ลำ� พบการกระทำ�ความผิด 110 ลำ� คิดเป็นร้อยละ 2.8
ของการตรวจทั้งหมด และดำ�เนินการสั่งกักเรือไว้ทั้งหมด จนกว่าจะมีการพิจารณาคดีแล้วเสร็จ ตามมาตรา 105
แห่งพระราชกำ�หนดการประมง พ.ศ.2558 และคำ�สั่ง คสช.ที่ 22/2560 รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 20 ผลการตรวจเรือประมง
ตรวจเรือ
หน่วย
(ลำ�)
รวม

3,927

จำ�นวนลูกเรือ (รวมไต๋เรือ)
ไทย
15,265

เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา
0

24,481 13,639

ลาว
318

พบการกระทำ�
ความผิด
110

มาตรการ
ทางปกครอง
(กักเรือ)
110
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3.1.8 การติดตาม ตรวจสอบกระบวนการค้ามนุษย์ และการคัดแยกผู้เสียหาย
3.1.8.1 ผลการติดตาม สืบสวน จับกุมขบวนการค้ามนุษย์
กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ความมั่นคงร่วมสำ�รวจและตรวจสอบจำ�นวนแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามในสถานที่ทำ�งานและที่พักอาศัย ในพื้นที่
กอ.รมน. จำ�นวน 25 จังหวัด รวม 2,625 ครั้ง และจัดชุดปฏิบัติการติดตาม สืบสวน จับกุม ขบวนการค้ามนุษย์
ขบวนการนายหน้า ผู้ค้า ผู้นำ�พา ผู้ประกอบการ รวม 1,050 ครั้ง พบแรงงานต่างด้าว จำ�นวน 232,067 คน
ในจำ�นวนนีเ้ ป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ไม่มเี อกสารผ่านแดน จำ�นวน 162,269 คน ซึง่ เป็นความผิด
สถานเบา เจ้าหน้าที่รัฐจึงได้ให้ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการเข้ามาทำ�งานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ตลอดจนส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งหมดแล้ว
3.1.8.2 การสัมภาษณ์ เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย
สำ � นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง ได้ ดำ � เนิ น การสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู้ เข้ า เมื อ งผิ ด กฎหมาย
ในสถานที่กัก/ห้องกัก เพื่อคัดแยกเหยื่อจากการค้ามนุษย์ โดยในปี 2560 มีผลการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหาย
คนต่างด้าว 3 สัญชาติ รวมทั้งสิ้น 10,906 คน ไม่พบผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์

3.1.9 ช่องทางการร้องเรียน
3.1.9.1 สายด่วน 1546
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้บริการผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1546 เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ปรึกษา และรับเรือ่ งร้องทุกข์เกีย่ วกับการคุม้ ครองแรงงานแก่นายจ้าง/ลูกจ้าง
โดยมีล่ามภาษาเมียนมา กัมพูชา และอังกฤษ ให้บริการ ในปี 2560 มีผู้ใช้บริการ รวม 89,681 สาย เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 77,051 สาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 ส่วนใหญ่ขอรับคำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกจ้าง ค่าจ้าง
การลงโทษ และวันหยุด วันลา เป็นต้น กรณีที่ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำ�หนด ลูกจ้าง
สามารถติดต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศเพื่อยื่นคำ�ร้อง คร.7 ณ ปัจจุบันมีผู้มายื่น คร.7 จำ�นวน
23,862 ราย ทัง้ นี้ การดำ�เนินคดีตอ่ พนักงานสอบสวน ในปี 2560 เกีย่ วกับการตรวจแรงงาน คำ�ร้องเรียน คำ�ร้องทุกข์
ได้ดำ�เนินคดีต่อพนักงานสอบสวน จำ�นวน 874 คดี
3.1.9.2 สายด่วน 1694
กรมการจัดหางาน ให้บริการผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1694 เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำ� รวมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว
โดยมีลา่ มให้บริการเป็นภาษาเมียนมา กัมพูชา และอังกฤษ ในปี 2560 มีผใู้ ช้บริการ รวม 131,924 สาย เมือ่ เทียบ
กับปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 85,531 สาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.24 ส่วนใหญ่สอบถามเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำ�งาน
การเปลี่ยนนายจ้าง การเพิ่มท้องที่การทำ�งาน ในจำ�นวนนี้ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวทำ�งานผิดกฎหมาย 117 สาย นอกจากนี้ ได้เพิ่มช่องทางการร้องทุกข์ของแรงงานต่างด้าวผ่านเว็บไซต์
www.doe.go.th/helpme 6 ภาษา (ภาษาไทย อังกฤษ เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) โดยมีนายจ้าง
และแรงงานเข้ามาร้องทุกข์ จำ�นวน 204 ราย ให้การช่วยเหลือแล้ว 167 ราย อยู่ระหว่างช่วยเหลือ 37 ราย
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3.1.9.3 สายด่วน 1300
สายด่วน 1300 ของกระทรวง พม. มีจำ�นวนสายเข้าทั้งหมด 96,150 สาย เป็นการ
แจ้งเหตุเกี่ยวกับกรณีค้ามนุษย์จำ�นวน 172 สาย มีผู้เสียหายที่เป็นเด็กและเยาวชน 109 ราย เป็นผู้ใหญ่ 63 ราย
แบ่งเป็น ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 139 ราย กรณีบังคับใช้แรงงาน 24 ราย ขอทาน 9 ราย ในจำ�นวนนี้
นำ�ไปสู่การดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ จำ�นวนทั้งสิ้น 73 คดี นอกจากนี้ ในปี 2560 ได้เพิ่มจำ�นวนล่ามภาษาอาสาสมัคร
จำ � นวน 68 คน จำ � นวน 20 ภาษา เพิ่ ม ขึ้ น จากในปี 2559 ร้ อ ยละ 58.13 ซึ่ ง ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คม
มีการจัดการอบรมล่าม 2 ครั้งต่อปี และมีการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมชาวไทยในต่างประเทศ
ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ +66 99 130 1300
3.1.9.4 สายด่วน 1567 ศูนย์ดำ�รงธรรม
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์ดำ�รงธรรมทั่วประเทศทั้งในระดับจังหวัด และระดับ
อำ�เภอ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้บริการข้อมูล และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านสายด่วน 1567
ศูนย์ดำ�รงธรรม โดยในปี 2560 มีผู้แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ จำ�นวน 82 เรื่อง นำ�ไปสู่การดำ�เนินคดี 6 คดี

3.1.10 การควบคุมดูแลระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำ�งานต่างประเทศ
ในอดีตการเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายที่สูง เป็นเหตุให้แรงงานไทยบางส่วนจำ�เป็น
ต้องกู้ยืมเงินจาก สาย/นายหน้า ที่เก็บค่าบริการสูงกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้แรงงานไทยบางส่วนตกเป็นหนี้
บางรายไม่สามารถตัดตนเองออกจากวงจรหนี้ได้ตกเป็นแรงงานขัดหนี้ หรือเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในที่สุด
กระทรวงแรงงานตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีมาตรการดังนี้
3.1.10.1 การส่งเสริมการไปทำ�งานต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง
ในปี 2560 มีก ารจั ดส่ ง แรงงานไทยไปทำ � งานต่ า งประเทศโดยรั ฐ จั ดส่ ง จำ � นวน
20,068 คน สามารถประหยัดเงินได้ จำ�นวน 3,729,373,788 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 21 การส่งเสริมการไปทำ�งานต่างประเทศ
ที่
1
2
3
4
5
รวม

ประเทศที่ส่งไป
ทำ�งาน
อิสราเอล
สาธารณรัฐเกาหลี
ญี่ปุ่น
ไต้หวัน
มาเลเซีย

จำ�นวน
8,565
10,643
307
478
75
20,068

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายจัดส่ง ประหยัด
ลดค่าใช้จ่ายรวม
จัดส่งโดยรัฐ/คน โดยเอกชน/คน
เงินได้
(บาท)
(บาท)
(บาท)
คนละ/ (บาท)
79,328
300,000
220,672 1,890,055,680
20,244
180,000
159,756 1,700,283,108
15,000
300,000
285,000
87,495,000
15,000
120,000
105,000
50,190,000
7,000
25,000
18,000
1,350,000
3,729,373,788

57

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำ�ปี 2560

3.1.10.2 ศูนย์ประสานบริการการไปทำ�งานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค
กระทรวงแรงงาน จัดตัง้ ศูนย์ประสานบริการการไปทำ�งานต่างประเทศในส่วนภูมภิ าค
(TOEA) จำ � นวน 10 ศู น ย์ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ร วมของการให้ บ ริ ก ารแบบเบ็ ด เสร็ จ และบู ร ณาการ ณ จุ ด เดี ย วกั น
อาทิ ธนาคาร เจ้าหน้าที่ด้านการสุขภาพ บริษัทจัดหางาน เป็นการตัดสายนายหน้าและลดค่าใช้จ่ายของคนหางาน
โดยในปี 2560 มีคนหางานมาใช้บริการ จำ�นวน 42,981 คน และได้เดินทางไปทำ�งานต่างประเทศแล้ว จำ�นวน
21,975 คน คิดเป็นร้อยละ 51.12 ของผู้มาใช้บริการ
3.1.10.3 การกระจายการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทาง
การกระจายการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปสู่สำ�นักงานจัดหางานจังหวัด
ใน 14 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ ขอนแก่ น ชั ย ภู มิ บุ รี รั ม ย์ หนองคาย สกลนคร นครราชสี ม า อุ ด รธานี อุ บ ลราชธานี
สุ ร าษฎร์ ธ านี สงขลา สุ โขทั ย ลำ � ปาง เชี ย งราย และนครสวรรค์ เป็ น การอำ � นวยความสะดวกให้ ค นหางาน
สามารถรับการอบรมในจังหวัดของตนหรือจังหวัดใกล้เคียง (แต่เดิมจัดฝึกอบรมฯ ณ กรมการจัดหางาน เท่านั้น)
ในปี 2560 มีคนหางานได้รับการอบรมที่สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดต่างๆ จำ�นวน 3,674 คน
3.1.10.4 ด่านตรวจคนหางาน
กระทรวงแรงงานมีด่านตรวจคนหางานทั้งสิ้น 25 แห่ง มีอำ�นาจหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐานเอกสารของคนหางานและลูกจ้างที่ประสงค์จะเดินทางไปทำ�งานหรือฝึกงานในต่างประเทศ และระงับ
การเดินทางไปทำ�งานต่างประเทศ ในปี 2560 ดำ�เนินการตรวจสอบผู้ประพฤติจะลักลอบไปทำ�งานต่างประเทศ
จำ�นวน 64,602 คน ระงับการเดินทาง 729 คน คิดเป็นร้อยละ 1.15 ของผู้ตรวจสอบ โดย 5 ประเทศสูงสุด
ที่มีการระงับการเดินทาง ได้แก่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย บาร์เรน อิหร่าน และรัสเซีย
3.1.10.5 การดำ�เนินคดีบริษัทจัดหางานและสาย/นายหน้าเถื่อน
เพือ่ ป้องปรามไม่ให้เกิดการกระทำ�ผิดของผูร้ บั อนุญาตจัดหางานและผูล้ กั ลอบจัดหางาน
ของสายนายหน้าเถื่อน ซึ่งอาจนำ�ไปสู่ปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจริงและเข้าข่ายแรงงานขัดหนี้ จึงได้ดำ�เนินการ
ตรวจบริษทั จัดหางาน จำ�นวน 302 แห่ง พบการกระทำ�ความผิด จำ�นวน 9 แห่ง เท่ากับปี 2559 โดยได้ด�ำ เนินการ
หักหลักประกันและลงโทษทางทะเบียน รวมเป็นเงิน 172,223.98 บาท เพื่อคืนให้คนหางานจำ�นวน 11 คนแล้ว
นอกจากนี้ ได้ดำ�เนินคดีกับสาย/นายหน้าเถื่อน จำ�นวน 287 ราย เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 108 ราย
เพิ่มขึ้น 2.65 เท่า

3.1.11 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
3.1.11.1 การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเข้าถึงสิทธิแรงงาน
กระทรวงแรงงานได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หลักประกันว่า ทั้งแรงงานไทย
และต่างด้าว รวมทั้งนายจ้าง มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อสนับสนุนให้การคุ้มครอง
แรงงาน สามารถดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึง โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
สือ่ ออนไลน์ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สปอตโฆษณา แผ่นพับ และเอกสารอืน่ ๆ ในปี 2560 เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ประมาณ 12,371,025 คน เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีประมาณ 130,400 คน เพิ่มขึ้นมากถึง 94 เท่า
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3.1.11.2 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ป้องกันการหลอกลวงไปทำ�งานต่างประเทศ
กรมการจัดหางานดำ�เนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการหลอกลวง และ
ลักลอบไปทำ�งานต่างประเทศ ผ่านโครงการต่างๆ ในปี 2560 มีผู้รับทราบข้อมูลและป้องกันการถูกหลอกลวงได้
จำ�นวน 1,104,574 คน
3.1.11.3 การฝึกอบรมเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
กระทรวงแรงงานและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจั ด ฝึ ก อบรมให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย
เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในปี 2560 รวม 7,965 คน เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีจำ�นวน 7,702 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.41 โดยมีกิจกรรมที่สำ�คัญ ดังนี้
(1) การจัดอบรมแรงงานต่างด้าวให้รับรู้สิทธิ หน้าที่ กฎ ระเบียบ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม จำ�นวน 5,247 คน
(2) อบรมนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว ให้มีความเข้าใจในหน้าที่ของนายจ้าง สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของแรงงานต่างด้าว ข้อปฏิบัติต่อแรงงาน
ต่างด้าว จำ�นวน 641 คน
(3) อบรมหลักสูตรการปฏิบตั ดิ า้ นการข่าวและการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบ
ปราบปราม จั บ กุ ม ดำ � เนิ น คดี ค นต่ า งด้ า วลั ก ลอบทำ � งาน และนายจ้ า ง/สถานประกอบการที่ ฝ่ า ฝื น กฎหมาย
จำ�นวน 90 คน และอบรมซักซ้อมแนวปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับในการบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 จำ�นวน 100 คน
(4) อบรมกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวม 60 คน
(5) อื่ น ๆ ฝึ ก อบรมให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยปกครองและเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การบังคับใช้กฎหมายค้ามนุษย์ จำ�นวน 1,827 คน

3.2 การป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก
3.2.1 การตรวจสถานบริการ และการดำ�เนินมาตรการทางปกครอง
กรมการปกครอง บูรณาการทำ�งานร่วมกับตำ�รวจท่องเที่ยว กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดชุดปฏิบัติการพิเศษ เพื่อสืบสวนจับกุม และตรวจ
สถานบริการกลุ่มเสี่ยง โดยในปี 2560 ได้เข้าจับกุมสถานบริการ รวมทั้งสิ้น 11,268 แห่ง พบการกระทำ�ความผิด
และสั่งปิดกิจการ 5 ปี รวมทั้งสิ้น 268 แห่ง และมีผลการสืบสวนสอบสวนนำ�ไปสู่การดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ จำ�นวน
8 คดี

3.2.2 การแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม. ) ดำ�เนินการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์
ในสตรีและเด็ก (ในรูปแบบการค้าประเวณี) ดังนี้

59

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำ�ปี 2560

3.2.2.1 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในระดับพื้นที่
กระทรวง พม. ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จงั หวัด (พมจ.) พัฒนาระบบการทำ�งานของกลไกด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีระดับชาติ
และระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีระดับจังหวัด รวมจำ�นวน
264 คน และจัดทำ�คู่มือหลักสูตรและฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและแก้ไขการค้าประเวณีให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแกนนำ�เป็นวิทยากรหลัก (ครู ก) ถ่ายทอดให้กับวิทยากร ครู ในพื้นที่ รวม 116 คน
3.2.2.2 การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ป้องกันการค้าประเวณี
(1) จัดทำ�เว็บไซต์ WWW.yingthai.net และ Application หญิงไทย เพือ่ ให้ขอ้ มูล
แก่หญิงไทย ทีต่ อ้ งการไปใช้ชวี ติ ในต่างประเทศ รวมทัง้ การจัดอบรมให้ความรูก้ อ่ นการเดินทางไปต่างประเทศ รวมทัง้
สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ และจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำ�นวน
23 องค์กร 9 ประเทศ ได้แก่ จีน เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ สเปน และ
สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ มีองค์กรได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแล้ว จำ�นวน 6 องค์กร
ใน 3 ประเทศ ได้แก่ เยอรมัน ญี่ปุ่น และสวิสเซอร์แลนด์
(2) ผลิตสื่อ/สารสนเทศเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณี กระทรวง พม. ผลิตสื่อในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และวิดีทัศน์ พร้อมส่งมอบให้ พมจ.
76 จังหวัด และศูนย์เรียนรู้ฯ 8 แห่ง นำ�ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมาย
กระทรวง พม. และกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ NGO ประเทศอังกฤษ ชื่อ มูลนิธิ
เอ-ทเวนตี้วัน (A21) จัดทำ�โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักถึงภัยของการค้ามนุษย์ และแจ้งช่องทาง
การขอรับความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมของกระทรวง พม. โทร. 1300
นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในช่องทางใหม่ โดยรัฐบาลได้จัดทำ�
Inflight VDO เพื่อนำ�เสนอบนเครื่องบินของสายการบินของไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อรณรงค์ให้
นักท่องเที่ยวตระหนักว่า รัฐบาลไทยเอาจริงเรื่องการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวท่องเที่ยว
เมืองไทย โดยไม่สนับสนุนให้เกิดการค้ามนุษย์ และ ลดอุปสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศที่แฝงมากับ
การท่องเที่ยว โดยได้เผยแพร่ VDO ภายในสถานีและบนรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560
สำ�หรับบนเครื่องบินจะเริ่มเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
(3) รณรงค์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การแสวงผลประโยชน์ ท างเพศจากเด็ ก และสตรี กรม
การท่องเที่ยว (ทท.) จัดทำ�หลักสูตรสำ�หรับฝึกอบรม 3 รูปแบบ เพื่อให้หน่วยงานภายในกรมการท่องเที่ยวและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ และได้จัดอบรมผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก บริษัทนำ�เที่ยว/
มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบการขนส่ง/รถโดยสารสาธารณะ หน่วยราชการ/องค์กรปกครองท้องถิ่น/ผู้นำ�ชุมชน มูลนิธิ/
องค์กรอิสระ จำ�นวน 800 คน
(4) ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วที่ ป ลอดจากการบริ ก ารทางเพศ (Sex Tourism)
ทท.ดำ�เนินการจัดทำ�สือ่ ประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วทีป่ ลอดจากการบริการทางเพศเพือ่ ประชาสัมพันธ์
ไปยังผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 315,400 แผ่น/ชิ้น
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3.2.2.3 การจัดอบรม/สัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
กระทรวง พม. และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ จั ด อบรม/สั ม มนาเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
การค้ามนุษย์ โดยเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายรวม 15,761 คน เมือ่ เทียบกับปี 2559 ซึง่ มีจ�ำ นวน 772 คน เพิม่ ขึน้ มากกว่า
20 เท่ า โดยมีโครงการและกิจกรรมที่สำ�คั ญ อาทิ จั ดอบรมโครงการต้ นกล้ า ครอบครั ว จำ � นวน 3,237 คน
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี จำ�นวน 275 คน
การประชุมสัมมนา “การรวมพลังเครือข่ายเพือ่ การเฝ้าระวังการค้าบริการทางเพศ” จำ�นวน 246 คน จัดค่ายเยาวชน
สร้างเสริมพลังสรรสร้างจรรโลงความดีสู่สังคมไทย จำ�นวน 200 คน ฝึกอาชีพให้กับสตรีและครอบครัว กลุ่มเสี่ยง
ต่อการค้าประเวณี โดยฝึกทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน จำ�นวน 4,800 คน และฝึกอาชีพในชุมชน
7,000 คน และอยู่ระหว่างฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

3.3 การจัดระเบียบขอทาน
3.3.1 การขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาคนขอทานอย่างเป็นระบบ
กระทรวง พม. มุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนขอทานอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการแสวง
ประโยชน์ในกระบวนการค้ามนุษย์ โดยดำ�เนินการจัดระเบียบขอทาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม–31 ธันวาคม 2560
พบผู้กระทำ�การขอทานทั้งสิ้น 1,204 ราย เป็นเพศชาย 674 ราย เพศหญิง 530 ราย เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
จำ�แนกรายละเอียด ดังนี้
ขอทานไทย จำ�นวน 757 ราย ประสานและส่งกลับครอบครัว จำ�นวน 545 ราย ส่งเข้ารับ
การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำ�นวน 203 ราย
ขอทานต่ า งด้ า ว จำ � นวน 447 ราย ซึ่ ง เป็ น คู่ แ ม่ ลู ก จำ � นวน 128 ราย ดำ � เนิ น การส่ ง
สถานคุม้ ครองและพัฒนาคุณภาพชีวติ เพือ่ ตรวจ DNA พิสจู น์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ในกรณีผแู้ สวงหาประโยชน์
จากผู้ทำ�การขอทานและอาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ และจำ�นวน 319 ราย ส่งตำ�รวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อ
ผลักดันส่งกลับประเทศต้นทาง

3.3.2 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาคนขอทาน
กระทรวง พม. ดำ�เนินการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถกี ารขอทาน” และฟืน้ ฟู
ศักยภาพ ปรับทัศนคติคนขอทาน โดยใช้กลไกประชารัฐและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านสื่อสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับอาสาสมัครในภูมิภาคอาเซียนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
ในพืน้ ทีต่ น้ ทาง อบรมเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (อพม. ) ท้องถิน่ ในการเป็นอาสา
แจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังในพืน้ ที่ อบรมปรับทัศนคติให้แก่เยาวชนกลุม่ เสีย่ งในพืน้ ทีต่ น้ ทาง ประชุมวางแผนบูรณาการ
เครือข่ายประชารัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขอทานในพื้นที่ต้นทาง และฝึกอาชีพระยะสั้นและสนับสนุน
เงินทุนประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยง
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3.4 ความร่วมมือกับภาค NGOs
กระทรวงแรงงานได้ขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน และ NGOs ในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ดังนี้

3.4.1 จัดตั้งศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ใน 10 จังหวัด
เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่เข้ามาทำ�งานในประเทศไทย ร่วมกับองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
และ NGOs ต่างๆ อาทิ องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for
Migration : IOM) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Resources Development Fund :
HRDF) มูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ แรงงาน (Labour Rights Promotion Network Foundation : LPN)
มูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers Rights :
MWRN) คณะกรรมการสมานฉันท์คุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในประเทศไทย (AAC-SCPM) มูลนิธิ
เพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation for the Health and Knowledge
of Ethnics Labour: MAP) สหพันธ์คนงานข้ามชาติ (Migrant Workers Federation: MWF) มูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) มูลนิธิมาริสท์เอเชีย (Marist Asia Foundation)
และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris) รายละเอียดผลการดำ�เนินงานตามข้อ 3.1.4.2

3.4.2 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ ภิ บ าลผู้ เ ดิ น ทางทะเล ร่ ว มกั บ Stella Maris ภายใต้ โ ครงการ
Ship to Shore Rights Project)
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของแรงงานภาคประมง ในเรือ่ งการเข้าถึงการให้บริการและการช่วยเหลือ
แก่แรงงาน และผู้เสียหายที่ถูกละเมิดด้านแรงงาน รายละเอียดผลการดำ�เนินงานตามข้อ 3.1.4.3

3.4.3 การจัดตั้งศูนย์ลูกเรือประมงจังหวัดสมุทรสาคร
ขณะนี้อยู่ร ะหว่างการจัดตั้งร่ วมกั บมู ล นิ ธิเ ครื อ ข่ า ยส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิต แรงงาน (Labour
Rights Promotion Network Foundation: LPN) เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการประสานการดูแลแรงงานในภาคประมง
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าถึงสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมาย อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของแรงงานภาคประมงให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากผู้ประกอบกิจการประมง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางสังคมกับลูกเรือประมงในวงกว้าง

3.4.4 การจัดตั้งเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบแอพพลิเคชั่นไลน์
ร่วมกับภาคประชาสังคม องค์กรลูกจ้าง และ NGOs อาทิ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network Foundation: LPN) กลุ่มพันธมิตรคณะกรรมการช่วยเหลือ
แรงงานเมี ย นมา (Aid Alliance Committee for Myanmar Workers: AAC) สมาคมชาวเมี ย นมา
ในประเทศไทย (Myanmar Association in Thailand: MAT) เพื่อเป็นช่องทางในการสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง
และแจ้งเบาะแสเมือ่ พบเห็นการใช้แรงงานทีไ่ ม่ถกู ต้อง ไม่เป็นธรรม การใช้แรงงานเด็กทีผ่ ดิ กฎหมายและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ปัจจุบันมีจำ�นวนสมาชิก ทั้งสิ้น 1,030 คน
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ค. การดำ�เนินงานในระยะต่อไป
ตัวอย่างสิ่งที่รัฐบาลกำ�ลังดำ�เนินการและจะดำ�เนินการให้เสร็จก่อนสิ้นเดือนมีนาคม 2561 คือ
1. ปฎิรูปกระบวนการทำ�งานเรื่องการดำ�เนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำ�ผิดฐานค้ามนุษย์ และ/หรือ ทุจริต
คอร์รัปชั่น จนทำ�ให้เป็นอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. แก้ไขกฎหมายเพื่อนำ�เงินที่ ป.ป.ง. ยึดทรัพย์ได้ กลับมาให้ความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อม
แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3. ทำ�งานร่วมกับบริษัทกฎหมายภาคเอกชน เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
4. จัดตั้งทีมงาน TATIP เพื่อสร้างที ม พิ เ ศษจากหน่ วยงานต่ า งๆ ในสั ง กั ด สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ
ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ รวมถึงสำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการทำ�งาน
เรื่องค้ามนุษย์ พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณในการทำ�งานให้เป็นกรณีพิเศษ
5. ร่วมกับภาคเอกชนในการจัดการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการเดินทาง
เช่น โรงแรม แท็กซี่ รวมถึงบุคลากรของรัฐ เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย
เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง วิ ธี ก ารป้ อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์ การแจ้ ง เบาะแส และการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู้ เ สี ย หายจาก
การค้ามนุษย์

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