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ก. บทสรุปผู้บริหาร
ปี 2562 ประเทศไทยยั ง คงพยายามอย่ า งจริ ง จั ง ในการขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีการดาเนินงานสาคัญ ดังนี้
ด้านดาเนินคดี
1. สถิ ติ การกระท าความผิ ด ฐานค้ า มนุ ษ ย์ในรู ป แบบการค้ า ประเวณี ซึ่ งเป็ น รู ป แบบส่ว นใหญ่
ของการค้ามนุษย์ในประเทศไทยลดลง จาก 249 คดี ในปี 2561 เป็น 157 คดี ในปี 2562 เนื่องจากการทางาน
แบบบู รณาการระหว่างหน่ วยงานบั งคับ ใช้กฎหมาย NGOs และหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งในขั้นตอน
การสืบสวนดาเนินคดีและการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังได้รณรงค์สร้างความตระหนักรู้
ให้กับกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โดยการจัดกิจกรรม
ในโรงเรียนเป้ าหมายทั่วประเทศและร่วมกับภาคเอกชนในการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อให้ ความรู้และ
เตือนภัยเยาวชนจากการใช้อินเตอร์เน็ตอีกด้วย
2. สถิติการกระทาความผิดฐานการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้
แรงงาน การเอาคนลงเป็นทาส และการขูดรีดเพิ่มสูงขึ้น จาก 38 คดีในปี 2561 เป็น 94 คดี ในปี 2562
เนื่องจากมีมาตรการสืบสวน จับกุม ดาเนินคดีอย่างจริงจังกับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวไปแสวงหา
ประโยชน์ในประเทศที่สาม แม้จะมีความยากในการรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับ
ประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง แต่บางคดีสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน สืบสวน ขยายผลให้เป็น
ความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อีกด้วย
3. ประเทศไทยได้รับการปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงจากสหภาพยุโรป (EU) อันเป็นผลมา
จากการที่ ส ามารถควบคุ มและแก้ ไขปั ญหาการท าประมงผิ ดกฎหมายได้ รวมถึ งการลดปั ญหาการค้ ามนุ ษย์
ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงานภาคประมงได้สาเร็จ ด้วยมาตรการการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดด้านการบังคับ
ใช้แรงงานภาคประมงแบบครบวงจร ตั้งแต่ท่าเทียบเรือ แพปลา และการตรวจจับทางทะเล
4. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
และพัฒนากระบวนการดาเนินคดีอย่างมีมาตรฐาน มีการนาแนวทางการบริหารจัดการคดีค้ามนุษย์ไปใช้เป็น
กรอบการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึ้น ทาให้สามารถจับกุม
ผู้กระทาความผิดในลักษณะของขบวนการได้มากขึ้น สามารถระบุและช่วยเหลือ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ได้มากขึ้น และนาไปสู่การพิจารณาลงโทษผู้กระทาความผิดที่หนักขึ้น
5. นารูปแบบการทางานแบบ Inter - Agency Taskforce ที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่ว ยงานภาครัฐ ตารวจ อัยการ และองค์กรภาคเอกชน มาปรับใช้อย่างจริงจัง ในการสืบสวน สอบสวน
เพื่ อ ดาเนิ น คดี กับ ผู้ ต้ องหา การคุ้ ม ครองผู้ เสี ยหายจากการค้ ามนุ ษ ย์ และการสร้างความตระหนั กรู้ให้ กั บ
กลุ่มเสี่ยงทาให้การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. ใช้มาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ อย่างต่อเนื่องและจริงจั ง
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 ตามนโยบายของรัฐบาล ทาให้จานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ลดลงอย่างชัดเจนโดยในปี 2562 มีการชี้มูลความผิดและมีความเห็นสั่งฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐ 4 คน ที่ถูกกล่าวหาว่า
มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ เ มื่ อ ปี 2560 รวมทั้ ง มี ก ารตั ด สิ น ลงโทษจ าคุ ก เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ 6 คน
ที่ถกู ดาเนินคดีระหว่างปี 2558-2561 ในฐานความผิดที่เกี่ยวข้อง ระวางโทษตั้งแต่ 34 - 225 ปี

7. นาแนวคิดการนาผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง (Victim Centered Approach) มาปรับใช้มากขึ้น
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น กับผู้เสียหาย
มากขึ้น อาทิ เช่น ศาลพิพากษาคดีค้ามนุษย์ให้ ผู้เสียหายได้รับเงิน ค่าสิน ไหมทดแทนมากขึ้น กว่าปี 2561
ถึ ง ร้ อ ยละ 65.27 โดยเป็ น เงิ น จ านวน 54,180,366 บาท ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความส าเร็ จ ของไทยใน
การฝึกอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวน อัยการ และศาลให้ตระหนักมากขึ้นถึงผลกระทบทางร่างกายและจิตใจ
ของผู้ เสีย หาย (Trauma-informed approach) ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์จากผู้กระทาผิดในคดีค้ามนุษย์ โดยขอให้สามารถนาทรัพย์นั้นมาชดเชย
เยียวยา และใช้เป็นสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายได้ กระบวนการพิจารณาของศาลมีการสืบพยานล่วงหน้ามาก
ขึ้นและพยายามที่จะให้พยานเผชิญหน้ากับจาเลยให้น้อยที่สุด โดยในปี 2562 มีสานวนคาฟ้อง จานวน 200 คดี
สืบพยานล่วงหน้า จานวน 15 ครั้ง จานวน 41 ปาก นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขกฎหมายประมวลวิธีพิจารณา
ความอาญา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียหายหรือผู้ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายถูกฟ้องเพื่อกลั่นแกล้งหรือข่มขู่
ด้านคุ้มครอง
8. รัฐบาลไทยให้ความสาคัญกับการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ภายใต้การมีส่วนร่วมหรือ
ความประสงค์ของผู้ เสีย หาย โดยผู้ เสี ย หายที่มีเอกสารประจาตัวจะสามารถกลั บไปอยู่กับ ครอบครัว ญาติ
บุคคลอื่นได้ หรืออาจเลือกเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง กรณีมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของตนเอง
ส่วนผู้เสียหายที่ไม่มีเอกสารประจาตัวหรืออาจเข้าเมืองผิดกฎหมาย การเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง
ของรัฐหรือเอกชนจึงเป็นทางเลือกที่ผู้เสียหายจะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยที่ดีที่สุด ภายใต้หลักการ
ดาเนินงานที่คานึงถึงผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจ ในปี 2562 สถานคุ้มครองของรัฐและสถานคุ้มครองเอกชน
ที่ขึ้น ทะเบียนกับ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การคุ้มครองผู้เสียหายถึง
1,560 คน เมื่อเทียบกับจานวนผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ที่มีจานวน 1,821 คน หรือคิดเป็นให้การคุ้มครอง
ผู้เสียหาย ร้อยละ 85.67 ของผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ทั้งหมด ส่วนผู้เสียหายอีกจานวน 261 ราย หรือร้อยละ
14.33 ไม่ประสงค์จะเข้าสถานคุ้มครองของรัฐและเอกชน แต่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอื่น ๆ ที่พึงได้รับ
9. ผู้เสี ยหายจากการค้ามนุ ษ ย์ที่มีความผิดฐานเข้าเมืองผิ ดกฎหมาย รัฐบาลไทยก็ให้ การคุ้มครอง
โดยไม่ได้ดาเนินคดีกับบุคคลเหล่านั้น ในขณะเดียวกันผู้เสียหายสามารถเดินทางออกไปภายนอกสถานคุ้มครอง
ทั้งออกไปเรีย น ท างาน หรื อ ออกไปร่ ว มกิ จกรรมต่าง ๆ โดยได้จัด ท าบั ตรประจาตัว และอนุ ญ าตให้ อยู่ ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ในปี 2562 ผู้เสียหายต่างชาติ จานวน 1,222 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.7
ของผู้เสียหายต่างชาติทั้งหมด มีบัตรและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่ วคราว ซึ่งจะ
สามารถออกไปทางาน หรือไปทากิจกรรมอื่น ๆ ภายนอกได้เมื่อไม่ต้องมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย
10. ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการเยียวยาเบื้องต้นจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ เพื่อชดเชยและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ทั้งผู้เสียหายที่ อยู่ในสถานคุ้มครองและพานักอยู่ภายนอก
ในปี 2562 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 1,560 คน หรือร้อยละ 100 ที่เลือกอยู่ในสถานคุ้มครองของรัฐและเอกชน
และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ไม่เข้ารับการคุ้มครองส่วนหนึ่ง ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากกองทุนฯ
จานวน 11.87 ล้านบาท คิดเป็นได้รับเพิ่มขึ้นร้อยละ 93 เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีการเยียวยาช่วยเหลือเพียง
6.15 ล้านบาท และมีผู้เสียหายที่ได้รับเงินค่าตอบแทนในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญา จานวน 532,035 บาท
นอกจากนี้ มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทาผิดทันทีภายหลังศาลพิพากษาแล้ว
อีกจานวน 3.33 ล้านบาท
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11. พม. ได้จัดทา Mobile Application ภายใต้ชื่อ “PROTECT - U” เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
สาหรับการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ภาคประชาสั ง คมที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ รั ฐ บาลในการช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครองผู้ เ สี ย หายอย่ า งสม่ าเสมอ
ก็ ส ามารถแจ้ งเบาะแสได้ เพื่ อ ให้ ก ารคุ้ ม ครองผู้ เสี ย หายได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ขึ้ น โดยมี ผู้ ใ ช้ งานในระบบกว่ า
266 ผู้ใช้งาน หลังจากเริ่มใช้งานได้ 6 เดือน มีการเปิดใช้งานแบบแจ้งสิทธิ 7 ภาษา กว่า 1,201 ครั้ง
การขอใช้ งานล่ า มเพื่ อ การช่ วยเหลื อ คุ้ ม ครอง 186 ครั้ ง การใช้ งานเพื่ อ อุ ด หนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ เสี ย หาย
904 ครั้ง ส่วนการแจ้งเหตุการณ์เป็นการแจ้งข้อมูลและเบาะแสเพื่อให้มีการเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไป
12. รัฐบาลไทยยังคงพัฒนาความร่วมมือกับประเทศต้นทางในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ เสียหาย
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารจั ด ท า Standard Operating Procedure หรื อ SOP เพื่ อ เป็ น แนวทางร่ ว มกั น ใน
การช่วยเหลือคุ้มครองจนกระทั่งส่งกลับและคืนสู่สังคม รวมถึงหน่วยงานด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
กระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายในสถานคุ้มครองของไทย เพื่อเป็นต้นแบบในการนาไปดาเนินงานคุ้มครองผู้เสียหาย
ในศู นย์ แรกรั บเหยื่ อที่ รั ฐ บาลไทยสนั บ สนุ น งบประมาณกว่า 120 ล้ า นบาท ในการก่ อ สร้ า งที่ ป อยเปต
ราชอาณาจักรกัมพูชา และโพนโฮง สปป.ลาว ต่อไป
ด้านป้องกัน
13. รัฐบาลไทยให้ ความส าคัญ กับการป้องกันการค้ามนุษย์ทุกกลุ่ ม เพื่ อไม่ให้ ตกเป็นผู้ เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ถูกบังคับใช้แรงงาน และถูกละเมิดสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย โดยเฉพาะในปี 2562 รัฐบาลไทยได้
จัด สรรงบประมาณเพื่ อด าเนิน การป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งระบบ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.53
รวม 3,806.82 ล้านบาท จากปี 2561 ทีม่ จี านวน 3,641.98 ล้านบาท
14. รั ฐ บาลไทยได้ ตราพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา
พ.ศ. 2562 (ฉบั บที่ 33 และฉบั บ ที่ 34) เพื่ อป้องกัน การใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริต กลั่นแกล้ง หรือ
เอารัดเอาเปรียบประชาชน “คดีปิดปาก” นอกจากนี้ยังตราพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุ ษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 เพื่ออนุวัติการตามพิธีสารภายใต้อนุสั ญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับ ที่ 29 ว่าด้วยการใช้แรงงานบังคับ โดยกาหนดลักษณะการกระทาความผิด
กาหนดอัตราโทษ กาหนดมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือ และพิจารณาคดีผู้กระทาความผิดฐานบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ ตามแนวทางเดียวกันกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 เพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188
ว่าด้วยการทางานในภาคประมง โดยกาหนดให้ เจ้าของเรือคุ้มครองสิทธิของแรงงานประมงสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
15. กระทรวงแรงงานให้ ค วามสาคัญ กั บ การคุ้ มครองแรงงานต่ างด้า วทุ กสัญ ชาติให้ ได้รั บสิ ท ธิ
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่เข้ามาทางานโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ใบอนุญาตทางานจะหมดอายุ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2563
จานวน 1,741,096 คน จะได้รับ การต่อใบอนุญาตทางานออกไปอีก 2 ปี และจะได้รับการเปลี่ยนสถานะให้ มี
สถานภาพเช่ นเดี ยวกั บแรงงานตามระบบ MOU ได้ รั บสั ญญาจ้ าง 3 ภาษา (ภาษาของแรงงานต่ า งด้ า ว
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมกาหนดให้นายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจัดหางานให้กับ
แรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนนายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนา
กฎหมายและพั ฒนาระบบแอพพลิเคชั่น E-Inform เพื่ อเพิ่ มความสะดวกให้ นายจ้างแจ้งการจ้างและเลิ กจ้าง
แรงงานต่างด้าว ซึ่งมีการแจ้งแรงงานต่างด้าวเข้า - ออกงาน รวม 356,216 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มี
จานวน 157,546 คน
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16. พัฒ นาความร่วมมือกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม
และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุด
การจ้าง โดยจัดจ้างล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษาเพิ่ม 8 คน (ตาก ระนอง และสระแก้ว) เพื่อสุ่มสัมภาษณ์
แรงงานต่างด้าว โดยแยกนายจ้างและนายหน้าออกจากห้องสัมภาษณ์ เพื่อตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว
ว่ามีนายจ้างจริงตรงตามสัญญาจ้าง และไม่ได้ถูกชักจูง หลอกลวง หรือถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหางาน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่เป็ น ธรรม นอกจากนี้ได้ พัฒ นาการทางานของศูน ย์บริการร่วมบริการช่วยเหลือ
แรงงานต่างด้าว โดยร่วมกับ ILO และ NGOs มีแรงงานต่างด้าวขอรับความช่วยเหลือ 40,494 คน ลดลงจาก
ปี 2561 อย่างมีนัยสาคัญ อันเป็นผลพวงมาจากมาตรการเปิดจดทะเบียนและต่อใบอนุญาตทางานให้กับแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการอย่างเข้มงวด
17. เพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจแรงงานกลุ่ มเสี่ ยงและด าเนิ น คดี กั บผู้ กระท าความผิ ดเกี่ ยวกั บ
การละเมิดสิทธิแรงงานอย่างเข้มงวด โดยตรวจพบสถานประกอบการกระทาความผิด 9,463 แห่ง สามารถ
ด าเนิ น การได้ เสร็ จ สิ้น 9,351 ค าสั่ ง/คดี คิดเป็ น ร้ อยละ 98.8 แห่ งความสาเร็จ และสามารถเรียกร้องสิ ทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้กับแรงงาน รวม 514 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่เรียกสิทธิ
ประโยชน์ให้กับแรงงานได้ 571,425 บาท นอกจากนี้ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ
ตามแนวชายแดนที่จ้างงานตามฤดูกาลโดยพบการกระทาความผิด ฐานจ่ายค่าจ้างต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า
71 แห่ง สามารถดาเนินคดีเสร็จสิ้น ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแก่แรงงาน
ทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียม โดยในปี 2562 ดาเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมให้กับแรงงาน
ต่างด้าว 549.87 ล้านบาท เป็นการจ่ายให้กับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ร้อยละ 70
และจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนให้กับแรงงานต่างด้าว 139.71 ล้านบาท เป็นการจ่ายให้กับแรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ร้อยละ 90
18. เพิ่ มจ านวนล่ ามและผู้ ประสานงานด้ านภาษา เพื่ อให้ บริ การและช่ วยเหลื อแรงงานต่ างด้ าว
โดยในปี 2562 มีจานวน 190 คน เพิ่มขึ้น จากปี 2561 ที่มีจานวน 153 คน โดยให้ บริการสายด่วน 1506
กระทรวงแรงงาน สามารถนาไปสู่การดาเนินคดีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 104 ราย และดาเนินคดีนายจ้างได้
15 ราย ข้อหาจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และสามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้กับ แรงงานได้ จานวน
27,013,245 บาท นอกจากนี้ ได้รับแจ้งเหตุค้ามนุษย์ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 จานวน 162 กรณี
สามารถช่วยเหลือคุ้มครองได้ จานวน 106 กรณี
19. รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของศูน ย์ PIPO โดยจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อให้
เจ้ า หน้ า ที่ ใช้ เป็ น แนวทางการด าเนิ น งานในศู นย์ PIPO ที่ มี มาตรฐานเดี ยวกั น นอกจากนี้ ยั งจั ดท าหลั กสู ตร
การฝึกอบรมร่วมกับ OceanMind เพื่อเพิ่มศักยภาพการทางานของเจ้าหน้าที่จาก Inspector เป็น Investigator
ตลอดจนดาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO โดยชุด Flying Inspection Team (FIT)
ปี ล ะ 2 ครั้ง เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ ป ระจ าศูน ย์ PIPO สามารถปฏิบั ติงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และดารงไว้
ซึง่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
20. มีความร่วมมือในการป้องกันการค้ามนุษย์ร่วมกับประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมกับ
สหภาพยุโรปและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อดาเนินโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งเพื่อป้องกันและ
ลดทอนรูปแบบการใช้แรงงานที่ไม่อาจยอมรับได้ในธุรกิจภาคประมงและแปรรูปอาหารทะเล ร่วมกับกระทรวง
แรงงานสหรัฐอเมริก า (USDOL) ดาเนินโครงการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา
เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
(ATLAS Project) และร่ ว มกั บ รั ฐ บาลแห่ งราชอาณาจั ก รกั ม พู ช าด าเนิ น โครงการจั ดตั้ งศู น ย์ แ รกรั บ เหยื่ อ
การค้ามนุษย์และกลุ่ มเสี่ ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ของผู้เสียหายก่อนกลับเข้าสู่สังคม
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ข. ผลการดาเนินงานสาคัญ
1. ด้านดาเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย
สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยและแนวโน้มในอนาคต
ในปี 2562 รัฐบาลยังคงให้ความสาคัญกับการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจั งและต่อเนื่อง
เป็ น ผลให้ ส ถิติ การจั บ กุม คดีค้ามนุ ษ ย์ ล ดลงอย่างต่ อเนื่องตั้งแต่ปี 2560-2562 โดยได้ มีการบู รณาการและ
สร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ NGOs และจากความพยายามในการแก้ไข
ปัญหาด้านความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทาให้ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ สืบสวน สอบสวน รวบรวม
พยานหลั ก ฐาน จนกระทั่ งการฟ้ อ งคดี แ ละพิ พ ากษาเป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าให้ ใช้ เวลาโดยรวม
ในการด าเนิ น คดี ค้ า มนุ ษ ย์ สั้ น ลง มี ค าพิ พ ากษาให้ จ าเลยใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนแก่ ผู้ เสี ย หายเพิ่ ม มากขึ้ น
โดยคานึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหายและพิพากษาโทษที่หนักขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หากพิ จ ารณ าในภาพรวมสถิ ติ จ ะพบว่ า การกระท าความผิ ด ฐานค้ า มนุ ษ ย์ ใ นปี 2562
มีจานวน 288 คดี ลดลงจากปี 2561 อันเป็นผลมาจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบว่ามีการกระทาความผิดมากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสาคัญจาก 258 คดี
ในปี 2561 เหลื อ เพี ย ง 185 คดี ในปี 2562 (แผนภาพที่ 1) ทั้ งนี้ เนื่ อ งมาจากการท างานแบบบู ร ณาการ
ของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งภาครั ฐ เอกชน และ NGOs ในการระบุ ก ลุ่ ม เสี่ ย งเพื่ อ เข้ า ไปประชาสั ม พั น ธ์
ให้ ความรู้อย่างต่อเนื่ อง ถึงแม้ ว่าการค้าประเวณี เด็กในประเทศไทยจะลดลง แต่ก็ยังคงเป็นปัญ หาที่รัฐบาล
ให้ความสาคัญ (แผนภาพที่ 2) และยังพบว่ามีการกระทาความผิดการบังคับค้าประเวณีในลักษณะขบวนการ
หลอกลวงคนต่างชาติจากประเทศแถบแอฟริกาเข้ามาบังคับค้าประเวณีในประเทศไทย ขณะเดียวกัน ก็ยังมี
ขบวนการหลอกลวงคนไทยไปบังคับค้าประเวณีในต่างประเทศ ทั้งนี้หน่วยงานในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
ได้ มีค วามพยายามในการรวบรวมพยานหลั กฐานเพื่ อดาเนิ น คดี กับ ผู้ ก ระท าผิ ด ให้ ได้รับ การพิ จารณาโทษ
ในอัตราที่สูง ทาให้ผู้กระทาผิดเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้าที่จะกระทาผิดอีก นอกจากนี้ ในปี 2562 ประเทศไทย
ยั ง ประสบความส าเร็ จ ด้ า นการแก้ ไขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ในรู ป แบบการบั ง คั บ ใช้ แ รงงานภาคประมง
เป็นผลมาจากการดาเนินมาตรการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในภาคประมงอย่างมีรูปธรรม
แผนภาพที่ 1 ภาพรวมแสดงสถิติคดีค้ามนุษย์
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แผนภาพที่ 2 การวิเคราะห์สถิติคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

อย่างไรก็ตามสถิติการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ด้านการบังคับใช้แรงงาน การเอาคน
ลงเป็นทาส และการขูดรีดเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลมาจากความพยายามของรัฐบาลในการตัดวงจรของขบวนการ
ค้ามนุ ษย์ ที่ ใช้วิธีลั กลอบขนแรงงานต่างด้าวผ่ านประเทศไทย เพื่อน าไปบั งคับใช้แรงงานในประเทศที่ส าม
โดยเฉลี่ ย การจั บ กุมผู้ กระทาผิ ดแต่ ล ะครั้ งสามารถช่ว ยเหลื อผู้ เสี ยหายได้ประมาณ 40 คน ท าให้ มีจานวน
ผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นจาก 631 คน ในปี 2561 เป็น 1,821 คน ในปี 2562
จากการวิ เคราะห์ แ นวโน้ ม ของสถานการณ์ ก ารค้ า มนุ ษ ย์ ในประเทศไทย พบว่ า การค้ า มนุ ษ ย์
ในลั ก ษณะที่ เป็ น ขบวนการข้ า มชาติ มี ม ากขึ้ น และพบว่ า การกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ สื่ อ ลามกเด็ ก บน
อินเทอร์เน็ตได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทาความผิดในรูป แบบการแสวงหาประโยชน์
จากการผลิต หรือขายสื่อลามกเด็กบนอินเตอร์เน็ต อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ผู้กระทาความผิดปกปิดตัวตนและกระทาความผิดได้ง่าย แต่ก็มีการจับกุมการกระทาความผิดดังกล่าว
เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
1.1 สถิติการดาเนินคดี/ผู้กระทาผิด/ผู้เสียหาย
1.1.1 สถิติการดาเนินคดี
ปี 2562 การปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ มี ก ารด าเนิ น คดี จ านวน 288 คดี โดยจ าแนกเป็ น
การแสวงหาประโยชน์ ท างเพศ (ค้ า ประเวณี สื่ อ ลามก และทางเพศอย่ า งอื่ น ) จ านวน 185 คดี ลดลง
จากปี 2561 จ านวน 73 คดี คิดเป็ น ร้อยละ 28.68 การบังคับขอทาน จานวน 9 คดี การบังคับใช้แรงงาน
(แรงงานทั่วไป แรงงานในภาคประมง เอาคนลงเป็ นทาส และขูดรีด) จานวน 94 คดี เพิ่มขึ้นจากปี 2561
จานวน 56 คดี คิดเป็นร้อยละ 147.37 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 สถิติการปราบปรามการค้ามนุษย์ จาแนกตามรูปแบบการค้ามนุษย์
ประเภทของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ปี

รวม

2559
2560
2561
2562

333
302
304
288

ค้าประเวณี

สื่อ
ลามก

ผลประโยชน์
ทางเพศใน
รูปแบบอื่น

เป็น
ทาส

ขอทาน

แรงงาน

แรงงาน
ประมง

ขูดรีด/อื่น

244
246
249
158

3
7
4
15

2
5
12

33

8
26
8
9

32
14
29
31

43
7
6
4

3
3
26

ทั้งนี้ เมื่อนาสถิติคดีค้ามนุษย์ ปี 2560 - 2561 มาเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์
ในประเทศไทยดี ขึ้ น เนื่ อ งจากการท างานแบบอาศั ย ความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นแบบบู ร ณาการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกัน โดยมีการรณรงค์ให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการค้าประเวณี
เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ยังมีให้เห็นอยู่แต่มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญ แต่มีการจับกุมการกระทาความผิด
ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นเพิ่มขึ้นเช่น การแสวงหาประโยชน์จากสื่อลามกเด็ก
การแสวงหาประโยชน์จ ากการน าเด็ กมาขอทาน การกระทาความผิ ดบังคับใช้แรงงานในภาคประมงลดลง
อย่างต่อเนื่อง และจากความพยายามในการตัดวงจรของการค้ามนุษย์ด้านการบังคับแรงงานทาให้จับกุมคดี
ความผิ ด ที่ เกี่ย วข้อ งกั บ การค้ามนุ ษ ย์ ในรูป แบบบั งคับ ใช้ แรงงาน เอาคนลงเป็ น ทาส และขู ดรีด เพิ่ ม สู งขึ้ น
อันเป็นผลมาจากการจับกุมกลุ่มขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเพื่อไปแสวงหาประโยชน์ในประเทศที่สาม
1.1.2 จานวนผู้กระทาผิด
ปี 2562 ได้มีการจับ กุมผู้ ต้องหาได้ จานวน 555 คน เป็นชาย 330 คน หญิง 225 คน ส่วนใหญ่
เป็นผู้ต้องหาชาวไทย 402 คน ลดลงจากปี 2561 จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 ผู้ต้องหาชาวต่างชาติ
รวม 153 คน เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2561 จ านวน 45 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.67 โดยเฉพาะผู้ ต้ อ งหา
ชาวเมียนมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 300 จากปี 2561 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จานวนผู้กระทาผิดคดีค้ามนุษย์ จาแนกตามเพศและสัญชาติ
ปี
2559
2560
2561
2562

จานวน
ผู้กระทาผิด
600
427
532
555

เพศ
ชาย
265
145
229
330

สัญชาติ
หญิง
335
282
303
225

ไทย
462
361
424
402

เมียนมา
35
9
30

กัมพูชา
26
25
15

ลาว
41
3
4

อื่น ๆ
36
29
59

120

4

6
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ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสถิติปี 2562 พบว่าผู้กระทาความผิดเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งอาจอธิบาย
ได้ว่าผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์ทางเพศลดลง ในขณะที่
ผู้กระทาความผิด ที่มีสัญชาติเมียนมาเพิ่มสูงขึ้นมากจากการสืบสวน จับกุม ขบวนการขนคนหรือขบวนการ
ค้ามนุษย์ในรูป แบบการบังคับใช้แรงงานสูงขึ้ น ซึ่งมักจะลักลอบนาแรงงานชาวเมียนมาผ่านประเทศไทยไป
แสวงหาประโยชน์ในประเทศที่สาม

1.1.3 จานวนผู้เสียหาย
ปี 2562 สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ จานวน 1,821 คน เป็นชาย 1,158 คน
หญิ ง 663 คน จ าแนกเป็ น สั ญ ชาติไทย 251 คน ลดลงจากปี 2561 จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.25
ผู้เสียหายสัญชาติอื่น ๆ จานวน 1,570 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 1,284 คน คิดเป็นร้อยละ 448.96
(ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 จานวนผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ จาแนกตามเพศและสัญชาติ
เพศ
สัญชาติ
จานวน
ปี
ผู้เสียหาย
ชาย
หญิง
ไทย เมียนมา กัมพูชา ลาว อื่น ๆ
2559
824
411
413
333
238
52
58
143
2560
455
88
367
327
53
26
30
19
2561
631
282
349
345
205
28
14
39
2562
1,821
1,158
663
251 1,306
96
38
130
จะเห็นได้ว่าในปี 2562 จานวนผู้เสียหายเพิ่มขึ้นจาก 631 คน เป็น 1,821 คน ผู้เสียหายสัญชาติไทย
มีจานวนน้อยลงอันเป็นผลจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีลดลง แต่ผู้เสียหายที่มีสัญชาติเมียนมา
กัมพูชา และลาว มีจานวนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญชาติเมียนมา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจับกุม
กลุ่มบุคคลหรือขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเพื่อไปแสวงหาประโยชน์ในประเทศที่สาม ทาให้สามารถ
ช่วยเหลือผู้เสียหายในสัญชาติดังกล่าวได้เพิ่มมากขึ้น
1.2 การดาเนินคดีชั้นต่าง ๆ
หน่ ว ยงานหลั ก ในกระบวนการด าเนิ น คดี ข องไทยประกอบด้ ว ย ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
และกรมสอบสวนคดี พิ เศษ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการสื บ สวน สอบสวน ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด รั บ ผิ ด ชอบ
เรื่ อ งการฟ้ อ งคดี ต่ อ ศาล และศาลซึ่ ง ท าหน้ า ที่ พิ จ ารณาคดี แ ละพิ พ ากษาลงโทษผู้ ก ระท าความผิ ด
ซึ่ งแต่ ล ะหน่ ว ยงานดั งกล่ าวมี อ านาจ หน้ าที่ และดุ ล พิ นิ จ เป็ น เอกเทศไม่ ส ามารถก้ าวก่ ายหรื อ ชี้ น ากั น ได้
ดังนั้ น แต่ ล ะคดีค้ ามนุ ษ ย์ ที่ เกิ ดขึ้ น แม้ว่าตารวจจะมั่ น ใจในพยานหลั ก ฐานและมี ความเห็ น สั่ งฟ้ อ งผู้ ต้ องหา
ในการน าเสนอพนั ก งานอั ย การ แต่ มิ ได้ ห มายความว่ าพนั ก งานอั ย การจะเห็ น ควรสั่ งฟ้ อ งผู้ ต้ อ งหาในคดี
ตามความเห็ น ของพนั ก งานสอบสวน ที่ น าเสนอ พนั ก งานอั ย การอาจพิ จ ารณาสั่ ง ไม่ ฟ้ อ งผู้ ต้ อ งหา
ในฐานความผิ ดนั้ น ๆ ได้กรณี ที่เห็ น ว่าพยานหลั กฐานไม่ เพียงพอ หรือแม้พ นักงานอัยการจะฟ้องผู้ ต้องหา
แต่ศาลก็สามารถมีดุลพินิจในการพิจารณาลงโทษหรือยกฟ้องจาเลยในความผิดต่าง ๆ ได้เช่นกัน รายละเอียด
ผลการดาเนินคดีในขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งในชั้นสอบสวน อัยการ และ ศาล ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้
1.2.1 ชั้นพนักงานสอบสวน
1) ความก้าวหน้าการดาเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน
ปี 2562 พนักงานสอบสวนรับสานวนการสอบสวน จานวน 288 คดี อยู่ระหว่างการสอบสวน
39 คดี เป็นคดีที่เกิดจากการเร่งรัดตามมาตรการปราบปรามการค้ามนุษย์จากศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว
และป้ อ งกั น ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ (คดี จั บ ใหม่ ) และมี ค วามเห็ น ควรสั่ งฟ้ อ งทั้ งหมด จ านวน 249 คดี
(ตารางที่ 4)
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ปี
2559
2560
2561
2562

ตารางที่ 4 ความก้าวหน้าการดาเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน
จานวนคดี อยู่ระหว่างสอบสวน
สั่งฟ้อง
333
0
329 (98.80%)
302
1 (0.33%)
298 (98.68%)
304
2 (0.66%)
300 (98.68%)
288
39 (13.54%)
249 (86.46%)

9
สั่งไม่ฟ้อง
4 (1.20%)
3 (0.99%)
2 (0.66%)
0

หมายเหตุ คดี ปี 2560 ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการสอบสวน จ านวน 1 คดี เป็ น คดี ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งทั้ งในและนอกราชอาณาจั ก ร
ขณะนี้ อ ยู่ระหว่างแปลคาให้ ก ารที่ อัย การประเทศเกาหลีใต้ สอบปากคาผู้ ต้อ งหาชาวเกาหลีใต้
ที่ถูกดาเนินคดีข้อหาบังคับใช้แรงงานที่ประเทศเกาหลีใต้ มาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
คดี ปี 2561 ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการสอบสวน จ านวน 2 คดี เป็ น คดี ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งทั้ งในและนอกราชอาณาจั ก ร
ซึ่งจาเป็นต้องรอหลักฐานที่ขอจากประเทศปลายทาง มาเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป

จะเห็น ได้ว่า ในปี 2562 ในชั้นพนักงานสอบสวนได้พิจารณามีความเห็ นทางคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหา
ทุกคดี โดยได้ดาเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นไปแล้วมากกว่าร้อยละ 80 หรือ 249 คดีจาก 288 คดี
นอกจากนี้ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ยั ง ได้ จั ด ให้ มี พ นั ก งานสอบสวนหญิ ง อย่ า งเพี ย งพอ
เพื่ อรับ ผิ ดชอบคดีที่ มีผู้ เสี ยหายเป็ น เด็กและสตรี ยกตั วอย่างเช่น กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษ ย์
มี พนั กงานสอบสวน จ านวน 60 คน จ าแนกเป็ นพนั กงานสอบสวนหญิ ง จานวน 22 คน หรือประมาณร้อยละ 36
และมีพนักงานสอบสวนชายจานวน 38 คน หรือประมาณร้อยละ 64 นอกจากนี้ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยังมีนโยบายที่จะจัดหาตารวจหญิงเพิ่ มเติมอย่างต่อเนื่องและจัดหาพนักงานสอบสวนหญิงซึ่งมีวุฒิปริญญาตรี
ทางนิติศาสตร์เพิ่มเติมอีกด้วย
2) ระยะเวลาในการดาเนินคดีชั้นพนักงานสอบสวน
ในปี 2559 พนั ก งานสอบสวนได้ เร่งรั ด ด าเนิ น การสอบสวน และสรุป ส านวนการสอบสวน
คดี ค้ า มนุ ษ ย์ จ นแล้ ว เสร็ จ โดยใช้ เวลาเฉลี่ ย 72 วั น ในปี 2560 ระยะเวลาเฉลี่ ย ลดลงเหลื อ 69 วั น
และในปี 2561 ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 68 วัน โดยในปี 2562 พบว่าระยะเวลาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 72 วัน
แผนภาพที่ 3 ระยะเวลาที่พนักงานสอบสวน ใช้ในการทาสานวนคดีค้ามนุษย์ตั้งแต่ปี 2558 – 2562
118
72

69

68

72

จากความพยายามสร้ า งความเชี่ ย วชาญในการด าเนิ น คดี ค้ ามนุ ษ ย์ ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
โดยการสร้างทีมผู้เชี่ยวชาญประจากองบัญชาการเพื่อให้คาปรึกษาแนวทางการดาเนินคดีและแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องให้ กับ เจ้ าหน้ าที่ ท าให้ ร ะยะเวลาในการทาส านวนการสอบสวนคดี ค้ามนุ ษย์ล ดลงจาก 118 วัน
โดยเฉลี่ยในปี 2558 เหลือเพียง 70 วันโดยเฉลี่ยในปีต่อ ๆ มา
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ตารางที่ 5 จานวนคดีชั้นพนักงานสอบสวน จาแนกตามจานวนผู้ต้องหา
จานวนคดี
คดีที่มีผู้ต้องหา 1 คน
คดีที่มีผู้ต้องหาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
302
228
74 (24.50%)
304
219
85 (27.96%)
288
187
101 (35.07%)

ปี
2560
2561
2562

เนื่ อ งด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจมี ค วามเชี่ ย วชาญเพิ่ ม มากขึ้ น ในการสื บ สวนสอบสวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด ทาให้สถิติในการดาเนินการกับผู้กระทาผิดตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
(เป็ น การกระท าผิ ด ในรู ป แบบกลุ่ ม ขบวนการ) มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เห็ น ได้ จ ากปี 2560 มี จ านวน 74 คดี
คิดเป็น ร้อยละ 24.50 ในปี 2561 มีจานวน 85 คดี คิดเป็นร้อยละ 27.96 และปี 2562 มีจานวน 101 คดี
คิดเป็นร้อยละ 35.07
1.2.2 ชั้นพนักงานอัยการ
ปี 2562 สานักงานคดีค้ามนุษย์ สานักงานอั ยการสูงสุดได้รับสานวนคดีการสอบสวนจากพนักงาน
สอบสวนทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 364 คดี (จาแนกเป็น คดีที่มีตัวผู้ต้องหา จานวน 343 คดี และคดีที่ผู้ต้องหา
หลบหนี จ านวน 21 คดี ) โดยจ าแนกตามประเภทการแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบเป็ น 3 กลุ่ ม
เป็ น การแสวงหาประโยชน์ ท างเพศ (การค้ า ประเวณี ผลิ ต และเผยแพร่ สื่ อ ลามก ทางเพศรู ป แบบอื่ น )
จานวน 242 คดี นาคนมาขอทาน จานวน 7 คดี บังคับใช้แรงงานหรือบริการ จานวน 115 คดี (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 จานวนสานวนคดี จาแนกตามประเภทการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ประเภทการแสวงหาประโยชน์

2559 2560 2561 2562

(1) การค้าประเวณี ผลิตและเผยแพร่สื่อลามกทางเพศรูปแบบอื่น
(2) นาคนมาขอทาน
(3) บังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมทั้งการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
อันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม/
เอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส
รวม

335
13
135

รวม
(สานวน)

325
25
68

286
14
57

242
7
115

1,405
63
439

483 418

357

364

1,907

หมายเหตุ จานวนสานวนคดีในตารางนี้ในปี 2559 ไม่สามารถนาจานวนคดีในแนวตั้งรวมกันเพื่อให้ได้จานวนคดีสุทธิได้
เนื่องจากในหนึ่งสานวนคดีอาจเป็นการเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบมากกว่าหนึ่งประเภท

1) ความก้าวหน้าการดาเนินคดีชั้นพนักงานอัยการ
ตารางที่ 7 จานวนสานวนคดีที่มีตัวผู้ต้องหา จาแนกตามประเภทการพิจารณาดาเนินการของพนักงานอัยการ
ปี

จานวน
สานวนที่รับ

2559
2560
2561
2562
หมายเหตุ

446
396
331
343

การดาเนินการชั้นพนักงานอัยการ
สั่งฟ้อง(ร้อยละ)
438 (98.20%)
385 (97.22%)
294 (88.82%)
268 (78.13%)

สั่งไม่ฟ้อง (ร้อยละ)
7 (1.57%)
11 (2.78%)
31 (9.37%)
62 (18.08%)

อยู่ระหว่างพิจารณา(ร้อยละ)
2 (0.60%) ระหว่างรออัยการสูงสุดชี้ขาด
7 (2.04%)

ปี 2559 มีสานวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคาสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนสานวน 1 สานวน
ปี 2561 มีสานวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคาสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนสานวน 4 สานวน
ปี 2562 มีสานวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคาสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนสานวน 6 สานวน

ตารางที่ 8 จานวนสานวนคดีทผี่ ู้ต้องหาหลบหนี จาแนกตามประเภทการพิจารณาดาเนินการของพนักงานอัยการ
ปี
2559
2560
2561
2562

จานวน
สานวนที่รับ
19
22
26
21

สั่งฟ้อง (ร้อยละ)
16 (84.21%)
16 (72.73%)
23 (88.46%)
13 (61.90%)

การดาเนินการชั้นพนักงานอัยการ
สั่งไม่ฟ้อง (ร้อยละ)
อยู่ระหว่างพิจารณา (ร้อยละ)
2 (10.53%)
4 (18.19%)
1 (4.54%)
1 (3.85%)
2 (9.53%)
6 (28.57%)

หมายเหตุ
ปี 2559 มีสานวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคาสั่งอย่างอื่น โดยสั่งยุติการดาเนินคดี
เนื่องจากผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย 1 สานวน
ปี 2560 มีสานวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคาสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนสานวน 1 สานวน
ปี 2561 มีสานวนที่พนักงานอัยการมีความเห็นและคาสั่งอย่างอื่น โดยสั่งคืนสานวน 2 สานวน

สถิติสานวนคดีค้ามนุษย์ ที่สานักงานอัยการสูงสุดได้รับสานวนจากพนักงานสอบสวนในปี 2562
จ านวน 364 คดี พบว่ า มี ก ารสั่ ง ฟ้ อ งคดี ค้ า มนุ ษ ย์ ร วมทั้ งสิ้ น จ านวน 281 คดี และสั่ ง ไม่ ฟ้ อ งรวมทั้ งสิ้ น
จ านวน 64 คดี นั้ น ในปี นี้ ส ถิ ติ ส านวนคดี ที่ พ นั ก งานอั ย การสั่ ง ไม่ ฟ้ อ งเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากรั ฐ มี น โยบาย
ในการป้องกันและปราบการขบวนการนาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยใช้ประเทศไทย
เป็ น ทางผ่ าน รวมทั้ งป้ องกั น การค้ามนุ ษ ย์ในทุก รูป แบบที่ ป ระเทศไทยได้ ดาเนิน การเข้ม งวดมาโดยตลอด
ซึ่งคนต่างด้าวเหล่านี้คิดว่าจะไปทางานหารายได้และมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม แต่ความเป็นจริงแล้วคนเหล่านี้มีโอกาส
สูงที่ จะต้องถูกแสวงหาประโยชน์ ในรูป แบบต่าง ๆ เมื่อไปถึงประเทศปลายทาง เนื่องจากเป็น การลั กลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต้องอยู่แบบหลบซ่อนเจ้าหน้าที่ มีภาวะอ่อนด้อยทางการศึกษาต้องอยู่ในภาวะจายอม
ทางาน ซึ่งมาตรการดังกล่าวถือว่าสามารถช่วยสกัดกั้นไม่ให้คนเหล่านี้ต้องตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
หรือถูกบังคับใช้แรงงานในอนาคต
สานักงานอัย การสูงสุดได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินคดีค้ามนุษย์มาโดยตลอด ด้วยตระหนักว่า
คดี ค้ ามนุ ษ ย์ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นและเกี่ ย วพั น กั บ การกระท าความผิ ด หลายลั ก ษณะ การพิ จ ารณาสั่ งคดี
ของพนักงานอัยการ ยึดมั่นในหลักกฎหมายและพยานหลักฐานในสานวนการสอบสวน และยึดแนวคิดการนา
ผู้ เสี ยหายเป็ นศูนย์ กลาง (Victim Centered Approach) และหลั กสิ ทธิ มนุ ษยชนเสมอมา รวมทั้ งให้ ความเป็ นธรรม
ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการเลือกปฏิบัติ
สถิติที่นาเสนอเป็นจานวนคดีที่มีคาสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาเฉพาะข้อหาค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ ามนุ ษ ย์ พ.ศ. 2551 เท่ า นั้ น แต่ ได้ มี ก ารฟ้ อ งผู้ ต้ อ งในความผิ ด อื่ น ที่ ป รากฏ
พยานหลั ก ฐานในส านวน เช่น ตามพระราชบั ญ ญั ติคนเข้าเมือ ง พ.ศ. 2522 พระราชบั ญ ญั ติป้ องกัน และ
ปราบปรามการมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก รอาชญากรรมข้ ามชาติ พ.ศ. 2556 ประมวลกฎหมาย อาญาในส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังเช่น ไม่ฟ้องคดีค้ามนุษย์แต่
ฟ้องความผิดฐานร่วมกันนา หรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร หรือกระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็น
การอุปการะ หรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
และร่วมกันช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ ให้คนต่างด้าวเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายพ้น
การจับ กุมตามพระราชบัญ ญั ติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 63 และมาตรา 64 และไม่ฟ้องค้ามนุษย์
แต่ฟ้ องฟ้ องความผิ ด ฐานมี ส่ ว นร่ วมในองค์ กรอาชญากรรมข้ามชาติ มาตรา 5 (1)(2) และมาตรา 25 และ
ความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขัง ร่วมกันเป็นธุระจัดหา ล่อไปหรือพาไป ตามประมวลกาหมายอาญา
มาตรา 209, 210, 310 และ 312 เป็นต้น
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2) ระยะเวลาในการดาเนินคดีชั้นพนักงานอัยการ

ระยะเวลาเฉลี่ย (วัน)

ในปี 2559 พนั กงานพนั กงานอัยการได้เร่งรัดการพิจารณาส านวนคดีและยื่นฟ้องผู้ ต้องหา
ต่อศาลโดยเร็ว จากการใช้เวลาเฉลี่ย 37.59 วัน ในปี 2560 ใช้เวลาเฉลี่ย 28.81 วัน ในปี 2561 ใช้เวลาเฉลี่ย
21.63 วัน และในปี 2562 ใช้เวลาเฉลี่ย 22.33 วัน
แผนภาพที่ 4 ระยะเวลาที่พนักงานอัยการ ใช้ในการพิจารณาและยื่นฟ้องคดีค้ามนุษย์ในปี 2559 – 2562
37.59

28.81

21.63

22.33

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

1.2.3 ชั้นศาล
1) ความก้าวหน้าการพิจารณาพิพากษาคดี
ปี 2562 มีคดีค้ามนุษย์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลทั้งหมด จานวน 396 คดี ศาลชั้นต้น
พิ พ ากษ าเสร็ จ สิ้ น แล้ ว จ านวน 283 คดี (ร้ อ ยละ 71.46) และได้ จ าห น่ า ยคดี จ านวน 40 คดี
(ร้อยละ 14.13) โดยพิพากษาลงโทษในคดีค้ามนุษย์ จานวน 217 คดี (ร้อยละ 76.68) โดยพิพากษายกฟ้อง
จานวน 26 คดี (ร้อยละ 9.19) และยังคงเหลือคดีค้างการพิจารณาอยู่อีก 113 คดี (ร้อยละ 28.54) (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 ผลการพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาล
คดีที่เข้าสู่การพิจารณา
ปี

2559
2560
2561
2562

คดีที่พิพากษาเสร็จ

คดีค้าง
จากปี
ก่อน

คดีรับ
ใหม่ใน
ปีนี้

รวมคดีที่เข้าสู่
การพิจารณา

พิพากษา
ลงโทษจาเลย

พิพากษายก
ฟ้องจาเลย

จาหน่ายคดี

รวมคดีที่
พิพากษา
เสร็จสิ้น

136
227
166
140

468
330
279
256

604
557
445
396

298 (79.05%)
319 (81.59%)
235 (77.05%)
217 (76.86%)

37 (9.81%)
54 (13.81%)
24 (7.87%)
26 (9.19%)

42 (11.14%)
18 (4.60%)
46 (15.08%)
40 (14.13%)

377
391
305
283

คดีที่อยู่
ระหว่าง
พิจารณา
227
166
140
113

หมายเหตุ คดีที่อยู่ระหว่างพิจารณาเป็นคดีที่อยู่รอการพิจารณา ณ สิ้นปี พ.ศ. นั้น ๆ

2) ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดี
ปี 2562 มี ค ดี ที่ พิ จ ารณาในศาลเสร็ จ สิ้ น แล้ ว จ านวน 283 คดี แยกเป็ น คดี ที่ ใช้ ร ะยะเวลา
ในการพิพากษาไม่เกิน 3 เดือน จานวน 105 คดี (ร้อยละ 37.10) คดีที่ใช้ระยะเวลาเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 69 คดี (ร้อยละ 24.38) คดีที่ใช้ระยะเวลาเกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี จานวน 95 คดี (ร้อยละ 33.57)
และคดีที่ใช้ระยะเวลาเกิน 1 ปี จานวน 14 คดี (ร้อยละ 4.95) (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 10 สถิติแนวโน้มระยะเวลาในการพิพากษาคดีค้ามนุษย์ในชั้นศาลที่แล้วเสร็จ
ปี

จานวนคดีที่พิพากษา
แล้วเสร็จ

พิพากษาเสร็จ
ไม่เกิน 3 เดือน

พิพากษาเสร็จ
เกิน 3 เดือน
ไม่เกิน 6 เดือน

พิพากษาเสร็จ
เกิน 6 เดือน
ไม่เกิน 1 ปี

พิพากษาเสร็จ
เกิน 1 ปี

2559

377

88 (23.34%)

105 (27.85%)

146 (38.73%)

38 (10.08%)

2560

391

96 (24.55%)

99 (25.32%)

152 (38.87%)

44 (11.25%)

2561

305
283

86 (28.20%)
105 (37.10%)

80 (26.23%)
69 (24.38%)

128 (41.97%)
95 (33.57%)

11 (3.61%)
14 (4.95%)

2562

เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการพิจารณาคดีระหว่างปี 2561 - 2562 พบว่ากระบวนการพิจารณา
คดีค้ามนุ ษย์ ในชั้น ศาลมีความรวดเร็วขึ้น เห็ นได้จากในปี 2561 คดีค้ามนุษย์ที่พิจารณาพิพากษาแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จานวน 294 คดี (ร้อยละ 96.39) และในปี 2562 จานวน 269 คดี (ร้อยละ 95.05)
3) จานวนจาเลยในคดีที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษ
ปี 2562 มีจาเลยที่ถูกฟ้องต่อศาลในคดีค้ามนุษย์ จานวนทั้งสิ้น 386 คน จาแนกตามสัญชาติ
เป็นชาวไทย 332 คน สัญชาติอื่น 54 คน แบ่งเป็นชาย 209 คน หญิง 177 คน โดยศาลมีคาพิพากษาลงโทษ
จานวน 304 คน (ร้อยละ 78.76) ยกฟ้อง จานวน 27 คน (ร้อยละ 6.99) จาหน่ายคดี จานวน 55 คน (ร้อยละ 14.25)
และจาเลยอยู่ระหว่างการพิจารณา จานวน 217 คน (ตารางที่ 11)
ตารางที่ 11 จานวนจาเลยคดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล
ปี
2559
2560
2561
2562

จาเลยที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล
จานวน (คน)

พิพากษาลงโทษ

พิพากษายกฟ้อง

จาหน่ายคดี

493
638
438
386

366 (74.24%)
466 (73.04%)
316 (72.15%)
304 (78.76%)

69 (14%)
154 (24.14%)
57 (13.01%)
27 (6.99%)

58 (11.76%)
18 (2.82%)
65 (14.84%)
55 (14.25%)

เมื่ อ เปรี ย บเที ย บปี 2561 - 2562 จ านวนจ าเลยที่ ศ าลได้ พิ พ ากษาในปี 2561 มี จ าเลยถู ก ฟ้ อ ง
ในคดีค้ามนุษย์ จานวน 438 คน พิพากษาลงโทษ จานวน 316 คน (ร้อยละ 72.15) ยกฟ้อง จานวน 57 คน
(ร้ อ ยละ 13.01) และจ าหน่ า ยคดี จ านวน 65 คน (ร้ อ ยละ 14.84) และในปี 2562 มี จ าเลยถู ก ฟ้ อ ง
ในคดีค้ามนุษย์ จานวน 386 คน พิพากษาลงโทษ จานวน 304 คน (ร้อยละ 78.76) ยกฟ้อง จานวน 27 คน
(ร้อยละ 6.99) และจาหน่ายคดีจานวน 55 คน (ร้อยละ 14.25) พบว่าจาเลยที่ศาลสั่งจาหน่ายคดีส่วนใหญ่
เป็นคดีเยาวชนและครอบครัวมีจานวนทั้งสิ้น 30 คดี (ร้อยละ 69.77 ของจานวนคดีทั้งหมดที่ศาลสั่ง จาหน่าย)
โดยมีจาเลยที่เป็นเด็กหรือเยาวชนจานวน 34 คน (ร้อยละ 65.38 ของจานวนจาเลยทั้งหมดที่ศาลสั่งจาหน่าย)
ทั้ งนี้ การจ าหน่ า ยคดี เป็ น ไปเพื่ อ ให้ เด็ ก หรื อ เยาวชนเข้ า สู่ ม าตรการพิ เศษแทนการด าเนิ น คดี ท างอาญา
เพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเยาวชน (Children Rights) เป็นสาคัญ ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
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4) ความรุนแรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษจาเลยคดีค้ามนุษย์
ปี 2562 มีจาเลยที่รับโทษจาคุก จานวน 276 คน เป็นโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี จานวน 6 คน (ร้อยละ 2.17)
โทษจาคุก 1 ปี ไม่เกิน 2 ปี จานวน 8 คน (ร้อยละ 2.90) โทษจาคุก 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี จานวน 38 คน (ร้อยละ 13.77)
โทษจาคุกเกิน 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี จานวน 124 คน (ร้อยละ 44.93) และจาคุกเกิน 10 ปีขึ้นไป จานวน 100 คน
(ร้อยละ 36.23) (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 ความรุนแรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาโทษจาคุกแก่จาเลย

2559

จานวนจาเลยที่
ศาลพิพากษา
จาคุก (คน)
310

2560
2561
2562

377
236
276

ปี

จาคุกไม่เกิน
1 ปี

จาคุกเกิน 1 ปี
ไม่เกิน 2 ปี

จาคุกเกิน 2 ปี
ไม่เกิน 5 ปี

จาคุกเกิน 5 ปี
ไม่เกิน 10 ปี

จาคุก
เกิน 10 ปี

18 (5.81%)

8 (2.58%)

100 (32.26%)

117 (37.74%)

67 (21.61%)

9 (2.39%)
1 (0.42%)
6 (2.17%)

10 (2.65%)
4 (1.69%)
8 (2.90%)

109 (28.91%)
47 (19.92%)
38 (13.77%)

118 (31.30%)
60 (25.42%)
124 (44.93%)

131 (34.75%)
124 (52.54%)
100 (36.23%)

เมื่อพิจ ารณาความรุนแรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษจาคุกตั้งแต่ 5 ปีขึ้น ไป ปี 2561
จานวน 184 คน (ร้อยละ 77.96) และปี 2562 จานวน 224 คน (ร้อยละ 81.16) จะเห็ นได้ว่าในปี 2562
ศาลยังคงมีการพิพากษาลงโทษจาเลยในความผิดคดีค้ามนุษย์ในอัตราโทษสูงอยู่
5) ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ
การเรี ย กค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ แ ก่ ผู้ เสี ย หายตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ค้ า มนุ ษ ย์
พ.ศ. 2559 พนั ก งานอั ย การจะขอรวมไปกั บ ฟ้ อ งคดี อ าญาหรื อ จะยื่ น ค าร้ อ งในระหว่ า งการพิ จ ารณา
ของศาลชั้นต้นก็ได้ โดยไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะยื่นคาร้องเพิ่มเติมได้ก่อนที่ศาลจะมีคาวินิจฉัยชี้ขาดคดี
ถึงแม้ไม่มีคาขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ศาลจะสั่งในคาพิพากษาคดีอาญาให้จาเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แก่ ผู้ เสี ย หายตามจ านวนที่ เห็ น สมควรก็ ได้ โดยสามารถพิ จ ารณาจากแบบรายงานผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น
กั บ ผู้ เสี ย หาย (Victim Impact Statement) ซึ่ ง พนั ก งานสอบสวนต้ อ งสอบสวนและระบุ ไว้ ในค าให้ ก าร
ของผู้เสียหายตั้งแต่ในชั้นสอบสวน โดยบรรยายพฤติการณ์ที่มีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สุขภาพ และเห็นถึง
ผลกระทบในระยะยาวถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้ เสียหาย สานวนการสอบสวนจะต้องส่ งให้ ศาลพิจารณา
ในระบบไต่ ส วนทั้ งส านวน ท าให้ ศ าลสามารถพิ จารณาและใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการกาหนดค่ าสิ น ไหมทดแทน
หรือค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายได้เหมาะสมตามความร้ายแรงแห่งคดี และคาพิพากษาดังกล่าวไม่กระทบถึงสิทธิ
ของผู้ เสี ย หายที่ จ ะฟ้ อ งจ าเลยเป็ น คดี แ พ่ งเพื่ อ เรีย กเอาค่ าสิ น ไหมทดแทนในส่ ว นที่ ข าดอยู่ ถ้ า ปรากฏว่ า
ในการกระท าความผิ ด มี ก ารกระท าทารุ ณ กรรม หน่ ว งเหนี่ ย วกั ก ขั ง ท าร้ า ยร่ า งกาย หรื อ กดขี่ ข่ ม เหง
โดยขาดมนุ ษยธรรมอย่างร้ายแรงต่อผู้ เสียหาย เมื่อศาลมีคาพิพากษาให้ จาเลยชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่
ผู้เสียหายให้ศาลมีอานาจสั่งให้จาเลยจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยคาพิพากษา
ในส่ ว นที่ เกี่ย วกับ ค่ าสิ น ไหมทดแทน และค่าเสี ยหายเพื่ อการลงโทษให้ รวมเป็ น ส่ ว นหนึ่งแห่ งคาพิ พ ากษา
ในคดีอาญา และในกรณีที่ต้องมีการบังคับคดีให้ถือว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าหนี้ตามคาพิพากษา โดยมีกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหาย เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตาม
คาพิพากษา ซึ่งในปี 2561 สานักงานศาลยุติธรรมเริ่มมีการจัดเก็บสถิติจานวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ศาล
มีผลคาพิพากษา ดังนี้ (ตารางที่ 13)

14

ตารางที่ 13 จานวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ศาลมีผลคาพิพากษา
ปี

จานวนเงินค่าสินไหมทดแทน (บาท)

2561

32,782,788

2562

54,180,366

หมายเหตุ สานักงานศาลยุติธรรมเริ่มจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเมื่อปี 2561

เมื่ อ พิ จ ารณาจากจ านวนเงิ น ค่ าสิ น ไหมทดแทนที่ ศ าลพิ พ ากษาในปี 2561 เป็ น จ านวนเงิ น
32,782,788 บาท เปรียบเทีย บกับ จานวนเงินค่าสิ นไหมทดแทนที่ศาลพิพากษาในปี 2562 เป็นจานวนเงิน
54,180,366 บาท ซึ่งมีจานวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.27
6) การสืบพยานล่วงหน้าในคดีค้ามนุษย์และการสืบพยานแบบไม่เผชิญหน้า
ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมได้ พั ฒนาระบบรองรั บ การสื บ พยานด้ ว ยวิ ธี ป ระชุ ม ทางจอภาพ
(Video Conference Courtroom) ในทุ ก ศาลทั่ ว ประเทศ โดยมี น โยบายให้ ผู้ พิ พ ากษาใช้ ดุ ล พิ นิ จ อนุ ญ าต
ให้มีการสืบพยาน โดยไม่ให้พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจาเลยให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ตามข้อบังคับของประธาน
ศาลฎีกา ว่าด้วยการสื บพยานคดีอาญาโดยไม่ให้ พยานเผชิญหน้าโดยตรงกับจาเลย พ.ศ. 2556 และเลขาธิการ
ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมได้ มี ห นั งสื อ เวี ย นด่ ว นมาก ที่ ศย 016/ว3 (ป) ฉบั บ ลงวั น ที่ 11 มกราคม 2561
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในคดีค้ามนุษย์ กรณีมีเหตุจาเป็นอันไม่อาจนาพยานในคดีค้ามนุษย์มาเบิกความในศาลได้
ทั้งนี้ ในการสืบพยานล่วงหน้าในคดีค้ามนุษย์มีหลักเกณฑ์คือ ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พนักงานอัยการ โดยตนเองหรือโดยได้รับคาร้องขอจากผู้เสียหาย ขอยื่นคาร้อง
ขอสืบพยานล่วงหน้าต่อศาลก็ได้ หากศาลเห็นสมควรก็ให้มีคาสั่งอนุญาตแล้วสืบพยานนั้นทันทีอันเป็นช่องทาง
ที่เปิดโอกาสให้พยาน หรือผู้เสียหายสามารถสืบพยานที่ศาลได้ทันที โดยไม่ต้องรอขั้นตอนตามกระบวนการ
ยุติธรรมปกติ และเป็ นส่ วนหนึ่ งของความพยายามดาเนินคดีโดยใช้ผู้ เสี ยหายเป็ นศูนย์กลาง (Victim-centered
approach) อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่มีความจาเป็นหรือผู้เสียหายไม่ประสงค์ขอสืบพยานล่วงหน้า ศาลดาเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีในแบบปกติ ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาให้มีความรวดเร็วขึ้นมากตามข้อมูลในตารางที่ 10
1.3 การดาเนินการกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
รัฐบาลได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการดาเนินการทางวินัยและการดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มิ ให้ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ ามนุ ษ ย์ โดยมี ป ลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมเป็ น ประธาน มี ห น้ าที่ ต รวจสอบ กลั่ น กรอง
และแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
รวมทั้ ง ติ ด ตามการด าเนิ น คดี กั บ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ มิ ให้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ โดยได้ รวบรวม
ผลการดาเนินการ ดังนี้
1.3.1 จานวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกดาเนินคดีค้ามนุษย์
ในปี 2562 มี เจ้ าหน้ าที่ รัฐ ถูก กล่ าวหาว่าเข้าไปมีส่ ว นเกี่ยวข้อ งกับ การค้ามนุ ษ ย์ เพิ่ ม ขึ้น 2 คน
เมื่อรวมสถิติตั้งแต่ปี 2556 - 2562 ทาให้มีสถิติเจ้าหน้าที่รัฐผู้ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นจานวน 59 คน
(ตารางที่ 14)

15

16

ตารางที่ 14 เจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกดาเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ระหว่าง
อัยการ
พิจารณา

ระหว่างสอบสวน/
ไต่สวน
DSI ป.ป.ท. ป.ป.ช.

ป.ป.ท.
หลบหนี
ไม่ชี้มูล

สานวนคดี
ของปี

จานวน
คน

จาคุก

พิพากษา
ยกฟ้อง

ระหว่าง
ศาล
พิจารณา

2556-2559

44

25 (23)

7 (9)

0 (0)

3 (3)

0 (0)

4 (4)

0 (0)

3 (3)

2 (2)

2560
11
7 (4)
0 (0)
0 (3)
2561
2
1 (0)
0 (0)
0 (1)
2562
2
0
0
1
รวม
59
33 (27)
7 (9)
1 (4)
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือตัวเลขสถิติของปี 2561

7 (0)
0 (0)
0
10 (3)

3 (0)
0 (0)
1
4 (0)

0 (1)
1 (1)
0
5 (6)

0 (0)
0 (0)
0
0

0 (0)
0 (0)
0
3 (3)

0 (0)
0 (0)
0
2 (2)

ตั้ งแต่ ปี 2556 - 2561 มี เจ้ าหน้ าที่ รัฐ ผู้ ถู ก กล่ าวหาว่ าเข้ าไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ ามนุ ษ ย์
อยู่ ระหว่างการสอบสวน/ไต่สวน จานวน 9 คน (แยกเป็นอยู่ระหว่างการสอบสวนของ DSI จานวน 3 คน
ป.ป.ท. จานวน 6 คน) โดยในปี 2562 ป.ป.ท. ได้พิ จารณามีความเห็ น ชี้มูล ความผิ ดแล้ ว 1 ราย และ DSI
พิจารณามีความเห็นสั่งฟ้องแล้ว 3 ราย โดยทั้งสองหน่วยงานส่งสานวนการสอบสวนให้อัยการพิจาณาต่อไป
นอกจากนี้ ในปี 2562 มีความคืบหน้าในกระบวนการพิจารณาของศาล โดยได้พิพากษาจาคุก
เจ้าหน้าที่รัฐผู้ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เพิ่มเติมจากปี 2561 อีกจานวน 6 ราย
(แยกเป็นคดีในปี 2558 จานวน 2 ราย คดีในปี 2560 จานวน 3 ราย และคดีในปี 2561 จานวน 1 ราย)
1.3.2 ความคืบหน้าในการดาเนินคดีอาญาที่น่าสนใจ
ในปี 2562 พบว่า ศาลได้มีคาพิพากษาจาคุกเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ดังนี้
1) คดีโรฮีนจา เหตุเกิดในปี 2558 โดยศาลชั้นต้นมีคาพิพากษายกฟ้อง 2 คน (นายทหาร 1 คน
เจ้ าหน้ าที่ รั ฐ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 1 คน) และพิ พ ากษาจาคุ ก 6 คน (นายทหารชั้ น นายพล 1 คน
ตารวจ 1 คน เจ้าหน้าที่รัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 คน) ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้กลับคาพิพากษาศาลชั้นต้น
จากยกฟ้อง 2 คน ให้เป็นจาคุกคนละ 82 ปี และให้เพิ่มโทษจาคุกกับอีก 8 คนดังกล่าว (นายทหารชั้นนายพล
จากจาคุก 27 ปี เป็นคน 82 ปี, เจ้าหน้าที่ตารวจ 2 คน จากจาคุกคนละ 27 ปี เป็นคนละ 82 ปี และเจ้าหน้าที่
รั ฐ องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น 5 คน (1 คน จากจ าคุ ก 14 ปี 8 เดื อน เป็ น จ าคุ ก 48 ปี 40 เดื อ น, 1 คน
จากจาคุก 27 ปี เป็นจาคุก 81 ปี และ 3 คน จากจาคุก 78 ปี เป็นจาคุก 79 ปี)
2) คดีภูเรือ เหตุเกิดในปี 2560 ศาลพิพากษาจาคุกเจ้าหน้าที่ตารวจผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ การค้ามนุ ษย์ โดยเป็ น ผู้ เรีย กรั บ สิ น บน รวม 3 คน ( 95 ปี , 225 ปี และ 60 ปี ) โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา
3) คดี ไชยา เหตุ เกิ ด ในปี 2561 ศาลพิ พ ากษาจ าคุ ก 34 ปี เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ จ านวน 1 คน
ผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยเป็นผู้ร่วมขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว
4) นอกจากนี้ ในส่วนของคดีนกฮูก เหตุเกิดในปี 2560 ได้มีการสื บสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ขยายผล ดาเนิ น คดี กับ ผู้ ซื้ อบริ ก ารทางเพศเด็ ก (ไม่ เป็ น ความผิ ด ฐานค้ามนุ ษ ย์ ) และพบว่ามี เจ้ าหน้ าที่ รัฐ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับ การใช้บ ริการทางเพศเด็ก ในคดีดังกล่ าว ซึ่งถูกดาเนิน การในทางอาญาจานวน 15 คน
ในปี 2562 ศาลมีคาพิพากษาจาคุก จานวน 8 คน (ตารวจ 4 คน ครู 1 คน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 คน)
ยกฟ้อง 1 คน สั่งไม่ฟ้อง 4 คน เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณาอีก 2 คน

5) คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้ไต่สวนชี้มูลความผิดในคดีภูเรือ เหตุเกิดปี 2560 เสร็จสิ้นเพิ่มเติมอีก 1 คน
ซึ่งเป็ น เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจที่ ค้ างการชี้มู ล ความผิ ด จากปี ที่ แล้ ว โดยได้ ส่ งส านวนให้ อัย การเพื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว
คงเหลือระหว่างไต่สวน 5 คน (เป็นตารวจ 4 คน ในคดีเรียกรับสินบนนาตารีอาบอบนวด และตารวจอีก 1 คน
ในคดีเรียกรับสินบนที่จังหวัดชัยภูมิ)
6) กรมสอบสวนคดี พิ เศษได้ มี ค วามเห็ น สั่ งฟ้ อ งเจ้ าหน้ าที่ รัฐ ที่ ถู ก กล่ าวหาว่ าบิ ด เบื อ นส านวน
เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีชมดาว จานวน 3 คน โดยส่งสานวนการสอบสวนให้อัยการพิจารณาต่อไปแล้ว
1.3.3 ความคืบหน้าในการดาเนินการทางวินัย
ปี 2562 มีเจ้าหน้าที่รัฐพ้นจากราชการเพิ่มเติมจานวน 2 คน โดยเป็นคดีภูเรือ เมื่อปี 2560 ลงโทษ
ไล่ออกผู้อานวยการโรงเรียน 1 คน กรณี เป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณีเด็ก และคดีโรฮีนจา ในปี 2558
โดยให้เจ้าหน้าที่รัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน) พ้นจากราชการ 1 คน (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15 เจ้าหน้าที่รัฐถูกดาเนินการทางวินัยที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
สานวนคดี
ของปี

ดาเนินการ
ทางวินัย

พ้นจาก
ราชการ

2556-2559
2560
2561
2562
รวม

44
10
2
1 (2)
57

31 (30)
6 (5)
1 (1)
0 (1)
38

ให้พัก
ยุติเรื่อง
ราชการ
4 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
4

4 (4)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
4

อยู่ระหว่างพิจารณาของต้นสังกัด
องค์กรปกครอง
ทหาร ตารวจ พลเรือน
ส่วนท้องถิ่น
0 (4) 4 (4) 1 (1)
0 (1)
0 (0) 4 (4) 0 (1)
0 (0)
0 (0) 1 (1) 0 (0)
0 (0)
0 (0) 1 (1) 0 (0)
0 (0)
4
10
1
0

หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บคือตัวเลขสถิติของปี 2561

1.4 การยึดอายัดทรัพย์สิน
1.4.1 สถิ ติ ก ารยึ ด /อายั ด ทรั พ ย์ สิ น ที่ เกี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด มู ล ฐาน ตามมาตรา 3 (2)
แห่ ง พระราชบั ญญั ติ ป้ องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ความผิ ดเกี่ ยวกั บ
การค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาในความผิดเกี่ยวกับ เพศ เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป พาไป หรือรับไว้เพื่อการอนาจาร
ซึ่งชาย หรื อหญิ ง เพื่ อสนองความใคร่ของผู้ อื่น หรือ ความผิ ดฐานพรากเด็ กหรือผู้ เยาว์ เฉพาะที่ เกี่ ยวกั บ
การกระทาเพื่อหากาไรหรือเพื่ออนาจาร หรือโดยทุจริต ซื้อ จาหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ที่ถูกพรากนั้น
หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระ
จั ดหา ล่ อ ไป หรื อชัก พาไป เพื่ อให้ บุ คคลนั้ น กระทาการค้าประเวณี หรือเกี่ ยวกับ การเป็ น เจ้าของกิจ การ
การค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรื อสถานค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทาการ
ค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี (ตารางที่ 16 - 17)
ตารางที่ 16 จานวนคดีและมูลค่าทรัพย์สินที่มีคาสั่งยึด/อายัด
ปี
2559
2560
2561
2562
รวม

จานวนคดีทรัพย์สิน
24
21
15
15
75

มูลค่าทรัพย์สินซึ่งมีคาสั่งยึด/อายัด
333,209,830.80
33,823,745.90
477,058,488.94
8,587,166.78
852,679,232.42
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ตารางที่ 17 มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งให้พนักงานอัยการส่งฟ้องศาล และทรัพย์สินที่ศาลมีคาสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ปี
2559
2560
2561
2662
รวม

มูลค่าทรัพย์สินซึ่งส่งให้พนักงานอัยการ
488,128,059.92
98,927,271.96
526,124,240.44
11,681,474.08
1,124,861,046.40

มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลมีคาสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
77,436,934.92
49,312,072.36
55,865,721.56
401,014.26
183,015,743.10

หมายเหตุ 1. สาเหตุที่มูลค่าทรัพย์สินที่ส่งให้พนักงานอัยการแตกต่างกับมู ลค่าทรัพย์สินที่มีการยึด/อายัด เนื่องจากมีการเพิกถอน
คาสั่งยึด/อายัดทรัพย์สินบางรายการที่มีพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวกับการกระทาความผิดและมีการตีราคาทรัพย์สิน
ที่ยึด/อายัดไว้โดยผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งก่อนที่จะส่งให้พนักงานอัยการ
2. มูลค่าทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน นับเฉพาะคดีที่ถึงที่สุดแล้ว

1.4.2 ประเด็นการแก้ไขกฎหมาย
โดยที่ความผิ ดเกี่ย วกับ การค้ามนุษย์ได้ถูกกาหนดให้ เป็นความผิ ดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้ว ย
การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.)
จึงสามารถดาเนินการกับ ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดดังกล่าวให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ และแม้ว่า
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะมีมาตรการคุ้มครองสิทธิให้ผู้เสียหายในความผิด
มูลฐานได้รับการเยียวยาจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดไว้ด้วยก็ตาม กล่าวคือ เมื่อสานักงาน ปปง.
ได้ ดาเนิ น คดี เพื่ อร้ องขอให้ ท รัพ ย์ สิ น ที่ เกี่ ยวกับ การกระทาความผิ ด ตกเป็ น ของแผ่ น ดิน แล้ ว จะก าหนดให้
ผู้เสี ยหายในความผิดมูลฐานมีสิทธิขอรับคืนทรัพย์สิ นที่เสี ยไปอันเนื่องจากการกระทาความผิด หรือขอรับ
การชดใช้คืนตามมูลค่าของทรัพย์สินที่เสียไปในกรณีที่ไม่อาจคืนทรัพย์สินดังกล่าวได้แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ดี
มาตรการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวจากัดไว้ เฉพาะความเสียหายในทางทรัพย์สินเท่านั้น ประกอบกับความเสียหาย
ส่วนใหญ่ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับจะเป็นความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือเสรีภาพ ฯลฯ จึงทาให้
ผู้เสียหายดังกล่าวไม่อาจได้รับการเยียวยาจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้
สานั กงาน ปปง. จึ งได้เสนอแก้ไขเพิ่ มเติม พระราชบัญญั ติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 โดยหนึ่งในประเด็นสาคัญที่เสนอให้มีการแก้ไข คือ การกาหนดให้ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานมีสิทธิ
ได้ รั บ การเยี ยวยาความเสี ยหายจากทรั พ ย์ สิ น ที่ เกี่ ย วกั บ การกระท าความผิ ด ในทุ กประเภทความเสี ย หาย
โดยไม่ จ ากั ด เฉพาะความเสี ย หายในทางทรั พ ย์ สิ น แต่ เพี ย งอย่ างเดี ย ว ซึ่ งต่ อ มาหากหลั ก การข้ างต้ น ได้ มี
ผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว ก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่เสริมให้กระบวนการเยียวยาผู้เสียหายในความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยในปี 2562 สานักงาน ปปง. ได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ
จากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้ วเสร็จ รวมจานวน 4 ครั้ง ตลอดจนได้จัดรับฟั งความคิดเห็ น
จากภาคประชาชนผ่ านทางระบบสารสนเทศของสานักงาน ปปง. อีกด้วย เพื่อให้สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์
ในการตรากฎหมายตามมาตรา 77 ของรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย ซึ่ งขณะนี้ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ฯ
อยู่ ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายในคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) โดยคาดว่ าจะพิ จ ารณาแล้ ว เสร็จ และเสนอให้ ค ณะกรรมการ ปปง.
พิจารณาให้ความเห็นชอบได้ภายในเดือนมีนาคม 2563 และส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ได้ภายในเดือนเมษายน 2563 ต่อไป
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1.4.3 ประเด็นมาตรการเชิงรุกในการดาเนินคดีค้ามนุษย์
ส านั กงาน ปปง. ได้มี การจั ดอบรมสั มมนาร่วมกั บเจ้าหน้ าที่ ต ารวจทุ กปี โดยเน้ นที่ ตาแหน่ งสื บสวน
และต าแหน่ งพนั กงานสอบสวน เพื่ อบู รณาการการปฏิ บั ติ แลกเปลี่ ยนความรู้ แก้ ไขปั ญ หาอุ ปสรรคต่ าง ๆ
ในการดาเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินและคดีอาญาฟอกเงิน โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของสานักงาน ปปง.
ความผิดมูลฐานที่อยู่อานาจหน้าที่ โดยมีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานหนึ่งในกฎหมาย ขั้นตอน
และวิธีประสานงานกับสานักงาน ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ตารวจเพื่อให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ ส านั กงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังได้จัดสัมมนาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่อรวบรวมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นั้นเป็นประเด็นที่สาคัญในการสัมมนาทุกครั้งด้วย
1.5 การช่วยเหลือคุ้มครองพยานและผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์
ปี 2562 การช่วยเหลือคุ้มครองพยานและผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรมได้ดาเนินการให้ความคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญาฯ
รวมทั้งสิ้นจานวน 193 ราย มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินรวมทั้งหมด 2,441,104.10 บาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติ
การคุ้ ม ครองพยานในคดี ค้ ามนุ ษ ย์ ในปี 2561 แล้ ว พบว่ าปี 2562 มี จ านวนพยานในคดี ค้ ามนุ ษ ย์ ที่ ได้ รั บ
การคุ้มครองเพิ่ มมากขึ้น 12 เท่ าตัว เนื่ องจากมีการบู รณาการทางานร่วมกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่ มขึ้น
แต่ในส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ลดลง เนื่องจากมีการนามาตรการการสืบพยานล่วงหน้ามาดาเนินการ
ท าให้ ร ะยะเวลาการคุ้ ม ครองพยานสิ้ น สุ ด ลงเร็ ว ขึ้ น ท าให้ ส ามารถส่ ง พยานหรื อ ผู้ เสี ย หายนั้ น เดิ น ทาง
กลับภูมิลาเนาหรือประเทศของตนได้เร็วขึ้น (ตารางที่ 18)
ตารางที่ 18 สถิติการคุ้มครองพยานในคดีค้ามนุษย์
ปี

จานวนพยานที่เข้าคุ้มครอง

จานวนเงิน

2561
2562

15
193

2,449,637.67
2,441,104.10

นอกจากนีไ้ ด้ดาเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ ตาม พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทาแทนและค่าใช้จ่ายแกจาเลยในคดีอาญาฯ รวมจานวน 35 ราย เป็นจานวนเงิน 532,035 บาท เฉลี่ยรายละ
15,201 บาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ในปี 2561 ซึ่งเฉลี่ยรายละ 11,421 บาท
แล้วพบว่าปี 2562 มีผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือน้อยกว่าแต่ทาให้มีมาตรการดูแลเยียวยาแก่ผู้เสียหายนั้นมี
ความเหมาะสมมากขึ้น ทาให้สัดส่วนการช่วยเหลือต่อรายที่เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 19)
ตารางที่ 19 สถิติการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์
ปี
จานวนผู้เสียหายที่รับการช่วยเหลือ
จานวนเงิน
2561
38
434,000
2562
35
532,035
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กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ กระทรวงยุติธรรม ใช้วิธีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนิ น การคุ้มครอง ช่วยเหลื อ และเยี ย วยาผู้ เสี ยหายหรือพยานในคดีค้ามนุษ ย์ โดยการฟื้ นฟู สภาพจิตใจ
ของผู้ เสี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ด้ ว ยการเสริ ม สร้ า งความคิ ด การมี คุ ณ ค่ า ของตั ว ตน (Empowerment)
และการวางแผนการใช้ชีวิตภายหลังออกจากกระบวนการคุ้มครองพยาน โดยมุ่งหวังให้พยานหรือผู้เสียหาย
ในคดีค้ามนุษย์ สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมุ่งป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่วงจรของขบวนการค้ามนุษย์
อีกในอนาคต
นอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ าพ ได้จัดตั้งคณะทางานเพื่อการเฝ้าติดตามสถานการณ์
การค้ ามนุ ษ ย์ ในประเทศไทยผ่ านช่ อ งทางสื่ อ ต่ า ง ๆ หลากหลายช่ อ งทาง เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ป ฏิ บั ติ งาน
อยู่ ใ นพื้ น ที่ สามารถท างานเชิ ง รุ ก เข้ า พื้ น ที่ ที่ เกิ ด เหตุ ค้ า มนุ ษ ย์ นั้ น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ทั น ต่ อ สถานการณ์
โดยกระทรวงยุติธรรม ได้จั ดตั้ง “ศูน ย์ยุ ติธรรมสร้างสุ ข ” ในทุกจังหวัด เพื่อให้ ประชาชนที่ถูกละเมิด หรือ
ถู ก กระท าในความผิ ด จากการค้ ามนุ ษย์ ได้ เข้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธรรมได้ อย่ างสะดวก รวดเร็ วและเป็ นธรรม
ทั้งยังสามารถเป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายได้ด้วยเช่นกัน
1.6 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงาน
จากความพยายามของรั ฐ บาลและหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บัติ ทาให้
แต่ละหน่วยงานได้มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
1.6.1 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
เนื่ อ งจากประเทศไทยอยู่ ในสถานะของการเป็ น ประเทศต้ น ทาง ปลายทาง และเป็ น ทางผ่ า น
ของการค้ามนุ ษย์ การกระทาความผิดค้ามนุษย์ที่พ บในประเทศไทยส่ วนหนึ่งจึงมีลั กษณะเป็นการกระท า
ความผิดที่เป็ น ขบวนการข้ามชาติ การประสานข้อมูล และการทาความเข้าใจระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของแต่ละประเทศจึงเป็นเรื่องสาคัญมากในการป้องกันการกระทาความผิดในลักษณะดังกล่าว ในการช่วยเหลือ
คุ้มครองผู้ เสี ย หายและรวบรวมพยานหลั กฐานเพื่ อดาเนิ นคดีกั บ กลุ่ มผู้ ต้องหาในแต่ล ะประเทศ เนื่องจาก
แต่ละประเทศมีกฎหมายและระเบียบ กระบวนการทางานที่แตกต่างกัน ในปี 2562 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งตารวจ อัยการ และ ศาล จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อการดังกล่าวในหลายประเทศ เช่น ประเทศเมียนมา
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยมีจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างช่องทาง
ในการประสานงานและทาความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติของแต่ละประเทศ และส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการ
ประชุม สัมมนา ที่จัดขึ้นโดยต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังได้ทางานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศในหลายหน่วยงาน เช่น Homeland Security
Investigations (HIS), Federal Bureau of Investigation (FBI), AFP, Bureau of International Narcotics
and Law Enforcement Affairs (INL) ฯลฯ ในลักษณะการประสานงานเป็นเครือข่ายร่วมกันแสวงหาความ
ร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้ มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งการเพิ่มศักยภาพบุคลากรหรือ
การสร้างระบบการทางานในองค์กรให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นอีกด้วย
อย่า งไรก็ต ามในปี 2563 ประเทศไทยได้มีแ นวทางในการประสานงาน ข้อ มูล และสนับ สนุน
การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศในภูมิภาคมากขึ้น เช่น คณะทางาน TICAC ได้ร่วมกับ
NGO และ HSI ในการจัดโครงการการประสานงานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศ
ต่อเด็กบนอินเตอร์เน็ต ขึ้นในประเทศไทย โดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องจากอีก 6 ประเทศในกลุ่มประเทศ ASEAN
เข้าร่วมด้วย เป็น ต้น นอกจากนี้ แต่ ล ะหน่วยงานจะได้พิจารณากาหนดบุคคลที่เหมาะสมกับการเป็นผู้แทน
หน่ วยงานในการไปประชุม สัมมนาระหว่างประเทศเพื่อกาหนดความชัดเจนของช่องทางการประสานงาน
และเพื่อความต่อเนื่องของโครงการ กิจกรรมการประชุม สัมมนาระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
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1.6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในประเทศ
เนื่ อ งจากการด าเนิ น คดี ค้ ามนุ ษ ย์มี ก ระบวนการที่ เกี่ย วข้ องหลายขั้ น ตอนตั้งแต่ ก ารช่ว ยเหลื อ
ผู้ เสี ย หาย การสื บ สวน การสอบสวน การฟ้ องคดี กระบวนการในชั้น การพิ จารณาของศาล การคุ้มครอง
และรวมไปถึงการป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายของกลุ่มเสี่ยง ความสาเร็จของคดีค้ามนุษย์จึงต้องมาจากการบูรณาการ
ของแต่ล ะหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อง ทั้ งแนวทางในการปฏิบั ติ ทรัพ ยากร และข้อ มูล ในปี 2562 ประเทศไทย
จึงได้มุ่งเน้นการจัดโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะที่ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้มากที่สุด
เพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละหน่วยงานและกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน เช่น ศาลได้จัดให้มี
การประชุมโต๊ะกลมระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อหารือแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนิ น คดี ค้ า มนุ ษ ย์ เป็ น การแลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การบั งคั บ ใช้ ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การป้ องกัน และปราบปรามการค้า มนุษ ย์แ ละวิธีพ ิจ ารณาคดีค้า มนุษ ย์ คณะท างาน TICAC ได้ร่ว มกับ
โครงการฮัก จัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการป้ องกันปราบปรามการแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับเด็ก
โดยมีผู้แทนจากสานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) เข้าร่วมเพื่อดาเนินการร่วมกันในลักษณะ Inter - Agency
Taskforce นอกจากนี้ กรมสอบสวนคดี พิ เศษได้ จั ด กิ จ กรรมเครือ ข่ ายภาคประชาชนกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามคดีความผิ ดฐานค้ามนุษย์ ณ จังหวัดหนองคาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการป้องกันการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีความพยายามของแต่ล ะหน่ว ยงานในการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพของการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน อย่างไรก็ตามยังไม่มีเจ้าภาพระดับรัฐบาลที่จะกาหนดแนวทางของโครงการกิจกรรมต่าง ๆ
ในภาพรวม ทาให้โครงการ กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานยังปรากฏความซ้าซ้อนและไม่ต่อเนื่อง ในปี 2563
จะได้มีการกาหนดแนวทางร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากร
และต่อเนื่องมากขึ้น ทั้งนี้ได้มีแนวทางในการบูรณาการกับ NGOs มากขึ้น โดยอาศัยแนวคิดการทางานร่วมกัน
เป็นพันธมิตร (Partner) มากกว่าเป็นภัยคุกคาม (Threat)
1.6.3 การพัฒนาความเชี่ยวชาญและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน
เนื่องจากความเชี่ยวชาญของการดาเนินคดีค้ามนุษย์เกิดจากประสบการณ์ในการทาคดี การอบรม
จึงเป็ น เพียงการให้ ความรู้กับ เจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้น เพื่อเป็นการพัฒ นาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ
แต่ละหน่วยงานจึงได้มีแนวทางดังนี้
1) การอบรมให้ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เจ้ า หน้ า ที่ เช่ น การอบรมด้ า นกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งและ
ด้านเทคนิ คและเครื่องมือในการสืบ สวนสอบสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสื บสวน รวบรวมและข้อมูล
บนอิ น เตอร์ เน็ ต หรื อ อุ ป กรณ์ ดิ จิ ต อล เป็ น ต้ น เช่ น กองบั ง คั บ การปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ จั ดอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพงานสืบสวน สอบสวน เรื่องการค้ามนุษย์และการละเมิดทางเพศทางอินเตอร์เน็ต สานักงาน
อัยการสูงสุดจัดทาโครงการอบรมให้ความรู้ให้กับผู้บังคับใช้กฎหมายเพื่อหยุดการค้ามนุษย์ในรูปแบบการบังคับ
ใช้แรงงาน และโครงการอบรมเพื่อพัฒ นาศักยภาพพนักงานอัยการและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการสืบสวนสอบสวนและการดาเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และศาลได้จัดโครงการเสวนาของ
ผู้พิพากษาเกี่ยวกับการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก
ในบริบทของกฎหมายเปรียบเทียบ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องกรณี การกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ (TIPNET) และการสั มมนาเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
การดาเนินคดีด้วยการถอดบทเรียนของกองคดีการค้ามนุษย์
2) การจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติในการดาเนินคดีค้ามนุษย์ในลักษณะของการให้
คาปรึกษาแนวทางในการดาเนินคดี (On the Job Training) เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยศูนย์พิทักษ์
เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญ
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การดาเนินคดีค้ามนุษย์ประจากองบัญชาการทั่วประเทศและได้มีการอบรมผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวเพื่อให้สามารถ
สนับสนุนให้แนวทางการปฏิบัติ คาปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ในทุกขึ้น
ตอนนับแต่การคัดแยกผู้เสียหาย การรวบรวมพยานหลักฐาน การสอบสวน การคุ้ มครอง ทาให้ประสิทธิภาพ
การดาเนินคดีค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ยังสร้างความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโดยการได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนล่ามภาษาต่าง ๆ
เช่น ภาษาเมียนมา ภาษาไทใหญ่ ภาษาชนเผ่า ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และล่ามภาษามือ และได้จัดตั้ง
ศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา โดยจัดให้มี
สถานที่รองรับการทางานของเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ พร้อมวัสดุอุปกรณ์รองรับการในการสัมภาษณ์ และซักถาม
ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ด้วย
จากการประเมินผลโครงการต่าง ๆ ในปี 2562 พบว่า การดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
ดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาการขาดความเชี่ยวชาญในการดาเนินคดีของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จึงกาหนดให้
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2563 ต่อไป
1.6.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศาล
ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมร่ ว มกั บ The Hague Academy of International Law ราชอาณาจั ก ร
เนเธอร์แลนด์ ได้จั ดโครงการให้ ข้าราชการตุล าการ 30 คน พร้อมคณะผู้ สั งเกตการณ์ 5 คน รวม 35 คน
ไปฝึกอบรม ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 16 - 27 กันยายน 2562 ในหลักสูตร “กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์และการฟอกเงิน ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) และจากทั่วโลกมาเป็นผู้บรรยาย รวมถึงมีผู้พิพากษา พนักงานอัยการ และ
บุ ค ลากรผู้ เชี่ย วชาญของราชอาณาจั ก รเนเธอร์แลนด์ มาร่วมแลกเปลี่ ยนความคิด เห็ นและประสบการณ์
เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือด้านการยุติธรรมระหว่างประเทศ อีกทั้งได้มีการฝึกอบรมและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของศาลยุ ติ ธ รรมภายในประเทศ ทั้ งในรูป แบบระหว่ างหน่ ว ยงานและภายใน
หน่ ว ยงาน ได้แก่ การเสวนา การสั ม มนาเชิงปฏิ บั ติก าร การอภิป ราย และการประชุม โต๊ะกลม เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพใน การดาเนินคดีและพิจารณาคดีค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน การแสวงประโยชน์โดยมิชอบ
จากเด็กการลักลอบขนคนเข้าเมือง และการฟอกเงินผ่านระบบ Streaming เป็นต้น
1.7 ตัวอย่างคดีที่ใช้การถอดบทเรียนมาเป็นแนวทางดาเนินคดี
การดาเนิ นคดีค้ามนุ ษย์ในปี 2562 มีลักษณะเป็นการทางานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนา (NGO) นับตั้งแต่การเริ่มรับแจ้งเหตุ การสืบสวน
สอบสวน การแสวงหาพยานหลั กฐาน จนกระทั่ งนาไปสู่ การปฏิบัติการกวาดล้ างจับ กุมเครือข่ายผู้ กระท า
ความผิด ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้เสียหาย การคัดแยก การให้ความคุ้มครองเยียวยา ตลอดไปจนการส่งผู้เสียหาย
กลับภูมิลาเนา โดยมีตัวอย่างคดีที่สามารถใช้มาถอดบทเรียนได้ ดังนี้
1.7.1 กลุ่มคดีแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
1) คดีละเมิดเด็ก ผลิตและแสวงหาประโยชน์จากสื่อลามกเด็กที่ จังหวัดพังงา เมื่อเดือนธันวาคม
2561 ชุ ด ปฏิ บั ติ ก าร TICAC ท าการจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาคดี ค รอบครองสื่ อ ลามกเด็ ก โดยใช้ ข้ อ มู ล จาก Cyber
Tipline Report จากนั้ น ขยายผลหาตั ว ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ ทลายเครือ ข่ า ยจนสามารถพิ สู จ น์ ท ราบตั ว ผู้ ก ระท าผิ ด
ต่อมาเมื่อเดือนมกราคม 2562 ได้ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สถานีตารวจภูธรตะกั่วป่า
โครงการฮัก มูลนิธิ เอ - ทเวนตี้วัน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา และพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดพังงา จับกุมผู้กระทาความผิด โดยมีของกลางเป็นสื่อลามกเด็กและพบหลักฐานการเผยแพร่
สื่อลามกเด็กจานวนมาก จากการขยายผลพบว่าผู้ กระทาผิ ด มีการล่ วงละเมิดทางเพศเด็กอีกหลายคนและ
ได้ ผ ลิ ต สื่ อ ลามกเด็ ก ด้ ว ย (เด็ ก ชาย 2 คน เด็ ก หญิ ง 3 คน) เมื่ อ วั น ที่ 23 กั น ยายน พ.ศ. 2562 ศาลได้ มี
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คาพิพากษาลงโทษจาคุก 374 ปี และให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายทั้ง 5 คนๆ ละ 800,000 บาท
โดยคดีนี้ใช้เวลาเพียง 8 เดือน ตั้งแต่จับกุมจนถึงวันพิพากษา
ความสาเร็จของคดี เกิดจากการทางานเป็นทีม ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นหลักการ
ทางานแบบที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง การเก็บพยานหลักฐานที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่ามีข้อจากัดที่ผู้เสียหาย
ทุกคนมีอายุน้อย มีความใกล้ชิดกับผู้ต้องหา และต้องการปกปิดข้อมูลผู้เสียหายเพื่อไม่ให้ชุมชนหรือโรงเรียน
รับทราบและเพื่อที่เด็กจะไม่โดนเพื่อนล้อ (Bully) แต่จากความร่วมมือของทุ กฝ่ายจึงสามารถสอบสวนและ
คัดแยกผู้เสียหายได้แล้วเสร็จภายใน 2 วัน โดยการใช้เทคนิคสัมภาษณ์แบบ Forensic Interview ทาให้ได้รับ
ความร่วมมือที่ดีจากเด็กผู้เสียหายและครอบครัว
2) คดีแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ร้านซุ้มเสี่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ เดือนกันยายน 2561
ศู นย์ คุ้ มครองเด็ กเชี ยงใหม่ (Child Advocacy Center หรื อ CAC) ได้ รั บข้ อมู ลจาก NGOs ว่ า มี ร้ านคาราโอเกะ
รับ บุ คคลอายุ ต่ากว่า 18 ปี เข้าทางานให้ บริการที่มีลั กษณะลามกอนาจารเพื่ อดึงดูดความสนใจของลู กค้า
ชุดปฏิบัติการ TATIP ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงทาการสืบสวนจนสามารถเข้าจับกุม
ผู้กระทาผิด จานวน 2 ราย โดยสามารถช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กหญิงอายุระหว่าง 14 - 17 ปี รวมทั้งหมด 5 คน
(เด็กชาย 2 คน เด็กหญิง 3 คน) โดยในคดีนี้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ศาลมีคาพิพากษาจาคุกผู้กระทาผิด
ทั้ง 2 คน เป็นเวลา 45 ปี 8 เดือน ปรับคนละ 20,000 บาท และให้ ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผู้ เสี ยหายทั้ง 5 คน
รวมเป็นเงินจานวน 479,360 บาท รวมระยะเวลาการดาเนินคดีเพียง 6 เดือน
ในส่วนของการคุ้มครองผู้เสียหาย หลังจากการประเมินครอบครัวแล้ ว สามารถส่ งเด็กกลั บคืนสู่
ครอบครัวได้ทั้งหมด 3 ราย ส่วนอีก 2 รายเนื่องจากครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้ตามความเหมาะสม
จึงให้การสงเคราะห์ต่อในระยะยาวจนกว่าผู้เสียหายจะอายุ 18 ปี บริบูรณ์ เด็กทุกรายเข้าสู่กระบวนการบาบัด
เยียวยา โดยได้รับการสนับสนุนให้เข้าศึกษาต่อ และได้รับการฝึกอาชีพ เตรียมความพร้อมในการส่งเด็กทั้งหมด
กลับเข้าสู่สังคมเพื่อดารงชีวิตอย่างปกติสุขต่อไป
ขณะที่ ค วามส าเร็ จ ในคดี เริ่ม จากการก าหนดแนวทางการด าเนิ น คดี แ ละพยานหลั ก ฐาน
ที่ต้องการของตารวจกับอัยการ ทาให้ทีมสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก มูลนิธิ ZOE International
โครงการฮัก มูลนิธิ เอ - ทเวนตี้วัน สวัสดิการแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
และคณะทางาน TATIP สามารถเตรียมพร้อมในการเก็บพยานหลักฐานที่ส าคัญก่อนการคัดแยกผู้เสียหาย
มีการเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมด้านการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มาแล้ว
รวมทั้งการเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เหมาะสม มีการประสานงานระหว่ าง
ทีมสังคมและทีมตารวจโดยใช้เทคนิคการคัดแยกในรูปแบบ Live Data Acquisition หรือการนาเทคโนโลยี
เข้ ามาใช้ ค้ น หาข้อ มู ล ที่ ถูก ต้ อ งแม่ น ย าในระหว่ างการคั ด แยกเพื่ อ หลี ก เลี่ ย งปั ญ หาที่ เด็ ก ปกปิ ด ข้ อ มู ล อายุ
หรือข้อมูลอื่น ๆ ของตัวเองในคดีนี้มีการเชิญสวั สดิการแรงงานมาเข้าร่วมคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตั้งแต่ต้นทาให้สามารถดาเนินคดีข้อหาการใช้แรงงานเด็กกับเจ้าของได้อีกด้วย
3) คดีขบวนการค้าประเวณีเด็กเร่ร่อนที่สถานีรถไฟหัวลาโพง กรุงเทพ เมื่อเดือนสิงหาคม 2562
กองบั งคั บ การปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ได้ รั บ แจ้ งจากมู ล นิ ธิ The Hub ว่ า มี เด็ ก เร่ร่ อ นอายุ 10 - 16 ปี
ในพื้นที่สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลาโพง) ถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศ มีการทาร้ายร่างกายใช้ความรุนแรง
กับเด็กใช้สารเสพติดกับเด็กและบังคับให้เด็กจาหน่ายยาเสพติดบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลาโพง)
จึงได้ร่ว มกับ กรมคุ้ม ครองสิทธิและเสรีภ าพและมูล นิธิ The Exodus Road สืบสวน ตรวจค้น และจับ กุม
ผู้ต้องหาได้ 13 คน ช่วยเหลือเด็กผู้เสียหายได้ 5 คน มีผลให้เกิดการตื่นตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาคนเร่ร่อน และจัดระเบียบสังคมในบริเวณที่สาธารณะทั่วกรุงเทพฯ
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การคุ้ ม ครองเด็ ก ซึ่ ง เป็ น ผู้ เสี ย หาย ได้ มี ก ารวางมาตรการช่ ว ยเหลื อ โดยการประสาน
กับ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้อ งกัน ผู้ เสี ย หายซึ่ งเป็ น เด็ก ไว้เป็น พยาน โดยการคุ้มครองความปลอดภั ยของพยาน
ได้ มี การพิ จ ารณาให้ ค วามส าคัญ ก าหนดมาตรการและวิธีการให้ เหมาะสมกั บ ช่ว งวัยของผู้ เสี ยหาย ได้ แ ก่
กาหนดวิธีการคุ้มครองพยานโดยการจัดให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด
24 ชั ่ว โมง มีก ารปรับ มาตรการให้เ หมาะสม และจัด กิจ กรรมเพื ่อ ผ่อ นคลายความเครีย ดระหว่า งอยู่
ในการคุ้ ม ครองความปลอดภั ย เช่ น การออกก าลั งกาย การสอนหนั งสื อ การใช้ ม าตรการทางกฎหมาย
เพื่อลดระยะเวลาการสืบพยานด้วยวิธีการสืบพยานก่อนฟ้อง รวมถึงช่วยวางแผนการใช้ชีวิตภายหลังจากออก
จากการคุ้มครองพยาน โดยจัดเจ้าหน้าที่พูดคุยเพื่อศึกษาทัศนคติ เป้าหมายการดาเนินชีวิต ประสานสานักงาน
พัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุษ ย์ จังหวัด มูล นิธิ เอ - ทเวนตี้วัน และโครงการฮัก ให้ การช่ว ยเหลื อ
ด้านสังคมสงเคราะห์ การประกอบอาชีพให้แก่พยานและครอบครัว ประสานกับสานักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ
เพื่อขอรับเงินเยียวยาในฐานะผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์
ความสาเร็จของคดีนี้ เกิดจากการแบ่งปันข้อมูลขององค์กรภาคเอกชน ได้แก่ มูลนิธิ The Hub
มูลนิธิ The Exodus Road และกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีพนักงานอัยการ กรมคุ้มครอง
สิ ท ธิแ ละเสรีภาพ สถานแรกรั บเด็กชายปากเกร็ด (บ้ านภู มิ เวท) เข้าร่วมให้ ความคุ้มครองผู้ เสี ยหายระหว่าง
การสอบปากคา คดีนี้อยู่ระหว่างรอศาลอาญามีคาพิพากษา
1.7.2 กลุ่มคดีแสวงหาประโยชน์ในรูปการบังคับใช้แรงงาน
1) คดีขบวนการขนคนต่างด้าวมาเพื่อบังคับใช้แรงงานที่ อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อปี 2561
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว ได้สืบสวนทราบว่า มีขบวนการลั กลอบขนย้ายแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศเมียนมา
ผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศมาเลเซียทางรถทัวร์ โดยใช้เส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี-สุไหงโกลก มีการนาพาเดินทาง
เข้าประเทศไทยที่บริเวณด่านเจดีย์สามองค์ หรือบ่อน้าพุร้อน จังหวัดกาญจนบุรี แล้วโดยสารรถทัวร์มายังพื้นที่
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อมาจั บกุมผู้ต้องหาได้ 3 คน ช่วยเหลื อผู้เสี ยหายได้ 15 คน ในเขตพื้นที่ สภ. ไชยา
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการขยายผลและคัดแยกผู้เสียหาย ทาให้ทราบเครือข่ายและขบวนการ ได้แก่
กลุ่มนายหน้าติดต่อและนา หรือพาคนต่างด้าวจากประเทศเมียนมา กลุ่มรับตัวและพาคนต่างด้าวไปส่งยังจุดนัดหมาย
และกลุ่ มรั บ ตั วในประเทศมาเลเซี ย โดยใช้ เส้ น ทางผ่ านประเทศไทย 3 เส้ น ทาง (แม่ ส อด - สุ ไหงโกลก,
ประจวบคี รี ขั น ธ์ - สุ ไหงโกลก, ระนอง-สุ ไหงโกลก) ปลายทางประเทศมาเลเซี ย มี การด าเนิ นคดี ค้ ามนุ ษ ย์
กับกลุ่มขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว จานวน 8 คดี จานวนผู้ต้องหา 37 คน ช่วยเหลือผู้เสียหายได้ 119 คน
ต่อมาปี 2562 ศาลมีคาพิพากษาในคดีไชยาไปแล้ว 1 คดี โดยจาคุกจาเลยทั้ง 3 คนๆ ละ 46 ปี
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย 8 คน รวมเป็นเงิน 252,600 บาท
2) คดีการบั งคับใช้แรงงานบนเรือโชติชัยนาวี 35 เมื่อปี 2560 รัฐบาลไทยได้รับแจ้งจาหนังสื อพิมพ์
New York Times ว่า มีกลุ่มเรือสัญชาติไทย จานวน 3 ลา (เรือโชติชัยนาวี 35 เรือโชติพัฒนา 51 เรือโชติพัฒนา 55)
มีการทาประมงผิดกฎหมายและบังคับใช้แรงงานบนเรือเยี่ยงทาส เมื่อเรือโชติชัยนาวี 35 เข้าเทียบท่าในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ตารวจจึงเข้าตรวจสอบพบว่ามีลูกเรือถูกบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาส จานวน 1 คน จากการสอบสวนขยายผล
ทาให้ ทราบว่าบนเรืออีก 2 ลา มีลู กเรือถูกบังคับใช้แรงงานอีก จานวน 18 คน ขณะนั้นเรือทั้งสองอยู่ในน่านน้า
โซมาเลีย ต่อมาได้ทาการช่วยเหลือลูกเรือดังกล่าวจนสามารถส่งกลับประเทศกัมพูชา และจับกุมผู้กระทาผิดได้ 6 คน
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ต่ อมาเมื่ อวั นที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศาลมี ค าพิ พากษาความผิ ดตามพระราชก าหนดการประมง
พ.ศ. 2588 ลงโทษปรับเป็นเงิน 524,757,600 บาท พร้อมกับยึดสัตว์น้าและเรือของกลาง ส่วนคดีค้ามนุษย์อยู่ระหว่าง
การพิจารณาในชั้นศาล
1.7.3 กลุ่มคดีการแสวงหาประโยชน์จากการผลิตสื่อลามก
คดี ผ ลิ ต และแสวงหาประโยชน์ จากสื่ อ ลามกเด็ ก จ านวน 3 คดี เมื่ อ วัน ที่ 12 มิ ถุน ายน 2561
ชุดปฏิบัติการ TICAC ได้รับแจ้งจากเด็กผู้เสียหายผ่านช่องทาง Facebook ระบุว่าตนเองและเพื่อนถูกหลอก
พาไปมี เพศสั ม พั น ธ์ โดยไม่ รู้ ตั ว ว่ าถู ก อั ด คลิ ป วี ดี โอไว้ ต่ อ มาพบว่ามี ค ลิ ป วีดี โอโป๊ ข องตั ว เองถู ก น าไปขาย
บนอิน เตอร์เน็ ต ซึ่งจากการสื บ สวน สอบสวน ทราบว่ามีผู้กระทาความผิ ดร่วมด้วยอีก 2 ราย คือนายหน้ า
และผู้ตั้งกล้องแอบถ่ายในโรงแรม ต่อมาศาลจังหวัดสมุทรปราการมีคาพิพากษาจาคุกจาเลยทั้ง 3 คน (22 ปี 6 ปี
และ 8 ปี) และร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายทั้ง 3 ราย รวมเป็นเงิน 3,769,000 บาท ต่อมา
ในปี 2562 ชุดปฏิบัติการ TICAC และกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้สืบสวนขยายผลคดีดังกล่าว
ทาให้จับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกจานวน 2 คดี โดยมีลักษณะการกระทาความผิดที่ใกล้เคียงกันโดยได้เรียนรู้
แผนประทุษกรรมของกันและกัน โดยผู้ต้องหาหลอกให้เด็กผู้เสียหายส่งคลิปวิดีโอลามกมาให้ผู้ต้องหาจากนั้น
ได้นาไปขายบนอินเตอร์เน็ต โดยเด็กผู้เสียหายบางรายได้ถูกข่มขู่จากผู้ต้องหาอีกด้วย จากการตรวจค้นจับกุม
พบว่าผู้ต้องหาทั้ง 3 คดีดังกล่ าวมีป ระสงค์จะได้เงินจากสื่ อลามกเด็กที่ผู้ต้องหาได้ชักชวน หลอกลวง ข่มขู่
ให้ เด็กผู้เสียหายส่งมาให้โดยผู้ต้องหาสามารถมีรายได้จากการขายสื่อลามกดังกล่าวจานวนมาก และพบว่า
แต่ ล ะคดี มี เด็ ก ผู้ เสี ย หายจ านวนหลายรายกระจายอยู่ ทั่ ว ประเทศ จากความพยายามในการระบุ ตั ว ตน
ของผู้เสียหาย (Victim Identification) พบว่า มีผู้เสียหายจานวนมากและจากการพยายามประสานงานพบว่า
มีเด็กผู้เสียหายหลายคนยังไม่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดาเนินคดี
ผลสาเร็จในคดีทั้งหมดนี้เกิดจากการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
และมีความละเอียดในการตรวจสอบพยานหลักฐาน รวมทั้งการบูรณาการกันอย่างใกล้ชิดระหว่างพนักงาน
สอบสวนและพนั กงานอัย การ เพื่ อ ให้ ได้ ส านวนที่ มี คุ ณ ภาพ และได้ พ ยานหลั กฐานที่ มี น้ าหนั ก น่ าเชื่ อ ถื อ
ในชั้นศาล นอกจากนี้ มีการบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่จากโครงการฮัก มูลนิธิสานสัมพันธ์
ครอบครัว มูลนิธิ เอ - ทเวนตี้วัน และกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ และอัยการจากสานัก
คดีค้ามนุ ษ ย์ ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ เสี ยหาย โดยมีการจัดทารายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นกั บผู้เสี ยหาย
(Victim Impact Statement) จากกระบวนการพิ จ ารณาคดี ค้ า มนุ ษ ย์ แ บบไต่ ส วน ศาลได้ ฟั ง ค าอธิ บ าย
จากผู้เสียหายโดยตรงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น แสดงถึงการเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมไทย
ในการคานึ งถึง “จิตใจและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษ ย์ ” พร้อมกับ แสดงถึงประสิ ทธิภ าพของการแก้กฎหมาย
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ในปีพ.ศ. 2559 ที่เปลี่ยนจากระบบกล่าวหามาเป็นระบบไต่สวน
1.7.4 กลุ่มคดีการแสวงหาประโยชน์จากการนาคนมาขอทาน บังคับใช้แรงงานหรือขูดรีด จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดภูเก็ต
ในปี 2562 ชุ ดปฏิ บั ติ การ TATIP และต ารวจภู ธรภาค 8 ได้ รั บแจ้ งว่ ามี เด็ กถู กบั งคั บให้ มาเร่ ขาย
น้ามะพร้าวที่จังหวัดภูเก็ต จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และ NGOs
สื บ สวนรวบรวมพยานหลั กฐานจนสามารถช่ วยเหลื อเด็ กผู้ เสี ยหายและจั บกุ มผู้ ต้ องหาได้ จากการสอบสวน
ทราบว่า กลุ่มเด็กผู้เสียหายได้ถูกนามาฝากไว้กับผู้ต้องหา เพื่อแลกกับหนี้ที่พ่อแม่ของเด็กมีไว้กับผู้ต้องหา โดยกลุ่มเด็ก
ผู้ เสี ยหายถู กบั งคั บ ให้ ขายน้ ามะพร้ าวและไม่ ได้ รั บการศึ กษาแต่ อย่ างใด คดี นี้ ได้ ร่ วมกั บ พมจ. และ NGOs
ในการช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องและคดียังไม่เสร็จสิ้น
นอกจากนี้ ตารวจภูธรภาค 5 ได้รับแจ้งจากองค์กรภาคเอกชนว่ามีกลุ่ มคนเร่ร่อนนาเด็กเล็ กมาขอทาน
ในตลาดนั ด จั งหวั ดเชี ยงใหม่ จึ งได้ สื บ สวนจนทราบว่ าขบวนการนี้ เป็ นชาวเมี ยนมา โดยจะมี ผู้ มาส่ งมารั บ
มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าที่มีลักษณะสกปรก เก่า และดูน่าสงสาร พร้อมนาเด็กเล็กอายุต่ากว่า 7 ปี มาด้วยจากการตรวจค้น

25

จับกุม พบหลั กฐานในการขอทาน การรวบรวมเงินของกลุ่ มขบวนการขอทาน คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ความสาเร็จในคดีนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจพนักงานอัยการ พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ และ NGOs ได้แก่ มูลนิธิ Lift
มูลนิธิ The Exodus Road ศูนย์คนไร้ที่พึ่งสันมหาพน มูลนิธิโซเอ อินเตอร์เนชั่นแนล มูลนิธิอรุณสวัสดิ์ (Rafa)
1.7.5 กลุ่มคดีภายใต้การดาเนินการของ DSI
1) คดี ห ลอกลวงแรงงานไทยไปค้ าประเวณี ที่ ป ระเทศเกาหลี ใต้ เมื่ อ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2560
ได้ รั บ ข้ อ มู ล ว่ ามี ห ญิ งไทย จ านวน 2 ราย ถู ก หลอกลวงให้ ไปท างานนวดแผนไทย ณ สาธารณรัฐ เกาหลี
แต่เมื่อเดินทางถึงกลับถูกบังคับให้ค้าประเวณี รวมทั้งยึดหนังสือเดินทาง ถูกกักขังโดยมีผู้ควบคุมอยู่ตลอดเวลา
จึงได้ประสานงานกับตารวจสาธารณรัฐเกาหลี เข้าช่วยเหลือจนสามารถจับกุมชาวเกาหลีได้ 8 ราย ออกหมายจับ
ผู้ต้องหา 10 ราย (คนไทย 3 ราย เกาหลีใต้ 7 ราย) จับกุมตัวได้แล้ว 4 ราย (คนไทย 2 ราย เกาหลี ใต้ 2 ราย)
ต่อมาในปี 2562 ศาลมีคาพิพากษาจาคุก คนละ 30 ปี และให้ร่วมกันชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
ทั้ง 2 คน รวมเป็นเงินจานวน 1,000,000 บาท
ความส าเร็จในคดีนี้ เกิดจากการได้รับข้อมูลจากองค์กรพัฒ นาเอกชน และเจ้าหน้าที่ตารวจ
สาธารณรัฐเกาหลี
2) คดีห ลอกลวงแรงงานชาวกัมพูชาไปทางานในเรือประมง เมื่อปี 2561 มูลนิธิ IJM แจ้งข้อมูล
แรงงานชาวกัมพูชาถูกหลอกลวงไปบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงในน่านน้าสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยเดินทาง
จากกั ม พู ช ามาขึ้ น เรื อ ประมงที่ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดยมี ก ารกั ก ขั งและท าร้ า ยร่ างกายบนเรื อ ประมง
จนกระทั่งผู้เสียหายหลบหนี ออกมาจากท่าเรือของสหพันธรัฐมาเลเซีย และได้รับการช่วยเหลือส่งกลับประเทศ
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ขออนุมัติทาการสอบสวนและได้ประสานงานกับ สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจา
ประเทศไทย จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวกัมพูชาได้ 4 คน (จับกุมได้ในประเทศไทย 1 คน ถูกจับกุมที่ประเทศ
กัมพูชา 3 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน) ต่อมาในปี 2562 ศาลมีคาพิพากษาจาคุกคนละ 6 ปี
และให้ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหาย 5 คน เป็นเงินรวม 2,142,600 บาท
ความสาเร็จในคดีนี้ เกิดจากการได้รับ ข้อมูลจากมูลนิธิ IJM เจ้าหน้าที่ตารวจประเทศมาเลเซีย
และประเทศกัมพูชา
3) ความคืบหน้าผลคาพิพากษาในคดีสถานอบนวดวิคตอเรีย ซีเครท) คดีสถานอบนวดวิคตอเรียซีเครท
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แบ่งการสอบสวนเป็น 2 คดี ซึ่งต่อมาในปี 2561 พนักงานอัยการแยกฟ้องต่อศาล เป็น 3 คดี
และในปี เดียวกันนั้ น ศาลมีคาพิพากษาลงโทษ ในข้อหาค้ามนุษย์ จานวน 1 คดี (คม.24/2561) ที่จาเลย 2 คน
ให้ การรั บสารภาพ และยกฟ้ องในข้ อหาค้ ามนุ ษย์ ใน 2 คดี ที่ เหลื อ (คม.25/2561 และ คม.26/2561) ทั้ งนี้
พนักงานอัยการได้ยื่นอุทธรณ์ทั้ง 3 คดี เพื่อขอให้ศาลเพิ่มโทษและลงโทษในข้อหาค้ามนุษย์ที่ศาลชั้นต้นได้ยกฟ้อง
ต่อมาในปี 2562 ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นผู้ทาหน้าที่เอเย่นต์ ซึ่งหลบหนีหมายจับได้ 1 คน ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้น
มีคาพิพากษาลงโทษจาคุกฐานสนับสนุนค้ามนุษย์ โดยลงโทษจาคุกทั้งหมด 146 ปี นอกจากนี้ในคดี คม.24/2561
ที่มี การอุ ทธรณ์ ศาลอุ ทธรณ์ ยั งได้พิ พากษาแก้ให้ เพิ่ มโทษเป็ นฐานสมคบกั นค้ามนุ ษย์ ส าหรับจ าเลยทั้ ง 2 คน
และลงโทษจาคุกทั้งหมดคนละ 62 ปี 6 เดือน และยังได้พิพากษาให้จาเลยทั้ง 2 คน ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับ
ผู้เสียหาย 2 ราย สัญชาติเมียนมา คนละ 80,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้อง
นอกจากนี้ ในปี 2561 กองคดี การค้ ามนุ ษ ย์ กรมสอบสวนคดี พิ เศษ ได้ยึ ด /อายั ดทรัพ ย์ สิ น
ของผู้กระทาผิดที่เกี่ยวข้องไว้ในเบื้องต้นจานวน ประมาณ 374,000,000 บาทเศษ และส่งเรื่องให้สานักงาน
ป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินร้องขอให้ ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได้มีการสอบสวนขยายผล และขอให้ศาลแพ่งสั่งให้ทรัพย์สินของผู้กระทาผิดที่เกี่ยวข้อง
จานวน 467,597,936.53 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน ต่อ มาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศาลแพ่งได้มีคาสั่งให้
ทรัพย์สินของผู้กระทาผิด รวม 13 คน ประมาณ 225,000,000 บาทเศษ ตกเป็นของแผ่นดิน โดยจานวนนี้
เป็นส่วนเหลือจากการหักส่วนที่ชาระหนี้ให้กับบริษัทหลักทรัพย์โนมูระ จานวน 174,160,000 บาท และ
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บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จานวน 67,875,360 บาทแล้ว แต่อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่ าวยังมีเงินสดที่พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ อายัดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์โนมูระ อีกจานวน 84,086,178.71 บาท ซึ่งจะต้องนามาหารือ
กับบริษัทหลักทรัพย์โนมูระต่อไป ซึ่งอาจจะทาให้มีทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินเพิ่มขึ้นอีก
1.8 กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายและการคัดแยกกลุ่มเสี่ยง
สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ ให้ ค วามส าคั ญ ในการคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู้ เสี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ให้ ได้ รั บ ความสะดวกเร็ ว ที่ สุ ด
กระบวนการหนึ่ง คือ การสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อการคัดแยกหรือระบุตัวบุค คลกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการช่วยเหลือ
จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ว่าบุคคลกลุ่มเสี่ยงเหล่านั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ โดยในปี 2562
ถึงแม้ว่าจะพบบุ คคลกลุ่ มเสี่ ยงที่ อาจจะเป็นผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุษ ย์เป็น จานวนมาก แต่ทีมสหวิช าชีพ
ก็เร่งให้กระบวนการสัมภาษณ์เบื้องต้นรวดเร็วขึ้น เพื่อให้การคุ้มครองบุคคลที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น สตรีและเด็ก หรือบุคคลที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกเบื้องต้นหลายหน่วยงาน ได้พยายามจัดหาบริการที่จาเป็นสาหรับบุคคล
ที่ อ ยู่ ในระหว่ า งการคั ด แยก เช่ น จั ด ท าเป็ น โครงการเพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกองทุ น
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จานวน 765,800 บาท เพื่อนาไปจัดบริการ เช่น จัดหาสถานที่พัก
ระหว่างรอการคัดแยกและบริการอาหาร เพื่อผ่อนคลายความกั งวลจากการเกรงกลัวความผิด รวมถึงบริการ
ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็น เป็นต้น ก่อนเริ่มกระบวนการคัดแยก
นอกจากนี้ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ ทาการสัมภาษณ์และคัดแยกบุคคลต่างด้าวที่อยู่ระหว่างรอ
การส่ งกลับ โดยร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ย วข้องพร้อมจัดหาล่ ามแปลสั มภาษณ์ คัดแยกผู้ เสียหายในประชากร
กลุ่ มเสี่ ยงที่ อาจจะเป็ นผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุ ษย์ ก่ อนดาเนิ นการส่ งกลั บออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่ งพบ
ผู้ เสี ย หายจากการค้ ามนุ ษ ย์ จ านวนหนึ่ ง และได้ มี ก ารร้ อ งทุ กข์ ก ล่ าวโทษด าเนิ น คดี กั บ ผู้ ก ระท าความผิ ด
ตามกฎหมาย และให้การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย ดังนี้ (ตารางที่ 20)
ตารางที่ 20 การส่งกลับคนต่างด้าวและการสัมภาษณ์คัดแยกผู้เสียหาย
ปี
2559
2560
2561
2562
รวม

จานวนกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
8,241
7,043
8,855
7,156
31,295

จานวนที่พบผู้เสียหาย
0
1
15
0
16

โดยการคั ด แยกผู้ เสี ย หายดั ง กล่ าว ในห้ อ งกั ก ยั งได้ แ สดงให้ เห็ น ความจริ งจั งและความพยายาม
ของเจ้าหน้าที่เพื่อระบุตัวผู้เสียหายในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในความควบคุมโดยได้เปิดโอกาสให้ องค์กรพัฒนาเอกชน
เข้ามาร่วมในการคัดแยกดังกล่าวด้วย
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1.9 การดาเนินงานของคณะทางาน TICAC และการคัดแยกผู้ต้องหาก่อนส่งกลับ
ชุดปฏิบั ติการ TICAC ได้ร่ว มกับ NGO ในจัดตั้งศูนย์คุ้มครองเด็กหรือ CAC เพิ่มขึ้นจานวน 2 แห่ ง
ร่ วมกั บ มู ลนิ ธิ One Sky ที่ จั งหวั ดกาญจนบุ รี และร่ วมกั บโครงการ The Light ภายใต้ โครงการฮั ก ที่ จั งหวั ด
อุบลราชธานี จากจ านวน 3 แห่ งที่มี อยู่ แล้ว ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ชลบุ รี และภูเก็ต ท าให้ ณ ปั จจุบันมี CAC
จานวน 5 แห่ง ซึง่ มีผลการดาเนินการ ดังนี้
แผนภาพที่ 5 แสดงผลการดาเนินงานของศูนย์คุ้มครองเด็ก หรือ CAC ) ประจาปี 2562

โดยชุดปฏิบัติการ TICAC ได้มีแนวทางที่จะขยายเครือข่าย CAC ต่อไปอีกโดยจะร่วมกับอีก 2 มูลนิธิ
ได้แก่ มูล นิธิร าฟา และมูล นิธิ ZOE International ที่จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อจัดตั้ง เป็น สถานคุ้ม ครองเด็ก
(CAC Shelter) และร่วมเป็นเครือข่ายกับชุดปฏิบัติการ TICAC ในการดูแล คุ้มครอง เด็กผู้เสียหายต่อไปอีกด้วย
นอกจากนี้ ชุดปฏิบั ติการ TICAC ได้ดาเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดต่อเด็ก โดยมีผลการปฏิบัติในปี 2562 ดังนี้ มีผลการจับกุมทั้งหมด 72 คดี (โดยสามารถขยายผล
น าไปสู่ การจั บ กุมคดีค้ามนุ ษ ย์ได้จ านวน 26 คดี คิดเป็นร้อยละ 36.11) จับตัวผู้ กระท าผิ ดได้จานวน 84 คน
(เป็ นชาย 59 คน หญิ ง 25 คน) สามารถช่ วยเหลื อผู้ เสี ยหายได้ จ านวน 44 คน (เป็ นชาย 12 คน หญิ ง 32 คน)
ดาเนินการจัดอบรมสัมมนา รวม 47 โครงการ แบ่งเป็นภายในประเทศ 40 โครงการ ต่างประเทศ 7 โครงการ และ
ศูนย์ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนนายร้อยตารวจมีการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล
จานวน 136 รายการ รวม 29 คดี
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แผนภาพที่ 6 แสดงผลการดาเนินงานของคณะทางาน TICAC ประจาปี 2562

รวมทั้งหมด

72
คดี

1.10 ผลการดาเนินการบูรณาการที่สาคัญในมุมมองของ NGOs
เนื่ อ งจากการแก้ ไขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ไม่ ส ามารถพึ่ ง พาหน่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง ได้ จ าเป็ น
ต้องมีการประสานงานทั้งในเชิงข้อมูล ทรัพยากร และอานาจหน้าที่ ของหลายหน่วยงานเพื่อที่จะสามารถ
ดาเนิ น การ ได้ ผลส าเร็ จ หน่ วยงานบั งคั บใช้ กฎหมายได้ตระหนั กเห็ นความจาเป็ นของการบู รณาการดั งกล่ าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ NGOs ในทุกมิติของการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งการป้องกัน การดาเนินคดี
และการคุ้มครองผู้เสียหาย จึงได้พูดคุยทาความเข้าใจและร่วมงานกับ NGOs มากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
โดยได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนนี้จึงนาเสนอผลการดาเนินการดังกล่าวร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ และ NGOs โดยนาเสนอในมุมมองของ NGOs โดยไม่ตัดทอนข้อความใด ๆ ดังนี้
1) การจัดทาคู่มือ Child Victim-Centric Approach Guidelines for Thai law enforcement
(แนวทางการปฏิบัติงานในการยึดเด็กผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางสาหรับผู้บังคับใช้กฎหมายไทย)
เนื่องจากผู้เสียหายเป็นกุญแจสาคัญในความสาเร็จของการสืบสวนและดาเนินคดีค้ามนุษย์และละเมิด
ทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ เพราะมีเพียงผู้เสียหายเท่านั้นที่จะให้ข้อมูลถึงเหตุการณ์และการกระทาความผิดได้ดีที่สุด
การทางานโดยยึดหลักการที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางเน้นการแสดงความเคารพสิทธิผู้เสียหาย และเป็นการทางาน
ที่ให้ เข้าถึงความต้องการของผู้ เสี ยหายผ่ านการเสริมพลังหรือสนับสนุนให้ ผู้เสียหายเป็นพยานเล่าเรื่องราว
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับคดีเพื่อที่จะนามาถึงความสาเร็จในการนาผู้กระทาความผิดมาลงโทษ ปัญหาการทางาน
ที่ผ่ านมาพบว่าผู้ บั งคับ ใช้ กฎหมายหลายคนยังขาดความรู้และวิธีการท างานกับ ผู้ เสี ยหายท าให้ ผู้ เสี ยหาย
ขาดความเชื่อมั่น ในตัวผู้ บั งคับ ใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม ดังนั้น ชุดปฏิบัติการ TICAC ร่วมกับ
โครงการฮัก จึงได้จัดทาคู่มือ “แนวทางการปฏิบัติในการยึดเด็กเป็นศูนย์กลางสาหรับผู้บังคับใช้กฎหมายไทย”
เนื่องจากคู่มือหลายเล่มที่ออกแบบมาแล้วนั้นเน้นสาหรับนักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่บ้านพักฯ เป็นหลัก
โดยการจั ด ท าคู่ มื อ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น แนวทางส าหรั บ ผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในการท างา น
กับผู้เสียหายให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดทั้งทางร่ายกายและ จิตใจ จากการบูรณาการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การสืบสวน การเข้าตรวจค้น การเข้าถึงตัวเด็ก
และครอบครั ว และการด าเนิ น คดี จนกระทั่ งวิธีการคุ้ ม ครองผู้ เสี ย หาย และข้อ ท้ าทายต่าง ๆ โดยคู่มื อ นี้
มีก ารถอดบทเรี ย นมาจากผู้ ป ฏิ บั ติ งานจริงของเจ้าหน้ าที่ ตารวจ TICAC โครงการฮัก และกรมกิจการเด็ ก
และเยาวชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการทางานของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
ผู้เสียหายในคดี
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2) การจัดการอบรมผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบชุดปฏิบัติการระหว่างหน่วยงาน (Inter - Agency Taskforce
Against Trafficking)
เนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหาย ในขณะที่เทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทให้ผู้กระทาความผิดเข้าถึงเด็กและผู้เสียหายได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้ปฏิบัติ
จากหน่วยงานต่าง ๆ จึงต้องการที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการทาคดีค้ามนุษย์ในรูปแบบที่มีการนาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการกระทาความผิด ซึ่งส่งผลให้การเก็บพยานหลักฐาน ข้อมูลและข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายได้ไม่เพียงพอ
หรือผิดพลาดทาให้ผู้เสียหายต้องถูกถามซ้าหลายครั้ง ชุดปฏิบัติการ นาโดย โครงการฮัก ร่วมกับ Homeland Security
Investigation (HSI) TICAC และสานักงานอัยการสูงสุดเห็นความสาคัญในการพัฒนาประเด็นดังกล่าว จึงร่วมกันจัดตั้ง
คณะทางานผู้เชี่ยวชาญระหว่างหน่วยงานหลักที่ทางานในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม
เพื่อมาเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบชุดปฏิบัติการระหว่างหน่วยงาน (Inter-Agency Taskforce Against Trafficking)
โดยมี ผู้ แทนจากชุ ดปฏิ บั ติ การ TICAC ส านั กคดี ค้ ามนุ ษย์ ส านั กงานอั ยการสู งสุ ด กระทรวงการพั ฒ นาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ TATIP และองค์กรพันธมิตร 9 หน่วยงานภายใต้
เครือข่ายศูนย์คุ้มครองเด็ก (Child Advocacy Center - CAC) ที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจานวน 55 คน ซึ่งเป็น
บุคลากรที่มีประสบการณ์การทางานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และมีทัศนคติที่ดีในการทางาน
ในระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมอภิปรายถึงปัญหา ข้อจากัด และข้อท้าทายของแต่ละหน่วยงาน
ตลอดจนมีการนาเสนอรูป แบบการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ที่มีการนาผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาชี พ
เพื่อช่วยให้กระบวนการในการดูแลผู้เสียหายและกระบวนการดาเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแรงบันดาลใจ
จากการอบรมเชิงปฏิบั ติการในครั้งนี้ เกิดจากการทางานแบบความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
และองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งช่วยปิดช่องว่างและข้อจากัดระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้การดาเนินคดีมีประสิทธิภาพ
และผู้ เสี ยหายได้ รั บประโยชน์ สู งสุ ด ซึ่ งมีระยะเวลาดาเนิ นการ 3 ปี โดยปี ที่ 1 และ ปี ที่ 2 จะเน้ นการสร้างความรู้
ความเชี่ยวชาญของผู้เข้าร่วม และส่งตัวแทนของผู้เข้าร่วมเข้าไปช่วยสนับสนุนทีมในพื้นที่ตามความเชี่ยวชาญ
และความซับซ้อนของคดี และปีที่ 3 จะเน้นการส่งผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อไปสร้าง
ผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ ทั้งนี้การทางานจะเน้นเฉพาะคดีที่ซับซ้อนหรือคดีที่ผู้เสียหายมีผลกระทบทางใจ
แบบรุนแรง (Psychological Trauma) การอบรม Victim Specialist ที่บางแสน ร่วมกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
NGO และอัยการ ทั้งนี้ หน่วยงานหลักที่ดูแล Child Advocacy Center (CAC) ใน 5 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่
1. โครงการฮักภายใต้มูลนิธิสานสันพันธ์ครอบครัว
2. โครงการ The Light ภายใต้มูลนิธิสานสันพันธ์ครอบครัว
3. มูลนิธิ Zoe International
4. มูลนิธิ One Sky
5. มูลนิธิ A21
6. มูลนิธิ For Freedom International
และองค์กรพันธมิตรภาคประชาสังคมของเครือข่าย CAC ประกอบด้วย
1. โครงการ Lift International ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
2. โครงการบ้านสานรักภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว
3. มูลนิธิ ADRA Thailand
4. มูลนิธิ อรุณสวัสดิ์
5. มูลนิธิ วัฒนเสรี

30

3) การร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการนาเด็กผู้ชายหายกลับจากประเทศบราซิล
เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2561 CAC เชียงใหม่ ได้รับการประสานจาก บก.ปคม. และชุดปฏิบัติการ
TICAC ว่ามีชายสัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ที่มีประวัติละเมิดทางเพศกับเด็กว่ามีการพาเด็กชายชาวไทยอายุ 10 ปี
มาพั ก อาศั ย อยู่ ด้ ว ยโดยได้ รั บ การยิ น ยอมของมารดาเด็ ก หลั ง จากการสื บ สวนคู่ ข นานร่ ว มกั บ ต ารวจ
จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็ น เวลากว่า 1 ปีบุคคลดังกล่ าวถูกจับกุมที่ประเทศบราซิ ลพร้อมกับเด็กชาย
ชาวไทยในเดือนมิถุน ายน 2562 ในด้านการดาเนินคดีมีการประสานงานและสืบสวนแบบคู่ขนานระหว่าง
ประเทศไทย บราซิล และสวิสเซอร์แลนด์ ส่วนในด้านการคุ้มครองเด็ก โครงการฮัก และมูลนิธิ เอ - ทเวนตี้วัน
ดาเนินงานร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน สถานเอกอัครราชทู ตไทย ณ กรุงบราซิเลีย และศาลประเทศบราซิล
ที่ได้ร่วมกันคุ้มครองเด็กชายผู้เสียหาย เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการส่งกลับเด็กผู้เสียหายมายัง
ประเทศไทยโดยงบประมาณในการส่งเด็กผู้เสี ยหายกลับประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากโครงการฮัก
จานวน 200,000 บาท จากหน่วยงานภาครัฐ 50,000 บาท และมูลนิธิ เอ - ทเวนตี้วัน จานวน 54,000 บาท
เพื่อเป็ น ค่าที่ ป รึ กษาทางกฎหมาย ค่าเดิน ทางและค่าดาเนิ นการต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ และเด็ ก
เนื่องจากมารดาของเด็กชายผู้เสียหายไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช่จ่ายได้ ทีมงานมีการทางานเป็นรูปแบบสหวิชาชี พ
ร่วมกับ จิ ตแพทย์ ผู้ เชี่ย วชาญ และมีการวางแผนงานฟื้นฟูทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ ในส่ วนของ
การด าเนิ น คดี เป็ น คดี ค้ า มนุ ษ ย์ นั้ น ที ม งานมี ค วามเห็ น ตรงกั น โดยอ้ า งอิ ง จากรายงานของนั ก จิ ต วิ ท ยา
จากประเทศบราซิลว่าผู้เสียหายได้รับผลกระทบทางใจอย่างรุนแรงจากการถูกล่วงละเมิดมาเป็นระยะเวลานาน
และยังไม่มีความพร้อมที่จะมาให้ การเป็ นพยานในคดี ทีมงานทั้งหมดคานึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นสูงสุ ด
จึงเน้นการดูแลและบาบัดเยียวยาเด็กที่เป็นผู้เสียหายจนกว่าเด็กจะมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้
หน่ ว ยงานบั งคับ ใช้กฎหมายได้มีการออกมาตรการให้ เพิ่ มความเข้มงวดในงานตรวจคนเข้าเมือง มี การท า
Blacklist ผู้ต้องหาสัญชาติสวิสฯ คนดังกล่าว เพื่อไม่ให้เข้ามายังประเทศไทย และมีการประชุมกับระดับอาเภอ
เพื่อออกนโยบายคุ้มครองเด็กในระดับจังหวัด ซึ่งทางองค์กรภาคประชาสังคมเห็นว่ารัฐบาลแสดงถึงความทุ่มเท
ในการดูแลเด็กที่เป็นผู้เสียหายในเรื่องสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐไม่ว่า
จะมี ก ารด าเนิ น คดี ห รื อ ไม่ ก็ ต าม และแนวทางการท างานแบบนี้ ถื อ เป็ น หนึ่ ง ตั ว อย่ า งของความส าเร็ จ
ในการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของรัฐบาลไทยในเรื่องการการทางานโดนเน้นเด็กผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง
4) สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าที่ตารวจโดยการประสานงานกับ NGOs ในต่างประเทศเพื่อให้
ได้ข้อมูลจากผู้เสียหาย เช่น เคสเกาหลี
ในปัจจุบั นพบว่าแนวโน้มหญิงไทยถูกหลอกไปค้าประเวณีในต่างประเทศผ่ านช่องทางเทคโนโลยี
หรือสื่อโซเชียลต่าง ๆ เริ่มมีจานวนมากขึ้น โดยคนร้ายใช้รายได้ที่สูงในการล่อลวงผู้เสียหายให้หลงเชื่อ โดยในปี 2562
มี คดี ในรู ปแบบการบั งคั บค้ าประเวณี ในต่ างแดนกว่ า 10 คดี โดยผู้ เสี ยหายถู กหลอกไปยั งสหรัฐอาหรั บเอมิ เรตส์
สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มาเลเซีย ราชอาณาจักรบาห์เรน และสิงคโปร์
การค้ ามนุ ษย์ รู ปแบบค้ าประเวณี มี ลั กษณะเป็ นองค์ กรอาชญากรรมข้ ามชาติ ซึ่งมั กจะประสบปั ญหา
ในการดาเนินคดีกับตัวการใหญ่หรือผู้บงการเบื้องหลัง การบูรณาการอย่างจริงจังระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ทั้งในประเทศและในต่ างประเทศด้านการสื บสวนสอบสวนและการดาเนินคดีค้ามนุ ษย์ จึงเป็นสิ่ งที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ยังคงพบข้อจากัดในเรื่องการประสานงานระหว่างประเทศในการหาพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวกับคดีในส่วนของระยะเวลา ภาษา และความแตกต่างกันของกฎหมาย และนโยบายของแต่ละประเทศ
เพื่ อเป็ นการเพิ่ มศักยภาพการทางานในการดาเนินคดีและคุ้มครองผู้ เสี ยหายที่ ถูกหลอกไปค้าประเวณี
ในต่างแดน กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ชุดปฏิบัติการ TATIP กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษย์ ร่ วมกั บโครงการฮั ก และ มู ลนิ ธิ เอ - ทเวนตี้วั น จึงได้ มี การตั้ งชุ ดปฏิ บั ติการเพื่ อช่วยเหลื อหญิ งไทย
ที่เป็นผู้เสียหาย ทั้งที่กลับมายังประเทศไทยและยังอยู่ในต่างประเทศ โดยมีการดาเนินการในเชิงรุก ดังนี้
4.1 มีการส่งทีมสหวิชาชีพไปสัมภาษณ์คัดแยกและแจ้งสิทธิ์ให้กับผู้เสียหายเมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน
ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้เสียหายได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ

31

4.2 มี ก ารจั ด ตั้ งกลุ่ ม สนทนาระหว่ างชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารแบบข้ ามแดนกั บ สถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย
ในประเทศที่ เกี่ ย วข้ อ ง พร้ อ มกั บ มี ก ารส่ งต่ อ ข้ อ มู ล แบบ Real Time ที่ ช่ ว ยให้ ที ม ต ารวจสามารถสื บ สวน
ให้ไปถึงผู้กระทาความผิดได้อย่างรวดเร็วและช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างทันท่วงที
4.3 มีการสร้างความร่วมมือกับมูลนิธิในประเทศเกาหลีใต้และประเทศต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้เสียหาย
ได้อย่างรวดเร็วและสนั บสนุน การให้ คาปรึกษาทางจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาการให้คาปรึกษาและนักสั งคม
สงเคราะห์ของศูน ย์ CAC ตลอดจนการให้คาปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายผ่านระบบประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ (VDO Conference) โดยเจ้าหน้าที่ตารวจจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และ TATIP
แบบรายสัปดาห์และเท่าที่ผู้เสียหายต้องการ
จากการทางานในรูปแบบนี้มูลนิธิแห่งหนึ่งที่คุ้มครองคนไทยในประเทศเกาหลีใต้ได้ให้ความเห็นว่ า
การท าชุดปฏิ บั ติการในรู ปแบบนี้ ส่ งผลให้ ผู้ เสี ยหายมี ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติ ธรรมและมี ความไว้ใจ
เจ้ าหน้ าที่ ตั้ ง แต่ ก่ อ นกลั บ มายั ง ประเทศไทย พร้ อ มทั้ ง มี ก ารส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล และหลั ก ฐานที่ เป็ น ประโยชน์
ในการด าเนิ น คดี ไ ด้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและน าไปสู่ ก ารจั บ กุ ม ผู้ ก ระท าผิ ด ทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ
5) ผลการดาเนินการที่สาคัญของ CAC
ในปี 2558 - 2562 ชุ ด ปฏิ บั ติ ก าร TICAC ได้ ร่ ว มกั บ องค์ ก รภาคประชาสั งคมหรื อ NGOs ก่ อ ตั้ ง
ศู นย์ ช่ วยเหลื อเด็ กที่ ถู กค้ ามนุ ษย์ และล่ วงละเมิ ดทางเพศที่ เรี ยกว่ าศู นย์ Child Advocacy Center หรื อ CAC
ใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ชลบุ รี และ ภูเก็ต โดยมุ่งเน้นบริการที่ลดการซ้าซ้อนของหน่วยงาน จัดเตรียมสถานที่
ที่ ป ลอดภั ย ในการสั ม ภาษณ์ เด็ กที่ เป็ น ผู้ เสี ยหาย ในด้ านการปกป้ องคุ้ ม ครอง ช่ ว ยเหลื อ และเยี ยวยาเด็ ก
ที่ ตกเป็ นผู้ เสี ยหายละเมิ ดทางเพศ และในปี 2561 ได้ มี การจั ดตั้ งศู นย์ CAC เพิ่ มเติ มในจั งหวั ดอุ บลราชธานี
และศูนย์ ที่ จั งหวัดกาญจนบุ รี เป็ นแห่ งที่ 5 โดยในศู นย์ออกแบบมาเพื่ อสนั บสนุ นผู้ บั งคั บใช้กฎหมายการท างาน
ในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์และคดีทางเพศอื่น ๆ โดยเน้นบริการให้คาปรึกษา (Counseling)
การคุ้ มครอง การบ าบั ดเยี ยวยา และการคื นสู่ สั งคม โดยศู นย์ CAC ได้ รั บการสนั บสนุ นงบประมาณบางส่ วน
จากสานักงานตารวจแห่งชาติและในปีที่ผ่านมาได้มีการทางานร่วมกันจนนาไปสู่การคุ้มครองผู้เสียหาย และการจับกุม
คดีค้ามนุษย์รายสาคัญในปี 2562 กว่า 22 คดี โดยคดีค้ามนุษย์ทั้งหมดเป็นผลงานหลักระหว่างชุดปฏิบัติการ TICAC
TATIP และศูนย์ CAC จากทั่วประเทศ โดยเป็นการบูรณาการกับสานักอัยการสูงสุด สานักคดีค้ามนุษย์ กองบังคับ
การปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ ส านั กงานตรวจคนเข้ าเมื อง กองต่ อต้ านการค้ ามนุ ษย์ บ้ านพั กเด็ กและครอบครัว
และพั ฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ ทุ กจั งหวัดที่ เกี่ยวข้อง รวมถึ งเครือข่ายองค์ กรจากภาคประชาสั งคม
และสถานเอกอั ครราชทู ตไทยในทุ กประเทศที่ เกี่ ยวข้ อง ในการท างานจะมี การเปิ ดกลุ่ มสนทนา (Group Chat)
แบบ Real Time เพื่อความรวดเร็วในการส่งต่อข้อมูลและการตัดสินใจ โดยเน้นการทางานแบบที่มีเด็กและผู้เสียหาย
เป็ นศูนย์ กลาง การคานึ งถึงบาดแผลทางใจ การทา Victim Impact Statement เพื่ อประกอบการเรียกค่าสิ นไหม
ทดแทนในคดีและ มีการติดตามดูแลผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดทั้งผู้เสียหายที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งถือว่า
เป็นความสาเร็จของรัฐบาลในการทางานร่วมกับองค์กรภาคประชาชนสังคมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
6) โครงการอินเตอร์ปลอดภัยและงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์
โครงการอินเตอร์เน็ตปลอดภัยและโครงการน้องต้องรู้เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการแสวง
ประโยชน์ ในปีที่ผ่านมาพบว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นเด็กที่ยังอยู่ในวัยเรียนและพบว่าเด็กนักเรียน
ใช้อินเตอร์เน็ ตของโรงเรียนเพื่อเข้าถึงสื่อลามกอนาจารเด็ก ดังนั้นชุดปฏิบัติการ TICAC ร่วมกับโครงการฮัก
กองบั งคั บ การปราบปรามการค้ ามนุ ษ ย์ ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ส านั ก คดี ค้ า มนุ ษ ย์ ต ารวจภู ธ รภาค 5
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กระทรวงศึกษาธิการ FBI HSI มูลนิธิ Zoe International และองค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ จึงได้ร่วมมือ
กันลงนามกับตัวแทนจาก 12 โรงเรียนในภาคเหนือเพื่อให้ชุดปฏิบัติการ TICAC และทีมงานภาคประชาสังคม
มูลนิ ธิ เอ - ทเวนตี้วัน มูลนิ ธิ One Sky และมูลนิธิ Zoe International เข้าไปจัดการฝึกอบรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์สาหรับเด็กในวัยเรียน พร้อมกับติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตปลอดภัยให้กับโรงเรียน
เครือข่ายในพื้นที่ภ าคเหนือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดกาญจนบุรี รวมเป็นการจัดอบรมให้ เด็กนักเรียน
และนั กศึกษากว่า 5,000 ราย จาก 30 โรงเรียนทั่ว ประเทศ อีกทั้ งยังสร้างกลไกการรับแจ้งเหตุและสร้าง
ความเชื่อมั่นระหว่างเด็กนักเรียนและผู้บังคับใช้กฎหมาย
หลังจากการอบรมพบว่ามีเด็กนักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ที่แจ้งเบาะแสคดีค้ามนุษ ย์และ
คดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนและดาเนินคดีเป็นคดีค้ามนุษย์
และคดีละเมิดทางเพศต่อเด็กในรูปแบบออนไลน์
1.11 แบบอย่างที่ดี (Best Practice)
1.11.1 การบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชน์จากสื่อลามกเด็ก
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตารวจ อัยการ และ NGOs (Inter Agency Taskforce) ของชุดปฏิบัติการ TICAC
ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การสืบสวน สอบสวน และคุ้มครองผู้เสียหาย รวมถึงการป้องกัน สร้างความตระหนักรู้ให้กับ
กลุ่มเสี่ ยง ซึ่งได้มีการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่องมาแล้ ว 4 ปีเต็ม และได้รับการประสานงานจากหลายประเทศ เช่น
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมการดาเนินการของชุดปฏิบัติการดังกล่าว
1.11.2 เนื่ อ งจากการสร้ า งความเชี่ ย วชาญไม่ ได้ ม าจากให้ ค วามรู้เท่ านั้ น แต่ ม าจากประสบการณ์
ในการทางาน การปรับเปลี่ยนแนวคิดของสานักงานตารวจแห่งชาติ จากการอบรมให้ความรู้เพียงอย่างเดียวมา
เป็นการสร้างผู้เชี่ยวชาญประจาพื้นที่ในการให้คาปรึกษา แนะนาแนวทางการดาเนินคดีค้ามนุษย์กับเจ้าหน้าที่
ที่ประสบปัญหา (Coaching) ในลักษณะการฝึกงาน (On The Job Training) จึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ
ให้ การด าเนิ น คดี ค้ามนุ ษ ย์ มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้น โดยเป็ น การปรับ เปลี่ ยนแนวคิ ดจากการสั่ งการมาเป็ น
การให้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าจากการอบรมมาเป็ น การฝึ ก งาน และจากการให้ รับ ผิ ด ชอบเพี ย งคนเดี ย ว
มาเป็นการรับผิดชอบร่วมกัน
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2. ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ
ประเทศไทยให้ความสาคัญกับการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสีย หายจากการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ
รวมถึ ง บุ ค คลกลุ่ ม เสี่ ย งที่ อ าจเป็ น ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ โดยเฉพาะในปี 2562 ประเทศไทย
ให้ ความช่ วยเหลื อกลุ่ มบุ คคลที่ อยู่ ในกระบวนการลั กลอบขนคนเข้ าเมื อง ซึ่ งพฤติ การณ์ ที่ พบนั้ นมี ความเสี่ ยง
หรื อมี เหตุ อั นควรเชื่ อว่ าอาจจะน าไปสู่ กระบวนการค้ ามนุ ษย์ ดั งนั้ น จ านวนผู้ เสี ยหายที่ เข้ ารั บการคุ้ มครอง
จึงมีจานวนมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 2 เท่า สาเหตุหนึ่งมาจากการให้ความสาคัญกับการคุ้มครองช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจตกอยู่ในภาวะยากลาบากหรือถูกการกระทาอันโหดร้ายในรูปแบบอื่น
2.1 การทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย
กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านการคุ้มครองช่วยเหลื อผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. กาหนดเป็นนโยบาย
ซึ่งให้ความสาคัญและกากับติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด การคุ้มครองช่วยเหลือจึงให้ความสาคัญที่จะรับฟัง
ความเห็ น ของผู้ เสี ย หาย และเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุษ ย์ที่ มีเอกสารประจาตัวตามกฎหมาย
สามารถใช้ชีวิตอยู่ภายนอกสถานคุ้มครองได้อย่างอิสระ ในขณะเดียวกันแม้ว่าจะไม่มีเอกสารประจาตัวที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่ผู้เสียหายก็มีโอกาสตัดสินใจที่จะเลือกเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของรัฐหรือเอกชน
หรือไม่ก็ได้ ถึงแม้ว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในบางคดีอาจไม่ยอมรับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองในระยะแรกก็ตาม
แต่เมื่อเจ้าหน้ าที่ได้แจ้งสิทธิและทาความเข้าใจกับผู้เสียหายด้วยความจริงใจ โดยวิธีการคุ้มครองดูแลที่คานึงถึง
บาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหายเป็นหลัก ผู้เสียหายจึงยินยอมและให้ความร่วมมือกับสถานคุ้มครองมากขึ้น
และแม้ในปีที่ผ่านมายังไม่มีองค์กรเอกชนมาจดทะเบียนเพื่อเป็นสถานคุ้มครองเอกชนเพิ่มเติม แต่ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กก็เลือกที่จะเข้ารับการคุ้มครองช่วยเหลือในสถานคุ้มครอง
เอกชน 3 แห่ง ซึ่งได้จดทะเบียนกับ พม. เมื่อปีที่ผ่านมา
รูปภาพที่ 1 แสดงการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อบูรณาการการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานคุ้มครอง

นอกจากนี้ ในห้วงระยะเวลาที่มีผู้เสียหายเป็นจานวนมาก พม. ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามกฎหมายในสังกัดกระทรวง โดยประกาศให้ บ้านพักเด็กและครอบครัว 2 แห่ง เป็นสถานคุ้มครองสวัสดิ ภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้เข้าถึงบริการจากภาครัฐเพิ่มขึ้ นทั่วถึง
และลดความตึงเครียดจากจานวนผู้เสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมจานวนผู้เสียหายที่เลือกเข้ารับการคุ้มครอง
ในสถานคุ้มครองแห่งต่าง ๆ รวมจานวน 1,560 คน คิดเป็นร้อยละ 85.67 เมื่อเทียบกับจานวนผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์
ทั้งหมด 1,821 คน ส่วนที่เหลือจานวน 261 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 14.33 ไม่ประสงค์ที่จะเข้าสถานคุ้มครองของรัฐ
และเอกชน แต่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอื่น ๆ ที่พึงได้รับ
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แผนภาพที่ 7 จานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เลือกเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองแห่งต่าง ๆ

ตารางที่ 21 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เข้ารับการคุ้มครองจาแนกตามสัญชาติ เพศ อายุ และรูปแบบ
การแสวงประโยชน์

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวนถึง
1,063 คน คิดเป็นร้อยละ 68.1 และเป็นเพศหญิงจานวน 497 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบอายุ
ของผู้เสียหาย พบว่า กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีจานวน 1,101 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 และกลุ่มเด็กชายหญิง
ซึ่งอายุต่ากว่า 18 ปี มีจานวน 459 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 โดยกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีการเคลื่อนย้าย
มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา สูงถึง 1,160 คน คิดเป็น ร้อยละ 74.4 รองลงมาเป็นกลุ่มผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
ในภาวะไม่ปกติ (โรฮีนจา) 148 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 กัมพูชา 70 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ลาว 30 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 1.8 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้เสียหายสัญชาติอื่น ๆ อีก 18 คน เช่น ยูกันดา 6 คน แทนซาเนีย 2 คน
ไลบีเรีย เคนยา และเอทิเรีย สัญชาติละ 1 คน ซึ่งส่วนใหญ่เลือกเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองเอกชน และกลุ่มที่
ไม่ทราบสัญชาติที่เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองของรัฐอีก 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 สาหรับผู้เสียหายคนไทย
มีจานวน 134 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.6 ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งหมดในสถานคุ้มครอง สาหรับรูปแบบ
การถูกแสวงประโยชน์จากกระบวนการค้ามนุษย์นั้น พบว่า รูปแบบการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล
ซึ่งมีลั กษณะใกล้ เคียงกับการบั งคับใช้แรงงานหรือบริการ มีผู้เสี ยหายเข้ารับการคุ้มครองมากที่สุดจานวน 950 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.9 รองลงมาระบุว่า เป็นรูปแบบการเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มีฐานะคล้ายทาส จานวน 238 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.3 ส่วนการแสวงประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ มีจานวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5
ในขณะที่ การแสวงประโยชน์ ทางเพศ (การค้ าประเวณี และการแสวงประโยชน์ ทางเพศอื่ น ๆ) มี จ านวนเพี ยง
170 คน ซึ่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 10.9 และการแสวงประโยชน์ จากการน าคนมาขอทาน จ านวน 7 คน หรือคิ ดเป็ น
ร้อยละ 0.4
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ภายหลั งจากการเข้ า รั บ การคุ้ ม ครองในสถานคุ้ ม ครองของรัฐ หรือเอกชนแล้ ว ผู้ เสี ยหาย
จากการค้ามนุษย์จะได้รับบริการทั้งทางด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อบาบัดฟื้นฟูทางด้านร่างกาย จิตใจ การฝึกทักษะ
อาชีพเพื่อปรับทัศนคติในการเลือกประกอบอาชีพและเพิ่มทางเลือกที่เหมาะสม ควบคู่กับการให้การช่วยเหลื อ
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ได้ แ ก่ การสอบปากค าเพิ่ ม เติ ม เมื่ อ ผู้ เสี ย หายมี ค วามพร้อ ม การประชุ ม ก าหนด
ค่าสินไหมทดแทน การติดตามเร่งรัดการสืบพยานล่วงหน้ารวมถึงการช่วยติดตามเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย
ทั้ งนี้ กรณี ผู้ เสี ย หายต่ างชาติ สถานคุ้ม ครองจะด าเนิ น การจั ดท าประวัติแ ละข้อ มูล ของผู้ เสี ย หายส่ งไปยั ง
หน่วยงานประเทศต้นทางดาเนินการพิสูจน์และยืนยันสัญชาติควบคู่กันไปอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้ผู้เสียหาย
สามารถกลับภูมิลาเนาของตนเองตามความประสงค์ได้โดยเร็วที่สุด สาหรับระยะเวลาโดยเฉลี่ยของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองในปี 2562 ใช้ระยะเวลาเพียง 178 วัน ซึ่งจานวนวันลดลง
เมื่อเทียบกับระยะเวลาโดยเฉลี่ยในปี 2561 ซึ่งใช้เวลา 288 วัน ปี 2560 ใช้เวลา 268 วัน และปี 2559 ใช้เวลา 265 วัน
แสดงให้เห็นได้ว่าผู้เสียหายที่เข้ารับการคุ้มครองสามารถกลับคืนสู่สังคมได้เร็วขึ้น
ตารางที่ 22 จานวนระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ผู้เสียหายอยู่ในสถานคุ้มครอง เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 - 2562

รั ฐ บาลไทย โดยความร่ว มมื อ ระหว่ างกระทรวงการต่ างประเทศ พม. ส านั ก งานต ารวจ
แห่งชาติ กระทรวงแรงงาน องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิ เอ - ทเวนตี้วัน โครงการฮักภายใต้มูลนิธิสาน
สัมพันธ์ครอบครัว ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล มูลนิธิพิทักษ์สตรี มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
องค์ ก ารระหว่า งประเทศเพื่ อ การโยกย้ ายถิ่ น ฐาน เป็ น ต้ น ได้ ร่ว มมื อ กั น ในการช่ ว ยเหลื อ ส่ งกลั บ คนไทย
ที่ เป็ น ผู้ เสี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ หรื อ เป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งที่ เข้ า ข่ า ยการเป็ น ผู้ เสี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์
ณ ประเทศปลายทาง ให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ โดยเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือคุ้มครอง สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อผู้ เสียหายมีความพร้อม
รวมถึ งการแจ้ งสิ ท ธิที่ พึ งจะได้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ เป็ น ผู้ เสี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ภายใต้ ก ารตั ด สิ น ใจ
ของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจที่จะให้ความร่วมมือในการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดด้วย ส่วนผู้ที่ไม่ใช่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ก็มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาเป็นรายกรณีต่อไป
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ตารางที่ 23 จานวนผู้เสียหายคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ จาแนกตามรูปแบบการค้ามนุษย์
คนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
เป็นผู้เสียหาย

ไม่เป็นผู้เสียหาย
98 คน
ถูกแสวงประโยชน์
จากการค้าประเวณี

ให้การช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหา

ถูกแสวงประโยชน์
จากการบังคับใช้แรงงาน

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง พม. ให้ ความสาคัญกั บการบู รณาการภาคส่ วนต่ าง ๆ เข้ ามาคุ้มครองช่วยเหลื อ
ผู้ เสี ยหายจากการค้ ามนุ ษย์ ไม่ เพี ยงเพราะว่ า พม. เป็ นหน่ วยงานหลั กในด้ านการคุ้ มครองช่ วยเหลื อเท่ านั้ น
แต่การคุ้มครองต้องคานึ งถึงหลั กมนุ ษยธรรมแก่ผู้ เสี ยหายทุ กกลุ่ มด้วย เช่น กลุ่ มผู้ โยกย้ายถิ่นฐานในภาวะไม่ปกติ
(กลุ่มโรฮีนจา) ซึ่งต่อมากลายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยปกติกลุ่มนี้อาจมีข้อจากัดในเรื่องการเดินทางกลั บ
ประเทศต้ นทาง การคุ้ มครองช่ วยเหลื อในระยะยาวอาจพิ จารณาให้ มี การไปตั้ งถิ่ นฐานใหม่ ในประเทศที่ สาม
ท าให้ ผู้ เสี ยหายกลุ่ มนี้ ยั งคงอยู่ ในสถานคุ้ มครองเป็ นระยะเวลานาน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งที่ บ้ านศรีสุ ราษฎร์ ซึ่ งเป็ น
สถานคุ้มครองที่มีผู้เสียหายกลุ่มโรฮีนจาเป็นจานวนมาก ได้บูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายในพื้นที่ ในการเข้ามา
จัดบริการและให้การคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้เสียหาย และเมื่อครั้งที่รัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานคุ้มครอง
ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทหาร และการเคหะแห่งชาติ ปรับปรุงสถานที่พักของกลุ่มผู้เสียหายชาวโรฮีนจา
ในระยะยาวอย่างเหมาะสมต่อไป
รูปภาพที่ 2 แสดงผลลัพธ์ในความร่วมมือและการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย

2.2 การคุ้มครองช่วยเหลือที่คานึงถึงบาดแผลทางจิตใจ
ในปี 2562 หน่วยงานของรัฐบาลให้ความสาคัญกับการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่คานึงถึงผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจ (Trauma Informed Care) โดยเป็นการทางานร่วมกันกับมูลนิธิ ไอเจเอ็ม
ประเทศไทย เช่ น พม. จั ดอบรมให้ ความรู้ แก่ ผู้ ปฏิ บั ติ งานในสถานคุ้มครองของรัฐและเอกชน ที่ เน้นการอบรม
ให้ ความรู้ แ ก่บุ คลากรวิช าชี พ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานใกล้ ชิด กั บ ผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุ ษย์ เช่ น นั กสั งคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลในสถานคุ้มครองเอกชน รวม 12 แห่ง ๆ ละ 3 คน รวม 36 คน ในเรื่องการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายที่คานึงถึงบาดแผลและผลกระทบทางจิตใจ โดยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเยียวยา
โดยใช้ ฐานการสร้ างสั ม พั น ธภาพและความไว้ วางใจ (Trust Based Relational Interventions : TBRI) เพื่ อให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้หลักการดังกล่าวในการดูแลผู้เสียหายที่มีบาดแผลทางจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รูปภาพที่ 3 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองเกี่ยวกับการดูแลบาดแผลทางจิตใจ

สาหรั บหน่ วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม เช่น ส านักงานคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสู งสุ ด
ก็ได้ร่วมกับ มูลนิธิไอเจเอ็ม จัดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติต่อผู้เสียหายโดยคานึงถึงบาดแผลทางจิตใจ ให้แก่พนักงาน
อัยการ จานวน 30 คน ซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้เสียหาย บทบาทในการตอบสนองและปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการฟ้องคดีและในชั้นศาล
รวมถึงเพิ่มทักษะในการถามปากคาที่ให้ความสาคัญกับบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นสาคัญ เป็น
ต้น
รูปภาพที่ 4 การพัฒนาศักยภาพพนักงานอัยการเกี่ยวกับการดูแลบาดแผลทางจิตใจเด็กในกระบวนการยุติธรรม

อีกทั้ง พม. ยังร่วมกับองค์การช่วยเหลือเด็ก และสมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
จัดทาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์
ในการคุ้มครองและฟื้นฟูเยียวยาจิตใจรายกรณีแก่เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบ
ของหลั ก สู ต รการอบรมเพื่ อการคุ้ ม ครองและฟื้ น ฟู เยี ยวยาจิต ใจรายกรณี ส าหรับ เด็ ก เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและสามารถคุ้มครองไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบซ้าในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยมีเจ้าหน้าที่
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ผู้ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองและเจ้าหน้าที่ประสานงานในส่วนกลางเข้าร่วมการอบรม การอบรมในครั้งนี้เพิ่มความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ได้เข้าใจกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหาย โดยใช้แผนพัฒนารายบุคคล
(Individual Development Plan : IDP) เป็ นหลั กในการบั นทึกข้อมูลพัฒนาการของผู้ เสียหาย เพื่อให้ ผู้ เสี ยหาย
มีแผนการดาเนินชีวิตหลังการคืนสู่สังคมอย่างเหมาะสมด้วย
นอกจากการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรเพื่ อสร้างความตระหนั ก ในการคุ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งมีบาดแผลทางจิตใจจากการถูกกระทาจากขบวนการค้ามนุษย์แล้ว ในการคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สถานคุ้มครองยังคงใช้รายงานผลกระทบจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
Victim Impact Statement เป็นเครื่องมือในการลดผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เพื่ อน าไปประกอบการพิ จารณาการเยี ยวยาในกระบวนการยุ ติ ธรรม เพื่ อไม่ ให้ ผู้ เสี ยหายต้ องบอกเล่ าเรื่องราว
ความบอบช้าของตนเองซ้า ๆ
2.3 ผู้เสียหายสามารถเดินทางออกไปภายนอกสถานคุ้มครอง และติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้
ผู้ เสี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส มั ค รใจเข้ า รั บ การคุ้ ม ครองในสถานคุ้ ม ครอง
เพราะต้องการเข้าถึงช่องทางการรับบริการจากภาครัฐ และสถานะของตนเองก็ไม่สามารถพานักอยู่ภายน อก
สถานคุ้มครองได้ โดยเฉพาะบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจาตัวในการอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ตามกฎหมาย
มีสิทธิที่จะเข้าถึงการได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว (ตามกฎหมายมาตรา 37)
เพื่อที่ตนเองจะได้มีอิสระในการออกไปทางาน เรียนหนังสือ รักษาพยาบาล ทากิจกรรมสาธารณประโยชน์
เป็นต้น โดยเมื่อผู้เสียหายเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองแล้ว เจ้าหน้าที่จะทาเรื่องขอให้ผู้เสียหายได้รับ
การผ่อนผันและอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต โดยในปี 2562 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครอง 1,560 คน ซึ่งเป็นผู้เสียหายต่างชาติ จานวน 1,426 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 91.4 ของผู้เสียหายในสถานคุ้มครองทั้งหมด ซึ่งผู้เสียหายต่างชาติ จานวน 1,222 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 85.7 ของผู้เสียหายต่างชาติทั้งหมดที่เข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนกลุ่มที่เหลือเป็นบุคคลที่มีเอกสารประจาตัวแล้ว และบุคคลที่ไม่ประสงค์จะขอมีบัตร
แผนภาพที่ 8 จานวนผู้เสียหายที่ได้รับอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร เพื่ออิสระในการออกไปภายนอกสถานคุ้มครอง

ภายหลังจากที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับสิทธิในการอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว สถานคุ้มครอง
จะช่วยประเมินความปลอดภัย ผลกระทบต่อการดาเนินคดีความเสี่ยงของสถานประกอบการที่จะรับตัวผู้เสียหาย
ออกไปทางานสาหรับกรณีที่ผู้เสียหายซึ่งประสงค์จะออกไปทางานภายนอกสถานคุ้มครอง นอกจากการมีอิสระ
ในการออกไปท างานภายนอกแล้ ว นั้ น ผู้ เสี ย หายจากการค้ ามนุ ษ ย์ ยั งสามารถออกไปท ากิ จ กรรมอื่ น ๆ
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ภายนอกสถานคุ้มครองอย่างมีอิสระเช่นเดียวกัน เช่น กลุ่มเด็กที่จะต้องเดินทางออกไปเรียนหนังสือในโรงเรียน
ในพื้นที่ ผู้เสียหายที่ออกไปทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา พม.
ได้จัดกิจกรรม “ค่ายสานสัมพันธ์” ขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกเหนือจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริม
ทักษะชีวิต ลดความตึงเครียดซึ่งอาจเกิดจากผลกระทบของบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหายในสถานคุ้มครอง
แล้ว ยังช่วยสร้างบรรยากาศให้ผู้เสียหายไม่รู้สึกกังวลว่าถูกจากัดให้อยู่แต่ ภายในสถานคุ้มครองในระหว่างรอ
กระบวนการทางคดีและการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทางของตนเองอีกด้วย
รูปภาพที่ 5 กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์ของผู้เสียหายในสถานคุ้มครองของรัฐและบ้านพักเด็กและครอบครัว

นอกจากนี้แล้ว ในสถานคุ้มครองทุกแห่งยังเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สามารถสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกได้ผ่านการสื่อสารรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ เช่น คนในครอบครัว ณ ประเทศต้นทาง คนในครอบครัว
ที่อยู่ในสถานคุ้มครองอื่น หรือเจ้าหน้าที่ของประเทศต้นทาง
รูปภาพที่ 6 ผู้เสียหายที่เป็นเด็กออกไปโรงเรียนและการใช้โทรศัพท์ของผู้เสียหายในสถานคุ้มครอง

ผู้ เสี ยหายจากการค้ ามนุ ษย์ ในสถานคุ้ มครองสามารถติ ดต่ อกั บครอบครั ว ญาติ หรื อเจ้ าหน้ าที่
ณ ประเทศต้ น ทางด้ วย ไม่ เพี ย งเท่ านั้ น ผู้ เสี ยหายจากการค้ ามนุ ษ ย์ ช าวโรฮี น จาที่ เข้ ารั บ การคุ้ ม ครอง
ในบ้ านศรีสุราษฎร์ ซึ่งได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ ณ ประเทศที่สามในประเทศสหรัฐอเมริกา ยังคงมีการติดต่อ
ผ่ านระบบการสื่ อสารอิ เลคทรอนิ กส์ มายั งสถานคุ้ มครองเพื่ อเล่ าถึ งสภาพความเป็ นอยู่ และเจ้ าหน้ าที่ ยั งคง
ให้คาแนะนาในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ รวมถึงยังคงช่วยประสานงานการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เช่นประสานขอหนังสือรับรอง
จากสถานศึกษาที่เด็กเคยเรียนขณะเข้ารับการคุ้มครอง เพื่อนาไปประกอบการเรียนต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่ งรัฐ
มิชิแกน
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2.4 องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการและคุ้มครองช่วยเหลือ
การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่เพียงแต่หน่วยงานภาครัฐ เช่น สถานคุ้มครองเท่านั้น
ที่จะจัดบริการและคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในปีนี้องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน
องค์การระหว่างประเทศ ถือเป็นภาคส่วนหนึ่งที่เข้ามามีความสาคัญและมีส่วนร่วมในการจัดบริการและคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งกลุ่มที่อยู่ในสถานคุ้มครองหรือไม่ประสงค์เข้ารับการคุ้มครองก็ ตามการเข้ามามีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่าง ๆ นั้น มีทั้งที่เป็นรูปแบบของการช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรม เช่น การเข้ามาเป็นโจทก์ร่วม
การเตรียมความพร้อมของผู้เสียหายที่จะขึ้นสืบพยาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และสร้างความมั่นใจ
ในการดาเนินการทางคดี ส่วนการช่วยเหลือทางด้านสังคมสงเคราะห์ เช่น การจัดบริการอาหารตามความต้องการ
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต การช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค การช่วยเหลือในการส่งกลับและคืนสู่สังคม เป็นต้น
ตารางที่ 24 จานวนองค์กรภาคประชาสังคมที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการและคุ้มครองช่วยเหลือ
สนับสนุนงานด้านสังคมสงเคราะห์

สนับสนุนงานกระบวนการยุติธรรม

สถาบันการศึกษาปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบั นในการฝึกอบรมและสร้างอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน
ที่ ต้ อ งการท างานและมี แ ผนที่ จ ะเป็ น เจ้ าของกิ จการ อยู่ ภ ายใต้ ก ารด าเนิ น งานของเครื อเจริ ญ โภคภั ณ ฑ์
(ซี.พี .) ได้เข้ามาทากิจกรรมกับสถานคุ้มครอง จนขยายผลที่จะมาวางแผนสร้างความร่วมมือกับสถานคุ้มครอง
เพื่ อส่ งเสริมให้ ผู้ เสี ย หายจากการค้ามนุ ษ ย์ได้มีโอกาสเข้าศึกษา ฝึ กประสบการณ์ การทางานและสนับสนุ น
ให้ มี ช่ อ งทางในการเป็ น เจ้ าของกิ จ การต่ อ ไป นอกจากนั้ น มู ล นิ ธิ พิ ทั ก ษ์ ส ตรี (AAT) มี กิ จ กรรมร่ ว มกั บ
สถานคุ้มครองในการพาผู้เสียหายออกไปทัศนศึกษาภายนอก จนนาไปสู่การให้ ทุนแก่ผู้เสียหายออกไปอบรม
หลักสูตรอาชีพในสถาบันฝึกอบรมภายนอก เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้เสียหายได้ต่อไป
2.5 การจ่ายเงินชดเชยเยียวยา และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการชดเชยเยียวยาผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึ่งระบุไว้
ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบั บ โดยเฉพาะกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่จัดตั้ง
ขึ้นมาเพื่อให้การชดเชยเยียวยาผู้เสียหายในเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการเรียกร้องค่าชดเชยเยียวยาจากผู้กระทาผิด
หรือขบวนการค้ามนุษย์ต่อไป ในปี 2562 ที่ผ่านมา ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับเงินชดเชยเยียวยาจาก
กองทุนเพื่อการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ไปจานวนกว่า 11.87 ล้ านบาท ซึ่ง
เพิ่ ม ขึ้ น ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ 9 3 เมื่ อ เป รี ย บ เที ย บ กั บ ปี 2 5 6 1 ซึ่ ง จ่ า ย ไป
6.15 ล้านบาท นอกจากนี้หนึ่งในรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นการชดเชยเยียวยาจากรัฐบาล
คือ การให้ ค่ าใช้ จ่ ายเพื่ อเป็ นทุ นเริ่ มต้ นชี วิตใหม่ ส าหรับผู้เสี ยหายที่ พร้อมจะกลั บคื น
สู่สังคมอย่างเข้มแข็ง โดยผู้เสียหายรายหนึ่งที่ได้รับเงินทุนเริ่มต้นชีวิตใหม่ ประมาณ
140,000 บาท ได้น าเงิน ไปเปิ ดร้านกาแฟอยู่ในชุมชนที่เธออาศัยอยู่ ผ่ านการวาง
แผนการดาเนินชีวิตที่มีความประสงค์อยู่กับครอบครัว หารายได้ ระหว่างการศึกษา
ต่อตามหลักสูตรการศึกษาตามอัธยาศัย มีทีมสหวิชาชีพร่วมวางแผนและช่วยเหลือให้
เธอสามารถอยู่ในสังคมได้ โดยที่ไม่มีใครรับรู้เรื่องราวอันเลวร้ายที่เกิดขึ้น

รูปภาพที่ 7 การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ

แผนภาพที่ 9 รายการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2562
8%
35.4 %

21.8 %

34.8 %

เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พบว่า ในปี 2562
ใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ไปจานวน 33.48 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเยียวยาช่วยเหลือ
ผู้เสีย หายจากการค้ามนุ ษย์ จานวน 11.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.4 รองลงมาเป็นโครงการกิจกรรม
เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จานวน 11.65 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 34.8 ซึ่งในจานวนนี้มีองค์กรภาคเอกชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จานวน 2 แห่ง ได้รับอนุมัติเงิน
377,500 บาท นอกจากนี้ยังใช้เป็นเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการดาเนินคดีค้ามนุษย์ จานวน 7.29 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.8 ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจั ดการใช้ไปเพียง 2.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8
เท่านั้น แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส่วนใหญ่รัฐบาลใช้จ่าย
เพื่อประโยชน์ในการเยียวยาชดเชยสาหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกิจกรรมเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์เป็นหลัก
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จานวนเงินที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับแยกประเภทการคุ้มครอง
85.5 %

14.2 %

นอกจากนี้ ในแผนภาพยังพบว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สามารถเข้าถึงการขอรับการเยียวยา
ชดเชยเบื้องต้นจากรัฐบาลผ่านเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ ไม่ว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จะเข้ารับการคุ้มครองในสถานคุ้มครองหรือไม่ก็ตาม จากสถิติผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่อยู่ภายนอกสถานคุ้มครอง
ได้รับการชดเชยเยี ยวยา เป็ นจานวนเงิน 1,683,263 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.2 ของจานวนเงินที่ ผู้เสี ยหาย
จากการค้ามนุษย์ได้รับการชดเชยเยียวยา
ในปี 2562 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับการเยียวยาเบื้องต้นจากเงินกองทุนเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นจานวน 11.87 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการครองชีพสาหรับผู้เสียหายมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.87 รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งกลับภูมิลาเนาหรือประเทศต้นทาง คิดเป็นร้อยละ 18.31
ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าขาดประโยชน์ในขณะที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 15.97 ส่วนค่าตอบแทน
การทางานในสถานคุ้มครองซึ่งจ่ายชดเชยให้ผู้เสียหายที่ไม่สามารถออกไปทางานภายนอกได้หรือไม่ประสงค์
ออกไปทางานภายนอก คิดเป็ นร้อยละ 8.70 ค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 4.53 เงินทุนเริ่มต้นชีวิตใหม่ ร้อยละ 1.84
และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่น ๆ ตามความประสงค์ของผู้เสียหาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างทนาย เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 4.76
ตารางที่ 25 จานวนเงินเยียวยาชดเชยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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สถานคุ้ มครองของรั ฐ หลายแห่ ง พยายามสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เสี ยหายจากการค้ ามนุ ษ ย์อ อกไปท างาน
ภายนอกสถานคุ้ ม ครอง แต่ ด้ ว ยปั จ จั ย ที่ เป็ น ข้ อ จ ากั ด หลายประการ ทั้ ง ปั จ จั ย จากตั ว ผู้ เสี ย หายเอง
ที่ ไม่ ส ามารถออกไปท างานได้ ปั ญ หาสุ ข ภาพประกอบกั บ ปั จ จั ย ข้ อ จ ากั ด
ในการรั บเข้ าท างานของสถานประกอบการ จึ งท าให้ ผู้ เสี ยหายที่ มี ความพร้อม
ในการออกไปทางานไม่สามารถออกไปทางานตามความประสงค์ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
พม. ได้ เพิ่ ม ช่ อ งทางให้ ผู้ เสี ย หายมี ร ายได้ ร ะหว่ างการเข้ า รั บ การคุ้ ม ครอง
ที่นอกเหนือจากการนาผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายไปจาหน่ายภายใต้ชื่อ “ทอฝัน by พม.”
และเพิ่มช่องทางการจาหน่ายใน Mobile Application อีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้
เข้ า ถึ ง การอุ ด หนุ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ เสี ย หาย สถานคุ้ ม ครองยั ง เพิ่ ม ทางเลื อ กให้
ผู้เสียหายได้ทางานในสถานคุ้มครอง โดยได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนเพื่อการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ทางานในสถานคุ้มครอง
ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการทางาน รวมถึงได้รับค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานทา เป็นจานวน 1,061,035 บาท
นอกจากเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นเงินชดเชย
เยียวยาให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเบื้องต้นแล้ว ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกแสวงประโยชน์ซึ่งได้รับ
ความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทาผิดอาญาของผู้อื่น โดยที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการกระทาความผิดนั้น ซึ่งถือเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ ายแก่ จ าเลยในคดี อาญา พ.ศ. 2544 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2559 ยั งมี สิ ทธิที่ จะขอรับ
การช่วยเหลือเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นค่าตอบแทนสาหรับผู้เสียหาย
ในคดี อาญาอี กด้ วย จากสถิ ติ ข้ อมู ลที่ ผ่ านมาย้ อนหลั ง 5 ปี พบว่ า จ านวนผู้ เสี ยหายในคดี ค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ได้ รั บ
การพิจารณาช่วยเหลือจ่ายเงินค่าตอบแทนจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา มีจานวนที่เพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2562 มีผู้เสียหายได้รับค่าตอบแทนถึง
35 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 532,035 บาท
ตารางที่ 26 จานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับเงินค่าตอบแทนในฐานะผู้เสียหายในคดีอาญา

ผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุ ษย์ สั ญชาติ กัมพู ชา จานวน 5 ราย ซึ่งเป็ นผู้ เสี ยหายในคดี ค้ามนุ ษย์ของประเทศไทย
แต่เหตุเกิดในน่านน้าประเทศอินโดนีเซีย ภายหลังการช่วยเหลือรัฐบาลได้ส่งผู้เสียหายกลับประเทศต้นทาง ต่อมาได้มี
การติดตามผู้เสียหายดังกล่ าวมาให้ ปากคาในฐานะพยานของคดี พม. และ มูลนิธิไอเจเอ็ม ประเทศไทยได้ร่วมกัน
ประสานให้ผู้เสียหายได้รับเงินชดเชยเยียวยาเบื้องต้นจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สร้าง
ความดี ใจให้ กั บ ผู้ เสี ยหายทั้ ง 5 ราย นอกจากนี้ ผู้ เสี ยหายสั ญ ชาติ กั มพู ช า 11 ราย ที่ เดิ นทางกลั บ ประเทศ
ไประยะหนึ่ งแล้ ว แต่ มี ความจ าเป็ นที่ จะต้ องเดิ นทางกลั บเข้ ามาประเทศไทยเพื่ อสื บพยานในชั้ นศาล ก็ ได้ รั บ
การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับเข้ามาสืบพยาน เป็นค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นจาก
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่นเดียวกัน

ในปี 2562 ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับเงิน
ค่าสิ นไหมทดแทนจากผู้กระทาผิ ด 2 ราย โดยรายแรก
เป็นผู้เสียหายเด็กหญิงที่ถูกแสวงประโยชน์จากการบังคับ
ใช้แรงงาน ได้รับเงิน 1.3 ล้านบาท ก่อนที่เธอจะกลับไป
ยั งประเทศต้นทางของเธอที่ เมียนมา นอกจากนี้ ศาลกันตั ง
ได้ พิ จ ารณาตั ด สิ น คดี ค้ า มนุ ษ ย์ ที่ เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ปี 2559
โดยค าพิ พ ากษาสั่ งให้ ผู้ ต้ องหาชดใช้เยี ย วยาผู้ เสี ย หาย
จากการค้ามนุษย์ชาวเมียนมา และผู้ต้องหาได้นาเงินมา
ชดใช้ต่อหน้าศาลเป็นจานวน 1,996,500 บาท เพื่อจ่าย
ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในคดีดังกล่าว ซึ่งในคดีเดียวกันผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับเงินคุ้มครอง
พยานจากกรมคุ้มครองสิท ธิและเสรีภาพอีกรายการหนึ่งด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานกับประเทศ
ต้นทางในการติดตามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มารับเงินดังกล่าวต่อไป
2.6 การเพิ่มบริการล่ามแปลภาษา
สถานคุ้ ม ครองของรั ฐ ได้ เพิ่ ม บริก ารด้ านการแปลภาษาผ่ านล่ ามเพิ่ ม มากขึ้น โดยจั ด ให้ มี
ล่ามแปลภาษาเข้ามาทางานในสถานคุ้มครองเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 - 2 วัน หรือตามความประสงค์ของผู้เสียหาย
อีกทั้ง ยังมีองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ สานักงาน
ข้าหลวงใหญ่ ผู้ ลี้ภัย แห่ งสหประชาชาติห รือองค์กรเอกชนอื่น ๆ ได้เข้ามาจัดกิจกรรมพร้อมล่ามแปลภาษา
อยู่เป็นระยะอีกด้วย
นอกจากนี้ ในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา พม. ได้จัดอบรมล่ามแปลภาษาเพื่อการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ ามนุ ษ ย์ ไปแล้ ว กว่า 300 คน เมื่ อผ่ านการอบรมแล้ ว พม. จะขึ้ นทะเบี ยนบุ คคลเหล่ านี้ ไว้ และจั ดตั้ ง
ศู น ย์ ป ระสานงานล่ า มขึ้ น เพื่ อ เป็ น กลไกในการ
ประสานงานระหว่างหน่ วยงานที่ต้องการใช้งานล่ าม
กับล่ามแปลภาษา ซึ่งผ่านการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายการค้ามนุ ษย์ การคานึ งถึงบาดแผลทางจิตใจ
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกระบวนการคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้ว ได้ทางานในระดับพื้นที่
ร่ วมกั น โดยการขอใช้ งานล่ ามแปลภาษานั้ น พม.
ได้ เพิ่ ม ช่ อ งทางการขอผ่ า น Mobile Application
“PROTECT - U” เพื่ อความสะดวกรวดเร็ วในการ
ขอใช้ ง านล่ า มแปลภาษาซึ่ ง สามารถขอใช้ ง าน
ล่วงหน้ าได้ และ พม. ยังมีแผนที่จะพัฒ นาให้ก าร
ขอใช้ ง านล่ า มผ่ า นระบบ Application เพื่ อ เพิ่ ม
ความสะดวกให้ ผู้ ใช้ ง านล่ า มกั บ ล่ า มแปลภาษาสามารถติ ด ต่ อ กั น ได้ โ ดยตรง และสามารถติ ด ต ามผล
การขอใช้งานล่ามได้ด้วยตนเองด้วยความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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2.7 การสร้างช่องทางการเข้าถึงบริการผ่าน Mobile Application “PROTECT - U”
ในปี 2562 พม. ได้จัดทา Mobile Application“PROTECT - U” เพื่อเพิ่มช่องทางสาหรับ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เข้าถึงบริการการช่วยเหลือคุ้มครอง โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถแจ้ง
ข้อมูล เพื่อขอรับ การช่วยเหลื อไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผ่านการแจ้งรายละเอียดข้อมูลหรือการแจ้งพิกัดบนแผนที่
ที่ตนเองอยู่ในขณะนั้น ให้เจ้าหน้าที่ พม. รับทราบข้อมูล เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียงให้
การช่วยเหลือได้โดยเร็วที่สุด หรือบุคคลอื่นที่พบเห็นก็สามารถแจ้งข้อมูลได้ด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมี
บริ ก ารข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องผู้ เสี ย หายจากการค้ ามนุ ษ ย์ 7 ภาษาที่ ผู้ เสี ย หายสามารถเข้ าถึ งบริก ารได้
มีช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายที่จะให้บุคคลทั่วไปสามารถสนับสนุน/อุดหนุนผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้ กับ ผู้เสี ยหายอีกช่องทางหนึ่ งด้วย ทั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ Mobile Application
“PROTECT - U” ในพื้น ที่ต่า ง ๆ ทั้ง ที่ พม. ท่า อากาศยานนานาชาติ ท่า อากาศยานภายในประเทศ
เพื่อให้ประชาชนรับทราบเพิ่มมากขึ้น
รูปภาพที่ 8 การแถลงข่าวเปิดตัว Mobile Application “PROTECT - U”

โดยจากการเก็บ ข้ อมูลการใช้งานและการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่ น นับ ตั้งแต่เริ่มใช้งานได้
เมื่ อ ช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 ที่ ผ่ านมา พบข้ อ มู ล ว่ า มี ผู้ ใช้ งานแล้ ว จ านวน 266 ผู้ ใช้ งาน โดยส่ ว นใหญ่
เป็นการเปิดอ่านสิทธิของผู้เสียหายถึง 1,201 ครั้ง รองลงมาเป็นการใช้งานเพื่อดูผลิตภัณฑ์ผู้เสียหาย 904 ครั้ง
ขอใช้งานล่ามแปลภาษา 186 ครั้ง ส่วนการแจ้งเหตุการณ์ค้ามนุษย์มี 3 ครั้ง ซึ่งเป็นเพียงการแจ้งเบาะแสและ
ข้อมูลสาหรับการเฝ้าระวัง
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ภาพที่ 9 แสดงการใช้งานและพื้นที่การใช้งานจากการเก็บข้อมูลระบบ

ในห้ ว งการเริ่ ม ใช้ งาน Mobile Application ที่ ผ่ านมาพบกรณี มี ผู้ แ จ้งข้ อ มู ล การค้ ามนุ ษ ย์ 3 ครั้ ง
ครั้งแรกเป็นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการนาคนมาขอทาน จากการตรวจสอบไม่พบว่าเป็นการค้ามนุษย์เป็นเพียง
การท าความผิ ด ตามกฎหมายควบคุ ม การขอทานเท่ า นั้ น ครั้ ง ที่ ส องเป็ น การแจ้ ง ข้ อ มู ล การค้ า มนุ ษ ย์
ในต่ า งประเทศ ภายหลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ได้ ติ ด ต่ อ กลั บ เป็ น การแจ้ งข้ อ มู ล จากการไปท างานในต่ า งประเทศ
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเดินทางไปทางานของคนไทย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือต่อไป
ครั้งที่สามเป็นการแจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยง ซึ่งได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบเป็นระยะแล้ว
2.8 สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ
ความร่วมมือกับราชอาณาจักรกัมพูชา
กระทรวง พม. ร่วมกับกระทรวงกิจการสังคม ทหารผ่านศึก และฟื้นฟูเยาวชน ราชอาณาจักร
กั ม พู ช า และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งของทั้ งสองประเทศ จั ด ท าขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ที่ เป็ น มาตรฐานร่ ว มกั น
ว่ า ด้ ว ยการจั ด การรายกรณี ในการส่ งกลั บ และคื น สู่ สั งคมของผู้ เสี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ร ะหว่ า งไทย
กับกัมพูชา (Standard Operating Procedure for Case Management of Repatriation and Reintegration of
Victims of Trafficking in Persons between Thailand and Cambodia : SOP) เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางร่ ว มกั น
ในการส่ งกลั บ และคื น สู่ สั งคมผู้ เสี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ รวมถึ งให้ ก ระบวนการส่ งกลั บ และคื น สู่ สั งคม
ของทั้งสองประเทศเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีเป้าหมายที่จะให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับคืนสู่สังคมด้วย
ความปลอดภัย และไม่กลั บมาเป็ นผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุษย์ซ้า ซึ่งได้มีการลงนาม SOP ดังกล่าว ในช่วง
เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา
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ประเทศไทย ยังคงเป็นต้นแบบในการดาเนินการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภูมิภาค
โดยมีหน่วยงานด้านการคุ้มครองช่วยเหลือในประเทศต่าง ๆ มาศึกษาดูงานกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิ
ภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่ง
มีกิจกรรมความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการสนับสนุนการดาเนินโครงการก่อสร้างศูนย์แรกรับ
เหยื่ อการค้ ามนุ ษ ย์ และกลุ่ มเสี่ ย งที่ ป อยเปต จั งหวัดบั น เตี ยเมี ยนเจย ราชอาณาจัก รกัม พู ช า และที่ โพนโฮง
สปป.ลาว ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่รัฐบาลไทยสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว ซึ่งใช้งบประมาณกว่า
120 ล้ านบาท เพื่ อ ใช้ เป็ น สถานที่ ในการรั บ ตั ว ผู้ เสี ย หายจากการค้ ามนุ ษ ย์ ที่ ได้ มี ก ารช่ ว ยเหลื อ และส่ งกลั บ
จากประเทศไทย รวมถึ งการรั บ ตั ว กลุ่ ม เสี่ ย งที่ อ าจไปเป็ น ผู้ เสี ย หายจากการค้ า มนุ ษย์ โดยศู น ย์ ฯ ดั งกล่ า ว
จะให้การคุ้มครอง และฝึกอาชีพให้แก่ผู้เสียหาย
จากการค้ า มนุ ษ ย์ ข องทั้ ง สองประเทศ ทั้ ง นี้
ในช่ ว งเดื อ นธั น วาคม 2562 กระทรวงการ
ต่า งป ร ะ เท ศ แ ล ะ พ ม . ได้จ ัด กิจ ก ร ร ม
พาคณะผู้ บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก
ราชอาณาจักรกัมพูช า ศึกษาดูงานการบริห าร
จั ด การสถานคุ้ ม ครอง การฝึ ก อาชี พ และ
กระบวนการดู แ ลผู้ เสี ย หายจากการค้ ามนุ ษ ย์
ในสถานคุ้มครองของประเทศไทย สาหรับเป็น
แนวทางในการจัดทาแผนการบริหารจัดการศูนย์
ดังกล่าวต่อไป
ความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในห้วงเดือนสิงหาคม 2562 พม. ร่วมกับ สานักงานอัยการคดีค้ามนุษย์ สานักงานอัยการสูงสุด
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง จั ด ประชุ ม ทวิ ภ าคี ไทย - ลาวเพื่ อ หารื อ แนวทางในการด าเนิ น คดี ค้ ามนุ ษ ย์
ตามกฎหมายแต่ละประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการต้านการค้ามนุษย์ระดับชาติ กระทรวงป้องกันความสงบ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในกระบวนการยุติธรรม ตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการช่วยเหลือ
โดยเร็วที่สุด และได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2562 ยังได้มีการหารือร่วมกันในการจัดทา (ร่าง)
ขั้นตอนการปฏิบั ติที่เป็นมาตรฐานร่วมกันว่าด้วยการจัดการรายกรณี ในการส่ งกลับและคืนสู่สังคมของผู้ เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ระหว่างไทย กับ สปป.ลาว หรือ SOP ไทย - ลาว ขึ้น เพื่อสร้างแนวทางการส่งกลับและคืนสู่สังคม
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นมาตรฐานระหว่างสองประเทศ ต่อไป
ความร่วมมืออื่น ๆ
พม. และหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องยั งได้สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการช่วยเหลือคุ้ มครอง
ผู้ เสี ยหายจากการค้ ามนุ ษย์ ในประเทศอื่ น ๆ อี กเช่ น ร่ วมกั บกรมฟื้ นฟู เยี ยวยา สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมี ยนมา
จัดการประชุมทวิภาคีไทย - เมียนมา ด้านการบริหารจัดการรายกรณี การส่งกลับและคืนสู่สังคมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
หรือการประชุม Case Management Meeting โดยไทย และเมียนมา มีความร่วมมือในการประชุมมาจนถึงปี 2562
เป็นครั้งที่ 23 ซึ่งทั้งสองประเทศผลัดกันเป็นเจ้าภาพการประชุมติดตามแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้การคุ้มครอง
ช่วยเหลื อ การส่ งกลั บและคืนสู่ สังคมผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากที่สุ ด นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
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มูลนิธิ เอ - ทเวนตี้วัน มูลนิธิไนท์ไลท์ ในการหารือร่วมกับผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรภาคเอกชน
จากประเทศยู กัน ดา เพื่อศึกษาวิถีชีวิต วัฒ นธรรม ความเชื่อ เพื่ อเป็นแนวทางการดูแลคุ้มครองผู้ เสี ยหาย
จากการค้ามนุษย์ชาวยูกันดาในประเทศไทยต่อไป
นอกจากนี้ ในปี 2562 พม. ร่ ว มกั บ กระทรวงการต่ า งประเทศ มู ล นิ ธิ เ อ – ทเวนตี้ วั น
โครงการฮักภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว ในฐานะทีมสหวิชาชีพ ได้บูรณาการร่วมกับสานักงานตารวจ
แห่ งชาติซึ่ งได้รั บ แจ้ งเรื่อ งร้ องทุ ก ข์จ ากหญิ งไทยรายหนึ่ งที่ข อความช่ ว ยเหลื อ เนื่ อ งจากตกเป็ น ผู้ เสี ยหาย
จากการค้ามนุษย์ในร้านนวดที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) จากนั้นจึงมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
บั งคั บ ใช้ ก ฎหมายในประเทศปลายทาง รวมถึ ง องค์ ก ารต ารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ ซึ่ งผลจาก
ความร่ วมมืออัน ดีระหว่าง 2 ประเทศ น าไปสู่ การช่วยเหลื อผู้เสี ยหายจากการค้ามนุ ษย์ รวมทั้งสิ้ น 9 ราย
ระหว่างดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการคุ้มครองดูแลในสถานคุ้มครองของ UAE
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น กระบวนการจึ ง ได้ ส่ ง ผู้ เสี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ก ลั บ ประเทศไทย ส่ ว นอี ก กรณี ห นึ่ ง
พม. ได้ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ ทางเพศจากเด็ก และมูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน
ในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครองผู้ เสี ย หายชาวไทย ซึ่ ง ถู ก น าไปแสวงหาประโยชน์ ที่ ป ระเทศไต้ ห วั น
และประสานความร่วมมือกันจนกระทั่งผู้เสียหายเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ พม. ได้ มอบหมายให้ผู้จัดการ
รายกรณี รับ ผิดชอบในเรื่องการดูแลและช่วยเหลื อผู้เสี ยหายครอบคลุ มทุกมิติรวมถึงประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลือให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
ผลจากการดาเนินงานในด้านการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ของประเทศไทยนี้ ยั งท าให้ องค์ การความร่ วมมื อระหว่ างประเทศของญี่ ปุ่ น
(Japan International Cooperation Agency : JICA) ใน ฐ า น ะ อ ง ค์ ก ร ที่ มี
การด าเนิ นงาน ร่ วมกั บ พม. และที มสหวิ ชาชี พกว่ า 10 ปี ได้ เสนอชื่ อ
กองต่อต้านการค้ามนุษย์ พม. เข้ารับรางวัล JICA President Award ประจาปี 2562
ใน ฐ า น ะ อ งค์ ก ร ที่ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ โด ด เด่ น ใน ก า ร ส ร้ า งผ ล งา น
และความส าเร็ จ ให้ กั บ JICA ทั้ งนี้ เพื่ อย้ าและสร้ างความมั่ น ใจให้ ผู้ เสี ยหาย
จากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างมีมาตรฐานต่อไป

3. ด้านการป้องกัน
จากการที่ ประเทศไทยเป็ นทั้ งประเทศต้ นทาง ทางผ่ าน และปลายทางของกระบวนการค้ ามนุ ษย์
รัฐบาลไทยจึงให้ความสาคัญกับการป้องกันการค้ามนุษย์ทุกกลุ่ม เพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ถูกบังคับใช้แรงงาน และถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เพื่อดาเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งระบบ โดยเน้นการพัฒนากฎหมาย
ที่สาคัญ เพื่อไม่ให้เกิดการฟ้องคดีกลั่นแกล้งประชาชน “คดีปิดปาก” ตรากฎหมายเพื่อป้องกันการบังคับใช้
แรงงานหรื อ บริ ก าร และตรากฎหมายเพื่ อคุ้ มครองแรงงานในงานประมงตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้
ได้ให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งสตรี เด็ก
ขอทาน แรงงานไทย และแรงงานต่ างด้ าว เพื่ อ ให้ ได้ รับ การปกป้ อ งคุ้ ม ครองและได้ รับ สิ ท ธิป ระโยชน์ ต าม
กฎหมาย ปลอดภัยจากการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทั้งในและนอกราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นกลไกสาคัญ
ที่จะตัดวงจรไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืนหรือกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง นอกจากนี้
ยังได้พัฒ นาความร่วมมือ กับกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา (USDOL) สหภาพยุโรป (EU) องค์การแรงงาน
ระหว่ า งประเทศ (ILO) และประเทศต่ า ง ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ให้ เกิ ด การค้ า มนุ ษ ย์ ทั้ ง ระบบ
อย่างยั่งยืน โดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
3.1 การจัดสรรงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2562
รัฐบาลให้ความสาคัญกับการต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นนโยบายลาดับต้นและให้การสนับสนุนการทางาน
เกี่ยวกับ การค้ามนุ ษย์และแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งสิ้ น
3,806.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.53 จากปี 2561 ที่มีจานวน 3,641.98 ล้านบาท
แผนภาพที่ 10 แสดงผลการจัดสรรงบประมาณในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
ประจาปี 2562

3.2 การพัฒนากฎหมายสาคัญ
รัฐบาลไทยได้ออกกฎหมายและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมหลายฉบับ เพื่อลดช่องว่างของกฎหมายไม่ให้เกิด
การกลั่นแกล้งประชาชนหรือการฟ้องคดีปิดปาก ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทา
ความผิดฐานบังคับใช้แรงงาน ซึ่งเป็นต้นเหตุสาคัญของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังนี้
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3.2.1 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 33
และฉบับที่ 34)
ในปี 2561 สานักงานศาลยุติธรรมได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 161/1 “ในคดีราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาลเองหรือมีพยานหลักฐานที่ศาล
เรี ย กมาว่ าโจทก์ ฟ้ อ งคดี โ ดยไม่ สุ จ ริ ต หรื อ โดยบิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริง เพื่ อ กลั่ น แกล้ งหรื อ เอาเปรี ย บจ าเลย
หรื อ โดยมุ่ งหวังผลอย่ างอื่ น ยิ่ งกว่ าประโยชน์ ที่ พึ งได้ โ ดยชอบ ให้ ศ าลยกฟ้ อ ง และห้ ามมิ ให้ โ จทก์ ยื่ น ฟ้ อ ง
ในเรื่องเดียวกันนั้นอีก การฟ้องคดีโดยไม่สุจริตตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการที่โจทก์จงใจฝ่าฝืนคาสั่ง
หรื อคาพิพ ากษาของศาลในคดีอาญาอื่น ซึ่งถึงที่ สุ ดแล้ วโดยปราศจากเหตุผ ลอัน สมควรด้ว ย” ซึ่ งประกาศ
ในราชกิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่ 20 มีน าคม 2562 และมีผลบัง คับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
เพื่อเป็นการป้องกันการใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาโดยไม่สุจริตโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือกลั่นแกล้ง หรือเอารัดเอาเปรียบ
โดยคุ้มครองประชาชนและเจ้าหน้ าที่ ของรัฐทุ กภาคส่ วนจากการใช้สิท ธิทางศาลโดยไม่สุจริต รวมถึงกรณี
การยื่ น ฟ้ อ งต่ อ ศาลในพื้ น ที่ ห่ า งไกลเพื่ อ ให้ จ าเลยได้ รั บ ความล าบากและต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยจ านวนมาก
ในการเดินทางไปต่อสู้คดี หรือการฟ้องจาเลยในข้อหาที่หนักกว่าความเป็นจริง เพื่อต่อรองให้จาเลยต้องยอมกระทา
หรื อไม่ กระท าการอย่ างหนึ่ งอย่ างใดอั น เป็ นการมิ ช อบ อี กทั้ งยั งคุ้ มครองหรื อป้ องกั น กรณี นั กเคลื่ อนไหว
เพื่ อสิ ทธิมนุ ษยชนถู กฟ้ องคดี ซึ่ งหลั กการดั งกล่ าวจะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ศาลยุ ติ ธรรมสามารถตรวจสอบ
เรื่องการฟ้องคดีเพื่อให้ความคุ้มครองคนสุจริตให้ถูกฟ้องคดีได้ยากยิ่งขึ้น และสานักงานศาลยุติธรรมได้เสนอให้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165/2 “ในการไต่สวนมูลฟ้อง จาเลยอาจ
แถลงให้ศาลทราบถึงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันสาคัญที่ศาลควรสั่งว่าคดีไม่มีมูล และจะระบุในคาแถลงถึง
ตัวบุคคล เอกสาร หรือวัตถุที่จะสนับสนุนข้อเท็จจริงตามคาแถลงของจาเลยด้วยก็ได้ กรณีเช่นว่านี้ ศาลอาจ
เรียกบุ คคล เอกสาร หรือวัตถุดังกล่าวมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่ งคดีได้ตามที่จาเป็นและ
สมควร โดยโจทก์และจาเลยอาจถามพยานศาลได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาล” ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป เนื่องจากในช่วงก่อน
ที่จะมีการแก้ไขกฎหมายในเรื่องดังกล่าว บทบัญญัติหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนมูลฟ้องเดิมยังไม่เอื้อ
ต่ อ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องจ าเลย ซึ่ ง แต่ เดิ ม จ าเลยยั ง ไม่ มี ส ถานะเป็ น จ าเลยและยั ง ไม่ ส ามารถน าเสนอ
พยานหลักฐาน ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย จึงเป็นที่มาในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย อันเป็นการพัฒนาระบบ
การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น
3.2.2 พระราชก าหนดแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562
รัฐบาลได้ตรา พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 เพื่อรองรับการอนุวัติการตามพิธีสารภายใต้
อนุ สั ญ ญาองค์ก ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบั บ ที่ 29 ว่าด้ว ยการบั งคั บ ใช้แ รงงาน โดยกาหนดลั ก ษณะ
การกระทาที่เป็นความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ กาหนดอัตราโทษให้เหมาะสม เพื่อป้องปรามและ
ขจัดการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมทั้งกาหนดมาตรการในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการถู ก บั งคั บ ใช้ แ รงงานหรื อ บริ ก าร และการพิ จ ารณาคดี ก ารกระท าความผิ ด ฐานบั งคั บ ใช้ แ รงงาน
หรื อ บริ ก ารให้ ส อดคล้ องกับ หลั กสิ ท ธิม นุ ษ ยชน ซึ่ งจะส่ งผลให้ ผู้ เสี ยหายได้รับ การดู แล คุ้ มครอง เยี ยวยา
ด้วยมาตรการเดียวกันกับผู้เสียหายจากการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์
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3.2.3 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562
รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เพื่อกาหนดหน้าที่ของเจ้าของเรือและการปฏิบัติหน้าที่ของแรงงานประมง
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล เพื่ อ คุ้ ม ครองสิ ท ธิข องแรงงานประมงและป้ อ งกั น การบั งคั บ ใช้ แ รงงาน
ในงานประมงที่ มี ค วามแตกต่ า งจากการท างานของลู ก จ้ า งทั่ ว ไป เนื่ อ งจากมี ค วามเสี่ ย งภั ย ทางทะเล
และมีระยะเวลาการทางานที่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน อันเป็นการส่งเสริมและเพิ่มความสามารถในการประกอบ
กิจการประมงของประเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทางานในภาคประมง นอกจากนี้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ตรากฎหมายลาดับรองและแนวปฏิบัติเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
จานวน 9 ฉบับ ภายใต้การปรึกษาหารือร่วมกับ ILO และไตรภาคีอย่างใกล้ชิด
3.2.4 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ....
รัฐบาลไทยให้ความสาคัญกับสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจาต่อรองของแรงงานต่างด้าว
โดยอยู่ระหว่างพัฒนากฎหมาย เพื่อลดช่องว่างให้ลูกจ้างมีอานาจในการร่วมเจรจาต่อรองกับนายจ้าง โดยปรับปรุง
พระราชบั ญ ญั ติ แ รงงานสั ม พั น ธ์ พ.ศ. .... และ พระราชบั ญ ญั ติ รัฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ พ.ศ. .... ขณะนี้ ร่าง
พระราชบั ญญั ติแรงงานสั มพั นธ์ พ.ศ. .... ผ่ านความเห็ นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพั นธ์ 2562
และอยู ่ร ะหว่างการพิ จารณาของคณะกรรมการกฤษฎี กา ส าหรั บพระราชบั ญญั ติ รัฐวิสาหกิจสั มพั นธ์ พ.ศ. ....
อยู่ ระหว่ างรั บฟั งความคิ ดเห็ น ของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ก่ อ นเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก็จะเข้า
สู่กระบวนการพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการรวมตัวและเจรจา
ต่อรองต่อไป
3.3 การป้องกันการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทย
ประเทศไทยในฐานะที่ เป็ นประเทศปลายทางของการแสวงหาโอกาสและคุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ของแรงงาน
ต่างด้าว กระทรวงแรงงาน ได้กาหนดนโยบายให้แรงงานต่างด้าวที่ทางานในประเทศไทยทุกคนได้ทางานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) พร้อมดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
และคุ้มครองแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงให้ได้ รับสิทธิประโยชน์ตามหลักมาตรฐานสากลอันเป็นมาตรการสาคัญ
ในการป้องกันการค้ามนุษย์ ทาให้ในปัจจุบันประเทศไทยมีฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น
3,216,431 คน แบ่งเป็น แรงงานทั่วไป 2,999,001 คน แรงงานประเภทฝีมือ 168,151 คน ตลอดชีพ 241 คน และชนกลุ่มน้อย
49,038 คน โดยในปี 2562 มีผลการดาเนินงานทีส่ าคัญ ดังนี้
3.3.1 การขยายใบอนุญาตทางานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ออกไปอีก 2 ปี
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทางาน
ของแรงงานต่างด้าวปี 2562 - 2563 ให้ขยายใบอนุญาตทางานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
ซึ่งเป็นกลุ่มเข้ามาทางานโดยผิดกฎหมายที่ได้รับการเปิดจดทะเบียนผ่อนผันมาอย่างต่อเนื่อง และใบอนุญาต
ท างานจะหมดอายุ วั น ที่ 1 พฤศจิ กายน 2562 และ 31 มี น าคม 2563 จ านวน 1,741,096 คน จะได้ รั บ
การต่อใบอนุญาตทางาน ออกไปอีก 2 ปี โดยใช้กระบวนการนาเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU มาปรับใช้
เพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม และนาภาระหนี้มาผูกมัด ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการบังคับใช้
แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยเริ่มดาเนินการระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
ในลักษณะศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หรือดาเนินการ ณ ที่ตั้งสานักงานของแต่ละหน่วยงาน
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ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 มีแรงงานต่างด้าวได้รับการขยายอนุญาตทางาน จานวนทั้งสิ้น 104,199 คน
(กัมพูชา 15,104 คน ลาว 4,190 คน เมียนมา 84,905 คน)
สาหรับ โครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ของกระทรวงแรงงาน จานวน 4 แห่ง
ในกรุงเทพมหานคร เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ
จานวน 38 แห่ง ในต่างจังหวัด ซึง่ เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 และจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2563
สาหรับการขึ้นทะเบียนและขยายใบอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าว เป็นมาตรการที่ช่วยอานวยความสะดวก
และประหยัดเวลาให้กับทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ผ่านการขออนุญาตทางานผ่านระบบ e-Workpermit
(CLM) ในการลงทะเบียน ยื่น Name List จองคิวและขึ้นทะเบียน นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มมาตรการเก็บข้อมูลชีวมาตร
(biometrics) ของแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ซึ่งจะทาให้เกิดความโปร่งใส ลดการทุจริตในกระบวนการขึ้นทะเบียน
แรงงานต่างด้าว และข้อมูลชีวมาตรดังกล่าวยังจะเป็นประโยชน์ในการยืนยันตัวบุคคลได้อย่างแม่นยา ช่วยเอื้อ
ทั้งต่อการสืบสวนสอบสวน ในกรณี ที่มีการดาเนินคดี รวมไปถึงช่วยปกป้องแรงงานต่างด้าวจากการเอารัดเอา
เปรียบและการค้ามนุษย์ด้วย โดยที่การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันทาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นยิ่งกว่าเดิม
เนื่ อ งจากมี ก ารน าระบบไร้ เอกสาร (paperless) มาใช้ โดยใช้ ร ะยะเวลาในการขึ้ น ทะเบี ย น ที่ ศู นย์ OSS
เพียง 30 นาที/คน ลดลงจากการขึ้นทะเบียนแบบเดิมถึง 4 เท่า ที่ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง/คน
แผนภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการขยายใบอนุญาตทางานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ออกไปอีก 2 ปี

ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนี้
1) มีสถานภาพเช่นเดียวกับแรงงานต่างด้าวตาม MoU ปกติ เนื่องจากนากระบวนการนาเข้า
ตามระบบ MOU มาปรับใช้ โดยแรงงานต่างด้าวไม่ต้องเดินทางกลับไปประเทศต้นทาง เพื่อป้องกันการเรียกเก็บ
ค่าบริการที่ไม่เป็นธรรม และลดผลกระทบต่อนายจ้าง/สถานประกอบการ รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศ
2) กาหนดให้นายจ้างใช้สัญญาจ้าง 3 ภาษา ตามรูปแบบที่ออกโดยกรมการจัดหางาน เพื่อใช้เป็น
เอกสารประกอบการต่อใบอนุญาตทางานของแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย ภาษาของแรงงานต่างด้าว ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไว้ในฉบับเดียวกัน โดยให้เก็บสัญญาจ้างไว้ที่ทาการของนายจ้างเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และสาเนาสัญญาจ้างอีก 1 ฉบับ ให้ลูกจ้างเก็บรักษาไว้ ซึ่งจะทาให้แรงงานต่างด้าวทุกคนได้รับสัญญาจ้าง
3 ภาษา อันเป็นมาตรการสาคัญในการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้ได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย
3) กาหนดให้นายจ้างเป็น ผู้จ่ายเงิน ค่าธรรมเนียมการจัดหางานให้กับแรงงานต่างด้าว
และห้ ามนายจ้ า งเรี ย กรั บ เงิ น เกี่ ย วกั บ การน าคนต่ างด้ าวมาท างานจากคนต่ า งด้ า ว ยกเว้ น ค่ าใช้ จ่ า ย
ที่ อยู่ ในความรั บผิ ดชอบของคนต่ างด้ าวที่ นายจ้ างได้ ออกให้ ไปก่ อน เช่ น ค่ าหนั งสื อเดิ นทาง ค่ าตรวจสุ ขภาพ
ค่าใบอนุ ญาตท างาน เป็ นต้ น ซึ่ งเป็ น ไปตามมาตรา 49 แห่ งพระราชก าหนดการบริห ารจัด การการท างาน
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ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 หากนายจ้างฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
และปรั บสองเท่ าของเงิน หรื อ มู ล ค่ าทรั พ ย์ สิ น ที่ เรีย กเก็ บ จากคนต่ างด้ าวหรื อ หั ก ไว้ เกิ นกว่าอั ตราที่ ก าหนด
และให้ศาลสั่งให้นายจ้างนั้นคืนเงินหรือทรัพย์สินที่เรียกเก็บโดยไม่ชอบให้แก่คนต่างด้าว กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติ
ตามคาสั่งศาลภายในสามสิบวัน เมื่อคนต่างด้าวร้องขอ ให้อธิบดีหักหลักประกันของนายจ้างผู้นั้นเพื่อปฏิบัติ
ตามคาสั่งของศาลก็ได้
สาหรับค่าใช้จ่ายและค่าบริการในการจัดหาแรงงานต่างด้าวนั้น กฎหมายกาหนดให้ผู้รับ
อนุญาตนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศจะเรียกหรือรับค่าบริการจากนายจ้างได้ไม่เกินร้อยละ 25
ของค่าจ้ างรายเดื อนที่ ค นต่ างด้ าวได้ รั บ เดื อ นแรก หรือ ระยะเวลาสามสิ บ วัน แรกที่ ค นต่ างด้ าวเข้ าท างาน
โดยขณะเดียวกันจะมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ รับอนุ ญาตจะสามารถเรียกเก็บจากนายจ้างเท่านั้น โดยเก็บได้ เท่าที่จ่ายจริง
ได้ แก่ ค่ าใช้ จ่ ายตามกฎหมายที่ ก าหนดให้ น ายจ้ างเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบหรือ ที่ น ายจ้างแสดงเจตนาในสั ญ ญา
การน าคนต่ างด้ าวมาท างานกั บ นายจ้ า งในประเทศว่าจะเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่ ายนั้ น ให้ แ ก่ ค นต่ างด้ า ว
ค่ า จั ด เตรี ย มเอกสาร (ค่ าจั ดท าเอกสาร ค่ ารั บรองเอกสาร ค่ าจั ดท าค าแปลเอกสาร) และค่ าพาหนะเดิ นทาง
ค่าอาหาร และค่าที่พัก ในการนาคนต่างด้าวมาทางานกับนายจ้างในประเทศ
4) เพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าว ดังนี้
กระทรวงแรงงานให้ความสาคัญกับสิทธิในการเปลี่ยนนายจ้างของแรงงานต่างด้าวทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียม โดยแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว ให้แรงงานต่างด้าว
สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้
กรณีที่ 1 กรณีเป็นความผิดของนายจ้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ทันที ได้แก่ (1) นายจ้างทา
ทารุณกรรมหรือทาร้ายร่างกาย (2) นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
(3) นายจ้างให้ลูกจ้างทางานในสภาพแวดล้อมในการทางานที่อาจทาให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ
หรือสุขอนามัย (4) กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร และ (5) นายจ้างเสียชีวิต หรือนายจ้างล้มละลาย
กรณีที่ 2 กรณีที่ลูกจ้างต้องการเปลี่ยนนายจ้างโดยมิใช่ความผิดของนายจ้าง ให้นายจ้าง
รายใหม่และนายจ้ างรายเดิมตกลงกัน ที่จะช าระค่าใช้จ่ายส่ ว นต่างในการจัดหางานให้ แก่นายจ้างรายเดิ ม
ตามสัดส่วนของระยะเวลาที่คนต่างด้าวนั้นทางานไปแล้ว
นอกจากนี้ กรมการจัดหางานได้พัฒนาระบบแจ้งเข้า - ออกจากงาน ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น
E-Inform เพื่อเป็นทางเลือกและอานวยความสะดวกให้นายจ้างสามารถดาเนินการแจ้งเข้า - ออกการทางานได้
โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สานักงาน โดยนายจ้างจะต้องแจ้ง ชื่อ สัญชาติ ลักษณะงาน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่
วันที่จ้าง และเมื่อคนต่างด้าวนั้นออกจากงาน นายจ้างรายเดิมต้องแจ้งออกในระบบ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่
วันที่คนต่างด้าวออกจากงาน พร้อมต้องระบุสาเหตุการออกจากงานด้ว ย ทั้งนี้ ในปี 2562 มีการแจ้งแรงงาน
ต่างด้าวเข้า - ออกจากงาน รวม 356,216 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีจานวน 157,546 คน

แผนภาพที่ 12 แสดงระบบแอปพลิเคชั่น E-Inform

3.3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการนาเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU
กระทรวงแรงงาน ได้ ป รับ ปรุ งกระบวนการน าเข้ าแรงงานตามระบบ MOU โดยลดขั้ นตอน
และกระบวนการดาเนิ นงานฝ่ายไทยให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น จากเดิม 25 วันทาการ
ลดเหลือ 15 วันทาการ ทาให้มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานตามระบบ MOU ในปี 2561 จานวน 442,726 คน
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2560 ที่ มี จ านวน 315,459 คน ส าหรั บในปี 2562 ได้ มี การประชุ มเจรจากั บประเทศต้ นทาง
(กัมพูชา ลาว เมียนมา) อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกันตามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ทาให้ในปี 2562 สามารถนาเข้าแรงงานต่างด้าวได้ จานวน 413,536 คน
สาหรับผลการเจรจาเพื่อแก้ไขบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน (Agreement) สรุปได้ดังนี้
 การตรวจสุขภาพจากประเทศต้นทาง เพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทางานมีสุขภาพ
ร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง โดยจะมีการตรวจ 5 โรค ได้แก่
โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดสารเสพติด
ให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิส ในระยะที่ 3
 การตรวจสอบประวั ติ อาชญากรรมของแรงงานต่ างด้ าวในประเทศต้ นทาง ก่ อนเดิ นทาง
เข้ามาทางานในประเทศไทย
 การเร่งรัดการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการน าเข้ าแรงงานกั มพู ชาตาม MOU
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้ที่จะมาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
 การนาแรงงานประมงทะเลเข้ามาทางานตาม MOU ทางการเมียนมาพร้อมและยินดีจัดส่ง
โดยเห็นชอบแบบคาร้องขอนาเข้าแรงงานต่างด้าวและสัญญาจ้างที่ฝ่ายไทยกาหนดขึ้นตามการร้องขอของทางการ
เมียนมา ทั้งนี้ จะดาเนินการจัดส่งแรงงานเข้ามาทางานในกิจการประมงด้านเกาะสอง จังหวัดระนองเท่านั้น
 สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว เห็ น ชอบให้ ใช้ แ บบค าร้ อ งขอน าคนต่ า งด้ า ว
มาทางานกับนายจ้างในประเทศ สาหรับกิจการประมงทะเล เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานสัญชาติอื่น
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 การแจ้ งให้ ประเทศต้นทางทราบแนวทางการบริหารจั ดการการท างานของแรงงานต่างด้ าว

กลุ่มที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ซึ่งใบอนุญาตทางานจะหมดอายุ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และ
วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับแรงงานต่างด้าวมาดาเนินการต่อ
ใบอนุญาตทางานตามระยะเวลาที่กาหนด
3.3.3 การตรวจสอบบริษัทผู้รับอนุญาตนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานกับนายจ้างในประเทศ นายจ้าง/
สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว
1) เพิ่ ม ความถี่ ในการตรวจสอบบริษั ทผู้ รั บอนุ ญาตน าคนต่ างด้ าวเข้ ามาท างานกั บนายจ้ าง
ในประเทศ โดยดาเนินการตรวจสอบบริษัท ฯ ในปี 2562 จานวน 244 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ดาเนินการ
ตรวจ 67 แห่ง สาหรับผลการตรวจ ในปี 2562 พบการกระทาความผิด จานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.8
ลดลงจากปี 2561 ที่พบการกระทาความผิ ด จานวน 4 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ 5.3 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่ม
ความถี่ในการตรวจและการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังของเจ้าหน้าที่ จึงส่งผลให้บริษัทฯ ไม่กล้าที่จะกระทา
ความผิดและดาเนิ น การให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้ นตอนมากขึ้น ทั้งนี้ ผลการดาเนินคดี บริษัทถูก พักใช้
ใบอนุ ญ าต 120 วัน 1 แห่ ง และถู ก พั ก ใช้ ใบอนุ ญ าต 30 วั น 3 แห่ ง ข้ อ หาร่ว มกั น ปลอมและใช้ เอกสาร
ทางราชการปลอม และไม่แจ้งการส่งมอบคนต่างด้าวให้ทางานกับนายจ้างตามที่กาหนด
2) เพิ่ ม ความเข้ ม งวดการตรวจสอบนายจ้ าง/สถานประกอบการ โดยด าเนิ น การตรวจ
ในปี 2562 จานวน 54,104 ราย/แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ดาเนินการตรวจ 9,652 ราย/แห่ง สาหรับผลการตรวจ
ในปี 2562 พบการกระทาความผิด 2,333 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.3 ลดลงจากปี 2561 ที่พบการกระทาความผิด
จานวน 716 ราย/แห่ ง คิดเป็ น ร้อยละ 7.4 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มความถี่ในการตรวจและการบังคับใช้
กฎหมายที่จริงจังมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรกจึงดาเนินการเปรียบเทียบปรับ จานวน 586 ราย
รวม 16,663,900 บาท (ชั้นคณะกรรมการเปรียบเทียบและพนักงานสอบสวน 522 ราย 7,078,500 บาท และ
ชั้นศาล 64 ราย 9,585,400 บาท) โดยอยู่ระหว่างดาเนินการในชั้นคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับอีก 4 ราย
และชั้นพนักงานสอบสวน 1,743 ราย ข้อหาจ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทางาน
3.3.4 การช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวร่วมกับภาคีเครือข่าย
1) พัฒ นาประสิ ทธิภ าพการท างานของศูน ย์แรกรับเข้าท างานและสิ้ นสุ ดการจ้าง 5 แห่ ง
(ตาก หนองคาย สระแก้ ว มุ ก ดาหาร และระนอง) ซึ่ ง กรมการจั ด หางานจั ด ตั้ ง มาตั้ ง แต่ ป ลายปี 2559
เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการเข้ามาทางานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผ่านกระบวนการนาเข้า
ตามระบบ MOU โดยแรงงานต่างด้าวจะได้รับการฝึกอบรมให้ ความรู้เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเข้ามาทางาน
ในประเทศไทย เช่น กฎหมายภายในประเทศที่สาคัญ (กฎหมายการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว
กฎหมายคุ้ มครองแรงงาน กฎหมายป้ องกั นและปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ ) รวมทั้ ง ศาสนา วัฒนธรรม และสั งคม
ตลอดจนช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิด้านแรงงาน โดยในปี 2562 กรมการจัดหางานได้
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจ้างล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจาศูนย์แรกรับฯ
รวม 8 คน แบ่ งเป็ น ตาก 2 คน (ภาษาเมี ยนมา) ระนอง 4 คน (ภาษาเมี ยนมา) และสระแก้ ว 2 คน (ภาษากั มพู ชา)
ทั้ งนี้ หนองคายและมุ ก ดาหาร ไม่ มี ล่ า ม เนื่ อ งจากสื่ อ สารภาษาลาวเข้ า ใจ ทั้ ง นี้ มี แ รงงานต่ า งด้ า วผ่ า น
การฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 413,536 คน
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แผนภาพที่ 13 แสดงผลการดาเนินงานศูนย์แรกรับเข้าทางานและสิ้นสุดการจ้าง

นอกจากนี้ เจ้ าหน้ าที่ ในศู นย์ แรกรั บ ฯ ได้ ก าหนดมาตรการสุ่ มสั มภาษณ์ แรงงานต่ างด้ าว
โดยแยกนายจ้ างและนายหน้ าออกจากห้ องสั มภาษณ์ เพื่อตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวว่ามีน ายจ้างจริง
ตรงตามสัญญาจ้าง และไม่ได้ถูกชักจูง หลอกลวง หรือถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหางานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของการถูกบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยผลการสุ่มสัมภาษณ์
ยังไม่พบเหตุสงสัยว่าแรงงานต่างด้าวถูกชักจูง ล่อลวง หรือกระทาการในทางที่ผิดกฎหมาย โดยแรงงานต่างด้าว
ได้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
(1) ความสมัครใจ แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่สมัครใจเข้ามาทางานในประเทศไทย เนื่องจากต้องการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการได้ค่าจ้างที่สูงกว่าทางานในประเทศตน
(2) ตาแหน่งงานว่าง แรงงานต่างด้าวทราบจากบริษัทจัดหางานของประเทศตนที่ลงพื้นที่ แนะนา
และผ่านการคัดเลือกตามแต่ตาแหน่งงานที่ถนัด และส่วนหนึ่งผ่านการชักชวนจากเพื่อนที่ทางานในประเทศไทย
(3) สัญญาจ้าง แรงงานต่างด้าวทราบกาหนดเวลาการทางาน 2 ปี ต่อได้อีก 2 ปี โดยได้รับ
ค่ า จ้ า งขั้ น ต่ าตามที่ ก ฎหมายก าหนด ที่ พั ก นายจ้ า งเป็ น ผู้ จั ด หาให้ โ ดยไม่ เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเป็ น ส่ ว นใหญ่
ในกิจการทั่วไปหรืองานก่อสร้าง แต่กิจการบางแห่งแรงงานจะเป็นผู้ออกค่าที่พักเอง
(4) การรั ก ษาพยาบาล แรงงานต่ างด้ าวทราบว่ านายจ้ างจะจั ด ให้ มี ระบบประกั น สั งคม
และประกันสุขภาพตามที่กฎหมายกาหนด
(5) ค่ า ใช้ จ่ า ย แรงงานต่ า งด้ า วทราบค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น การกั บ บริ ษั ท จั ด หางาน
ในประเทศของตนเอง โดยแรงงานเมียนมาที่เคยทางานกับนายจ้างในประเทศไทย จะเสียค่าใช้จ่าย ประมาณ
5,000 - 6,000 บาท ส่วนแรงงานใหม่ที่ยังไม่มีเอกสารใด ๆ จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 11,500 บาท แรงงาน
กัมพูชา จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 15,000 - 16,000 บาท และแรงงานลาว ตามที่ตกลงกับบริษัทจัดหางาน
2) ศูนย์ ร่วมบริการช่วยเหลื อแรงงานต่างด้าว 10 แห่ ง (สมุ ทรสาคร สมุ ทรปราการ ชลบุ รี ระนอง
สุราษฎร์ธานี สงขลา ตาก เชียงใหม่ นครราชสีมา และขอนแก่น) ซึ่งกรมการจัดหางาน ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปี
2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทางานแบบมีส่วนร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์กรภาค
ประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) อาทิ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
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มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)
คณะกรรมการสมานฉันท์ส่งเสริมคุ้มครองแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา (Solidarity Committee for the Protection
Myanmar Migrant Workers : AAC - SCPM) และองค์กรยองฉี่อู (YCO) โดยให้คาปรึกษา แนะนา รับข้อร้องทุกข์
ร้องเรียน ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาจาก
การทางานในประเทศไทย ในปี 2562 มีแรงงานต่างด้าวในกิจการทั่วไป กิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้า
ขอรับความช่วยเหลือ รวม 40,494 คน ลดลงจากปี 2561 ที่มีแรงงานขอความช่วยเหลือ จานวน 113,644 คน
ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการของกระทรวงแรงงานที่กาหนดให้แรงงงานต่างด้าวทุกคนทางานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยมีการเปิดจดทะเบียนและต่อใบอนุญาตทางานให้กับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกั บ มาตรการในการตรวจสอบนายจ้ า ง/สถานประกอบการอย่ า งเข้ ม งวด ส่ ง ผลให้ แ รงงาน
ต่างด้าวกลุ่มเสี่ยงได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย จึงถูกละเมิดสิทธิด้านแรงงานน้อยลง
สาหรั บ การให้ ความช่วยเหลื อสู งสุ ด 5 ล าดับ แรก ได้ แก่ (1) ให้ คาปรึกษาด้านสิ ทธิประโยชน์ (2) เปลี่ ยน/
เพิ่มนายจ้าง (3) ออกใบอนุ ญาตทางานแทนใบอนุญาตทางานชารุด/สูญหาย (4) แก้ไขข้อมูลทางทะเบียน/
คัดเอกสารหลักฐาน (5) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ ตามลาดับ
แผนภาพที่ 14 แสดงผลการดาเนินงานศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการพัฒ นาการทางานของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว
และพัฒนาความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ให้มีความเข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมการจัดหางาน จึงได้จับมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการทบทวนการประเมินผลการดาเนินการของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ณ กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs)
และเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลื อแรงงานต่างด้าว ทั้ง 10 แห่ง มาร่วมกันศึกษาและประเมินผล
งานของศูนย์ฯ ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมกันกาหนดแนวทาง มาตรการดาเนินงาน และมีความตกลง
ที่จะร่วมกันพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯ ต่อไป
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แผนภาพที่ 15 แสดงผลการพัฒนาการทางานของศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว

3.4 การป้องกันการค้ามนุษย์แรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ
แรงงานไทยจานวนมากมีความต้องการเคลื่อนย้ายไปทางานในต่างประเทศ เพื่อต้องการแสวงหา
โอกาสและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากค่าตอบแทนที่สู งกว่าการท างานในประเทศไทย ในอดีตการเดินทางไป
ทางานต่ างประเทศมีค่าใช้จ่ ายที่สู ง เป็ น เหตุให้ แรงงานไทยบางส่ ว นจาเป็น ต้องกู้ยื มเงิน จากสายนายหน้ า
ที่เก็บค่าบริการสูงกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้แรงงานไทยบางรายตกเป็นหนี้จนไม่สามารถตัดตนเองออกจาก
วงจรหนี้ได้และตกเป็ นผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังมีแรงงานไทยบางส่ วนที่ลัก ลอบไปทางาน
ในต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย จนถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการในที่สุด กระทรวงแรงงานจึงได้ดาเนินการ ดังนี้
3.4.1 การจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ
กระทรวงแรงงานส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด ส่ ง แรงงานไปท างานต่ า งประเทศ โดยรั ฐ ต่ อ รั ฐ
หรือกระบวนการที่ไม่ผ่านตัวแทนเพื่อลดจานวนแรงงานที่ถูกแสวงประโยชน์ เป็นการป้องกันไม่ให้แรงงานไทย
ต้องตกเป็นแรงงานขัดหนี้หรือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เห็นผลจริง โดยมีมาตรการดังนี้
1) การส่งเสริมการไปทางานต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง โดยส่งแรงงานไทยไปยังประเทศ
ที่มีตลาดแรงงานและมีระบบการคุ้มครองแรงงานที่ดี เช่น สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น รัฐอิสราเอล และไต้หวัน
โดยในปี 2562 มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ โดยรัฐจัดส่ง จานวน 11,886 คน สามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ จานวน 2,289,918,032 บาท

แผนภาพที่ 16 แสดงผลการส่งเสริมการไปทางานต่างประเทศโดยรัฐเป็นผู้จัดส่ง

2) ศูนย์ประสานบริการการไปทางานต่างประเทศในส่วนภูมิภาค กระทรวงแรงงาน ได้จัดตั้ง
ศูน ย์ป ระสานบริการการไปทางานต่างประเทศในส่วนภูมิภ าค (TOEA) จานวน 10 ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์รวม
ของการให้ บริ การแบบเบ็ ดเสร็ จและบู ร ณาการ ณ จุ ดเดี ยวกั น อาทิ ธนาคาร บริ การด้ านการตรวจสุ ขภาพ
บริ ษั ทจั ดหางาน ซึ่ งคนหางานสามารถเข้ าถึ งบริ การได้ ด้ วยตนเองจนจบกระบวนการไปท างานต่ างประเทศ
เป็นการตัดสายนายหน้าและลดค่าใช้จ่ายของคนหางาน โดยในปี 2562 มีคนหางานมาใช้บริการ จานวน 26,219 คน
และได้เดินทางไปทางานต่างประเทศแล้ว จานวน 25,392 คน คิดเป็นร้อยละ 96.8 นอกจากนี้ กรมการจัดหางาน
ยังกาหนดมาตรการเดินหน้าประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทางานต่างประเทศ
ใช้บริการผ่านศูนย์ฯ มากขึ้นในอนาคต
3) การกระจายการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทางานต่างประเทศ ณ สานักงานจัดหางาน
จังหวัด ใน 14 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ หนองคาย สกลนคร นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี
สุราษฎร์ธานี สงขลา สุโขทัย ลาปาง เชียงราย และนครสวรรค์ เป็นการอานวยความสะดวกให้ คนหางาน
สามารถรับการอบรมในจังหวัดของตนหรือจังหวัดใกล้เคียง (แต่เดิมจัดฝึกอบรมฯ ณ กรมการจัดหางาน เท่านั้น)
เพื่อลดปัญหาการถูกหลอกลวงจากสาย/นายหน้าจัดหางาน รวมทั้งป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ในปี 2562 มีคนหางานได้รับการฝึกอบรมและผ่ านเกณฑ์ การทดสอบ 70% จานวน 4,803 คน
โดยหลักสูตรการฝึกอบรมจะประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมสาหรับคนเดินทางไปทางานต่างประเทศ
ความรู้เกี่ยวกับงานและประเทศที่จะไปทางาน แนวทางการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของแรงงานไทย
ในต่างประเทศ รวมทั้งสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองแรงงานไทยเมื่อไปทางานต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการแจก
แผ่นพับและคู่มือเกี่ยวกับข้อมูลประเทศ ภาษา สิทธิประโยชน์ และช่องทางการช่วยเหลือหากประสบปัญหา
ในการทางานต่างประเทศทั้งจากสานักงานแรงงานไทย สถานทูต หรือสถานกงสุลไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้น ๆ
โดยจะได้รับการดูแล คุ้มครอง และช่วยเหลือให้กลับมาประเทศไทยอย่ างปลอดภัย นอกจากนี้กรมการจัดหางาน
ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ ซึ่งสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับความคุ้มครอง 9 กรณี
นับแต่ วัน ที่เป็ น สมาชิกกองทุน ฯ จนครบสัญ ญาจ้างงาน ได้แก่ (1) กรณี ถูกทอดทิ้ง (2) กรณี ประสบปัญ หา
(3) กรณีถูกเลิกจ้าง (4) กรณีประสบอุบัติเหตุ (5) กรณีถูกส่งกลับ (6) กรณีพิการ (7) กรณีคดีความ (8) กรณีสงคราม/
ภัยธรรมชาติ และ (9) กรณีเสียชีวิต

60

แผนภาพที่ 17 แสดงการกระจายการฝึกอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปทางานต่างประเทศใน 14 จังหวัด

4) การให้ บ ริ ก ารประชาชนจั ด ท าหนั งสื อ เดิ น ทาง ณ จุ ด เดี ย วกั น เพื่ อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยและ
ระยะเวลา ในการเดินทางและอานวยความสะดวกแก่แรงงานที่ต้องการไปทางานในต่างประเทศ โดยร่วมกับ
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มาจัดตั้งสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสาหรับคนงานที่จะเดินทาง
ไปทางานต่างประเทศ ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการ
จานวน 11,823 คน
3.4.2 บทบาทและผลการทางานของสานักงานแรงงานในต่างประเทศ
สานั กงานแรงงานในต่างประเทศ 12 แห่ ง มีพั นธกิจในการส่ งเสริมการจ้างแรงงานไทย
ในต่ า งประเทศที่ เป็ น ธรรม คุ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ ให้ ค าแนะน า และดู แ ลสิ ท ธิ ป ระโยช น์ ข องแรงงานไทย
โดยตรวจสอบสภาพการจ้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ของสัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานประเทศผู้รับ
เพื่อช่วยป้องกันแรงงานไทยจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ผลการดาเนินงานของสานักงานแรงงานในต่างประเทศ 12 แห่ง ในปี 2562 พบว่า มีแรงงานไทย
ในต่างประเทศ ทั้งสิ้น 471,345 คน ได้รับการตรวจคุ้มครองตามกฎหมาย จานวน 211,599 คน ผ่านการตรวจเยี่ยม
แรงงาน 887 ครั้ง ประชุมปรึกษาหารือกับสถานประกอบกิจการ 3,687 ครั้ง ตลอดจนส่งเสริมให้อาสาสมัคร
แรงงานไทยในต่างประเทศ 758 คน มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล และแจ้งเบาะแสผู้ก ระทาความผิดฐาน
บังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานได้ดาเนินการคุ้มครองและติดตามสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงาน
ไทยในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 5,981 เรื่อง ประกอบด้วย (1) สิ ทธิ ประโยชน์ที่ เป็นตัวเงิน จานวน 2,870 เรื่อง
รวม 152,961,154 บาท อาทิ ค่าจ้างค้างจ่าย เงินประกันการเดินทางกลับ เงินประกันสังคม เงินสะสมเลี้ยงชีพ
เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย อุบัติเหตุ เสียชีวิต เป็นต้น และ (2) สิทธิประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน จานวน 3,111 เรื่อง
อาทิ การติดตามแรงงานที่ขาดการติดต่อ ให้ความช่วยเหลือกรณีถูกจับกุม อุบัติเหตุ เจ็บป่วย เสียชีวิต เป็นต้น
3.4.3 การเฝ้าระวังและป้องกันผู้มีพฤติกรรมจะลักลอบไปทางานต่างประเทศ
1) ผลการตรวจสอบการเดินทางไปทางานต่างประเทศของคนหางานผ่านด่านตรวจคนหางาน
ทั่วประเทศ ใน 19 จั งหวัด จานวน 25 ด่าน ในปี 2562 กรมการจั ดหางานดาเนินการตรวจสอบผู้ มีพฤติกรรม
จะลักลอบไปทางานต่างประเทศ ณ ด่านตรวจคนหางานทั่วประเทศ จานวน 74,150 คน ระงับการเดินทาง
จานวน 3,978 คน โดยเจ้าหน้าที่จะใช้อานาจตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
มาตรา 63 ขอตรวจสอบผู้ ต้องสงสัย และใช้แบบฟอร์มในการสอบถามข้อมูล และตรวจสอบอุปกรณ์ สื่ อสาร
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ซึ่งพยานหลักฐานจะต้องชัดเจนหรือให้การยอมรับว่าจะลักลอบเข้าไปทางานต่างประเทศจริง ถึงจะระงับการเดินทาง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ด่านจะบันทึกข้อมูลของผู้เดินทาง เพื่อจัดส่งให้จัดหางานจังหวัดเข้าไปตรวจสอบ ให้คาแนะนา
และจัดหางานให้อย่างถูกกฎหมาย
ทั้ ง นี้ จ ากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม คนดั ง กล่ า ว มั ก จะถู ก หลอกหรื อ ชั ก ชวนให้ ห ลงเชื่ อ
จากกลุ่ ม มิ จ ฉาชี พ ทางสื่ อ ออนไลน์ เช่ น LINE, Facebook, Instagram ฯลฯ หรื อ ถู ก ชั ก ชวนจากเพื่ อ น
ในหมู่ บ้ า นเดี ย วกั น ที่ เคยลั ก ลอบไปท างานมาแล้ ว โดยจะหลอกล่ อ ว่ า มี ร ายได้ สู งและสวั ส ดิ ก ารที่ ดี เช่ น
งานนวดสปา งานบริการ งานในโรงงานอุตสาหกรรม และงานเกษตรกรรม เป็นต้น ทาให้คนหางานหลงเชื่อ
ยอมเสี ย ค่ านายหน้ า ค่ าเดิ น ทาง และค่ าใช้ จ่า ยเพื่ อ ท าวี ซ่ าท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ลั ก ลอบไปท างานต่ างประเทศ
เมื่อไปถึงประเทศปลายทางคนหางานก็จะต้องอยู่อย่างหลบซ่อน ตกทุกข์ได้ยาก ถูกบังคับใช้แรงงาน และ
ถูกค้ ามนุ ษ ย์ ในที่ สุ ด ทั้ งนี้ ประเทศที่ มี ก ารลั กลอบไปท างานสู งสุ ด 5 ล าดั บ แรก ได้ แก่ สาธารณรัฐ เกาหลี
ราชอาณาจักรบาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัฐสุลต่านโอมาน และมาเลเซีย
แผนภาพที่ 18 แสดงสถิติการตรวจสอบผู้มีพฤติกรรมจะลักลอบไปทางานต่างประเทศ และระงับการเดินทาง

นอกจากนี้ รั ฐ บาลไทยได้ ล งนามบั น ทึ ก ความเข้าใจ (MOU) เรื่อ ง การแลกเปลี่ ยนข้ อมู ล
ระหว่างศูนย์บริการตรวจคนเข้าเมือง สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Immigration Service) กับกรมการจัดหางาน
ณ เมื อ งปู ซ าน เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2562 โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา)
และนายมุน แจ-อิน ประธานาธิบ ดีส าธารณรัฐเกาหลี ร่ว มเป็น สั กขีพ ยาน ทั้งนี้ บันทึ กความเข้าใจดังกล่ าว
เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่ออานวยความสะดวกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าไป
ทางานยังสาธารณรัฐเกาหลี (ผีน้อย) อันเป็นมาตรการสาคั ญในการป้องกันไม่ให้แรงงานไทยถูกละเมิดสิทธิ
แรงงาน ถูกบั งคับ ใช้แรงงานและถูกค้ามนุษ ย์ด้านแรงงานในที่ สุ ด โดยจะมีการแลกเปลี่ ยนข้อมูล ที่จาเป็ น
ระหว่างกัน เช่น ข้อมูล คนไทยที่ต้องสงสัยว่าจะเดินทางเข้าไปทางานโดยผิดกฎหมาย ข้อมูล คนไทยที่เคย
ถูกระงับการเดินทาง ข้อมูลสายนายหน้าเถื่อน ข้อมูลคนไทยที่พานักในสาธารณรัฐเกาหลีเกินกว่าที่กาหนด
และลักลอบทางานแบบผิดกฎหมาย ฯลฯ

รูปภาพที่ 10 แสดงการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐบาลไทย
และสาธารณรัฐเกาหลี

3.4.4 การตรวจบริษัทจัดหางานให้คนไทยเพื่อไปทางานต่างประเทศ
ในปี 2562 กรมการจั ดหางาน ดาเนิ น การตรวจสอบบริษั ท จัดหางาน จ านวน 181 แห่ ง
พบการกระทาผิด 4 แห่ง เรื่องรับเงินค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายจากคนหางานแล้วไม่จัดส่งคนหางานไปทางาน
ต่างประเทศ โดยไม่มีเหตุอัน ควร ไม่จดทะเบียนลูกจ้างหรือตั วแทนต่อนายทะเบียน เรียกหรือรับค่าบริการ
หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกิ น กว่ าอั ต ราก าหนด ไม่ อ อกใบรั บ ตามแบบที่ ก าหนด โฆษณาการจั ด หางานไม่ เป็ น ไป
ตามที่กาหนด จัดหาคนหางานจังหวัดอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยถูกพักใช้ใบอนุญาต 4 ราย ในจานวนนี้ 2 ราย
ถูกพักใช้ใบอนุญาต 120 วัน 1 ราย ถูกพักใช้ใบอนุญาต 90 วัน และถูกเพิกถอนใบอนุญาต 1 ราย เนื่องจาก
กระท าความผิ ด ร้ า ยแรงฐานรั บ เงิ น ค่ า บริ ก ารหรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยจากคนหางานแล้ ว ไม่ จั ด ส่ ง คนหางาน
ไปทางานต่างประเทศ โดยไม่มีเหตุอันควร
นอกจากนี้ ได้ ต รวจพบและด าเนิ น คดี ส ายนายหน้ า เถื่ อ น จ านวน 239 ราย โดยอยู่
ในชั้นพนักงานสอบสวน 224 ราย ออกหมายจับ 7 ราย ชั้นอัยการ 2 ราย ชั้นศาล 6 ราย ข้อหาจัดหางาน
ให้ คนหางานเพื่อไปทางานต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต และหลอกลวงว่าสามารถหางานเพื่อไปทางาน
ต่างประเทศได้โดยการหลอกลวงซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน
3.4.5 การรณรงค์ ประชาสั มพั น ธ์ แ ละสร้า งการรั บรู้ เพื่ อ ป้องกัน การค้ามนุษ ย์ในแรงงานไทย
ทีไ่ ปทางานต่างประเทศ
1) กระทรวงการต่างประเทศ ดาเนิน โครงการบูรณาการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ
ภายใต้คณะกรรมการสหวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทคนไทยในต่างประเทศ ระหว่างวันที่
15 - 20 มกราคม 2562 โดยร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แก่
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ (พม.) และกองบั งคั บการปราบปรามการค้ามนุ ษ ย์
(บก.ปคม.) จัดคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชอาณาจักรบาห์เรน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกั น
การค้ามนุษย์ให้กับแรงงานไทย และหารือกับหน่วยงานภาครัฐ ราชอาณาจักรบาห์เรนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ในการป้ องกัน และปราบปรามการค้ามนุ ษย์ ทั้งในการช่วยเหลื อชาวไทยที่เป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์
และการป้ อ งกัน มิ ให้ คนไทยที่ เคยกระท าความผิ ดฐานค้ามนุ ษ ย์ในราชอาณาจั ก รบาห์ เรนเดิน ทางกลั บ ไป
ราชอาณาจักรบาห์เรนเพื่อกระทาความผิดดังกล่าวได้อีก
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2) กระทรวงการต่างประเทศ จัดทาชุด คลิ ปประชาสั มพั นธ์ “180 วินาที ชีวิตคิดให้ คุ้ม ”
โดยถ่ า ยทอดประสบการณ์ ข องคนไทยทั้ ง ที่ ท างานโดยถู ก กฎหมายและผิ ด กฎหมายในต่ า งประเทศ
รวม 3 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐ เกาหลี มาเลเซีย และญี่ปุ่น เพื่อให้ ข้อคิด/อุทาหรณ์เกี่ยวกับการลักลอบ
ทางานในต่างประเทศโดยผิดกฎหมายและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยของการค้ามนุษย์
3) กระทรวงการต่ า งประเทศ จั ด กิ จ กรรมกงสุ ล สั ญ จรที่ จั งหวั ด ชั ย ภู มิ หนองคาย และ
นครศรี ธ รรมราช โดยจั ด การบรรยายเพื่ อ ให้ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การค้ ามนุ ษ ย์ โดยเน้ น กลุ่ ม ผู้ ฟั ง
ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ เช่น นักเรียน และคนวัยทางาน เป็นต้น
4) กรมการจัดหางาน ดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการหลอกลวงไปทางาน
ต่างประเทศ ภายใต้โครงการคุ้มครองคนหางานเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง (โครงการเคาะประตูบ้าน) ในพื้นที่ที่มีแรงงาน
เดินทางไปทางานต่างประเทศมากที่สุด คือ จังหวัดทางภาคเหนื อ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37 จังหวัด
รวม 8,731 คน โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันการหลอกลวงคนหางาน จานวน 870,968 คน โครงการเครือข่าย
ชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทางานต่างประเทศ จานวน 64,818 คน โครงการเตรียม
ความพร้อมคนหางานเพื่อป้องกันการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปทางานต่างประเทศ
2,980 คน โครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทางานสาธารณรัฐเกาหลี 721 คน และโครงการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ (รัฐอิสราเอล) 1,433 คน
3.5 การปรับปรุงขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจแรงงาน
3.5.1 การตรวจแรงงานในระบบ กลุ่มเสี่ยง สถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้า และเรือประมง ณ ศูนย์ PIPO
กระทรวงแรงงานให้ความสาคัญกับการคุ้มครองแรงงานทุกสัญชาติให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย
ผ่านกระบวนการตรวจแรงงาน โดยในปี 2562 หน่วยงานในพื้นที่ได้บูรณาการตรวจสถานประกอบการในระบบ
กลุ่ มเสี่ ย ง เรื อประมง (PIPO) และสถานประกอบกิจ การแปรรูป สั ตว์น้ าผ่ านการตรวจแรงงาน รวมทั้ งสิ้ น
78,181 แห่ ง/ล า มีแรงงานผ่ านการตรวจและได้รับ คุ้ม ครองให้ ได้รับ สิ ท ธิต ามกฎหมายถึง 1,744,937 คน
ในจานวนนี้พบการกระทาความผิด 9,463 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.1 ที่พบการกระทาความผิด โดยอยู่ระหว่าง
สอบข้อเท็ จจริ งเพิ่ มเติ ม 85 แห่ ง ด าเนิ นการเสร็จสิ้ น 9,351 คาสั่ ง/คดี คิด เป็ น ร้อยละ 98.8 แห่ งความส าเร็จ
แบ่ งเป็ น คดีเสร็จสิ้ น 12 คดี และออกคาสั่ งเสร็จสิ้น 9,339 คาสั่ง แยกเป็น ปฏิบัติตามคาสั่ง 8,786 คาสั่ ง
อุทธรณ์/ฟ้องเพิกถอนคาสั่ง 7 คาสั่ง และอยู่ระหว่างปฏิบัติตามคาสั่ง 546 คาสั่ง โดยสามารถเรียกร้องสิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้กับแรงงาน รวมทั้งสิ้น 513,968,743.47 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561
ที่เรียกสิทธิประโยชน์ให้กับแรงงานได้ 571,425 บาท
สาหรับสถานะการดาเนินคดี 39 คดี แบ่งเป็น อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน 26 คดี ชั้นศาล 1 คดี
และคดีสิ้นสุด 12 คดี โดยความผิดที่พบมากที่สุด อาทิ ค้างจ่ายค่าจ้าง ไม่จัดวันหยุด ไม่จัดทาข้อบังคับในการทางาน
และไม่จัดทาทะเบียนลูกจ้าง ตามลาดับ
นอกจากนี้ ได้เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน โดยใช้แบบคัดกรองแรงงานบังคับเบื้องต้นกับแรงงานกลุ่ มเสี่ยงที่มายื่นคาร้อง/ร้องเรียน (คร.7)
จานวน 5,316 แห่ง 11,121 คน ในจานวนนี้ ไม่เข้าข่ายการบังคับใช้แรงงาน/การค้ามนุษย์ 5,314 แห่ง 11,114 คน
เข้าข่ายการบังคับใช้แรงงาน/การค้ามนุษย์ 2 แห่ง 7 คน สรุปผลการดาเนินคดีได้ดังนี้
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 คดีไร่กะหล่าปลีและสตรอเบอร์รี่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เสียหาย จานวน 6 คน คดีแรงงาน

ถึงที่สุดแล้ว ศาลตัดสินจาคุกนายจ้าง 6 เดือน ปรับ 27,000 บาท และจ่ายสิทธิประโยชน์ค่าจ้างค้างจ่ายให้กับ
ลูกจ้าง 212,500 บาท ในส่วนคดีค้ามนุษย์ พนักงานอัยการมีความเห็ นสั่ งไม่ฟ้องในฐานความผิดค้ามนุษย์
เนื่องจากพยานหลักฐานรับฟังไม่ได้ว่าการกระทาความผิดของจาเลยครบองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์
 คดีลูกจ้างเด็กหญิงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ผู้รับใช้ในบ้าน) อายุต่ากว่า
15 ปี มีผู้เสียหาย จานวน 1 คน คดีแรงงานถึงที่สุดแล้ว ศาลพิพากษาให้จ่ายสิทธิประโยชน์ค่าจ้างค้า งจ่าย
ให้กับลูกจ้าง 53,000 บาท ในส่วนของคดีค้ามนุษย์ พนักงานอัยการอยู่ระหว่างการพิจารณา
แผนภาพที่ 19 แสดงผลการตรวจแรงงานในระบบ กลุ่มเสี่ยง สถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้า
และเรือประมง

รูปภาพที่ 11 แสดงกิจกรรมการตรวจบูรณาการแรงงานในระบบ กลุ่มเสี่ยง สถานประกอบกิจการ
แปรรูปสัตว์น้า และเรือประมงในพื้นที่
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ตัวอย่างการดาเนินคดีแรงงานที่สาคัญ
 คดีลัง ลอง

กรมสวัส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน (กสร.) ได้ แนะน าและช่ ว ยเหลื อ ให้ น ายลั ง ลอง
ยื่ น ค าร้ อ ง (คร.7) เพื่ อ เรี ย กร้ อ งค่ า จ้ างค้ างจ่ า ย ต่ อ พนั ก งานตรวจแรงงาน เมื่ อ วั น ที่ 26 ธัน วาคม 2559
ซึ่งจากการสอบข้ อ เท็ จ จริ งพบว่า นายสุ ว รรณ สุ ขมาก (ไต๋ เล็ ก ) ในฐานะนายจ้ าง ได้ ค้ างจ่ ายค่ าจ้ างจริ ง
รวมเป็ น เงิน 400,000 บาท (สี่ แสนบาทถ้วน) จึงได้ออกคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ที่ 24/2560 ลงวันที่
17 พฤษภาคม 2560 สั่งให้นายสุวรรณ สุขมาก (ไต๋เล็ก) จ่ายค่าจ้างให้แก่นายลัง ลอง ภายในสามสิบวัน
นับ แต่วัน ที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบคาสั่ ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 แต่นายจ้างไม่ปฏิบัติตามและไม่
นาคดีไปสู่ศาลตามกาหนด ต่อมา กสร. ได้มอบหมายนิติกรเป็นทนายความยื่นคาฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลาง
(นนทบุรี) ให้นายลัง ลอง ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ศาลแรงงานกลาง (นนทบุรี) มีคาพิพากษา
ให้นายสุวรรณ สุขมาก (ไต๋เล็ก) จ่ายค่าจ้าง จานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) บังคับตามคาสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงาน ที่ 24/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 คดีถึงที่สุด และล่ว งเลยระยะเวลาตามคาบังคับแล้ว
แต่นายสุวรรณ สุขมาก (ไต๋เล็ก) มิได้ปฏิบัติตามคาพิพากษา กสร. จึงได้ยื่นคาร้องต่อศาลขอให้ออกหมาย
บั งคั บ คดี เมื่ อ วัน ที่ 13 กั น ยายน 2562 และศาลแรงงานกลางได้ ส่ งหมายบั งคั บ คดี ในคดี ห มายเลขแดง
ที่ นบ 1177/2561 ให้ เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ส านั ก งานบั ง คั บ คดี แ พ่ ง กรุ ง เทพมหานคร 2 ยึ ด ทรั พ ย์
ของนายสุวรรณ สุขมาก (ไต๋เล็ก) ตามคาพิพากษาขายทอดตลาดและเบิกจ่ายเงินให้แก่ นายลัง ลอง
กระทรวงแรงงานได้ ติ ด ตามและประสานความคื บ หน้ า กั บ ส านั ก งานบั ง คั บ คดี แ พ่ ง
กรุ ง เทพมหานคร 2 ทราบในเบื้ อ งต้ น ว่ าโจทก์ (นายลั ง ลอง) หรื อ ผู้ แ ทนโจทก์ ยั ง ไม่ ไปแถลงเพื่ อ ขอน า
เจ้าพนักงานบังคับคดีดาเนินการยึดทรัพย์ของนายสุวรรณ สุขมาก (ไต๋เล็ก) จึงได้กาหนดจัดประชุมในวันที่
21 มกราคม 2563 เพื่ อ หารื อ กั บ Stella Maris ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานส าคั ญ ในการดู แ ลฟื้ น ฟู น ายลั ง ลอง
ในประเทศกั ม พู ช า ส านั ก งานกฎหมายเอสอาร์ (SR Law) ส านั ก งานบั งคั บ คดี แ พ่ ง กสร. และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือนายลัง ลอง ในการสืบทรัพย์และแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ก่อนดาเนินการ
ยึดทรัพย์ไต๋เล็กขายทอดตลาดและเบิกจ่ายให้แก่นายลัง ลอง ต่อไป อย่างไรก็ตามคดีมีระยะเวลาบังคับ 10 ปี
โจทก์หรือผู้แทนโจทก์ยังสามารถแจ้งต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งได้
 คดีโซมาเลีย

กระทรวงแรงงานได้ให้ความสาคัญและจัดตั้ง War Room ขึ้นมาประสานการดาเนินงาน
ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการช่วยเหลือและอานวยความสะดวกลูกเรือประมงไทยที่ตกทุกข์
ได้ย ากจากการไปทาการประมงในเขตน่ านน้าของประเทศโซมาเลีย จานวน 32 คน ให้ เดินทางกลั บมายัง
ประเทศไทย รวมทั้งจั ดชุดเฉพาะกิจเดินทางไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อให้ ความคุ้มครองดูแลในส่ วน
ที่เกี่ย วข้องตามอานาจหน้ าที่ของแต่ล ะหน่ว ยงาน พร้อมทั้งได้แจ้งสานั กงานจัดหางานจังหวัดที่คนหางาน
มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ล งพื้ น ที่ เพื่ อ เยี่ ย มคนหางาน และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการหาต าแหน่ ง งานทั้ งในประเทศ
และต่างประเทศให้กับคนหางานตามความต้องการ
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จากการสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นพบว่า มีนายจ้างเป็นชาวอิห ร่าน และมีนายนิธิวัฒ น์
ธีรนั น ทกุล (นายช้าง) เป็ น ผู้ จั ดการแทนนายจ้างชาวต่างชาติ ทาหน้าที่รับผิ ดชอบด้านการตลาด การเงิน
และการประสานกั บ แรงงานไทยทั้ ง หมด โดยจากการติ ด ตามสอบข้ อ เท็ จ จริ ง นายจ้ า งชาวอิ ห ร่ า น
โดยฝ่ ายแรงงานประจ าสถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุงอาบู ดาบี สหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ ทราบว่า นายจ้ าง
ชาวอิหร่านได้จ่ายเงินเดือนให้กับแรงงานโดยการโอนเงินผ่านนายนิธิวัฒน์ ธีรนันทกุล (นายช้าง) มาโดยตลอด
และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลูกเรือทั้ง 32 คน จากเรือ WADANI1 และเรือ WADANI2 ได้เดินทางออกจาก
น่านน้าอิหร่านไปน่านน้าโซมาเลีย โดยเปลี่ยนนายจ้างเป็นชาวโซมาเลีย ซึ่งได้ซื้อกิจการเดินเรือจากนายจ้าง
ชาวอิหร่าน แต่นายนิธิวัฒน์ ธีรนันทกุล (นายช้าง) ยังคงทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างนายจ้างคนใหม่
กับ แรงงานเช่นเดิม และนายจ้างชาวอิหร่านให้ปากคาว่า นายจ้างชาวโซมาเลียมีการจ่ายเงินเดือนในช่วงที่
ทางานในน่านน้าโซมาเลียผ่ าน นายนิธิวัฒน์ ธีรนันทกุล (นายช้าง) แต่นายนิธิวัฒ น์ ธีรนันทกุล (นายช้าง)
ไม่นาไปจ่ายให้กับลูกเรือประมงไทย
ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 9 ตุ ล าคม 2562 กระทรวงแรงงานได้ จั ด ประชุ ม หารื อ แนวทาง
การช่ ว ยเหลื อ แรงงานไทยให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ต ามกฎหมาย ร่ ว มกั บ ส านั ก งานกฎหมายเอสอาร์ (SR Law)
องค์กร Stella Maris และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒ นา (HRDF) เพื่อหารือแนวทางการเรียกร้อง
ค่าจ้างค้างจ่ายให้กับลูกเรือ โดยมีมติให้ยื่นคาร้อง คร.7 ต่อพนักงานตรวจแรงงาน หรือยื่นฟ้องคดีตรงต่อศาล
แรงงานกลาง อันเป็นการเลือกใช้สิทธิทางเดียวตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
สานักงานกฎหมายเอสอาร์ (SR Law) ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris) และมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชน
และการพัฒ นา (HRDF) จึงได้นาลูกเรือ จานวน 26 คน ยื่นฟ้องนายนิธิวัฒน์ ธีระนันทกุล ในฐานะผู้จัดการ
แทนนายจ้างชาวต่างชาติและค้างจ่ายค่าจ้าง รวม 6,565,029.26 บาท (หกล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันยี่สิบเก้า
บาทยี่สิบหกสตางค์) โดยศาลแรงงานกลางนัดไกล่เกลี่ย ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน
กาหนดจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าที่สาคัญของกระทรวงแรงงานกับ SR Law, Stella Maris
และ HRDF ในวันที่ 21 มกราคม 2563 เพื่อใช้ประโยชน์ในการเจรจาไกล่เกลี่ยกับนายนิธิวัฒน์ ธีระนันทกุล
ต่อไป
นอกจากนี้ รั ฐบาลไทยยั งให้ ความส าคัญกับการรักษามาตรฐานการปฏิบั ติงานของศูนย์ PIPO
โดยกรมประมงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)
กรมเจ้าท่า กรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้า - ออก (PIPO Manual) พร้อมทั้งปรับปรุงคู่มือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
เพื่ อ ใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ งานที่ เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น นอกจากนี้ ก รมประมงได้ จั ด ท าหลั ก สู ต ร
การปฏิบั ติงานของเจ้าหน้ าที่ศูน ย์ PIPO ทั้งกระบวนการทางาน คู่มือการปฏิบัติงาน ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจเรื อ และการบู ร ณาการท างานร่ว มกั น ในศู น ย์ PIPO โดยส่ งต่ อ หลั ก สู ต รให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั งกั ด
เป็ น ผู้ ด าเนิ น การฝึ ก อบรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อาทิ กรมเจ้ า ท่ า กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน และ
กรมการจัดหางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพในการตรวจเรือและการตรวจแรงงาน
และเพื่ อเป็ นการยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ของทีมสหวิชาชีพ กรมประมงได้ร่วมกับ OceanMind
จัดทาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทางานของเจ้าหน้าที่ จาก Inspector เป็น Investigator เมื่อเดือนตุลาคม
2562 โดย OceanMind ได้ดาเนินการประเมินความต้องการสาหรับการฝึกอบรม (Training Needs Assessment; TNA)
ในทักษะการบังคับใช้กฎหมายการประมง และความสามารถที่จาเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบด้ านการประมง ในการวิ เคราะห์ มุ่ งเน้ นเจ้ าหน้ าที่ ที่ ตรวจสอบเรื อประมงในศู นย์ PIPO เป็ นหลั ก
ผลลั พธ์ จากการศึ กษา TNA จะมี ผลให้ มี การประยุ กต์ ใช้ ที่ กว้ างขึ้ นโดยมุ่ งเน้ นการบั งคั บใช้ กฎหมายทั้ งหมด
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ซึ่งการดาเนินการวิจัยดังกล่าวนี้ ได้มีการเก็บข้อมูลไปแล้ว จานวนทั้งหมด 12 ศูนย์ PIPO ซึ่งตั้งอยู่ทั่วทั้ง 3 ศูนย์เขตฯ
ของ PIPO ทั้ งหมด ซึ่ งรายงาน TNA จะเสร็ จสมบู รณ์ โดย OceanMind และส่ งไปยั งกรมประมงภายในสิ้ นปี 2562
เพื่อให้ผู้บริหารนาไปพิจารณา โดยประเมินเนื้อหาจากรายงาน TNA และนาข้อมูลพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ในการ
กาหนดทิศทาง และทาการตัดสินใจในการจัดทาหลักสูตรอบรมที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ PIPO ต่อไป
นอกจากการจัดทาคู่มือสาหรับการปฏิบัติงานและการอบรม ยังมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ PIPO โดยชุ ด Flying Inspection Team (FIT) เพื่ อ ทวนสอบการปฏิ บั ติ ง านและ
รักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการร่วมกับหน่วยงานสหวิชาชีพ
ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ประจาศูนย์ PIPO สามารถปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และดารงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
3.5.2 การบูรณาการตรวจเรือประมงกลางทะเล
รัฐบาลไทยยังให้ ความสาคัญกับ การบูรณาการตรวจเรือประมงกลางทะเล โดยกรมประมง
ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลขึ้น เพื่อดาเนินการประสานคณะทางานระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
พนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมเจ้ าท่ า ส านั กงานต ารวจแห่ งชาติ กรมการปกครอง กรมสอบสวนคดี พิ เศษ และศู นย์ อ านวยการรั กษา
ผลประโยชน์ ข องชาติท างทะเล ก าหนดวัน ออกปฏิ บั ติ งานตรวจเรือ และแรงงานในเรือ ประมงกลางทะเล
ตามจานวนครั้งที่ได้รับเป้าในแต่ละจังหวัด โดยใช้เรือตรวจการประมงทะเล ขนาด 60 - 70 ฟุต ตรวจสอบ
การทาการประมง แรงงานประมง และเรือประมง หากพบว่ามีการดาเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ดาเนินการกล่าวโทษ
ผลการบู รณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน ในพื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล แบ่งเป็น
แรงงานในเรือประมงได้รับการตรวจและคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจาเรือ จานวน 57,504 คน
และตรวจคุ้มครองผ่านการตรวจในทะเล จานวน 13,162 คน จากการตรวจเรือประมง 148 ครั้ง 921 ล า
พบการกระทาความผิดและจับกุมดาเนินคดี จานวน 1 คดี (1 ลา) ผู้ต้องหา จานวน 1 คน ในฐานความผิด
น าเรื อ ออกท าการประมงโดยไม่ ได้ จั ด ท าเครื่ องหมายประจ าเรือ ตามหลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารตามที่ อ ธิบ ดี
กรมประมงประกาศกาหนด ผิดตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 81 (4)
นอกจากนี้ กองทัพเรือได้ดาเนินการป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทางทะเล
พบผู้กระทาความผิด รวม 466 คน แบ่งตามสัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา 77 คน ลาว 16 คน เมียนมา 72 คน และ
เวียดนาม 301 คน อันเป็นมาตรการสาคัญในการป้องกันไม่ให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานโดยผิดกฎหมาย
ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะตกเป็นผู้เสียหายของการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน
3.5.3 การคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานตามแนวชายแดน
1) การตรวจแรงงานตามแนวชายแดน
กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน ได้ ด าเนิ น มาตรการตรวจแรงงานกลุ่ ม เสี่ ย ง
ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกั นการกระทาความผิดหรือการกระทาที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน และเพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานตามฤดูกาล ตามมาตรา 64 แห่งพระราชกาหนด
การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้รับการคุ้มครองและได้รับสิทธิ
ประโยชน์ ตามกฎหมาย โดยในปี 2562 สถานประกอบกิจการกลุ่ มเสี่ ยงตามแนวชายแดน ผ่ านการตรวจ
146 แห่ง ลูกจ้าง 3,498 คน ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 71 แห่ง ลูกจ้าง 1,581 คน ดาเนินการเสร็จสิ้น 71 คาสั่ง/คดี
(ออกคาสั่ง 70 คาสั่ง และดาเนินคดี 1 คดี) คิดเป็นร้อยละ 100 แห่งความสาเร็จ ส่วนใหญ่พบความผิดในข้อหา
จ่ายค่าจ้างต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า ไม่จัดทาเอกสารการจ่ายค่าจ้าง และข้อบังคับตามกฎหมาย
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2) การให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคม
ส านั ก งานประกั น สั ง คม ให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คมแก่ แ รงงานทุ ก สั ญ ชาติ
อย่างเท่าเทียม โดยในปี 2562 ดาเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ดังนี้
 กองทุ นประกั นสั งคม จ่ ายประโยชน์ ทดแทน 7 กรณี ได้ แก่ กรณี เจ็ บป่ วย คลอดบุ ตร
ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ให้กับผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานต่างด้าว รวมทั้งสิ้ น
549.87 ล้านบาท ในจานวนนี้ เป็นการจ่ายให้กับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) จานวน
387.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของจานวนเงินที่แรงงานต่างด้าวได้รับทั้งหมด
แผนภาพที่ 20 แสดงจานวนเงินที่แรงงานต่างด้าวได้รับจากกองทุนประกันสังคม

 กองทุนเงินทดแทน จ่ายเงินทดแทนอันเนื่องจากการทางาน ได้แก่ กรณีตาย ทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะ และหยุดงาน ให้กับแรงงานต่างด้าว รวมทั้งสิ้น 139.71 ล้านบาท ในจานวนนี้เป็นการจ่ายให้กับ
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) จานวน 125.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของจานวนเงิน
ที่แรงงานต่างด้าวได้รับทั้งหมด
แผนภาพที่ 21 แสดงจานวนเงินที่แรงงานต่างด้าวได้รับจากกองทุนเงินทดแทน

ส าหรั บ แรงงานไม่ว่าจะเป็ น คนไทยหรือ คนต่างด้ าว หากท างานเป็ น ลู กจ้ างในกิ จการ
เพาะปลู ก ประมง ป่ าไม้ เลี้ ย งสั ตว์ ซึ่งมิ ได้ ใช้ลู กจ้างตลอดปี หรือท างานเป็ น ลู กจ้า งในกิจการที่ มีลั กษณะ
การจ้ า งงานเป็ น ครั้ ง คราว เป็ น การจร หรื อ เป็ น ไปตามฤดู ก าล จะไม่ อ ยู่ ในบั ง คั บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การประกันสังคม ดังนั้น ในกรณีที่แรงงานต่างด้าวเข้ามาทางานตามมาตรา 64 แห่งกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
จัดการการทางานของคนต่างด้าว และทางานเป็นลูกจ้างของนายจ้างในงานที่มีลักษณะครั้งคราว เป็นการจร

70
หรือ เป็ น ไปตามฤดู กาล ก็จ ะไม่อยู่ ในบั งคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสั งคม มาตรา 3 แห่ งพระราช
กฤษฎีกากาหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ. 2560
ในส่วนความคุ้มครองกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจาก
การทางาน หากแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาตทางานตามมาตรา 64 และมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทน
หนั งสือเดิน ทางอย่ างถูกต้องตามประกาศส านักงานประกันสั งคม ก็จะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงิน
ทดแทน นอกจากนี้ สานักงานประกันสังคมยั งอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิ
ประกันสังคมสาหรับแรงงานข้ามชาติ
3.5.4 การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
1) การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานตรวจแรงงาน
กระทรวงแรงงานมีความพยายามในการเพิ่มจานวนพนักงานตรวจแรงงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ แนวทางขององค์ การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ ระบุ ว่าประเทศก าลั งพั ฒ นาจะต้ อ ง
มีสัดส่วนของพนักงานตรวจแรงงานอย่างน้อย 1 คน ต่อจานวนแรงงาน 15,000 คน (ปัจจุบันประเทศไทย
มีแรงงาน จานวน 22 ล้านคน ควรมีพนักงานตรวจแรงงานอย่างน้อย 1,467 คน) กรมสวัสดิการและคุ้ มครอง
แรงงาน จึงได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในและภายนอกเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีจานวน
1,245 คน ปี 2560 จ านวน 1,506 คน ปี 2561 จานวน 1,692 คน และปี 2562 เพิ่ มขึ้นเป็น 1,889 คน
ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจคุ้มครองแรงงานตามแนวทางของ ILO นอกจากนี้ได้เน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ตรวจแรงงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนพัฒ นาเทคนิคการฝึกปฏิบัติการสอบข้อเท็จจริง การรับและวินิจฉัย
คาร้อง การออกคาสั่ง การดาเนินคดีอาญาผู้ก ระทาความผิด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แบบคัดกรอง
เบื้องต้นแรงงานบังคับ เพื่อให้เข้าถึงผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ภายใต้
โครงการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพการบั งคับ ใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณ ภาพ และโครงการ
Ship to Shore Right Project
2) การเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(1) สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้จัดฝึกอบรม จานวน 2 รุ่น เพื่อพัฒ นาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสาคัญของพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 ตลอดจนซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานในพื้นที่
76 จังหวัด ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน
และหน่ วยงานที่เกี่ย วข้องกับ การป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จานวน 120 คน และรุ่นที่ 2 การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและค้ามนุษย์ด้านแรงงานของ
ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่ า งวั น ที่ 18 - 19 พฤศจิ ก ายน 2562
โดยมี กลุ่ ม เป้ าหมายเป็ น เจ้ าหน้ าที่ ของส านั กงานแรงงานจังหวัด 76 จั งหวัด จ านวน 110 คน นอกจากนี้
กระทรวงแรงงานยังกาหนดแผนการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยกาหนดแผนการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่
กาหนด จานวน 2 รุ่น ในเดือนพฤษภาคมและกรกฎาคม 2563 เพื่อบูรณาการดาเนินงานในพื้นที่ และเพื่อเพิ่ม
จานวนพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานใน 76 จังหวัด
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รูปภาพที่ 12 แสดงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2562

รูปภาพที่ 13 แสดงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน
และค้ามนุษย์ด้านแรงงานของสานักงานแรงงานจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2562

(2) กรมสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงาน ดาเนินการฝึกอบรมพัฒ นาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ประสานงานด้านการสื่อสารภาษากัมพูชาและเมียนมา (ล่าม) ในส่วนกลางและ 22 จังหวัดชายทะเล จานวน 2 รุ่น
รุ่นละ 3 วัน รวม 82 คน ได้แก่ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร จานวน 42 คน
และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 ณ จังหวัดนครนายก จ านวน 42 คน โดยมีผู้ แทนจากองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เข้าร่วมสั งเกตการณ์ และให้ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ เข้าใจกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ ามนุ ษย์ และกฎหมายคุ้ มครองแรงงาน โดยเป้ าหมายในการขยายเครือข่ ายการ
ให้ บริการ ช่วยเหลือ และคุ้ม ครองแรงงาน โดยได้รับ การสนับ สนุน งบประมาณจากศูน ย์บัญ ชาการแก้ไ ข
ปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จานวน 911,260 บาท นอกจากนี้ได้ร่วมกับองค์การระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ดาเนินการอบรมวิทยากรต้นแบบการคัดแยกและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ เ สี ย ห ายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ด้ า นแรงงานและแรงงานบั งคั บ เมื่ อ วั น ที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562
ณ กรุงเทพมหานคร จานวน 30 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานเข้าร่วม
(3) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง
แนวทางการดาเนินงานตามพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงผู้บริหาร หน่วยงาน และเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ ระดับปฏิบัติงาน
ในการบั งคับ ใช้ กฎหมาย ที มสหวิช าชีพ และผู้ ป ฏิ บัติ งานป้ องกัน และปราบปรามการค้ามนุ ษย์ทั่วประเทศ
เกี่ยวกั บแนวทางด าเนิ นงานตามกฎหมายใหม่ จานวน 6 ครั้ง ในพื้ นที่ 4 ภาค (จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี เชี ยงราย
ขอนแก่น นนทบุ รี และกรุงเทพฯ) มีผู้ เข้าร่วมประชุ มฯ จานวน 1,100 คน เพื่ อชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกั บ
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจ
ในส่ วนของพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่ มเติม พระราชบัญญั ติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2562 ซึ่ งได้กาหนดลั กษณะการกระท าที่ เป็ น ความผิ ด ฐานบังคับ ใช้แรงงานหรือบริการไว้ในกฎหมาย
ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจนิยามในกฎหมายใหม่ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามอานาจหน้าที่
3) การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารจั ด การการท างาน
ของคนต่างด้าว
(1) กรมการจัดหางานได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทางานของคนต่างด้าว
และนายจ้าง/สถานประกอบการ ตามพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดนครนายก
โดยผู้ เข้ารั บ การอบรมประกอบด้ วยส านัก งานจัดหางาน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม 190 คน
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบั งคับใช้กฎหมายและอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกาหนดฯ
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) กรมการจั ดหางานได้จัดสั มมนาเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพด้านการป้ องกันและปราบปราม
ผู้ เป็ น ภั ย ต่ อ คนหางานประจ าปี ง บประมาณ 2563 รุ่ น ที่ 1 ระหว่ า งวั น ที่ 14 - 15 พฤศจิ ก ายน 2562
ณ จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้ารับการสัมมนาประกอบด้วย สานักงานจัดหางานจังหวัดภาคอีสาน ภาคกลาง
และกรุงเทพมหานคร รวม 50 คน เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถด้านการป้องกันและปราบปราม
ผู้มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อคนหางาน รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีแก่หน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนหางานไปทางานต่างประเทศ
3.6 การป้องกันการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก
รัฐบาลไทยได้ ดาเนิน การเชิงป้องกันการค้ามนุษย์ในสตรีและเด็ก รวมทั้งกลุ่ มเสี่ยง โดยการสร้าง
ความตระหนักรู้ และรณรงค์ป้องกันการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
3.6.1 สร้ า งเยาวชนแกนน า โดยอบรมเยาวชนซึ่ ง เป็ น สภาเด็ ก และเยาวชนจากศู น ย์ เรี ย นรู้
การพัฒ นาสตรีและครอบครัว 8 แห่ ง จ านวน 842 คน ให้ เป็ นวิทยากรแกนนาในการจัดตั้งชมรมริบบิ้ นขาว
ภายในโรงเรียน เป็นเครือข่ายและขยายการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การค้าประเวณี
และการตั้งครรภ์ ไม่ พ ร้ อมในวัย รุ่ น ในพื้ น ที่ ของตนเอง โดยเยาวชนแกนน าดั งกล่ าวจะได้ รับ การเสริม สร้าง
ให้ มี ค วามรู้ ที่ จ าเป็ น 3 ประเด็ น คื อ 1) การป้ อ งกั น ปั ญ หาความรุ น แรง 2) ปั ญ หาตั้ งครรภ์ ในแม่ วั ย รุ่ น
และ 3) การป้องกันปัญหาการค้าประเวณี
3.6.2 พั ฒ นาทั ก ษะและศั ก ยภาพเด็ ก เละเยาวชนเพื่ อ การต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ โดยฝึ ก อบรม
สภาเด็ ก และเยาวชนกรุ งเทพมหานคร สภาเด็ ก และ
เยาวชน จั ง หวั ด และเครื อ ข่ า ยเด็ ก และเยาวช น
จาก 76 จั ง หวั ด จ านวน 621 คน ด้ ว ยการใช้ สื่ อ
สร้างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน ชื่อชุด “ต่อต้านการค้า
มนุ ษ ย์ " เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการสื่ อ สารกั บ เด็ ก และ
เยาวชนกลุ่ ม ดั ง กล่ า วให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และ
ตระหนั กรู้ ถึ งรู ปแบบของภั ยอั นตรายจากการค้ ามนุ ษย์
สามารถป้องกันตนเองให้ปลอดภัย และไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง
ปัญหาการค้ามนุษย์ และสามารถแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์หากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว
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3.6.3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองเด็กในชุมชน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษา
องค์กรภาครั ฐ องค์กรพัฒ นาเอกชน อาสาสมัคร และแกนนาชุม ชนในการเฝ้ าระวัง คุ้มครองป้ องกันและ
ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงไม่ให้ถูกล่อลวง หรือแสวงประโยชน์โดยมิชอบ จานวน 550 คน
3.6.4 การจั ดหาครอบครั ว บุ ญ ธรรมให้ เด็ ก เพื่ อ ป้ อ งกัน การซื้ อ ขาย ลั ก พา แสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบจากเด็ก โดยให้เด็กที่ถูกทอดทิ้ง กาพร้า และอยู่ในสภาวะยากลาบากไม่สามารถอยู่กับครอบครัวเดิม
ได้มีโอกาสมีครอบครัวใหม่แ ละได้รับการเลี้ยงดูเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ และดารงชีวิตในสังคมได้ปกติสุข
โดยปี 2562 ได้จัดหาครอบครัวบุญธรรมให้กับเด็ก จานวน 2,325 คน จาแนกเป็นครอบครัวบุญ ธรรมไทย
จานวน 2,083 คน และครอบครัวบุญธรรมต่างชาติ จานวน 242 คน
3.6.5 พั ฒ นาทักษะอาชีพแก่ส ตรีกลุ่ มเสี่ ย ง ได้แก่ เยาวชนสตรี/สตรีที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
ว่างงาน หรือแรงงานนอกระบบ สตรี/ครอบครัวที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ/สังคม ประชาชนทั่วไป หรือบุคคลใน
ครอบครัวตามความต้องการในหลักสูตรต่าง ๆ ภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 ศูนย์
ทั่วประเทศ เพื่อให้สตรีมีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถมีอาชีพเสริมหรือประกอบอาชีพ อิสระของตนเอง
ในท้องถิ่นของตน มีรายได้มั่นคงและเพียงพอสาหรับดูแลตนเองและครอบครัว ไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน ทักษะอาชีพที่
เปิด ให้บ ริก ารฝึก อบรม เช่น นวดแผนไทย เสริม สวยสตรี ตัด ผมชาย ตัดเย็บ เสื้อ ผ้า อาหาร และเบเกอรี่
โรงแรม และบริการ การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล) ธุรกิจกาแฟและขนม เป็นต้น ซึ่งมีทั้งหลักสูต ร
ระยะสั้ น 1 เดื อ น 3 เดื อ น 6 เดื อ น และหลั ก สู ต ร ปวช. ปวส. โดยในปี ง บประมาณ 2562 มี ผู้ ส นใจ
เข้ารับบริการ จานวน 5,264 คน
3.6.6 สนั บ สนุ น การรวมกลุ่ ม พั ฒ นาทั ก ษ ะอาชี พ ภายในชุ ม ชน แก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย ได้ แ ก่
ผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม ประสบภัยพิบัติ ไม่สามารถเข้าถึงบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ขาดทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ โดยผู้ ที่ต้องการพัฒ นาทักษะอาชีพ ต่อยอดการสร้างมูลค่าให้ ผลิตภัณ ฑ์ เพื่อให้ สตรี
มีทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถมีอาชีพเสริม หรือประกอบอาชีพอิสระของตนเองในท้องถิ่นของตน
มีรายได้มั่นคงและเพียงพอสาหรับดูแลตนเองและครอบครัว ไม่ต้องย้ายถิ่น หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 104 วัน กิจกรรมรวมกลุ่ ม
ประกอบอาชีพ 110 วัน และเสริมสร้างโอกาสในการดาเนินธุรกิจแก่สตรี โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 7,030 คน โดยแบ่งเป็นกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 104 วัน 5,059 คน
กิจกรรมรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน 1,546 คน เสริมสร้างโอกาสในการดาเนินธุรกิจแก่สตรี 425 คน
3.6.7 ขับเคลื่อนการดาเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจาจังหวัด โดยสานักงาน
พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานคณะกรรมการคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพประจาจังหวัด โดยจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของจังหวัด
โดยบูรณาการการดาเนินงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัด (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา และอาสาสมัคร) ภายใต้มาตรการ 4P ได้แก่ 1) ด้านการป้องกัน (Prevention)
2) ด้านการคุ้มครอง (Protection) 3) ด้านการดาเนินคดี (Prosecution) และ 4) ด้านนโยบาย (Policy)
3.6.8 ลงนามบั นทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ ให้ แก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงแรงงาน โดยกรมพั ฒ นาฝี มือแรงงาน และกรมการจัดหางาน และกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม โดยสานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็ กทรอนิ กส์ เมื่อ วัน ที่ 29 พฤศจิ กายน 2562 เพื่ อประสานความร่ว มมือ ในการส่ งเสริมและพั ฒนา
ทักษะอาชีพ แก่ส ตรีกลุ่ มเสี่ย ง อายุ 15 - 59 ปี (ค้าประเวณี ความรุนแรง ยากจน แม่วัยรุ่น สตรีห ย่าร้าง)
ในพื้ น ที่ การดู แลของศูน ย์ เรี ย นรู้ การพั ฒ นาสตรีและครอบครัว จานวน 8 แห่ ง (ครบคลุ มพื้ นที่ รับผิ ดชอบ
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76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) โดยบูรณาการหลักสูตรร่วมกันเพื่อยกระดับการฝึกอาชีพให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริม
และสนั บสนุ นการน าเทคโนโลยี มาใช้ และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ทั กษะความช านาญของแต่ ละหน่ วยงาน
ที่ร่วมลงนาม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต มีรายได้ และเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.6.9 การสร้างความตระหนักรู้ให้กับกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากสื่อลามกเด็ก
และการค้ามนุษย์ในรูปแบบทางเพศ จากการที่ชุดปฏิบัติการ TICAC กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
สานักงานอัยการสูงสุด NGOs และหน่วยงานต่าง ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ ร่ ว มกั น วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ เ สี ย หาย
ของสื่ อ ลามกเด็ ก และการค้ า มนุ ษ ย์ ใ นรู ป แบบ
ทางเพศ ทาให้สามารถระบุกลุ่มเสี่ยงของการตกเป็น
ผู้เสียหายของการกระทาความผิดดังกล่าวได้ จึงได้
จัดทากิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่ องเพื่อที่จะ
สร้ า งความตระหนั ก รู้ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม เสี่ ย งดั ง กล่ า ว
ต่อเนื่อง เช่น โครงการ 18 ต้องห้ามของ บก.ปคม,
โครงการประชาสั ม พั น ธ์ ต ามโรงเรี ย นกลุ่ ม เสี่ ย งของชุ ด ปฏิ บั ติ ก าร TICAC และ โครงการน้ อ งต้ อ งรู้ ซึ่ ง มี
การดาเนินการในทุกภาคส่วนของประเทศ นอกจากนี้ สานักงานอัยการสูงสุดยังได้ร่วมกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น
จั ดให้ มี โครงการประกวดหนั งสั้ น (Young Producer Award) ปี 2019 เพื่ อ ให้ ผู้ แ ข่ ง ขั น ที่ อ ยู่ ในวั ย เรี ย นได้
นาเสนอหนังสั้นที่มีเนื้อหาเป็นการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์จากการดาเนินกิจกรรม
โครงการดังกล่าว
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม ให้ภาครัฐเช่นโรงเรียนและภาคเอกชน เช่น บริษัททรู ได้เข้ามา
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันการกระทาความผิด และการตกเป็นผู้เสียหายบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับสื่อลามกมากขึ้น
และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยหลังจาก
ได้ดาเนินโครงการดังกล่าวพบว่ามีผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกั บการกระทาความผิดมากขึ้นโดยเฉพาะทาง Facebook
ของชุดปฏิบัติการ TICAC และ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
เนื่องจากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันปราบปราม
การกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐและ NGOs จึงเน้นการจัด
โครงการสัมมนาที่มุ่งเน้นไปที่การทางานร่วมกัน โดยต้องการให้เกิดการบูรณาการที่ดีระหว่างกัน ผลคือแต่ละ
หน่ ว ยงาน มี ค วามเข้ าใจกระบวนการท างานร่ว มกั น เรื่อ งค้ ามนุ ษ ย์ ม ากขึ้น มี เครือข่ ายเพิ่ ม ขึ้น สนั บ สนุ น
ทรัพยากรซึ่งกันและกัน ร่วมกัน สืบ สวนดาเนินคดีมากขึ้น และทาให้มีการแจ้งเบาะแสการกระทาความผิ ด
เพิ่มขึ้นด้วย
3.6.10 การป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีประวัติการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กเข้ามาในประเทศ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ มอบหมายให้สานักงานตรวจคนเข้าเมืองดาเนินการบันทึกข้อมูลบุคคลเฝ้าระวังบุคคลไม่พึงประสงค์
(Watch List) และบุ ค คลต้อ งห้ าม (Black List) ที่ ส มควรต้อ งห้ ามมิ ให้ เดิน ทางเข้ามาในราชอาณาจั กรที่ มี
ประวัติการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีประวัติการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กเข้ามาใน
ประเทศไทย โดยได้รับข้อมูลจากการประสานงานจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศตามสถิติ ดังนี้

75
ตารางที่ 27 การดาเนิ น การกับคนต่ างชาติที่มีพฤติการณ์ ล่วงละเมิดทางเพศ อนาจารหรือคนต่ างชาติ
กระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ปี

ปฏิเสธการเข้าเมือง

2559
2560
2561
2562
รวม

2,054
1,264
414
648
4,380

เพิกถอนการให้อยู่
ในราชอาณาจักร
14
29
151
21
215

ข้อมูลบุคคลเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้องกับความผิด
ทางเพศที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ
70
16
69
43
198

จากสถิติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกรณีการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เคยมีประวัติการกระทา
ความผิดทางเพศกับเด็ก รวมทั้งมีการปฏิเสธการเข้าเมืองและการให้อยู่ในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องทุกปี
3.7 การป้องกันการค้ามนุษย์ในขอทาน
3.7.1 การขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาคนขอทานอย่างเป็นระบบ
1) การจัดระเบียบขอทาน
กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาคนขอทาน
อย่างเป็ นระบบเพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์ในกระบวนการค้ามนุษย์ โดยดาเนินการจัดระเบียบขอทาน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2562 พบผู้ทาการขอทานทั้งสิ้น 474 ราย ดังนี้

นอกจากนี้ พม. ยังมุ่งเน้นการดาเนินงาน ในเชิงป้องกันอย่างบูรณาการ ดังนี้
(1) การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุม
การขอทาน พ.ศ. 2559 และอนุบัญญัติ จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย การจาแนกลักษณะผู้กระทาการขอทาน
กับผู้แสดงความสามารถ หลักเกณฑ์วิธีการแจ้งและการมีบัตรประจาตัวเป็นผู้แสดงความสามารถ หลักเกณฑ์
และวิธีการในการคัดกรองผู้ทาการขอทาน การไม่ส่งต่อผู้ทาการขอทานไปดาเนินการตามกฎหมายเฉพาะ และ
การแจ้งของผู้ประสงค์จะแสดงความสามารถต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผ่านกลไกคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ระดับชาติ และระดับจังหวัด ตลอดจนการขับเคลื่อนงานตามแผนขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2562 - 2564) เพื่อเป็ น แผนงานในการขับเคลื่ อนงานด้านการควบคุมการขอทานของคณะกรรมการ
ควบคุมการขอทาน คณะอนุกรรมการภายใต้คณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานส่วนราชการ และภาคประชาสังคม
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(2) การขับ เคลื่ อนงานเชิงรุก ในการป้องกันปัญ หาขอทาน ได้แก่ การบู รณาการภาคี
เครือข่ายในการจัดระเบียบขอทานอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น แผนการจัดระเบียบปกติประจาเดือน และการจัด
ระเบียบในงานสาคัญต่าง ๆ การดาเนินการโครงการจังหวัดปลอดขอทาน เพื่อการควบคุม คุ้มครองและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ทาการขอทานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดพื้นที่นาร่อง 6 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ปราจีนบุรี ลาพูน พัทลุง บุรีรัมย์ และสุโขทัย อีกทั้ง ยังมีจังหวัดที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์
เป็นจังหวัดปลอดขอทาน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง บึงกาฬ นครพนม ปัตตานี พังงา น่าน เพชรบูรณ์ แพร่
ราชบุ รี แม่ฮ่องสอน และหนองบัวลาภู การขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ
การพั ฒ นาระบบคุ้ ม ครองคนไร้ ที่ พึ่ งและขอทานในชุ ม ชนร่ว มกั บ เทศบาลนคร 30 แห่ ง และเมื อ งพั ท ยา
เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเฝ้าระวัง คุ้มครองและพัฒนากลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่
ซึ่ งเป็ น เมื อ งเศรษฐกิ จ ส าคั ญ การขั บ เคลื่ อ นงานต าบลต้ น แบบ ห่ ว งใยไม่ ท อดทิ้ ง กั น เพื่ อ เป็ น เครื อ ข่ า ย
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังคุ้มครองและพัฒนากลุ่มเป้าหมายในระดับตาบล การดาเนินการ
โครงการสถานี ส วั ส ดิ ก าร โครงการ Family Data เปิ ด ประตู เยี่ ย มบ้ า น สร้ า งสะพานสู่ ส วั ส ดิ ก ารสั ง คม
โดยการให้คาปรึกษาแนะนา และให้บริการสวัสดิการสังคม เพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยงในการออกมาทาการขอทาน
(3) การขับเคลื่อนงานเชิงพัฒนา เพื่อป้องกันผู้ทาการขอทานกลับมาขอทานซ้า ตลอดจน
พัฒนาองค์ความรู้และกลไกให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
หลังจากการคัดกรอง หากพบว่า ผู้ทาการขอทานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ เด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ
คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ จะดาเนิ นการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเฉพาะเพื่อเข้ารับ
การคุ้มครอง และเมื่อคัดกรองแล้ว พบว่า เป็นบุคคลที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีญาติมิตรอุปการะเลี้ยงดู
และไม่มีทางเลี้ยงชีพอย่างอื่น หรืออยู่ในภาวะยากลาบาก จะเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. ซึ่งในกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพมุ่งเน้นการฝึกทักษะอาชีพและทักษะชีวิต กิจกรรมบาบัดฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต การปรับทัศนคติ และ
การเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม การพัฒนาองค์ความรู้และกลไก โดยการเผยแพร่คู่ มือปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงาน การจัดทาแนวทางการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
เพื่อให้ พนั กงานสอบสวนใช้เทียบเคียงในการเปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝื นกระทาการขอทานในลั กษณะแบบขั้นบันได
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นความจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเป็นการป้องปรามผู้ทา
การขอทานให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทาความผิด และการจัดทาคู่มือและแผ่นพับการจดแจ้งขอบัตรประจาตัว
ผู้แสดงความสามารถฉบับประชาชนตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
2) การส่ งเสริ มและพั ฒนาผู้ แสดงความสามารถ มุ่ งเน้ นการแยกผู้ ท าการขอทานออกจาก
ผู้แสดงความสามารถ โดยออกบัตรประจาตัวผู้แสดงความสามารถแล้ว จานวน 1,508 คน ดังนี้
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3.7.2 การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาคนขอทาน
1) ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอทานผิดกฎหมาย ภายใต้แนวคิด “ให้ทานเปลี่ยนชีวิต หยุดคิด
ก่อนให้ทาน” ผ่านหลากหลายช่องทาง
2) จั ด อบรมโครงการพั ฒ นาผู้ แ สดงความสามารถในที่ ส าธารณะ (Smart on Street)
เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศัก ยภาพแก่ผู้แสดงความสามารถที่จดแจ้งขอมีบัตรแล้ว จานวน 200 คน
ตลอดจนมีการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน เปิดพื้นที่แสดงความสามารถ
ให้ กับ ผู้ แสดงความสามารถในที่ ส าธารณะ อัน จะน าไปสู่ การเปิ ดโอกาสในการมีงานท า การมีรายได้ และ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนเป็นการป้องกันกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าสู่กระบวนการขอทาน
3.8 การเพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการร้องทุกข์ร้องเรียน และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
รัฐ บาลไทย ให้ ความส าคัญ กั บ การพั ฒ นาช่องทางการประชาสั มพั นธ์ส ร้างการรับรู้ และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและช่วยเหลือแรงงานทุกคน ให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองและได้รับ
สิทธิตามกฎหมาย ผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
3.8.1 การจัดจ้างล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา
กระทรวงแรงงาน เพิ่มความพยามที่จะลดช่องว่างทางด้านภาษา ด้วยการเพิ่มจานวนล่ามและ
ผู้ป ระสานงานด้านภาษา เพื่อปฏิบั ติห น้ าที่ในการให้ บริการและช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว โดยในปี 2559
มีจานวน 72 คน ปี 2560 มีจานวน 134 คน ปี 2561 มีจานวน 153 คน และปี 2562 มีจานวน 190 คน
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แผนภาพที่ 22 แสดงผลการเพิ่มจานวนล่ามและผู้ประสานงานด้านภาษา

3.8.2 การให้บริการสายด่วน 1506
กระทรวงแรงงานพัฒนาช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และแจ้งข้อมูลข่าวสาร
แก่นายจ้าง/ลูกจ้างคนไทยและคนต่างด้าว โดยรวมสายด่วน 1546 และ 1694 เข้าด้วยกัน ผ่านสายด่วน 1506
กด 2 กรมการจั ด หางาน กด 3 กรมสวัส ดิ การและคุ้ มครองแรงงาน โดยมี ผู้ ใช้ บ ริก ารด้านการจัด หางาน
จานวน 75,344 สาย เป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวทางานผิดกฎหมาย จานวน 363 เรื่อง
โดยเจ้ าหน้ าที่ได้เข้าไปตรวจสอบในพื้ น ที่ พบแรงงานต่างด้าวทางานผิ ดกฎหมายและดาเนิ นคดี 104 ราย
และเปรียบเทียบปรับนายจ้าง จ านวน 15 ราย และมีผู้ใช้บริการด้านการคุ้มครองแรงงาน จานวน 83,328 สาย
โดยมีลูกจ้างเดินทางเข้ามาขอรับบริการด้านการคุ้มครองแรงงานด้วยตนเอง จานวน 1,307 คน ดาเนินก าร
เสร็จสิ้น จานวน 1,020 คน แบ่งเป็น ปรึกษาข้อกฎหมาย 823 คน ยื่นแบบคาร้อง คร.7 82 คน และร้องเรียน
115 คน โดยข้ อ เรี ย กร้ อ งที่ พ บมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ ค่ าจ้ างค้ า งจ่ า ย เลิ ก จ้ าง ค่ า ล่ ว งเวลา และวั น หยุ ด วั น ลา
ตามลาดับ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 27,013,245 บาท
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3.8.3 การให้บริการสายด่วน 1300
ปี 2562 สถิติการรับแจ้งเหตุค้ามนุษย์ของศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 พม. เพิ่มขึ้น
จาก 139 กรณี 142 ราย ในปี 2561 เป็น 162 กรณี 446 ราย เป็นชาย 167 ราย หญิง 276 ราย รับแจ้งเหตุ
ค้าประเวณีมากที่สุด 133 กรณี ถูกบังคับหรือหลอกใช้แรงงาน 19 กรณี บังคับขอทาน 6 กรณี และรับจ้าง
อุ้มบุญ 4 กรณี ภายหลังการรับแจ้งเหตุ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมจะรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศของศู น ย์ ฯ และส่ ง หน่ ว ยเคลื่ อ นที่ เร็ ว ลงปฏิ บั ติ ง านหากพบเหตุ ในพื้ น ที่ ก รุ งเทพฯ และกรณี
ต่างจังหวัดจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการให้การช่วยเหลือ โดยดาเนินการรับแจ้งเหตุและ
ปฏิบัติการช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โดยปี 2562 ลงพื้นที่คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จานวน 15 กรณี
ก่อนจะประสานส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือคุ้มครองในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามอานาจหน้าที่ โดยปี 2562 มีการประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 106 กรณี ได้แก่ สานักงาน
พั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จังหวั ด จ านวน 67 กรณี กรมกิ จ การเด็ ก และเยาวชน 11 กรณี
และกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ จานวน 28 กรณี
นอกจากนั้ นยั งมีล่ามภาษาอาสาสมัครศูนย์ช่วยเหลื อสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณี
ที่ ผู้ ป ระสบปั ญ หาเป็ น ชาวต่ า งชาติ และมี ก ารจั ด ท าท าเนี ย บล่ า มภาษาอาสาสมั ค รที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้
กับศูนย์ช่วยเหลือสังคม จานวน 15 คน 10 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ เมียนมา กัมพูชา ลาว มลายู (ยาวี) ไทใหญ่
จีน เกาหลีใต้ เยอรมัน และภาษามือ
3.8.4 การอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์
1) สานั กงานปลัดกระทรวงแรงงาน รณรงค์สร้างการรับรู้ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย โดยมีผู้เข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ ประมาณ 257,268 คน ได้แก่ จัดพิมพ์กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
จ านวน 3,222 เล่ ม ส านั กงานแรงงานจั งหวัด 76 จั งหวัด บู รณาการความร่ว มมื อในพื้ น ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์
การป้องกันการค้ามนุษย์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย จัดนิทรรศการ/จัดกิจกรรมในพื้นที่
วิทยุชุมชน ตลอดจนรณรงค์เชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน จานวน 187,122 คน จัดฝึกอบรมให้ความรู้นายจ้าง/
ลูกจ้ างเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ย วกับ การป้องกันการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้
แรงงานเด็ ก รวม 59,669 คน และใช้ก ลไกเครือ ข่ ายในพื้ น ที่ โดยอาสาสมั ค รแรงงานและบั ณ ฑิ ตแรงงาน
จ านวน 7,255 คน เพื่ อ ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน และ NGOs ในการเฝ้ าระวั งป้ อ งกั น
กระบวนการค้ามนุษย์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
รูปภาพที่ 14 แสดงการอบรมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์
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2) กรมการจั ดหางานด าเนิ นการประชาสั มพั นธ์เพื่ อป้ องกั นการค้ามนุ ษย์ ผ่ านช่ องทางต่าง ๆ
รวม 126 เรื่ อง 911 ครั้ ง ได้ แก่ ข่ าวประชาสั มพั นธ์ 65 ครั้ ง การแถลงข่ าว 13 ครั้ ง การสั มภาษณ์ 41 ครั้ ง
หนังสือพิมพ์ 242 ครั้ง วิทยุ 11 ครั้ง โทรทัศน์ 168 ครั้ง และโซเชียลมีเดีย 371 ครั้ง
3) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ
แรงงาน แรงงานบั งคั บและการค้ ามนุ ษย์ ผ่ านการจัดท าแผ่ นพั บสิ ทธิ หน้ าที่ ข องนายจ้ างและลู กจ้ าง 4 ภาษา
(กัมพูชา ลาว เมียนมา และไทย) จานวน 150,000 ฉบับ
4) กระทรวงการต่างประเทศได้ จัดท าวิดีทั ศน์ “สั ญ ญาณของการค้ามนุ ษย์ และการแจ้ง
เบาะแส” เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 2 นาที เผยแพร่ลงบนสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ
Facebook และ YouTube เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการกระทาที่พบเห็นซึ่งอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ และช่องทางการแจ้งเบาะแส
ของการค้ามนุษย์ที่มีผู้เสียหายเป็นคนไทยทั้งในและต่างประเทศ
5) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ 4 ภาษา ได้แก่
ภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น เรื่อง “ โซ่” (Chain) ความยาว 30 วินาที และ 1 นาที เพื่อสร้างการรับรู้และป้องกัน
ไม่ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยกระทาความผิดค้ามนุษย์ และลดอุปสงค์การท่องเที่ยวเพื่อใช้บริการทางเพศ
โดยเผยแพร่ บนเครื่องบิ น บริ เวณท่ าอากาศยาน และระบบขนส่ งสาธารณะอื่ น ๆ และสื่ อประชาสั มพั นธ์ป้ องกั น
การค้ามนุ ษย์ในรูปแบบการบั งคับใช้แรงงาน เรื่อง “หยุ ด” (Stop) ความยาว 1 นาที และ 2 นาที เผยแพร่บริการ
สถานีขนส่งสาธารณะ เพื่อสร้างการรับรู้ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงาน ไม่ให้ถูกแสวงหา
ประโยชน์จากการถูกบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและร่วมมือในการแจ้ง
เหตุ/เบาะแส หากพบเห็นการค้ามนุษย์
3.9 การป้องกันการค้ามนุษย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
รัฐ บาลไทยให้ ค วามส าคัญ กับ การส่ งเสริมให้ แรงงานเข้าถึงสิ ท ธิในการรวมตัว และเจรจาต่อรอง
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานประกอบกิ จ การปฏิ บั ติ ได้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากลไม่ มี ก ารใช้ แ รงงานเด็ ก
แรงงานบั งคั บ และค้ ามนุ ษ ย์ อัน เป็ น มาตรการส าคัญ ในการป้ อ งกั น การค้ ามนุ ษ ย์ ตั้ งแต่ ต้ น ทาง โดยมี ผ ล
การดาเนินงาน ดังนี้
3.9.1 การพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ว่าด้วย
การรวมตัวและเจรจาต่อรอง
กระทรวงแรงงาน ดาเนินการส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง
มาอย่ างต่อเนื่ อง โดยอยู่ ระหว่างเดิน หน้ าแก้ไขกฎหมายส าคัญ 2 ฉบับ ประกอบด้ว ย ร่างพระราชบัญ ญั ติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. และพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... ภายใต้ความร่วมมือกับองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และไตรภาคีอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ….
ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 และอยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา สาหรับพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในระหว่างนี้กระทรวงแรงงานจะดาเนินการคู่ขนานในการรับฟัง
ความคิดเห็นและเตรียมการรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการรวมตัวและเจรจาต่อรองเป็นลาดับแรก
ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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3.9.2 การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนา GLP, TLS และ T Mark ไปใช้
กระทรวงแรงงานกาหนดนโยบายส่งเสริมให้สถานประกอบการนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงาน
ที่ดีไปใช้ (Good labour Practices: GLP) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทางาน
ในสถานประกอบกิจการทั่วไป อุตสาหกรรมประมงทะเล และกิจการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้มาตรการ 4 ไม่ 6 มี
ได้แก่ ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีการค้ามนุษย์ มีระบบจัดการและการบริหาร
แรงงาน มีเสรีภาพในการสมาคม มีโอกาสแลกเปลี่ ยนความเห็ นกั บนายจ้าง มีส ภาพแวดล้อมการทางานที่
ปลอดภัย มีการจัดการสุขอนามัยและของเสีย และมีสวัสดิการที่เหมาะสม โดยในปี 2562 มีสถานประกอบ
กิจการนา GLP ไปใช้ จานวน 3,440 แห่ง รวมยอดสะสม 12,792 แห่ง (31 พฤศจิกายน 62)
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท.8001-2553) Thai Labour Standards (TLS) โดยกาหนดหลักเกณฑ์ให้ สถานประกอบ
กิจการมีการตรวจสอบและประกาศตนเองว่า เป็นสถานประกอบกิจการ ที่ปฏิบัติได้สอดคล้องตามมาตรฐาน
อาทิ ระบบการจั ดการ สิทธิแรงงานและการคุ้มครองแรงงาน อันก่อให้ เกิดประโยชน์ ทั้งด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวิตแรงงาน เสริมสร้างให้ธุรกิจพัฒ นาอย่างยั่งยืน และเพิ่มโอกาสการแข่งขัน ทางการค้าในเวทีโลก
ปัจจุบัน มีสถานประกอบกิจการธารงรักษาอยู่ในระบบ TLS จานวน 1,466 แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถานประกอบกิจการ
ที่ผลิตเพื่อการส่งออก จานวน 655 แห่ง คิดเป็นมูลค่าการส่งออก 702,800 ล้านบาท
นอกจากนี้ ได้จัดทาบั น ทึกข้อตกลงร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อบูรณาการรับรองสถานประกอบกิจการ
ที่ได้มาตรฐาน TLS ให้ สิ น ค้าและบริการได้รับตราสั ญ ลั กษณ์ Thailand Trust Mark (T - Mark) เพื่อสร้าง
ความเชื่อ มั่น และความน่ าเชื่ อถือให้ กับ สิ น ค้าและบริก ารจากประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อันเป็ น การยกระดั บ
ภาพลักษณ์ ประเทศไทยให้ เป็น ประเทศที่มีการค้าที่คานึงถึงการใช้แรงงานที่เป็นธรรม โดยปัจจุบันมีส ถาน
ประกอบกิจการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานให้ใช้ตราสัญลักษณ์ T - Mark จานวน 235 แห่ง
แผนภาพที่ 23 แสดงผลการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนา GLP TLS และ T Mark ไปใช้

3.10 ความร่วมมือในการป้องกันการค้ามนุษย์
การค้ า มนุ ษ ย์ เป็ น ประเด็ น ปั ญ หาข้ า มชาติ รั ฐ บาลไทยจึ ง ให้ ค วามส าคั ญ ในการประสาน
ความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา (USDOL) สหภาพยุโรป องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
และประเทศต่ าง ๆ อย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ด าเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ ามนุ ษ ย์ ทั้ งในและนอก
ราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความร่วมมือทางวิชาการผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
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3.10.1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงแรงงานและองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO)
1) โครงการสิ ท ธิ จ ากเรื อ สู่ ฝั่ ง (Ship to shore rights project) เป็ น โครงการ 3 ปี
(พ.ศ. 2559 - 2562) มีสหภาพยุโรปเป็ นผู้ให้ ทุ น และ ILO เป็นผู้ ดาเนินการหลั ก เน้นการป้ องกัน และลดทอน
รูปแบบการใช้แรงงานที่ไม่อาจยอมรับได้ในธุรกิจภาคประมง และแปรรูปอาหารทะเล ดาเนินโครงการครอบคลุม
พื้น ที่ 22 จั งหวัดชายทะเลของไทย โดยเฉพาะพื้ นที่ ท าการประมง และแปรรูปอาหารทะเล ส่ งผลให้ เกิ ด
การพัฒนาที่เกี่ยวกับแรงงานประมง และโครงการนี้ได้สนับสนุนการดาเนินงานการให้สัตยาบันพิธีสาร ปี ค.ศ. 2014
ส่วนเสริมอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 และอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทางาน
ในภาคประมง ค.ศ. 2007
2) โครงการความปลอดภัยและยุติธ รรม : สิ ทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรี
ในภูมิภ าคอาเซีย น (Safe &Fair: Realizing women worker’s rights and opportunities in the ASEAN
region Project) มี ระยะเวลาดาเนิ น การตั้งแต่ 2561 - 2565 (5 ปี) มี ส หภาพยุโรปเป็ นผู้ ให้ ทุน และ ILO
เป็นผู้ดาเนินการหลัก ซึ่งเน้นการยุติความรุนแรงที่กระทาต่อผู้หญิงและเด็กในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม
โยกย้ายถิ่นฐานหญิงผู้รับใช้ในบ้าน โดยมีการสื่อ สารและประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิของแรงงาน การตระหนักถึง
ความรุน แรงที่ เกิดขึ้น กับ ผู้ ห ญิ งระหว่างการอพยพย้ายถิ่นฐาน เพื่ อน าไปสู่ การโยกย้ายถิ่น ฐานที่ ป ลอดภั ย
และยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน
3) โครงการส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ รงงานข้ า มชาติ (TRIANGLE in ASEAN)
มีระยะเวลาดาเนินการ 10 ปี ระหว่าง 2558 ถึง 2568 มีรัฐบาลแคนาดา และออสเตรเลียเป็นผู้ให้ทุน และ ILO
เป็ น ผู้ ดาเนิ น การหลัก ซึ่งมุ่งให้ แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานทั้งหญิ งและชายสามารถมีบ ทบาทในการพั ฒ นาทั้ ง
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมในภู มิ ภ าคอาเซี ย นให้ มี ค วามยั่ ง ยื น โดยเน้ น กลุ่ ม แรงงานโย กย้ า ยถิ่ น ฐาน
ในภาคเกษตรและก่อสร้าง
4) โครงการการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย (Responsible Supply
Chains in Asia) ดาเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2560 - เดือนธันวาคม 2563 (3 ปี) ในพื้นที่ 6 ประเทศ
ในทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมา และไทย มีสหภาพยุโรป และ OECD เป็นผู้ให้ทุน
และ ILO เป็นผู้ดาเนินการหลัก ซึ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และพัฒนาศักยภาพของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน โดยในส่วนของประเทศไทยจะเน้นภาคชิ้นส่วนยานยนต์ และภาคเกษตร
ในส่ ว นของประเทศไทยได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานประกอบการน ามาตรฐานแรงงาน (Thailand Labour
Standards : TLS) และแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ เพื่อขจัด
ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคทางการค้ า เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ทางการค้ า และสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
ให้สถานประกอบการ
3.10.2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงแรงงาน และกระทรวงแรงงาน
สหรัฐอเมริกา (USDOL)
โครงการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่ งยืน (Attaining Lasting
Change for Better Enforcement of Labour and Criminal Law to Address Child Labour, Forced
Labour and Human Trafficking Project (ATLAS Project))
มี ก รอบระยะเวลาในการด าเนิ น การระหว่ า งปี 2562 - 2566 ได้ รั บ การสนั บ สนุ น
ด้านวิชาการและงบประมาณจากกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา (USDOL) จานวน 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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เพื่ อ ด าเนิ น โครงการใน 4 ประเทศ ได้ แ ก่ ไทย ปารากวั ย และอี ก 2 ประเทศอยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา
(ไทยเป็นประเทศนาร่อง) โดยมีองค์กรวินร็อค อินเตอร์เนชั่นแนล (Winrock International) ซึ่งเป็นองค์กร
ไม่แสวงหากาไร (Nonprofit Organization) เป็นผู้ดาเนินการ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการทางด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
ผลลัพธ์ของโครงการฯ ที่สาคัญ ได้แก่ 1) การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
2) การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งที่เกี่ยวกับแรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ และ 3) การประสานงาน
ที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานคุ้มครองทางสังคมที่เกี่ยวกับแรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์
3.10.3 แผนงานระดั บชาติ ว่ าด้ วยงานที่ มี คุ ณค่ า (Decent Work Country Program - DWCP)
พ.ศ. 2562 - 2564 ของประเทศไทย
กระทรวงแรงงานได้ จั ด ท าแผนงานระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยงานที่ มี คุ ณ ค่ า (Decent Work
Country Program - DWCP) พ.ศ. 2562 - 2564 โดยปรึกษาหารือร่วมกับ องค์กรไตรภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
องค์กรนายจ้าง (สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย) และองค์กรลูกจ้าง (สภาองค์การลู กจ้าง สมาพันธ์
แรงงานแห่ งประเทศไทย สภาองค์ การลู กจ้างแรงงานแห่ งประเทศไทย สภาองค์การลู ก จ้าง สภาแรงงาน
แห่ ง ประเทศไทย และสมาพั น ธ์ แ รงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั นธ์ ) และองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ
(International Labour Organization - ILO) ผ่ านส านักงานแรงงานระหว่างประเทศประจาประเทศไทย
กัมพูชา และ สปป.ลาว โดย DWCP มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทางานที่มีคุณค่าสาหรับแรงงานทุกคน
ในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ การขาดแคลนแรงงาน เพิ่มกาลังการผลิ ต
ของแรงงาน (Labour productivity) และสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การจ้ า งงานที่ มี คุ ณ ค่ า รวมทั้ ง
ช่วยสนับสนุนสิ่งที่ประเทศไทยได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครอง
แรงงานทั้ งแรงงานไทยและแรงงานโยกย้ ายถิ่นฐาน ซึ่งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.10.4 ความร่ ว มมื อ ในการป้ อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยกรมเอเชี ย
ตะวันออก และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงการจัดตั้งศูน ย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตีย
เมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการ
จัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา
ในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพื่อจัดตั้ง
ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ช าวกั ม พู ช าที่ ถู ก ส่ ง ตั ว กลั บ จากประเทศไทย เพื่ อ ฟื้ น ฟู
สภาพจิตใจของผู้เคราะห์ร้ายก่อนกลับเข้าสู่สังคม ผ่านทางการฝึกอาชีพ เสริมทักษะ และอบรมด้านอาชีวศึกษา
เพื่อป้องกันการเข้ากลับมาสู่วงจรการค้ามนุษย์อีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้ดาเนินการจัดทาแบบก่อสร้างเสร็จแล้ว และเมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลไทยได้ดาเนินการจัดกิจกรรมแรก
ภายใต้โครงการ คือ การศึกษาดูงานของผู้บริห ารศูนย์ฯ เกี่ยวกับกระบวนการและระบบการบริหารจัดการ
ศูนย์แรกรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 - 6 ธันวาคม 2562

ค. แผนการดาเนินงานต่อไป
ด้านดาเนินคดี
1. สร้ า งเครื อ ข่ า ยการประสานงานและข้ อ มู ล กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นทั้ ง ราชอาณาจั ก รกั ม พู ช า
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุ ษย์ได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ รวมถึงการสร้างช่องทางการประสานงานในประเทศอื่น ๆ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย (ประเทศต้นทาง และประเทศ
ปลายทาง) เพิ่มมากขึ้น
2. พั ฒ นาความร่ ว มมื อกั บ เจ้ าหน้ าที่ บั งคั บ ใช้ ก ฎหมายในต่ างประเทศ เพื่ อ เพิ่ มขี ด ความสามารถ
ในการประสานข้ อ มู ล และร่ ว มกั น สื บ สวน สอบสวนคดี ค้ ามนุ ษ ย์ ห รือ คดี แ รงงาน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ งคดี
ที่ มี ก ารกระท าความผิ ด บนอิ น เทอร์ เน็ ต มาเป็ น ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง เนื่ อ งจากจ าเป็ น ต้ อ งได้ ข้ อ มู ล บางส่ ว น
จากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังจะเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางดิจิตอล
3. พัฒ นาความร่วมกับองค์กรพั ฒ นาเอกชน (NGOs) ในการสร้างเครือข่าย NGOs ระหว่างประเทศ
(International NGOs Networking) เพื่ อดู แลคุ้ ม ครองผู้ เสี ย หายที่ อ าจถู ก ส่ ง กลั บ ประเทศต้ น ทาง และ
เพื่อประสานข้อมูลเบื้องต้นในการสืบสวนหรือการดาเนินคดีทั้งประเทศต้นทางและปลายทาง
4. ให้ชุดปฏิบัติการ TATIP ทาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักและประสานรวบรวมข้อมูลในการป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ เนื่องจากหลายคดีเป็นคดีค้ามนุษย์ที่มีลักษณะข้ามชาติ
5. สร้ างผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการค้ ามนุ ษ ย์ ป ระจ ากองบั ญ ชาการ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ท าหน้ า ที่ เป็ น พี่ เลี้ ย ง
ประสานงานให้คาแนะนากับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเมื่อได้รับการร้องขอได้อย่างรวดเร็วขึ้น
ด้านคุ้มครอง
6. ศึกษารูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมในการสนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
จดทะเบียนเป็นสถานคุ้มครองเอกชน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และสร้างการมีส่ วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการคุ้มครองผู้เสียหาย
7. พั ฒ นา Mobile Application “PROTECT - U” เป็ น ภาษากั ม พู ช า ลาว และเมี ย นมา เพื่ อ ให้
ผู้เสียหายต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย สามารถใช้งานจาก Application ได้อย่างทันท่วงที รวมถึง
การพัฒนาระบบการขอใช้งานล่ามให้เป็นรูปแบบเดียวกับการใช้บริการ “Grab Taxi”
8. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพของผู้เสียหายในสถานคุ้มครองให้ทันสมัยเป็นที่ต้องการ
ของผู้บริโภค
9. พัฒ นาความร่ว มมือระหว่างประเทศในกระบวนการช่ว ยเหลื อคุ้ม ครองให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพและ
เป็นมาตรฐานร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภูมิภาค
ด้านป้องกัน
10. พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ว่าด้วยการรวมตัวและเจรจาต่อรอง
11. บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการกระทาความผิ ดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
ให้มผี ลการดาเนินคดีและมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเป็นรูปธรรม
12. พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลการดาเนินคดีด้านแรงงาน เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบและ
กาหนดนโยบายการตรวจคุ้มครองแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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