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ก.

บทสรุปผ้�บริหาร

ร้ฐบาลประกาศให�การป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์เปนิวาระแห่งชั้าติิ และกำาหนิดำเป้าหมีายหล้ก คือ
ประเทำศไทำยสามีารถิป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ไดำ�อย่างย้�งยืนิ จ้ึงมีุ่งเนิ�นิและให�ความีสำาค้ญก้บการสนิ้บสนิุนิ
การดำำา เนิิ นิ การป้ อ งก้ นิ และแก� ไข้ป ญ หาการค� า มีนิุ ษ ย์ โดำยไดำ� จ้้ ดำ สรรงบประมีาณตั้ ง แต่ ป้ 2560 จน้ถึ ง ป้ 2564
รวมยอด้สะสมทัง้ สิน้้ 4,460.55 ล้าน้บัาท และใน้ป้ 2564 ได้้รบัั งบัป้ระมาณเพิม่ ขึน้้ ร้อยละ 10.69 ทำ้ง� นิี� งบประมีาณเปนิ
ยอดำสะสมีติ้�งแติ่ป 2560 - 2564 จำาน้วน้ 4,460.55 ล้าน้บัาท โด้ยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น้ร้อยละ 8.642 ต่อป้ เพื�อให�ผู้้�เสียหาย
จ้ากการค�ามีนิุษย์ แรงงานิเดำ็ก แรงงานิบ้งค้บและกลุมี่ เสีย� ง ไดำ�รบ้ การคุมี� ครองชั้่วยเหลืออย่างเปนิระบบ ปร้บปรุงและพ้ฒนิา
กฎหมีายและระเบียบทำีเ� กีย� วข้�อง บริหารจ้้ดำการคดำีคา� มีนิุษย์และแรงงานิโดำยเฉพาะกลุมี่ เปราะบาง เพิมี� ข้ีดำความีสามีารถิ
การบ้งค้บใชั้�กฎหมีายอย่างบ้รณาการ ดำำาเนิินิคดำีก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ร้ฐทำี�เกี�ยวข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ รวมีทำ้�งพ้ฒนิากลไกคุ�มีครอง
ชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์และกลุ่มีเสี�ยง และส่งเสริมีความีร่วมีมีือข้องภาคีเครือข้่ายทำ้�งในิประเทำศและ
ระหว่างประเทำศ

การด้ำาเน้ิน้คด้ีและบัังคับัใช้้กฎหมาย
ผู้ลกระทำบจ้ากสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำติ่อเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 (โควิดำ – 19) ส่งผู้ลให�ร้ปแบบ
การกระทำำาความีผู้ิดำ ผู้่านิชั้่องทำางออนิไลนิ์เพิมี� มีากข้ึนิ� ไดำ�แก่ 1) การค�าประเวณีโดำยใชั้�ชั้อ่ งทำางออนิไลนิ์ในิการติิดำติ่อสือ� สาร
2) การแสวงประโยชั้นิ์ทำางเพศออนิไลนิ์โดำยการหลอกผู้้�เสียหายทำ้�งเดำ็กหญิง เดำ็กชั้าย และผู้้�หญิงมีาผู้ลิติสื�อลามีกอนิาจ้าร
(Child Sexual Abuse Material) และ 3) ร้ปแบบการหลอกลวงโฆษณาจ้้ดำหางานิผู้่านิชั้่องทำางสื�อส้งคมีออนิไลนิ์
เพื�อชั้้กชั้วนิผู้้�เสียหาย โดำยเฉพาะผู้้�เสียหายคนิไทำยให�ไปทำำางานิย้งติ่างประเทำศ ร้ฐบาลจ้ึงไดำ�เพิ�มีประสิทำธิ์ิภาพการสืบสวนิ
การกระทำำาความีผู้ิดำการค�ามีนิุษย์ในิชั้่องทำางออนิไลนิ์ เพิ�มีประสิทำธิ์ิภาพข้องเจ้�าหนิ�าทำี�ดำ�านิการดำำาเนิินิคดำีผู้่านิชั้่องทำาง
ออนิไลนิ์ และปร้บวิธิ์ีการทำำางานิโดำยร่วมีก้บทำุกหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องในิเชั้ิงบ้รณาการและองค์รวมี (collaborative and
inclusive) มีผลการด้ำาเน้ิน้งาน้ที่สำาคัญด้ังน้ี้
 จ้้บกุมีและเริ�มีการดำำาเนิินิคดำีอาญาเพิ�มีมีากข้ึ�นิทำ้�งในิคดำีค�ามีนิุษย์โดำยรวมีจ้าก จ้ำานิวนิ 133 คดำี ในิป 2563
เปนิจ้ำานิวนิ 188 คดำี ในิป 2564 คิดำเปนิร�อยละ 41.35 และโดำยจ้าก จ้ำานิวนิ 188 คด้ี พบัว่า เป้น้คด้ีทมี่ าจาก การสืบัสวน้
สอบัสวน้ช้่องทางออน้ไลน้ จำาน้วน้ 107 คด้ี ถิือเปนิร�อยละ 56.91 ข้องจ้ำานิวนิคดำีค�ามีนิุษย์ในิชั้้�นิสืบสวนิทำ้�งหมีดำ
เปรียบเทำียบจ้ากสองปทำี�ผู้่านิมีา
5
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ราย์งานผลกัารดําเนินงานป้้องกัันและป้ราบป้รามกัารค้้ามนุษย์์ของป้ระเทศไทย์ ป้ระจําป้ 2564

 จ้้บกุมีผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำเพิ�มีข้ึ�นิจ้ากป 2563 จ้ำานิวนิ 208 คนิ โดำยส่วนิใหญ่มีีส้ญชั้าติิไทำย รองลงมีาเปนิ
ส้ญชั้าติิเมีียนิมีา ซึ�งอธิ์ิบายไดำ�ว่าในิคดำีส่วนิมีากเจ้�าหนิ�าทำี�สามีารถิจ้้บกุมีผู้้�ติ�องหาในิความีผู้ิดำเกี�ยวก้บการค�ามีนิุษย์
จ้ากการแสวงหาประโยชั้นิ์ทำางเพศทำี�มีผู้ต้องหาตั้งแต่ จำาน้วน้ 2 คน้ขึ้น้ไป้มากขึ้น้ และส่วนิใหญ่เปนิการแสวงหา
ประโยชั้นิ์ทำางเพศในิชั้่องทำางออนิไลนิ์
 ชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์เพิ�มีข้ึ�นิจ้ากจ้ำานิวนิ 231 คนิ ในิป 2563 เปนิจ้ำานิวนิ 414 คนิ เพิ�มีข้ึ�นิ
จ้ากป 2563 จ้ำานิวนิ 183 คนิ คิดำเปนิร�อยละ 79.22 เปนิชั้ายจ้ำานิวนิ 151 คนิ หญิงจ้ำานิวนิ 263 คนิ เปนิผู้้เ� สียหายส้ญชั้าติิไทำย
จ้ำานิวนิ 312 คนิ และเปนิผู้้�เสียหายส้ญชั้าติิอื�นิ ๆ จ้ำานิวนิ 102 คนิ
 สืบสวนิข้ยายผู้ลสามีารถิพบพยานิหล้กฐานิเชั้ื�อมีโยงและสามีารถิดำำาเนิินิคดำีก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐทำี�เข้�าไป
มีีส่วนิเกี�ยวข้�อง มีีจ้ำานิวนิเพิ�มีข้ึ�นิ 17 คนิ (อย้่ระหว่างการสอบสวนิ/ไติ่สวนิ จ้ำานิวนิ 11 คนิ อย้่ระหว่างพิจ้ารณา
ข้องพนิ้กงานิอ้ยการ จ้ำานิวนิ 4 คนิ อย้่ระหว่างพิจ้ารณาข้องศาล จ้ำานิวนิ 1 คนิ ศาลยกฟ้อง จ้ำานิวนิ 1 คนิ)
 การประสานิความีร่วมีมีือระหว่างประเทำศ และความีร่วมีมีือก้บภาคประชั้าส้งคมี ไดำ�แก่ (1) การประสานิ
ความีร่วมีมีือระหว่างประเทำศและความีร่วมีมีือก้บภาคประชั้าส้งคมีผู้่านิการป้ระช้้มทวิภาคีระหว่างสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ
ข้องไทำยก้บสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิมีาเลเซียในิเดำือนิมีีนิาคมี 2563 (2) การสร้างเครือข่ายป้ระสาน้ความร่วมมือ
ด้้าน้การบัังคับัใช้้กฎหมายของสำาน้ักงาน้ตำารวจแห่งช้าติและกองบััญช้าการตำารวจดู้ไบั ณ เมืองดู้ไบั ป้ระเทศสหรัฐ
อาหรับัเอมิเรตส โดำยสามีารถิชั้่วยเหลือผู้้เ� สียหาย ทำีค� าดำว่าเปนิผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 3 คนิ และย้งไดำ�ประสานิงานิ
ให� ติำา รวจ้ดำ้ ไ บติิ ดำ ติามีจ้้ บ กุ มี ผู้้� ติ� อ งหาคดำี ห ลอกลวงคนิไทำยมีาบ้ ง ค้ บ ค� า ประเวณี ทำี� ป ระเทำศสหร้ ฐ อาหร้ บ เอมีิ เรติส์
ติามีหมีายแดำงติำารวจ้สากล (Interpol Red Notice) ไดำ�อีกจ้ำานิวนิ 1 คนิ เปนิติ�นิ
 การจ้้ดำติ้ง� ศ้นิย์ประสานิงานิระหว่างพนิ้กงานิอ้ยการ ผู้้เ� สียหาย และหนิ่วยงานิติ่าง ๆ ทำีทำ� าำ งานิในิการคุมี� ครองสิทำธิ์ิ
ผู้้�เสียหายในิคดำีค�ามีนิุษย์ (ศปอคมี.) หรือ Coordination Center for Trafﬁcking Victim (CCTV) เปนิศ้นิย์ร้บแจ้�งเหติุ
เพื�อประสานิงานิก้บทำุกฝายทำ้�งหนิ่วยงานิภาคร้ฐ และภาคประชั้าส้งคมี ทำ้�งภายในิประเทำศ ติ่างประเทำศและในิระดำ้บ
ระหว่างประเทำศ ในิการคุ�มีครองสิทำธิ์ิผู้้�เสียหายคดำีค�ามีนิุษย์และให�คำาแนิะนิำาปรึกษาปญหาข้�อกฎหมีาย เผู้ยแพร่ความีร้�
เกี�ยวก้บคดำีค�ามีนิุษย์
 การพ้ฒนิาศ้กยภาพข้องผู้้บ� ง้ ค้บใชั้�กฎหมีาย ไดำ�แก่ (1) การอบรมีเชั้ิงปฏิิบติ้ กิ ารเพือ� เพิมี� ศ้กยภาพการปฏิิบติ้ งิ านิ
ข้องเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ทำุกภ้มีิภาคทำ้�วประเทำศจ้ำานิวนิกว่า 340 นิาย ทำ้�งในิร้ปแบบออนิไลนิ์และออฟไลนิ์ ให�ก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ทำี�
เกี�ยวข้�องก้บการค้ดำแยกผู้้�เสียหายจ้ากค�ามีนิุษย์และแรงงานิบ้งค้บ เทำคนิิคการสืบสวนิผู้่านิสื�อส้งคมีออนิไลนิ์ แนิวทำาง
การสื บ สวนิรวบรวมีพยานิหล้ ก ฐานิและข้ยายผู้ลเพื� อ ทำำา ลายเครื อ ข้่ า ยข้บวนิการค� า มีนิุ ษ ย์ เทำคนิิ ค การส้ มีภาษณ์
เชั้ิงนิิติวิ ทำิ ยาศาสติร์ (Forensic Interviews) และการปฏิิบติ้ งิ านิร่วมีก้บ NGOs เพือ� ยกระดำ้บทำ้กษะในิการบ้งค้บใชั้�กฎหมีาย
(2) โครงการจ้้ดำฝกอบรมีหล้กส้ติรพืนิ� ฐานิการดำำาเนิินิคดำีคา� มีนิุษย์สำาหร้บอ้ยการผู้้ชั้� ว่ ย จ้ำานิวนิ 279 คนิ ก่อนิออกไปปฏิิบติ้ ิ
หนิ�าทำี�ติามีจ้้งหว้ดำติ่าง ๆ ทำ้�วประเทำศ และ (3) การอบรมีเพิ�มีศ้กยภาพบุคลากรในิสำานิ้กงานิคดำีค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 62 คนิ
ในิการดำำาเนิินิคดำีค�ามีนิุษย์ในิร้ปแบบการค�ามีนิุษย์ ดำ�านิแรงงานิ การบ้งค้บใชั้�แรงงานิ และถิอดำบทำเรียนิการบริหาร
จ้้ดำการคดำีเพื�อปร้บปรุง ติรวจ้สอบและเพิ�มีประสิทำธิ์ิภาพการดำำาเนิินิงานิสำาหร้บบุคลากรในิสำานิ้กงานิคดำีค�ามีนิุษย์
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ด้้าน้ค้้มครองช้่วยเหลือ
ประเทำศไทำยให�ความีสำาค้ญก้บการคุ�มีครองชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ และการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ
หรือบริการ ภายใติ�หล้กการยึดำผู้้�เสียหายเปนิศ้นิย์กลาง (Victim Centered Approach) การคำานิึงถิึงบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้
ข้องผู้้�เสียหาย (Trauma Informed Care) ประโยชั้นิ์ส้งสุดำข้องเดำ็ก (Best Interest Determination) และ
ความีเทำ่าเทำียมีระหว่างเพศ (Gender Equality) และติลอดำจ้นิการคุมี� ครองชั้่วยเหลือโดำยไมี่เลือกปฏิิบติ้ ทำิ างเชั้ือ� ชั้าติิ ศาสนิา
และว้ฒนิธิ์รรมี มีผลการด้ำาเน้ิน้งาน้ที่สำาคัญด้ังน้ี้
 คุมี� ครองชั้่วยเหลือผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ และผู้้เ� สียหายจ้ากการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ ในิป 2564
(มีกราคมี - ธิ์้นิวาคมี 2564) ผู้้�เสียหายทำ้�ง 2 กลุ่มีทำี�เข้�าร้บการคุ�มีครองในิสถิานิคุ�มีครอง จ้ำานิวนิทำ้�งสิ�นิ 148 คนิ แบ่งเปนิ
เพศหญิง จ้ำานิวนิ 120 คนิ คิดำเปนิร�อยละ 81.1 และเปนิเพศชั้าย จ้ำานิวนิ 28 คนิ คิดำเปนิร�อยละ 18.9 เปนิผู้้�เสียหาย
จ้ากการค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 146 คนิ และผู้้�เสียหายจ้ากการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ จ้ำานิวนิ 2 คนิ
 ระยะเวลาการคุมี� ครองในิสถิานิคุมี� ครองลดำลงจ้ากจ้ำานิวนิ 158 ว้นิ ในิป 2563 เปนิจ้ำานิวนิ 143 ว้นิ ในิป 2564
ทำ้ง� นิี� เนิือ� งจ้ากประสิทำธิ์ิภาพข้องกระบวนิการดำำาเนิินิคดำีทำรี� วดำเร็ว ประกอบก้บการวางแผู้นิและการประเมีินิร่วมีก้นิระหว่าง
เจ้�าหนิ�าทำี�และผู้้�เสียหายอย่างติ่อเนิื�อง ทำำาให�ผู้้�เสียหายไมี่ติ�องอย้่ในิสถิานิคุ�มีครองนิานิเกินิความีจ้ำาเปนิ
 ออกบ้ติรประจ้ำาติ้วให�ผู้เ้� สียหายทำีเ� ข้�าร้บการคุมี� ครองในิสถิานิคุมี� ครอง จ้ำานิวนิ 77 คนิ ประกอบดำ�วยผู้้เ� สียหาย
ส้ญชั้าติิเมีียนิมีา จ้ำานิวนิ 35 คนิ ก้มีพ้ชั้า จ้ำานิวนิ 1 คนิ ลาว จ้ำานิวนิ 1 คนิ และโรฮีนิจ้า จ้ำานิวนิ 40 คนิ สำาหร้บการเดำินิ
ทำางออกไปทำำางานินิอกสถิานิคุ�มีครองไดำ�แมี�ในิชั้่วงสถิานิการณ์โควิดำ - 19 ทำำาให�สถิานิประกอบการหลายแห่งปดำร้บ
ผู้้�เสียหายออกไปทำำางานิภายนิอก แติ่อย่างไรก็ติามีย้งมีีผู้้�เสียหายผู้้�ใหญ่ จ้ำานิวนิ 13 คนิ ผู้้�ชั้าย 9 คนิ ผู้้�หญิง 4 คนิ ทำี�ไดำ�
ออกไปทำำางานิภายนิอก จ้ากการทำำางานิร่วมีก้นิระหว่างเจ้�าหนิ�าทำี� ผู้้เ� สียหาย และสถิานิประกอบการ โดำยการออกไปทำำางานิ
ดำ้งกล่าว เปนิการออกไปทำำางานิในิล้กษณะข้องการอย้่ก้บนิายจ้�าง และจ้ะมีีทำีมีนิ้กส้งคมีสงเคราะห์ข้องสถิานิคุ�มีครอง
คอยติิดำติามีดำ้แลเปนิระยะ
 ผู้้�เสียหายไดำ�ร้บการเติรียมีการสำาหร้บกระบวนิการทำางศาลอย่างเหมีาะสมี โดำยความีร่วมีมีือระหว่าง
ทำีมีสหวิชั้าชั้ีพทำ้�งภาคร้ฐ รวมีถิึงพนิ้กงานิอ้ยการและองค์กรนิอกภาคร้ฐไดำ�เข้�ามีามีีส่วนิร่วมีในิการเติรียมีการผู้้�เสียหาย
เพื�อสร�างความีมี้�นิใจ้ให�ก้บผู้้�เสียหายทำี�จ้ะเข้�าส้่กระบวนิการยุติิธิ์รรมีทำี�เปนิมีิติร
 คุ�มีครองพยานิในิคดำีค�ามีนิุษย์ โดำยการสนิ้บสนิุนิค่าใชั้�จ้่ายในิการคุ�มีครองพยานิทำี�เพิ�มีข้ึ�นิจ้ากป 2563
ถิึงร�อยละ 153.02 แสดำงให�เห็นิถิึงประสิทำธิ์ิภาพการคุมี� ครองทำีค� รอบคลุมีทำุกมีิติมีิ ากยิง� ข้ึนิ� และผู้้เ� สียหายไดำ�รบ้ เงินิเยียวยา
ชั้ดำเชั้ยในิฐานิะผู้้เ� สียหายและพยานิในิคดำีอาญา เพิมี� ข้ึนิ� จ้ากป 2563 ร�อยละ 123.9 เนิือ� งจ้ากการประเมีินิถิึงความีเสียหาย
และบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ผู้้�เสียหายในิคดำีค�ามีนิุษย์ รวมีทำ้�งไดำ�พ้ฒนิาค้่มีือสิทำธิ์ิผู้้�เสียหายและจ้ำาเลยในิคดำีอาญา 5 ภาษา
เพื�อสร�างความีมี้�นิใจ้ว่าผู้้�เสียหายจ้ะทำราบถิึงสิทำธิ์ิอื�นิ ๆ ข้องตินิเองไดำ�
 ข้้บเคลือ� นิและพ้ฒนิากลไกการทำำางานิเพือ� สร�างระบบการคุมี� ครองชั้่วยเหลือทำีมี� ปี ระสิทำธิ์ิภาพและเปนิระบบ
อย่างติ่อเนิื�อง ทำ้�งการให�ความีร้�เกี�ยวก้บกลไกการส่งติ่อระดำ้บชั้าติิ (National Referral Mechanism) การคิดำร้ปแบบ
กิจ้กรรมีทำี�เหมีาะสมีในิห�วงระยะเวลาการฟนิฟ้ไติร่ติรอง (Reﬂection Period) รวมีถิึงการสร�างชั้่องทำางการเรียนิร้�
สำาหร้บผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิผู้่านิ e-learning
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ด้้าน้ป้้องกัน้
ร้ฐบาลเพิ�มีความีพยายามีทำี�จ้ะข้จ้้ดำปญหาการค�ามีนิุษย์ในิทำุกร้ปแบบ โดำยมีีการติรากฎหมีายหล้กบ้งค้บใชั้�
ในิการจ้้ดำการ ควบคุมี คุมี� ครอง และเยียวยาผู้้เ� สียหาย และลงโทำษผู้้ก� ระทำำาผู้ิดำในิการค�ามีนิุษย์ทำสี� อดำคล�องก้บมีาติรฐานิสากล
โดำยมีผลการด้ำาเน้ิน้งาน้ที่สำาคัญ ด้ังน้ี้
 พ้ ฒ นิากฎหมีายทำี� สำา ค้ ญ เกี� ย วก้ บ สิ ทำ ธิ์ิ ค นิติ่ า งดำ� า วในิการจ้้ ดำ ติ้� ง สหภาพแรงงานิติามีพระราชั้บ้ ญ ญ้ ติิ
แรงงานิส้มีพ้นิธิ์์ พ.ศ. .... ข้องอนิุส้ญญาองค์การแรงงานิระหว่างประเทำศ (ILO) ฉบ้บทำี� 87 ว่าดำ�วยเสรีภาพในิการสมีาคมี
และการคุ�มีครองสิทำธิ์ิในิการรวมีติ้ว และฉบ้บทำี� 98 ว่าดำ�วยสิทำธิ์ิในิการรวมีติ้วและการร่วมีเจ้รจ้าติ่อรอง ซึ�งประเทำศไทำย
อย้ใ่ นิระหว่างการเติรียมีความีพร�อมีทำางดำ�านิกฎหมีายในิการปฏิิบติ้ ติิ ามีอนิุสญ
้ ญาฯ ฉบ้บทำี� 87 และฉบ้บทำี� 98 ซึง� ร่างกฎหมีาย
ทำ้�ง 2 ฉบ้บ อย้่ระหว่างการพิจ้ารณาข้องสำานิ้กงานิคณะกรรมีการกฤษฎีกา โดำยมีีว้ติถิุประสงค์คือ ยกระดำ้บมีาติรฐานิ
ดำ�านิแรงงานิส้มีพ้นิธิ์์ให�เหมีาะสมีก้บสภาพเศรษฐกิจ้และส้งคมีในิปจ้จุ้บ้นิ และส่งเสริมีเสรีภาพและร้บรองสิทำธิ์ิแรงงานิ
ในิการร่วมีเจ้รจ้าติ่อรองให�สอดำคล�องก้บมีาติรฐานิแรงงานิ ILO
 การสร� า งความีติระหนิ้ ก ร้� ใ ห� ค นิหางานิ ผู้่ า นิการประชั้าส้ มี พ้ นิ ธิ์์ การรณรงค์ ใ นิร้ ป แบบสื� อ วี ดำิ ทำ้ ศ นิ์
“การค�ามีนิุษย์ใกล�ติ้วกว่าทำี�คิดำ” โดำยถิอดำบทำเรียนิจ้ากผู้้�เสียหายทำี�ถิ้กหลอกผู้่านิสื�อออนิไลนิ์ไปเปนิ SCAMER ทำี�มีีสถิิติิ
การถิ้กหลอกผู้่านิระบบออนิไลนิ์ โดำยมีีจ้ำานิวนิผู้้�เข้�าชั้มี (View) จ้ำานิวนิ 187,297 คร้�ง ยอดำแสดำงความีร้�สึก (Like)
จ้ำานิวนิ 1,859 คร้�ง และไดำ�แสดำงความีเห็นิเชั้ิงป้องก้นิ (Comment) จ้ำานิวนิ 51 คร้�ง
 ร้บเรื�องร�องทำุกข้์ร�องเรียนิ จ้ากผู้้�เสียหายทำี�ถิ้กหลอกไปทำำางานิติ่างประเทำศและการให�ความีชั้่วยเหลือผู้่านิ
การประสานิหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�อง จ้ำานิวนิ 8 กรณี ชั้่วยเหลือไดำ� จ้ำานิวนิ 85 ราย
 ข้้บเคลื�อนิการป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ โดำยการนิำาแผู้นิปฏิิบ้ติิการไปส้่การปฏิิบ้ติิ
ผู้่านิสำานิ้กงานิแรงงานิจ้้งหว้ดำ 76 จ้้งหว้ดำ ไดำ�รว่ มีติรวจ้บ้รณาการสถิานิประกอบกิจ้การกลุมี่ เสีย� งในิสถิานิประกอบกิจ้การ
จ้ำานิวนิ 18,869 แห่ง และการติรวจ้แรงงานิ จ้ำานิวนิ 261,956 คนิ ไดำ�ร้บการคุ�มีครองติามีกฎหมีาย
 บริ ห ารจ้้ ดำ การแรงงานิติ่ า งดำ� า ว ไดำ� แ ก่ การพิ จ้ ารณาคำา ข้อและจ้้ ดำ ทำำา ทำะเบี ย นิคนิติ่ า งดำ� า วทำี� ยื� นิ ข้อร้ บ
ใบอนิุญาติทำำางานิ มีีจ้ำานิวนิแรงงานิติ่างดำ�าวทำี�ยื�นิข้อและไดำ�ร้บอนิุญาติทำำางานิ จ้ำานิวนิ 401,708 คนิ/ 730,606 คร้�ง
การติรวจ้สอบการทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าวและสถิานิประกอบการ ติรวจ้สอบการทำำางานิคนิติ่างดำ�าว จ้ำานิวนิ 741,357 คนิ
และสถิานิประกอบการ จ้ำานิวนิ 42,273 แห่ง และการสร�างความีติระหนิ้กร้แ� ละจ้้ดำระเบียบแรงงานิติ่างดำ�าวในิภาคประมีง
โดำยดำำาเนิินิการส่งเสริมีแรงงานิประมีงและนิายจ้�างให�มีคี วามีร้ค� วามีเข้�าใจ้ และปฏิิบติ้ ไิ ดำ�ถิก้ ติ�องติามีกฎหมีายไมี่ติกเปนิเหยือ�
ข้องการค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 179,595 คนิ
 ป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำา� นิแรงงานิและการใชั้�แรงงานิเดำ็กในิร้ปแบบทำีเ� ลวร�าย โดำยการส่งเสริมี
พ้ฒนิาและกำาก้บดำ้แลแรงงานิกลุ่มีเสี�ยงให�ไดำ�ร้บการคุ�มีครองติามีกฎหมีาย จ้ำานิวนิ 43,932 คนิ พ้ฒนิาศ้กยภาพ
สถิานิประกอบกิจ้การติามีแนิวปฏิิบติ้ กิ ารใชั้�แรงงานิทำีดำ� ี (GLP) จ้ำานิวนิ 729 แห่ง และส่งเสริมีให�ความีร้แ� ก่แรงงานินิอกระบบ
เพื�อป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ จ้ำานิวนิ 100 คนิ
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สถาน้การณการค้ามน้้ษยใน้ป้ระเทศไทยและแน้วโน้้มใน้อน้าคต
ผู้ลกระทำบจ้ากสถิานิการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดำข้องโรคติิ ดำ เชั้ื� อ ไวร้ ส โคโรนิา 2019 (โควิ ดำ – 19) ส่ ง ผู้ลถิึ ง
การเปลีย� นิแปลงร้ปแบบในิการกระทำำาความีผู้ิดำ เนิือ� งจ้ากผู้้ค� า� มีนิุษย์เปลีย� นิร้ปแบบการกระทำำาความีผู้ิดำข้องตินิมีาดำำาเนิินิการ
ทำีผู้� ดำิ กฎหมีาย (to conduct illegal activities) ผู้่านิชั้่องทำางออนิไลนิ์มีากข้ึนิ� โดำยร้ปแบบการค�ามีนิุษย์ทำพ�ี บบ่อยแบ่งเปนิ
1) ร้ปแบบการค�าประเวณีโดำยใชั้�ชั้่องทำางออนิไลนิ์ในิการติิดำติ่อสื�อสาร 2) ร้ปแบบการแสวงประโยชั้นิ์ทำางเพศออนิไลนิ์
โดำยการหลอกผู้้�เสียหายทำ้�งเดำ็กหญิง เดำ็กชั้าย และผู้้�หญิงมีาผู้ลิติสื�อลามีกอนิาจ้าร (Child Sexual Abuse Material)
3) ร้ปแบบการหลอกลวงโฆษณาจ้้ดำหางานิผู้่านิชั้่องทำางสือ� ส้งคมีโซเชั้ียลเพือ� ชั้้กชั้วนิผู้้เ� สียหายโดำยเฉพาะผู้้เ� สียหายคนิไทำย
ให�ไปทำำางานิย้งติ่างประเทำศ ไมี่ว่าจ้ะเปนิประเทำศเพื�อนิบ�านิ เชั้่นิ เมีียนิมีา ลาว ก้มีพ้ชั้า และประเทำศในิแถิบประเทำศ
ติะว้นิออกกลางทำี�ไมี่บ้งค้บให�มีีมีาติรการในิการก้กติ้ว จ้ึงทำำาให�มีีจ้ำานิวนิผู้้�เสียหายค�ามีนิุษย์ชั้าวไทำยในิประเทำศเหล่านิี�
เพิ�มีข้ึ�นิ อีกทำ้�งในิส่วนิข้องการเคลื�อนิย�ายแรงงานิโดำยผู้ิดำกฎหมีายย้งคงมีีอย้่อย่างติ่อเนิื�องโดำยเฉพาะในิกลุ่มีแรงงานิ
หรือประชั้าชั้นิจ้ากประเทำศเมีียนิมีาทำีห� นิีภย้ การส้ร� บ ทำำาให�บคุ คลกลุมี่ นิีติ� กเปนิกลุมี่ เปราะบางและอาจ้ถิ้กแสวงประโยชั้นิ์
จ้ากกลุ่มีนิายหนิ�า ทำำาให�ประเทำศไทำยจ้ำาติ�องติอบสนิองติ่อปญหาในิส่วนินิี�โดำยการเพิ�มีมีาติรการในิการค้ดำแยกผู้้�เสียหาย
ติามีชั้ายแดำนิมีากข้ึ�นิ
จ้ากแผู้นิประทำุษกรรมีร้ปแบบการค�ามีนิุษย์ทำี�เปลี�ยนิไปเชั้่นินิี� ร้ฐบาลมีิไดำ�นิิ�งเฉยในิการป้องก้นิและปราบปรามี
การค�ามีนิุษย์ ย้งคงดำำาเนิินิการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์อย่างติ่อเนิื�อง พร�อมีทำ้�งมีีการเพิ�มีประสิทำธิ์ิภาพการสืบสวนิ
การกระทำำาความีผู้ิดำการค�ามีนิุษย์ในิชั้่องทำางออนิไลนิ์ และสือ� ส้งคมีออนิไลนิ์ติา่ ง ๆ ให�เทำ่าทำ้นิก้บเทำคโนิโลยีและสถิานิการณ์
ทำีเ� ปลีย� นิแปลงไป นิอกจ้ากนิ้นิ� ย้งไดำ�เพิมี� ประสิทำธิ์ิภาพข้องเจ้�าหนิ�าทำีดำ� า� นิการดำำาเนิินิคดำีผู้า่ นิชั้่องทำางออนิไลนิ์ และมีีการนิำา
กระบวนิการทำำางานิทำี�ผู้่านิมีารวมีถิึงข้�อเสนิอแนิะข้องสหร้ฐอเมีริกามีาวิเคราะห์ ถิอดำบทำเรียนิ กำาหนิดำเปนิแนิวทำาง
ในิกระบวนิการยุติิธิ์รรมี ติ้�งแติ่ชั้้�นิพนิ้กงานิสอบสวนิ ชั้้�นิพนิ้กงานิอ้ยการ ชั้้�นิศาล ติลอดำจ้นิชั้้�นิบ้งค้บคดำี ให�ดำาำ เนิินิคดำี
ดำ�วยความีรวดำเร็วอย่างมีีประสิทำธิ์ิภาพเปนิธิ์รรมีติ่อทำุกฝายและเปนิไปติามีมีาติรฐานิสากล
โดำยเฉพาะอย่างยิ�ง หล้งจ้ากประเทำศไทำยเปดำประเทำศในิว้นิทำี� 1 พฤศจ้ิกายนิ 2564 ร้ฐบาลไดำ�ปร้บวิธิ์ีการทำำางานิ
โดำยร่วมีก้นิก้บทำุกหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องก้บการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ อาทำิ สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ
กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ และองค์กรนิอกภาคร้ฐ เพื�อชั้่วยเหลือผู้้�ติกทำุกข้์ไดำ�ยากทำ้�งชั้าวไทำย
จ้ากติ่างประเทำศ รวมีถิึงผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ทำางเพศข้�ามีชั้าติิกล้บมีาย้งประเทำศไทำย ดำ้งจ้ะเห็นิไดำ�จ้ากคดำีติ้วอย่าง
และผู้ลการดำำาเนิินิงานิทำี�สำาค้ญในิปทำี�ผู้่านิมีาดำ้งนิี�
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ผลลัพธการด้ำาเน้ิน้งาน้ที่สำาคัญใน้ป้ 2564 ใน้ด้้าน้การด้ำาเน้ิน้คด้ี
1. การดำำาเนิินิคดำี อ้นิไดำ�แก่ การร้บคำาร�องทำุกข้์ การจ้้บกุมี และการเริมี� ติ�นิสืบสวนิสอบสวนิก้บผู้้ก� ระทำำาความีผู้ิดำ
ค�ามีนิุษย์มีากข้ึ�นิ จ้ากจ้ำานิวนิ 133 คดำี ในิป 2563 เปนิจ้ำานิวนิ 188 คดำี ในิป 2564 เพิ�มีข้ึ�นิเปนิร�อยละ 41.35 และ
มีีการดำำาเนิินิคดำีผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำในิส่วนิข้องแรงงานิเพิ�มีข้ึ�นิจ้าก จ้ำานิวนิ 14 คดำี ในิป 2563 เปนิจ้ำานิวนิ 33 คดำี
ในิป 2564 หรือเพิ�มีข้ึ�นิเปนิร�อยละ 135.71
2. ในิชั้่วงสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 (โควิดำ – 19) มีีการริเริ�มีปร้บวิธิ์ีการ
ในิการค้ดำแยกผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ เชั้่นิ การค้ดำแยกผู้้�เสียหายทำี�ติรวจ้พบว่าติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 (โควิดำ – 19)
จ้ากติ่างประเทำศ ผู้่านิร้ปแบบออนิไลนิ์เพื�อลดำการแพร่ระบาดำ โดำยมีีการแยกผู้้�เสียหายทำี�เดำินิทำางกล้บมีาจ้ากติ่างประเทำศ
จ้ำานิวนิ 110 คนิ พบเปนิผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 8 คนิ
3. หล้งจ้ากมีีการแยกบทำบ้ญญ้ติิเกี�ยวก้บ “การบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ” ออกมีาเปนิฐานิความีผู้ิดำเฉพาะ
ติามีมีาติรา 6/1 แห่งพระราชั้บ้ญญ้ติปิ อ้ งก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2551 นิ้นิ� ศ้นิย์พทำิ ก้ ษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว
ป้องก้นิปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ และภาคประมีง สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ โดำยกองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์
กองบ้ญชั้าการติำารวจ้สอบสวนิกลาง สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ ก็เริ�มีมีีการดำำาเนิินิคดำีประเภทำดำ้งกล่าวเปนิคร้�งแรก โดำยมีี
การค้ดำแยกผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 17 คนิ พบเปนิผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ทำ้�ง 17 คนิ
4. ภาคบ้ ง ค้ บ ใชั้� ก ฎหมีายไดำ� เ พิ� มี ชั้่ อ งทำางการแจ้� ง เหติุ ค ดำี ค� า มีนิุ ษ ย์ สำา หร้ บ ผู้้� เ สี ย หายในิชั้่ อ งทำางสื� อ ส้ ง คมี
ออนิไลนิ์และฮอติไลนิ์เพื�อติอบสนิองก้บแนิวโนิ�มีข้องการดำำาเนิินิชั้ีวิติทำี�เปลี�ยนิแปลงไปในิส้งคมี อ้นิเปนิความีร่วมีมีือ
(collaborative efforts) ข้องทำ้�งเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ในิภาคร้ฐ และผู้้�ให�บริการทำางอินิเทำอร์เนิ็ติ
5. ระยะเวลาในิการดำำาเนิินิคดำีในิชั้้�นิพนิ้กงานิสอบสวนิ ใช้้เวลาลด้น้้อยลงจ้ากจ้ำานิวนิ 70 ว้นิ ในิป 2563
เปนิจ้ำานิวนิ 67 ว้นิ ในิป 2564 ทำ้�งนิี� เนิื�องจ้ากศ้นิย์พิทำ้กษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว ป้องก้นิการค�ามีนิุษย์และภาคประมีง
ข้องสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ ไดำ�ลงมีากำาก้บดำ้แลภาพรวมีข้องประเทำศ พนิ้กงานิสอบสวนิและพนิ้กงานิอ้ยการมีีความีร่วมีมีือ
ในิดำ�านิการสอบสวนิแสวงหาพยานิหล้กฐานิไดำ�อย่างมีีประสิทำธิ์ิภาพมีากข้ึ�นิ อีกทำ้�งทำำาให�ความีร้�และความีเชั้ี�ยวชั้าญ
และความีชั้ำานิาญ ในิคดำีค�ามีนิุษย์มีากข้ึ�นิ ส่งผู้ลให�การดำำาเนิินิคดำีข้องพนิ้กงานิสอบสวนิมีีความีรวดำเร็วเพิ�มีมีากข้ึ�นิ
6. ความีร่วมีมีือระหว่างพนิ้กงานิสอบสวนิและพนิ้กงานิอ้ยการในิชั้้�นิสอบสวนิทำี�มีากข้ึ�นิดำ้งกล่าวย้งส่งผู้ล
ในิเชั้ิงบวกให�พน้ักงาน้สอบัสวน้มีความเห็น้ทางคด้ีควรสั่งฟ้องใน้คด้ีค้ามน้้ษยที่ 100 เป้อรเซ็น้ต ก่อนิส่งสำานิวนิ
ให�พนิ้กงานิอ้ยการพิจ้ารณา
7. ใน้ช้ัน้้ พน้ักงาน้อัยการ มีการสัง่ ไม่ฟอ้ งคด้ีคา้ มน้้ษยเพียงจำาน้วน้ 10 คด้ี และน้ับัเป้น้อัตราเพียงร้อยละ 5.55
ซึ่งน้ับัเป้น้ตัวเลขจำาน้วน้คด้ีและอัตราการสั่งไม่ฟ้องที่ตำ่าที่ส้ด้น้ับัตั้งแต่ป้ 2560
8. พนิ้ ก งานิอ้ ย การย้ ง คงรั ก ษามาตรฐาน้ในิการดำำา เนิิ นิ คดำี ชั้้� นิ พนิ้ ก งานิอ้ ย การไว� ไ ดำ� ทำี� ร ะยะเวลาเฉลี� ย
25 ว้นิเชั้่นิเดำิมี ซึ�งส้งกว่ามีาติรฐานิการดำำาเนิินิงานิติามีติ้วชั้ี�ว้ดำทำี�กำาหนิดำไว� 30 ว้นิ

10
�������_�������_�������������������� (������������������������������)_TH_2564.indd 10

28/5/2565 10:37:56

ราย์งานผลกัารดําเนินงานป้้องกัันและป้ราบป้รามกัารค้้ามนุษย์์ของป้ระเทศไทย์ ป้ระจําป้ 2564

9. สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ สำานิ้กงานิอ้ยการคดำีค�ามีนิุษย์ และสำานิ้กงานิอ้ยการประจ้ำาจ้้งหว้ดำหลายแห่ง
ไดำ�บร้ ณาการความีร่วมีมีือก้บกระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์ และองค์กรพ้ฒนิาเอกชั้นิ จ้ำานิวนิ 7 หนิ่วย
ในิจ้ำานิวนิ 18 คดำี ซึ�งมีีผู้้�เสียหายรวมีจ้ำานิวนิ 67 คนิ ในิการเปนิทน้ายโจทกร่วมให�ก้บผู้้�เสียหายเหล่านิ้�นิในิคดำีค�ามีนิุษย์
โดำยไดำ�ร้บการสนิ้บสนิุนิงบประมีาณจ้ากองค์กรภาคประชั้าส้งคมี กองทำุนิค�ามีนิุษย์และกองทำุนิยุติิธิ์รรมี
10. สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ สนิ้บสนิุนิการใชั้�แนิวทำางยึดำผู้้�เสียหายเปนิศ้นิย์กลาง คำานิึงถิึงบาดำแผู้ลทำางใจ้
และมีีความีร่วมีมีือก้บองค์กรภาคประชั้าส้งคมี เพิ�มีศ้กยภาพข้องพนิ้กงานิอ้ยการ จ้ำานิวนิ 90 คนิ ผู้่านิการจ้้ดำอบรมี
Forensic Interview จ้ำานิวนิ 3 คร้�ง โดำยมีีวิทำยากร ผู้้�เชั้ี�ยวชั้าญจ้าก Homeland Security Investigations (HSI)
ร่วมีบรรยายผู้่านิชั้่องทำางออนิไลนิ์
11. การลงโทำษจ้ำาเลยในิคดำีค�ามีนิุษย์ทำี�มีีบัทลงโทษหน้ักเกิน้ 10 ป้ มีจำาน้วน้มากขึ้น้ เพิ�มีข้ึ�นิจ้ากร�อยละ 36
ในิป 2562 เปนิร�อยละ 41 ในิป 2563 และเพิ�มีข้ึ�นิเปนิร�อยละ 48 ในิป 2564 (มีกราคมี - ติุลาคมี) แสดำงให�เห็นิว่า
ศาลยุติิธิ์รรมีให�ความีสำาค้ญในิการดำำาเนิินิคดำีค�ามีนิุษย์เปนิอย่างมีาก
12. บ้รณาการทำำางานิในิร้ปแบบใหมี่ (innovative collaboration) ระหว่างหนิ่วยงานิภาคร้ฐ ภาคเอกชั้นิ
ทำี�เปนิผู้้�ให�บริการสื�อส้งคมีออนิไลนิ์ เชั้่นิ Facebook และ Twitter องค์กรภาคประชั้าส้งคมี จ้ากประเทำศสวีเดำนิ
และผู้รอด้ช้ีวิตจากการค้ามน้้ษย์ (Survivor) ในิร้ปแบบการผู้ลิติสื�อลามีกอนิาจ้ารเดำ็กออนิไลนิ์ มีาจ้้ดำทำำาค้่มีือร่วมีก้นิ
โดำยค้่มีือมีีการใชั้�ภาษาทำี�ง่าย และเปนิมีิติรพร�อมีทำ้�งชั้่องทำางแจ้�งเหติุ โดำยมีีว้ติถิุประสงค์เพื�อให�ผู้้�เสียหายไว�ใจ้และให�
ความีร่วมีมีือในิการเข้�าส้่กระบวนิการยุติิธิ์รรมี
13. ไดำ�รบ้ ความีร่วมีมีือจ้ากภาคีเครือข้่ายภาคร้ฐระหว่างประเทำศในิดำ�านิการชั้่วยเหลือแรงงานิไทำยทำ้ง� ทำีเ� ปนิผู้้เ� สียหาย
ในิคดำีค�ามีนิุษย์และเปนิผู้้�ติกทำุกข้์ไดำ�ยากจ้ากการแสวงหาประโยชั้นิ์โดำยมีิชั้อบกล้บจ้ากติ่างประเทำศ เชั้่นิ เมีืองดำ้ไบ
ประเทำศสหร้ฐอาหร้บเอมีิเรติส์ ก้มีพ้ชั้า มีาเลเซีย และเมีียนิมีา โดำยการชั้่วยเหลือแรงงานิไทำยป 2564 จ้ำานิวนิ 11 คร้�ง
รวมีจ้ำานิวนิ 457 คนิ
14. บ้งค้บใชั้�กฎหมีายและดำำาเนิินิคดำีก้บผู้้�ร่วมีข้บวนิการค�ามีนิุษย์ทำุกรายโดำยไมี่มีีข้�อยกเว�นิ โดำยข้ยายผู้ล
การดำำาเนิินิคดำีอาญา และทำางวินิย้ ก้บเจ้�าหนิ�าทำีร� ฐ้ ทำีเ� กีย� วข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ มีเพิม่ ขึน้้ จำาน้วน้ 17 ราย และเร่งร้ดำติิดำติามี
การด้ำาเน้ิน้การทางวิน้ัย จำาน้วน้ 15 ราย
15. จ้้ดำติ้ง� ศ้นิย์คดำ้ แยกผู้้เ� สียหาย (ดำอนิเมีือง) ใชั้�เปนิสถิานิทำีพ� ก้ คอยระหว่างค้ดำแยกผู้้เ� สียหาย รองร้บการค้ดำแยก
ผู้้�เสียหายเบื�องติ�นิ จ้ำานิวนิ 100 ราย มีีห�องพ้กผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 60 ห�อง ศ้นิย์ฝกอบรมีห�องสอบสวนิเดำ็ก
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ข.

ผลการดำำาเนินงานสำาคััญ

1

ดานดําเนินคดีและบังคับใชกฎหมาย

จ้ากสถิานิการณ์ ก ารค� า มีนิุ ษ ย์ ใ นิป จ้ จุ้ บ้ นิ ดำ� ว ยความีมีุ่ ง มี้� นิ ข้องเจ้� า หนิ� า ทำี� ข้ องหนิ่ ว ยงานิดำ� า นิดำำา เนิิ นิ คดำี
และบ้งค้บใชั้�กฎหมีายทำีจ้� ะก�าวให�ทำนิ้ ติ่อการเปลีย� นิแปลงติ่าง ๆ เหล่านิี� จ้ึงไดำ�มีงุ่ เนิ�นิการสืบสวนิไปทำีก� ารกระทำำาผู้ิดำเกีย� วก้บ
การค�ามีนิุษย์ทำง้� ดำ�านิเพศและการหลอกลวงบ้งค้บใชั้�แรงงานิในิชั้่องทำางออนิไลนิ์มีากข้ึนิ� ทำำาให�ในิป 2564 สามีารถิดำำาเนิินิคดำี
ค�ามีนิุษย์ในิภาพรวมีทำ้�งหมีดำไดำ�ทำ้�งสิ�นิ จ้ำานิวนิ 188 คดำี เพิ�มีข้ึ�นิจ้ากป 2563 จ้ำานิวนิ 55 คดำี (แผู้นิภาพทำี� 1)
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แผน้ภาพที่ 1 สถิติคด้ี ตามพระราช้บััญญัติค้ามน้้ษย ป้ 2564
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โดำยรวมีแล�ว เจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ พนิ้กงานิอ้ยการ และศาล มีีการบ้รณาการการทำำางานิร่วมีก้นิมีากข้ึ�นิ ส่งผู้ลให�
มีีการดำำาเนิินิคดำีผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำในิคดำีค�ามีนิุษย์ไดำ�มีากข้ึ�นิ ยิ�งเมีื�อไดำ�มีีการทำำางานิร่วมีก้บองค์กรภาคประชั้าส้งคมี
ในิการดำ้แลผู้้�เสียหาย ทำำาให�ผู้้�เสียหายให�ความีร่วมีมีือในิการให�ข้�อมี้ลมีากข้ึ�นิจ้ึงมีีระยะเวลาการดำำาเนิินิคดำีในิชั้้�นิสอบสวนิ
ทำีร� วดำเร็วข้ึนิ� และเมีือ� การสอบสวนิมีีประสิทำธิ์ิภาพ ก็สง่ ผู้ลให�มีจ้ี ำานิวนิคดำีทำพี� นิ้กงานิอ้ยการส้ง� ไมี่ฟอ้ งลดำนิ�อยลง ซึง� สำาหร้บคดำี
ทำีข้� นิึ� ส้ศ่ าล ก็มีจ้ี ำานิวนิคดำีทำศี� าลลงโทำษในิอ้ติราโทำษทำีห� นิ้กเปนิจ้ำานิวนิมีากข้ึนิ� และจ้ำานิวนิคดำีทำศี� าลยกฟ้องก็มีจ้ี ำานิวนินิ�อยลง
ดำ้ ง นิี� จึ ง เห็ น้ ได้้ ป้ ระจั ก ษ ว่ า การด้ำา เน้ิ น้ คด้ี แ ละบัั ง คั บั ใช้้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บั การค้ า มน้้ ษ ย ใ น้เช้ิ ง บัู ร ณาการ
และองครวม (collaborative and inclusive) น้ี้ มีพัฒน้าการที่ด้ีขึ้น้อย่างมีน้ัยสำาคัญ (แผน้ภาพที่ 2)
แผน้ภาพที่ 2 สถิติการป้ราบัป้รามการค้ามน้้ษย จำาแน้กตามรูป้แบับัการค้ามน้้ษย ผลการด้ำาเน้ิน้คด้ีใน้ภาพรวม

นิอกจ้ากการให�ความีสำาค้ญก้บการปร้บปรุงประสิทำธิ์ิภาพเจ้�าหนิ�าทำีร� บ้ แจ้�งเหติุและดำ�วยร้ปแบบแผู้นิประทำุษกรรมี
ทำี�เปลี�ยนิแปลงไป ร้ฐบาลโดำยสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ และหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีายทำี�เกี�ยวข้�อง ให�ความีสำาค้ญก้บ
การสืบสวนิการกระทำำาผู้ิดำในิคดำีคา� มีนิุษย์ผู้า่ นิชั้่องทำางออนิไลนิ์และติรวจ้สอบเส�นิทำางทำางการเงินิมีากข้ึนิ� ติามีติ้วอย่างสถิิติิ
ดำ�านิล่างในิ (แผน้ภาพที่ 3)
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แผน้ภาพที่ 3 สถิติคด้ีค้ามน้้ษยทางช้่องทางออน้ไลน้

56.91%
43.09%

81

107

74
33

74

33

ในิดำ�านิการสืบสวนิข้ยายผู้ลคดำีค�ามีนิุษย์จ้ากสถิิติิดำ�านิบนิจ้ะเห็นิไดำ�ว่า สถิติจำาน้วน้คด้ีค้ามน้้ษยทั้งหมด้
จำาน้วน้ 188 คด้ี พบัว่าเป้น้คด้ีที่มาจากการสืบัสวน้สอบัสวน้ช้่องทางออน้ไลน้ จำาน้วน้ 107 คด้ี ถิือเปนิร�อยละ 56.91
ข้องจ้ำานิวนิคดำีค�ามีนิุษย์ในิชั้้�นิสืบสวนิทำ้ง� หมีดำเปรียบเทำียบจ้ากสองปทำี�ผู้่านิมีา ทำ้�งนิี�ร้ฐบาลพบว่า มีีผู้้�เสียหายคนิไทำยทำี�ถิ้ก
หลอกไปติ่างประเทำศและภายหล้งการค้ดำแยกพบเปนิผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ จ้ึงไดำ�มีอบหมีายให�สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ
โดำยศ้นิย์พิทำ้กษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว ป้องก้นิปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ และภาคประมีง และกองบ้งค้บการปราบ
ปรามีการค�ามีนิุษย์ ร่วมีก้บสำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ และกรมีการจ้้ดำหางานิ กระทำรวงแรงงานิ ชั้่วยเหลือผู้้เ� สียหายเหล่านิ้นิ�
จ้ากติ่างประเทำศให�กล้บมีาย้งประเทำศไทำย สืบสวนิปราบปรามีการกระทำำาความีผู้ิดำในิการจ้้ดำหางานิหลอกลวงประชั้าชั้นิ
ดำำาเนิินิคดำีกบ้ กลุมี่ บุคคลทำีแ� สวงหาประโยชั้นิ์จ้ากแรงงานิ โดำยมีีการโฆษณาว่าสามีารถิส่งไปทำำางานิติ่างประเทำศไดำ�ผู้า่ นิระบบ
Social Media ใน้การโฆษณาจัด้หางาน้โด้ยมีการโพสตข้อความช้ักช้วน้ไป้ทำางาน้ต่างป้ระเทศ โด้ยใน้ป้ 2564
สามารถด้ำาเน้ิน้คด้ีกับัผู้กระทำาผิด้ได้้ทั้งสิ้น้จำาน้วน้ 74 คด้ี ซึ่งถือเป้น้การตัด้วงจรเพื่อป้้องกัน้กล้่มเสี่ยง และกล้่ม
เป้ราะบัางจากการถูกแสวงป้ระโยช้น้จากเครือข่ายค้ามน้้ษย
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1.1 สถิติการด้ำาเน้ิน้คด้ี/ผู้กระทำาผิด้/ผู้เสียหาย
แผน้ภาพที่ 4 สถิติการป้ราบัป้รามการค้ามน้้ษย จำาแน้กตามรูป้แบับัการค้ามน้้ษย

หมายเหต้ ป 2564 จ้ำานิวนิคดำีในิวงเล็บในิชั้่องประเภทำข้องการแสวงหาประโยชั้นิ์มีิชั้อบ (แรงงานิ) เปนิคดำี แรงงานิบ้งค้บติามีมีาติรา 6/1
จ้ำานิวนิ 1 คดำี

1.1.1 สถิติการด้ำาเน้ิน้คด้ี
จ้ากสถิิติิในิแผน้ภาพที่ 4 แสดำงให�เห็นิว่า เมีื�อเทำียบก้บปทำี�ผู้่านิมีาในิป 2564 การจ้้บกุมีและเริ�มีการ
ดำำาเนิินิคดำีอาญาเพิ�มีมีากข้ึ�นิทำ้�งในิคดำีค�ามีนิุษย์โดำยรวมี จ้ากจ้ำานิวนิ 133 คดำี เปนิจ้ำานิวนิ 188 คดำี คิดำเปนิร�อยละ 41.36
และโดำยเฉพาะอย่างยิ�งคดำีค�ามีนิุษย์ในิร้ปแบบการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ สามีารถิจ้้บกุมีผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำไดำ�เพิ�มีข้ึ�นิในิอ้ติรา
ร้อยละ 135.71 จ้ากปทำี�ผู้่านิมีา ซึ�งติ้วเลข้ผู้ลการจ้้บกุมีและการดำำาเนิินิคดำีทำี�เพิ�มีข้ึ�นิอย่างมีีนิ้ยสำาค้ญเหล่านิี� แสดำงถิึง
ความีมีุ่งมี้�นิข้องเจ้�าหนิ�าทำี�บ้งค้บใชั้�กฎหมีายไทำยในิการปร้บติ้ว แมี�ว่าจ้ะเกิดำสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ื�อ
ไวร้สโคโรนิา 2019 (โควิดำ – 19) และร้ปแบบการกระทำำาความีผู้ิดำเปลี�ยนิไปเปนิร้ปแบบออนิไลนิ์มีากข้ึ�นิ โดำยทำีมีงานิ
ภาคร้ฐไดำ�มีีการพ้ฒนิารอบดำ�านิ (all-rounded improvement) ทำี�จ้ะชั้่วยให�การดำำาเนิินิคดำีีมีีประสิทำธิ์ิภาพมีากยิ�งข้ึ�นิ
โดำยยึดำหล้กการผู้้�เสียหายเปนิศ้นิย์กลาง

16
�������_�������_�������������������� (������������������������������)_TH_2564.indd 16

28/5/2565 10:38:18

ราย์งานผลกัารดําเนินงานป้้องกัันและป้ราบป้รามกัารค้้ามนุษย์์ของป้ระเทศไทย์ ป้ระจําป้ 2564

1.1.2 จำาน้วน้ผู้กระทำาผิด้
แผน้ภาพที่ 5 จำาน้วน้ผู้กระทำาผิด้คด้ีค้ามน้้ษย จำาแน้กตามเพศและสัญช้าติ

165
231
จ้ากสถิิติิในิแผน้ภาพที่ 5 สรุปไดำ�ว่า ผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำในิคดำีค�ามีนิุษย์ในิป 2564 มีีจ้ำานิวนิเพิ�มีข้ึ�นิจ้ากป
2563 จ้ำานิวนิ 208 คนิ และเปนิเพศชั้ายมีากกว่าเพศหญิงโดำยส่วนิใหญ่ (vast majority) เปนิผู้้�มีีส้ญชั้าติิไทำย รองลงมีา
เปนิส้ญชั้าติิเมีียนิมีา ซึ�งอธิ์ิบายไดำ�ว่าในิคดำีส่วนิมีาก เจ้�าหนิ�าทำี�สามีารถิจ้้บกุมีผู้้�ติ�องหาในิความีผู้ิดำเกี�ยวก้บการค�ามีนิุษย์
จ้ากการแสวงหาประโยชั้นิ์ทำางเพศทำีม� ผี ตู้ อ้ งหาตัง้ แต่ 2 คน้ขึน้้ ไป้มากขึน้้ และส่วนิใหญ่เปนิการแสวงหาประโยชั้นิ์ทำางเพศ
ในิชั้่องทำางออนิไลนิ์ ซึง� มีีการกระทำำาผู้ิดำในิล้กษณะเชั้ือ� มีโยงเครือข้่ายออนิไลนิ์เปนิวงกว�าง ป้ระกอบักับัผูบั้ งั คับัใช้้กฎหมาย
ท้กภาคส่วน้มีความรูค้ วามช้ำาน้าญใน้การสืบัสวน้สอบัสวน้ทางเทคโน้โลยีมากขึน้้ ทำำาให�สามีารถิเชั้ือ� มีโยงเครือข้่ายสืบสวนิ
สอบสวนิข้ยายผู้ลการกระทำำาความีผู้ิดำและจ้้บกุมีผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำไดำ�จ้ำานิวนิมีากข้ึ�นิ
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1.1.3 จำาน้วน้ผู้เสียหาย
แผน้ภาพที่ 6 จำาน้วน้ผู้เสียหายคด้ีค้ามน้้ษย จำาแน้กตามเพศและสัญช้าติ

263
151
จากแผน้ภาพที่ 6 แสดำงให� เ ห็ นิ ว่ า ป 2564 สามีารถิชั้่ ว ยเหลื อ ผู้้� เ สี ย หายจ้ากการค� า มีนิุ ษ ย์
ไดำ�จ้ำานิวนิ 414 คนิ เพิ�มีข้ึ�นิจ้ากป 2563 จ้ำานิวนิ 183 คนิ คิดำเปนิร�อยละ 79.22 เปนิชั้าย 151 คนิ หญิง 263 คนิ
เปนิผู้้�เสียหายส้ญชั้าติิไทำย 312 คนิ และเปนิผู้้�เสียหายส้ญชั้าติิอื�นิ ๆ จ้ำานิวนิ 102 คนิ ซึ�งเพิ�มีข้ึ�นิจ้ากป 2563
จ้ำา นิวนิ 33 คนิ คิ ดำ เป นิ ร� อ ยละ 47.82 อี ก ทำ้� ง จ้ำา นิวนิผู้้� เ สี ย หายรวมีเพิ� มี ข้ึ� นิ จ้ากป 2563 จ้ำา นิวนิ 183 คนิ
โดำยผู้้� เ สี ย หายส้ ญ ชั้าติิ ไ ทำยมีี จ้าำ นิวนิเพิ� มี ข้ึ� นิ จ้ากป 2563 จ้ำา นิวนิ 150 คนิ อ้ นิ เป นิ ผู้ลจ้ากความีร่ ว มีมีื อ ระหว่ า ง
ประเทำศในิการชั้่ ว ยเหลื อ ผู้้� เ สี ย หายคนิไทำยทำี� ถิ้ ก หลอกลวงไปทำำา งานิติ่ า งประเทำศและถิ้ ก บ้ ง ค้ บ ใชั้� แ รงงานิ
ในิประเทำศเพื� อ นิบ� า นิ และผู้้� เ สี ย หายชั้าวติ่ า งชั้าติิ เ พิ� มี ข้ึ� นิ จ้ากป 2563 จ้ำา นิวนิ 33 คนิ โดำยมีี ข้� อ ส้ ง เกติว่ า
ในิป 2564 นิ้�นิ ผู้เสียหายสัญช้าติเมียน้มามีจำาน้วน้ถึง 94 คน้ กล่าวไดำ�ว่าชั้าวเมีียนิมีาจ้ำานิวนิมีากทำี�ล้กลอบหลบหนิี
เข้�ามีาในิราชั้อาณาจ้้กรไทำยผู้่านิชั้่องทำางธิ์รรมีชั้าติิเปนิกลุ่มีทำี�มีีความีเสี�ยงส้งทำี�จ้ะถิ้กหลอกลวงจ้ากข้บวนิการค�ามีนิุษย์
และถิ้กบ้งค้บใชั้�แรงงานิ ซึ�งอาจ้มีีสาเหติุมีาจ้ากสถิานิการณ์การเมีืองภายในิประเทำศเมีียนิมีาในิปจ้จุ้บ้นิ รัฐบัาลจึงให้
ความสำาคัญกับัการคัด้แยกผู้เสียหายโด้ยเฉพาะสัญช้าติเมียน้มาเน้ื่องจากมีความเป้ราะบัางสูงและอาจตกเป้น้
เครื่องมือของเครือข่ายการค้ามน้้ษย
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1.2 การด้ำาเน้ิน้คด้ีช้ั้น้ต่างๆ
1.2.1 ช้ั้น้พน้ักงาน้สอบัสวน้
1.2.1.1 ความก้าวหน้้าการด้ำาเน้ิน้คด้ีช้ั้น้พน้ักงาน้สอบัสวน้
แผน้ภาพที่ 7 ความก้าวหน้้าการด้ำาเน้ิน้คด้ีช้ั้น้พน้ักงาน้สอบัสวน้ ป้ 2564

จากแผน้ภาพที่ 7 ในิป 2564 พนิ้กงานิสอบสวนิร้บสำานิวนิการสอบสวนิ จ้ำานิวนิ 188 คดำี
อย้่ระหว่างการสอบสวนิ 38 คดำี ซึ�งเปนิคดำีทำี�เกิดำจ้ากการเร่งร้ดำติามีมีาติรการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์จ้าก ศพดำส.ติร.
(คดำีจ้้บใหมี่) โดำยส่วนิใหญ่เปนิคดำีทำี�ดำำาเนิินิการสอบสวนิเสร็จ้สิ�นิมีีความีเห็นิควรส้�งฟ้อง จ้ำานิวนิ 150 คดำี โดำยไดำ�ส่งสำานิวนิ
การสอบสวนิไปย้งพนิ้กงานิอ้ยการเรียบร�อยแล�วคิดำเปนิร�อยละ 79.79
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1.2.1.2 ระยะเวลาใน้การด้ำาเน้ิน้คด้ีช้ั้น้พน้ักงาน้สอบัสวน้
แผน้ภาพที่ 8 ระยะเวลาที่พน้ักงาน้สอบัสวน้ ใช้้ใน้การทำาสำาน้วน้คด้ีค้ามน้้ษยตั้งแต่ป้ 2559 – 2564

จ้ากแผน้ภาพที่ 8 ในิป 2564 พนิ้ ก งานิสอบสวนิไดำ� เ ร่ ง ร้ ดำ ดำำา เนิิ นิ การสอบสวนิ
และสรุ ป สำา นิวนิการสอบสวนิคดำี ค� า มีนิุ ษ ย์ จ้ นิแล� ว เสร็ จ้ โดำยใชั้� เ วลาเฉลี� ย 67 ว้ นิ ลดำลงจ้ากป 2563
ทำี� ใ ชั้� ร ะยะเวลาเฉลี� ย 79 ว้ นิ ป 2562 ระยะเวลาเฉลี� ย 78 ว้ นิ ป 2561 ระยะเวลาเฉลี� ย 82 ว้ นิ
ป 2560 ระยะเวลาเฉลี�ย 69 ว้นิ และป 2559 ระยะเวลาเฉลี�ย 72 ว้นิ โดำยเปนิผลมาจากการสร้างความเช้ี่ยวช้าญ
ใน้การด้ำาเน้ิน้คด้ีค้ามน้้ษยและการพัฒน้าศักยภาพผู้บัังคับัใช้้กฎหมายอย่างต่อเน้ื่อง รวมถึงการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างพน้ักงาน้สอบัสวน้และพน้ักงาน้อัยการใน้การร่วมกัน้ด้ำาเน้ิน้คด้ี การส่งช้้ด้ป้ฏิบััติการผู้เช้ี่ยวช้าญช้้ด้เคลื่อน้
ทีเ่ ร็วจากส่วน้กลางลงไป้สน้ับัสน้้น้ช้่วยเหลือการสืบัสวน้สอบัสวน้คด้ีของส่วน้ภูมภิ าค ทำำาให�ระยะเวลาในิการทำำาสำานิวนิ
การสอบสวนิคดำีค�ามีนิุษย์ในิป 2564 ลดำนิ�อยลงทำี�สุดำในิรอบ 6 ปทำี�ผู้่านิมีา
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แผน้ภาพที่ 9 จำาน้วน้คด้ีช้ั้น้พน้ักงาน้สอบัสวน้ จำาแน้กตามจำาน้วน้ผู้ต้องหา

นิอกจ้ากนิี� เมีื� อ พิ จ้ ารณาจ้ำา นิวนิคดำี ชั้้� นิ พนิ้ ก งานิสอบสวนิจ้ำา แนิกติามีจ้ำา นิวนิผู้้� ติ� อ งหา
จ้ะเห็ นิ ไดำ� ว่ า จ้ากการทำี� เจ้ า หน้้ า ที่ ตำา รวจมี ค วามเช้ี่ ย วช้าญเพิ่ ม มากขึ้ น้ ใน้การสื บั สวน้สอบัสวน้และรวบัรวม
พยาน้ หลั กฐาน้เพื่ อด้ำา เน้ิ น้คด้ี กั บั ผู้ ก ระ ทำา ค วา มผิ ด้ ทำา ใ ห้ สถิ ติ ใ น้ กา รด้ำา เ น้ิ น้ ค ด้ี กั บั ผู้ ก ร ะทำา ผิ ด้
ตั้งแต่ 2 คน้ขึ้น้ไป้ (เป้น้การกระทำาผิด้ใน้รูป้แบับักล้่มขบัวน้การ) เพิ่มขึ้น้ โดำยในิป 2560 มีีจ้ำานิวนิ 74 คดำี
คิ ดำ เป นิ ร� อ ยละ 24.50 ในิป 2561 มีี จ้ำา นิวนิ 85 คดำี คิ ดำ เป นิ ร� อ ยละ 27.96 ในิป 2562 มีี จ้ำา นิวนิ 101 คดำี
คิ ดำ เป นิ ร� อ ยละ 35.07 ในิป 2563 เนิื� อ งจ้ากสถิานิการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดำข้องโรคติิ ดำ เชั้ื� อ ไวร้ ส โคโรนิา 2019
(โควิดำ – 19) ทำำาให�จ้ำานิวนิคดำีในิภาพรวมีลดำลง คดำีทำี�มีีผู้้�กระทำำาผู้ิดำติ้�งแติ่ 2 คนิข้ึ�นิไปในิป 2563 จ้ึงลดำลงเชั้่นิก้นิ
มีีจ้ำานิวนิ 30 คดำี คิดำเปนิร�อยละ 22.56 ในิป 2564 เมีื�อเจ้�าหนิ�าทำี�สามีารถิปร้บการทำำางานิให�เข้�าก้บสถิานิการณ์
การแพร่ ร ะบาดำข้องโรคติิ ดำ เชั้ื� อ ไวร้ ส โคโรนิา 2019 (โควิ ดำ – 19) ไดำ� แ ล� ว จ้ำา นิวนิคดำี ใ นิภาพรวมีจ้ึ ง เพิ� มี ข้ึ� นิ
จ้ำา นิวนิ 188 คดำี และเป นิ คดำี ทำี� มีี ผู้้� ก ระทำำา ผู้ิ ดำ ติ้� ง แติ่ 2 คนิข้ึ� นิ ไป จ้ำา นิวนิมีากถิึ ง 88 คดำี คิ ดำ เป นิ ร� อ ยละ 46.81
ส้ ง ทำี� สุ ดำ ในิรอบ 5 ป ทำี� ผู้่ า นิมีา อั น้ เน้ื่ อ งมาจากการพั ฒ น้าศั ก ยภาพเจ้ า หน้้ า ที่ ผู้ บัั ง คั บั ใช้้ ก ฎหมาย
จน้มีความเช้ี่ยวช้าญใน้การสืบัสวน้สอบัสวน้และรวบัรวมพยาน้หลักฐาน้อย่างต่อเน้ื่อง (แผน้ภาพที่ 9)
1.2.1.3 โครงการที่ สำา คั ญ และโครงการเพื่ อ พั ฒ น้าศั ก ยภาพเจ้ า หน้้ า ที่ สื บั สวน้สอบัสวน้
โด้ยสำาน้ักงาน้ตำารวจแห่งช้าติ ศูน้ยพิทักษเด้็ก สตรี ครอบัครัว ป้้องกัน้ป้ราบัป้รามการค้ามน้้ษย และภาคป้ระมง
(ศพด้ส.ตร.)
1) โครงการพัฒน้าศักยภาพเจ้าหน้้าทีผ่ ปู้้ ฏิบัตั งิ าน้ด้้าน้การสืบัสวน้สอบัสวน้คด้ีคา้ มน้้ษย
ระดำ้บรองผู้้ก� าำ ก้บการและผู้้ก� าำ ก้บการข้ึนิ� ไป ติำารวจ้ภ้ธิ์รภาค 1 - 9 กองบ้ญชั้าการติำารวจ้นิครบาล และส้งก้ดำหนิ่วยงานิเฉพาะทำาง
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อาทำิ กองบ้ญชั้าการติำารวจ้สอบสวนิกลาง กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ สำานิ้กงานิติำารวจ้ติรวจ้คนิเข้�าเมีือง
และกองบ้ ญ ชั้าการติำา รวจ้สื บ สวนิสอบสวนิอาชั้ญากรรมีทำางเทำคโนิโลยี รวมี 200 คนิ โดำยเนิื� อ หาหล้ ก ส้ ติ ร
ครอบคลุมีห้วข้�อการค้ดำแยกผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์และแรงงานิบ้งค้บ เทำคนิิคการสืบสวนิผู้่านิสื�อส้งคมีออนิไลนิ์
แนิวทำางการสืบสวนิรวบรวมีพยานิหล้กฐานิและข้ยายผู้ลเพื�อทำำาลายเครือข้่ายข้บวนิการค�ามีนิุษย์ เทำคนิิคการส้มีภาษณ์
เชั้ิงนิิติวิ ทำิ ยาศาสติร์ (Forensic Interviews) และการปฏิิบติ้ งิ านิร่วมีก้บ NGOs เพือ� ยกระดำ้บทำ้กษะในิการบ้งค้บใชั้�กฎหมีาย
ผู้่านิระบบ Zoom Meeting จำาน้วน้ 2 ครั้ง ระหว่างว้นิทำี� 9 - 11 สิงหาคมี 2564 และว้นิทำี� 16 - 18 สิงหาคมี 2564
2) โครงการฝ ก อบัรมสั ม มน้าเช้ิ ง ป้ฏิ บัั ติ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ป้ระสิ ท ธิ ภ าพให� แ ก่ ผู้้� บ ริ ห าร
และผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิข้องศ้นิย์พิทำ้กษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว ป้องก้นิปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ และภาคประมีง สำานิ้กงานิ
ติำารวจ้แห่งชั้าติิ สำาหร้บเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ส้งก้ดำติำารวจ้ภ้ธิ์รภาค 1 - 9 เจ้�าหนิ�าทำี�ชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการ TATIP และ TICAC
รวมี 140 คนิ โดำยมีีว้ติถิุประสงค์เพื�อให�ผู้้�เข้�าร่วมีส้มีมีนิามีีความีร้�ความีเข้�าใจ้การค้ดำแยกผู้้�เสียหายคดำีค�ามีนิุษย์ การ
ค้ดำแยกผู้้�เสียหายคดำีแรงงานิในิร้ปแบบติ่าง ๆ รวมีทำ้�งมีาติรา 6/1 ติามีพระราชั้บ้ญญ้ติิป้องก้นิและปราบปรามีการ
ค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2551 และทำี�แก�ไข้เพิ�มีเติิมี โด้ยมีทีมวิทยากรจากสำาน้ักงาน้คด้ีค้ามน้้ษย สำาน้ักงาน้อัยการสูงส้ด้
ร่วมบัรรยาย โดำยการอบรมีจ้้ดำข้ึ�นิระหว่างว้นิทำี� 28 พฤศจ้ิกายนิ ถิึง 1 ธิ์้นิวาคมี 2564
1.2.2 ช้ั้น้พน้ักงาน้อัยการ
1.2.2.1 ความก้าวหน้้าการด้ำาเน้ิน้คด้ีช้ั้น้พน้ักงาน้อัยการ
แผน้ภาพที่ 10 ความก้าวหน้้าการด้ำาเน้ิน้คด้ีช้ั้น้พน้ักงาน้อัยการ จำาน้วน้สำาน้วน้คด้ีที่มีผู้ต้องหา
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แผน้ภาพที่ 11 ความก้าวหน้้าการด้ำาเน้ิน้คด้ีช้ั้น้พน้ักงาน้อัยการ จำาน้วน้สำาน้วน้คด้ีที่ผู้ต้องหาหลบัหน้ี

จากแผน้ภาพที่ 10 และ 11 สรุปไดำ�ว่าสถิิติิสำานิวนิคดำีค�ามีนิุษย์ทำี�สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ
ไดำ�ร้บสำานิวนิจ้ากพนิ้กงานิสอบสวนิในิป 2564 มีีจ้ำานิวนิ 197 คดำี แบ่งเปนิสำานิวนิทำี�สามีารถิติิดำติามีติ้วผู้้�ติ�องหาไดำ�
จ้ำานิวนิ 180 คดำี และสำานิวนิทำี�ย้งไมี่อาจ้ติิดำติามีติ้วผู้้�ติ�องหาไดำ� จ้ำานิวนิ 17 คดำี ซึ�งในิภาพรวมีจ้ากสำานิวนิทำ้�งสองประเภทำ
พบว่า มีีการส้�งฟ้องคดำีค�ามีนิุษย์รวมีทำ้�งสิ�นิ จ้ำานิวนิ 163 คดำี และส้�งไมี่ฟ้องรวมีทำ้�งสิ�นิจ้ำานิวนิ 10 คดำี หรือร�อยละ 5.55
ซึง่ น้ับัเป้น้ตัวเลขจำาน้วน้คด้ีและอัตราการสัง่ ไม่ฟอ้ งทีต่ ำ่าทีส่ ด้้ ตัง้ แต่ 2560 ในิป 2564 สถิิติสิ ำานิวนิคดำีทำพี� นิ้กงานิอ้ยการ
ส้�งไมี่ฟ้องลดำลง เนิื�องจ้ากสำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ ไดำ�มีอบหมีายให�พนิ้กงานิอ้ยการเข้�าร่วมีในิการสอบสวนิคดำีค�ามีนิุษย์
ทำี�เปนิความีผู้ิดำนิอกราชั้อาณาจ้้กรและพนิ้กงานิอ้ยการไดำ�ให�คำาปรึกษาคดำีความีผู้ิดำในิราชั้อาณาจ้้กรก้บพนิ้กงานิสอบสวนิ
ในิการแสวงหาพยานิหล้กฐานิทำำาให�สำานิวนิการสอบสวนิทำ้ง� คดำีความีผู้ิดำในิราชั้อาณาจ้้กร และความีผู้ิดำนิอกราชั้อาณาจ้้กร
มีีความีสมีบ้รณ์มีากข้ึนิ� และมีีพยานิหล้กฐานิเพียงพอในิข้ณะทำีก� ารส่งสำานิวนิการสอบสวนิคดำีคา� มีนิุษย์ให�พนิ้กงานิอ้ยการ
พิจ้ารณาส้�งคดำี
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1.2.2.2 ระยะเวลาใน้การด้ำาเน้ิน้คด้ีช้ั้น้พน้ักงาน้อัยการ
แผน้ภาพที่ 12 ระยะเวลาที่พน้ักงาน้อัยการ ใช้้ใน้การพิจารณาและยื่น้ฟ้องคด้ีค้ามน้้ษยใน้ป้ พ.ศ. 2559 – 2564

เนิื�องจ้ากมีาติรฐานิการดำำาเนิินิงานิติามีติ้วชั้ี�ว้ดำดำ�านิระยะเวลาการพิจ้ารณาส้�งคดำีข้องพนิ้กงานิอ้ยการ
กำาหนิดำติ้วชั้ีว� ดำ้ ไว�ทำี� 30 ว้นิ แติ่พนิ้กงานิอ้ยการไดำ�เร่งร้ดำการพิจ้ารณาสำานิวนิคดำีคา� มีนิุษย์และคดำีแรงงานิบ้งค้บ และยืนิ� ฟ้อง
ผู้้�ติ�องหาติ่อศาลโดำยเร็วมีาโดำยติลอดำ โดำยในิป 2563 ใชั้�เวลาเฉลี�ยนิ�อยลงเปนิ 25 ว้นิ แมี�ว่าจ้ะไดำ�ร้บผู้ลกระทำบจ้าก
สถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องเชั้ื�อไวร้สโควิดำ - 19 รวมีทำ้�งการจ้ำาก้ดำชั้่วงเวลาการออกนิอกเคหสถิานิ ซึ่งใน้ป้ 2564
แม้ว่าสถาน้การณการแพร่ระบัาด้ของเช้ื้อไวรัสโควิด้ - 19 ยังคงทวีความร้น้แรงขึ้น้ รัฐบัาลได้้มีมาตรการเพิ่มมากขึ้น้
แต่พน้ักงาน้อัยการยังคงรักษามาตรฐาน้ใน้การด้ำาเน้ิน้คด้ีช้ั้น้พน้ักงาน้อัยการไว้ได้้ที่ระยะเวลาเฉลี่ย 25 วัน้เช้่น้เด้ิม
ซึ�งส้งกว่ามีาติรฐานิการดำำาเนิินิงานิติามีติ้วชั้ี�ว้ดำทำี�กล่าวข้�างติ�นิ (แผน้ภาพที่ 12)
1.2.2.3 โครงการทีส่ ำาคัญและโครงการเพือ่ พัฒน้าศักยภาพของบั้คลากรใน้สำาน้ักงาน้อัยการสูงส้ด้
1) โครงการจัด้ฝกอบัรมหลักสูตรพื้น้ฐาน้การด้ำาเน้ิน้คด้ีค้ามน้้ษยสำาหรับัอัยการผู้ช้่วย
จำาน้วน้ 279 คน้ ก่อนิออกไปปฏิิบติ้ หิ นิ�าทำีติ� ามีจ้้งหว้ดำติ่าง ๆ ทำ้ว� ประเทำศ โดำยโครงการนิีมี� วี ติ้ ถิุประสงค์สร�างความีติระหนิ้ก
ร้�ถิึงความีสำาค้ญข้องการติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ และกฎหมีายทำี�เกี�ยวข้�อง รวมีถิึงการรวบรวมีพยานิหล้กฐานิ การดำำาเนิินิคดำี
ในิชั้้นิ� ศาล การคุมี� ครองสิทำธิ์ิผู้เ้� สียหายโดำยคำานิึงถิึงผู้ลกระทำบทำางจ้ิติใจ้และยึดำหล้กผู้้เ� สียหายเปนิศ้นิย์กลาง โดำยโครงการนิี�
ไดำ�ดำำาเนิินิการร่วมีก้บโครงการอาเซียนิ – ออสเติรเลีย เพื�อติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ แบ่งเปนิการอบรมีทำ้�งหมีดำ 5 คร้�ง ซึ�งเปนิ
การจ้้ดำอบรมีในิร้ปแบบออนิไลนิ์และร้ปแบบปกติิ ระหว่างเดำือนิกุมีภาพ้นิธิ์์ ถิึงเดำือนิก้นิยายนิ 2564 จ้ากการฝกอบรมีดำ้งกล่าว
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จ้ึงเกิดำผู้ลส้มีฤทำธิ์ิ� คือ ติ้�งแติ่เดำือนิติุลาคมี 2564 อ้ยการจ้้งหว้ดำผู้้�ชั้่วยในิสำานิ้กงานิอ้ยการจ้้งหว้ดำสงข้ลา และสำานิ้กงานิ
อ้ยการจ้้งหว้ดำเวียงสระ (สุราษฎร์ธิ์านิี) ไดำ�มีีการประสานิความีร่วมีมีือก้บสำานิ้กงานิคดำีค�ามีนิุษย์ในิส่วนิกลางเกี�ยวก้บ
ข้้�นิติอนิการสืบพยานิก่อนิฟ้อง การเติรียมีพยานิและการคุ�มีครองสิทำธิ์ิผู้้�เสียหายก่อนิการพิจ้ารณาคดำีในิชั้้�นิศาล เพื�อให�
การดำำาเนิินิคดำีค�ามีนิุษย์ประสบผู้ลสำาเร็จ้
2) โครงการป้รับัป้ร้งห้องสอบัสวน้ป้ากคำาเด้็กใน้สำาน้ักงาน้อัยการจังหวัด้ส้โขทัยและ
สำาน้ักงาน้อัยการจังหวัด้ระน้อง เพื�อให�เดำ็กสามีารถิเข้�าถิึงกระบวนิการยุติิธิ์รรมีทำี�เปนิมีิติร ร้�สึกไดำ�ร้บความีปลอดำภ้ย
โดำยไดำ�รบ้ การสนิ้บสนิุนิจ้ากฝายความีร่วมีมีือดำ�านิการบ้งค้บใชั้�กฎหมีายและยาเสพติิดำ สถิานิเอกอ้ครราชั้ทำ้ติสหร้ฐอเมีริกา
(International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL, US States Department) ในิดำ�านิครุภณ
้ ฑ์ อุปกรณ์
และติุกติาแยกเพศ (Anatomy Correct Doll) งบประมีาณทำ้�งสิ�นิ 521,364.73 บาทำ
3) จัด้ทำาบัทวิเคราะหเพือ่ พัฒน้าองคความรูเ้ กีย่ วกับัการด้ำาเน้ิน้คด้ีใน้ช้ัน้้ พน้ักงาน้สอบัสวน้
และการพิจารณาคด้ีของศาลร่วมกับัเจ้าหน้้าที่จากศาลย้ติธรรม โดำยไดำ�รวบรวมีคำาพิพากษาศาลในิคดำีค�ามีนิุษย์และ
ข้บวนิการนิำาพาคนิเข้�าเมีืองโดำยผู้ิดำกฎหมีายติ้ง� แติ่ป 2558 จ้นิถิึงปจ้จุ้บนิ้ (ระยะเวลาประมีาณ 5 ปเศษ) นิำามีาถิอดำบทำเรียนิ
โดำยผู้ลล้พธิ์์ทำี�ไดำ�จ้ะนิำาไปใชั้�เพื�อเปนิแนิวทำางการรวบรวมีพยานิหล้กฐานิทำี�ศาลร้บฟงและนิำาไปส้่การพิพากษาลงโทำษ
ผู้้ก� ระทำำาผู้ิดำ และจ้้ดำการเสวนิาร้บฟงปญหาอุปสรรคในิการดำำาเนิินิคดำีข้องหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีาย ซึง� ไดำ�เริมี� ดำำาเนิินิการ
ติ้�งแติ่เดำือนิพฤษภาคมี ถิึงเดำือนิก้นิยายนิ 2564 ข้ณะนิี�อย้่ในิระหว่างข้้�นิติอนิการวิเคราะห์ ส้งเคราะห์ สรุปบทำเรียนิ
และนิำามีาประยุกติ์ใชั้�เปนิข้�อแนิะนิำาและแนิวทำางปฏิิบ้ติิเพื�อเพิ�มีศ้กยภาพในิการดำำาเนิินิคดำีเชั้ิงรุก โดำยยึดำหล้กผู้้�เสียหาย
เปนิศ้นิย์กลาง หล้งจ้ากนิ้นิ� จ้ะจ้้ดำพิมีพ์เปนิร้ปเล่มีและหนิ้งสืออิเล็กทำรอนิิกส์ (E-book) สำาหร้บใชั้�เปนิสือ� การเรียนิการสอนิ
และค้่มีือปฏิิบ้ติิงานิติ่อไป
4) โครงการอบัรมเพิ่มศักยภาพบั้คลากรใน้สำาน้ักงาน้คด้ีค้ามน้้ษย ใน้การด้ำาเน้ิน้คด้ี
ค้ามน้้ษยใน้รูป้แบับัการค้ามน้้ษยด้้าน้แรงงาน้ การบัังคับัใช้้แรงงาน้ และถอด้บัทเรี ยน้การบัริหารจัด้การคด้ี
เพือ่ ป้รับัป้ร้ง ตรวจสอบัและเพิม่ ป้ระสิทธิภาพการด้ำาเน้ิน้งาน้สำาหรับับั้คลากรใน้สำาน้ักงาน้คด้ีคา้ มน้้ษย โดำยมีีผู้เ้� ข้�าร่วมี
จ้ำานิวนิ 62 คนิ เมีื�อว้นิทำี� 5 - 7 พฤศจ้ิกายนิ 2564 ณ จ้้งหว้ดำประจ้วบคีรีข้้นิธิ์์ เปนิการดำำาเนิินิโครงการร่วมีก้บ
โครงการอาเซียนิ - ออสเติรเลีย เพื�อติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ เนิื�องจ้ากสำานิ้กงานิคดำีค�ามีนิุษย์ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ
จ้ากส่วนิกลางเปนิผู้้�พิจ้ารณาส้�งคดำีทำ้�งประเทำศ ซึ�งผู้ลทำี�ไดำ�จ้ากการส้มีมีนิาคร้�งนิี� คือ 1) พนิ้กงานิอ้ยการสำานิ้กคดำีค�ามีนิุษย์
มีีความีร้�ความีเข้�าใจ้ความีแติกติ่างระหว่าง มีาติรา 6 และมีาติรา 6/1 แห่งพระราชั้บ้ญญ้ติิป้องก้นิและปราบปรามี
การค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2551 และ 2) เพื�อทำี�พนิ้กงานิอ้ยการสามีารถิให�คำาแนิะนิำาปรึกษาหนิ่วยงานิและองค์กรอื�นิ ๆ
ในิการติีความี และใชั้�บ้งค้บมีาติรา 6 และมีาติรา 6/1 ดำ้งกล่าว ไดำ�อย่างถิ้กติ�องเปนิมีาติรฐานิเดำียวก้นิ
1.2.2.4 ความร่วมมือระหว่างพน้ักงาน้อัยการกับัภาคป้ระช้าสังคมใน้ด้้าน้การด้ำาเน้ิน้คด้ี
ในิป 2564 มีีคดำีทำี�เจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ พนิ้กงานิอ้ยการ เจ้�าหนิ�าทำี�จ้ากกระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมี
และความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ ร่วมีมีือก้บองค์กรภาคประชั้าส้งคมี จ้ำานิวนิ 7 หนิ่วยงานิ ในิการจ้้ดำให�มีีทำนิายเปนิโจ้ทำก์ร่วมี
ในิคดำีค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 18 คดำี รวมีผู้้�เสียหายจ้ำานิวนิทำ้�งสิ�นิ 67 คนิ ติามีทำี�ผู้้�เสียหายและองค์กรภาคประชั้าส้งคมีร�องข้อ
เพือ� ให�การดำำาเนิินิคดำีคา� มีนิุษย์มีคี วามีโปร่งใส ซึง� เปนิสิทำธิ์ิข้องผู้้เ� สียหายทำีก� ฎหมีายไทำยกำาหนิดำให�ผู้เ�้ สียหายสามีารถิยืนิ� คำาร�อง
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ข้อเข้�าร่วมีเปนิโจ้ทำก์ ในิระหว่างพิจ้ารณาก่อนิศาลชั้้�นิติ�นิพิพากษาคดำี โดำยโจ้ทำก์ร่วมีสามีารถิเพิ�มีเติิมีหรือสนิ้บสนิุนิ
ดำ�านิพยานิหล้กฐานิ หรือเพิมี� การซ้กถิามีพยานิในิฐานิะทำนิายโจ้ทำก์รว่ มี หรือนิำาพยานิบุคคลอืนิ� ๆ เข้�าสืบเพิมี� เติิมีเพือ� ให�คดำี
ร้ดำกุมียิ�งข้ึ�นิ ติลอดำจ้นิติรวจ้สอบคำาร�องข้อให�จ้ำาเลยชั้ดำใชั้�ค่าสินิไหมีทำดำแทำนิ โดำยองค์กรภาคประชั้าส้งคมี ทำี�จ้้ดำหาทำนิาย
โจ้ทำก์ร่วมีให�ก้บผู้้�เสียหายในิป 2564 ประกอบดำ�วย
1) มี้ ล นิิ ธิ์ิ เ พื� อ สิ ทำ ธิ์ิ มี นิุ ษ ยชั้นิ และการพ้ ฒ นิา (มีสพ.) หรื อ Human Rights and
Development Foundation (HRDF) จ้ำานิวนิ 3 คดำี ผู้้เ� สียหาย จ้ำานิวนิ 7 คนิ (ทำำาร่วมีก้บ International Justice Mission
จ้ำานิวนิ 1 คดำี ผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 5 คนิ)
2) มี้ลนิิธิ์ิ International Justice Mission (IJM) จ้ำานิวนิ 4 คดำี ผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 36 คนิ
(ทำำาร่วมีก้บมี้ลนิิธิ์ิเพื�อสิทำธิ์ิมีนิุษยชั้นิ และการพ้ฒนิา จ้ำานิวนิ 1 คดำี ผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 5 คนิ)
3) มี้ลนิิธิ์ิโซเอ (ZOE International Foundation) จ้ำานิวนิ 3 คดำี ผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 3 คนิ
4) โครงการฮ้กมี้ลนิิธิ์ิสานิส้มีพ้นิธิ์์ครอบคร้ว (HUG Project) จ้ำานิวนิ 2 คดำี ผู้้�เสียหาย
จ้ำานิวนิ 4 คนิ
5) มี้ลนิิธิ์ิ Operation Underground Railroad (O.U.R.) จ้ำานิวนิ 3 คดำี ผู้้เ� สียหาย จ้ำานิวนิ 15 คนิ
6) มี้ลนิิธิ์ิพิทำ้กษ์สติรี Alliance Anti Trafﬁc (AAT) จ้ำานิวนิ 3 คดำี ผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 7 คนิ
(ทำำาร่วมีก้บสำานิ้กงานิกฎหมีาย เอส อาร์ (SR Law) จ้ำานิวนิ 1 คดำี ผู้้�เสียหายจ้ำานิวนิ 1 คนิ)
7) สำานิ้กงานิกฎหมีาย เอส อาร์ (SR Law) จ้ำานิวนิ 1 คดำี ผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 1 คนิ
(ทำำาร่วมีก้บมี้ลนิิธิ์ิพิทำ้กษ์สติรี Alliance Anti Trafﬁc)
นิอกจ้ากการสนิ้บสนิุนิงบประมีาณจ้ากองค์กรภาคประชั้าส้งคมี แล�วย้งไดำ�ร้บการสนิ้บสนิุนิงบประมีาณจ้ากกองทำุนิ
ผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์ และกองทำุนิยุติธิ์ิ รรมี กระทำรวงยุติธิ์ิ รรมี
1.2.3 ช้ั้น้ศาล
1.2.3.1 ความก้าวหน้้าการพิจารณาพิพากษาคด้ี
ในิป 2564 มีีคดำีค�ามีนิุษย์ (ทำ้�งทำี�ค�างอย้่เดำิมีในิป 2563 จ้ำานิวนิ 105 คดำี และคดำีใหมี่
จ้ำานิวนิ 127 คดำี) เข้�าส้่กระบวนิการพิจ้ารณาข้องศาลชั้้�นิติ�นิทำ้�วราชั้อาณาจ้้กร จ้ำานิวนิ 232 คดำี ซึ�งกระบวนิการพิจ้ารณา
ในิศาลชั้้�นิติ�นิไดำ�พิพากษาเสร็จ้สิ�นิแล�ว จ้ำานิวนิ 88 คดำี ข้องคดำีทำี�เข้�าส้่การพิจ้ารณาทำ้�งหมีดำ สามีารถิพิพากษาลงโทำษ
ในิคดำีค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 66 คดำี (ร�อยละ 75) พิพากษายกฟ้อง จ้ำานิวนิ 8 คดำี (ร�อยละ 9.09) พิพากษาให�จ้ำาหนิ่าย
คดำี จ้ำานิวนิ 14 คดำี (ร�อยละ 15.91) และย้งคงเหลือคดำีทำี�อย้่ระหว่างการพิจ้ารณา จ้ำานิวนิ 142 คดำี (ตารางที่ 1)
ข้�อมี้ลติามีติารางแสดำงจ้ำานิวนิคดำีทำี�ศาลพิพากษายกฟ้องจ้ำาเลยในิความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ ซึ�งสถิิติิดำ้งกล่าวไมี่รวมีถิึงกรณี
ทำี�แม้ศาลจะยกฟ้องจำาเลยใน้ข้อหาค้ามน้้ษยแต่ก็อาจลงโทษใน้ข้อหาอื่น้ที่เกี่ยวเน้ื่องกัน้ซึ่งจำาเลยถูกฟ้องมาใน้คราว
เด้ียวกัน้ ยกติ้วอย่างเชั้่นิ คดำีหมีายเลข้แดำง ทำี� คมี 1/2563 แมี�ศาลจ้ะพิจ้ารณาแล�วยกฟ้องจ้ำาเลยในิข้�อหาค�ามีนิุษย์แติ่
พิพากษาลงโทำษในิฐานิร่วมีก้นิมีีไว� หรือทำำาให�แพร่หลายซึ�งสื�อลามีกอนิาจ้ารเดำ็กเพื�อความีประสงค์แห่งการค�าและฐานิ
ร่วมีก้นินิำาเข้�าและเผู้ยแพร่หรือส่งติ่อซึง� ข้�อมี้ลคอมีพิวเติอร์ทำมีี� ลี ก้ ษณะอ้นิลามีกและข้�อมี้ลนิ้นิ� ประชั้าชั้นิทำ้ว� ไปอาจ้เข้�าถิึงไดำ�
ลงโทษจำาค้กจำาเลยทั้งสิ้น้ 9 ป้ ซึ่งเป้น้โทษสถาน้หน้ักเทียบัเท่ากับัคด้ีค้ามน้้ษย
26
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ตารางที่ 1 ผลการพิจารณาพิพากษาคด้ีค้ามน้้ษยใน้ช้ั้น้ศาล
คด้ีที่เข้าสู่การพิจารณา
ป้

คด้ีค้าง
รวมคด้ีที่
คด้ีรับัใหม่
จากป้
เข้าสู่การ
ใน้ป้น้ี้
ก่อน้
พิจารณา

คด้ีที่พิพากษาเสร็จ
พิพากษา
ลงโทษจำาเลย

พิพากษา
ยกฟ้องจำาเลย

จำาหน้่ายคด้ี

รวมคด้ีที่
พิพากษา
เสร็จสิ้น้

คด้ีที่อยู่
ระหว่าง
พิจารณา

2560

227

330

557

319 (81.59%)

54 (13.81%)

18 (4.60%)

391

166

2561

166

279

445

235 (77.05%)

24 (7.87%)

46 (15.08%)

305

140

2562

140

256

396

217 (76.68%)

26 (9.19%)

40 (14.13%)

283

113

2563

113

191

304

151 (78.89%)

22 (11.06%)

20 (10.05%)

199

105

2564

105

127

232

66 (75%)

8 (9.09%)

14 (15.91%)

88

144

หมายเหต้ คดำีทำี�อย้่ระหว่างพิจ้ารณาเปนิคดำีทำี�อย้่รอการพิจ้ารณา ณ สิ�นิป พ.ศ. นิ้�นิ

ระหว่างป 2564 ย้งคงมีีสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องเชั้ือ� ไวร้สโควิดำ - 19 ส่งผู้ลกระทำบติ่อการ
บริหารจ้้ดำการคดำีข้องศาลยุติิธิ์รรมี ศาลยุติิธิ์รรมีจ้ึงไดำ�แติ่งติ้�งคณะอนิุกรรมีการศึกษา ติิดำติามีและแก�ไข้ปญหาการบริหาร
จ้้ดำการคดำีภายใติ�สถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องเชั้ือ� ไวร้สโควิดำ - 19 เพือ� จ้้ดำทำำาแนิวปฏิิบติ้ เิ กีย� วก้บการบริหารจ้้ดำการคดำีภาย
ใติ�สถิานิการณ์ดำง้ กล่าว โดำยในิส่วนิการบริหารจ้้ดำการคดำีอาญาสำานิ้กงานิศาลยุติธิ์ิ รรมีไดำ�นิำาวิธิ์พี จ้ิ ารณาคดำีทำางอิเล็กทำรอนิิกส์
มีาปร้บใชั้�กบ้ กระบวนิการพิจ้ารณาติ่าง ๆ ในิคดำีอาญาให�สามีารถิดำำาเนิินิการติ่อไปไดำ�เพือ� มีิให�เกิดำความีล่าชั้�า ติามีข้�อกำาหนิดำ
ข้องประธิ์านิศาลฎีกาว่าดำ�วยวิธิ์พี จ้ิ ารณาคดำีทำางอิเล็กทำรอนิิกส์ พ.ศ. 2563 และระเบียบราชั้การฝายติุลาการศาลยุติธิ์ิ รรมี
ว่าดำ�วยการดำำาเนิินิคดำีอาญาในิระหว่างทำี�มีีสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องเชั้ื�อไวร้สโควิดำ - 19 ป 2564 และติ้�งแติ่เดำือนิ
ติุลาคมีเปนิติ�นิมีา ศาลยุติธิ์ิ รรมีไดำ�กล้บมีาดำำาเนิินิกระบวนิการพิจ้ารณาคดำีติามีปกติิ โดำยมีีมีาติรการเข้�มีงวดำในิการป้องก้นิ
สถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องเชั้ื�อไวร้สโควิดำ - 19 อย่างเคร่งคร้ดำ เพื�อความีปลอดำภ้ยแก่ผู้้�มีาติิดำติ่อราชั้การศาล
และบุคลากรในิหนิ่วยงานิส้งก้ดำสำานิ้กงานิศาลยุติิธิ์รรมี
1.2.3.2 ระยะเวลาใน้การพิจารณาพิพากษาคด้ี
ในิป 2564 มีีคดำีทำี�พิจ้ารณาในิศาลเสร็จ้สิ�นิแล�ว จ้ำานิวนิ 77 คดำี แยกเปนิคดำีทำี�ใชั้�ระยะเวลา
ในิการพิพากษาไมี่เกินิ 3 เดำือนิ จ้ำานิวนิ 27 คดำี (ร�อยละ 35.06) คดำีทำี�ใชั้�ระยะเวลาเกินิ 3 เดำือนิ แติ่ไมี่เกินิ 6 เดำือนิ
จ้ำานิวนิ 8 คดำี (ร�อยละ 10.39) คดำีทำี�ใชั้�ระยะเวลาเกินิ 6 เดำือนิ แติ่ไมี่เกินิ 1 ป จ้ำานิวนิ 25 คดำี (ร�อยละ 32.47) และคดำีทำี�
ใชั้�ระยะเวลาเกินิ 1 ป จ้ำานิวนิ 17 คดำี (ร�อยละ 22.08) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 สถิติแน้วโน้้มระยะเวลาใน้การพิพากษาคด้ีค้ามน้้ษยใน้ช้ั้น้ศาลที่เสร็จสิ้น้แล้ว
ป้
2560
2561
2562
2563
2564

จำาน้วน้คด้ี
ที่พิพากษา
แล้วเสร็จ
391
305
283
199
77

พิพากษาเสร็จ
ไม่เกิน้ 3 เด้ือน้
96 (24.55%)
86 (28.20%)
105 (37.10%)
53 (26.63%)
27 (35.06%)

พิพากษาเสร็จ
เกิน้ 3 เด้ือน้
ไม่เกิน้ 6 เด้ือน้
99 (25.32%)
80 (26.23%)
69 (24.38%)
50 (25.13%)
8 (10.39%)

พิพากษาเสร็จ
เกิน้ 6 เด้ือน้
ไม่เกิน้ 1 ป้
152 (38.87%)
128 (41.97%)
95 (33.57%)
79 (39.70%)
25 (32.47%)

พิพากษาเสร็จ
เกิน้ 1 ป้
44 (11.25%)
11 (3.61%)
14 (4.95%)
17 (8.54%)
17 (22.08%)

1.2.3.3 จำาน้วน้จำาเลยใน้คด้ีที่ถูกพิพากษาลงโทษ
ในิป 2564 มีีจ้ำาเลยทำีถิ� ก้ ฟ้องติ่อศาลในิคดำีคา� มีนิุษย์ จ้ำานิวนิทำ้ง� สินิ� 125 คนิ จ้ำาแนิกติามีส้ญชั้าติิ
เปนิคนิไทำย จ้ำานิวนิ 117 คนิ เปนิคนิติ่างชั้าติิ จ้ำานิวนิ 8 คนิ และจ้ำาแนิกติามีเพศ เปนิเพศชั้าย จ้ำานิวนิ 60 คนิ เพศหญิง
จ้ำานิวนิ 65 คนิ โดำยศาลไดำ�มีีคำาพิพากษาลงโทำษ จ้ำานิวนิ 82 คนิ (ร�อยละ 65.60) ยกฟ้อง จ้ำานิวนิ 25 คนิ (ร�อยละ 20)
แบ่งออกเปนิ จ้ำานิวนิ 11 คดำี จ้ากคดำีทำี�พิพากษาเสร็จ้สิ�นิ และจ้ำาหนิ่ายคดำี จ้ำานิวนิ 18 คนิ (ร�อยละ 14.40) (ตารางที่ 3)
ทำ้�งนิี� รวมีจ้ำานิวนิจ้ำาเลยทำี�อย้่ระหว่างการพิจ้ารณาข้องศาลจ้ากป 2563 จ้ำานิวนิ 144 คนิ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 3 จำาน้วน้จำาเลยคด้ีค้ามน้้ษยที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล
ป้

จำาเลยที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล
จำาน้วน้ (คน้)

พิพากษาลงโทษ

พิพากษายกฟ้อง

จำาหน้่ายคด้ี

2560

638

466 (73.04%)

154 (24.14%)

18 (2.82%)

2561

438

316 (72.15%)

57 (13.01%)

65 (14.84%)

2562

386

304 (78.76%)

27 (6.99%)

55 (14.25%)

2563

302

233 (77.15%)

41 (13.58%)

28 (9.27%)

2564

125

82 (65.60%)

25 (20%)

18 (14.40%)

1.2.3.4 ความร้น้แรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาลงโทษจำาเลยคด้ีค้ามน้้ษย
ในิป 2564 มีีจ้ำาเลยทำี�ไดำ�ร้บโทำษจ้ำาคุก จ้ำานิวนิ 75 คนิ พบว่ามีีจ้ำาเลยทำี�ไดำ�ร้บโทำษจ้ำาคุก
ไมี่เกินิ 1 ป จ้ำานิวนิ 1 คนิ (ร�อยละ 1.33) จ้ำาคุก 1 ป ไมี่เกินิ 2 ป จ้ำานิวนิ 1 คนิ (ร�อยละ 1.33) จ้ำาคุก 2 ป ไมี่เกินิ 5 ป
จ้ำานิวนิ 11 คนิ (ร�อยละ 14.64) จ้ำาคุก 5 ป ไมี่เกินิ 10 ป จ้ำานิวนิ 26 คนิ (ร�อยละ 34.67) และจ้ำาคุกเกินิ 10 ปข้ึ�นิไป
จ้ำานิวนิ 36 คนิ (ร�อยละ 48) ข้องจ้ำาเลยทำี�ไดำ�ร้บโทำษจ้ำาคุก มีข้อสังเกตว่า การลงโทษจำาเลยใน้คด้ีค้ามน้้ษยมีแน้วโน้้ม
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ลงโทษหน้ักขึ้น้โด้ยจากข้อมูลใน้ตารางความร้น้แรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาจำาค้กเกิน้ 10 ป้ ใน้ป้ 2562
ร้อยละ 36.23 ใน้ป้ 2563 ร้อยละ 41.21 และใน้ป้ 2564 ร้อยละ 48 ซึง่ มีอตั ราส่วน้การลงโทษหน้ัก คือ จำาค้กเกิน้ 10 ป้
เพิ่มมากขึ้น้ตามลำาด้ับั อย่างมีน้ัยสำาคัญ อัน้แสด้งให้เห็น้ถึงการที่ศาลย้ติธรรมตระหน้ักถึงความร้ายแรงของความผิด้
เกี่ยวกับัการค้ามน้้ษยและให้ความสำาคัญกับัการด้ำาเน้ิน้คด้ีค้ามน้้ษยเป้น้อย่างมาก (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ความร้น้แรงของอัตราโทษที่ศาลพิพากษาโทษจำาค้กแก่จำาเลย
ป้

จำาน้วน้จำาเลย
ที่ศาลพิพากษา
จำาค้ก (คน้)

จำาค้ก
ไม่เกิน้ 1 ป้

จำาค้กเกิน้ 1 ป้ จำาค้กเกิน้ 2 ป้ ไม่
ไม่เกิน้ 2 ป้
เกิน้ 5 ป้

จำาค้กเกิน้ 5 ป้
ไม่เกิน้ 10 ป้

จำาค้ก
เกิน้ 10 ป้

2560

377

9 (2.39%)

10 (2.65%)

109 (28.91%)

118 (31.30%)

131 (34.75%)

2561

236

1 (0.42%)

4 (1.69%)

47 (19.92%)

60 (25.42%)

124 (52.54%)

2562

276

6 (2.17%)

8 (2.90%)

38 (13.77%)

124 (44.93%)

100 (36.23%)

2563

199

8 (4.02%)

15 (7.54%)

41 (20.60%)

53 (26.63%)

82 (41.21%)

2564

75

1 (1.33%)

1 (1.33%)

11 (14.67%)

26 (34.67%)

36 (48%)

1.2.3.5 ค่าสิน้ไหมทด้แทน้และค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ
จ้ำา นิ ว นิ เ งิ นิ ค่ า สิ นิ ไ ห มี ทำ ดำ แ ทำ นิ ทำี� ศ า ล พิ พ า ก ษ า ใ นิ ป 2 5 6 1 เ ป นิ จ้ำา นิ ว นิ เ งิ นิ
32,782,788 บาทำ (44 คดำี คิ ดำ เป นิ ร� อ ยละ 14.43 จ้ากคดำี พิ พ ากษาเสร็ จ้ สิ� นิ ไปทำ้� ง หมีดำ 305 คดำี ) จ้ำา นิวนิ
เงิ นิ ค่ า สิ นิ ไหมีทำดำแทำนิทำี� ศ าลพิ พ ากษาในิป 2562 เป นิ จ้ำา นิวนิเงิ นิ 54,180,366 บาทำ (76 คดำี คิ ดำ เป นิ ร� อ ยละ
26.86 จ้ากคดำี พิ พ ากษาเสร็ จ้ สิ� นิ ไปทำ้� ง หมีดำ 283 คดำี ) จ้ำา นิวนิเงิ นิ ค่ า สิ นิ ไหมีทำดำแทำนิทำี� ศ าลพิ พ ากษาในิป 2563
เปนิจ้ำานิวนิเงินิ 26,047,693 บาทำ (59 คดำี คิดำเปนิร�อยละ 29.65 จ้ากคดำีพิพากษาเสร็จ้สิ�นิไปทำ้�งหมีดำ 199 คดำี)
และจ้ำานิวนิเงินิค่าสินิไหมีทำดำแทำนิทำี�ศาลพิพากษาในิป 2564 เปนิจ้ำานิวนิเงินิ 10,774,250 บาทำ (25 คดำี คิดำเปนิร�อยละ
32.47 จ้ากคดำีพิพากษาเสร็จ้สิ�นิไปทำ้�งหมีดำ 77 คดำี) (ตารางที่ 5)
การชั้ดำใชั้� ค่ า สิ นิ ไหมีทำดำแทำนิและค่ า เสี ย หายนิ้� นิ ติามีคำา แนิะนิำา ข้องประธิ์านิศาลฎี ก า
เกีย� วก้บแนิวทำางการปฏิิบติ้ ติิ อ่ ผู้้เ� สียหายในิคดำีอาญา พ.ศ. 2563 ไดำ�วางแนิวทำางปฏิิบติ้ ติิ อ่ ผู้้เ� สียหายโดำยคำานิึงถิึงการเยียวยา
ความีเสียหายทำี�เปนิธิ์รรมี และผู้ลกระทำบทำี�เกิดำข้ึ�นิแก่ผู้้�เสียหายประกอบดำ�วยเสมีอ รวมีทำ้�งการให�คำาแนิะนิำาและชั้่วยเหลือ
ผู้้�เสียหายในิการดำำาเนิินิการเพื�อบ้งค้บคดำี นิอกจ้ากนิี� คำาแนิะนิำาข้องประธิ์านิศาลฎีกาดำ้งกล่าว ย้งไดำ�กำาหนิดำข้้�นิติอนิติ่าง ๆ
ในิการปฏิิบ้ติิติ่อผู้้�เสียหายซึ�งเปนิเหยื�ออาชั้ญากรรมีให�สอดำคล�องติามีหล้กการติามีร้ฐธิ์รรมีนิ้ญแห่งราชั้อาณาจ้้กรไทำย
พ.ศ. 2560 และมีาติรฐานิองค์การสหประชั้าชั้าติิ
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ตารางที่ 5 จำาน้วน้เงิน้ค่าสิน้ไหมทด้แทน้ที่ศาลมีผลคำาพิพากษา
ป้

จำาน้วน้คด้ีทั้งหมด้

2561
2562
2563
2564

305 คด้ี
283 คด้ี
199 คด้ี
77 คด้ี

จำาน้วน้คด้ีที่มีการ
จ่ายค่าสิน้ไหมทด้แทน้
44 คด้ี (ร้อยละ 14.43)
76 คด้ี (ร้อยละ 26.86)
59 คด้ี (ร้อยละ 29.65)
25 คด้ี (ร้อยละ 32.47)

จำาน้วน้เงิน้ค่าสิน้ไหม
ทด้แทน้ (บัาท)
32,782,788
54,180,366
26,047,693
10,774,250

หมายเหต้ สำานิ้กงานิศาลยุติิธิ์รรมีเริ�มีจ้้ดำเก็บข้�อมี้ลเมีื�อป 2561

1.2.3.6 โครงการที่สำาคัญเพื่อพัฒน้าศักยภาพบั้คลากรใน้ศาลย้ติธรรม
1) โครงการสัมมน้าผู้พิพากษาใน้หัวข้อป้ญหาเกี่ยวกับัพยาน้หลักฐาน้ใน้คด้ีค้ามน้้ษย
จ้ำานิวนิ 4 คร้�ง ดำ้งนิี�
 คร้�งทำี� 1 ว้นิทำี� 18 – 19 ธิ์้นิวาคมี 2563 ทำี�จ้้งหว้ดำเชั้ียงราย กลุ่มีเป้าหมีายคือ
ผู้้�พิพากษา ในิเข้ติพื�นิทำี�ภาค 5 และภาค 6 จ้ำานิวนิ 26 ทำ่านิ
 คร้�งทำี� 2 ว้นิทำี� 18 – 19 มีีนิาคมี 2564 ทำี�จ้้งหว้ดำอุดำรธิ์านิี กลุ่มีเป้าหมีายคือ
ผู้้�พิพากษาในิเข้ติพื�นิทำี�ภาค 3 และภาค 4 จ้ำานิวนิ 26 ทำ่านิ
 คร้� ง ทำี� 3 ว้ นิ ทำี� 25 – 26 มีี นิ าคมี 2564 ทำี� จ้้ ง หว้ ดำ สงข้ลา กลุ่ มี เป้ า หมีายคื อ
ผู้้�พิพากษาในิเข้ติพื�นิทำี�ภาค 9 จ้ำานิวนิ 33 ทำ่านิ
 คร้�งทำี� 4 ว้นิทำี� 8 – 9 เมีษายนิ 2564 ทำี�จ้้งหว้ดำกระบี� กลุ่มีเป้าหมีายคือ ผู้้�พิพากษา
ในิเข้ติพื�นิทำี�ภาค 8 จ้ำานิวนิ 29 ทำ่านิ
โครงการดำ้งกล่าว มีีผู้เ้� ข้�าร่วมีเปนิผู้้พ� พิ ากษาทำีมี� ปี ระสบการณ์และความีร้เ� กีย� วก้บการพิจ้ารณา
คดำี ค� า มีนิุ ษ ย์ จ้ ากศาลส้ ง และศาลในิเข้ติพื� นิ ทำี� ทำี� มีี ก ารจ้้ ดำ อบรมี ในิการอบรมีมีี ทำ้� ง การบรรยายโดำยผู้้� เชั้ี� ย วชั้าญ
จ้ากสำา นิ้ ก งานิว่ า ดำ� ว ยยาเสพติิ ดำ และอาชั้ญากรรมีแห่ ง สหประชั้าชั้าติิ (United Nations Ofﬁce on Drugs
and Crime: UNODC) การศึ ก ษาติ้ ว อย่ า งคำา พิ พ ากษาคดำี ค� า มีนิุ ษ ย์ ทำี� สำา ค้ ญ และนิ่ า สนิใจ้จ้ากภ้ มีิ ภ าคติ่ า ง ๆ
ทำ้� ว โลกจ้ากเอกสารสรุ ป ประเดำ็ นิ สำา ค้ ญ ข้องคดำี (Case Digest) ติลอดำจ้นิการอภิ ป รายแลกเปลี� ย นิความีคิ ดำ เห็ นิ
เกี�ยวก้บการพิจ้ารณาคดำีค�ามีนิุษย์ระหว่างผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิดำ�วยก้นิ ทำำาให�ผู้้�เข้�าร้บการอบรมีมีีความีเข้�าใจ้สภาพปญหา
ประเดำ็ นิ ติ่ า ง ๆ ในิคดำี ค� า มีนิุ ษ ย์ มี ากยิ� ง ข้ึ� นิ และสามีารถิเพิ� มี มีุ มี มีองเกี� ย วก้ บ พยานิหล้ ก ฐานิในิคดำี ค� า มีนิุ ษ ย์
ให�ผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิสามีารถิพิจ้ารณาไดำ�รอบดำ�านิและกว�างข้วาง
2) การป้ระช้้มหารือโตะกลมระหว่างศาลและหน้่วยงาน้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง “แน้วป้ฏิบััติ
ของศาลและความร่วมมือระหว่างหน้่วยงาน้ใน้การน้ำาไป้สูก่ ารเพิม่ ป้ระสิทธิภาพศาลทีค่ ำาน้ึงถึงความละเอียด้อ่อน้ต่อ
ผู้เสียหายจากคด้ีค้ามน้้ษย”
จ้้ดำประชัุ้มีในิว้นิทำี� 16 ก้นิยายนิ 2564 ผู้่านิสื�ออิเล็กทำรอนิิกส์ (Zoom meeting)
กลุมี่ เป้าหมีาย คือ ผู้้พ� พิ ากษาซึง� เปนิคณะทำำางานิปร้บปรุงหนิ้งสือค้มี่ อื ปฏิิบติ้ ริ าชั้การข้องติุลาการ ส่วนิวิธิ์พี จ้ิ ารณาคดำีคา� มีนิุษย์
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จ้ำานิวนิ 11 ทำ่านิ และติ้วแทำนิหนิ่วยงานิภาคร้ฐทำี�เกี�ยวข้�อง จ้ำานิวนิ 14 คนิ การประชัุ้มีดำ้งกล่าวไดำ�มีีการนิำาเสนิอประเดำ็นิ
เรื�องศาลทำี�คำานิึงถิึงความีละเอียดำอ่อนิข้องผู้้�เสียหายในิมีุมีมีองสากล โดำยนิ้กวิจ้้ยทำี�ปรึกษาโครงการอาเซียนิ - ออสเติรเลีย
เพือ� ติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ (ASEAN–Australia Counter Trafﬁcking: ASEAN – ACT) ซึง� พบว่า ประเดำ็นิเรือ� งศาลทำีค� ำานิึงถิึง
ความีละเอียดำอ่อนิข้องผู้้�เสียหายดำ้งกล่าว สอดำคล�องติามีคำาแนิะนิำาข้องประธิ์านิศาลฎีกาเกี�ยวก้บแนิวทำางการปฏิิบ้ติิ
ติ่อผู้้�เสียหายในิคดำีอาญา 2563 ทำ้�งนิี� ในิการประชัุ้มีไดำ�มีีการอภิปรายแนิวปฏิิบ้ติิปญหาข้�อกฎหมีายหรือข้�อเทำ็จ้จ้ริงติ่าง ๆ
ติลอดำจ้นิการแลกเปลี�ยนิข้�อคิดำเห็นิข้องผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิจ้ากหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีายทำี�เกี�ยวข้�องก้บคดำีค�ามีนิุษย์ อ้นิเปนิ
การประสานิความีร่วมีมีือระหว่างศาลยุติิธิ์รรมีก้บหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีายทำี�เกี�ยวข้�องก้บคดำีค�ามีนิุษย์ และสร�าง
ความีติระหนิ้กถิึงหล้กการคุมี� ครองผู้้เ� สียหายโดำยยึดำผู้้เ� สียหายเปนิศ้นิย์กลาง อนิึง� โครงการและกิจ้กรรมีติ่าง ๆ ดำ้งกล่าวข้�างติ�นิ
ไดำ�มีกี ารเก็บรวบรวมีประเดำ็นิสำาค้ญทำีเ� กิดำข้ึนิ� จ้ากการอภิปรายแลกเปลีย� นิไว�สำาหร้บเปนิข้�อมี้ลในิการปร้บปรุงหนิ้งสือค้มี่ อื
ปฏิิบติ้ ริ าชั้การข้องติุลาการ ส่วนิวิธิ์พี จ้ิ ารณาคดำีคา� มีนิุษย์ให�มีคี วามีทำ้นิสมี้ยและครอบคลุมีประเดำ็นิปญหาในิการปฏิิบติ้ งิ านิ
มีากยิง� ข้ึนิ� โดำยสำานิ้กงานิศาลยุติธิ์ิ รรมี ไดำ�เริมี� ดำำาเนิินิการปร้บปรุงหนิ้งสือค้มี่ อื ปฏิิบติ้ ริ าชั้การข้องติุลาการ ส่วนิวิธิ์พี จ้ิ ารณา
คดำีค�ามีนิุษย์ติ้�งแติ่เดำือนิมีีนิาคมี 2564 ซึ�งคาดำว่าจ้ะแล�วเสร็จ้ และสามีารถิเผู้ยแพร่แก่ผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิไดำ�ในิป 2565
1.2.3.7 โครงการที่อยู่ระหว่างด้ำาเน้ิน้การหรืออยู่ใน้แผน้การด้ำาเน้ิน้การป้ 2564 – 2565
1) การศึกษาคำาพิพากษาข้องศาลติ่างประเทำศเกี�ยวก้บแรงงานิบ้งค้บและการค�ามีนิุษย์
ดำ�านิแรงงานิ
2) ASEAN Judicial Seminar on Human Trafﬁcking, Force Labor and Child Sexual
Exploitation in the Context of Comparative Law กลุ่มีเป้าหมีาย คือ ผู้้�พิพากษาในิประเทำศไทำย และอาเซียนิ
35 ทำ่านิ
3) การปร้บปรุงหนิ้งสือค้่มีือปฏิิบ้ติิราชั้การข้องติุลาการ ส่วนิวิธิ์ีพจ้ิ ารณาคดำีค�ามีนิุษย์
4) แปลค้่มีือล่ามีศาลในิคดำีค�ามีนิุษย์ เปนิภาษาอ้งกฤษ ลาว ก้มีพ้ชั้า และเมีียนิมีา
5) การส้ มี มีนิาแนิวทำางปฏิิ บ้ ติิ สำา หร้ บ ผู้้� พิ พ ากษา เรื� อ งการปฏิิ บ้ ติิ ติ่ อ ผู้้� เ สี ย หาย
คดำีค�ามีนิุษย์โดำยคำานิึงถิึงบาดำแผู้ลทำางใจ้

1.3 การด้ำาเน้ิน้การกับัเจ้าหน้้าที่รัฐที่เข้าไป้มีส่วน้เกี่ยวข้องกับัการค้ามน้้ษย
1.3.1 กำาหน้ด้มาตรการเพิ่มเติมใน้การด้ำาเน้ิน้การกับัเจ้าหน้้าที่ของรัฐให้มีป้ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น้
มีี ก ารแก� ไข้เพิ� มี เติิ มี ระเบี ย บสำา นิ้ ก นิายกร้ ฐ มีนิติรี ว่ า ดำ� ว ยมีาติรการทำางบริ ห ารในิการป้ อ งก้ นิ
เจ้� า หนิ� า ทำี� ข้ องร้ ฐ มีิ ใ ห� เ กี� ย วข้� อ งก้ บ การค� า มีนิุ ษ ย์ พ.ศ. 2558 กรณี เ จ้� า หนิ� า ทำี� ข้ องร้ ฐ เกี� ย วข้� อ งก้ บ การนิำา พา
บุ ค คลเข้� า มีาในิราชั้อาณาจ้้ ก รโดำยไมี่ ไ ดำ� ร้ บ อนิุ ญ าติติามีกฎหมีายว่ า ดำ� ว ยคนิเข้� า เมีื อ ง ซึ� ง อาจ้มีี ผู้ ลเกี� ย วข้� อ งหรื อ
นิำา ไปส้่ ก ารกระทำำา ความีผู้ิ ดำ ฐานิค� า มีนิุ ษ ย์ โดำยทำี� ป จ้ จุ้ บ้ นิ มีี ก ารล้ ก ลอบนิำา พาบุ ค คลเข้� า มีาในิราชั้อาณาจ้้ ก ร
โดำยไมี่ไดำ�รบ้ อนิุญาติติามีกฎหมีายว่าดำ�วยคนิเข้�าเมีือง ทำ้ง� ย้งปรากฏิว่ามีีเจ้�าหนิ�าทำีข้� องร้ฐเข้�าไปเกีย� วข้�องก้บการกระทำำาดำ้งกล่าว
ทำำาให�การป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ไมี่บรรลุผู้ลไดำ�อย่างมีีประสิทำธิ์ิภาพ
31
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ดำ้งนิ้�นิเพื�อเปนิการกำาหนิดำมีาติรการป้องก้นิเจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐมีิให�เข้�าไปเกี�ยวข้�องก้บการนิำาพาบุคคล
เข้�ามีาในิราชั้อาณาจ้้กรโดำยไมี่ไดำ�รบ้ อนิุญาติติามีกฎหมีายว่าดำ�วยคนิเข้�าเมีือง ซึง� อาจ้จ้ะติกเปนิผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์
คณะกรรมีการป้องก้นิเจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐมีิให�เกี�ยวข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ จ้ึงเห็นิชั้อบให�ป้รับัแก้ไขเพิ่มเติมบัทน้ิยามคำาว่า
“การค้ามน้้ษย” ตามข้อ 3 ของระเบัียบัสำาน้ักน้ายกรัฐมน้ตรี ว่าดำ�วยมีาติรการทำางบริหารในิการป้องก้นิเจ้�าหนิ�าทำี�
ข้องร้ฐมีิให�เกี�ยวข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ 2558 ให�หมีายความีว่า การกระทำำาความีผู้ิดำติามีกฎหมีายว่าดำ�วยการป้องก้นิ
และปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ และให�หมีายความีรวมีถิึงการนิำาพาบุคคลเข้�ามีาในิราชั้อาณาจ้้กรโดำยไมี่ไดำ�ร้บอนิุญาติ
ติามีกฎหมีายว่าดำ�วยคนิเข้�าเมีือง ซึง� อาจ้มีีผู้ลเกีย� วข้�องหรือนิำาไปส้ก่ ารกระทำำาความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ดำว� ย ข้ณะนิีอ� ย้ร่ ะหว่าง
รอนิำาเสนิอคณะร้ฐมีนิติรีให�ความีเห็นิชั้อบ
1.3.2 เจ้าหน้้าที่ของรัฐที่ถูกด้ำาเน้ิน้คด้ีใน้ป้ 2564
ร้ ฐ บาลไดำ� แ ติ่ ง ติ้� ง คณะอนิุ ก รรมีการติิ ดำ ติามีการดำำา เนิิ นิ การทำางวิ นิ้ ย และการดำำา เนิิ นิ คดำี ก้ บ
เจ้� า หนิ� า ทำี� ข้ องร้ ฐ มีิ ใ ห� เ กี� ย วข้� อ งก้ บ การค� า มีนิุ ษ ย์ โดำยมีี ป ล้ ดำ กระทำรวงยุ ติิ ธิ์ รรมีเป นิ ประธิ์านิ และมีี ห นิ่ ว ยงานิ
ทำี�เกี�ยวข้�อง จ้ำานิวนิ 13 หนิ่วยงานิ เปนิคณะทำำางานิและมีีกรมีสอบสวนิคดำีพิเศษเปนิฝายเลข้านิุการ จ้ากการรายงานิข้อง
หนิ่วยงานิทำีเ� กีย� วข้�องพบว่าติ้ง� แติ่ป 2556 – 2563 มีีเจ้�าหนิ�าทำีข้� องร้ฐถิ้กดำำาเนิินิคดำีอาญาจ้ากการเข้�าไปมีีสว่ นิเกีย� วข้�องก้บ
การค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 62 คนิ
จ้ากการจ้้ บ กุ มี คดำี ค� า มีนิุ ษ ย์ ใ นิชั้่ ว งหลายป ทำี� ผู้่ า นิมีา หนิ่ ว ยงานิทำี� เ กี� ย วข้� อ งไดำ� ข้ ยายผู้ล
การบ้งค้บใชั้�กฎหมีายและดำำาเนิินิคดำีก้บผู้้�ร่วมีข้บวนิการทำุกรายโดำยไมี่มีีข้�อยกเว�นิ รวมีทำ้�ง ติรวจ้สอบ ติิดำติามีเจ้�าหนิ�าทำี�
ข้องร้ฐทำี�เกี�ยวข้�องเรียกร้บผู้ลประโยชั้นิ์ ละเลยหรือเพิกเฉยติ่อหนิ�าทำี�เพื�อดำำาเนิินิการทำ้�งทำางวินิ้ยและคดำีอาญา ยึดำทำร้พย์
และปลดำออกจ้ากราชั้การ ซึง� ในิป 2564 ได้้สบัื สวน้ขยายผลสามารถพบัพยาน้หลักฐาน้เช้ือ่ มโยงและสามารถด้ำาเน้ิน้คด้ี
กับัเจ้าหน้้าที่ของรัฐที่เข้าไป้มีส่วน้เกี่ยวข้อง มีจำาน้วน้เพิ่มขึ้น้ จำาน้วน้ 17 คน้ (อย้่ระหว่างการสอบสวนิ/ไติ่สวนิ
จ้ำานิวนิ 11 คนิ อย้่ระหว่างพิจ้ารณาข้องพนิ้กงานิอ้ยการ จ้ำานิวนิ 4 คนิ อย้่ระหว่างพิจ้ารณาข้องศาล จ้ำานิวนิ 1 คนิ
ศาลยกฟ้อง จ้ำานิวนิ 1 คนิ) ดำ้งนิี�
1) คด้ีส่วยร้าน้ช้มด้าว คาราโอเกะ จ้้งหว้ดำกาญจ้นิบุรี โดำยในิป 2558 กรณีมีีการจ้้บกุมีเจ้�าข้องร�านิ
ซึ�งเปนิข้�าราชั้การทำหาร จ้ำานิวนิ 1 คนิ ดำำาเนิินิคดำีในิความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์และติ่อมีาในิป 2560 กรมีสอบสวนิคดำีพิเศษ
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ไดำ�ดำำาเนิินิคดำีก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ จ้ำานิวนิ 3 คนิ ทำี�ไดำ�ชั้่วยเหลือทำำาการบิดำเบือนิสำานิวนิการสอบสวนิเพื�อชั้่วยเหลือผู้้�ติ�องหา
ในิคดำี โดำยในิป 2564 กรมีสอบสวนิคดำีพิเศษ ย้งไดำ�ทำำาการสืบสวนิสอบสวนิข้ยายผู้ลจ้นิสามีารถิดำำาเนิินิคดำีก้บข้�าราชั้การ
ติำารวจ้ทำี�เข้�าไปมีีส่วนิเรียกร้บผู้ลประโยชั้นิ์จ้ากเจ้�าข้องร�านิ จ้ำานิวนิ 7 คนิ โดำยมีีความีเห็นิควรส้�งฟ้องส่งสำานิวนิ
ให�อ้ยการแล�ว จ้ำานิวนิ 2 คนิ อย้่ระหว่างสรุปสำานิวนิการสอบสวนิส่งพนิ้กงานิอ้ยการ จ้ำานิวนิ 4 คนิ และอย้่ระหว่างการ
สอบสวนิจ้ำานิวนิ 1 คนิ
2) คด้ีสว่ ยร้าน้สาวพาน้ คาราโอเกะ อำาเภอพานิ จ้้งหว้ดำเชั้ียงราย โดำยในิป 2562 มีีการจ้้บกุมีเจ้�าข้องร�านิ
ดำำาเนิินิคดำีในิป 2564 กรมีสอบสวนิคดำีพิเศษ ไดำ�ทำำาการสืบสวนิข้ยายผู้ลจ้นิพบว่า มีีเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ จ้ำานิวนิ 2 คนิ
ซึ�งมีีพฤติิการณ์เรียกร้บผู้ลประโยชั้นิ์จ้ากร�านิสาวพานิ คาราโอเกะ และไดำ�ส่งเรื�องให�สำานิ้กงานิคณะกรรมีการป้องก้นิ
และปราบปรามีการทำุจ้ริติแห่งชั้าติิ ดำำาเนิินิการติามีอำานิาจ้หนิ�าทำี� ปจ้จุ้บนิ้ อย้ร่ ะหว่างการติรวจ้สอบเบือ� งติ�นิข้องสำานิ้กงานิ
คณะกรรมีการป้องก้นิและปราบปรามีการทำุจ้ริติแห่งชั้าติิ
3) คด้ีส่วยร้าน้วาเลน้ไทน้ อำาเภอบ�านิหมีอ จ้้งหว้ดำสระบุรี โดำยในิป 2561 ไดำ�มีีการจ้้บกุมีเจ้�าข้องร�านิ
ดำำาเนิินิคดำีและติ่อมีาในิป 2563 ไดำ�มีีการดำำาเนิินิคดำีก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ จ้ำานิวนิ 1 คนิ ทำี�มีีพฤติิการณ์เรียกร้บผู้ลประโยชั้นิ์
จ้ากร�านิวาเลนิไทำนิ์ และจ้ากการสอบสวนิข้ยายผู้ลข้องกองบ้งค้บการป้องก้นิปราบปรามีการทำุจ้ริติและประพฤติิมีิชั้อบ
ในิป 2564 สามีารถิดำำาเนิินิคดำีก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ทำี�มีีพฤติิการณ์เรียกร้บผู้ลประโยชั้นิ์จ้ากร�านิวาเลนิไทำนิ์เพิ�มีเติิมี
จ้ำานิวนิ 4 คนิ
4) คด้ีสว่ ยร้าน้มีส บัีเฮฟเว่น้ อำาเภอเมีืองพ้ทำยา จ้้งหว้ดำชั้ลบุรี โดำยในิป 2563 ไดำ�มีกี ารจ้้บกุมีเจ้�าข้องร�านิ
ดำำา เนิิ นิ คดำี จ้ากการสื บ สวนิข้ยายผู้ลพบข้� า ราชั้การติำา รวจ้ จ้ำา นิวนิ 2 คนิ เข้� า ไปมีี ส่ ว นิเรี ย กร้ บ ผู้ลประโยชั้นิ์
จ้ากเจ้�าข้องร�านิมีีส บีเฮฟเว่นิ ซึ�งในิป 2564 กรมีสอบสวนิคดำีพิเศษ ดำำาเนิินิคดำีและมีีความีเห็นิควรส้�งฟ้อง ทำ้�งสองราย
ข้ณะนิี�อย้่ระหว่างพนิ้กงานิอ้ยการพิจ้ารณาส่งฟ้องติ่อศาล
5) คด้ี บัั ง คั บั ใช้้ แ รงงาน้อำา เภอสิ ช้ ล จ้้ ง หว้ ดำ นิครศรี ธิ์ รรมีราชั้ กรมีสอบสวนิคดำี พิ เ ศษ
ไดำ�มีีการดำำาเนิินิคดำีก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐ จ้ำานิวนิ 1 คนิ คือ รองนิายกเทำศมีนิติรีเทำศบาลติำาบลสิชั้ลซึ�งเปนิเจ้�าข้องเรือ
ไดำ� ร่ ว มีก้ บ ภรรยาและล้ ก เรื อ บ้ ง ค้ บ ใชั้� แรงงานิ พนิ้ ก งานิอ้ ย การส้� ง ฟ้ อ ง และคดำี อ ย้่ ร ะหว่ า งการพิ จ้ ารณาข้อง
ศาลอาญา แผู้นิกคดำีค�ามีนิุษย์
6) คด้ีน้ักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโน้โลยีเช้ียงราย ถูกส่งตัวไป้ฝกงาน้ที่สาธารณรัฐเกาหลีใต้
และถูกบัังคับัใช้้แรงงาน้ สถิานิีติำารวจ้ภ้ธิ์รบ�านิดำ้่ ดำำาเนิินิคดำีกบ้ เจ้�าหนิ�าทำีร� ฐ้ จ้ำานิวนิ 1 คนิ คือ รองผู้้อ� ำานิวยการวิทำยาล้ยเกษติร
และเทำคโนิโลยีเชั้ียงราย พนิ้กงานิอ้ยการจ้้งหว้ดำเชั้ียงราย ไดำ�ยื�นิฟ้องเปนิคดำีค�ามีนิุษย์ติ่อศาล ติ่อมีาศาลจ้้งหว้ดำ
เชั้ียงรายพิพากษายกฟ้อง เนิื�องจ้ากเมีื�อพิจ้ารณาพยานิหล้กฐานิโจ้ทำก์แล�วย้งนิ่าสงส้ยว่าระหว่างเจ้ตินิาฉ�อฉลหลอกลวง
ก้บการบริหารจ้้ดำการทำี�บกพร่อง สิ�งใดำมีีนิำ�าหนิ้กสมีเหติุสมีผู้ลมีากกว่าก้นิ และผู้ลประโยชั้นิ์ทำี�เกษติรกรเจ้�าข้องฟาร์มี
ไดำ�รบ้ จ้ากผู้้เ� สียหายทำ้ง� 8 คนิ คือ แรงงานิ ซึง� มีิใชั้่ผู้ลประโยชั้นิ์ โดำยติรงทำีจ้� ำาเลยไดำ�รบ้ ประกอบก้บผู้้เ� สียหายทำ้ง� 8 คนิ ย้งคงมีี
อิสระในิการใชั้�เครื�องมีือสื�อสาร มีิไดำ�อย้่ในิภาวะทำี�ไมี่สามีารถิข้้ดำข้ืนิไดำ� อ้นิจ้ะอย้่ในิความีหมีายข้องการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ
ติามีมีาติรา 6/1 แห่งพระราชั้บ้ญญ้ติปิ อ้ งก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2551 พยานิหล้กฐานิโจ้ทำก์จ้งึ ย้งร้บฟงไมี่ไดำ�วา่
จ้ำา เลยมีี เจ้ตินิา ข้่ มี ข้้่ ฉ� อ ฉล หลอกลวง หรื อ ไดำ� ร้ บ ประโยชั้นิ์ อ ย่ า งหนิึ� ง อย่ า งใดำอ้ นิ จ้ะเป นิ ความีผู้ิ ดำ ฐานิค� า มีนิุ ษ ย์
คดำีถิึงทำี�สุดำ
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1.3.3 ความคืบัหน้้าใน้การด้ำาเน้ิน้คด้ีอาญาใน้ป้ 2564
1) คด้ีส่วยน้าตารี ป 2559 ข้�าราชั้การติำารวจ้ จ้ำานิวนิ 4 คนิ เรียกร้บผู้ลประโยชั้นิ์จ้ากสถิานิบริการ
นิาติารี เอ็นิเติอร์เทำนิเมีนิทำ์ อาบอบนิวดำ โดำยอ้ยการยื�นิฟ้องติ่อศาลทำ้�งหมีดำแล�ว อย้่ระหว่างการพิจ้ารณาข้องศาล
จ้ำานิวนิ 3 คนิ และหลบหนิี จ้ำานิวนิ 1 คนิ ศาลไดำ�ออกหมีายจ้้บแล�ว
2) คด้ีส่วยร้าน้โจโจซัง อำาเภอโข้งเจ้ียมี จ้้งหว้ดำอุบลราชั้ธิ์านิี ป 2559 โดำยพบว่า มีีข้�าราชั้การติำารวจ้
จ้ำานิวนิ 3 คนิ เรียกร้บผู้ลประโยชั้นิ์จ้ากเจ้�าข้องร�านิโจ้โจ้ซ้ง ในิป 2563 ศาลติ้ดำสินิจ้ำาคุก จ้ำานิวนิ 2 คนิ โดำยลงโทำษจ้ำาคุก
ข้�าราชั้การติำารวจ้คนิทำี� 1 เปนิเวลา 4 ป ไมี่รอลงอาญา ลงโทำษจ้ำาคุกข้�าราชั้การติำารวจ้คนิทำี� 2 เปนิเวลา 5 ป แติ่เนิื�องจ้าก
ให�การร้บสารภาพ มีีเหติุบรรเทำาโทำษ ลดำโทำษกึ�งหนิึ�ง คงเหลือโทำษจ้ำาคุก 2 ป 6 เดำือนิ และในิป 2564 ข้�าราชั้การติำารวจ้
คนิทำี� 3 ศาลลงโทำษจ้ำาคุก 5 ป 3 เดำือนิ และปร้บ 39,990 บาทำ ร้บสารภาพลดำโทำษกึ�งหนิึ�ง คงลงโทำษจ้ำาคุก 2 ป 7 เดำือนิ
15 ว้นิ และปร้บ 19,995 บาทำ
3) คด้ีส่วยร้าน้วรรณศิริ จ้้งหว้ดำชั้้ยภ้มีิ ป 2561 ข้�าราชั้การติำารวจ้ จ้ำานิวนิ 1 คนิ เรียกร้บผู้ลประโยชั้นิ์
จ้ากเจ้�าข้องร�านิวรรณศิริ ในิป 2564 คณะกรรมีการป้องก้นิและปราบปรามีการทำุจ้ริติในิภาคร้ฐ ไติ่สวนิและมีีมีติิชั้ี�มี้ล
ความีผู้ิดำอาญาและวินิ้ยร�ายแรงแล�ว ส่งเรื�องให�พนิ้กงานิอ้ยการเพื�อฟ้องติ่อศาลและให�ผู้้�บ้งค้บบ้ญชั้าลงโทำษทำางวินิ้ยแล�ว
4) คด้ีร้าน้ ต.ใหญ่ อำาเภอเมีือง จ้้งหว้ดำอุดำรธิ์านิี ป 2562 จ้ากการจ้้บกุมีภรรยาข้องข้�าราชั้การติำารวจ้
จ้ำานิวนิ 1 คนิ โดำยกล่าวหาว่า กระทำำาความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ และพบว่า ข้�าราชั้การติำารวจ้รายดำ้งกล่าว ร่วมีกระทำำา
ความีผู้ิดำดำ�วย ในิป 2564 กรมีสอบสวนิคดำีพิเศษ ทำำาการสอบสวนิเสร็จ้สิ�นิมีีความีเห็นิควรส้�งฟ้อง ส่งสำานิวนิการสอบสวนิ
ไปย้งพนิ้กงานิอ้ยการจ้้งหว้ดำอุดำรธิ์านิี และอย้ร่ ะหว่างการพิจ้ารณาข้องพนิ้กงานิอ้ยการ ซึง� ผู้้ติ� อ� งหาหลบหนิีติามีหมีายจ้้บ
ศาลจ้้งหว้ดำอุดำรธิ์านิี ทำี� 28/2564
5) คด้ี ร้ า น้หน้องบัั ว คาราโอเกะ จ้้ ง หว้ ดำ อุ บ ลราชั้ธิ์านิี ป 2563 ผู้้� อำา นิวยการโรงเรี ย นิแห่ ง หนิึ� ง
ในิจ้้งหว้ดำอุบลราชั้ธิ์านิี เกี�ยวข้�องก้บข้บวนิการนิำาพาเดำ็กหญิงชั้าวลาว อายุติำ�ากว่า 18 ป ไปจ้ากบิดำามีารดำา เพื�อหากำาไร
หรื อ เพื� อ การอนิาจ้าร ในิป 2564 พนิ้ ก งานิอ้ ย การไดำ� ยื� นิ ฟ้ อ งติ่ อ ศาลและศาลชั้้� นิ ติ� นิ นิ้ ดำ ฟ ง คำา พิ พ ากษาในิว้ นิ ทำี�
13 มีกราคมี 2565
6) คด้ีรา้ น้ลีโอ คาราโอเกะ จ้้งหว้ดำสุรนิิ ทำร์ ป 2563 คร้ชั้ำานิาญการโรงเรียนิประถิมีศึกษาแห่งหนิึง� ภายในิ
เข้ติพื�นิทำี�อำาเภอศีข้รภ้มีิ จ้้งหว้ดำสุรินิทำร์ มีีพฤติิการณ์แสวงหาประโยชั้นิ์โดำยมีิชั้อบจ้ากเดำ็ก โดำยการแสวงหาผู้ลประโยชั้นิ์
จ้ากการค�าประเวณี ในิป 2564 ศาลชั้้�นิติ�นิมีีคำาพิพากษา ลงโทำษ จ้ำาคุก 30 ป และปร้บ 1,220,000 บาทำ
7) คด้ีร่วมกัน้ค้ามน้้ษยจากการบัังคับัใช้้แรงงาน้ที่อำาเภอสิช้ล จ้้งหว้ดำนิครศรีธิ์รรมีราชั้ ป 2564
รองนิายกเทำศมีนิติรีเทำศบาลติำาบลสิชั้ล มีีพฤติิการณ์แสวงหาประโยชั้นิ์จ้ากการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ พนิ้กงานิอ้ยการยืนิ� ฟ้องติ่อ
ศาลอาญาแผู้นิกคดำีค�ามีนิุษย์ ข้ณะนิี�อย้่ระหว่างการพิจ้ารณาข้องศาล
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ตารางที่ 6 เจ้าหน้้าที่ของรัฐที่ถูกด้ำาเน้ิน้คด้ีอาญาที่เกี่ยวข้องกับัการค้ามน้้ษย
ป้
2556 - 2559
2560
2561
2562
2563
2564
รวม

ระหว่าง ระหว่าง
ระหว่างสอบัสวน้/ไต่สวน้
ศาล
อัยการ
พิจารณา พิจารณา DSI/ตร. ป้.ป้.ท. ป้.ป้.ช้.
6
4
1
1
1
8
5
2
12
9
5
2

จำาน้วน้
พิพากษา
จำาค้ก
คน้
ยกฟ้อง
44
11
2
2
3
17
79

28
7
1
1
1
38

4
1
5

ป้.ป้.ท.
ไม่ช้ี้มูล

หลบัหน้ี

3
3

3
1
1 (ตาย)
5

1.3.4 ความคืบัหน้้าใน้การด้ำาเน้ิน้การทางวิน้ัย
ในิป 2564 มีีความีคืบหนิ�าทำี�สำาค้ญ 2 เรื�อง ดำ้งนิี�
1) คด้ีส่วยร้าน้วรรณศิริ จ้้งหว้ดำชั้้ยภ้มีิ ป 2561 ข้�าราชั้การติำารวจ้ จ้ำานิวนิ 1 คนิ เรียกร้บผู้ลประโยชั้นิ์
จ้ากเจ้�าข้องร�านิวรรณศิริ ข้ณะนิี�คณะกรรมีการป้องก้นิและปราบปรามีการทำุจ้ริติในิภาคร้ฐไติ่สวนิ และมีีมีติิชั้ี�มี้ล
ความีผู้ิดำอาญาและวินิย้ ร�ายแรงแล�ว ส่งเรือ� งให�พนิ้กงานิอ้ยการเพือ� ยืนิ� ฟ้องติ่อศาล และแจ้�งให�ผู้บ้� ง้ ค้บบ้ญชั้าพิจ้ารณาลงโทำษ
ทำางวินิ้ยแล�ว และในิป 2564 สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ มีีคำาส้�งลงโทำษไล่ข้�าราชั้การติำารวจ้ดำ้งกล่าว ออกจ้ากราชั้การแล�ว
2) คด้ีร้าน้ ต.ใหญ่ อำาเภอเมือง จ้้งหว้ดำอุดำรธิ์านิี ป 2562 จ้ากการจ้้บกุมีภรรยาข้องข้�าราชั้การติำารวจ้
จ้ำานิวนิ 1 คนิ โดำยกล่าวหาว่า กระทำำาความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ และพบว่า ข้�าราชั้การติำารวดำ้งกล่าว มีีสว่ นิร้เ� ห็นิหรือเกีย� วข้�องก้บ
การกระทำำาความีผู้ิดำดำ�วย และในิป 2564 สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ มีีคำาส้�งลงโทำษไล่ข้�าราชั้การติำารวจ้ดำ้งกล่าว ออกจ้าก
ราชั้การแล�ว
ตารางที่ 7 เจ้าหน้้าที่ของรัฐถูกด้ำาเน้ิน้การทางวิน้ัยที่เกี่ยวข้องกับัการค้ามน้้ษย
ด้ำาเน้ิน้การ
ทางวิน้ัย
2556-2559
44
2560
10
2561
2
2562
2
2563
3
2564
15
รวม
76
ป้

พ้น้จาก
ราช้การ
35
7
2
2
1
47

ย้ติเรื่อง
4
1
5

ทหาร
4
4

อยู่ระหว่างพิจารณาของต้น้สังกัด้
ตำารวจ
พลเรือน้ องคกรป้กครองส่วน้ท้องถิ่น้
1
3
2
13
1
16
3
1

หมายเหต้ เจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐเกษียณอายุราชั้การก่อนิถิ้กดำำาเนิินิการทำางวินิ้ย ป 2560 จ้ำานิวนิ 1 คนิ ป 2564 จ้ำานิวนิ 2 คนิ
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1.3.5 การพัฒน้าระบับัการติด้ตามความคืบัหน้้าคด้ีเกี่ยวกับัเจ้าหน้้าที่ของรัฐ
การพ้ ฒ นิาระบบฐานิข้� อ มี้ ล ติิ ดำ ติามีการดำำา เนิิ นิ การก้ บ เจ้� า หนิ� า ทำี� ข้ องร้ ฐ ทำี� เ กี� ย วข้� อ งก้ บ
การค�ามีนิุษย์ สืบเนิื�องจ้ากการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์เปนินิโยบายทำี�มีีความีสำาค้ญ โดำยนิายกร้ฐมีนิติรี
และร้ฐบาลมีีความีห่วงใย และเห็นิว่าปญหาการค�ามีนิุษย์เปนิปญหาทำี�มีีความีสำาค้ญระดำ้บชั้าติิ และในิการประชัุ้มี
คณะอนิุกรรมีการติิดำติามีการดำำาเนิินิการทำางวินิ้ยและการดำำาเนิินิคดำีก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐมีิให�เกี�ยวข้�องก้บการค�ามีนิุษย์
คร้�งทำี� 5/2563 เมีื�อว้นิทำี� 3 ธิ์้นิวาคมี 2564 ไดำ�มีีมีติิมีอบหมีายให� กรมีสอบสวนิคดำีพิเศษ จ้้ดำสร�างระบบฐานิข้�อมี้ลติิดำติามี
การดำำาเนิินิการก้บเจ้�าหนิ�าทำีข้� องร้ฐทำีเ� กีย� วข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ โดำยมีีเป้าหมีายหล้ก เพือ� ใชั้�ติดำิ ติามีการดำำาเนิินิการก้บเจ้�าหนิ�าทำี�
ข้องร้ฐทำี�เกี�ยวข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ ดำ�านิการดำำาเนิินิคดำีทำางอาญา วินิ้ย และทำร้พย์สินิทำี�เกี�ยวข้�องก้บการกระทำำาความีผู้ิดำ
ให�มีีความีสะดำวก รวดำเร็ว ถิ้กติ�อง นิำาไปใชั้�ในิการกำาหนิดำยุทำธิ์ศาสติร์ข้องร้ฐบาลไดำ� ซึ�งกรมีสอบสวนิคดำีพิเศษไดำ�ดำำาเนิินิ
การจ้้ดำติ้�งคณะทำำางานิจ้้ดำทำำาระบบฐานิข้�อมี้ลติิดำติามีการดำำาเนิินิการก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐทำี�เกี�ยวข้�องก้บการค�ามีนิุษย์
เสร็จ้เรียบร�อยแล�ว อีกทำ้�งเมีื�อว้นิทำี� 19 เมีษายนิ 2564 กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ ไดำ�มีีการจ้้ดำ
การประชัุ้มีคณะอนิุกรรมีการบ้รณาการและพ้ฒนิาระบบฐานิข้�อมี้ลในิการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ให�ย้�งยืนิ
คร้�งทำี� 1/2564 ข้ึ�นิให�ความีเห็นิชั้อบให�มีีการเชั้ื�อมีโยงข้�อมี้ลการดำำาเนิินิคดำีอาญาในิส่วนิข้องเจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐทำี�กระทำำา
ความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ เข้�าร่วมีก้บระบบฐานิข้�อมี้ลข้องประเทำศไทำย ดำ�านิการดำำาเนิินิคดำีและการชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายจ้าก
การค�ามีนิุษย์ (http://www.e-aht.com)
1.3.6 คด้ีสำาคัญเกี่ยวกับัเจ้าหน้้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับัการค้ามน้้ษย
1.3.6.1 การด้ำาเน้ิน้การกับัเจ้าหน้้าที่ของรัฐที่เรียกรับัเงิน้สิน้บัน้จากร้าน้สาวพาน้คาราโอเกะ
จ้ากการประชัุ้มีคณะอนิุกรรมีการติิดำติามีการดำำาเนิินิการทำางวินิ้ยและดำำาเนิินิคดำีก้บเจ้�าหนิ�าทำี�
ข้องร้ฐมีิให�เกีย� วข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ คร้ง� ทำี� 5/2563 เมีือ� ว้นิทำี� 3 ธิ์้นิวาคมี 2563 ทำีป� ระชัุ้มีไดำ�มีมีี ติิให�กรมีสอบสวนิคดำีพเิ ศษ
ไปพิจ้ารณาดำำาเนิินิการติามีอำานิาจ้หนิ�าทำี� กรณีเจ้�าหนิ�าทำี�ฝายปกครอง กรมีการปกครอง ไดำ�เข้�าทำำาการติรวจ้ค�นิและจ้้บกุมี
ร�านิสาวพานิ คาราโอเกะ พื�นิทำี� ติำาบลพานิ อำาเภอพานิ จ้้งหว้ดำเชั้ียงราย ซึ�งร�านิดำ้งกล่าวมีีพฤติิการณ์การค�าประเวณี
แอบแฝงโดำยมีีการร้บเดำ็กหญิงอายุติำ�ากว่า 18 ป เข้�าทำำางานิ ในิข้ณะจ้้บกุมีเจ้�าหนิ�าทำี�ไดำ�ยึดำข้องกลางเปนิสมีุดำบ้นิทำึก
การจ้่ายสินิบนิให�เจ้�าหนิ�าทำีข้� องร้ฐ และจ้ากการสืบสวนิข้�อเทำ็จ้จ้ริงข้องคณะกรรมีการสืบสวนิข้�อเทำ็จ้จ้ริง เชั้ือ� ว่าเจ้�าข้องร�านิ
สาวพานิคาราโอเกะ ไดำ�โอนิเงินิรายเดำือนิเข้�าบ้ญชั้ีเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ จ้ำานิวนิ 2 นิาย นิ้�นิเปนิการใชั้�หนิี�ส้ญญาเงินิก้�
และใชั้�หนิีค� า่ บ้ติรการกุศล ซึง� คณะกรรมีการสืบสวนิข้�อเทำ็จ้จ้ริง มีีความีเห็นิว่า เจ้�าหนิ�าทำีติ� ำารวจ้ทำ้ง� 2 นิาย ไมี่ไดำ�กระทำำาความีผู้ิดำ
อาญา มีีแติ่เพียงบกพร่องในิการปฏิิบ้ติิหนิ�าทำี� ปล่อยปละละเลยไมี่สนิใจ้ในิการสืบสวนิปราบปรามีจ้้บกุมี หรือไมี่สามีารถิ
ปฏิิบติ้ หิ นิ�าทำีไ� ดำ�อย่างมีีประสิทำธิ์ิภาพปล่อยให�มีกี ารกระทำำาความีผู้ิดำเกีย� วก้บการค�าประเวณี และการค�ามีนิุษย์ จ้นิเปนิเหติุ
ให�เจ้�าหนิ�าทำี�หนิ่วยอื�นิเข้�าทำำาการจ้้บกุมีการค�าประเวณี และการค�ามีนิุษย์ อ้นิก่อให�เกิดำความีเสียหายติ่อทำางราชั้การ
อ้นิเปนิมี้ลความีผู้ิดำวินิ้ยอย่างไมี่ร�ายแรงเสนิอผู้้�บ้งค้บบ้ญชั้าลงโทำษ ก้กข้้ง 3 ว้นิ
ติ่อมีา กรมีสอบสวนิคดำีพิเศษ ไดำ�ทำำาการสืบสวนิเรื�องดำ้งกล่าว (เลข้สืบสวนิทำี� 14/2564)
ผู้ลการสืบสวนิพบว่า นิอกจ้ากเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ จ้ำานิวนิ 2 นิาย ดำ้งกล่าวแล�ว ย้งพบว่า มีีเจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐอีกจ้ำานิวนิ 5 คนิ
รวมีทำ้� ง หมีดำ จ้ำา นิวนิ 7 คนิ มีี พ ฤติิ ก ารณ์ เรี ย กร้ บ เงิ นิ สิ นิ บนิจ้ากร� า นิสาวพานิคาราโอเกะ จ้ึ ง ไดำ� ส่ ง เรื� อ งให�
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คณะกรรมีการป้องก้นิและปราบปรามีการทำุจ้ริติแห่งชั้าติิพิจ้ารณาดำำาเนิินิการติามีมีาติรา 28 แห่งพระราชั้บ้ญญ้ติิ
ประกอบร้ฐธิ์รรมีนิ้ญว่าดำ�วยการป้องก้นิและปราบปรามีการทำุจ้ริติ พ.ศ. 2561 ปจ้จุ้บ้นิอย้่ระหว่างการติรวจ้สอบเบื�องติ�นิ
ข้องสำา นิ้ ก งานิคณะกรรมีการป้ อ งก้ นิ และปราบปรามีการทำุ จ้ ริ ติ แห่ ง ชั้าติิ จ้้ ง หว้ ดำ เชั้ี ย งราย ติามีเรื� อ งกล่ า วหา
หมีายเลข้ดำำาทำี� 6460243462
1.3.6.2 การด้ำาเน้ิน้การกับัเจ้าหน้้าที่ของรัฐที่เรียกรับัเงิน้สิน้บัน้จากร้าน้ช้มด้าวคาราโอเกะ
กรณีกรมีการปกครองสนิธิ์ิกำาล้งก้บสายล้บข้ององค์กรติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ (NVADER)
เข้�าติรวจ้ค�นิจ้้บกุมีร�านิชั้มีดำาว คาราโอเกะ ติ้�งอย้่ทำี�ริมีทำางรถิไฟ ถินินิพ้ฒนิาการ ติำาบลบ�านิใติ� อำาเภอเมีืองกาญจ้นิบุรี
จ้้งหว้ดำกาญจ้นิบุรี และไดำ�จ้้บกุมีเจ้�าข้องร�านิซึ�งเปนิข้�าราชั้การทำหารก้บพวก ดำำาเนิินิคดำีในิข้�อหาร่วมีก้นิกระทำำาความีผู้ิดำ
ฐานิค�ามีนิุษย์ ซึ�งในิว้นิทำี�เข้�าติรวจ้ค�นิร�านิฯ พบบ้ญชั้ีเรียกร้บผู้ลประโยชั้นิ์ภายในิร�านิ และพบบ้ญชั้ีเรียกร้บผู้ลประโยชั้นิ์
เพิ�มีเติิมีทำี�ถิ้กบ้นิทำึกไว�ในิโทำรศ้พทำ์ข้องผู้้�จ้้ดำการร�านิฯ ซึ�งจ้ากการสืบสวนิสอบสวนิพบว่า มีีเจ้�าหนิ�าทำี�ร้ฐจ้ำานิวนิหลายคนิ
ทำี�เข้�าไปมีีส่วนิเรียกร้บผู้ลประโยชั้นิ์จ้ากเจ้�าข้องร�านิฯ ในิเบื�องติ�นิไดำ�ดำำาเนิินิคดำีก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ จ้ำานิวนิ 7 คนิ
โดำยพนิ้กงานิสอบสวนิคดำีพเิ ศษไดำ�มีคี วามีเห็นิควรส้ง� ฟ้องส่งสำานิวนิให�พนิ้กงานิอ้ยการพิจ้ารณาแล�ว จ้ำานิวนิ 2 คนิ อย้ร่ ะหว่าง
การสอบสวนิ จ้ำานิวนิ 5 คนิ ซึ�งในิป 2565 คาดำว่าจ้ะสามีารถิดำำาเนิินิคดำีเพิ�มีเติิมีก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐไดำ�อีกจ้ำานิวนิหลายคนิ
ทำี�อย้่ระหว่างการสอบสวนิรวบรวมีพยานิหล้กฐานิ
1.3.6.3 ข้ า ราช้การเกี่ ย วข้ อ งกั บั การเรี ย กรั บั ผลป้ระโยช้น้ จ ากร้ า น้วาเลน้ไทน้ ค าราโอเกะ
จังหวัด้สระบั้รี
เมีื�อว้นิทำี� 11 มีีนิาคมี 2562 คณะกรรมีการป้องก้นิและปราบปรามีการทำุจ้ริติแห่งชั้าติิ ไดำ�มีมีี ติิ
ส่งเรื�องข้อง ร�อยติำารวจ้ติรี ส้งวล กวางทำอง ก้บพวก ให�กองบ้งค้บการป้องก้นิปราบปรามีการทำุจ้ริติและประพฤติิมีิชั้อบ
ดำำาเนิินิการสอบสวนิติามีอำานิาจ้หนิ�าทำี� โดำยไดำ�มีีการร้บเรื�องดำ้งกล่าว เปนิคดำีอาญาทำี� 8/2562 ลงว้นิทำี� 1 พฤษภาคมี 2562
จ้ากการสอบสวนิข้ยายผู้ลพบพยานิหล้กฐานิยืนิย้นิว่ามีีการเรียกร้บผู้ลประโยชั้นิ์โดำยเจ้�าหนิ�าทำีติ� ำารวจ้จ้ริง ชั้้นิ� นิีจ้� งึ ปรากฏิ
หล้กฐานิเพียงพอในิการดำำาเนิินิคดำีก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ จ้ำานิวนิ 5 คนิ ซึ�งจ้ะดำำาเนิินิการเรียกเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ทำ้�ง 5 คนิ
มีาร้บทำราบข้�อกล่าวหาติ่อไป

1.4 การยึด้อายัด้ทรัพยสิน้โด้ยสำาน้ักงาน้ป้้องกัน้และป้ราบัป้รามการฟอกเงิน้
1.4.1 สถิติการยึด้/อายัด้ทรัพยสิน้ที่เกี่ยวกับัการกระทำาความผิด้มูลฐาน้เกี่ยวกับัการค้ามน้้ษย และ
การค้าป้ระเวณี ตามมาตรา 3 (2) แห่งพระราช้บััญญัติป้้องกัน้และป้ราบัป้รามการฟอกเงิน้ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
ในิป 2564 พบว่า สำานิ้กงานิคณะกรรมีการป้องก้นิและปราบปรามีการทำุจ้ริติแห่งชั้าติิ ไดำ�ดำำาเนิินิการ
ติรวจ้สอบทำร้พย์สินิคดำีความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์และทำี�เกี�ยวข้�อง จ้ำานิวนิ 12 คดำี สามีารถิยึดำ/อาย้ดำทำร้พย์สินิทำี�เกี�ยวก้บ
การกระทำำาความีผู้ิดำไดำ� จ้ำานิวนิ 4,926,275.05 บาทำ ซึง� ไดำ�สง่ ให�พนิ้กงานิอ้ยการยืนิ� คำาร�องให�ศาลมีีคาำ ส้ง� ให�ติกเปนิข้องแผู้่นิดำินิแล�ว
โดำยศาลไดำ� มีี คำา ส้� ง ให� ติ กเป นิ ข้องแผู้่ นิ ดำิ นิ จ้ำา นิวนิ 161,066.44 บาทำ ส่ ว นิทำี� เ หลื อ ย้ ง อย้่ ใ นิระหว่ า งการพิ จ้ ารณา
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ข้องศาล นิอกจ้ากนิีย� ง้ มีีสำานิวนิคดำีทำอี� ย้ใ่ นิระหว่างการสืบสวนิรวบรวมีพยานิหล้กฐานิอีก จ้ำานิวนิ 32 คดำี ซึง� จ้ะไดำ�ดำำาเนิินิการ
ออกคำาส้�งมีอบหมีายพนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำี�ให�ติรวจ้สอบทำร้พย์สินิทำี�เกี�ยวก้บการกระทำำาความีผู้ิดำติ่อไป
ปจ้จุ้บ้นิเทำคโนิโลยีทำางการเงินิมีีการพ้ฒนิาข้ึ�นิเปนิอย่างมีาก ทำำาให�ผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำมีีการเปลี�ยนิสภาพ
ทำร้พย์สินิทำี�ไดำ�จ้ากการกระทำำาความีผู้ิดำไปในิหลายร้ปแบบเพื�อปกปดำอำาพรางแหล่งทำี�มีาและให�ยากแก่การติิดำติามีติรวจ้
สอบข้องเจ้�าหนิ�าทำี� ติ้วอย่างเชั้่นิ สินิทำร้พย์ดำิจ้ิทำ้ล เปนิติ�นิ หนิ่วยงานิทำี�กำาก้บและควบคุมีการประกอบธิ์ุรกิจ้เกี�ยวก้บ
สินิทำร้พย์ดำิจ้ิทำ้ล จ้ึงไดำ�มีีการติราพระราชั้กำาหนิดำการประกอบธิ์ุรกิจ้สินิทำร้พย์ดำิจ้ิทำ้ล พ.ศ. 2561 โดำยมีีผู้ลบ้งค้บใชั้�
เมีื�อว้นิทำี� 14 พฤษภาคมี 2561 และเพื�อเปนิการป้องก้นิการใชั้�สินิทำร้พย์ดำิจ้ิทำ้ลเปนิชั้่องทำางในิการฟอกเงินิ ในิมีาติรา 7
จ้ึงไดำ�กำาหนิดำให�ผู้้�ประกอบธิ์ุรกิจ้สินิทำร้พย์ดำิจ้ิทำ้ลเปนิสถิาบ้นิการเงินิติามีกฎหมีายว่าดำ�วยการป้องก้นิและปราบปรามี
การฟอกเงินิ ทำำาให�ผู้ป้� ระกอบธิ์ุรกิจ้สินิทำร้พย์ดำจ้ิ ทำิ ล้ มีีหนิ�าทำีจ้� ะติ�องติรวจ้สอบข้�อเทำ็จ้จ้ริงข้องล้กค�า และรายงานิการทำำาธิ์ุรกรรมี
ติามีทำีก� ฎหมีายกำาหนิดำไปย้งสำานิ้กงานิป้องก้นิปราบปรามีการฟอกเงินิ หากเกิดำการกระทำำาความีผู้ิดำและมีีสนิิ ทำร้พย์ดำจ้ิ ทำิ ล้
เกี�ยวข้�อง สำานิ้กงานิ ปปง. จ้ะสามีารถิติรวจ้สอบติ้วตินิข้อง ผู้้�ทำำาธิ์ุรกรรมีทำี�เกี�ยวข้�องและสามีารถิยึดำ/อาย้ดำทำร้พย์สินิ
ดำ้งกล่าว ไดำ�อย่างทำ้นิทำ่วงทำี
ในิส่วนินิโยบายการดำำาเนิินิการก้บทำร้พย์สินิทำี�เกี�ยวก้บการกระทำำาความีผู้ิดำทำี�เกี�ยวก้บการค�ามีนิุษย์นิ้�นิ
หากสำานิ้กงานิป้องก้นิปราบปรามีการฟอกเงินิ ไดำ�ร้บการประสานิจ้ากหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีายทำ้�งทำี�เปนิทำางการ
และไมี่เปนิทำางการ ให�ดำำาเนิินิการกรณีทำมีี� คี ดำีสำาค้ญ สำานิ้กงานิป้องก้นิปราบปรามีการฟอกเงินิ จ้ะเร่งดำำาเนิินิการอย่างรวดำเร็ว
ในิการประมีวลเรือ� งให�คณะกรรมีการธิ์ุรกรรมีพิจ้ารณามีีมีติิมีอบหมีายพนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำีใ� ห�ติรวจ้สอบธิ์ุรกรรมีหรือทำร้พย์สนิิ
และหากปรากฏิทำร้พย์สนิิ ทำีเ� กีย� วก้บการกระทำำาความีผู้ิดำ ซึง� มีีพฤติิการณ์วา่ อาจ้จ้ะมีีการจ้ำาหนิ่ายจ้่ายโอนิ ซุกซ่อนิอำาพราง
เปลีย� นิสภาพทำร้พย์สนิิ เลข้าธิ์ิการคณะกรรมีการป้องก้นิและปราบปรามีการฟอกเงินิ จ้ะมีีคำาส้ง� ยึดำ/อาย้ดำทำร้พย์สนิิ ดำ้งกล่าว
ไว�ชั้้�วคราวไดำ�ทำ้นิทำี ทำ้�งนิี� การดำำาเนิินิการดำ้งกล่าว สำานิ้กงานิป้องก้นิและปราบปรามีการฟอกเงินิ จ้ะมีีการประสานิงานิ
ก้บหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องอย่างใกล�ชั้ิดำและติ่อเนิื�องเพื�อให�ไดำ�ข้�อมี้ลถิ้กติ�องครบถิ�วนิซึ�งจ้ะนิำาไปใชั้�ในิการดำำาเนิินิการ
ในิชั้้�นิศาลติ่อไป
1.4.2 ป้ระเด้็น้การแก้ไขกฎหมาย
1) การค้้มครองสิทธิผู้เสียหายจากการค้ามน้้ษย
สืบเนิือ� งจ้ากพระราชั้บ้ญญ้ติปิ อ้ งก้นิและปราบปรามีการฟอกเงินิ พ.ศ. 2542 ทำีบ� ง้ ค้บใชั้�อย้ใ่ นิปจ้จุ้บนิ้
มีุ่งเนิ�นิคุ�มีครองผู้้�เสียหายทำางทำร้พย์สินิเปนิหล้ก ทำำาให�ผู้้�เสียหายในิความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ย้งไมี่ไดำ�ร้บการคุ�มีครองสิทำธิ์ิ
หรือชั้ดำใชั้�เยียวยาความีเสียหาย ทำำาให�เหยือ� หรือผู้้เ� สียหายถิ้กละเลยสิทำธิ์ิข้นิ�้ พืนิ� ฐานิข้องเหยือ� อาชั้ญากรรมี จ้ึงมีีการเสนิอแก�ไข้
เพิ�มีเติิมีกฎหมีายดำ้งกล่าว เพื�อคุ�มีครองสิทำธิ์ิเหยื�อหรือผู้้�เสียหายในิคดำีอาญา ซึ�งรวมีถิึงผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ดำ�วย
โดำยให�ผู้เ้� สียหายทำีศ� าลพิพากษาให�ไดำ�รบ้ ชั้ดำใชั้�คา่ สินิไหมีทำดำแทำนิมีีสทำิ ธิ์ิทำจ้ี� ะไดำ�รบ้ ค่าสินิไหมีทำดำแทำนิจ้ากทำร้พย์สนิิ ทำีจ้� ะติกเปนิ
ข้องแผู้่นิดำินิไดำ� ซึง� จ้ะเปนิประโยชั้นิ์กบ้ เหยือ� หรือผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์เปนิอย่างมีาก จ้ากเดำิมีทำีไ� มี่มีสี ทำิ ธิ์ิข้อชั้ดำใชั้�เยียวยา
ความีเสียหายจ้ากทำร้พย์สินิทำี�สาำ นิ้กงานิป้องก้นิและปราบปรามีการฟอกเงินิดำำาเนิินิการ เนิื�องจ้ากความีเสียหายไมี่เข้�า
หล้กเกณฑ์ข้องกฎหมีายทำี�จ้ะติ�องเปนิความีเสียหายทำางดำ�านิทำร้พย์สินิเทำ่านิ้�นิ
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ปจ้จุ้บนิ้ กระบวนิการบ้ญญ้ติกิ ฎหมีายมีีความีคืบหนิ�าอย่างติ่อเนิือ� ง โดำยเมีือ� ว้นิทำี� 17 พฤศจ้ิกายนิ 2564
สภาผู้้�แทำนิราษฎรไดำ�มีีการประชัุ้มีในิวาระทำี� 1 และไดำ�มีีมีติิร้บหล้กการข้องร่างพระราชั้บ้ญญ้ติิป้องก้นิและปราบปรามี
การฟอกเงินิ (ฉบ้บทำี�...) พ.ศ.... (ประเดำ็นิการคุ�มีครองสิทำธิ์ิผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์) โดำยประธิ์านิคณะกรรมีาธิ์ิการ
พิจ้ารณาร่างกฎหมีาย สภาผู้้�แทำนิราษฎร ไดำ�นิ้ดำประชัุ้มีคร้�งแรกแล�ว เมีื�อว้นิทำี� 24 พฤศจ้ิกายนิ 2564
2) การเพิ่มความผิด้มูลฐาน้ที่เกี่ยวข้องกับัการค้ามน้้ษย
สำานิ้กงานิป้องก้นิและปราบปรามีการฟอกเงินิไดำ�มีีการร่างพระราชั้บ้ญญ้ติิป้องก้นิและปราบปรามี
การฟอกเงินิ (ฉบ้บทำี�...) พ.ศ.... (ประเดำ็นิความีผู้ิดำมี้ลฐานิ) เพื�อแก�ไข้เพิ�มีเติิมีพระราชั้บ้ญญ้ติิป้องก้นิและปราบปรามี
การฟอกเงินิ พ.ศ. 2542 เพื�อให�สอดำคล�องก้บสถิานิการณ์ปจ้จุ้บ้นิ
ซึง� มีีรป้ แบบการฟอกเงินิทำีมี� คี วามีสล้บซ้บซ�อนิมีากข้ึนิ� และเปนิไปติามี
มีาติรฐานิสากล ทำำาให�ครอบคลุมีความีผู้ิดำทำีเ� กีย� วข้�องก้บการค�ามีนิุษย์
มีากข้ึ�นิ จ้ำานิวนิ 2 ฉบ้บ โดำยเพิ�มีความีผู้ิดำเกี�ยวก้บการล้กลอบ
ข้นิผู้้โ� ยกย�ายถิินิ� ฐานิติามีกฎหมีายว่าดำ�วยคนิเข้�าเมีือง และความีผู้ิดำติามี
ประมีวลกฎหมีายอาญาในิความีผู้ิดำเกี�ยวก้บสื�อลามีกอนิาจ้ารเดำ็ก
อ้นิมีีล้กษณะเปนิการค�า ซึ�งเดำิมีย้งไมี่เปนิความีผู้ิดำมี้ลฐานิทำำาให�มีี
ชั้่องว่างในิการบ้งค้บใชั้�กฎหมีาย โดำยคณะร้ฐมีนิติรีไดำ�มีีมีติิเห็นิชั้อบ
ในิหล้กการข้องร่างกฎหมีายทำ้�งสองฉบ้บแล�ว เมีื�อว้นิทำี� 21 ก้นิยายนิ 2564 และว้นิทำี� 4 พฤศจ้ิกายนิ 2564 ติามีลำาดำ้บ
ปจ้จุ้บ้นิร่างกฎหมีายดำ้งกล่าว อย้่ระหว่างการพิจ้ารณาข้องคณะกรรมีการกฤษฎีกาเพื�อดำำาเนิินิการติามีข้้�นิติอนิติ่อไป

1.5 ผลสัมฤทธิ์จากการป้ระสาน้ความร่วมมือระหว่างป้ระเทศ และความร่วมมือกับัภาคป้ระช้าสังคม
1.5.1 ผลการป้ระช้้มทวิภาคีระหว่างสำาน้ักงาน้ตำารวจแห่งช้าติของไทยและสำาน้ักงาน้ตำารวจแห่งช้าติ
สหพัน้ธรัฐมาเลเซีย
จ้ากกรณีทำมีี� กี ลุมี่ บุคคลเข้�าไปมีีสว่ นิเกีย� วข้�องก้บการล้กลอบข้นิย�ายแรงงานิชั้าวโรฮีนิจ้าโดำยผู้ิดำกฎหมีาย
ในิประเทำศมีาเลเซียนิ้�นิ ทำางการไทำยสามีารถิอาศ้ยการประสานิความีร่วมีมีือระหว่างประเทำศและความีร่วมีมีือก้บภาค
ประชั้าส้งคมีผู้่านิการป้ระช้้มทวิภาคีระหว่างสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิข้องไทำยก้บสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิแห่งสหพ้นิธิ์ร้ฐ
มีาเลเซียในิเดำือนิมีีนิาคมี 2564 ภายใติ�การสนิ้บสนิุนิจ้ากโครงการอาเซียนิ–ออสเติรเลียเพือ� ติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ จ้นิทำำาให�
เกิดำความีร่วมีมีืออย่างเปนิทำางการ กล่าวคือ ทำางการประเทำศมีาเลเซีย โดำยสถิานิเอกอ้ครราชั้ทำ้ติมีาเลเซียประจ้ำา
ประเทำศไทำยไดำ�มีีคำาร�องผู้่านิกระทำรวงการติ่างประเทำศร�องข้อให�ทำางการไทำยส่งติ้วบุคคลส้ญชั้าติิไทำย จ้ำานิวนิ 9 คนิ
ซึ�งหลบหนิีคดำีติ้�งแติ่ป 2559 เปนิผู้้�ร�ายข้�ามีแดำนิ ติ่อมีาพนิ้กงานิอ้ยการสำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำข้องไทำย ไดำ�ยื�นิคำาร�องข้อ
หมีายจ้้บบุคคลทำ้�ง 9 คนิดำ้งกล่าว ซึ�งสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิข้องไทำยสามีารถิติามีจ้้บกุมีผู้้�ติ�องหาไดำ� จ้ำานิวนิ 3 คนิ
เพื�อส่งเปนิผู้้�ร�ายข้�ามีแดำนิกล้บไปย้งประเทำศมีาเลเซียเพื�อไปดำำาเนิินิคดำีติามีกฎหมีาย (stand trial) ติ่อไป
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1.5.2 ผลการป้ระช้้ ม ทวิ ภ าคี ร ะหว่ า งสำา น้ั ก งาน้ตำา รวจแห่ ง ช้าติ ไ ทยและสำา น้ั ก งาน้ตำา รวจแห่ ง ช้าติ
กัมพูช้า
จ้ากกรณีทำี�มีีคนิไทำยถิ้กหลอกลวงให�ไปทำำางานิผู้ิดำกฎหมีายในิประเทำศก้มีพ้ชั้าโดำยถิ้กบ้งค้บให�ทำำางานิ
ในิแกงคอลเซ็นิเติอร์ แกง SMS หลอกลวง เว็บไซติ์ร้บพนิ้นิผู้ิดำกฎหมีาย ถิ้กนิายจ้�างชั้าวติ่างชั้าติิก้กข้้ง ให�อดำอาหาร
ทำำาร�ายร่างกายและมีีการเอาไปข้ายติ่อให�นิายจ้�างคนิอืนิ� นิ้นิ� สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิข้องประเทำศไทำย โดำยศ้นิย์พทำิ ก้ ษ์เดำ็ก
สติรี ครอบคร้ว ป้องก้นิปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ และภาคประมีง สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ (ศพดำส.ติร.) และ
ประเทำศก้ มี พ้ ชั้ าไดำ� ป ระสานิความีร่ ว มีมีื อ โดำยการจ้้ ดำ การประชัุ้ มี หารื อ ระดำ้ บ ทำวิ ภ าคี ภายใติ� ก ารสนิ้ บ สนิุ นิ จ้าก
โครงการอาเซียนิ–ออสเติรเลียเพือ� ติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ จ้นิกระทำ้ง� เจ้�าหนิ�าทำีติ� ำารวจ้และหนิ่วยงานิส้งคมีสงเคราะห์ทำเี� กีย� วข้�อง
ข้องทำ้ง� สองประเทำศสามีารถิร่วมีก้นิชั้่วยเหลือเหยือ� คนิไทำยเหล่านิ้นิ� กล้บมีาย้งประเทำศไทำยไดำ�อย่างปลอดำภ้ย จ้ำานิวนิ 4 คร้ง�
รวมี 363 คนิ เปนิผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 109 คนิ ไมี่เปนิผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 21 คนิ และอย้่ระหว่าง
การค้ดำแยก จ้ำานิวนิ 205 คนิ และย้งประสานิความีร่วมีมีือเพื�อชั้่วยเหลือคนิไทำยอย่างติ่อเนิื�องจ้นิถิึงข้ณะนิี�
1.5.3 การสร้างเครือข่ายป้ระสาน้ความร่วมมือด้้าน้การบัังคับัใช้้กฎหมายของสำาน้ักงาน้ตำารวจแห่งช้าติ
และกล้่มหน้่วยงาน้ต่อต้าน้ยาเสพติด้และอาช้ญากรรมต่างป้ระเทศป้ระจำาป้ระเทศไทย (FANC)
ในิป 2564 นิ้ บ เป นิ คร้� ง แรกทำี� สำา นิ้ ก งานิติำา รวจ้แห่ ง ชั้าติิ โดำย พลติำ า รวจ้โทำ สุ ร เชั้ษฐ์ ห้ ก พาล
ผู้้� ชั้่ ว ยผู้้� บ้ ญ ชั้าการติำา รวจ้แห่ ง ชั้าติิ ไดำ� ริ เ ริ� มี แนิวทำางเชั้ิ ง รุ ก ในิการสร� า งเครื อ ข้่ า ยการประสานิความีร่ ว มีมีื อ
ดำ� า นิการบ้ ง ค้ บ ใชั้� ก ฎหมีายระดำ้ บ พหุ ภ าคี โดำยเมีื� อ ว้ นิ ทำี� 28 ติุ ล าคมี 2564 ไดำ� เชั้ิ ญ ผู้้� บ้ ง ค้ บ ใชั้� ก ฎหมีายจ้าก
15 ประเทำศ จ้ำานิวนิ 28 คนิ รวมีถิึง Mr.Steve Wood Senior Liaison Ofﬁcer New Zealand Police ห้วหนิ�ากลุ่มี
หนิ่วยงานิติ่อติ�านิยาเสพติิดำและอาชั้ญากรรมีติ่างประเทำศประจ้ำาประเทำศไทำย (FANC) เข้�าร่วมีประชัุ้มีหารือแนิวทำาง
การประสานิความีร่วมีมีือดำ�านิการสืบสวนิสอบสวนิและติิดำติามีจ้้บกุมีผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำดำ�านิค�ามีนิุษย์ในิระดำ้บระหว่าง
ประเทำศให�มีีประสิทำธิ์ิภาพยิ�งข้ึ�นิ
1.5.4 การสร้ า งเครื อ ข่ า ยป้ระสาน้ความร่ ว มมื อ ด้้ า น้การบัั ง คั บั ใช้้ ก ฎหมายของสำา น้ั ก งาน้ตำา รวจ
แห่ ง ช้าติ แ ละกองบัั ญ ช้าการตำา รวจดู้ ไ บั ณ เมื อ งดู้ ไ บั ป้ระเทศสหรั ฐ อาหรั บั เอมิ เรตส จ้ากการเดำิ นิ ทำาง
ไปประสานิความีร่วมีมีือข้องสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิและกองบ้ญชั้าการติำารวจ้ดำ้ไบ ณ เมีืองดำ้ไบ ประเทำศสหร้ฐอาหร้บ
เอมีิเรติส์ ข้องผู้้�ชั้่วยผู้้�บ้ญชั้าการติำารวจ้แห่งชั้าติิและคณะในิชั้่วงเดำือนิพฤศจ้ิกายนิ 2564 ทำี�ผู้่านิมีาไดำ�มีีการประสานิงานิ
เพือ� ให�การชั้่วยเหลือหญิงไทำยทำีถิ� ก้ หลอกไปบ้งค้บค�าประเวณีและไดำ�รอ� งข้อความีชั้่วยเหลือผู้่านิทำางชั้่องทำางโซเชั้ียลมีีเดำียไดำ�
จ้ำานิวนิ 3 คนิ โดำยผู้ลส้มีฤทำธิ์ิจ้� ากการประชัุ้มีในิคร้ง� นิีไ� ดำ�สามีารถิชั้่วยเหลือผู้้เ� สียหายทำีค� าดำว่าเปนิผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์
จ้ำานิวนิ 3 คนิ และย้งไดำ�ประสานิงานิให�ติำารวจ้ดำ้ไบติิดำติามีจ้้บกุมีผู้้�ติ�องหาคดำีหลอกลวงคนิไทำยมีาบ้งค้บค�าประเวณี
ทำี�ประเทำศสหร้ฐอาหร้บเอมีิเรติส์ ติามีหมีายแดำงติำารวจ้สากล (Interpol Red Notice) ไดำ�อีกจ้ำานิวนิ 1 คนิ
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1.5.5 การจัด้ตั้งศูน้ยป้ระสาน้งาน้ระหว่างพน้ักงาน้อัยการ ผู้เสียหาย และหน้่วยงาน้ต่าง ๆ ที่ทำางาน้
ใน้การค้้มครองสิทธิผู้เสียหายใน้คด้ีค้ามน้้ษย (ศป้อคม.)
ไดำ�มีีการจ้้ดำติ้�งศ้นิย์ประสานิงานิระหว่างพนิ้กงานิอ้ยการ ผู้้�เสียหาย และหนิ่วยงานิติ่าง ๆ ทำี�ทำำางานิ
ในิการคุ�มีครองสิทำธิ์ิผู้้�เสียหายในิคดำีค�ามีนิุษย์ (ศปอคมี.) หรือ Coordination Center for Trafﬁcking Victim (CCTV)
เปนิศ้นิย์รบ้ แจ้�งเหติุเพือ� ประสานิงานิก้บทำุกฝายทำ้ง� หนิ่วยงานิภาคร้ฐ และภาคประชั้าส้งคมีทำ้ง� ภายในิประเทำศ ติ่างประเทำศ
และในิระดำ้บระหว่างประเทำศ ในิการคุ�มีครองสิทำธิ์ิผู้้�เสียหายคดำีค�ามีนิุษย์และให�คาำ แนิะนิำาปรึกษาปญหาข้�อกฎหมีาย
เผู้ยแพร่ความีร้เ� กีย� วก้บคดำีคา� มีนิุษย์ โดำยในิว้นิทำี� 1 ธิ์้นิวาคมี 2564 สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำร่วมีก้บ International Justice
Mission (IJM) จ้้ดำประชัุ้มีเชั้ิงปฏิิบ้ติิการเพื�อศึกษาแนิวทำางการทำำางานิร่วมีก้นิระหว่างพนิ้กงานิอ้ยการ กระทำรวงการ
พ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์ และภาคประชั้าส้งคมี โดำยมีีวติ้ ถิุประสงค์ในิการคุมี� ครองสิทำธิ์ิผู้เ�้ สียหายในิคดำีคา� มีนิุษย์
ในิประเดำ็นิผู้ลกระทำบข้องการค�ามีนิุษย์ทำี�มีีติ่อผู้้�เสียหาย (Victim Impact Statement) และเพื�อสร�างแนิวทำางการติิดำติ่อ
ประสานิงานิระหว่างผู้้เ� สียหายและพนิ้กงานิอ้ยการในิทำุกชั้่วงเวลาข้องการดำำาเนิินิคดำี ประชั้าส้มีพ้นิธิ์์บทำบาทำหนิ�าทำี� วิธิ์กี าร
และชั้่องทำางการติิดำติ่อศ้นิย์ประสานิงานิระหว่างพนิ้กงานิอ้ยการ ผู้้เ� สียหาย และหนิ่วยงานิติ่าง ๆ ทำีทำ� ำางานิในิการคุมี� ครองสิทำธิ์ิ
ผู้้�เสียหาย
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1.5.6 โครงการเพิ่มศักยภาพพน้ักงาน้อัยการใน้กระบัวน้การย้ติธรรมที่เป้น้มิตรต่อเด้็กผู้เสียหายจาก
การค้ามน้้ษย การถูกล่วงละเมิด้ทางเพศ และการกระทำาความร้น้แรงต่อเด้็กใน้รูป้แบับัอื่น้ ๆ
สำา นิ้ ก งานิอ้ ย การส้ ง สุ ดำ ไดำ� อ อกคำา ส้� ง แติ่ ง ติ้� ง คณะทำำา งานิโครงการเพิ� มี ศ้ ก ยภาพพนิ้ ก งานิอ้ ย การ
ในิกระบวนิการยุติิธิ์รรมีทำี�เปนิมีิติรติ่อเดำ็กผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ การถิ้กล่วงละเมีิดำทำางเพศ และการกระทำำา
ความีรุ นิ แรงติ่ อ เดำ็ ก ในิร้ ป แบบอื� นิ ๆ (Enhancing a child-friendly justice system among public
prosecutors working with child victims of human trafﬁcking, sexual abuse, and other forms
of violence against children) เมีื� อ ว้ นิ ทำี� 12 พฤษภาคมี 2564 โดำยมีี ว้ ติ ถิุ ป ระสงค์ เ พื� อ ร่ ว มีงานิก้ บ องค์ ก ร
ภาคประชั้าส้งคมี เปนิระยะเวลา 5 ป (2564 – 2569) โดำยโครงการดำ้งกล่าวมีีว้ติถิุประสงค์ในิการส่งเสริมีศ้กยภาพ
การทำำางานิข้องพนิ้กงานิอ้ยการผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิและเพื�อให�เดำ็กผู้้�เสียหายให�ความีร่วมีมีือในิการดำำาเนิินิคดำี โดำยผู้ลส้มีฤทำธิ์ิ�
ในิป 2564 ส่งผู้ลให�
1) มีี ก ารปร้ บ ปรุ ง หล้ ก ส้ ติ รสำา หร้ บ พนิ้ ก งานิอ้ ย การผู้้� ชั้่ ว ยในิเรื� อ งการส้ มี ภาษณ์ ผู้้� เ สี ย หายและ
การเติรียมีพยานิก่อนิข้ึ�นิสืบพยานิในิชั้้�นิศาล
2) เกิดำความีร่วมีมีือก้บสำานิ้กงานิสืบสวนิเพื�อความีมี้�นิคงแห่งมีาติุภ้มีิสหร้ฐอเมีริกา (Homeland
Security Investigations) โดำยมีีการจ้้ดำอบรมีเพิ�มีศ้กยภาพพนิ้กงานิอ้ยการ จ้ำานิวนิ 90 คนิ ในิห้วข้�อการสอบปากคำาเดำ็ก
ผู้้�เสียหายจ้ากการถิ้กแสวงหาประโยชั้นิ์ทำางเพศและการค�ามีนิุษย์ เพื�อคุ�มีครองสิทำธิ์ิไมี่ให�เดำ็กผู้้�เสียหายติ�องไดำ�ร้บ
ผู้ลกระทำบกระเทำือนิทำางจ้ิติใจ้จ้ากการปฏิิบติ้ งิ านิข้องบุคลากรในิกระบวนิการยุติธิ์ิ รรมี เมีือ� ว้นิทำี� 8 15 และ 27 ติุลาคมี 2564
ผู้่านิระบบออนิไลนิ์
3) เกิดำการพ้ฒนิาแนิวทำางปฏิิบ้ติิข้องพนิ้กงานิอ้ยการในิการทำำางานิโดำยยึดำผู้้�เสียหายเปนิศ้นิย์กลาง
และเพื�อลดำบาดำแผู้ลทำางใจ้
1.5.7 กรมสอบัสวน้คด้ีพิเศษ (DSI) ร่วมกับัเครือข่ายป้ระช้้มถอด้บัทเรียน้หาแน้วทางเพื่อแก้ไขป้ญหา
การค้ามน้้ษยระด้ับัช้าติ
เมีื� อ ว้ นิ ทำี� 24 - 26 พฤศจ้ิ ก ายนิ 2564 กรมีสอบสวนิคดำี พิ เ ศษ ไดำ� จ้้ ดำ ประชัุ้ มี เชั้ิ ง ปฏิิ บ้ ติิ ก าร
ถิอดำบทำเรียนิ “การดำำาเนิินิคดำีอาชั้ญากรรมีข้�ามีชั้าติิดำา� นิการค�ามีนิุษย์” ร่วมีก้บหนิ่วยงานิภาคร้ฐ และองค์กรภาคีเครือข้่าย
นิานิาชั้าติิหลายหนิ่วยงานิ จ้้ดำประชัุ้มี ณ โรงแรมีภ้เก็ติ แมีริออทำ รีสอร์ทำ แอนิดำ์ สปา เมีอร์ลินิบีชั้ จ้้งหว้ดำภ้เก็ติ มีีผู้้�เข้�าร่วมี
ประชัุ้มี จ้ำานิวนิ 135 คนิ ประกอบดำ�วย สำานิ้กงานิสอบสวนิกลาง
แห่ ง สหร้ ฐ อเมีริ ก า (FBI) สำา นิ้ ก งานิการสื บ สวนิ
เพือ� ความีมี้นิ� คงแห่งมีาติุภมี้ สิ หร้ฐอเมีริกา (HSI) สำานิ้กงานิ
ติรวจ้คนิเข้�าเมีืองเครือร้ฐออสเติรเลีย (ABF) สำานิ้กงานิ
ผู้้�ชั้่วยทำ้ติ ฝายติำารวจ้กลุ่มีประเทำศนิอร์ดำิก องค์กรระหว่าง
ประเทำศ องค์กรภาคประชั้าส้งคมีมีากกว่า 12 หนิ่วยงานิ
และหนิ่วยงานิภาคร้ฐทำี�มีีภารกิจ้เกี�ยวข้�องก้บการป้องก้นิ
และปราบปรามีการค� ามีนิุ ษย์ โดำยผู้ลจ้ากการประชัุ้ มี
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ไดำ�มีกี ารแลกเปลีย� นิข้�อมี้ลในิห้วข้�อติ่าง ๆ อาทำิ การพ้ฒนิากระบวนิการนิโยบายสาธิ์ารณะทำีไ� มี่ทำงิ� ใครไว�ข้า� งหล้งเพือ� อนิุวติ้ ร
การอนิุสญ
้ ญาอาเซียนิว่าดำ�วยการติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์โดำยเฉพาะสติรีและเดำ็ก การพ้ฒนิาศ้กยภาพข้องเจ้�าหนิ�าทำีผู้� ป�้ ฏิิบติ้ งิ านิ
ดำ�านิการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ การสืบสวนิและสอบสวนิคดำีการค�ามีนิุษย์ในิร้ปแบบอาชั้ญากรรมีข้�ามีชั้าติิ
การดำ้แลและเยียวยาผู้้�เสียหายในิคดำีการค�ามีนิุษย์ ติลอดำจ้นิปญหาอุปสรรค ความีคาดำหว้ง และแนิวทำางในิการป้องก้นิ
ปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ โดำยมีุง่ เนิ�นิการปราบปรามีดำ�วยการดำำาเนิินิคดำีกบ้ ผู้้ก� ระทำำาความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ในิล้กษณะเครือข้่าย
องค์กรอาชั้ญากรรมีระหว่างประเทำศ กลุมี่ ผู้้มี� อี ทำิ ธิ์ิพล การดำำาเนิินิการก้บเจ้�าหนิ�าทำีข้� องร้ฐทำีมี� สี ว่ นิเกีย� วข้�องก้บการค�ามีนิุษย์
และการเสริมีสร�างองค์ความีร้�ให�แก่ผู้้�มีีส่วนิเกี�ยวข้�อง เพื�อเกิดำการบ้รณาการความีร่วมีมีือในิล้กษณะภาคีเครือข้่าย
ข้องหนิ่วยงานิดำ�านิการแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ และเสริมีสร�างแนิวทำางการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ให�เกิดำ
เปนิร้ปธิ์รรมีอย่างย้�งยืนิ
1.5.8 การสัมมน้าระหว่างผู้พิพากษาและอัยการจากป้ระเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เรื่อง “แน้วป้ฏิบััติ
ที่สัมฤทธิ์ผลใน้การด้ำาเน้ิน้คด้ีและการตัด้สิน้คด้ีการใช้้แรงงาน้เด้็ก การบัังคับัใช้้แรงงาน้ และการค้ามน้้ษย”
จ้้ดำการส้มีมีนิาข้ึนิ� ในิว้นิทำี� 9 – 10 ก้นิยายนิ 2564 ผู้่านิสือ� อิเล็กทำรอนิิกส์ (Zoom meeting) กลุมี่ เป้าหมีาย
คือ ผู้้�พิพากษาซึ�งเปนิคณะทำำางานิปร้บปรุงหนิ้งสือค้่มีือปฏิิบ้ติิราชั้การข้องติุลาการ ส่วนิวิธิ์ีพิจ้ารณาคดำีค�ามีนิุษย์
การส้ มี มีนิาดำ้ ง กล่ า ว เป นิ การอภิ ป รายเกี� ย วก้ บ สถิานิการณ์ ก ารค� า มีนิุ ษ ย์ ใ นิประเทำศไทำย
และสหร้ฐอเมีริกา โดำยผู้้�พิพากษาและอ้ยการจ้ากประเทำศไทำย และสหร้ฐอเมีริกา ในิประเดำ็นิปญหา ข้�อทำ�าทำายเกี�ยวก้บ
คดำีแรงงานิเดำ็ก การบ้งค้บใชั้�แรงงานิ การค�ามีนิุษย์ และคดำีทำี�เกี�ยวข้�องทำี�พบในิระหว่างปฏิิบ้ติิงานิ ซึ�งผู้ลจ้ากการส้มีมีนิา
ไดำ�มีีการนิำาเสนิอแนิวทำางในิการแก�ไข้ปญหาดำ้งกล่าวหลายประการ เชั้่นิ การสร�างเครือข้่ายและการประสานิงานิระหว่าง
ผู้้ป� ฏิิบติ้ ิ การฝกอบรมีสร�างความีร้ค� วามีเข้�าใจ้ให�กบ้ เจ้�าหนิ�าทำีผู้� เ้� กีย� วข้�องอย่างสมีำ�าเสมีอ การจ้้ดำทำำาค้มี่ อื มีาติรฐานิการปฏิิบติ้ งิ านิ
(Standard Operating Procedures: SOP) หรือคำาแนิะนิำาในิการปฏิิบ้ติิงานิติ่าง ๆ
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1.5.9 โครงการแน้วทางมาตรฐาน้ใน้การบัังคับัใช้้กฎหมายคด้ีค้ามน้้ษยและป้ระเด้็น้ที่เกี่ยวข้องกับัผู้ใช้้
แรงงาน้และบัริการ
สำานิ้กงานิคดำีคา� มีนิุษย์ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ ร่วมีก้บผู้้แ� ทำนิหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีายในิประเทำศติ�นิทำาง
และปลายทำาง จ้้ดำทำำาโครงการแนิวทำางมีาติรฐานิในิการบ้งค้บใชั้�กฎหมีายคดำีค�ามีนิุษย์และประเดำ็นิทำี�เกี�ยวข้�องก้บ
ผู้้�ใชั้�แรงงานิและบริการ โดำยไดำ�ร้บการสนิ้บสนิุนิงบประมีาณจ้ากกองทำุนิเพื�อการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์
จ้ำานิวนิ 3,200,000 บาทำ มีีวติ้ ถิุประสงค์เพือ� ร่วมีก้บหนิ่วยงานิติ่าง ๆ ในิการกำาหนิดำมีาติรฐานิในิการวินิจ้ิ ฉ้ยความีแติกติ่างระหว่าง
คดำีค�ามีนิุษย์ภาคแรงงานิบ้งค้บก้บคดำีบ้งค้บใชั้�แรงงานิ คดำีล้กลอบโยกย�ายถิิ�นิฐานิ คดำีคนิติ่างดำ�าว หรือคดำีแรงงานิทำ้�วไป
ทำีเ� ปนิความีร้บผู้ิดำติามีกฎหมีายแรงงานิ เพือ� ให�ผู้ป้� ฏิิบติ้ หิ นิ�าทำีร� ะบุติว้ ผู้้เ� สียหายทำีอ� ย้ดำ่ า่ นิหนิ�าสามีารถิใชั้�มีาติรฐานิดำ้งกล่าว
เปนิแนิวทำางการทำำางานิในิการแยกความีแติกติ่างข้องความีผู้ิดำแติ่ละฐานิไดำ�ถิก้ ติ�องข้ึนิ� และเปนิการรวบรวมีปญหาอุปสรรค
ในิการแสวงหาพยานิหล้กฐานิ โดำยศึกษาแนิวทำางความีแติกติ่างข้องการวินิิจ้ฉ้ยข้�อกฎหมีายข้องแติ่ละประเทำศประกอบ
เพื�อจ้ะไดำ�เปนิหล้กประก้นิในิการคุ�มีครองเจ้�าหนิ�าทำี�ผู้้�บ้งค้บใชั้�กฎหมีายว่าไดำ�ปฏิิบ้ติิติามีมีาติรฐานิในิการทำำางานิ โดำยมีี
กลุ่มีเป้าหมีายไดำ�แก่ พนิ้กงานิอ้ยการ ผู้้�บ้งค้บใชั้�กฎหมีายข้องหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�อง ผู้้�แทำนิหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีาย
ในิติ่างประเทำศทำีเ� กีย� วข้�องไดำ�แก่ สาธิ์ารณร้ฐประชั้าธิ์ิปไติยประชั้าชั้นิลาว เมีียนิมีา มีาเลเซีย และก้มีพ้ชั้า รวมีจ้ำานิวนิ 200 คนิ
โดำยมีีแผู้นิกำาหนิดำการจ้้ดำคร้�งแรกภายในิไติรมีาสแรกข้องป 2565
1.5.10 โครงการฝกอบัรมออน้ไลน้ หลักสูตรพื้น้ฐาน้สำาหรับัเจ้าหน้้าที่บัังคับัใช้้กฎหมายใน้การต่อต้าน้
การลักลอบัขน้ผู้โยกย้ายถิ่น้ฐาน้และการค้ามน้้ษย
แผู้นิกสนิ้บสนิุนิงานิติรวจ้คนิเข้�าเมีืองและการจ้้ดำการพรมีแดำนิ ไอโอเอ็มี ประเทำศไทำย (International
Organization for Migration – IOM Thailand) ย้งไดำ�จ้้ดำโครงการฝกอบรมีออนิไลนิ์ หล้กส้ติรพื�นิฐานิ สำาหร้บเจ้�าหนิ�าทำี�
บ้งค้บใชั้�กฎหมีายในิการติ่อติ�านิการล้กลอบข้นิผู้้�โยกย�ายถิิ�นิฐานิและการค�ามีนิุษย์ รุ่นิทำี� 1/2564 ระหว่างว้นิทำี� 18 – 20
ติุลาคมี 2564 ให�แก่เจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ทำ่องเทำี�ยวและเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ติรวจ้คนิเข้�าเมีือง จ้ำานิวนิ 26 คนิ โดำยมีีวิทำยากรจ้าก
สำานิ้กงานิติรวจ้คนิเข้�าเมีือง กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ กองบ้ญชั้าสอบสวนิกลาง สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ
กรมีกิจ้การเดำ็กและเยาวชั้นิ กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ และมี้ลนิิธิ์ิ Nightlight Foundation
ร่วมีให�ความีร้ใ� นิการอบรมี ระหว่างว้นิทำี� 14 - 16 ธิ์้นิวาคมี 2564 โดำยมีีผู้เ้� ข้�าร้บการอบรมีเปนิเจ้�าหนิ�าทำีติ� ำารวจ้ติรวจ้คนิเข้�าเมีือง
จ้ำานิวนิ 30 คนิ

1.6 คด้ีถอด้บัทเรียน้
การดำำาเนิินิคดำีคา� มีนิุษย์ในิป 2564 มีีลก้ ษณะเปนิการทำำางานิร่วมีก้นิข้องหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีาย ส่วนิราชั้การ
ทำี�เกี�ยวข้�องและองค์กรภาคประชั้าส้งคมี ซึ�งไดำ�ร่วมีก้นิพ้ฒนิาศ้กยภาพผู้้�บ้งค้บใชั้�กฎหมีายจ้นิมีีความีเชั้ี�ยวชั้าญ ทำำาให�ใชั้�
ระยะเวลาในิการพิจ้ารณาคดำีนิอ� ยลง การลงโทำษผู้้ก� ระทำำาผู้ิดำมีีอติ้ ราโทำษทำีส� ง้ ข้ึนิ� ความีสำาค้ญก้บการดำำาเนิินิคดำีติอ่ เจ้�าหนิ�าทำี�
ข้องร้ฐทำีก� ระทำำาความีผู้ิดำและการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ในิร้ปแบบใหมี่ทำางออนิไลนิ์ทำมีี� จ้ี ำานิวนิเพิมี� ข้ึนิ� ในิชั้่วงสถิานิการณ์
การแพร่ระบาดำไวร้สโควิดำ - 19 นิ้บติ้�งแติ่การเริ�มีร้บแจ้�งเหติุ การสืบสวนิสอบสวนิ การแสวงหาพยานิหล้กฐานิ จ้นิกระทำ้�ง
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นิำาไปส้ก่ ารกวาดำล�าง จ้้บกุมีเครือข้่ายผู้้ก� ระทำำาผู้ิดำปฏิิบติ้ กิ ารชั้่วยเหลือผู้้เ� สียหาย การค้ดำแยกผู้้เ� สียหาย การให�ความีคุมี� ครอง
เยียวยา ติลอดำจ้นิการส่งผู้้เ� สียหายกล้บภ้มีลิ ำาเนิาจ้นิสามีารถิเริมี� ติ�นิชั้ีวติิ ใหมี่ไดำ� โดำยมีีติว้ อย่างคดำีทำสี� ามีารถินิำามีาถิอดำบทำเรียนิ
ไดำ�ดำ้งนิี�
1.6.1 กล้่มคด้ีแสวงหาป้ระโยช้น้ทางเพศจากเด้็ก
1.6.1.1 คด้ีแม่แสวงหาผลป้ระโยช้น้ทางเพศจากลูกสาวพิการทางออทิสติก
กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ กองบ้ญชั้าติำารวจ้สอบสวนิกลาง สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ
ไดำ�บ้รณาการร่วมีก้บหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องลงพื�นิทำี�ชั้่วยเหลือเดำ็กพิการทำางสมีองหรือออทำิสติิกในิพื�นิทำี�จ้้งหว้ดำอุดำรธิ์านิี
สำาหร้บคดำีนิผู้ี� เ้� สียหายไดำ�ถิก้ มีารดำานิำาร้ปมีาใชั้�ในิการเล่นิ Facebook และสวมีรอยเปนิล้กสาวก่อนิจ้ะมีีการแอดำร้บเพือ� นิชั้าย
เปนิเพือ� นิในิ Facebook พ้ดำคุยผู้่านิ messenger พร�อมีชั้้กชั้วนิให�ผู้ชั้้� ายมีานิอนิก้บล้กสาวติ่อจ้ากนิ้นิ� มีารดำาข้องเดำ็กหญิง
จ้ะนิำาล้กสาวไปส่งให�ก้บผู้้�ชั้ายติามีรีสอร์ทำและรอร้บล้กสาวกล้บบ�านิทำำาเหมีือนิไมี่มีีอะไรเกิดำข้ึ�นิ หล้งจ้ากนิ้�นิมีารดำา
ข้องเดำ็กก็จ้ะแกล�งติิดำติ่อไปย้งผู้้�ชั้ายทำุกคนิทำี�เข้�ามีาซื�อบริการและพยายามีแบล็คเมีล์อ�างว่าล้กสาวถิ้กชั้ายพวกนิี�ลวงไป
ข้่มีข้ืนิกระทำำาชั้ำาเราพร�อมีเรียกร�องให�ร้บผู้ิดำชั้อบโดำยการหมี้�นิและเรียกค่าสินิสอดำคนิละ 200,000 - 300,000 บาทำ
ถิ�าหากไมี่ทำำาติามีจ้ะมีีการแจ้�งความีดำำาเนิินิคดำี โดำยอ�างว่าตินิเองเปนิข้�าราชั้การระดำ้บส้งและมีีสามีีเปนินิายติำารวจ้ชั้้นิ� ผู้้ใ� หญ่
ทำำาให�ชั้ายทำี�มีาซื�อบริการยอมีทำำาติามีเพราะเกรงว่าจ้ะมีีความีผู้ิดำและถิ้กดำำาเนิินิคดำีติามีกฎหมีาย
คดำีนิเี� ปนิคดำีคา� มีนิุษย์ทำเี� ปนิการแสวงหาประโยชั้นิ์ทำางเพศจ้ากกลุมี่ เปราะบาง ซึง� การชั้่วยเหลือ
เดำ็กหญิงออทำิสติิกรายดำ้งกล่าว เปนิไปอย่างยากลำาบากโดำยเฉพาะการนิำาผู้้เ� สียหายเข้�าส้ก่ ระบวนิการส้มีภาษณ์เพือ� ค้ดำแยก
ผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ โดำยก่อนิการค้ดำแยกติ�องมีีการวางแผู้นิอย่างร้ดำกุมีเนิือ� งจ้ากเดำ็กหญิงไมี่สามีารถิชั้่วยเหลือติ้วเองไดำ�ดำี
หรือสามีารถิเข้�าส้่กระบวนิการค้ดำแยกเหยื�อไดำ�ติามีปกติิ เนิื�องจ้ากภาวะพิการและการถิ้กแสวงหาประโยชั้นิ์มีาเปนิ
เวลานิานิ ด้ังน้ั้น้ใน้การคัด้แยกผู้เสียหาย โด้ยเฉพาะการสื่อสารต้องใช้้เจ้าหน้้าที่ทางการแพทยและทีมสหวิช้าช้ีพ
ที่ช้ำาน้าญ ทางเจ้าหน้้าที่จึงได้้น้ำาผลน้ิติวิทยาศาสตรทางการแพทย ความเห็น้ผู้เช้ี่ยวช้าญและหลักฐาน้จากรายงาน้
การสืบัสวน้ทางเทคโน้โลยีป้ระกอบัการคัด้แยก ในิการสืบสวนิข้ยายผู้ล กระทำ้ง� เมีือ� ว้นิทำี� 22 กุมีภาพ้นิธิ์์ 2564 จ้ึงไดำ�รวบรวมี
พยานิหล้กฐานิข้ออนิุมี้ติิออกหมีายจ้้บกลุ่มีบุคคลทำี�ไดำ�กระทำำาความีผู้ิดำ สมีคบก้นิค�ามีนิุษย์และกรรโชั้กทำร้พย์ก้บผู้้�ติ�องหา
จ้ำานิวนิ 6 คนิ ซึง� ปจ้จุ้บนิ้ คดำีอย้ร่ ะหว่างการพิจ้ารณาข้องศาล นิอกจ้ากนิี� ย้งไดำ�ข้ยายผู้ลพบว่ามีีการกระทำำาความีผู้ิดำเกีย� วก้บ
การค�ามีนิุษย์ในิจ้้งหว้ดำเลยเพิ�มีเติิมีดำ�วย ปจ้จุ้บ้นิผู้้�เสียหายไดำ�ร้บการคุ�มีครองและเข้�าส้่กระบวนิการบำาบ้ดำเยียวยา
จ้ากภาคร้ฐอย่างใกล�ชั้ิดำ
1.6.1.2 คด้ีภายใต้ย้ทธการ “ลูกแกะน้้อย ออน้ไลน้”
กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ กองบ้ญชั้าการติำารวจ้สอบสวนิกลาง สำานิ้กงานิติำารวจ้
แห่งชั้าติิ ไดำ�ร่วมีก้บหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องเข้�าชั้่วยเหยื�อค�ามีนิุษย์หล้งจ้ากทำี�ไดำ�ร้บเรื�องร�องเรียนิจ้าก NGOs Operation
Underground Railroad (O.U.R.) พบว่า มีีการล้กลอบค�ามีนิุษย์ร้ปแบบใหมี่แทำนิการนิำาเดำ็กไปแอบแฝงให�บริการ
ติามีร�านิอาหาร สถิานิบริการ หรือคาราโอเกะ ในิร้ปแบบเดำิมี จ้ึงไดำ�ร่วมีก้นิวางแผู้นิแกะรอยหาติ้วกลุ่มีข้บวนิการนิี�
โดำยเปดำปฏิิบ้ติิการภายใติ�ยุทำธิ์การ “ล้กแกะนิ�อย ออนิไลนิ์”
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โดำยพฤติิ ก รรมีข้องข้บวนิการค� า มีนิุ ษ ย์ ก ลุ่ มี นิี� จ้ ะสร� า ง Facebook ก่ อ นิชั้้ ก ชั้วนิให�
บุ ค คลทำ้� ว ไปสมี้ ค รเป นิ สมีาชั้ิ ก ในิกลุ่ มี ไลนิ์ ซึ� ง จ้ะมีี แ อดำมีิ นิ อย้่ ใ นิกลุ่ มี หลายคนิเมีื� อ สมีาชั้ิ ก เข้� า ไปในิกลุ่ มี ไลนิ์ ล้ บ
แล�วทำางแอดำมีินิก็จ้ะมีีการเสนิอข้ายบริการทำางเพศหญิงสาวอายุระหว่าง 13 - 18 ป เจ้�าหนิ�าทำี�จ้ึงไดำ�เฝ้าติิดำติามี
พฤติิกรรมีผู้้�สร�าง Facebook รายนิี�พบว่า มีีการนิำาเดำ็กหญิงอายุติำ�ากว่า 18 ป มีาข้ายบริการทำางออนิไลนิ์แทำนิ
โดำยใชั้� วิ ธิ์ี ก ารให� เ ดำ็ ก หญิ ง ไดำ� มีี ก ารถิ่ า ยร้ ป ในิอิ ริ ย าบถิติ่ า ง ๆ แบบย้� ว ยวนิ รวมีไปถิึ ง ถิ่ า ยร้ ป ส้ ดำ ส่ ว นิข้องติ้ ว เอง
พร� อ มีบอกอายุ เพื� อ สร� า งจุ้ ดำ ข้ายและเป นิ การดำึ ง ดำ้ ดำ ล้ ก ค� า ให� มี าซื� อ บริ ก ารทำางเพศซึ� ง ถิ� า หากล้ ก ค� า คนิไหนิ
ชั้อบเดำ็ ก คนิใดำก็ จ้ ะมีี ก ารส้� ง ซื� อ บริ ก ารทำางออนิไลนิ์ หรื อ ทำี� เรี ย กก้ นิ ว่ า “คอมีการ์ ดำ ” (com card) แล� ว นิ้ ดำ เดำ็ ก
ไปให�บริการทำางเพศติามีสถิานิทำีติ� า่ ง ๆ แล�วแติ่ลก้ ค�าระบุสถิานิทำี� อาทำิ เชั้่นิ โรงแรมี บ�านิพ้ก คอนิโดำมีิเนิียมี โดำยมีีนิายหนิ�า
หรือโมีเดำลลิ�งเปนิติ้วกลาง และจ้ะมีีการห้กค่าห้วคิวจ้ากการข้ายบริการข้องเดำ็กหญิงทำี�ติ้วเองนิำาไปส่งให�ก้บล้กค�า
ผู้ลสำาเร็จ้ข้องคดำีนิี�แมี�ว่าจ้ะย้งอย้่ในิชั้้�นิสอบสวนิข้องเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ แติ่ทำำาให�เห็นิแผน้
ป้ระท้ษกรรมของผู้ต้องหาที่เป้ลี่ยน้ไป้จากเด้ิม ไป้สู่ช้่องทางออน้ไลน้ แต่โด้ยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองคกร
ภาคป้ระช้าสังคมและความสามารถของเจ้าหน้้าที่ฝายสืบัสวน้ที่มีความเช้ี่ยวช้าญใน้การสืบัสวน้อาช้ญากรรม
ทางเทคโน้โลยีมากขึ้น้ โดำยผู้้�ติ�องหาและผู้้�เสียหายนิ้�นิกระจ้ายอย้่หลายจ้้งหว้ดำและหลายพื�นิทำี� ทำำาให�ยากก้บการสืบสวนิ
และทำำาให�เห็นิว่าการกระทำำาผู้ิดำจ้ะกระทำำาทำี�ใดำก็ไดำ� ไมี่ติ�องมีีสถิานิทำี�แนิ่นิอนิเหมีือนิเดำิมี แติ่จ้ากการพ้ฒนิาศ้กยภาพ
เจ้�าหนิ�าทำี�อย่างติ่อเนิื�องส่งผู้ลให�เจ้�าหนิ�าทำี�มีีความีสามีารถิสืบสวนิจ้นิพบผู้้�เสียหาย และจ้้บกุมีดำำาเนิินิคดำี ข้�อหาค�ามีนิุษย์
ก้บนิายหนิ�าทำี�เปนิเครือข้่ายใหญ่ไดำ�ถิึง จ้ำานิวนิ 13 คนิ
1.6.2 กล้ม่ คด้ีแสวงหาป้ระโยช้น้โด้ยมิช้อบั ใน้รูป้แบับัการบัังคับัใช้้แรงงาน้หรือบัริการตามมาตรา 6/1 แห่ง
พระราช้บััญญัตป้ิ อ้ งกัน้และป้ราบัป้รามการค้ามน้้ษย พ.ศ. 2551 เอาคน้ลงเป้น้ทาส ขอทาน้ หรือการอืน้่ ใด้ทีค่ ล้ายคลึง
กัน้อัน้เป้น้การขูด้รีด้บั้คคลไม่ว่าบั้คคลน้ั้น้จะยิน้ยอมหรือไม่ก็ตาม
1.6.2.1 คด้ีโรงงาน้ผลิตถ้งมือยาง
เมีื�อว้นิทำี� 19 มีกราคมี 2564 กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ กองบ้ญชั้าการ
ติำารวจ้สอบสวนิกลาง สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ พร�อมีเจ้�าหนิ�าทำี�กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์
และกระทำรวงแรงงานิ ไดำ�เข้�าชั้่วยเหลือผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 17 คนิ หล้งจ้ากไดำ�ร้บแจ้�งว่ามีีการหลอกให�กลุ่มีผู้้�เสียหาย
มีาทำำางานิและบีบบ้งค้บไมี่ยอมีให�ผู้้�เสียหายออกไปจ้ากพื�นิทำี�โรงงานิเพื�อเร่งการผู้ลิติ ในิชั้่วงสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำ
ข้องเชั้ื�อไวร้สโควิดำ – 19
โดำยพฤติิกรรมีข้องนิายจ้�างนิ้�นิจ้ะให�ผู้้�เสียหายทำำางานิล่วงเวลา โดำยนิายจ้�างซึ�งเปนิผู้้�ติ�องหา
ไดำ�แจ้�งก้บผู้้�เสียหายว่าถิ�าหากทำำางานิทำี�โรงงานิแห่งนิี�จ้ะมีีรายไดำ�ว้นิละ 700 - 1,200 บาทำ และบางว้นิพนิ้กงานิติ�องมีี
การทำำางานิล่วงเวลาแติ่เมีือ� เงินิเดำือนิออกมีาแล�วผู้้เ� สียหายบางรายไมี่ไดำ�คา่ ล่วงเวลาทำำาให�ผู้เ�้ สียหายไมี่ติอ� งการทำำางานิอีกติ่อไป
แติ่ไมี่สามีารถิปฏิิเสธิ์การทำำางานิไดำ� เพราะหากไมี่ทำำางานินิ้นิ� นิายจ้�างซึง� เปนิเจ้�าข้องโรงงานิก็จ้ะส้ง� ให�กลุมี่ ชั้ายฉกรรจ้์ทำำาร�าย
ร่างกายและทำุบติี ซึง� ผู้้เ� สียหายบางรายพยายามีจ้ะหลบหนิีออกจ้ากโรงงานิแติ่ไมี่สามีารถิหลบหนิีออกไปไดำ� เพราะว่าบริเวณ
ประติ้ข้องโรงงานินิ้�นิจ้ะมีีพนิ้กงานิร้กษาความีปลอดำภ้ยเฝ้าอย้่ติลอดำ 24 ชั้้�วโมีง ผู้้�เสียหายจ้ึงไดำ�มีาข้อความีชั้่วยเหลือก้บ
กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ ติ่อมีาไดำ�มีีการประสานิก้บหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องลงพื�นิทำี�ติรวจ้สอบข้�อเทำ็จ้จ้ริง
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และมีี การค้ ดำแยกผู้้� เสี ย หายจ้นิพบว่ า มีี ผู้้�เสี ย หายทำี� ถิ้กนิายจ้� างเอาเปรี ย บทำ้� งหมีดำจ้ำานิวนิ 6 คนิ ก่ อนิจ้ะดำำาเนิิ นิคดำี ก้บ
บริษ้ทำ ซีซีเมีดำิคอลดำีไวนิ์ จ้ำาก้ดำ ซึ�งเปนิโรงงานิผู้ลิติถิุงมีือยางทำางการแพทำย์ผู้ิดำกฎหมีายใน้ข้อหาความผิด้เกี่ยวกับั
การบัังคับัใช้้แรงงาน้หรือบัริการ ตามพระราช้บััญญัตป้ิ อ้ งกัน้และป้ราบัป้รามการค้ามน้้ษย พ.ศ. 2551 เมีือ� ส่งสำานิวนิให�
พนิ้กงานิอ้ยการแล�วมีีความีเห็นิว่าผู้้เ� สียหายทำ้ง� หมีดำมีีจ้ำานิวนิ 17 คนิ แติ่ผู้เ้� สียหายส่วนิหนิึง� อาจ้ย้งไมี่มีนิ้� ใจ้ในิกระบวนิการ
ติามีกฎหมีายและเกรงว่าจ้ะถิ้กนิายจ้�างฟ้องร�องกล้บ ทำางอ้ยการจ้ากกองคดำีคา� มีนิุษย์จ้งึ ไดำ�ประสานิงานิก้บมี้ลนิิธิ์ไิ อเจ้เอ็มี
เพื�อเข้�ามีาให�คำาแนิะนิำาและอธิ์ิบายเรื�องสิทำธิ์ิให�ก้บผู้้�เสียหายและสร�างความีมี้�นิใจ้โดำยการเปนิทน้ายโจทยร่วมฟ้องให้กับั
ผูเ้ สียหายในิคดำีนิดำี� ว� ย ซึง� ถิือเปนิการสร�างความีเชั้ือ� มี้นิ� ให�กบ้ ผู้้เ� สียหายในิการร่วมีมีือก้บผู้้บ� ง้ ค้บใชั้�กฎหมีายในิกระบวนิการ
ยุติธิ์ิ รรมี ผลสำาเร็จในิคดำีนิคี� อื ผู้้เ� สียหายรายทำีเ� หลือทำ้ง� หมีดำสมี้ครใจ้ให�ความีร่วมีมีือในิการดำำาเนิินิคดำี ล่าสุดำทำางเจ้�าหนิ�าทำีไ� ดำ�
มีีการดำำาเนิินิคดำีก้บ บริษ้ทำ ซีซี เมีดำิคอนิ ดำีไวนิ์ จ้ำาก้ดำ ในิฐานิะนิิติิบุคคล ซึ�งคดำีอย้่ระหว่างพิจ้ารณาในิชั้้�นิศาล
1.6.2.2 คด้ีหลอกลวงบัน้โลกออน้ไลน้ (สแกมเมอร) ป้ระเทศเมียน้มา
ศ้นิย์พทำิ ก้ ษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว และป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ข้อง ติร. (ศพดำส.ติร.)
กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ ชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการปราบปรามีการล่วงละเมีิดำทำางเพศติ่อเดำ็กทำางอินิเทำอร์เนิ็ติ
สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ (TICAC) ชัุ้ดำปฏิิบติ้ กิ ารติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ในิประเทำศไทำย (TATIP) กองบ้ญชั้าการติำารวจ้ภ้ธิ์รภาค 6
กองบ้ญชั้าการติำารวจ้ติรวจ้คนิเข้�าเมีือง เจ้�าหนิ�าทำี�กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์จ้้งหว้ดำติาก
เจ้�าหนิ�าทำี�แรงงานิจ้้งหว้ดำติาก กรณีมีีผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 6 คนิ ไดำ�ร�องข้อความีชั้่วยเหลือผู้่านิกรมีการกงสุล กระทำรวงการ
ติ่างประเทำศ ว่าไดำ�มีกี ารชั้้กชั้วนิผู้่านิ Facebook ชั้้กชั้วนิให�ไปทำำางานิพนิ้กงานิบริการล้กค�าทำำาหนิ�าทำีล� า่ มีแปลภาษาอ้งกฤษ
ประจ้ำาศ้นิย์คอลเซ็นิเติอร์ ทำี�อำาเภอแมี่สอดำ จ้้งหว้ดำติาก แติ่เมีื�อไปถิึงอำาเภอแมี่สอดำ จ้้งหว้ดำติาก กล้บให�เดำินิทำางข้�ามีฝง
ไปเมีืองเมีียวดำี ประเทำศเมีียนิมีา และถิ้กบ้งค้บให�ทำำางานิเปนิสแกมีเมีอร์ หลอกลวงทำางอินิเทำอร์เนิ็ติให�คนิมีาร่วมีลงทำุนิ
มีีการข้่มีข้้่ว่าหากใครทำำายอดำไมี่ถิึงจ้ะถิ้กทำำาร�ายร่างกาย หากใครติ�องการกล้บประเทำศไทำยจ้ะติ�องนิำาเงินิมีาให�ก้บกลุ่มี
ผู้้�ติ�องหาถิึงจ้ะเดำินิทำางกล้บประเทำศไทำยไดำ� โดำยมีีการทำำาการหลอกลวงเปนิข้บวนิการ ติ่อมีาว้นิทำี� 31 มีีนิาคมี 2564
ศ้นิย์พทำิ ก้ ษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว ป้องก้นิปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ และภาคประมีง สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ ไดำ�นิำาผู้้เ� สียหาย
ส่งเข้�าคุ�มีครองสว้สดำิภาพทำี�บ�านิพ้กและครอบคร้วจ้้งหว้ดำนินิทำบุรี
กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ ไดำ�ร้บคำาร�องทำุกข้์ดำำาเนิินิคดำีอาญา จ้ำานิวนิ 2 คดำี
คดำีอาญาทำี� 5/2564 ในิว้นิทำี� 7 เมีษายนิ 2564 โดำยไดำ�ออกหมีายจ้้บผู้้�ติ�องหา จ้ำานิวนิ 19 คนิ จ้้บกุมีไดำ� จ้ำานิวนิ 6 คนิ
ในิความีผู้ิดำฐานิสบคบก้นิกระทำำาความีผู้ิดำ และร่วมีก้นิค�ามีนิุษย์ดำว� ยการแสวงหาผู้ลประโยชั้นิ์โดำยมีิชั้อบ ร้ปแบบการบ้งค้บ
ใชั้�แรงงานิ ร้ปแบบการอื�นิใดำทำี�คล�ายคลึงก้บเปนิการข้้ดำรีดำบุคคล และร้ปแบบการเอาคนิลงเปนิทำาส เปนิข้บวนิการ
ค�ามีนิุษย์ข้า� มีชั้าติิทำีเ� กิดำจ้ากการกระทำำาความีผู้ิดำร่วมีก้นิระหว่างคนิไทำยและคนิจ้ีนิ และคนิเมีียนิมีา ส่วนิคดำีอาญาทำี� 7/2564
ลงว้นิทำี� 14 มีิถิุนิายนิ 2564 เนิื�องจ้ากผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 1 คนิ ไดำ�ร้บการชั้่วยเหลือเพิ�มี เมีื�อว้นิทำี� 11 เมีษายนิ 2564
และติ�องเข้�าร้บการก้กติ้วติามีมีาติรการป้องก้นิสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องเชั้ื�อไวร้สโควิดำ - 19 เปนิเวลา 14 ว้นิ
ทำี�อำาเภอแมี่สอดำ จ้้งหว้ดำติาก คณะพนิ้กงานิสอบสวนิ ติามีคำาส้�ง ติร. ทำี� 200/2564 ลงว้นิทำี� 30 เมีษายนิ 2564
ไดำ�ร่วมีก้บเจ้�าหนิ�าทำี�แรงงานิและเจ้�าหนิ�าทำี�กองติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ กระทำรวงพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์
ไดำ�รว่ มีก้นิส้มีภาษณ์และค้ดำแยกผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์อย้ร่ ะหว่างออกหมีายจ้้บผู้้ติ� อ� งหา จ้ำานิวนิ 7 คนิ เพือ� ดำำาเนิินิคดำี
ติามีกฎหมีายติ่อไป
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ติ่ อ มีาไดำ� ป ระสานิกรมีคุ� มี ครองสิ ทำ ธิ์ิ แ ละเสรี ภ าพ กระทำรวงยุ ติิ ธิ์ รรมี ในิการค้้ ม ครอง
ความป้ลอด้ภัยให้แก่ผู้เสียหายทั้ง 7 คน้ ดำ้งกล่าวซึ�งเปนิพยานิสำาค้ญในิคดำีทำี�จ้ะสามีารถินิำาติ้วผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำทำ้�งหมีดำ
มีาลงโทำษติามีกฎหมีาย โดำยระหว่างทำีอ� ย้ใ่ นิโครงการค้ม้ ครองพยาน้ไดำ�ให�การสนิ้บสนิุนิเงินิค่าติอบแทำนิ การข้าดำประโยชั้นิ์
ทำำามีาหาไดำ�ข้องพยานิ ค่าอาหารและเครือ� งดำืมี� ข้องพยานิ การจ้้ดำหาสถิานิทำีป� ลอดำภ้ย และเหมีาะสมี การให�ติดำิ ติ่อหรือพบปะ
ญาติิพี�นิ�อง การใชั้�เครื�องมีือติิดำติ่อสื�อสารก้บผู้้�อื�นิติามีสมีควร การจ้้ดำหาสถิานิทำี�ฝกอาชั้ีพไว�รองร้บหล้งออกจ้ากโครงการ
เชั้่นิ การเรียนิหล้กส้ติรเสริมีความีงามี การเรียนิภาษาอ้งกฤษเพิ�มีเติิมี เปนิติ�นิ ทำ้�งนิี�ไดำ�ร้บการสนิ้บสนิุนิทำนิายความี
จ้ากมี้ลนิิธิ์ิ Operation Underground Railroad (OUR) เพือ� แติ่งติ้ง� ทำนิายความีให�กบ้ ผู้้เ� สียหายเพือ� ให�ทำนิายความีเข้�าเปนิ
โจ้ทำก์ร่วมีก้บพนิ้กงานิอ้ยการ ในิการฟ้องเรียกค่าสินิไหมีทำดำแทำนิจ้ากผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำมีาชั้ดำใชั้�ให�แก่ผู้้�เสียหายทำ้�งหมีดำ
ข้ณะนิี�พนิ้กงานิอ้ยการไดำ�ส้�งฟ้องผู้้�ติ�องหาดำ้งกล่าวเปนิจ้ำาเลยในิคดำีติอ่ ศาลแล�ว
1.6.2.3 คด้ีเด้็กกัมพูช้าขายพวงมาลัยและแว่น้ตา จังหวัด้ภูเก็ต
ศ้นิย์พิทำ้กษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว ป้องก้นิปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ และภาคประมีง สำานิ้กงานิ
ติำารวจ้แห่งชั้าติิ บ้รณาการร่วมีก้บกองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ ชัุ้ดำปฏิิบติ้ กิ ารปราบปรามีการล่วงละเมีิดำทำางเพศ
ติ่อเดำ็กทำางอินิเทำอร์เนิ็ติ สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ (TICAC) ชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ในิประเทำศไทำย (TATIP)
กองบ้ญชั้าการติำารวจ้ภ้ธิ์รภาค 8 กองบ้ญชั้าการติำารวจ้ติรวจ้คนิเข้�าเมีือง ดำำาเนิินิการสืบสวนิสอบสวนิกรณีพบการบัังคับั
ใช้้แรงงาน้เด้็กในิพืนิ� ทำีห� าดำปาติอง จ้้งหว้ดำภ้เก็ติ หล้งจ้ากไดำ�รบ้ การประสานิข้�อมี้ลจ้ากองค์กรภาคประชั้าส้งคมี โดำยการดำำาเนิินิการ
ในิเคสนิี� ไ ดำ� บ้ ร ณาการร่ ว มีก้ บ บ� า นิพ้ ก เดำ็ ก และครอบคร้ ว จ้้ ง หว้ ดำ ภ้ เ ก็ ติ เจ้� า หนิ� า ทำี� พ้ ฒ นิาส้ ง คมีและความีมี้� นิ คง
ข้องมีนิุษย์จ้้งหว้ดำภ้เก็ติ และองค์กรภาคประชั้าชั้นิส้งคมีจ้ากทำ้�งในิประเทำศและติ่างประเทำศ
ผู้ลจ้ากการชั้่วยเหลือเดำ็ก พบว่า เดำ็กผู้้เ� สียหายเกือบทำุกรายถิ้กบ้งค้บให�ทำำางานิ และถิ้กทำำาร�าย
ร่างกาย เพือ� ให�ข้ายแว่นิติาและพวงมีาล้ย เมีือ� เดำ็กผู้้เ� สียหายไมี่สามีารถิข้ายไดำ�ติรงติามียอดำทำีนิ� ายจ้�างติ้ง� ไว�ให�เดำ็กผู้้เ� สียหาย
จ้ะถิ้กทำำาร�ายร่างกาย หรือบ้งค้บให�ทำานิดำอกไมี�สดำทำี�เหลือจ้ากการข้าย ผู้้�เสียหายในิคดำีนิี�ไดำ�ร้บผู้ลกระทำบทำางใจ้อย่างหนิ้ก
บางรายมีีภาวะทำำาร�ายติ้วเองและมีีอาการซึมีเศร�าซึ�งทำางเจ้�าหนิ�าทำี�ไดำ�พาเดำ็กเข้�าพบจ้ิติแพทำย์ข้องภาคร้ฐ
ผลความสำาเร็จของคด้ีน้ี้เกิด้จาก
1) รายงานิการสืบสวนิและการเก็บพยานิหล้กฐานิประกอบคดำีทำี�มีีประสิทำธิ์ิภาพ
2) มีีเวลาให�ผู้้�เสียหายในิการฟนิฟ้สภาพร่างกายจ้ิติใจ้และรอความีพร�อมีข้องผู้้�เสียหาย
ในิการให�การ โดำยเนิ�นิหล้กการเดำ็กเปนิศ้นิย์กลางและการลดำบาดำแผู้ลทำางใจ้ โดำยในิคดำีนิใี� ห�เวลาเดำ็กประมีาณ 4 – 6 ส้ปดำาห์
โดำยไมี่เร่งการค้ดำแยกผู้้เ� สียหายในิร้ปแบบปกติิหรือติามีแบบฟอร์มีและใชั้�อำานิาจ้การคุมี� ครองติามีพระราชั้บ้ญญ้ติคิ มีุ� ครองเดำ็ก
พ.ศ. 2546
3) มีีการติรวจ้ DNA และการติรวจ้มีวลกระดำ้กประกอบการพิจ้ารณาคดำีเนิื�องจ้ากผู้้�เสียหาย
ย้งไมี่พร�อมีให�ข้อ� มี้ลทำีแ� ทำ�จ้ริงก้บเจ้�าหนิ�าทำีใ� นิชั้่วงแรกและให�ข้อ� มี้ลทำีไ� มี่ติรงก้บข้�อเทำ็จ้จ้ริงติามีรายงานิการสืบสวนิซึง� ติรงก้บ
การคาดำเดำาข้องทำีมีงานิ
4) ในิระหว่างอย้่สถิานิคุ�มีครองซึ�งเปนิชั้่วงทำี�เกิดำสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องเชั้ื�อไวร้ส
โควิดำ – 19 ทำางบ�านิพ้กเดำ็กและครอบคร้วจ้้งหว้ดำภ้เก็ติ ร่วมีก้บ NGOs ในิการจ้้ดำชั้้�นิเรียนิออนิไลนิ์และให�เดำ็กผู้้�เสียหาย
ไดำ�พบก้บนิ้กจ้ิติวิทำยาให�คำาปรึกษาผู้่านิชั้่องทำางออนิไลนิ์รายส้ปดำาห์
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5) หล้งจ้ากทำีผู้� เ�้ สียหายทำ้ง� หมีดำมีีความีพร�อมี รวมีก้บผู้ลติรวจ้ทำางการแพทำย์ทำย�ี นิื ย้นิว่าผู้้เ� สียหาย
อายุติา�ำ กว่า 16 และ 18 ป ทำีมีงานิไดำ�มีีการสอบสวนิและค้ดำแยกผู้้�เสียหายซึ�งนิำาไปส้่การดำำาเนิินิคดำีก้บเครือข้่ายค�ามีนิุษย์
ทำ้ง� หมีดำจ้ำานิวนิ 4 คดำี
ติ่อมีาในิป 2564 ศาลจ้้งหว้ดำภ้เก็ติไดำ�มีีคำาพิพากษา คดำีอาญาทำี� 1242/2563 จ้ำาคุกผู้้�ติ�องหา
ทำ้�งสองราย รายละ 4 ป 1 เดำือนิ ชั้ดำใชั้�ค่าสินิไหมีทำดำแทำนิ เปนิเงินิ 1,033,072 บาทำ คดำีอาญาทำี� 1243/2563
จ้ำาคุกผู้้�ติ�องหา 3 ป 2 เดำือนิ ค่าสินิไหมีทำดำแทำนิ เปนิเงินิ 958,766 บาทำ ส่วนิคดำีอาญาทำี� 4 - 5/2563 ข้องกองบ้งค้บการ
การปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ ศาลไดำ�มีีคำาพิพากษา จ้ำาคุกคดำีละ 11 ป 4 เดำือนิ ค่าสินิไหมีทำดำแทำนิ จ้ำานิวนิ 100,000 บาทำ
ปจ้จุ้บ้นิผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 4 ราย ไดำ�เดำินิทำางกล้บประเทำศ และเด้็กช้ายผู้เสียหายอีกจำาน้วน้ 2 คน้ มีความป้ระสงคที่จะ
อยูต่ อ่ ทีส่ ถาน้ค้ม้ ครองใน้ไทย เพราะมีรายได้้จากการทำางาน้น้อกสถาน้ค้ม้ ครองและได้้รบัั การค้ม้ ครอง ตามมาตรา 37
ของพระราช้บััญญัติป้้องกัน้และป้ราบัป้รามการค้ามน้้ษย พ.ศ. 2551
1.6.2.4 คด้ีขบัวน้การค้ามน้้ษยหลอกลวงไป้ค้าป้ระเวณีท่ป้ี ระเทศสหรัฐอาหรับัเอมิเรตส
ในิชั้่วงสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องเชั้ื�อไวร้สโควิดำ - 19 ศ้นิย์พิทำ้กษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว
ป้องก้นิปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ และภาคประมีง สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ ไดำ�รบ้ แจ้�งข้อความีชั้่วยเหลือทำาง Facebook
ข้องเครือข้่ายองค์กรภาคประชั้าส้งคมีว่ามีีหญิงสาวชั้าวไทำย จ้ำานิวนิ 2 คนิ ถิ้กข้บวนิการค�ามีนิุษย์ข้�ามีชั้าติิหลอกลวง
และบ้งค้บให�ไปค�าประเวณีทำปี� ระเทำศสหร้ฐอาหร้บเอมีิเรติส์ จ้ึงมีีการประสานิการทำำางานิร่วมีก้นิระหว่างหนิ่วยงานิภาคร้ฐ
และภาคประชั้าส้งคมีทำ้ง� ในิประเทำศไทำยและประเทำศสหร้ฐอาหร้บเอมีิเรติส์ เพือ� ให�ความีชั้่วยเหลือผู้้เ� สียหายโดำยการจ้้ดำหาทำีพ� ก้
ในิประเทำศปลายทำาง จ้้ดำหาค่าเครือ� งบินิโดำยสาร ค่าติรวจ้หาเชั้ือ� ไวร้สโควิดำ (Covid - 19) ค่าทำีพ� ก้ และค่าอาหารในิโรงแรมี
ทำี�ใชั้�เปนิ State Quarantine ระหว่างการก้กติ้ว จ้ำานิวนิ 14 ว้นิ
ในิระหว่างนิี�กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ กองบ้ญชั้าการติำารวจ้สอบสวนิกลาง
สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ กองติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ และหนิ่วยงานิ
ภาคส้งคมี ไดำ�มีีการประชัุ้มีออนิไลนิ์ร่วมีก้บผู้้�เสียหาย เพื�อส้มีภาษณ์ค้ดำแยกผู้้�เสียหาย การแจ้�งสิทำธิ์ิติามีกฎหมีายติ่าง ๆ
ให�แก่ผู้เ้� สียหาย และการสอบถิามีความีประสงค์ผู้เ้� สียหายว่าจ้ะเข้�าร้บการคุมี� ครองจ้ากภาคร้ฐหรือไมี่ แติ่ผู้เ้� สียหายประสงค์
จ้ะเดำินิทำางกล้บภ้มีลิ ำาเนิา โดำยหนิ่วยงานิภาคร้ฐและหนิ่วยงานิภาคส้งคมีไดำ�ประเมีินิแล�วว่าผู้้เ� สียหายสามีารถิกล้บภ้มีลิ ำาเนิา
ไปอย้่ก้บครอบคร้วไดำ�อย่างปลอดำภ้ย จ้ึงไดำ�จ้้ดำหาค่าเครื�องบินิโดำยสารเดำินิทำางกล้บภ้มีิลำาเนิาให�แก่ผู้้�เสียหายทำ้�งสอง
โดำยมีีการเฝ้าระว้งและติิดำติามีผู้้�เสียหายทำ้�งสองรายนิี�อย่างใกล�ชั้ิดำ ติ่อมีาไดำ�มีีการออกหมีายจ้้บผู้้�ติ�องหา จ้ำานิวนิ 3 คนิ
และข้ยายผู้ลแก่ผู้้�มีีส่วนิเกี�ยวข้�องทำ้�งหมีดำ ข้ณะนิี�พนิ้กงานิอ้ยการไดำ�ยื�นิฟ้องดำำาเนิินิคดำีติ่อศาลแล�ว
ภายหล้งจ้ากการดำำาเนิินิคดำีผู้้�ติ�องหาดำ้งกล่าว กลุ่มีผู้้�ติ�องหาไดำ�มีีการแจ้�งความีดำำาเนิินิคดำีอาญา
แก่ผู้เ้� สียหายทำ้ง� สองราย ในิความีผู้ิดำฐานิหมีินิ� ประมีาทำ เพือ� พยายามีปดำปากไมี่ให�ผู้เ้� สียหายข้ึนิ� เบิกความีติ่อศาลในิคดำีคา� มีนิุษย์
ดำ้งกล่าว กระทรวงย้ติธรรมจึงได้้ให้ความช้่วยเหลือใน้การจัด้หาหลักทรัพยมาป้ระกัน้ตัวผู้เสียหายทั้งสองคน้
คน้ละ 50,000 บัาท และกระทรวงการพัฒน้าสังคมและความมั่น้คงของมน้้ษย ได้้จัด้หาทน้ายความมาแก้ต่างใน้คด้ี
ที่ผู้เสียหายถูกฟ้องน้ี้ เพื�อให�กระบวนิการยุติิธิ์รรมีข้องประเทำศไทำย สามีารถิดำำาเนิินิการลงโทำษผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำไดำ� และ
เปนิการสร�างหล้กประก้นิว่าประเทำศไทำยจ้ะให�การชั้่วยเหลือคุ�มีครองแก่ผู้้�เสียหายในิคดำีค�ามีนิุษย์ โดำยยึดำหล้กการ
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ให�ผู้เ้� สียหายเปนิศ้นิย์กลาง และเพือ� เปนิการวางกลไกการป้องก้นิ ในิเดำือนิพฤศจ้ิกายนิ 2564 ศ้นิย์พทำิ ก้ ษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว
ป้องก้นิปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ และภาคประมีง โดำย พลติำารวจ้โทำ สุรเชั้ษฐ์ ห้กพาล ผู้้�ชั้่วยผู้้�บ้ญชั้าการติำารวจ้แห่งชั้าติิ
ได้้เด้ิน้ทางไป้ยังป้ระเทศสหรัฐอาหรับัเอมิเรตส ณ เมืองดู้ไบัเพือ่ เข้าหารือกับักองบััญช้าการตำารวจดู้ไบั เพือ� ให�ติดำิ ติามี
จ้้บกุมีผู้้ติ� อ� งหาคดำีหลอกลวงคนิไทำยมีาบ้งค้บค�าประเวณีทำดำี� ไ้ บติามีหมีายแดำงติำารวจ้สากล (Red Notice) และหารือแนิวทำาง
ในิการชั้่วยเหลือผู้้�เสียหาย พร�อมีก้บการวางมีาติรการป้องก้นิระหว่างประเทำศให�มีีประสิทำธิ์ิภาพมีากยิ�งข้ึ�นิ
1.6.3 กล้่มคด้ีการแสวงหาป้ระโยช้น้จากการผลิตสื่อลามกอน้าจารเด้็ก
คด้ี VK ดู้ให้ตาแฉะ
ชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการปราบปรามีการล่วงละเมีิดำทำางเพศติ่อเดำ็กทำางอินิเทำอร์เนิ็ติ สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ
(TICAC) กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ (บก.ปคมี.) กลุมี่ งานิติ่อติ�านิการล่วงละเมีิดำทำางเพศติ่อเดำ็กทำางอินิเทำอร์เนิ็ติ
กองบ้งค้บการติรวจ้สอบและวิเคราะห์อาชั้ญากรรมีทำางเทำคโนิโลยี กองบ้ญชั้าการติำารวจ้สืบสวนิสอบสวนิอาชั้ญากรรมี
ทำางเทำคโนิโลยี (บก.ติอทำ.) และ NGOs ติ่าง ๆ ไดำ�ดำำาเนิินิการติรวจ้สอบและติิดำติามีเว็บไซติ์ทำี�มีีการเผู้ยแพร่สื�อลามีก
อนิาจ้ารเดำ็กผู้่านิทำางสื�อโซเชั้ียล จ้ากการติรวจ้สอบพบว่า ผู้้�ทำี�ไดำ�ทำำาการเปดำเว็บไซติ์ดำ้งกล่าวนิ้�นิเปนิกลุ่มี “VK.com” กลุ่มี
“ดำ้ให�ติาแฉะ” ซึ�งเปนิกลุ่มีปดำโดำยแอดำมีินิข้องกลุ่มีนิ้�นิจ้ะมีีการร้บสมีาชั้ิกเข้�ามีาในิกลุ่มีซึ�งถิ�าหากใครจ้ะสมี้ครเข้�ากลุ่มีนิี�
ติ�องเสียค่าสมี้คร คร้ง� ละ 300 – 400 บาทำ หล้งจ้ากนิ้นิ� ก็จ้ะมีีเผู้ยแพร่สอื� ลามีกอนิาจ้ารเดำ็กจ้ำานิวนิมีากทำีติ� นิเองมีีและสะสมี
ไว�จ้ากการหลอกลวงเหยื�อ เจ้�าหนิ�าทำี�จ้ึงไดำ�มีีการเฝ้าติิดำติามีพฤติิกรรมีข้องกลุ่มีข้บวนิการนิี� โดำยการแกะรอยจ้ากบ้ญชั้ี
การโอนิเงินิค่าเข้�าร้บชั้มีสือ� ลามีกในิกลุมี่ กระทำ้ง� เจ้�าหนิ�าทำีไ� ดำ�มีกี ารสืบัสวน้การทำาธ้รกรรมทางการเงิน้ ข้องผู้้ติ� อ� งหาทำีส� มีาชั้ิก
โอนิเข้�าไปให�ก่อนิเข้�าไปร้บชั้มีสื�อลามีกอนิาจ้ารจ้นิสามีารถิจ้้บกุมีผู้้�ติ�องหาในิคดำีค�ามีนิุษย์และสมีคบค�ามีนิุษย์ไดำ� 4 คนิ
ทำี�สำาค้ญผู้้�ติ�องหาไดำ�ใชั้�ติ้วแทำนิอำาพรางในิการทำำาธิ์ุรกรรมีทำางการเงินิและมีีการบ้งค้บผู้้�เสียหายให�เปดำบ้ญชั้ีเพื�อนิำาไปใชั้�ในิ
การกระทำำาความีผู้ิดำ หล้งจ้ากนิ้�นินิำารายไดำ�ไปซื�อไอเทำมีเกมี และเงินิสกุลดำิจ้ิทำ้ลซึ�งสามีารถิเชั้ื�อมีโยงไปถิึงติ้วการสำาค้ญซึ�ง
เปนิห้วหนิ�าข้บวนิการหรือเจ้�าข้อง “VK.com” กลุ่มี “ดำ้ให�ติาแฉะ” จ้ากการสืบสวนิอย่างติ่อเนิื�องทำราบว่าผู้้�ติ�องหาทำี�เปนิ
ห้วหนิ�าข้บวนิการคนิดำ้งกล่าวอาศ้ยอย้ใ่ นิประเทำศสวีเดำนิ เบือ� งติ�นิไดำ�มีกี ารป้ระสาน้งาน้ร่วมกัน้ระหว่างเจ้าหน้้าทีต่ ำารวจ
พน้ักงาน้อัยการ และเจ้าหน้้าทีต่ ำารวจจากป้ระเทศสวีเด้น้ในิการติิดำติามีจ้้บกุมีติ้วและนิำาติ้วจ้ากประเทำศสวีเดำนิกล้บมีาย้ง
ประเทำศไทำยเพื�อดำำาเนิินิคดำีในิข้�อหาค�ามีนิุษย์ติามีกฎหมีายติ่อไป
1.6.4 ผลงาน้การป้ราบัป้รามการล่วงละเมิด้ทางเพศต่อเด้็กทางอิน้เทอรเน้็ต
ในิป 2564 ชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการปราบปรามีการล่วงละเมีิดำทำางเพศติ่อเดำ็กทำางอินิเทำอร์เนิ็ติ สำานิ้กงานิติำารวจ้
แห่งชั้าติิ (TICAC) และกลุ่มีงานิติ่อติ�านิการล่วงละเมีิดำทำางเพศติ่อเดำ็กทำางอินิเทำอร์เนิ็ติ กลุ่มีงานิติ่อติ�านิการล่วงละเมีิดำ
ทำางเพศติ่อเดำ็กทำางอินิเทำอร์เนิ็ติ กองบ้งค้บการติรวจ้สอบและวิเคราะห์อาชั้ญากรรมีทำางเทำคโนิโลยี กองบ้ญชั้าการติำารวจ้
สืบสวนิสอบสวนิอาชั้ญากรรมีทำางเทำคโนิโลยี (บก.ติอทำ.) ไดำ�ร่วมีมีือก้นิทำำางานิโดำยให�ความีสำาค้ญเรื�องการร้บแจ้�งเบาะแส
มีากข้ึ�นิทำุกชั้่องทำาง ทำ้�งจ้ากสื�อส้งคมีออนิไลนิ์เชั้่นิ Facebook Twitter ฯลฯ จ้ากเบอร์โทำรศ้พทำ์สายดำ่วนิ 1599 1300
จ้ากหนิ่วยงานิภาคร้ฐ ภาคเอกชั้นิ มี้ลนิิธิ์ิ NGOs โดำยเฉพาะจ้าก NCMEC ข้องประเทำศสหร้ฐอเมีริกาและหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�
กฎหมีายจ้ากติ่างประเทำศ TICAC ร่วมีก้บ NGOs ไดำ�ทำำางานิร่วมีก้นิเพื�อเนิ�นิการทำำางานิแบบทำี�มีีเดำ็กเปนิศ้นิย์กลาง
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และลดำบาดำแผู้ลทำางใจ้โดำยการบ้รณาการก้บองค์กรภาคประชั้าส้งคมี ทำีมี� คี วามีเชั้ีย� วชั้าญให�มีาบ้รณาการ ในิการร้บแจ้�งเหติุกรณี
เดำ็กถิ้กละเมีิดำทำางเพศออนิไลนิ์ หรือถิ้กแสวงประโยชั้นิ์ทำางเพศออนิไลนิ์ โดำยไดำ�รบ้ ความีร่วมีมีือจ้ากโครงการสปริง ภายใติ�
มี้ลนิิธิ์กิ ารศึกษาเพือ� ชั้ีวติิ และส้งคมี โครงการฮ้กภายใติ�มีล้ นิิธิ์สิ านิส้มีพ้นิธิ์์ครอบคร้ว มี้ลนิิธิ์ฟิ อร์ฟรีดำอมีอินิเติอร์เนิชั้้นิ� แนิล
มี้ลนิิธิ์โิ ซเออินิเติอร์เนิชั้้นิ� แนิล มี้ลนิิธิ์ริ าฟาและมี้ลนิิธิ์เิ พือ� ยุติกิ ารแสวงประโยชั้นิ์ทำางเพศติ่อเดำ็ก (ECPAT) จ้ากความีร่วมีมีือ
ส่งผู้ลให�เดำ็กมีีความีไว�ใจ้ในิการให�ข้�อมี้ลก้บเจ้�าหนิ�าทำี�นิ้กส้งคมีสงเคราะห์และนิำาไปส้่การดำำาเนิินิคดำีก้บผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำ
ไดำ�จ้ำานิวนิเพิมี� ข้ึนิ� และมีีประสิทำธิ์ิภาพมีากข้ึนิ� โดำยในิป 2564 TICAC ไดำ�รบ้ แจ้�งเหติุ จ้ำานิวนิ 365 คร้ง� โด้ยเป้น้กรณีผเู้ สียหาย
ขอความช้่วยเหลือ จำาน้วน้ 49 คน้ และได้้ให้ความช้่วยเหลือและด้ำาเน้ิน้คด้ีให้กบัั ผูเ้ สียหาย จำาน้วน้ 40 คน้ ทำีเ� หลืออีก
จ้ำานิวนิ 312 คร้�ง นิ้�นิเปนิการแจ้�งเบาะแสทำ้�วไป
TICAC มีีการบ้รณาการความีร่วมีมีืออย่างติ่อเนิือ� งก้บภาคีเครือข้่ายจ้ากองค์กรภาคประชั้าส้งคมีภายใติ�
Child Advocacy Center หรือ CAC โดำยเนิ�นิการประสานิงานิร่วมีก้นิเพื�อชั้่วยเหลือ ฟนิฟ้ เยียวยาบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้
ข้องเดำ็กและผู้้เ� สียหายให�กล้บคืนิมีาใชั้�ชั้วี ติิ ส้ส่ ง้ คมีไดำ�ปกติิโดำยเร็ว โดำยยึดำหล้กการมีีเดำ็กเปนิศ้นิย์กลาง ปจ้จุ้บนิ้ มีีศนิ้ ย์ CAC
จ้ำานิวนิ 7 แห่ง ในิพื�นิทำี� 5 จ้้งหว้ดำ ดำำาเนิินิการโดำยโครงการฮ้ก ภายใติ�มี้ลนิิธิ์ิสานิส้มีพ้นิธิ์์ครอบคร้ว มี้ลนิิธิ์ิโซเอ มี้ลนิิธิ์ิราฟา
ในิพื�นิทำี�จ้้งหว้ดำเชั้ียงใหมี่ มี้ลนิิธิ์ิฟอร์ฟรีดำอมีอินิเติอร์เนิชั้้�นิแนิลในิพื�นิทำี�จ้้งหว้ดำภ้เก็ติ มี้ลนิิธิ์ิว้นิสกายจ้้งหว้ดำกาญจ้นิบุรี
โครงการเดำอะไลทำ์มีล้ นิิธิ์สิ านิส้มีพ้นิธิ์์ครอบคร้วจ้้งหว้ดำอุบลราชั้ธิ์านิี และ TICAC ภาค 2 ดำ้แลพืนิ� ทำีจ้� ง้ หว้ดำชั้ลบุรี ในิปนิถิี� งึ แมี�วา่
ไมี่ไดำ�มีีการเปดำศ้นิย์ CAC เพิ�มีข้ึ�นิ แต่ ไ ด้้ มีก ารเพิ่ มเครื อ ข่ า ยความร่ วมมื อ ใน้อี ก สองพื้ น้ ที่ ใน้จั ง หวั ด้ เช้ี ยงราย
น้ำาโด้ยมูลน้ิธเิ พือ่ ย้ตกิ ารแสวงป้ระโยช้น้ทางเพศต่อเด้็ก (ECPAT) และโครงการสป้ริงภายใต้มลู น้ิธกิ ารศึกษาเพือ่ ช้ีวติ และสังคม
ใน้พื้น้ที่กร้งเทพมหาน้คร
ทำ้ง� นิี� TICAC ให�ความีสำาค้ญในิดำ�านิการป้องก้นิเพิมี� มีากข้ึนิ� โดำยเฉพาะชั้่วงทำีเ� ดำ็กติ�องเรียนิออนิไลนิ์จ้ากบ�านิ
และติกเปนิกลุ่มีเสี�ยงจ้ากคนิร�ายทำี�ติ�องการแสวงประโยชั้นิ์ โดำยเมีื�อเดำือนิติุลาคมี สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิกลุ่มีงานิ
ติ่อติ�านิการล่วงละเมีิดำทำางเพศติ่อเดำ็กทำางอินิเทำอร์เนิ็ติ กองบ้งค้บการติรวจ้สอบและวิเคราะห์อาชั้ญากรรมีทำางเทำคโนิโลยี
กองบ้ญชั้าการติำารวจ้สืบสวนิสอบสวนิอาชั้ญากรรมีทำางเทำคโนิโลยี ร่วมีก้บองค์กรภาคประชั้าส้งคมีและ Twitter จ้้ดำโครงการอบรมี
เครือข่ายเยาวช้น้ป้้องกัน้ภัยการล่วงละเมิด้ทางเพศออน้ไลน้ (TICAC – CCIB Junior Team) สำาหร้บนิ้กเรียนิ
ไมี่จ้าำ ก้ดำเพศ จ้ำานิวนิ 208 คนิ จ้าก 28 จ้้งหว้ดำทำ้ว� ประเทำศ ผู้่านิการประชั้าส้มีพ้นิธิ์ร์ บ้ สมี้ครนิ้กเรียนิผู้่านิชั้่องทำางสือ� ส้งคมีออนิไลนิ์
โดำยมีีว้ติถิุประสงค์ในิการจ้้ดำโครงการดำ้งนิี�
1) สร�างความีติระหนิ้กร้�ถิึงภ้ยออนิไลนิ์และการแสวงหาผู้ลประโยชั้นิ์ทำางเพศติ่อเดำ็กและการค�ามีนิุษย์
ในิร้ปแบบการผู้ลิติสื�อลามีกอนิาจ้ารเดำ็ก
2) เพื�อทำำาลายกำาแพงก้�นิระหว่างเดำ็กก้บผู้้�บ้งค้บใชั้�กฎหมีาย ให�เดำ็กไดำ�ร้�สึกถิึงความีเปนิมีิติรและ
ความีใส่ใจ้ข้องผู้้�บ้งค้บใชั้�กฎหมีาย และสร�างความีเชั้ื�อมี้�นิใจ้ให�ก้บเดำ็กติ่อเจ้�าหนิ�าทำี�ร้ฐในิกระบวนิการยุติิธิ์รรมี
จ้ากการร้บแจ้�งเบาะแสทำี�เพิ�มีข้ึ�นิทำุกชั้่องทำางและการทำำางานิดำ�านิการป้องก้นิทำี�เพิ�มีมีากข้ึ�นิ ประกอบ
การจ้้ดำโครงการอบรมีเพิมี� ความีร้ใ� ห�แก่เจ้�าหนิ�าทำี� TICAC และภาคีเครือข้่ายติ่าง ๆ ทำำาให� TICAC ไดำ�รบ้ ข้�อมี้ลติ่าง ๆ เพือ� นิำามีา
สืบสวนิติิดำติามีและวิเคราะห์ข้�อมี้ลและพฤติิกรรมีข้องคนิร�าย จ้ึงร่วมีก้นิวางแผู้นิเปดำยุทำธิ์การระดำมีกวาดำล�างและจ้้บกุมี
การล่วงละเมีิดำทำางเพศติ่อเดำ็กทำางอินิเทำอร์เนิ็ติและการค�ามีนิุษย์ ในิว้นิทำี� 11 – 17 พฤศจ้ิกายนิ 2564 โดำยทำำาการติรวจ้ค�นิ
ในิพื�นิทำี� 10 จ้้งหว้ดำ 13 เป้าหมีาย จ้้บกุมีผู้้�ติ�องหาไดำ� จ้ำานิวนิ 11 คนิ ส่วนิสถิิติิผู้ลการจ้้บกุมีในิภาพรวมีข้องป 2564
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มีีจ้าำ นิวนิ 79 คดำีแบ่งเปนิความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 11 คดำี ล่วงละเมีิดำทำางเพศเดำ็ก จ้ำานิวนิ 11 คดำี ครอบครอง
สือ� ลามีกอนิาจ้ารเดำ็ก จ้ำานิวนิ 40 คดำี และความีผู้ิดำอืนิ� ๆ จ้ำานิวนิ 17 คดำี จ้้บกุมีผู้้ติ� อ� งหาไดำ� จ้ำานิวนิ 76 คนิ แบ่งเปนิคนิไทำย
จ้ำานิวนิ 72 คนิและคนิติ่างชั้าติิ จ้ำานิวนิ 4 คนิ ชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายไดำ� จ้ำานิวนิ 49 คนิ แบ่งเปนิผู้้�หญิง จ้ำานิวนิ 30 คนิ
และผู้้�ชั้าย จ้ำานิวนิ 19 คนิ (แผน้ภาพที่ 13)
แผน้ภาพที่ 13 สถิติผลงาน้ TICAC

การแสวงหาประโยชั้นิ์ทำางเพศ (online grooming) ย้งไมี่มีีบทำกฎหมีายบ้ญญ้ติิเอาผู้ิดำก้บการกระทำำาดำ้งกล่าว
ในิกฎหมีายไทำย ดำ�วยเหติุนิี�คณะอนิุกรรมีการปร้บปรุงกฎหมีายเกี�ยวก้บเดำ็กให�เปนิไปติามีมีาติรฐานิข้องร้ฐธิ์รรมีนิ้ญและ
อนิุส้ญญาว่าดำ�วยสิทำธิ์ิเดำ็ก ทำี�แติ่งติ้�งโดำยรองนิายกร้ฐมีนิติรีจ้ึงไดำ�ดำำาเนิินิการยกร่างกฎหมีายเพื�อเอาผู้ิดำก้บการกระทำำา
ในิล้ ก ษณะดำ้ ง กล่ า ว โดำยเป นิ การเพิ� มี บทำบ้ ญ ญ้ ติิ เ พิ� มี เติิ มี ในิประมีวลกฎหมีายอาญา ซึ� ง การดำำา เนิิ นิ การในิเรื� อ งนิี�
คณะอนิุกรรมีการแก�ไข้ปญหาค�ามีนิุษย์อย่างย้ง� ยืนิ เห็นิว่าร่างกฎหมีายฉบ้บดำ้งกล่าว ทำีก� าำ หนิดำบทำความีผู้ิดำเพิมี� เติิมีในิประมีวล
กฎหมีายอาญานิ้�นิ จ้ะเปนิหนิทำางในิการแก�ไข้ปญหาการทำำาความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์บางประเภทำไดำ�อย่างย้�งยืนิ เชั้่นิ
การกระทำำาความีผู้ิดำฐานิผู้ลิติหรือเผู้ยแพร่วติ้ ถิุหรือสือ� ลามีก ซึง� มี้กจ้ะผู้่านิกระบวนิการ online sexting และ online grooming
ก่อนิจ้ึงไดำ�มีีการนิำาเสนิอร่างกฎหมีายแก�ไข้เพิ�มีเติิมีประมีวลกฎหมีายอาญาในิหมีวดำความีผู้ิดำเกี�ยวก้บเพศติ่อทำี�ประชัุ้มี
คณะกรรมีการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์แห่งชั้าติิ ซึ�งทำี�ประชัุ้มีไดำ�มีีมีติิเห็นิชั้อบทำี�ให�นิำาเสนิอร่างกฎหมีายฯ
ฉบ้บดำ้งกล่าวติ่อคณะร้ฐมีนิติรีเพือ� พิจ้ารณาเห็นิชั้อบในิหล้กการ และมีอบหมีายให�รฐ้ มีนิติรีวา่ การกระทำรวงยุติธิ์ิ รรมีดำำาเนิินิการ
ผู้ล้กดำ้นิร่างกฎหมีายฉบ้บนิี�ในิการดำำาเนิินิการทำางนิิติิบ้ญญ้ติิติามีข้้�นิติอนิทำางกฎหมีายติ่อไป
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1.7 แน้วทางการเพิ่มป้ระสิทธิภาพของผู้ป้ฏิบััติงาน้ด้้าน้ด้ำาเน้ิน้คด้ีและบัังคับัใช้้กฎหมายตามข้อเสน้อแน้ะ
ของป้ระเทศสหรัฐอเมริกาใน้ด้้าน้การด้ำาเน้ิน้คด้ีด้ังน้ี้
1.7.1 พัฒน้าศักยภาพของผู้บัังคับัใช้้กฎหมายเพื่อให้ด้าำ เน้ิน้การเช้ิงร้กใน้การด้ำาเน้ิน้คด้ี และตัด้สิน้ลงโทษ
ผูค้ า้ มน้้ษยด้า้ น้แรงงาน้ และการคัด้แยกผูเ้ สียหายจากการค้ามน้้ษย รวมทัง้ จัด้ทำาแน้วป้ฏิบัตั ทิ ช้ี่ ด้ั เจน้ สำาหรับัมาตรา 6/1
ตามพระราช้บััญญัติป้้องกัน้และป้ราบัป้รามการค้ามน้้ษย พ.ศ. 2551
ร้ฐบาลไดำ�มีีการดำำาเนิินิการดำ้งนิี� ในิดำ�านิการพ้ฒนิาศ้กยภาพข้องผู้้�บ้งค้บใชั้�กฎหมีายผู้่านิการส้มีมีนิา
เชั้ิงปฏิิบ้ติิการและการประชัุ้มีถิอดำบทำเรียนิ เมีื�อว้นิทำี� 9 - 11 และ 16 - 18 สิงหาคมี 2564 สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ
ไดำ�มีกี ารจ้้ดำอบรมีเชั้ิงปฏิิบติ้ กิ ารเพือ� เพิมี� ศ้กยภาพการปฏิิบติ้ ิ
งานิข้องเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ ทำ้�งในิร้ปแบบออนิไลนิ์และออฟ
ไลนิ์ให�กบ้ เจ้�าหนิ�าทำีจ้� ากทำุกภ้มีภิ าคทำ้ว� ประเทำศ จ้ำานิวนิกว่า
340 นิาย โดำยเนิื�อหาหล้กส้ติรครอบคลุมีห้วข้�อการค้ดำแยก
ผู้้เ� สียหายจ้ากค�ามีนิุษย์และแรงงานิบ้งค้บ เทำคนิิคการสืบสวนิ
ผู้่านิสื�อส้งคมีออนิไลนิ์ แนิวทำางการสืบสวนิรวบรวมีพยานิ
หล้ ก ฐานิและข้ยายผู้ลเพื� อ ทำำา ลายเครื อ ข้่ า ยข้บวนิการ
ค�ามีนิุษย์ เทำคนิิคการส้มีภาษณ์เชั้ิงนิิติวิ ทำิ ยาศาสติร์ (Forensic
Interviews) และการปฏิิบติ้ งิ านิร่วมีก้บ NGOs เพือ� ยกระดำ้บ
ทำ้กษะในิการบ้งค้บใชั้�กฎหมีาย โดำยไดำ�มีีการเชั้ิญวิทำยากรจ้ากสำานิ้กงานิคดำีค�ามีนิุษย์ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ มีาร่วมี
บรรยาย เพือ� ลดำชั้่องว่างระหว่างเจ้�าหนิ�าทำีติ� ำารวจ้และพนิ้กงานิอ้ยการและเพิมี� ความีร่วมีมีือระหว่างสองหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�
กฎหมีายให�ทำำางานิร่วมีก้บแบบมีีประสิทำธิ์ิภาพมีากข้ึ�นิ โดำยในิส่วนิข้องสำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำไดำ�มีีการจ้้ดำอบรมีเชั้ิงปฏิิบ้ติิ
การภายในิเพือ� ถิอดำบทำเรียนิและให�ความีร้ก� บ้ เจ้�าหนิ�าทำีเ� พือ� เพิมี� ความีร้ค� วามีเข้�าใจ้ ความีแติกติ่างระหว่างพระราชั้บ้ญญ้ติิ
ป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2551 มีาติรา 6 และมีาติรา 6/1 และพนิ้กงานิอ้ยการสามีารถิให�คำาแนิะนิำา
ปรึกษาหนิ่วยงานิ และองค์กรอื�นิ ๆ ในิการติีความีและใชั้�บ้งค้บ มีาติรา 6 และมีาติรา 6/1 ไดำ�อย่างถิ้กติ�องเปนิมีาติรฐานิ
เดำียวก้นิ
นิอกจ้ากนิี� ย้งไดำ�มีีการพ้ฒนิาศ้กยภาพผู้้�บ้งค้บใชั้�กฎหมีายเปนิโครงการฝกอบรมีส้มีมีนิาเชั้ิงปฏิิบ้ติิการ
เพือ� เพิมี� ประสิทำธิ์ิภาพให�แก่ผู้บ้� ริหารและผู้้ป� ฏิิบติ้ งิ านิ ข้องศ้นิย์พทำิ ก้ ษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว ป้องก้นิปราบปรามีการค�ามีนิุษย์
และภาคประมีง สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ ประจ้ำาปงบประมีาณ 2565 ระหว่างว้นิทำี� 28 พฤศจ้ิกายนิ 2564 –
1 ธิ์้นิวาคมี 2564 ณ อำาเภอชั้ะอำา จ้้งหว้ดำเพชั้รบุรี ผู้้�เข้�าร่วมีการฝกอบรมีประกอบดำ�วย ข้�าราชั้การติำารวจ้ชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการ
TATIP จ้ำานิวนิ 30 นิาย ข้�าราชั้การติำารวจ้ชัุ้ดำปฏิิบติ้ กิ าร TICAC จ้ำานิวนิ 30 นิาย หนิ่วยงานิภาคีเครือข้่ายการปฏิิบติ้ งิ านิข้อง
ศ้นิย์พทำิ ก้ ษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว ป้องก้นิปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ และภาคประมีง สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ จ้ำานิวนิ 10 คนิ
และผู้้�บ้งค้บบ้ญชั้า ผู้้�ส้งเกติการณ์ วิทำยากร และเจ้�าหนิ�าทำี� จ้ำานิวนิ 55 คนิ โดำยมีีว้ติถิุประสงค์เพื�อให�ผู้้�เข้�าร่วมีส้มีมีนิา
มีีความีร้ค� วามีเข้�าใจ้ในิการปฏิิบติ้ งิ านิคดำีคา� มีนิุษย์ในิกระบวนิการยุติธิ์ิ รรมี โดำยเนิ�นิเรือ� งการถิอดำบทำเรียนิคดำีติว้ อย่างในิเรือ� ง
แรงงานิบ้งค้บติามีมีาติรา 6/1 และสามีารถินิำาผู้ลข้องการส้มีมีนิาไปใชั้�ในิการเพิ�มีประสิทำธิ์ิภาพในิการค้ดำแยกผู้้�เสียหาย
ติลอดำจ้นิการสืบสวนิสอบสวนิคดำีค�ามีนิุษย์ทำเี� กี�ยวข้�องก้บแรงงานิบ้งค้บไดำ�อย่างมีีประสิทำธิ์ิภาพ
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ในิดำ� า นิการดำำา เนิิ นิ คดำี ติ ามีมีาติรา 6/1
เนิือ� งจ้ากกฎหมีายฉบ้บนิีเ� พิง� ประกาศมีีผู้ลบ้งค้บใชั้�เมีือ� ว้นิทำี�
8 เมีษายนิ 2562 ปจ้จุ้บ้นิ จ้ึงย้งไมี่มีีแนิวคำาพิพากษาศาลส้ง
เปนิบรรทำ้ดำฐานิทำีจ้� ะใชั้�เปนิแนิวทำางในิการติีความีกฎหมีาย
ติามีมีาติรา 6/1 ทำ้�งนิี�ในิป 2564 กองบ้งค้บการปราบ
ปรามีการค� า มีนิุ ษ ย์ ไ ดำ� มีี ก ารดำำา เนิิ นิ คดำี แ ละส้� ง ฟ้ อ งคดำี
ติามีมีาติรา 6/1 เปนิคร้�งแรก ทำ้�งนิีใ� นิการค้ดำแยกผู้้�เสียหาย
ในิคดำีนิี�เปนิการค้ดำแยกร่วมีก้นิ โดำยทำีมีสหวิชั้าชั้ีพ ระหว่าง
กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ และนิ้กส้งคมีสงเคราะห์ชั้าำ นิาญการจ้ากกองติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์
กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ และกระทำรวงแรงงานิ โดำยมีีการหารือร่วมีก้บพนิ้กงานิอ้ยการจ้าก
สำานิ้กงานิคดำีค�ามีนิุษย์ โดำยมีีการค้ดำแยกผู้้�เสียหายทำ้�งหมีดำ จ้ำานิวนิ 17 คนิ พบเปนิผู้้�เสียหายติามีมีาติรา 6/1 จ้ำานิวนิ
17 คนิ โดำยคดำีอย้่ระหว่างพิจ้ารณาในิชั้้�นิศาลและหล้งจ้ากมีีคำาพิพากษาข้องศาลชั้้�นิติ�นิแล�วจ้ะไดำ�ทำำาการถิอดำบทำเรียนิ
เพื�อหาเกณฑ์ติ้วบ่งชั้ี�ภาวะแรงงานิบ้งค้บติามีมีาติรา 6/1 และทำำาเปนิแนิวปฏิิบ้ติิติ่อไป
ในิส่วนิข้องกระทรวงแรงงาน้ไดำ�เร่งพ้ฒนิาศ้กยภาพเจ้�าหนิ�าทำี� ผู้้�ติรวจ้แรงงานิ ให�มีีความีร้�ความีเข้�าใจ้
สามีารถิแยกแยะพฤติิการณ์แห่งคดำี ร้ปแบบในิการกระทำำาผู้ิดำ ข้�อบ่งชั้ี�และข้�อกฎหมีายฐานิความีผู้ิดำการค�ามีนิุษย์
ดำ�านิแรงงานิ การบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการโดำย
1) จ้้ดำอบรมีผู้้ป� ฏิิบติ้ งิ านิดำ�านิการติรวจ้สอบ รวบรวมีข้�อเทำ็จ้จ้ริงและดำำาเนิินิคดำีกบ้ นิายจ้�าง สถิานิประกอบการ
และคนิติ่างดำ�าว ติามีกฎหมีายว่าดำ�วยการบริหารจ้้ดำการการทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าว จ้ำานิวนิ 103 คนิ
2) จ้้ดำอบรมีพนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิในิการร้บและวินิิจ้ฉ้ยคำาร�องและติรวจ้แรงงานิแบบบ้รณาการ
เพื�อเพิ�มีประสิทำธิ์ิภาพในิการป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิและการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ จ้ำานิวนิ 7 รุ่นิ
มีีผู้้�ผู้่านิการอบรมี จ้ำานิวนิ 330 คนิ
3) ร่วมีก้บองค์กร WinRock International จ้้ดำการอบรมีเชั้ิงปฏิิบ้ติิการเพื�อยกระดำ้บการดำำาเนิินิคดำี
ติามีกฎหมีายแรงงานิ การค�ามีนิุษย์ และการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ ภายใติ�โครงการ ATLAS Project (ติ่อเนิือ� งระหว่าง
ป 2562 –2565) ซึ�งในิป 2564 ไดำ�ดำำาเนิินิการแล�ว จ้ำานิวนิ 3 รุ่นิ มีีผู้้�ผู้่านิการอบรมี จ้ำานิวนิ 115 คนิ
อี ก ทำ้� ง การจั ด้ ทำา แน้วทางป้ฏิ บัั ติ ที่ ช้ั ด้ เจน้สำา หรั บั มาตรา 6/1 อย้่ ใ นิระหว่ า งดำำา เนิิ นิ การ
ข้องกระทำรวงแรงงานิ ซึ�งมีีความีก�าวหนิ�าและสิ�งทำี�จ้ะติ�องดำำาเนิินิการติ่อไป ดำ้งนิี�
1) ความีก�าวหนิ�า
(1) รวบรวมี วิเคราะห์ ถิอดำบทำเรียนิคำาพิพากษาศาลคดำีคา� มีนิุษย์ ข้บวนิการนิำาพาคนิติ่างดำ�าวเข้�าเมีือง
โดำยผู้ิดำกฎหมีายและการมีีส่วนิร่วมีในิองค์กรอาชั้ญากรรมีข้�ามีชั้าติิ โดำยสำานิ้กงานิคดำีค�ามีนิุษย์สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ
ระหว่างเดำือนิพฤษภาคมี 2564 – ก้นิยายนิ 2564
(2) รวบรวมีข้�อเทำ็จ้จ้ริงจ้ากผู้้เ� สียหายในิคดำีคา� มีนิุษย์ดำา� นิแรงงานิและการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ
(มีาติรา 6/1) โดำยสำานิ้กงานิคดำีค�ามีนิุษย์ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ ระหว่างเดำือนิมีิถิุนิายนิ – ก้นิยายนิ 2564
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(3) รวบรวมีพฤติิการณ์แห่งคดำีในิคดำีการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ คดำีค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิในิภาคประมีง
ข้บวนิการค�ามีนิุษย์ข้�ามีชั้าติิทำี�มีีผู้้�เสียหายเปนิชั้าวไทำย (ข้าออก) และคนิติ่างดำ�าว (ข้าเข้�าและทำางผู้่านิ) เพื�อวิเคราะห์
ข้้นิ� ติอนิและแนิวทำางปฏิิบติ้ ข้ิ องเจ้�าหนิ�าทำีทำ� พี� งึ กระทำำาเพือ� เพิมี� ประสิทำธิ์ิภาพในิการค้ดำแยกผู้้เ� สียหายและดำำาเนิินิคดำีผู้ก้� ระทำำาผู้ิดำ
โดำยสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ กระทำรวงแรงงานิ และกระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ ระหว่างเดำือนิ
สิงหาคมี 2564 – ก้นิยายนิ 2564
2) สิ�งทำี�จ้ะติ�องเร่งดำำาเนิินิการให�แล�วเสร็จ้ในิเดำือนิมีีนิาคมี 2565
(1) ประชัุ้มีเชั้ิงปฏิิบ้ติิการหนิ่วยงานิสหวิชั้าชั้ีพและสำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ ในิการแลกเปลี�ยนิ
ประสบการณ์การปฏิิบ้ติิงานิ เพื�อวิเคราะห์ข้้�นิติอนิและการปฏิิบ้ติิงานิข้องเจ้�าหนิ�าทำี�ติ้�งแติ่ติ�นินิำ�า กลางนิำ�า และปลายนิำ�า
รวบรวมีข้�อบ่งชั้ี�ทำี�สำาค้ญทำี�เกี�ยวข้�องก้บเหยื�อ (Victims) ผู้้�กระทำำา (Actors) ปฏิิส้มีพ้นิธิ์์ระหว่างผู้้�กระทำำาก้บเหยื�อ
(Relationship between Victims and Actors) และบริบทำสภาพแวดำล�อมีทำี�เกี�ยวข้�อง (Environment Context)
ดำำาเนิินิการเมีื�อว้นิทำี� 28 ติุลาคมี 2564 โดำยเชั้ิญทำีมีงานิมี้ลนิิธิ์ิ ไอเจ้เอ็มี เข้�าร่วมีดำ�วย
(2) พลติำารวจ้เอก ธิ์รรมีศ้กดำิ� วิชั้ชั้าระยะ รองเลข้าธิ์ิการนิายกร้ฐมีนิติรีฝายการเมีือง ในิฐานิะ
ประธิ์านิอนิุกรรมีการพ้ฒนิาศ้กยภาพข้องเจ้�าหนิ�าทำี�ผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิดำ�านิการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ ภายใติ�
คณะกรรมีการประสานิและกำาก้บการดำำาเนิินิงานิป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ (คณะกรรมีการ ปกค.) ซึ�งมีี
พลเอก ประวิติร วงษ์สุวรรณ รองนิายกร้ฐมีนิติรี เปนิประธิ์านิกรรมีการ และ Mr. Andrew Wasuwongse ผู้้�อำานิวยการ
มี้ลนิิธิ์ิ ไอเจ้เอ็มี ประเทำศไทำย ไดำ�บรรลุข้อ� ติกลงความีร่วมีมีือพ้ฒนิาศ้กยภาพเจ้�าหนิ�าทำีผู้� ป้� ฏิิบติ้ งิ านิในิการค้ดำแยกผู้้เ� สียหาย
และการดำำาเนิินิคดำีค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิและการบ้งค้บใชั้�แรงงานิระยะเวลาดำำาเนิินิการ 3 ป
(3) จ้้ดำประชัุ้มีเสวนิายกร่างแนิวทำางการปฏิิบติ้ ฉิ บ้บร่าง เสนิอติ่อคณะอนิุกรรมีการพ้ฒนิาศ้กยภาพฯ
และคณะกรรมีการ ปกค. พิจ้ารณาเห็นิชั้อบในิหล้กการ ภายในิเดำือนิธิ์้นิวาคมี 2564
(4) พิจ้ารณาจ้้ดำทำำารายละเอียดำโครงการพ้ฒนิาศ้กยภาพดำ�านิการค้ดำแยกผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์
ดำ�านิแรงงานิและการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ การทำดำสอบและปร้บปรุงแนิวทำางปฏิิบ้ติิฉบ้บร่างให�สมีบ้รณ์เพื�อใชั้�ในิการอบรมี
จ้้ดำทำำาแนิวทำางปฏิิบติ้ ฉิ บ้บสมีบ้รณ์เสนิอติ่อคณะกรรมีการ ปกค. พิจ้ารณาเห็นิชั้อบภายในิเดำือนิมีีนิาคมี 2565 โดำยมีีเป้าหมีาย
เริ�มีติ�นินิำาแนิวทำางปฏิิบ้ติิไปใชั้�ในิการฝกอบรมีในิเดำือนิเมีษายนิ 2565 เปนิติ�นิไป
1.7.2 เพิ่ ม การป้ระสาน้งาน้ระหว่ า งหน้่ ว ยงาน้ภาครั ฐ เพื่ อ ให้ ก ารละเมิ ด้ สิ ท ธิ แ รงงาน้และ
ข้อร้องเรียน้ต่างด้้าว ซึ่งบั่งช้ี้ว่าอาจเป้น้แรงงาน้บัังคับั ได้้รับัการสืบัสวน้การกระทำาความผิด้ฐาน้ค้ามน้้ษย รวมถึง
การจัด้ทำาแน้วป้ฏิบััติใน้การส่งต่อกรณีที่อาจเข้าข่ายการค้ามน้้ษยด้้าน้แรงงาน้จากพน้ักงาน้ตรวจแรงงาน้ไป้ยัง
ทีมสหวิช้าช้ีพและหน้่วยงาน้บัังคับัใช้้กฎหมาย
จ้ากสถิิ ติิ ใ นิภาพรวมีข้องประเทำศในิป 2564 ร้ ฐ บาลโดำยหนิ่ ว ยงานิบ้ ง ค้ บ ใชั้� ก ฎหมีาย
ไดำ�มีีการดำำาเนิินิคดำีก้บผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ในิร้ปแบบแรงงานิ จ้ำานิวนิ 27 คดำี ในิป 2564 ซึ�งเพิ�มีข้ึ�นิจ้ากจ้ำานิวนิ
14 คดำี ในิป 2563 ซึ�งเพิ�มีข้ึ�นิเปนิ จ้ำานิวนิ 13 คดำี คิดำเปนิร�อยละ 92.86 ในิเรื�องการประสานิงานิระหว่างหนิ่วยงานิ
ภาคร้ฐนิ้�นิทำางร้ฐบาลไดำ�ให�ความีสำาค้ญและมีีผู้ลปฏิิบ้ติิเพิ�มีข้ึ�นิดำ้งนิี�
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กระทำรวงมีหาดำไทำย โดำยกรมีการปกครองไดำ�ฝกอบรมีพนิ้กงานิฝายปกครอง โครงการฝกภาคปฏิิบ้ติิ
สืบสวนิคดำีคา� มีนิุษย์ดำา� นิการบ้งค้บใชั้�กฎหมีายแรงงานิหรือบริการและคดำีคา� มีนิุษย์ออนิไลนิ์เพือ� เพิมี� ศ้กยภาพการปฏิิบติ้ งิ านิ
ข้องชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการพิเศษกรมีการปกครอง โดำยมีีกลุ่มีเป้าหมีายในิการแลกเปลี�ยนิองค์ความีร้�และประสบการณ์ทำำางานิ
ติามีพระราชั้บ้ญญ้ติิป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2551 และทำี�แก�ไข้เพิ�มีเติิมี มีาติรา 6 และมีาติรา 6/1
รวมีจ้ำานิวนิ 45 คนิ อ้นิประกอบไปดำ�วย เจ้�าหนิ�าทำี�ชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการพิเศษ กรมีการปกครอง เจ้�าหนิ�าทำี�ร้ฐจ้ากกระทำรวง
แรงงานิ กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ และสำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ
มีาบ้รณาการถิ่ายทำอดำความีร้�และถิอดำบทำเรียนิร่วมีก้นิ เกิดำผู้ลทำำาให�พนิ้กงานิฝายปกครองมีีความีเข้�าใจ้องค์ประกอบ
ความีผู้ิดำติามีกฎหมีายมีากข้ึ�นิ และมีเครือข่ายการป้ระสาน้งาน้ระหว่างเจ้าหน้้าที่ของหน้่วยงาน้บัังคับัใช้้กฎหมาย
มีป้ระสิทธิภาพมากขึน้้ และสามารถทำางาน้ร่วมกัน้เป้น้ทีมป้ระเทศไทยป้้องกัน้และป้ราบัป้รามการค้ามน้้ษยได้้อย่างมี
ป้ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น้
จ้ากการฝกอบรมีดำ้งกล่าว จ้ึงเกิดำผลสัมฤทธิ์ คือ ติ้�งแติ่เดำือนิติุลาคมี 2564 ประชั้าชั้นิร�องเรียนิ
ข้อความีชั้่วยเหลือจ้ากศ้นิย์ดำาำ รงธิ์รรมี กระทำรวงมีหาดำไทำย ข้อให�ชั้ว่ ยคนิไทำยทำีถิ� ก้ หลอกลวงไปทำำางานิผู้ิดำกฎหมีายทำีเ� มีืองทำะมีอร์ดำา
จ้้งหว้ดำโพธิ์ิส้ติว์ ประเทำศก้มีพ้ชั้า โดำยถิ้กบ้งค้บให�ทำำางานิในิแกงคอลเซ็นิเติอร์แกง SMS หลอกลวง เว็บไซติ์ร้บพนิ้นิ
ผู้ิดำกฎหมีาย ถิ้กนิายจ้�างชั้าวติ่างชั้าติิก้กข้้ง ให�อดำอาหาร ทำำาร�ายร่างกายและมีีการเอาไปข้ายติ่อให�นิายจ้�างคนิอื�นิ
จ้ากนิ้�นิ ร้ฐบาลไทำยไดำ�ส้�งการให�สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ โดำย ศ้นิย์พิทำ้กษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว ป้องก้นิปราบปรามี
การค�ามีนิุษย์ และภาคประมีง ชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการพิเศษ กรมีการปกครอง ประจ้ำาศ้นิย์ดำำารงธิ์รรมี อีกทำ้�งผู้้�ว่าราชั้การ
จ้้งหว้ดำติราดำ กระทำรวงมีหาดำไทำย กระทำรวงแรงงานิ กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ และองค์กร
นิอกภาคร้ฐ ไดำ�ประสานิความีร่วมีมีือก้บทำางการก้มีพ้ชั้าโดำยการจ้้ดำการประชัุ้มีหารือระดำ้บทำวิภาคี ภายใติ�การสนิ้บสนิุนิจ้าก
โครงการอาเซียนิ – ออสเติรเลียเพื�อติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ จ้นิกระทำ้�งเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้และหนิ่วยงานิส้งคมีสงเคราะห์
ทำีเ� กีย� วข้�องข้องทำ้ง� สองประเทำศสามีารถิร่วมีก้นิชั้่วยเหลือผู้้เ� สียหายคนิไทำยเหล่านิ้นิ� กล้บมีาย้งประเทำศไทำยไดำ�อย่างปลอดำภ้ย
หล้งจ้ากนิี� จ้ึงมีีการค้ดำแยกผู้้�เสียหายซึ�งอาจ้เข้�าข้่ายการค�ามีนิุษย์รวมีจ้ำานิวนิ 4 กลุ่มี กลุ่มีทำี� 1 จ้ำานิวนิ 53 คนิ กลุ่มีทำี� 2
จ้ำานิวนิ 63 คนิ กลุ่มีทำี� 3 จ้ำานิวนิ 103 คนิ และกลุ่มีทำี� 4 จ้ำานิวนิ 144 คนิ รวมีเปนิจ้ำานิวนิทำ้�งสิ�นิ 363 คนิ และในิปจ้จุ้บ้นิ
ย้งมีีการประสานิงานิก้บกระทำรวงการติ่างประเทำศเพื�อชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายเพิ�มีเติิมีติ่อไป
นิอกจ้ากนิี� เพื�อเปนิการป้องก้นิผู้้�เสียหายจ้ากการถิ้กหลอกไปบ้งค้บใชั้�แรงงานิในิร้ปแบบติ่าง ๆ
กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ ร่วมีก้บสำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ และกรมีการจ้้ดำหางานิ กระทำรวงแรงงานิ ดำำาเนิินิคดำี
ก้บกลุมี่ บุคคลทำีแ� สวงหาประโยชั้นิ์จ้ากแรงงานิ โดำยมีีการโฆษณาว่าสามีารถิส่งไปทำำางานิติ่างประเทำศไดำ� ผู้่านิระบบ Social
Media โดำยเฉพาะ Facebook ในิการโฆษณาจ้้ดำหางานิโดำยมีีการโพสติ์ข้อ� ความีชั้้กชั้วนิไปทำำางานิติ่างประเทำศซึง� เปนิสาเหติุ
ข้องการค�ามีนิุษย์ การฉ�อโกงรวมีทำ้�งอาชั้ญากรรมีอื�นิ ๆ โดำยในิป 2564 สามีารถิติิดำติามีผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำดำำาเนิินิคดำี
ติามีกฎหมีายไดำ� จ้ำานิวนิ 71 ราย
1.7.3 สร้างความเช้ื่อมั่น้ว่าทีมสหวิช้าช้ีพป้ระกอบัด้้วยเจ้าหน้้าที่ที่มีความเช้ี่ยวช้าญและป้ระสบัการณ
เพียงพอเพื่อเพิ่มป้ระสิทธิภาพของการคัด้แยกผู้เสียหาย
ร้ฐบาลให�ความีสำาค้ญก้บกระบวนิการค้ดำแยกผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ในิทำุกร้ปแบบ ผู้่านิการฝกอบรมี
และถิอดำบทำเรี ย นิร่ ว มีก้ นิ ระหว่ า งเจ้� า หนิ� า ทำี� บ้ ง ค้ บ ใชั้� ก ฎหมีายและหนิ่ ว ยงานิทำี� เ กี� ย วข้� อ ง โดำยใน้การคั ด้ แยกคด้ี
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ค้ามน้้ษยทก้ ครัง้ เป้น้การคัด้แยกร่วมกัน้ใน้รูป้แบับัทีมสหวิช้าช้ีพ และในิกรณีทำีมี� อี งค์กรภาคประชั้าส้งคมี เปนิผู้้แ� จ้�งเหติุ
ทำางร้ฐบาลไดำ�มีีการบ้รณาการความีร่วมีมีือก้บหนิ่วยงานิภาคเอกชั้นินิ้�นิ ๆ ให�เข้�ามีาร่วมีค้ดำแยกผู้้�เสียหาย และ
เพื� อ เป นิ การสร� า งความีเชั้ื� อ มี้� นิ ข้องประสิ ทำ ธิ์ิ ภ าพข้องทำี มี สหวิ ชั้ าชั้ี พ ในิการค้ ดำ แยกผู้้� เ สี ย หายหนิ่ ว ยงานิภาคร้ ฐ ไดำ�
ดำำาเนิินิการในิดำ�านิติ่าง ๆ ดำ้งนิี�
1.7.3.1 การมีน้โยบัายให้เจ้าหน้้าทีร่ ฐั ทำางาน้ใน้ลักษณะบัูรณาการร่วมกับัั องคกรภาคป้ระช้าสังคม
และทีมสหวิช้าช้ีพ
ร้ฐบาลให�ความีสำาค้ญก้บการทำำางานิร่วมีก้นิก้บองค์กรภาคประชั้าส้งคมีและเครือข้่าย จ้ากทำุกภ้มีภิ าค
โดำยเฉพาะในิการแสวงหาข้�อเทำ็จ้จ้ริงจ้ากผู้้�เสียหายและการระบุติ้วตินิผู้้�กระทำำาผู้ิดำ ผู้้�เสียหายส่วนิใหญ่ให�ความีไว�ใจ้
ทำีจ้� ะให�ข้อ� มี้ลก้บเจ้�าหนิ�าทำีจ้� ากองค์กรภาคประชั้าส้งคมีมีากกว่าองค์กรภาคร้ฐในิติอนิแรก ดำ้งนิ้นิ� ในิหลาย ๆ คดำีทำดำ�ี าำ เนิินิการ
ในิป 2564 จ้ึงมีีการทำำางานิร่วมีก้นิระหว่างเจ้�าหนิ�าทำีจ้� ากภาคร้ฐและองค์กรภาคประชั้าส้งคมียกติ้วอย่างคดำีสาำ ค้ญ ๆ เชั้่นิ
 คดำีผู้เ้� สียหายถิ้กหลอกไปค�าประเวณีทำเี� มีืองดำ้ไบ ประเทำศสหร้ฐอาหร้บเอมีิเรติส์ จ้ำานิวนิ 1 คดำี
ผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 2 คนิ เปนิการค้ดำแยกในิร้ปแบบออนิไลนิ์ร่วมีก้นิข้อง กองบ้งค้บการ
ปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ กองติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ และมี้ลนิิธิ์ิพิทำ้กษ์สติรี
 คดำีลก้ แกะนิ�อยออนิไลนิ์ จ้ำานิวนิ 12 คดำี ผู้้เ� สียหาย จ้ำานิวนิ 10 คนิ เปนิการดำำาเนิินิการค้ดำแยก
ผู้้� เ สี ย หายข้องกองบ้ ง ค้ บ การปราบปรามีการค� า มีนิุ ษ ย์ ทำี มี สหวิ ชั้ าชั้ี พ จ้ากภาคร้ ฐ
ทำุกหนิ่วยงานิ และมี้ลนิิธิ์ิ OUR
 คดำีค�ามีนิุษย์ทำ้�งหมีดำข้อง TICAC จ้ำานิวนิ 6 คดำี เปนิการดำำาเนิินิการค้ดำแยกผู้้�เสียหาย
ร่วมีก้นิระหว่างทำีมีสหวิชั้าชั้ีพและเครือข้่ายศ้นิย์ CAC ทำ้�งหมีดำ
 คดำีค�ามีนิุษย์ร้ปแบบการค�าประเวณี หญิงชั้าวอุซเบกิสถิานิ จ้ำานิวนิ 3 คดำี ผู้้�เสียหาย
จ้ำานิวนิ 5 คนิ เปนิการค้ดำแยกผู้้�เสียหายร่วมีก้นิทำ้�งหมีดำระหว่างสำานิ้กงานิติรวจ้คนิ
เข้�าเมีือง และมี้ลนิิธิ์ิไนิทำ์ไลทำ์
 คดำีค�ามีนิุษย์เครือข้่าย VK ดำ้ให�ติาแฉะ จ้ำานิวนิ 3 คดำี ผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 3 คนิ เปนิเดำ็ก
จ้ำานิวนิ 2 คนิ ผู้้�ใหญ่ จ้ำานิวนิ 1 คนิ เปนิการค้ดำแยกร่วมีก้นิระหว่างกองบ้งค้บการ
ปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ องค์กรภาคประชั้าส้งคมีและประสานิความีร่วมีมีือก้บติำารวจ้สวีเดำนิ
ประจ้ำาประเทำศไทำย
 กรณี เ ดำ็ ก หญิ ง อายุ 7 ข้วบ ถิ้ ก แสวงประโยชั้นิ์ ทำ างเพศแบบออนิไลนิ์ โ ดำยมีารดำา
เปนิผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 1 คนิ จ้ำานิวนิ 1 คดำี เปนิการค้ดำแยกร่วมีก้นิระหว่างกองบ้งค้บการ
ปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ ทำีมีแพทำย์โรงพยาบาลรามีาธิ์ิบดำี TICAC และองค์กรภาค
ประชั้าส้งคมี ประกอบก้บหล้กฐานิจ้ากบริษ้ทำสื�อโซเชั้ียลมีีเดำียทำี�ไมี่อาจ้เปดำเผู้ยไดำ�
 กรณีแสวงประโยชั้นิ์ทำางเพศเดำ็กชั้ายออนิไลนิ์ จ้ำานิวนิ 2 คดำี เปนิผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 3 คนิ
เปนิการค้ดำแยกร่วมีก้นิระหว่างชัุ้ดำปฏิิบติ้ กิ าร TICAC มี้ลนิิธิ์ิ For Freedom International
และ Lift International
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 คดำีค�ามีนิุษย์กรมีสอบสวนิคดำีพิเศษในิป 2564 มีีจ้ำานิวนิ 5 คดำี สามีารถิระบุติ้วผู้้�เสียหาย
จ้ากการค�ามีนิุษย์ (Victim Identiﬁcation) ไดำ�จ้ำานิวนิ 31 คนิ (ดำ�านิเพศ จ้ำานิวนิ 2 คดำี
ดำ�านิแรงงานิ จ้ำานิวนิ 3 คดำี) โดำยมีีเจ้�าหนิ�าทำีข้� องกรมีสอบสวนิคดำีพเิ ศษ ทำีผู้� า่ นิการฝกอบรมี
และมีีประสบการณ์เพียงพอในิดำ�านิการค�ามีนิุษย์ ร่วมีก้บหนิ่วยงานิสหวิชั้าชั้ีพ (Multi –
Disciplinary Team) โดำยจ้ำานิวนิ 3 คดำี สามีารถิระบุติ้วผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์
(Victim Identiﬁcation) ไดำ�จ้ำานิวนิ 29 คนิ (ดำ�านิแรงงานิ จ้ำานิวนิ 3 คดำี) โดำยมีีมี้ลนิิธิ์ิ
ไอเจ้เอ็มี ร่วมีทำีมีดำ�วย เพื�อเพิ�มีความีสำาเร็จ้ในิกระบวนิการระบุติ้วผู้้�เสียหาย แมี�ว่าจ้ะไมี่มีี
การบ้งค้บทำางกายภาพก็ติามี โดำยมีีการให�เวลาแก่ผู้้�ทำี�อาจ้จ้ะเปนิผู้้�เสียหายจ้ากการ
ค�ามีนิุษย์อย่างเพียงพอในิการรือ� ฟนิ ความีทำรงจ้ำา (reﬂection period) และมีีสภาพจ้ิติใจ้
ทำี�พร�อมีติ่อการให�ข้�อมี้ลแก่เจ้�าหนิ�าทำี� รวมีทำ้�งสร�างพ้ฒนิาส้มีพ้นิธิ์์และไว�วางใจ้เจ้�าหนิ�าทำี�
ก่อนิทำี�จ้ะมีีการส้มีภาษณ์อย่างเปนิทำางการ นิอกจ้ากนิี� ย้งคำานิึงถิึงผู้้�เสียหายเปนิหล้ก
โดำยไมี่กำาหนิดำติ้วเจ้�าหนิ�าทำี�ในิทำีมีสหวิชั้าชั้ีพจ้ำานิวนิมีากเกินิไป และไมี่ยินิยอมีให�นิายจ้�าง
ปรากฏิติ้วติ่อหนิ�าผู้้�ทำี�อาจ้เปนิผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์โดำยเดำ็ดำข้าดำ
1.7.3.2 กองบัังคับัการป้ราบัป้รามการค้ามน้้ษยมีน้โยบัายให้จัด้โครงการคัด้แยกผู้เสียหายจาก
การค้ามน้้ษยแบับัออน้ไลน้ และการป้ระช้้มค่าสิน้ไหมจากการค้ามน้้ษยแบับัออน้ไลน้
สำาหร้บเจ้�าหนิ�าทำีติ� ำารวจ้กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ทำทำี� ำาหนิ�าทำีส� บื สวนิและสอบสวนิ
ร่วมีก้บเจ้�าหนิ�าทำีพ� ฒ
้ นิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์ เจ้�าหนิ�าทำีแ� รงงานิ พนิ้กงานิอ้ยการ และผู้้เ� สียหาย โดำยยึดำผู้้เ� สียหาย
เป นิ ศ้ นิ ย์ ก ลาง โดำยไดำ� เริ� มี ดำำา เนิิ นิ การมีาติ้� ง แติ่ เ ดำื อ นิพฤษภาคมีเป นิ ติ� นิ ไปจ้นิกว่ า สถิานิการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดำ
ข้องเชั้ือ� โควิดำ - 19 คลีค� ลาย โดำยมีีกลุมี่ เป้าหมีายเปนิคนิไทำยในิติ่างแดำนิ ซึง� ไดำ�รบ้ การชั้่วยเหลือและส่งติ้วกล้บประเทำศไทำย
ติามีมีาติรการควบคุ มี โรคและการเว� นิ ระยะห่ า งในิชั้่ ว งสถิานิการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดำข้องเชั้ื� อ โควิ ดำ - 19 เพื� อ ให�
การค้ดำแยกผู้้�เสียหายดำำาเนิินิการ โดำยไมี่เกิดำความีเสียหายในิร้ปคดำีและเพื�อความีปลอดำภ้ยข้องเจ้�าหนิ�าทำี�ผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิ
โดำยมีีการแยกผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 110 คนิ พบเปนิผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 8 คนิ
1.7.3.3 การจัด้ตั้งสถาน้ที่เป้น้มิตรใน้การคัด้แยกผู้เสียหาย
เมีื�อว้นิทำี� 3 พฤศจ้ิกายนิ 2564 กรมีสอบสวนิคดำีพิเศษไดำ�จ้้ดำติ้�ง“ศูน้ยคัด้แยกผู้เสียหาย
จากการค้ามน้้ษย” ณ สถิาบ้นิการสอบสวนิคดำีพเิ ศษ มีีวติ้ ถิุประสงค์เพือ� คุมี� ครองชั้้ว� คราวสำาหร้บผู้้เ� สียหายหรือบุคคลทำีมี� เี หติุ
อ้นิควรเชั้ื�อว่าเปนิผู้้�เสียหายจ้ากการกระทำำาความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ ในิทำางปฏิิบ้ติิทำี�ผู้่านิมีาไมี่มีีสถิานิทำี�ดำ้งกล่าวโดำยเฉพาะ
พนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำี�ใชั้�ห�องประชัุ้มีข้องสถิานิทำี�ราชั้การเปนิสถิานิทำี�คุ�มีครองหรือค้ดำแยกผู้้�เสียหาย ซึ�งอาจ้เปนิเหติุให�
ผู้้เ� สียหายหวาดำกล้ว ร้ส� กึ ไมี่ปลอดำภ้ย จ้ึงไมี่กล�าทำีจ้� ะเปดำเผู้ยข้�อมี้ลในิการถิ้กแสวงหาประโยชั้นิ์เปนิเหติุให�ไมี่สามีารถิดำำาเนิินิคดำี
ค�ามีนิุษย์ไดำ� บางกรณีผู้้�เสียหายย้งอย้่ในิสภาวะทำี�ไดำ�ร้บกระทำบกระเทำือนิทำางจ้ิติใจ้อย่างร�ายแรง (Trauma-Informed)
และอย้ใ่ นิระยะเวลาทำีติ� อ� งไดำ�รบ้ การฟนิ ฟ้ทำางดำ�านิจ้ิติใจ้ (Reﬂection period) จ้ึงไมี่พร�อมีทำีจ้� ะเปดำเผู้ยข้�อมี้ลก้บเจ้�าหนิ�าทำีจ้� งึ
ติ�องมีีสถิานิทำีใ� ห�ผู้เ้� สียหายพ้กค�างแรมีเพือ� ฟนิ ฟ้ เยียวยา บาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ เกิดำความีร้ส� กึ อบอุนิ่ ปลอดำภ้ย และเกิดำความีไว�
วางใจ้ก้บเจ้�าหนิ�าทำี� มีุง่ พ้ฒนิากระบวนิการค้ดำแยก ส้มีภาษณ์ คุมี� ครองผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ สามีารถิระบุติว้ ผู้้เ� สียหาย
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จ้ากการค�ามีนิุษย์ไดำ�อย่างมีีประสิทำธิ์ิภาพ เนิ�นิผู้้�เสียหายเปนิศ้นิย์กลาง (Victim-Centric Approach) ยกระดำ้บ
การดำำาเนิินิงานิดำ�านิการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ข้องประเทำศให�ดำีข้ึ�นิติ่อไป
1.7.3.4 การจัด้ทำาคู่มือสำาหรับัใช้้เป้น้แน้วทางการป้ฏิบััติงาน้
สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ ไดำ�ร่วมีก้บองค์กรโอเปอเรชั้้นิ อ้นิเดำอร์กราวนิ์เรลโรดำ (Operation
Underground - O.U.R.) จ้้ดำส้มีมีนิาเชั้ิงปฏิิบ้ติิการเพิ�มีศ้กยภาพการทำำางานิและการจ้้ดำทำำาข้้�นิติอนิการปฏิิบ้ติิงานิ
(Protocols) และมีาติรฐานิการปฏิิบ้ติิงานิ (SOP) ในิการดำำาเนิินิคดำีการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ คดำีค�ามีนิุษย์ และ
การแสวงหาประโยชั้นิ์ทำางเพศเดำ็กออนิไลนิ์ โดำยร่วมีก้นิก้บหนิ่วยงานิภาคร้ฐจ้ากทำุกหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องและองค์กร
ภาคประชั้าส้งคมีหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีายหลายฝาย เพือ� ร่วมีก้นิสร�างมีาติรฐานิการปฏิิบติ้ งิ านิในิดำ�านิการดำำาเนิินิคดำีคา� มีนิุษย์
โดำยไดำ�จ้้ดำทำำา (ร่าง) ข้้�นิติอนิการปฏิิบ้ติิงานิ (Protocols) และมีาติรฐานิการปฏิิบ้ติิงานิ (SOP) ในิการดำำาเนิินิคดำีค�ามีนิุษย์
และการแสวงหาประโยชั้นิ์ทำางเพศเดำ็กออนิไลนิ์ เพื�อให�ทำุกหนิ่วยงานิสามีารถินิำาไปใชั้�เปนิแนิวทำางปฏิิบ้ติิทำี�เปนิมีาติรฐานิ
เดำียวก้นิ โดำยอย้่ระหว่างติีพิมีพ์จ้้ดำทำำาเปนิร้ปเล่มี
1.7.3.5 การเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้้าที่บัังคับัใช้้กฎหมายเพื่อด้ำาเน้ิน้คด้ีและพิพากษาลงโทษ
จ้ากข้� อ มี้ ล ทำี�ไ ดำ� ก ล่ า วมีาเบื�อ งติ� นิ ในิรายงานิร้ ฐ บาลโดำยเฉพาะสำา นิ้ ก งานิติำา รวจ้แห่ ง ชั้าติิ
กรมีสอบสวนิคดำีพเิ ศษ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ และสำานิ้กงานิศาลยุติธิ์ิ รรมี ไดำ�ให�ความีสำาค้ญก้บการจ้้ดำอบรมีให�ความีร้บ� คุ ลากร
ในิหนิ่วยงานิและในิชั้่วงทำีมี� กี ารแพร่ระบาดำข้องสถิานิการณ์โควิดำทำุกหนิ่วยงานิมีีการปร้บใชั้�วธิ์ิ กี ารส้มีมีนิา ประชัุ้มีถิอดำบทำเรียนิ
หรือการอบรมีติ่าง ๆ มีาเปนิในิร้ปแบบออนิไลนิ์ และเนิ�นิการบ้รณาการก้บองค์กรภาคประชั้าส้งคมี และในิดำ�านิการสร�าง
ความีเชั้ื� อ มี้� นิ ในิเรื� อ งการปร้ บ ปรุ ง ประสิ ทำ ธิ์ิ ภ าพข้องการค้ ดำ แยกผู้้� เ สี ย หายโดำยเฉพาะเจ้� า หนิ� า ทำี� ทำี� ทำำา งานิในิพื� นิ ทำี�
ติามีภ้มีภิ าคติ่าง ๆ ในิการจ้้ดำส้มีมีนิาเพิมี� ประสิทำธิ์ิภาพการค้ดำแยกผู้้เ� สียหายในิคดำีคา� มีนิุษย์ (ผู้่านิระบบออนิไลนิ์) เพือ� พ้ฒนิา
ความีร้�ความีเข้�าใจ้ในิการค้ดำแยกผู้้�เสียหายคดำีค�ามีนิุษย์ โดำยยึดำผู้้�เสียหายเปนิศ้นิย์กลาง ศ้นิย์พิทำ้กษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว
ป้ อ งก้ นิ การปราบปรามีการค� า มีนิุ ษ ย์ และภาคประมีง สำา นิ้ ก งานิติำา รวจ้แห่ ง ชั้าติิ ไดำ� มีี ก ารจ้้ ดำ อบรมีทำ้� ง หมีดำ
2 รุ่นิ ให�ก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ทำ้�งหมีดำ จ้ำานิวนิ 260 คนิ ประกอบดำ�วย ข้�าราชั้การติำารวจ้ผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิสอบสวนิ ในิพื�นิทำี�ติำารวจ้ภ้ธิ์ร
ภาค 1 - 4 กองบ้ญชั้าการติำารวจ้สอบสวนิกลาง สำานิ้กงานิติรวจ้คนิเข้�าเมีือง และชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์
ในิประเทำศไทำย สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ (Thailand Anti Trafﬁcking In Persons Task Force - TATIP) จ้ำานิวนิ 50 คนิ
โดำยรุ่นิทำี� 1 เมีื�อว้นิทำี� 23 – 24 สิงหาคมี 2564 ประกอบดำ�วยเจ้�าหนิ�าทำี� จ้ำานิวนิ 130 คนิ เปนิเจ้�าหนิ�าทำี�จ้ากแรงงานิ
จ้้งหว้ดำ จ้ำานิวนิ 40 คนิ สำานิ้กงานิพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์จ้้งหว้ดำ จ้ำานิวนิ 40 คนิ และการอบรมีรุ่นิทำี� 2
เมีือ� ว้นิทำี� 30 - 31 สิงหาคมี 2564 มีีผู้เ้� ข้�าร่วมีทำ้ง� หมีดำจ้ำานิวนิ 130 คนิ ประกอบดำ�วย ข้�าราชั้การติำารวจ้ผู้้ป� ฏิิบติ้ งิ านิสอบสวนิ
ในิพื�นิทำี�กรุงเทำพมีหานิคร กองบ้ญชั้าการติำารวจ้นิครบาล ติำารวจ้ภ้ธิ์รภาค 5 - 9 จ้ำานิวนิ 50 คนิ แรงงานิจ้้งหว้ดำ จ้ำานิวนิ
40 คนิ และเจ้�าหนิ�าทำี�จ้ากสำานิ้กพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์จ้้งหว้ดำ จ้ำานิวนิ 40 คนิ
จ้ากผู้ลการดำำาเนิินิการในิปนิี�จ้ะเห็นิไดำ�ว่าหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีายข้องร้ฐบาลไทำยไดำ�มีี
ความีมีุ่งมี้�นิในิการชั้่วยเหลือและคุ�มีครองผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ โดำยเพิ�มีความีร่วมีมีือระหว่างหนิ่วยงานิภาคร้ฐเอง
โดำยเฉพาะในิประเดำ็นิการค้ดำแยก ทำางสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิไดำ�สร�างความีร่วมีมีืออย่างเปนิร้ปธิ์รรมีติ้ง� แติ่ชั้นิ�้ สืบสวนิส่งผู้ล
ให�การส้ง� ไมี่ฟอ้ งคดำีคา� มีนิุษย์ในิป 2564 มีีเพียง 3 คดำี และในิชั้่วงสามีเดำือนิทำีผู้� า่ นิมีาหล้งจ้ากทำีมี� กี ารติ้ง� อัยการ Dream Team
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ซึ่งเป้น้ช้้ด้เคลื่อน้ที่เร็วของอัยการที่สามารถเด้ิน้ทางไป้
ให้คำาแน้ะน้ำากับัช้้ด้ป้ฏิบััติใน้พื้น้ที่ได้้ภายใน้ 24 ช้ั่วโมง
ทำ้�งนิี�ผู้้�บริหารในิ ศพดำส.ติร. มีีความีติ้�งใจ้ทำี�จ้ะทำำาให�การ
เข้�าถิึงผู้้�บริหารนิ้�นิง่ายข้ึ�นิและรวดำเร็วข้ึ�นิ ดำ้งนิ้�นิในิกรณีทำี�
หนิ่วยงานิส่วนิภ้มีภิ าค องค์กรภาคประชั้าส้งคมีหรือหนิ่วย
งานิทำี�ติ�องการการสนิ้บสนิุนิสามีารถิประสานิโดำยติรงไดำ�ทำี�
ศพดำส.ติร. ซึ�งมีีการจ้้ดำติ้�งชัุ้ดำผู้้�เชั้ี�ยวชั้าญ ส่วนิกลางให�
ความีชั้่วยเหลือทำ้�งดำ�านิการสืบสวนิและสอบสวนิ
1.7.4 สอบัสวน้และด้ำาเน้ิน้คด้ีใน้เช้ิงร้กกับัเจ้าหน้้าทีร่ ฐั ทีเ่ กีย่ วข้องกับัการค้ามน้้ษยตด้ั สิน้และลงโทษผูก้ ระทำาผิด้
ด้้วยบัทลงโทษที่เหมาะสม
ในิการดำำาเนิินิคดำีในิเชั้ิงรุกก้บเจ้�าหนิ�าทำีร� ฐ้ ทำีเ� กีย� วข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ ร้ฐบาลไดำ�แติ่งติ้ง� “คณะอนิุกรรมีการ
ติิดำติามีการดำำาเนิินิการทำางวินิ้ยและการดำำาเนิินิคดำีก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐมีิให�เกี�ยวข้�องก้บการค�ามีนิุษย์” จ้ากการรายงานิ
ข้องหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�อง พบว่า ในิป 2564 การจ้้บกุมีคดำีค�ามีนิุษย์ในิชั้่วงหลายปทำี�ผู้่านิมีา หนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องไดำ�ดำำาเนิินิการ
เชั้ิงรุกจ้นิสามีารถิข้ยายผู้ลการบ้งค้บใชั้�กฎหมีายและดำำาเนิินิคดำีกบ้ ผู้้ร� ว่ มีข้บวนิการทำุกรายโดำยไมี่มีข้ี อ� ยกเว�นิ รวมีทำ้ง� ติรวจ้สอบ
ติิดำติามีเจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐทำี�เกี�ยวข้�องเรียกร้บผู้ลประโยชั้นิ์ ละเลยหรือเพิกเฉยติ่อหนิ�าทำี�เพื�อดำำาเนิินิการทำ้�งทำางวินิ้ย
และคดำีอาญา ยึดำทำร้พย์และปลดำออกจ้ากราชั้การ ซึง่ ใน้ป้ 2564 ได้้สบัื สวน้ขยายผลสามารถพบัพยาน้หลักฐาน้เช้ือ่ มโยง
และสามารถด้ำาเน้ิน้คด้ีกับัเจ้าหน้้าที่ของรัฐที่เข้าไป้มีส่วน้เกี่ยวข้อง มีจำาน้วน้เพิ่มขึ้น้ 17 คน้ โดำยอย้่ระหว่าง
การสอบสวนิ/ไติ่สวนิ จ้ำานิวนิ 11 คนิ อย้ร่ ะหว่างพิจ้ารณาข้องพนิ้กงานิอ้ยการ จ้ำานิวนิ 4 คนิ อย้ร่ ะหว่างพิจ้ารณาข้องศาล
จ้ำานิวนิ 1 คนิ ศาลยกฟ้อง จ้ำานิวนิ 1 คนิ
นิอกจ้ากนิี� ในิดำ� า นิการดำำา เนิิ นิ การเชั้ิ ง รุ ก เพื� อ ป้ อ งก้ นิ เจ้� า หนิ� า ทำี� มีิ ใ ห� เ กี� ย วข้� อ งก้ บ การค� า มีนิุ ษ ย์
เมีือ� ว้นิทำี� 1 กรกฎาคมี 2564 คณะกรรมีการป้องก้นิเจ้�าหนิ�าทำีข้� องร้ฐมีิให�เกีย� วข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ในิคราวประชัุ้มีฯ คร้ง� ทำี� 1/2564
โดำยมีีรองนิายกร้ฐมีนิติรี (พลเอก ประวิติร วงษ์สุวรรณ) เปนิประธิ์านิ ไดำ�มีีมีติิเห็นิชั้อบแก้ไขเพิ่มเติม บัทน้ิยาม
คำาว่า “การค้ามน้้ษย” ติามีข้�อ 3 ข้องระเบียบสำานิ้กนิายกร้ฐมีนิติรีว่าดำ�วยมีาติรการทำางบริหารในิการป้องก้นิเจ้�าหนิ�าทำี�
ข้องร้ฐมีิให�เกี�ยวข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2558 ให�หมีายความีว่า “การกระทำำาความีผู้ิดำติามีกฎหมีายว่าดำ�วยการป้องก้นิ
และปราบปรามีการค�ามีนิุษย์และให�หมีายความีรวมีถิึงการนิำาพาบุคคลเข้�ามีาในิราชั้อาณาจ้้กรโดำยไมี่ไดำ�ร้บอนิุญาติ
ติามีกฎหมีายว่าดำ�วยคนิเข้�าเมีือง” เพือ่ เป้น้การกำาหน้ด้มาตรการเช้ิงร้ก เพือ่ ป้้องกัน้เจ้าหน้้าทีข่ องรัฐมิให้เข้าไป้เกีย่ วข้องกับั
การน้ำาพาบั้คคลเข้ามาใน้ราช้อาณาจักร ซึ�งอาจ้จ้ะติกเปนิผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ โดำยข้ณะนิี�อย้่ระหว่างดำำาเนิินิการ
ติามีข้้�นิติอนิเพื�อเสนิอคณะร้ฐมีนิติรีพิจ้ารณาติ่อไป
เพื�อเปนิการข้้บเคลื�อนิมีาติรการเชั้ิงรุก กรมีสอบสวนิคดำีพิเศษ ไดำ�จ้้ดำติ้�งศ้นิย์ติิดำติามีและติรวจ้สอบ
เจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐทำี�เกี�ยวข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ (ศติจ้ร.) เมีื�อว้นิทำี� 8 ก้นิยายนิ 2564 มีีหนิ�าทำี�ดำ้งนิี� ติิดำติามีการดำำาเนิินิการ
ทำางวินิย้ และการดำำาเนิินิการก้บเจ้�าหนิ�าทำีร� ฐ้ มีิให�เกีย� วข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ข้องกระทำรวงยุติธิ์ิ รรมี และติรวจ้สอบ สืบสวนิสอบสวนิ
ในิคดำีความีผู้ิดำติามีกฎหมีายว่าดำ�วยป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ รวมีทำ้�งไดำ�จ้้ดำทำำาระบบฐานิข้�อมี้ลเจ้�าหนิ�าทำี�
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ข้องร้ฐทำีเ� กีย� วข้�องก้บการกระทำำาการค�ามีนิุษย์ให�เชั้ือ� มีโยงก้บหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีายทำีเ� กีย� วข้�องเพือ� ให�การดำำาเนิินิการ
เกิดำประสิทำธิ์ิภาพส้งสุดำ และเพิ�มีทำำาชั้่องทำางการร้บแจ้�งเหติุเรื�องเจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐเกี�ยวข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ ไดำ�แก่
การร้บแจ้�งเหติุโดำยติรง (walk in) ณ สถิานิทำี�ทำำาการ ข้องกรมีสอบสวนิคดำีพิเศษ ทำ้�งในิส่วนิกลาง และภ้มีิภาค
มีีสายดำ่วนิ DSI CALL CENTER 1202 จ้้ดำทำำา Banner ในิ www.dsi.go.th และจ้้ดำทำำา APP ร้�ทำ้นิ: Rootan และดำ�วยการ
SCAN QR Code
1.7.5 สร้างความเช้ื่อมั่น้ว่าเจ้าหน้้าที่มีป้ระสบัการณเป้น้ผู้ทำาคด้ีค้ามน้้ษย รวมถึงการเพิ่มศักยภาพ
หน้่วยป้ราบัป้รามการค้ามน้้ษย (บัก.ป้คม.) ของตำารวจ เพือ่ ด้ำาเน้ิน้การช้่วยเหลือหน้่วยงาน้ใน้ท้องถิน้่ ทีไ่ ม่มป้ี ระสบัการณ
ใน้การสืบัสวน้การค้ามน้้ษย
ในิดำ�านิการสร�างความีเชั้ื�อมี้�นิในิประเดำ็นิการทำำาค�ามีนิุษย์โดำยเจ้�าหนิ�าทำี�ผู้้�มีีประสบการณ์ในิป 2564
ชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการพิเศษข้องศ้นิย์พิทำ้กษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว ป้องก้นิปราบปรามีการค�ามีนิุษย์และภาคประมีง สำานิ้กงานิ
ติำารวจ้แห่งชั้าติิ และกองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ ไดำ�เพิ�มีความีร่วมีมีือก้บสำานิ้กงานิคดำีค�ามีนิุษย์ สำานิ้กงานิ
อ้ยการส้งสุดำ ทำ้�งในิดำ�านิการเพิ�มีศ้กยภาพผู้่านิการจ้้ดำทำำาการประชัุ้มีเชั้ิงปฏิิบ้ติิการ การลงไปค้ดำแยกผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์
ร่วมีก้นิก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้และเจ้�าหนิ�าทำี�จ้ากกระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ ในิพื�นิทำี�ติามีจ้้งหว้ดำ
ติ่าง ๆ โดำยเนิ�นิการประชัุ้มีหารือการดำำาเนิินิคดำีค�ามีนิุษย์ติ้�งแติ่ชั้้�นิสืบสวนิ โดำยเฉพาะคดำีค�ามีนิุษย์ในิร้ปแบบทำี�ซ้บซ�อนิ
โดำยมีีผู้ลการดำำาเนิินิงานิทำี�สำาค้ญดำ้งนิี�
สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิไดำ�มีีการออกคำาส้�ง ทำี� 500/2564 ลงว้นิทำี� 6 ติุลาคมี พ.ศ. 2564 จ้้ดำติ้�ง
ศ้ นิ ย์ พิ ทำ้ ก ษ์ เ ดำ็ ก สติรี ครอบคร้ ว ป้ อ งก้ นิ ปราบปรามีการค� า มีนิุ ษ ย์ แ ละภาคประมีง สำา นิ้ ก งานิติำา รวจ้แห่ ง ชั้าติิ
ไดำ�มีีการแติ่งติ้�งรองผู้้�บ้ญชั้าการติำารวจ้แห่งชั้าติิ เปนิผู้้�อำานิวยการศ้นิย์พิทำ้กษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว ป้องก้นิปราบปรามี
การค�ามีนิุษย์ และภาคประมีง สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ และผู้้�ชั้่วยผู้้�บ้ญชั้าการติำารวจ้แห่งชั้าติิ จ้ำานิวนิ 3 คนิ
(ซึ�งเปนิผู้้�บริหารระดำ้บส้งแทำนิผู้้�บริหารคนิเดำิมีทำี�เกษียณอายุราชั้การ ลงมีากำาก้บดำ้แลดำ�วยตินิเอง) ร้บผู้ิดำชั้อบกำาก้บดำ้แล
การดำำาเนิินิงานิข้องศ้นิย์พทำิ ก้ ษ์เดำ็ก สติรี ครอบคร้ว ป้องก้นิปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ และภาคประมีงในิส่วนิภ้มีภิ าค และแติ่งติ้ง�
ชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ในิประเทำศไทำย สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ (Thailand Anti Trafﬁcking In Persons
Task Force - TATIP) และชัุ้ดำปฏิิบติ้ กิ ารปราบปรามีการล่วงละเมีิดำทำางเพศติ่อเดำ็กทำางอินิเทำอร์เนิ็ติ สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ
(Thailand Internet Crimes Against Children Task Force - TICAC) และชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการส่วนิกลาง เพื�อให�มีี
อำานิาจ้ในิการสืบสวนิหรือสอบสวนิไดำ�ทำ้�วประเทำศ โดำยเนิ�นิการค้ดำเลือกรายชั้ื�อจ้ากผู้้�ปฏิิบ้ติิทำี�ความีเชั้ี�ยวชั้าญและสามีารถิ
ปฏิิบติ้ งิ านิไดำ�อย่างติ่อเนิือ� ง โดำย ศพดำส.ติร. มีีอำานิาจ้ติรวจ้สอบ ประเมีินิผู้ล และประสานิงานิ เปนิศ้นิย์กลางให�ความีชั้่วยเหลือ
และคำาแนิะนิำาดำ�านิการดำำาเนิินิคดำีค�ามีนิุษย์แก่หนิ่วยงานิส่วนิภ้มีิภาค โดำยผู้้�ปฏิิบ้ติิในิระดำ้บภ้มีิภาคจ้ะติ�องรายงานิ
คดำี ค� า มีนิุ ษ ย์ ทำุ ก คดำี มี าย้ ง ศ้ นิ ย์ พิ ทำ้ ก ษ์ เดำ็ ก สติรี ครอบคร้ ว ป้ อ งก้ นิ ปราบปรามีการค� า มีนิุ ษ ย์ และภาคประมีง
สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิทำราบ เพือ� พิจ้ารณาส้ง� การโดำยทำ้นิทำี โด้ยภายหลังการแต่งตัง้ ศูน้ยด้งั กล่าวใน้เด้ือน้ต้ลาคม 2564
มีสถิติคด้ีผลงาน้การจับัก้มเพิ่มขึ้น้ จำาน้วน้ 90 คด้ี
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ในิส่วนิข้องกองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ภายใติ�การดำำาเนิินิการข้อง ศพดำส.ติร. ไดำ�แติ่งติ้�ง
ชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการสืบสวนิสอบสวนิคดำีค�ามีนิุษย์ในิร้ปแบบ Taskforce คดำีแรงงานิ คดำีประมีง และคดำีอ�ืนิ ๆ และสร�างทำีมี
ผู้้เ� ชั้ีย� วชั้าญแบบบ้รณาการในิการดำำาเนิินิคดำีและให�คำาแนิะนิำาปรึกษาในิส่วนิกลางและภ้มีภิ าค เพือ� สนิ้บสนิุนิภารกิจ้สำาหร้บ
การดำำาเนิินิคดำีคา� มีนิุษย์ เมีือ� มีีการร�องข้อจ้ากส่วนิภ้มีภิ าค โดำยเนิ�นิการสืบสวนิสอบสวนิดำำาเนิินิคดำีแรงงานิ โด้ยใน้ป้ 2564
กองบัังคับัการป้ราบัป้รามการค้ามน้้ษยได้้ด้ำาเน้ิน้คด้ีกบัั ผูก้ ระทำาผิด้ฐาน้ค้ามน้้ษย จำาน้วน้ 67 คด้ี ซึง่ จากจำาน้วน้ 45 คด้ี
ใน้ป้ 2563 และจำาน้วน้ 38 คด้ี ใน้ป้ 2562 ซึ่งน้ับัเป้น้สถิติการด้ำาเน้ิน้คด้ีที่สูงส้ด้โด้ยกองบัังคับัการป้ราบัป้ราม
การค้ามน้้ษยใน้รอบั 5 ป้ที่ผ่าน้มา
1.7.6 ด้ำาเน้ิน้การเพื่อให้แน้่ใจว่า ผู้เสียหายมีความพร้อมใน้การเข้าสู่กระบัวน้การทางศาลอย่างเหมาะสม
รวมถึงการเพิม่ การเข้าถึงพน้ักงาน้อัยการ หรือความร่วมมือกับัองคกรทีไ่ ม่ใช้่ภาครัฐ (NGOs) ใน้การเตรียมความพร้อม
ให้กับัผู้เสียหาย
ในิส่วนิการดำำาเนิินิงานิข้องสำานิ้กงานิคดำีคา� มีนิุษย์ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ ได้้ออกหน้ังสือเวียน้การป้ฏิบัตั ิ
ในิส่วนิการดำำาเนิินิงานิข้องสำานิ้กงานิคดำีค�ามีนิุษย์ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ ได้้ออกหน้ังสือเวียน้การป้ฏิบััติราช้การ กำาชั้้บ
พนิ้กงานิอ้ยการทำ้�วประเทำศ ในิการเพิ่มขั้น้ตอน้เตรียมความพร้อมล่วงหน้้าให้กับัผู้เสียหายก่อน้ขึ้น้สู่ศาล เนิื�องจ้าก
ผู้้�เสียหายในิคดำีค�ามีนิุษย์ คดำีแรงงานิบ้งค้บหรือบริการ อาจ้เปนิผู้้�เปราะบาง (Vulnerable person) หรือในิระหว่าง
รอการพิจ้ารณาในิชั้้นิ� ศาล ผู้้เ� สียหายอาจ้เกิดำความีก้งวลทำีจ้� ะติ�องเบิกความีในิชั้้นิ� ศาลหรือเปนิผู้้ไ� ดำ�รบ้ ผู้ลกระทำบทำางดำ�านิจ้ิติใจ้
ไมี่สามีารถิจ้ดำจ้ำาข้�อเทำ็จ้จ้ริงหรือส้บสนิในิข้�อเทำ็จ้จ้ริง เพื�อพนิ้กงานิอ้ยการจ้ะไดำ�มีีโอกาสพบก้บผู้้�เสียหายล่วงหนิ�า
ในิการทำบทำวนิ อธิ์ิบาย ข้�อเทำ็จ้จ้ริงติ่าง ๆ ให�ผู้เ้� สียหายมีีความีเชั้ือ� มี้นิ� มีากยิง� ข้ึนิ� รวมีทำ้ง� สามีารถิแก�ไข้ปญหาติ่าง ๆ ทำีอ� าจ้เกิดำข้ึนิ�
จ้ากความีไมี่พร�อมีข้องผู้้�เสียหายไดำ�ทำ้นิทำ่วงทำี โดำยในิว้นิทำี� 14 – 15 ธิ์้นิวาคมี 2564 อ้ยการส้งสุดำเปนิประธิ์านิเปดำงานิ
โครงการเติรียมีความีพร�อมีให�กบ้ ผู้้เ� สียหายในิคดำีคา� มีนิุษย์ คดำีแรงงานิบ้งค้บหรือบริการ ทำีก� รุงเทำพมีหานิคร ซึง� มีีพนิ้กงานิ
อ้ยการ พนิ้กงานิสอบสวนิ เจ้�าหนิ�าทำี�สถิานิคุ�มีครองบ�านิพ้กผู้้�เสียหาย และองค์กรภาคประชั้าส้งคมี จ้ากส่วนิกลาง และ
ส่วนิภ้มีิภาคจ้ากสำานิ้กงานิอ้ยการภาค 1 2 และ 7 จ้ำานิวนิทำ้�งสิ�นิ 167 คนิ เข้�าร่วมีส้มีมีนิา ณ โรงแรมีทำี เค พาเลซ แอนิดำ์
คอนิเวนิชั้้�นิ เพื�อซ้กซ�อมีและกำาชั้้บให�พนิ้กงานิอ้ยการติ�องเพิ�มีความีเชั้ื�อมี้�นิให�ก้บผู้้�เสียหายในิชั้้�นิศาล เพราะจ้ะสามีารถิ
เพิมี� ประสิทำธิ์ภิ าพในิการดำำาเนิินิคดำีคา� มีนิุษย์ คดำีแรงงานิบ้งค้บหรือบริการโดำยจ้ะดำำาเนิินิการส้มีมีนิาก้บบุคลากรกลุมี่ เป้าหมีาย
ดำ้งกล่าวจ้นิครบทำ้�ง 9 ภาค ภายในิเดำือนิมีีนิาคมี 2565
ในิการดำำาเนิินิคดำีในิชั้้�นิศาล ผู้้�เสียหายอาจ้ข้อให�มีีทำนิายความีข้องผู้้�เสียหายเข้�ามีาเปนิโจ้ทำก์ร่วมีก้บ
พนิ้กงานิอ้ยการไดำ� โดำยข้อร้บการสนิ้บสนิุนิค่าใชั้�จ้า่ ยในิการแติ่งติ้ง� ทำนิายความีเข้�ามีาเปนิโจ้ทำก์รว่ มีจ้ากองค์กรภาคประชั้าส้งคมี
ทำีเ� กีย� วข้�องก้บการทำำางานิการค�ามีนิุษย์ หรือจ้ากกองทำุนิคดำีคา� มีนิุษย์ กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์
เพื�อปกป้องผู้ลประโยชั้นิ์ข้องผู้้�เสียหาย และชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายในิการเติรียมีความีพร�อมีเข้�าส้่กระบวนิการพิจ้ารณา
ในิชั้้�นิศาล ติลอดำจ้นิชั้ี�แจ้งรายละเอียดำเรื�องค่าสินิไหมีทำดำแทำนิข้องผู้้�เสียหายแติ่ละราย ทำำาให�ผู้้�เสียหายเกิดำความีเข้�าใจ้
ไว�วางใจ้ในิกระบวนิการ จ้นิทำำาให�ยนิิ ยอมีให�ความีร่วมีมีือในิการดำำาเนิินิคดำียงิ� ข้ึนิ� โดำยในิปนิี� ยกติ้วอย่างเชั้่นิ คดำีคา� มีนิุษย์ทำมีี� ี
การบ้งค้บใชั้�แรงงานิเกีย� วก้บการส่งถิุงมีือยาง (ติามีรายละเอียดำในิคดำีติว้ อย่าง ข้�อ 1.6.2.1) และในิปนิสี� ำาน้ักงาน้อัยการสูงส้ด้
ได้้มีความร่วมมืออย่างเป้น้รูป้ธรรมกับัองคกรภาคป้ระช้าสังคม จำาน้วน้ 7 หน้่วยงาน้ ใน้การจัด้ให้มีทน้ายเป้น้
โจทกร่วมใน้คด้ีค้ามน้้ษย จำาน้วน้ 18 คด้ี รวมผู้เสียหายจำาน้วน้ทั้งสิ้น้ 67 คน้
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นิอกจ้ากนิี� สำา นิ้ ก งานิคดำี ค� า มีนิุ ษ ย์ สำา นิ้ ก งานิอ้ ย การส้ ง สุ ดำ ไดำ� พ้ ฒ นิาความีร่ ว มีมีื อ ก้ บ พนิ้ ก งานิ
สถิานิคุ�มีครองและหนิ่วยงานินิอกภาคร้ฐในิการเข้�ามีามีีส่วนิร่วมีเติรียมีการผู้้�เ สียหายสำาหร้บกระบวนิการในิชั้้�นิศาล
โดำยเพือ� เปนิการเพิมี� ศ้กยภาพข้องทำ้ง� สองหนิ่วยงานิ กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์ พ้ฒนิาศ้กยภาพ
เจ้�าหนิ�าทำีใ� นิสถิานิคุมี� ครองทำุกแห่ง เพือ� ให�เปนิผู้้จ้� ดำ้ การรายกรณี (Case Manager) ในิการให�ความีคุมี� ครองชั้่วยเหลือผู้้เ� สียหาย
ไดำ�อย่างครอบคลุมีทำุกมีิติิ ทำ้�งดำ�านิร่างกาย จ้ิติใจ้ ส้งคมี ครอบคร้ว กฎหมีาย การแพทำย์ รวมีถิึงการสร�างทำีมีสหวิชั้าชั้ีพ
ภายนิอกประจ้ำาสถิานิคุมี� ครอง เพือ� ให�คำาแนิะนิำาในิการชั้่วยเหลือคุมี� ครองผู้้เ� สียหายทำีมี� คี วามีติ�องการเฉพาะเปนิรายกรณี
โดำยเฉพาะดำ�านิกฎหมีาย และทำางการแพทำย์ (โดำยเฉพาะดำ�านิจ้ิติใจ้เปนิกรณีพิเศษ)
ทำ้�งนิี�แมี�ว่าผู้้�เสียหาย พนิ้กงานิสอบสวนิ องค์กรภาคประชั้าส้งคมีทำี�เกี�ยวข้�องก้บการดำำาเนิินิคดำีค�ามีนิุษย์
จ้ะสามีารถิติิดำติามีสอบถิามีข้�อมี้ลคดำีคา� มีนิุษย์ หรือสถิานิะข้องคดำีคา� มีนิุษย์ในิชั้้นิ� พนิ้กงานิอ้ยการไดำ�อย้แ่ ล�วก็ติามีแติ่อาจ้มีี
ประชั้าชั้นิอีกจ้ำานิวนิมีากทำีไ� มี่กล�าจ้ะแจ้�งเบาะแส ข้อคำาแนิะนิำาชั้่วยเหลือหรือติิดำติามีสถิานิะคดำีในิชั้้นิ� พนิ้กงานิอ้ยการหรือ
ในิชั้้�นิศาลว่าข้ณะนิี�อย้่ในิข้้�นิติอนิใดำ ดำ้งนิ้�นิเพื�อให�สิทำธิ์ิประชั้าชั้นิทำุกภาคส่วนิในิการติระหนิ้กร้�ว่าตินิเอง คนิใกล�ชั้ิดำ หรือ
ผู้้�ทำี�ตินิพบเห็นิกำาล้งติกอย้่ในิสถิานิการณ์การค�ามีนิุษย์หรือบ้งค้บใชั้�แรงงานิ/บริการหรือไมี่ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ จ้ึงไดำ�
เพิ่มช้่องทางใน้การติด้ต่อเข้าถึงพน้ักงาน้อัยการไดำ�อย่างเทำ่าเทำียมีก้นิ โดำยติิดำติ่อมีาย้งศ้นิย์ประสานิงานิระหว่าง
พนิ้กงานิอ้ยการ ผู้้เ� สียหายและหนิ่วยงานิติ่าง ๆ ทำีทำ� ำางานิก้บการคุมี� ครองสิทำธิ์ิผู้เ้� สียหายในิคดำีคา� มีนิุษย์ ซึง� รวมีถิึงแรงงานิติ่างดำ�าว
เรียกชั้ื�อย่อว่า ศปอคมี. ผู้่านิชั้่องทำางชั้่องทำาง Line Ofﬁcial Line @205fynfn ชั้ื�อว่า TIP AGO Center อ้นิจ้ะชั้่วย
ในิการร้กษาความีล้บ ความีปลอดำภ้ย ให�ก้บผู้้�ติิดำติ่อ แจ้�งข้�อมี้ล ผู้่านิศ้นิย์ฯ ข้องพนิ้กงานิอ้ยการ เพื�อพนิ้กงานิอ้ยการ
จ้ะไดำ�ให�คาำ แนิะนิำาคำาปรึกษา แจ้�งข้�อมี้ลสถิานิะคดำีในิชั้้นิ� พนิ้กงานิอ้ยการหรือชั้้นิ� ศาล รวมีทำ้ง� ทำำาการประสานิไปย้งหนิ่วยงานิติ่าง ๆ
ทำี� ชั้่ ว ยเหลื อผู้้� เ สี ย หายหรื อผู้้� ทำี�อาจ้ติกเป นิผู้้� เ สี ย หายทำี� มีี ก ารแจ้� ง เบาะแสมีาไดำ� อ ย่ า งรวดำเร็ วข้ึ� นิ ซึ� ง เป้ น้ การทำา งาน้
ใน้เช้ิงร้กของพน้ักงาน้อัยการเพื�อค�นิหาผู้้�ทำี�อาจ้เปนิผู้้�เสียหายดำ�วย
1.7.7 สน้ับัสน้้น้ให้ผู้พิพากษาใน้คด้ีค้ามน้้ษยใช้้แน้วทางการยึด้ผู้เสียหายเป้น้ศูน้ยกลาง และคำาน้ึงถึง
บัาด้แผลทางใจอย่างต่อเน้ื่อง
การคุ�มีครองผู้้�เสียหายในิคดำีค�ามีนิุษย์ในิชั้้�นิศาล นิอกจ้ากจ้ะมีีหล้กการและมีาติรการติ่าง ๆ ทำี�ศาล
ติ�องถิือปฏิิบติ้ ติิ ามีทำีก� ฎหมีายกำาหนิดำไว� เชั้่นิ หล้กการไมี่ลงโทำษผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ในิคดำีทำเ�ี ปนิผู้ลเกีย� วเนิือ� งมีาจ้ากการถิ้ก
ค�ามีนิุษย์ ติามีพระราชั้บ้ญญ้ติิป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2551 มีาติรา 41 การร้บฟงข้�อมี้ลเกี�ยวก้บ
ผู้ลกระทำบหรือความีเสียหายทำี�เกิดำติ่อร่างกายหรือจ้ิติใจ้ และข้�อวิติกก้งวลหรือข้�อคิดำเห็นิอย่างอื�นิข้องผู้้�เสียหายทำี�จ้้ดำทำำา
โดำยเจ้�าหนิ�าทำี� (Victim Impact Statement) ติามีพระราชั้บ้ญญ้ติิวิธิ์ีพิจ้ารณาคดำีค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2559 มีาติรา 10 ย้งมีี
แนิวปฏิิบติ้ สิ ำาค้ญทำีศ� าลติ�องถิือปฏิิบติ้ ดำิ ว� ยเชั้่นิก้นิ ไดำ�แก่ คำาแน้ะน้ำาของป้ระธาน้ศาลฎีกา เกีย่ วกับัแน้วทางการป้ฏิบัตั ติ อ่
ผู้เสียหายใน้คด้ีอาญา 2563 ซึ�งมีีหล้กการสำาค้ญว่า ศาลพึงป้ฏิบััติต่อผู้เสียหายด้้วยความเข้าใจและคำาน้ึงถึงศักด้ิ์ศรี
ของบั้คคล ตลอด้จน้ความป้ลอด้ภัยและผลกระทบัที่จะเกิด้ขึ้น้ต่อร่างกาย จิตใจ ฐาน้ะ สถาน้ะภาพทางสังคม ความเป้น้อยู่
ความป้ลอด้ภัย และการด้ำารงช้ีวติ ของผูเ้ สียหายอัน้เน้ือ่ งมาจากการด้ำาเน้ิน้กระบัวน้พิจารณาทางศาล ทำ้ง� นิี� คำาแนิะนิำา
ข้องประธิ์านิศาลฎีกาดำ้งกล่าว ไดำ�กำาหนิดำมีาติรการติ่าง ๆ ให�ศาลปฏิิบติ้ ติิ อ่ ผู้้เ� สียหาย เชั้่นิ การแจ้�งสิทำธิ์ิติามีกฎหมีายให�แก่
ผู้้�เสียหายทำราบ เปนิติ�นิว่า สิทำธิ์ิในิการเรียกค่าสินิไหมีทำดำแทำนิ สิทำธิ์ิในิการข้อให�ศาลแติ่งติ้�งทำนิาย สิทำธิ์ิในิการแถิลง
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ผู้ลกระทำบทำี�ตินิไดำ�ร้บจ้ากการกระทำำาความีผู้ิดำเพื�อประกอบดำุลพินิิจ้ในิการทำำาคำาพิพากษา ติลอดำจ้นิการแจ้�งข้้�นิติอนิ
การดำำาเนิินิกระบวนิพิจ้ารณา ความีคืบหนิ�าและสินิ� สุดำการดำำาเนิินิกระบวนิพิจ้ารณาให�ผู้เ้� สียหายทำราบ และมีาติรการป้องก้นิ
การเผู้ชั้ิญหนิ�าระหว่างผู้้ติ� อ� งหาก้บผู้้เ� สียหาย โดำยคำาแนิะนิำาข้องประธิ์านิศาลฎีกาดำ้งกล่าวนิำาไปใชั้�ในิคดำีอาญาทำุกประเภทำ
รวมีทำ้ง� คดำีคา� มีนิุษย์ และเปนิแนิวทำางสำาค้ญทำีส� นิ้บสนิุนิและเนิ�นิยำา� ให�ผู้พ�้ พิ ากษาติ�องใชั้�แนิวทำางการยึดำผู้้เ� สียหายเปนิศ้นิย์กลาง
และคำานิึงถิึงบาดำแผู้ลทำางใจ้อย้่เสมีอ ซึ�งหล้กการและแนิวคิดำเรื�องการยึดำผู้้�เสียหายเปนิศ้นิย์กลางนิี� ไดำ�มีีการนิำามีาใชั้�จ้ริง
ในิทำางปฏิิบติ้ ใิ นิการพิจ้ารณาคดำีดำว� ย ยกตัวอย่างเช้่น้ ในิคดำีทำศี� าลจ้้งหว้ดำนินิทำบุรมีี คี ำาพิพากษา เมีือ� ว้นิทำี� 19 ก้นิยายนิ 2563
และเมีื�อว้นิทำี� 19 ติุลาคมี 2563 ผู้้�เสียหายเปนิเดำ็กผู้้�หญิงอายุประมีาณ 17 ป จ้ำานิวนิ 5 คนิ ถิ้กหลอกให�ทำำาวิดำีโอคลิป
อนิาจ้ารข้องตินิเองแล�วส่งติ่อให�ก้บจ้ำาเลยมีากกว่า 10 คร้�ง พนิ้กงานิอ้ยการโจ้ทำก์พิจ้ารณาแล�วเห็นิว่า หากติ�องสืบ
พยานิผู้้� เ สี ย หายปากดำ้ ง กล่ า วประกอบคำา ร้ บ สารภาพจ้ำา เลย ผู้้� เ สี ย หายจ้ะไดำ� ร้ บ ความีกระทำบกระเทำื อ นิทำางจ้ิ ติ ใจ้
เปนิอย่างมีาก จ้ึงข้ออนิุญาติศาลให�รบ้ ฟงแผู้่นิบ้นิทำึกภาพเสียงและคำาให�การชั้้นิ� สอบสวนิแทำนิการเบิกความีในิชั้้นิ� พิจ้ารณา
โดำยคำานิึงถิึงการยึดำหล้กผู้้�เสียหายเปนิศ้นิย์กลางเปนิสำาค้ญ ศาลจ้ึงไดำ�อนิุญาติติามีคำาร�องข้องพนิ้กงานิอ้ยการโจ้ทำก์
ทำำาให�ผู้้�เสียหายไมี่ติ�องเล่าถิึงเหติุการณ์อ้นิกระทำบกระเทำือนิจ้ิติใจ้ซำ�าหลายคร้�ง
นิอกจ้ากนิี� ในิป 2565 สำานิ้กงานิศาลยุติิธิ์รรมี ไดำ�เห็นิชั้อบโครงการจ้้ดำส้มีมีนิาแนิวทำางปฏิิบ้ติิสำาหร้บ
ผู้้�พิพากษาเรื�องการปฏิิบ้ติิติ่อผู้้�เสียหายคดำีค�ามีนิุษย์ โดำยคำานิึงถิึงบาดำแผู้ลทำางใจ้โดำยความีสนิ้บสนิุนิจ้ากโครงการ
อาเซียนิ - ออสเติรเลีย เพือ� ติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ และมี้ลนิิธิ์ิ
ไอเจ้เอ็ มี มีี ว้ ติ ถิุ ป ระสงค์ เ พื� อ สนิ้ บ สนิุ นิ ให� ผู้้� พิ พ ากษา
ศาลยุติธิ์ิ รรมีเข้�าใจ้แนิวคิดำข้องบาดำแผู้ลทำางใจ้และผู้ลกระทำบ
ข้องปจ้จ้้ยดำ้งกล่าวติ่อผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์มีากยิง� ข้ึนิ�
และสามีารถิปร้บใชั้�ทำก้ ษะและเทำคนิิคโดำยคำานิึงถิึงบาดำแผู้ล
ทำางใจ้ข้องผู้้�เ สี ย หาย เพื�อ ให� ก ารซ้ ก ถิามีก้ บ ผู้้�เ สี ย หาย
ในิห�องพิจ้ารณาคดำี การไติ่สวนิ การพิจ้ารณาคดำี และ
กระบวนิการทำางอาญาติ่าง ๆ สามีารถิกระทำำาไดำ�อย่างมีี
ประสิทำธิ์ิภาพมีากยิ�งข้ึ�นิ ทำ้�งนิี�จ้ะมีีกำาหนิดำการจ้้ดำโครงการ
ในิเดำือนิกุมีภาพ้นิธิ์์ 2565
1.7.8 สื่อป้ระช้าสัมพัน้ธและการให้ความรู้เกี่ยวกับัการค้ามน้้ษยให้แก่ภาคป้ระช้าช้น้
หนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีายข้องร้ฐบาลไดำ�มีีการดำำาเนิินิการเชั้ิงรุกในิการประชั้าส้มีพ้นิธิ์์เพื�อให�ผู้้�เสียหาย
กลุ่มีเสี�ยง และประชั้าชั้นิคนิไทำยไดำ�เข้�าถิึงชั้่องทำางร้บแจ้�งเหติุและการประชั้าส้มีพ้นิธิ์์มีากข้ึ�นิผู้่านิการใชั้� Social Media
โดำยเฉพาะ Facebook Twitter พร�อมีก้บการสร�างความีร่วมีมีือก้บภาคประชั้าส้งคมีในิการสร�างความีติระหนิ้กถิึงปญหา
การค�ามีนิุษย์และเปนิชั้่องทำางในิการเติือนิภ้ยโดำยเฉพาะผู้้�เสียหายทำี�อาจ้ถิ้กหลอกลวงไปทำำางานิติ่างประเทำศ
โดำยในิป 2564 ทำางหนิ่วยงานิติ่าง ๆ ไดำ�มีีการดำำาเนิินิการในิส่วนิข้องสื�อประชั้าส้มีพ้นิธิ์์หลายชั้่องทำาง
โดำยสรุปไดำ�ดำ้งนิี�
1) การป้ระช้าสัมพัน้ธผ่าน้ช้่องทางสื่อโซเช้ียลมีเด้ียของ ศพด้ส.ตร.
- Page Facebook ข้องกองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ ในิการร้บแจ้�งเหติุ ประชั้าส้มีพ้นิธิ์์
ข้�อมี้ลข้่าวสาร และเติือนิภ้ย ปจ้จุ้บ้นิมีีผู้้�ติิดำติามีมีากกว่า 115,000 คนิ
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- Facebook Page และ Twitter ข้อง TICAC ในิการร้บแจ้�งเหติุ ประชั้าส้มีพ้นิธิ์์ข้�อมี้ลข้่าวสาร
และเติือนิภ้ยเดำ็กและประชั้าชั้นิในิเรือ� งภ้ยออนิไลนิ์และการแสวงประโยชั้นิ์ทำางเพศติ่อเดำ็ก โดำยส่งผู้ลให�มีกี ารแจ้�งเหติุมีาทำี�
Page TICAC จ้ำานิวนิ 357 คร้�ง เปนิกรณีผู้้�เสียหายข้อความีชั้่วยเหลือ จ้ำานิวนิ 45 คนิ ไดำ�ให�ความีชั้่วยเหลือและดำำาเนิินิคดำี
จ้ำานิวนิ 32 คนิ ทำี�เหลืออีก จ้ำานิวนิ 312 คร้�งนิ้�นิ เปนิการแจ้�งเบาะแสทำ้�วไป โดำยผู้้�แจ้�งส่วนิใหญ่เปนิเดำ็กอายุติำ�ากว่า 18 ป
และผู้้�ปกครอง
2) การป้ระช้าสัมพัน้ธช้่องทางด้้าน้การรับัแจ้งเหต้
ร้ฐบาลไดำ�มีคี วามีพยายามีในิการประชั้าส้มีพ้นิธิ์์และเพิมี� เติิมีชั้่องทำางการแจ้�งเหติุคดำีคา� มีนิุษย์สำาหร้บ
ผู้้�เสียหายคดำีค�ามีนิุษย์ให�ง่ายยิ�งข้ึ�นินิอกเหนิือจ้ากศ้นิย์ชั้่วยเหลือส้งคมี สายดำ่วนิ 1300 โดำยเพิ�มีชั้่องทำางการแจ้�งเหติุผู้่านิ
กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์สายดำ่วนิหมีายเลข้ 1191 และ Facebook Page: https://www.facebook.
com/ATPDPolice สำาหร้บคดำีค�ามีนิุษย์ทำุกร้ปแบบติลอดำ 24 ชั้้�วโมีง สำาหร้บกรณีการแสวงประโยชั้นิ์ทำางเพศออนิไลนิ์
สามีารถิแจ้�งเหติุไดำ�ทำี�สายดำ่วนิ 1599 หรือ Facebook Page ข้อง TICAC https://www.facebook.com/ticac2016
และ Twitter @ticacthailand หรือหมีายเลข้ 1441 ข้องกองบ้ญชั้าการติำารวจ้สืบสวนิสอบสวนิทำางเทำคโนิโลยี
ผู้ลการดำำาเนิินิงานิในิป 2564 TICAC ไดำ�รบ้ แจ้�งผู้่านิชั้่องทำางโซเชั้ียลมีีเดำีย จ้ำานิวนิ 357 คร้ง� เปนิกรณีผู้เ�้ สียหายข้อความีชั้่วยเหลือ
จ้ำานิวนิ 45 คนิ ไดำ�ให�ความีชั้่วยเหลือและดำำาเนิินิคดำี จ้ำานิวนิ 32 คนิ ทำี�เหลือ 312 คร้�งนิ้�นิ เปนิการแจ้�งเบาะแสทำ้�วไป
ในิส่วนิข้องสายดำ่วนิ 1300 และ Application “Protect U” ภายใติ�การดำำาเนิินิการโดำยกระทำรวง
การพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์ สามีารถิร้บรองการแจ้�งเหติุไดำ�ทำง้� หมีดำ 8 ภาษา นิอกจ้ากนิี� ย้งมีีการทำำางานิผู้่านิ
เครือข้่ายองค์กรภาคประชั้าส้งคมีติ่าง ๆ และในิชั้่องทำางอื�นิ ๆ สำาหร้บผู้้�เสียหายชั้าวไทำยสามีารถิแจ้�งไดำ�ทำี�ศ้นิย์ดำำารงธิ์รรมี
1567 และสายดำ่วนิกรมีสอบสวนิคดำีพิเศษ (DSI) 1202 ในิว้นิและเวลาราชั้การ
เพื�อให�ชั้่องทำางการแจ้�งเหติุทำี�สร�างข้ึ�นิข้�างติ�นิสามีารถิใชั้�ไดำ�จ้ริงอย่างมีีประสิทำธิ์ิภาพในิทำางปฏิิบ้ติิ
ทำางสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ และกระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ โดำยกองติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์
และกรมีกิจ้การเดำ็กและเยาวชั้นิ ไดำ�มีีการบ้รณาการก้บองค์กรภาคประชั้าส้งคมี ไดำ�จ้้ดำโครงการพ้ฒนิาศ้กยภาพข้อง
เจ้�าหนิ�าทำี�ร้บแจ้�งเหติุจ้ากหนิ่วยงานิหล้ก มีีการจ้้ดำการประชัุ้มีเชั้ิงปฏิิบ้ติิการเพื�อจ้้ดำทำำาค้่มีือสำาหร้บเจ้�าหนิ�าทำี�ร้บแจ้�งเหติุ
และเพิ�มีประสิทำธิ์ิภาพและทำ้กษะข้องเจ้�าหนิ�าทำี�ร้ฐในิการร้บแจ้�งเหติุสำาหร้บเจ้�าหนิ�าทำี� จ้ำานิวนิ 60 คนิ และมีีการสร�าง
ความีร่วมีมีือก้บบริษทำ้ เอกชั้นิ เชั้่นิ Facebook และ Twitter เพือ� เพิมี� ประสิทำธิ์ิภาพและชั้่องทำางการร้บแจ้�งเหติุผู้า่ นิองค์กร
ภาคประชั้าส้งคมีทำี�เปนิ Trusted partner และเพิ�มีชั้่องทำาง Fast Track เพื�อติิดำติ่อติรงก้บสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ
(ศพดำส.ติร.) และกรมีกิจ้การเดำ็กและเยาวชั้นิ ให�ก้บหนิ่วยงานิเครือข้่าย (Trusted Partner) ทำี�ติ�องการแจ้�งเหติุ
เพือ� ชั้่วยเหลือผู้้เ� สียหายไดำ�ทำนิ้ ทำ่วงทำี โดำยโครงการนิีไ� ดำ�เริมี� ข้ึนิ� ในิเดำือนิกรกฎาคมี 2564 และจ้ะจ้้ดำทำำาติ่อเนิือ� งไปจ้นิป 2565
หรือจ้นิกว่าจ้ะแล�วเสร็จ้
3) การผลิตสื่อวีด้ิทัศน้สำาหรับัการป้ระช้าสัมพัน้ธ
สำานิ้กงานิคดำีค�ามีนิุษย์ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ ไดำ�จ้้ดำทำำาโครงการผู้ลิติสื�อส่งเสริมีบทำบาทำพนิ้กงานิ
อ้ยการเพือ� การร้บร้ภ� าคประชั้าชั้นิในิการดำำาเนิินิคดำีคา� มีนิุษย์ซงึ� เปนิคลิปวิดำโี อประชั้าส้มีพ้นิธิ์์ทำจ้ี� ะเข้�าไปในิระบบออนิไลนิ์
ในิทำีวี สื�อสาธิ์ารณะติ่าง ๆ ทำุกชั้่องทำางเพื�อให�ประชั้าชั้นิติระหนิ้กร้�ว่า มีีภาวะบ่งชั้ี�ใดำทำี�ตินิหรือคนิใกล�ชั้ิดำกำาล้งติกอย้่ในิ
สถิานิการณ์คา� มีนิุษย์หรือแรงงานิบ้งค้บ วิธิ์แี จ้�งเบาะแส การติิดำติ่อข้อความีชั้่วยเหลือผู้่านิศ้นิย์ข้องอ้ยการทำีผู้� แ้� จ้�งจ้ะไดำ�รบ้
ความีปลอดำภ้ย โดำยเฉพาะชั้่วงทำี�มีีสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องเชั้ื�อไวร้สโควิดำ-19 โดำยสำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ
ไดำ�ผู้ลิติสื�อโฆษณาในิการเข้�าถิึงประชั้าชั้นิผู้่านิอุปกรณ์เทำคโนิโลยีเพื�อให�ประชั้าชั้นิไดำ�ติระหนิ้กดำ้งนิี�
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(1) สือ� วีดำทำิ ศ้ นิ์ เพือ� แนิะนิำาประว้ติคิ วามีเปนิมีา พ้นิธิ์กจ้ิ ภารกิจ้ และความีสำาค้ญข้องงานิคดำีคา� มีนิุษย์
สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำความียาวไมี่นิ�อยกว่า 5 นิาทำี จ้ำานิวนิ 1 เรื�อง พากย์เสียงภาษาไทำยและพากษ์เสียงภาษา
ติ่างประเทำศ (อ้งกฤษ) พร�อมีคำาบรรยาย จ้ำานิวนิละ 1 ชัุ้ดำ
https://www.youtube.com/watch?v=aWaZBpaUCJk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rk_M7eppNN0
(2) สื�อวีดำิทำ้ศนิ์ เพื�อให�ความีร้�ประเภทำการค�ามีนิุษย์ สิ�งบ่งชั้ี�การค�ามีนิุษย์และชั้่องทำางการคุ�มีครอง
สิทำธิ์ิผู้เ้� สียหายคดำีคา� มีนิุษย์ความียาวไมี่เกินิ 3 นิาทำี จ้ำานิวนิ 1 เรือ� ง พากย์เสียงภาษาไทำยและพากย์เสียงภาษาติ่างประเทำศ
(อ้งกฤษ) พร�อมีคำาบรรยาย จ้ำานิวนิละ 1 ชัุ้ดำ
https://www.youtube.com/watch?v=2tKwhB2h7jI
https://www.youtube.com/watch?v=JGe1m7jyyh8
(3) สื�อวีดำิทำ้ศนิ์ ในิร้ปแบบมีิติิทำี�เคลื�อนิไหว Motion Tutorial เพื�อแนิะนิำาข้้�นิติอนิและวิธิ์ีการ
ในิการติิดำติ่อชั้่องทำางศ้นิย์ ศปอคมี. ข้องอ้ยการในิการข้อความีชั้่วยเหลือ พากย์เสียงภาษาไทำย และพากย์เสียงภาษาติ่างประเทำศ
(อ้งกฤษ) พร�อมีคำาบรรยาย จ้ำานิวนิละ 1 ชัุ้ดำ
https://youtu.be/A62Q0tcKfAA
https://www.youtube.com/watch?v=RMv_kDlNRqA
ซึ�งคลิปสื�อนิี�จ้ะแนิะนิำาวิธิ์ีการใชั้�บริการข้องอ้ยการจ้ากศ้นิย์ ศปอคมี. ผู้่านิชั้่องทำาง Line
Ofﬁcial @205fynfn ชั้ื�อบ้ญชั้ี TIP AGO Center โดำยสำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำจ้ะเผู้ยแพร่คลิปทำ้�งสามีนิี�ผู้่านิชั้่องทำาง
สื�อออนิไลนิ์ และชั้่องทำางทำีวีโดำยในิข้ณะนิี�สื�อวีดำิทำ้ศนิ์ติามี (2) ไดำ�มีีการประชั้าส้มีพ้นิธิ์์ในิ Facebook Page: ThaiNews ไทำยนิิวส์ (https://www.facebook.com/ThaiNews.co/videos/343072213904691/) ซึ�งปจ้จุ้บ้นิมีียอดำผู้้�ติิดำติามี
กว่า 3.1 ล�านิคนิ
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4) การผลิตคู่มือ และน้ิยายเช้ิงโต้ตอบัแบับัออน้ไลน้ (Online Interactive Fiction) สำาหรับั
ผู้เสียหายคด้ีแสวงป้ระโยช้น้ทางเพศออน้ไลน้และเด้็กกล้่มเสี่ยงที่อาจจะถูกแสวงป้ระโยช้น้ทางเพศออน้ไลน้
ในิปทำี�ผู้่านิมีาร้ฐบาล โดำยสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ ติระหนิ้กว่าผู้้�เสียหายในิคดำีทำางเพศออนิไลนิ์
ส่วนิใหญ่ไมี่กล�าแจ้�งความีหรือข้อความีชั้่วยเหลือ เพือ� เปนิการนิำาผู้้เ� สียหายเข้�ามีาส้ใ่ นิกระบวนิการยุติธิ์ิ รรมีร้ฐบาล สน้ับัสน้้น้
โด้ยสำาน้ักบัริหารน้โยบัายน้ายกรัฐมน้ตรีรว่ มีก้บโครงการฮ้กภายใติ�มีล้ นิิธิ์สิ านิส้มีพ้นิธิ์์ครอบคร้ว มี้ลนิิธิ์ิ World Childhood
ประเทำศสวีเดำนิ เจ้�าหนิ�าทำีจ้� ากสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ สำานิ้กงานิอ้ยการคดำีคา� มีนิุษย์ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ ศาลเยาวชั้นิ
และครอบคร้วกลาง และเจ้�าหนิ�าทำี�จ้ากหนิ่วยงานิติ่างประเทำศ เชั้่นิ หนิ่วยงานิความีมี้�นิคงแห่งมีาติุภ้มีิ (HSI) สำานิ้กงานิ
สืบสวนิสอบสวนิกลางประเทำศสหร้ฐอเมีริกา (FBI) บริษ้ทำ Twitter และ Facebook เป้น้ครั้งแรกที่มีการน้ำาผู้เสียหาย
ใน้รูป้แบับัการแสวงป้ระโยช้น้ทางเพศออน้ไลน้ทั้งผู้หญิงและเด้็กช้าย มาร่วมมือกัน้จัด้ทำาคู่มือ “เมื่อคลิป้หล้ด้” หรือ
“Exposed” แบับัสองภาษาทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง� ใชั้�เวลาดำำาเนิินิการทำ้ง� หมีดำ 11 เดำือนิ ในิการเติรียมีข้�อมี้ล
และไดำ�เผู้ยแพร่ส้่สาธิ์ารณะชั้นิเมีื�อเดำือนิกรกฎาคมี 2564 โดำยกลายเปนิไวร้สในิกลุ่มีเดำ็กและผู้้�ปกครองทำี�มีาชั้่วยก้นิแชั้ร์
และดำาวนิ์โหลดำค้่มีือ หรือการเข้�าไปเล่นินิิยายเชั้ิงโติ�ติอบออนิไลนิ์ (Interactive Fiction)
แผน้ภาพที่ 14 คู่มือ Exposed สำาหรับัผู้เสียหายคด้ีแสวงป้ระโยช้น้ทางเพศออน้ไลน้

ในิการประชั้าส้มีพ้นิธิ์์คณะทำำางานิไดำ�มีกี ารเผู้ยแพร่ผู้า่ นิสามีชั้่องทำางหล้กคือ Facebook Live Twitter
Spaces และ Zoom Meeting โดำยมีีการจ้้ดำเสวนิาให�สาธิ์ารณชั้นิไดำ�ฟง โดำยมีีผู้้�ร่วมีเสวนิาจ้ากภาคร้ฐ National Center
for Missing and Exploited Children (NCMEC) และนิ�อง Me Too (นิามีสมีมีติิ) ผู้้�รอดำชั้ีวิติ (Survivor) จ้ากคดำี
แสวงประโยชั้นิ์ทำางเพศออนิไลนิ์และดำารานิ้กแสดำง โด้ยผลสำาเร็จพบัว่าสามารถเข้าถึงผูช้้ มได้้กว่า 2.4 ล้าน้คน้ จากสถิติ
การเข้าถึงของ Facebook และ Twitter และพบว่า มีีผู้เ้� สียหายและหนิ่วยงานิทำีเ� ข้�ามีาปรึกษาและแจ้�งเหติุเพือ� ดำำาเนิินิคดำี
ในิชั้่องทำางข้องภาคร้ฐหล้งจ้ากมีีการประชั้าส้มีพ้นิธิ์์ในิคร้�งนิี�
สำาหร้บการเข้�าถิึงค้่มีือสามีารถิดำาวนิ์โหลดำไดำ�ฟรีทำี�
 นิิยายเชั้ิงโติ�ติอบออนิไลนิ์ (Interactive Fiction) Link: https://fb.watch/9QlDLK0OoG/
 ค้่มีือ “เมีื�อคลิปหลุดำ” https://www.hugproject.org/media/hughandbook/
 Link ข้่าว https://www.matichon.co.th/lifestyle/social-women/news_2828294
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2

ดานการคุมครองชวยเหลือ

ผลลัพธการดําเนินงานที่สําคัญในป 2564 ดานการคุมครองชวยเหลือ
1. การคุ�มีครองชั้่วยเหลือทำี�เปนิมีิติรก้บผู้้�เสียหาย (Victim – Friendly Approach) ติ้�งแติ่กระบวนิการค้ดำแยก
กระบวนิการคุ�มีครอง จ้นิถิึงกระบวนิการส่งกล้บ เพื�อสร�างความีมี้�นิใจ้ว่าผู้้�เสียหายจ้ะไดำ�ร้บการคุ�มีครองชั้่วยเหลือ
ทำี�มีีประสิทำธิ์ิภาพ
2. การข้้ บ เคลื� อ นิและพ้ ฒ นิากลไกการทำำา งานิเพื� อ สร� า งระบบการคุ� มี ครองชั้่ ว ยเหลื อ ทำี� มีี ป ระสิ ทำ ธิ์ิ ภ าพ
และเปนิระบบอย่างติ่อเนิื�อง ทำ้�งการให�ความีร้�เกี�ยวก้บกลไกการส่งติ่อระดำ้บชั้าติิ (National Referral Mechanism)
การคิดำร้ปแบบกิจ้กรรมีทำี�เหมีาะสมีในิห�วงระยะเวลาการฟนิฟ้ไติร่ติรอง (Reﬂection Period) รวมีถิึงการสร�างชั้่องทำาง
การเรียนิร้�สำาหร้บผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิผู้่านิ e-learning
3. การคุ�มีครองผู้้�เสียหายทำี�ไมี่ประสงค์เข้�าสถิานิคุ�มีครองเพิ�มีมีากข้ึ�นิ ผู้่านิกลไกการคุ�มีครองชั้่วยเหลือข้อง
กระทำรวง พมี. ทำ้�งในิส่วนิกลางและในิส่วนิภ้มีิภาค ร่วมีก้บองค์กรภาคส่วนิติ่าง ๆ ในิพื�นิทำี�
4. ระยะเวลาการคุมี� ครองในิสถิานิคุมี� ครองลดำลงจ้าก 158 ว้นิ ในิป 2563 เปนิ 143 ว้นิ ในิป 2564 ทำ้ง� นิี� เนิือ� งจ้าก
ประสิทำธิ์ิภาพข้องกระบวนิการดำำาเนิินิคดำีทำี�รวดำเร็ว ประกอบก้บการวางแผู้นิและการประเมีินิร่วมีก้นิระหว่างเจ้�าหนิ�าทำี�
และผู้้�เสียหายอย่างติ่อเนิื�อง ทำำาให�ผู้้�เสียหายไมี่ติ�องอย้่ในิสถิานิคุ�มีครองนิานิเกินิความีจ้ำาเปนิ
5. การคุ�มีครองพยานิในิคดำีค�ามีนิุษย์ โดำยการสนิ้บสนิุนิค่าใชั้�จ้่ายในิการคุ�มีครองพยานิทำี�เพิ�มีข้ึ�นิจ้ากป 2563
ถิึงร�อยละ 153.02 แสดำงให�เห็นิถิึงประสิทำธิ์ิภาพการคุ�มีครองทำี�ครอบคลุมีทำุกมีิติิมีากยิ�งข้ึ�นิ
6. การชั้่วยเหลือคนิไทำยทำี�อาจ้จ้ะเปนิผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ในิติ่างประเทำศเพิ�มีข้ึ�นิ โดำยความีร่วมีมีือ
จ้ากหนิ่วยงานิทำุกภาคส่วนิทำ้�งภายในิและระหว่างประเทำศ
7. นิโยบาย Happy Shelter ข้องสถิานิคุ�มีครอง เพื�อสร�างความีมี้�นิใจ้ว่าผู้้�เสียหายจ้ะไดำ�รบ้ การดำ้แลรายบุคคล
และคำานิึงถิึงบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้อย่างเหมีาะสมี ทำ้�งดำ�านิกฎหมีาย และการฟนิฟ้จ้ิติใจ้
8. ผู้้เ� สียหายเดำินิทำางเข้�าออกสถิานิคุมี� ครองและเข้�าถิึงเครือ� งมีือสือ� สารไดำ�มีากข้ึนิ� โดำยเฉพาะกลุมี่ ผู้้ใ� หญ่ทำสี� ามีารถิ
เข้�าถิึงเครื�องมีือสื�อสารไดำ�โดำยอิสระ และสามีารถิเดำินิทำางเข้�าออกสถิานิคุ�มีครองไดำ� ทำ้�งการออกไปทำำางานิภายนิอก
การไปทำำากิจ้ธิ์ุระ ซื�อข้อง หรือส้นิทำนิาการอื�นิ ๆ
9. ผู้้�เสียหายติ่างชั้าติิ จ้ำานิวนิ 13 คนิ มีีความีพร�อมีในิการออกไปทำำางานิและไดำ�ออกไปทำำางานิติามีความีติ�องการ
ข้องตินิเอง และมีีรายไดำ�จ้ากการทำำางานิติ่อเนิื�อง
10. ผู้้� เ สี ย หายไดำ� ร้ บ เงิ นิ เยี ย วยาชั้ดำเชั้ยในิฐานิะผู้้� เ สี ย หายและพยานิในิคดำี อ าญา เพิ� มี ข้ึ� นิ จ้ากป 2563
ร�อยละ 123.9 เนิือ� งจ้ากการประเมีินิถิึงความีเสียหายและบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ผู้้เ� สียหายในิคดำีคา� มีนิุษย์ รวมีทำ้ง� ไดำ�พฒ
้ นิาค้มี่ อื
สิทำธิ์ิผู้้�เสียหายและจ้ำาเลยในิคดำีอาญา 5 ภาษา เพื�อสร�างความีมี้�นิใจ้ว่าผู้้�เสียหายจ้ะทำราบถิึงสิทำธิ์ิอื�นิ ๆ ข้องตินิเองไดำ�ดำ�วย
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11. ผู้้�เสียหายไดำ�ร้บการเติรียมีการสำาหร้บกระบวนิการทำางศาลอย่างเหมีาะสมี โดำยความีร่วมีมีือระหว่าง
ทำีมีสหวิชั้าชั้ีพทำ้�งภาคร้ฐ รวมีถิึงพนิ้กงานิอ้ยการและองค์กรนิอกภาคร้ฐไดำ�เข้�ามีามีีส่วนิร่วมีในิการเติรียมีการผู้้�เสียหาย
เพื�อสร�างความีมี้�นิใจ้ให�ก้บผู้้�เสียหายทำี�จ้ะเข้�าส้่กระบวนิการยุติิธิ์รรมีทำี�เปนิมีิติร

ภาพรวมการคุมครองชวยเหลือของประเทศไทย
ประเทำศไทำยให�ความีสำาค้ญก้บการคุ�มีครองชั้่วยเหลือผู้้�เสียหาย ภายใติ�หล้กการยึดำผู้้�เสียหายเปนิศ้นิย์กลาง
(Victim Centered Approach) ในิการติ้ดำสินิใจ้ในิการดำำาเนิินิการใดำ ๆ ทำี�เกี�ยวข้�อง และย้งคงพิจ้ารณาถิึงความีสำาค้ญ
ก้บการดำำาเนิินิการทำี�คำานิึงถิึงบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ข้องผู้้�เสียหาย (Trauma Informed Care) การคำานิึงถิึงประโยชั้นิ์ส้งสุดำ
ข้องเดำ็ก (Best Interest Determination) หล้กการคำานิึงถิึงความีเทำ่าเทำียมีระหว่างเพศ (Gender Equality) และการคุมี� ครอง
ชั้่วยเหลือทำี�ไมี่เลือกปฏิิบ้ติิไมี่ว่าจ้ะเปนิเชั้ื�อชั้าติิ ศาสนิา ว้ฒนิธิ์รรมี หากเปนิผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ หรือผู้้�เสียหาย
จ้ากการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ ทำุกคนิจ้ะไดำ�ร้บการคุ�มีครองชั้่วยเหลืออย่างเทำ่าเทำียมี
ในิป 2564 ร้ฐบาลโดำยกระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์ ในิฐานิะหนิ่วยงานิทำีใ� ห�การคุมี� ครอง
ชั้่วยเหลือ ยึดำแนิวทำางการทำำางานิภายใติ� “หลักการใหบริการทีเ่ ปนมิตรกับผูเ สียหาย (Victim – Friendly Approach)”
โดำยเนิ�นิการคุมี� ครองชั้่วยเหลือทำีเ� ปนิมีิติรก้บผู้้เ� สียหายติ้ง� แติ่กระบวนิการค้ดำแยกจ้นิถิึงการส่งกล้บคืนิส้ส่ ง้ คมีอย่างเปนิมีิติร
ควบค้่ไปทำ้�งมีิติิดำ�านิการดำำาเนิินิคดำีและกระบวนิการยุติิธิ์รรมี และมีิติิดำ�านิส้งคมีและการฟนิฟ้เยียวยา เพื�อลดำผู้ลกระทำบ
ทำี�ผู้เ้� สียหายไดำ�ร้บมีาก่อนิเข้�าส้ก่ ระบวนิการคุ�มีครอง และผู้ลกระทำบทำี�จ้ะเกิดำข้ึ�นิภายหล้งการส่งกล้บคืนิส้ส่ ้งคมี นิอกจ้ากนิี�
ภายใติ�การบริการคุมี� ครองชั้่วยเหลือในิสถิานิคุมี� ครอง ภายใติ� นโยบาย “Happy Shelter” เพือ� สร�างความีมี้นิ� ใจ้ให�ผู้เ้� สียหาย
ทำีป� ระสงค์เข้�าร้บการคุมี� ครองว่าจ้ะไดำ�รบ้ การคุมี� ครองทำีป� ลอดำภ้ย และสุข้ใจ้ติลอดำระยะเวลาทำีพ� วกเข้าย้งไมี่สามีารถิกล้บคืนิ
ส้่ครอบคร้ว ภ้มีิลำาเนิาหรือส้งคมีใหมี่ติามีความีประสงค์ข้องผู้้�เสียหายแติ่ละคนิไดำ� นิอกจ้ากนิี� การคุ�มีครองชั้่วยเหลือ
ไมี่เพียงแติ่การคุ�มีครองในิสถิานิคุ�มีครองเทำ่านิ้�นิ แติ่กระบวนิการคุ�มีครอง จ้ะเริ�มีติ้�งแติ่การค้ดำแยกไปจ้นิถิึงการติิดำติามี
และมี้�นิใจ้ว่าพวกเข้าเหล่านิ้�นิจ้ะไมี่กล้บเข้�าส้่วงจ้รการค�ามีนิุษย์ซำ�า
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2.1 การพัฒน้าระบับัการค้้มครองช้่วยเหลือใน้กระบัวน้การคัด้แยก
2.1.1 การค้้มครองบั้คคลที่อาจจะเป้น้ผู้เสียหายใน้กระบัวน้การคัด้แยก
ในิกระบวนิการค้ดำแยกผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ กระทำรวง พมี. ในิฐานิะหนิ่วยงานิดำ�านิการคุ�มีครอง
ชั้่วยเหลือ ไดำ�จ้้ดำส่งเจ้�าหนิ�าทำี�ร่วมีทำีมีสหวิชั้าชั้ีพในิการส้มีภาษณ์เพื�อค้ดำแยกผู้้�เสียหาย เพื�อให�การคุ�มีครองชั้่วยเหลือ
ผู้้ทำ� อี� ย้ร่ ะหว่างการค้ดำแยก ในิกรณีทำบี� คุ คลนิ้นิ� อาจ้มีีความีติ�องการไดำ�รบ้ การชั้่วยเหลือระหว่างการส้มีภาษณ์ ภายใติ�หล้กการ
ทำำางานิทำี�เปนิมีิติรก้บผู้้�เสียหายติ้�งแติ่กระบวนิการค้ดำแยก โดำยภายหล้งจ้ากการค้ดำแยกแล�ว หากเปนิผู้้�เสียหายและไมี่
ประสงค์จ้ะเข้�าร้บการคุมี� ครอง เจ้�าหนิ�าทำีจ้� ะดำำาเนิินิการแจ้�งสิทำธิ์ิให�ผู้เ้� สียหายทำราบ และแจ้�งข้�อมี้ลชั้่องทำางการติิดำติ่อสำาหร้บ
ผู้้�เสียหาย เพื�อสามีารถิติิดำติ่อในิการชั้่วยเหลือติามีสิทำธิ์ิไดำ�ในิภายหล้ง นิอกจ้ากนิี� กองทำุนิเพื�อการป้องก้นิและปราบปรามี
การค�ามีนิุษย์ ไดำ�อนิุมี้ติิเงินิจ้ำานิวนิ 917,920 บาทำ สำาหร้บการให�บริการการชั้่วยเหลือบุคคลทำี�อย้่ระหว่างการค้ดำแยก
เปนิค่าใชั้�จ้า่ ยในิเรือ� งข้องค่าอาหาร ค่าข้องใชั้�สว่ นิติ้ว ค่าร้กษาพยาบาลกรณีเจ้็บปวย และค่าทำีพ� ก้ ระหว่างกระบวนิการค้ดำแยก
เพื� อ สร� า งความีมี้� นิใจ้ว่ าบุ คคลทำี� อย้่ ในิระหว่ า งการค้ ดำ แยกจ้ะไดำ� ร้บบริ ก ารเบื� อ งติ� นิจ้ากร้ ฐ ไดำ� อ ย่ า งเหมีาะสมี ทำ้� ง นิี�
สำาหร้บผู้้เ� สียหายทำีย� ง้ ไมี่มีคี วามีพร�อมีในิการให�ความีร่วมีมีือในิการดำำาเนิินิคดำีหรือไมี่มีคี วามีประสงค์จ้ะดำำาเนิินิคดำี กระทำรวง พมี.
ก็ไดำ�มีบี ริการการให�ความีชั้่วยเหลือเฉพาะหนิ�าติามีสภาพปญหาความีเดำือดำร�อนิข้องผู้้เ� สียหายนิ้นิ� ทำ้ง� การชั้่วยเหลือในิร้ปแบบ
ข้องเงินิสงเคราะห์ การประสานิจ้้ดำหาบริการอื�นิ ๆ ติามีความีติ�องการ เปนิติ�นิ
2.1.2 การขับัเคลื่อน้กลไกการส่งต่อระด้ับัช้าติ (National Referral Mechanism) และระยะเวลา
การฟน้ฟูไตร่ตรอง (Reﬂection Period) อย่างต่อเน้ื่อง
1) การขับัเคลือ่ น้กลไกการส่งต่อระด้ับัช้าติ (National Referral Mechanism) ภายหล้งจ้ากในิป 2563
ทำีห� นิ่วยงานิทำีเ� กีย� วข้�องก้บกระบวนิการชั้่วยเหลือคุมี� ครองผู้้เ� สียหาย ไดำ�แก่ กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์
สำา นิ้ ก งานิอ้ ย การส้ ง สุ ดำ สำา นิ้ ก งานิติำา รวจ้แห่ ง ชั้าติิ กระทำรวงแรงงานิ กระทำรวงมีหาดำไทำย กระทำรวงยุ ติิ ธิ์ รรมี
องค์การระหว่างประเทำศเพื�อการโยกย�ายถิิ�นิฐานิ มี้ลนิิธิ์ิ ไอเจ้เอ็มี ประเทำศไทำย มี้ลนิิธิ์ิสิทำธิ์ิมีนิุษยชั้นิเพื�อการพ้ฒนิา
มี้ลนิิธิ์ิ เอ-ทำเวนิติีว� นิ้ ศึกษาแนิวทำางการพ้ฒนิากลไกการส่งติ่อระดำ้บชั้าติิ เพือ� ใชั้�เปนิแนิวทำางและกลไกในิการดำำาเนิินิงานิสำาหร้บ
การชั้่วยเหลือคุ�มีครอง บุคคลทำี�จ้ะเข้�าส้่การชั้่วยเหลือคุ�มีครองในิฐานิะผู้้�เสียหายและอาจ้จ้ะเปนิผู้้�เสียหาย โดำยในิป 2564
ไดำ�มีกี ารหารือเรือ� งดำ้งกล่าวในิระดำ้บคณะอนิุกรรมีการ ภายใติ�คณะกรรมีการระดำ้บชั้าติิ เพือ� เห็นิชั้อบกรอบการดำำาเนิินิงานิ
ร่วมีก้นิระหว่างหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�อง รวมีถิึงไดำ�มีีความีร่วมีมีือก้บองค์การระหว่างประเทำศเพื�อการโยกย�ายถิิ�นิฐานิ
จ้้ดำส้มีมีนิาเพื�อสร�างความีเข้�าใจ้ร่วมีก้นิเกี�ยวก้บกลไก NRM ในิร้ปแบบข้อง webinars จ้ำานิวนิ 3 คร้�ง โดำยมีีผู้้�เข้�าร่วมี
การส้ มี มีนิาจ้ากในิพื� นิ ทำี� ซึ� ง เป นิ หนิ่ ว ยงานิร้ บ แจ้� ง (First Responder) ก้ บ หนิ่ ว ยงานิส่ ว นิกลาง หนิ่ ว ยงานิ
ดำ� า นิการคุ� มี ครองทำ้� ง ภาคร้ ฐ และเอกชั้นิ ทำ้� ง นิี� ใ นิระยะติ่ อ ไปกลไก NRM จ้ะเป นิ หนิึ� ง ในิกลไกทำี� จ้ ะชั้่ ว ยให�
กระบวนิการค้ ดำ แยกและส่ ง ติ่ อ บริ ก ารความีชั้่ ว ยเหลื อ ทำ้� ง กลุ่ มี ทำี� เ ป นิ ผู้้� เ สี ย หายและกลุ่ มี บุ ค คลทำี� อ ย้่ ร ะหว่ า งรอ
การค้ดำแยกมีีประสิทำธิ์ิภาพเพิ�มีข้ึ�นิ โดำยหล้งจ้ากมีีการทำบทำวนิข้�อเสนิอแนิะและหารือในิคณะทำำางานิเรียบร�อยแล�ว
จ้ะเริ�มีนิำาร่องดำำาเนิินิการในิป 2565
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แผน้ภาพที่ 15 การสัมมน้าออน้ไลน้ให้ความรู้เกี่ยวกับักลไกการส่งต่อระด้ับัช้าติให้แก่ผ้ปู้ ฏิบััติงาน้ใน้พื้น้ที่

2) การขับัเคลือ่ น้การพัฒน้าแน้วทางการให้บัริการช้่วงระยะเวลาฟน้ ฟูและไตร่ตรอง (Reﬂection
Period) เปนิอีกหนิึง� นิว้ติกรรมีข้องประเทำศไทำยในิการพ้ฒนิากระบวนิการชั้่วยเหลือคุมี� ครองผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์
ให�มีีประสิทำธิ์ิภาพมีากข้ึ�นิ โดำยในิป 2564 กระทำรวง พมี. ไดำ�มีีคำาส้�งแติ่งติ้�งคณะทำำางานิพิจ้ารณาแนิวทำางการให�
บริการชั้่วงระยะเวลาฟนิฟ้และไติร่ติรอง (Reﬂection Period) สำาหร้บบุคคลทำี�มีีเหติุอ้นิควรเชั้ื�อไดำ�ว่าเปนิผู้้�เสียหาย
จ้ากการกระทำำาความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ เพื�อศึกษาและพ้ฒนิาแนิวทำางการนิำาชั้่วงระยะเวลาการฟนิฟ้และไติร่ติรอง
(Reﬂection Period) สำาหร้บบุคคลทำี�มีีเหติุอ้นิควรเชั้ื�อไดำ�ว่าเปนิผู้้�เสียหายจ้ากการกระทำำาความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์
และแนิวทำางการพ้ฒนิากลไกการส่งติ่อการให�ความีชั้่วยเหลือผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ระดำ้บชั้าติิ (National Referral
Mechanism) ข้องประเทำศไทำยเปนิไปอย่างมีีประสิทำธิ์ิภาพ และสอดำคล�องไปในิทำิศทำางเดำียวก้นิ โดำยคำานิึงถิึงผู้้�เสียหาย
จ้ากการค�ามีนิุษย์เปนิศ้นิย์กลาง ซึ�งคณะทำำางานิดำ้งกล่าวประกอบดำ�วยผู้้�แทำนิจ้ากหนิ่วยงานิทำ้�งภาคร้ฐ องค์กรพ้ฒนิา
เอกชั้นิ และองค์การระหว่างประเทำศ โดำยมีี นิายประวิทำย์ ร�อยแก�ว รองอธิ์ิบดำีอ้ยการ สำานิ้กงานิคดำีค�ามีนิุษย์ สำานิ้กงานิ
อ้ยการส้งสุดำ เปนิประธิ์านิคณะทำำางานิ
ในิชั้่วงเดำือนิกุมีภาพ้นิธิ์์ 2564 กระทำรวง พมี. ไดำ�จ้้ดำประชัุ้มีเชั้ิงกำาหนิดำกิจ้กรรมีภายใติ�แนิวทำาง
การให�บริการชั้่วงระยะเวลาฟนิฟ้และไติร่ติรอง (Reﬂection Period) ร่วมีก้บหนิ่วยงานิภาคร้ฐและองค์กรพ้ฒนิาเอกชั้นิ
ทำีเ� กีย� วข้�อง เพือ� กำาหนิดำกิจ้กรรมีสำาหร้บบุคคลทำีมี� เี หติุอนิ้ ควรเชั้ือ� ไดำ�วา่ เปนิผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ ให�เหมีาะสมีก้บบริบทำ
ข้องประเทำศไทำย และสอดำคล�องก้บภารกิจ้หนิ�าทำีข้� องหนิ่วยงานิและในิชั้่วงเดำือนิพฤศจ้ิกายนิ 2564 กระทำรวง พมี. ไดำ�รว่ มีก้บ
โครงการความีร่วมีมีืออาเซียนิ – ออสเติรเลีย เพื�อติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ (ASEAN – ACT) จ้้ดำประชัุ้มีการนิำาเสนิอ
ข้�อค�นิพบสำาค้ญจ้ากงานิวิจ้้ยเรื�อง “ระยะฟนิฟ้และทำบทำวนิไติร่ติรองสำาหร้บบุคคลทำี�มีีเหติุอ้นิควรเชั้ื�อไดำ�ว่าเปนิผู้้�เสียหาย
จ้ากการค�ามีนิุษย์” เพือ� ให�หนิ่วยงานิทำีเ� กีย� วข้�องร่วมีแลกเปลีย� นิข้�อคิดำเห็นิและข้�อเสนิอแนิะติ่องานิวิจ้ย้ ดำ้งกล่าว โดำยข้�อค�นิพบ
จ้ากการวิจ้้ยคร้�งนิี�เปนิประโยชั้นิ์ติ่อการข้้บเคลื�อนิการดำำาเนิินิงานิติามีชั้่วงระยะเวลาฟนิฟ้และไติร่ติรอง ผู้้�วิจ้้ยไดำ�ศึกษา
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เปรียบเทำียบระยะเวลา Reﬂection Period ในิเข้ติอำานิาจ้ศาลข้องประเทำศติ่าง ๆ และศึกษากฎหมีายทำีเ� กีย� วข้�องข้องประเทำศไทำย
สำาหร้บการนิำาระยะเวลาฟนิฟ้และไติร่ติรองไปปฏิิบ้ติิ รวมีทำ้�งไดำ�ให�ข้�อเสนิอแนิะในิการดำำาเนิินิงานิทำ้�งระยะส้�นิ กลาง
และยาวทำี�จ้ะนิำาไปส้่การปฏิิบ้ติิทำี�เปนิร้ปธิ์รรมี
ทำ้�งนิี� จ้ากการศึกษาติลอดำทำ้�งป 2564 ทำี�ผู้่านิมีา พบว่า ชั้่วงระยะเวลาฟนิฟ้และไติร่ติรองทำี�เหมีาะสมี
ก้บประเทำศไทำย คือ ไมี่เกินิ 30 ว้นิ โดำยประเทำศไทำยให�ความีสำาค้ญก้บการให�บริการในิชั้่วงระยะเวลาทำีเ� หมีาะสมีแก่ผู้เ้� สียหาย
จ้ากการค�ามีนิุษย์/ผู้้�ทำี�มีีเหติุอ้นิควรเชั้ื�อไดำ�ว่าเปนิผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ เพื�อมีีระยะเวลาฟนิฟ้และไติร่ติรอง
ก่อนิการติ้ดำสินิใจ้ให�ความีร่วมีมีือในิการให�ข้อ� เทำ็จ้จ้ริงทำีเ� ปนิประโยชั้นิ์ติอ่ การคุมี� ครองและการดำำาเนิินิคดำีกบ้ ผู้้ก� ระทำำาความีผู้ิดำ
โดำยคำานิึงถิึงผู้ลกระทำบจ้ากบาดำแผู้ลทำางดำ�านิจ้ิติใจ้/ร่างกายข้องผู้้�เสียหายหล้งจ้ากเผู้ชั้ิญเหติุการณ์การค�ามีนิุษย์ รวมีทำ้�ง
การฟนิฟ้ การเสริมีพล้ง/ความีมี้�นิใจ้ในิการติ้ดำสินิใจ้ให�แก่ผู้้�เสียหาย ซึ�งกิจ้กรรมีในิชั้่วงระยะเวลาฟนิฟ้และไติร่ติรอง
จ้ะเนิ�นิฟนิ ฟ้ทำางอารมีณ์ และกิจ้กรรมีมีีความียืดำหยุนิ่ และเหมีาะสมีสอดำคล�องติามีความีติ�องการและสภาพปญหาข้องผู้้เ� สียหาย
แติ่ละบุคคล สำาหร้บผู้้�เสียหายทำี�เปนิเดำ็กให�ดำำาเนิินิการติามีกระบวนิ CRC การคำานิึงถิึงประโยชั้นิ์ส้งสุดำข้องเดำ็ก Best
Interest Determination : BID และการคุมี� ครองติามีพระราชั้บ้ญญ้ติคิ มีุ� ครองเดำ็ก พ.ศ. 2546 ทำ้ง� นิี� สถิานิคุมี� ครองข้องร้ฐ
และเอกชั้นิ สามีารถินิำาชั้่วงระยะเวลาฟนิ ฟ้และไติร่ติรองไปปร้บใชั้�ในิสถิานิคุมี� ครองข้องตินิเองไดำ� โดำยมีุง่ เนิ�นิประโยชั้นิ์สง้ สุดำ
ทำี�ผู้้�เสียหายจ้ะไดำ�ร้บ และยึดำหล้กผู้้�เสียหายจ้าการค�ามีนิุษย์เปนิศ้นิย์กลาง การดำำาเนิินิการทำี�คำานิึงถิึงบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้
ข้องผู้้เ� สียหาย หล้กการคำานิึงถิึงความีเทำ่าเทำียมีระหว่างเพศ และการคุมี� ครองชั้่วยเหลือทำีไ� มี่เลือกปฏิิบติ้ ิ เพือ� การชั้่วยเหลือ
คุมี� ครองผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์อย่างมีีประสิทำธิ์ิภาพติ่อไป สำาหร้บแผู้นิการดำำาเนิินิการหล้งจ้ากนิี� จ้ะดำำาเนิินิการดำ้งนิี�
1. ทำบทำวนิร่างแนิวทำางการให�บริการชั้่วงระยะเวลาฟนิฟ้และไติร่ติรอง (Reﬂection Period) ติามีข้�อ
เสนิอแนิะข้องคณะทำำางานิ
2. นิำา เสนิอข้อความีเห็ นิ ชั้อบจ้ากคณะกรรมีการป้ อ งก้ นิ และปราบปรามีการค� า มีนิุ ษ ย์ (ปคมี.)
คณะกรรมีการระดำ้บชั้าติิ
3. เริ�มีนิำาร่องดำำาเนิินิการนิำาเรื�อง Reﬂection Period มีาใชั้�ในิป 2565 ติ่อไป
แผน้ภาพที่ 16 การป้ระช้้มกำาหน้ด้แน้วทางการขับัเคลื่อน้ Reﬂection Period
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2.1.3 การเพิ่มช้่องทางการพัฒน้าศักยภาพผู้ป้ฏิบััติงาน้คัด้แยกผ่าน้ E-learning
กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์ ไดำ�รว่ มีก้บองค์กร UK Border Force ภายใติ�สถิานิ
เอกอ้ครราชั้ทำ้ติสหราชั้อาณาจ้้กรประจ้ำาประเทำศไทำย ในิการจ้้ดำทำำาชั้่องทำางการพ้ฒนิาความีร้�สำาหร้บการเรียนิร้�เพิ�มีเติิมี
เกี�ยวก้บการค�ามีนิุษย์และการค�าทำาสยุคใหมี่ ผู้่านิชั้่องทำางออนิไลนิ์ เพื�อเปนิหนิึ�งในิชั้่องทำางการเพิ�มีเติิมีความีร้�สำาหร้บ
ผู้้ป� ฏิิบติ้ งิ านิ โดำยเฉพาะผู้้ป� ฏิิบติ้ งิ านิดำ่านิหนิ�าทำีเ� ปนิทำีมีสหวิชั้าชั้ีพกลุมี่ แรกทำีพ� บก้บกลุมี่ ผู้้ทำ� อี� าจ้เปนิผู้้เ� สียหาย โดำยชั้่องทำางนิี�
จ้ะทำำาให�การเรียนิร้�เพิ�มีเติิมีข้องเจ้�าหนิ�าทำี�ผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิทำำาไดำ�อย่างติ่อเนิื�อง เปนิการฝกฝนิความีเชั้ี�ยวชั้าญข้องผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิ
โดำยไดำ�มีกี ารจ้้ดำส้มีมีนิาเปดำติ้วและนิำาเสนิอ Human Trafﬁcking Awareness for First Responders e-learning ผู้่านิระบบ
ออนิไลนิ์ ซึ�งไดำ�ร้บการสนิ้บสนิุนิวิทำยากรจ้าก UK Border force ประเทำศอ้งกฤษ ซึ�งเปนิผู้้�พ้ฒนิาโปรแกรมี e-learning
ดำ้งกล่าวไดำ�มีาแลกเปลี�ยนิและอธิ์ิบายวิธิ์ีการเรียนิร้� รวมีทำ้�งไดำ�นิาำ เสนิอแลกเปลี�ยนิประสบการณ์ในิกรณีทำี�เกี�ยวข้�องดำ�วย
โดำยการส้มีมีนิาในิคร้�งนิี� มีีผู้้�เข้�าร่วมีการอบรมีกว่า 280 คนิ
แผน้ภาพที่ 17 การสัมมน้าออน้ไลน้ให้ความรูเ้ กีย่ วกับั Human Trafﬁcking Awareness forFirst Responders e-learning

2.2 การค้้มครองช้่วยเหลือผู้เสียหายใน้รูป้แบับัการค้้มครองที่หลากหลาย
2.2.1 การค้้มครองช้่วยเหลือผู้เสียหายใน้คด้ีค้ามน้้ษย
ในิป 2564 ประเทำศไทำยไดำ�ให�การชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายในิคดำีค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 354 คนิ เพิ�มีข้ึ�นิ 123 คนิ
จ้ากป 2563 โดำยผู้้�เสียหายทำี�ไดำ�ร้บการชั้่วยเหลือและไดำ�ร้บการแจ้�งสิทำธิ์ิติามีกฎหมีายแล�ว ผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 148 คนิ
หรือคิดำเปนิร�อยละ 41.8 เข้�าร้บการคุ�มีครองในิสถิานิคุ�มีครองข้องร้ฐและเอกชั้นิ ส่วนิผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 206 คนิ
หรือคิดำเปนิร�อยละ 58.2 ไมี่ประสงค์ทำี�จ้ะเข้�าร้บการคุ�มีครองในิสถิานิคุ�มีครอง ซึ�งส่วนิใหญ่เปนิคนิไทำย จ้ำานิวนิ 205 คนิ
หรือคิดำเปนิร�อยละ 99.5 ส่วนิอีก 1 คนิ เปนิผู้้เ� สียหายส้ญชั้าติิลาว สำาหร้บผู้้เ� สียหายทำีอ� ย้นิ่ อกสถิานิคุมี� ครองส่วนิใหญ่จ้ะกล้บ
ไปอย้่ก้บครอบคร้ว กระทำรวง พมี. ก็จ้ะมีีเจ้�าหนิ�าทำี�ซึ�งอย้่ในิพื�นิทำี�ภ้มีิลำาเนิาข้องผู้้�เสียหายคอยประสานิและติิดำติามีให�
การชั้่วยเหลือเพือ� ให�ผู้เ้� สียหายเข้�าถิึงสิทำธิ์ิติามีกฎหมีายทำีติ� นิเองจ้ะไดำ�รบ้ เพือ� สร�างความีมี้นิ� ใจ้ให�ผู้เ้� สียหายว่า แมี�ผู้เ้� สียหาย
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จ้ะไมี่เข้�าร้บการคุ�มีครองในิสถิานิคุ�มีครองก็ติามี แติ่ผู้้�เสียหายจ้ะไดำ�ร้บการคุ�มีครองชั้่วยเหลือเยียวยาติามีสิทำธิ์ิในิฐานิะ
ผู้้�เสียหายครอบคลุมีทำุกพื�นิทำี�อย่างเทำ่าเทำียมี เชั้่นิ การประสานิการชั้่วยเหลือจ้ากกองทำุนิเพื�อการป้องก้นิและปราบปรามี
การค�ามีนิุษย์ การเรียกร�องค่าสินิไหมีทำดำแทำนิหรือค่าติอบแทำนิส่วนิอืนิ� การประสานิงานิและการติิดำติามีดำ�านิคดำีเปนิระยะ
ติลอดำจ้นิการชั้่วยเหลือติามีสภาพปญหาความีเดำือดำร�อนิอื�นิ ๆ ทำี�ผู้้�เสียหายร�องข้อ ทำ้�งนิี� เปนิไปติามีความีสมี้ครใจ้
ข้องผู้้�เสียหาย โดำยเนิ�นิการร้กษาความีล้บข้องผู้้�เสียหายทำี�ไมี่ติ�องการเปดำเผู้ยเรื�องราวข้องตินิเองให�บุคคลอื�นิทำราบ
แผน้ภาพที่ 18 จำาน้วน้ผู้เสียหายทั้งหมด้ และจำาน้วน้ผู้เสียหายแยกป้ระเภทการค้้มครอง

แหล่งที่มาของข้อมูล : ระบบฐานิข้�อมี้ลป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์แห่งชั้าติิ ณ ว้นิทำี� 31 ธิ์้นิวาคมี 2564

2.2.2 การช้่วยเหลือค้้มครองผู้เสียหายใน้สถาน้ค้้มครองของรัฐ/เอกช้น้
กระทำรวง พมี. ไดำ�รว่ มีก้บองค์กรภาคประชั้าส้งคมี ทำีจ้� ดำทำะเบียนิเปนิสถิานิคุมี� ครองเอกชั้นิ ในิฐานิะหนิ่วยงานิ
ร้บผู้ิดำชั้อบดำ�านิการคุ�มีครองชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายติามีกฎหมีาย ไดำ�ให�การคุ�มีครองชั้่วยเหลือทำ้�งผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์
ติามีมีาติรา 6 และผู้้�เสียหายจ้ากการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ ติามีมีาติรา 6/1 ติามีความีประสงค์ข้องผู้้�เสียหาย
อย่างเทำ่าเทำียมีก้นิ และคำานิึงถิึงสิทำธิ์ิติา่ ง ๆ ข้องผู้้เ� สียหายทำ้ง� การดำ้แลบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ การคำานิึงถิึงประโยชั้นิ์สง้ สุดำข้องเดำ็ก
ความีแติกติ่างทำางเพศสภาพ ความีแติกติ่างทำางว้ฒนิธิ์รรมี และความีติ�องการเฉพาะบุคคล เพื�อให�ผู้้�เสียหายทำี�เลือก
เข้�าร้บการคุ�มีครองในิสถิานิคุ�มีครองไดำ�ร้บการคุ�มีครองดำ�วยความีปลอดำภ้ย และยึดำผู้้�เสียหายเปนิศ้นิย์กลาง
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1) สถิติผู้เสียหายใน้สถาน้ค้้มครองของรัฐและเอกช้น้
ในิป 2564 ร้ฐบาลไทำยย้งคงให�ความีสำาค้ญก้บการคุ�มีครองชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์
และผู้้�เสียหายจ้ากการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ โดำยสถิานิคุ�มีครองข้องร้ฐและเอกชั้นิ ไดำ�ให�การคุ�มีครองผู้้�เสียหาย
ทำี�ประสงค์เข้�าร้บการคุ�มีครองในิสถิานิคุ�มีครองอย่างเทำ่าเทำียมีก้นิติามีสิทำธิ์ิทำี�กฎหมีายไดำ�กำาหนิดำไว� ในิระหว่างป 2564
(มีกราคมี - ธิ์้นิวาคมี 2564) ผู้้�เสียหายทำ้�ง 2 กลุ่มีทำี�เข้�าร้บการคุ�มีครองในิสถิานิคุ�มีครอง จ้ำานิวนิทำ้�งสิ�นิ 148 คนิ แบ่งเปนิ
เพศหญิง จ้ำานิวนิ 120 คนิ คิดำเปนิร�อยละ 81.1 และเปนิเพศชั้าย จ้ำานิวนิ 28 คนิ คิดำเปนิร�อยละ 18.9 ข้ณะทำีเ� มีือ� เปรียบเทำียบ
อายุข้องผู้้�เสียหายพบว่า กลุ่มีผู้้�ใหญ่อายุ 18 ปข้ึ�นิไป มีีจ้ำานิวนิ 67 คนิ คิดำเปนิร�อยละ 45.3 และกลุ่มีเดำ็กชั้ายหญิง
ซึ�งอายุติำ�ากว่า 18 ป มีีจ้ำานิวนิ 81 คนิ คิดำเปนิร�อยละ 54.7 กลุ่มีผู้้�เสียหายซึ�งส่วนิใหญ่เปนิคนิไทำย จ้ำานิวนิ 69 คนิ คิดำเปนิ
ร�อยละ 46.6 รองลงมีาเปนิผู้้�เสียหายกลุ่มีโรฮีนิจ้า จ้ำานิวนิ 36 คนิ คิดำเปนิร�อยละ 24.3 ส้ญชั้าติิเมีียนิมีา จ้ำานิวนิ 34 คนิ
คิดำเปนิร�อยละ 23 ส้ญชั้าติิลาว จ้ำานิวนิ 2 คนิ คิดำเปนิร�อยละ 1.4 ส้ญชั้าติิอื�นิ ๆ ไดำ�แก่ ย้ก้นิดำา แทำนิซาเนิีย อุซเบกิสถิานิ
รวมีจ้ำานิวนิ 6 คนิ คิดำเปนิร�อยละ 4.1 และส้ญชั้าติิก้มีพ้ชั้า จ้ำานิวนิ 1 คนิ คิดำเปนิร�อยละ 0.6 สำาหร้บร้ปแบบการถิ้กแสวง
ประโยชั้นิ์จ้ากกระบวนิการค�ามีนิุษย์พบว่า ร้ปแบบการแสวงประโยชั้นิ์จ้ากการค�าประเวณีมีีจ้ำานิวนิส้งสุดำ จ้ำานิวนิ 73 คนิ
คิดำเปนิร�อยละ 50 การแสวงประโยชั้นิ์ทำางเพศร้ปแบบอื�นิ จ้ำานิวนิ 6 คนิ คิดำเปนิร�อยละ 4.1 การแสวงประโยชั้นิ์
จ้ากการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ จ้ำานิวนิ 28 คนิ (แรงงานิทำ้ว� ไป) คิดำเปนิร�อยละ 19.2 การอืนิ� ใดำทำีค� ล�ายคลึงก้นิอ้นิเปนิ
การข้้ดำรีดำบุคคล ซึ�งมีีล้กษณะใกล�เคียงก้บการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ จ้ำานิวนิ 39 คนิ คิดำเปนิร�อยละ 26.7
สำาหร้บผู้้�เสียหายจ้ากการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ ติามีมีาติรา 6/1 ทำี�เข้�าร้บการคุ�มีครอง
ในิสถิานิคุ�มีครอง มีีจ้ำานิวนิ 2 คนิ เปนิเพศหญิง มีีอายุมีากกว่า 18 ป ส้ญชั้าติิเมีียนิมีา
แผน้ภาพที่ 19 จำาน้วน้ผู้เสียหายที่ได้้รับัการช้่วยเหลือที่ป้ระสงคเข้ารับัการค้้มครองใน้สถาน้ค้้มครอง
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โดำยในิชั้่วงสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องโรคโควิดำ - 19 สถิานิคุ�มีครองทำุกแห่งย้งคงมีาติรการ
ในิการป้องก้นิการแพร่ระบาดำสำาหร้บผู้้�เสียหายทำี�ร้บเข้�าใหมี่และผู้้�เสียหายเดำิมีทำี�อย้่ในิสถิานิคุ�มีครอง โดำยหนิ่วยงานินิำาส่ง
จ้ะมีีการดำำาเนิินิการติามีมีาติรการก้กติ้ว (State Quarantine) เปนิระยะเวลา 14 ว้นิ และมีีการติรวจ้ค้ดำกรองหาเชั้ื�อ
โควิดำ - 19 ก่อนิส่งผู้้�เสียหายเข้�าสถิานิคุ�มีครอง หล้งจ้ากทำี�ผู้้�เสียหายเข้�าสถิานิคุ�มีครองแล�วก็จ้ะมีีมีาติรการก้กติ้วแยกจ้าก
ผู้้�เสียหายรายเดำิมีอีก 14 ว้นิ เพื�อสร�างความีมี้�นิใจ้ในิการคุ�มีครองผู้้�เสียหายทำี�มีีประสิทำธิ์ิภาพยิ�งข้ึ�นิ
2) ระยะเวลาโด้ยเฉลี่ยของผู้เสียหายที่เข้ารับัการค้้มครองใน้สถาน้ค้้มครอง
ภายหล้งจ้ากการเข้�าร้บการคุมี� ครองในิสถิานิคุมี� ครองข้องร้ฐหรือเอกชั้นิแล�ว ผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์
จ้ะไดำ�ร้บบริการดำ�านิส้งคมีสงเคราะห์ เพื�อบำาบ้ดำฟนิฟ้ทำางดำ�านิร่างกาย จ้ิติใจ้ การฝกทำ้กษะอาชั้ีพ เพื�อปร้บทำ้ศนิคติิ
ในิการเลือกประกอบอาชั้ีพและเพิ�มีทำางเลือกทำี�เหมีาะสมี ควบค้่ก้บการให�การชั้่วยเหลือในิกระบวนิการยุติิธิ์รรมี ไดำ�แก่
การสอบปากคำาเพิมี� เติิมีเมีือ� ผู้้เ� สียหายมีีความีพร�อมี การประชัุ้มีกำาหนิดำค่าสินิไหมีทำดำแทำนิ การติิดำติามีเร่งร้ดำการสืบพยานิ
ล่วงหนิ�า รวมีถิึงการชั้่วยติิดำติามีเรียกร�องสิทำธิ์ิติ่าง ๆ ติามีกฎหมีาย ทำ้�งนิี� กรณีผู้้�เสียหายติ่างชั้าติิ สถิานิคุ�มีครองจ้ะดำำาเนิินิ
การจ้้ดำทำำาประว้ติแิ ละข้�อมี้ลข้องผู้้เ� สียหายส่งไปย้งหนิ่วยงานิประเทำศติ�นิทำางดำำาเนิินิการพิสจ้้ นิ์และยืนิย้นิส้ญชั้าติิควบค้ก่ นิ้
ไปอีกทำางหนิึง� ดำ�วย เพือ� ให�ผู้เ้� สียหายสามีารถิกล้บภ้มีลิ ำาเนิาข้องตินิเองติามีความีประสงค์ไดำ�โดำยเร็วทำีส� ดำุ สำาหร้บระยะเวลา
โดำยเฉลี�ยในิการคุ�มีครองผู้้�เสียหายในิป 2564 คิดำเปนิ 143 ว้นิ ระยะเวลาลดำลงจ้ากป 2563 ซึ�งใชั้�เวลาโดำยเฉลี�ย 158 ว้นิ
และลดำลงจ้ากป 2561 ซึง� ใชั้�เวลาโดำยเฉลีย� 288 ว้นิ เมีือ� เปรียบเทำียบก้บป 2561 จ้ะเห็นิไดำ�วา่ ป 2564 ระยะเวลาทำีผู้� เ้� สียหาย
อย้่ ในิสถิานิคุ� มีครองลดำลงกว่ า 145 ว้ นิ หรื อคิ ดำเป นิลดำลงร� อยละ 101.4 โดำยระยะเวลาการคุ� มีครองโดำยเฉลี� ย
ในิสถิานิคุมี� ครองทำีล� ดำลงสอดำคล�องจ้ากกระบวนิการคดำีทำมีี� ปี ระสิทำธิ์ิภาพและใชั้�เวลาในิทำุกกระบวนิการทำีล� ดำลง ประกอบก้บ
การบริหารจ้้ดำการรายกรณีข้องสถิานิคุมี� ครองทำีผู้� เ้� สียหายมีีสว่ นิร่วมีในิการวางแผู้นิ ทำำาให�ผู้เ้� สียหายสามีารถิกล้บส้ค่ รอบคร้ว
และส้งคมีไดำ�เร็วข้ึ�นิ
แผน้ภาพที่ 20 ระยะเวลาใน้การค้้มครองโด้ยเฉลี่ยของผู้เสียหายใน้สถาน้ค้้มครอง
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3) กลไกการบัริหารจัด้การระบับัข้อมูลการค้้มครองผู้เสียหายก่อน้ส่งกลับัคืน้สู่สังคม
ภายหล้งจ้ากผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ และผู้้�เสียหายจ้ากการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ เข้�าร้บ
การคุ�มีครองในิสถิานิคุ�มีครองแล�ว สถิานิคุ�มีครองจ้ะให�บริการแก่ผู้้�เสียหายติามีกระบวนิการทำี�เหมีาะสมีภายใติ�หล้กการ
ผู้้เ� สียหายมีีสว่ นิร่วมีในิการวางแผู้นิการดำำาเนิินิการในิทำุกข้้นิ� ติอนิ โดำยในิป 2564 สถิานิคุมี� ครองเริมี� ใชั้�เครือ� งมีือแบบบ้นิทำึก
การชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายรายบุคคล หรือ Victim Care Plan/
Individual development Plan (IDP) อย่างเปนิระบบมีากข้ึนิ�
เพื� อ เป นิ เครื� อ งมีื อ ในิการติิ ดำ ติามี/วางแผู้นิการชั้่ ว ยเหลื อ
ผู้้�เสียหาย ซึ�งจ้ะชั้่วยให�การร้บส่งติ่อบริการสำาหร้บผู้้�เสียหาย
เปนิไปอย่างมีีประสิทำธิ์ภิ าพ รวมีทำ้ง� การนิำาแบบฟอร์มีบ้นิทำึกข้�อมี้ล
การให�การชั้่วยเหลือผู้้เ� สียหาย จ้้ดำเก็บในิระบบฐานิข้�อมี้ลข้อง
สถิานิคุมี� ครองทำุกแห่ง เพือ� เปนิการร้กษาความีล้บข้องผู้้เ� สียหาย
ทำี�อนิุญาติเฉพาะบุคคลทำี�มีีส่วนิเกี�ยวข้�องทำี�จ้ะสามีารถิเข้�าถิึง
ข้�อมี้ลข้องผู้้�เสียหายไดำ� และเพื�อสามีารถิติรวจ้สอบประว้ติิ
และการให�บริการผู้้�เสียหายไดำ�อย่างรวดำเร็วในิอนิาคติ รวมีถิึง
จ้ะเปนิเครื�องมีือส่งติ่อหนิ่วยงานิทำี�จ้ะติ�องดำ้แลผู้้�เสียหายติ่อ
ภายหล้งกล้บคืนิส้่ส้งคมีติ่อไป
ภายหล้งกระบวนิการชั้่วยเหลือคุ�มีครองในิดำ�านิติ่าง ๆ สิ�นิสุดำลงแล�ว ผู้้�เสียหายจ้ะไดำ�ร้บการ
ส่งกล้บคืนิส้่ส้งคมี ภายใติ�หล้กการ “มีความป้ลอด้ภัย มีหน้่วยงาน้พื้น้ที่ต้น้ทางรองรับัป้ระคับัป้ระคอง และไม่กลับัมา
เป้น้ผู้เสียหายจากการค้ามน้้ษยซำ้า” ในิป 2564 สถิานิคุ�มีครองมีีการคุ�มีครองผู้้�เสียหาย จ้นิกระทำ้�งเมีื�อถิึงระยะเวลา
ทำีเ� หมีาะสมีทำีผู้� ้เ� สียหายมีีความีพร�อมีทำีจ้� ะกล้บคืนิส้ส่ ง้ คมี โดำยจ้ะมีีการประเมีินิความีพร�อมีทำ้ง� ผู้้เ� สียหาย ครอบคร้ว ชัุ้มีชั้นิ
ส้งคมี และในิป 2564 การส่งกล้บคืนิส้่ส้งคมีผู้้�เสียหาย ย้งประเมีินิความีเสี�ยงเรื�องข้องสถิานิการณ์โควิดำ - 19 ทำี�ย้งคง
แพร่ระบาดำในิหลายพื�นิทำี� โดำยสถิานิคุ�มีครองและหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องไดำ�มีีการประเมีินิร่วมีก้นิและส่งผู้้�เสียหายคนิไทำย
กล้บส้่ครอบคร้วและส้งคมี จ้ำานิวนิ 69 คนิ สำาหร้บผู้้�เสียหายติ่างชั้าติิทำี�ย้งคงติ�องรอการยืนิย้นิสถิานิการณ์จ้ากประเทำศ
ติ�นิทำางเพื�อจ้ะยืนิย้นิการร้บกล้บผู้้�เสียหาย อย่างไรก็ติามีจ้ากการทำำางานิร่วมีก้นิข้องประเทำศไทำย และหนิ่วยงานิข้อง
ประเทำศติ�นิทำาง ทำำาให�มีีการส่งกล้บผู้้�เสียหายส้ญชั้าติิก้มีพ้ชั้า จ้ำานิวนิ 9 คนิ กล้บประเทำศติ�นิทำางไดำ�ภายใติ�ความีร่วมีมีือ
ทำวิภาคีระหว่างสองประเทำศ
4) การค้้มครองช้่วยเหลือคน้ไทยส่งกลับัจากต่างป้ระเทศ
ร้ฐบาลไทำย โดำยกระทำรวงการติ่างประเทำศ สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ กระทำรวง พมี. กระทำรวงแรงงานิ
องค์กรภาคเอกชั้นิทำี�เกี�ยวข้�อง ไดำ�ร่วมีมีือก้นิในิการประสานิงานิก้บหนิ่วยงานิประเทำศปลายทำางในิการชั้่วยเหลือคุ�มีครอง
ส่งกล้บคนิไทำยทำีอ� าจ้จ้ะเปนิผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ ผู้้เ� สียหายจ้ากการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ หรือเปนิกลุมี่ เสีย� ง
ทำี�เข้�าข้่ายการเปนิผู้้�เสียหาย ณ ประเทำศปลายทำาง ให�เดำินิทำางกล้บประเทำศไทำย โดำยเมีื�อเดำินิทำางกล้บมีาถิึงประเทำศไทำย
หนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องจ้ะประสานิงานิระหว่างหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องเพื�อให�คนิไทำยกลุ่มีดำ้งกล่าวไดำ�เข้�าก้กติ้วติามีมีาติรการ
ทำางสาธิ์ารณสุข้ มีาติรการควบคุมีโรคระบาดำโควิดำ - 19 ซึ�งอาจ้จ้ะให�การชั้่วยเหลือในิเบื�องติ�นิติามีความีติ�องการเร่งดำ่วนิ
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ข้องแติ่ละบุคคล ก่อนิทำีจ้� ะมีีการส้มีภาษณ์เบือ� งติ�นิเพือ� รวบรวมีข้�อมี้ลเพิมี� เติิมีเมีือ� ผู้้เ� สียหายมีีความีพร�อมี ซึง� การดำำาเนิินิการ
ในิชั้่วงก้กติ้วอาจ้จ้ะมีีการประสานิพ้ดำคุยก้บกลุ่มีคนิไทำยดำ้งกล่าว และอาจ้ใชั้�วิธิ์ีการส้มีภาษณ์ออนิไลนิ์เบื�องติ�นิ เพื�อให�
กลุ่มีคนิทำี�ไมี่มีีพฤติิการณ์ทำี�เกี�ยวข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ สามีารถิเดำินิทำางกล้บบ�านิไดำ�ภายหล้งครบกำาหนิดำการก้กติ้ว
โดำยกระทำรวง พมี. ก็จ้ะไดำ�มีกี ารประสานิหนิ่วยงานิในิพืนิ� ทำีเ� พือ� ให�การชั้่วยเหลือเฉพาะรายติามีสภาพปญหาและความีติ�องการ
จ้ำาเปนิเร่งดำ่วนิติามีข้�อมี้ลทำี�ไดำ�จ้ากการส้มีภาษณ์ สำาหร้บผู้้�ทำี�มีีพฤติิการณ์ค�ามีนิุษย์ ก็จ้ะมีีการแจ้�งสิทำธิ์ิรวมีถิึงการให�ข้�อมี้ล
กระบวนิการทำี�ติ�องดำำาเนิินิการเพื�อให�คนิทำี�อาจ้จ้ะเปนิผู้้�เสียหายไดำ�มีีเวลาในิการติ้ดำสินิใจ้ในิระหว่างการก้กติ้ว ก่อนิเข้�าส้่
กระบวนิการ ในิระหว่างป 2564 กลุมี่ คนิไทำยทำีไ� ดำ�รบ้ การชั้่วยเหลือและส่งกล้บจ้ากประเทำศปลายทำาง จ้ำานิวนิทำ้ง� สินิ� 592 คนิ
ไดำ�เข้�าส้่กระบวนิการส้มีภาษณ์เพื�อค้ดำแยกผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ โดำยพบว่า จ้ำานิวนิ 255 คนิ เปนิผู้้�เสียหาย
จ้ากการค�ามีนิุษย์ ในิร้ปแบบการถิ้กแสวงประโยชั้นิ์จ้ากการค�าประเวณี จ้ำานิวนิ 13 คนิ ส่วนิอีก 232 คนิ เปนิผู้้�เสียหาย
จ้ากการค�ามีนิุษย์ในิร้ปแบบแรงงานิ โดำยผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ไดำ�เข้�าส้ก่ ระบวนิการชั้่วยเหลือคุมี� ครอง แติ่ไมี่ประสงค์
เข้�าร้บการคุมี� ครองในิสถิานิคุมี� ครองข้องร้ฐ โดำยเลือกทำีจ้� ะกล้บไปอย้ก่ บ้ ครอบคร้ว ซึง� กระทำรวง พมี. จ้ะไดำ�ประสานิหนิ่วยงานิ
ทำี�เกี�ยวข้�องติิดำติามีการให�ความีชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายติามีกระบวนิการติ่อไป
แผน้ภาพที่ 21 จำาน้วน้คน้ไทยที่ได้้รับัการช้่วยเหลือและส่งกลับัจากต่างป้ระเทศ

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้�อมี้ลจ้ากกระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์
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2.2.3 การช้่วยเหลือค้้มครองพยาน้ใน้คด้ีค้ามน้้ษย
ในิป 2564 กรมีคุ�มีครองสิทำธิ์ิและเสรีภาพ กระทำรวงยุติิธิ์รรมี ไดำ�พ้ฒนิามีาติรการคุ�มีครองพยานิให�มีี
ประสิทำธิ์ิภาพและครอบคลุมีทำุกมีิติิมีากยิ�งข้ึ�นิ ทำ้�งในิดำ�านิมีาติรการการร้กษาความีปลอดำภ้ย การชั้่วยเหลือ คุ�มีครอง ฟนิฟ้
เยียวยาสภาพร่างกายและสภาพจ้ิติใจ้ให�แก่พยานิ ในิระหว่างทำีอ� ย้ใ่ นิโครงการคุมี� ครองพยานิ โดำยคำานิึงถิึงบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้
ข้องพยานิ ซึ�งเปนิผู้้�เสียหายในิคดำีค�ามีนิุษย์เปนิสำาค้ญ ทำ้�งในิดำ�านิการสนิ้บสนิุนิเงินิค่าข้าดำประโยชั้นิ์ทำาำ มีาหาไดำ�ข้องพยานิ
ค่าอาหารและเครือ� งดำืมี� ข้องพยานิ การจ้้ดำหาสถิานิทำีป� ลอดำภ้ยและเหมีาะสมี การให�พยานิสามีารถิติิดำติ่อหรือพบปะครอบคร้ว
การใชั้�เครื�องมีือติิดำติ่อสื�อสารก้บบุคคลอื�นิติามีสมีควร การจ้้ดำหาสถิานิทำี�ฝกอาชั้ีพไว�รองร้บหล้งออกจ้ากโครงการ
การจ้้ดำหาว้คซีนิป้องก้นิเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 (โควิดำ - 19) เปนิติ�นิ และจ้ากสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา
2019 (โควิดำ - 19) ทำำาให�ไมี่สามีารถินิำาพยานิข้ึ�นิเบิกความีติ่อศาลไดำ�ติามีปกติิ จ้ึงติ�องมีีการข้ยายระยะเวลาการคุ�มีครอง
พยานิในิคดำีค�ามีนิุษย์ ประกอบก้บไดำ�มีีการคุ�มีครองบุคคลทำี�มีีความีส้มีพ้นิธิ์์ใกล�ชั้ิดำก้บพยานิ เชั้่นิ บิดำา มีารดำา บุติร สามีี
ภรรยาข้องพยานิ เนิื�องจ้ากบุคคลดำ้งกล่าวอาจ้ถิ้กข้่มีข้้่คุกคามีทำำาให�พยานิเกิดำความีวิติกก้งวล และไมี่กล�าข้ึ�นิเบิกความี
ในิกระบวนิการยุติธิ์ิ รรมีเพือ� นิำาผู้้ก� ระทำำาความีผู้ิดำมีาลงโทำษติามีกฎหมีาย และเนิือ� งจ้ากสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำเชั้ือ� ไวร้ส
โคโรนิา 2019 (โควิดำ - 19) เปนิเหติุให�ระยะเวลาการคุ�มีครองพยานิเพิ�มีมีากข้ึ�นิ จ้ึงเปนิสาเหติุทำำาให�ค่าใชั้�จ้่าย
ในิการคุ�มีครองพยานิติ่อรายมีีค่าเฉลี�ยทำี�ส้งข้ึ�นิจ้ากป 2563 คิดำเปนิ 2.4 เทำ่า
ตารางที่ 8 แสด้งจำาน้วน้พยาน้และจำาน้วน้เงิน้ที่ใช้้สำาหรับัการค้้มครองพยาน้ใน้คด้ีค้ามน้้ษย
ป พ.ศ.
2563
2564

จำาน้วน้พยาน้ที่เข้าค้้มครอง
51
16

จำาน้วน้เงิน้รวมใน้การค้้มครอง
4,842,068.04
5,236,312.74

จำาน้วน้เงิน้ต่อราย
94,943
327,270

แหล่งที่มาของข้อมูล : ข้�อมี้ลจ้ากกรมีคุ�มีครองสิทำธิ์ิและเสรีภาพ กระทำรวงยุติิธิ์รรมี ณ ว้นิทำี� 31 ธิ์้นิวาคมี 2564

นิอกจ้ากนิี� ในิปทำี�ผู้่านิมีาไดำ�มีีการประสานิความีร่วมีมีือระหว่างหนิ่วยงานิภาคร้ฐและหนิ่วยงานิ
ภาคประชั้าส้งคมีเพิมี� ข้ึนิ� เชั้่นิ กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์ กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์
สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ มี้ลนิิธิ์ิ HUG Project มี้ลนิิธิ์ิ Operation Underground Railroad (OUR)
มี้ลนิิธิ์ิโซเอ อินิเติอร์เนิชั้้�นิแนิล (ZOE) เปนิติ�นิ เพื�อให�ความีชั้่วยเหลือแก่พยานิในิดำ�านิอื�นิระหว่างทำี�อย้่ในิการคุ�มีครอง เชั้่นิ
การจ้้ดำหางบประมีาณและสถิานิทำีเ� รียนิหล้กส้ติรประกอบวิชั้าชั้ีพให�แก่พยานิ (หล้กส้ติรเสริมีความีงามี หล้กส้ติรการทำำาข้นิมี
หล้กส้ติรภาษาอ้งกฤษ) เพื�อรองร้บแผู้นิการใชั้�ชั้ีวิติข้องพยานิภายหล้งออกจ้ากโครงการคุ�มีครองพยานิ การสนิ้บสนิุนิ
ค่าทำนิายความีจ้าก NGOs เพือ� เข้�าเปนิโจ้ทำก์รว่ มีก้บพนิ้กงานิอ้ยการ ในิการฟ้องเรียกค่าสินิไหมีทำดำแทำนิจ้ากผู้้ก� ระทำำาความีผู้ิดำ
มีาชั้ดำใชั้�ให�แก่ผู้้�เสียหาย เปนิติ�นิ ทำ้�งนิี� ย้งไดำ�มีีการประชัุ้มีหารือร่วมีก้บพยานิในิการวางแผู้นิการใชั้�ชั้ีวิติข้องพยานิภายหล้ง
ออกจ้ากโครงการ การติิดำติามีเฝ้าระว้งการใชั้�ชั้ีวิติข้องพยานิภายหล้งกล้บไปอย้่ก้บครอบคร้ว เพื�อป้องก้นิไมี่ให�พยานิ
กล้บเข้�าส้่วงจ้รการค�ามีนิุษย์อีกในิอนิาคติ
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ผู้ลสำาเร็จ้ข้องการคุ�มีครองพยานิในิคดำีค�ามีนิุษย์ คือ สามีารถิทำำาให�พยานิมีีความีเชั้ื�อมี้�นิ และมี้�นิใจ้
ในิการให�ข้�อเทำ็จ้จ้ริงติ่อเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้ พนิ้กงานิอ้ยการ และศาล ว่าพยานิจ้ะไดำ�ร้บการคุ�มีครองความีปลอดำภ้ยในิชั้ีวิติ
ร่างกายและทำร้พย์สินิ รวมีทำ้�งเปนิการป้องก้นิการข้่มีข้้่ คุกคามี และแทำรกแซงพยานิในิการให�การทำี�ไมี่ติรงก้บความีจ้ริง
เพื�อให�ผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำไมี่ติ�องร้บโทำษติามีกฎหมีาย โดำยคดำีค�ามีนิุษย์ในิพื�นิทำี�จ้้งหว้ดำราชั้บุรี และจ้้งหว้ดำกาญจ้นิบุรี โดำยมีี
เจ้�าหนิ�าทำีร� ฐ้ เกีย� วข้�องก้บการกระทำำาความีผู้ิดำดำ้งกล่าว ติ่อมีาพยานิทำีไ� มี่ไดำ�เข้�าโปรแกรมีการคุมี� ครองพยานิ มีีการเปลีย� นิถิ�อยคำา
การสืบพยานิทำีเ� คยให�การคร้ง� แรกแก่พนิ้กงานิสอบสวนิ พนิ้กงานิอ้ยการ แติ่เนิือ� งจ้ากพยานิทำีเ� ข้�าโปรแกรมีการคุมี� ครองพยานิ
ไดำ� เ บิ ก ความีอ้ นิ เป นิ ประโยชั้นิ์ ใ นิการพิ จ้ ารณาคดำี ติ่ อ ศาล ทำำา ให� จ้ำา เลยในิคดำี ทำี� เ คยให� ก ารปฏิิ เ สธิ์ทำุ ก ข้� อ กล่ า วหา
ภายหล้งจ้ากการให�การข้องพยานิทำีอ� ย้ใ่ นิโปรแกรมีการคุมี� ครองพยานิ ทำำาให�จ้ำาเลยร้บสารภาพในิชั้้นิ� พิจ้ารณาคดำีข้องศาล
โดำยศาลอาญาจ้ะมีีคำาพิพากษาในิคดำีดำ้งกล่าวในิเดำือนิมีีนิาคมี 2565
2.2.4 การช้่วยเหลือค้้มครองบั้คคลที่อาจเป้น้ผู้เสียหายใน้บั้าน้พักเด้็กและครอบัครัว
นิอกจ้ากการคุ�มีครองผู้้�เสียหายและการคุ�มีครองพยานิแล�ว การคุ�มีครองชั้่วยเหลือบุคคลกลุ่มีเสี�ยง
โดำยเฉพาะกลุมี่ เดำ็กและเยาวชั้นิถิือไดำ�วา่ เปนิการคุมี� ครองเชั้ิงป้องก้นิทำีจ้� ะไมี่ให�เกิดำการค�ามีนิุษย์กบ้ กลุมี่ เดำ็กไดำ� กระทำรวง พมี.
โดำยกรมีกิจ้การเดำ็กและเยาวชั้นิ ซึ�งร้บผู้ิดำชั้อบการดำ้แลคุ�มีครองเดำ็กโดำยการจ้้ดำบริการคุ�มีครองเดำ็กในิบ�านิพ้กเดำ็ก
และครอบคร้ว ซึ�งมีีอย้่ครอบคลุมีทำุกจ้้งหว้ดำในิประเทำศไทำย ย้งไดำ�ให�การคุ�มีครองชั้่วยเหลือเดำ็กทำี�อาจ้ถิ้กแสวงประโยชั้นิ์
ในิร้ปแบบติ่าง ๆ ซึ�งอาจ้นิำาไปส้่การค�ามีนิุษย์ในิอนิาคติและบุคคลกลุ่มีเสี�ยงติ่อการเปนิผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์
โดำยในิป 2564 บ�านิพ้กเดำ็กและครอบคร้ว มีีสถิิติิการให�ความีชั้่วยเหลือคุ�มีครองเดำ็กและบุคคลกลุ่มีเสี�ยงทำี�เกี�ยวข้�อง ดำ้งนิี�
ตารางที่ 9 การค้้มครองช้่วยเหลือเด้็กและบั้คคลที่อาจเป้น้กล้่มเสี่ยงเข้าสู่กระบัวน้การค้ามน้้ษย
เพศช้าย
ตำ่ากว่า 18 ป้
18 ป้ ขึ้น้ไป้
80
7

ป้ระเภทกล้่มเสี่ยง
เร่ร่อน้
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ป้ระกอบัอาช้ีพไม่เหมาะสม

เพศหญิง
ตำ่ากว่า 18 ป้
18 ป้ ขึ้น้ไป้
42
10

รวม
(ราย)
139

155

9

131

172

467

ได้้รับัการเลี้ยงดู้โด้ยมิช้อบั

119

29

153

126

427

ถูกกระทำาทาร้ณกรรมทางกาย
ถูกกระทำาทาร้ณกรรมทางใจ
ถูกล่วงละเมิด้ทางเพศ
ลักลอบัเข้าเมือง
การใช้้แรงงาน้เด้็ก
ได้้รับัผลกระทบัจากสื่อออน้ไลน้

89
14
22
30
8
5

3
2
3
-

88
18
344
17
4
7

36
5
16
9
-

216
37
384
59
12
12

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์
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2.3 การให้ความสำาคัญใน้การค้้มครองช้่วยเหลือที่คำาน้ึงถึงบัาด้แผลทางจิตใจของผู้เสียหาย
ในิป 2564 สถิานิคุ�มีครองข้องกระทำรวง พมี. ทำ้�ง 9 แห่ง และสถิานิคุ�มีครองเอกชั้นิ 3 แห่ง ให�ความีสำาค้ญ
ก้บการคุมี� ครองชั้่วยเหลือทำีค� ำานิึงถิึงบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ข้องผู้้เ� สียหาย ทำ้ง� ในิกระบวนิการคุมี� ครองชั้่วยเหลือ และกระบวนิการ
ดำำาเนิินิคดำีทำี�ผู้้�เสียหายจ้ะติ�องเข้�าส้่กระบวนิการพิจ้ารณาคดำีในิชั้้�นิศาล ดำ้งนิี�
2.3.1 กระบัวน้การค้้มครองใน้สถาน้ค้้มครอง
ในิป 2564 สถิานิคุ� มี ครองสว้ ส ดำิ ภ าพผู้้� เ สี ย หายจ้ากการค� า มีนิุ ษ ย์ ไดำ� ข้้ บ เคลื� อ นิแนิวนิโยบาย
Happy Shelter หรือสถิานิคุมี� ครองแห่งความีสุข้ เพือ� ทำำาให�ผู้เ้� สียหายร้ส� กึ ปลอดำภ้ยเมีือ� เข้�ามีาอย้ใ่ นิสถิานิคุมี� ครอง นิโยบาย
Happy Shelter สำาหร้บผู้้�เสียหายทำุกคนิโดำยเฉพาะกลุ่มีทำี�ไดำ�ร้บผู้ลกระทำบจ้ากบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ สถิานิคุ�มีครองไดำ�
พ้ฒนิากิจ้กรรมีติ่าง ๆ เพื�อให�ผู้้�เสียหายร้�สึกมี้�นิใจ้ อุ่นิใจ้ และคลายความีก้งวลใจ้ ติ้�งแติ่กระบวนิการร้บเข้�า จ้นิถิึงส่งกล้บ
คืนิส้่ส้งคมีอย่างปลอดำภ้ย ควบค้่ก้บการสร�างสถิานิคุ�มีครองทำี�เปนิมีิติรก้บผู้้�เสียหาย ภายใติ�นิโยบาย Happy Shelter
สถิานิคุมี� ครองไดำ�พฒ
้ นิากิจ้กรรมีทำีเ� หมีาะสมีสำาหร้บผู้้เ� สียหาย เชั้่นิ การพ้ดำคุยร่วมีก้นิทำุกเชั้�าเพือ� วางแผู้นิประจ้ำาว้นิ การให�
ผู้้�เสียหายมีีโอกาสเลือกอาหารประจ้ำาส้ปดำาห์ กิจ้กรรมีดำนิติรีเพื�อความีบ้นิเทำิงใจ้ การมีีส่วนิร่วมีในิการออกแบบกิจ้กรรมี
กีฬาเพือ� สุข้ภาพ การแลกเปลีย� นิเรียนิร้ว� ฒ
้ นิธิ์รรมี ประเพณี และภาษาซึง� ก้นิและก้นิ การสนิ้บสนิุนิทำางจ้ิติใจ้อย่างสมีำ�าเสมีอ
การเลือกอาชั้ีพและการฝกอาชั้ีพรวมีถิึงโอกาสในิการสร�างรายไดำ� การชั้่วยเหลือติิดำติามีกระบวนิการทำางกฎหมีายทำี�
เปนิมีิติร โดำยร่วมีก้บผู้้เ� สียหายในิทำุกกระบวนิการ และแมี�แติ่ภายหล้งการส่งกล้บครอบคร้ว สถิานิคุมี� ครองก็นิำาเทำคโนิโลยี
มีาใชั้�ในิการติิดำติามีผู้้�เสียหายอย่างสมีำ�าเสมีอ
แผน้ภาพที่ 22 สถาน้ค้้มครองแห่งความส้ข Happy Shelter
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2.3.2 กระบัวน้การช้่วยเหลือทางกฎหมายใน้สถาน้ค้้มครอง
สถิานิคุมี� ครองสว้สดำิภาพผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ ไดำ�พฒ
้ นิาศ้กยภาพผู้้ป� ฏิิบติ้ งิ านิในิการเปนิผู้้จ้� ดำ้ การ
รายกรณี หรือ Case Manager และเนิ�นิการทำำางานิเชั้ิงบ้รณาการในิสถิานิคุมี� ครอง โดำยการวางแผู้นิการทำำางานิร่วมีก้นิก้บ
ทำีมีสหวิชั้าชั้ีพ จ้นิพ้ฒนิาเปนิแผู้นิพ้ฒนิาผู้้เ� สียหายรายบุคคล หรือ Victim Care Plan โดำยมีีการวางแผู้นิการทำำางานิร่วมีก้บ
ทำีมีสหวิชั้าชั้ีพทำ้�งภายในิและภายนิอก เพื�อให�การชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายให�ครอบคลุมีทำุกมีิติิ ทำ้�งทำางดำ�านิส้งคมี ดำ�านิกฎหมีาย
ดำ�านิการแพทำย์ การศึกษา การประกอบอาชั้ีพ และการเติรียมีความีพร�อมีก่อนิกล้บคืนิส้่ส้งคมี โดำยเฉพาะประเดำ็นิ
ดำ�านิกฎหมีาย ทำี�มีีความีเกี�ยวข้�องก้บการเรียกค่าสินิไหมีทำดำแทำนิ ทำี�นิอกเหนิือจ้ากการเข้ียนิรายงานิบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้
(Victim Impact Statement) แล�ว ย้งมีีแนิวทำางในิการพิจ้ารณาผู้ลทำางการแพทำย์ทำี�เกี�ยวเนิื�องก้บการถิ้กกระทำำา
จ้ากกระบวนิการค�ามีนิุษย์มีาใชั้�ประกอบสำาหร้บการเรียกค่าสินิไหมีทำดำแทำนิข้องผู้้�เสียหายดำ�วย
2.3.3 การพัฒน้าศักยภาพผู้ป้ฏิบััติงาน้อย่างต่อเน้ื่อง
1) สถิานิคุมี� ครองข้องร้ฐและเอกชั้นิ ให�ความีสำาค้ญก้บการพ้ฒนิาศ้กยภาพผู้้ป� ฏิิบติ้ งิ านิทำีใ� ห�ความีสำาค้ญ
ก้บการดำ้แลผู้้�เสียหายทำี�คำานิึงถิึงบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ โดำยการอบรมีให�ความีร้�ก้บเจ้�าหนิ�าทำี�อย่างติ่อเนิื�อง โดำยสถิานิคุ�มีครอง
เริ�มีดำำาเนิินิการอบรมีให�ความีร้�แก่ผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิร่วมีก้บมี้ลนิิธิ์ิ ไอเจ้เอ็มี มีาติ้�งแติ่ป 2562 ปจ้จุ้บ้นิผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิในิสถิานิ
คุ�มีครอง ไดำ�ร้บการอบรมีให�ความีร้�เกี�ยวก้บการดำ้แลบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้มีาอย่างติ่อเนิื�อง โดำยผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิวิชั้าชั้ีพหล้กทำี�
ทำำางานิก้บผู้้�เสียหายโดำยติรง เชั้่นิ นิ้กส้งคมีสงเคราะห์ นิ้กจ้ิติวิทำยา พยาบาล นิ้กกฎหมีาย คร้ฝกอาชั้ีพ พี�เลี�ยง ไดำ�ผู้่านิ
การอบรมีให�ความีร้�เกี�ยวก้บการดำ้แลบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้เรียบร�อยแล�ว และในิติ�นิป 2565 กระทำรวง พมี. จ้ะดำำาเนิินิการ
จ้้ดำอบรมีให�ความีร้แ� ก่ผู้ป้� ฏิิบติ้ งิ านิทำุกคนิในิสถิานิคุมี� ครองให�มีคี วามีร้ค� วามีเข้�าใจ้เกีย� วก้บบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ เพือ� การดำ้แล
ผู้้�เสียหายทำี�มีีประสิทำธิ์ิภาพติ่อไป
2) กระทำรวง พมี. ให�ความีสำาค้ญก้บการคุมี� ครองชั้่วยเหลือกลุมี่ ผู้้เ� สียหายทำีมี� บี าดำแผู้ลทำางใจ้ โดำยไดำ�รว่ มี
ก้บมี้ลนิิธิ์ ไอเจ้เอ็มี พ้ฒนิาศ้กยภาพผู้้ป� ฏิิบติ้ งิ านิในิกระบวนิการค้ดำแยกจ้ากสำานิ้กงานิพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์
จ้้งหว้ดำในิการคำานิึงถิึงบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ข้องผู้้�ทำี�อย้่ในิกระบวนิการค้ดำแยก ผู้่านิการจ้้ดำอบรมีให�ความีร้�แก่เจ้�าหนิ�าทำี�
ผู้้ป� ฏิิบติ้ งิ านิจ้ำานิวนิ 30 คนิ จ้ากพืนิ� ทำีทำ� มีี� กี ารค้ดำแยกผู้้เ� สียหายอย้บ่ อ่ ยคร้ง� ในิร้ปแบบออนิไลนิ์ จ้ำานิวนิ 2 ว้นิ เพือ� สร�างความีร้�
ความีเข้�าใจ้ในิเรื�องบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ทำี�เกิดำข้ึ�นิจ้ากกระบวนิการค�ามีนิุษย์ การติระหนิ้กถิึงการให�ความีสำาค้ญก้บบาดำแผู้ล
ทำางจ้ิติใจ้ในิระหว่างการส้มีภาษณ์เพือ� ค้ดำแยก และเปนิการสร�างพืนิ� ทำีทำ� เี� ปนิมีิติรสำาหร้บผู้้เ� สียหาย (Victim Friendly Area)
ซึง� จ้ะชั้่วยทำำาให�ผู้เ้� สียหายมีีความีมี้นิ� ใจ้ใกระบวนิการคุมี� ครองชั้่วยเหลือ และนิำาไปส้ก่ ารดำำาเนิินิคดำีทำมีี� ปี ระสิทำธิ์ิภาพอีกดำ�วย
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แผน้ภาพที่ 23 การจัด้กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับั Trauma Informed Care แก่เจ้าหน้้าที่ระด้ับัจังหวัด้

3) นิอกจ้ากนิี� กระทำรวง พมี. ไดำ�ร่วมีก้บมี้ลนิิธิ์ิ ไอเจ้เอ็มี ในิการพ้ฒนิาหล้กส้ติรการอบรมีให�ความีร้�
และเพิ�มีทำ้กษะเกี�ยวก้บการดำ้แลบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ผู้่านิระบบออนิไลนิ์ (TIC e-learning) โดำยการพ้ฒนิาหล้กส้ติร
การอบรมีร่วมีก้นิก้บทำีป� รึกษาดำ�านิการดำ้แลบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ และทำีมีนิ้กวิชั้าการดำ�านิจ้ิติวิทำยาจ้ากจุ้ฬาลงกรณ์มีหาวิทำยาล้ย
ซึ�งในิปจ้จุ้บ้นิไดำ�จ้้ดำทำำาหล้กส้ติรเรียบร�อยแล�ว และอย้่ระหว่างการพ้ฒนิาระบบ e-learning ซึ�งคาดำว่าจ้ะสามีารถิ
เริ�มีใชั้�งานิไดำ�ในิชั้่วงเดำือนิมีีนิาคมี 2565

2.4 การให้อสิ ระใน้การเด้ิน้ทางเข้าออกและการใช้้เครือ่ งมือสือ่ สารสำาหรับัผูเ้ สียหาย โด้ยเฉพาะกล้ม่ ผูใ้ หญ่
2.4.1 อิสระใน้การเด้ิน้ทางเข้าออกสถาน้ค้้มครองของผู้เสียหาย
ผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์และผู้้�เสียหายจ้ากการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ ทำี�ไดำ�ร้บการคุ�มีครอง
จ้ากร้ฐบาลมีีสิทำธิ์ิทำี�จ้ะอย้่ในิสถิานิคุ�มีครองและเดำินิทำางออกนิอกสถิานิคุ�มีครองไดำ�ติามีความีติ�องการข้องผู้้�เสียหาย เชั้่นิ
การเดำินิทำางออกไปทำำางานิภายนิอก การออกไปทำำากิจ้กรรมีทำางศาสนิา การออกไปทำำากิจ้กรรมีร่วมีก้บองค์กรติ่าง ๆ รวมีถิึง
การออกไปซื�อข้องใชั้�อื�นิ ๆ ทำี�ผู้้�เสียหายติ�องการ หรือแมี�แติ่การออกไปโรงพยาบาล หรือศาล เปนิติ�นิ สำาหร้บผู้้�เสียหาย
ทำีมี� คี วามีก้งวลในิเรือ� งข้องความีปลอดำภ้ยหรือเรือ� งการสือ� สาร ก็จ้ะมีีเจ้�าหนิ�าทำีใ� ห�การดำ้แล นิอกจ้ากนิีผู้� เ้� สียหายกลุมี่ ผู้้ใ� หญ่
ทำี� ป ระสงค์ จ้ ะออกไปทำำา งานิ สถิานิคุ� มี ครองจ้ะชั้่ ว ยประสานิสำา นิ้ ก งานิจ้้ ดำ หางานิ เพื� อ ให� ผู้้� เ สี ย หายเข้� า ถิึ ง โอกาส
ในิการทำำางานิมีากข้ึ�นิ ส่วนิผู้้�เสียหายติ่างชั้าติิทำี�ไมี่มีีเอกสารประจ้ำาติ้วสถิานิคุ�มีครองจ้ะประสานิก้บกระทำรวงมีหาดำไทำย
เพื�อข้ออนิุญาติให�ผู้้�เสียหายไดำ�ร้บบ้ติรประจ้ำาติ้วชั้้�วคราวเพื�อสร�างความีมี้�นิใจ้ให�กบ้ ผู้้�เสียหาย โดำยในิป 2564 ร้ฐบาลไทำย
ไดำ�ออกบ้ติรประจ้ำาติ้วให�ผู้้�เสียหายทำี�เข้�าร้บการคุ�มีครองในิสถิานิคุ�มีครอง จ้ำานิวนิ 77 คนิ ประกอบดำ�วยผู้้�เสียหายส้ญชั้าติิ
เมีียนิมีา 35 คนิ ก้มีพ้ชั้า 1 คนิ ลาว 1 คนิ และโรฮีนิจ้า 40 คนิ สำาหร้บการเดำินิทำางออกไปทำำางานินิอกสถิานิคุ�มีครองไดำ�
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แมี�ในิห�วงสถิานิการณ์โควิดำ - 19 แพร่ระบาดำ ทำำาให�สถิานิประกอบการหลายแห่งปดำร้บผู้้�เสียหายออกไปทำำางานิภายนิอก
แติ่อย่างไรก็ติามีย้งมีีผู้เ้� สียหายผู้้ใ� หญ่ จ้ำานิวนิ 13 คนิ ผู้้ชั้� าย 9 คนิ ผู้้ห� ญิง 4 คนิ ทำีไ� ดำ�ออกไปทำำางานิภายนิอกจ้ากการทำำางานิ
ร่วมีก้นิระหว่างเจ้�าหนิ�าทำี� ผู้้�เสียหาย และสถิานิประกอบการ โดำยการออกไปทำำางานิดำ้งกล่าว เปนิการออกไปทำำางานิ
ในิล้กษณะข้องการอย้่ก้บนิายจ้�าง และจ้ะมีีทำีมีนิ้กส้งคมีสงเคราะห์ข้องสถิานิคุ�มีครองคอยติิดำติามีดำ้แลเปนิระยะ
แผน้ภาพที่ 24 จำาน้วน้ผู้เสียหายกล้่มผู้ใหญ่ที่มีอิสระใน้การออกไป้ภายน้อกสถาน้ค้้มครอง

ข้�อมี้ลจ้ากกระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ ณ 31 ธิ์้นิวาคมี 2564
ภาพที่ 1 ผู้เสียหายกล้่มผู้ใหญ่มีอิสระใน้การเด้ิน้ทางเข้าออกสถาน้ค้้มครองตามความต้องการ
และการป้ระสาน้น้ายจ้างเพื่อให้ผู้เสียหายกล้่มผู้ใหญ่ออกไป้ทำางาน้ภายน้อก
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2.4.2 อิสระใน้การใช้้โทรศัพทของผู้เสียหาย
ผู้้เ� สียหายในิสถิานิคุมี� ครองโดำยเฉพาะกลุมี่ ผู้้ใ� หญ่ สามีารถิใชั้�โทำรศ้พทำ์ไดำ�ติามีความีติ�องการข้องผู้้เ� สียหาย
เชั้่นิ การโทำรหาครอบคร้ว การติิดำติามีข้่าวสาร หรือใชั้�สำาหร้บเพื�อความีบ้นิเทำิงอื�นิ ๆ โดำยสถิานิคุ�มีครอง ไดำ�จ้้ดำบริการ
อินิเทำอร์เนิ็ติในิร้ปแบบ Wi-Fi สำาหร้บผู้้�เสียหาย โดำยการใชั้�งานิโทำรศ้พทำ์ข้องผู้้�เสียหายจ้ะมีีทำ้�งแบบการใชั้�โทำรศ้พทำ์ส่วนิติ้ว
ข้องผู้้�เสียหาย ซึ�งมีีผู้้�เสียหายทำี�มีีโทำรศ้พทำ์ส่วนิติ้วทำี�สามีารถิใชั้�งานิไดำ� 104 คนิ และสำาหร้บผู้้�เสียหายทำี�ไมี่มีีโทำรศ้พทำ์ส่วนิติ้ว
66 คนิ หากมีีความีติ�องการทำีจ้� ะติิดำติ่อครอบคร้ว สถิานิคุมี� ครองก็จ้ะจ้้ดำเติรียมีโทำรศ้พทำ์ข้องสถิานิคุมี� ครองไว�สำาหร้บผู้้เ� สียหาย
ทำี�ติ�องการโทำรกล้บหาครอบคร้วไดำ�อีกทำางหนิึ�งดำ�วย นิอกจ้ากนิี� หากผู้้�เสียหายทำี�ไดำ�ทำำางานิและมีีรายไดำ�จ้ากการทำำางานิ
ทำ้�งภายในิและภายนิอกสถิานิคุ�มีครอง ก็จ้ะสามีารถิออกไปซื�อโทำรศ้พทำ์ติามีความีติ�องการข้องตินิเองไดำ�
ภาพบางสวนของการใชโทรศัพทในสถานคุม ครอง ผูเสียหายบางรายออกไปซื้อโทรศัพทสวนตัว
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2.5 การมีส่วน้ร่วมขององคกรน้อกภาครัฐใน้การจัด้บัริการค้้มครองรวมถึงการช้่วยเหลือทางด้้าน้กฎหมาย
สถิานิคุมี� ครองสว้สดำิภาพผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ ไดำ�ให�ความีสำาค้ญก้บการมีีสว่ นิร่วมีข้ององค์กรภาคส่วนิติ่าง ๆ
เข้�ามีาทำำากิจ้กรรมี จ้้ดำบริการการคุมี� ครองชั้่วยเหลือสำาหร้บผู้้เ� สียหายทำีอ� ย้ใ่ นิสถิานิคุมี� ครอง โดำยนิอกเหนิือจ้ากการให�บริการ
ภายในิข้องสถิานิคุ�มีครองแล�ว ความีร่วมีมีือก้บองค์กรนิอกภาคร้ฐ ในิการเข้�ามีาร่วมีจ้้ดำกิจ้กรรมีสำาหร้บผู้้�เสียหาย
ย้งเปนิการเพิ�มีความีมี้�นิใจ้ให�ก้บผู้้�เสียหายทำี�จ้ะไดำ�ร้บการคุ�มีครองและชั้่วยเหลือจ้ากหนิ่วยงานิติ่าง ๆ ทำี�เกี�ยวข้�อง ทำ้�งในิ
ดำ�านิการชั้่วยเหลือทำางกฎหมีาย เชั้่นิ การสนิ้บสนิุนิการเปนิทำนิายโจ้ทำก์รว่ มี การประสานิการเรียกร�องค่าติอบแทำนิเยียวยาอืนิ� ๆ
โดำยเฉพาะในิกรณีข้องกลุ่มีผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ ทำี�จ้ะมีีองค์กรนิอกภาคร้ฐเข้�ามีาสนิ้บสนิุนิการบริหาร
จ้้ดำการการชั้่วยเหลือร่วมีก้นิ ภายใติ�ความีสมี้ครใจ้ข้องผู้้�เสียหายดำ�วย นิอกจ้ากนิี� ย้งมีีการจ้้ดำกิจ้กรรมีบำาบ้ดำฟนิฟ้เยียวยา
การสนิ้บสนิุนิข้องใชั้�เครื�องอุปโภคบริโภคติามีความีติ�องการพิเศษ หรือติามีว้ฒนิธิ์รรมีข้องผู้้�เสียหาย เชั้่นิ การสนิ้บสนิุนิ
อาหารติามีว้ฒนิธิ์รรมีข้องผู้้เ� สียหายมีุสลิมี การสนิ้บสนิุนิว้สดำุอาหารทำ�องถิินิ� ข้องผู้้เ� สียหายชั้าวเมีียนิมีา เปนิติ�นิ นิอกจ้ากนิี�
ในิชั้่วงว้นิรณรงค์ติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ข้องประเทำศไทำย กระทำรวง พมี. ย้งไดำ�ร่วมีก้บองค์กรภาคธิ์ุรกิจ้ ในิการสนิ้บสนิุนิ
ข้องข้ว้ญสำาหร้บการจ้้ดำกิจ้กรรมีจ้ากฝนิ..ส้่ฝนิ หรือ For Our Dreams ทำี�ให�ผู้้�เสียหาย จ้ำานิวนิ 155 คนิ ทำ้�งทำี�อย้่ในิสถิานิ
คุ�มีครองและนิอกสถิานิคุ�มีครอง ไดำ�มีีโอกาสเลือกสินิค�าทำางอินิเติอร์เนิ็ติ เชั้่นิ เสื�อผู้�า รองเทำ�า ข้องใชั้�ส่วนิติ้วข้องตินิเอง
หรือคนิในิครอบคร้ว ติามีทำีติ� นิเองติ�องการ และจ้้ดำส่งมีอบเปนิข้องข้ว้ญสำาหร้บผู้้เ� สียหายในิชั้่วงว้นิดำ้งกล่าวดำ�วย นิอกจ้ากนิี�
ย้งรวมีถิึงองค์กรระหว่างประเทำศทำี�เข้�ามีามีีส่วนิร่วมีในิการส้มีภาษณ์ประว้ติิข้�อมี้ลผู้้�เสียหาย เพื�อให�ผู้้�เสียหายไดำ�มีีโอกาส
เพิ�มีข้ึ�นิในิการไปติ้�งถิิ�นิฐานิใหมี่ในิประเทำศทำี�สามีติามีความีติ�องการข้องผู้้�เสียหายอีกดำ�วย
ภาพที่ 2 การมีส่วน้ร่วมขององคกรน้อกภาครัฐใน้การจัด้กิจกรรมของขวัญสำาหรับัผู้เสียหาย
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โดำยในิป 2564 ในิชั้่วงการแพร่ระบาดำข้องโควิดำ - 19 สถิานิคุ�มีครองก็มีีมีาติรการป้องก้นิสำาหร้บผู้้�เสียหาย
ในิสถิานิคุ�มีครอง โดำยพิจ้ารณาร่วมีก้บองค์กรและหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องในิการทำำากิจ้กรรมีร่วมีก้นิในิร้ปแบบออนิไลนิ์
แทำนิการเดำินิทำางเข้�าไปทำำากิจ้กรรมีภายในิสถิานิคุ�มีครอง เพื�อสร�างความีมี้�นิใจ้ให�ก้บผู้้�เสียหายทำี�อย้่ในิสถิานิคุ�มีครอง
ถิึ งแมี� ว่าจ้ะไมี่ไดำ� เข้� าไปจ้้ดำกิจ้กรรมีในิสถิานิคุ� มีครอง แติ่ ก็ย้ งมีี กิจ้กรรมีทำี� พบก้ บเจ้� าหนิ� าทำี� จ้ากองค์ กรนิอกภาคร้ ฐ
อย่างสมีำ�าเสมีอ
ภาพที่ 3 จำาน้วน้ครั้งที่หน้่วยงาน้/องคกรเข้าไป้ทำากิจกรรมใน้สถาน้ค้้มครอง

ข้�อมี้ลจ้ากกระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์

2.6 การเยียวยาจากรัฐบัาล การสร้างรายได้้ระหว่างการค้ม้ ครอง การช้่วยเหลือผูเ้ สียหายใน้การเรียกร้องเงิน้ช้ด้เช้ย
และค่าสิน้ไหมทด้แทน้จากผู้กระทำาผิด้
2.6.1 การเยียวยาผู้เสียหายจากกองท้น้เพื่อการป้้องกัน้และป้ราบัป้รามการค้ามน้้ษย
ร้ฐบาลให�ความีสำาค้ญก้บการชั้ดำเชั้ยเยียวยาผู้้�เสียหายจ้ากการกระทำำาความีผู้ิดำฐานิการค�ามีนิุษย์
โดำยเฉพาะกองทำุนิเพื�อการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ทำี�จ้้ดำติ้�งข้ึ�นิมีาเพื�อให�การชั้ดำเชั้ยเยียวยาผู้้�เสียหาย
ในิเบื�องติ�นิ ก่อนิทำีจ้� ะมีีการเรียกร�องค่าชั้ดำเชั้ยเยียวยาจ้ากผู้้�กระทำำาผู้ิดำหรือข้บวนิการค�ามีนิุษย์ติ่อไป ในิป 2564 ทำี�ผู้่านิมีา
ผู้้� เ สี ย หายจ้ากการค� า มีนิุ ษ ย์ ไดำ� ร้ บ เงิ นิ ชั้ดำเชั้ยเยี ย วยา จ้ากกองทำุ นิ เพื� อ การป้ อ งก้ นิ และปราบปรามีการค� า มีนิุ ษ ย์
จ้ำานิวนิกว่า 4,139,121 ล�านิบาทำ
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ในิป 2564 ผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ ไดำ�ร้บการเยียวยาเบื�องติ�นิจ้ากเงินิกองทำุนิเพื�อการป้องก้นิและ
ปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ เปนิจ้ำานิวนิ 4.57 ล�านิบาทำ โดำยเปนิผู้้�เสียหายทำี�อย้่ในิสถิานิคุ�มีครองข้องร้ฐ คิดำเปนิร�อยละ 71.7
สถิานิคุ�มีครองข้องเอกชั้นิ ร�อยละ 3.7 และผู้้�เสียหายทำี�อย้่ภายนิอก คิดำเปนิร�อยละ 24.6 สำาหร้บเงินิชั้่วยเหลือเยียวยา
เปนิค่าใชั้�จ้่ายเปนิค่าครองชั้ีพ จ้ำานิวนิ 1.44 ล�านิบาทำ รองลงมีาเปนิค่าติอบแทำนิการทำำางานิ จ้ำานิวนิ 1.10 ล�านิบาทำ
ค่าใชั้�จ้่ายในิการศึกษาและฝกอบรมี จ้ำานิวนิ 1.07 ล�านิบาทำ ค่าข้าดำประโยชั้นิ์ จ้ำานิวนิ 0.36 ล�านิบาทำ ค่าร้กษาพยาบาล
จ้ำานิวนิ 0.14 ล�านิบาทำ เงินิทำุนิเริ�มีติ�นิชั้ีวิติใหมี่ จ้ำานิวนิ 0.13 ล�านิบาทำ นิอกจ้ากนิ้�นิ เปนิค่าใชั้�จ้่ายอื�นิ ๆ ทำี�เกี�ยวข้�อง
เชั้่นิ ค่าส่งกล้บภ้มีิลำาเนิา เงินิชั้่วยเหลือทำางกฎหมีาย ค่าเครื�องอุปโภคบริโภค และค่าใชั้�จ้่ายอื�นิ ๆ เปนิติ�นิ
แผน้ภาพที่ 25 จำาน้วน้เงิน้เยียวยาช้ด้เช้ยจากกองท้น้เพื่อการป้้องกัน้และป้ราบัป้รามการค้ามน้้ษย

ข้�อมี้ลจ้ากกระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์

2.6.2 การเพิ่มโอกาสใน้การสร้างรายได้้ระหว่างการค้้มครอง
หล้งจ้ากทำี�ผู้้�เสียหายเข้�าร้บการคุ�มีครองในิสถิานิคุ�มีครอง จ้ะมีีการประเมีินิความีติ�องการฝกอาชั้ีพ
ข้องผู้้เ� สียหาย โดำยสถิานิคุมี� ครองไดำ�มีกี จ้ิ กรรมีทำีผู้� เ้� สียหายสามีารถิเลือกการฝกอาชั้ีพไดำ�ติามีความีสนิใจ้หรืออาชั้ีพทำีติ� นิเองถินิ้ดำ
ในิป 2564 กระทำรวง พมี. ไดำ�เพิ�มีชั้่องทำางการเรียนิร้�อาชั้ีพใหมี่ให�แก่ผู้้�เสียหาย โดำยการแนิะแนิวอาชั้ีพจ้ากนิ้กแนิะแนิว
อาชั้ีพข้องกรมีการจ้้ดำหางานิ เพื�อเปนิการเติรียมีความีพร�อมีสำาหร้บผู้้�เสียหายทำี�จ้ะไดำ�เรียนิร้�อาชั้ีพใหมี่ในิสถิานิการณ์
และบริบทำข้องโลกทำี�เปลี�ยนิแปลงไป และไดำ�มีีการจ้้ดำกิจ้กรรมีฝกทำ้กษะอาชั้ีพ โดำยเชั้ิญวิทำยากรจ้ากสถิาบ้นิการอาชั้ีพ
ทำี�มีีประสบการณ์ เข้�าไปสอนิทำ้กษะเพื�อเติรียมีความีพร�อมี เชั้่นิ หล้กส้ติรบาริสติ�า และอาหารจ้านิเดำียวเพื�อการประกอบ
อาชั้ีพ เปนิติ�นิ
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นิอกจ้ากนิี� สำาหร้บผู้้�เสียหายกลุ่มีผู้้�ใหญ่ทำี�มีีความีติ�องการในิการออกไปทำำางานิ สถิานิคุ�มีครองก็ไดำ�มีี
การประเมีินิความีพร�อมีข้องผู้้�เสียหายทำี�เข้�าร้บการคุ�มีครอง และการฝกทำ้กษะในิการทำำางานิ การแนิะนิำาอุปกรณ์สำาหร้บ
การทำำางานิ เพื�อให�ผู้้�เสียหายสามีารถิออกไปทำำางานิภายนิอกไดำ� ทำ้�งในิระหว่างการเข้�าร้บการคุ�มีครองในิสถิานิคุ�มีครอง
และภายหล้งกล้บคืนิส้ส่ ง้ คมีแล�ว โดำยในิระหว่างเข้�าร้บการคุมี� ครอง หล้งจ้ากทำีผู้� เ้� สียหายแจ้�งความีประสงค์ทำจ้ี� ะออกไปทำำางานิ
ภายนิอกและไดำ�มีีนิายจ้�างทำี�ถิ้กติ�องติามีความีร่วมีมีือก้บกรมีการจ้้ดำหางานิแล�ว ผู้้�เสียหายจ้ะไดำ�ออกไปทำำางานิภายนิอก
ติามีความีติ�องการข้องตินิเอง โดำยในิป 2564 มีีผู้้�เสียหายออกไปทำำางานิภายนิอกรวมี 13 คนิ มีีรายไดำ�จ้ากการออกไป
ทำำางานิภายนิอกรวมี 418,322 บาทำ สำาหร้บผู้้�เสียหายทำี�ไมี่สามีารถิออกไปทำำางานิภายนิอกไดำ� สถิานิคุ�มีครอง จ้ะจ้้ดำให�มีี
การทำำางานิในิสถิานิคุ�มีครอง โดำยกระบวนิการทำำางานิจ้ะมีีประกาศให�ผู้้�เสียหายทำี�สนิใจ้มีาสมี้ครงานิ แล�วมีีคณะกรรมีการ
ข้องสถิานิคุมี� ครองพิจ้ารณาการทำำางานิติามีความีเหมีาะสมี โดำยให�มีกี ารหมีุนิเวียนิผู้้เ� สียหายทำีทำ� ำางานิไดำ� เพือ� สร�างความีเข้�าใจ้
ในิกระบวนิการทำำางานิทำี�ถิ้กติ�องให�ก้บผู้้�เสียหายอีกทำางหนิึ�ง ทำ้�งนิี� ในิป 2564 มีีผู้้�เสียหายทำี�ทำำางานิในิสถิานิคุ�มีครอง
รวมี 62 คนิ มีีรายไดำ�จ้ากการทำำางานิในิสถิานิคุ�มีครอง รวมี 1,102,200 บาทำ
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แผน้ภาพที่ 26 จำาน้วน้ผู้เสียหายที่ทำางาน้ภายใน้และภายน้อกสถาน้ค้้มครอง

2.6.3 การเยียวยาช้ด้เช้ยผู้เสียหายและพยาน้ใน้คด้ีอาญา
ในิป 2564 กรมีคุ�มีครองสิทำธิ์ิและเสรีภาพ ไดำ�ดำำาเนิินิการชั้่วยเหลือเยียวยาผู้้�เสียหายในิคดำีค�ามีนิุษย์
ติามีพระราชั้บ้ญญ้ติิค่าติอบแทำนิผู้้�เสียหาย และค่าทำดำแทำนิและค่าใชั้�จ้่ายแก่จ้ำาเลยในิคดำีอาญา พ.ศ. 2544 และทำี�แก�ไข้
เพิ�มีเติิมี (ฉบ้บทำี� 2) พ.ศ. 2559 รวมีจ้ำานิวนิ 19 ราย เปนิจ้ำานิวนิเงินิ 475,000 บาทำ ซึ�งมีีค่าเฉลี�ยสถิิติิจ้ำานิวนิเงินิชั้่วยเหลือ
เยียวยาผู้้�เสียหายในิคดำีค�ามีนิุษย์ติ่อรายเพิ�มีข้ึ�นิจ้ากป 2563 คิดำเปนิร�อยละ 77.30 เนิื�องจ้ากไดำ�ประเมีินิถิึงความีเสียหาย
และบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ทำีผู้� เ้� สียหายในิคดำีคา� มีนิุษย์ไดำ�รบ้ เปนิสำาค้ญ และไดำ�พฒ
้ นิาค้มี่ อื สิทำธิ์ิผู้เ้� สียหายและจ้ำาเลยในิคดำีอาญา
5 ภาษา ไดำ�แก่ ภาษาไทำย อ้งกฤษ เมีียนิมีา ลาว และก้มีพ้ชั้า เพื�อให�ผู้้�เสียหายทำ้�งคนิไทำยและติ่างชั้าติิร้บร้�เข้�าใจ้ถิึงสิทำธิ์ิ
ทำี�มีีติามีกฎหมีายไดำ�อย่างทำ้�วถิึงและเปนิธิ์รรมี
ตารางที่ 10 สถิติการช้่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายใน้คด้ีอาญา (คด้ีค้ามน้้ษย)
ป้
2562
2563
2564

จำาน้วน้ผู้เสียหายที่ได้้รับัการช้่วยเหลือเยียวยา
จำาน้วน้เงิน้
35
532,035
24
267,900
19
475,000
ข้�อมี้ลจ้ากกรมีคุ�มีครองสิทำธิ์ิและเสรีภาพ กระทำรวงยุติิธิ์รรมี
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2.6.4 การช้่วยเหลือผู้เสียหายใน้การเรียกร้องเงิน้ช้ด้เช้ยต่าง ๆ และค่าสิน้ไหมทด้แทน้จากผู้กระทำาผิด้
กระทำรวง พมี. ในิฐานิะหนิ่วยงานิทำีใ� ห�การคุมี� ครองชั้่วยเหลือผู้้เ� สียหาย ไดำ�มีกี ารทำำางานิร่วมีก้บหนิ่วยงานิ
ทำีเ� กีย� วข้�อง เชั้่นิ กระทำรวงแรงงานิ สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ กรมีสอบสวนิคดำีพเิ ศษ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ และหนิ่วยงานิ
องค์กรภาคเอกชั้นิทำี�เกี�ยวข้�อง ในิการชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายในิการเรียกร�องเงินิชั้่วยเหลือเยียวยาติ่าง ๆ จ้ากผู้้�กระทำำาผู้ิดำ
นิายจ้�าง หรือจ้ากหนิ่วยงานิองค์กรอื�นิ ๆ ทำี�เปนิสิทำธิ์ิทำี�ผู้้�เสียหายจ้ะไดำ�ร้บติามีกฎหมีาย เชั้่นิ เงินิค่าจ้�างค่าแรงค�างจ้่าย
เงินิค่าสินิไหมีทำดำแทำนิ เงินิเยียวยาประเภทำอืนิ� ๆ ไดำ�แก่ ค่าข้าดำประโยชั้นิ์ ค่าติอบแทำนิติ่าง ๆ โดำยจ้ะมีีกระบวนิการดำำาเนิินิการ
ร่วมีก้นิก้บผู้้�เสียหาย เพื�อให�ผู้้�เสียหายมีีส่วนิร่วมีในิการเรียกร�องเงินิทำี�ตินิเองจ้ะไดำ�ร้บ และพิจ้ารณาว่าจ้ากการกระทำำา
ข้องผู้้ก� ระทำำาผู้ิดำนิ้นิ� ผู้้เ� สียหายควรจ้ะไดำ�รบ้ เงินิเยียวยาเปนิจ้ำานิวนิเทำ่าใดำ เพือ� เปนิการชั้่วยให�ผู้เ้� สียหายร้บทำราบถิึงการชั้ดำใชั้�
ข้องกลุมี่ บุคคลผู้้ก� ระทำำาการผู้ิดำติ่อติ้วผู้้เ� สียหาย เปนิการเยียวยาจ้ิติใจ้ข้องผู้้เ� สียหายในิเบือ� งติ�นิอีกทำางหนิึง� โดำยในิป 2564
มีีการชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายในิการเรียกร�องเงินิชั้ดำเชั้ยเยียวยาติ่าง ๆ ดำ้งนิี�
แผน้ภาพที่ 27 การช้่วยเหลือผู้เสียหายเรียกร้องเงิน้ช้ด้เช้ยป้ระเภทต่าง ๆ

แหล่งที่มาของข้อมูล : กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์
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2.6.5 การช้่วยเหลือผู้เสียหายใน้การบัังคับัคด้ีให้เป้น้ไป้ตามคำาพิพากษา
เพื�อให�การชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ ไดำ�ร้บการเยียวยาจ้ากผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำ กระทำรวง พมี.
ในิฐานิะทำี�เปนิหนิ่วยงานิทำี�ให�การคุ�มีครองชั้่วยเหลือและเปนิหนิ่วยงานิทำี�กฎหมีายว่าดำ�วยวิธิ์ีพิจ้ารณาคดำีค�ามีนิุษย์
ติามีมีาติรา 15 กำาหนิดำให�ดำำาเนิินิการให�ความีชั้่วยเหลือทำางกฎหมีายแก่ผู้เ้� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์เพือ� บ้งค้บคดำีให�เปนิไป
ติามีคำาพิพากษา โดำยก่อนิหนิ�านิีภ� ายหล้งจ้ากทำีไ� ดำ�มีกี ารติ้ง� คณะอนิุกรรมีการติิดำติามีการบ้งค้บคดำีให�เปนิไปติามีคำาพิพากษา
เพื�อชั้่วยเหลือแก่ผู้้�เสียหายจ้ากการกระทำำาความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ เพื�อกำาหนิดำแนิวทำางวิธิ์ีการในิการดำำาเนิินิการไปแล�ว
ในิป 2564 กระทำรวง พมี. ไดำ�ดำำาเนิินิการข้อออกหมีายบ้งค้บ ติรวจ้สอบทำร้พย์สินิข้องผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำ และติ้�งเรื�อง
บ้งค้บคดำีเพื�อนิำาทำร้พย์สินิข้องผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำมีาชั้ดำใชั้�เปนิค่าสินิไหมีทำดำแทำนิให�ก้บผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์แล�ว
จ้ำานิวนิ 120 คดำีแติ่เนิื�องจ้ากการติรวจ้สอบทำร้พย์สินิข้องผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำส่วนิหนิึ�ง พบว่า ผู้้�กระทำำาผู้ิดำไมี่มีีทำร้พย์สินิ
ทำี�เพียงพอหรือสามีารถินิำามีาบ้งค้บคดำีไดำ� เนิื�องจ้ากเปนิการกระทำำาผู้ิดำในิล้กษณะบุคคลมีากกว่าองค์กรอาชั้ญากรรมีหรือ
องค์กรเครือข้่ายทำีจ้� ะมีีทำร้พย์สนิิ จ้ำานิวนิมีากเพือ� นิำามีาบ้งค้บคดำีและชั้ดำใชั้�ให�กบ้ ผู้้เ� สียหายไดำ� แติ่อย่างไรก็ติามี ร้ฐบาลไทำยไดำ�เพิมี�
ความีพยายามีในิการนิำาทำร้พย์สินิข้องผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำมีาชั้ดำใชั้�ให�ก้บผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ โดำยไดำ�แก�ไข้เพิ�มีเติิมี
กฎหมีายว่าดำ�วยการป้องก้นิและปราบปรามีการฟอกเงินิให�ศาลในิคดำีฟอกเงินิมีีอำานิาจ้ส้�งให�ทำร้พย์สินิทำี�จ้ะติกเปนิ
ข้องแผู้่นิดำินิในิคดำีฟอกเงินิซึ�งมีีมี้ลฐานิมีาจ้ากความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ มีาชั้ดำใชั้�ให�ก้บผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ก่อนิทำี�จ้ะ
ติกเปนิทำร้พย์สินิข้องแผู้่นิดำินิ ซึ�งจ้ะทำำาให�ผู้้�เสียหายสามีารถิไดำ�ร้บเงินิค่าสินิไหมีทำดำแทำนิจ้ากผู้้�กระทำำาผู้ิดำไดำ�มีากข้ึ�นิติ่อไป
ตารางที่ 11 ผลการบัังคับัคด้ีให้เป้น้ไป้ตามคำาพิพากษา เพื่อการช้่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามน้้ษย
รับัสำาน้วน้ผล
คำาพิพากษาให้
จ่ายค่าสิน้ไหม
ทด้แทน้ (คด้ี)

ขอออกหมาย
บัังคับัคด้ีแล้ว
(คด้ี)

ด้ำาเน้ิน้การตรวจ
สอบัทรัพยสิน้แล้ว
(คด้ี)

พบัทรัพยสิน้

ไม่พบัทรัพยสิน้

ตั้งเรื่องบัังคับัคด้ี
เพื่อยึด้/อายัด้ทรัพย
(คด้ี)

120

105

66

7

59

2

ผลการตรวจสอบัทรัพยสิน้ (คด้ี)

แหล่งที่มาข้อมูล : กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์

2.7 การพัฒน้าระบับัการค้้มครองช้่วยเหลือผ่าน้เทคโน้โลยี
2.7.1 Mobile Application “PROTECT-U”
ภายหล้งจ้ากทำี� กระทำรวง พมี. ไดำ�จ้้ดำทำำา Mobile Application“PROTECT-U” เมีื�อป 2562
เพือ� เพิมี� ชั้่องทำางสำาหร้บผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ ในิการเข้�าถิึงบริการการชั้่วยเหลือคุมี� ครอง และไดำ�มีกี ารประชั้าส้มีพ้นิธิ์์
ให�ประชั้าชั้นิทำ้�วไปและประชั้าชั้นิกลุ่มีเสี�ยง ไดำ�ร้บทำราบข้�อมี้ล/ชั้่องทำาง วิธิ์ีการติิดำติ่อแล�ว ในิป 2564 กระทำรวง พมี.
ย้งคงใชั้� Protect-U เปนิเครื�องมีือในิการให�ผู้้�เสียหาย หรือประชั้าชั้นิกลุ่มีเสี�ยงแจ้�งเหติุแจ้�งข้�อมี้ลทำี�อาจ้เกี�ยวข้�องก้บ
การค� า มีนิุ ษ ย์ อย่ างติ่ อเนิื� อง นิอกจ้ากนิี� ย้ ง คงมีี ผู้้� เ สี ย หายจ้ำา นิวนิหนิึ� ง เป ดำ อ่ า นิดำ้ แ บบแจ้� ง สิ ทำ ธิ์ิ ผู้่ า นิแอปพลิ เคชั้้ นิ
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รวมีถิึงการข้อใชั้�งานิล่ามีแปลภาษา การเปดำดำ้ผู้ลิติภ้ณฑ์
ข้องผู้้เ� สียหายในิสถิานิคุมี� ครอง จ้นินิำาไปส้ก่ ารข้ายผู้ลิติภ้ณฑ์
ข้องผู้้� เ สี ย หายในิสถิานิคุ� มี ครองไดำ� จ้นิถิึ ง ป จ้ จุ้ บ้ นิ
มีีการดำาวนิ์โหลดำโมีบายแอปพลิเคชั้้นิไปกว่า 1,779 ผู้้ใ� ชั้�งานิ
มีีการแจ้�งข้�อมี้ลทำีอ� าจ้เกีย� วข้�องก้บการค�ามีนิุษย์ 46 คร้ง�
และมีีการส่งติ่อข้�อมี้ลไปย้งหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีาย
จ้นินิำาไปส้่การติรวจ้สอบ ถิึงแมี�ว่าจ้ะไมี่พบการกระทำำา
ค�ามีนิุษย์ แติ่ก็ทำำาให�เกิดำการรณรงค์เชั้ิงป้องก้นิเพื�อ
ไมี่ ใ ห� สถิานิประกอบการ กระทำำาการทำี� เ กี� ย วข้� อ งก้ บ
การค�ามีนิุษย์ไดำ�
2.7.2 การน้ำา Line Ofﬁcial มาใช้้ใน้กระบัวน้การติด้ตามการช้่วยเหลือผู้เสียหาย
ในิป 2564 กระทำรวง พมี. และสถิานิคุมี� ครองหลายแห่ง ไดำ�เริมี� ทำดำลองนิำาร้ปแบบการติิดำติามีการชั้่วยเหลือ
ผู้้�เสียหายผู้่านิเทำคโนิโลยีมีาใชั้� เชั้่นิ Line Ofﬁcial เปนิติ�นิ มีาใชั้�ในิการติิดำติามีการชั้่วยเหลือผู้้�เสียหายทำี�อย้่ภายนิอก
สถิานิคุมี� ครอง หรือผู้้เ� สียหายทำีก� ล้บคืนิส้ค่ รอบคร้ว/ส้งคมีแล�ว เพือ� ให�กระบวนิการชั้่วยเหลือผู้้เ� สียหายทำำาไดำ�อย่างเปนิระบบ
มีากข้ึ�นิ และผู้้�เสียหายสามีารถิเข้�าถิึงบริการการชั้่วยเหลือข้องหนิ่วยงานิร้ฐไดำ�ทำ้นิทำี โดำยการให�บริการครอบคลุมีถิึง
การให�คำาปรึกษาเบื�องติ�นิ การแจ้�งเติือนินิ้ดำหมีายข้องผู้้�จ้้ดำการรายกรณีก้บผู้้�เสียหาย การติิดำติามีการดำำาเนิินิชั้ีวิติภายหล้ง
การคืนิส้่ส้งคมี เปนิติ�นิ

2.8 บัทเรียน้ความสำาเร็จใน้การค้้มครองช้่วยเหลือเพื่อพัฒน้าค้ณภาพช้ีวิตผู้เสียหาย
ผู้้�เสียหายเดำ็กหญิงซึ�งเปนิผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ ถิ้กหลอกไปทำำางานิค�าประเวณี ณ ประเทำศปลายทำาง
ดำ�วยความีหว้งทำี�จ้ะมีีเงินิมีาดำ้แลครอบคร้ว ทำำาให�ถิ้กหลอกไดำ�โดำยง่าย ภายหล้งจ้ากถิ้กหลอกแล�วไดำ�พยายามีหาทำางข้อร้บ
การชั้่วยเหลือจ้ากหนิ่วยงานิทำีเ� กีย� วข้�อง จ้นิกระทำ้ง� ไดำ�รบ้ การประสานิจ้ากองค์กรภาคเอกชั้นิข้องประเทำศไทำย ซึง� เปนิเครือข้่าย
การทำำางานิร่วมีก้บองค์กรภาคประชั้าส้งคมี ณ ประเทำศปลายทำาง หล้งจ้ากไดำ�ร้บแจ้�ง ทำีมีประเทำศไทำยไดำ�มีีการวางแผู้นิ
การดำำาเนิินิงานิร่วมีก้นิอย่างเปนิระบบ ทำ้ง� หนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีาย (สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ สำานิ้กงานิติำารวจ้) หนิ่วยงานิ
ดำ�านิการคุ�มีครอง (พมี. กรมีคุ�มีครองสิทำธิ์ิและเสรีภาพ) และองค์กรภาคประชั้าส้งคมี การทำำางานิร่วมีก้นิในิคร้�งนิี�
เปนิการประสานิความีร่วมีมีือระหว่างหนิ่วยงานิภาคร้ฐและภาคประชั้าส้งคมีในิประเทำศปลายทำาง และทำีมีประเทำศไทำย
ทำ้�งในิดำ�านิการดำำาเนิินิคดำีและการคุ�มีครองผู้้�เสียหาย บ้รณาการความีชั้่วยเหลืออย่างเปนิองค์รวมี และยึดำผู้้�เสียหาย
เปนิศ้นิย์กลางและเพื�อประโยชั้นิ์ส้งสุดำข้องผู้้�เสียหาย
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ในิกระบวนิการดำำา เนิิ นิ คดำี ใ นิประเทำศปลายทำาง เพื� อ รอเป นิ พยานิในิชั้้� นิ ศาล องค์ ก รภาคประชั้าส้ ง คมี
ในิประเทำศไทำย สนิ้บสนิุนินิ้กจ้ิติวิทำยาประเมีินิ ให�คำาปรึกษา เพือ� ลดำความีเครียดำ อย่างติ่อเนิือ� ง และในิระหว่างการดำำาเนิินิคดำี
ในิปลายทำางย้งไมี่แล�วเสร็จ้ ทำีมีประเทำศไทำยไดำ�ดำำาเนิินิคดำีค้่ข้นิานิไปดำ�วย โดำยไดำ�สนิ้บสนิุนิค่าใชั้�จ้่ายในิการเดำินิทำางกล้บ
ประเทำศไทำย เพื�อมีาดำำาเนิินิการทำางคดำี นิอกจ้ากนิี� กองทำุนิเพื�อการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ ไดำ�สนิ้บสนิุนิ
ค่าใชั้�จ้่ายในิการติรวจ้โควิดำ - 19 และค่าเดำินิทำางมีาสืบพยานิ
หล้งจ้ากกล้บมีาประเทำศไทำย เดำ็กไดำ�เข้�าส้่กระบวนิการคุ�มีครองพยานิ ดำ�วยการประเมีินิความีปลอดำภ้ยร่วมีก้นิ
ข้องทำีมี ในิชั้่วงระหว่างการคุ�มีครองพยานิ เดำ็กมีีความีสนิใจ้ทำี�อยากทำำาข้นิมีเบเกอรี�ข้าย องค์กรภาคประชั้าส้งคมี จ้ึงไดำ�
สนิ้บสนิุนิเติาอบและสอนิทำำาข้นิมีเบือ� งติ�นิผู้่านิระบบออนิไลนิ์ หล้งจ้ากนิ้นิ� ทำีมีไดำ�มีกี ารประเมีินิความีพร�อมีร่วมีก้บเดำ็กเบือ� งติ�นิ
จ้ึงไดำ�ข้อเงินิกองทำุนิฯ สำาหร้บการเรียนิเพิ�มีเติิมี โดำยเจ้�าหนิ�าทำี�ค�ุมีครองพยานิไดำ�พาผู้้�เสียหายไปเรียนิก้บสถิาบ้นิเบเกอรี�
และกระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์ ไดำ�นิำาข้นิมีข้องนิ�องมีาชั้่วยประชั้าส้มีพ้นิธิ์์ในิเพจ้ เพือ� ชั้่วยหารายไดำ�
โดำยคำานิึงถิึงความีปลอดำภ้ยข้องผู้้�เสียหายเปนิสำาค้ญ ปจ้จุ้บ้นิอย้่ระหว่างการวางแผู้นิเติรียมีคืนิส้่ส้งคมีหล้งกระบวนิการ
ทำางคดำีเสร็จ้สิ�นิ ทำ้�งดำ�านิการศึกษาติ่อ และเงินิทำุนิเริ�มีติ�นิชั้ีวิติใหมี่
ความสำาเร็จของการค้้มครองผู้เสียหายรายน้ี้ คือ การบัูรณาการความร่วมมือระหว่างทีมป้ระเทศไทย
ทัง้ ฝายด้้าน้การด้ำาเน้ิน้คด้ี การค้ม้ ครอง องคกรภาคป้ระช้าสังคม ร่วมกับั หน้่วยงาน้ ณ ป้ระเทศป้ลายทาง จน้สามารถ
ให้การช้่วยเหลือผู้เสียหายกลับัป้ระเทศไทยได้้ รวมถึงการสน้ับัสน้้น้และติด้ตามผู้เสียหายอย่างใกล้ช้ิด้ จน้น้ำาไป้สู่
ความพร้อมของผูเ้ สียหายทีจ่ ะเริม่ ต้น้ช้ีวติ ใหม่ อีกทัง้ ยังเป้น้การบัูรณาการการค้ม้ ครองผูเ้ สียหาย กับัโป้รแกรมค้ม้ ครอง
พยาน้อย่างเป้น้ระบับัด้้วย
ในิป 2562 สถิานิคุมี� ครอง ไดำ�รบ้ ผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์รายหนิึง� ซึง� มีีปญ
 หาครอบคร้ว เนิือ� งจ้ากพ่อแมี่ทำำางานิ
ไมี่มีเี วลาดำ้แล ในิชั้่วงว้ยรุนิ่ เดำ็กไดำ�ยา� ยไปอาศ้ยบ�านิเพือ� นิเนิือ� งจ้ากบ�านิข้องตินิเองไมี่มีคี นิดำ้แล เดำ็กเริมี� มีีพฤติิกรรมีติิดำเพือ� นิ
ติิดำเทำี�ยว ไมี่ไปเรียนิหนิ้งสือ และเริ�มีถิ้กชั้้กชั้วนิเข้�าส้่กระบวนิการค�ามีนิุษย์ จ้นิกระทำ้�งไดำ�ร้บการชั้่วยเหลือและถิ้กส่งมีาย้ง
สถิานิคุ�มีครอง ว้นิแรกข้องการเข้�าร้บการคุ�มีครอง เดำ็กมีีความีเครียดำ ร�องไห�ติลอดำเวลา นิอนิไมี่หล้บ ร้�สึกหดำห้่ เศร�า
ทำ�อแทำ� สิ�นิหว้ง มีีพฤติิกรรมีเงียบ เหมีือนิเดำ็กเก็บกดำ ไมี่ค่อยพ้ดำจ้าก้บใคร พ้ดำนิ�อย แติ่สุข้ภาพร่างกายแข้็งแรงสมีบ้รณ์ดำี
นิ้กส้งคมีสงเคราะห์ นิ้กจ้ิติวิทำยา และเจ้�าหนิ�าทำีอ� นิื� ๆ ในิสถิานิคุมี� ครองไดำ�พยายามีบำาบ้ดำฟนิ ฟ้ ปร้บสภาพร่างกายและจ้ิติใจ้
จ้นิเดำ็กสามีารถิปร้บติ้วและเข้�าก้บผู้้�อื�นิไดำ� และมีีปฏิิส้มีพ้นิธิ์์ทำี�ดำีติ่อผู้้�อื�นิ รวมีทำ้�งมีีสุข้ภาพจ้ิติทำี�ดำีข้ึ�นิเรื�อย ๆ
ในิระหว่างการคุ�มีครอง สถิานิคุ�มีครอง ไดำ�วางแผู้นิร่วมีก้บเดำ็กและครอบคร้ว รวมีถิึงแนิวทำางการบำาบ้ดำฟนิฟ้
แผู้นิระยะส้�นิ กลาง และยาว และไดำ�ส่งเสริมีทำ้กษะอาชั้ีพ เดำ็กมีีความีสนิใจ้ในิวิชั้าชั้ีพสุข้ภาพและความีงามี และเดำ็ก
มีีความีสนิใจ้ทำีจ้� ะศึกษาติ่อเนิือ� งจ้ากออกเรียนิกลางค้นิ สถิานิคุมี� ครองไดำ�สนิ้บสนิุนิให�เดำ็กเรียนิติ่อในิชั้้นิ� มี้ธิ์ยมีศึกษาติอนิติ�นิ
(การศึกษานิอกระบบและการศึกษาติามีอ้ธิ์ยาศ้ย) จ้นิกระทำ้�งเดำ็กพร�อมีทำี�จ้ะกล้บคืนิส้่ส้งคมี สถิานิคุ�มีครอง เดำ็กและ
ครอบคร้วไดำ�ร่วมีก้นิวางแผู้นิอีกคร้�งในิการกล้บคืนิส้่ส้งคมี เดำ็กติ�องการไปอย้่ก้บพี�สาวคนิโติ ซึ�งประกอบอาชั้ีพเลี�ยงแพะ
โดำยเดำ็กติ�องการไปชั้่วยพี�สาวทำำางานิและศึกษาติ่อในิระดำ้บทำี�ส้งข้ึ�นิไป รวมีทำ้�งหากตินิเองไดำ�ฝกฝนิประสบการณ์ ไดำ�เรียนิร้�
ทำฤษฎีและฝกปฏิิบ้ติิในิอาชั้ีพเลี�ยงแพะจ้นิชั้ำานิาญแล�ว อยากข้อเงินิจ้ากกองทำุนิเพื�อการป้องก้นิและปราบปรามี
การค�ามีนิุษย์ เพื�อไปประกอบอาชั้ีพข้องตินิเอง
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หล้งจ้ากเดำ็กกล้บไปอย้ก่ บ้ พีส� าว ในิป 2563 เดำ็กไดำ�ชั้ว่ ยพีส� าวทำำางานิเลีย� งแพะ และศึกษาติ่อไปดำ�วย โดำยเดำ็กจ้ะไดำ�
ร้บค่าติอบแทำนิจ้ากการเก็บมี้ลแพะไปข้าย ในิระหว่างนิ้นิ� สถิานิคุมี� ครอง มีีการติิดำติามีและประเมีินิครอบคร้วอย้เ่ ปนิระยะ
เพือ� ประค้บประคองเดำ็กให�กล้บคืนิส้ส่ ง้ คมีอย่างย้ง� ยืนิ โดำยเดำ็กไดำ�แจ้�งก้บสถิานิคุมี� ครองว่า เลีย� งแพะแล�วเกิดำความีร้ส� กึ ชั้อบ
และอยากประกอบอาชั้ี พ เลี� ย งแพะ เนิื� อ งจ้ากเป นิ อาชั้ี พ เดำิ มี ข้องครอบคร้ ว อย้่ แ ล� ว จ้ึ ง อยากมีี อ าชั้ี พ ทำี� มี้� นิ คง
สามีารถิสร�างรายไดำ�ให�ก้บตินิเอง สถิานิคุ�มีครอง และเดำ็ก จ้ึงไดำ�เข้ียนิโครงการข้อร้บการสนิ้บสนิุนิจ้ากเงินิกองทำุนิฯ
และไดำ�ร้บการอนิุมี้ติิเงินิเพื�อซื�อแพะ และอาหารในิการเลี�ยงแพะ เดำ็กให�คำามี้�นิก้บสถิานิคุ�มีครอง ว่าเหมีือนิตินิเองไดำ�
เริ�มีติ�นิชั้ีวิติใหมี่อีกคร้�งและส้ญญาว่าจ้ะติ้�งใจ้ทำำางานิเลี�ยงแพะ อาชั้ีพทำี�ตินิเองชั้อบทำี�สุดำ และมีีชั้ีวิติทำี�ดำีกว่านิี�จ้ะไมี่กล้บ
เข้�าส้่วงจ้รค�ามีนิุษย์ซำ�าอีกอย่างแนิ่นิอนิ
ความสำาเร็จของการค้้มครองผู้เสียหายรายน้ี้ เกิด้จากการที่เจ้าหน้้าที่ให้ความสำาคัญกับับัาด้แผลทางจิตใจ
ของผู้เสียหาย และการทำางาน้ร่วมกัน้ระหว่างทีมสหวิช้าช้ีพภายใน้สถาน้ค้้มครอง รวมถึงมีการวางแผน้การดู้แล
ผู้เสียหายเป้น้รายบั้คคล ทำาให้มีการป้ระเมิน้ความต้องการ ความพร้อม รวมถึงเป้น้การป้ระเมิน้ร่วมกับัระหว่าง
ผูเ้ สียหายกับัครอบัครัว จน้ผูเ้ สียหายสามารถป้รับัเป้ลีย่ น้ทัศน้คติและพร้อมทีจ่ ะกลับัคืน้สูส่ งั คมได้้อย่างยัง่ ยืน้อีกครัง้ ...
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3

ดานปองกัน

ผลลัพธการดําเนินงานที่สําคัญในป 2564 ดานปองกัน
1. การแก�ไข้กฎกระทำรวงคุ�มีครองแรงงานิในิงานิประมีงทำะเล พ.ศ. ... โดำยกระทำรวงแรงงานิไดำ�เพิ�มีมีาติรการ
คุ�มีครองล้กจ้�างทำี�ไปทำำาการประมีงนิอกนิ่านินิำ�าให�ไดำ�ร้บการคุ�มีครองเกี�ยวก้บค่าจ้�าง สว้สดำิการและความีปลอดำภ้ย
และการกำาหนิดำให�มีีการจ้้ดำทำำาส้ญญาจ้�างทำี�มีี 2 ภาษา เปนิไปติามีอนิุส้ญญาองค์การแรงงานิระหว่างประเทำศ ฉบ้บทำี� 188
ว่าดำ�วยการทำำางานิในิภาคประมีง ค.ศ. 2007 ซึ�งเปนินิโยบายสำาค้ญข้องร้ฐบาล
2. การพ้ฒนิากฎหมีายทำี�สำาค้ญเกี�ยวก้บสิทำธิ์ิคนิติ่างดำ�าวในิการจ้้ดำติ้�งสหภาพแรงงานิติามีพระราชั้บ้ญญ้ติิ
แรงงานิส้มีพ้นิธิ์์ พ.ศ. .... ข้องอนิุส้ญญาองค์การแรงงานิระหว่างประเทำศ (ILO) ฉบ้บทำี� 87 ว่าดำ�วยเสรีภาพในิการสมีาคมี
และการคุ�มีครองสิทำธิ์ิในิการรวมีติ้ว และฉบ้บทำี� 98 ว่าดำ�วยสิทำธิ์ิในิการรวมีติ้วและการร่วมีเจ้รจ้าติ่อรอง ซึ�งประเทำศไทำย
อย้ใ่ นิระหว่างการเติรียมีความีพร�อมีทำางดำ�านิกฎหมีายในิการปฏิิบติ้ ติิ ามีอนิุสญ
้ ญาฯ ฉบ้บทำี� 87 และฉบ้บทำี� 98 ซึง� ร่างกฎหมีาย
ทำ้�ง 2 ฉบ้บ อย้่ระหว่างการพิจ้ารณาข้องสำานิ้กงานิคณะกรรมีการกฤษฎีกา โดำยมีีว้ติถิุประสงค์คือ ยกระดำ้บมีาติรฐานิ
ดำ�านิแรงงานิส้มีพ้นิธิ์์ให�เหมีาะสมีก้บสภาพเศรษฐกิจ้และส้งคมีในิปจ้จุ้บ้นิ และส่งเสริมีเสรีภาพและร้บรองสิทำธิ์ิแรงงานิ
ในิการร่วมีเจ้รจ้าติ่อรองให�สอดำคล�องก้บมีาติรฐานิแรงงานิ ILO
3. การสร� า งความีติระหนิ้ ก ร้� ใ ห� ค นิหางานิ ผู้่ า นิการประชั้าส้ มี พ้ นิ ธิ์์ การรณรงค์ ใ นิร้ ป แบบสื� อ วี ดำิ ทำ้ ศ นิ์
“การค�ามีนิุษย์ใกล�ติ้วกว่าทำี�คิดำ” โดำยถิอดำบทำเรียนิจ้ากผู้้�เสียหายทำี�ถิ้กหลอกผู้่านิสื�อออนิไลนิ์ไปเปนิ SCAMMER ทำี�มีีสถิิติิ
การถิ้กหลอกผู้่านิระบบออนิไลนิ์ โดำยมีีจ้ำานิวนิผู้้�เข้�าชั้มี (View) : 187,297 คร้�ง ยอดำแสดำงความีร้�สึก (Like) : 1,859 คร้�ง
และไดำ�แสดำงความีเห็นิเชั้ิงป้องก้นิจ้ำานิวนิ (Comment) : 51 คร้�ง
4. การร้บเรื�องร�องทำุกข้์ร�องเรียนิ จ้ากผู้้�เสียหายทำี�ถิ้กหลอกไปทำำางานิติ่างประเทำศและการให�ความีชั้่วยเหลือ
ผู้่านิการประสานิหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�อง จ้ำานิวนิ 8 กรณี ชั้่วยเหลือไดำ� จ้ำานิวนิ 85 ราย
5. โครงการข้้บเคลื�อนิการป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ โดำยการนิำาแผู้นิปฏิิบ้ติิการไปส้่
การปฏิิบ้ติิผู้่านิสำานิ้กงานิแรงงานิจ้้งหว้ดำ 76 จ้้งหว้ดำ ไดำ�ร่วมีติรวจ้บ้รณาการสถิานิประกอบกิจ้การกลุ่มีเสี�ยงในิสถิานิ
ประกอบกิจ้การ จ้ำานิวนิ 18,869 แห่ง และการติรวจ้แรงงานิ จ้ำานิวนิ 261,956 คนิ ไดำ�ร้บการคุ�มีครองติามีกฎหมีาย
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6. ความีร่วมีมีือก้บองค์การแรงงานิระหว่างประเทำศทำี�สำาค้ญ ไดำ�แก่
6.1 โครงการสิทำธิ์ิจ้ากเรือส้่ฝงภ้มีิภาคเอเชั้ียติะว้นิออกเฉียงใติ� (Ship to Shore Rights South East Asia)
ใชั้�งบประมีาณข้อง ILO โดำยไดำ�ร้บการสนิ้บสนิุนิจ้ากสหภาพยุโรป มีีผู้ลการดำำาเนิินิงานิ ไดำ�แก่ การประชัุ้มีคณะกรรมีการ
ทำี�ปรึกษาฯ คร้�งทำี� 2 เมีื�อว้นิทำี� 27 ก้นิยายนิ 2564 โดำยภาคร้ฐและองค์กรภาคประชั้าส้งคมีไดำ�มีีส่วนิร่วมีในิการกำาหนิดำ
นิโยบายและแลกเปลี�ยนิความีเห็นิการแก�ไข้ปญหาและคุ�มีครองสิทำธิ์ิข้องแรงงานิในิภาคประมีงและแปรร้ปอาหารทำะเล
6.2 โครงการส่งเสริมีและคุ�มีครองสิทำธิ์ิแรงงานิข้�ามีชั้าติิ (TRIANGLE In ASEAN) ใชั้�งบประมีาณข้อง ILO
โดำยไดำ�ร้บการสนิ้บสนิุนิจ้ากออสเติรเลียและแคนิาดำา มีีผู้ลการดำำาเนิินิงานิ ดำ้งนิี�
(1) การประชัุ้มีหารือกรอบความีร่วมีมีือทำางวิชั้าการในิประเดำ็นิการคุ�มีครองแรงงานิทำำางานิบ�านิ
เมีื�อว้นิทำี� 30 ก้นิยายนิ 2564
(2) การประชัุ้มี ASEAN Forum on Migrant Labour
(3) การจ้้ดำทำำาค้่มีือ Migrant Workers Assistance Centers Manual
6.3 โครงการความีปลอดำภ้ ย และยุ ติิ ธิ์ รรมี : สิ ทำ ธิ์ิ แ ละโอกาสข้องแรงงานิข้� า มีชั้าติิ ส ติรี ใ นิภ้ มีิ ภ าค
(Safe and Fair) ใชั้�งบประมีาณข้อง ILO โดำยไดำ�ร้บการสนิ้บสนิุนิจ้ากสหภาพยุโรป มีีผู้ลการดำำาเนิินิงานิ ดำ้งนิี�
(1) การเปดำติ้วแนิวปฏิิบ้ติิการติรวจ้แรงงานิฉบ้บปร้บปรุง โดำยให�ความีสำาค้ญแก่แรงงานิข้�ามีชั้าติิหญิง
ความีรุนิแรงและการคุกคามีล้กจ้�างทำี�ทำำางานิบ�านิและแรงงานิบ้งค้บ
(2) ดำำา เนิิ นิ การอบรมีพนิ้ ก งานิติรวจ้แรงงานิติามีแนิวปฏิิ บ้ ติิ ก ารติรวจ้แรงงานิฉบ้ บ ปร้ บ ปรุ ง ฯ
จ้ำานิวนิ 5 รุ่นิ รุ่นิละ 20 คนิ
6.4 โครงการยกระดำ้บการบ้งค้บใชั้�กฎหมีายแรงงานิและกฎหมีายอาญาเพือ� แก�ไข้ปญหาการใชั้�แรงงานิเดำ็ก
การใชั้�แรงงานิบ้งค้บ และการค�ามีนิุษย์เพื�อการเปลี�ยนิแปลงอย่างย้�งยืนิ (Attaining Lasting Change for Better
Enforcement of Labour and Criminal Law to Address Child Labour Forced) ใชั้�งบประมีาณข้ององค์การ
Winrock International เปนิผู้้�บริหารจ้้ดำการโครงการโดำยไ ดำ�ร้บเงินิสนิ้บสนิุนิจ้ากกระทำรวงแรงงานิสหร้ฐอเมีริกา
และมีีผู้ลการดำำาเนิินิงานิ ไดำ�แก่ การให�ความีเห็นิและข้�อเสนิอแนิะติ่อโครงการฯ เกี�ยวก้บแผู้นิปฏิิบ้ติิการข้องโครงการ
ติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ในิประเทำศไทำยในิทำี�ประชัุ้มีหารือแผู้นิงานิสำาหร้บโครงการประจ้ำาปงบประมีาณ 2565 เมีื�อว้นิทำี�
13 ก้นิยายนิ 2564
7. โครงการบริหารจ้้ดำการแรงงานิติ่างดำ�าว
7.1 การพิจ้ารณาคำาข้อและจ้้ดำทำำาทำะเบียนิคนิติ่างดำ�าวทำีย� นิื� ข้อร้บใบอนิุญาติทำำางานิ มีีจ้ำานิวนิแรงงานิติ่างดำ�าว
ทำี�ยื�นิข้อและไดำ�ร้บอนิุญาติทำำางานิ จ้ำานิวนิ 401,708 คนิ/ 730,606 คร้�ง
7.2 การติรวจ้สอบการทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าวและสถิานิประกอบการ ติรวจ้สอบการทำำางานิคนิติ่างดำ�าว
จ้ำานิวนิ 741,357 คนิ และสถิานิประกอบการ จ้ำานิวนิ 56,186 แห่ง
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8. โครงการศ้นิย์ประสานิแรงงานิประมีง กิจ้กรรมีการสร�างความีติระหนิ้กร้�และจ้้ดำระเบียบแรงงานิติ่างดำ�าว
ในิภาคประมีง โดำยดำำาเนิินิการส่งเสริมีแรงงานิประมีงและนิายจ้�างให�มีคี วามีร้ค� วามีเข้�าใจ้และปฏิิบติ้ ไิ ดำ�ถิก้ ติ�องติามีกฎหมีาย
ไมี่ติกเปนิเหยื�อข้องการค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 179,595 คนิ
9. โครงการป้องก้นิปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ
9.1 การให�ความีคุ�มีครองคนิหางานิติามีกฎหมีายจ้้ดำหางานิและคุ�มีครองคนิหางานิให�คนิหางานิไดำ�ร้บ
การคุ�มีครองติามีกฎหมีาย จ้ำานิวนิ 684,929 คนิ
9.2 การสร�างความีติระหนิ้กร้�แก่แรงงานิเพื�อป้องก้นิปญหาการค�ามีนิุษย์ ให�แรงงานิและนิายจ้�างมีีความีร้�
ความีเข้�าใจ้และปฏิิบ้ติิไดำ�ถิ้กติ�องติามีกฎหมีายไมี่ติกเปนิเหยื�อข้องการค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 34,184 คนิ
10. โครงการป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิและการใชั้�แรงงานิเดำ็กในิร้ปแบบทำี�เลวร�าย
ดำำาเนิินิการส่งเสริมีพ้ฒนิาและกำาก้บดำ้แลแรงงานิกลุ่มีเสี�ยงให�ไดำ�ร้บการคุ�มีครองติามีกฎหมีาย จ้ำานิวนิ 43,932 คนิ
พ้ฒนิาศ้กยภาพสถิานิประกอบกิจ้การติามีแนิวปฏิิบ้ติิการใชั้�แรงงานิทำี�ดำี (GLP) จ้ำานิวนิ 729 แห่ง และส่งเสริมีให�ความีร้�
แก่แรงงานินิอกระบบเพื�อป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ จ้ำานิวนิ 100 คนิ
11. โครงการคุ�มีครองสิทำธิ์ิแรงงานิประมีงทำะเล ไดำ�ดำำาเนิินิการคุ�มีครองแรงงานิในิเรือประมีงทำะเลให�ไดำ�ร้บการ
คุ�มีครองติามีกฎหมีาย จ้ำานิวนิ 5,133 คนิ

3.1 การพัฒน้ากฎหมายสำาคัญ
ทำี�ผู้่านิมีาร้ฐบาลไทำยไดำ�เพิ�มีความีพยายามีทำี�จ้ะข้จ้้ดำปญหาการค�ามีนิุษย์ในิทำุกร้ปแบบ โดำยมีีความีพยายามี
ในิการจ้้ดำทำำาเอกสารส้ญญาจ้�างแก่ลก้ จ้�างในิภาษาทำีล� ก้ จ้�างเข้�าใจ้ การปร้บปรุงกฎหมีายในิการจ้้ดำการ ควบคุมี คุมี� ครอง เยียวยา
ผู้้�เสียหาย และลงโทำษผู้้�กระทำำาผู้ิดำในิการค�ามีนิุษย์ทำี�สอดำคล�องก้บมีาติรฐานิสากล โดำยในิป 2564 มีีผู้ลการดำำาเนิินิงานิ
ในิการพ้ฒนิากฎหมีายทำี�เกี�ยวข้�องก้บการป้องก้นิและปราบปราบการค�ามีนิุษย์ทำี�สำาค้ญ ดำ้งนิี�
(1) กฎกระทำรวงคุ�มีครองแรงงานิในิงานิประมีงทำะเล พ.ศ. ....
โดำยกรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ ดำำาเนิินิการแก�ไข้กฎกระทำรวงคุ�มีครองแรงงานิในิงานิประมีงทำะเล
พ.ศ. .... ในิการเพิมี� มีาติรการคุมี� ครองล้กจ้�างทำีไ� ปทำำาการประมีงนิอกนิ่านินิำ�าให�ไดำ�รบ้ การคุมี� ครองเกีย� วก้บค่าจ้�าง สว้สดำิการ
และความีปลอดำภ้ย และจ้้ดำทำำาส้ญญาจ้�าง 2 ภาษา ไดำ�แก่ภาษาไทำย และภาษาทำี�ล้กจ้�างติ่างชั้าติิเข้�าใจ้ โดำยมีีว้ติถิุประสงค์
เพื�อคุ�มีครองสิทำธิ์ิข้องแรงงานิประมีงและป้องก้นิการบ้งค้บใชั้�แรงงานิในิงานิประมีงเปนิการอนิุว้ติิการให�เปนิไปติามีอนิุส้ญญา
องค์การแรงงานิระหว่างประเทำศ ฉบ้บทำี� 188 ว่าดำ�วยการทำำางานิในิภาคประมีง ค.ศ. 2007 ซึ�งเปนินิโยบายสำาค้ญ
ข้องร้ฐบาล ทำ้�งนิี� คณะร้ฐมีนิติรีไดำ�มีีมีติิให�ความีเห็นิชั้อบในิหล้กการติามีร่างกฎหมีายทำี�เสนิอ
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(2) การปร้บปรุงแก�ไข้ร่างพระราชั้บ้ญญ้ติิแรงงานิส้มีพ้นิธิ์์ พ.ศ. ....
กระทำรวงแรงงานิ โดำยกรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ ไดำ�ดำำาเนิินิการในิส่วนิทำี�เกี�ยวข้องก้บการจ้้ดำติ้�ง
สหภาพแรงงานิข้�ามีชั้าติิ ติามีหล้กข้องอนิุส้ญญาฯ ฉบ้บทำี� 87 ว่าดำ�วยเสรีภาพในิการสมีาคมีและสิทำธิ์ิในิการรวมีติ้ว
และฉบ้บทำี� 98 ว่าดำ�วยสิทำธิ์ิในิการรวมีติ้วและเจ้รจ้าติ่อรอง โดำยพระราชั้บ้ญญ้ติิแรงงานิส้มีพ้นิธิ์์ พ.ศ. 2518 มีาติรา 88
ว่าดำ�วยเรื�องผู้้�มีีสิทำธิ์ิจ้้ดำติ้�ง มีาติรา 89 การข้อจ้ดำทำะเบียนิสหภาพแรงงานิ กำาหนิดำคุณสมีบ้ติิผู้้�มีีสิทำธิ์ิจ้้ดำติ้�งสหภาพแรงงานิ
ติามีพระราชั้บ้ญญ้ติแิ รงงานิส้มีพ้นิธิ์์ พ.ศ. 2518 ติ�องเปนิล้กจ้�างข้องนิายจ้�างคนิเดำียวก้นิหรือทำำางานิในิประเภทำกิจ้การเดำียวก้นิ
ติ�องบรรลุนิิติิภาวะ มีีส้ญชั้าติิไทำย มีีจ้ำานิวนิไมี่นิ�อยกว่า 10 คนิ
ติามีทำี�ไดำ�มีีการเรียกร�องให�แรงงานิติ่างดำ�าวสามีารถิเปนิผู้้�มีีสิทำธิ์ิจ้้ดำติ้�งสหภาพแรงงานิในิประเทำศไทำย
โดำยกรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ ไดำ�ศึกษาและทำำาประชั้าพิจ้ารณ์ในิเรื�องดำ้งกล่าวแล�ว ผู้ลประชั้าพิจ้ารณ์ สรุปไดำ�ว่า
เสียงฝายข้�างมีากจ้ำานิวนิร�อยละ 91.36 ไมี่เห็นิดำ�วยทำีจ้� ะให�แรงงานิติ่างดำ�าวเปนิผู้้มี� สี ทำิ ธิ์ิจ้ดำ้ ติ้ง� สหภาพแรงงานิ แติ่อย่างไรก็ดำี
กรมีฯ มีีความีเห็นิว่าควรให�แรงงานิติ่างดำ�าวเข้�ามีามีีบทำบาทำ เปนิกรรมีการสหภาพแรงงานิไดำ�ติามีส้ดำส่วนิทำี�เหมีาะสมี
ทำ้�งนิี� กรมีฯ ไดำ�เสนิอร่างพระราชั้บ้ญญ้ติิแรงงานิส้มีพ้นิธิ์์ พ.ศ. .... เพื�อปร้บปรุงกฎหมีายให�แรงงานิติ่างดำ�าว
มีีสิทำธิ์ิเข้�ามีาบริหารงานิสหภาพแรงงานิไดำ� ซึ�งข้ณะนิี�การเสนิอร่างกฎหมีายดำ้งกล่าวอย้่ในิชั้้�นิพิจ้ารณาข้องคณะกรรมีการ
กฤษฎีกา ส่วนิเรื�องการให�สิทำธิ์ิจ้้ดำติ้�งสหภาพแรงงานิย้งคงสงวนิสิทำธิ์ิไว� ดำ�วยเหติุผู้ลความีมี้�นิคง และเปนิไปติามีมีติิเสียง
ส่วนิใหญ่ในิการประชั้าพิจ้ารณ์ สำาหร้บสิทำธิ์ิข้องแรงงานิติ่างดำ�าวในิปจ้จุ้บนิ้ มีีดำง้ นิี� 1. มีีสทำิ ธิ์ิเข้�าร่วมีเปนิสมีาชั้ิกสหภาพแรงงานิ
ไดำ�ติามีกฎหมีายว่าดำ�วยการแรงงานิส้มีพ้นิธิ์์ 2. มีีสิทำธิ์ิเข้�าร่วมีเจ้รจ้าหรือเปนิผู้้�แทำนิในิคณะกรรมีการสว้สดำิการ ในิสถิานิ
ประกอบกิ จ้ การและไดำ� ร้ บ การคุ� มี ครองดำ� ว ยความีเทำ่ า เทำี ย มี ติามีพระราชั้บ้ ญ ญ้ ติิ คุ� มี ครองแรงงานิ พ.ศ. 2542
และ 3. มีีสิทำธิ์ิไดำ�ร้บการคุ�มีครองติามีกฎหมีายอื�นิ ๆ ทำี�เกี�ยวข้�อง
แผน้ภาพที่ 28 การจัด้ตั้งสหภาพแรงงาน้ข้ามช้าติ

การจัด้ตั้งสหภาพแรงงาน้ของแรงงาน้ต่างด้้าว
ติามีอนิุส้ญญาองค์การแรงงานิระหว่างประเทำศ ILO

87:ว่าด้้วยเสรีภาพใน้การสมาคม
และสิทธิใน้การรวมตัว

2016

2016

การแก้ไขมาตรา 89
STEP
1

98:สิทธิใน้การรวมตัว
และการร่วมเจรจาต่อรอง

2016

การทำาป้ระช้าพิจารณ
STEP
2

การแก�ไข้ร่าง พ.ร.บ.แรงงานิส้มีพ้นิธิ์์
มีาติรา 89 ให� ค นิติ่ า งดำ� า วจ้้ ดำ ติ้� ง
ส ห ภ า พ โ ดำ ย มีี เ ข้ื� อ นิ ไ ข้ ติ า มี
ร้ฐธิ์รรมีนิ้ญไทำย 2560 การลงนิามี
ก้บองค์การแรงงานิระหว่างประเทำศ
ติ� อ งไดำ� ร้ บ ความีเห็ นิ ชั้อบจ้ากสภา
(ผู้ลกระทำบติ่ อ ความีมี้� นิ คงทำาง
เศรษฐกิจ้ ส้งคมี)

2021

การเตรียมความพร้อม
STEP
3

จ้้ ดำ ส้ มี มีนิาร้ บ ฟ ง ความีคิ ดำ เห็ นิ
4 คร้�งให�สอดำคล�องก้บร้ฐธิ์รรมีนิ้ญ
มีาติรา77 โดำยสรุ ป ผู้ลการร้ บ ฟ ง
ความีคิดำเห็นินิายนิาย และล้กจ้�าง
ส่ ว นิใหญ่ ร� อ ยละ 92 ไมี่ เ ห็ นิ ดำ� ว ย
ทำี� จ้ ะให� สิ ทำ ธิ์ิ ค นิติ่ า งดำ� า วจ้้ ดำ ติ้� ง
สหภาพแรงงานิ

2019
STEP
4
ประเทำศไทำยอย้่ระหว่างการเติรียมี
ความีพร�อมีทำางดำ�านิกฎหมีายในิการ
ปฏิิบติ้ ติิ ามีอนิุสญ
้ ญา 87/98 โดำยอย้่
ระหว่างแก�ไข้ ร่าง พ.ร.บ.แรงงานิ
ร้ ฐ วิ ส าหกจ้ิ ส้ มี พ้ นิ ธิ์์ ... และร่ า ง
พ.ร.บ. แรงงานิร้ฐวิสาหกิจ้ส้มีพ้นิธิ์์
พ.ศ. ... ซึ�งอย้่ระหว่างการพิจ้ารณา
ให�เหมีาะสมีก้บสภาพเศรษฐกิจ้และ
ส้งคมีข้องประเทำศไทำย

การป้รับัป้ร้งกฎหมาย
STEP
5
สำานิ้กงานิคณะกรรมีการกฤษฎีกา
อย้่ระหว่างการพิจ้ารณา (ทำบทำวนิ)
เนิื�องดำ�วยร่างกฎหมีายมีีการแก�ไข้
ทำ้ง� ฉบ้บซึง� มีีเนิือ� หาทำ้ง� สินิ� 159 มีาติรา
จ้ึ ง ติ� อ งใชั้� ค วามีรอบคอบในิการ
พิจ้ารณาร่างกฎหมีาย
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(3) ร่างพระราชั้กำาหนิดำแก�ไข้เพิ�มีเติิมีพระราชั้บ้ญญ้ติิป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2551
(ฉบ้บทำี� .. พ.ศ. ...)
คณะทำำา งานิแก� ไข้ปร้ บ ปรุ ง พระราชั้บ้ ญ ญ้ ติิ ป้ อ งก้ นิ และปราบปรามีการค� า มีนิุ ษ ย์ พ.ศ. 2551
และทำีแ� ก�ไข้เพิมี� เติิมี ไดำ�ยกร่างพระราชั้กำาหนิดำแก�ไข้เพิมี� เติิมีพระราชั้บ้ญญ้ติปิ อ้ งก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2551
(ฉบ้บทำี� ..) พ.ศ. .... เพื�อดำำาเนิินิการเกี�ยวก้บทำร้พย์สินิในิความีผู้ิดำเกี�ยวก้บการค�ามีนิุษย์ อ้นิจ้ะเปนิประโยชั้นิ์ในิการชั้ดำใชั้�
ค่าสินิไหมีทำดำแทำนิแก่ผู้้�เสียหายจ้ากการกระทำำาความีผู้ิดำเกี�ยวก้บการค�ามีนิุษย์ไดำ�อย่างมีีประสิทำธิ์ิภาพ ปจ้จุ้บ้นิอย้่ระหว่าง
การเสนิอคณะร้ฐมีนิติรี โดำยมีีแนิวทำางในิการปร้บปรุงแก�ไข้กฎหมีายเพือ� การดำำาเนิินิการก้บทำร้พย์สนิิ ความีผู้ิดำทำีเ� กีย� วเนิือ� งก้บ
การกระทำำาความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ การติ้�งคณะกรรมีการติรวจ้สอบทำร้พย์สินิทำี�เกี�ยวเนิื�องก้บการกระทำำาความีผู้ิดำเกี�ยวก้บ
การค�ามีนิุษย์ การนิำาเงินิกองทำุนิทำี�ไดำ�จ้ากการยึดำอาย้ดำทำร้พย์ข้องผู้้�กระทำำาผู้ิดำเกี�ยวก้บการค�ามีนิุษย์มีาเยียวยาผู้้�เสียหาย
และการกำาหนิดำบทำลงโทำษในิส่วนิทำี�เกี�ยวข้�องก้บการดำำาเนิินิการเกี�ยวก้บทำร้พย์สินิฯ
(4) กฎกระทำรวงกำาหนิดำคุณสมีบ้ติิข้องผู้้�ทำี�จ้ะไดำ�ร้บการแติ่งติ้�งเปนิพนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำี� พ.ศ. 2564
โดำยทำีเ� ปนิการสมีควรปร้บปรุงคุณสมีบ้ติข้ิ องผู้้ซ� งึ� จ้ะไดำ�รบ้ การแติ่งติ้ง� เปนิพนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำีเ� พือ� ให�เหมีาะสมี
ยิ�งข้ึ�นิ กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์และกระทำรวงแรงงานิ ร่วมีก้นิดำำาเนิินิการแก�ไข้กฎกระทำรวง
กำาหนิดำคุณสมีบ้ติิข้องผู้้�ทำี�จ้ะไดำ�ร้บการแติ่งติ้�งเปนิพนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำี� พ.ศ. 2552 โดำยกำาหนิดำคุณสมีบ้ติิข้องผู้้�ทำี�จ้ะไดำ�ร้บ
การแติ่งติ้ง� เปนิพนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำีติ� ามีพระราชั้บ้ญญ้ติปิ อ้ งก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2551 และทำีแ� ก�ไข้เพิมี� เติิมี
ซึง� ติ�องเปนิผู้้ป� ฏิิบติ้ งิ านิเกีย� วข้�องก้บการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ การติรวจ้แรงงานิ การติรวจ้สถิานิประกอบการ
การติรวจ้คุ�มีครองคนิหางานิ การคุ�มีครองสิทำธิ์ิเดำ็ก สติรี คนิพิการ คนิไร�ทำี�พึ�ง คนิข้อทำานิ หรือการจ้้ดำสว้สดำิการส้งคมี
มีาแล�วไมี่นิ�อยกว่า 1 ป และผู้่านิการอบรมีติามีหล้กส้ติรทำี�ร้ฐมีนิติรีว่าการกระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคง
ข้องมีนิุษย์และร้ฐมีนิติรีว่าการกระทำรวงแรงงานิเห็นิชั้อบ
ซึ�งกฎกระทำรวงฯ ฉบ้บดำ้งกล่าว มีีผู้ลบ้งค้บใชั้�เมีื�อว้นิทำี� 20 ธิ์้นิวาคมี 2564 ทำ้�งนิี� คณะกรรมีการประสานิ
และกำาก้บการดำำาเนิินิงานิป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ ไดำ�แติ่งติ้ง� คณะอนิุกรรมีการพ้ฒนิาหล้กส้ติรอบรมีพนิ้กงานิ
เจ้�าหนิ�าทำีติ� ามีพระราชั้บ้ญญ้ติปิ อ้ งก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2551 และทำีแ� ก�ไข้เพิมี� เติิมี เพือ� ข้อความีเห็นิชั้อบ
จ้ากร้ฐมีนิติรีวา่ การกระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์และร้ฐมีนิติรีวา่ การกระทำรวงแรงงานิ และนิำามีาใชั้�
ในิการอบรมีพนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำี�ฯ ติ่อไป

3.2 การป้้องกัน้การค้ามน้้ษยใน้สตรีและเด้็ก
ร้ฐบาลไดำ�มีุ่งเนิ�นิการดำำาเนิินิงานิเชั้ิงบ้รณาการในิการป้องก้นิการค�ามีนิุษย์ในิกลุ่มีสติรีและเดำ็กโดำยสนิ้บสนิุนิ
การสร�างความีติระหนิ้กร้แ� ละการร้บร้เ� กีย� วก้บการค�ามีนิุษย์ในิร้ปแบบติ่าง ๆ ให�แก่กลุมี่ เดำ็ก เยาวชั้นิ และสติรี รวมีทำ้ง� ส่งเสริมี
และพ้ฒนิาทำ้กษะทำางอาชั้ีพในิกลุ่มีสติรีกลุ่มีเสี�ยงเพื�อป้องก้นิไมี่ให�เกิดำเหติุปจ้จ้้ยทำี�จ้ะเข้�าส้่การถิ้กกระทำำาหรือเปนิ
ผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ และพ้ฒนิา/อบรมีเจ้�าหนิ�าทำี�ให�มีีศ้กยภาพและประสิทำธิ์ิภาพ
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(1) กระทำรวงการพ้ ฒ นิาส้ ง คมีและความีมี้� นิ คงข้องมีนิุ ษ ย์ ดำำา เนิิ นิ การพ้ ฒ นิาทำ้ ก ษะอาชั้ี พ กลุ่ มี เสี� ย ง
เพื�อให�สติรีและกลุ่มีเป้าหมีายดำ้งกล่าว มีีทำ้กษะดำ�านิอาชั้ีพสามีารถิประกอบอาชั้ีพสร�างรายไดำ�อย่างมี้�นิคง รวมีจ้ำานิวนิ
12,380 คนิ/ 237 กลุ่มี
(2) การเติรี ย มีความีพร� อ มีหญิ ง ไทำยก่ อ นิเดำิ นิ ทำางไปใชั้� ชั้ี วิ ติ ในิติ่ า งประเทำศ กระทำรวงการพ้ ฒ นิาส้ ง คมี
และความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์ (พมี.) โดำยกรมีกิจ้การสติรีและสถิาบ้นิครอบคร้ว (สค.) ไดำ�สนิ้บสนิุนิการดำำาเนิินิงานิข้องเครือข้่าย
อาสาสมี้ครให�คำาปรึกษาแก่หญิงไทำยทำี�แติ่งงานิก้บชั้าวติ่างชั้าติิ ติ้�งแติ่ป 2555 - 2564 รวมีระยะเวลาประมีาณ 10 ป
มีีความีมีุ่งมี้�นิในิการให�คำาปรึกษาแก่สติรี และครอบคร้วไทำยทำี�พำานิ้กในิติ่างประเทำศ ทำ้�งในิสถิานิการณ์ปกติิและในิ
ภาวะวิกฤติิ โดำยในิป 2564 ไดำ�ดำำาเนิินิการ ดำ้งติ่อไปนิี�
(2.1) การเพิมี� ศ้กยภาพเครือข้่ายอาสาสมี้ครให�คำาปรึกษาแก่หญิงไทำยทำีแ� ติ่งงานิก้บชั้าวติ่างชั้าติิติามีบริบทำ
ข้องการปร้บติ้วภายใติ�ภาวะวิกฤติิ และสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 โดำยกรมีกิจ้การ
สติรีและสถิาบ้นิครอบคร้ว ไดำ�ปร้บร้ปแบบการพ้ฒนิาศ้กยภาพเครือข้่ายอาสาสมี้ครฯ โดำยการให�ความีร้�และแลกเปลี�ยนิ
ประสบการณ์ผู้า่ นิระบบการประชัุ้มีทำางไกลออนิไลนิ์ (Video Conference) เพือ� เสริมีสร�างทำ้กษะในิเรือ� งบทำบาทำอาสาสมี้คร
พ้ ฒ นิาส้ ง คมีและความีมี้� นิ คงข้องมีนิุ ษ ย์ ใ นิติ่ า งประเทำศ เสริ มี สร� า งทำ้ ก ษะในิเรื� อ งการเสริ มี พล้ ง จ้ิ ติ อาสาเพื� อ การ
พลิกวิกฤติิให�เปนิโอกาส แลกเปลี�ยนิเรียนิร้�ร่วมีก้บสหสติรีไทำยในิยุโรป เนิื�องในิโอกาสว้นิสติรี เสริมีสร�างทำ้กษะหญิงไทำย
ส้ค่ วามีเสมีอภาคดำ�านิการทำำางานิและการประกอบอาชั้ีพในิติ่างประเทำศ เสริมีสร�างทำ้กษะเพือ� เติรียมีความีพร�อมีกล้บส้ส่ ง้ คมี
วิถิใี หมี่ และพ้ฒนิาศ้กยภาพและเสริมีสร�างทำ้กษะในิสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องโควิดำ - 19 จ้ำานิวนิ 6 คร้ง� โดำยมีีผู้เ้� ข้�าร่วมี
รวมีจ้ำานิวนิ 432 คนิ
(2.2) การดำำาเนิินิการชั้่วยเหลือหญิงไทำยทำี�เดำินิทำางกล้บมีาจ้ากติ่างประเทำศ ผู้่านิชั้่องทำาง Family Line
หรือ www.เพือ� นิครอบคร้ว.com และการศึกษาระบบการชั้่วยเหลือหญิงไทำยในิติ่างประเทำศ กรมีกิจ้การสติรีและสถิาบ้นิ
ครอบคร้ว ไดำ�ดำำาเนิินิงานิทำี�เกี�ยวข้�องก้บการชั้่วยเหลือหญิงไทำยทำี�พำานิ้กในิประเทำศและติ่างประเทำศ เปนิสื�อกลางในิการ
ให�ความีชั้่วยเหลือหญิงไทำยผู้่านิชั้่องทำาง Family Line หรือ www.เพื�อนิครอบคร้ว.com โดำยเครือข้่ายหญิงไทำยในิยุโรป
ในิประเทำศฝร้ง� เศส ไดำ�ระดำมีทำุนิค่าพาหนิะส่งติ้วหญิงไทำย อายุ 23 ป กล้บภ้มีลิ ำาเนิา จ้้งหว้ดำชั้ลบุรี ประเทำศไทำย เนิือ� งจ้ากถิ้ก
Host Family ทำี�ไปพำานิ้กเพื�อศึกษาติ่อในิประเทำศล้กเซมีเบิร์กทำอดำทำิ�ง และการส่งติ่อเคสแมี่เลี�ยงเดำี�ยวทำี�มีีบุติรทำี�ย้ง
ติ�องอย้่ในิความีดำ้แลข้องตินิเอง จ้ากเครือข้่ายหญิงไทำยในิติ่างประเทำศ เข้�าส้่ระบบ Family Line จ้ำานิวนิ 2 ราย รวมีทำ้�ง
มีีการศึกษาระบบการชั้่วยเหลือหญิงไทำยในิติ่างประเทำศ และการศึกษาแนิวทำางการเติรียมีความีพร�อมีหญิงไทำยในิการ
ย�ายถิิ�นิฐานิไปติ่างประเทำศ
(3) การสร� า งความีติระหนิ้ ก ร้� ใ ห� ก้ บ กลุ่ มี เสี� ย งทำี� จ้ ะถิ้ ก แสวงหาประโยชั้นิ์ โ ดำยมีิ ชั้ อบจ้ากสื� อ ลามีกเดำ็ ก
และการค�ามีนิุษย์ในิร้ปแบบทำางเพศ โดำยมีีการดำำาเนิินิงานิ ดำ้งนิี�
(3.1) คณะทำำางานิ TICAC กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ มี้ลนิิธิ์ิ
Hug Project ไดำ�จ้ดำ้ ทำำาโครงการติ่อเนิือ� งจ้ากโครงการนิ�องติ�องร้� และโครงการประกวดำหนิ้งส้นิ� (Young Producer Award)
ป 2019 เรือ� ง หยุดำแสวงหาประโยชั้นิ์ทำางเพศบนิออนิไลนิ์ (Stop Sexual Exploitation) โดำยไดำ�จ้ดำ้ ฝกอบรมี เผู้ยแพร่ความีร้�
ในิการป้องก้นิไมี่ให�ติกเปนิผู้้�เสียหายจ้ากการแสวงหาประโยชั้นิ์โดำยมีิชั้อบ ในิร้ปแบบการผู้ลิติและเผู้ยแพร่สื�อลามีก
ซึง� ไดำ�ทำำางานิร่วมีก้บสำานิ้กงานิคณะกรรมีการการศึกษาข้้นิ� พืนิ� ฐานิ กระทำรวงศึกษาธิ์ิการ ในิการบรรยายให�ความีร้ก� บ้ นิ้กเรียนิ
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ผู้้�บริหาร และนิ้กจ้ิติวิทำยาโรงเรียนิ บรรยายให�ความีร้�ก้บนิ้กศึกษาในิมีหาวิทำยาล้ยราชั้ภ้ฏิ และนิ้กเรียนิผู้้�พิการทำางการ
ไดำ�ยินิจ้ากโรงเรียนิโสติศึกษาอนิุสารสุนิทำร รวมีทำ้�งสิ�นิประมีาณ 5,000 คนิ รวมีทำ้�งมีีการให�คำาแนิะนิำา ปรึกษาทำางออนิไลนิ์
โดำยให�ข้�อมี้ลความีร้�ในิการป้องก้นิติ้วรวมีทำ้�งให�คำาปรึกษา แนิะนิำา ในิกรณีทำี�ติกเปนิผู้้�เสียหายแล�ว โดำยมีีผู้้�ใชั้�บริการแบบ
ออนิไลนิ์ จ้ำานิวนิ 74 คร้�ง และแบบติ้วติ่อติ้ว จ้ำานิวนิ 155 คร้�ง รวมีทำ้�งสิ�นิ 229 คร้�ง มีีการจ้้ดำทำำาค้่มีือผู้้�เสียหายทำี�เปนิเดำ็ก
ในิคดำีค�ามีนิุษย์ ร้ปแบบการผู้ลิติและเผู้ยแพร่สื�อลามีก เพื�อให�เดำ็กและผู้้�ปกครองทำราบเปนิแนิวทำางเพื�อไมี่ให�ติกเปนิผู้้�เสีย
หายและหากติกเปนิผู้้�เสียหายแล�วก็จ้ะทำราบชั้่องทำางการติิดำติ่อสื�อสารก้บทำางเจ้�าหนิ�าทำี� เพื�อข้อความีชั้่วยเหลือทำางคดำี
และการบำาบ้ดำฟนิฟ้ เยียวยา นิอกจ้ากนิ้�นิ สำานิ้กงานิคดำีค�ามีนิุษย์ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ ย้งไดำ�จ้้ดำติ้�งศ้นิย์ประสานิงานิ
ในิการทำำางานิร่วมีก้นิระหว่างพนิ้กงานิอ้ยการ ผู้้�เสียหาย และผู้้�แทำนิจ้ากองค์กรภาคเอกชั้นิในิฐานิะผู้้�ประสานิงานิ โดำยมีี
ว้ติถิุประสงค์เพื�อให�การชั้่วยเหลือคุ�มีครองสิทำธิ์ิติามีกฎหมีายให�แก่ผู้้�เสียหาย รวมีทำ้�ง การให�คำาแนิะนิำา ชั้่วยเหลือในิการ
ดำำาเนิินิคดำีในิทำุกชั้่วงเวลา ติ้�งแติ่ชั้้�นิติำารวจ้ ชั้้�นิอ้ยการ ชั้้�นิศาล รวมีถิึงให�ความีชั้่วยเหลือติ่อเนิื�องหล้งจ้ากเสร็จ้คดำีแล�ว
โดำยมีีการจ้้ดำประชัุ้มีร่วมีก้นิก้บผู้้�แทำนิจ้ากองค์กรภาคเอกชั้นิเพื�อสร�างแนิวทำางการติิดำติ่อประสานิงานิชั้่องทำางการติิดำติ่อ
สือ� สารให�รวดำเร็ว มีอบหมีายพนิ้กงานิอ้ยการผู้้ร� บ้ ผู้ิดำชั้อบ ในิการประสานิงานิ รวมีทำ้ง� การเก็บสถิิติิ ข้�อมี้ลการให�คำาแนิะนิำา
ปรึกษาการชั้่วยเหลือผู้้�เสียหาย
(3.2) คณะทำำางานิ TICAC ไดำ�ร่วมีก้บศ้นิย์ Children’s Advocacy Center Thailand: CAC ทำ้�ง 6 ศ้นิย์
ในิพื�นิทำี� 5 จ้้งหว้ดำ (เชั้ียงใหมี่ ชั้ลบุรี พ้ทำยา ภ้เก็ติ อุบลราชั้ธิ์านิี และกาญจ้นิบุรี) โดำยมีี NGOs (The HUG Project
ZOE International มี้ลนิิธิ์ิ A 21 For Freedom International บ�านิแสงสว่าง และ One Sky) ในิพื�นิทำี�และสำานิ้กงานิ
คดำีคา� มีนิุษย์ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ ร่วมีก้นิเปนิวิทำยากรไปบรรยายให�ความีร้แ� ก่นิก้ เรียนิ คุณคร้ ในิโรงเรียนิระดำ้บประถิมี
ศึกษาและมี้ธิ์ยมีศึกษา นิ้กศึกษาและอาจ้ารย์ในิระดำ้บมีหาวิทำยาล้ย เพื�อให�เข้�าใจ้สภาพปญหาภ้ยออนิไลนิ์ในิร้ปแบบ
ใหมี่และระมี้ดำระว้งป้องก้นิไมี่ให�เกิดำความีเสี�ยงทำี�เกี�ยวก้บการล่วงละเมีิดำทำางเพศติ่อเดำ็กทำางอินิเทำอร์เนิ็ติไดำ�ทำ้นิยุคสมี้ย
ใหมี่และเปนิชั้่องทำางร้บเบาะแส รวมีทำ้�งชั้่วยเหลือเดำ็กทำี�ติกเปนิเหยื�อในิสถิานิศึกษาไดำ�ทำ้นิทำี ซึ�งในิป 2563 ไปบรรยาย
จ้ำานิวนิ 18 คร้�ง
(3.3) คณะทำำางานิ TICAC ไดำ�รว่ มีก้บมี้ลนิิธิ์พิ ทำิ ก้ ษ์และคุมี� ครองเดำ็ก (Safeguard kids) กองทำุนิสือ� ปลอดำภ้ย
และสร�างสรรค์ ธิ์นิาคารออมีสินิ และบริษ้ทำโติโยติ�าเจ้ริญยนิติ์ ชั้ลบุรี จ้ำาก้ดำ จ้้ดำทำำาโครงการผู้ลิติหนิ้งส้�นิรณรงค์การใชั้�สื�อ
ส้งคมีออนิไลนิ์เพื�อเติือนิภ้ยบนิโลกออนิไลนิ์ทำี�เกี�ยวก้บการล่วงละเมีิดำทำางเพศติ่อเดำ็กและสร�างการร้บร้�ให�ส้งคมีติระหนิ้ก
ถิึงภ้ยอ้นิติรายใกล�ติว้ ทำางออนิไลนิ์ และคาดำหว้งว่าเดำ็กและเยาวชั้นิจ้ะไมี่ติกเปนิเหยือ� ข้องผู้้ไ� มี่หว้งดำีในิร้ปแบบการหลอกลวง
ชั้้กจ้้ง ข้่มีข้้่ ในิการกระทำำาความีผู้ิดำทำี�แติกติ่างก้นิไป โดำยมีีดำาราว้ยรุ่นิไทำยร่วมีแสดำงนิำา โดำยจ้ะออกมีาเปนิหนิ้งส้�นิ
ในิแติ่ละติอนิทำี�กำาล้งจ้ะเผู้ยแพร่ทำางออนิไลนิ์ผู้่านิชั้่องทำาง YouTube Facebook Page และสถิานิีโทำรทำ้ศนิ์ติ่อไป
(3.4) กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ จ้้ดำโครงการการศึกษาเพื�อติ่อติ�านิการค�าประเวณีในิเดำ็ก
ในิกลุ่มีนิ้กเรียนิและนิ้กศึกษา (Child Abuse Resistance Education: C.A.R.E) โดำยมีุ่งเนิ�นิไปในิเชั้ิงป้องก้นิปญหา
ติ้ง� แติ่ตินิ� ทำาง เสริมีสร�างภ้มีคิ มีุ� ก้นิการค�าประเวณีในิเดำ็กนิ้กเรียนิและนิ้กศึกษาดำ�วยการให�ความีร้� การสร�างทำ้กษะการติ้ดำสินิ
ใจ้และวิธิ์ีการปฏิิเสธิ์เมีื�อถิ้กชั้้กชั้วนิ โดำยการบ้รณาการก้บหนิ่วยงานิภาคร้ฐและเอกชั้นิทำี�เกี�ยวข้�อง ในิการข้้บเคลื�อนิติามี
แผู้นิการดำำาเนิินิงานิข้องโครงการโดำยมีีคร้ติำารวจ้ C.A.R.E เปนิกลไกสำาค้ญในิการข้้บเคลื�อนิการสร�างภ้มีิคุ�มีก้นิให�แก่เดำ็ก
ติามีสถิานิศึกษาในิทำุกพื�นิทำี�ทำ้�วประเทำศไทำย

102
�������_�������_�������������������� (������������������������������)_TH_2564.indd 102

28/5/2565 10:39:05

ราย์งานผลกัารดําเนินงานป้้องกัันและป้ราบป้รามกัารค้้ามนุษย์์ของป้ระเทศไทย์ ป้ระจําป้ 2564

(3.5) กระทำรวงแรงงานิ โดำยกรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ ไดำ�ดำำาเนิินิการในิการข้จ้้ดำปญหาการใชั้�
แรงงานิเดำ็กและแรงงานิบ้งค้บ ไดำ�จ้้ดำพิธิ์ีประกาศแสดำงเจ้ตินิารมีณ์และลงนิามีบ้นิทำึกข้�อติกลงความีร่วมีมีือ (MOU)
การป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการใชั้�แรงงานิเดำ็กและแรงงานิบ้งค้บในิสินิค�าประเภทำกุง� ปลา อ�อย และเครือ� งนิุง่ ห่มี เมีือ� ว้นิทำี�
29 มีีนิาคมี 2564 ณ ห�องประชัุ้มีจ้อมีพล ป. พิบ้ลสงครามี ร่วมีก้บผู้้�ประกอบกิจ้การในิสินิค�าประเภทำกุ�ง ปลา อ�อย และ
เครื�องนิุ่งห่มี รวมี 12 หนิ่วยงานิ ประกอบดำ�วย สมีาพ้นิธิ์์ชั้าวไร่อ�อยแห่งประเทำศไทำย สหพ้นิธิ์์ชั้าวไร่อ�อยแห่งประเทำศไทำย
สหสมีาคมีชั้าวไร่อ�อยแห่งประเทำศไทำย ชั้มีรมีสถิาบ้นิชั้าวไร่อ�อยภาคอีสานิ สมีาคมีอุติสาหกรรมีทำ้นิ่าไทำย สมีาคมีอาหาร
แชั้่เยือกแข้็งไทำย สมีาคมีอุติสาหกรรมีเครื�องนิุ่งห่มีไทำย สมีาคมีกุ�งไทำย สมีาคมีผู้้�เลี�ยงกุ�งทำะเลไทำย สมีาคมีกุ�งติะว้นิออก
ไทำยสมีาพ้นิธิ์์การเพาะเลีย� งส้ติว์นิำ�าไทำย และคล้สเติอร์สหกรณ์กงุ� คุณภาพภาคใติ� รวมีผู้้เ� ข้�าร่วมี จ้ำานิวนิ 200 คนิ ทำ้ง� นิี� หล้ง
จ้ากการลงนิามีดำ้งกล่าว กระทำรวงแรงงานิไดำ�สง่ เสริมีสมีาชั้ิกผู้้ป� ระกอบการให�มีปี ระกาศเจ้ตินิารมีณ์และแสดำงความีมีุง่ มี้นิ�
ในิการไมี่ใชั้�แรงงานิเดำ็กและแรงงานิบ้งค้บ ติลอดำจ้นินิำาแนิวปฏิิบติ้ กิ ารใชั้�แรงงานิทำีดำ� ี (GLP) ไปปฏิิบติ้ ิ พร�อมีทำ้ง� ติิดำติามีการ
ดำำาเนิินิการติามีกรอบแนิวทำางทำี�สถิานิประกอบกิจ้การใชั้�ในิการป้องก้นิการใชั้�แรงงานิเดำ็ก แรงงานิบ้งค้บ ซึ�งมีีลงพื�นิทำี�เพื�อ
ติิดำติามีการดำำาเนิินิงานิอย่างติ่อเนิื�อง
(3.6) กรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ จ้้ดำกิจ้กรรมีว้นิรณรงค์ติ่อติ�านิการใชั้�แรงงานิเดำ็กโลก ในิว้นิทำี�
12 มีิถินิุ ายนิ ข้องทำุกป เปนิว้นิทำีส� มีาชั้ิกองค์การแรงงานิระหว่างประเทำศไดำ�รว่ มีก้นิรณรงค์เพือ� ยุติกิ ารใชั้�แรงงานิเดำ็กทำ้ว� โลก
โดำยให�ว้นินิี�เปนิ “ว้นิติ่อติ�านิการใชั้�แรงงานิเดำ็กโลก” โดำยเริ�มีมีาติ้�งแติ่ป 2545 ประเทำศไทำยในิฐานิะประเทำศสมีาชั้ิก
ข้ององค์การแรงงานิระหว่างประเทำศทำีไ� ดำ�ให�สติ้ ยาบ้นิอนิุสญ
้ ญาองค์การแรงงานิระหว่างประเทำศ ฉบ้บทำี� 182 ว่าดำ�วยการห�ามี
และดำำาเนิินิการโดำยทำ้นิทำีเพือ� ข้จ้้ดำร้ปแบบทำีเ� ลวร�ายทำีส� ดำุ ข้องการใชั้�แรงงานิเดำ็ก เมีือ� ว้นิทำี� 16 กุมีภาพ้นิธิ์์ 2545 ซึง� อนิุสญ
้ ญา
ดำ้งกล่าว มีีบทำบ้ญญ้ติิให�ประเทำศสมีาชั้ิกติ�องกำาหนิดำและปฏิิบ้ติิติามีแผู้นิดำำาเนิินิการเพื�อข้จ้้ดำร้ปแบบทำี�เลวร�ายทำี�สุดำ
ข้องการใชั้�แรงงานิเดำ็ก โดำยถิือเปนิภารกิจ้สำาค้ญ ซึง� ในิปจ้จุ้บนิ้ ประเทำศไทำยไดำ�กำาหนิดำให�มีนิี โยบายระดำ้บชั้าติิและแผู้นิปฏิิบติ้ ิ
การดำ�านิการข้จ้้ดำการใชั้�แรงงานิเดำ็กในิร้ปแบบทำี�เลวร�าย 2564 - 2565 เปนิแผู้นิ ฉบ้บทำี� 3 ทำี�ครอบคลุมีดำ�านิการป้องก้นิ
คุ�มีครอง ชั้่วยเหลือ เยียวยา และบำาบ้ดำฟนิฟ้เดำ็กทำี�ถิ้กใชั้�เปนิแรงงานิ ในิร้ปแบบทำี�เลวร�าย ดำ้งนิ้�นิ การจ้้ดำกิจ้กรรมีรณรงค์
ว้นิติ่อติ�านิการใชั้�แรงงานิเดำ็กโลก 12 มีิถิุนิายนิ จ้ึงถิือเปนิการสร�างความีติระหนิ้กร้�ให�แก่ประชั้าชั้นิทำ้�วไปเกี�ยวก้บปญหา
การใชั้�แรงงานิเดำ็กในิประเทำศไทำย กรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ ในิฐานิะหนิ่วยงานิหล้กในิการคุ�มีครองแรงงานิ
และเปนิฝายเลข้านิุการคณะกรรมีการระดำ้บชั้าติิ เพื�อข้จ้้ดำการใชั้�แรงงานิเดำ็กในิร้ปแบบทำี�เลวร�าย ซึ�งเปนิกลไกระดำ้บชั้าติิ
ในิการข้้บเคลื�อนิการข้จ้้ดำการใชั้�แรงงานิเดำ็กในิร้ปแบบทำี�เลวร�ายให�หมีดำสิ�นิไปจ้ากประเทำศไทำย จ้ึงเห็นิควรจ้้ดำ “โครงการ
รณรงค์ ในิว้นิติ่อติ�านิการใชั้�แรงงานิเดำ็กโลก 12 มีิถิุนิายนิ (World Day Against Child Labour)” เพื�อกระติุ�นิและสร�าง
ความีติระหนิ้กร้ใ� ห�กบ้ ทำุกภาคส่วนิทำีเ� กีย� วข้�อง รวมีถิึงผู้้มี� สี ว่ นิไดำ�สว่ นิเสีย เห็นิความีสำาค้ญในิการแก�ไข้ปญหา การใชั้�แรงงานิ
เดำ็กในิประเทำศไทำยให�บ้งเกิดำผู้ลส้มีฤทำธิ์ิ�โดำยเร็ว ทำ้�งนิี� เนิื�องจ้ากสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 จ้ึง
กำาหนิดำร้ปแบบการจ้้ดำกิจ้กรรมีร่วมีรณรงค์วนิ้ ติ่อติ�านิการใชั้�แรงงานิเดำ็กโลกผู้่านิสือ� อิเล็กทำรอนิิกส์ โดำยการจ้้ดำกิจ้กรรมีบนิ
โลกออนิไลนิ์เพือ� รณรงค์สร�างความีติระหนิ้กร้ใ� ห�ทำกุ ภาคส่วนิเห็นิความีสำาค้ญข้องปญหาการใชั้�แรงงานิเดำ็กผู้ิดำกฎหมีายและ
การใชั้�แรงงานิเดำ็กในิร้ปแบบทำี�เลวร�าย และการจ้้ดำจ้�างทำำาสื�อประชั้าส้มีพ้นิธิ์์โครงการรณรงค์ในิว้นิติ่อติ�านิการใชั้�แรงงานิ
เดำ็กโลก12 มีิถินิุ ายนิ เพือ� ใชั้�ในิการประชั้าส้มีพ้นิธิ์์ให�กบ้ กลุมี่ เป้าหมีาย และผู้้เ� ข้�าร่วมีกิจ้กรรมีบนิโลกออนิไลนิ์ จ้ำานิวนิ 400
ชั้ิ�นิโดำยการจ้้ดำกิจ้กรรมีดำ้งกล่าวมีีผู้้�เข้�าร่วมี จ้ำานิวนิ 300 คนิ ประกอบดำ�วย หนิ่วยงานิภาคร้ฐ ภาคเอกชั้นิ สถิานิศึกษา
และภาคประชั้าส้งคมีทำี�เกี�ยวข้�อง
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(4) กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ จ้้ดำโครงการเสริมีสร�างและพ้ฒนิาศ้กยภาพเดำ็ก
และเยาวชั้นิเพื�อติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ระดำ้บพื�นิทำี� จ้ำานิวนิ 8 รุ่นิ ระหว่างว้นิทำี� 24 – 27 สิงหาคมี 2564 มีีว้ติถิุประสงค์
เพื�อสนิ้บสนิุนิ ส่งเสริมี พ้ฒนิาศ้กยภาพ สภาเดำ็กและเยาวชั้นิ และ
เครือข้่ายเดำ็กและเยาวชั้นิ และเสริมีสร�างการติระหนิ้กร้�ถิึงภ้ยจ้ากการ
ค�ามีนิุษย์แก่เดำ็กและเยาวชั้นิให�รเ้� ทำ่าทำ้นิสถิานิการณ์ ร้ปแบบการค�ามีนิุษย์
ในิปจ้จุ้บ้นิ การแจ้�งเบาะแสและการข้อร้บความีชั้่วยเหลือ รวมีถิึง
สามีารถิป้องก้นิตินิเองให�ปลอดำภ้ยจ้ากการค�ามีนิุษย์และไมี่ถิ้กล่อลวง
เข้�าส้่ข้บวนิการค�ามีนิุษย์ ผู้่านิสื�อสร�างสรรค์สำาหร้บเดำ็กและเยาวชั้นิชัุ้ดำ
ติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ โดำยการส่งเสริมีการมีีสว่ นิร่วมีในิการเปนิเครือข้่าย
เฝ้าระว้งปญหาการค�ามีนิุษย์ในิชัุ้มีชั้นิหรือสถิานิศึกษา ซึ�งนิำาไปส้่การ
เปนิกลไกสำาค้ญในิการข้้บเคลื�อนิงานิติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ระดำ้บพื�นิทำี�
กลุมี่ เป้าหมีาย ประกอบดำ�วย สภาเดำ็กและเยาวชั้นิจ้้งหว้ดำ เครือข้่ายเดำ็ก
และเยาวชั้นิ นิ้กเรียนิ/นิ้กศึกษา คณะคร้/อาจ้ารย์ เจ้�าหนิ�าทำี�สำานิ้กงานิ
พ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์ และบ�านิพ้กเดำ็กและครอบคร้ว
เข้�าร่วมีระดำ้บพื�นิทำี� 76 จ้้งหว้ดำ รวมีทำ้�งสิ�นิ 4,477 คนิ
(5) การป้องก้นิไมี่ให�ผู้้�ทำี�มีีประว้ติิการล่วงละเมีิดำทำางเพศก้บเดำ็กเข้�ามีาในิประเทำศ สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ
มีอบหมีายให�สำานิ้กงานิติรวจ้คนิเข้�าเมีือง ดำำาเนิินิการบ้นิทำึกข้�อมี้ลบุคคลเฝ้าระว้งบุคคลไมี่พึงประสงค์ (Watch List)
และบุคคลติ�องห�ามี (Black List) ซึง� เปนิการป้องก้นิไมี่ให�ผู้ทำ้� มีี� ปี ระว้ติกิ ารล่วงละเมีิดำทำางเพศก้บเดำ็กเข้�ามีาในิประเทำศไทำย
โดำยไดำ�ร้บข้�อมี้ลจ้ากการประสานิงานิจ้ากหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีายติ่างประเทำศติามีสถิิติิ ดำ้งนิี�
ตารางที่ 12 การด้ำาเน้ิน้การกับัคน้ต่างช้าติที่มีพฤติการณล่วงละเมิด้ทางเพศ อน้าจาร
หรือคน้ต่างช้าติกระทำาผิด้เกี่ยวกับัการค้ามน้้ษย
ป้

ป้ฏิเสธการเข้าเมือง

2560
2561
2562
2563
รวม

1,264
414
648
35
2,361

เพิกถอน้การให้อยู่
ใน้ราช้อาณาจักร
29
151
21
91
292

ข้อมูลบั้คคลเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้องกับัความผิด้ ทางเพศ
ที่ได้้รับัจากหน้่วยงาน้ต่าง ๆ
16
69
43
2
130
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จ้ากสถิิติิดำ้งกล่าวแสดำงให�เห็นิว่าประเทำศไทำยมีีการประสานิงานิก้บหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีายติ่างประเทำศ
อย่างติ่อเนิื�องโดำยเฉพาะในิกรณีการร้บแจ้�งข้�อมี้ลเกี�ยวก้บบุคคลทำี�เคยมีีประว้ติิการกระทำำาความีผู้ิดำทำางเพศก้บเดำ็ก
รวมีทำ้�งมีีการปฏิิเสธิ์การเข้�าเมีืองและการให�อย้่ในิราชั้อาณาจ้้กรอย่างติ่อเนิื�องทำุกป
(6) การป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำา� นิแรงงานิและการใชั้�แรงงานิเดำ็กในิร้ปแบบทำีเ� ลวร�าย ซึง� ปญหา
การค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิรวมีถิึงการใชั้�แรงงานิเดำ็กในิร้ปแบบทำี�เลวร�าย ถิือเปนิปญหาสำาค้ญระดำ้บชั้าติิทำี�ส่งผู้ลกระทำบติ่อ
ความีมี้นิ� คงและความีนิ่าเชั้ือ� ถิือข้องประเทำศไทำยทำีมี� ผู้ี ลกระทำบทำ้ง� ทำางดำ�านิเศรษฐกิจ้ ส้งคมี และความีส้มีพ้นิธิ์์ระหว่างประเทำศ
รวมีทำ้�งภาพล้กษณ์ข้องประเทำศไทำยติ่อเวทำีการค�าโลก ซึ�งเปนิการละเมีิดำสิทำธิ์ิมีนิุษยชั้นิ ทำำาลายคุณค่าความีเปนิมีนิุษย์
โดำยการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ ประเทำศไทำยมีีความีมีุ่งมี้�นิในิการแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ในิทำุกร้ปแบบ และมีีการดำำาเนิินิการ
อย่างจ้ริงจ้้งเพื�อแก�ไข้ปญหาดำ้งกล่าว จ้ึงกำาหนิดำเปนินิโยบายเร่งดำ่วนิข้องร้ฐบาล และเปนิวาระแห่งชั้าติิ ซึ�งร้ฐบาล
มีีความีติระหนิ้กและมีุ่งมี้�นิพยายามีในิการแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์อย่างติ่อเนิื�อง เพื�อแก�ไข้ปญหาภายใติ�สถิานิการณ์
ทำีมี� คี วามีรุนิแรง และซ้บซ�อนิมีากยิง� ข้ึนิ� ซึงในิป
� 2564 กรมีสว้สดำิการและคุมี� ครองแรงงานิ ไดำ�ดำำาเนิินิการติรวจ้สถิานิประกอบ
การทำี�เสี�ยงติ่อการใชั้�แรงงานิเดำ็ก แรงงานิบ้งค้บ แรงงานิข้้ดำหนิี� และการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ จ้ำานิวนิสถิานิประกอบการ
1,419 แห่ง การติรวจ้แรงงานิ 43,932 คนิ
(7) การป้องก้นิการค�ามีนิุษย์ในิสติรีและเดำ็ก ป 2564 สำานิ้กงานิอ้ยการพิเศษฝายยุทำธิ์ศาสติร์และฐานิข้�อมี้ล
คดำีค�ามีนิุษย์ ไดำ�ริเริ�มีจ้้ดำทำำาโครงการฐานิข้�อมี้ลสำานิวนิคดำี โดำยให�มีีการแยกจ้ำานิวนิผู้้�เสียหายในิคดำีค�ามีนิุษย์ในิคำาฟ้อง
ข้องพนิ้กงานิอ้ยการออกจ้ากผู้้เ� สียหายทำีห� นิ่วยงานิติ่างๆ ทำีก� ระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์ หรือองค์กร
ภาคเอกชั้นิให�ความีชั้่วยเหลือในิเบื�องติ�นิ รวมีทำ้�งแยกประเภทำข้องอายุและเพศสภาวะข้องผู้้�เสียหายย�อนิหล้งไปติ้�งแติ่
จ้้ดำติ้�งสำานิ้กงานิคดำีค�ามีนิุษย์ป 2558 เพื�อจ้ะทำำาให�ติ้วเลข้ข้องผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ในิประเทำศไทำยทำี�ถิ้กติ�องในิการ
สามีารถิเจ้าะจ้งรณรงค์ผู้ล้กดำ้นิยุทำธิ์ศาสติร์ในิการติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ก้บกลุ่มีเป้าหมีายทำี�เปนิเดำ็กหรือผู้้�ใหญ่ทำี�ติกเปนิ
ผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ไดำ�อย่างแมี่นิยำาถิ้กติ�องข้ึนิ� และกระทำรวงมีหาดำไทำย ไดำ�มีกี ารจ้้ดำชัุ้ดำปฏิิบติ้ กิ ารพิเศษระดำ้บจ้้งหว้ดำ
และชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการพิเศษระดำ้บอำาเภอร่วมีก้บหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องติรวจ้ติราพื�นิทำี�เฝ้าระว้งและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์
ในิสถิานิทำี�เสี�ยง โดำยในิระดำ้บจ้้งหว้ดำไมี่นิ�อยกว่า 2 คร้�ง/เดำือนิ และระดำ้บอำาเภอ ไมี่นิ�อยกว่า 2 คร้�ง/เดำือนิ ในิปงบประมีาณ
2564 มีีการดำำาเนิินิการติามีมีาติรการสก้ดำก้�นิเชั้ิงพื�นิทำี� 75,774 คร้�ง กลุ่มีเป้าหมีาย 284,779 คนิ และมีีคำาส้�งปดำ
สถิานิบริการเปนิเวลา 5 ป จ้ำานิวนิ 27 แห่ง
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3.3 การป้้องกัน้การค้ามน้้ษยใน้ขอทาน้
กระทำรวง พมี. มีุ่งข้้บเคลื�อนิการแก�ไข้ปญหาผู้้�ทำำาการข้อทำานิอย่างเปนิระบบเพื�อป้องก้นิการแสวงประโยชั้นิ์
ในิกระบวนิการค�ามีนิุษย์ โดำยดำำาเนิินิการจ้้ดำระเบียบข้อทำานิทำ้�วประเทำศ ระหว่างว้นิทำี� 1 มีกราคมี – 31 ธิ์้นิวาคมี 2564
พบผู้้�ทำำาการข้อทำานิทำ้�งสิ�นิ จ้ำานิวนิ 246 ราย ซึ�งมีีสถิิติิลดำลงจ้าก ป 2563 ซึ�งมีี จ้ำานิวนิ 388 ราย หรือ ร�อยละ 36.59
แผน้ภาพที่ 29 ขับัเคลื่อน้การแก้ไขป้ญหาผู้ทำาการขอทาน้อย่างเป้น้ระบับัเพื่อป้้องกัน้
การแสวงป้ระโยช้น้ใน้กระบัวน้การค้ามน้้ษย

น้อกจากน้ี้ กระทรวง พม. ยังม้่งเน้้น้การด้ำาเน้ิน้งาน้ใน้เช้ิงป้้องกัน้ ด้ังน้ี้
1. การขับัเคลือ่ น้งาน้เช้ิงน้โยบัาย ไดำ�แก่ การบ้งค้บใชั้�กฎหมีาย พระราชั้บ้ญญ้ติคิ วบคุมีการข้อทำานิ พ.ศ. 2559
และอนิุบญ
้ ญ้ติิ จ้ำานิวนิ 6 ฉบ้บ ประกอบดำ�วย การจ้ำาแนิกล้กษณะผู้้ก� ระทำำาการข้อทำานิก้บผู้้แ� สดำงความีสามีารถิ หล้กเกณฑ์
วิธิ์ีการแจ้�งและการมีีบ้ติรประจ้ำาติ้วเปนิผู้้�แสดำงความีสามีารถิ หล้กเกณฑ์และวิธิ์ีการในิการค้ดำกรองผู้้�ทำาำ การข้อทำานิ
การไมี่สง่ ติ่อผู้้ทำ� ำาการข้อทำานิไปดำำาเนิินิการติามีกฎหมีายเฉพาะ การแจ้�งข้องผู้้ป� ระสงค์จ้ะแสดำงความีสามีารถิติ่อเจ้�าพนิ้กงานิ
ทำ� อ งถิิ� นิ และองค์ ป ระกอบ คุ ณ สมีบ้ ติิ แ ละล้ ก ษณะติ� อ งห� า มี และการดำำา รงติำา แหนิ่ ง และการพ� นิ จ้ากติำา แหนิ่ ง
ข้องคณะอนิุกรรมีการควบคุมีการข้อทำานิจ้้งหว้ดำ ติลอดำจ้นิการข้้บเคลื�อนิงานิติามีแผู้นิข้้บเคลื�อนิการควบคุมีการข้อทำานิ
ฉบ้บทำี� 1 (พ.ศ. 2562 - 2564) เพื�อเปนิแผู้นิงานิในิการข้้บเคลื�อนิงานิดำ�านิการควบคุมีการข้อทำานิข้องคณะกรรมีการ
ควบคุมีการข้อทำานิ ภายใติ�ความีร่วมีมีือข้องทำุกภาคส่วนิทำางส้งคมี
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2. การขับัเคลื่อน้งาน้เช้ิงร้ก ในิการป้องก้นิปญหาข้อทำานิ โดำยการบ้รณาการภาคีเครือข้่ายในิการจ้้ดำระเบียบ
ข้อทำานิอย่างติ่อเนิือ� งในิทำุกจ้้งหว้ดำ แบ่งเปนิ แผู้นิการจ้้ดำระเบียบปกติิประจ้ำาเดำือนิ แผู้นิการจ้้ดำระเบียบในิงานิสำาค้ญติ่าง ๆ
และแผู้นิการบ้รณาการจ้้ดำระเบียบผู้้�ทำำาการข้อทำานิในิเข้ติกรุงเทำพมีหานิคร และการประชั้าส้มีพ้นิธิ์์เรื�องการข้อทำานิ
ผู้ิดำกฎหมีาย ภาษาไทำย - ภาษาอ้งกฤษ ภาษาไทำย -ภาษาก้มีพ้ชั้า ภาษาอ้งกฤษ - ภาษาก้มีพ้ชั้า ภายใติ�แนิวคิดำ
“ข้อทำานิผู้ิดำกฎหมีายหยุดำให�เงินิข้อทำานิ” เพือ� สือ� สารให�สง้ คมีไดำ�เข้�าใจ้ถิึงบทำกำาหนิดำโทำษ และชั้่องทำางในิการแจ้�งเบาะแส
แทำนิการให�เงินิเมีือ� พบเห็นิผู้้ทำ� ำาการข้อทำานิ การดำำาเนิินิการพ้ฒนิาความีร่วมีมีือป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการข้อทำานิเข้ติชั้ายแดำนิ
(1 border 1 workshop) ระหว่าง ไทำย – ก้มีพ้ชั้า และการเฝ้าระว้งและพ้ฒนิาคุณภาพชั้ีวิติประชั้าชั้นิในิระดำ้บพื�นิทำี�
เพื�อป้องก้นิกลุ่มีเสี�ยงกลายเปนิคนิไร�ทำี�พึ�งและผู้้�ทำำาการข้อทำานิ
แผน้ภาพที่ 30 การป้ระช้าสัมพัน้ธเรื่องการขอทาน้ผิด้กฎหมาย ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย-ภาษากัมพูช้า ภาษาอังกฤษ-ภาษากัมพูช้า

3. การขับัเคลื่อน้งาน้ป้้องกัน้การแสวงหาป้ระโยช้น้จากผู้ทำาการขอทาน้ กรณีผู้�ทำ้ ำาการข้อทำานิทำี�มีาค้่ก้บเดำ็ก
และไมี่มีีเอกสารพิส้จ้นิ์ความีส้มีพ้นิธิ์์ ไดำ�มีีการดำำาเนิินิการติรวจ้สารพ้นิธิ์ุกรรมี (DNA) ซึ�งเปนิความีร่วมีมีือระหว่าง
กรมีพ้ฒนิาส้งคมีและสว้สดำิการ และสถิาบ้นินิิติวิ ทำิ ยาศาสติร์ กระทำรวงยุติธิ์ิ รรมี โดำยระหว่างการรอผู้ลการติรวจ้สารพ้นิธิ์ุกรรมี
(DNA) ผู้้�ทำำาการข้อทำานิและเดำ็กไดำ�เข้�าร้บการคุ�มีครองในิสถิานิคุ�มีครองและพ้ฒนิาคุณภาพชั้ีวิติข้องกรมีพ้ฒนิาส้งคมี
และสว้สดำิการ พบว่าระหว่างเดำือนิมีกราคมี – ธิ์้นิวาคมี 2564 มีีผู้ทำ้� ำาการข้อทำานิเข้�าส้ก่ ารคุมี� ครอง จ้ำานิวนิ 16 ราย ทำ้ง� หมีดำ
มีีส้ญชั้าติิก้มีพ้ชั้า ทำ้�งนิี� ผู้ลการติรวจ้สารพ้นิธิ์ุกรรมี (DNA) พบว่า มีีความีส้มีพ้นิธิ์์ทำางสายโลหิติจ้ริง จ้ึงไดำ�มีีการรายงานิผู้ล
ไปทำีส� ถิานิีติำารวจ้ในิทำ�องทำีก� ระทำำาความีผู้ิดำ เพือ� ประสานิไปย้งกองบ้งค้บการติรวจ้คนิเข้�าเมีือง และสำานิ้กงานิติรวจ้คนิเข้�าเมีือง
จ้้งหว้ดำ ดำำาเนิินิการส่งกล้บประเทำศติ�นิทำาง
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4. การขับัเคลื่อน้งาน้เช้ิงพัฒน้า เพื�อป้องก้นิผู้้�ทำำาการข้อทำานิกล้บมีาข้อทำานิซำ�า ติลอดำจ้นิพ้ฒนิาองค์ความีร้�
และกลไกให�เอื�อติ่อการปฏิิบ้ติิงานิไดำ�อย่างมีีประสิทำธิ์ิภาพ ไดำ�แก่
4.1 การพัฒน้ากล้ม่ เป้้าหมาย หล้งจ้ากการค้ดำกรอง หากพบว่าผู้้ทำ� ำาการข้อทำานิทำีเ� ปนิกลุมี่ เป้าหมีายเฉพาะ
ไดำ�แก่ เดำ็ก หญิงมีีครรภ์ ผู้้�ส้งอายุ คนิวิกลจ้ริติ คนิพิการหรือทำุพพลภาพ จ้ะดำำาเนิินิการส่งติ่อหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�อง
ติามีกฎหมีายเฉพาะเพือ� เข้�าร้บการคุมี� ครอง และเมีือ� ค้ดำกรองแล�ว พบว่า เปนิบุคคลทำีไ� มี่สามีารถิประกอบอาชั้ีพไดำ� ไมี่มีญี าติิมีติิ ร
อุปการะเลีย� งดำ้ และไมี่มีทำี างเลีย� งชั้ีพอย่างอืนิ� หรืออย้ใ่ นิภาวะยากลำาบาก จ้ะเข้�าส้ร่ ะบบการคุมี� ครองและพ้ฒนิาคุณภาพชั้ีวติิ
ในิสถิานิคุ�มีครองและพ้ฒนิาคุณภาพชั้ีวิติ ข้องกรมีพ้ฒนิาส้งคมีและสว้สดำิการ ซึ�งในิกระบวนิการพ้ฒนิาศ้กยภาพ
มีุง่ เนิ�นิการฝกทำ้กษะอาชั้ีพและทำ้กษะชั้ีวติิ กิจ้กรรมีบำาบ้ดำฟนิ ฟ้ดำา� นิสุข้ภาพจ้ิติ การปร้บทำ้ศนิคติิ และการเติรียมีความีพร�อมี
ก่อนิกล้บส้่ส้งคมี
4.2 การเผยแพร่คู่มือป้ฏิบััติงาน้ของพน้ักงาน้เจ้าหน้้าที่ ตามพระราช้บััญญัติควบัค้มการขอทาน้
พ.ศ. 2559 ให�ก้บหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�อง เพื�อใชั้�เปนิแนิวทำางในิการดำำาเนิินิงานิ
4.3 การเผยแพร่แน้วทางการเป้รียบัเทียบัตาม พระราช้บััญญัติควบัค้มการขอทาน้ พ.ศ. 2559 เพื�อให�
พนิ้กงานิสอบสวนิใชั้�เทำียบเคียงในิการเปรียบเทำียบปร้บผู้้�ฝาฝนิกระทำำาการข้อทำานิ ในิล้กษณะแบบข้้�นิบ้นิไดำ ซึ�งเปนิการ
สะทำ�อนิให�เห็นิความีจ้ริงจ้้งในิการบ้งค้บใชั้�กฎหมีายภายใติ�มีาติรฐานิเดำียวก้นิ ติลอดำจ้นิเปนิการป้องปรามีผู้้ทำ� ำาการข้อทำานิ
ให�เกิดำความีเกรงกล้วติ่อการกระทำำาความีผู้ิดำ
4.4 การเผยแพร่คู่มือและแผ่น้พับัการจด้แจ้งขอบััตรป้ระจำาตัวผู้แสด้งความสามารถฉบัับัป้ระช้าช้น้
ตามพระราช้บััญญัติควบัค้มการขอทาน้ พ.ศ. 2559
4.5 การจัด้ทำาและเผยแพร่คำาอธิบัายกฎหมาย พระราช้บััญญัติควบัค้มการขอทาน้ พ.ศ. 2559
เพื�ออธิ์ิบายกฎหมีายในิแติ่ละมีาติราให�ผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิและประชั้าชั้นิทำ้�วไปเข้�าใจ้เหติุผู้ลในิแติ่ละมีาติรามีากข้ึ�นิ
4.6 การส่งเสริมและพัฒน้าผู้แสด้งความสามารถ มีุ่งเนิ�นิการแยกผู้้�ทำำาการข้อทำานิออกจ้ากผู้้�แสดำง
ความีสามีารถิ ติลอดำจ้นิมีีการส่งเสริมีให�องค์กรปกครองส่วนิทำ�องถิินิ� และองค์กรภาคเอกชั้นิ เปดำพืนิ� ทำีแ� สดำงความีสามีารถิให�กบ้
ผู้้�แสดำงความีสามีารถิในิทำี�สาธิ์ารณะแล�ว จ้ำานิวนิ 1,187 พื�นิทำี� อ้นิจ้ะนิำาไปส้่การเปดำโอกาสในิการมีีงานิทำำา การมีีรายไดำ�
และอย้่ร่วมีก้นิในิส้งคมีอย่างมีีศ้กดำิ�ศรี ติลอดำจ้นิเปนิการป้องก้นิกลุ่มีเสี�ยงไมี่ให�เข้�าส้่กระบวนิการข้อทำานิ โดำยออก
บ้ติรประจ้ำาติ้วผู้้�แสดำงความีสามีารถิแล�ว จ้ำานิวนิ 1,158 คนิ (มีกราคมี – 31 ธิ์้นิวาคมี 2564) ดำ้งนิี�
แผน้ภาพที่ 31 สถิติการออกบััตรผู้แสด้งความสามารถ ป้ 2564
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3.4 การป้้องกัน้การค้ามน้้ษยแรงงาน้ไทยที่ไป้ทำางาน้ต่างป้ระเทศ
ร้ฐบาลโดำยกระทำรวงแรงงานิ ไดำ�กำาหนิดำมีาติรการดำำาเนิินิการเพื�อป้องก้นิการค�ามีนิุษย์แรงงานิไทำยทำี�ไปทำำางานิ
ติ่างประเทำศ ดำ้งนิี�
(1) การจัด้ส่งแรงงาน้ไทยไป้ทำางาน้ต่างป้ระเทศ การเดำินิทำางไปทำำางานิติ่างประเทำศโดำยถิ้กกฎหมีายทำุกวิธิ์ี
จ้ะติ�องผู้่านิการติรวจ้สอบและไดำ�รบ้ อนิุญาติจ้ากกรมีการจ้้ดำหางานิ มีี 5 วิธิ์ี ไดำ�แก่ บริษทำ้ จ้้ดำหางานิจ้้ดำส่งไป กรมีการจ้้ดำหางานิ
เปนิผู้้จ้� ดำ้ ส่งไปทำำางานิ ผู้้ทำ� จ้ี� ะไปทำำางานิติิดำติ่อหางานิเอง (ติ�องแจ้�งการเดำินิทำางก่อนิการเดำินิทำางไมี่นิอ� ยกว่า 15 ว้นิ) นิายจ้�าง
ในิประเทำศไทำยพาล้กจ้�างข้องตินิไปทำำางานิ และนิายจ้�างในิประเทำศไทำยส่งล้กจ้�างข้องตินิไปฝกงานิ
แผน้ภาพที่ 32 การจัด้ส่งแรงงาน้ไทยไป้ทำางาน้ต่างป้ระเทศ

การจัดส่งแรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ
บริษัทจัดหางานจัดส่งไป

ตรวจสอบรายชื่ อ บริ ษั ท จั ด หางานที่ จ ดทะเบี ย นถู ก ต้ อ งและ
ต� า แหน่ ง งานที่ อ นุ ญ าตให้ จั ด ส่ ง ไป จากส� า นั ก งานจั ด หางาน
จังหวัดทุกจังหวัด ส�านักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่
1-10 หรื อ เว็ บ ไซต์ ก องบริ ห ารแรงงานไทยไปต่ า งประเทศ
www.doe.go.th/overseas

1,315 คน

กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปท�างาน

กรมการจัดหางานจัดส่งเป็นบริการของรัฐทีส่ ง่ คนหา
งานไปท�างานต่างประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ
นอกจากค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าวีซา่ ค่าภาษีสนามบิน ค่าสมาชิกกองทุนฯ ค่าทีพ่ กั
ส�าหรับเตรียมตัวก่อนเดินทาง โดยมีการจัดท�าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานเพื่อจัดส่งคนหา
งานไปท�างานต่างประเทศ

ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป ท� า ง า น
ต่ า งประเทศโดยถู ก กฎหมายทุ ก วิ ธี
จะต้ อ งผ่ า นการตรวจสอบและได้
รั บ อนุ ญ าตจากกรมการจั ด หางาน
ซึง่ เป็นมาตรการทีด่ า� เนินการเพือ่ ป้องกัน
การค้ามนุษย์ส�าหรับแรงงานไทยที่จะไป
ท�างานต่างประเทศ มี 5 วิธี ดังนี้

นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างตนไปท�างาน

นายจ้างในประเทศไทยที่มีบริษัทในเครืออยู่ในต่าง
ประเทศหรือประมูลงานในต่างประเทศได้ส่งลูกจ้าง
ที่ อ ยู ่ ใ นประเทศไทยไปท� า งานต้ อ งขออนุ ญ าตต่ อ
กรมการจัดหางาน

855 คน

4,200 คน

ผู้ที่จะไปท�างานติดต่อหางานเอง

นายจ้างในประเทศไทย
ส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน

เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาฝีมือลูกจ้าง หรือ
เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้การท�างาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อการฝึกงาน
ในต่างประเทศเสร็จสิ้นลูกจ้างต้องกลับมา
ท�างานกับนายจ้างตามเดิม

20 คน

คนหางานติดต่อนายจ้างต่างประเทศด้วยตนเองหรือ
คนงานที่ท�างานครบสัญญาจ้างแล้วได้ต่อสัญญาจ้าง
เมื่ อ เดิ น ทางกลบมาพั ก ผ่ อ นในประเทศไทยและ
จะเดินทางกลับไปท�างานอีก ต้องแจ้งต่อกรมการจัดหา
งานก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน

1,415 คน
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(2) การเฝ้าระวังและป้้องกัน้ผู้มีพฤติกรรมจะลักลอบัไป้ทำางาน้ต่างป้ระเทศ
(2.1) กรมีการจ้้ดำหางานิ ดำำาเนิินิการติรวจ้สอบการเดำินิทำางไปทำำางานิติ่างประเทำศข้องคนิหางานิคนิไทำย
ผู้่านิดำ่านิติรวจ้คนิหางานิทำ้�วประเทำศ ในิ 19 จ้้งหว้ดำ จ้ำานิวนิ 25 ดำ่านิ เพื�อป้องก้นิการเดำินิทำางไปทำำางานิติ่างประเทำศ
ทำี� ผู้ิ ดำ กฎหมีาย ในิป ง บประมีาณ 2564 ดำำา เนิิ นิ การติรวจ้สอบผู้้� มีี พ ฤติิ ก รรมีจ้ะล้ ก ลอบไปทำำา งานิติ่ า งประเทำศ
ณ ดำ่านิติรวจ้คนิหางานิทำ้�วประเทำศ จ้ำานิวนิ 40,564 คนิ ระง้บการเดำินิทำาง จ้ำานิวนิ 707 คนิ ทำ้�งนิี� ประเทำศทำี�มีี
การล้กลอบไปทำำางานิส้งสุดำ 5 ลำาดำ้บแรก ไดำ�แก่ สหร้ฐอาหร้บเอมีิเรติส์ ราชั้อาณาจ้้กรบาห์เรนิ ร้ฐสุลติ่านิโอมีานิ
แอฟริกาใติ�และมี้ลดำีฟส์
(2.2) การรณรงค์ประชั้าส้มีพ้นิธิ์์เพื�อป้องก้นิการหลอกลวงไปทำำางานิติ่างประเทำศ ภายใติ�โครงการ
คุ�มีครองป้องก้นิการหลอกลวงและล้กลอบไปทำำางานิติ่างประเทำศ ในิพื�นิทำี�ทำี�มีีแรงงานิเดำินิทำางไปทำำางานิติ่างประเทำศ
มีากทำี�สุดำ คือ จ้้งหว้ดำทำางภาคเหนิือและภาคติะว้นิออกเฉียงเหนิือ 37 จ้้งหว้ดำ รวมี 839,787 คนิ
(3) การตรวจบัริ ษั ท จั ด้ หางาน้และการโฆษณาจั ด้ หางาน้ให้ ค น้ไทยเพื่ อ ไป้ทำา งาน้ต่ า งป้ระเทศ
ในิปงบประมีาณ 2564 กรมีการจ้้ดำหางานิ ดำำาเนิินิการติรวจ้สอบบริษ้ทำจ้้ดำหางานิให�คนิไทำยเพื�อไปทำำางานิติ่างประเทำศ
ทำี�ไดำ�ร้บอนิุญาติจ้ากกรมีการจ้้ดำหางานิจ้ำานิวนิ 243 แห่ง ไมี่พบการกระทำำาความีผู้ิดำ นิอกจ้ากนิี� ไดำ�ติรวจ้พบและดำำาเนิินิคดำี
ก้บสายนิายหนิ�าเถิื�อนิ จ้ำานิวนิ 123 ราย รวมี 115 คดำี โดำยอย้่ระหว่างการจ้้บกุมี (หมีายจ้้บ) 9 คดำี ชั้้�นิพนิ้กงานิ
สอบสวนิ 79 คดำี ชั้้� นิ อ้ ย การ 8 คดำี ชั้้� นิ ศาล 1 คดำี ข้� อ หาจ้้ ดำ หางานิให� ค นิหางานิ เพื� อ ไปทำำา งานิติ่ า งประเทำศ
โดำยไมี่ไดำ�ร้บอนิุญาติ และหลอกลวงว่าสามีารถิหางานิเพื�อไปทำำางานิติ่างประเทำศไดำ� โดำยการหลอกลวงไดำ�ไปซึ�งเงินิ
หรือทำร้พย์สินิ
ทำ้�งนิี� เพื�อเนิ�นิยำ�าการป้องก้นิและป้องปรามีการถิ้กหลอกลวงไปทำำางานิติ่างประเทำศทำี�จ้ะส่งให�เกิดำเปนิการ
ค�ามีนิุษย์ ไดำ�ดำำาเนิินิการบ้รณาการร่วมีก้บสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ ดำำาเนิินิการติรวจ้สอบจ้้บกุมีการโฆษณาจ้้ดำหางานิ
โดำยไมี่ไดำ�ร้บอนิุญาติโดำยเฉพาะอย่างยิ�งบนิระบบอินิเทำอร์เนิ็ติ ซึ�งเปนิติ�นิเหติุข้องการฉ�อโกง หลอกลวงแรงงานิ
ไปทำำา งานิติ่ างประเทำศ ผู้ี นิ� อย และการค� า มีนิุ ษ ย์ โดำยเฉพาะการหลอกลวงไปบ้ ง ค้ บค� า ประเวณี ในิติ่ างประเทำศ
โดำยกองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ ไดำ�ร่วมีก้บกรมีการจ้้ดำหางานิ ดำำาเนิินิการสืบสวนิกรณีการแสวงหาประโยชั้นิ์
จ้ากแรงงานิ ติ้�งแติ่ชั้่วงสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 (โควิดำ - 19) และไดำ�เริ�มีดำำาเนิินิการ
ติิ ดำ ติามีติ้ ว ผู้้� ก ระทำำา ความีผู้ิ ดำ มีาดำำา เนิิ นิ คดำี ใ นิข้� อ หาความีผู้ิ ดำ ติามีมีาติรา 30 แห่ ง พระราชั้บ้ ญ ญ้ ติิ จ้้ ดำ หางานิ
และคุ�มีครองคนิหางานิ พ.ศ. 2528 และมีาติรา 91 ติรี และมีาติรา 66 พระราชั้บ้ญญ้ติิจ้้ดำหางานิและคุ�มีครองคนิหางานิ
พ.ศ. 2528 ฉบ้บแก�ไข้เพิ�มีเติิมี (ฉบ้บทำี� 2) พ.ศ. 2537 โดำยผู้ลการดำำาเนิินิการในิปงบประมีาณ 2564 ไดำ�ดำำาเนิินิ
คดำีก้บผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำ จ้ำานิวนิ 47 ราย และมีีผู้ลทำำาให�การโฆษณาจ้้ดำหางานิโดำยไมี่ไดำ�ร้บอนิุญาติบนิอินิเทำอร์เนิ็ติ
ลดำนิ� อยลงอย่ างมีาก ซึ� งเป นิการป้ องก้ นิแรงงานิไมี่ ให� ติ กเป นิเหยื� อ ข้องการแสวงหาประโยชั้นิ์ ในิร้ ป แบบติ่ าง ๆ
ผู้่านิทำางอินิเทำอร์เนิ็ติอย่างเปนิร้ปธิ์รรมีและมีีประสิทำธิ์ิภาพ
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3.5 การป้้องกัน้การค้ามน้้ษยแรงงาน้ต่างด้้าวที่ทำางาน้ใน้ป้ระเทศไทย
การป้องก้นิการค�ามีนิุษย์แรงงานิติ่างดำ�าวทำี�ทำำางานิในิประเทำศไทำยทำี�เกี�ยวข้�องก้บการป้องก้นิและแก�ไข้ปญหา
การค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิในิปงบประมีาณ 2564 มีีดำำาเนิินิการในิส่วนิทำี�เกี�ยวข้�อง ดำ้งนิี�
(1) การบัริหารจัด้การการทำางาน้ของคน้ต่างด้้าว 3 สัญช้าติ (กัมพูช้า ลาว เมียน้มา) ภายใต้สถาน้การณ
การแพร่ระบัาด้ของโรคติด้เช้ื้อไวรัสโคโรน้า 2019 (โควิด้ - 19)
เนิื�องจ้ากสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องโรคโควิดำ - 19 จ้ึงมีีมีาติรการชั้ะลอการนิำาเข้�าแรงงานิเข้�ามีา
ทำำางานิในิประเทำศติ้�งแติ่ปลายเดำือนิมีีนิาคมี 2563 ทำี�ผู้่านิมีากระทำรวงแรงงานิดำำาเนิินิการปร้บเปลี�ยนิระเบียบ นิโยบาย
หรือมีาติรการติ่าง ๆ เพื�อสอดำร้บก้บสถิานิการณ์ โดำยมีีเป้าหมีายเพื�อบรรเทำาความีเดำือดำร�อนินิายจ้�าง/สถิานิประกอบการ
รวมีถิึงนิายจ้�างในิกิจ้การประมีงทำะเลทำี�ข้าดำแคลนิแรงงานิ และชั้่วยเหลือให�แรงงานิข้�ามีชั้าติิทำี�ทำำางานิในิประเทำศ
แติ่ไมี่สามีารถิดำำาเนิินิการไดำ�ให�อย้่ในิราชั้อาณาจ้้กรเพื�อทำำางานิไดำ�ติ่อไป หรือการผู้่อนิผู้้นิให�แรงงานิข้�ามีชั้าติิทำี�มีีสถิานิะ
ไมี่ถิ้กติ�องติามีกฎหมีายให�สามีารถิอย้่ในิราชั้อาณาจ้้กรเปนิการชั้้�วคราว เพื�อการทำำางานิอย่างถิ้กติ�องติามีกฎหมีายติ่อไป
พร�อมีก้บควบคุมีป้องก้นิมีิให�เกิดำการแพร่ระบาดำ โดำยเสนิอคณะร้ฐมีนิติรีเพื�อมีีมีติิเห็นิชั้อบ ดำ้งนิี�
 มติคณะรัฐมน้ตรี เมื่อวัน้ที่ 29 ธัน้วาคม 2563 ให�คนิติ่างดำ�าวส้ญชั้าติิ ก้มีพ้ชั้า ลาว และเมีียนิมีา
อย้ใ่ นิราชั้อาณาจ้้กรเปนิกรณีพเิ ศษภายใติ�สถิานิการณ์โควิดำระลอกใหมี่ ซึง� เปนิกลุมี่ คนิติ่างดำ�าวทำีมี� สี ถิานิะไมี่ถิก้ ติ�องติามีกฎหมีาย
โดำยให�นิายจ้�างทำี�จ้�างแรงงานิข้�ามีชั้าติิดำ้งกล่าวยื�นิบ้ญชั้ีรายชั้ื�อแจ้�งความีติ�องการจ้�างคนิติ่างดำ�าวผู้่านิระบบออนิไลนิ์
ระหว่างว้นิทำี� 15 มีกราคมี - 13 กุมีภาพ้นิธิ์์ 2564 และดำำาเนิินิการติามีข้้นิ� ติอนิทำีเ� กีย� วข้�อง ไดำ�แก่ การจ้้ดำเก็บอ้ติล้กษณ์บคุ คล
(Biometrics) การติรวจ้สุข้ภาพ การข้ออนิุญาติทำำางานิ (บติ. 48) การจ้้ดำทำำาบ้ติรประจ้ำาติ้วคนิซึ�งไมี่มีีส้ญชั้าติิไทำย
และกรณีคนิติ่างดำ�าวทำีไ� ดำ�รบ้ อนิุญาติให�ทำำางานิก้บนิายจ้�างในิกิจ้การประมีงทำะเลให�ยนิื� ข้อหนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือก้บกรมีประมีง
โดำยจ้ะไดำ�ร้บอนิุญาติให�อย้่ในิราชั้อาณาจ้้กรและทำำางานิถิึงว้นิทำี� 13 กุมีภาพ้นิธิ์์ 2566
 มติคณะรัฐมน้ตรี เมือ่ วัน้ที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผู้่อนิผู้้นิให�แรงงานิติ่างดำ�าวทำีมี� ใี บอนิุญาติทำำางานิอย้แ่ ล�ว
หรือเคยไดำ�ร้บอนิุญาติทำำางานิ แติ่ไมี่สามีารถิดำำาเนิินิการข้อใบอนิุญาติทำำางานิติามีข้้�นิติอนิปกติิ เนิื�องจ้ากมีาติรการควบคุมี
และป้องก้นิการแพร่ระบาดำโรคโควิดำ-19 สามีารถิอย้ใ่ นิราชั้อาณาจ้้กรเพือ� การทำำางานิไดำ�ติอ่ ไปถิึงว้นิทำี� 13 กุมีภาพ้นิธิ์์ 2566
หรือ 2 ป นิ้บแติ่ว้นิทำี�การอนิุญาติเดำิมีสิ�นิสุดำ รวมีทำ้�งข้ยายเวลาการหานิายจ้�างจ้าก 30 ว้นิ เปนิ 60 ว้นิ ทำ้�งนิี� คนิติ่างดำ�าว
ในิกิจ้การประมีงทำะเล สามีารถิเพิ�มีนิายจ้�างในิกิจ้การดำ้งกล่าวไดำ�ไมี่เกินิ 3 ราย
 มติคณะรัฐมน้ตรี เมื่อวัน้ที่ 28 กัน้ยายน้ 2564 เนิื�องจ้ากย้งพบผู้้�ติิดำเชั้ื�อจ้ำานิวนิมีาก ทำ้�งพื�นิทำี�
กรุงเทำพมีหานิคร ปริมีณฑล และจ้้งหว้ดำทำี�เปนิแหล่งอุติสาหกรรมีสำาค้ญ และพบคนิติ่างดำ�าวทำำางานิในิพื�นิทำี�ดำ้งกล่าว
อย่างหนิาแนิ่นิ ทำ้�งมีีความีเสี�ยงติ่อการแพร่ระบาดำข้องเชั้ื�อโควิดำ - 19 จ้ึงเห็นิชั้อบแนิวทำางการบริหารจ้้ดำการการทำำางานิ
ข้องคนิติ่างดำ�าว 3 ส้ญชั้าติิ (ก้มีพ้ชั้า ลาว และเมีียนิมีา) เพือ� สนิ้บสนิุนิการควบคุมีและป้องก้นิการแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ือ�
ไวร้สโคโรนิา 2019 โดำยผู้่อนิผู้้นิให�คนิติ่างดำ�าว 3 ส้ญชั้าติิ (ก้มีพ้ชั้า ลาว และเมีียนิมีา) ทำี�อย้่ในิราชั้อาณาจ้้กรและทำำางานิ
โดำยไมี่ไดำ�รบ้ อนิุญาติ สามีารถิอย้ใ่ นิราชั้อาณาจ้้กรเพือ� การทำำางานิไดำ�อย่างถิ้กติ�องติามีกฎหมีายถิึงว้นิทำี� 13 กุมีภาพ้นิธิ์์ 2566
โดำยให�เจ้�าหนิ�าทำี�เข้�าติรวจ้สถิานิทำี�ก่อสร�าง สถิานิประกอบการ โรงงานิ และสถิานิทำี�ทำำางานิ เพื�อให�คำาแนิะนิำาการปฏิิบ้ติิตินิ
ติามีมีาติรการทำางสาธิ์ารณสุข้แก่นิายจ้�างและคนิติ่างดำ�าว เปนิระยะเวลา 30 ว้นิ (ว้นิทำี� 1 - 30 พฤศจ้ิกายนิ 2564)
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และหากติรวจ้พบคนิติ่างดำ�าวทำีอ� ย้ใ่ นิราชั้อาณาจ้้กรและทำำางานิโดำยไมี่ไดำ�รบ้ อนิุญาติให�จ้ดำ้ ทำำาประว้ติิ นิายจ้�างกรอกแบบคำาข้ออนิุญาติ
ทำำางานิแทำนิคนิติ่างดำ�าว พร�อมีจ้้ดำเติรียมีเอกสารหรือหล้กฐานิติามีทำี�ระบุไว�ในิแบบคำาข้อให�ครบถิ�วนิ นิ้ดำหมีายนิายจ้�าง
ไปยื�นิคำาข้ออนิุญาติทำำางานิแทำนิคนิติ่างดำ�าว ณ สำานิ้กงานิจ้้ดำหางานิจ้้งหว้ดำ หรือสำานิ้กงานิจ้้ดำหางานิกรุงเทำพมีหานิคร
พื�นิทำี� 1 - 10 ในิทำ�องทำี�อ้นิเปนิทำี�ติ้�งข้องสถิานิทำี�ทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าว ภายในิ 7 ว้นิ นิ้บจ้ากว้นิทำี�เข้�าติรวจ้
ล่าส้ด้เมือ่ สถาน้การณการแพร่ระบัาด้ของโรคโควิด้ - 19 เริม่ คลีค่ ลาย เพือ� ให�นิายจ้�างและสถิานิประกอบการ
มีีแรงงานิเพียงพอในิการข้้บเคลื�อนิกิจ้การและเศรษฐกิจ้ข้องประเทำศ เปนิการแก�ไข้ปญหาการล้กลอบเข้�าเมีือง สามีารถิ
ควบคุมีและป้องก้นิการแพร่ระบาดำข้องโรคโควิดำ - 19 ไดำ�อย่างเปนิระบบ และเพื�อให�แรงงานิติ่างดำ�าวไดำ�เข้�าส้่ระบบการ
จ้�างงานิทำี�ถิ้กกฎหมีาย เกิดำประโยชั้นิ์แก่ประเทำศไทำยทำ้�งดำ�านิเศรษฐกิจ้ สาธิ์ารณสุข้ ความีมี้�นิคง และระบบการจ้�างงานิ
ข้องประเทำศ กระทำรวงแรงงานิ จ้ึงไดำ�บ้รณาการทำำางานิร่วมีก้บกระทำรวงสาธิ์ารณสุข้ สำานิ้กงานิติรวจ้คนิเข้�าเมีือง
กรมีการปกครอง รวมีถิึงหนิ่วยงานิทำีเ� กีย� วข้�อง เสนิอแนิวทำางการน้ำาแรงงาน้ต่างด้้าวมาทำางาน้กับัน้ายจ้างใน้ป้ระเทศตามระบับั
MOU ภายใต้สถาน้การณการแพร่ระบัาด้ของโรคติด้เช้ื้อไวรัสโคโรน้า 2019 ติ่อคณะกรรมีการนิโยบายการบริหาร
จ้้ดำการการทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าว (คบติ.) และศ้นิย์บริหารสถิานิการณ์แพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019
(ศบค.) พิจ้ารณา โดำยให�ความีเห็นิชั้อบติามีทำี�กระทำรวงแรงงานิเสนิอ และคณะร้ฐมีนิติรีไดำ�มีีมีติิร้บทำราบเมีื�อว้นิทำี�
16 พฤศจ้ิกายนิ 2564 ข้ณะนิี�ไดำ�เปดำให�นิายจ้�างยื�นิคำาร�องข้อนิำาคนิติ่างดำ�าวเข้�ามีาทำำางานิในิประเทำศ (Demand)
ว้นิทำี� 1 ธิ์้นิวาคมี 2564 นิายจ้�างทำี�มีีความีพร�อมีร้บผู้ิดำชั้อบค่าใชั้�จ้่ายในิการจ้้ดำหาสถิานิทำี�ก้กติ้วสามีารถิดำำาเนิินิการไดำ�ทำ้นิทำี
โดำยมีีแนิวทำางการดำำาเนิินิการติามีข้้�นิติอนิ ดำ้งนิี�
1) การยื่น้แบับัคำาร้องขอน้ำาคน้ต่างด้้าวมาทำางาน้ใน้ป้ระเทศ ยื�นิ ณ สำานิ้กงานิจ้้ดำหางานิในิพื�นิทำี�
ทำีส� ถิานิประกอบการติ้ง� อย้่ พร�อมีดำ�วยเอกสารและหล้กฐานิ โดำยนิายจ้�างติ�องเปนิผู้้ร� บ้ ผู้ิดำชั้อบค่าใชั้�จ้า่ ยทำีเ� กีย� วข้�องทำ้ง� หมีดำ
ในิการก้กติ้วคนิติ่างดำ�าว ไดำ�แก่ ค่าสถิานิทำี�ก้กติ้ว ค่าติรวจ้โรคโควิดำ - 19 ค่าบริการทำางการแพทำย์ ค่าร้กษาพยาบาล
กรณีติดำิ เชั้ือ� โรคโควิดำ - 19 หรือซือ� ประก้นิฯ ทำีค� รอบคลุมีค่าใชั้�จ้า่ ยในิการร้กษาพยาบาล (ระยะเวลาดำำาเนิินิการ 4 ว้นิทำำาการ)
2) การจัด้ส่งคำาร้องความต้องการจ้างแรงงาน้ต่างด้้าว กรมีการจ้้ดำหางานิ สำานิ้กงานิจ้้ดำหางานิจ้้งหว้ดำ
สำานิ้กงานิจ้้ดำหางานิกรุงเทำพมีหานิครพื�นิทำี� 1 - 10 มีีหนิ้งสือแจ้�งความีติ�องการแรงงานิผู้่านิสถิานิทำ้ติประเทำศติ�นิทำาง
ประจ้ำาประเทำศไทำยไปย้งประเทำศติ�นิทำาง (ระยะเวลาดำำาเนิินิการ 3 ว้นิทำำาการ)
3) การด้ำา เน้ิ น้ การของป้ระเทศต้ น้ ทาง ร้ บ สมี้ ค ร ค้ ดำ เลื อ ก ทำำา ส้ ญ ญา และจ้้ ดำ ทำำา บ้ ญ ชั้ี ร ายชั้ื� อ
คนิงานิติ่างดำ�าว (Name List) ส่งให�กรมีการจ้้ดำหางานิผู้่านิสถิานิทำ้ติประเทำศติ�นิทำางประจ้ำาประเทำศไทำย กรมีการจ้้ดำหางานิ
จ้้ดำส่งบ้ญชั้ีรายชั้ื�อคนิติ่างดำ�าวให�ก้บนิายจ้�าง (ระยะเวลาดำำาเนิินิการข้องประเทำศติ�นิทำาง)
4) การยื่ น้ คำา ขอรั บั ใบัอน้้ ญ าตทำา งาน้แทน้คน้ต่ า งด้้ า ว ยื� นิ ณ สำา นิ้ ก งานิจ้้ ดำ หางานิในิพื� นิ ทำี�
ทำีส� ถิานิประกอบการติ้ง� อย้่ โดำยมีีเอกสารและหล้กฐานิ ไดำ�แก่ บ้ญชั้ีรายชั้ือ� คนิติ่างดำ�าว (Name List) คำาข้อร้บใบอนิุญาติทำำางานิ
แทำนิคนิติ่างดำ�าว พร�อมีดำ�วยเอกสารทำี�เกี�ยวข้�อง (ระยะเวลาดำำาเนิินิการ 4 ว้นิทำำาการ)
5) การอน้้ญาตให้น้ำาคน้ต่างด้้าวเข้ามาทำางาน้กับัน้ายจ้างใน้ป้ระเทศ กรมีการจ้้ดำหางานิออกหนิ้งสือ
แจ้�งสถิานิทำ้ติไทำย ณ ประเทำศติ�นิทำาง ก้มีพ้ชั้า ลาว และเมีียนิมีา เพื�อพิจ้ารณาออกวีซ่าให�แก่คนิติ่างดำ�าวติามีบ้ญชั้ีรายชั้ื�อ
และหนิ้งสือแจ้�งสำานิ้กงานิติรวจ้คนิเข้�าเมีืองเพื�ออนิุญาติให�คนิติ่างดำ�าวเดำินิทำางเข้�าประเทำศผู้่านิดำ่านิติรวจ้คนิเข้�าเมีืองติามี
ทำี�นิายจ้�างไดำ�แจ้�งไว� ทำ้�งนิี� อนิุญาติให�นิำาเข้�าติามีจ้ำานิวนิสถิานิทำี�รองร้บในิการก้กติ้ว โดำยห่างก้นิติามีระยะเวลาการก้กติ้ว
(7 ว้นิ หรือ 14 ว้นิ) (ระยะเวลาดำำาเนิินิการ 3 ว้นิทำำาการ)
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6) จ้ด้ผ่าน้แด้น้/ด้่าน้ตรวจคน้เข้าเมือง คนิติ่างดำ�าวแสดำงหนิ้งสือยืนิย้นิการอนิุญาติให�เข้�ามีาทำำางานิ
พร�อมีบ้ญชั้ีรายชั้ื�อ ผู้ลติรวจ้โควิดำ - 19 และหล้กฐานิการไดำ�ร้บว้คซีนิหรือใบร้บรองแสดำงประว้ติิการเคยติิดำเชั้ื�อมีาก่อนิ
ในิชั้่วงไมี่เกินิ 3 เดำือนิ สำานิ้กงานิติรวจ้คนิเข้�าเมีือง จ้ะติรวจ้ลงติราอนิุญาติให�อย้ใ่ นิราชั้อาณาจ้้กร 2 ป จ้ากนิ้นิ� จ้ึงเดำินิทำางไปย้ง
สถิานิทำี�ก้กติ้ว โดำยยานิพาหนิะทำี�นิายจ้�างแจ้�งไว� ไมี่เดำินิทำางร่วมีก้บบุคคลอื�นิ และห�ามีพ้ก ณ สถิานิทำี�ใดำ ๆ ก่อนิถิึงสถิานิ
ทำี�ก้กติ้ว (ระยะเวลาดำำาเนิินิการ 1 ว้นิทำำาการ)
7) สถาน้ที่กักตัว คนิติ่างดำ�าวติ�องเข้�าร้บติรวจ้สุข้ภาพ 6 โรค ก้กติ้ว และติรวจ้หาเชั้ื�อโควิดำ - 19
ดำ�วยวิธิ์ี RT - PCR ดำ้งนิี� (ระยะเวลาดำำาเนิินิการติามีระยะเวลาก้กติ้ว)
 กรณีฉีดำว้คซีนิครบโดำส ก้กติ้วอย่างนิ�อย 7 ว้นิ และติรวจ้หาเชั้ื�อโควิดำ - 19 จ้ำานิวนิ 2 คร้�ง
 กรณีฉีดำว้คซีนิย้งไมี่ครบติามีเกณฑ์หรือย้งไมี่ไดำ�ร้บการฉีดำว้คซีนิ ก้กติ้ว อย่างนิ�อย 14 ว้นิ
และติรวจ้หาเชั้ื�อโควิดำ - 19 จ้ำานิวนิ 2 คร้�ง
 กรณีติรวจ้โรคไมี่ผู้่านิ (พบเชั้ื�อ) เข้�าร้บการร้กษาโรค โดำยค่าใชั้�จ้่ายนิายจ้�าง หรือกรมีธิ์รรมี์
ร้บผู้ิดำชั้อบ
 เมีื�อผู้ลติรวจ้โควิดำ - 19 คร้�งทำี� 2 ไมี่พบเชั้ื�อ จ้ึงจ้ะฉีดำว้คซีนิให�แก่คนิติ่างดำ�าว
 นิายจ้�าง/ผู้้�ร้บอนิุญาติฯ ร้บคนิติ่างดำ�าวไปย้งสถิานิประกอบการ
8) การอบัรมและรับัใบัอน้้ญาตทำางาน้ คนิติ่างดำ�าวร้บการอบรมีผู้่านิระบบ Video Conference
ณ สถิานิประกอบการ เมีื�อผู้่านิการอบรมีแล�วคนิติ่างดำ�าวร้บใบอนิุญาติทำำางานิ ณ สำานิ้กงานิจ้้ดำหางานิในิพื�นิทำี�ทำี�สถิานิ
ประกอบการติ้�งอย้่ (ระยะเวลาดำำาเนิินิการ 1 ว้นิทำำาการ)
(2) จำาน้วน้คน้ต่างด้้าวที่ได้้รับัอน้้ญาตทำางาน้ตามการพิจารณาคำาขอและจัด้ทำาทะเบัียน้คน้ต่างด้้าว
ที่ยื่น้ขอรับัใบัอน้้ญาตทำางาน้ จำาน้วน้ 2,328,409 คน้ จำาแน้กได้้ ด้ังน้ี้
2.1 แรงงานิฝมีือ และอื�นิ ๆ จ้ำานิวนิ 218,173 คนิ
2.2 แรงงานิประเภทำทำ้�วไป 2,110,236 คนิ แบ่งประเภทำการอนิุญาติ ดำ้งนิี�
 แรงงานิทำี� ไ ดำ� ร้ บ อนิุ ญ าติให� เข้� า มีาทำำา งานิติามี MOU จ้ำา นิวนิ 570,319 คนิ จ้ำา แนิกเป นิ
(ก้มีพ้ชั้า=146,636 ลาว=110,250 เมีียนิมีา=313,296 เวียดำนิามี=137)
 แรงงานิทำี� ไ ดำ� ร้ บ อนิุ ญ าติให� ทำำา งานิติามีมีติิ ค ณะร้ ฐ มีนิติรี (20 สิ ง หาคมี 2562 (OSS)
จ้ำานิวนิ 926,606 คนิ จ้ำาแนิกเปนิ (ก้มีพ้ชั้า=138,199 ลาว=36,814 เมีียนิมีา=751,593)
 แรงงานิทำี�ไดำ�ร้บอนิุญาติให�ทำำางานิติามีมีติิคณะร้ฐมีนิติรี 4 สิงหาคมี 2563 จ้ำานิวนิ 207,744 คนิ
จ้ำาแนิกเปนิ (ก้มีพ้ชั้า=58,112 ลาว=12,693 เมีียนิมีา=136,939)
 แรงงานิติ่างดำ�าวติามีมีติิคณะร้ฐมีนิติรี 29 ธิ์้นิวาคมี 2563 จ้ำานิวนิ 405,567 คนิ จ้ำาแนิกเปนิ
(ก้มีพ้ชั้า=105,545 ลาว=47,334 เมีียนิมีา=252,688)
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แผน้ภาพที่ 33 จำาน้วน้คน้ต่างด้้าวที่ได้้รับัอน้้ญาตให้ทำางาน้ใน้ป้ระเทศไทย

926,606

(3) การตรวจสอบัการทำางาน้ของคน้ต่างด้้าวและสถาน้ป้ระกอบัการ
3.1 การติรวจ้สอบนิายจ้�าง/สถิานิประกอบการ ติามีโครงการศ้นิย์ปฏิิบ้ติิการป้องก้นิการค�ามีนิุษย์
ดำ�านิแรงงานิ
ดำำาเนิินิการติรวจ้สอบนิายจ้�าง/สถิานิประกอบการ จ้ำานิวนิ 56,186 ราย และพบการกระทำำาความีผู้ิดำ
1,154 ราย โดำยพนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำี�ไดำ�ร�องทำุกข้์กล่าวโทำษก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้และไดำ�ดำำาเนิินิการในิชั้้�นิเปรียบเทำียบปร้บ
จ้ำานิวนิ 179 ราย ชั้้�นิพนิ้กงานิสอบสวนิ 973 ราย และชั้้�นิศาล 2 ราย รวมีเปนิเงินิ 1,139,250 บาทำ โดำยมีีข้�อหาดำ้งนิี�
จ้�างคนิติ่างดำ�าวทำี�ไมี่มีีใบอนิุญาติทำำางานิ จ้ำานิวนิ 295 ราย ไมี่แจ้�งเข้�า – แจ้�งออกการทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าวภายในิ 15 ว้นิ
จ้ำานิวนิ 835 ราย กระทำำาความีผู้ิดำทำ้�ง 2 ข้�อหา จ้ำานิวนิ 21 ราย และมีาติราอื�นิ ๆ จ้ำานิวนิ 3 ราย
3.2 การติรวจ้สอบแรงงานิติ่างดำ�าว ติามีโครงการศ้นิย์ปฏิิบ้ติิการป้องก้นิการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ
ดำำาเนิินิการติรวจ้สอบแรงงานิติ่างดำ�าว จ้ำานิวนิ 741,357 ราย พบการกระทำำาความีผู้ิดำ 1,669 ราย
โดำยพนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำีไ� ดำ�รอ� งทำุกข้์กล่าวโทำษก้บเจ้�าหนิ�าทำีติ� ำารวจ้และไดำ�ดำำาเนิินิการในิชั้้นิ� เปรียบเทำียบปร้บ จ้ำานิวนิ 16 ราย
ชั้้�นิพนิ้กงานิสอบสวนิ จ้ำานิวนิ 1,610 ราย และชั้้�นิศาล จ้ำานิวนิ 43 คนิ รวมีเปนิเงินิ 4,606,000 บาทำ โดำยมีีข้�อหาดำ้งนิี�
คนิติ่างดำ�าวทำำางานิโดำยไมี่มีใี บอนิุญาติทำำางานิ จ้ำานิวนิ 215 ราย คนิติ่างดำ�าวไมี่แจ้�งเข้�าทำำางานิภายในิ 15 ว้นิ จ้ำานิวนิ 771 ราย
ทำำาผู้ิดำทำ้�ง 2 ข้�อหา จ้ำานิวนิ 21 คนิ คนิติ่างดำ�าวไมี่สามีารถิแสดำงใบอนิุญาติทำำางานิติ่อพนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำี�ในิเวลาอ้นิสมีควร
จ้ำานิวนิ 2 ราย และมีาติราอื�นิ ๆ 3 ราย
(4) การเพิ่มป้ระสิทธิภาพการน้ำาเข้าแรงงาน้ต่างด้้าวตามระบับั MOU
กรมีการจ้้ดำหางานิมีีแผู้นิฟนิฟ้ภายหล้งการระบาดำข้องโควิดำ - 19 เมีื�อสถิานิการณ์คลี�คลายติามีแนิวทำาง
การนิำาเข้�าแรงงานิติ่างดำ�าวติามีระบบ MOU ซึง� เปนิกระบวนิการอย่างถิ้กติ�องติามีกฎหมีาย โดำยไดำ�ดำาำ เนิินิการเติรียมีความีพร�อมี
ในิการนิำาเข้�าแรงงานิติ่างดำ�าวติามี MOU ดำ้งนิี�
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1) รวบรวมีข้�อมี้ลความีติ�องการจ้�างแรงงานิติ่างดำ�าวจ้ากนิายจ้�าง/สถิานิประกอบการ ซึ�งปจ้จุ้บ้นิมีี
ความีติ�องการแรงงานิติ่างดำ�าว จ้ำานิวนิ 570,319 คนิ
2) ติ้�งคณะทำำางานิเติรียมีการนิำาเข้�าแรงงานิติ่างดำ�าวอย่างถิ้กกฎหมีาย เพื�อร่วมีก้นิพิจ้ารณารายละเอียดำ
เกี�ยวก้บการนิำาเข้�าแรงงานิติ่างดำ�าวติามีระบบ MOU โดำยให�ทำุกภาคส่วนิเข้�ามีามีีส่วนิร่วมีในิการกำาหนิดำแนิวทำาง
การนิำาแรงงานิติ่างดำ�าวเข้�ามีาทำำางานิภายใติ�สถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 ไดำ�อย่าง
มีีประสิทำธิ์ิภาพติ่อไป
3) เจ้รจ้าก้บประเทำศติ�นิทำาง เพื�อปร้บลดำข้้�นิติอนิและระยะเวลาการนิำาเข้�าแรงงานิติามีระบบ MOU
ทำ้�งในิประเทำศติ�นิทำาง (ผู้้�ส่ง) และประเทำศปลายทำาง (ผู้้�ร้บ) ให�มีีความีสะดำวก รวดำเร็ว และโปร่งใส เชั้่นิ การลดำระยะเวลา
ดำำาเนิินิการ เปนิติ�นิ รวมีถิึงการเพิ�มีมีาติรการทำางดำ�านิสาธิ์ารณสุข้ เพื�อควบคุมีและป้องก้นิการแพร่ระบาดำข้องโรคไวร้ส
โคโรนิา 2019 เชั้่นิ การไดำ�ร้บการฉีดำว้คซีนิ การค้ดำกรองโรค และการก้กติ้ว เปนิติ�นิ โดำยจ้ะประสานิก้บนิายจ้�าง
และสถิานิประกอบการ เพื�อทำำาความีเข้�าใจ้และเติรียมีการนิำาเข้�าแรงงานิติ่างดำ�าวติามี MOU
4) เสนิอคณะกรรมีการนิโยบายการบริหารจ้้ดำการการทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าว พิจ้ารณาแนิวทำางการนิำาเข้�า
แรงงานิติ่างดำ�าวติามี MOU ภายใติ�สถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องโรคโควิดำ - 19 โดำยกระทำรวงแรงงานิ บ้รณาการทำำางานิ
ร่วมีก้บกระทำรวงสาธิ์ารณสุข้ สำานิ้กงานิติรวจ้คนิเข้�าเมีือง กรมีการปกครอง รวมีถิึงหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�อง เพื�อควบคุมี
การแพร่ระบาดำข้องโรคดำ้งกล่าว พร�อมีก้บการข้้บเคลือ� นิเศรษฐกิจ้ข้องประเทำศทำีจ้� ำาเปนิติ�องใชั้�แรงงานิข้�ามีชั้าติิอย่างเหมีาะสมี
และสามีารถิดำำาเนิินิการควบค้่ไปก้บความีมี้�นิคงดำ�านิสุข้ภาพข้องประชั้าชั้นิไดำ�
5) หากคณะกรรมีการนิโยบายการบริหารจ้้ดำการการทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าวมีีนิโยบายในิการบริหารจ้้ดำการ
อย่างไร ติ�องเสนิอศ้นิย์บริหารสถิานิการณ์แพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ือ� ไวร้สโคโรนิา 2019 (ศบค.) และคณะร้ฐมีนิติรีพจ้ิ ารณา
ให�ความีเห็นิชั้อบ เพื�อให�หนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องดำำาเนิินิการติามีอำานิาจ้หนิ�าทำี�ติ่อไป
(5) การตรวจสอบับัริษัทผู้รับัอน้้ญาตน้ำาคน้ต่างด้้าวเข้ามาทำางาน้กับัน้ายจ้างใน้ป้ระเทศ น้ายจ้าง/
สถาน้ป้ระกอบัการ และแรงงาน้ต่างด้้าว
ในิปงบประมีาณ 2564 กรมีการจ้้ดำหางานิ ดำำาเนิินิการติรวจ้สอบบริษ้ทำผู้้�ร้บอนิุญาตินิำาคนิติ่างดำ�าว เข้�ามีา
ทำำางานิก้บนิายจ้�างในิประเทำศ นิายจ้�าง/สถิานิประกอบการ และแรงงานิติ่างดำ�าว ดำ้งนิี�
ดำำาเนิินิการติรวจ้สอบบริษ้ทำผู้้�ร้บอนิุญาตินิำาคนิติ่างดำ�าวเข้�ามีาทำำางานิก้บนิายจ้�างในิประเทำศ
บริษ้ทำทำี�ไดำ�ร้บอนิุญาติจ้ากกรมีการจ้้ดำหางานิทำ้�งหมีดำ จ้ำานิวนิ 227 แห่ง ทำ้�งนิี� ไดำ�มีีการติรวจ้สอบครบทำุก
บริษ้ทำแล�ว ไมี่พบการกระทำำาความีผู้ิดำ ซึ�งเปนิผู้ลมีาจ้ากการเพิ�มีความีถิี�ในิการติรวจ้และการบ้งค้บใชั้�กฎหมีายทำี�จ้ริงจ้้ง
ข้องเจ้�าหนิ�าทำี�จ้ึงส่งผู้ลให�บริษ้ทำฯ ไมี่กล�าทำี�จ้ะกระทำำาความีผู้ิดำและดำำาเนิินิการให�ถิ้กติ�องติามีกฎหมีายทำุกข้้�นิติอนิมีากข้ึ�นิ
(6) สิทธิป้ระโยช้น้ของแรงงาน้ต่างด้้าวและการช้่วยเหลือแรงงาน้ต่างด้้าวร่วมกับัภาคีเครือข่าย
6.1 สิทำธิ์ิประโยชั้นิ์ข้องแรงงานิติ่างดำ�าวในิระบบประก้นิส้งคมี
สำานิ้กงานิประก้นิส้งคมี ให�ความีคุมี� ครองแรงงานิข้�ามีชั้าติิ และปฏิิบติ้ ติิ อ่ แรงงานิทำุกคนิอย่างเทำ่าเทำียมีก้นิ
โดำยไมี่เลือกปฏิิบ้ติิดำ�านิส้ญชั้าติิ เพศ สถิานิะทำางส้งคมี สอดำคล�องติามีหล้กสากล โดำยแรงงานิข้�ามีชั้าติิทำี�อย้่ในิระบบ
ประก้นิส้งคมีจ้ะไดำ�ร้บความีคุ�มีครองเหมีือนิแรงงานิไทำยทำุกประการ ติามีพระราชั้บ้ญญ้ติิประก้นิส้งคมี พ.ศ. 2533
และทำี�แก�ไข้เพิ�มีเติิมี และพระราชั้บ้ญญ้ติิเงินิทำดำแทำนิ พ.ศ. 2537 และทำี�แก�ไข้เพิ�มีเติิมี
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สำาหร้บแรงงานิติ่างดำ�าวทำี�ไมี่อย้่ในิข้่ายความีคุ�มีครองติามีพระราชั้บ้ญญ้ติิประก้นิส้งคมี พ.ศ. 2533
และทำีแ� ก�ไข้เพิมี� เติิมี หากประสบอ้นิติรายหรือเจ้็บปวยจ้ากการทำำางานิ พนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำีจ้� ะดำำาเนิินิการออกคำาส้ง� ให�นิายจ้�าง
จ้่ายเงินิทำดำแทำนิให�แรงงานิติ่างดำ�าวโดำยติรง เปนิจ้ำานิวนิเทำ่าก้บล้กจ้�างทำีข้� นิึ� ทำะเบียนิกองทำุนิเงินิทำดำแทำนิติามีพระราชั้บ้ญญ้ติิ
เงินิทำดำแทำนิ พ.ศ. 2537 และทำี�แก�ไข้เพิ�มีเติิมี
ป 2564 มีีผู้้�ประก้นิตินิแรงงานิติ่างดำ�าวทำี�อย้่ในิระบบประก้นิส้งคมี จ้ำานิวนิ 969,502 คนิ จ้ำาแนิก
ติามีส้ญชั้าติิ ดำ้งนิี� เมีียนิมีา 669,772 คนิ ก้มีพ้ชั้า 149,832 คนิ ลาว 44,719 คนิ เวียดำนิามี 888 คนิ และอืนิ� ๆ 104,291 คนิ
เปนิจ้ำานิวนิแรงงานิติ่างดำ�าวทำี�ถิ้กติ�องติามีกฎหมีายและมีีสภาพการจ้�างติามีหล้กสากลไดำ�ร้บสิทำธิ์ิติามีกฎหมีาย
แผน้ภาพที่ 34 ผู้ป้ระกัน้ตน้แรงงาน้ต่างด้้าวที่อยู่ใน้ระบับัป้ระกัน้สังคม

มีีการจ้่ายสิทำธิ์ปิ ระโยชั้นิ์ให�กบ้ ผู้้ป� ระก้นิตินิแรงงานิติ่างดำ�าว จ้ำานิวนิ 456,291 ราย เปนิเงินิ 1,158.25 ล�านิบาทำ
แบ่งเปนิ 7 กรณี ดำ้งนิี�
1) กรณีเจ้็บปวย 39,415 ราย เปนิเงินิ 49.30 ล�านิบาทำ
2) กรณีคลอดำบุติร 22,723 ราย เปนิเงินิ 229.64 ล�านิบาทำ
3) กรณีทำุพพลภาพ 213 ราย เปนิเงินิ 1.01 ล�านิบาทำ
4) กรณีติาย 790 ราย เปนิเงินิ 36.23 ล�านิบาทำ
5) กรณีสงเคราะห์บุติร 217,120 คนิ เปนิเงินิ 222.24 ล�านิบาทำ
6) กรณีชั้ราภาพ
- บำาเหนิ็จ้ 621 ราย เปนิเงินิ 48.38 ล�านิบาทำ
- บำานิาญ 9,055 ราย เปนิเงินิ 38.96 ล�านิบาทำ
7) กรณีว่างงานิ
- ลาออก/สิ�นิสุดำส้ญญาจ้�าง/เลิกจ้�าง 19,850 ราย เปนิเงินิ 111.54 ล�านิบาทำ
- สุดำวิส้ย/โรคระบาดำ 146,504 ราย เปนิเงินิ 350.97 ล�านิบาทำ
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แผน้ภาพที่ 35 สิทธิป้ระโยช้น้ของแรงงาน้ต่างด้้าวใน้ระบับัป้ระกัน้สังคม

เมียน้มา

6.2 การติรวจ้สอบและคุ�มีครองแรงงานิติ่างดำ�าวในิระบบประก้นิส้งคมี
สำานิ้กงานิประก้นิส้งคมี ไดำ�ดำำาเนิินิการเกี�ยวก้บการแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ โดำยให�
ความีคุมี� ครองแก่แรงงานิภายใติ�ข้อ� บ้งค้บข้องกฎหมีายติามีพระราชั้บ้ญญ้ติปิ ระก้นิส้งคมีและพระราชั้บ้ญญ้ติเิ งินิทำดำแทำนิ
ให�สามีารถิเข้�าถิึงสว้สดำิการจ้ากระบบประก้นิส้งคมีไดำ�อย่างครบถิ�วนิ และติระหนิ้กถิึงความีสำาค้ญในิการติรวจ้สอบ
สถิานิประกอบการเพื�อป้องก้นิการแสวงประโยชั้นิ์จ้ากการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ และไมี่ให�เกิดำการเอาเปรียบแรงงานิไทำย
และแรงงานิติ่างดำ�าว จ้นิอาจ้นิำาไปส้่การค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิไดำ�
การติรวจ้สอบสถิานิประกอบการเพื�อป้องก้นิการแสวงหาประโยชั้นิ์จ้ากการใชั้�แรงงานิติ่างดำ�าว ไดำ�แก่
การติรวจ้สอบสถิานิประกอบการทำีมี� กี ารแจ้�งการข้ึนิ� ทำะเบียนิประก้นิส้งคมีแล�ว แติ่มีกี ารแจ้�งข้ึนิ� ทำะเบียนิล้กจ้�างไมี่ครบถิ�วนิ
หรือแจ้�งข้ึ�นิทำะเบียนิแล�ว แติ่ไมี่มีีการนิำาส่งเงินิสมีทำบให�ล้กจ้�าง หรือนิำาส่งเงินิสมีทำบแล�วแติ่ไมี่ครบถิ�วนิ หรือไมี่ติรง
ติามีข้�อเทำ็จ้จ้ริง ส่งผู้ลให�แรงงานิติ่างดำ�าวข้าดำโอกาสในิการนิำาเข้�าส้่ระบบประก้นิส้งคมี หรือไมี่ไดำ�ร้บสิทำธิ์ิประโยชั้นิ์ติามีทำี�
ควรจ้ะไดำ�ร้บ ซึ�งหากพบการกระทำำาความีผู้ิดำดำ้งกล่าว สำานิ้กงานิประก้นิส้งคมี จ้ะดำำาเนิินิการให�นิายจ้�างปฏิิบ้ติิให�ถิ้กติ�อง
ติามีกฎหมีายว่าดำ�วยการประก้นิส้งคมีและกฎหมีายว่าดำ�วยเงินิทำดำแทำนิ หากพบการกระทำำาความีผู้ิดำจ้ะบ้งค้บใชั้�กฎหมีาย
อย่างจ้ริงจ้้ง และหากพบว่าสถิานิประกอบการรายใดำมีีการกระทำำาความีผู้ิดำเข้�าข้่ายการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิจ้ะประสานิ
หนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องดำำาเนิินิการติ่อไป
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ปงบประมีาณ 2564 พบสถิานิประกอบการทำี�มีีการจ้�างแรงงานิติ่างดำ�าวมีีการจ้�างแรงงานิติ่างดำ�าว
มีีการกระทำำาความีผู้ิดำติามีพระราชั้บ้ญญ้ติิประก้นิส้งคมี และพระราชั้บ้ญญ้ติิเงินิทำดำแทำนิ จ้ำานิวนิ 2 แห่ง มีีการเปรียบ
เทำียบปร้บเปนิเงินิ 50,000 บาทำ และไมี่พบการกระทำำาความีผู้ิดำทำี�เข้�าข้่ายการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ
6.3 การชั้่วยเหลือแรงงานิติ่างดำ�าวร่วมีก้บภาคีเครือข้่าย
ศ้นิย์ร่วมีบริการชั้่วยเหลือแรงงานิติ่างดำ�าว 10 แห่ง (สมีุทำรสาคร สมีุทำรปราการ ชั้ลบุรี ระนิอง
สุราษฎร์ธิ์านิี สงข้ลา ติาก เชั้ียงใหมี่ นิครราชั้สีมีา และข้อนิแก่นิ) โดำยมีีว้ติถิุประสงค์เพื�อทำำางานิแบบมีีส่วนิร่วมี
ก้บองค์การแรงงานิระหว่างประเทำศ (ILO) องค์กรภาคประชั้าส้งคมี และองค์กรพ้ฒนิาเอกชั้นิ (NGOs) อาทำิ องค์การ
ระหว่างประเทำศเพื�อการโยกย�ายถิิ�นิฐานิ (IOM) มี้ลนิิธิ์ิร้กษ์ไทำย มี้ลนิิธิ์ิเพื�อสิทำธิ์ิมีนิุษยชั้นิและการพ้ฒนิา (HRDF)
เครือข้่ายเพือ� สิทำธิ์ิแรงงานิข้�ามีชั้าติิ (MWRN) คณะกรรมีการสมีานิฉ้นิทำ์สง่ เสริมีคุมี� ครองแรงงานิข้�ามีชั้าติิชั้าวพมี่า (Workers:
AAC – SCPM) และองค์กรยองฉี�อ้ (YCO) โดำยให�คำาปรึกษา แนิะนิำา ร้บข้�อร�องทำุกข้์ร�องเรียนิ ประสานิส่งติ่อหนิ่วยงานิ
ทำี�เกี�ยวข้�อง และให�ความีชั้่วยเหลือแก่แรงงานิติ่างดำ�าวทำี�ประสบปญหาจ้ากการทำำางานิในิประเทำศไทำย ในิป 2564
มีีแรงงานิติ่างดำ�าวในิกิจ้การทำ้�วไป กิจ้การประมีงทำะเลและแปรร้ปส้ติว์นิำ�าข้อร้บความีชั้่วยเหลือ รวมี 51,919 คนิ
เพิ�มีข้ึ�นิจ้ากป 2563 ทำี�มีีแรงงานิข้อความีชั้่วยเหลือ จ้ำานิวนิ 44,193 คนิ โดำยจ้ำาแนิกการให�ความีชั้่วยเหลือส้งสุดำ
5 ลำาดำ้บแรก ไดำ�แก่
1) ประชั้าส้มีพ้นิธิ์์ให�ความีร้�แก่แรงงานิติ่างดำ�าว เชั้่นิ ข้�อมี้ลการป้องก้นิตินิเองจ้าก โรคติิดำเชั้ื�อไวร้ส
โคโรนิา 2019 (COVID–19)
2) แก�ไข้ข้�อมี้ลทำางทำะเบียนิ ค้ดำเอกสารหล้กฐานิ
3) เปลี�ยนิ/เพิ�มีนิายจ้�าง
4) ออกใบอนิุญาติทำำางานิแทำนิใบอนิุญาติทำำางานิชั้ำารุดำ/ส้ญหาย
5) เปลี�ยนิ/เพิ�มีสถิานิทำี�ทำำางานิ/เปลี�ยนิล้กษณะงานิ ติามีลำาดำ้บ
(7) การค้้มครองสิทธิป้ระโยช้น้แรงงาน้ตามแน้วช้ายแด้น้
กระทำรวงแรงงานิ โดำยกรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ ไดำ�ดำำาเนิินิมีาติรการติรวจ้แรงงานิกลุ่มีเสี�ยง
ติามีชั้ายแดำนิอย่างเข้�มีงวดำ เพื�อป้องก้นิการกระทำำาความีผู้ิดำหรือการกระทำำาทำี�ไมี่สอดำคล�องก้บกฎหมีายคุ�มีครองแรงงานิ
และเพื� อให�แรงงานิติ่างดำ�าวทำี�เข้�ามีาทำำางานิติามีฤดำ้ กาล ติามีมีาติรา 64 แห่ งพระราชั้กำาหนิดำการบริ หารจ้้ ดำการ
การทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าว พ.ศ. 2560 และทำี�แก�ไข้เพิ�มีเติิมี ไดำ�ร้บการคุ�มีครองและไดำ�ร้บสิทำธิ์ิประโยชั้นิ์ติามีกฎหมีาย
โดำยในิป 2564 สถิานิประกอบกิจ้การกลุมี่ เสีย� งติามีแนิวชั้ายแดำนิ ภายใติ�เข้ติพ้ฒนิาเศรษฐกิจ้พิเศษผู้่านิการติรวจ้ 97 แห่ง
ล้กจ้�าง 1,687 คนิ ปฏิิบ้ติิไมี่ถิ้กติ�อง 90 แห่ง ล้กจ้�าง 1,555 คนิ ดำำาเนิินิการเสร็จ้สิ�นิ 90 คำาส้�ง/คดำี (ออกคำาส้�ง 90 คำาส้�ง
และดำำาเนิินิคดำี 1 คดำี) ส่วนิใหญ่พบความีผู้ิดำในิข้�อหาจ้่ายค่าจ้�างติำ�ากว่าอ้ติราค่าจ้�างข้้นิ� ติำ�า ไมี่จ้ดำ้ ทำำาเอกสารการจ้่ายค่าจ้�าง
และข้�อบ้งค้บติามีกฎหมีาย
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3.6 การบัริหารจัด้การแรงงาน้ป้ระมง
(1) แก้ไขป้ญหาขาด้แคลน้แรงงาน้ใน้ภาคป้ระมง
คณะกรรมีการนิโยบายการบริ ห ารจ้้ ดำ การการทำำา งานิข้องคนิติ่ า งดำ� า ว (อคบติ.) ในิการประชัุ้ มี ฯ
คร้� ง ทำี� 4/2564 เมีื� อ ว้ นิ พุ ธิ์ ทำี� 2 มีิ ถิุ นิ ายนิ 2564 ไดำ� มีี มี ติิ เ กี� ย วก้ บ กรณี กิ จ้ การประมีงทำะเลติามีมีาติรา 83
แห่งพระราชั้กำาหนิดำการประมีง พ.ศ. 2558 ดำ้งนิี�
1) ให�กรมีประมีง ใชั้�อำานิาจ้ติามีมีาติรา 83 แห่งพระราชั้กำาหนิดำการประมีง พ.ศ. 2558 ติ่ออายุหนิ้งสือ
คนิประจ้ำาเรือให�กบ้ คนิติ่างดำ�าวทำีไ� ดำ�รบ้ หนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือ จ้ำานิวนิ 3,249 คนิ (Seabook เล่มีเหลือง) ติามีมีติิคณะร้ฐมีนิติรี
เมีื�อว้นิทำี� 31 มีีนิาคมี 2563 ออกไปอีก 1 ป นิ้บแติ่ว้นิทำี�หนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือเดำิมีสิ�นิอายุ โดำยปร้บแก�ประกาศสำานิ้กนิายก
ร้ฐมีนิติรี เรื�องการออกหนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือติามีกฎหมีายว่าดำ�วยการออกหนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือ พ.ศ. 2563
2) ให�กระทำรวงสาธิ์ารณสุข้ดำำาเนิินิการติรวจ้สุข้ภาพและทำำาประก้นิสุข้ภาพมีีอายุคุ�มีครองอย่างนิ�อย 1 ป
ติามีทำี�กระทำรวงสาธิ์ารณสุข้ประกาศกำาหนิดำ
3) ให�กรมีสว้สดำิการและคุมี� ครองแรงงานิ จ้้ดำทำำาส้ญญาจ้�างและติรวจ้สอบความีถิ้กติ�องครบถิ�วนิข้องส้ญญาจ้�าง
และลงลายมีือชั้ือ� กำาก้บ
4) ให�กระทำรวงมีหาดำไทำย ใชั้�อำานิาจ้ติามีมีาติรา 17 แห่งพระราชั้บ้ญญ้ติคิ นิเข้�าเมีือง พ.ศ. 2522 ดำำาเนิินิการ
ออกประกาศการยกเว�นิข้�อห�ามีมีิให�คนิติ่างดำ�าวเข้�ามีาในิราชั้อาณาจ้้กรเปนิการเฉพาะสำาหร้บคนิติ่างดำ�าวส้ญชั้าติิ
ก้มีพ้ชั้า ลาว และเมีียนิมีา สามีารถิมีายืนิ� คำาข้อร้บหนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือเพือ� อย้ใ่ นิราชั้อาณาจ้้กรเปนิการชั้้ว� คราวและทำำางานิ
ก้บนิายจ้�างในิกิจ้การประมีงทำะเล โดำยให�คนิติ่างดำ�าวทำี�ไดำ�ร้บหนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือ ติามีมีติิคณะร้ฐมีนิติรีเมีื�อว้นิทำี�
31 มีีนิาคมี 2563 อย้ใ่ นิราชั้อาณาจ้้กรไดำ�เปนิการชั้้ว� คราวติ่อไปอีกไมี่ เกินิ 1 ป นิ้บแติ่วนิ้ ทำีห� นิ้งสือคนิประจ้ำาเรือเดำิมีสินิ� อายุ
โดำยยกเว�นิโทำษติามีมีาติรา 81 และการดำำาเนิินิการ ติามีมีาติรา 54 แห่งพระราชั้บ้ญญ้ติิคนิเข้�าเมีือง พ.ศ. 2522 และ
คำาส้�งกระทำรวงมีหาดำไทำย ทำี� 1/2558 ลงว้นิทำี� 27 พฤศจ้ิกายนิ 2558 ทำี�ออกติามีความีในิมีาติรา 1 แห่งพระราชั้บ้ญญ้ติิ
คนิเข้�าเมีือง พ.ศ. 2522
5) ให�กรมีการปกครอง ติ่ออายุบ้ติรประจ้ำาติ้วคนิซึ�งไมี่มีีส้ญชั้าติิไทำย (บ้ติรชั้มีพ้) ให�มีีอายุไมี่เกินิ 1 ป
เทำ่าก้บอายุหนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือ
6) ภายในิระยะเวลาติามีข้�อ 1) ให�กระทำรวงเกษติรและสหกรณ์ก้บกระทำรวงแรงงานิ หารือแนิวทำาง
การดำำาเนิินิการเพือ� ให�คนิติ่างดำ�าวทำีไ� ดำ�รบ้ หนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือ (Seabook เล่มีเหลือง) ทำีไ� ดำ�รบ้ การติรวจ้ลงติราและประทำ้บติรา
อนิุญาติให�อย้่ในิราชั้อาณาจ้้กรเปนิการชั้้�วคราว เข้�าส้่กระบวนิทำำางานิ โดำยชั้อบดำ�วยกฎหมีายติามีพระราชั้กำาหนิดำการ
บริหารจ้้ดำการการทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าว พ.ศ. 2560 และทำี�แก�ไข้เพิ�มีเติิมี
(2) การป้รับัป้ร้งข้อมูลและการจัด้ทำาหน้ังสือคน้ป้ระจำาเรือ (Seabook) สำาหรับัคน้ต่างด้้าว
กรมีประมีง จ้้ดำทำำาหนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือสำาหร้บคนิติ่างดำ�าว (Seabook เล่มีเหลือง) ติามีมีาติรา 83
แห่งพระราชั้กำาหนิดำการประมีง พ.ศ. 2558 และทำีแ� ก�ไข้เพิมี� เติิมี ผู้่านิระบบการออกหนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือสำาหร้บคนิติ่างดำ�าว
ณ สำานิ้กงานิประมีงจ้้งหว้ดำ 22 จ้้งหว้ดำชั้ายทำะเล โดำยมีีว้ติถิุประสงค์จ้้ดำเก็บข้�อมี้ล และประว้ติิแรงงานิติ่างดำ�าวทำี�ทำำางานิ
บนิเรือประมีง เพือ� ความีมี้นิ� คงในิการบริหารจ้้ดำการแรงงานิติ่างดำ�าว และดำ้แลสว้สดำิภาพข้องแรงงานิติ่างดำ�าวในิภาคประมีง
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ให�ไดำ�รบ้ ความีปลอดำภ้ยจ้ากข้บวนิการค�ามีนิุษย์ อีกทำ้ง� สร�างความีเชั้ือ� มี้นิ� ก้บประเทำศติ�นิทำางข้องแรงงานิติ่างดำ�าวไดำ�วา่ แรงงานิ
ทำีมี� าทำำางานิในิภาคการประมีงข้องไทำย ไดำ�รบ้ สิทำธิ์กิ ารดำ้แลเปนิพิเศษและเปนิธิ์รรมีติามีกฎหมีายทำีค� มี�ุ ครอง ทำ้ง� นิี� การจ้้ดำทำำาหนิ้งสือ
คนิประจ้ำาเรือสำาหร้บคนิติ่างดำ�าวเอกสารทำี�ใชั้�ประกอบการยื�นิข้อร้บหนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือติ่อกรมีประมีง กำาหนิดำให�
แรงงานิติ่างดำ�าวแสดำงข้�อมี้ลหนิ้งสือส้ญญาจ้�างให�ทำำางานิในิเรือประมีงติามีแบบทำี�กาำ หนิดำในิประกาศกรมีสว้สดำิการ
และคุมี� ครองแรงงานิ เรือ� ง กำาหนิดำแบบส้ญญาจ้�างในิงานิประมีงทำะเล เพือ� ใชั้�เปนิหล้กฐานิทำีจ้� ะนิำามีาประกอบการจ้้ดำทำำาหนิ้งสือ
คนิประจ้ำาเรือ ซึ�งในิหนิ้งสือส้ญญาจ้�างให�ทำำางานิในิเรือประมีงจ้ะให�ระบุเลข้บ้ญชั้ีธิ์นิาคารเพื�อให�นิายจ้�างจ้่ายเงินิค่าจ้�าง
ผู้่านิชั้่องทำางธิ์นิาคารซึง� สามีารถิติรวจ้สอบไดำ� ป้องก้นิปญหาการห้กค่าจ้�างอย่างไมี่เปนิธิ์รรมี แก�ไข้ปญหาการใชั้�แรงงานิประมีง
ทำีผู้� ดำิ กฎหมีายและการค�ามีนิุษย์ดำา� นิแรงงานิ ซึง� เปนินิโยบายสำาค้ญและเร่งดำ่วนิข้องร้ฐบาลผู้ลการดำำาเนิินิการปร้บปรุงข้�อมี้ล
และจ้้ดำทำำาหนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือสำาหร้บคนิติ่างดำ�าว จ้ำานิวนิทำ้�งสิ�นิ 54,598 ราย โดำยจ้ำาแนิกติามีส้ญชั้าติิ ดำ้งนิี� เมีียนิมีา
จ้ำานิวนิ 40,951 ราย ก้มีพ้ชั้า จ้ำานิวนิ 12,606 ราย ลาว จ้ำานิวนิ 857 ราย เวียดำนิามี จ้ำานิวนิ 5 ราย และอื�นิ ๆ จ้ำานิวนิ
179 ราย (ข้�อมี้ลติ้�งแติ่ว้นิทำี� 1 มีกราคมี – 30 พฤศจ้ิกายนิ 2564)
แผน้ภาพที่ 36 การป้รับัป้ร้งข้อมูลและจัด้ทำาหน้ังสือคน้ป้ระจำาเรือสำาหรับัคน้ต่างด้้าว

(3) การต่ออาย้หน้ังสือคน้ป้ระจำาเรือ ให้กับัคน้ต่างด้้าวที่ได้้รับัหน้ังสือคน้ป้ระจำาเรือ
ติามีทำีภ� าคร้ฐพิจ้ารณาข้ยายเวลาการทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าวทำีไ� ดำ�รบ้ หนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือสำาหร้บคนิติ่างดำ�าว
(Seabook เล่มีเหลือง) ติามีมีาติรา 83 แห่งพระราชั้กำาหนิดำการประมีง พ.ศ. 2558 และทำี�แก�ไข้เพิ�มีเติิมี กรณีพิเศษ
ติามีมีติิคณะร้ฐมีนิติรี เมีื�อว้นิทำี� 31 มีีนิาคมี 2563 ติ้�งแติ่เดำือนิพฤษภาคมี - ก้นิยายนิ 2563 มีีแรงงานิมีาข้ึ�นิทำะเบียนิ
จ้ำานิวนิ 3,249 คนิ โดำยกำาหนิดำให�หนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือทำี�ไดำ�ร้บมีีอายุ 1 ป ซึ�งทำยอยหมีดำอายุติ้�งแติ่เดำือนิพฤษภาคมี –
ก้นิยายนิ 2564 และย้งไมี่มีีมีาติรการรองร้บ เนิื�องจ้ากสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019
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ทำำาให�แรงงานิติ่างดำ�าวกลุ่มีดำ้งกล่าว ไมี่สามีารถิเดำินิทำางกล้บประเทำศติ�นิทำางเพื�อดำำาเนิินิการเข้�าส้่กระบวนิการนิำาเข้�าแบบ
MOU และข้อร้บใบอนิุญาติทำำางานิติามีกฎหมีายว่าดำ�วยการบริหารจ้้ดำการการทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าวไดำ� หากไมี่ดำำาเนิินิการ
ให�คนิติ่างดำ�าวดำ้งกล่าวอย้่ในิราชั้อาณาจ้้กรและทำำางานิในิเรือประมีงติ่อไปไดำ� แรงงานิกลุ่มีนิี�จ้ะติ�องเดำินิทำางออกนิอก
ราชั้อาณาจ้้กรภายในิสิบห�าว้นินิ้บแติ่หนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือสิ�นิอายุ และจ้ะส่งผู้ลกระทำบติ่อภาคธิ์ุรกิจ้การประมีงทำะเล
ข้องประเทำศไทำยในิวงกว�าง
เพือ� แก�ไข้ปญหาดำ้งกล่าวประกอบก้บแก�ไข้ปญหาการข้าดำแคลนิแรงงานิในิภาคประมีง กรมีประมีงไดำ�ดำาำ เนิินิการ
จ้้ดำทำำาหนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือสำาหร้บแรงงานิติ่างดำ�าว กรณีพิเศษ โดำยให�แรงงานิทำี�ประสงค์จ้ะติ่ออายุหนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือ
สามีารถิมีาดำำาเนิินิการไดำ�ติ้�งแติ่ว้นิทำี� 6 กรกฎาคมี 2564 – 30 ก้นิยายนิ 2564 ซึ�งผู้ลการดำำาเนิินิการติ่ออายุหนิ้งสือ
คนิประจ้ำาเรือ (Seabook เล่มีเหลือง) จ้ากจ้ำานิวนิ 3,249 ราย มีีแรงงานิติ่างดำ�าวไดำ�มีาดำำาเนิินิการยืนิ� คำาข้อติ่ออายุแล�ว จ้ำานิวนิ
1,833 ราย และไดำ�เปลี�ยนิใบร้บคำาข้อเปนิเล่มีหนิ้งสือ คนิประจ้ำาเรือแล�ว จ้ำานิวนิ 1,818 ราย ทำ้�งนิี� ระยะเวลาการติ่ออายุ
หนิ้งสือคนิประจ้ำาเรือ กรณีพิเศษ สิ�นิสุดำแล�ว เมีื�อว้นิทำี� 30 ก้นิยายนิ 2564
(4) โครงการค้้มครองสิทธิแรงงาน้ป้ระมงทะเล ป้งบัป้ระมาณ 2564
กรมีสว้ ส ดำิ ก ารและคุ� มี ครองแร งงานิไดำ� ดำำา เนิิ นิ การคุ� มี ครองแรงงานิประมีงทำะเลไมี่ ใ ห� ติ กเป นิ เหยื� อ
การค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ และไดำ�ร้บสิทำธิ์ิประโยชั้นิ์ติามีกฎหมีายคุ�มีครองแรงงานิ โดำยมีีการดำำาเนิินิการคุ�มีครองแรงงานิ
ในิเรือประมีงทำะเลไดำ�รบ้ การคุมี� ครองติามีกฎหมีายในิพืนิ� ทำี� 22 จ้้งหว้ดำติิดำทำะเล จ้ำานิวนิ 5,133 คนิ บ้รณาการติรวจ้คุมี� ครอง
แรงงานิในิเรือประมีงในิพื�นิทำี� 22 จ้้งหว้ดำติิดำทำะเล จ้ำานิวนิ 370 คร้�ง แรงงานิ จ้ำานิวนิ 5,133 คนิ ประชัุ้มีคณะทำำางานิ
ศ้นิย์บริหารจ้้ดำการแรงงานิประมีงจ้้งหว้ดำ จ้ำานิวนิ 22 คร้�ง บ้รณาการติรวจ้สถิานิประกอบกิจ้การแปรร้ปส้ติว์นิำ�าในิพื�นิทำี�
22 จ้้งหว้ดำชั้ายทำะเล จ้ำานิวนิ 105 แห่ง และจ้้ดำจ้�างผู้้�ประสานิงานิดำ�านิภาษา/ล่ามี เพื�อการสื�อสารในิพื�นิทำี� 42 จ้้งหว้ดำ
จ้ำานิวนิ 125 คนิ
(5) โครงการศูน้ยป้ระสาน้แรงงาน้ป้ระมง
กรมีการจ้้ดำหางานิ ไดำ�ส่งเสริมีแรงงานิประมีงและนิายจ้�างให�มีีความีร้�ความีเข้�าใจ้และปฏิิบ้ติิไดำ�ถิ้กติ�อง
ติามีกฎหมีายไมี่ติกเปนิเหยื�อข้องการค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 150,861 คนิ
ผู้ลการดำำาเนิินิการติรวจ้สอบเรือประมีงไทำยทำีแ� จ้�งเข้�าออก ณ ทำ่าเทำียบเรือประมีงข้องศ้นิย์ควบคุมีการแจ้�งเรือ
เข้�าออก (PIPO) ในิป 2564 สามีารถิติรวจ้สอบเรือประมีงไดำ� จ้ำานิวนิ 111,488 คร้�ง โดำยมีีแรงงานิทำี�ไดำ�ร้บการติรวจ้
สอบจ้ำานิวนิ 236,294 คนิ (ข้�อมี้ลติ้�งแติ่ว้นิทำี� 1 มีกราคมี – 31 ธิ์้นิวาคมี 2564)
(6) การบัริหารจัด้การแรงงาน้ป้ระมงผ่าน้โครงการศูน้ยป้ระสาน้แรงงาน้ป้ระมง 22 จังหวัด้
กรมีการจ้้ ดำ หางานิ ดำำา เนิิ นิ การบริ ห ารจ้้ ดำ การแรงงานิประมีงผู้่ า นิโครงการศ้ นิ ย์ ป ระสานิแรงงานิ
ประมีง 22 จ้้งหว้ดำ โดำยมีีว้ติถิุประสงค์ เพื�อแก�ไข้ปญหาการข้าดำแคลนิแรงงานิในิประเภทำกิจ้การประมีง รวมีทำ้�ง
แก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ในิร้ปแบบแรงงานิประมีง ส่งเสริมีให�ผู้้�ประกอบการกิจ้การประมีงไดำ�ปฏิิบ้ติิติามีกฎหมีาย
ให�ความีคุมี� ครองโดำยการติรวจ้สภาพการจ้�างงานิ สภาพการทำำางานิ สภาพความีเปนิอย้ใ่ ห�เปนิไปติามีกฎหมีายคุมี� ครองแรงงานิ
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รณรงค์ประชั้าส้มีพ้นิธิ์์ให�ผู้้�ประกอบกิจ้การประมีง แรงงานิ และส่วนิราชั้การมีีความีติระหนิ้กร่วมีก้นิในิการแก�ไข้ปญหา
การค�ามีนิุษย์ในิร้ปแบบแรงงานิประมีงให�เปนิทำี�ยอมีร้บติามีมีาติรฐานิสากล เพื�อให�มีีการดำำาเนิินิการจ้�างแรงงานิติ่างดำ�าว
เข้�ามีาทำำางานิ และกล้บออกไปประเทำศติ�นิทำางอย่างเปนิระบบ เมีื�อแรงงานิทำำางานิครบส้ญญาจ้�างหรือมีีเหติุติ�องเลิกจ้�าง
เพื�อให�มีีการประชั้าส้มีพ้นิธิ์์ ภารกิจ้ บทำบาทำ หนิ�าทำี�ข้องศ้นิย์ประสานิแรงงานิประมีงอย่างทำ้�วถิึง และเปนิทำี�ร้บร้�แก่บุคคล
ทำ้�วไป และเพื�อดำำาเนิินิการสนิ้บสนิุนินิโยบายและมีาติรการข้องร้ฐ ในิการป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ติามีมีติิ
คณะร้ฐมีนิติรี
ผู้ลการดำำาเนิินิงานิโครงการในิปงบประมีาณ 2564 มีีแรงงานิติ่างดำ�าวทำี�ไดำ�ร้บอนิุญาติทำำางานิในิกิจ้การ
ประมีงทำะเล จ้ำานิวนิ 34,681 คนิ มีีแรงงานิติ่างดำ�าว นิายจ้�าง/สถิานิประกอบการ หรือประชั้าชั้นิทำ้�วไป ทำี�ไดำ�เข้�ามีา
ร้บบริการ คำาปรึกษา แนิะนิำา หรือร้บเอกสารเผู้ยแพร่/ประชั้าส้มีพ้นิธิ์์ จ้ำานิวนิ 161,806 คนิ และมีีแรงงานิติ่างดำ�าว
ในิกิจ้การประมีงทำี�มีีการแจ้�งเข้�าทำำางานิติามีพระราชั้กำาหนิดำการบริหารจ้้ดำการการทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าว พ.ศ. 2560
จ้ำานิวนิ 20,661 คนิ
(7) กรมสอบัสวน้คด้ีพิเศษ ไดำ�ให�ความีสำาค้ญก้บมีาติรการบ่งชั้ี�การค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิบนิเรือประมีง
การค้ดำแยกผู้้�เสียหาย เพื�อค�นิพบผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์โดำยเฉพาะดำ�านิแรงงานิภาคประมีง โดำยไดำ�กำาหนิดำมีาติรการ
ดำำาเนิินิการเชั้ิงรุก โดำยร่วมีมีือก้บองค์กรภาคเอกชั้นิ (IJM) และบ้รณาการก้บหนิ่วยงานิภาคร้ฐ ภายใติ�แผู้นิปฏิิบติ้ กิ าร Stingray
โดำยดำำาเนิินิการในิล้กษณะหาติ้วบ่งชั้ี� (Indicators) เชั้่นิ การละเมีิดำกฎหมีายแรงงานิ และแรงงานิภาคประมีง แรงงานิ
เสียชั้ีวิติหรือไดำ�ร้บบาดำเจ้็บจ้ากการทำำางานิ ล้กเรือประมีงติกนิำ�า (Missing Fishermen) เพื�อนิำามีาใชั้�ประเมีินิความีเสี�ยง
(Risk Assessment) เพือ� เข้�าไปค�นิหา ติรวจ้สอบ ส้มีภาษณ์แรงงานิ เพือ� ค�นิพบเป้าหมีายทำีเ� ปนิผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์
และ บ้งค้บใชั้�แรงงานิ อ้นิจ้ะนิำาไปส้่การดำำาเนิินิคดำีในิทำี�สุดำ

3.7 การเพิ่ ม ขี ด้ ความสามารถของเจ้ า หน้้ า ที่ ใ น้การบัั ง คั บั ใช้้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บั การค้ า มน้้ ษ ย
และเพิ่มป้ระสิทธิภาพของการตรวจแรงงาน้
3.7.1 การเพิ่มขีด้ความสามารถของเจ้าหน้้าที่ใน้การบัังคับัใช้้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับัการค้ามน้้ษย
(1) การบัู ร ณาการความร่ ว มมื อ กั บั ภาคี เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ จั ด้ ทำา หลั ก สู ต รเพิ่ ม ศั ก ยภาพพน้ั ก งาน้
ตรวจแรงงาน้
1.1 โครงการยกระดำ้บการบ้งค้บใชั้�กฎหมีายแรงงานิและกฎหมีายอาญา เพื�อแก�ไข้ปญหาการใชั้�
แรงงานิเดำ็ก การใชั้�แรงงานิบ้งค้บ และการค�ามีนิุษย์เพื�อการเปลี�ยนิแปลงอย่างย้�งยืนิ (Attaining Lasting Change for
Better Enforcement of Labour and Criminal Law to Address Child Labour, Forced) องค์การ Winrock
International เปนิผู้้�บริหารจ้้ดำการโครงการ โดำยไดำ�ร้บเงินิสนิ้บสนิุนิจ้ากกระทำรวงแรงงานิสหร้ฐอเมีริกา มีีว้ติถิุประสงค์
เพือ� เจ้�าหนิ�าทำีภ� าคร้ฐไดำ�รบ้ การพ้ฒนิาศ้กยภาพในิการดำำาเนิินิการเพือ� แก�ไข้ปญหาแรงงานิเดำ็ก แรงงานิบ้งค้บ และการค�ามีนิุษย์
ดำำาเนิินิการในิประเทำศไทำย ปารากว้ย ไลบีเรีย และอาร์เจ้นิติินิา ปงบประมีาณ 2564 ไดำ�มีีจ้้ดำการอบรมีเชั้ิงปฏิิบ้ติิ
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การสำาหร้บเจ้�าหนิ�าทำี�ภาคสนิามี เพื�อดำำาเนิินิงานิแก�ปญหาแรงงานิเดำ็ก แรงงานิบ้งค้บ และการค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 3 รุ่นิ
ผู้้�เข้�าร่วมีอบรมีรวมี 191 คนิ ดำ้งนิี�
 รุ่นิทำี� 1 เมีื�อว้นิทำี� 15 - 16 ธิ์้นิวาคมี 2563 ผู้้�เข้�าร่วมี 42 คนิ
 รุ่นิทำี� 2 เมีื�อว้นิทำี� 24 - 26 มีีนิาคมี 2564 ผู้้�เข้�าร่วมี 54 คนิ
 รุ่นิทำี� 3 เมีื�อว้นิทำี� 14 -16 กรกฎาคมี 2564 ผู้้�เข้�าร่วมี 95 คนิ
1.2 การพ้ฒนิาศ้กยภาพบุคลากรภายใติ�โครงการอาเซียนิ - ออสเติรเลีย เพือ� ติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์
 โครงการอบรมีหล้กส้ติรพืนิ� ฐานิการดำำาเนิินิคดำีการค�ามีนิุษย์สำาหร้บพนิ้กงานิอ้ยการจ้้งหว้ดำ
ผู้้�ชั้่วย จ้ำานิวนิ 3 รุ่นิ ดำ้งนิี�
 รุ่นิทำี� 57 ระหว่างว้นิทำี� 23 - 25 กุมีภาพ้นิธิ์์ 2564
 รุ่นิทำี� 58 ระหว่างว้นิทำี� 2 - 4 มีีนิาคมี 2564
 รุ่นิทำี� 59 ระหว่างว้นิทำี� 8 - 10 มีีนิาคมี 2564
 การประชัุ้มีทำวิภาคีระหว่างสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิประเทำศก้มีพ้ชั้าและกรมีสอบสวนิ
คดำี พิ เ ศษ เรื� อ งการสื บ สวนิสอบสวนิคดำี อ าชั้ญากรรมีข้� า มีชั้าติิ เพื� อ แนิะนิำา ทำำา ความีเข้� า ใจ้ร่ ว มีก้ นิ เมีื� อ ว้ นิ ทำี�
25 กุมีภาพ้นิธิ์์ 2564
 การประชัุ้มีทำวิภาคีระหว่างสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ ประเทำศก้มีพ้ชั้าและสำานิ้กงานิ
ติำารวจ้แห่งชั้าติิ ประเทำศไทำย เรื�องการสืบสวนิสวนิสอบสวนิคดำีอาชั้ญากรรมีข้�ามีชั้าติิเพื�อแนิะนิำาทำำาความีเข้�าใจ้
ร่วมีก้นิ เมีื�อว้นิทำี� 25 กุมีภาพ้นิธิ์์ 2564
 การประชัุ้มีทำวิภาคีว่าดำ�วยความีร่วมีมีือข้�ามีพรมีแดำนิคดำีค�ามีนิุษย์ ระหว่างสำานิ้กงานิ
ติำารวจ้แห่งชั้าติิข้องประเทำศไทำย และสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิมีาเลเซีย เมีื�อว้นิทำี� 24 มีีนิาคมี 2564
 การฝ ก อบรมีเกี� ย วก้ บ คดำี ค� า มีนิุ ษ ย์ ติ ามีการดำำา เนิิ นิ งานิเกี� ย วก้ บ คดำี ข้ อง UNODC
คร้�งทำี� 1 เมีื�อว้นิทำี� 25 – 26 มีีนิาคมี 2564 ณ จ้้งหว้ดำติร้งและจ้้งหว้ดำสงข้ลา คร้�งทำี� 2 ระหว่างว้นิทำี� 8 – 9 เมีษายนิ 2564
ณ จ้้งหว้ดำระนิองและจ้้งหว้ดำกระบี� คร้�งทำี� 3 ระหว่างว้นิทำี� 22 – 23 เมีษายนิ 2564 ณ จ้้งหว้ดำกรุงเทำพมีหานิคร
 การส้มีมีนิาแนิวทำางปฏิิบติ้ สิ ำาหร้บผู้้พ� พิ ากษา เรือ� งการปฏิิบติ้ ติิ อ่ ผู้้เ� สียหายในิคดำีคา� มีนิุษย์
โดำยคำานิึงถิึงบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้ ระหว่างว้นิทำี� 20 – 21 พฤษภาคมี 2564 ณ กรุงเทำพมีหานิคร สนิ้บสนิุนิ โดำยมี้ลนิิธิ์ิ ไอเจ้เอ็มี
และในิการส้มีมีนิาดำ้งกล่าวไดำ�เชั้ิญผู้้�พิพากษาจ้ากประเทำศฟลิปปนิส์และผู้้�ทำรงคุณวุฒิดำ�านิอื�นิ ๆ เข้�าร่วมีเปนิวิทำยากร
เพื�อแลกเปลี�ยนิประสบการณ์เกี�ยวก้บการพิจ้ารณาคดำีค�ามีนิุษย์ในิแติ่ละภ้มีิภาค
1.3 โครงการสานิส้มีพ้นิธิ์ภาพการทำำางานิร่วมีก้บองค์กรพ้ฒนิาเอกชั้นิ (NGOs) เพื�อยกระดำ้บ
การคุ�มีครองแรงงานิ มีีว้ติถิุประสงค์เพื�อให�เจ้�าหนิ�าทำี�ภาคร้ฐและบุคลากรข้ององค์กรพ้ฒนิาเอกชั้นิ (NGOs) มีีความีร้�
ความีเข้�าใจ้ในิบทำบาทำหนิ�าทำีข้� องแติ่ละหนิ่วยงานิ เสริมีสร�างความีส้มีพ้นิธิ์์อนิ้ ดำี รวมีทำ้ง� มีีรป้ แบบการปฏิิบติ้ งิ านิและแนิวทำาง
การประสานิความีร่วมีมีือในิการทำำางานิร่วมีก้นิเปนิเครือข้่าย สามีารถิบ้รณาการการทำำางานิป้องก้นิและแก�ไข้ปญหา
การค�ามีนิุษย์ดำา� นิแรงงานิและการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการไดำ�อย่างมีีประสิทำธิ์ิภาพและประสิทำธิ์ิผู้ลส้งสุดำ โดำยจ้้ดำอบรมี
จ้ำานิวนิ 2 รุ่นิ รุ่นิละ 50 คนิ รวมี 100 คนิ (เจ้�าหนิ�าทำี�ร้ฐ 60 คนิ NGOs 40 คนิ)
 รุนิ่ ทำี� 1 ระหว่างว้นิทำี� 1 - 2 ธิ์้นิวาคมี 2564 ณ โรงแรมีไดำมีอนิดำ์พลาซ่า จ้้งหว้ดำสุราษฎร์ธิ์านิี
 รุ่นิทำี� 2 ระหว่างว้นิทำี� 22 - 23 ธิ์้นิวาคมี 2564 ณ โรงแรมีโนิโวเทำล กรุงเทำพมีหานิคร
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(2) การจัด้อบัรมของหน้่วยงาน้ภาครัฐเพื่อเพิ่มศักยภาพพน้ักงาน้ตรวจแรงงาน้
2.1 โครงการส่งเสริ มีความีร้� ผู้้�ปฏิิ บ้ติิงานิเพื� อป้ องก้ นิและแก� ไข้ป ญหาการบ้ งค้ บใชั้� แรงงานิ
และการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ จ้้ดำอบรมีระหว่างว้นิทำี� 23 - 24 กุมีภาพ้นิธิ์์ 2564 มีีผู้้�เข้�าร้บการอบรมี จ้ำานิวนิ 105 คนิ
ประกอบดำ�วย พนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิจ้ากส่วนิกลาง 15 คนิ เข้�าอบรมี ณ ห�อง ศ.นิิคมี จ้้นิทำรวิทำุร ชั้้�นิ 5 กรมีสว้สดำิการ
และคุมี� ครองแรงงานิ และพนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิจ้ากสำานิ้กงานิสว้สดำิการและคุมี� ครองแรงงานิจ้้งหว้ดำ และสำานิ้กงานิสว้สดำิการ
และคุ�มีครองแรงงานิกรุงเทำพมีหานิครพื�นิทำี� จ้ำานิวนิ 90 คนิ เข้�าอบรมีในิร้ปแบบ Video Conference ว้ติถิุประสงค์
การดำำาเนิินิโครงการเพือ� ให�พนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิมีีความีร้ค� วามีเข้�าใจ้เกีย� วก้บพระราชั้กำาหนิดำแก�ไข้เพิมี� เติิมีพระราชั้บ้ญญ้ติิ
ป้ อ งก้ นิ และปราบปรามีการค� า มีนิุ ษ ย์ พ.ศ. 2562 กฎระเบี ย บแนิวปฏิิ บ้ ติิ และสถิานิการณ์ ป จ้ จุ้ บ้ นิ ทำี� เ กี� ย วข้� อ ง
และเพือ� สร�างทำ้กษะและพ้ฒนิาสมีรรถินิะทำีจ้� ำาเปนิสำาหร้บการปฏิิบติ้ งิ านิเพือ� ป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ
และการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ
2.2 โครงการพ้ฒนิาศ้กยภาพพนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิในิการร้บและพิจ้ารณาวินิิจ้ฉ้ยคำาร�อง
และการติรวจ้แรงงานิ เพือ� ป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำา� นิแรงงานิ และการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ จ้้ดำอบรมีจ้ำานิวนิ 3 รุนิ่
รุ่นิละ 20 คนิ รวมี 60 คนิ ไดำ�แก่ รุ่นิทำี� 1 ระหว่างว้นิทำี� 9 - 11 มีีนิาคมี 2564 รุ่นิทำี� 2 ระหว่างว้นิทำี� 15 - 17 มีีนิาคมี 2564
และรุ่นิทำี� 3 ระหว่างว้นิทำี� 22 - 24 มีีนิาคมี 2564 ณ โรงแรมีเซ็นิจ้้รี� พาร์ค กรุงเทำพมีหานิคร ผู้้�เข้�าร้บอบรมีประกอบดำ�วย
พนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิทำี�มีีอายุงานิไมี่เกินิ 3 ป มีีว้ติถิุประสงค์เพื�อพ้ฒนิาศ้กยภาพและเพิ�มีข้ีดำความีสามีารถิข้องพนิ้กงานิ
ติรวจ้แรงงานิให�มีีความีร้� ความีสามีารถิ ทำ้กษะ ในิวิธิ์ีการและร้ปแบบการรวบรวมีพยานิหล้กฐานิ การค�นิหาข้�อเทำ็จ้จ้ริง
และการบ้งค้บใชั้�กฎหมีาย เพือ� ให�การปฏิิบติ้ งิ านิเปนิไปอย่างมีีประสิทำธิ์ิภาพ ให�แรงงานิไดำ�รบ้ สิทำธิ์ิประโยชั้นิ์ติามีกฎหมีาย
คุ�มีครองแรงงานิ เพื�อบรรลุเป้าหมีายในิการข้ึ�นิส้่ระดำ้บ Tier 1
2.3 กรมีการจ้้ดำหางานิ ไดำ�ดำำาเนิินิการจ้้ดำอบรมีเจ้�าหนิ�าทำี�ดำ�านิการติรวจ้สอบ ปราบปรามี จ้้บกุมี
และดำำาเนิินิคดำีนิายจ้�าง สถิานิประกอบการ และคนิติ่างดำ�าวผู้ิดำกฎหมีายติามีพระราชั้กำาหนิดำการบริหารจ้้ดำการการทำำางานิ
ข้องคนิติ่างดำ�าว พ.ศ. 2560 และทำี�แก�ไข้เพิ�มีเติิมี (ฉบ้บทำี� 2) พ.ศ. 2561 ประจ้ำาปงบประมีาณ 2564 ระหว่างว้นิทำี�
4 – 8 เมีษายนิ 2564 ณ โรงแรมีสีดำา รีสอร์ทำ จ้้งหว้ดำนิครนิายก มีีผู้้�เข้�าร้บการอบรมีซึ�งเปนิข้�าราชั้การและเจ้�าหนิ�าทำี�
ในิส้งก้ดำกรมีการจ้้ดำหางานิ จ้ำานิวนิ 103 คนิ
2.4 โครงการเพิ�มีศ้กยภาพพนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิในิการค้ดำแยกผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์
และการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ เพือ� เสริมีสร�างประสิทำธิ์ิภาพการติรวจ้แรงงานิให�สามีารถิวิเคราะห์ความีผู้ิดำทำีเ� กีย� วข้�องเชั้ือ� มีโยงก้บ
ความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ การใชั้�แรงงานิเดำ็กและการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ โดำยจ้้ดำอบรมี จ้ำานิวนิ 100 คนิ
ระหว่างว้นิทำี� 22 - 23 กรกฎาคมี 2564
2.5 โครงการพ้ฒนิาศ้กยภาพพนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิในิการร้บและวินิิจ้ฉ้ยคำาร�องเพื�อป้องก้นิ
และแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิและการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ ระหว่างว้นิทำี� 24 – 27 และ 30 สิงหาคมี 2564
ณ ห�องประชัุ้มีกลุมี่ งานิพ้ฒนิาทำร้พยากรแรงงานิ ชั้้นิ� 13 สำานิ้กพ้ฒนิามีาติรฐานิแรงงานิ กรมีสว้สดำิการและคุมี� ครองแรงงานิ
กระทำรวงแรงงานิ โดำยเปนิการอบรมีออนิไลนิ์ผู้่านิวีดำิทำ้ศนิ์ทำางไกล (Video Conference) มีีผู้้�เข้�าร่วมีการอบรมี พนิ้กงานิ
ติรวจ้แรงงานิ จ้ากสำานิ้กงานิสว้สดำิการละคุ�มีครองแรงงานิพื�นิทำี�ทำุกพื�นิทำี� จ้ำานิวนิ 148 คนิ
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2.6 กรมีประมีง ไดำ�ดำาำ เนิินิการจ้้ดำทำำาโครงการฝกอบรมีหล้กส้ติร “เพิมี� ประสิทำธิ์ิภาพในิการปฏิิบติ้ งิ านิ
ข้องเจ้�าหนิ�าทำี�ศ้นิย์ควบคุมีการแจ้�งเข้�าแจ้�งออก (PIPO)” ระหว่างว้นิทำี� 15 - 17 ธิ์้นิวาคมี 2564 เพื�อเพิ�มีประสิทำธิ์ิภาพ
ในิการปฏิิบ้ติิงานิให�ก้บทำีมีสหวิชั้าชั้ีพประจ้ำาศ้นิย์ควบคุมีการแจ้�งเรือเข้�าออก จ้ำานิวนิ 91 ราย เปนิการพ้ฒนิาองค์ความีร้�
เทำคนิิค และทำ้กษะในิการปฏิิบ้ติิงานิติามีกฎ ระเบียบ ประกาศ และหล้กเกณฑ์ วิธิ์ีการติ่าง ๆ ทำี�กฎหมีายบ้ญญ้ติิไว�
มีีห้วข้�อการอบรมีเกี�ยวก้บความีแติกติ่างระหว่างความีผู้ิดำฐานิค�ามีนิุษย์ก้บคดำีบ้งค้บใชั้�แรงงานิ แนิวทำางการปร้บปรุงและ
พ้ฒนิาการปฏิิบติ้ งิ านิข้องศ้นิย์ PIPO รวมีถิึงการติรวจ้สอบและป้องก้นิการทำำาประมีงผู้ิดำกฎหมีาย การติรวจ้สอบ สอบสวนิ
การส้งเกติผู้้�เสียหายแรงงานิบ้งค้บและการค�ามีนิุษย์ แนิวทำางการส้มีภาษณ์ล้กเรือข้องกลุ่มีเรือประมีงทำี�มีีความีสุ่มีเสี�ยง
ในิการกระทำำาผู้ิดำกฎหมีาย ทำ้�งในิกระบวนิการแจ้�งเข้�าออก หรือการแจ้�งเหติุจ้ากหนิ่วยติิดำติามีสถิานิการณ์และเฝ้าระว้ง
การทำำาประมีง เปนิติ�นิ เพื�อให�สามีารถิติรวจ้สอบเรือประมีงครอบคลุมีทำ้�ง 3 ดำ�านิ คือ เรือประมีง แรงงานิประมีง
และการทำำาประมีง อ้นิจ้ะส่งผู้ลส้มีฤทำธิ์ิ�ในิการปฏิิบ้ติิงานิไดำ�อย่างถิ้กติ�อง
2.7 โครงการข้ยายผู้ลการเฝ้าระว้งและคุมี� ครองแรงงานิจ้ากการหยุดำกิจ้การชั้้ว� คราว การเลิกจ้�าง
มีีว้ติถิุประสงค์เพื�อป้องก้นิการละเมีิดำสิทำธิ์ิประโยชั้นิ์แรงงานิติามีกฎหมีาย เพื�อให�บุคลากรมีีความีร้�ความีเข้�าใจ้ เกี�ยวก้บ
สิทำธิ์ิหนิ�าทำีนิ� ายจ้�าง ล้กจ้�าง ติามีพระราชั้บ้ญญ้ติคิ มีุ� ครองแรงงานิ พ.ศ. 2541 และคำาพิพากษาศาลฎีกาเกีย� วก้บการเลิกจ้�าง
และการหยุดำกิจ้การชั้้�วคราวติามีมีาติรา 75 ติลอดำจ้นิแนิวโนิ�มีสถิานิการณ์ดำ�านิแรงงานิหล้งสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำ
ข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 (COVID - 19) เพื�อเติรียมีความีพร�อมีในิการคุ�มีครองสิทำธิ์ิแรงงานิ และเพื�อเสริมีสร�าง
ความีร้� ความีสามีารถิ ทำ้กษะ และสมีรรถินิะทำี�จ้ำาเปนิสำาหร้บการปฏิิบ้ติิงานิให�บุคลากรสามีารถิแนิะนิำานิายจ้�าง ล้กจ้�าง
และผู้้�เกี�ยวข้�องในิสถิานิประกอบกิจ้การสามีารถิบริหารจ้้ดำการแรงงานิในิภาวะวิกฤติ และหล้งภาวะวิกฤติไดำ�อย่างมีี
ประสิทำธิ์ิภาพส่งผู้ลให�แรงงานิไดำ�ร้บสิทำธิ์ิประโยชั้นิ์ติามีกฎหมีาย โดำยจ้้ดำอบรมี จ้ำานิวนิ 100 คนิ ระหว่างว้นิทำี� 28 30 ธิ์้นิวาคมี 2564 ผู้่านิระบบออนิไลนิ์ ณ ห�องประชัุ้มี ศ. นิิคมี จ้้นิทำรวิทำุร
2.8 กรมีการปกครอง มีีการอบรมีพ้ฒนิาศ้กยภาพข้องพนิ้กงานิฝายปกครองจ้้งหว้ดำ อำาเภอ
และพนิ้กงานิฝายปกครองส่วนิกลาง ประกอบดำ�วย โครงการฝกภาคปฏิิบ้ติิสืบสวนิคดำีค�ามีนิุษย์ดำ�านิการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ
หรือบริการ การผู้ลิติและเผู้ยแพร่สอ�ื ลามีกอนิาจ้ารและอาชั้ญากรรมีออนิไลนิ์ โดำยอบรมีให�กบ้ พนิ้กงานิฝายปกครองส่วนิกลาง
จ้ำานิวนิ 31 คนิ โครงการฝกอบรมีชัุ้ดำปฏิิบติ้ กิ ารพิเศษฝายปกครองระดำ้บจ้้งหว้ดำในิการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์
และร้กษาความีสงบเรียบร�อย โดำยอบรมีให�ก้บพนิ้กงานิฝายปกครองส่วนิภ้มีิภาคทำี�ปฏิิบ้ติิหนิ�าทำี�ชัุ้ดำปฏิิบ้ติิการพิเศษ
ระดำ้บจ้้งหว้ดำ เพือ� ป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 2 รุนิ่ รุนิ่ ละ 76 คนิ รวมีทำ้ง� สินิ� 152 คนิ และสนิ้บสนิุนิวิทำยากร
ให�ความีร้�เกี�ยวก้บการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ให�ก้บพนิ้กงานิฝายปกครองส่วนิภ้มีิภาค จ้ำานิวนิ 7 จ้้งหว้ดำ
รวมีทำ้�งสิ�นิ 700 คนิ
2.9 โครงการพ้ฒนิาประสิทำธิ์ิภาพการติรวจ้แรงงานิแบบบ้รณาการ เพื�อป้องก้นิและแก�ไข้ปญหา
การบ้งค้บใชั้�แรงงานิและการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ เพื�อเสริมีสร�างความีร้� ความีสามีารถิ ทำ้กษะ และพ้ฒนิาสมีรรถินิะ
ทำี�จ้ำาเปนิสำาหร้บการปฏิิบ้ติิงานิร่วมีก้บหนิ่วยงานิอื�นิเพื�อป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการบ้งค้บใชั้�แรงงานิและการค�ามีนิุษย์
ดำ�านิแรงงานิ เพื�อให�พนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิมีีความีรอบร้�ในิบทำบาทำหนิ�าทำี�ข้องหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องสามีารถิวางแผู้นิ
ประเมีินิความีเสี�ยง นิำาไปส้่การปฏิิบ้ติิเพื�อการติรวจ้แรงงานิแบบบ้รณาการทำี�มีีประสิทำธิ์ิภาพ และประสิทำธิ์ิผู้ลส้งสุดำ
จ้ำานิวนิ 20 คนิ เข้�าอบรมีในิร้ปแบบ Video Conference
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3.7.2 การเพิ่มป้ระสิทธิภาพของการตรวจแรงงาน้และการบัังคับัใช้้กฎหมาย
(1) การเพิ่มจำาน้วน้พน้ักงาน้ตรวจแรงงาน้เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจแรงงาน้
กระทำรวงแรงงานิ มีี ค วามีพยายามีในิการเพิ� มี จ้ำา นิวนิพนิ้ ก งานิติรวจ้แรงงานิอย่ า งติ่ อ เนิื� อ ง
โดำยแติ่งติ้�งเจ้�าหนิ�าทำี�จ้ากกรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ และหนิ่วยงานิอื�นิเพิ�มีเติิมี โดำยเปนิไปติามีพระราชั้บ้ญญ้ติิ
คุ�มีครองแรงงานิ พ.ศ. 2541 ซึ�งกำาหนิดำให�ข้�าราชั้การในิส้งก้ดำกระทำรวงแรงงานิและหนิ่วยงานิอื�นิซึ�งมีีระดำ้บเทำียบเทำ่า
ข้�าราชั้การระดำ้บปฏิิบ้ติิการข้ึ�นิไป เพื�อให�เพียงพอก้บจ้ำานิวนิแรงงานิในิประเทำศทำี�ติ�องให�การคุ�มีครองดำ้แล โดำยป 2560
จ้ำานิวนิ 1,506 คนิ ป 2561 จ้ำานิวนิ 1,692 คนิ ป 2562 ป 2563 และป 2564 มีีจ้ำานิวนิเทำ่าก้นิ คือ 1,889 คนิ (ปจ้จุ้บ้นิ
ประเทำศไทำยมีีแรงงานิ จ้ำานิวนิ 19.2 ล�านิคนิ ข้�อมี้ล ณ เดำือนิก้นิยายนิ 2564)
(2) การตรวจแรงงาน้ใน้ระบับั กลุ่มีเสี�ยง สถิานิประกอบกิจ้การแปรร้ปส้ติว์นิำ�า และเรือประมีง
ณ ศ้นิย์ PIPO และการติรวจ้แรงงานิบริเวณทำ่าเทำียบเรือ โดำยศ้นิย์ควบคุมีการแจ้�งเรือเข้�า - ออก (PIPO) ปจ้จุ้บนิ้ มีีศนิ้ ย์ PIPO
คลอบคลุมีพื�นิทำี�จ้้งหว้ดำชั้ายทำะเล 30 แห่ง และจุ้ดำติรวจ้เรือประมีงส่วนิหนิ�า (FIP) 19 แห่ง โดำยการติรวจ้สอบเรือประมีง
หนิ�าทำ่าเทำียบเรือ ใชั้�ชัุ้ดำสหวิชั้าชั้ีพทำี�ศ้นิย์อำานิวยการร้กษาผู้ลประโยชั้นิ์ข้องชั้าติิ ทำางทำะเล (ศรชั้ล.) บ้รณาการหนิ่วยงานิ
ทำีเ� กีย� วข้�องประกอบดำ�วย กรมีประมีง กรมีเจ้�าทำ่า กรมีสว้สดำิการและคุมี� ครองแรงงานิ กรมีการจ้้ดำหางานิ ในิการติรวจ้สอบ
แรงงานิประมีงชัุ้ดำสหวิชั้าชั้ีพจ้ะมีีการติรวจ้ความีถิ้กติ�องข้องจ้ำานิวนิบุคคล และเอกสารยืนิย้นิติ้วบุคคล เชั้่นิ หนิ้งสือ
คนิประจ้ำาเรือ ใบอนิุญาติทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าว เปนิติ�นิ มีีการติรวจ้การจ้้ดำสว้สดำิการและความีเปนิอย้่ข้องคนิประจ้ำาเรือ
เชั้่นิ อาหาร นิำ�าดำื�มี ยา ชัุ้ดำปฐมีพยาบาล การร้บ - จ้่ายค่าจ้�าง การจ้้ดำเวลาพ้ก นิอกจ้ากนิี�ย้งมีีการส้มีภาษณ์แรงงานิ
เพือ� รวบรวมีเบาะแสการกระทำำาผู้ิดำอืนิ� ดำ�วย เชั้่นิ การละเมีิดำแรงงานิ การบ้งค้บใชั้�แรงงานิ การค�ามีนิุษย์ เปนิติ�นิ โดำยเมีือ� พบ
การกระทำำาความีผู้ิดำ พนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำี�ผู้้�มีีหนิ�าทำี�และอำานิาจ้ติามีกฎหมีายนิ้�นิเปนิผู้้�ดำาำ เนิินิการติามีกฎหมีาย
(3) การบัูรณาการตรวจเรือป้ระมงกลางทะเล โดำยกรมีประมีง ไดำ�จ้้ดำติ้�งศ้นิย์ป้องก้นิและปราบปรามี
ประมีงทำะเล เพื�อดำำาเนิินิการประสานิงานิคณะทำำางานิระดำ้บจ้้งหว้ดำ ซึ�งประกอบดำ�วยพนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำี�จ้ากหนิ่วยงานิ
ทำี�เกี�ยวข้�อง ไดำ�แก่ กรมีการจ้้ดำหางานิ กรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ กรมีเจ้�าทำ่า สำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ กรมีการ
ปกครอง กรมีสอบสวนิคดำีพิเศษ และศ้นิย์อำานิวยการร้กษาผู้ลประโยชั้นิ์ข้องชั้าติิทำางทำะเล กำาหนิดำว้นิออกปฏิิบ้ติิงานิ
ติรวจ้เรือและแรงงานิในิเรือประมีงกลางทำะเล ติามีแผู้นิงานิการปฏิิบติ้ งิ านิทำีไ� ดำ�รบ้ เป้าหมีายในิแติ่ละจ้้งหว้ดำซึง� การออกปฏิิบติ้ ิ
งานิดำ้งกล่าวฯ ใชั้�เรือติรวจ้การประมีงทำะเล ข้นิาดำ 60 – 70 ฟุติ โดำยมีีการติรวจ้สอบการทำำาการประมีง แรงงานิประมีง
และเรือประมีง หากพบว่ามีีการดำำาเนิินิการไมี่เปนิไปติามีกฎหมีาย พนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำี� ติามีกฎหมีายทำี�เกี�ยวข้�องจ้ะเปนิ
ผู้้ดำ� ำาเนิินิการกล่าวโทำษ โดำยผู้ลการบ้รณาการติรวจ้ร่วมีเรือประมีงและแรงงานิในิพืนิ� ทำีชั้� ายทำะเล 22 จ้้งหว้ดำ จ้ำานิวนิ 135 คร้ง�
มีีการดำำาเนิินิการติรวจ้เรือประมีงในิทำะเล จ้ำานิวนิ 706 ลำา แรงงานิทำี�ไดำ�ร้บการติรวจ้สอบ จ้ำานิวนิทำ้�งสิ�นิ 8,288 ราย
แบ่งเปนิ แรงงานิไทำย จ้ำานิวนิ 3,160 ราย และแรงงานิติ่างดำ�าว จ้ำานิวนิ 5,128 ราย ซึง� ย้งไมี่พบคดำีข้องการกระทำำาความีผู้ิดำ
(ข้�อมี้ลติ้�งแติ่ว้นิทำี� 1 มีกราคมี – 31 ธิ์้นิวาคมี 2564)
(4) การเพิ่มป้ระสิทธิภาพการบัังคับัใช้้กฎหมาย
4.1 กรมีสว้สดำิการและคุมี� ครองแรงงานิ ไดำ�ดำาำ เนิินิการติรวจ้แรงงานิเชั้ิงคุณภาพ จ้ำาแนิกเปนิการติรวจ้
ในิสถิานิประกอบการทำ้�วไป และการติรวจ้สถิานิประกอบกิจ้การทำี�เสี�ยงติ่อการใชั้�แรงงานิเดำ็กแรงงานิบ้งค้บ การค�ามีนิุษย์
ดำ�านิแรงงานิ มีีสถิานิประกอบกิจ้การผู้่านิการติรวจ้ 91,543 แห่ง แรงงานิ 1,902,579 คนิ พบการกระทำำาความีผู้ิดำ
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5,432 แห่ง แรงงานิ 573,255 คนิ ดำำาเนิินิการออกคำาส้�ง 5,432 แห่ง เรื�องทำี�ปฏิิบ้ติิไมี่ถิ้กติ�อง ประกอบดำ�วย ข้�อบ้งค้บ
เกีย� วก้บการทำำางานิ จ้ำานิวนิ 1,798 แห่ง ค่าจ้�าง จ้ำานิวนิ 211 แห่ง การจ้่ายค่าจ้�าง จ้ำานิวนิ 39 แห่ง การจ้่ายค่าจ้�างในิว้นิหยุดำ
จ้ำานิวนิ 18 แห่ง ค่าล่วงเวลา จ้ำานิวนิ 23 แห่ง ทำะเบียนิล้กจ้�าง จ้ำานิวนิ 387 แห่ง ว้นิหยุดำ จ้ำานิวนิ 636 แห่ง สว้สดำิการ
จ้ำานิวนิ 68 แห่ง สิทำธิ์ิการลา จ้ำานิวนิ 560 แห่ง เงินิประก้นิในิการทำำางานิ จ้ำานิวนิ 16 แห่ง เวลาทำำางานิ จ้ำานิวนิ 15 แห่ง
อื�นิ ๆ จ้ำานิวนิ 1,661 แห่ง
แผน้ภาพที่ 37 การตรวจแรงงาน้เช้ิงค้ณภาพ (ใน้เรื่องที่ป้ฏิบััติไม่ถูกต้อง)

1,798

91,543

1,902,579

5,432

573,255
1,661

การติรวจ้สถิานิประกอบกิจ้การแปรร้ปส้ติว์นิำ�า สถิานิประกอบกิจ้การผู้่านิการติรวจ้ 101 แห่ง
แรงงานิ 14,601 คนิ ไมี่พบการกระทำำาความีผู้ิดำ
การติรวจ้แรงงานิประมีง ณ ศ้นิย์ควบคุมีการแจ้�งเรือเข้�า - ออก (PIPO) เรือประมีงผู้่านิการติรวจ้
75,774 ลำา แรงงานิ 284,779 คนิ พบการกระทำำาความีผู้ิดำ 17 ลำา แรงงานิ 97 คนิ ดำำาเนิินิการออกคำาส้�ง 12 ลำา ดำำาเนิินิคดำี
5 ลำา เรื�องทำี�ปฏิิบ้ติิไมี่ถิ้กติ�อง ประกอบดำ�วย ไมี่จ้้ดำทำำาเอกสารเวลาพ้ก จ้ำานิวนิ 3 ลำา ส้ญญาจ้�างไมี่เปนิไปติามีแบบ
จ้ำานิวนิ 1 ลำา เอกสารการจ้่ายค่าจ้�างไมี่ถิก้ ติ�อง จ้ำานิวนิ 1 ลำา ไมี่จ้า่ ยค่าจ้�างผู้่านิบ้ญชั้ีธิ์นิาคาร จ้ำานิวนิ 5 ลำา ไมี่จ้ดำ้ ทำำาเอกสาร
การจ้่ายค่าจ้�าง จ้ำานิวนิ 1 ลำา ไมี่นิำาล้กจ้�างไปรายงานิติ้วติ่อพนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิ จ้ำานิวนิ 1 ลำา ส้ญญาจ้�างไมี่เปนิไปติามีแบบ
ทำี�อธิ์ิบดำีกำาหนิดำ จ้ำานิวนิ 1 ลำา ไมี่จ้้ดำทำำาส้ญญาจ้�างแรงงานิ จ้ำานิวนิ 1 ลำา จ้่ายค่าจ้�างและค่าทำำางานิในิว้นิหยุดำไมี่ติรง
กำาหนิดำเวลา จ้ำานิวนิ 1 ลำา
ผู้ลการบ้รณาการติรวจ้ร่วมีเรือประมีงและแรงงานิ ในิพืนิ� ทำี� 22 จ้้งหว้ดำชั้ายทำะเล การติรวจ้เรือประมีง
310 ลำา แรงงานิทำี�ไดำ�ร้บการติรวจ้ จ้ำานิวนิ 5,269 คนิ พบการกระทำำาความีผู้ิดำ เรือจ้ำานิวนิ 7 ลำา แรงงานิจ้ำานิวนิ 30 คนิ
ซึง� พนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิไดำ�ดำำาเนิินิการออกคำาส้ง� ทำ้ง� หมีดำ 7 คำาส้ง� (คดำีสนิิ� สุดำ) ซึง� เปนิความีผู้ิดำติามีกฎหมีายคุมี� ครองแรงงานิ
และผู้ลจ้ากการติรวจ้ไมี่พบการใชั้�แรงงานิบ้งค้บ
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ตารางที่ 13 การบัังคับัใช้้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด้และต่อเน้ื่อง

การตรวจแรงงาน้

จำาน้วน้
(แห่ง)

(คน้)

พบัการกระทำา
ความผิด้
ด้้าน้แรงงาน้
(แห่ง)

(คน้)

การด้ำาเน้ิน้การของเจ้าหน้้าที่

ด้ำาเน้ิน้การสิ้น้ส้ด้

สอบั
ช้ั้น้
ช้ั้น้ ช้ั้น้ ออก
ข้อเท็จจริง พน้ักงาน้
ด้ำาเน้ิน้คด้ี
อัยการ ศาล คำาสั่ง
เพิ่มเติม สอบัสวน้
(แห่ง)

(คด้ี)

(คด้ี) (คด้ี) (คำาสั่ง)

(คด้ี)

ใน้ระบับั

23,520 792,007 6,946 252,100

4

2

-

-

6,901

15

กล้่มเสี่ยง

1,504

47,334 1,354 41,061

-

-

-

-

1,338

1

เรือป้ระมง

9,836

97,037

32

181

-

-

-

-

27

5

กิจการแป้รรูป้สัตวน้าำ้

101

14,601

8

234

-

-

-

-

8

0

บัูรณาการตรวจแรงงาน้
ใน้เรือป้ระมงกลางทะเล

310

5,269

7

30

-

-

-

-

7

0

หมายเหต้ สถาน้ป้ระกอบักิจการ 1 แห่ง หากป้ฏิบััติไม่ถูกต้อง อาจถูกออกคำาสั่งและด้ำาเน้ิน้คด้ีควบัคู่กัน้

4.2 การจ้้ดำทำำาค้มี่ อื ติรวจ้แรงงานิสำาหร้บพนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิ กรมีสว้สดำิการและคุมี� ครองแรงงานิ
ไดำ�วางมีาติรฐานิการติรวจ้แรงงานิข้องพนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิในิส่วนิทำี�เกี�ยวข้�องก้บการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ
และการค�ามีนิุษย์ดำา� นิแรงงานิ โดำยมีีการจ้้ดำทำำาร่างค้มี่ อื ติรวจ้แรงงานิสำาหร้บพนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิ ภายใติ�แนิวปฏิิบติ้ เิ กีย� วก้บ
การป้องก้นิปราบปรามีและชั้่วยเหลือคุ�มีครองผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ ควบค้่ก้บการค้ดำแยกผู้้�เสียหาย
จ้ากการใชั้�แรงงานิบ้งค้บและการค�ามีนิุษย์ดำา� นิแรงงานิจ้ากการค้ดำกรองล้กจ้�างโดำยการส้มีภาษณ์ผู้า่ นิแบบค้ดำกรองแรงงานิบ้งค้บ
เบื�องติ�นิหากแรงงานิยื�นิคำาร�องทำุกข้์ (คร.7) หรือร�องเรียนิ เพื�อทำำาการสอบสวนิค�นิหาข้�อบ่งชั้ี�ข้องการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ
หรือการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ โดำยหากพนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิพบเบาะแสการกระทำำาความีผู้ิดำเกี�ยวก้บการค�ามีนิุษย์จ้ะ
ดำำาเนิินิการสอบสวนิและรวบรวมีพยานิหล้กฐานิเบื�องติ�นิและแจ้�งให�หนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีายทำี�เกี�ยวข้�องดำำาเนิินิการ
ติามีแผู้นิบ้รณาการปฏิิบ้ติิเพื�อเพิ�มีประสิทำธิ์ิภาพในิการค้ดำแยกผู้้�เสียหาย
4.3 การจ้้ ดำ ทำำา ข้้� นิ ติอนิการปฏิิ บ้ ติิ ง านิ (Protocols) และมีาติรฐานิการปฏิิ บ้ ติิ ง านิ (SOP)
ในิการดำำาเนิินิคดำีการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ คดำีคา� มีนิุษย์และการแสวงหาประโยชั้นิ์ทำางเพศเดำ็กออนิไลนิ์ โดำยสำานิ้กงานิ
คดำีค�ามีนิุษย์ สำานิ้กงานิอ้ยการส้งสุดำ ไดำ�ร่วมีก้บองค์กรโอเปอเรชั้้�นิ อ้นิเดำอร์กราวนิ์ เรลโรดำ (Operation Underground
Railroad – O.U.R.) ดำำาเนิินิโครงการจ้้ดำส้มีมีนิาเชั้ิงปฏิิบติ้ กิ ารเพิมี� ศ้กยภาพการทำำางานิและการจ้้ดำทำำาข้้นิ� ติอนิการปฏิิบติ้ งิ านิ
(Protocols) และมีาติรฐานิการปฏิิบ้ติิงานิ (SOP) ในิการดำำาเนิินิคดำีการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ คดำีค�ามีนิุษย์
และการแสวงหาประโยชั้นิ์ทำางเพศเดำ็กออนิไลนิ์ โดำยไดำ�จ้้ดำทำำา (ร่าง) ข้้�นิติอนิการปฏิิบ้ติิงานิ (Protocols) และมีาติรฐานิ
การปฏิิบ้ติิงานิ (SOP)
4.4 โครงการสร�างความีติระหนิ้กร้�แก่แรงงานิเพื�อป้องก้นิปญหาการค�ามีนิุษย์ กระทำรวงแรงงานิ
ดำำาเนิินิการส่งเสริมีให�แรงงานิและนิายจ้�างมีีความีร้ค� วามีเข้�าใจ้ และปฏิิบติ้ ไิ ดำ�ถิก้ ติ�องติามีกฎหมีาย ไมี่ติกเปนิเหยือ� ข้องการ
ค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 25,277 คนิ
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4.5 โครงการป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิและการใชั้�แรงงานิเดำ็กในิร้ปแบบ
ทำี�เลวร�าย กรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ ไดำ�ดำำาเนิินิการคุ�มีครองแรงงานิทำี�เปนิกลุ่มีเสี�ยงไดำ�ร้บการส่งเสริมีพ้ฒนิา
และกำาก้บดำ้แลให�ไดำ�รบ้ การคุมี� ครองติามีกฎหมีาย จ้ำานิวนิ 36,440 คนิ พ้ฒนิาศ้กยภาพสถิานิประกอบกิจ้การติามีแนิวปฏิิบติ้ ิ
การใชั้�แรงงานิทำี�ดำี (GLP) จ้ำานิวนิ 729 แห่ง ติรวจ้สถิานิประกอบกิจ้การทำี�เสี�ยงติ่อการใชั้�แรงงานิเดำ็ก แรงงานิบ้งค้บ
แรงงานิข้้ดำหนิี� และการค�ามีนิุษย์ดำา� นิแรงงานิ จ้ำานิวนิ 1,211 แห่ง แรงงานิ 36,440 คนิ และการส่งเสริมีให�ความีร้แ� ก่แรงงานิ
นิอกระบบ เพื�อป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ จ้ำานิวนิ 100 คนิ
แผน้ภาพที่ 38 การตรวจสถาน้ป้ระกอบัการ เรือป้ระมง และการตรวจแรงงาน้ไทยและแรงงาน้ต่างด้้าว
ของกระทรวงแรงงาน้ และหน้่วยงาน้ที่เกี่ยวข้องกับัการตรวจบัูรณาการ

(5) การป้รับัป้ร้งกระบัวน้การทำางาน้ของพน้ักงาน้ตรวจแรงงาน้ กรมีสว้สดำิการและคุมี� ครองแรงงานิ
ไดำ�มีีข้�อส้�งการกรณีทำี�ล้กจ้�างยื�นิคำาร�องเกี�ยวก้บนิายจ้�างค�างจ้่ายค่าจ้�าง และพนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิพิจ้ารณาแล�วเห็นิว่า
เข้�าข้่ายเปนิแรงงานิบ้งค้บ หรือการค�ามีนิุษย์ ให�พนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิดำำาเนิินิคดำีข้อ� หาค�ามีนิุษย์เปนิอ้นิดำ้บแรก หากสหวิชั้าชั้ีพ
พิจ้ารณาแล�วไมี่ใชั้่กรณีคา� มีนิุษย์ให�ลก้ จ้�างยืนิ� แบบคำาร�อง (คร.7) ติ่อพนิ้กงานิติรวจ้แรงงานิ กรณีคา� งจ้่ายค่าจ้�าง ซึง� ข้�อส้ง� การ
ดำ้งกล่าวเปนิไปติามีข้�อ 9 (2) แห่งระเบียบกรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ ว่าดำ�วยการติรวจ้สถิานิประกอบการ
ติามีพระราชั้บ้ญญ้ติิคุ�มีครองแรงงานิ พ.ศ. 2541 (ฉบ้บทำี� 2) พ.ศ. 2559 และติามีข้�อ 9 (2) แห่งระเบียบกรมีสว้สดำิการ
และคุมี� ครองแรงงานิ ว่าดำ�วยการดำำาเนิินิคดำีอาญา และการเปรียบเทำียบผู้้ก� ระทำำาความีผู้ิดำติามีกฎหมีายว่าดำ�วยการคุมี� ครอง
แรงงานิและความีปลอดำภ้ยในิการทำำางานิ (ฉบ้บทำี� 3) พ.ศ. 2559
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(6) การจัด้ตั้งคณะทำางาน้เฉพาะกิจต่อต้าน้การค้ามน้้ษยกระทรวงแรงงาน้ เพื�อให�การดำำาเนิินิงานิ
ติามีนิโยบายป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ข้องร้ฐบาลเปนิไปดำ�วยความีเรียบร�อย คล่องติ้ว และมีีประสิทำธิ์ิภาพ
รวมีถิึงการติิดำติามีและติรวจ้สอบแรงงานิทำี�ติกเปนิกลุ่มีเสี�ยงติ่อการถิ้กนิำาไปค�ามีนิุษย์ หรือถิ้กนิำาไปบ้งค้บใชั้�แรงงานิ
หรือบริการ ส่งเสริมีให�เกิดำการข้้บเคลื�อนิเชั้ิงปฏิิบ้ติิการร่วมีก้นิข้องหนิ่วยงานิส้งก้ดำกระทำรวงแรงงานิ เพื�อการส่งติ่อคดำี
และเข้�าร่วมีการปฏิิบติ้ กิ ารร่วมีก้บหนิ่วยงานิทำีเ� กีย� วข้�อง กระทำรวงแรงงานิไดำ�มีคี าำ ส้ง� ทำี� 956/2564 ลงว้นิทำี� 18 พฤศจ้ิกายนิ 2564
แติ่งติ้�งคณะทำำางานิเฉพาะกิจ้ติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิกระทำรวงแรงงานิ โดำยแติ่งติ้�งเจ้�าหนิ�าทำี�ทำี�ร้บผู้ิดำชั้อบ
ภารกิจ้ดำ�านิการป้องก้นิการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ จ้ำานิวนิ 13 คนิ โดำยมีีอำานิาจ้หนิ�าทำี�ในิการติรวจ้สอบและดำำาเนิินิการ
ในิส่วนิทำีเ� กีย� วข้�องก้บนิายจ้�าง/สถิานิประกอบการ ทำีก� ระทำำาการหรือสนิ้บสนิุนิการค�ามีนิุษย์ การบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ
สืบสวนิหาข้่าว เข้�าร่วมีปฏิิบ้ติิการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ ประสานิหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องในิการติรวจ้สอบ
การค�ามีนิุษย์ การบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการ เพื�อการส่งติ่อดำำาเนิินิคดำีให�ก้บหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�อง
มีีผู้ลการเข้�าร่วมีติรวจ้สอบข้�อเทำ็จ้จ้ริงกรณีทำอ�ี าจ้เข้�าข้่ายการบ้งค้บใชั้�แรงงานิหรือบริการทำีอ� าจ้ข้ยายผู้ล
ไปส้่การค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ จ้ำานิวนิ 5 คร้�ง (คณะทำำางานิฯ เริ�มีดำำาเนิินิการในิเดำือนิธิ์้นิวาคมี 2564)
 กรณีการถิ้กทำำาร�ายจ้ากรายการโหนิกระแส (นิ�องฟ้า) 9 ธิ์้นิวาคมี 2564 จ้้งหว้ดำสิงห์บุรี
 การเข้�าติรวจ้ร่วมีก้บหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�อง ในิกิจ้การแปรร้ปส้ติว์นิำ�า และจ้ำาหนิ่ายอาหารทำะเล
เพื�อติรวจ้สอบข้�อบ่งชั้ี�จ้ากการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ กรณีการทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าวและมีีเหติุติ�องสงส้ยการใชั้�แรงงานิ
บ้งค้บ ในิกรุงเทำพมีหานิคร
 การเข้�าติรวจ้ร่วมีก้บหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องในิกิจ้การผู้ลิติผู้�ามี่านิสำาเร็จ้ร้ปเพื�อติรวจ้สอบข้�อบ่งชั้ี�
จ้ากการทำำางานิข้องคนิติ่างดำ�าวและมีีเหติุติ�องสงส้ยการใชั้�แรงงานิบ้งค้บ ในิกรุงเทำพมีหานิคร
 การติรวจ้จ้ากการข้่าว กรณีพบเดำ็กหญิงอายุ 12 ป ถิ้กบ้งค้บข้ายข้องริมีหาดำ มีีร่อยรอย
การถิ้กทำำาร�ายร่างกาย ไมี่พบเดำ็กติามีทำี�เปนิข้่าว ในิจ้้งหว้ดำชั้ลบุรี
 การเข้�าติรวจ้ร่วมีก้บหนิ่วยงานิทำีเ� กีย� วข้�องในิกิจ้การนิำ�าแข้็งเพือ� ติรวจ้สอบข้�อบ่งชั้ี� จ้ากการทำำางานิ
ข้องคนิติ่างดำ�าวและมีีเหติุติ�องสงส้ยการใชั้�แรงงานิบ้งค้บ ในิกรุงเทำพมีหานิคร

3.8 การเพิ่มป้ระสิทธิภาพช้่องทางการร้องท้กขร้องเรียน้ และป้ระช้าสัมพัน้ธสร้างการรับัรู้
(1) การจ้้ดำจ้�างล่ามีและผู้้�ประสานิงานิดำ�านิภาษา กรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ ดำำาเนิินิการการจ้้ดำจ้�าง
เจ้�าหนิ�าทำี�ประสานิงานิดำ�านิภาษา /ล่ามี เพื�อการสื�อสาร จ้ำานิวนิ 126 คนิ ผู้ลการจ้้ดำจ้�างฯ จ้ำานิวนิ 125 คนิ และย้งอย้่
ระหว่างดำำาเนิินิการ จ้ำานิวนิ 1 คนิ และกรมีการจ้้ดำหางานิดำำาเนิินิการจ้้ดำจ้�างผู้้�ประสานิงานิดำ�านิภาษา (เมีียนิมีา ก้มีพ้ชั้า
เวียดำนิามี) ประจ้ำาศ้นิย์ร่วมีบริการชั้่วยเหลือแรงงานิติ่างดำ�าวทำ้�ง 10 ศ้นิย์ รวมีจ้ำานิวนิ 18 คนิ
(2) การให�บริการสายดำ่วนิ 1506 กระทำรวงแรงงานิ พ้ฒนิาชั้่องทำางการให�บริการร้บเรื�องร�องทำุกข้์ร�องเรียนิ
และแจ้�งข้�อมี้ลข้่าวสารแก่นิายจ้�าง/ล้กจ้�างคนิไทำยและคนิติ่างดำ�าว ผู้่านิสายดำ่วนิ 1506 ในิป 2564 (มีกราคมี - ธิ์้นิวาคมี 2564)
มีีผู้้�ใชั้�บริการรวมี 5,908,288 คร้�ง รายละเอียดำ ดำ้งนิี�
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2.1 สำานิ้กงานิปล้ดำกระทำรวงแรงงานิ จ้ำานิวนิ 4,585 คร้ง� ส่วนิใหญ่เปนิการให�บริการเรือ� งแรงงานิติ่างดำ�าว
กรณีว่างงานิ แรงงานิไทำยไปทำำางานิติ่างประเทำศ
2.2 กรมีการจ้้ดำหางานิ จ้ำานิวนิ 99,374 คร้�ง ส่วนิใหญ่เปนิการให�บริการเกี�ยวก้บแรงงานิติ่างดำ�าว
แรงงานิติ่างดำ�าวมีีทำ้กษะ จ้้ดำหางานิในิประเทำศ
2.3 กรมีพ้ฒนิาฝมีอื แรงงานิ จ้ำานิวนิ 1,323 คร้ง� ส่วนิใหญ่เปนิการให�บริการเกีย� วก้บการฝกอบรมีออนิไลนิ์
การฝกอบรมีอาชั้ีพโดำยติรงติามีหล้กส้ติร ร้บรองความีร้�ความีสามีารถิ
2.4 กรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ จ้ำานิวนิ 44,529 คร้�ง ส่วนิใหญ่เปนิการให�บริการเกี�ยวก้บค่าจ้�าง
ค่าชั้ดำเชั้ยเมีื�อถิ้กเลิกจ้�าง ว้นิหยุดำ ว้นิลา เวลาพ้กข้องล้กจ้�าง
2.5 สำานิ้ ก งานิประก้ นิส้ ง คมี จ้ำา นิวนิ 5,758,477 คร้� ง ส่ วนิใหญ่ เ ป นิการให� บริ ก ารสิ ทำธิ์ิ ป ระโยชั้นิ์
กองทำุนิประก้นิส้งคมี สถิานิการณ์โควิดำ – 19 ติรวจ้สอบข้�อมี้ลผู้้�ประก้นิตินิ
แผน้ภาพที่ 39 ผลการให้บัริการตอบัข้อซักถาม ให้คำาป้รึกษาด้้าน้แรงงาน้ และการรับัเรื่อง
ร้องเรียน้/ร้องท้กข ผ่าน้โทรศัพทสายด้่วน้ 1506

สำาน้ักงาน้
สำาน้ักงาน้
ป้ระกัน้สังคม ป้ลัด้กระทรวงแรงงาน้
5,758,477 ครั้ง
4,585 ครั้ง
กรมสวัสด้ิการ
และค้้มครองแรงงาน้
44,529 ครั้ง

กรมการจัด้หางาน้
99,374 ครั้ง

กรมพัฒน้า
ฝมือแรงงาน้
1,323 ครั้ง

(3) การให�บริการสายดำ่วนิ 1300
สถิิติิการร้บแจ้�งเหติุค�ามีนิุษย์ข้องศ้นิย์ชั้่วยเหลือส้งคมี สายดำ่วนิ 1300 กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและ
ความีมี้นิ� คงข้องมีนิุษย์ มีีจ้าำ นิวนิ 64 กรณี รวมี 64 ราย จ้ำาแนิกเปนิ ชั้าย จ้ำานิวนิ 8 ราย หญิง จ้ำานิวนิ 56 ราย ร้บแจ้�งเหติุกรณี
ค�าประเวณี จ้ำานิวนิมีากทำีส� ดำุ 31 กรณี ถิ้กแสวงหาผู้ลประโยชั้นิ์โดำยมีิชั้อบ จ้ำานิวนิ 20 กรณี ถิ้กบ้งค้บหรือหลอกใชั้�แรงงานิ
จ้ำานิวนิ 11 กรณี ถิ้กบ้งค้บข้อทำานิ จ้ำานิวนิ 1 กรณี และร้บจ้�างอุ�มีบุญ จ้ำานิวนิ 1 กรณี
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ภายหล้งการร้บแจ้�งเหติุ ศ้นิย์ชั้่วยเหลือส้งคมีดำำาเนิินิการรวบรวมีข้�อมี้ลเบื�องติ�นิ บ้นิทำึกข้�อมี้ลในิระบบ
สารสนิเทำศข้องศ้นิย์ชั้ว่ ยเหลือส้งคมี ลงพืนิ� ทำีโ� ดำยการเข้�าร่วมีค้ดำแยกผู้้เ� สียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ ก่อนิจ้ะประสานิส่งข้�อมี้ล
ไปย้งหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�อง ไดำ�แก่ กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ กองติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ กระทำรวงการ
พ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ และกองคุ�มีครองและดำ้แลผู้ลประโยชั้นิ์คนิไทำยในิติ่างประเทำศ กรมีการกงสุล
กระทำรวงการติ่างประเทำศ เพือ� พิจ้ารณาให�ความีชั้่วยเหลือคุมี� ครองในิส่วนิทำีเ� กีย� วข้�องติามีอำานิาจ้หนิ�าทำี� โดำยศ้นิย์ชั้ว่ ยเหลือส้งคมี
ไดำ�ประสานิส่งติ่อไปย้งหนิ่วยงานิภายในิและภายนิอกกระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ ประกอบดำ�วย
กรมีกิจ้การเดำ็กและเยาวชั้นิ จ้ำานิวนิ 13 กรณี สำานิ้กงานิพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 18 กรณี
สถิานิสงเคราะห์ จ้ำานิวนิ 5 กรณี กองบ้งค้บการปราบปรามีการค�ามีนิุษย์และเจ้�าหนิ�าทำี�ติำารวจ้พื�นิทำี� จ้ำานิวนิ 15 กรณี
และกระทำรวงการติ่างประเทำศ จ้ำานิวนิ 2 กรณี นิอกจ้ากนิี� นิ้กส้งคมีสงเคราะห์ ศ้นิย์ชั้ว่ ยเหลือส้งคมีไดำ�เข้�าร่วมีสอบค้ดำแยก
ผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 4 กรณี และให�คำาปรึกษาแนิะนิำาผู้้�แจ้�งเหติุ จ้ำานิวนิ 7 กรณี
(4) การรณรงค์ ป ระชั้าส้ มี พ้ นิ ธิ์์ ก ารสร� า งการร้ บ ร้� ใ นิป้ อ งก้ นิ การค� า มีนิุ ษ ย์ โดำยหนิ่ ว ยงานิทำี� เ กี� ย วข้� อ ง
ดำ�านิการป้องก้นิไดำ�มีกี ารรณรงค์ประชั้าส้มีพ้นิธิ์์การสร�างการร้บร้ใ� นิป้องก้นิการค�ามีนิุษย์ผู้า่ นิชั้่องทำางติ่าง ๆ ดำ้งนิี� สำานิ้กงานิ
ปล้ดำกระทำรวงแรงงานิ จ้้ดำทำำาสือ� ประชั้าส้มีพ้นิธิ์์เปนิคลิปวิดำโี อส้มีภาษณ์เหยือ� จ้ากการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ โดำยประชั้าส้มีพ้นิธิ์์
ผู้่านิสื�อออนิไลนิ์ จ้ำานิวนิ 1 เรื�อง สำานิ้กงานิอ้ยการ ไดำ�ดำำาเนิินิโครงการสื�อวิดำีโอประชั้าส้มีพ้นิธิ์์คดำีค�ามีนิุษย์ อ้ยการชั้่วยไดำ�
โดำยมีีว้ติถิุประสงค์เพื�อสื�อการติระหนิ้กร้�ให�ก้บภาคประชั้าชั้นิในิการดำำาเนิินิคดำีค�ามีนิุษย์ในิการป้องก้นิและปราบปรามี
การดำำาเนิินิคดำีการค�ามีนิุษย์ จ้ำานิวนิ 3 ชัุ้ดำ
(5) การร้บเรื�องร�องทำุกข้์ร�องเรียนิการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิเพื�อการบริหารจ้้ดำการข้�อมี้ลและการส่งติ่อคดำี
กระทำรวงแรงงานิโดำยสำานิ้กงานิเลข้านิุการ ศ้นิย์บ้ญชั้าการป้องก้นิการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ (ศปคร.) มีีความีเข้�าใจ้
ในิปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ ซึ�งมีีปจ้จ้้ยสำาค้ญ คือการสื�อสาร เพื�อสร�างความีติระหนิ้กร้� ความีเข้�าใจ้ ติ่อข้บวนิการ
ค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ และเปนิทำี�มีาข้องการให�ความีชั้่วยเหลือผู้้�เสียหาย หรือในิกรณีแรงงานิถิ้กละเมีิดำสิทำธิ์ิติามีกฎหมีาย
คุมี� ครองแรงงานิ ซึง� การจ้ะแก�ไข้ปญหาเหล่านิีไ� ดำ�ติอ� งมีีการประสานิงานิ ข้ยายผู้ล ค้ดำกรองในิกรณีติา่ ง ๆ ว่าเปนิผู้้เ� สียหาย
จ้ากการค�ามีนิุษย์ดำา� นิแรงงานิ กรณีละเมีิดำสิทำธิ์แิ รงงานิติามีกฎหมีายคุมี� ครองแรงงานิทำีมี� กี ารทำ้บซ�อนิในิเรือ� งสภาพการจ้�างงานิ
และล้กษณะการทำำางานิ ให�สามีารถิแยกกรณีไดำ�ชั้้ดำเจ้นิว่าเปนิการค�ามีนิุษย์หรือการบ้งค้บใชั้�แรงงานิ
โดำยทำี�ผู้่านิมีา ศปคร. ไดำ�มีีการดำำาเนิินิการติรวจ้สอบข้�อเทำ็จ้จ้ริง ในิกรณีแรงงานิถิ้กหลอกไปทำำางานิ
ติ่างประเทำศ ทำี�อาจ้ไมี่เข้�าองค์ประกอบความีผู้ิดำติามีพระราชั้บ้ญญ้ติิป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2551
และทำีแ� ก�ไข้เพิมี� เติิมี แติ่ยง้ สามีารถิข้ยายผู้ลไปส้ก่ ารให�ความีชั้่วยเหลือผู้้เ� สียหายในิคดำีคา� มีนิุษย์รายอืนิ� ไดำ� ชั้ีใ� ห�เห็นิว่าการป้องก้นิ
แก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ ไมี่ใชั้่เฉพาะการมีุ่งเนิ�นิไปทำี� พระราชั้บ้ญญ้ติิป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์
พ.ศ. 2551 หากแติ่จ้ะติ�องพิจ้ารณาถิึงสภาพการจ้�างงานิ และล้กษณะการทำำางานิ ทำี�กล่าวมีาข้�างติ�นิ
ศปคร. กรณีไดำ�ร้บแจ้�งข้อความีชั้่วยเหลือจ้ากผู้้�เสียหาย ไดำ�ดำำาเนิินิการสอบถิามีข้�อมี้ลทำี�เกี�ยวข้�องก้บ
การกระทำำาละเมีิดำติ่าง ๆ ให�มีากทำีส� ดำุ เพือ� ติรวจ้สอบข้�อเทำ็จ้จ้ริงข้องข้�อมี้ลและนิำามีาส้ก่ ารกำาหนิดำระบบการพิจ้ารณาร่วมีก้บ
เจ้�าหนิ�าทำี�และหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�อง ว่าในิแติ่ละกรณีนิ้�นิ มีีการละเมีิดำกฎหมีายคุ�มีครองแรงงานิในิประเดำ็นิใดำและอาจ้
เข้�าข้่ายเปนิการค�ามีนิุษย์ติามีพระราชั้บ้ญญ้ติปิ อ้ งก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ พ.ศ. 2551 หรือไมี่ ซึง� หล้งจ้ากทำีมี� กี าร
หารือก้บหนิ่วยงานิทำีเ� กีย� วข้�อง เพือ� สรุปประเดำ็นิว่าเข้�าข้่ายการกระทำำาความีผู้ิดำติามีพระราชั้บ้ญญ้ติิ ในิประเดำ็นิใดำ ห้วข้�อใดำ
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และทำี�เกี�ยวข้�องก้บกฎหมีายแรงงานิเรื�องใดำบ�าง จ้ากนิ้�นิ ศปคร.ก็จ้้ดำทำำารายงานิข้�อมี้ล เสนิอผู้้�บริหารเพื�อทำราบและส่งติ่อ
ข้�อมี้ลดำ้งกล่าวไปย้งหนิ่วยงานิบ้งค้บใชั้�กฎหมีายติ่อไป
แผน้ภาพที่ 40 การรับัเรื่องร้องท้กขร้องเรียน้

3.9 ความร่วมมือใน้การป้้องกัน้การค้ามน้้ษยเพื่อให้สอด้คล้องกับัมาตรฐาน้สากล
ร้ ฐ บาลไทำยย้ ง ยึ ดำ มี้� นิ การประกาศให� ก ารป้ อ งก้ นิ และปราบปรามีการค� า มีนิุ ษ ย์ เ ป นิ วาระแห่ ง ชั้าติิ มีุ่ ง เนิ� นิ
การติ่อติ�านิและไมี่ยอมีร้บการค�ามีนิุษย์ โดำยบ้รณาการทำำางานิก้บทำุกภาคส่วนิทำี�เกี�ยวข้�อง เพื�อเพิ�มีประสิทำธิ์ิภาพดำ�านิการ
ดำำาเนิินิคดำีก้บผู้้�กระทำำาความีผู้ิดำค�ามีนิุษย์ การป้องก้นิกลุ่มีเสี�ยงมีิให�เข้�าส้่กระบวนิการค�ามีนิุษย์และการพ้ฒนิาร้ปแบบ
การคุ� มี ครองชั้่ ว ยเหลื อ ผู้้� เ สี ย หายจ้ากการค� า มีนิุ ษ ย์ แ ละอื� นิ ๆ ซึ� ง ทำุ ก ดำ� า นิไดำ� ร้ บ ความีร่ ว มีมีื อ ทำ้� ง จ้ากหนิ่ ว ยงานิ
ภาคร้ฐ ภาคเอกชั้นิ องค์การระหว่างประเทำศ และ NGOs เปนิอย่างดำี รวมีทำ้�งการให�ความีสำาค้ญก้บการส่งเสริมี
ให�แรงงานิเข้�าถิึงสิทำธิ์ิในิการรวมีติ้วและเจ้รจ้าติ่อรอง รวมีทำ้�งส่งเสริมีให�สถิานิประกอบกิจ้การปฏิิบ้ติิไดำ�สอดำคล�องก้บ
มีาติรฐานิสากลไมี่มีีการใชั้�แรงงานิเดำ็ก แรงงานิบ้งค้บ และค�ามีนิุษย์ อ้นิเปนิมีาติรการสำาค้ญในิการป้องก้นิการค�ามีนิุษย์
ติ้�งแติ่ติ�นิทำาง โดำยมีีผู้ลการดำำาเนิินิงานิ ดำ้งนิี�
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(1) กรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิไดำ�กำาหนิดำนิโยบายส่งเสริมีให�สถิานิประกอบการนิำาแนิวปฏิิบ้ติิการ
ใชั้�แรงงานิทำี�ดำีไปใชั้� (Good Labour Practices: GLP) เพื�อเปนิแนิวทำางในิการปร้บปรุงสภาพการจ้�างและสภาพ
การทำำางานิ ภายใติ�มีาติรการ 4 ไมี่ 6 มีี ไดำ�แก่ ไมี่ใชั้�แรงงานิเดำ็ก ไมี่ใชั้�แรงงานิบ้งค้บ ไมี่เลือกปฏิิบ้ติิ ไมี่มีีการค�ามีนิุษย์
มีีระบบจ้้ดำการและการบริหารแรงงานิ มีีเสรีภาพในิการสมีาคมี มีีโอกาสแลกเปลีย� นิความีเห็นิก้บนิายจ้�าง มีีสภาพแวดำล�อมี
การทำำางานิทำี�ปลอดำภ้ย มีีการจ้้ดำการสุข้อนิามี้ยและข้องเสีย และมีีสว้สดำิการทำี�เหมีาะสมี โดำยในิป 2564 มีีการส่งเสริมี
สถิานิประกอบกิจ้การให�นิำา GLP ไปใชั้� รวมี 720 แห่ง และทำำาให�มีีสถิานิประกอบการทำี�นิำา GLP ไปใชั้�รวมีจ้ำานิวนิสะสมี
ทำ้�งสิ�นิ 6,877 แห่ง
(2) กรมีการจ้้ดำหางานิ ดำำาเนิินิการป้องก้นิการค�ามีนิุษย์ให�สอดำคล�องก้บมีาติรฐานิสากล ทำีเ� กีย� วข้�องก้บการป้องก้นิ
และแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิในิปงบประมีาณ 2564 โดำยดำำาเนิินิการจ้้ดำทำำาแผู้นิปฏิิบ้ติิการระดำ้บชั้าติิ
ว่าดำ�วยธิ์ุรกิจ้ก้บสิทำธิ์ิมีนิุษยชั้นิ ระยะทำี� 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) ซึ�งมีีความีเชั้ื�อมีโยงก้บแผู้นิและนิโยบายระดำ้บชั้าติิอื�นิ ๆ
รวมีถิึงเป้าหมีายการพ้ฒนิาทำี�ย้�งยืนิ (Sustainable Development Goals: SDGs)
(3) โครงการสิทำธิ์ิจ้ากเรือส้่ฝงภ้มีิภาคเอเชั้ียติะว้นิออกเฉียงใติ� (Ship to Shore Rights South East Asia)
เปนิโครงการทำีใ� ชั้�งบประมีาณข้อง ILO โดำยไดำ�รบ้ การสนิ้บสนิุนิจ้ากสหภาพยุโรป เพือ� ให�หนิ่วยงานิภาคร้ฐ นิายจ้�าง ล้กจ้�าง
และองค์กรภาคประชั้าส้งคมีไดำ�มีสี ว่ นิร่วมีในิการกำาหนิดำนิโยบายและการดำำาเนิินิกิจ้กรรมีข้องโครงการฯ รวมีถิึงแลกเปลีย� นิ
ความีเห็นิเกีย� วก้บการแก�ไข้ปญหาและคุมี� ครองสิทำธิ์ิข้องแรงงานิในิภาคประมีงและแปรร้ปอาหารทำะเล ดำำาเนิินิการในิประเทำศ
เอเชั้ียติะว้นิออกเฉียงใติ� (7 ประเทำศ ไดำ�แก่ ก้มีพ้ชั้า อินิโดำนิีเซีย ลาว เมีียนิมีา ฟลิปปนิส์ ไทำย และเวียดำนิามี) และไดำ�มีี
การประชัุ้มีคณะกรรมีการทำี�ปรึกษาฯ คร้�งทำี� 1 เมีื�อว้นิทำี� 10 มีีนิาคมี 2564
(4) โครงการส่งเสริมีและคุ�มีครองสิทำธิ์ิแรงงานิข้�ามีชั้าติิ (TRIANGLE In ASEAN) เปนิโครงการทำี�ใชั้�งบประมีาณ
ข้อง ILO โดำยไดำ�ร้บการสนิ้บสนิุนิจ้ากออสเติรเลีย และแคนิาดำา มีีว้ติถิุประสงค์เพื�อ ให�ผู้้�มีีส่วนิไดำ�ส่วนิเสีย ไดำ�ร้บทำราบและ
ติระหนิ้กถิึงสิทำธิ์ิข้องแรงงานิทำำางานิบ�านิ และหนิ่วยงานิภาคร้ฐไดำ�ร้บข้�อเสนิอแนิะในิการดำำาเนิินิการเพื�อปร้บปรุงทำ้ศนิคติิ
ข้องสาธิ์ารณชั้นิติ่อแรงงานิข้�ามีชั้าติิ ดำำาเนิินิการในิประเทำศอาเซียนิ ไดำ�แก่ ก้มีพ้ชั้า ลาว มีาเลเซีย เมีียนิมีา ไทำย และเวียดำนิามี
เมีื�อว้นิทำี� 16 มีิถิุนิายนิ 2564 ไดำ�มีีการจ้้ดำกิจ้กรรมีเนิื�อง ในิโอกาสครบรอบ 10 ป อนิุส้ญญาฉบ้บทำี� 189 ว่าดำ�วยงานิทำี�มีี
คุณค่าข้องคนิงานิทำำางานิบ�านิ และไดำ�มีีการเผู้ยแพร่รายงานิการศึกษา Public attitudes towards migrant workers
in Thailand ปจ้จุ้บ้นิอย้่ระหว่างการศึกษาการจ้�างงานิและสภาพการทำำางานิข้องแรงงานิข้�ามีชั้าติิในิภาคเกษติร
(5) โครงการความีปลอดำภ้ยและยุติธิ์ิ รรมี : สิทำธิ์ิและโอกาสข้องแรงงานิข้�ามีชั้าติิสติรีในิภ้มีภิ าค (Safe and Fair)
เปนิโครงการทำี�ใชั้�งบประมีาณข้อง ILO โดำยไดำ�ร้บการสนิ้บสนิุนิจ้ากสหภาพยุโรป มีีว้ติถิุประสงค์เพื�อหนิ่วยงานิภาคร้ฐ
นิายจ้�าง ล้กจ้�าง และองค์กรภาคประชั้าส้งคมีไดำ�มีีส่วนิร่วมีในิการกำาหนิดำนิโยบายและการดำำาเนิินิกิจ้กรรมีข้องโครงการฯ
รวมีถิึงแลกเปลี�ยนิความีเห็นิเกี�ยวก้บการแก�ไข้ปญหาและคุ�มีครองสิทำธิ์ิข้องแรงงานิข้�ามีชั้าติิสติรี และหนิ่วยงานิภาคร้ฐ
และผู้้�มีีส่วนิไดำ�ส่วนิเสีย มีีเอกสารเกี�ยวก้บอนิุส้ญญาฉบ้บทำี� 190 เพื�อใชั้�ในิการอ�างอิง ดำำาเนิินิการในิประเทำศอาเซียนิ ไดำ�แก่
บ้รไนิ ก้มีพ้ชั้า อินิโดำนิีเซีย ลาว มีาเลเซีย เมีียนิมีา ฟลิปปนิส์ สิงคโปร์ ไทำย และเวียดำนิามี มีีการดำำาเนิินิการติีพิมีพ์และ
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เผู้ยแพร่อนิุสญ
้ ญาฉบ้บทำี� 190 ว่าดำ�วยความีรุนิแรงและการคุกคามีในิโลกแห่งการทำำางานิ ค.ศ. 2019 ฉบ้บภาษาไทำย ปจ้จุ้บนิ้
อย้่ระหว่างการศึกษาชั้่องว่างระหว่างกฎหมีายไทำย และอนิุส้ญญาฉบ้บทำี� 190 และการพ้ฒนิาค้่มีือการติรวจ้แรงงานิ
ร่วมีก้บกรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ โดำยให�ความีสำาค้ญก้บ แรงงานิข้�ามีชั้าติิหญิง ความีรุนิแรงและการคุกคามี
และการใชั้�แรงงานิบ้งค้บ

3.10 การดู้แลแรงงาน้ไทยและแรงงาน้ข้ามช้าติใน้สถาน้การณการแพร่ระบัาด้ของโรคติด้เช้ือ้ ไวรัสโคโรน้า 2019
(COVID-19)
ร้ฐบาลไทำยไดำ�มีีการดำ้แลแรงงานิไทำยและแรงงานิข้�ามีชั้าติิในิสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้ส
โคโรนิา 2019 (COVID - 19) ดำ้งนิี�
(1) การให�ความีชั้่วยเหลือแรงงานิติ่างดำ�าวทำี�ถิ้กก้กติ้วในิชั้่วงปดำสถิานิก่อสร�าง จ้ากสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำ
ข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 ร้ฐบาลไดำ�ออกมีาติรการควบคุมีและป้องก้นิการแพร่ระบาดำทำ้�งในิเรื�องข้องการจ้ำาก้ดำ
การเดำินิทำาง รวมีถิึงการปดำกิจ้การ ส่งผู้ลกระทำบติ่อชั้ีวิติความีเปนิอย้่ข้องแรงงานิติ่างดำ�าวในิกิจ้การก่อสร�างดำ้งกล่าว
ดำ้งนิ้�นิ เพื�อชั้่วยลดำความีเดำือดำร�อนิข้องแรงงานิทำี�ไดำ�ร้บผู้ลกระทำบดำ้งกล่าว กระทำรวงแรงงานิ จ้ึงไดำ�จ้้ดำทำำาโครงการ
ให�ความีชั้่วยเหลือแรงงานิดำ�านิอาหาร เพื�อจ้้ดำส่งอาหารให�ก้บแรงงานิทำี�ถิ้กก้กติ้วในิชั้่วงทำี�มีีการปดำสถิานิทำี�ก่อสร�าง ซึ�งการ
ดำำาเนิินิการในิระยะแรกไดำ�ให�ความีชั้่วยเหลือแรงงานิติ่างดำ�าว จ้ำานิวนิ 63,204 คนิ (สิ�นิสุดำว้นิทำี� 27 กรกฎาคมี 2564) และ
ระยะทำี�สองให�ความีชั้่วยเหลือแรงงานิติ่างดำ�าวอีก จ้ำานิวนิ 20,000 คนิ (สิ�นิสุดำว้นิทำี� 31 สิงหาคมี 2564)
(2) บริการให�ความีชั้่วยเหลือแรงงานิติ่างดำ�าว ในิชั้่วงสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ือ� ไวร้สโคโรนิา 2019
โดำยศ้นิย์ร่วมีบริการชั้่วยเหลือแรงงานิติ่างดำ�าว ข้องกระทำรวงแรงงานิย้งคงเปดำให�บริการและให�ความีชั้่วยเหลือแรงงานิ
ติ่างดำ�าวในิกรณีติา่ ง ๆ เชั้่นิ นิายจ้�างยึดำเอกสารสำาค้ญประจ้ำาติ้วแรงงานิติ่างดำ�าว การเปลีย� นินิายจ้�าง จ้่ายค่าจ้�างไมี่ติรงเวลา
และให�คำาปรึกษาเรื�องการข้ึ�นิทำะเบียนิแรงงานิติ่างดำ�าวติามีมีติิคณะร้ฐมีนิติรี เมีื�อว้นิทำี� 29 ธิ์้นิวาคมี 2563
ดำ� ว ยป จ้ จุ้ บ้ นิ สถิานิการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดำข้องโรคติิ ดำ เชั้ื� อ ไวร้ ส โคโรนิา 2019 มีี ก ารแพร่ ร ะบาดำและ
พบผู้้ติ� ดำิ เชั้ือ� เปนิจ้ำานิวนิมีาก โดำยเฉพาะกลุมี่ แรงงานิในิสถิานิประกอบกิจ้การพืนิ� ทำีติ� า่ ง ๆ เพือ� เปนิการป้องก้นิการแพร่ระบาดำ
ข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 ในิสถิานิประกอบกิจ้การ กรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ จ้ึงกำาหนิดำมีาติรการ
ในิการป้องก้นิการติิดำเชั้ื�อและการระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 ในิสถิานิประกอบกิจ้การ โดำยกำาหนิดำให�
สถิานิประกอบการประกาศนิโยบาย/มีาติรการ ในิการป้องก้นิหรือเฝ้าระว้งการระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019
มีีแผู้นิเติรียมีความีพร�อมี ทำ้ง� ก่อนิการระบาดำ และข้ณะเกิดำการระบาดำ มีีการประชั้าส้มีพ้นิธิ์์ ให�ความีร้เ� กีย� วก้บการระบาดำ
มีีการติรวจ้ค้ดำกรองล้กจ้�างก่อนิเริมี� ปฏิิบติ้ งิ านิ มีีการเฝ้าระว้งและประสานิงานิ ก้บหนิ่วยงานิทำีเ� กีย� วข้�อง เชั้่นิ สถิานิพยาบาล
เปนิติ�นิ มีีการรณรงค์สวมีหนิ�ากาก มีีการจ้้ดำเจ้ลทำำาความีสะอาดำมีือไว�ติามีจุ้ดำติ่าง ๆ ภายในิสถิานิประกอบกิจ้การ มีีการทำำา
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ความีสะอาดำพื�นิทำี�/จุ้ดำเสี�ยง มีีการซ�อมีแผู้นิเติรียมีความีพร�อมี) มีีการติิดำติ่อชั้าวติ่างชั้าติิ โดำยการเฝ้าระว้งเปนิพิเศษ
ในิกรณีทำี�พนิ้กงานิติ�องมีีการติิดำติ่อชั้าวติ่างชั้าติิ หรือติ�องเดำินิทำางไป - กล้บติ่างประเทำศ รวมีทำ้�งการงดำหรือยกเลิก
การเดำินิทำางไปติ่างประเทำศ
(3) การสนิ้บสนิุนิการเข้�าถิึงบริการสุข้ภาพแรงงานิติ่างดำ�าว ในิสถิานิการณ์โรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019
กระทำรวงสาธิ์ารณสุข้ ให�ความีสำาค้ญดำ�านิสุข้ภาพอนิามี้ยและความีปลอดำภ้ยข้องแรงงานิทำี�เปนิกลุ่มีเสี�ยงทำ้�งแรงงานิไทำย
และแรงงานิติ่างดำ�าวทำี�อาศ้ยอย้่ในิประเทำศไทำย โดำยมีีการสนิ้บสนิุนิการเข้�าถิึงบริการสุข้ภาพแรงงานิติ่างดำ�าว โดำยการ
ติรวจ้สุข้ภาพและจ้้ดำทำำาบ้ติรประก้นิสุข้ภาพแรงงานิติ่างดำ�าว ร่วมีมีือก้บภาคร้ฐและภาคประชั้าส้งคมีติามีบ้นิทำึกข้�อติกลง
ความีร่วมีมีือ เรื�อง การบ้รณาการการดำำาเนิินิงานิพ้ฒนิาอาสาสมี้ครสาธิ์ารณสุข้ในิโรงงานิสถิานิประกอบการและชัุ้มีชั้นิ
ระยะทำี� 1 ป 2564 ไดำ�พฒ
้ นิาทำีมีคร้ฝก อบรมีอาสาสมี้ครสาธิ์ารณสุข้ติ่างดำ�าว (อสติ.) ระดำ้บจ้้งหว้ดำ 77 จ้้งหว้ดำ และการจ้้ดำทำำา
มีาติรการ และแนิวทำางพ้ฒนิาแนิวทำาง/ค้่มีือ ในิการเฝ้าระว้ง ป้องก้นิควบคุมีโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 สำาหร้บ
กลุ่มีแรงงานิในิสถิานิทำี�ปฏิิบ้ติิงานิและทำี�พ้กข้องแรงงานิ
(4) การเฝ้าระว้ง การป้องก้นิการแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 ในิสถิานิประกอบกิจ้การ
กรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ ไดำ�มีีมีาติรการเฝ้าระว้งเปนิพิเศษในิกรณีทำ�ีพนิ้กงานิติ�องมีีการติิดำติ่อชั้าวติ่างชั้าติิ
หรือติ�องเดำินิทำางไป - กล้บติ่างประเทำศ รวมีทำ้ง� การงดำหรือยกเลิกการเดำินิทำาง ไปติ่างประเทำศ นิอกจ้ากนิีย� ง้ ไดำ�จ้ดำ้ ทำำาประกาศ
เพื�อให�การคุ�มีครองแรงงานิ ดำ้งนิี�
4.1 จ้้ดำทำำาประกาศกรมีสว้สดำิการและคุมี� ครองแรงงานิ เรือ� ง แนิวทำางในิการเฝ้าระว้ง การป้องก้นิการแพร่
ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 ในิสถิานิประกอบกิจ้การ เพื�อให�นิายจ้�างหรือสถิานิประกอบกิจ้การทำี�มีกี ารจ้�าง
หรือใชั้�แรงงานิติ่างดำ�าว ใชั้�เปนิแนิวทำางในิการเฝ้าระว้ง การป้องก้นิการแพร่ระบาดำข้องโรค
4.2 จ้้ดำทำำาประกาศกระทำรวงแรงงานิ เรื�อง การจ้้ดำสว้สดำิการสำาหร้บสถิานิประกอบกิจ้การทำี�จ้้ดำทำี�พ้กอาศ้ย
ให�ก้บล้กจ้�างในิการป้องก้นิความีเสี�ยงจ้ากโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 เพื�อส่งเสริมีให�นิายจ้�างจ้้ดำสว้สดำิการทำี�เหมีาะสมี
ให�กบ้ ล้กจ้�าง เพือ� ชั้่วยเสริมีสร�างส้มีพ้นิธิ์ภาพอ้นิดำีระหว่างนิายจ้�างและล้กจ้�าง การจ้้ดำสว้สดำิการเกีย� วก้บอาคารทำีพ� ก้ อาศ้ย
นิอกจ้ากนิี�ล้กจ้�างติ�องให�ความีร่วมีมีือและปฏิิบ้ติิติามีมีาติรการป้องก้นิการแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019
โดำยยึดำหล้ก D-M-H-T-T ข้องกระทำรวงสาธิ์ารณสุข้
4.3 การจ้้ดำทำำาแบบรายงานิผู้ลการติรวจ้ค้ดำกรองล้กจ้�างติามีมีาติรการป้องก้นิการแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ือ�
ไวร้สโคโรนิา 2019 และข้อความีร่วมีมีือสถิานิประกอบกิจ้การให�ข้�อมี้ลติามีแบบรายงานิดำ้งกล่าวผู้่านิระบบออนิไลนิ์
เพื�อป้องก้นิการแพร่ระบาดำ
4.4 การจ้้ดำทำำาประกาศกรมีสว้สดำิการและคุ�มีครองแรงงานิ เรื�อง มีาติรการเฝ้าระว้งและป้องก้นิการแพร่
ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 ในิสถิานิประกอบกิจ้การ โดำยข้อความีร่วมีมีือให�สถิานิประกอบกิจ้การ นิายจ้�าง
ล้กจ้�าง ห�ามีเคลื�อนิย�ายแรงงานิติ่างดำ�าวทำ้�งเข้�าไปและออกจ้ากพื�นิทำี�ทำี�ไดำ�ร้บอนิุญาติทำำางานิ และพื�นิทำี�ทำี�มีีการแพร่ระบาดำ
ข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019
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4.5 การเผู้ยแพร่และประชั้าส้มีพ้นิธิ์์ ประกาศกรมีสว้สดำิการและคุมี� ครองแรงงานิ เรือ� ง มีาติรการเฝ้าระว้งฯ
ดำ้ ง กล่ า ว โดำยให� ส ถิานิประกอบกิ จ้ การ นิายจ้� า ง ล้ ก จ้� า ง ใชั้� เ ป นิ แนิวทำางในิการปฏิิ บ้ ติิ เ พื� อ เฝ้ า ระว้ ง และป้ อ งก้ นิ
การแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019
4.6 การเผู้ยแพร่และประชั้าส้มีพ้นิธิ์์ มีาติรการเฝ้าระว้ง ป้องก้นิและควบคุมีการแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำเชั้ือ�
ไวร้สโคโรนิา 2019 ในิแคมีปคนิงานิก่อสร�าง โดำยให�ผู้้�ประกอบการหรือนิายจ้�าง คนิงานิและบุคคลในิครอบคร้ว
ปฏิิบติ้ ติิ ามีมีาติรการฯ อย่างเคร่งคร้ดำ รวมีทำ้ง� ควบคุมีการเดำินิทำางและเคลือ� นิย�ายแรงงานิข้�ามีเข้ติในิพืนิ� ทำีก� รุงเทำพมีหานิคร
เพื�อป้องก้นิและควบคุมีการแพร่ระบาดำ
4.7 การออกประกาศกรมีสว้ ส ดำิ ก ารและคุ� มี ครองแรงงานิ เรื� อ ง ข้อความีร่ ว มีมีื อ นิายจ้� า งผู้่ อ นิผู้้ นิ
การให�ลก้ จ้�างแสดำงใบร้บรองแพทำย์ประกอบการปวย ข้อความีร่วมีมีือนิายจ้�างผู้่อนิผู้้นิการให�ลก้ จ้�างแสดำงใบร้บรองแพทำย์
แผู้นิปจ้จุ้บ้นิชั้้�นิหนิึ�งหรือข้องสถิานิพยาบาลข้องทำางราชั้การประกอบการลาปวยหรืออาจ้ให�ล้กจ้�างชั้ี�แจ้งถิึงเหติุผู้ล
ความีจ้ำาเปนิผู้่านิระบบการสือ� สารทำางอิเล็กทำรอนิิกส์ติอ่ นิายจ้�างหรืออาจ้ข้อให�ใชั้�หล้กฐานิอืนิ� แทำนิ เพือ� ลดำภาระข้องล้กจ้�าง
และบุคลากรทำางการแพทำย
4.8 การเผู้ยแพร่และประชั้าส้มีพ้นิธิ์์ ประกาศกระทำรวงแรงงานิ เรือ� ง ข้อความีร่วมีมีือนิายจ้�างดำ้แลสุข้ภาพ
ล้กจ้�างซึ�งเปนิหญิงมีีครรภ์ ในิสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องโควิดำ - 19 ซึ�งหญิงมีีครรภ์มีีความีเสี�ยง ในิการติิดำเชั้ื�อ
เชั้่นิเดำียวก้บล้กจ้�างทำ้�วไปแติ่อาจ้มีีความีเสี�ยงข้องโรคทำี�รุนิแรงกว่า
--------------------------
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คั.

แผนการดำำาเนินงานระยะต่่อไป

ดานดําเนินคดีและบังคับใชกฎหมาย
1. เพิ�มีข้ีดำความีสามีารถิข้องเจ้�าหนิ�าทำี�ในิการบ้งค้บใชั้�กฎหมีายอย่างมีีประสิทำธิ์ิภาพและทำ้นิติ่อการเปลี�ยนิแปลง
ข้องสภาพแวดำล�อมีและบริบทำติ่าง ๆ
2. พ้ฒนิาศ้กยภาพผู้้�บ้งค้บใชั้�กฎหมีายเพื�อดำำาเนิินิการเชั้ิงรุกในิการดำำาเนิินิคดำีและติ้ดำสินิลงโทำษผู้้�ค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ
3. ประสิทำธิ์ิภาพการค้ดำแยกผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์
4. สอบสวนิดำำาเนิินิคดำีก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ข้องร้ฐทำี�เกี�ยวข้�องก้บการค�ามีนิุษย์
5. เพิ�มีศ้กยภาพหนิ่วยปราบปรามีการค�ามีนิุษย์แก่ติำารวจ้ในิระดำ้บพื�นิทำี�
6. ใชั้�แนิวทำางการยึดำผู้้�เสียหายเปนิศ้นิย์กลางและคำานิึงถิึงบาดำแผู้ลทำางจ้ิติใจ้
7. สร�างองค์ความีร้�และพ้ฒนิาศ้กยภาพในิการสืบสวนิสอบสวนิคดำีค�ามีนิุษย์ ครอบคลุมี ทำุกร้ปแบบ
8. บุคลากรมีีความีร้�ความีเข้�าใจ้ในิการดำำาเนิินิคดำีค�ามีนิุษย์โดำยใชั้�หล้กฐานิทำางนิิติิวิทำยาศาสติร์
9. ติ้ดำวงจ้รอาชั้ญากรรมีโดำยการดำำาเนิินิคดำีค�ามีนิุษย์ก้บผู้้�กระทำำาผู้ิดำ
10. คุ�มีครองชั้่วยเหลือเดำ็กทำี�ติกเปนิผู้้�เสียจ้ากการค�ามีนิุษย์ทำางอินิเทำอร์เนิ็ติ
11. การสืบสวนิสอบสวนิคดำีค�ามีนิุษย์ข้�ามีชั้าติิเปนิไปอย่างรวดำเร็วติ่อเนิื�อง
12. ควรมีีการประชัุ้มีถิอดำบทำเรียนิแผู้นิปฏิิบ้ติิการดำ�านิการป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ ร่วมีก้บหนิ่วยงานิ
ทำี�เกี�ยวข้�องภายในิแผู้นิฯ เพื�อวิเคราะห์ปญหา อุปสรรค และผู้ลกระทำบจ้ากสถิานิการณ์การแพร่ระบาดำข้องโรคติิดำ
เชั้ื�อไวร้สโคโรนิา 2019 รวมีทำ้�งข้�อเสนิอแนิะเพื�อแนิวทำางการปร้บปรุงการดำำาเนิินิงานิและแนิวทำางการข้้บเคลื�อนิ
แผู้นิปฏิิบ้ติิการ

ดานคุมครองชวยเหลือ
1. ข้้บเคลื�อนิแนิวทำางกลไกการส่งติ่อระดำ้บชั้าติิ (National Referral Mechanism) และระยะเวลาการฟนิฟ้
และไติร่ติรอง (Reﬂection Period) อย่างเปนิร้ปธิ์รรมีและนิำาไปส้่การปฏิิบ้ติิ
2. สร�างความีมี้�นิใจ้สำาหร้บผู้้�เสียหายกลุ่มีผู้้�ใหญ่ทำ�ีจ้ะเข้�าร้บการคุ�มีครองในิสถิานิคุ�มีครอง ว่าจ้ะมีีอิสระในิการเดำินิทำาง
เข้�าออก รวมีถิึงอิสระในิการติิดำติ่อสือ� สาร และมีีแนิวทำางการส่งติ่อบริการและเพิมี� โอกาสในิการทำำางานิ เมีือ� ผู้้เ� สียหาย
เหล่านิ้�นิพร�อมีจ้ะเข้�าส้่ระบบการทำำางานิอย่างเปนิร้ปธิ์รรมี
3. สร� า งความีมี้� นิ ใจ้ว่ า สถิานิคุ� มี ครองข้องร้ ฐ และเอกชั้นิ จ้ะให� บ ริ ก ารก้ บ ผู้้� เ สี ย หายโดำยคำา นิึ ง ถิึ ง บาดำแผู้ล
ทำางจ้ิติใจ้ข้องผู้้�เสียหาย โดำยการฝกอบรมีให�ความีร้�ก้บเจ้�าหนิ�าทำี�ข้องสถิานิคุ�มีครองให�ครบทำุกคนิ
4. ร่วมีมีือก้บหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�อง ทำ้�งอ้ยการและองค์กรนิอกภาคร้ฐ เพื�อให�ผู้้�เสียหายไดำ�ร้บการเติรียมีการสำาหร้บ
กระบวนิการทำางศาลอย่างเหมีาะสมี
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ดานปองกัน
1. การยกระดำ้บศ้นิย์บ้ญชั้าการป้องก้นิการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ กระทำรวงแรงงานิไดำ�ดำำาเนิินิการเสนิอ Flagship
การยกระดำ้บศ้นิย์บ้ญชั้าการป้องก้นิการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิซึ�งจ้ากเดำิมีเปนิงานิภายใติ�กลุ่มีงานิมีีสายการ
บ้งค้บบ้ญชั้าทำี�ทำำาให�การปฏิิบ้ติิงานิไมี่คล่องติ้ว ดำ้งนิ้�นิ เพื�อให�การปฏิิบ้ติิงานิดำ�านิการป้องก้นิและแก�ไข้ปญหา
การค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิมีีความีคล่องติ้วมีากข้ึ�นิ โดำยไดำ�มีีแผู้นิการจ้้ดำสรรอ้ติรากำาล้งเพิ�มีเติิมีให�ก้บสำานิ้กงานิ
เลข้านิุการศ้นิย์บ้ญชั้าการป้องก้นิการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ เปนิแผู้นิงานิทำี�เร่งดำ่วนิติ่อไป
2. การจ้้ดำทำำาระบบร้บเรื�องร�องทำุกข้์ร�องเรียนิการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิการบริหารจ้้ดำการข้�อมี้ลและการส่งติ่อคดำี
กระทำรวงแรงงานิไดำ�เสนิอ Flagship การจ้้ดำทำำาระบบร้บเรื�องร�องทำุกข้์ร�องเรียนิการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิเพื�อการ
บริหารจ้้ดำการข้�อมี้ลและการส่งติ่อคดำี จ้ากกรณีทำมีี� ผู้ี เ้� สียหายติ�องการความีชั้่วยเหลือผู้่านิหนิ่วยงานิร้ฐ โดำยไดำ�ติดำิ ติ่อ
เข้� ามีาย้งสำานิ้กงานิเลข้านิุการศ้นิย์ บ้ญชั้าการป้ องก้ นิการค� ามีนิุ ษย์ ดำ�านิแรงงานิ ในิหลายกรณี ทำี�ผู้่านิมีาเป นิ
การถิ้กหลอกผู้่านิออนิไลนิ์ไปเปนิ scammer ในิประเทำศเพื�อนิบ�านิและไดำ�ให�ความีชั้่วยเหลือโดำยดำำาเนิินิการ ทำ้�งนิี�
การจ้้ดำทำำาระบบฯ กระทำรวงแรงงานิไดำ�เร่งดำำาเนิินิการในิชั้่วงแรกเพื�อดำำาเนิินิการเชั้ื�อมีก้บระบบร้บเรื�องร�องทำุกข้์
ก้บหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�องติ่อไป
3. การเพิ�มีศ้กยภาพเจ้�าหนิ�าทำี�ในิการป้องก้นิและแก�ไข้ปญหากระทำรวงแรงงานิไดำ�เสนิอ Flagship โครงการป้องก้นิ
และแก� ไข้ป ญ หาการบ้ ง ค้ บ ใชั้� แรงงานิและการค� า มีนิุ ษ ย์ ดำ� า นิแรงงานิแบบมีุ่ ง ผู้ลส้ มี ฤทำธิ์ิ� เพื� อ ข้้ บ เคลื� อ นิ
การพ้ฒนิาศ้กยภาพเจ้�าหนิ�าทำี�ผู้้�ปฏิิบ้ติิงานิดำ�านิการป้องก้นิและแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิข้องพนิ้กงานิ
ติรวจ้แรงงานิกระทำรวงแรงงานิเพื�อให�เข้�าใจ้แนิวทำางการปฏิิบ้ติิงานิในิระดำ้บพื�นิทำี�เข้�มีข้�นิมีากข้ึ�นิติามีข้�อเสนิอ
ข้องรายงานิสถิานิการณ์ ก ารค� า มีนิุ ษ ย์ ซึ� ง กระทำรวงแรงงานิไดำ� ดำำา เนิิ นิ การข้อร้ บ การสนิ้ บ สนิุ นิ จ้ากกองทำุ นิ
เพื�อการป้องก้นิและปราบปรามีการค�ามีนิุษย์ กระทำรวงการพ้ฒนิาส้งคมีและความีมี้�นิคงข้องมีนิุษย์ จ้ำานิวนิ
7,024,800 บาทำ จ้ำานิวนิ 2 โครงการย่อย โครงการละ 2 รุ่นิ จ้ำานิวนิ 200 คนิ
4. การจ้้ดำติ้�งคณะทำำางานิเฉพาะกิจ้ติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ เพื�อให�การดำำาเนิินิงานิติามีนิโยบายป้องก้นิ
และปราบปรามีการค� ามีนิุ ษย์ ข้องร้ ฐ บาลเป นิไปดำ� วยความีเรี ย บร� อ ย คล่ อ งติ้ ว และมีี ประสิ ทำธิ์ิ ภ าพ รวมีถิึ ง
การติิ ดำ ติามีและติรวจ้สอบแรงงานิทำี� ติ กเป นิ กลุ่ มี เสี� ย งติ่ อ การถิ้ ก นิำา ไปค� า มีนิุ ษ ย์ หรื อ ถิ้ ก บ้ ง ค้ บ ใชั้� แรงงานิ
หรื อ บริ ก ารส่ ง เสริ มี ให� เ กิ ดำ การข้้ บ เคลื� อ นิเชั้ิ ง ปฏิิ บ้ ติิ ก ารร่ ว มีก้ นิ ข้องหนิ่ ว ยงานิในิส้ ง ก้ ดำ กระทำรวงแรงงานิ
เพื�อการส่งติ่อคดำี และเข้�าร่วมีการปฏิิบ้ติิการร่วมีก้บหนิ่วยงานิทำี�เกี�ยวข้�อง
5. แผู้นิปฏิิบ้ติิการในิการแก�ไข้ปญหาการค�ามีนิุษย์ประจ้ำาปงบประมีาณ 2565 (ดำ�านิการป้องก้นิ)
6. การฝกอบรมีพนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำีติ� ามีกฎกระทำรวงกำาหนิดำคุณสมีบ้ติข้ิ องผู้้ทำ� จ้ี� ะไดำ�รบ้ การแติ่งติ้ง� เปนิพนิ้กงานิเจ้�าหนิ�าทำี�
พ.ศ. 2564 ให�แก่เจ้�าหนิ�าทำี�ส้งก้ดำกระทำรวงแรงงานิ เพื�อให�มีีเจ้�าหนิ�าทำี�ทำี�มีีความีชั้ำานิาญในิการดำ�านิการติรวจ้สอบ
การค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ และการค้ดำแยกผู้้�เสียหายครบทำุกพื�นิทำี� 76 จ้้งหว้ดำ อย่างนิ�อยจ้้งหว้ดำละ 1 คนิ
7. การจ้้ดำทำำามีาติรฐานิการปฏิิบ้ติิงานิ (SOP) ในิการดำำาเนิินิคดำีค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ

139
�������_�������_�������������������� (������������������������������)_TH_2564.indd 139

28/5/2565 10:39:41

ราย์งานผลกัารดําเนินงานป้้องกัันและป้ราบป้รามกัารค้้ามนุษย์์ของป้ระเทศไทย์ ป้ระจําป้ 2564

8. การจ้้ดำทำำาศ้นิย์ค้ดำแยกเหยื�อจ้ากการค�ามีนิุษย์ร่วมีก้บสำานิ้กงานิติำารวจ้แห่งชั้าติิ
9. การแติ่งติ้�งคณะทำำางานิเฉพาะกิจ้ติ่อติ�านิการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิกระทำรวงแรงงานิ ระดำ้บจ้้งหว้ดำ เพื�อเพิ�มี
ความีเข้�มีงวดำในิการติรวจ้สอบการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ และการค้ดำแยกผู้้�เสียหายจ้ากการค�ามีนิุษย์ดำ�านิแรงงานิ
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จัดทําโดย
ภาพหนาปก
พ�มพครั้งที่ 1
พ�มพที่

:
:
:
:

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
www.thaihealth.or.th
พฤษภาคม 2565
บร�ษัท โอ.เอส. พร�้นติ�ง เฮาส จํากัด

ผูสนใจสามารถดาวนโหลดหนังสือไดจาก QR Code
รายงานผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยของประเทศไทย
ประจําป 2564
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รายงานผลการดําเนินงาน

จัดทําโดย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กองตอตานการคามนุษย
1034 ถนนกรุงเกษม เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท 0 2202 9077 โทรสาร 0 2202 9082
E-mail : secretariat.datip@m-society.go.th
www.e-aht.com
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