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บทสรุปผู้บริหาร
ในปี 2558 เป็นปีที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
โดยประกาศนโยบาย “ขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น (Zero Tolerance)” เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี 2557
และมีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยให้การสนับสนุนหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วย ทุกระดับ ทัง้ เรือ่ งงบประมาณ ข้อกฎหมาย และเครือ่ งมือในการทำ�งาน เพือ่ ต่อสูก้ บั การค้ามนุษย์ จุดมุง่ หมาย
เพื่ อ นำ � ตั ว ผู้ ก ระทำ � ความผิ ด มาลงโทษ แก้ ไขปั ญ หาอย่ า งยั่ ง ยื น และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ สาธารณชน
ถึงความพยายามของไทย รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ภาคเอกชน องค์การ
ระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ
รั ฐ บาลได้ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ จากเดิ ม ในปี 2557 จำ � นวน
1,529.68 ล้านบาท เป็น 2,590.31 ล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.33 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญ
ในการแก้ ไขปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ใ ห้ ห มดไป โดยงบประมาณจำ � นวน 508.40 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 19
ของงบประมาณทั้ ง หมด ได้ จั ด สรรเพื่ อ จั ด ระบบภาคการประมงของไทยให้ ดี ขึ้ น และเพื่ อ ขจั ด การค้ า มนุ ษ ย์
ในอุตสาหกรรมประมงและกิจการต่อเนื่องประมงทะเล
รัฐบาลได้ออกนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบ เพือ่ แก้ไขต้นเหตุของปัญหาการค้ามนุษย์ สำ�หรับการแก้ไข
ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำ�ความผิดค้ามนุษย์ ได้มีการดำ�เนินการเชิงประจักษ์
และขยายผลการสืบสวนไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ หรือทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐจำ�นวน 29 คน ถูกดำ�เนินการทั้งทางวินัยและทางอาญา เช่น การดำ�เนินคดีกับอดีตนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสตูล ในความผิดฐานค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ความผิดอาญาเกีย่ วกับชีวติ ร่างกาย และเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2498 และความผิดตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึง่ ศาลจังหวัดสงขลาได้พพิ ากษาเมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ลงโทษจำ�คุก 22 ปี 6 เดือน
และให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวโรฮีนจา เป็นเงิน 126,900 บาท และมีคดีอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐ เช่น คดีหัวไทร–ปาดังเบซาร์ ซึ่งได้มีการโอนคดีจากศาลจังหวัดนาทวี
จังหวัดสงขลา ไปยังศาลอาญาแผนกคดีค้ามนุษย์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล
นอกจากนี้ รัฐบาลได้เน้นย้ำ�ถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้วยการออกระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุม
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือคบค้าสมาคมกับบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
โดยให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ มีหน้าที่สอดส่อง ดูแล และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานของตนกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รวมถึงการห้ามใช้
หลักทรัพย์หรือสถานะของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประกันผู้ต้องหาหรือจําเลย

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

1

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีการจัดตั้งหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ เช่น
ในปี 2558 ได้ จั ด ตั้ ง แผนกคดี ค้ า มนุ ษ ย์ ใ นศาลอาญา สำ � นั ก งานคดี ค้ า มนุ ษ ย์ ใ นสำ � นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด และ
ในปี 2559 กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ยกระดับศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นหน่วยงานระดับกอง ซึ่งเป็นการสร้าง
ความเชี่ยวชาญในหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับคดีค้ามนุษย์ และได้เพิ่มงบประมาณสำ�หรับดำ�เนินคดี
ค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนและดำ�เนินคดีกับ “ตัวการใหญ่” ในขบวนการค้ามนุษย์
นอกจากนี้ ในส่ ว นของสำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ มี ก องบั ง คั บ การปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น หน่ ว ยเฉพาะ
ที่มีอำ�นาจสืบสวน สอบสวน และดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่ทั่วประเทศ
ความก้าวหน้าที่สะท้อนถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของหน่วยงานต่างๆ คือ การจัดทำ�ระบบฐานข้อมูล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้ดำ�เนินการอย่างเต็มรูปแบบและ
เป็ น ฐานข้ อ มู ล กลางของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำ�นักงานอัยการสูงสุด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตาม
ความก้าวหน้าทั้งในส่วนของการดำ�เนินคดีและการคุ้มครองผู้เสียหาย
การปิดจุดอ่อนทางกฎหมาย โดยได้แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำ�ความ
ผิดและกำ�หนดมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายให้ดีขึ้น เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ได้เพิม่ บทลงโทษสูงขึน้ กล่าวคือ กรณีผเู้ สียหายได้รบั อันตรายสาหัส เพิม่ โทษเป็นจำ�คุก 8–20 ปี
กรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย เพิ่มโทษเป็นจำ�คุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต และเพิ่มค่าปรับจาก 80,000–
200,000 บาท เป็น 400,000 บาท เพิ่มอำ�นาจทางปกครองแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสั่งปิดพักใช้ใบอนุญาต
สถานประกอบกิจการ โรงงาน และห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราว หากพบการกระทำ�ความผิดค้ามนุษย์
รวมทั้งผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา
รัฐบาลได้ออกพระราชกำ�หนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อไม่ให้มีการบังคับใช้แรงงานในเรือประมงและ
อุตสาหกรรมประมง สำ�หรับผู้กระทำ�ผิดจะได้รับโทษที่สูงขึ้น และแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน โดยการเพิ่มคำ�จำ�กัดความเกี่ยวกับการค้ามนุษย์กำ�หนดให้ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์มีความหมาย
ที่ชัดเจนขึ้น และสามารถใช้ยึดทรัพย์ขององค์กรและให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส สำ�นักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินได้ยึดทรัพย์คดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในปีนี้ จำ�นวนกว่า 210 ล้านบาท ซึ่งเป็นคดีค้ามนุษย์ที่ผู้เสียหาย
เป็นชาวโรฮีนจา
นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องด้านกระบวนการยุติธรรมในคดี
ค้ามนุษย์ มีอำ�นาจหน้าที่ในการจัดทำ�ร่างกฎหมายและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ความคืบหน้าสำ�คัญ คือ ได้มีการเสนอร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ค้ า มนุ ษ ย์ พ.ศ. .... เพื่ อ ใช้ ใ นการดำ � เนิ น คดี ค้ า มนุ ษ ย์ โดยมี ก ระบวนการ
ลดภาระความรับผิดชอบของผู้เสียหายให้มีการสืบพยานผ่านวีดิทัศน์ทางไกล เพิ่มมาตรการคุ้มครองพยาน และ
ให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายมากขึ้น ที่สำ�คัญได้กำ�หนดความเข้มงวดในการปล่อยชั่วคราว เพื่อลดปัญหา
การหลบหนีของผู้ต้องหาหรือจำ�เลยจากการปล่อยชั่วคราว คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว และ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับหลักการวาระแรก เมื่อต้นปี 2559
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นอกจากนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเสนอให้การใช้แรงงานเด็กอายุต่ำ�กว่า 15 ปี ในรูปแบบที่เลวร้าย เป็นความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้ริเริ่มกฎหมายดังกล่าว โดยกำ�หนดว่า การแสวงประโยชน์
โดยมิชอบจากการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำ�กว่า 15 ปี ในสภาพการจ้างงานที่อันตรายหรืออาจจะเป็นอันตราย
ต่อร่างกาย และ/หรือ จิตใจของเด็ก รวมทัง้ การทำ�งานในอุตสาหกรรมประมงหรือแปรรูปอาหารทะเล เป็นความผิด
ฐานค้ามนุษย์ด้วย การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถบ่งชี้ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่เป็นแรงงานเด็กได้ชัดเจนขึ้น และทำ�ให้เข้าใจถึงวิธีการที่จะเข้าไปช่วยเหลือหรือดำ�เนินคดี
ตามกฎหมาย คาดว่ากฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้จะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปลายปี 2559
คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ยังได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน เช่น คำ�จำ�กัดความ
ของคำ�ว่า “แรงงานบังคับ” และ “แรงงานขัดหนี้” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ สามารถตีความได้
อย่างชัดเจนและตรงกัน ระหว่างการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและความผิดตามกฎหมายแรงงาน ปัจจุบันกระทรวง
แรงงานได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติทำ�ความเข้าใจคำ�จำ�กัดความในทางกฎหมายของคำ�ดังกล่าว และฝึกอบรมให้แก่
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและสตรี และกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ
ด้านการดำ�เนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย รัฐบาลได้ปฏิบตั กิ ารเชิงรุกมากขึน้ โดยใช้การวิเคราะห์ขา่ วกรอง
นำ�การปราบปราม ทำ�ลายเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ (Intelligence-Led Response–ILR) และมีการประสานงาน
เพิ่มมากขึ้นระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ทำ�ให้ปี 2558 มีจำ�นวนคดี จำ�นวนผู้เสียหาย และผู้กระทำ�
ความผิดค้ามนุษย์เพิม่ มากขึน้ ในส่วนของสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ มีคดีทเี่ ริม่ สอบสวนรวมทัง้ สิน้ 317 คดี เปรียบเทียบ
กับปี 2557 จำ�นวน 280 คดี เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13 มีผู้ต้องหาจำ�นวน 547 คน เปรียบเทียบกับปี 2557
จำ�นวน 412 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 33 และมีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำ�นวน 720 คน เปรียบเทียบกับ
ปี 2557 จำ�นวน 595 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 21
การพิพากษาลงโทษคดีความผิดค้ามนุษย์ในปี 2558 ประมาณร้อยละ 65 ลงโทษจำ�คุกมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
และประมาณร้อยละ 35 ลงโทษจำ�คุกมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ จำ�นวนคดีค้ามนุษย์ในชั้นพนักงานสอบสวน
จำ�นวน 317 คดี ได้ส่งสำ�นวนให้อัยการแล้ว จำ�นวน 176 คดี โดยมีความเห็นสั่งฟ้องจำ�นวน 174 คดี (คิดเป็น
ร้อยละ 99) สั่งไม่ฟ้องจำ�นวน 2 คดี (คิดเป็นร้อยละ 1) และมีคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวนในชั้นของตำ�รวจ
จำ�นวน 141 คดี ส่วนคดีที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องไปแล้วมีจำ�นวน 107 คดี สั่งไม่ฟ้อง จำ�นวน 7 คดี และอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการ จำ�นวน 62 คดี และศาลชั้นต้นได้มีคำ�พิพากษาคดีไปแล้ว 43 คดี
อยู่ระหว่างการพิจารณา จำ�นวน 64 คดี ซึ่งจากจำ�นวนสถิติดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นได้แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ที่จะเอาผิดกับการค้ามนุษย์อย่างจริงจังเข้มข้นขึ้นของเจ้าหน้าที่ แต่ก็มิได้หมายความว่าปัญหาการค้ามนุษย์
ในประเทศไทยได้มีความรุนแรงหรือเพิ่มมากขึ้น
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นอกเหนือจากการดำ�เนินคดีที่รวดเร็วขึ้นและจำ�นวนคดีที่เพิ่มมากขึ้น รัฐบาลยังได้เพิ่มความพยายาม
ในการคุ้ ม ครองและป้ อ งกั น มากขึ้ น ด้ ว ย หนึ่ ง ในความสำ � คั ญ เร่ ง ด่ ว นของการคุ้ ม ครองในปี 2558 คื อ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้น
สำ�หรับการคัดแยกผู้เสียหาย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้เป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่
ในการสอบถามข้อมูลที่จำ�เป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนากระบวนการคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหาย รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้กับพยานและผู้เสียหายที่จะให้การในชั้นศาลเพิ่มขึ้น ทั้งในรูปของ
เงินช่วยเหลือและพัฒนาการให้บริการในสถานคุม้ ครอง ทัง้ นี้ รัฐบาลได้เพิม่ ความพยายามในการช่วยเหลือผูเ้ สียหาย
ให้มีรายได้ โดยสนับสนุนให้ผู้เสียหายออกไปทำ�งานนอกสถานคุ้มครอง แต่สำ�หรับผู้เสียหายที่ไม่สามารถทำ�งาน
ข้างนอกได้ ซึ่งจะพิจารณาตามเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นหลัก มีการฝึกอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การหาตลาดในการจำ�หน่ายให้กับผู้เสียหายด้วย
ด้ า นการป้ อ งกั น มี ก ารปรั บ ปรุ ง มาตรการสำ � คั ญ หลายประการ ประการแรกเกี่ ย วกั บ เรื อ ประมงและ
โรงงานอุตสาหกรรม โดยออกตรวจเรือ จับกุม และลงโทษผู้ฝ่าฝืน ผู้กระทำ�ความผิดค้ามนุษย์และอาชญากรรม
ที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ( ศปมผ.) ขึ้น ในเดือนพฤษภาคม
2558 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบโดยบูรณาการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจเรือไปแล้วมากกว่า
ร้อยละ 92 (ตรวจเรือ 39,129 ลำ� จากจำ�นวนเรือประมงที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมด 42,512 ลำ�) มีเรือที่กระทำ�
ผิดกฎหมายประมงและถูกเพิกถอนใบอนุญาตการใช้เรือในเดือนพฤศจิกายน 2558 จำ�นวน 8,024 ลำ� นอกจากนี้
ยังเข้มงวดในกระบวนการตรวจเรือเข้า–ออกท่า (PIPO) ซึง่ เรือประมงทีม่ เี อกสารเกีย่ วกับลูกเรือไม่ถกู ต้องจะไม่ได้รบั
อนุญาตให้ออกจากท่า ปัจจุบัน เรือประมงที่มีน้ำ�หนัก 30 ตันกรอส ขึ้นไป ที่ได้รับการตรวจที่ศูนย์ PIPO มีจำ�นวน
5,609 ลำ� ของจำ�นวนเรือประมงทัง้ หมด 7,188 ลำ� คิดเป็นร้อยละ 85 การตรวจตรากวดขันเรือประมง ทัง้ เรือประมง
ที่ผิดกฎหมาย เรือที่มีเอกสารไม่ถูกต้อง และเรือที่ต้องสงสัย เป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องปรามการกระทำ�ความผิด
สำ�หรับระบบติดตามตำ�แหน่งเรือประมงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิคส์กำ�หนดพิกัดผ่านดาวเทียม (VMS)
ได้ดำ�เนินการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน และความเข้มงวดในการควบคุมการเข้า–ออกท่าของเรือประมง ทำ�ให้
การตรวจเรือประมงสามารถทำ�ได้ทันเวลา และป้องกันการกระทำ�ผิดได้อย่างทันเหตุการณ์ เช่น การจับกุมเรือที่มี
การค้ามนุษย์หรือใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้ ตามคำ�สั่งของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย
ได้ตรวจสอบโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ� 150 แห่ง คนงาน 35,842 คน ตรวจพบโรงงาน 1 แห่ง ทีจ่ า้ งแรงงานเด็กอายุ
ต่ำ�กว่า 15 ปี และโรงงาน 5 แห่ง ทีฝ่ า่ ฝืนจ้างแรงงานเด็กอายุ 15 ปีขน้ึ ไป แต่ไม่เกิน 18 ปี นอกจากนี้ กฎกระทรวง
ฉบับใหม่ของกระทรวงแรงงาน กำ�หนดห้ามจ้างแรงงานเด็กอายุระหว่าง 15–18 ปี ทำ �งานบนเรือประมง และ
อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารทะเล มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2559 ส่วนกรณีเด็กอายุต�ำ่ กว่า 15 ปี นัน้
ได้มีกฎหมายห้ามใช้แรงงานดังกล่าวในเรือประมงและอุตสาหกรรมทะเลไปก่อนหน้านี้แล้ว
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ประการที่สอง ในปี 2558 ได้มีความพยายามที่จะลดความเสี่ยงของกลุ่มบุคคลที่อาจตกเป็นผู้เสียหาย
ของการค้ามนุษย์ได้โดยง่าย เริม่ ด้วยขจัดการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็ก โดยสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติได้จดั ตัง้
หน่วยเฉพาะกิจ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสืบสวน และกำ�หนดคำ�จำ�กัดความเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กและการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ในครอบครอง จึงเสนอแก้ไขความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก
ในประมวลกฎหมายอาญา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 และได้ดำ�เนินคดีเกี่ยวกับความผิดดังกล่าว
ตามกฎหมายใหม่นี้ไปแล้ว จำ�นวน 2 คดี นอกจากนี้ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์อาชญากรรม
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ เด็ ก ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ให้ เ ป็ น ศู น ย์ เ ฉพาะทางที่ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ จะใช้ เ ป็ น แหล่ ง ข้ อ มู ล
ประสานงานเกี่ยวกับความผิดในและนอกระบบอินเตอร์เน็ต ที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเด็กตามกฎหมายนี้
การลดความเสี่ยงของแรงงานต่างด้าวเพื่อมิให้ตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ และเพิ่มความพยายามให้บุคคล
เหล่านี้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐ รัฐบาลจึงผลักดันให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวกว่า 2.5 ล้านคน (ประมาณการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
มีประมาณ 3.5 ล้านคน) นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
สามารถต่อรองกับนายจ้างและเปลี่ยนนายจ้างได้ ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างหรือควบคุมอย่างไม่เป็นธรรม
ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่ทำ�งานในอุตสาหกรรมประมงและที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารทะเลมีสิทธิ
ที่จะเปลี่ยนนายจ้างได้โดยไม่มีข้อจำ�กัดได้แล้ว ตามข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
พบว่าแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล จำ�นวน 1,412 คน และในภาคประมงจำ�นวน 1,341 คน
ได้เปลี่ยนนายจ้างแล้วตามนโยบายดังกล่าว
สำ�หรับการปกป้องแรงงานต่างด้าวทีผ่ ดิ กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ชาวโรฮีนจา ประเทศไทยได้ให้ความสำ�คัญ
กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหาทางออกในวิกฤตการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติของชาวโรฮีนจา ซึ่งได้รับคำ�ชื่นชม
จากสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปี 2558 ประเทศไทยได้จัดประชุม
เพื่ อ หาทางออกอย่ า งยั่ ง ยื น กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นต่ อ วิ ก ฤตการโยกย้ า ยถิ่ น ฐานแบบไม่ ป กติ ข องชาวโรฮี น จา
และตระหนักถึงปัญหาบุคคลไร้รัฐซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายาม
ที่จะให้สัญชาติไทยแก่บุคคลไร้รัฐเหล่านี้ที่อยู่ในประเทศไทย และในปี 2558 ได้ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลไร้รัฐแล้ว
จำ�นวน 8,038 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 จากปี 2557 จำ�นวน 5,667 คน)
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อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้โดยลำ�พัง จึงเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือ
ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างกับมิตรประเทศ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมทั้งใน
และต่างประเทศ โดยการทบทวนบันทึกความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การกำ�หนดกฎระเบียบเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่จะเข้ามาทำ�งานในประเทศไทย และลดโอกาสที่บุคคลเหล่านี้
จะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน นอกจากนี้ รัฐบาลได้เร่งผลักดันแก้ไขปัญหาการทำ�ประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และการค้ามนุษย์ในภาคประมงและอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเล โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ได้ร่วม
ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ 36 หน่วยงาน ประกอบด้วย ภาครัฐ 12 หน่วยงาน (เช่น กรมเจ้าท่า กรมประมง)
ภาคเอกชนด้านประมง 21 หน่วยงาน (เช่น สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย) และ
องค์กรพัฒนาเอกชน 3 องค์กร (เช่น มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน) และองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ เพือ่ ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา IUU และการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการ
ร่วมเอกชน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
ร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย 8 สมาคม คือ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมแปรรูปอาหารไทย
สมาคมกุง้ ไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูนา่ ไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านน�้ำ ไทย
สมาคมอาหารปลาและผลิตภัณฑ์ ได้ลงนามให้สัญญาที่จะปฏิบัติตามพระราชกำ�หนดการประมงที่แก้ไขใหม่ เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และทำ�ให้ห่วงโซ่อุปทานไม่มีความเสี่ยงของวัตถุดิบที่ได้จากการทำ�ประมงผิดกฎหมาย
รวมทั้งจะไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแสวงประโยชน์ที่ผิดกฎหมายจากแรงงานและการค้ามนุษย์ บันทึกความเข้าใจนี้
เป็นกรอบความร่วมมือสำ�หรับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
สำ�หรับสรุปตารางเปรียบเทียบข้อมูลและมาตรการสำ�คัญที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ก่อนปี 2558 และในปี 2558 อยู่ในส่วนสุดท้ายของรายงานนี้
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บทนำ�
ด้วยตระหนักดีว่าปัญหาการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่ า งร้ า ยแรง รั ฐ บาลยั ง คงดำ � เนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ อ ย่ า งเข้ ม ข้ น และต่ อ เนื่ อ งตลอด
ปี 2558 ภายใต้นโยบาย “ขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น (Zero Tolerance)” และการที่รัฐบาลประกาศให้
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติในปี 2557 ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมาก
นับตั้งแต่ต้นปี 2558 รัฐบาลได้ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยเน้นที่
วัตถุประสงค์หลัก 9 ประการ ดังต่อไปนี้
1. ปิดจุดอ่อนทางกฎหมายซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และทำ�ให้
การดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ล่าช้า
2. แก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการทุจริตคอร์รัปชั่น
3. เร่งรัดการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ให้มากขึ้น ได้แก่ การสอบสวน
การดำ�เนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ และการป้องกัน เพื่อแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดได้
5. ลดความเสี่ยงของการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำ�งานทั้งบนบก
และทางทะเล รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ เช่น เด็ก คนไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยภูเขา
6. พัฒนาการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และพยานคดีค้ามนุษย์ในระหว่างกระบวนการ
ดำ�เนินคดี
7. ทำ � งานเชิ ง รุ ก ให้ ม ากขึ้ น โดยร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งจริ ง จั ง และใกล้ ชิ ด ในการแก้ ปั ญ หา
การแสวงประโยชน์จากเด็ก
8. ขยายความเป็ น หุ้ น ส่ ว นในการทำ � งานที่ โ ปร่ ง ใสและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ประสานความร่ ว มมื อ
และจัดทำ�ข้อตกลงกับภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ จัดทำ�ข้อตกลง
และจัดตั้งสถาบันในระดับพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดำ�เนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
9. สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้เรื่องการค้ามนุษย์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ รวมทั้งสาธารณชน
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ริเริ่มโครงการและการดำ�เนินงานในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
หลายประการ ซึ่งมีความก้าวหน้าที่ส�ำ คัญในปี 2558 ดังต่อไปนี้
1. แก้ไขปรับปรุงคำ�นิยามของคำ�ศัพท์ทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการบ่งชี้ว่ากรณีใด
เป็นการค้ามนุษย์ และส่งผลให้การดำ�เนินคดีล่าช้า รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำ�หนดการประมง พ.ศ. 2558
ซึง่ กำ�หนดมาตรการเฉพาะในการขจัดการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง แก้ไขพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24)
พ.ศ. 2558 เพื่อแก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งได้แก้ไขคำ�นิยามโดยเพิ่มคำ�ว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” เป็นครั้งแรก
และเพิ่ ม อี ก 2 มาตรา เป็ น ความผิ ด ฐานครอบครอง ผลิ ต และจำ � หน่ า ยสื่ อ ลามกเด็ ก เป็ น ต้ น นอกจากนี้
รัฐบาลยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์และระบบการสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้เกิดการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์
2. เร่งรัดและปฏิรูประบบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยลดอุปสรรคด้านกฎหมาย การเงิน และ
การจัดการที่ทำ�ให้แรงงานต่างด้าวไม่สามารถมาจดทะเบียนเพื่ออยู่ในประเทศไทยตามกฎหมายได้ ดังนั้น จำ�นวน
ประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์จึงลดลงอย่างมาก
3. เพิ่มความพยายามในการสืบสวนสอบสวนและดำ�เนินคดี เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งบนบกและ
ทางทะเลให้เป็นเชิงรุกมากขึน้ โดยการใช้รปู แบบวิเคราะห์ขา่ วกรองนำ�การปราบปราม (intelligence-led enforcement
model) และใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยขึน้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสืบสวนสอบสวนและดำ�เนินคดี
4. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ส�ำ หรับคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และกระบวนการเพือ่ อำ�นวยความสะดวก
ให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถแยกกรณีการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงานออกจากคดีละเมิดกฎหมายแรงงานอื่นๆ และ
สามารถระบุตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง
5. ออกกฎหมายและระเบียบที่เข้มงวด เพื่อป้องกันและลงโทษกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์และการทุจริตคอร์รัปชั่น
6. จัดตั้งหน่วยงานเชี่ยวชาญพิเศษในหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินคดีค้ามนุษย์
7. เพิ่ ม มาตรการคุ้ ม ครองผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้ ผู้ เ สี ย หายและพยานสามารถพำ � นั ก อยู่
ในประเทศไทยและให้ความร่วมมือในการสอบสวนและดำ�เนินคดี
8. จัดทำ�และพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทำ�ระบบฐานข้อมูล
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ซึง่ เป็นฐานข้อมูลกลางสำ�หรับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านการค้ามนุษย์
และจัดทำ�งานวิจัยที่จำ�เป็น เช่น การสำ�รวจการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำ�หรับจัดทำ�
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง
9. ส่ ง เสริ ม การประสานงานและความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งใกล้ ชิ ด และ
ขยายความร่วมมือกับภาคเอกชน องค์กรชุมชน ภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ และรัฐบาลประเทศอืน่
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และ
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10. จัดการอบรมที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและรณรงค์เพื่อสร้างกำ�ลังแรงงานให้เป็น
บุคลากรที่มีทักษะและมีความตระหนักถึงอันตรายของการค้ามนุษย์
รายละเอียดของผลการดำ�เนินงานได้กล่าวไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของประเทศไทย ประกอบด้วย การดำ�เนินงานตามหลักมาตรฐานสากล 5 ประการ (5Ps) ได้แก่ นโยบาย (Policy)
โดยปรับปรุงนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
การสืบสวนสอบสวนและดำ�เนินคดี (prosecution) การป้องกัน (prevention) การคุม้ ครองและช่วยเหลือผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ (protection) และการประสานความร่วมมือ (partnership) หรือการประสานงานอย่างใกล้ชิด
กับภาคีที่มีประสบการณ์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
ในส่วนของนโยบาย ซึ่งเป็นหัวข้อต่อจากบทนี้ จะเป็นการปูพื้นฐานข้อมูลว่า ทำ�ไม (เช่น ทำ�ไมจึงมีการริเริ่ม
งานด้านนี้) อะไร (เช่น ใช้มาตรการใดในการดำ�เนินงาน) และอย่างไร (เช่น มาตรการดังกล่าวนำ�ไปสู่ผลลัพธ์
ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมอย่ า งไรบ้ า ง) โดยจะมี ก ารนำ � เสนอสถิ ติ แ ละข้ อ มู ล ตั ว เลขเชิ ง เปรี ย บเที ย บ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น
ความก้าวหน้าของการดำ�เนินงาน รวมถึงส่วนทีย่ งั ต้องดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง ด้านนโยบายจะเป็นกรอบนโยบายระดับสูง
สำ � หรั บ ข้ อ มู ล ระดั บ ปฏิ บั ติ จ ะนำ �เสนอภายใต้ หั ว ข้ อ การดำ � เนิ น คดี การป้ อ งกั น การคุ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ และ
การประสานความร่วมมือต่อไปตามลำ�ดับ
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ด้านนโยบายและการนำ�ไปสู่การปฏิบัติ
(Policy and Implementation)
ในปี 2558 นโยบายใหม่ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาลถูกนำ�ไปขับเคลื่อน
เพือ่ ให้เกิดผลในทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นรูปธรรมและยัง่ ยืน ในหัวข้อนี้ เป็นการนำ�เสนอนโยบายและมาตรการในการขับเคลือ่ น
นโยบายที่สำ�คัญ โดยเรียงลำ�ดับตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ที่ 1 : ปิดจุดอ่อนทางกฎหมาย
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และทำ�ให้การดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ล่าช้า
ภายใต้วัตถุประสงค์นี้ นายกรัฐมนตรีมีคำ�สั่งสำ�นักนายกรัฐมนตรีที่ 286/2558 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเฉพาะกิ จ แก้ ไขปั ญ หาข้ อ ขั ด ข้ อ งด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรมในคดี ค้ า มนุ ษ ย์ เพื่ อ แก้ ไข
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย รวมถึง
ผู้พิพากษา อัยการ และผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีประสบการณ์ทำ�งานด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้แก้ไขคำ�นิยามตามกฎหมายทีไ่ ม่ชดั เจนและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั งิ าน
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะนโยบายแก่นายกรัฐมนตรีเพื่อเร่งรัดการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์
ปัจจุบัน คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้ดำ�เนินมาตรการตามวัตถุประสงค์ 3 มาตรการหลักด้วยกัน ได้แก่

มาตรการที่ 1 : จัดทำ�ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องด้านกระบวนการยุตธิ รรมในคดีคา้ มนุษย์ ได้สง่ มอบข้อเสนอแนะ
และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ........... ให้แก่นายกรัฐมนตรีในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
เพื่อเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ และเพิ่มจำ�นวนคดีที่พิพากษาให้แล้วเสร็จอย่างโปร่งใส
ให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายและพยานในระหว่างการให้การในชั้นศาล
เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ (คาดว่าภายในปี 2559) จะช่วยให้กระบวนการยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์ดำ�เนิน
ไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. กำ�หนดให้วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว
2. กำ � หนดให้ ใ นการสื บ พยานก่ อ นฟ้ อ งคดี การไต่ ส่ ว นมู ล ฟ้ อ งหรื อ การพิ จ ารณาคดี หากมี เ หตุ จำ� เป็ น
อันไม่อาจนำ�พยานมาเบิกความในศาลได้ ศาลอาจอนุญาตให้พยานเบิกความนอกศาล ทั้งที่อยู่ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ โดยจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้
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3. เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาอนุญาตประกันตัวผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ที่เป็นองค์กรอาชญากรรม
ผู้ต้องหาที่มีอิทธิพล หรือเจ้าหน้าที่ หรือเพื่อรักษาความปลอดภัยของพยาน มีการกำ�หนดมาตรการเพื่อป้องกัน
การหลบหนีประกันของผู้ต้องหา รวมถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบ
หรือจำ�กัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องหาที่หลบหนีการประกันต้องโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปีและ/หรือ
ปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ว่าการพิจารณาคดีจะถึงที่สุดหรือไม่ก็ตาม
4. ในกรณีทผ่ี ตู้ อ้ งหาหลบหนีไปในระหว่างต้องคำ�พิพาษาถึงทีส่ ดุ ให้ลงโทษ แต่ไม่ได้ถกู จำ�คุก (เนือ่ งจากหลบหนี
ระหว่างการดำ�เนินคดี) และยื่นอุทธรณ์ ผู้ต้องหาจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่ศาลด้วยตนเอง มิเช่นนั้น ศาลจะไม่รับ
พิจารณา
5. ในกรณีที่คดีเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ ศาลอาจพิจารณาใช้วิธีการดำ�เนินคดีลับหลังจำ�เลย
6. ในกรณี ที่ พ นั ก งานอั ย การไม่ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาล ผู้ เ สี ย หายสามารถยื่ น อุ ท ธรณ์ ด้ ว ยตั ว เอง แม้ ว่ า
ในคดีประเภทอื่นไม่สามารถกระทำ�เช่นนี้ได้
7. ในกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำ�พิพากษายกฟ้อง ผู้เสียหายสามารถยื่นอุทธรณ์ภายในกำ�หนด 1 เดือน มิเช่นนั้น
คำ�พิพากษาของศาลชั้นต้นถือว่าเป็นอันยุติ
8. เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ผู้ที่เกี่ยวทุกฝ่ายสามารถยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา และกำ�หนดให้ศาลฎีกา
รับฎีกาโดยวินิจฉัยเป็นรายกรณีไป

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 1 :
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12
มกราคม 2559 และเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งคาดว่า
จะสามารถประกาศใช้ ได้ภายในปี 2559
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มาตรการที่ 2 : แก้ไขปัญหากรณีที่ผู้ต้องหาบางรายสามารถหลบหนีประกัน
เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ถูกกล่าวหาในคดีค้ามนุษย์สามารถหลบหนีประกันได้ ส่งผลให้การพิจารณาคดีค้ามนุษย์
ไม่สามารถพิพากษาจนถึงที่สุด ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
ซึ่งกล่าวถึงไว้ในมาตรการที่ 1 จะเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาอนุญาตประกันตัวผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ที่มี
ความเกีย่ วข้องหรือเชือ่ มโยงกับเครือข่าย/องค์กร/กลุม่ อาชญากรรม หรือเป็นผูท้ มี่ อี ทิ ธิพล หรือเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ศาลยังให้ความสำ�คัญต่อความปลอดภัยของผูเ้ สียหาย พยาน และหลักฐาน เป็นลำ�ดับต้น และหากจำ�เป็นศาลต้องรับฟัง
มุมมองของผู้เสียหายในการตัดสินใจเรื่องนี้ด้วย
หากมีการอนุญาตให้ประกันตัว ศาลอาจกำ�หนดมาตรการเพือ่ ป้องกันการหลบหนีประกันของผูต้ อ้ งหา รวมถึง
การใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อนื่ ใดทีส่ ามารถใช้ตรวจสอบหรือจำ�กัดการเดินทางของผูถ้ กู ปล่อยชัว่ คราว
ในกรณีทผ่ี ตู้ อ้ งหาหลบหนีในระหว่างถูกดำ�เนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล มิให้นบั ระยะเวลาทีผ่ ถู้ กู กล่าวหา
หรือจำ�เลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ ยังเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ลงโทษ
ผู้ต้องหาที่หนีประกัน โดยมีโทษจำ�คุกไม่เกิน 5 ปีและ/หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ว่า การพิจารณาคดี
จะถึงที่สุดหรือไม่ก็ตาม

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 2 :
ในปี 2558 หลั ง จากพิ จ ารณาสิ ท ธิ ข องผู้ ต้ อ งหาตามรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งแล้ ว
มี ผู้ ต้ อ งหาจำ � นวน 168 รายที่ ยื่ น คำ� ร้ อ งขอประกั น ตั ว ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากศาลให้ ป ระกั น ตั ว เพราะเกรงว่ า
ผู้ต้องหาอาจแทรกแซงการดำ�เนินคดี (โดยเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของผู้เสียหาย/พยาน) โดยที่ศาลอนุญาต
ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวจำ�นวน 142 ราย ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. .... จะช่วยให้
มาตรฐานในการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์มีความชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 กำ�หนดให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำ�กัดการเดินทางของ
ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวได้ เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือภัยอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่จากการปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราวระหว่างรอการพิจารณาคดีเป็นจำ�นวนมากขึ้น แต่ก็ยัง
สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาได้อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มีการหลบหนี
คณะกรรมการเฉพาะกิ จ ฯ ยั ง ได้ พิ จ ารณากฎหมายและกฎระเบี ย บอื่ น ๆ โดยใช้ เ งิ น จากกองทุ น
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ประชาชนผู้แจ้งเหตุค้ามนุษย์
ซึ่งรวมถึงบุคคลที่รายงานกรณีที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ และ/หรือ ให้หลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะนำ�ไปสู่
การจับกุมผู้ต้องหา และบุคคลที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ที่หลบหนีประกันจนสามารถ
จับกุมตัวกลับมาได้อีกครั้ง นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ดำ � เนิ น การ เพื่ อ ให้ ส ามารถจ่ า ยค่ า ตอบแทนเพื่ อ เป็ น แรงจู ง ใจแก่ ผู้ แจ้ ง เหตุ ไ ด้
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 รัฐบาลยังมีแผนว่า ในอนาคตจะใช้งบประมาณจากกองทุนยุติธรรม ซึ่งมมีงบประมาณ
มากกว่ า กองทุ น เพื่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ มาจั ด สรรเป็ น เงิ น รางวั ล ให้ แ ก่ ผู้ ที่ ใ ห้ เ บาะแส
ที่เป็นประโยชน์ในการจับกุมตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีคดีอาญาทุกประเภทซึ่งไม่ใช่เฉพาะคดีค้ามนุษย์เท่านั้น
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มาตรการที่ 3 : จัดทำ�คำ�นิยามในกฎหมายให้ชัดเจน
เพื่อขจัดอุปสรรคในการนำ�ไปบังคับใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คำ�นิยามตามกฎหมายหลายฉบับไม่สอดคล้องกัน เป็นอุปสรรคต่อการตัดสินว่าคดีใดถือเป็นคดีค้ามนุษย์
และทำ�ให้การบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองผู้เสียหายมีความยากลำ�บากในหลายแง่มุม เนื่องจากแรงงาน
อพยพในประเทศไทยประสบปัญหาถูกใช้แรงงานเพื่อขัดหนี้และแรงงานบังคับในหลายรูปแบบ ซึ่งยังมีความ
ไม่ชัดเจนว่าเป็นการค้ามนุษย์หรือการแสวงประโยชน์ด้านการใช้แรงงาน จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจตรงกั น ว่ า อะไรคื อ “การแสวงประโยชน์ ” “แรงงานขั ด หนี้ ” “แรงงานบั ง คั บ ”
“การใช้แรงงานเด็ก” และ/หรือ “สภาพแวดล้อมการทำ�งานที่เป็นอันตราย” ดังนั้น เพื่อให้ได้คำ�นิยามที่ตรงกัน
ต้องมีแนวทางในระดับนโยบายที่ชัดเจนและความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้อง
นำ�คำ�นิยามที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศมาร่วมพิจารณา นอกจากนี้ ยังต้องแก้ไข
กฎหมายและกฎกระทรวงบางฉบับ พร้อมทั้งออกกฎหมายฉบับใหม่ด้วย

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 3 :
ความก้าวหน้าภายใต้มาตรการที่ 3 มีดังต่อไปนี้

1. จัดทำ�คำ�นิยามของ “แรงงานบังคับ” และ “แรงงานขัดหนี้”
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 กระทรวงแรงงานจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกัน
จัดทำ�คำ�นิยามของแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน
(ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย) องค์กรพัฒนาเอกชน (ได้แก่ มูลนิธิพิทักษ์สตรี
ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก สำ�นักงานกฎหมายเอส อาร์) โครงการสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่ประชุมมีการหยิบยกตัวชี้วัด
แรงงานบังคับของ ILO อนุสัญญาเสริมของสหประชาชาติว่าด้วยการเลิกการใช้ทาส การค้าทาสและสถาบัน และ
แนวปฏิ บั ติ ที่ ค ล้ า ยกั บ การใช้ ท าส พ.ศ. 2499 และการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกฎหมายค้ า มนุ ษ ย์ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบคำ�นิยามต่อไปนี้
•• แรงงานบังคับ หมายถึง งานหรือบริการทุกชนิด ซึ่งบีบบังคับเอาจากบุคคลใด ด้วยการขู่ และบุคคล
ดังกล่าวนั้นมิได้เต็มใจหรือสมัครใจทำ�เอง
•• แรงงานขัดหนี้ หมายถึง การใช้แรงงานของบุคคลหนึ่ง โดยใช้หนี้สินเป็นวิธีการบังคับให้บุคคลนั้นทำ�งาน
ซึ่งจำ�นวนหนี้สินดังกล่าวเป็นจำ�นวนที่ไม่เป็นธรรม โดยเป็นจำ�นวนเงินที่ไม่แน่ชัด หรือมีระยะเวลา
หรือวิธีการชดใช้หนี้สินที่ไม่ชัดเจน
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2. เสนอให้มีบทบัญญัติระบุว่าการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เป็นการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเฉพาะกิ จ ฯ ได้ แ ก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ พ.ศ. 2551
เพื่อกำ�หนดให้การใช้แรงงานเด็กอายุต่ำ�กว่า 15 ปี ในงานอันตรายหรือในสภาพการทำ�งานที่เลวร้ายและอาจเป็น
อันตรายต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก รวมถึงการทำ�งานในเรือประมงและในอุตสาหกรรมประมง เป็นการค้ามนุษย์
บทบัญญัติดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถคัดแยกผู้เสียหายจากการใช้แรงงานเด็กได้ง่ายขึ้น
และช่วยให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถบังคับใช้กฎหมายในกรณีทต่ี ดั สินได้ยาก คาดว่าร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การค้ า มนุ ษ ย์ (ฉบั บ ที่ . .) พ.ศ. .... ที่ มี ก ารแก้ ไขนิ ย ามการค้ า มนุ ษ ย์ ดั ง กล่ า วนี้ จะผ่ า นการพิ จ ารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในปี 2559
ความก้าวหน้าในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายด้านอื่นๆ ในปี 2558 มีดังต่อไปนี้

มาตรการที่ 4 : ผ่านพระราชกำ�หนดการประมง พ.ศ. 2558
เพือ่ ปราบปรามการทำ�ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)
และการค้ามนุษย์ในภาคประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
พระราชกำ�หนดฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นการปรับปรุงกรอบกฎหมาย
ที่ใช้ควบคุมการประมงของไทยให้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพขึ้น วัตถุประสงค์หนึ่งของพระราชกำ�หนดฉบับนี้ คือ
ขจัดการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ และปรับปรุงสวัสดิการและสภาพการทำ�งานของลูกจ้างในอุตสาหกรรมภาคประมง
ทั้งบนฝั่งและในทะเล
กฎหมายกำ�หนดระเบียบใหม่เพือ่ ควบคุมเรือประมง และให้อ�ำ นาจเจ้าหน้าทีใ่ นการตรวจการใช้แรงงานบนเรือ
เพื่อสืบสวนและดำ�เนินคดีเรือที่ต้องสงสัยว่าจะมีการทำ�ผิดกฎหมายได้อย่างทันท่วงที มีการเพิ่มโทษผู้กระทำ�
ผิ ด กฎหมายให้ ห นั ก ขึ้ น ตั ว อย่ า งเช่ น เจ้ า ของเรื อ ประมงที่ จ้ า งลู ก จ้ า งโดยที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามกฎหมาย
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 800,000 บาท ต่อลูกจ้างหรือคนงานที่มีการจ้างงานโดยผิดกฎหมายหนึ่งคน ซึ่งนับ
ว่าสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับกฎหมายฉบับเก่า ที่มีโทษปรับสูงสุดเพียง 100,000 บาท ต่อผู้กระทำ�ผิดหนึ่งคน ไม่ว่า
จะจ้างลูกจ้างผิดกฎหมายกี่คนก็ตาม
กฎหมายยังเพิ่มโทษผู้ประกอบการโรงงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือจ้างคนต่างด้าว
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีโทษจำ�คุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ 200,000 - 2,000,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
รวมทั้งปรับอีกวันละ 100,000 - 500,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย สำ�หรับโรงงานที่ประกอบ
กิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำ� จ้างลูกจ้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน หรือจ้างคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามกฎหมาย มีโทษต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 800,000 บาท ต่อลูกจ้างหรือคนงานหนึง่ คนทีม่ กี ารจ้างงาน
โดยผิดกฎหมาย
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นอกจากนี้ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการจ้างลูกจ้างหรือคนงานที่ผิดกฎหมายมากกว่า 5 คน
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานอธิบดีกรมประมงโดยทันที เพื่อแจ้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้สั่งปิดโรงงาน
และยึดใบอนุญาตประกอบการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
แผนภูมิต่อไปนี้ สรุปให้เห็นว่าพระราชกำ�หนดการประมง พ.ศ. 2558 สามารถช่วยป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ในภาคประมงได้อย่างไร
แผนภูมิที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมง
ตามพระราชกำ�หนดการประมง พ.ศ. 2558

ศูนยควบคุมการแจงเรือเขา – ออก

การติดตามและตรวจเรือประมงในทะเล

เรือประมงพาณิชยทุกลําตองผาน
การตรวจของศูนย
เจาหนาที่ตรวจเอกสารตอไปนี้
สัญญาจาง รายชื่อคนเรือ
บัตรประชาชน (สําหรับแรงงานตางดาว)
และรับรองวาเอกสารถูกตองตามกฎหมาย
หากไมปฏิบัติตามกฎหมาย
ตองถูกควบคุมตัวไวที่ทาเรือ

เรือประมงพาณิชยขนาดใหญกวา 30 ตันกรอส
ตองติดตั้งระบบติดตามตําแหนงเรือทุกลํา
ใหมีผูสังเกตการณบนเรือประมงไทยทุกลํา
ที่อยูนอกนานนํ้าไทย
บทลงโทษสําหรับนายจางที่จางลูกจางที่ไมมี
ใบอนุญาตตามกฎหมาย คือ
ปรับไมเกิน 800,000 บาท และเพิกถอน
ใบอนุญาตทําการประมง

โรงงานแปรรูปอาหารทะเล
บทลงโทษสําหรับนายจางที่จางลูกจางที่
ผิดกฎหมาย รวมถึงคนตางดาวที่ไมมีใบอนุญาต
ตามกฎหมาย คือ ปรับไมเกิน 800,000 บาท
หากมีลูกจางนอยกวา 5 คน ตองหยุดดําเนินการ
10-30 วัน หากมีลกู จางเกิน 5 คนตองปดโรงงาน
หากฝาฝนกฎหมายคุม ครองแรงงาน จําคุกไมเกิน
2 ป และ/หรือปรับ 200,000 – 2,000,000 บาท
รวมทัง้ ปรับวันละ 100,000 – 500,000 บาท
ตลอดระยะเวลาที่มีการฝาฝน

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 4 :
กฎหมายฉบับนี้ ช่วยให้การตรวจเรือประมงและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ� รวมทั้งสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ กฎหมายยังกำ�หนดให้เรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่กว่า 30 ตันกรอส ต้องติดตัง้
ระบบติดตามตำ�แหน่งเรือ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิคส์กำ�หนดพิกัดผ่านดาวเทียมทุกลำ� และต้องผ่านการตรวจ
จากศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ทำ�ให้ประเทศไทยมีกลไกควบคุมดูแลเรือประมงที่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมมาก
และช่วยให้รัฐบาลสามารถติดตามเรือประมงทุกลำ�ได้ตลอดเวลาและสามารถดำ�เนินการใดๆ ได้ทันท่วงที
สืบเนือ่ งจากพระราชกำ�หนดฉบับใหม่น้ี ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
เมือ่ เดือนพฤษภาคม 2558 ร่วมกับเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหลายภาคส่วนได้ปฏิบตั กิ ารตรวจเรือประมงไทย
เป็นจำ�นวนถึงร้อยละ 92 ของเรือประมงในน่านน�้ำ ไทย (หรือ 39,129 ลำ� จาก 42,512 ลำ�) นอกจากการตรวจเรือ
ของศู น ย์ ค วบคุ ม การแจ้ ง เรื อ เข้ า –ออก แล้ ว เรื อ ประมงที่ อ ยู่ ใ นน่ า นน้ำ � ไทยยั ง ได้ รั บ การตรวจระหว่ า งที่ อ ยู่
ในทะเลโดย ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย และทีมสหวิชาชีพ โดยระหว่างวันที่
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23 พฤศจิกายน 2558 - 13 มกราคม 2559 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ได้ตรวจ
เรือประมงจำ�นวน 507 ลำ� ในเขตน่านน้ำ�ไทย (คิดเป็นร้อยละ 215 เมื่อเทียบกับเป้าหมายของ ศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ที่กำ�หนดไว้ในแผนบริหารจัดการประมง พ.ศ. 2558 – 2562 ภายใต้
การประสานงานของกรมประมง ว่าจะตรวจเรือประมง 220 ลำ�) นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 –
10 มกราคม 2559 ทีมสหวิชาชีพนำ�โดยศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ได้ทำ�การตรวจเรือ
จำ�นวน 50 ลำ� จาก 76 ลำ� (ร้อยละ 66) ของเรือประมงที่ติดธงไทยทั้งหมดที่ทำ�การประมงในมหาสมุทรอินเดีย
นอกน่านน�้ำ ไทย ทัง้ หมดนีแ้ สดงให้เห็นว่า ความพยายามในการตรวจเรือประมงทีก่ ระทำ�ผิดกฎหมายดำ�เนินไปอย่าง
เข้มข้นนับตั้งแต่พระราชกำ�หนดฉบับนี้ประกาศใช้ การตรวจเรือที่ผ่านมาได้นำ�ไปสู่การดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ 2 คดี
และพบการฝ่าฝืนกฎหมายและคำ�สั่งฉบับอื่นๆ อีกหลายกรณี การทำ�ผิดกฎหมายของเรือประมงไทย สรุปได้ใน
ตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้

จำ�นวนคดีทงั้ หมด

ตำ�รวจ

อัยการ

ศาล

เสร็จสิ้น

ตารางที่ 1 : การกระทำ�ความผิดที่พบระหว่างการตรวจเรือประมงในน่านน้ำ�ไทย
ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 – มกราคม 2559

1.

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย พ.ศ. 2456

33

16

1

-

16

2.

พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481

20

7

2

-

11

3.

พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมง
ในเขตการประมงไทย พ.ศ. 2482

39

38

1

-

-

4.

พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

4

4

-

-

-

5.

ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2498

2

2

-

-

-

6.

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

80

44

-

-

36

7.

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

6

6

-

-

-

8.

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551

4

-

4

2

-

9.

พระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
79

78

-

-

1

ที่

ฐานความผิด

10. คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558

เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำ�ประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
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ความคืบหน้าของคดี
หมายเหตุ

พนักงานอัยการ
ไม่สง่ ฟ้อง 2 คดี

ศาล

เสร็จสิ้น

11. คำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2558

อัยการ

ฐานความผิด

ตำ�รวจ

จำ�นวนคดีทงั้ หมด

ที่

ความคืบหน้าของคดี

-

-

-

124 124

หมายเหตุ

เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำ�ประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

12. ประกาศ ศปมผ. ฉบับที่ 15/2558

3

3

-

-

-

13. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558

63

62

-

-

1

14. พระราชกำ�หนดการประมง พ.ศ. 2558

43

43

-

-

-

ตัวอย่างของการทำ�ผิดกฎหมาย ได้แก่ ไม่มีใบอนุญาตทำ�การประมงนอกน่านน้ำ�ไทย หรือใบอนุญาต
หมดอายุ ไม่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำ�ในสมุดบันทึกการทำ�ประมง (logbook) มีการจ้างแรงงานต่างด้าว
ที่ไม่มีใบอนุญาตทำ�งาน และไม่มีสัญญาจ้างงานที่ถูกต้องในเรือประมง โดยมีการบังคับใช้มาตรการตามกฎหมาย
กับเจ้าของเรือที่กระทำ�ผิด
ส่วนความก้าวหน้าของการตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ�ไทย สรุปไว้ในตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 : ความคืบหน้าของการตรวจเรือประมงและคนเรือนอกน่านน้ำ�ไทย
ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 - 10 มกราคม 2559
ประเภท
การตรวจ

การตรวจ
เรือประมง

จำ�นวน
ที่ตรวจ

50 ลำ�

จำ�นวนที่ท�ำ
ผิดกฎหมาย

รายละเอียดของความผิด

ความคืบหน้า

24 ลำ�

• เรือที่ทำ�ผิดกฎหมาย 34 ลำ�
• ผิดพระราชบัญญัตเิ รือไทย พ.ศ. 2481
24 ลำ�
• ผิดพระราชกำ�หนดการประมง
พ.ศ. 2558 6 ลำ�
• ผิดกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน
ในงานประมงทะเล

• กรมเจ้าท่าปรับทุกกรณี
• ถูกตัดสินดำ�เนินคดี
ภายใต้ศาลไทย 6 คดี
• ทุกกรณีได้รับคำ�สั่งให้
นายจ้างแก้ไขปัญหา

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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ประเภท
การตรวจ

จำ�นวน
ที่ตรวจ

การตรวจ
996 คน
คนบนเรือ

จำ�นวนที่ท�ำ
ผิดกฎหมาย

รายละเอียดของความผิด

ความคืบหน้า

494 คน

• แรงงานต่างด้าวทุกคนผ่าน
กระบวนการจดทะเบียน
และได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องส่งกลับ
• ไม่มีกรณีต้องสงสัยว่าเป็นการค้ามนุษย์
หรือการใช้แรงงานเด็กบนเรือ

• แรงงานทุกคน
ได้รับการตรวจสุขภาพ
และจดทะเบียน

พระราชกำ�หนดฉบับนี้ยังทำ�ให้มีเรือที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและเรือที่ไม่พบร่องรอยจำ�นวน 8,024 ลำ�
ถูกถอนใบอนุญาตการทำ�ประมงในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทำ�ให้เรือประมงดังกล่าวไม่สามารถทำ�การประมง
ต่อไปได้ จึงช่วยลดความเสี่ยงที่เรือประมงเหล่านี้จะมีการใช้แรงงานทาสบนเรือ
นอกจากนี้ จากการดำ�เนินงานที่เข้มงวดของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก เรือประมงที่มีเอกสาร
ประจำ � ตั ว คนเรื อ ไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ อกจากท่ า จนถึ ง ปั จ จุ บั น นี้ เรื อ ประมงจำ � นวน 5,609 ลำ �
ที่มีขนาดใหญ่กว่า 30 ตันกรอส ได้รับการรายงานผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก คิดเป็นร้อยละ 85
ของเรื อ ประมงทั้ ง หมดซึ่ ง มี อ ยู่ 7,188 ลำ � หมายความว่ า ในปั จ จุ บั น ไม่ เ ฉพาะแต่ เรื อ ประมงที่ ผิ ด กฎหมาย
แต่เรือประมงที่มีเอกสารไม่ถูกต้องและมีกิจกรรมที่น่าสงสัย ก็จะถูกควบคุมป้องกันไม่ให้กระทำ�ผิด
ในด้านการตรวจสถานแปรรูปสัตว์น้ำ�เบื้องต้น ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย
ได้ จั ด ตั้ ง ที ม สหวิ ช าชี พ จำ � นวน 25 ที ม ทำ � การตรวจสถานประกอบการทั้ ง หมด 150 แห่ ง โดยพบว่ า มี
สถานประกอบการ 3 แห่ ง ถู ก สั่ ง ให้ ห ยุ ด ดำ � เนิ น การตามพระราชกำ � หนดการประมง พ.ศ. 2558 และ
สถานประกอบการอีก 12 แห่ง ถูกสั่งให้หยุดดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
นอกจากนี้ ศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไขปั ญ หาการทำ � การประมงผิ ด กฎหมาย ยั ง อยู่ ใ นระหว่ า งร่ า งกรอบ
การดำ � เนิ น งานโครงการระบบสำ � เนาสติ ก เกอร์ (QR Code Project) ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ห ลั ก การแล้ ว
และได้รับการจัดสรรงบประมาณ 11.9 ล้านบาท เพื่อติดตั้งซอฟท์แวร์สำ�หรับสแกนลายนิ้วมือของลูกเรือประมง
รวมทั้งโค้ดของเรือประมง ซึ่งจะช่วยให้ ศปมผ. สามารถติดตามและดำ�เนินการตรวจเรือประมงในทะเลได้ เพื่อเป็น
หลักประกันว่าเรือทุกลำ�เข้าออกตรงตามกำ�หนดเวลาที่แจ้งไว้ และคนงานทุกคนที่ขึ้นเรือได้กลับเข้าฝั่งพร้อมกับเรือ
สำ�หรับผลลัพธ์ของการดำ�เนินงานของ ศปมผ. โปรดดูในวัตถุประสงค์ที่ 4 มาตรการที่ 5
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มาตรการที่ 5: ปิดจุดอ่อนของพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 โดยแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายฉบั บ ใหม่ นี้ ใ ห้ อำ � นาจแก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการปิ ด สถานประกอบกิ จ การ โรงงาน พั ก ใช้
ใบอนุญาต และห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราว หากพบหลักฐานว่ามีการกระทำ�ผิดค้ามนุษย์ และเพิ่มโทษ
จำ�คุกเป็น 8-20 ปี ในกรณีทที่ �ำ ให้ผเู้ สียหายได้รบั บาดเจ็บสาหัส และโทษจำ�คุกตลอดชีวติ หรือประหารชีวติ ในกรณี
ที่ทำ�ให้ผ้เู สียหายถึงแก่ความตาย นอกจากนี้ ยังเพิ่มค่าปรับจาก 80,000-200,000 บาท เป็นไม่เกิน 400,000 บาท
พระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ยังให้หลักประกันความปลอดภัยแก่ผู้แจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่
ที่จับกุมผู้ต้องสงสัยว่าจะไม่ถูกดำ�เนินคดีหากภายหลังปรากฏว่าไม่ใช่การค้ามนุษย์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
ในการแจ้งเหตุและให้เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการบังคับใช้กฎหมาย

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 5 :
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2558 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่
29 เมษายน 2557 โดยมีระเบียบที่ออกมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อีก 2 ฉบับ
ได้แก่ ประกาศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม และ 25 ธันวาคม 2558 ตามลำ�ดับ
ประกาศทัง้ สองฉบับนีจ้ ะช่วยให้การบังคับใช้พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดทำ�
มาตรการและหลักเกณฑ์สำ�หรับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อกำ�หนดให้เจ้าของสถานประกอบการหรือผู้ดำ�เนินกิจการ
โรงงาน สถานบันเทิง เกสต์เฮาส์ โรงแรม และเรือประมง ต้องตรวจตราอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อให้มั่นใจว่าลูกจ้าง
ของตนไม่ได้ถูกบังคับใช้แรงงานหรือการล่วงละเมิดใดๆ ที่เป็นการค้ามนุษย์ กฎหมายยังกำ�หนดให้นายจ้าง
ต้องจัดการฝึกอบรมให้ลกู จ้างทุกราย เพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ งเกีย่ วกับการค้ามนุษย์และสิทธิทผี่ เู้ สียหายจากการค้ามนุษย์
พึงได้รับอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ นายจ้างยังต้องรายงานกรณีที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อว่ามีการค้ามนุษย์เกิดขึ้น เจ้าของหรือผู้ประกอบการ
มีหน้าที่ที่จะต้องอำ�นวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานประกอบการ โรงงานของตน และ/หรือ
ยานพาหนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายค้ามนุษย์
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ด�ำ เนินการ
จัดการฝึกอบรมเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ รวม 5 ครัง้ เพือ่ เสริมศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีแ่ ละผูป้ ระกอบการ
ประมาณ 400 คน และยังได้แจกจ่ายแผ่นพับเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ทจ่ี ดั พิมพ์ใน 5 ภาษา เพือ่ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายฉบับใหม่ให้กบั กลุม่ เป้าหมายแรงงานต่างด้าว รวมทัง้ ยังมีการแจกจ่ายการ์ดขนาดเล็กทีม่ ขี อ้ มูลสัน้ ๆ เกีย่ วกับ
ข้อบ่งชี้ของการค้ามนุษย์และข้อมูลเกี่ยวกับสายด่วนและช่องทางอื่นๆ สำ�หรับขอความช่วยเหลือออกไปทั่วประเทศ
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มาตรการที่ 6 : แก้ไขพระราชบัญญัติคนขอทาน พ.ศ. 2484
การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการคุ้มครองและลดความเสี่ยงของกลุ่มที่เสี่ยงต่อการ
ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รายละเอียดเพิ่มเติมของกฎหมายฉบับนี้ โปรดดูในหัวข้อ “การป้องกัน”

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 6 :
ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาวาระแรกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันที่ 4 มกราคม 2559 และ
คาดว่าจะผ่านการพิจารณาและประกาศใช้ภายในปี 2559

มาตรการที่ 7 : พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24)
พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก
องค์กรภาคประชาสังคมได้รณรงค์ให้มกี ารแก้ไขกฎหมายเกีย่ วกับสือ่ ลามกเด็กมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และจาก
การหารือร่วมกันกลับกลุม่ องค์กรดังกล่าว รัฐบาลเล็งเห็นถึงความจำ�เป็นของการมีบทบัญญัตทิ างกฎหมาย เพือ่ รับมือ
กับความเสี่ยงของเด็กที่ถูกใช้ทำ�สื่อลามกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการครอบครอง
สื่อลามกอนาจารเด็ก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 จะช่วยเพิ่มการคุ้มครองเด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปี
ให้มากขึน้ กฎหมายกำ�หนดคำ�นิยามของ “สือ่ ลามกอนาจารเด็ก” ว่าคือ “วัตถุหรือสิง่ ทีแ่ สดงให้รหู้ รือเห็นถึงการกระทำ�
ทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึง่ มีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรือ่ ง หรือลักษณะ สามารถสือ่ ไปในทางลามกอนาจาร
ไม่วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิง่ พิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครือ่ งหมาย รูปถ่าย
ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอืน่ ใดในลักษณะทำ�นองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึง
วัตถุหรือสิ่งต่างๆ ข้างต้น ที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ที่สามารถแสดงผล
ให้เข้าใจความหมายได้” การครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงประโยชน์ในทางเพศสำ�หรับตนเอง
หรือผูอ้ นื่ ถือเป็นความผิด รวมทัง้ การค้า การแจกจ่าย การนำ�เข้าในราชอาณาจักรหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
หรือทำ�ให้แพร่หลายโดยประการใดๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก ถือเป็นความผิดเช่นกัน

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 7 :
แม้ ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ เพิ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ เ มื่ อ วั น ที่ 7 ธั น วาคม 2558 ก็ มี ก ารดำ� เนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ
สื่อลามกเด็กจำ�นวน 2 คดี ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยทั้งสองคดี เป็นความผิดเกี่ยวกับการครอบครอง
สื่อลามกอนาจารเด็กที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ คดีแรก ได้มีการส่งสำ�นวนคดีสั่งฟ้องให้แก่อัยการ คดีที่สอง
มีการจับกุมผู้ต้องหาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 และอยู่ในระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
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มาตรการที่ 8 : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2558
เนื่องจากเครือข่ายค้ามนุษย์มักมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ช่วยกำ�หนดขอบเขต
ของนิยามในกฎหมายให้ชัดเจนขึ้น และเพิ่มเครื่องมือทางกฎหมายเพื่อให้สำ�นักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) นำ�ไปใช้ปราบปรามการทำ�งานขององค์กรค้ามนุษย์
สำ � นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี อำ � นาจหน้ า ที่ ภ ายใต้ พ ระราช
บั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ในการยึ ด ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ จ ากการทำ � ความผิ ด มู ล ฐานทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม พระราชบั ญ ญั ติ
ฉบั บ ใหม่ ยั ง เพิ่ ม อำ � นาจให้ สำ � นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น สามารถใช้ ม าตรการทางอาญา
และกระบวนการทางแพ่งในการยึดทรัพย์สินของบุคคลใดที่ได้รับ ครอบครอง หรือใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สิน
ที่ได้มาจากการทำ�ความผิดมูลฐานของการฟอกเงินภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเป็นทั้งแหล่งข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับ
ความเชือ่ มโยงของเครือข่ายอาชญากรรม ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารบังคับใช้กฎหมายรูปแบบวิเคราะห์ขา่ วกรองนำ�การปราบปราม
พระราชบัญญัตฉิ บับใหม่ยงั เป็นเครือ่ งมือทีท่ รงพลังสำ�หรับรัฐบาลในการขัดขวางปฏิบตั กิ ารทางการเงินของเครือข่าย
ค้ามนุษย์

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 8 :
ในปี 2558 สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ทำ�การสืบสวนคดีที่มีความผิดมูลฐาน
เรื่องการค้ามนุษย์รวมทั้งหมด 40 คดี ซึ่งมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจำ�นวนนี้ มีคดียังอยู่ในขั้นตอน
การรวบรวมพยานหลักฐาน 25 คดี อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบทรัพย์สิน 11 คดี ส่วนคดีที่เหลือต้องยุติลง
เนื่องจากไม่สามารถติดตามทรัพย์สินได้ แต่ก็มีการบันทึกข้อมูลข่าวกรองไว้สำ�หรับคดีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
สำ � นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ยั ง มี บ ทบาทสำ � คั ญ ในการสื บ สวนคดี เ กี่ ย วกั บ ผู้ อ พยพ
ชาวโรฮีนจา โดยใช้มาตรการทางแพ่งดำ�เนินการยึดทรัพย์มูลค่า 210 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ชาวโรฮีนจา รวมถึงเงินสด บัญชีธนาคาร สถานประกอบการเชิงพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินดังกล่าวนี้
ยึดมาจากสมาชิกเครือข่ายอาชญากรรมหลายเครือข่ายทีม่ สี ว่ นร่วมในการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา ซึง่ รวมถึงเจ้าหน้าทีร่ ฐั ด้วย
คดีค้ามนุษย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ซึ่งกำ�ลังพิจารณายึดทรัพย์เพิ่ม ข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับ
การโอนเงินของผู้ต้องหาที่รวบรวมได้จะใช้เป็นหลักฐานในการดำ�เนินคดีอาญาเพื่อพิจารณาลงโทษตามความผิด
ฐานค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และการทำ�ความผิดข้ามพรมแดน ส่งผลให้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาจำ�นวน 79 ราย
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วัตถุประสงค์ที่ 2 : แก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการทุจริตคอร์รัปชั่น
มาตรการที่ 1 : ลงโทษทางอาญากับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์
จนถึ ง ปั จ จุ บั น มี เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ เข้ า ไปมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระทำ � ผิ ด ค้ า มนุ ษ ย์ ถู ก ดำ � เนิ น การ
ทั้งทางวินัยและอาญาจำ�นวน 29 คน นอกจากนี้ ยังมีการดำ�เนินคดีกับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ในความผิดฐานค้ามนุษย์ และศาลจังหวัดสงขลาได้มีคำ�พิพากษาเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ลงโทษจำ�คุก
22 ปี 6 เดือน และให้ชดใช้คา่ เสียหายแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา เป็นเงิน 126,900 บาท ในความผิด
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และความผิดอาญาเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพ
ตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง คดีนี้ใช้เวลาในการดำ�เนินคดีในชั้นศาล
เป็นเวลา 4 เดือน

มาตรการที่ 2 : กำ�หนดมาตรการทางการบริหารที่เข้มงวดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา
เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการทุจริตคอร์รัปชั่น
รัฐบาลตระหนักดีว่าที่ผ่านมา กลไกตรวจสอบภายในยังมีไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำ�นาจ
เครือข่าย และตำ�แหน่งหน้าที่์ ในการปกป้องตนเองและผู้อื่นที่กระทำ�ความผิดฐานค้ามนุษย์ ทำ�ให้มักนำ�ไปสู่การใช้
อำ�นาจในทางที่ไม่ชอบ การทุจริต และการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวของกับกระบวนการค้ามนุษย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
หนุนเสริมมาตรการทางอาญาที่มีการดำ�เนินคดีเจ้าหน้าที่รัฐที่ประพฤติมิชอบในคดีค้ามนุษย์ที่ผ่านมา เพื่อแสดงให้
เห็นว่านโยบาย “ขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิน้ ” ได้รบั การนำ�ไปปฏิบตั จิ ริง และผูท้ ฝี่ า่ ฝืนต้องได้รบั โทษ นายกรัฐมนตรี
จึงได้ส่งสัญญาณไปยังเจ้าหน้าที่รัฐ ด้วยการออกระเบียบใหม่ เรียกว่า “ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
มาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558” รัฐบาลยังได้
ออกคำ�สั่งอีกฉบับให้มีการแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบของข้าราชการตำ�รวจด้วย
มาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้
เมื่ อ วั น ที่ 17 ตุ ล าคม 2558 ระเบี ย บนี้ กำ � หนดให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยงานราชการทุ ก หน่ ว ยในทุ ก ระดั บ
ติดตามและสอดส่องไม่ให้มีข้าราชการในหน่วยงานของตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ระเบียบดังกล่าว
ยังรวมถึงมาตรการต่อไปนี้ :
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•• กำ � หนดคำ � นิ ย ามอย่ า งละเอี ย ดของการเกี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น ครั้ ง แรก เพื่ อ ระบุ ข อบเขต
ในการเอาผิดการประพฤติมิชอบ โดยรวมถึงการสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใดๆ เพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวก
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ใช้หลักทรัพย์หรือสถานะของการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาเป็นประกันผู้ต้องหาหรือจำ�เลย
•• กำ�หนดกระบวนการที่ชัดเจนในการดำ�เนินการกรณีเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบ ได้แก่ การกำ�หนดให้
ผู้บังคับบัญชาต้องพิจารณาดำ�เนินการภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการสอบสวนทางวินัย
จากคณะกรรมการสอบสวน และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจะต้ อ งรายงานความก้ า วหน้ า ต่ อ คณะกรรมการ
ไม่เช่นนั้นจะถือว่ากระทำ�ผิดวินัย (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับคดีที่มีการลงโทษเจ้าหน้าที่และสถิติ
ที่เกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมาภายใต้หัวข้อ “การดำ�เนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย)
•• จัดตั้งศูนย์รับแจ้งข่าวและการกล่าวหาร้องเรียนการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือการเข้าไป
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ โดยมี ผู้ แ ทนจากกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพ
อากาศ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น และหน่วยงานที่กล่าวมานี้
จะต้องรายงานกรณีที่สงสัยว่าจะเป็นการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือการเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ต่อปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ในทันที

•• ให้สำ�นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานกลาง และมีหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สอ่ื มวลชนหรือประชาชนมีสว่ นร่วมในการสอดส่อง หรือแจ้งการกระทำ�ที่เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกำ�หนดให้มีรางวัลตอบแทนแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสในเรื่องดังกล่าว
ส่งเสริมและสนับสนุนการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำ�ลังใจ
แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งให้ข้อมูลหรื อ ชี้ เ บาะแสเกี่ ย วกั บการค้ า มนุ ษ ย์ ห รื อ การกระทำ� ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การค้ า มนุ ษ ย์ และร่ ว มมื อ กั บ สื่ อ มวลชนในการเสนอข่ า วสารที่ เ ป็ น การชมเชยเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลงานดีเด่น
ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ
•• ให้ มีคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้ า ที่ ข องรั ฐ มิ ให้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการค้ า มนุ ษ ย์ คณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย
รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ (โดยมีผู้บริหารหน่วยงานรัฐ
ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ) มีหน้าที่ประสานงานเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันเจ้าหน้าที่
ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบ
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ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 2 :
ระเบี ย บสำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ดั ง กล่ า ว นอกจากจะเป็ น เครื่ อ งมื อ ทางกฎหมายในการสอดส่ อ งและ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในกรณี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ที่ ก ระทำ � ผิ ด แล้ ว ยั ง นั บ เป็ น การส่ ง สั ญ ญาณเตื อ นให้ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
ทั่วประเทศได้ตระหนักว่า ปัจจุบันรัฐบาลมีทั้งกฎหมายและนโยบายปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
อย่างจริงจัง นายกรัฐมนตรียังได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยมี
พลเรือเอก ณรงค์ พิพฒ
ั นาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ปัจจุบนั กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์อยู่ระหว่างจัดทำ�ร่างหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรการ เพื่อดำ�เนินการตามระเบียบนี้ และคาดว่า
จะดำ�เนินการได้อย่างเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

วัตถุประสงค์ที่ 3 : เร่งรัดการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ให้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่ผ่านมา ประเทศไทยมักได้รับการวิจารณ์ว่า การดำ�เนินคดีค้ามนุษย์เป็นไปอย่างเชื่องช้า และก่อให้เกิด
ภาระทั้งด้านการเงิน สังคม และอารมณ์ ของผู้เสียหายและพยานในคดีค้ามนุษย์ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว รัฐบาล
จึงดำ�เนินมาตรการดังต่อไปนี้

มาตรการที่ 1 : สำ�นักงานศาลยุติธรรมเผยแพร่สถิติคดีค้ามนุษย์บนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อความโปร่งใสและเพื่อช่วยในการติดตามความก้าวหน้า
มาตรการนี้ ดำ � เนิ น การตามข้ อ เสนอแนะของประธานศาลฎี ก า ที่ ไ ด้ ส่ ง หนั ง สื อ เวี ย นไปยั ง ผู้ พิ พ ากษา
ทั่วประเทศ เมื่อปีที่แล้ว โดยกำ�หนดแนวทางให้พิจารณาคดีค้ามนุษย์เสร็จสิ้นภายในเวลา 6 เดือน (โดยสามารถ
เลือ่ นเวลาออกไปได้เป็นไม่เกิน 1 ปีในกรณีพเิ ศษ และต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาลของแต่ละศาล) 14

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 1 :
สำ�หรับคดีท่ีดำ�เนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 มี 169 คดี ที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด และคดีจำ�นวน 113 จากทั้งหมด
169 คดี (ร้อยละ 67) มีการพิพากษาเสร็จสิ้นภายในเวลาหนึ่งปี ส่วนคดีที่ใช้เวลาดำ�เนินการมากกว่า 1 ปี เป็นคดี
ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการดำ�เนินงานตามมาตรการที่ 1 ซึ่งเมื่อคดีที่คงค้างอยู่พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว รัฐบาลคาดว่า
คดีค้ามนุษย์ทุกคดีจะดำ�เนินเสร็จสิ้นได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ในปี 2558 คดีค้ามนุษย์มากกว่าร้อยละ 50 ได้รับการพิพากษาลงโทษจำ�คุกมากกว่า 5 ปี โดยมีคดีจำ�นวน
ร้อยละ 35 ได้รับการพิพากษาลงโทษจำ�คุกมากกว่า 10 ปี

24

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ในปี พ.ศ. 2558 เจ้าหน้าที่ตำ�รวจสืบสวนคดีค้ามนุษย์ไปทั้งหมด 317 คดี และส่งสำ�นวนให้อัยการ 176 คดี
โดยอัยการมีความเห็นสัง่ ฟ้อง 174 คดี (ร้อยละ 99 ของ 176) และสัง่ ไม่ฟอ้ ง 2 คดี (ร้อยละ 1) ในขณะทีอ่ กี 141 คดี
ยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ จากจำ�นวนคดีที่ได้รับ 176 คดีนั้น อัยการได้สั่งฟ้อง 107 คดี
สัง่ ไม่ฟอ้ ง 7 คดี และกำ�ลังพิจารณาอยูอ่ กี 62 สำ�นวน ในจำ�นวน 107 คดี ทีส่ งั่ ฟ้อง ศาลได้พพิ ากษาลงโทษไป 43 คดี
ในปี 2558 และกำ�ลังอยู่ในระหว่างการไต่สวนอีก 64 คดี

มาตรการที่ 2 : รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่ศาลอาญา
สืบพยานในลักษณะการประชุมทางจอภาพ (VDO Conference)
เพื่อลดภาระในการดำ�เนินคดีของผู้เสียหายและพยาน
ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 2 :
สืบเนื่องจากข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 ศาลได้มีการเตรียมสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกสำ � หรั บ การสื บ พยานล่ ว งหน้ า และจั ด ประชุ ม ทางจอภาพในศาลจำ � นวน 224 แห่ ง ทุ ก จั ง หวั ด
ของประเทศไทยภายใต้งบประมาณ 244 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปี 2558 ศาลใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท
ในการปรับปรุงห้องสืบพยานให้มีความเหมาะสมกับการจัดประชุมทางจอภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบพยาน
ที่เป็นเด็ก ในปัจจุบันมีศาลจำ�นวน 217 แห่งที่มีอุปกรณ์พร้อมและสามารถดำ�เนินการได้
ในเดื อ นสิ ง หาคม 2558 กรมสื บ สวนคดี พิ เ ศษได้ จั ด ประชุ ม ทวิ ภ าคี ร ะหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจของ
ประเทศไทยและเมียนมา ที่ประชุมเห็นชอบว่าจะนำ�ร่องการสืบพยานในลักษณะประชุมทางจอภาพระหว่าง
ประเทศไทยกับเมียนมา เนื่องจากเมียนมาเป็นประเทศต้นทางของผู้เสียหายค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาหลายราย
ซึ่ ง การสื บ พยานรู ป แบบดั ง กล่ า วจะช่ ว ยอำ � นวยความสะดวกในการดำ � เนิ น คดี ใ นชั้ น ศาล และการสื บ พยาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เดินทางออกจากประเทศไทยไปแล้ว เดิมทีการตัดสินใจใช้ระบบการประชุมทางจอภาพ
ระหว่างสองประเทศคาดว่าจะสามารถสรุปได้ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 แต่การตัดสินใจต้องล่าช้าออกไป
เนื่องจากการเลือกตั้งภายในประเทศเมียนมาและความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองที่ตามมา โดยประเทศไทย
ยังคาดหวังว่าจะสามารถสรุปกระบวนการกับรัฐบาลเมียนมาและนำ�ร่องการดำ�เนินการดังกล่าวภายในปี 2559
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มาตรการที่ 3 : จัดตั้งหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านการค้ามนุษย์ในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเหล่านี้
นอกจากการจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญาในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 แล้ว ยังมีการ
จัดตัง้ สำ�นักงานคดีคา้ มนุษย์ในสำ�นักงานอัยการสูงสุด เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 รัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณเพิม่ เติม
สำ�หรับจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นและจะเป็น
การกวดขันให้การดำ�เนินคดีค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในปี 2559 นี้ ศูนย์ตอ่ ต้านการค้ามนุษย์ในกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ได้รบั การยกระดับขึน้ เป็นหน่วยงานระดับกอง
ซึ่ ง จะทำ � ให้ ห น่ ว ยงานมี ค วามพร้ อ มมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ด้ า นงบประมาณและบุ ค ลากรในการสื บ สวนคดี ค้ า มนุ ษ ย์
และเป็ น การหนุ น เสริ ม กองบั ง คั บ การปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ข องสำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบ
การสืบสวนสอบสวนและดำ�เนินคดีที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทั่วประเทศ
ดังนั้น จึงนับได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่มี ีหน่วยงานเชี่ยวชาญ
ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการเร่งรัด
ดำ�เนินคดีเพื่อนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษ

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 3 :
ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2558 แผนกคดีค้ามนุษย์ภายใต้ศาลอาญาได้รับคดีมาแล้ว 22 คดี
รวมถึงคดีหัวไทร-ปาดังเบซาร์ ที่ส่งมาจากศาลจังหวัดนาทวี ในจำ�นวนนี้มี 1 คดี ที่ได้พิพากษาเสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา 4 เดือน โดยศาลตัดสินให้ผกู้ ระทำ�ผิดจำ�คุก 22 ปี ส่วนสำ�นักงานคดีคา้ มนุษย์ของสำ�นักงานอัยการสูงสุด
ได้ดำ�เนินการและยื่นฟ้องคดีค้ามนุษย์ไปแล้ว 15 คดี ซึ่งเป็นคดีที่ได้รับการส่งต่อมาจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 หลังจากการตรวจสอบแฟ้มคดีเบื้องต้น พนักงานอัยการได้สั่งฟ้องผู้ต้องหา 5 ราย
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วัตถุประสงค์ท่ี 4 : เพิม่ ประสิทธิภาพของการปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อผลิตผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้้
มาตรการที่ 1 : จัดตั้งระบบการบูรณาการด้านงบประมาณ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
เนื่ อ งจากปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ แ ละอาชญากรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วามซั บ ซ้ อ นและครอบคลุ ม เครื อ ข่ า ย
ที่กว้างขวาง จึงพบว่าที่ผ่านมา การจัดสรรงบประมาณยังไม่เหมาะสมและไม่สามารถโอนย้ายข้ามหน่วยงาน
หรือกระทรวงได้อย่างสะดวก เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงและจำ�เป็นต้องจัดสรรงบประมาณใหม่ให้ตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ รัฐบาลจึงได้จดั ตัง้ ระบบการบูรณาการด้านงบประมาณในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพือ่ สร้างเสริม
ประสิทธิภาพของการจัดสรรงบประมาณ และเป็นหลักประกันว่าการจัดสรรทรัพยากรสอดคล้องกับการให้ความสำ�คัญ
ต่อปัญหาในระดับนโยบาย ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ปัจจุบันนี้ มีงบประมาณกลางเพื่อแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ ซึ่งจะจัดสรร
ออกไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมและตามบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ
รั ฐ บาลได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจติ ด ตามการบู ร ณาการงบประมาณขึ้ น เพื่ อ ควบคุ ม ดู แ ลการใช้
งบประมาณภายใต้ระบบใหม่ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คณะกรรมการ
ได้จัดทำ�แผนปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมทั้งปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว ระบบบูรณาการนี้ ช่วยให้มี
การตัดสินใจโยกย้ายงบประมาณได้ตามความจำ�เป็นตามบริบทของสถานการณ์ปญ
ั หาการค้ามนุษย์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป
เพื่อให้งบประมาณได้จัดสรรไปในการแก้ปัญหาที่จำ�เป็นและเร่งด่วนที่สุด และเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของการจัดสรร
งบประมาณในอดีต นอกจากนี้ ภายใต้การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการนี้ ยังช่วยให้มีการประเมินผลงาน
ด้านการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในภาพรวมด้วย
ในปีงบประมาณ 2559 (เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558) แผนงบประมาณบูรณาการมีโครงการทั้งหมด
69 โครงการ ภายใต้แผนงาน 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านการค้ามนุษย์ การจัดทำ�และขับเคลือ่ นนโยบาย การป้องกัน การคุม้ ครอง และการดำ�เนินคดี โดยมีกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน และสำ�นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่หลักในการ
ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งสองกระทรวงนี้ได้รับมองหมายให้เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่กำ�กับดูแล
ให้การดำ�เนินงานทุกด้านเป็นไปตามกำ�หนดระยะเวลาและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
สำ�หรับปีงบประมาณ 2559 งบประมาณทั้งหมดที่จัดสรรให้งานด้านการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว
รวมทั้งหมด 2,590,315,420 บาท รายละเอียดงบประมาณแสดงไว้ในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 : การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2558 – 2559

การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าว

การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

การจัดทำ�และ
ขับเคลื่อนนโยบาย

การป้องกัน

การคุ้มครอง

การดำ�เนินคดี

งบประมาณสำ�หรับโครงการ/กิจกรรม (ล้านบาท)

123.60

6.0

77.59

217.19

151.60

35.88

611.86 1,529.68

1,146.12 156.54

10.02

75.70

515.36

115.81

62.33

935.78 2,081.90

เพิ่มขึ้น/ลดลง

228.30

32.94

4.02

-1.89

298.17

-35.78

26.45

323.91

552.21

ร้อยละ

24.87

26.65

67.11

-2.44

137.28

-23.61

73.71

52.93

36.09

ปีงบประมาณ บุคลากร

2557

917.82

2558

รวม

รวม
ทั้งสิ้น

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 1:
ตารางที่ 3 แสดงให้เห็นงบประมาณของรัฐบาลในการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ
2557 และ 2558 การจัดสรรงบประมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 36 แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ตามนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลซึ่งให้ความสำ�คัญเรื่องนี้เป็นลำ�ดับต้น
โดยการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม จุดเน้นที่สำ�คัญในการจัดสรรงบประมาณ
มีดังต่อไปนี้

•• จัดสรรงบประมาณจำ�นวน 156,543,200 บาท สำ�หรับการจัดการแรงงานต่างด้าว เพื่อแสดงให้เห็นว่า
รัฐบาลจริงจังในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถกู กฎหมาย และปฏิรปู ระบบติดตามและลดความเสีย่ ง
ในการตกเป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
•• ในปีนี้ รัฐบาลเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันขึ้นเป็นสองเท่า หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 137% หรือ
298,171,640 บาท เพื่อลดความเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์ รัฐบาลได้กวดขันการตรวจตรา
การทำ�ผิดกฎหมายทั้งบนฝั่งและในทะเล รวมถึงการตรวจสถานประกอบการ 44,858 แห่ง การควบคุม
การเข้าเมือง ณ จุดข้ามแดนทางบก 37 แห่ง ท่าเรือ 54 แห่ง และท่าอากาศยาน 29 แห่ง สำ�นักงาน
ตำ�รวจแห่งชาติ ยังได้มอบหมายให้สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อป้องกัน
คนข้ามแดนทั้งที่มีเอกสารถูกต้องและที่ผิดกฎหมายไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และในการ
ตรวจเรือประมงที่ศูนย์ PIPO มีเรือประมงจำ�นวน 25,476 ลำ� หรือร้อยละ 96 พร้อมทั้งลูกจ้างบนเรือ
474,334 คน หรือร้อยละ 90 ได้รบั การตรวจ โดยลูกจ้างเรือประมงทีไ่ ด้รบั การตรวจ เป็นลูกจ้างชาวไทย
91,623 คน เมียนมา 152,516 คน กัมพูชา 228,701 คน ลาว 1,179 คน และสัญชาติอื่นๆ 315 คน
ส่วนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานประมงจังหวัดใน 7 จังหวัดชายฝั่ง ก็จะมีการขยายออกไปจัดตั้ง
ให้ครอบคลุม 22 จังหวัด
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แผนภูมิที่ 1 : ร้อยละและงบประมาณที่จัดสรรให้กับการต่อต้านการค้ามนุษย์
งบประมาณรัฐบาลที่จัดสรรใหกับการตอตานการคามนุษยระหวางป 2558 - 2559

ลานบาท

3000

+69%

งบประมาณสําหรับโครงการ/กิจกรรม

2500

2590.3

+36%
2081.9

2000

1500

งบประมาณ
สําหรับศปมผ.
508.4 ลานบาท
เพื่อแกปญหา
ประมง IUU
คิดเปน 19.6%

1529.7

+25%

+53%

1,146.1

1000

935.8

917.8

+137%
611.9
515.4

500
+27%
+67%
123.6 156.5
5.0 10.0

0

บุคลากร

-24%

-2%

151.5 115.8

77.6 75.7

การปรับปรุง นโยบายและ การปองกัน
การจัดการ
แรงงานตางชาติ ฐานขอมูล การขับเคลื่อน

2558

+74%

217.2

2559

35.9 62.3

การคุมครอง การดําเนินคดี รวมงบประมาณ รวมทั้งสิ้น
กิจกรรมโครงการ

2559 รวมงบประมาณศปมผ.

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก 508,405,700 บาท ให้กับ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทำ�การประมงผิดกฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่ทำ�งานเพื่อแก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม และการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง ทำ�ให้ในปี 2558 งบประมาณเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 35.2 โดยงบประมาณส่วนใหญ่จัดสรรให้กับงานด้านการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย การตรวจเรือ
ประมงที่ท่าเรือและในทะเล รวมทั้งการตรวจแรงงานในสถานประกอบการเบื้องต้น รายละเอียดของการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ ศปมผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการแก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม และการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง สรุปไว้ในตารางที่ 4 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4 : การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลให้แก่ ศปมผ.
งบประมาณ (ล้านบาท)
พฤษภาคม – ตุลาคม
2558
(6 เดือน)

พฤศจิกายน 2558 –
เมษายน 2559
(6 เดือน)

เปรียบเทียบ

นโยบายและการวางแผน

28.2

44.76

+16.56

กฎหมาย

13.89

11.34

-2.55

การประชาสัมพันธ์

56.85

57.42

+0.57

ความเห็นชอบจากเรือประมง

9.12

-

-9.12

การบังคับใช้กฎหมายบนท่าเรือและในทะเล
การตรวจแรงงานในสถานแปรรูปสัตว์น้ำ�
เบื้องต้น และเรือประมงนอกน่านน้ำ�ไทย

190.51

207.09

+16.58

-

19.83

+19.83

การพัฒนาระบบที่เกี่ยวกับแรงงาน
• ระบบสำ�เนาสติกเกอร์ (QR) ระยะที่ 1
• ระบบสำ�เนาสติกเกอร์ (QR) ระยะที่ 2

(การศึกษาเบื้องต้น)
0.98

(ระยะที่ 1)

+10.92

การจัดตั้ง
• ระบบการจดทะเบียนการประมง
และใบอนุญาตทำ�การประมง
• ระบบการตรวจเรือประมง
• ข้อมูลการทำ�ประมง

-

23.56

+23.56

การพัฒนาระบบใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-license system)

-

5.00

+5.00

การพัฒนา
• มาตรการรัฐเจ้าของท่า
• การเชื่อมโยงกรมประมงและกรมศุลกากร
• ใบรับรองการจับสัตว์น้ำ�

-

18.00

+18.00

สร้างความเข้มแข็งให้กรมประมง กรมเจ้าท่า
และตำ�รวจน้ำ�

-

109.5

+109.5

299.55

508.40

รายละเอียด

รวม
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11.9

แม้ ใ นปี นี้ ตั ว เลขแสดงให้ เ ห็ น ว่ า งบประมาณด้ า นการคุ้ ม ครองลดลง แต่ เ นื่ อ งจากในปี 2557
มีการใช้งบประมาณไปกับการปรับปรุงและรักษาระบบและสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการทำ�งานด้านต่างๆ ซึ่งไม่มี
ความจำ�เป็นต้องใช้งบประมาณดังกล่าวในปี 2558 โดยที่งบประมาณกิจกรรมด้านการคุ้มครองไม่ได้ลดน้อยลง

มาตรการที่ 2 : จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางสำ�หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการค้ามนุษย์
เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำ�หรับจัดทำ�นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 สำ�นักงานอัยการสูงสุด สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ
ซึ่งเป็นการรวบรวมคดีค้ามนุษย์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานดังกล่าวไว้ด้วยกัน เพื่อให้เอื้อต่อ
การประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และอีกไม่นาน ศาลยุติธรรมก็จะเข้าร่วมโครงการฐานข้อมูลกลางนี้ด้วยหลังจาก
ที่มีการจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญาเมื่อเดือนสิงหาคม 2558
ผลลัพธ์ที่ตามมาคือ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา คดีค้ามนุษย์ทุกคดีจะถูกจัดเก็บเข้าไป
ในระบบฐานข้อมูลกลางนี้ และภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 รัฐบาลจะมีฐานข้อมูลกลางของคดีค้ามนุษย์
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี 2551 – 2558 ที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรก
รัฐบาลยังได้จัดสรรงบประมาณจำ�นวน 3.5 ล้านบาท สำ�หรับปีงบประมาณ 2559 เพื่อจัดทำ�การศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดทำ�ระบบการจัดการข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ จะเชือ่ มโยงข้อมูลการค้ามนุษย์จากฐานข้อมูล
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์
จากการจัดการข้อมูลค้ามนุษย์
นอกจากนี้ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 7 หน่วยงาน ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมง ได้แก่ กองทัพเรือ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน และกรมการปกครอง หลังจากนั้น
ระบบฐานข้อมูลการทำ�ประมง ซึ่งกรมประมงเป็นหน่วยงานที่จัดทำ�ขึ้น จะใช้เป็นฐานข้อมูลตั้งต้นสำ�หรับบูรณาการ
ข้อมูลอืน่ ๆ ประกอบด้วยข้อมูลเกีย่ วกับเรือประมง ใบอนุญาตทำ�การประมง และลูกเรือประมง อีกโครงการหนึง่ คือ
โครงการสำ�เนาสติกเกอร์ (QR Code) อยู่ระหว่างการจัดทำ�เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจแรงงานในทะเล
และบนฝั่งตามที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้
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ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 2 :
ระบบฐานข้อมูลใหม่เริ่มใช้งานอย่างเต็มรูปแบบแล้วที่สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติและสำ�นักงานอัยการสูงสุด
โดยมีข้อมูลคดีค้ามนุษย์จำ�นวน 276 คดี อยู่ที่สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และ 176 คดี ที่สำ�นักงานอัยการสูงสุด
ปัจจุบันนี้ ศาลยุติธรรมกำ�ลังดำ�เนินการเพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลดังกล่าว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายใน
ไตรมาสแรกของปี 2559
ระบบข้อมูลการประมงมีการจัดทำ�เป็นระบบออนไลน์แล้วสำ�หรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการ QR Code
จะพร้อมใช้ในเดือนมีนาคม 2559 เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าถึงข้อมูลระดับพื้นที่
ที่จำ�เป็นทั้งบนฝั่งและในทะเล

มาตรการที่ 3: เปลี่ยนมาใช้แนวทางบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกในรูปแบบวิเคราะห์
ข่าวกรองนำ�การปราบปราม (Intelligence-Led Response)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสืบสวนและการดำ�เนินคดี
ที่ผ่านมา การสืบสวนและดำ�เนินคดีค้ามนุษย์มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มจำ�นวนคดี และใช้แนวทางการสืบสวน
ไปทีละกรณี ซึง่ ต้องใช้ทรัพยากรจำ�นวนมากทัง้ ด้านเวลา กำ�ลังคน และงบประมาณ ในขณะทีส่ ง่ ผลให้มกี ารดำ�เนินคดี
เพียงไม่กคี่ ดีเท่านัน้ เพือ่ แก้ไขจุดอ่อนนี้ ในปี 2558 มีการเปลีย่ นแปลงหลักการและแนวทางในการบังคับใช้กฎหมาย
จากปี 2557 อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ คื อ จากแนวทางแบบตั้ ง รั บ เป็ น เชิ ง รุ ก โดยการใช้ รู ป แบบวิ เ คราะห์ ข่ า วกรอง
นำ�การปราบปราม เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนและดำ�เนินคดีค้ามนุษย์
ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในการขจัดขบวนการค้ามนุษย์
ในปี 2558 เจ้ า หน้ า ที่ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายสามารถสร้ า งเครื อ ข่ า ยข่ า วกรองได้ ห ลายเครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่
ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำ�รวจได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม
และกลุ่มชุมชนหลายกลุ่มในพื้นที่ ทั้งที่เป็นความร่วมมือแบบทางการและกึ่งทางการ โดยตำ�รวจขอให้ภาคีดังกล่าว
ช่วยสอดส่องดูแลในพืน้ ทีห่ ากมีสญ
ั ญาณบ่งชีว้ า่ จะมีการค้ามนุษย์ และส่งข่าวให้อย่างสม�่ำ เสมอ ด้วยเหตุนี้ หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายจึงสามารถเข้าถึงข่าวกรองเชิงลึกที่ไม่สามารถสืบหาเองได้ เนื่องจากแรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียน
หรือผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายสะดวกใจที่จะสื่อสารกับองค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชนมากกว่าจะติดต่อกับ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั โดยตรง หากพบหลักฐานทีต่ อ้ งสงสัยว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ ดังนัน้ การประสานงานกับองค์กรดังกล่าว
จึงช่วยให้ตำ�รวจสามารถเข้าถึงข่าวกรองในเชิงลึกเกี่ยวกับกรณีที่สงสัยว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ และส่งผลให้เกิด
ความก้าวหน้าอย่างสำ�คัญในการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์คดีใหญ่ๆ ตลอดทั้งปี 2558
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นอกจากนี้ แทนที่จะจับกุมผู้กระทำ�ผิดรายย่อยระดับปลายแถว ผู้ต้องหาเหล่านั้นจะถูกขอให้มาเป็นพยาน
เพื่อสืบสวนไปให้ถึง “ตัวการใหญ่” ซึ่งเป็นหัวขบวนการค้ามนุษย์ แม้ว่ากฎหมายไทยในปัจจุบันไม่มีระบบให้มี
การต่อรองเพื่อรับสารภาพ (plea bargain arrangement) เช่นเดียวกับกฎหมายในสหรัฐอเมริกา แต่ตำ�รวจ
ก็สามารถที่จะแจ้งต่อศาลว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ต้องหาในการเป็นพยาน จากนั้นศาลก็จะทำ�การตัดสินคดี
โดยใช้ขอ้ มูลดังกล่าวมาร่วมพิจารณาด้วยเมือ่ พิพากษาลงโทษ และหากมีเหตุอนั ควรก็อาจจะผ่อนโทษของผูก้ ระทำ�ผิด
รายย่อยที่ให้ความร่วมมือในการเป็นพยานให้เบาลงได้
เนือ่ งจากเครือข่ายค้ามนุษย์มกั เชือ่ มโยงอย่างใกล้ชดิ กับขบวนการฟอกเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย
จึงทำ�การยึด และ/หรือ อายัดทรัพย์ของผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์ในหลายคดี โดยพิจารณาโดยละเอียดว่า ผู้ต้องหา
กระทำ�ผิดกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเงินอืน่ ๆ อย่างไรบ้าง รวมทัง้ ความเคลือ่ นไหวด้านการเงิน
ของผู้ต้องหา ส่งผลให้มีการพบและจับกุมตัวผู้ค้ามนุษย์ และหยุดยั้งปฏิบัติการค้ามนุษย์ของคนกลุ่มดังกล่าวได้

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 3 :
จากการใช้แนวทางบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกในรูปแบบวิเคราะห์ขา่ วกรองนำ�การปราบปราม (Intelligence-Led
Response) และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิด ในปี 2558
จำ�นวนคดีค้ามนุษย์ที่ได้รับการสืบสวน จำ�นวนผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือ และจำ�นวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม
ล้วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ โดยสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สืบสวนคดีการค้ามนุษย์
ไปทั้งหมด 317 คดี เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่งมีเพียง 276 คดี ถือเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 นอกจากนี้
สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ ยั ง สามารถที่ จ ะขยายผลการสื บ สวนคดี เ พื่ อ ค้ น หาผู้ เ สี ย หายค้ า มนุ ษ ย์ เ พิ่ ม เติ ม ได้
โดยอาศัยการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับองค์กรประชาสังคม ซึง่ ให้การช่วยเหลือเด็กหญิงอายุต�่ำ กว่า 15 ปี
เป็นจำ�นวน 6 คน
จำ � นวนผู้ เ สี ย หายในคดี แรงงานซึ่ ง ภายหลั ง กลายเป็ น ผู้ เ สี ย หายในคดี ค้ า มนุ ษ ย์ ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น จาก 47 ราย
ในปี 2557 เป็ น 69 รายในปี 2558 โดยมี 39 ราย ที่ เ ป็ น คดี ค้ า มนุ ษ ย์ ใ นอุ ต สาหกรรมประมง สาเหตุ ห ลั ก
ที่คดีเหล่านี้เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการตรวจเรือและสถานประกอบการโดยทีมตรวจแรงงานสหวิชาชีพซึ่งนำ�โดย
ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ตัง้ แต่วนั ที่ 6 พฤษภาคม 2558 (ตามรายละเอียดด้านบน)
นอกจากนี้ จำ�นวนผู้ต้องสงสัยซึ่งถูกจับกุมดำ�เนินคดียังเพิ่มเป็น 547 ราย ในปี 2558 จาก 412 ราย
ในปี 2557 โดยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 33 ปัจจุบนั มีผเู้ สียหายค้ามนุษย์ทไี่ ด้รบั การคัดแยก 720 ราย ซึง่ เพิม่ ขึน้ จาก 595 ราย
ในปี 2557 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 และเนื่องจากการประสานงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนดีขึ้น ตำ�รวจและ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนไปฝังตัวอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครเพื่อสืบหาข่าวกรองและหาตัวแรงงาน
ต่างด้าวที่อาจมีความเสี่ยงจะตกเป็นผู้เสียหาย การจับกุมครั้งล่าสุด แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ในการทำ�งานที่ดีมาก
ระหว่างตำ�รวจท้องที่ในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่แรงงาน และองค์กรพัฒนาเอกชน
คือ มูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ แรงงาน โดยในกรณีน้ี มูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ แรงงาน ได้ชว่ ยเหลือ
แรงงานชายชาวเมียนมา ที่หลบหนีจากสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ�เบื้องต้นพร้อมกับภรรยา ส่งผลให้มีการ
ดำ�เนินคดีต่อเจ้าของลังกุ้งดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันช่วยเหลือคนงานอีกเกือบ 100 คน
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มาตรการที่ 4 : มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่รัฐรับมือปัญหาการค้ามนุษย์
ทั้งบนฝั่งและในทะเล
เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานมีความเข้าใจในหัวข้อเรื่องแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี้ได้ดีขึ้น สืบเนื่องจาก
การจัดพิมพ์คู่มือสองฉบับเพื่อเผยแพร่คำ�นิยามตามกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมง
ผิดกฎหมาย ยังได้ร่วมกันจัดทำ� “หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการตรวจ
แรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทกลุ่มเสี่ยง” และจัดการอบรมผู้ตรวจแรงงาน โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับ
การตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงว่าจะมีการค้ามนุษย์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหลายหน่วยงาน
ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กองทัพเรือ ตำ�รวจน้ำ� กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมศุลกากร
นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ�หลักสูตรการฝึกอบรมเรื่อง “การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงาน
เด็กและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมง” โดยเน้นที่แนวทางแบบองค์รวมในการตรวจแรงงาน และการ
บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
จากกองทัพเรือ ตำ�รวจน้ำ� กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมศุลกากร ซึ่งได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 4 :
การอบรมแบบสหวิชาชีพเหล่านี้ นับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญ เนื่องจากในอดีตการอบรมมักจัดขึ้น
ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐภายใต้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง โดยไม่ได้นำ�ไปสู่การประสานงานที่พอเพียง
ในวั น ที่ 19 ตุ ล าคม 2558 กระทรวงแรงงานได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณจำ � นวน 172,316,880 บาท
เพือ่ เพิม่ พูนศักยภาพให้กบั เจ้าหน้าทีต่ รวจแรงงาน 256 คน นอกจากนี้ มีการจัดอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน
ตรวจแรงงานเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการประเภทกลุม่ เสีย่ ง” ในเดือนธันวาคม
2558 โดยมีเจ้าหน้าที่จำ�นวน 129 คน ได้รับการอบรม การอบรมครั้งนี้มีความพิเศษก็คือ ผู้เข้าอบรมไม่ได้มีเพียง
เจ้าหน้าที่ 94 คน จากกระทรวงแรงงานเท่านั้น แต่ยังมีผู้เข้าร่วมอีก 35 คน ซึ่งมีภารกิจโดยตรงจากกองทัพเรือ
ตำ�รวจน�้ำ กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมศุลกากร โดยจะมีการจัดอบรมอีก 2 ครัง้ สำ�หรับกลุม่ เป้าหมาย 120 คน
ในปี 2559 และคาดว่าการจัดอบรมแบบสหวิชาสหวิชาชีพนี้จะดำ�เนินไปอย่างต่อเนื่อง
การอบรมอี ก ครั้ ง หนึ่ ง จะเป็ น การอบรมเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจแรงงาน เพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจเหล่ า นี้ ส ามารถเข้ า ถึ ง
สถานประกอบการในภาคประมงที่ มี ค วามเสี่ ย ง กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน ร่ ว มกั บ องค์ ก าร
แรงงานระหว่า งประเทศ กองทัพ เรือ ตำ�รวจน้ำ � และกรมประมง ยั งได้ จัดการอบรมเพื่อเพิ่มศัก ยภาพให้ แก่
เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานในหน่วยงานของตน ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมเป็นจำ�นวน 57 คน โดยภายใน
เดือนมกราคม 2559 จะมีเจ้าหน้าที่อีก 65 คน ได้รับการอบรมเพิ่มเติม
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ความก้าวหน้าที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งคือ กระทรวงแรงงานเพิ่มจำ�นวนผู้ตรวจแรงงานของตนมากขึ้น
อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ โดยจำ � นวนผู้ ต รวจแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น จาก 1,413 คน เป็ น 2,303 คน (เจ้ า หน้ า ที่ 256 คน
จากกระทรวงแรงงานจะมี คุ ณ สมบั ติ ค รบพร้ อ มเป็ น ผู้ ต รวจแรงงานในปี 2559 และเจ้ า หน้ า ที่ อี ก 634 คน
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ จะมีบทบาทในการหนุนเสริมการตรวจแรงงาน) ภายในปี 2559 รัฐบาลยังมีแผนทีจ่ ะ
จัดอบรมเพิม่ เติมให้กบั เจ้าหน้าที่ 376 คน (เป็นผูต้ รวจแรงงานใหม่ 256 คน และผูต้ รวจจาก ศปมผ. อีก 120 คน)

มาตรการที่ 5 : จัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อกำ�กับดูแลนโยบาย
การตรวจแรงงานที่ครอบคลุมตามแนวทางข่าวกรองนำ�การปราบปราม
และเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ในภาคประมงทั้งบนบกและในทะเล
การทำ�ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ ก ารควบคุ ม ในภู มิ ภาคเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต้
เป็ น การประกอบการหนึ่ ง ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด การค้ า มนุ ษ ย์ แ ละการแสวงประโยชน์ ด้ า นแรงงานอย่ า งแพร่ ห ลาย
เนื่องจากผลกำ�ไรที่ภาคธุรกิจจะสร้างรายได้และความยากลำ�บากในการบังคับใช้กฎหมายในทะเลลึก ทำ�ให้
ผู้ค้ามนุษย์และนายจ้างที่แสวงประโยชน์จากแรงงานสามารถหลบหนีจากการบังคับใช้กฎหมายและได้ประโยชน์
จากช่องว่างด้านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งมีความซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเขตอำ�นาจในการตัดสินคดี
เห็นได้ชัดว่าปัญหานี้มีความท้าทายมากและไม่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่ง ถึงกระนั้น ในปีนี้
รัฐบาลไทยจริงจังเป็นอย่างมากในการขจัดการค้ามนุษย์ในภาคประมง โดยผ่านพระราชกำ�หนดการประมง
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
นอกจากนี้ในเดือนเมษายน 2558 รัฐบาลได้ออกคำ�สั่งที่ 10/2558 เพื่อจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทำ�การประมงผิดกฎหมาย โดยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บังคับบัญชา และรายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ในปัจจุบัน ศปมผ. นับเป็นหน่วยงานกลางในการแก้ปัญหาการทำ�ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม และการค้ามนุษย์ในภาคประมง ศปมผ. ยังมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตำ�รวจน้ำ�
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมประมง
และกรมเจ้าท่า ทำ�งานร่วมกันในฐานะคณะทำ�งานเฉพาะกิจ 25 คณะ ที่จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งที่มีความเสี่ยงสูง
ทั่ ว ประเทศไทย ซึ่ ง มี ก ารดำ � เนิ น การตรวจเรื อ ตามระบบกำ � หนดพิ กั ด ผ่ า นดาวเที ย ม (VMS) และควบคุ ม
การแจ้งเรือเข้าออก กรณีทตี่ อ้ งสงสัยว่าจะมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน จะมีการรายงานไปยัง ศปมผ. ทันที จากนัน้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันสืบสวนคดีและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย
ศู น ย์ บั ญ ชาการที่ จั ด ตั้ ง ใหม่ นี้ ไ ม่ เ พี ย งดึ ง ทรั พ ยากรและกำ � ลั ง คนจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาทำ � งาน
เพื่ อ ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ เ ท่ า นั้ น แต่ ยั ง นั บ เป็ น ความเปลี่ ย นแปลงด้ า นวั ฒ นธรรมการทำ � งานของภาครั ฐ
และเพิ่มการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ประสานงานจากทุกหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาร่ ว มปฏิ บั ติ ง านในแต่ ล ะภารกิ จ ร่ ว มกั น และมี ก ารประชุ ม แบบไม่ เ ป็ น ทางการอย่ า งสม่ำ� เสมอ
เพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกันและร่วมกันตัดสินใจเป็นรายกรณี โดยอาศัยพืน้ ฐานจากข้อมูลข่าวกรองว่าจะแบ่งบทบาท
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และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร เช่น ในกรณีที่มีการสงสัยว่าจะมีการทำ�ผิดกฎหมาย
ในเรือประมงขนาดเล็กหรือเรือประมงที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง ตำ�รวจน้ำ�จะเป็นผู้นำ�ในการดำ�เนินการ สำ�หรับเรือประมง
ที่อยู่นอกชายฝั่ง กองทัพเรือจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก เป็นต้น

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 5 :
หลังจากที่พระราชกำ�หนดการประมง พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ศปมผ. ได้สั่งให้
โรงงานแปรรูปอาหารสัตว์น้ำ� 5 แห่ง หยุดดำ�เนินการ และสั่งปิดโรงงาน 2 แห่ง ตามกฎหมายฉบับนี้ นอกจากนี้
กรมประมงยังมีการออกกฎกระทรวง 3 ฉบับ ระเบียบและประกาศอีก 21 ฉบับ เพือ่ ให้การบังคับใช้พระราชกำ�หนดฯ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2559
เดิ ม กระทรวงแรงงานและกระทรวงอุ ต สาหกรรมจะทำ � การตรวจสถานประกอบการแยกจากกั น
โดยใช้ชุดมาตรฐานต่างกันตามข้อบัญญัติและมาตรฐานการตรวจโรงงานของแต่ละกระทรวง เพื่อแก้ไขปัญหา
การดำ�เนินงานซ้ำ�ซ้อนดังกล่าว กฎหมายให้อำ�นาจ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ เป็นแกนหลักในการตรวจสถานประกอบการในทุกด้าน โดยได้กล่าวถึงจำ�นวนเรือประมงและ
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ถูกตรวจไว้ข้างต้นแล้ว

วัตถุประสงค์ที่ 5 : ลดความเสี่ยงของการตกเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ในกลุม่ แรงงานข้ามชาติทท่ี �ำ งานอยูบ่ นบกและบนเรือ
รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ เช่น เด็ก คนไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยภูเขา
มาตรการที่ 1 : เร่งรัดและปฏิรูประบบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
เนื่องจากแรงงานต่างด้าวจำ�นวนมากในประเทศไทยก่อนปี 2558 มีสถานะที่ผิดกฎหมายจึงเป็นปัจจัยหลัก
ที่ทำ�ให้แรงงานเหล่านี้เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงและข่มขู่โดยผู้ค้ามนุษย์ให้ต้องทำ�งานที่ถูกแสวงประโยชน์ ดังนั้น
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการค้ามนุษย์ เพื่อแสวงประโยชน์ด้านแรงงาน รัฐบาลจึงดำ�เนินมาตรการอย่างต่อเนื่อง
ในการปรับปรุงระบบการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ โดยดำ�เนินการตามมาตรการเฉพาะดังต่อไปนี้
•• ลดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนแรงงาน และปรับปรุงให้ระบบการจดทะเบียนแรงงานสะดวกมากขึ้น
สำ�หรับแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง

•• ประการแรก ลดค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนของแรงงานต่างด้าว 1 คน ลงครึ่งหนึ่งคือ จาก 1,800 บาท
เหลือ 900 บาท ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่แรงงานต่างด้าวต้องจ่ายในการจดทะเบียนก็ลดลงด้วยเช่นกัน
รวมถึงการยกเว้นให้แรงงานต่างด้าวไม่ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอก
ราชอาณาจักร
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•• ประการที่สอง ระยะเวลาที่แรงงานต่างด้าวต้องรอการจดทะเบียนรอบใหม่ก็ลดลง โดยเดิมแรงงาน
เหล่านี้ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางเป็นเวลา 4 ปี ก่อนที่จะสามารถจดทะเบียนใบอนุญาตทำ�งาน
รอบใหม่ ปัจจุบันลดจาก 4 ปี เหลือเพียง 1 เดือน แรงงานต่างด้าวเหล่านี้ให้เหตุผลว่า ค่าใช้จ่ายที่สูง
และระยะเวลารอการจดทะเบียนแรงงานรอบใหม่ เป็นเหตุผลหลัก 2 ประการที่ตัดสินใจไม่ได้เข้ามา
จดทะเบียนในรอบที่ผ่านๆ มา ดังนั้น การปรับปรุงกระบวนการที่ลดภาระด้านการเงินให้น้อยลง
และการยืดระยะการจดทะเบียนแรงงานให้ต่อเนื่องมากขึ้น ก่อให้เกิดความสำ�เร็จในการจดทะเบียน
แรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีแรงงานต่างด้าวจำ�นวน 2,549,530 คน ได้รับการจดทะเบียน
กับกระทรวงแรงงาน

•• ประการที่ ส าม มี ก ารขยายระยะเวลาการจดทะเบี ย นของแรงงานต่ า งด้ า วในภาคประมงและ
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ� และในปัจจุบันการจดทะเบียนแรงงานเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดายขึ้น
ด้วยระบบศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ การจดทะเบียนในรอบที่ 2 มีการขยาย
เวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 มกราคม 2559 ในขณะที่ระยะเวลาการจดทะเบียนสำ�หรับแรงงานต่างด้าว
ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ� ขยายออกไปเป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559
•• หลังจากที่แรงงานต่างด้าวได้ท�ำ การจดทะเบียนแล้ว จะได้รับสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย รวมถึง
◊ สิทธิที่จะได้รับค่าแรงขั้นตำ�่ เช่นเดียวกับพลเมืองไทย (300 บาทต่อวัน)
◊ เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพและการรักษาพยาบาล
◊ สิทธิที่จะใช้ระบบธนาคารที่เป็นทางการในการส่งรายได้กลับบ้านเกิด
◊ สิ ท ธิ ที่ จ ะให้ บุ ต รหลานของตนจดทะเบี ย นอย่ า งถู ก กฎหมายในประเทศไทยและอาศั ย อยู่ ใ น
ประเทศไทยในระยะเวลาที่พ่อแม่ได้รับอนุญาตให้ทำ�งานได้อย่างถูกกฎหมาย นโยบายนี้นับว่า
มีความก้าวหน้ามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
◊ สิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นนายจ้าง โดยก่อนหน้านี้ แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไม่ได้
รับอนุญาตให้เปลีย่ นนายจ้าง อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 นโยบายของรัฐบาลไทยมีความก้าวหน้ามากขึน้
ในการลดความเสี่ยงของการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงานในภาคประมง โดยตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน
2558 อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวในเรือประมงและสถานแปรรูปสัตว์น้ำ�สามารถเปลี่ยนนายจ้าง
ได้โดยไม่จ�ำ กัดจำ�นวนครัง้ ในการเปลีย่ น ไม่วา่ จะเป็น 1) นายจ้างและ 2) พืน้ ทีท่ �ำ งาน แรงงานต่างด้าว
ในภาคอุตสาหกรรมอื่นสามารถเลือกที่จะเข้ามาทำ�งานในเรือประมงและสถานประกอบการแปรรูป
อาหารทะเลได้ โดยได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนนายจ้างและสถานที่จ้างงานของตนจากจังหวัดหนึ่งไปยัง
จังหวัดอื่นได้ ความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายครั้งสำ�คัญนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ความยืดหยุ่นแก่แรงงาน
ต่ า งด้ า ว และขจั ด โอกาสที่ น ายจ้ า งจะควบคุ ม ความสามารถของแรงงานต่ า งด้ า วในการทำ � งาน
อย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายในประเทศไทยโดยการเรี ย กร้ อ งอย่ า งไม่ เ ป็ น ธรรม นอกจากนี้
กรมการจั ด หางานยั ง ได้ อ อกคำ � สั่ ง ลงวั น ที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2558 ไปยั ง สำ � นั ก จั ด หางานจั ง หวั ด
10 จังหวัด ให้อนุญาตนายจ้างเปลีย่ นแปลงคำ�ร้องขอแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
และให้ด�ำ เนินการตามระเบียบใหม่
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◊ สิทธิที่จะข้ามชายแดนอย่างเปิดเผยและเสรี และ
◊ สิทธิที่จะเก็บเอกสารการทำ�งานของตนไว้กับตัวโดยไม่ให้นายจ้างยึดไว้ เช่นที่มักเกิดขึ้นในอดีต
การจัดระเบียบการจัดการแรงงานของประเทศไทยในปัจจุบัน แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 2 ด้านล่างนี้
แผนภูมิที่ 2 : ระบบจัดการแรงงานแบบใหม่
การจัดระบบการจัดการแรงงาน
การปองกัน
ลดความตองการใช
แรงงานผิดกฎหมาย

การคุมครองทางกฎหมาย
ที่มีประสิทธิภาพ

กลไกติดตาม
วิเคราะหความตองการแรงงาน
ของภาคธุรกิจ
ความรวมมือกับประเทศ
สงออกแรงงาน
ศูนยประสานงานดานแรงงาน
แบบเบ็ดเสร็จ (OSCC)
ลดคาธรรมเนียม

แรงงานตางดาวที่ประสงค
จะทํางานในประเทศไทย
จัดหาแรงงานผานระบบ
G2G (217,111)

ระบบการ
คุมครอง

ขอมูลไมครบ

การรองเรียน
ขาวกรองจาก NGOs

สายดวน
เครือขายเฝาระวัง
มาตรฐาน
คุมครอง
แรงงาน

มรส/GLP

กฎกระทรวงคุมครองแรงงานใน
ภาคเกษตร 2557
กฎกระทรวงคุมครองแรงงานใน
ภาคประมง2557

บังคับใชกฎหมาย
การสืบสวนเชิงรุก

ปองกันการคามนุษย
ดานแรงงาน

การตรวจเพื่อปองกัน

แรงงานตางดาวที่
อาศัยอยูในประเทศไทย
จดทะเบียน (1.6ลานบาท)

ลดความเสี่ยง/
เปราะบาง

คําสั่งใหปรับปรุง
ดําเนินการตามกฎหมาย

บริษัทจัดหางาน
นายหนาผิดกฎหมาย
นายจาง

ปองกันผูคามนุษย
และผูกระทําผิดอื่นๆ

ไตกงเรือ

การเข้าถึงสิทธิต่างๆ เหล่านี้ ช่วยลดการควบคุมแรงงานต่างด้าวของผู้ลักลอบนำ�คนเข้าเมือง นายหน้า
และผูท้ หี่ าประโยชน์ดา้ นการเงินได้มาก รวมทัง้ ตัดทอนความสามารถของผูค้ า้ มนุษย์ ทีม่ กั ขูว่ า่ จะส่งตัวคนต่างด้าวเหล่านี้
กลับประเทศ หากไม่ยอมปฏิบตั ติ ามทีต่ นต้องการ ผลกระทบในวงกว้างของมาตรการดังกล่าวก็คอื เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ของแรงงานต่างด้าวในการตกเป็นผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์อย่างมีนัยสำ�คัญ
นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั โิ ครงการของกระทรวงแรงงาน ซึง่ นับเป็น
ส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลที่จะนำ�แรงงานที่ผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ�เข้าสู่ระบบ
เพื่อให้แรงงานเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยเป็น
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ�ในจังหวัดชายทะเล
22 จังหวัด และในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมดังกล่าว ระหว่าง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 (90 วัน) และสำ�หรับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ในเรือประมง กระทรวงแรงงานได้เปิดให้มีการจดทะเบียนเพิ่มเติมอีก 2 รอบ ดังนี้
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•• รอบแรก ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 29 มิถุนายน 2558 มีแรงงานต่างด้าวได้รับการจดทะเบียน
ทั้งหมด 54,402 คน (สัญชาติเมียนมา 30,594 คน กัมพูชา 22,671 คน และลาว 1,142 คน)

•• รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2559
มีแรงงานได้รับการจดทะเบียนทั้งหมด 13,794 คน (ร้อยละ 0.54) และ
•• การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ�และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่าง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม มีแรงงานต่างด้าว
จำ�นวน 25,730 คน ได้รับการจดทะเบียน

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 1 :
กระทรวงแรงงานได้ช่วยเหลือให้แรงงานไทยทั้งหมดจำ�นวน 10,777 คน ได้รับการอำ�นวยความสะดวก
ให้เดินทางไปทำ�งานในต่างประเทศทีไ่ ด้รบั การรับรองจากรัฐ ส่งผลให้มกี ารประหยัดค่าใช้จา่ ยในกระบวนการจัดหางาน
ได้ถึง 2,057,916,696 บาท นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขได้ลดค่าธรรมเนียมหลายประการ รวมถึงการยกเว้นให้แรงงาน
ต่างด้าวไม่ตอ้ งจ่ายเงินสมทบกองทุนเพือ่ การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ระหว่างปี 2557 ถึง 2558
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด 7,051,336,450 บาท
จากข้อมูลของกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 มีแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมแปรรูป
สัตว์น้ำ� จำ�นวน 1,412 คน และในภาคประมงจำ�นวน 1,341 คน ได้เปลี่ยนนายจ้างภายใต้นโยบายนี้

มาตรการที่ 2 : ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์
เดิม แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำ�หรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีคำ�ถามไม่มากพอที่จะช่วยให้
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจว่าผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นผู้เสียหายหรือไม่ และยังไม่มากพอที่จะเป็นข้อมูลสำ�หรับการติดตามผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำ�หรับนำ�กรณีดังกล่าวไปพิจารณาใหม่ ดังนั้น ในปี 2558
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและภาคี
ภาคประชาสังคมได้ทำ�การปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นสำ�หรับคัดแยกผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ฉบับใหม่ขึ้น
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ มี ฐ านข้ อ มู ล ที่ ดี ขึ้ น สำ � หรั บ คั ด แยกผู้ เ สี ย หาย และมี ก ารบั น ทึ ก เหตุ ผ ล
ของการตัดสินใจว่า ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นผู้เสียหายหรือไม่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบการดำ�เนินงานของเจ้าหน้าที่ได้
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ง่ายขึ้นนี้จะมีการนำ�ไปใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2559
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ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการต้องใช้แบบสัมภาษณ์ดังกล่าวในการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูล
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างละเอียด โดยเฉพาะต้องจดบันทึกตัวบ่งชี้การค้ามนุษย์ไว้ด้วย เช่น ผู้ถูกสัมภาษณ์
สามารถติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนได้อย่างอิสระหรือไม่ สามารถเดินทางไปไหนมาไหน
ได้อย่างเสรีหรือไม่ การจ่ายค่าจ้างเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ มีการยึดเอกสารประจำ�ตัวหรือไม่ เป็นต้น
นอกจากนี้ ตลอดปี 2558 รัฐบาลยังให้ความสำ�คัญกับการปรับปรุงกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ทั่วประเทศ โดยเน้นไปที่การควบคุมคนเข้าเมืองในจังหวัดชายทะเลเป็นพิเศษ เพื่อลดจำ�นวนแรงงาน
ต่ า งด้ า วที่ ผิ ด กฎหมาย รวมทั้ ง สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า ผู้ ที่ ต กเป็ น ผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ไ ด้ รั บ การคั ด แยก
อย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 2 :
แบบสัมภาษณ์ชดุ ใหม่ได้รบั การรับรองอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการประสานและกำ�กับการดำ�เนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) และเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ได้แจกจ่ายไปยัง
กระทรวงทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
และกระทรวงแรงงาน รวมทัง้ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ เพือ่ ใช้แบบสัมภาษณ์นใี้ นการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

มาตรการที่ 3 : ลดความเสี่ยงของการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ของคนไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยภูเขา
เพือ่ ปรับปรุงสถานภาพด้านกฎหมายของประชากรกลุม่ เปราะบางเหล่านี้ กระทรวงมหาดไทยได้ให้สญ
ั ชาติไทย
แก่ประชากรจำ�นวน 8,038 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และเพื่อเร่งรัดกระบวนการนี้ให้รวดเร็วขึ้น กระทรวงฯ
ได้ให้อำ�นาจนายอำ�เภอในการให้สัญชาติไทย โดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากกระทรวงฯ ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้น คือ
มีประชาชน 5,000 คน ได้รับสัญชาติไทยภายใต้กระบวนการเร่งรัดดังกล่าว
สำ�หรับกรณีการอพยพย้ายถิ่นของชาวโรฮีนจา รัฐบาลไทยได้เป็นผู้นำ�ในการจัดการประชุมครั้งสำ�คัญ 2 ครั้ง
ร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้อง ประเทศที่เป็นแหล่งทุนที่สำ�คัญ และองค์การระหว่างประเทศ ในวันที่ 29 พฤษภาคม
และวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เพื่อระดมสมองหาทางออกที่เป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือชาวโรฮีนจา และเพื่อ
ทำ�งานกับภาคีที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอย่างเข้มแข็งในการหาทางออกที่ยั่งยืน โดยคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
ลดความเสี่ยงในการถูกค้ามนุษย์
นอกจากนี้ การทลายวงจรค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการเรียกค่าไถ่ในอำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2558 ส่งผลให้มีการขัดขวางไม่ให้มีผู้อพยพชาวโรฮีนจา
เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
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ประเทศไทยยั ง ได้ ล งนามในอนุ สั ญ ญาอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการค้ า มนุ ษ ย์ (ASEAN Convention against
Trafficking in Persons, Especially Women and Children - ACTIP) ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ในระหว่าง
การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 27 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับประเทศอาเซียนอื่นๆ
อนุสญ
ั ญาดังกล่าวได้ก�ำ หนดกรอบกฎหมายในระดับภูมภิ าคทีส่ อดคล้องกับเครือ่ งมือทางด้านกฎหมายในระดับสากล
รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารต่อท้าย
อนุสัญญาฯ เพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และแผนปฏิบัติการ
สหประชาชาติเพื่อขจัดการค้ามนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างประเทศอาเซียน
ในการป้องกัน คุ้มครอง และดำ�เนินคดีผู้กระทำ�ผิดค้ามนุษย์

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 3 :
จากการพิจารณาอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
(United Nations Convention against Transnational Organized Crime - UNTOC) และพิธีสารต่อท้าย
เพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ในปี 2556 พร้อมกับอนุสัญญาอาเซียน
ว่าด้วยการค้ามนุษย์ (ACTIP) ที่เพิ่งลงนามไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ประกอบกับ มาตรการด้านกฎหมาย
ว่าด้วยการใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ำ�กว่า 15 ปี คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ จึงเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยให้เพิ่มนิยามของการค้ามนุษย์ ให้รวมถึง การกระทำ�
ที่คล้ายทาส หรือการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ไม่ว่าจะโดยความยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการใช้อำ�นาจโดยมิชอบ
หรือแสวงประโยชน์จากสถานภาพที่เปราะบาง กฎหมายดังกล่าวคาดจะผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติในปี 2559

มาตรการที่ 4 : ปรับปรุงระบบตรวจการเข้าเมืองและคนเข้าเมือง
เพื่อค้นหาหลักฐานของการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่เลวร้าย
ดังที่กล่าวไว้แล้วในผลลัพธ์ของมาตรการที่ 1 ภายใต้วัตถุประสงค์ท่ี 4 สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติได้มอบหมาย
ให้สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ดำ�เนินมาตรการพิเศษหลายมาตรการ เพื่อป้องกันผู้เข้าเมืองทั้งที่ถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมายจากการตกเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ตม. ยังเพิม่ ความพยายามในการขึน้ บัญชีด�ำ ของผูต้ อ้ งสงสัย
อีกด้วย
นอกจากนี้ ตม. ยังได้ประสานความร่วมมือกับสำ�นักงานศาลยุติธรรมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการหลบหนี
ของผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว โดยแต่งตั้งให้กองหนึ่งใน ตม. เป็นหน่วยงานกลางประสานงานกับศาล
เมื่อได้รับแจ้งจากศาล ตม. ก็สามารถปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเมืองในระบบออนไลน์ในทันที
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ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 4 :
ตม. รับผิดชอบด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งหมด 120 แห่ง รวมทั้งด่านทางบก 37 แห่ง ทางทะเล 54 แห่ง
และทางอากาศ 29 แห่ง สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ ตม. ดำ�เนินมาตรการเพื่อป้องกันคนเข้าเมือง
ทัง้ ทีถ่ กู กฎหมายและผิดกฎหมายไม่ให้ตกเป็นผูเ้ สียหายจาการค้ามนุษย์ โดยดำ�เนินการอย่างเข้มงวดมากขึน้ ต่อกรณี
ชาวต่างชาติทต่ี อ้ งสงสัยว่าจะประกอบอาชญากรรมเกีย่ วกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กตามข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ในฐานข้อมูล
จำ�นวนผู้ต้องสงสัยเพิ่มขึ้นจาก 192 ราย เป็น 617 ราย โดยในจำ�นวนนี้ มี 64 ราย ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (เพิ่มจาก 12 คน ในปี 2557) และมี 511 ราย ที่ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง (เพิ่มจาก
98 ราย ในปี 2557)

วัตถุประสงค์ที่ 6 : ทำ�งานเชิงรุกให้มากขึ้น
โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและใกล้ชิด
ในการแก้ปัญหาการแสวงประโยชน์จากเด็ก
มาตรการที่ 1 : จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อปราบปรามการล่วงละเมิดเด็ก
ในอินเทอร์เน็ต
เนื่ อ งจากการล่ ว งละเมิ ด ทางเพศต่ อ เด็ ก มี ค วามซั บ ซ้ อ นมากยิ่ ง ขึ้ น รั ฐ บาลจึ ง ตระหนั ก ถึ ง ความจำ � เป็ น
ที่จะต้องจัดตั้งหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อพร้อมรับมืออาชญากรรมดังกล่าว
ดั ง นั้ น ในปี 2558 รัฐบาลจึงได้จัดตั้งศูน ย์ อ าชญากรรมความผิ ด เกี่ ย วกั บเด็ ก ทางอิ นเตอร์ เ น็ ต ภายใต้
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ภายใต้คำ�สั่งสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ที่ 7/2558
เพื่อให้เป็นศูนย์เฉพาะทางสำ�หรับตรวจตรากิจกรรมออนไลน์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัด
อาชญากรรมในรูปแบบที่เลวร้าย คณะทำ�งานเฉพาะกิจประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐในระดับชาติจำ�นวน 34 คน
ที่ ไ ด้ รั บ การอบรมและมี ป ระสบการณ์ ใ นระดั บ สากล ศู น ย์ นี้ จ ะเป็ น หน่ ว ยงานกลางที่ จ ะร่ ว มงานกั บ ภาคี
ในต่างประเทศ เช่น หน่วยสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐ สำ�นักงานสืบสวนแห่งความมั่นคงมาตุภูมิ (Homeland
Security Investigation หรื อ HSI) และรั ฐ บาลออสเตรเลี ย โดยผ่ า นทางโครงการออสเตรเลี ย -เอเชี ย
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (AAPTIP) เนื่องจากอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตมักมีการดำ�เนินการข้ามพรมแดน

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 1 :
หลังจากที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการ
ครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 มีคดีเกี่ยวกับสื่อลามกเด็ก 2 คดี
ที่ถูกดำ�เนินคดีภายใต้กฎหมายฉบับนี้
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มาตรการที่ 2 : มาตรการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในการขจัดปัญหาการท่องเทีย่ วเพือ่ มีเพศสัมพันธ์กบั เด็ก
ในปี 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดการอบรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการป้องกันและ
คุม้ ครองการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กในเครือข่ายการท่องเทีย่ วหลายครัง้ โดยผูเ้ ข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ในพื้นที่ ภาคเอกชน และองค์กรประชาสังคม กระทรวงฯ ยังมีหน้าที่หลักในการตรวจตราและเฝ้าระวังไกด์ทัวร์ที่
ไม่ได้จดทะเบียน เพื่อลดโอกาสในการเกิดกรณีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกจากนี้
ยังมีแผนงานอีกหลายแผนที่ริเริ่มโดย/สำ�หรับ ตำ�รวจท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก

ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 2 :
ในปี 2558 มีการจัดอบรม 4 ครัง้ โดยมีผเู้ ข้าร่วมทัง้ หมด 647 คน ในขณะเดียวกัน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนา “ปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์” ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วม
200 คน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเน้นที่การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และการแสวงประโยชน์ทางเพศ
ในอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ ในปี 2558 ตำ � รวจท่ อ งเที่ ย วรายงานว่ า มี ก รณี ที่ ส งสั ย ว่ า จะเป็ น
การล่วงละเมิดทางเพศจำ�นวน 18 คดี และส่งต่อให้แก่สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติเพื่อทำ�การสืบสวนต่อไป

มาตรการที่ 3 : มาตรการของกระทรงแรงงานในการแก้ปัญหา
การใช้แรงงานเด็ก และการสำ�รวจการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย
ในปี 2558 จากข้อค้นพบเรื่องการใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้ายของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริการะบุว่า
ประเทศไทยถูกประเมินว่าติดอันดับหนึ่งใน 13 ประเทศ (จากประเทศที่ถูกประเมินทั้งหมด 140 ประเทศทั่วโลก)
ที่มีความก้าวหน้าอย่างสำ�คัญในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย นอกจากการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎกระทรวงแรงงานที่ห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปี
ในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลแล้ว รัฐบาลยังร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบกรอบ
การสำ�รวจการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ทำ�งานทั่วประเทศ
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ผลลัพธ์ตามมาตรการที่ 3 :
กฎกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการห้ามใช้แรงงานเด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปี ในธุรกิจประมงและอาหารทะเล
อย่ า งเด็ ด ขาด ได้ รั บ การเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 12 มกราคม 2559 และมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นวั น ที่
18 มกราคม 2559 กฎกระทรวงฉบับนี้นับเป็นความก้าวหน้าที่สำ�คัญของรัฐบาลในความพยายามที่จะหยุด
การแสวงประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็กของนายจ้างในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล และแก้ปัญหาดังกล่าว
ในสายการผลิตให้หมดสิ้น
ส่วนกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ�การสำ�รวจระดับชาติ เริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคม 2558
และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2559 ต่อจากนั้น การสำ�รวจการใช้แรงงานเด็กระดับชาติจะเริ่มต้นขึ้น
ในเดือนเมษายน 2559 โดยความร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ส่วนการสำ�รวจนำ�ร่อง
เรื่องการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ�ตาลใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมกราคม
2559 โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กที่ทำ�งานในอุตสาหรรมอ้อยและน้ำ�ตาล และคาดว่าจะเสร็จสิ้น
ในเดือนมีนาคม 2559 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลจะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2559
โดยได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจาก ILO
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การดำ�เนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution)
ในบทที่แล้ว รายงานได้กล่าวถึงนโยบายการริเริ่มทางกฎหมายใหม่ๆ เพื่อขจัดอุปสรรคด้านปฏิบัติการตามที่
เจ้าหน้าที่รัฐและภาคีภาคประชาสังคมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายรัฐที่ต้องการขจัด
การค้ามนุษย์ให้หมดสิน้ มุง่ เน้นไปทีก่ ารเพิม่ ความเข้มงวดในการดำ�เนินคดีและบังคับใช้กฎหมายในระดับปฏิบตั ิ เจ้าหน้าที่
เน้นปฏิบตั กิ ารเชิงรุก โดยใช้รปู แบบวิเคราะห์ขา่ วกรองนำ�การปราบปราม มีการประสานงานกับภาคีทงั้ ต่างประเทศ
และในประเทศเพิม่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด ซึง่ ก็คอื การจับกุมตัว
“ตัวการใหญ่” การทำ�ลายวงจรการค้ามนุษย์และการดำ�เนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ในปี พ.ศ. 2558 มีการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านยุติธรรมอย่างใกล้ชิดขึ้น
ทั้ ง ในด้ า นการดำ � เนิ น คดี ค้ า มนุ ษ ย์ โ ดยผ่ า นข้ อ มู ล การค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ พิ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม่
ฐานข้อมูลดังกล่าวเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างตำ�รวจ อัยการ และศาล นอกจากนีใ้ น 1 ปีทผี่ า่ นมายังมีการจัดตัง้ หน่วยงาน
ชำ�นาญการพิเศษ เพื่อให้การดำ�เนินคดีค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพขึ้น 2 หน่วยงาน คือ 1) แผนกคดีค้ามนุษย์
ภายใต้ศาลอาญา ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และสามารถรับผิดชอบคดีที่มีปัญหา
ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหายและพยานจากจำ�เลยที่มีอิทธิพล และ 2) สำ�นักงานคดีค้ามนุษย์
ภายในสำ�นักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดังนั้น จึงถือได้ว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกในภูมิภาคที่มีหน่วยงานชำ�นาญพิเศษในทางยุติธรรมว่าด้วยการค้ามนุษย์
มาตรการหลักและผลลัพธ์ด้านการดำ�เนินคดีและบังคับใช้กฎหมายในปี พ.ศ. 2558 ได้แก่

1. ใช้แนวทางบังคับใช้กฎหมายรูปแบบวิเคราะห์ข่าวกรองนำ�การปราบปราม
(intelligence-led approach) (Intelligence-Led Response)
ในปีที่ผ่านมา หลักการและแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายได้เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2557 อย่างสำ�คัญ
จากการการดำ�เนินคดีเป็นรายคดีที่มุ่งเป้าไปที่การจับกุม “ตัวการใหญ่” มาเป็นการขจัดการค้ามนุษย์ด้วยรูปแบบ
การบังคับใช้กฎหมายรูปแบบวิเคราะห์ข่าวกรองนำ�การปราบปราม แนวคิดนี้มีที่มาจากสหราชอาณาจักร ซึ่งต่อมา
แพร่หลายในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์ 9/11 การบังคับใช้กฎหมายรูปแบบวิเคราะห์
ข่าวกรองนำ�การปราบปรามนี้ มุ่งเน้นที่การใช้การข่าวให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนปฏิบัติการ
ตามที่กล่าวไว้แล้วภายใต้หัวข้อ “นโยบาย” ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ไทยใช้ข่าวกรองนำ�ทางการสืบสวนเชิงรุก
เพือ่ จัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ทรี่ ากเหง้าและเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารลดอาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างยัง่ ยืน ตัวอย่างเช่น
ในกรณีการบุกทลายกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่หัวไทร-ปาดังเบซาร์ เจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์อาชญากรรมที่ก่อ
โดยฝีมอื กลุม่ ดังกล่าวเท่าทีส่ บื ทราบมาได้ เพือ่ พัฒนาเป็นข่าวกรอง จากข่าวกรองนำ�ไปสูก่ ารสืบสวนทัง้ ในด้านการเงิน
และทางอาญาควบคู่ ไ ปกั บ การทำ � แผนผั ง ความเชื่ อ มโยงทางอาชญากรรม การติ ด ตามการไหลของเงิ น
และการใช้โทรศัพท์ของเครือข่ายที่ต้องสงสัย และค้นหาผู้เสียหาย พยาน และผู้แจ้งข่าว
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ประเทศไทยให้สัตยาบรรณต่ออนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (United Nations Convention
against Transnational Organized Crime - UNTOC) และพิธีสารต่อท้ายเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กในปี พ.ศ. 2556 รัฐได้บญ
ั ญัตกิ ฎหมายเพือ่ ประกันความสอดคล้องและความร่วมมือ
ภายใต้อนุสัญญาและพิธีสารดังกล่าว ซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ า มชาติ พ.ศ. 2556 พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ พ.ศ. 2551 และ
ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2558 ดังนัน้ ผูต้ อ้ งสงสัยจึงอาจถูกตัง้ ข้อหาได้จากกฎหมายทัง้ 3 ฉบับ คือพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ า มชาติ พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2558
ซึ่งความผิดภายใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ถือเป็นความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่
ตำ�รวจเป็นผู้รับผิดชอบในการสืบสวนทางอาญา สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก็เป็นผู้รับผิดชอบ
การสืบสวนทางด้านการเงิน
แผนภูมิที่ 2 : รูปแบบการสืบสวนคดีค้ามนุษย์โดยใช้วิเคราะห์ข่าวกรองนำ�การปราบปราม

วิเคราะหอาชญากรรม
วิเคราะหขอมูลอาชญากรรม
จากแฟมคดีเกาเพื่อพัฒนา
การขาว

แกปญหาที่รากเหงา

ขยายการสืบสวน
ทําแผนผังความเชื่อมโยง
ทางอาชญากรรม
ติดตามการไหลของเงิน
และการใชโทรศัพทคนหา
เหยื่อผูเสียหาย, พยาน
หรือผูแจงขาวเพิ่มขึ้น

ตัดแหลงเงินทุน

ทลายกลุมองคกรอาชญากรรม
พ.ร.บ. การคามนุษย
พ.ร.บ. การฟอกเงิน
พ.ร.บ.การมีสวนรวมในองคกร
อาชญากรรมขามชาติ
ลดแรงจูงใจที่จะคามนุษยใหม

ในปี พ.ศ. 2558 รู ป แบบวิ เ คราะห์ ข่ า วกรองนำ � การปราบปราม ส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยสามารถทลาย
เครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้เป็นจำ�นวนมากขึน้ สามารถตัดการไหลเวียนทางการเงินของเครือข่ายเหล่านี้
ได้มากขึน้ ทัง้ ยังลดศักยภาพและแรงจูงใจทีจ่ ะก่ออาชญากรรมใหม่ รูปแบบการตอบโต้การค้ามนุษย์โดยใช้การข่าวนำ�นี้
ได้รับการแสดงไว้ในแผนผังที่ 2 ด้านบน
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2. กระบวนการยุติธรรมในการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์
2.1 การสืบสวนสอบสวน
ดังที่ได้กล่าวไว้ภายใต้หัวข้อ “นโยบาย” ด้วยประสิทธิผลของรูปแบบการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก โดยการ
วิเคราะห์ขา่ วกรองนำ�การปราบปรามในการดำ�เนินคดีคา้ มนุษย์ปี พ.ศ. 2558 ทำ�ให้จ�ำ นวนคดีทม่ี กี ารสืบสวนสอบสวน
ผู้ เ สี ย หายที่ ไ ด้ รั บ การช่ ว ยเหลื อ และผู้ ต้ อ งสงสั ย ที่ ถู ก จั บ กุ ม เพิ่ ม ขึ้ น โดยสำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ และ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สืบสวนคดีค้ามนุษย์ไปทั้งหมด 317 คดี ในขณะที่ในปี พ.ศ. 2557 มีเพียง 280 คดี
ถือเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13 นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2558 จำ�นวนผู้ต้องสงสัยซึ่งถูกจับกุมดำ�เนินคดี
ยังเพิ่มเป็น 547 ราย จาก 412 ราย ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่ได้รับการระบุตัว 720 ราย จาก 595 ราย ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 คดีใหญ่ของปีที่ผ่านมา
ได้แก่คดี หัวไทร-ปาดังเบซาร์ ซึ่งมีทั้งผู้เสียหายและผู้กระทำ�ผิดจำ�นวนมาก การเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2558
และ พ.ศ. 2557 แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 3 ดังต่อไปนี้
แผนภูมิที่ 3 : สถิติคดีค้ามนุษย์ภายใต้การสอบสวน ผู้กระทำ�ผิดที่ถูกจับกุม
และผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือปี พ.ศ. 2557 และ 2558
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300

2014

+13%

280

317

200
100
0

คดีภายใตการสอบสวน

ผูตองสงสัยที่ถูกจับกุม

ผูเสียหายที่ไดรับการชวยเหลือ
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ตารางที่ 5 จำ�แนกจำ�นวนคดีค้ามนุษย์แต่ละประเภทที่อยู่ภายใต้การสอบสวนนับจากปี พ.ศ. 2553 - 2558
ตามทีร่ ายละเอียดภายใต้หวั ข้อ “นโยบาย” และในรายงานปีกอ่ นหน้า ทัง้ นี้ รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎหมายและนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมง เพิ่มบทบาทของกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย
สร้างกลไกใหม่ในการประสานงานและประสานความร่วมมือ และยังจัดสรรทรัพยากรให้แก่การนี้เพิ่มขึ้น ตารางที่ 5
แสดงให้เห็นผลของการจัดลำ�ดับความสำ�คัญดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม คือ มีการดำ�เนินคดีการแสวงประโยชน์
ด้ า นแรงงานเพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 47 คื อ จาก 47 คดี ในปี พ.ศ. 2557 มาเป็ น 69 คดี ในปี พ.ศ. 2558
ซึ่งใน 69 คดีนี้มี 39 คดี ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคประมง ในปี พ.ศ. 2558 คดีการแสวงประโยชน์ทางเพศ
เพิ่มขึ้นจาก 222 คดี ในปีก่อนหน้ามาเป็น 245 คดี ในปี 2558 ในขณะที่การแสวงประโยชน์ด้วยการบังคับ
เป็นขอทาน ลดลงจาก 11 คดีในปี พ.ศ. 2557 มาเป็นเพียง 3 คดี ในปี พ.ศ. 2558
ตารางที่ 5 : คดีค้ามนุษย์ที่อยู่ภายใต้การสอบสวนระหว่างปี พ.ศ. 2553-2558
จำ�แนกตามประเภทการแสวงประโยชน์
คดีภายใต้การสอบสวน
ปี

คดี

ประเภทการแสวงประโยชน์
ทางเพศ

แรงงาน

ขอทาน

2553

81

65

12

4

2554

97

74

19

4

2555

306

226

44

36

2556

674

520

80

74

2557

280

222

47

11

2558

317

245

69

3

2.2 การดำ�เนินคดี
ตามที่ได้กล่าวถึงไว้ในหัวข้อ “นโยบาย” ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สำ�นักอัยการสูงสุดได้ประกาศ
จัดตั้งสำ�นักงานคดีค้ามนุษย์ ซึ่งมีอ�ำ นาจหน้าที่ครอบคลุมการสืบสวนสอบสวนและดำ�เนินคดีดังต่อไปนี้

•• ทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ ซึ่งเคยเป็นของหน่วยงานหลายหน่วยภายใต้สำ�นักอัยการสูงสุด
สำ�นักงานคดีค้ามนุษย์มีบทบาทนำ�ในการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นนอกประเทศ ตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 20 ของประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา พ.ศ. 2477 ทีว่ า่ ให้ส�ำ นักงานอัยการสูงสุดเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ในการสอบสวน นอกจากนี้ สำ�นักงานคดีคา้ มนุษย์ยงั ต้องประสานความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนกับกรมสอบสวน
คดีพเิ ศษ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสอบสวนคดีพเิ ศษ พ.ศ. 2547 และร่วมมือกับต่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายและการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในขณะเดียวกัน เป็นศูนย์ประสานงานฐานข้อมูลให้แก่หน่วยงานยุติธรรม
อื่นๆ ด้วย
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ดำ � เนิ น คดี ค้ า มนุ ษ ย์ ภ ายใต้ อำ � นาจหน้ า ที่ ข องศาลอาญา ในขณะที่ โ ดยทั่ ว ไปคดี ภ ายใต้ ก ารสื บ สวนของ
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจท้องถิ่นจะถูกส่งให้อัยการจังหวัดฟ้องร้อง หากเป็นคดีมีความซับซ้อนหรือเกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพล
ท้ อ งถิ่ น เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจก็ อ าจขออนุ ญ าตจากศาลเพื่ อ ส่ ง ต่ อ คดี ไ ปยั ง แผนกคดี ค้ า มนุ ษ ย์ ข องศาลอาญาได้
โดยอัยการของสำ�นักงานคดีค้ามนุษย์ จะเป็นผู้ฟ้องคดี
ในปี พ.ศ. 2558 ขั้นตอนหลักๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานใหม่ของสำ�นักงานอัยการสูงสุด
เพือ่ ประสิทธิภาพการทำ�งานสูงสุด ได้แก่
◊ สำ� นั ก งานคดี ค้ า มนุ ษ ย์ จั ด ให้ อั ย การที่ มี ป ระสบการณ์ จ ากทั่ ว ประเทศมารั บ การฝึ ก อบรมเรื่ อ ง
การค้ามนุษย์อย่างสม�่ำ เสมอ
◊ ในขณะที่อัยการจังหวัดยังสามารถฟ้องคดีค้ามนุษย์ได้ สำ�นักงานคดีค้ามนุษย์ก็จะเป็นผู้ฝึกฝนและ
ให้ค�ำ แนะนำ�ให้แก่อยั การทัว่ ประเทศให้ท�ำ งานของมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ สำ�นักงานคดีคา้ มนุษย์ ยังกำ�ลังเตรียม
คู่มือการฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการฟ้องคดีค้ามนุษย์ และจะฝึกอบรมการใช้คู่มือนี้ให้แก่อัยการรัฐทั่วประเทศ
โดยการอบรมครั้งแรกจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
นับแต่ที่สำ�นักงานคดีค้ามนุษย์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 สำ�นักงานคดีค้ามนุษย์
ได้ดำ�เนินการและยื่นฟ้องคดีค้ามนุษย์ไปแล้ว 15 คดี ซึ่งเป็นคดีที่ได้รับการส่งต่อมาจากหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายอื่นๆ นอกจากนี้ หลังจากการตรวจสอบแฟ้มคดีเบื้องต้น พนักงานอัยการได้สั่งฟ้องผู้ต้องหา 5 ราย
ตามข้อหาที่ปรากฏในหมายจับ สำ�นักงานคดีค้ามนุษย ยังได้ทำ�การสืบสวนการกระทำ�ผิดนอกประเทศเสร็จ
ตามที่ได้รับมาทั้งหมด 4 คดี จนเสร็จสิ้น และบันทึกคำ�ให้การของพยานนอกศาลใน 3 คดี ตามข้อเสนอแนะ
ของประธานศาลฎีกา
ในปี พ.ศ. 2558 พนักงานอัยการสั่งฟ้องคดีค้ามนุษย์ทั้งหมด 177 คดี เพิ่มจากปี พ.ศ. 2547 ซึ่งสั่งฟ้อง
เพียง 115 คดี ในจำ�นวน 177 คดีนี้ เป็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสวงประโยชน์ทางเพศ 150 คดี เป็นการแสวงประโยชน์
ด้ า นแรงงาน 28 คดี และเป็ น การบั ง คั บ ให้ ข อทาน 5 คดี ทั้ ง นี้ คดี ห นึ่ ง อาจเกี่ ย วพั น กั บ การแสวงประโยชน์
ได้ ม ากกว่ า 1 รู ป แบบ สถิ ติ ก ารดำ � เนิ น คดี แ ละจำ � เลยจำ � แนกตามประเภทการแสวงประโยชน์ นั บ จาก
ปี พ.ศ. 2553 - 2558 ได้แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 4
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แผนภูมิที่ 4 : การดำ�เนินคดีและจำ�เลยจำ�แนกตามประเภทการแสวงประโยชน์
600

คดี
500

483

คดี
จําเลย

400

Labor, 28,
15%
Begging, 5,
3%

386

Sex, 150,
82%

300
242
200

จําเลย

177
155
126

128

115
93

100
57

0

2553

59

2554

Labor, 64,
26%

56

2555

2556

2557

2558

Begging, 7,
3%

ในป 2558 ตัวเลขที่แสดงในแผนภูมิมาจากระบบฐานขอมูลใหม ซึ่งคดีหนึ่งอาจเกี่ยวของ
กับการแสวงประโยชนไดมากกวา 1 ประเภท ในขณะที่เหตุผลที่จํานวนคดีในป 2556
มากผิดปกติไดรับการอธิบายในรายละเอียดในรายงานปที่แลว

Sex, 174,
71%

2.3 การลงโทษ
แผนกคดีคา้ มนุษย์ของศาลอาญา เริม่ ปฏิบตั งิ านตัง้ แต่วนั ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 คดีทเ่ี จ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ
ในพื้นที่ทำ�การสืบสวนและส่งสำ�นวนให้แก่อัยการจังหวัดยังคงดำ�เนินการอยู่ ณ ศาลจังหวัด แต่ในขณะเดียวกัน
ประธานศาลฎีกาก็สามารถพิจารณาส่งคดีจากศาลจังหวัดให้แก่แผนกคดีค้ามนุษย์ของศาลอาญากรุงเทพฯ ได้
หากคดีนั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้เสียหาย และ/หรือ พยานอาจเป็นอันตรายเนื่องจากจำ�เลยที่มีอิทธิพล
แผนกคดีคา้ มนุษย์มผี พู้ พิ ากษาทีเ่ ชีย่ วชาญในคดีคา้ มนุษย์เป็นการเฉพาะ และมีก�ำ หนดการไต่สวนแยกออกจากคดีอนื่ ๆ
นับจาก 10 สิงหาคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แผนกคดีค้ามนุษย์ของศาลอาญาได้รับคดีมาแล้ว 22 คดี
รวมถึงคดีหัวไทร-ปาดังเบซาร์ ที่ส่งจากศาลนาทวี ในจำ�นวนนี้มี 1 คดี ที่ได้พิพากษาลงโทษแล้ว
ตารางที่ 6 แสดงสถิติจากศาลชั้นต้น (ศาลอาญา ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลเยาวชนและครอบครัว)
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558
ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบระยะเวลาการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น ในปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 43
(73 คดี จ าก 169 คดี ) ได้ รั บ คำ � พิ พ ากษาภายใน 6 เดื อ น เปรี ย บเที ย บกั บ ร้ อ ยละ 39 (80 จาก 206 คดี )
ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 (ร้อยละ 43 ต่อร้อยละ 29) คดีที่ดำ�เนินการไต่สวนและพิพากษาเสร็จสิ้น
ในเวลามากกว่า 1 ปีนั้น เป็นคดีที่มีมาก่อนข้อเสนอแนะด้านงานยุติธรรมใหม่ล่าสุด ดังนั้น เมื่อคดีที่ค้างคาอยู่ได้รับ
การดำ�เนินการจนเสร็จสิ้น รัฐบาลคาดว่าเกือบทุกคดีต่อจากนั้นจะดำ�เนินเสร็จสิ้นภายใน 1 ปี ตามที่ได้อภิปรายไว้
ภายใต้หัวข้อ “นโยบาย”
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ตารางที่ 6 : สถิติระยะเวลาการพิจารณาคดี
ศาลชั้นต้น คดีค้ามนุษย์ที่ได้รับการพิพากษาลงโทษจำ�แนกตามระยะเวลาพิจารณาคดี
ปี

เดือน

จำ�นวนปี

รวม

<1

>1 – =3

>3 - =6

>6 - =12

>1 – <=2

>2 –<=3

>3 –<=4

2557
(1 ม.ค.-31 ธ.ค.)

7

23

50

65

49

9

3

206

2558
(1 ม.ค.-30 พ.ย.)

13

23

37

40

43

12

1

169

หมายเหตุ <= หมายถึง น้อยกว่า หรือ เท่ากับ
การค้ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น อาชญากรรมร้ า ยแรงที่ มี บ ทลงโทษรุ น แรง จากตารางที่ 7 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ระหว่ า ง
ปี พ.ศ. 2554 - 2557 โดยเฉลี่ยโทษที่ได้รับจากการพิพากษามากกว่าร้อยละ 50 คือการจำ�คุกมากกว่า 3 ปี
ในปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 65 เป็นการจำ�คุกมากกว่า 5 ปี และร้อยละ 35 เป็นการจำ�คุกมากกว่า 10 ปี
ตารางที่ 7 : สถิติการพิพากษาลงโทษ
โทษ (จำ�คุก)

2554

2555

2556

2557

2558

2554

2555

จำ�นวนจำ�เลยที่ถูกพิพากษาลงโทษ

< 6 เดือน

3

> 6 -<=,12เดือน

2556

2557

2558

8%

5%

2%

8%

4%

1%

10%

6%

3%

15%

17%

10%

ร้อยละ

18

5

4

6%

18

4

3

23

6

6

9%

35

18

20

22%

> 1 - <= 2 ปี

5

> 2- < = 3 ปี

12

> 3 - < = 5 ปี

9

12

77

40

39

16%

24%

33%

38%

19%

> 5- < = 10 ปี

16

18

42

20

60

29%

37%

18%

19%

29%

>10 ปี

13

14

17

11

73

24%

29%

7%

11%

36%

รวม

55

49

230

104

205

100% 100% 100% 100% 100%

2

4%

หมายเหตุ <= หมายถึง น้อยกว่า หรือ เท่ากับ
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2.4 ความคืบหน้าของคดีค้ามนุษย์ในกระบวนการยุติธรรม
ตารางที่ 8 : ความคืบหน้าของคดีค้ามนุษย์ในกระบวนการยุติธรรม

ปี

คดี

ส่งฟ้อง

ระหว่างพิจารณา

สั่งไม่ฟ้อง

สั่งฟ้อง

ไต่สวนพิจารณาคดี

พิพากษาลงโทษ

ชั้นศาล

ไม่ส่งฟ้อง

ชั้นอัยการ

ระหว่างสอบสวน

ระดับพนักงานสอบสวน

2557

280

7

8

265

43

17

213

53

160

2559

317

141

2

174

62

7

107

64

43

ในปี พ.ศ. 2557 มีคดีค้ามนุษย์ 280 คดี ที่มีการแจ้งความและได้รับการสืบสวนโดยเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
ในจำ�นวนนี้ มีการสำ�นวนให้แก่พนักงานอัยการทั้งหมด 273 สำ�นวน โดยที่เจ้าหน้าที่ตำ�รวจมีความเห็นควรสั่งฟ้อง
265 คดี (ร้อยละ 97 จากทั้งหมด 273 คดี) และมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง 8 คดี (ร้อยละ 3 ของคดีทั้งหมด) มีคดี
ซึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร 7 คดี และเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความพยายามจนจับกุมผู้กระทำ�ผิดที่หลบหนีได้จากทั้งหมด
273 สำ�นวน ทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ อัยการได้ด�ำ เนินการส่งฟ้องไป 213 คดี และไม่สง่ ฟ้อง 17 สำ�นวน โดยมี
สำ�นวนที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอีก 43 สำ�นวน ในส่วนที่ส่งฟ้องไป 213 คดีนั้น ศาลได้พิพากษาลงโทษ
ไปแล้ว 160 คดี และอีก 53 คดี ยังอยู่ในระหว่างการไต่สวน
ในปี พ.ศ. 2558 เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจสื บ สวนคดี ค้ า มนุ ษ ย์ ไ ปทั้ ง หมด 317 คดี และส่ ง สำ � นวน 176 คดี
ให้แก่อยั การ โดยมีความเห็นควรสัง่ ฟ้อง 174 คดี (ร้อยละ 99 ของ 176) และความเห็นสัง่ ไม่ฟอ้ ง 2 คดี (ร้อยละ 1)
ในขณะที่ อี ก 141 คดี ยั ง อยู่ ใ นระหว่ า งการสื บ สวนสอบสวน จากจำ � นวนคดี ที่ ไ ด้ รั บ 176 คดี นั้ น อั ย การ
ได้สั่งฟ้องไป 107 คดี สั่งไม่ฟ้อง 7 คดี และกำ�ลังพิจารณาอยู่อีก 62 สำ�นวน ในจำ�นวน 107 คดี ที่สั่งฟ้อง
ศาลได้พิพากษาลงโทษไป 43 คดี และกำ�ลังอยู่ในระหว่างการไต่สวนอีก 64 คดี

52

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

3. การคุ้มครองพยานและผู้เสียหายค้ามนุษย์
ในประเทศไทย ผูเ้ สียหายและพยานคดีคา้ มนุษย์มสี ทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ความช่วยเหลือผูเ้ สียหายและการคุม้ ครองพยาน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 หากผู้เสียหายหรือพยานต้องการความช่วยเหลือ
หรือการคุ้มครอง สามารถส่งคำ�ร้องเข้าโครงการคุ้มครองพยานต่อสำ�นักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ ของกระทรวงยุติธรรม หรือส่งไปยังสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2558 หลังจากที่รัฐบาลริเริ่มดำ�เนินการอย่างจริงจังกับคดีค้ามนุษย์รายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้กระทำ�ผิดที่มีอิทธิพล ส่งผลให้เกิดคำ�ร้องขอการคุ้มครองสูงเป็นประวัติการณ์ เจ้าหน้าที่ได้อนุมัติค�ำ ร้อง 24 ราย
จากพยานในคดีโรฮีนจา (ห้วยไทร-ปาดังเบซาร์), เกาะอัมบน/เบนจินา และตรัง โดยใช้เวลาพิจารณาแต่ละ
รายเพียง 1-3 วัน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้ดำ�เนินการคุ้มครองพยานโดยทันทีก่อนที่คำ�ร้องได้รับ การ
อนุมัติอย่างเป็นทางการ
รัฐบาลไทยทำ�งานร่วมกับสำ�นักงานกฎหมายเอสอาร์ ซึ่งเป็นสำ�นักงานกฎหมายที่มีประสบการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ สำ�นักงานกฎหมายเอสอาร์เข้ามาช่วยประสานงานและเตรียมพร้อมผูเ้ สียหายคดีโรฮีนจา
(ห้วยไทร-ปาดังเบซาร์) ก่อนเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม และทำ�งานร่วมกับสำ�นักงานคดีคา้ มนุษย์ใกล้ชดิ ในการศึกษา
รายละเอียดของคดี และยังได้ร่วมงานทีมสหวิชาชีพที่ประกอบไปด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สำ�นักงานอัยการสูงสุด สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมด้วย
หน่วยสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐ ได้เสนอโครงการอบรมเพือ่ พัฒนาศักยภาพเกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือ
และประสานงานผู้เสียหายพยานให้แก่สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ โดยมีหลักสูตร 2 หลักสูตร สำ�หรับกลุ่มเป้าหมาย
2 กลุ่ม คือเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการ หลักสูตรสำ�หรับผู้บังคับบัญชาจะทำ�การอบรม
ในไตรมาสแรกของปี 2559 โดยเป็นการฝึกอบรม 5 วัน ที่จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน
ในจำ�นวนนี้ เป็นผู้เข้าร่วมจาก สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ 20 คน และที่เหลือมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ หน่วยสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐ ยังจะส่ง
ผู้ประสานงานของตนมาลงพื้นที่ในระยะปฏิบัติการร่วมกับผู้ประสานงานจากสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติที่ผ่านการ
ฝึกอบรมแล้วด้วย
สำ�นักงานคดีคา้ มนุษย์ในสำ�นักงานอัยการสูงสุด ได้รว่ มกับโครงการออสเตรเลีย-เอเชียเพือ่ ต่อต้านการค้ามนุษย์
(AAPTIP) ในการริเริ่มโครงการผู้ประสานงานผู้เสียหายและพยาน ผู้ประสานงานจะนั่งประจำ�การอยู่ที่สำ�นักงาน
คดี ค้ า มนุ ษ ย์ สำ � นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด มี ห น้ า ที่ ป ระสานงานระหว่ า งอั ย การกั บ ผู้ เ สี ย หายหรื อ พยาน เพื่ อ ให้
อัยการรับทราบในทันทีหากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ปรากฏว่าผู้เสียหายมีความเสี่ยง
ที่จะถูกคุกคามจากนักค้ามนุษย์ หรือผู้เสียหาย/พยาน มีแนวโน้มจะถอนตัวจากความร่วมมือในกระบวนดำ�เนินคดี
นอกจากนี้ ผู้ประสานงานยังจะอยู่กับพยานตลอดกระบวนการทางกฎหมายด้วย
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4. การแก้ไขปัญหากรณีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้ามนุษย์หรือทุจริต
มาตรการด้านนโยบายและกฎหมายในการแก้ไขปัญหากรณีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ได้รับการอภิปรายไว้ในรายละเอียดภายใต้หัวข้อ “นโยบาย” ของรายงานฉบับนี้ ในปี พ.ศ. 2559 พบเจ้าหน้าที่
29 คน ที่มีความผิดทั้งทางวินัยและอาญา
•• ในจำ�นวนเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทัง้ 29 คนนี้ 21 ราย เกีย่ วข้องกับคดีโรฮีนจา (หัวไทร-ปาดังเบซาร์) ตามรายละเอียด
ในตารางที่ 10

•• ในปี พ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่ตำ�รวจชั้นประทวนรายหนึ่ง เรียกร้องเงินจากผู้ต้องกักชาวเมียนมาเพื่อแลกกับ
การช่วยให้คนกลุ่มดังกล่าวได้พ้นจากห้องกักคนเข้าเมือง ที่จังหวัดพังงา
◊ หลังจากถูกลงโทษทางวินัยแล้ว เจ้าหน้าที่ตำ�รวจรายดังกล่าวได้ถูกไล่ออกจากราชการ และใน
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ได้ส่งต่อสำ�นวนให้แก่พนักอัยการ เพื่อให้มีการดำ�เนินการลงโทษทางอาญา ปัจจุบันคดียังอยู่ภายใต้
การพิจารณาของอธิบดีอัยการ สำ�นักงานอัยการภาค 8
•• ในปี พ.ศ. 2557 สมาชิกสภาจังหวัด และนายกเทศมนตรีจังหวัดสตูล กักขัง ลักพา จัดหาที่พักอาศัย
และบังคับใช้แรงงานต่างด้าว เจ้าหน้าที่รัฐ 2 รายนี้ ถูกตั้งข้อหาความผิดฐานค้ามนุษย์
◊ สมาชิกสภาจังหวัดรายดังกล่าวถูกพิพากษาโทษจำ�คุก 22 ปี 6 เดือน ส่วนคดีของนายกเทศมนตรี
ยังอยู่ในชั้นศาล

•• ในปี พ.ศ. 2557 นายตำ�รวจชั้นประทวน 3 นาย ในจังหวัดปัตตานี ถูกจับกุมในข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยว
และเรียกเงิน 8,000-24,000 บาท จากแรงงานต่างด้าว 3 ราย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการไม่จับกุม
หรือดำ�เนินคดี
◊ ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ส่งสำ�นวนให้แก่อัยการโดยมีความเห็นให้สั่งฟ้อง
•• ในปี พ.ศ. 2557 สืบเนือ่ งจากการขยายผลการสอบสวนคดีการแสวงประโยชน์ทางเพศในจังหวัดนครปฐม
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ถูกจับกุมในข้อหาเป็นนายหน้าให้แก่
กลุ่มอาชญากรที่รับเด็กสาวชาวลาวมาพักในหนองคาย ก่อนจะส่งต่อไปยังนครปฐม
◊ คดีดังกล่าวอยู่ในชั้นศาล
•• ในคดีหัวไทร – ปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีเจ้าหน้าที่รัฐจำ�นวนมากมีส่วนเกี่ยวข้องและ
ถูกตัง้ ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556
และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 บทลงโทษสำ�หรับเจ้าหน้าที่เหล่านี้
จะสูงเป็นสองเท่าของบุคคลธรรมดา พนักงานสอบสวนได้ท�ำ ความเห็นควรสั่งฟ้องทุกราย ในขณะอัยการ
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เห็นชอบ และส่งฟ้องที่ศาลนราธิวาส วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประธานศาลฎีกาได้สั่งให้ส่งต่อคดี
ไปยังแผนกคดีค้ามนุษย์ของศาลอาญากรุงเทพฯ ศาลนัดไต่สวนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558
การสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐในการค้ามนุษย์ แสดงไว้ในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 : สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริของเจ้าหน้าที่รัฐในคดีค้ามนุษย์
ปี

จำ�นวนเจ้าหน้าที่รัฐ

สถานะของคดี ณ 31 ธันวาคม 2558

2556

1 ราย

อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำ�นักงานอัยการสูงสุด

2557

7 ราย

1 คดี (1 ราย) ถูกพิพากษาโทษ, 3 คดี (3 ราย) อยู่ระหว่าง
การไต่สวน, 1 คดี (3 ราย) อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
สำ�นักงานอัยการสูงสุด

2558

21 ราย*
รายละเอียดในตารางที่ 10

อยู่ในระหว่างการไต่สวน

5. ความร่วมมือ
เนื่องจากคดีค้ามนุษย์มีความซับซ้อน การประสานงานและความร่วมงานมือในลักษณะภาคีเครือข่าย
จึงเป็นกุญแจสำ�คัญที่จะนำ�ไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับการเพิ่มระดับ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ และระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเป็น
หลักประกันว่า งานต่อต้านการค้ามนุษย์จะครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ สามารถเอาผิดกับผู้กระทำ�ผิด และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสุขภาวะของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ได้อย่างมีประสิทธิผล

5.1 ความร่วมมือภายในประเทศ

•• นอกจากการจัดทำ�บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างหน่วยงานแล้ว ยังมีการเพิ่มพูนความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่างๆ เช่น ระหว่างสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ สำ�นักงานอัยการสูงสุด ศาล สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมสรรพากร เป็นต้น หน่วยงานเหล่านี้ร่วมงานกันในรูปแบบ
คณะทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ 2558
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วม
ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งทำ�ให้เกิดการดำ�เนินคดีและยึดทรัพย์ผู้กระทำ�ผิดได้เพิ่มขึ้น
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•• ในขณะที่มีการสืบสวนสอบสวนทางอาญา สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้สืบสวน
คดี 40 คดี ที่มีนัยว่าเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ และถูกส่งต่อมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจำ�นวนนี้ มี 25 คดี
ทีย่ งั อยูใ่ นระยะการเก็บรวบรวมหลักฐานและพยาน อีก 11 คดี อยูใ่ นระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สนิ ส่วนทีเ่ หลือนัน้
เป็นคดีไม่สามารถจะพิจารณายึดทรัพย์ได้ หากข้อมูลที่รวบรวมได้นั้นจะได้รับการบันทึกไว้ใช้ในอนาคต
•• สำ � นั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ร่ ว มงานกั บ สถาบั น การเงิ น ต่ า งๆ อย่ า งใกล้ ชิ ด
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลการทำ�ธุรกรรม และนำ�ไปสู่การสืบสวนทางการเงินและการดำ�เนินคดีที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยสรุป สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้อายัดเงินจำ�นวนทัง้ หมด 210 ล้านบาท จากคดีหว้ ยไทรปาดังเบซาร์ (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ คดีค้ามนุษย์ที่สำ�คัญ)
•• กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการทำ � งานต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ ป ระชุ ม ได้ ห ารื อ ในเรื่ อ งต่ อ ไปนี้
1) การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานยุติธรรมที่จะรองรับการดำ�เนินคดี
หรือจัดให้มีช่องทางด่วนพิเศษสำ�หรับการค้ามนุษย์ 2) การจัดทำ�มาตรฐานการดำ�เนินคดีในขั้นตอนการปล่อยตัว
ผู้ ต้ อ งหาหรื อ จำ � เลยเป็ น การชั่ ว คราว การให้ พ นั ก งานอั ย การเข้ า ร่ ว มในการสอบสวน การสื บ พยานล่ ว งหน้ า
การนำ � เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการสื บ พยาน และการอายั ด ทรั พ ย์ สิน 3) การเร่ ง รั ด การดำ � เนิ น คดี ค้า มนุ ษ ย์ และ
4) การจัดทำ�ฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ให้เป็นระบบเพื่อเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม
•• ในพิ ธี เ ปิ ด ที่ ศ าลอาญาเมื่ อ วั น ที่ 10 สิ ง หาคม พ.ศ. 2558 ทั้ ง 5 หน่ ว ยงาน (ศาลอาญา
สำ � นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ กระทรวงยุ ติ ธ รรม และกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ) ได้ ล งนามในบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) เกี่ ย วกั บ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล คดี ค้ า มนุ ษ ย์
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมุ่งเน้นที่ 2 เรื่องหลัก คือ การประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการดำ�เนินคดี
และการคุ้มครองพยาน สำ�หรับการประสานงานด้านการดำ�เนินคดี จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานคดีค้ามนุษย์
ในแต่ละหน่วยงานเพือ่ แก้ไขอุปสรรคด้านการดำ�เนินคดีดงั ทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ส่วนในด้านการคุม้ ครอง มุง่ เน้นทีก่ ารฟืน้ ฟู
และการคุ้มครองพยานและผู้เสียหาย รวมถึงครอบครัว นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ยังได้ตกลงที่จะประสาน
ความร่ ว มมื อ ในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ และพั ฒ นานโยบาย/กฎหมาย ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานสากล พันธกรณีของไทยต่อประชาคมโลก และพัฒนาการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
•• โครงการออสเตรเลีย-เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (AATIP) และศาลยุติธรรม ได้ร่วมกันจัด
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือในงานยุตธิ รรมเพือ่ ต่อต้านการค้ามนุษย์ในระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน
2558 ที่จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สำ�นักงานคดีค้ามนุษย์ กรมสืบสวนคดีพิเศษ
สำ�นักงานอัยการสูงสุด ศาลยุติธรรม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และสำ�นักนายกรัฐมนตรีรวม 30 คน ได้เข้าร่วมการประชุม เพื่ออภิปรายถึงปัญหาท้าทาย
และความร่วมมือว่าด้วยการต่อต้านค้ามนุษย์ ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ แสดงความชื่นชมการริเริ่มของศาลยุติธรรม
และตกลงทีจ่ ะพบปะกันทุกๆ 3 - 4 เดือนโดยเสนอว่าจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครัง้ ต่อๆ ไป
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5.2 ความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายร่วมงานกับองค์กรภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวกรอง และการให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนคดี รวมถึงคดีคา้ มนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง ตัวอย่างเช่น

•• จากข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข องมู ล นิ ธิ ฟ รี แ ลนด์ กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ ได้ เข้ า ช่ ว ยเหลื อ หญิ ง
6 คนและจับกุมชาวไทยและมาเลเซีย 3 ราย ทีเ่ ป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรค้ามนุษย์ทใ่ี ช้ Facebook และ social media
ในการจัดหา ล่อลวง และข่มขู่ผู้เสียหายให้ทำ�งานในซ่องแอบแฝงในมาเลเซียมากว่า 2 ปี คดีดังกล่าวถูกส่งต่อให้
สำ�นักงานคดีค้ามนุษย์ที่เพิ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ของสำ�นักงานอัยการสูงสุด (เป็นคดีแรกของกรม) ปัจจุบันคดี
อยู่ในชั้นศาล และจะเริ่มกระบวนการไต่สวนในต้นปี พ.ศ. 2559
•• ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ด้วยความร่วมมือกับมู ลนิ ธิเ ครื อ ข่ า ย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
อิ น โดนี เซี ย นำ � ที ม สหวิ ช าชี พ ที่ ป ระกอบไปด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ 20 คน เดิ น ทางไปอิ น โดนี เซี ย เมื่ อ เดื อ นธั น วาคม
พ.ศ. 2558 เพื่อสืบค้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแรงงานประมง และสำ�รวจความต้องการของแรงงานประมงที่ยังติด
อยู่ในประเทศอินโดนีเซียและต้องการกลับประเทศไทย ลูกเรือจำ�นวน 43 คน ได้รับการอำ�นวยความสะดวก
ให้เดินทางกลับไทยในเดือนธันวาคมนั้น โดยอีก 76 คน จะเดินทางกลับได้ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559
•• มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน รับหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างผู้แทนบริษัทแปรรูป
อาหารทะเลเบื้องต้นทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก และสมาคมแช่อาหารเยือกแข็งไทยกับ ศูนย์บัญชาการแก้ไข
ปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ในการหาทางออกต่อปัญหาต่างๆ เช่น การตกงานของแรงงานต่างด้าว
ถึง 4,000 – 5,000 คน ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสมาคมฯ ที่ต้องการตัดผู้ประกอบการแปรรูป
อาหารทะเลเบื้องต้น (ล้ง) ออกไปจากสายการผลิต เพื่อให้สามารถควบคุมเงื่อนไขการทำ�งานของลูกจ้างได้อย่าง
เต็มที่ โดยให้สมาชิกทำ�การแปรรูปเบื้องต้นภายในโรงงานเอง
•• ศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไขปั ญ หาการทำ � การประมงผิ ด กฎหมาย ร่ ว มงานกั บ มู ล นิ ธิ ค วามยุ ติ ธ รรม
สิ่งแวดล้อม อย่างใกล้ชิด ในการพัฒนาโครงการผู้ฝึกอบรมเพื่อช่วยปรับปรุงการใช้ระบบติดตามเรือ นอกจากนี้
มูลนิธิความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ยังมีส่วนสนับสนุน ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย
ในการให้ข้อมูลสำ�คัญซึ่งนำ�ไปสู่การจับกุมครั้งใหญ่ภายใต้พยายามร่วมขจัดการค้ามนุษย์ในภาคประมง

5.3 การประสานภาคีนานาชาติ

•• ผูช้ ว่ ยทูตฝ่ายตำ�รวจในย่างกุง้ เมียนมา สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ส่งผูช้ ว่ ยทูตฝ่ายตำ�รวจไปประจำ�การ
ในเมียนมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อให้เป็นผู้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกองกำ�ลังตำ�รวจเมียนมา
ในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงการค้ามนุษย์
•• บทบาทของผูช้ ว่ ยทูตฝ่ายตำ�รวจประจำ�สถานเอกอัคราชทูตไทยในกรุงย่างกุง้ คือการสร้างความสัมพันธ์
เครือข่ายกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวกรอง และประสบการณ์
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม นอกจากนี้ ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำ�รวจยังมีหน้าที่รวมรวมข้อมูลอาชญากรรม
ที่เชื่อมต่อระหว่างไทยและเมียนมา ให้ข้อมูลแก่ฝ่ายเมียนมาในการจับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีจากไทยไปยังเมียนมา
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ผูช้ ว่ ยทูตฝ่ายตำ�รวจยังเป็นผูป้ ระสานงานขอข้อมูลทีท่ างตำ�รวจเมียนมาขอจากตำ�รวจไทยโดยผ่านทางช่องทางตำ�รวจ
ต่อตำ�รวจ งานของผู้ช่วยทูตฝ่ายตำ�รวจได้สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ความร่วมมือระหว่าง กรมสืบสวนคดีพิเศษ/
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และกองกำ�ลังตำ�รวจเมียนมาให้ใกล้ชิดขึ้น
•• ตัวอย่างของความร่วมมือที่ประสบความสำ�เร็จ ได้แก่ การจับกุมผู้ต้องสงสัยรายใหญ่ของเครือข่าย
ค้า มนุ ษ ย์ ข นาดใหญ่ โดยกองกำ�ลังตำ �รวจเมียนมา ณ ชานกรุ ง ย่ า งกุ้ ง เมื่ อ วั นที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
นายหน้าสัญชาติไทยซึ่งมีหมายจับจากประเทศไทยถูกจับกุมได้ในที่สุด การขอความร่วมมือจากกองกำ�ลังตำ�รวจ
เมียนมาในการจับกุมผู้ต้องหาที่หลบหนีจากประเทศไทยรายนี้ กระทำ�โดยผ่านผู้ช่วยทูตฝ่ายตำ�รวจ และได้รับ
การอนุมัติจากกระทรวงมาตุภูมิเมียนมา ปัจจุบันบุคคลดังกล่าวถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ�เมืองสิทถ่วยในรัฐยะไข่ตาม
ความผิดอีกข้อหาหนึ่ง ระหว่างที่รอการส่งตัวกลับมาดำ�เนินคดีในประเทศไทย ทีมสืบสวนจากไทยจะร่วมงาน
กับพนักงานสอบสวนเมียนมาอย่างใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายค้ามนุษย์ดังกล่าว
นอกจากนี้ ไ ทยและเมี ย นมายั ง อยู่ ร ะหว่ า งหารื อ ปั ญ หาดั ง กล่ า วนี้ ทั้ ง ในการประชุ ม ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
และระดับนโยบาย
•• บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ประเทศไทยกำ � ลั ง เจรจาเพื่ อ จั ด ทำ � บั น ทึ ก ข้ อ ตกลง (MOU) ว่ า ด้ ว ย
ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์กบั ประเทศมาเลเซีย บรูไน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
และรัสเซีย บันทึกข้อตกลงเหล่านี้มุ่งเน้นที่มาตรการการป้องกัน การสร้างความตระหนักรู้ และการอำ�นวย
ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศ สำ�หรับ MOU ว่าด้วย
ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยกับกลุม่ ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) นัน้
ประเทศไทยมี MOU ฉบับปรับปรุงใหม่กับกัมพูชา และอยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุง MOU กับลาวและเมียนมา
ในขณะที่ก�ำ ลังพัฒนาแผนงานกับเวียดนามสำ�หรับระยะความร่วมมือต่อไป
•• การประชุมทวิภาคีกับเมียนมาอย่างสม่ำ�เสมอ การเสียชีวิตอย่างน่าสลดของแรงงานต่างด้าวเมียนมา
54 ราย ที่ขาดอากาศหายใจในรถตู้คอนเทนเนอร์ที่จังหวัดระนองเมื่อปี พ.ศ. 2551 ก่อนที่จะมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความจำ�เป็นที่จะต้องมีความร่วมมือ
ระหว่างไทยและเมียนมาอย่างใกล้ชิด นับแต่นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเมียนมา ได้ตกลงที่จะประชุมร่วมกัน
อย่างสม�่ำ เสมอ
◊ ในการประชุมทวิภาคีระหว่างกองกำ�ลังตำ�รวจเมียนมาและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่จังหวัดกาญจนบุรี ทางการเมียนมาได้ขอให้
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ จับกุมนายหน้าชาวเมียนมาที่หลบอยู่ในประเทศไทย ในกรณีนี้ ผู้เสียหาย
ชาวเมียนมาถูกล่อลวงโดยนายหน้าชาวไทยและเมียนมาให้ไปทำ�งานบนเรือประมงในประเทศ
อินโดนีเซีย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข่าวกรองนำ�การปราบปราม ทำ�การ
สืบสวนในจังหวัดระนอง และในที่สุด เมื่อเดือนพฤศจิกายน ก็สบื พบร้านอาหารเมียนมาแห่งหนึง่
ซึ่งใช้เป็นสถานที่ดำ�เนินการจัดหาล่อลวงผู้เสียหายชาวเมียนมาไปทำ�งานบนเรือดังกล่าว ในการ
นี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจท้องถิ่น เข้าตรวจค้นสถานที่ และร่วมกับ
ตำ�รวจตรวจคนเข้าเมือง ระนอง ในการส่งตัวผู้ต้องสงสัยไปให้กองกำ�ลังตำ�รวจเมียนมา ผ่านทาง
ศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
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◊ สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ เ ป็ น เจ้ า ภาพจั ด การประชุ ม ว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการบั ง คั บ ใช้
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่กรุงเทพฯ
ต่อเนื่องกับการประชุมระหว่าง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองกำ�ลังตำ�รวจเมียนมาครั้งที่ 12
ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจากฝ่ายไทยได้แก่ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ, ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำ�รวจ
ประจำ�ย่างกุ้ง, กรมสืบสวนคดีพิเศษ, สำ�นักงานอัยการสูงสุด, ศาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
ชายแดนเพื่ อ ต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ในขณะที่ ฝ่ า ยเมี ย นมาได้ แ ก่ กองกำ � ลั ง ตำ � รวจเมี ย นมา
และสำ�นักงานอัยการ ที่ประชุมได้ตกลงในหลักการที่จะอนุญาตให้มีการถ่ายทอดคำ�ให้การของ
ผู้เสียหายชาวเมียนมาผ่าน video conference จากสถานเอกอัครราชทูตไทยในย่างกุ้ง
•• โครงการออสเตรเลีย - เอเชียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (AAPTIP) เมื่อต้นปีออสเตรเลียและไทย
ได้ลงนามข้อตกลงที่จะประสานความร่วมมือในโครงการดังกล่าว (2556 - 2561)
◊ AAPTIP เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมไตรภาคีระหว่างเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับใช้กฎหมายและพนักงานอัยการ
จากประเทศอิ น โดนี เซี ย เมี ย นมา และไทย เพื่ อ หารื อ ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ใ นภาคประมง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีล่าสุดที่เกาะเบนจินา/อัมบน ประเทศอินโดนีเซีย ที่ประชุมเห็นชอบ
ร่วมกันว่าจะพบกันทุก 3 เดือน และจะเชิญกัมพูชาเข้าร่วมด้วย
◊ AAPTIP ได้จัดการฝึกอบรมว่าด้วยความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนข้ามพรมแดนระหว่างไทย
กับเมียนมา และไทยกับกัมพูชา โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ 10 คน และอัยการอีก 4 คน
จากแต่ละประเทศ
◊ AAPTIP และสำ�นักงานอัยการสูงสุด จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสำ�หรับพนักงานอัยการ เพือ่ พัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมที่จะนำ�มาใช้ในหน่วยงานชำ�นาญการด้านการค้ามนุษย์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
◊ AAPTIP และศาลยุตธิ รรม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโต๊ะกลมสำ�หรับผูพ้ พิ ากษาในเดือนกรกฎาคม
เพื่อเป็นเวทีส�ำ หรับหารือปัญหา ข้อท้าทาย และการแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์
◊ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารระดับภูมภิ าคไทย-ออสเตรเลีย ว่าด้วยการค้ามนุษย์
ในประเด็นเรื่องผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรม ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน พ.ศ. 2558
ทีก่ รุงเทพฯ ผูเ้ ข้าร่วม ซึง่ ได้แก่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และหน่วยงานทีท่ �ำ งานช่วยเหลือ
ผู้ เ สี ย หายจาก 10 ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ได้ อ ภิ ป รายข้ อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ก่ อ น
หน้าเมื่อปี พ.ศ. 2557 ที่ประเทศมาเลเซีย และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติการกับวิทยากรจาก
ในภูมิภาคและนานาชาติ
•• ความร่ ว มมื อ กั บ สหรั ฐ อเมริ ก า ประเทศไทยและสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ ในด้ า น
การบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศมายาวนาน สหรัฐอเมริกาและไทย ร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดในหลากหลาย
โครงการเพื่อหยุดยั้งการค้ามนุษย์
◊ ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำ�รวจไทยและหน่วยสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐ นำ�ไปสู่การจับกุม
ผู้ต้องสงสัยในการจัดหาเด็กชายมากกว่า 100 คน ให้แก่ผู้ต้องหาชาวอเมริกันที่ฝักใฝ่ทางเพศกับเด็ก
ในจังหวัดเชียงใหม่ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาเมื่อต้นปีนี้
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◊ โครงการความร่วมมือระหว่างสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำ�นักงาน
สื บ สวนแห่ ง ความมั่ น คงมาตุ ภู มิ ในการพั ฒ นาหน่ ว ยเฉพาะกิ จ เพื่ อ ต่ อ ต้ า นอาชญากรรม
ทางอินเตอร์เน็ตต่อเด็ก เริ่มดำ�เนินการเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559
◊ หลักสูตรฝึกอบรมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้ามนุษย์ โดยสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วย
การดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย สำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
◊ การแลกเปลี่ ย นรู ป แบบการปฏิ บั ติ ที่ ดี ร ะหว่ า งสำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ กั บ สำ � นั ก งานบั ง คั บ ใช้
กฎหมายศุลกากรและคนเข้าเมือง ของกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐฯ

•• ระหว่าง 1 สิงหาคม – 12 กันยายน 2558 เจ้าหน้าที่สำ�นักงานสืบสวนแห่งความมั่นคงมาตุภูมิ
ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาชั่วคราวด้านวิชาการ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผ้บู ังคับใช้กฎหมายที่ทำ�งานด้านการค้ามนุษย์
และการสืบสวนการลักลอบขนส่งมนุษย์ ที่ปรึกษาดังกล่าวได้สรุปผลการประเมินโดยรายละเอียด รวมถึงระบุ
ข้อท้าทายและข้อเสนอแนะให้แก่สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ อีกทั้งยังเสนอความร่วมมือในอนาคต

6. คดีค้ามนุษย์ที่ส�ำ คัญ โดยใช้การวิเคราะห์ข่าวกรองนำ�การปราบปราม
(คดีที่ 1-4) และความร่วมมือกับนานาชาติ (คดีที่ 5)
คดีที่ 1 : การทลายกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค้าแรงงาน หัวไทร – ปาดังเบซาร์
รายละเอียดคดี :
ก. ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้เรียกตรวจ
พาหนะ 5 คัน ทีข่ นส่งคนต่างด้าวชาวโรฮีนจา 97 คน และจับกุมคนขับรถได้ 2 รายจากทัง้ หมด 5 ราย กรณีดงั กล่าว
เป็นการลักลอบขนส่งคนเข้าเมือง หากจากปฏิบตั ติ อบโต้การค้ามนุษย์โดยใช้การวิเคราะห์ขา่ วกรองนำ�การปราบปราม
(ILR) ของทีมเฉพาะกิจของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำ�รวจภูธรภาค 8 จากการสืบสวน มีการค้นพบค่ายพัก
ขนาดใหญ่หลายแห่งทีใ่ ช้กกั ขังชาวโรฮีนจาทีถ่ กู ลักลอบนำ�พาเข้าเมืองทีเ่ ขาหัวช้าง อำ�เภอปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย และนำ�ไปสู่การทลายวงจรการลักลอบขนส่งชาวโรฮีนจา ที่ใหญ่ท่สี ุดในประวัติศาสตร์
ข. เจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้ประยุกต์ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ข่าวกรองนำ�การปราบปราม ในการสืบสวนเชิงรุก
คือ 1) วิเคราะห์วิธีการปฏิบัติของอาชญากร (modus operandi) จากแฟ้มคดีเก่าในท้องที่ 2) สืบสวนต่อเนื่อง
และทำ � แผนผั ง เหตุ ก ารณ์ และ 3) ค้ น พบหลุ ม ฝั ง ศพจำ � นวนมาก ประเมิ น หลั ก ฐาน และเข้ า โจมตี เ ครื อ ข่ า ย
การลักลอบขนส่งคนเข้าเมือง
ค. คดีดังกล่าวมีลักษณะที่ซับซ้อน เกี่ยวข้องกับบุคคลไร้สัญชาติที่เปราะบางและผู้กระทำ�ผิดที่ทรงอิทธิพล
จำ�นวนมาก อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย พนักงานอัยการ และศาล ได้ทำ�งานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
เพื่อจัดการกับคดีด้วยจรรยาบรรณ และเร่งรัดการดำ�เนินการเพื่อปกป้องคุ้มครองผู้เสียหาย
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การสืบสวนสอบสวนในรูปแบบวิเคราะห์ข่าวกรองนำ�การปราบปราม (ILR)
ก. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แฟ้มคดีแสดงให้เห็นว่า 1) มีการจับกุมผู้ลักลอบขนส่งคนเข้าเมือง 18 ราย และ
คนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองจำ�นวน 104 คน 2) เจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้รับรายงานการฆาตกรรมนักธุรกิจไทยและ
มาเลเซีย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจลักลอบขนส่งคนเข้าเมือง 3) เจ้าหน้าที่ได้รับรายงานการเรียกค่าไถ่ (ผู้เสียหาย
ชาวโรฮีนจา) และ 4) เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจยิงเรือประมง จากนัน้ จึงมีการสังเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้ และคาดการณ์วา่
กลุม่ ลักลอบขนส่งคนเข้าเมืองได้เปลีย่ นเส้นทางมาเป็นถนนเลียบชาวฝัง่ อ่าวไทย จนสามารถทีจ่ ะจับกุมพาหนะ 5 คัน
ที่ลักลอบขนส่งชาวโรฮีนจาจำ�นวน 97 คน ได้
ข. เจ้าหน้าที่ตำ�รวจทำ�การคัดแยกผู้เสียหาย ซึ่งจำ�นวน 5 คน ให้ความร่วมมือเป็นพยานสำ�คัญ ด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการข่าวและหลักฐานที่เก็บรวบรวมได้ทุกชิ้นจากแฟ้มคดีเก่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักฐาน
การโอนเงินและการวิเคราะห์การสื่อสารทางโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจกำ�ลังมุ่งระบุผู้นำ� “ตัวการใหญ่” ของกลุ่ม
อาชญากรรมนี้
ค. พยานนำ�เจ้าหน้าที่ตำ�รวจไปตรวจค้นจนพบหลุมฝังศพจำ�นวนมากตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา ซึ่งมี
ผู้เสียหายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ถู ก ทุ บ ตี จ นเสี ย ชี วิ ต และฝั ง ไว้ สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ จึ ง จั ด ตั้ ง หน่ ว ยเฉพาะกิ จ
ซึ่งนำ�โดย รองผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ เพื่อดำ�เนินการสืบสวนสอบสวนและร่วมมือกับอัยการ หน่วยเฉพาะกิจ
ประเมินหลักฐาน สืบสวนเพิ่มเติม และเข้าจับกุมเครือข่ายลักลอบขนส่งคนเข้าเมือง

วิธีปฏิบัติการของอาชญากร
ก. จำ�เลยสำ�คัญได้แก่ 1) ชาวโรฮีนจา ซึ่งเป็นเจ้าของค่ายกักขังโรฮีนจา-บังกลาเทศ และเป็นผู้มีบทบาทหลัก
ในการติดต่อกับนายหน้าในต่างประเทศ 2) นายหน้าชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของเรือ และขนส่งชาวโรฮีนจาจากเมียนมา
มายังฝัง่ ไทย 3) ผูล้ กั ลอบขนส่งชาวโรฮีนจาในภาคพืน้ ดินจากค่ายพักชัว่ คราวมายังค่ายกักขังบนชายแดนไทย-มาเลเซีย
ข. องค์ประกอบของการค้ามนุษย์ คือ ผู้เสียหายถูกนายหน้าหลอกลวงว่าจะได้ไปทำ�งานและมีรายได้
จึงหลบหนีออกจากค่ายพักของสหประชาชาติในรัฐยะไข่ เพือ่ เดินทางมาด้วย ในระหว่างการลักลอบขนส่ง ผูเ้ สียหาย
ถูกบังคับให้หลบซ่อนบนเรือในสภาพแออัด โดยมีอาหารและน้ำ�จำ�กัด ต้องขออนุญาตหากต้องการจะไปเข้าห้องน้ำ�
และถูกตีด้วยเชือกยางหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดบนภาคพื้นดิน มีผู้คุมที่ใช้ปืนควบคุมผู้เสียหาย และผู้เสียหาย
บางคนถูกทุบตีและยิงเสียชีวิต

ความคืบหน้าของคดี
ก. คดีหวั ไทร ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ผูต้ อ้ งสงสัย 9 ราย ซึง่ รวมถึงนายหน้า เจ้าของรถ และเจ้าของเรือ
ถูกตั้งข้อหาค้ามนุษย์ ลักลอบนำ�คนต่างด้าวเข้าเมือง ฟอกเงิน กรรโชก และบังคับข่มขืนใจผู้อื่น ผู้ต้องสงสัย 7 ราย
ถูกจับกุมและส่งฟ้องคดีทันที
ข. ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยสืบสวนพิเศษและพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนได้ส่งสำ�นวนพร้อม
ความเห็นให้สั่งฟ้องผู้ต้องสงสัยทุกรายต่อสำ�นักงานอัยการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และในวันเดียวกันนั้น
พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบได้พิจารณาส่งฟ้องศาลทั้งหมด
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ค. ในเดือนมิถุนายน ผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าว 70 ราย และผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมนี้
ได้ถกู ตัง้ ข้อหาการกระทำ�ผิดตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ผู้ต้องสงสัย 70 รายนี้ ประกอบไปด้วย นักการเมืองท้องถิ่นและผู้ใหญ่บ้าน 3 ราย ที่เหลือเป็นบุคคลสัญชาติไทย
56 ราย สั ญ ชาติ เ มี ย นมา 11 ราย โดยเจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งสงสั ย ได้ 30 ราย และคดี ถู ก ส่ ง ไปยั ง
สำ�นักงานอัยการสูงสุด
ง. คดีปาดังเบซาร์ คดีค้ามนุษย์ดังกล่าวได้รับการดำ�เนินการอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ตำ�รวจส่งสำ�นวนคดี
ให้แก่พนักงานอัยการ เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 โดยอัยการได้สง่ ฟ้องศาลในวันที่ 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558
เมื่อแผนกคดีค้ามนุษย์ได้รับการจัดตั้งขึ้นในศาลอาญาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประธานศาลฎีกา จึงได้สั่ง
ให้โอนคดีดังกล่าวจากศาลนาทวี ไปยังแผนกคดีค้ามนุษย์ เพื่อป้องกันมิให้จำ�เลยผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมีส่วน
ในการครอบงำ�กระบวนการยุตธิ รรมและเพือ่ เร่งรัดการพิจารณาคดี ทัง้ นี้ เนือ่ งจากคดีดงั กล่าวประกอบไปด้วยหลักฐาน
และจำ�เลยจำ�นวนมาก ศาลจึงกำ�หนดให้มีการสืบพยานล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558
และระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 12 - 15 มกราคม พ.ศ. 2559 และบันทึกคำ�ให้การ
ของจำ�เลยต่อเนื่องในระหว่างเดือนมีนาคมไปจนถึงธันวาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมห้องสอบสวนพิเศษ
ที่ผู้เสียหายไม่ต้องเผชิญหน้ากับจำ�เลย และจัดหาล่ามให้ตามต้องการ
จ. จนถึงปัจจุบัน พนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาต่อผู้ต้องสงสัยตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 รายละเอียดเกีย่ วกับจำ�นวนจำ�เลยและสถานะการจับกุมแสดงไว้ในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 : เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในคดีหัวไทร-ปาดังเบซาร์ จำ�แนกตามหน่วยงานและยศ
155

• จำ�นวนผู้ต้องสงสัยทั้งหมด
• ผูต้ ้องสงสัยที่ถูกจับกุม
• การออกหมายจับ

91
62

เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในคดีหัวไทร-ปาดังเบซาร์
หน่วยงาน
กองทัพ
• พลโท
• พันเอก
• นาวาโท
• ร้อยเอก
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จำ�นวน
5
1
1
1
2

4

ตำ�รวจ
• พลตำ�รวจโท
• ร้อยตำ�รวจเอก
• ร้อยตำ�รวจโท
• ดาบตำ�รวจ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
นักการเมืองท้องถิ่น
พยาบาล รพสต.
รวม

1
1
1
1
4
7
1
21

การสืบสวนทางการเงินและการยึดทรัพย์
ก. คดี หั ว ไทร คดี ค้ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น ความผิ ด มู ล ฐานการฟอกเงิ น การสื บ สวนทางการเงิ น จึ ง ดำ � เนิ น ควบคู่
ไปกั บ การสื บ สวนทางอาญาทรั พ ย์ สิ น ที่ เชื่ อ มโยงกั บ คดี ค้ า มนุ ษ ย์ จ ะถู ก อายั ด ไว้ ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น การสื บ สวน
ในคดีหัวไทร มีบัญชีธนาคาร 163 บัญชี รวมมูลค่า 68 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเคหะสถาน ธุรกิจ ที่ดิน และ
พาหนะรวมทั้งหมด 11 รายการ มูลค่า 150 ล้านบาท
ข. คดีปาดังเบซาร์ การสอบสวนกลุ่มผู้ค้ามนุษย์โดยหน่วยสืบสวนพิเศษและเจ้าหน้าที่สำ�นักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ได้นำ�ไปสู่การยึดทรัพย์สินรวม 333 รายการ ซึ่งได้แก่บัญชีธนาคาร ที่ดิน บ้าน เรือ
รถยนตร์ และธุรกิจ รวมมูลค่าราว 210 ล้านบาท ปัจจุบันคดีอยู่ในศาลแพ่ง ในขณะที่สำ�นักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน กำ�ลังดำ�เนินการอายัดและยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมขึ้นอีก

คดีที่ 2 : การบังคับใช้แรงงานในเรือประมง : การจับกุม “ตัวการใหญ่” ในอำ�เภอกันตัง
จังหวัดตรัง
รายละเอียดคดี :
ก. ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กรมสอบสวนคดีพิเศษ และตำ�รวจท้องถิ่น
ได้รบั แจ้งจากโครงการความร่วมมือสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ ว่ามีกลุม่ ค้ามนุษย์เมียนมาชักชวน
ผูเ้ สียหายชาวเมียนมาให้มาทำ�งานในประเทศไทย หากเมือ่ เดินทางมาถึง ผูเ้ สียหายเหล่านีก้ ลับถูกคุมขังอยูใ่ นเขตท่าเรือ
และใกล้เคียง ต่อจากนั้นก็ถูกบังคับให้ทำ�งานอยู่ในเรือประมงในอำ�เภอกันตัง จังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่จึงได้สนธิกำ�ลัง
บุกเข้าช่วยเหลือผูเ้ สียหายได้ทงั้ หมดจำ�นวน 14 คน ผูต้ อ้ งสงสัยชาวเมียนมาถูกตัง้ ข้อหาค้ามนุษย์ และถูกดำ�เนินคดี
พิพากษาโทษจำ�คุก 2 ปี 6 เดือน นอกจากนี้ ศาลยังพิพากษาโทษจำ�คุก 3 เดือน แก่จ�ำ เลยชาวไทยทีจ่ ดั ทีพ่ กั อาศัยให้
แก่ผเู้ สียหาย ต่อมาหลังจากได้รบั ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับคดีจาก มูลนิธคิ วามยุตธิ รรมสิง่ แวดล้อมแล้ว ทางกรมสอบสวน
คดีพิเศษจึงได้ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของสำ �นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ดำ�เนินการสืบสวนเพิ่มเติม จนสามารถระบุตัวและจับกุมผู้ร่วมกระทำ�ผิดได้อีก 5 ราย ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

63

ข. อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะจับกุมเจ้าของเรือ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวได้ใช้
ตัวแทนในการเช่าเรือ อีกทั้งยังเป็นบุคคลผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
ค. คดีดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรเอกชนและหน่วยงาน
ระหว่างประเทศ รวมถึงการใช้การสืบสวนสอบสวนในรูปแบบการวิเคราะห์ข่าวกรองนำ�การปราบปราม ในการ
จับกุมผู้กระทำ�ผิดในเครือข่ายค้ามนุษย์ระดับใหญ่

การสืบสวนสอบสวนในรูปแบบการวิเคราะห์ข่าวกรองนำ�การปราบปราม (ILR)
ก. ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 สืบเนื่องจากภารกิจเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายการค้ามนุษย์จากเมียนมา
11 ราย ก่อนหน้า และหลังจากที่ได้รับแจ้งจากมูลนิธิความยุติธรรมสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ตำ�รวจภูธรภาค 9
กองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ จังหวัดตรัง และ สำ�นักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน จึงได้ร่วมในปฏิบัติการบุกเข้ายังเป้าหมายทั้งบนชายฝั่งและในทะเล
ข. ที มเจ้ าหน้าที่ไ ด้ประเมินความเสี่ยงและความปลอดภั ย ของผู้ เ สี ย หายบนเรื อ และใช้ ก ารข่ า วเชิ ง รุ ก
สืบจนทราบว่าเรือลำ�ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับท่าเรือประมงในคดีปี พ.ศ. 2556 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตำ�รวจ
ภูธรภาค 9 ตำ�รวจน้ำ� กรมสอบสวนคดีพิเศษ และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย)
จึงได้ร่วมกันใช้ระบบ VMS ติดตามจากศูนย์การแจ้งเข้า-ออก เรือประมง จนพบเรือดังกล่าวได้ในเวลา 2 วัน
ค. แรงงานเมียนมาทั้งหมดถูกขนย้ายจากที่เกิดเหตุ และได้รับการสัมภาษณ์โดยทีมสหวิชาชีพที่ประกอบ
ไปด้วยพนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำ�รวจตรัง และตำ�รวจภูธรภาค 9 ซึ่งมีประสบการณ์จากคดีปาดังเบซาร์
จากกระบวนการคั ด แยกผู้ เ สี ย หาย พบผู้ เ สี ย หายการค้ า มนุ ษ ย์ จำ � นวน 11 คน จากแรงงานทั้ ง หมด 18 คน
ส่วนบุคคลที่มิใช่ผู้เสียหายได้รับการกันไว้เป็นพยาน

ความคืบหน้า
ก. ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัย 10 ราย และ
จับกุมได้ 1 ราย
ข. ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หลังจากที่ศาลจังหวัดตรังอนุมัติหมายจับแล้ว ตำ�รวจภูธรภาค 9
กองบั ญ ชาการกองทั พ เรื อ ภาคที่ 3 และกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ จึ ง ได้ ส นธิ กำ � ลั ง เข้ า บุ ก เป้ า หมาย 11 แห่ ง
ทั้งบนชายฝั่งและในทะเลอำ�เภอกันตัง
ค. เจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายได้จบั เจ้าของธุรกิจ ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารท่าเรือประมงและเจ้าของเรือประมงทีแ่ ท้จริง
รวมถึงไต้ก๋งเรือ 4 ราย ผู้คุม 1 ราย และนายหน้าอีก 3 ราย ในข้อหาสมคบกันค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงาน และ
กักขังหน่วงเหนี่ยว นอกจากนี้ยังยึดเรือทั้ง 4 ลำ� และปืน 1 กระบอก
ง. ศาลจังหวัดตรังได้ดำ�เนินการสืบพยานล่วงหน้าสำ�หรับผู้เสียหายชาวเมียนมาทั้ง 18 คน ในระหว่าง
วันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
จ. การสืบสวนทางการเงิน : สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เข้ามามีส่วนร่วมกับคดีในเดือน
พฤศจิกายน 2558 เพือ่ ติดตามเส้นทางการเงินและอายัดทรัพย์สนิ ทีค่ าดว่าได้มาจากกิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมายดังกล่าว
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คดีที่ 3 : การบังคับใช้แรงงานในล้งกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร:  
ช่วยเหลือแรงงานเมียนมาได้เกือบ 100 ราย รายละเอียดคดี :
ก. สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่งพนักงานสืบสวนลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อสืบหาข่าวและค้นหาแรงงานต่างด้าวที่อาจเป็นตกเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่ได้รับความร่วมมือ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงแรงงาน และองค์กรเอกชนในพื้นที่ ที่ให้ความช่วยเหลือแรงงานชายชาวเมียนมา
ผู้หนึ่ง ซึ่งหลบหนีออกจากล้งกุ้งพร้อมกับภรรยา และดำ�เนินการฟ้องร้องต่อสถานประกอบการดังกล่าว
ข. ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมายได้น�ำ เจ้าหน้าที่
ตำ�รวจและกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ บุกเข้าไปยังล้งกุง้ และรวบรวมเอกสารสำ�คัญมาได้
ค. เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือแรงงานเมียนมาออกมาได้ 78 ราย ซึ่ง 42 ราย มีเอกสารแสดงตนถูกต้อง
ตามกฎหมาย 19 รายไม่มีเอกสาร และอีก 17 ราย เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 15-18 ปี แรงงานทั้งหมดพักอยู่ในล้ง
ดังกล่าว
ง. ทีมสหวิชาชีพซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ ได้สมั ภาษณ์ผทู้ ไ่ี ด้รบั การช่วยเหลือทุกคน จากกระบวนการคัดแยกผูเ้ สียหายพบว่า 31 ราย
เป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์ 21 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย และ 10 ราย เป็นแรงงานผู้เยาว์
อายุ 15-18 ปี
จ. องค์ ก รเอกชนได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ล่ า มในการสั ม ภาษณ์ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คง
ของมนุษย์ เป็นฝ่ายรับผิดชอบด้านการคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้เสียหายทั้งหมดไม่ถูกตั้งข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมาย

วิธีปฏิบัติของอาชญากร
ก. เจ้ า ของโรงงานติ ด ต่ อ นายหน้ า ชาวเมี ย นมาให้ ส่ ง แรงงานให้ นายหน้ า เรี ย กเงิ น จากเจ้ า ของโรงงาน
เป็นจำ�นวน 10,000-15,000 ต่อหัว และเจ้าของโรงงานจะหักเงิน 100-150 บาท จากค่าแรงรับจ้างแกะกุง้ ซึง่ คิดตาม
น�้ำ หนักกุ้งที่แกะได้
ข. งานในล้งเริ่มตั้งแต่ตีสองจนถึง 6 โมงเย็น หรือ 16 ชั่วโมงต่อวัน สัปดาห์ละ 7 วัน โดยแรงงานได้รับ
ค่าแรงราว 100-250 บาทต่อวัน แรงงานที่ไม่ต้องการทำ�งานต่อได้หลบหนีออกจากล้ง และหากพบเจอก็จะถูกทุบตี

ความคืบหน้า
ก. ล่าสุดสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติได้สอบสวนผู้ต้องสงสัย 5 ราย คือ 1) เจ้าของโรงงาน ซึ่งถูกสืบสวน
ทางการเงินด้วย 2) ลูกจ้างชาวไทย 2 ราย ซึ่งมีพยานชี้ว่าเป็นผู้ข่มขู่และทุบตีแรงงานที่หลบหนีจากล้ง และ
3) นายหน้าชาวเมียนมา 2 ราย ที่เป็นผู้จัดหาแรงงานและได้รับค่าหัว ผู้ต้องสงสัย 3 ราย ถูกเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
จับกุม และอีก 2 รายมีหมายจับจากศาล

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

65

คดีที่ 4 : การแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กในจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดคดี:
ก. กลุ่มงานพิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรีและการค้ามนุษย์ ตำ�รวจภูธร ภาค 5 และตำ�รวจภูธรเมืองเชียงใหม่
ทราบมาว่ามีการแสวงประโยชน์ทางเพศกับเด็กในพืน้ ที่ จึงดำ�เนินการโดยใช้วธิ ที างการข่าว สืบสวนจากแฟ้มคดีเก่าๆ
หลังจากที่ได้มีการช่วยเหลือเด็กสาวชนเผ่าวัย 16 ปี ที่ถูกบังคับให้ขายบริการ เด็กหญิงซึ่งได้รับการคุ้มครองอยู่
ในบ้านพักฉุกเฉินได้ให้ข้อมูลว่า ยังมีเด็กสาวอายุต่ำ�กว่า 15 ปี อีกจำ�นวนมากที่ถูกบังคับให้ขายบริการครั้งละ
1,000 - 8,000 บาท เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจจึงได้ขยายผลการสืบสวนเพือ่ หาผูเ้ สียหายอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากองค์กรเอกชนซึง่ ให้ความคุม้ ครองเด็กหญิงอายุต�่ำ กว่า 15 ปี จำ�นวน 6 คน โดยในจำ�นวนนัน้ เป็นเด็กหญิงชนเผ่า
2 คน จากการสัมภาษณ์ผู้เสียหายโดยทีมสหวิชาชีพได้ข้อมูลว่า การเสนอขายเด็กจะกระทำ�ผ่านเฟสบุ๊คและไลน์
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจจึงได้จัดตั้งทีมสืบสวนขึ้นในเดือนสิงหาคม เพื่อค้นหาตัวนายหน้าผู้ได้รับประโยชน์และผู้ซื้อบริการ
เพิ่มขึ้น

การสืบสวนสอบสวนในรูปแบบการวิเคราะห์ข่าวกรองนำ�การปราบปราม (ILR)
ก. จากผู้ต้องสงสัยเบื้องต้น 1 ราย และวิธีการวิเคราะห์ข่าวกรอง เจ้าหน้าที่ตำ�รวจสามารถออกหมายจับ
ผู้ต้องสงสัยเพิ่มได้อีก 32 ราย
ข. ผู้ต้องสงสัย 15 ราย ถูกตั้งข้อหาค้ามนุษย์ ในจำ�นวนนี้ มี 10 ราย ที่ถูกจับกุมแล้ว ผู้ต้องสงสัยส่วนใหญ่
อายุต่ำ�กว่า 18 ปี
ค. ผู้ซื้อบริการถูกตั้งข้อหาตามมาตรา 277 ตามประมวลกฏหมายอาญา คือ การมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิง
อายุต่ำ�กว่า 15 ปี ซึ่งไม่ใช่ภรรยาตน ไม่ว่าเด็กหญิงดังกล่าวจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม มีผู้ต้องสงสัยจำ�นวน 15 คน
จากทั้งหมด 17 คนที่ถูกจับกุม

ความคืบหน้า
ก. เจ้าหน้าที่ตำ�รวจยังอยู่ในระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขอหมายจับเพิ่มขึ้น
ข. ความสำ�เร็จของการสืบสวนโดยใช้การวิเคราะห์ข่าวกรองนำ�การปราบปราม เกิดขึ้นจากการประสาน
ความร่ ว มมื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ตำ � รวจภู ธ รภาค 5 เจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจท้ อ งที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรเอกชนท้องถิ่น และหน่วยสืบสวนสอบสวนกลางสหรัฐ
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คดีที่ 5 : การค้ามนุษย์เพื่อการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมง :
คดี เกาะอัมบน/เบนจินา ประเทศอินโดนีเซีย
รายละเอียดคดี:
ก. ปลายปี พ.ศ. 2557 หน่วยงานรัฐ ได้รับรายงานว่ามีกลุ่มชาวประมงไทยถูกบังคับให้ทำ�งานบนเรือประมง
ในประเทศอินโดนีเซีย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเดินทาง
ไปยังเกาะอัมบน และสามารถช่วยเหลือกลุ่มชาวประมงไทยกลุ่มแรกให้กลับประเทศไทยได้ในวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2557
ข. ระหว่ า งวั น ที่ 17 มี น าคม – 9 เมษายน พ.ศ. 2558 รั ฐ บาลไทยได้ ส่ ง หน่ ว ยเฉพาะกิ จ นำ � โดย
พล.ต.ท. สฤษดิ์ชัย เอนกเวียง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติและที่ปรึกษากระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ ไปยังเกาะอัมบนและเบนจินา ประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อดำ�เนินการสืบสวน ยืนยันสัญชาติ และ คัดแยกผู้เสียหายกับชาวประมงไทยที่ติดอยู่บนเกาะให้ได้
กลับประเทศ หน่วยเฉพาะกิจดังกล่าวประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ 13 คน จากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวง
สาธารณสุข และหน่วยงานในสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ได้แก่ สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำ�รวจ พนักงาน
สอบสวนจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของกรมสืบสวนคดีพิเศษ
ค. ระหว่างนั้น สำ�นักข่าว AP (Associated Press) ได้เผยแพร่รายงานสืบสวนซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกับ
รายงานจากองค์กรเอกชนและสื่อมวลชนไทย กล่าวถึงการใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมประมงว่ามีแรงงาน
ประมงที่ถูกกักขังในสภาพเสมือนคุก และมีการค้นพบสุสานเกาะเบนจินาที่แยกบริเวณออกเป็น 3 ส่วน สำ�หรับ
มุสลิม คริสเตียน และพุทธ
ง. ทีมสหวิชาชีพได้ทำ�การคัดแยกผู้เสียหาย และพบว่าผู้ที่ติดอยู่บนเกาะแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้ที่ไม่สามารถทนความยากลำ�บากของงานประมง จึงหลบหนีออกมาโดยตั้งใจจะพักอาศัยอยู่บนเกาะ
2. ผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาถึงในจังหวะที่เรือประมงจะออกทะเล จึงถูกทิ้งไว้บนเกาะ
3. ผู้ที่อยู่บนเกาะเพื่อรอให้ทางการอินโดนีเซียต่อใบอนุญาตทำ�การประมง
4. ผู้ที่ทำ�งานในเรือประมงผิดกฎหมาย และถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่อินโดนีเซีย
จ. ทางการไทยได้ ป ระสานงานกั บ อิ น โดนี เซี ย เพื่ อ ขอให้ มี ก ารปล่ อ ยตั ว ผู้ ท่ี ถู ก คุ ม ขั ง และส่ ง ตั ว กลั บ
ประเทศไทย รัฐบาลส่งเครื่องบินลำ�เลียง C 130 ไปรับชาวประมงจำ�นวน 68 คน กลับประเทศ ทั้งหมดได้รับการ
ส่งตัวต่อไปยังสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ชายปทุมธานี
ฉ. ภายในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แรงงานไทยจำ�นวน 1,263 คน ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ให้กลับประเทศไทย
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ช. ผู้เสียหายทั้งหมดได้รับการคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งให้ทุกคนทราบถึงสิทธิต่อสวัสดิการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และได้รับคำ�ร้องจากแรงงาน 213 ราย ในจำ�นวนนี้ แรงงาน 150 ราย ได้รับ
ค่าชดเชยรวมจำ�นวน 12.7 ล้านบาท อีก 11 ราย ไม่อยู่ในข่าย และอีก 52 คำ�ร้อง ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ทั้งนี้ มีแรงงาน 296 คน ที่ไม่ได้ยื่นคำ�ร้องแต่ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างเป็นจำ�นวนรวม 21.1 ล้านบาท

การสืบสวนสอบสวน
ก. ทั้งสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำ�เนินการสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับ
ใช้แรงงานในเรือประมงที่อินโดนีเซีย สำ�หรับคดีที่เป็นการกระทำ�ผิดนอกประเทศ สำ�นักงานอัยการสูงสุดเป็น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการสื บ สวนสอบสวน โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง พนั ก งานอั ย การให้ เข้ า ร่ ว มในการสื บ สวนสอบสวนของ
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์และศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วย
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

•• กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ดำ�เนินการสืบสวนทั้งหมด 19 คดี ระบุผ้เู สียหายการค้ามนุษย์
ได้ 39 ราย ออกหมายจับผู้ต้องสงสัย 39 ราย ซึ่งในจำ�นวนนี้มี 19 ราย ที่ถูกจับกุมแล้ว
•• ในจำ�นวนคดีทั้งหมด 19 คดีน้ัน มี 5 คดี ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายของครอบครัวนาย ส. ทองมา
ผู้ เ สี ย หาย 16 คน ถู ก ล่ อ ลวงและบั ง คั บ ให้ ทำ � งานในเรื อ ประมง 5 ลำ � ซึ่ ง เป็ น การประมงที่ ผิ ด กฎหมาย
ขาดการรายงานและขาดการควบคุม ทั้งนี้ ทางการอินโดนีเซียได้ทำ�การจมเรือและจับกุมไต้ก๋งไว้ได้ มีผู้ต้องสงสัย
ที่ถูกจับกุมไว้ได้ 5 ราย จากทั้งหมดที่มีหมายจับ 13 ราย เจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้ส่งสำ�นวนให้แก่อัยการซึ่งเห็นชอบ
ส่งฟ้อง ปัจจุบันคดีอยู่ในกระบวนการศาล
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

•• กรมสอบสวนคดีพิเศษ เริ่มการสืบสวนอย่างเป็นทางการในเกาะเบนจินา อินโดนีเซีย ตั้งแต่ก่อนหน้า
ที่ จ ะมี ก ารเผยแพร่ ร ายงานของสำ � นั ก ข่ า ว AP เมื่ อ เดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2558 การสื บ สวนดั ง กล่ า วพบว่ า
มีความเชื่อมโยงกันระหว่างคดีค้ามนุษย์ที่เกาะอัมบนและเบนจินา ตัวอย่างการสืบสวนที่ประสบความสำ�เร็จ
ได้ แ ก่ คดี “มหาชั ย นาวี 24” ซึ่ ง ปั จ จุ บั น สามารถจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งสงสั ย 4 ราย รวมถึ ง เจ้ า ของเรื อ และไต้ ก๋ ง
และเรือซิลเวอร์ ซี ไลน์ ซึ่งเป็นเรือที่ปรากฎในรายงานของสำ�นักข่าว AP ว่าได้ส่งผู้เสียหายชาวเมียนมาไปยัง
เรือประมงในอินโดนีเซีย กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำ�นวนคดีให้แก่อัยการ ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ในชั้นศาล
•• จากการสืบสวนของ กรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่า ผู้เสียหายได้ถูกนำ�ขึ้นเรือซิลเวอร์ ซี ไลน์ แล้ว
จึ ง ถู ก ส่ ง ต่ อ ไปยั ง เรื อ ประมงชื่ อ มหาชั ย นาวี 24 เพื่ อ ทำ � การประมงผิ ด กฎหมายฯ อย่ า งไรก็ ต าม ไต้ ก๋ ง เรื อ
ซิลเวอร์ ซี ไลน์ และซิลเวอร์ ซี ไลน์ ทู ยืนยันว่าไม่เคยพบเห็นผู้เสียหายบนเรือของตนมาก่อน (เป็นหน้าที่ของไต้ก๋ง
ที่จะตรวจสอบผู้อยู่บนเรือก่อนที่จะออกทะเล) นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาครยังยืนยัน
ว่าไม่เคยได้รับรายงานการเข้าออกฝั่งของเรือซิลเวอร์ ซี ไลน์และซิลเวอร์ซี ไลน์ ทู เจ้าของเรือมหาชัยนาวี 24
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นกลุ่มเรือซิลเวอร์ ซี ไลน์ ถูกฟ้องร้องความผิดข้อหาค้ามนุษย์ หากยังไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์
ความผิดของเรือซิลเวอร์ ซี ไลน์ในฐานะนิตบิ คุ คลได้
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•• กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำ�เนินสืบสวน 4 คดี สามารถคัดแยกผู้เสียหายได้ 19 ราย ออกหมายจับ
ผู้ต้องสงสัย 21 ราย ในจำ�นวนนี้มีผู้ถูกจับกุมไปแล้ว 10 ราย
•• เจ้าของเรือทุกคนถูกออกหมายจับ ผู้ต้องสงสัย 4 คน ในคดีแรกซึ่งถูกจับกุมได้แก่ ชายผู้มีอิทธิพล
ในจังหวัดสมุทรสาคร ไต้ก๋ง ช่างเครื่องเรือที่ทุบตีผู้เสียหาย และเจ้าของเรือ ปัจจุบันคดีอยู่ในชั้นศาล นอกจากนี้
เจ้าของเรือของคดีที่ 2 ก็ถูกจับกุมได้เช่นกัน
ข. นอกจากการตัง้ ข้อหาการค้ามนุษย์แล้ว กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทุกฉบับทีใ่ ช้ในการควบคุมอุตสาหกรรมประมง
ซึ่งได้แก่กฎหมายเกี่ยวกับพาณิชยนาวี การจ้างงาน การประมง คนเข้าเมือง และประมวลกฎหมายอาญา ยังได้รับ
การนำ�มาบังคับใช้อย่างเข้มงวดต่อเจ้าของเรือ ไต้ก๋ง ลูกเรือ หรือนายหน้า
ค. ทั้งสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติและ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ใช้การข่าวในการสืบสวนเชิงรุกเพื่อขยายผล
ให้ครอบคลุมทั้งขบวนการค้ามนุษย์ นับตั้งแต่การจัดหา ล่อลวง และการแสวงประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ ทั้งบริษัท
เจ้าของเรือ นายหน้า ไต้ก๋ง และลูกเรือที่เกี่ยวข้องในอาชญากรรมจึงเป็นเป้าหมายของการสืบสวน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ก. การบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงเป็นปรากฎการณ์ข้ามชาติ ที่เกี่ยวพันกับทั้งประเทศไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งลาว เมียนมา และกัมพูชา การจัดหาและล่อลวงแรงงานอาจทำ�โดยนายหน้าชาวไทย
และ/หรือ ชาวต่างชาติในประเทศไทย และ/หรือ นายหน้าในต่างประเทศ เพื่อส่งไปยังเรืออินโดนีเซีย และ/หรือ
ประเทศไทย ซึ่งเจ้าของอาจเป็นชาวไทย และ/หรือ บริษัทร่วมทุนที่ทำ�ประมงอย่างผิดกฎหมายในทะเลอินโดนีเซีย
ข. การขาดพยานและหลักฐานที่เพียงพอทำ�ให้การพิสูจน์ความผิดล่าช้าและยากลำ�บาก
ค. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทย ตระหนักถึงความสำ�คัญของปรากฎการณ์ดงั กล่าว และเห็นความสำ�คัญ
ของความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและวิชาการจาก AATIP ในการจัดประชุม
ระดับอนุภมู ภิ าคว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์เพือ่ บังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมง

•• ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างไทย อินโดนีเซีย และเมียนมา ในครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2558 ผู้แทนจากภาครัฐของแต่ละประเทศประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย อัยการ และพนักงาน
สืบสวนด้านการเงิน ที่ประชุมได้กำ�หนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสำ�หรับติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และบรรลุ
ข้อตกลงในการช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ภายหลัง
จากการประชุม ได้ติดต่อสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านหลักฐานที่จำ�เป็น
•• การประชุ ม ครั้ ง ที่ ส อง จั ด ขึ้ น ในประเทศอิ น โดนี เซี ย ที่ ป ระชุ ม ได้ ต้ อ นรั บ ตั ว แทนจากกั ม พู ช า
ซึ่ ง มาเข้ า ร่ ว มด้ ว ยเป็ น ครั้ ง แรก และได้ แ ลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สถานการณ์ แ ละความคื บ หน้ า ล่ า สุ ด โดยจั ด ให้ มี
ช่วงการประชุมระดับทวิภาคีที่เปิดให้ถกกันในประเด็นเฉพาะในรายละเอียด
•• การประชุมครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในประเทศกัมพูชาในต้นปี พ.ศ. 2559
•• ทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษและกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้ประชุมทวิภาคีกับทางการ
เมียนมาและกัมพูชา การประชุมดังกล่าวเป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและข้อมูล
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7. คดีกองทัพเรือฟ้องสำ�นักข่าวภูเก็ตหวาน ข้อหาหมิ่นประมาท
จากการฟ้องร้องของกองทัพเรือต่อสื่อมวลชน 2 ราย ในปี พ.ศ. 2556 ว่าบุคคลดังกล่าวกระทำ�ผิดข้อหา
หมิ่นประมาทตามมาตรา 326 (หมิ่นประมาท) และมาตรา 328 (หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา) ในประมวล
กฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 และมาตรา 14 (1) ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 ศาลจังหวัดภูเก็ตได้พพิ ากษายกฟ้อง เนือ่ งจากพบว่าข้อมูลทีน่ กั ข่าวทัง้ สอง
ได้นำ�มาเผยแพร่ใหม่นั้นไม่ใช่การหมิ่นประมาทหรือการโฆษณาหมิ่นประมาท เนื่องจากเป็นข้อมูลจากสำ�นักข่าว
ทีน่ า่ เชือ่ ถือและเป็นทีย่ อมรับ นอกจากนี้ ศาลยังยกฟ้องข้อหาการกระทำ�ผิดตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระทำ�ผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เนื่องจากข้อมูลที่สื่อมวลชนทั้งสองเผยแพร่ ได้รับการพิสูจน์ว่ามิได้เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ
ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐ ความตื่นตระหนกต่อประชาชน และไม่เป็นความผิดตามหมวด
ความมั่นคงของประมวลกฎหมาย
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การคุ้มครองช่วยเหลือ (Protection)
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่างกัน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสำ�คัญกับการให้บริการแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีมาตรการและความก้าวหน้าที่สำ�คัญของปี 2558 ดังนี้

1. ระบบการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
1.1 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้น
รัฐบาลได้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และขยายขอบเขตกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายให้กว้างขึ้น แบบสัมภาษณ์มีการเริ่ม
นำ�ไปใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2559 โดยมีรูปแบบที่ใช้งานได้ง่ายขึ้น
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นระดั บ ปฏิ บั ติ ต้ อ งใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ ดั ง กล่ า วในการสั ม ภาษณ์ แ ละบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู้ เ สี ย หาย
จากการค้ามนุษย์อย่างละเอียด โดยเฉพาะต้องบันทึกตัวบ่งชี้การค้ามนุษย์ไว้ด้วย เช่น ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถ
ติดต่อสือ่ สารกับสมาชิกในครอบครัวและเพือ่ นได้อย่างอิสระหรือไม่ สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างเสรีหรือไม่
การจ่ายค่าจ้างเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ มีการยึดเอกสารประจำ�ตัวหรือไม่ เป็นต้น

1.2 เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่
1.2.1 เพิ่มจำ�นวนบุคลากร
1.2.1.1 ในปัจจุบันมีพนักงานเจ้าหน้าที่จำ�นวนทั้งหมด 2,490 คน ในสังกัดสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ
และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่ในการดำ�เนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ประจำ�การอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย จากจำ�นวนพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 2,490 คน
มี 549 คน ได้รับการอบรมในปี 2558 และมีเจ้าหน้าที่จำ�นวน 627 คน จาก 2,490 คน เป็นเจ้าหน้าที่เพศหญิง
เพือ่ ให้หลักประกันว่า รัฐบาลมีศกั ยภาพอย่างเพียงพอในการตอบสนองต่อความต้องการทีล่ ะเอียดอ่อนของผูเ้ สียหาย
ทีเ่ ป็นเด็กและสตรี เพือ่ หนุนเสริมการทำ�งานของทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกผูเ้ สียหายและคุม้ ครองผูเ้ สียหาย ตัง้ แต่
ปี 2556 เป็นต้นมา มีเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทัง้ หมด 588 คน ทีไ่ ด้รบั การอบรมในหัวข้อการค้ามนุษย์ การสัมภาษณ์และกระบวนการ
ที่ละเอียดอ่อนต่อความต้องการของผู้เสียหาย มาตรการพิเศษในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก
และเครือข่ายสำ�หรับส่งต่อ โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐอีก 300 คนจากหลายหน่วยงานได้รับการอบรมเพิ่มเติมในปี 2558
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1.2.1.2 ในปี 2558 เจ้าหน้าที่ต�ำ รวจจำ�นวน 910 คน จากทุกจังหวัดในประเทศไทยซึ่งได้รับการอบรมเรื่อง
การค้ามนุษย์ การคัดแยกผูเ้ สียหาย กระบวนการสืบสวนทีเ่ ป็นมิตรกับเด็ก และระบบส่งต่อ มีพนักงานสอบสวนหญิง
ทั้งหมด 172 คน ที่ได้รับการอบรมเพื่อรับมือกับประเด็นที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเพศและอายุในระหว่างการคัด
แยกผู้เสียหายและการสัมภาษณ์เพื่อสืบข้อเท็จจริง
1.2.1.3 เพื่อให้หลักประกันว่าประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดสามารถเข้าถึงกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายและ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรม ประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ 2,490 คน ทีมสหวิชาชีพ
588 คน และเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ 910 คน ซึง่ ประจำ�การอยูใ่ นทุกจังหวัดทัว่ ประเทศตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว จะถูกส่งตัว
ไปร่วมงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกระทรวงอื่นๆ รวมทั้งคณะทำ�งานเฉพาะกิจแบบบูรณาการ ภายใต้
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย และการสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองบุคคลสัญชาติไทย
ที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในต่างประเทศ

2. ล่าม
ในการทำ � งานร่ ว มกั บ คนต่ า งด้ า วจากประเทศต่ า งๆ การสื่ อ สารที่ ชั ด เจน มี ค วามสำ � คั ญ ในทุ ก ขั้ น ตอน
ของการปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความเที่ยงตรง และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และผู้อพยพที่มีความเสี่ยง ในขั้นตอนการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย การให้บริการในสถานคุ้มครอง และ
ตลอดระยะเวลาของการดำ�เนินคดีมีประสิทธิภาพ
ด้วยเป้าหมายดังกล่าว ในปี 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดการอบรม
2 ครั้ง ให้กับล่ามอิสระและล่ามอาสาจำ�นวน 89 คน กระทรวงฯ ยังได้จดทะเบียนล่ามที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก
อย่างละเอียดและตรวจสอบประวัติอย่างเข้มงวดจำ�นวน 75 คน ซึ่งในปัจจุบันสามารถทำ�งานเป็นล่ามที่พร้อม
ถูกเรียกตัวโดยทุกกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องทัว่ ประเทศ ปัจจุบนั มีลา่ มภาษาเมียนมา 35 คน กัมพูชา 31 คน ลาหู่ 1 คน
โรฮีนจา 6 คน และบังคลาเทศ 2 คน
เพื่อให้มีจำ�นวนล่ามเพียงพอในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และช่วยเหลือการดำ�เนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินคดี โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งมีคดีค้ามนุษย์เป็นจำ�นวนมาก ในปี 2559
กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษ ย์ จะจั ด การอบรมล่ า มเพิ่ ม เติ ม สำ�หรั บล่ า มชุ ดใหม่ และ
จัด หลั ก สู ต รอบรมซ้ำ�สำ �หรับล่ามที่เ คยผ่านการอบรมในปี ก่ อ นก่ อ น โดยมี เ ป้ า หมายว่ า จะสามารถอบรมล่ าม
ได้จำ�นวน 140 คน ใน 5 ภาษา ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา จีน เวียดนาม และบังคลาเทศ

3. สายด่วน 1300
สืบเนื่องจากการผลิตและเผยแพร่สื่อรณรงค์เกี่ยวกับสายด่วน 1300 ที่เป็นไปอย่างกว้างขวาง จำ�นวน
การโทรเข้าจึงเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเป็นอย่างมาก จาก 15,029 ครั้ง ในปี 2557 เป็น 43,345 ครั้ง ในปี 2558 หรือ
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึงร้อยละ 188.4
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สายที่โทรเข้าทั้งหมด 171 สาย (เพิ่มขึ้นจาก 123 สาย ในปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 39.02) เป็นสายที่มี
แจ้งเหตุทนี่ า่ สงสัยว่าเกิดกรณีทเี่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์ ซึง่ ได้รบั การส่งต่อไปยังเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องในทันที รวมถึง
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ หรือสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จั ง หวั ด เพื่ อ ทำ � การสื บ สวนและช่ ว ยเหลื อ ต่ อ ไป โดยมี ก รณี ทั้ ง หมด 46 กรณี ที่ ส รุ ป ได้ ว่ า เป็ น การค้ า มนุ ษ ย์
และมีผู้เสียหายจำ�นวน 224 คน ได้รับการช่วยเหลือ (สัญชาติไทย 44 คน และไม่ใช่สัญชาติไทย 180 คน)
ภายใต้ความร่วมมือของโครงการโพลาริส (Polaris Project) เจ้าหน้าทีส่ ายด่วนจำ�นวน 40 คน จากกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องและองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ ได้รับการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการรับโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
การให้คำ�ปรึกษาเบื้องต้น ทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำ�เป็น และการส่งต่อที่เหมาะสม หลังจากการอบรม
มีการจัดทำ�แนวทางปฏิบตั แิ ละกระบวนการทีเ่ ป็นมาตรฐานและแจกจ่ายเผยแพร่ไปยังองค์กรและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

4. การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายในสถานคุ้มครองฯ ของรัฐบาล 8 แห่ง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับความช่วยเหลือและบริการที่เหมาะสมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์และภาคีองค์กรพัฒนาเอกชน สถานคุ้มครองฯ เหล่านี้ จะดำ�เนินการเพื่อตรวจสอบหลักฐาน
ซึ่งมาพร้อมกับผู้เสียหาย มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้ผู้เสียหายเข้าใจบริการที่สถานคุ้มครองมีให้และสามารถปรับตัวได้
ในสถานคุ้มครองมีเจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนต่างๆ ในการคุ้มครองผู้เสียหาย ทั้งด้านกฎหมายและในการติดต่อ
กับครอบครัวของผู้เสียหายก่อนทำ�การส่งกลับสู่ภูมิลำ�เนา การปฐมนิเทศเป็นขั้นตอนที่สำ�คัญ เพราะจะช่วยสร้าง
ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และความไว้วางใจของผู้เสียหาย เพื่อช่วยในการวางแผนชีวิต กิจกรรมเหล่านี้
จะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้
การคุ้มครองและบริการที่มีอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ การดูแลความปลอดภัย ที่พัก อาหาร เสื้อผ้า
การฝึกอาชีพ กิจกรรมสันทนาการ ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย บริการทางการแพทย์ บริการด้านจิตสังคม
การศึกษา และการอบรมภาษา
สถานคุ้มครองฯ ทั้ง 8 แห่งได้ แก่
1) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี
2) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา
3) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัดกาญจนบุรี
5) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี
6) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย จังหวัดสงขลา
7) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง
8) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย
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แผนภูมิที่ 5 : จำ�นวนผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือจากสถานคุ้มครองฯ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำ�แนกตามอายุของผู้เสียหาย
จํานวนผูเสียหายที่ไดรับการชวยเหลือจากสถานคุมครองฯ ของพม. มกราคม – พฤศจิกายน 2558
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จํานวนผูเสียหายที่ไดรับการชวยเหลือจากสถานคุมครองฯ ของพม. มกราคม – พฤศจิกายน 2558
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แผนภูมิที่ 7 : จำ�นวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากสถานคุ้มครองฯ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จำ�แนกตามสัญชาติและประเภทของการแสวงประโยชน์
เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558
จํานวนผูเสียหายที่ไดรับการชวยเหลือและคุมครองจากสถานคุมครองฯ ของพม. (จําแนกตามประเภทการแสวงหาประโยชน)
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5. คุณภาพของบริการในสถานคุ้มครองฯ ของรัฐ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักที่ให้การคุ้มครองแก่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ในปีนี้กระทรวงฯ มุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพของบริการเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้เสียหายสามารถดำ�รงชีวิต
ต่อไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และสามารถพึ่งตัวเองทางเศรษฐกิจได้ในที่สุด ความก้าวหน้าที่สำ�คัญ
ในปี 2558 ได้แก่
5.1 จัดทำ�นโยบายคุ้มครองเด็กและดำ�เนินการตามกระบวนการคุ้มครองเด็ก หลังจากที่มีการให้ความรู้
ด้านหลักการแก่เจ้าหน้าทีใ่ นสถานคุม้ ครองฯ หลักการดังกล่าวถูกนำ�มาปรับใช้ในกิจกรรมประจำ�วันของสถานคุม้ ครองฯ
เพื่อเป็นหลักประกันว่า บริการทุกด้านตอบสนองต่อความเปราะบาง สิทธิ และความต้องการของผู้เสียหาย เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในมาตราที่ 23 บทบาทของผู้ปกครอง และมาตรา 61
การลงโทษเด็ก ในปี 2558 จำ�นวนเด็กที่พำ�นักอยู่ในสถานคุ้มครองฯ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 67.6 เมื่อเทียบกับ
ปี 2557 นอกจากนี้ สถานคุม้ ครองฯ ยังเพิม่ โอกาสในการศึกษาแก่ผเู้ สียหายเด็กทุกคนทัง้ การเรียนในสถานคุม้ ครองฯ
และภายนอก ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและผลการประเมินความต้องการของผู้เสียหาย
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5.2 ในสถานคุ้มครองฯ บางแห่งที่มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งมีความต้องการพิเศษด้านวัฒนธรรม
และศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานคุ้มครองฯ ที่ทำ�การคุ้มครองผู้เสียหายชาวโรฮีนจา จะมีการจัดบริการพิเศษ
โดยประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆ โดยจัดบริการด้านพื้นที่สำ�หรับการทำ�ละหมาด จัดอาหารฮาลาล และ
การตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยทีมแพทย์จาก IOM กิจกรรมด้านจิตสังคมและล่ามภาษาโรฮีนจาได้รับ การ
สนับสนุนจาก UNWOMEN และองค์การช่วยเหลือเด็ก
5.3 เพื่อเป็นการเสริมพลังให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเพื่อให้กระบวนการตัดสินคดีเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สถานคุ้มครองฯ ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องได้จัดทำ�โครงการช่วยเหลือผู้เสียหายและพยาน (รวมถึง
การให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของพยานโดยการขึ้นศาลจำ�ลอง) เพื่อช่วยให้ผู้เสียหายคลายความวิตกกังวล
เกี่ยวกับระบบยุติธรรม รวมทั้งกระบวนการและผู้ที่เกี่ยวข้อง การเตรียมความพร้อมพยานและการดำ�เนินคดีจำ�ลอง
ในสถานคุ้มครองฯ จังหวัดระนอง ได้รับเสียงสะท้อนกลับด้านบวกจากผู้เสียหายชาวเมียนมาและโรฮีนจา
5.4 ล่ามที่พร้อมให้บริการ และการที่เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ และผู้เสียหายค้ามนุษย์มีทักษะด้านภาษา
เพิ่มขึ้น ช่วยให้การสื่อสารระหว่างกันดีขึ้น ล่ามที่พร้อมให้บริการมีภาษาเมียนมา กัมพูชา โรฮีนจา และบังคลาเทศ
นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันในกิจวัตรประจำ�วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาโรฮีนจา ยังมี การ
จัดสอนบทเรียนภาษาโรฮีนจาให้แก่เจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองฯ ทุกแห่งที่มีชาวโรฮีนจาพำ�นักอยู่ และจัดสอนวิชา
ภาษาไทยเบือ้ งต้นให้แก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุม้ ครองฯ ทุกแห่ง ในปี 2559 กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะจัดจ้างล่ามที่มีคุณสมบัติ โดยเฉพาะล่ามภาษาโรฮีนจาทำ� การ
เยี่ยมสถานคุ้มครองฯ แต่ละแห่งอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อติดตามสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้เสียหาย
ในภาษาของตนเอง
5.5 สำ�หรับหลักสูตรการอบรมวิชาชีพที่มีอยู่ จะมีการปรับปรุงคุณภาพของทุกหลักสูตร และยังเปิด
หลักสูตรใหม่ในปี 2558 เพื่อช่วยให้ผู้เสียหายมีทักษะด้านอาชีพและเพิ่มโอกาสการจ้างงานในอนาคต หลักสูตร
วิชาชีพที่เปิดใหม่ ได้แก่ หลักสูตรการนวดหน้า การทำ�ไอศกรีม การชงกาแฟ ซักรีด การซ่อมจักรยาน และ
การเชื่อมโลหะ โดยสรุปหลักสูตรการฝึกอาชีพที่มีอยู่ในสถานคุ้มครอง ได้แก่ จักสาน นวดแผนโบราณ ทอผ้า
เสริมสวย ทำ�อาหาร ทำ�ขนม ปลูกผัก งานประดิษฐ์ ตัดผม และหลักสูตรใหม่อีก 6 หลักสูตรตามที่กล่าวข้างต้น
5.6 เพิ่มโอกาสในการจ้างงานและหารายได้ให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่พำ�นักอยู่ในสถานคุ้มครอง
ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้

•• ในปี 2558 สถานคุ้มครองฯ ร่วมมือกับสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดและเครือข่ายในพื้นที่ สามารถ
หางานให้แก่ผู้เสียหายที่ไม่มีสัญชาติไทยจำ�นวน 47 คน ซึ่งประสงค์จะทำ�งานภายนอกสถานคุ้มครองฯ ผู้เสียหาย
เหล่านี้ได้ทำ�งานเป็นคนงานก่อสร้าง คนสวน ลูกจ้างในร้านดอกไม้ แรงงานรับใช้ในบ้าน ลูกจ้างในร้านกาแฟ และ
ช่างซ่อมเครื่องยนต์
•• ในการทำ�งานนอกสถานคุ้มครองฯ ผู้เสียหายแต่ละคนได้รับค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 200 - 300 บาท
ขึ้นอยู่กับประเภทงานและสัญญาการจ้าง เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เป็นผู้ตรวจสอบสภาพการจ้างงานให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน โดยในปีที่ผ่านมา ยังไม่มีรายงานว่า
มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ แรงงาน อย่ า งไรก็ ต าม มี ผู้ เ สี ย หายบางรายที่ ไ ม่ ส ามารถหรื อ ไม่ มี ค วามประสงค์ จ ะทำ � งาน
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นอกสถานคุ้มครองฯ เนื่องจากเหตุผลหลายประการตามตารางที่ 11 ในปี 2559 สถานคุ้มครองฯ ขยายการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย) รวมทั้ง
ภาคธุรกิจให้มากขึ้น เพื่อขยายโอกาสในการจ้างงานให้แก่ผู้เสียหาย
ตารางที่ 11 : จำ�นวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่พำ�นักอยู่ในสถานคุ้มครองฯ
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และการทำ�งานภายนอกสถานคุ้มครอง
เปรียบเทียบระหว่างปี 2557 และ 2558
ปี 2557
(คน)

ปี 2558
(คน)

1. จำ�นวนผู้เสียหายที่ท�ำ งานนอกสถานคุ้มครอง

57

47

2. จำ�นวนผู้เสียหายที่ไม่ได้ทำ�งานนอกสถานคุ้มครอง
2.1 เป็นเด็กอายุต่ำ�กว่า 15 ปี

23

71

140

90

2.3 ทุพพลภาพ/มีปัญหาสุขภาพ

7

11

2.4 ส่งตัวกลับคืนภูมิล�ำ เนา

12

108

2.5 มีปัญหาด้านการสื่อสาร

8

84

2.6 อยู่ในช่วงแรกรับ

56

60

303

471

คำ�อธิบาย

2.2 ไม่ประสงค์จะออกนอกสถานคุ้มครอง

รวม

จากตารางที่ 11 ในปี 2558 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับผู้เสียหายจาก
การค้ า มนุ ษ ย์ เข้ า รั บ การคุ้ ม ครองจำ � นวน 471 คน เพิ่ ม ขึ้ น จาก 303 คน ในปี 2557 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54
อย่ า งไรก็ ต าม จำ � นวนผู้ เ สี ย หายที่ ทำ � งานนอกสถานคุ้ ม ครองฯ ลดลงจาก 57 คน เป็ น 47 คน หรื อ ลดลง
ร้อยละ 17.5 ในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องด้วยปัจจัยหลายประการ โดยอาจแบ่งผู้เสียหายที่ไม่ได้ทำ�งาน
นอกสถานคุ้มครองเป็น 6 กลุ่มดังต่อไปนี้
•• กลุ่มแรก ผู้เสียหายที่เป็นเด็กและไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ�งานได้ตามกฎหมาย ผู้เสียหายกลุ่มนี้จะได้รับ
บริการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัย

•• กลุ่ ม ที่ 2 ผู้ เ สี ย หายที่ ต้ อ งการหารายได้ แ ต่ ไ ม่ ป ระสงค์ จ ะออกนอกสถานคุ้ ม ครองเนื่ อ งจากเหตุ ผ ล
หลายประการ เช่ น ด้ า นความปลอดภั ย ได้ ง านซึ่ ง ไม่ ต รงกั บ ความสนใจหรื อ ความสามารถ หรื อ
ไม่ต้องการทิ้งลูกเล็กไว้ในสถานคุ้มครองตามลำ�พังในขณะที่ออกไปทำ�งานข้างนอก
•• กลุ่มที่ 3 ผู้เสียหายที่ทุพพลภาพหรือมีปัญหาสุขภาพ
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•• กลุ่ ม ที่ 4 ผู้ เ สี ย หายที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง ตั ว กลั บ คื น สู่ ภู มิ ลำ � เนาได้ เร็ ว ขึ้ น ในช่ ว งเวลาที่ มี ก ารรายงาน
(ตามรายละเอียดในตารางที่ 7 ระยะเวลาของการพำ�นักอยู่ในสถานคุ้มครองในประเทศไทย) สืบเนื่อง
มาจากการปรับปรุงกระบวนการดำ�เนินคดี และการประสานงานกับประเทศต้นทางที่ดีขึ้น เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้ผู้เสียหายไม่สามารถออกไปทำ�งานนอกสถานคุ้มครองฯ ได้เนื่องจากระยะเวลา
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีระยะสั้นเกินกว่าจะทำ�งาน ในกรณีนี้ผู้เสียหายจะได้รับบริการด้านอื่นๆ

•• กลุ่มที่ 5 ผู้เสียหายที่มีความประสงค์จะทำ�งานแต่ไม่สามารถทำ�งานได้ เนื่องจากมีข้อจำ�กัดในการ
สื่อสารภาษาไทย

•• กลุ่มที่ 6 ผู้เสียหายที่เพิ่งมาถึงสถานคุ้มครอง หรือผู้ที่อยู่ในระยะแรกรับภายใต้กระบวนการปรับตัว
และฟื้นฟูซึ่งยังไม่พร้อมที่จะทำ�งาน
อย่างไรก็ตาม สำ�หรับผู้เสียหายทั้งชายและหญิงที่ไม่ได้ทำ�งานนอกสถานคุ้มครองฯ สถานคุ้มครองฯ ได้สร้าง
โอกาสในการหารายได้ให้กับผู้เสียหายเหล่านี้ในระหว่างที่พำ�นักอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ดังต่อไปนี้
1. จัดหลักสูตรการอบรมระยะสั้นในสถานคุ้มครองฯ ซึ่งผู้เสียหายสามารถเลือกเข้ารับการอบรมตาม
ความประสงค์ ผลิตภัณฑ์ที่ผู้เสียหายจัดทำ�ขึ้นในระหว่างการอบรม จะนำ�มาขายผ่านช่องทางต่างๆ และแบ่งรายได้
จากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้เสียหาย รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหาย เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์
บน Facebook (https://www.facebook.com/MyserviceServicemind-921426514611458/) และเว็บไซต์
ของสถานคุ้มครองฯ ช่องทางขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ ร้านขายของที่ระลึกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (วังสะพานขาว) ร้านขายของที่ระลึกของสถานคุ้มครองฯ และงานแสดงสินค้าต่างๆ
2. รั บ งานจ้ า งเหมาช่ ว งจากภายนอกมาทำ � ในสถานคุ้ ม ครองฯ ภายใต้ รู ป แบบของกลุ่ ม อาชี พ เช่ น
งานฝีมือต่างๆ ทำ�ดอกไม้ประดิษฐ์ งานก่อสร้างขนาดเล็กภายในสถานคุ้มครองฯ
3. รายได้ต่อคนอยู่ระหว่าง 200–300 บาท ต่อวัน หรือรับเป็นรายชิ้นงาน อย่างไรก็ตาม งานประเภทนี้
ไม่มีทุกวัน
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6. ให้การช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยในต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2558 รัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สัญชาติไทยในต่างประเทศได้จำ�นวน
74 คน โดยให้บริการในด้านต่างๆ รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย บริการทางการแพทย์
ความช่วยเหลือด้านสังคม จิตใจ เงินช่วยเหลือสำ�หรับการส่งกลับ และบริการให้คำ�ปรึกษาสำ�หรับผู้ที่ถูกส่งกลับ
ซึ่งมีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี มีการนำ�พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาใช้จัดบริการที่เหมาะสม เช่น การส่ง
กลับคืนสู่ระบบการศึกษา การแต่งตั้งผู้ปกครองตามกฎหมาย ฯลฯ โดยบริการที่ให้นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่คำ�นึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก
จากจำ�นวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งหมด 704 คน ที่เดินทางกลับคืนสู่ประเทศไทย มีผู้เสียหาย
38 คน เป็ น ลู ก เรื อ ประมงซึ่ ง ถู ก ล่ อ ลวงไปทำ � งานและถู ก แสวงประโยชน์ ใ นประเทศอิ น โดนี เซี ย อี ก 36 คน
ถูกแสวงประโยชน์ทางเพศในประเทศบาห์เรน จีน และมาเลเซีย รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือกล่าวไว้
ในหัวข้อ “ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือในการส่งกลับภูมิลำ�เนา”
ในปี 2558 รัฐบาลไทยยังได้ช่วยดำ�เนินตามคำ�ร้องขอเอกสารทางกฎหมายของผู้เสียหายชาวไทยที่ไม่มี
เอกสาร ซึ่งเดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันกระบวนการนี้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทย และคาดว่า
ผู้เสียหายรายนี้จะได้รับเอกสารภายในเดือนมกราคม 2559

7. การเยียวยาและการชดเชยความเสียหาย
จำ�นวนเงินชดเชยความเสียหายที่ให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในปี 2558 จากกองทุนเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และค่าชดเชยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเป็น 6,013,691 บาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 133.44 จากปี 2557 โดยเงินชดเชยความเสียหายทั้งหมดสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. เงินช่วยเหลือภายใต้กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพิ่มขึ้นจาก 3,748,031 บาท
(384 คน) ในปี 2557 เป็น 7,171,513 บาท (472 คน) ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็ น จำ � นวน
3,423,482 บาท หรือร้อยละ 91.4
2. ผู้ เสี ย หายที่ไ ด้รับการชดเชยด้ า นแรงงานก็ เ พิ่ ม ขึ้ นจาก 758,527 บาท (38 คน) ในปี 2557 เป็ น
3,348,736 บาท (77 คน) ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 341.47 หรือ 2,590,209 บาท

80

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ตารางที่ 12 : จำ�นวนเงินช่วยเหลือและชดเชยความเสียหายสำ�หรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
ประเภทของการเยียวยา
และการชดเชยค่าเสียหาย

ปี
2557

ปี
2558

เงินช่วยเหลือ
จากกองทุนฯ ค้ามนุษย์.

3,748,031 บาท
(384 คน)

7,171,513 บาท
(472 คน)

3,423,482 บาท

เงินชดเชยด้านแรงงาน

758,527 บาท
(38 คน)

3,348,736 บาท
(77 คน)

2,590,209 บาท

4,506,558 บาท

10,520,249 บาท

6,013,691 บาท

รวม

สัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้ค่าชดเชยแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เปิดช่องให้สามารถโอนเงินค่าปรับที่เก็บได้จากผู้กระทำ�ผิด
ไปยังกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำ�หรับให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ตามความจำ�เป็นต่อไป รวมถึง ความช่วยเหลือทางการแพทย์ การศึกษา การส่งกลับภูมิลำ�เนา
และการคืนสู่สังคม กองทุนนี้ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีสัญชาติไทยหรือไม่
ก็ตาม นอกจากนี้ งบประมาณกองทุนฯ ยังสามารถใช้ในการดำ�เนินกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ของหน่วยงาน
ราชการและองค์กรพัฒนาเอกชนได้อีกด้วย

8. การส่งผู้เสียหายชาวต่างชาติกลับคืนสู่ภูมิลำ�เนา
รัฐบาลได้เร่งรัดกระบวนการส่งตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีความประสงค์จะกลับคืนสู่ภูมิลำ�เนา
ให้เร็วขึ้น รวมทั้งมีแผนจัดทำ�กลไกทางกฎหมาย เพื่อให้ผู้เสียหายที่มีความประสงค์จะพำ�นักและทำ�งานอยู่ใน
ประเทศไทยสามารถอยู่และทำ�งานได้้อย่างถูกกฎหมาย
ในปี 2558 รัฐบาลส่งผู้เสียหายจำ�นวน 401 คน กลับคืนสู่ภูมิลำ�เนาได้อย่างปลอดภัยโดยความร่วมมือ
อย่ า งใกล้ ชิ ด ของประเทศต้ น ทางและครอบครั ว ในประเทศไทย โดยเป็ น ผู้ เ สี ย หายชาวไทย 221 คนกั ม พู ช า
47 คน เมี ย นมา 40 คน ลาว 78 คน จี น 1 คน และบั ง คลาเทศ 24 คน นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั ง ร่ ว มมื อ กั บ
UNHCR และ IOM ในการช่วยให้ผู้อพยพชาวโรฮีนจา 49 คนสามารถย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3
โดยมีอีก 147 คน อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของ UNHCR
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ตารางที่ 13 : จำ�นวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้กลับคืนสู่ภูมิลำ�เนา
สัญชาติ

จำ�นวนผู้เสียหายที่ส่งกลับ (คน)

ไทย

211

กัมพูชา

47

ลาว

78

เมียนมา

40

จีน

1

บังคลาเทศ

24

รวม

401

รัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกอื่นที่ไม่ต้องส่งกลับผู้เสียหายที่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายแล้ว
และมีความประสงค์ที่จะพำ�นักและทำ�งานอยู่ในประเทศไทยต่อ ปัจจุบันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ก�ำ ลังหารือกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยเพือ่ แสวงหามาตรการทีเ่ ป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลุ่มนี้ให้สามารถได้รับเอกสารในการอาศัยและทำ�งานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง
ภายใต้นโยบายจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ตารางที่ 14 : ระยะเวลาที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พำ�นักอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ในประเทศไทย
ระยะเวลาที่พำ�นัก (เดือน)

82

จำ�นวนผู้เสียหาย (คน)
ปี 2557

ปี 2558

น้อยกว่า 3 เดือน

93

92

3 เดือนขึ้นไป ถึง 6 เดือน

78

40

6 เดือนขึ้นไป ถึง 12 เดือน

53

172

12 เดือนขึ้นไป

173

97

รวม

397

401
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ตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายพำ�นักอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ในระยะเวลาสั้นลง โดยจำ�นวนผู้เสียหาย
ทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองจากสถานคุม้ ครองฯ เป็นเวลานานกว่า 1 ปี ลดลงจาก 173 คน เหลือ 97 คน (ลดลงร้อยละ
43.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557) การที่ผู้เสียหายพำ�นักอยู่ในสถานคุ้มครองฯ เป็นระยะเวลาที่สั้นลง เป็นผล
จากการปรับปรุงมาตรฐานและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการดำ�เนินคดีค้ามนุษย์
และเพือ่ ลดภาระของผูเ้ สียหาย และช่วยให้ผเู้ สียหายสามารถเดินทางกลับภูมลิ �ำ เนาได้อย่างรวดเร็วทีส่ ดุ จะเห็นได้วา่
จากจำ�นวนผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองฯ ทั้งหมด 401 คน มี 304 คนที่พำ�นักอยู่ใน
สถานคุ้มครองในระยะเวลาที่สั้นลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

9. ให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือในการส่งกลับภูมิล�ำ เนา
ในการช่วยเหลือผู้เสียหายในกระบวนการฟื้นฟูเยียวยา เพื่อให้สามารถดำ�รงชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขและ
พึง่ ตนเองได้ รัฐบาลให้บริการด้านการคืนสูส่ งั คมแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทง้ั ชาวไทยและต่างชาติ ความช่วยเหลือ
ด้านนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะบุคคลเป็นสำ�คัญ รัฐบาลร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องให้บริการโดยตอบสนอง
ความต้องการของแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ดังต่อไปนี้

•• ในปี 2558 มีบุคคลสัญชาติไทยทั้งหมด 74 คน ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้รับเงินช่วยเหลือ
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำ�เนาและ
เป็นเงินช่วยเหลือครอบครัวเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย
•• สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้ให้การช่วยเหลือและติดตามความก้าวหน้า
ของผู้เสียหายเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินความต้องการและปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้เสียหายเป็นระยะ
และให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
•• สำ�หรับผู้เสียหายต่างชาติ นักสังคมสงเคราะห์ในสถานคุ้มครองฯ แต่ละแห่งประเมินความต้องการ
ผูเ้ สียหายแต่ละรายในระหว่างทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองจากสถานคุม้ ครองฯ และส่งข้อมูลดังกล่าวให้กบั นักสังคมสงเคราะห์
ในประเทศต้นทาง เพือ่ ให้การดูแลผูเ้ สียหายอย่างต่อเนือ่ งหลังจากเดินทางกลับภูมลิ �ำ เนาแล้ว ข้อมูลเกีย่ วกับผูเ้ สียหาย
รวมถึงความต้องการของผู้เสียหายจะได้รับการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลระดับชาติเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมเพื่อบริหารจัดการผู้เสียหายเป็นรายกรณี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งตัว
ผู้เสียหายกลับภูมิลำ�เนาและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการคืนสู่สังคม โดยเป็นการประชุมระหว่างประเทศไทยและ
เมียนมา และระหว่างไทยกับลาว เรียกว่า การประชุมทวิภาคีเพือ่ จัดการกรณีผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์เป็นรายกรณี
ที่ ป ระชุ ม ได้ อ ภิ ป รายถึ ง ประโยชน์ ข องหลั ก สู ต รการอบรมวิ ช าชี พ เบื้ อ งต้ น ที่ จั ด ให้ ผู้ เ สี ย หายในสถานคุ้ ม ครอง
ในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว สำ�หรับความร่วมมืออื่นๆ มีความคืบหน้าในปี 2558 ตามรายละเอียด
ต่อไปนี้
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10. ความร่วมมือ
10.1 เพื่อสร้างหลักประกันว่าการประสานงานระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์มคี วามเป็นปัจจุบนั และมีประสิทธิภาพ จึงมีการดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ งในการทบทวนบันทึกความเข้าใจ
(MOU) ที่เคยมีการลงนามไปแล้วตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
•• ประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทบทวนบันทึกความเข้าใจทวิภาคีเรื่องความร่วมมือ
ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งลงนามในปี 2549 มีการจัดประชุมทวิภาคีเพื่อทบทวน MOU ดังกล่าว
1 ครั้ง ในประเทศลาว และทั้งสองฝ่ายได้ทบทวนเนื้อหาใน 3 ส่วนคือ การป้องกัน การคุ้มครอง และ
การดำ�เนินคดี ส่วนเนื้อหาในส่วนอื่นที่จะต้องทบทวน ได้แก่ การส่งผู้เสียหายกลับภูมิลำ�เนาและการคืน
สู่สังคม ซึ่งกำ�หนดไว้ว่าจะมีการจัดประชุมเพื่อทบทวนให้แล้วเสร็จภายในกลางปี 2559 ในประเทศไทย
การประชุมเพื่อทบทวน MOU ดังกล่าว ทำ�ให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์การค้ามนุษย์ของทั้งสอง
ประเทศมากขึ้น และนำ�ไปสู่มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เข้มงวดขึ้น เช่น การเพิ่ม
ความเข้มงวดในการควบคุมด่านตรวจคนเข้าเมืองตามชายแดนไทยและลาว เป็นต้น

•• นอกจากนี้ ยั ง มี ก ระบวนการในการทบทวน MOU ระหว่ า งไทยและเมี ย นมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมมือกันเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 โดยประเทศไทยได้ทบทวน MOU
เป็นการภายใน และส่งร่างฉบับแก้ไขให้ทางเมียนมา โดยกำ�หนดจะจัดการประชุมทวิภาคีเพื่อทบทวน
MOU ร่วมกัน ภายในกลางปี 2559 ในประเทศไทย การทบทวน MOU มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุง
กระบวนการและการปฏิบัติเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงกรอบแนวทางการคุ้มครอง
ที่ครอบคลุมการให้บริการแก่ผู้เสียหายที่เป็นเด็ก หญิง และชาย รวมถึงมาตรการป้องกันการเข้าเมืองผิด
กฎหมาย โดยเพิ่มการกวดขันควบคุมการตรวจคนเข้าเมือง

•• MOU ระหว่ า งไทยและกั ม พู ช าซึ่ ง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขแล้ ว ได้ มี ก ารลงนามเมื่ อ วั น ที่ 30 ตุ ล าคม 2557
ปัจจุบันทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างการจัดทำ�แผนปฏิบัติการร่วม ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน 6 ด้าน
ได้แก่ กลไกเพื่อปฏิบัติตามแผน การวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ การป้องกัน การคุ้มครองผู้เสียหาย
การส่ ง กลั บ และคื น สู่ สั ง คม และการดำ � เนิ น คดี ทั้ ง สองประเทศยั ง ได้ จั ด ประชุ ม อี ก หลายครั้ ง เพื่ อ
เตรียมการภายในสำ�หรับการจัดทำ�แผนปฏิบัติการร่วม โดยจะมีการประชุมทวิภาคีในเดือนกันยายน
2559 แผนปฏิบัติการร่วมจะนำ�ไปสู่การปฏิบัติตามแผนไปพร้อมๆ กันทั้งสองประเทศ โดยเน้นด้าน
การป้องกัน การดำ�เนินคดี การคุ้มครองผู้เสียหาย และการส่งกลับและคืนสู่สังคม
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10.2 มีการประชุมทวิภาคีเพือ่ จัดการผูเ้ สียหายเป็นรายกรณี ปีละ 2 ครัง้ ระหว่างไทย-เมียนมา และไทย-ลาว
โดยมีผลที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

•• กระบวนการส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คืนสู่ภูมิล�ำ เนาดำ�เนินไปได้รวดเร็วขึ้น เนื่องจากมีการเยี่ยมบ้าน
ผู้เสียหายอย่างสม่ำ�เสมอ และมีการใช้ช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางเลือก (แอพพลิเคชั่นมือถือ เช่น
Line) ทำ�ให้มีการติดตามหาครอบครัวและพิสูจน์สัญชาติได้อย่างรวดเร็วขึ้น นำ�ไปสู่การส่งผู้เสียหาย
กลับภูมิล�ำ เนาได้เร็วขึ้น

•• กระบวนการดำ � เนิ น คดี ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ เ สี ย หายมากขึ้ น เนื่ อ งจากผู้ เ สี ย หายรู้ สึ ก สะดวกใจ
และคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นผลจากการเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่ และ
การประชุมผู้เสียหายเป็นรายกรณีระหว่างนักสังคมสงเคราะห์และผู้บังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศ

•• การคื น ผู้ เ สี ย หายกลั บ สู่ สั ง คม มี ก ารประสานงานมากขึ้ น ระหว่ า งประเทศไทยและประเทศต้ น ทาง
การประชุมทวิภาคีเพื่อจัดการกรณีผู้เสียหายเป็นรายบุคคลทำ�ให้มีการหารือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการส่งกลับผู้เสียหายข้ามแดน ด้านสุขภาพ การรักษาความปลอดภัย การวางแผนอนาคตโดยเฉพาะ
ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการให้บริการของสถานคุ้มครองในประเทศไทย

•• มี ก ารจั ด ทำ � กระบวนการทำ � งานที่ ล งรายละเอี ย ดระหว่ า งประเทศไทยกั บ เมี ย นมาโดยการจั ด ทำ �
กระบวนการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedures - SOP) ด้านการส่งผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์กลับภูมิลำ�เนาและคืนสู่สังคม และมีการหารือในรายละเอียดของการปฏิบัติดังกล่าว
ตลอดทั้ ง ปี 2558 และคาดว่ า เอกสารเกี่ ย วกั บ กระบวนการดั ง กล่ า วจะแล้ ว เสร็ จ ในไตรมาสที่ 2
ของปี 2559
ได้แก่

10.3 ประเทศไทยอยูร่ ะหว่างขยายความร่วมมือทวิภาคีในการต่อต้านการค้ามนุษย์กบั ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ
•• ไทย-สาธารณรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ ทั้ ง สองประเทศได้ ให้ ค วามเห็ นชอบ MOU ร่ า งสุ ด ท้ า ย คาดว่ า
จะลงนามภายในปี 2559 บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จะให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองแก่ผู้เสียหาย
ชาวไทยในประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงกลไกการส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับสู่
ภูมิลำ�เนาระหว่างรัฐต่อรัฐ

•• ไทย–แอฟริ ก าใต้ เป้ า หมายหลั ก ของ MOU ได้ แ ก่ หญิ ง ไทยที่ ทำ � งานในประเทศแอฟริ ก าใต้
มีการร่าง MOU ขึ้นแล้ว และจะส่งให้แอฟริกาใต้เพื่อขอข้อคิดเห็นในช่วงต้นปี 2559

•• ไทย-จีน ประเทศไทยมีความพยายามที่จะพัฒนากลไกทวิภาคีเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจาก
การค้ า มนุ ษ ย์ กั บ ประเทศจี น เป็ น เวลาหลายปี แ ล้ ว จนกระทั่ ง ในปี 2558 มี ก ารจั ด ประชุ ม ทวิ ภ าคี
และทั้งสองประเทศได้เห็นชอบว่าจะร่างบันทึกความเข้าใจทวิภาคีโดยครอบคลุมงานด้านการป้องกัน
การสื บ สวนสอบสวน การคุ้ ม ครองผู้ เ สี ย หาย และการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ คาดว่ า
การประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2559 MOU ฉบับนี้จะนำ�ไปสู่การคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ า มนุ ษ ย์ ทั้ ง สั ญ ชาติ ไ ทยและจี น ได้ ดี ขึ้ น รวมถึ ง การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบั ง คั บ
ใช้กฎหมายระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อให้มีการนำ�ตัวผู้ค้ามนุษย์มาลงโทษได้ในทั้งสองประเทศ
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10.4 มีการลงนามในข้อตกลงโครงการระยะ 4 ปี ด้านการพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำ�โขง ระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมสหวิชาชีพในการ
ส่งต่อกรณีการค้ามนุษย์ทงั้ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ (อุบลราชธานี-จำ�ปาสัก เชียงราย-บ่อแก้ว/ท่าขีเ้ หล็ก)
ในด้านการส่งกลับและคืนสู่สังคม ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประชุมปฏิบัติการร่วมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ทีมสหวิชาชีพระหว่างชายแดนไทย-ลาว และไทย-เมียนมา และมีการกำ�หนดภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดน
ทั้งสองฝั่ง ในปี 2559 จะศึกษาปัญหาอุปสรรคและความท้าทายในการส่งผู้เสียหายกลับคืนสู่ภูมิลำ�เนาและ
คืนสู่สังคมระหว่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำ�ไปจัดทำ�แผนปฏิบัติการต่อไป
10.5 มี ค วามร่ ว มมื อ ระยะสั้ น ระหว่ า งกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ แ ละ
International Center for Migration Policy Development (ICMPD) สหภาพยุโรป เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของกระทรวงฯ ในการให้การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้อพยพไร้บ้าน
10.6 ประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างต่อเนื่อง ในด้าน
การให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยในต่างประเทศจำ�นวน 10 คน ร่วมกัน
จัดอบรมล่าม ให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากประเทศเพื่อนบ้านในสถานคุ้มครองฯ
บางแห่งในประเทศไทย และออกแบบหลักสูตรการอบรมสำ�หรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพและการดูแลสุขภาพจิต
สำ�หรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2559
10.7 ประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ
และองค์การช่วยเหลือเด็ก อย่างต่อเนื่องในการให้บริการแก่ชาวโรฮีนจาในสถานคุ้มครองฯ บางแห่ง ความช่วย
เหลือรวมถึง การตรวจสุขภาพโดยทีมแพทย์ กิจกรรมบำ�บัดด้านจิตสังคม บริการล่าม และการเสริมสร้างศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่
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ด้านการป้องกัน (Prevention)
ดังที่ได้ให้รายละเอียดไว้ในหัวข้อ “นโยบาย” แล้วว่า ตลอดปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทยได้ดำ�เนินมาตรการ
หลายมาตรการในการป้ อ งกั น การค้ า มนุ ษ ย์ เ พื่ อ ลดเสี่ ย งของบุ ค คลที่ จ ะตกเป็ น ผู้ เ สี ย หายค้ า มนุ ษ ย์ งานด้ า น
การป้องกัน มุ่งเน้นที่การขับเคลื่อนนโยบายใหม่ๆ ที่เน้นการควบคุมและตรวจตราชายแดนอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
จัดการแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้านอย่างใกล้ชดิ
ผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคีภาคเอกชน ซึ่งได้แก่ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมการประมง
แห่งประเทศไทย สมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงาน องค์การระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงองค์การแรงงาน
ระหว่ า งประเทศ และองค์ก ารระหว่างประเทศเพื่ อ การโยกย้ า ยถิ่ นฐาน และองค์ ก รเอกชนอื่ นๆ เช่ น มู ล นิ ธิ
เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เป็นต้น

1. มาตรการเพื่อลดความเปราะบางของแรงงานข้ามชาติต่อการถูกค้ามนุษย์
1.1 การจัดการแรงงานต่างด้าว
รายงาน Thailand Migration Report 2014 ของคณะทำ�งานเฉพาะเรื่องแห่งสหประชาชาติว่าด้วย
การโยกย้ า ยถิ่ น ฐานในประเทศไทย (United Nations Thematic Working Group on Migration in
Thailand) คาดประมาณจำ�นวนแรงงานต่างด้าวในไทยไว้ราว 3.5 ล้านคน ในขณะที่ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน
ชี้ว่า ในปี พ.ศ. 2547 มีแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำ�งานอยู่จำ�นวน 2,873,509 คน ซึ่งเป็นร้อยละ 82.10
ของจำ � นวนคาดประมาณเบื้ อ งต้ น ในจำ � นวนนี้ มี แรงงานที่ ถื อ เอกสารถู ก ต้ อ ง 1,339,834 คน แรงงานไม่ มี
เอกสารที่มาจดทะเบียนที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service Center)
1, 533,675 คน และแรงงานที่ไม่มีเอกสารอีก 626,491 คน
ข้อมูลที่รวบรวมได้เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามตารางที่ 15 แสดงจำ�นวนแรงงานต่างด้าว
ถูกกฎหมายทั้งหมด 2,549,530 คน แบ่งเป็นแรงงานทั้งที่มีทักษะและไม่มีทักษะที่ถือใบอนุญาตทำ�งานจำ�นวน
1,443,474 คน แรงงานที่จดทะเบียนเพื่อสิทธิการอยู่อาศัยชั่วคราว (บัตรสีชมพู) 1,010,391 คน แรงงานประมง
ที่จดทะเบียนที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ปีละ 2 ครั้ง 68,196 คน แรงงานในภาค
อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้ำ 26,063 คน และแรงงานเวียดนาม 1,406 คน
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ตารางที่ 15 : แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายในประเทศไทย (ไม่รวมแรงงานที่นำ�เข้าผ่าน MOU)
ประเภทเอกสาร

จำ�นวนคน

ร้อยละ

1. แรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาต
ทำ�งาน ทั้งที่เป็นแรงงานมีทักษะ
และไม่มีทักษะ

1,443,474

56.62%

2. แรงงานที่จดทะเบียนเพื่อให้
ได้รับอนุญาตอยู่อาศัยได้ชั่วคราว
(บัตรสีชมพู)

1,010,391

39.63%

3. แรงงานประมงที่จดทะเบียนกับ
ศูนย์ One-stop Service Center
ปีละ 2 ครั้ง

จดทะเบียนครั้งแรก (1 เมษายน-29 มิถุนายน
2558) 54,402 (ร้อยละ 2.13)
จดทะเบียนครั้งที่ 2 (2 พฤศจิกายน 2558 7 มกราคม 2559) 13,794 คน (ร้อยละ 0.54)

2.67%

4. แรงงานต่างด้าวจดทะเบียน
ในภาคอุตสาหกรรมประมงต่อเนื่อง

26,063

1.02%

5. แรงงานชาวเวียดนาม

1,406

0.06%

รัฐบาลไทยตระหนักถึงความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น และบทบาทสำ�คัญของแรงงานต่างด้าวต่อภาคธุรกิจ
จึงดำ�เนินมาตรการหลายด้านเพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งแรงงานเข้าเมืองและการแสวงประโยชน์ของนายหน้า
ค้าแรงงาน เช่น ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวเข้าระบบอย่างถูกกฎหมาย เพื่อสร้างหลักประกันการคุ้มครองสิทธิ
ตามกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล เป็นต้น
มาตรการที่ถือเป็นความก้าวหน้าที่ส�ำ คัญมีดังต่อไปนี้

1.1.1 การลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากแรงงานต่างด้าวในกระบวนการ
จดทะเบียน
จากเสียงสะท้อนของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจ ระบุว่าเงินสมทบที่กระทรวงแรงงาน เรียกเก็บ
จากแรงงานต่างด้าวเพื่อนำ�เข้ากองทุนเพื่อส่งคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักรนั้น เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำ�ให้แรงงาน
จำ�นวนมากเลือกที่จะไม่เข้าสู่ระบบ รัฐบาลจึงประกาศกฎกระทรวงเรื่อง “กำ�หนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อ
นำ�ส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
และมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 กฎกระทรวงดังกล่าวระบุให้ยกเว้นการเรียกเก็บเงินสมทบจาก
แรงงานต่างด้าวเข้ากองทุนฯ ดังกล่าว
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นอกจากนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างด้าวที่มาจดทะเบียน รัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงสาธารณสุข มีการลดค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในขั้นตอนการจดทะเบียนด้วย ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558
จำ�นวนเงินที่เรียกเก็บจากแรงงานต่างด้าวลดลงไป 7,751,336,450 บาท ดังที่ปรากฏในตารางที่ 16 ทั้งนี้ แม้จะ
มีการลดค่าใช้จ่ายสำ�หรับแรงงานต่างด้าวทุกคน ตารางที่ 16 จะแสดงเพียงค่าใช้จ่ายที่ลดลงของแรงงานต่างด้าว
ที่จดทะเบียนผ่านทางศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จเท่านั้น โดยยังไม่ได้รวมแรงงานที่เข้ามา
ทำ�งานผ่าน MOU กับประเทศเพื่อนบ้าน
ตารางที่ 16 : การลดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากแรงงานต่างด้าว

การลดคาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากแรงงานตางดาว
รายละเอียด

คาใชจายเดิม
(บาท)

ปรับใหม
(บาท)

ใบอนุญาต
ทํางาน

1,800

900

ตรวจสุขภาพ

600

500
เด็กตํา่ กวา 7 ขวบ
ไมเสีย

ประกันสุขภาพ 2,200
กองทุนสงกลับ 1,000
รวมคาใชจายที่ประหยัดได

2557

จํานวนคน
(ลาน)

จํานวนเงินลด
(ลานบาท)

2558

จํานวนคน
(ลาน)

จํานวนเงินลด
(ลานบาท)

2474

ใบอนุญาตทางาน

1.53

1463.61

1.01

1010.39
ตรวจสุขภาพ

1.62

161.70

1.05

104.54

0.01

5.55

0.00

2.34

1.62

970.19

1.05

672.26

1,600
เด็กตํา่ กวา 7 ขวบ
ไมเสีย
ยกเวน

จํานวนเงินลดลง จากการลดคาธรรมเนียม
(2557-2558)
(ลานบาท)

ประกันสุขภาพ

กองทุนสงกลับ

4244.27

2807.07

274

1667
2637

รวมคาใชจายที่ประหยัดได

7051

1.1.2 บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
ดังที่ได้ให้รายละเอียดไว้ในหัวข้อ “นโยบาย” และในรายงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของประเทศไทยในปี 2557 ความพยายามที่จะออกใบอนุญาตทำ�งานและระบุสัญชาติแรงงานต่างด้าวให้ได้
เป็นการเปิดช่องทางให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้เข้าถึงสวัสดิการและความคุ้มครองของรัฐไทย และยังป้องกันไม่ให้
แรงงานที่ไม่มีเอกสารตกเป็นผู้เสียหายการแสวงประโยชน์และการละเมิดอีกหลากหลายรูปแบบ ปี พ.ศ. 2557
จึงเป็นปีที่นับว่าประสบความสำ�เร็จในด้านกระบวนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายตามทีก่ ล่าวไว้ในรายงานฉบับปี 2557 อย่างไรก็ตาม ปี 2558 กลับถือได้วา่ เป็นปีทป่ี ระสบความสำ�เร็จยิง่ กว่า
สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะบูรณาการแรงงานต่างด้าวทุกคนเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง และ
เป็นการลดความเปราะบางของบุคคลดังกล่าวต่อการค้ามนุษย์ลงได้อย่างมหาศาล
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ตารางที่ 17 : แสดงตัวเลขเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2557 และ 2558
ในจำ�นวนแรงงาน 3 ประเทศหลักที่รัฐไทยทำ� MOU และเปิดระบบจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไร้ทักษะ
ระยะเวลา

รวม

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

2557

217,111

123,156

15,179

78,776

2558

279,311

136,314

28,561

114,436

ข้อมูลในตารางที่ 17 ซึ่งรวบรวมถึงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นว่า จำ�นวนแรงงานต่างด้าว
ที่นำ�เข้าโดยผ่าน MOU นั้น เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ถึงร้อยละ 28.65 หรือ 62,200 คน สะท้อนให้เห็นถึง
ความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะตอบสนองความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังต้องสร้างหลักประกันว่า
แรงงานต่างด้าวเหล่านี้จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจะได้รับความคุ้มครองจากความเสี่ยงที่จะถูกค้ามนุษย์ รวมถึงการ
แสวงประโยชน์อื่นๆ อย่างเต็มที่
อย่ า งไรก็ ต าม ความพยายามดั ง กล่ า วยั ง ประสบกั บ อุ ป สรรคหลายประการ ประเทศไทยจึ ง ประสาน
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขข้อจำ�กัดและปัญหาของกระบวนการ MOU
เช่น ความยากลำ�บากในการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว หนังสือเดินทางในประเทศต้นทางมีค่าธรรมเนียมสูง
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงเกินจริงจากนายหน้าค้าแรงงานและบริษัทจัดหางานต่างๆ และกระบวนการ
ในประเทศต้นทางที่ใช้เวลายาวนานมาก ในวันที่ 2 - 4 กันยายน พ.ศ. 2558 ในการประชุมระหว่างรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงานไทยและประเทศที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางแรงงานสำ�หรับการย้ายถิ่น
เพื่ อ การทำ � งานจากกั ม พู ช า ลาว เมี ย นมา และเวี ย ดนาม (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam
หรือกลุ่ม CLMV) ได้สรุปว่า กลุ่มประเทศ CLMV จะมุ่งเสริมสร้างศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงาน และรัฐไทย
จะเพิ่มมาตรการเสริมในการนำ�เข้าแรงงานผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐ
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังพยายามทบทวนและปรับปรุงแก้ไข หรือดำ�เนินการเพื่อจัดทำ�บันทึกความเข้าใจ
(MOU) กับประเทศที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ไทยและกัมพูชาได้ร่วมลงนาม
ใน MOU และร่างข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวร่วมกัน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 รัฐบาลไทย
ประชุมร่วมกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อพัฒนาร่าง MOU ที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
นอกจากนี้ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มจั ด หางานจากแรงงานต่ า งด้ า วสู ง เกิ น ควร ผู้ แ ทนจาก
กระทรวงแรงงานจะลงนามใน MOU กับรัฐบาลเมียนมา เพื่อจัดระเบียบควบคุมบริษัทจัดหางานและค่าใช้จ่าย
ทีเ่ รียกเก็บจากแรงงาน ซึง่ ทัง้ สองประเทศได้เห็นชอบร่วมกันว่าจะลดค่าใช้จา่ ยต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส และยังจะ
พัฒนาศูนย์บริการสายด่วนร่วมกันด้วย การประชุมทวิภาคีเพื่อหารือ MOU ไทย-เมียนมา ฉบับปรับปรุงใหม่นี้
จะจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 7- 9 มกราคม พ.ศ. 2559 ในส่วนของประเทศลาว การประชุมเพือ่ หารือรายละเอียดเพิม่ เติม
ในการปรับปรุง MOU ที่ดำ�เนินการร่างอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 จะจัดขึ้นในประเทศไทย
ในปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2559
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1.1.3 การจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร
ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าวที่อนุญาต
ให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ได้จดทะเบียนกับศูนย์ One-stop Service ก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557
สามารถขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักร ได้รับการประทับตราวีซ่า พิสูจน์สัญชาติ และสามารถขอรับ
บัตรประจำ�ตัวใหม่ได้ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558 นโยบายใหม่นน้ี �ำ ไปสูก่ ารจดทะเบียนแรงงาน
และผู้ติดตามที่ศูนย์ One-stop Service เป็นจำ�นวนรวม 1,049,326 คน (แรงงานต่างด้าว 1,010,391 คน
และผู้ติดตาม 38,935 คน ตามตารางที่ 18)
ตารางที่ 18 : การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารและผู้ติดตาม
แรงงานต่างด้าว (คน)
นายจ้าง (คน)
177,569

แรงงาน

ผู้ติดตาม

รวม

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

รวม

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

1,010,391

436,154

135,150

439,087

38,935

18,114

3,961

16,860

ในปีที่ผ่านมา ศูนย์ One-stop Service จำ�นวนทั้งหมด 77 ศูนย์ ปฏิบัติการจดทะเบียนแรงงานเป็น
ระยะเวลา 90 วัน สำ�หรับแต่ละช่วงที่เปิดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตทำ�งานและการอยู่อาศัยชั่วคราว (บัตรสีชมพู)
ของแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตาม (อายุต่ำ�กว่า 15 ปี) ที่จดทะเบียนไว้ก่อนหน้าและกำ�ลังรอการพิสูจน์สัญชาติ

1.1.4 กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 -10 มกราคม พ.ศ. 2559 สำ�นักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศได้
รับแบบคำ�ร้องขอการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวจากนายจ้างเป็นจำ�นวนทั้งหมด 675,042 คำ�ร้อง ตารางที่ 19
แสดงข้อมูลจำ�นวนเอกสารที่รัฐบาลไทยส่งต่อให้แก่ประเทศต้นทางก่อนวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559
ตารางที่ 19 : คำ�ร้องขอการพิสูจน์สัญชาติจากนายจ้าง
คำ�ร้องขอการพิสูจน์สัญชาติจากนายจ้าง
แรงงานต่างด้าว

รวม

ผู้ติดตาม

รวม

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

รวม

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

656,655

236,405

106,393

313,857

18,387

5,610

4,418

8,359

675,042

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

91

ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ 2558 มีแรงงานต่างด้าวจำ�นวน 109,560 คน ได้รับหนังสือเดินทางหรือหนังสือ
สำ�คัญประจำ�ตัว จากประเทศต้นทาง ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 : หนังสือเดินทางและหนังสือสำ�คัญประจำ�ตัวที่ออกให้กับแรงงานต่างด้าว
หนังสือเดินทางและหนังสือสำ�คัญประจำ�ตัวที่ออกให้กับแรงงานต่างด้าว
รวม

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

109,560

12,449

70,714

26,397

กรมการจัดหางานตระหนักดีว่าการพิสูจน์สัญชาติและจดทะเบียนแรงงาน จะช่วยให้แรงงานต่างด้าว
สามารถเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานและได้รับความคุ้มครอง รวมถึงการป้องกันการแสวงประโยชน์ กรมฯ จึงจัด
ประชุมหารือกับรัฐบาลประเทศต้นทางคือ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อยู่
ในระหว่างรอคอยการพิสูจน์สัญชาติ โดยเน้นให้มีการเร่งรัดกระบวนการให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

1.1.5 การจัดระเบียบและติดตามตรวจสอบบริษัทจัดหางาน
เพื่อควบคุมบริษัทจัดหางานที่มีใบอนุญาตในการจัดหางานและอำ�นวยความสะดวกในการทำ�งานของ
แรงงานต่างด้าว และให้บริษัทเหล่านี้ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการแสวงประโยชน์ รัฐบาลไทยจึงจัดทำ�ระบบติดตามตรวจสอบ
ที่ เข้ ม งวด ตามที่ จ ะได้ ก ล่ า วถึ ง ต่ อ ไป และยั ง กำ � หนดให้ บ ริ ษั ท จั ด หางานต้ อ งวางเงิ น ประกั น ความปลอดภั ย
ของแรงงานเป็นจำ�นวน 100,000 บาท ไว้กับกรมการจัดหางาน จากข้อมูลเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
พบว่ามีบริษัทจัดหางานที่มีใบอนุญาตในการให้บริการแก่แรงงานต่างด้าวจำ�นวน 342 บริษัท โดยในระหว่าง
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ - มี น าคม 2558 กรมการจั ด หางานได้ ต รวจสอบบริ ษั ท ดั ง กล่ า วที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพฯ
จำ�นวน 119 ราย และไม่พบการกระทำ�ผิดด้านการแสวงประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าว สะท้อนให้เห็นประสิทธิผล
ด้านการป้องปรามที่เพิ่มขึ้นจากแนวปฏิบัติใหม่นี้
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการแสวงประโยชน์จากแรงงานต่างด้าว ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559
กรมการจัดหางานยังได้จัดตั้งคณะทำ�งานเพื่อทบทวนกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งต่อมา
ได้รา่ งขึน้ เป็นกฎหมายฉบับใหม่ทเี่ น้นการคุม้ ครองแรงงานต่างด้าวโดยการควบคุมจัดการบริษทั จัดหางานทีเ่ กีย่ วข้อง
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาในเดือนเมษายน เนื้อหาให้เพิ่มจำ�นวนเงินประกัน
ความปลอดภัยทีบ่ ริษทั จัดหางานจะต้องวางไว้กบั กระทรวงแรงงาน เพือ่ ให้การเยียวยาแรงงานต่างด้าวทีป่ ระสบปัญหา
มีประสิทธิภาพขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประกันว่าบริษัทจัดหางานที่ให้บริการแก่แรงงานต่างด้าวจะต้องขอใบอนุญาต
และปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการอุดช่องโหว่ของกฎหมายเดิม และ
จัดระบบการเก็บค่าธรรมเนียมจากนายจ้างไทยที่ต้องการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านบริษัทจัดหางาน
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1.2 การลดความเปราะบางของแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมง
1.2.1 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงแรงงานได้ด�ำ เนินมาตรการหลากหลายเพือ่ ป้องกันและขจัดแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการใช้
แรงงานเด็กในสายการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบาย
ทีเ่ กีย่ วข้องได้ในหัวข้อ “นโยบาย” และ MOU ใหม่วา่ ด้วยห่วงโซ่อปุ ทานที่ “สะอาด” ของกลุม่ ความร่วมมือระหว่างรัฐ
เอกชน และภาคประชาสั ง คม (Public-Private-Civil Society Partnership หรื อ PPCP) ในหั ว ข้ อ
“ความร่วมมือ” ของรายงานฉบับนี้)

1.2.2 การสร้ า งความตระหนั ก ต่ อ มาตรฐานคุ้ ม ครองแรงงานภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การประมง พ.ศ. 2558
นายจ้ า งและลู ก จ้ า งในกิ จ การประมงใน 22 จั ง หวั ด ชายฝั่ ง ทะเลได้ ร่ ว มกิ จ กรรมสร้ า งความตระหนั ก
เรื่องมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 โดยมีแรงงานภาคประมง
จำ�นวน 10,736 คน จากสถานประกอบการ 1,802 แห่ง ได้รับการฝึกอบรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรม
เรื่องการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำ�นวน 86 คน
และมี ก ารชี้ แจงให้ ข้ อ มู ล ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน 150 คน และผู้ เข้ า ร่ ว มจากสมาคมต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมประมง 117 คน
เพื่อแก้ไขปัญหาสภาพการทำ�งานที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมสำ�หรับแรงงานประมง จึงมีการปรับปรุง
แบบฟอร์มสัญญาจ้างงานใหม่ให้มขี อ้ ความ 3 ภาษา (ไทย-ลาว-อังกฤษ, ไทย-เมียนมา-อังกฤษ, ไทย-กัมพูชา-อังกฤษ)
เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้ตระหนักถึงสิทธิของตน รวมถึงเวลาพักผ่อนตามข้อตกลงที่มีกับนายจ้างก่อนเริ่มทำ�งาน
สัญญาดังกล่าวจะต้องติดไว้ให้เห็นได้ตลอดเวลาแม้ในเรือประมงระหว่างออกทะเล และเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมายจะต้องสามารถเรียกตรวจได้ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตกลงเรื่องเวลาพักผ่อนของแรงงานมีความ
ชัดเจนและมีการปฏิบัติจริง
นอกจากนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
เกี่ ย วกั บ เวลาพั ก ผ่ อ นของคนงานให้ เ ป็ น ไปได้ จ ริ ง นายจ้ า งจะต้ อ งเก็ บ สั ญ ญาจ้ า งที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
ไว้ ณ สถานที่ที่มีการจ้างงานเสมอ รวมถึงในเรือประมงขณะออกทะเลและในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ� เจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายมีอำ�นาจฟ้องนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับเวลาพักผ่อนของแรงงานประมง และแรงงาน
ก็มีสิทธิฟ้องร้องต่อนายจ้างของตนได้
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1.2.3 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารในอุตสาหกรรมประมงทะเล
มีแรงงานต่างด้าวในภาคประมงที่ได้รับการว่าจ้างผ่าน MOU กับประเทศเพื่อนบ้าน รัฐบาลไทยจัดให้มี
การจดทะเบียนแรงงานที่ไม่มีเอกสารที่ศูนย์ One-stop Service ทั่วประเทศ มติ ค.ร.ม.ลงวันที่ 3 มีนาคม
พ.ศ. 2558 อนุมัติให้มีการจดทะเบียนแรงงานประมงชาวเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ไม่มีเอกสารปีละ 2 ครั้ง
โดยครั้งแรกซึ่งอยู่ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2558 นั้น มีแรงงานเมียนมา 30,594 คน ลาว 1,142 คน
กัมพูชา 22,671 คน และนายจ้างหรือเจ้าของเรือประมง 9,941 คน มาเข้ารับการจดทะเบียน การจดทะเบียน
ครั้งที่ 2 เปิดในช่วงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558–30 มกราคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลล่าสุดพบผู้มาจดทะเบียนเป็น
แรงงานเมียนมาจำ�นวน 7,908 คน ลาว 257 คน กัมพูชา 5,629 คน และนายจ้างหรือเจ้าของเรือ 4,171 คน
ตารางที่ 21 : การจดทะเบียนแรงงานประมงที่ไม่มีเอกสาร
การจดทะเบียนแรงงานประมงที่ไมมีเอกสาร

แรงงานตางดาว

35000

แรงงานตางดาว

30,594

30000
25000

22,671

20000
15000
9,941

10000

7,908
5,629

4,171

5000
1,142

0

257

จดทะเบียนภายใตมติครม. ครั้งที่ 1
(1 เมษายน - 29 มิถุนายน 2558)

จดทะเบียนภายใตมติครม. ครั้งที่ 2
(2 พฤศจิกายน - 30มกราคม 2559)

นายจางหรือเจาของเรือ

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

ตารางที่ 22 : การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่มเี อกสารในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ�
รวมถึงล้งกุง้
แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ�ที่จดทะเบียนผ่านศูนย์ One-stop service
แรงงานต่างด้าว
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นายจ้าง

ผู้ติดตาม

รวม

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

รวม

เมียนมา

ลาว

กัมพูชา

25,730

21,135

469

4,126

333

186

14

133
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2,521

1.2.5 การแก้ปญ
ั หาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสัตว์น�ำ้ โดยอนุญาต
ให้แรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าวเปลี่ยนนายจ้างได้โดยไม่มีข้อจำ�กัด
เพื่อกระตุ้นให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารเข้าสู่ระบบโดยมีทางเลือกที่ยืดหยุ่นมากขึ้น กรมการจัดหางาน
จึงออกหนังสือแนวทางการเปลีย่ นนายจ้างใหม่ เมือ่ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และส่งข้อกำ�หนดใหม่ดงั กล่าว
ให้แก่ส�ำ นักงานจัดหางานทัว่ ประเทศเพือ่ ให้ด�ำ เนินการตามแนวทางใหม่กบั แรงงานทัง้ 3 สัญชาติ คือ เมียนมา ลาว
และกัมพูชา โดยทันที ผลจากนโยบายนีค้ อื มีการอนุมตั คิ �ำ ร้องขอเปลีย่ นนายจ้างในอุตสาหกรรมประมง 1,341 คำ�ร้อง
และอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ� 1,412 คำ�ร้อง

1.2.6 การติดตามตรวจสอบ ควบคุม และจัดการเรือประมงและแรงงานประมง
เนื่องจากประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการแสวงประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมง
กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงมุ่งดำ�เนินการเพื่อควบคุมและติดตามตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของแรงงานในทะเล
ความพยายามทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ในการแก้ปญ
ั หาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม คือการจัดตัง้
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย
1.2.6.1 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย
ศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไขปั ญ หาการทำ � การประมงผิ ด กฎหมายซึ่ ง นำ � โดยกองทั พ เรื อ จั ด ตั้ ง และ
เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยมีภารกิจที่จะติดตามตรวจสอบ และขจัดการทำ�ประมง
แบบ IUU แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก รวมถึงการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง แผนยุทธศาสตร์ของ
ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย ดำ�เนินตามแนวทางของแผนปฏิบตั กิ ารต่อต้านการค้ามนุษย์
ในภาคประมง ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมายดำ�เนินการตรวจตราทัง้ บนชายฝัง่ ในท่าเรือ
และบนเรือประมง มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ใน 22 จังหวัดชายฝั่ง เพื่อบันทึกและติดตาม
การเคลื่อนย้ายของเรือประมงและลูกเรือ นอกจากนี้ เพื่อแก้ไขความกังวลที่ว่าระเบียบใหม่ต่างๆ จะเป็นภาระ
และยุง่ ยากซับซ้อนสำ�หรับเจ้าของเรือและลูกเรือ ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย จึงจัดตัง้
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้บริการข้อมูล และจดทะเบียน รวมถึงขอใบอนุญาตที่จำ�เป็นให้แก่เรือและเจ้าของ
ธุรกิจประมง
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความสำ�คัญยิ่งในกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านประกอบไปด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ จ ากหลายหน่ ว ยงานซึ่ ง แบ่ ง หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งกั น
กองทัพเรือเป็นฝ่ายจัดหาทรัพยากรและเครื่องมือในปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับผิดชอบ
การตรวจสัญญาการจ้างงานและรายชื่อลูกเรือ กรมการจัดหางานตรวจเอกสารด้านการจดทะเบียนแรงงาน
และกรมเจ้าท่าตรวจหนังสือประจำ�คนเรือและใบอนุญาตประกอบการประมง ที่สำ�คัญที่สุดก็คือ ความร่วมมือ
ในการติดตามตรวจสอบนี้ก็เพื่อประกันสวัสดิภาพของแรงงานประมง และเพื่อสร้างหลักประกันว่าจะไม่มีการใช้
แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ ทั้งบนชายฝั่ง ในล้งกุ้ง ในโรงงานแปรรูปสัตว์น�้ำ และบนเรือในเขตน่านน้ำ�ไทย
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1.2.6.2 บนชายฝั่ง : การตรวจเรือประมงโดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (ศูนย์ PIPO)
ในเดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไขปั ญ หาการทำ � การประมงผิ ด กฎหมาย
เป็นผูน้ �ำ ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการตรวจเรือประมงทัว่ ประเทศ โดยในการตรวจ
ได้บันทึกข้อมูลเรือประมงไทยไว้ได้ร้อยละ 92 (39,129 ลำ�จากทั้งหมด 42,512 ลำ�) และส่งผลให้มีการเพิกถอน
ใบอนุ ญ าตของเรื อ ประมงที่ ก ระทำ � ผิ ด กฎหมายจำ � นวน 8,024 ลำ � ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2558 ในขณะที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 228 ล้านบาท สำ�หรับแผนการซื้อคืนในเดือนต่อมา เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ท่ไี ด้รับ
ผลกระทบทั้งหมด ปัจจุบัน มีเรือประมง 5,250 ลำ�ที่ติดตั้งระบบติดตาม VMS โดยแบ่งเป็นเรือขนาดหนักกว่า
60 ตันกรอส จำ�นวน 2,076 ลำ� (ร้อยละ 62 ของเรือ 3,329 ลำ�) และเรือขนาด 30-60 ตันกรอส จำ�นวน 3,174 ลำ�
(ร้อยละ 82 ของเรือ 3,859 ลำ�) ล่าสุด เรือประมงขนาดหนักกว่า 30 ตันกรอส จำ�นวน 5,609 ลำ� (ร้อยละ 85
ของเรือทั้งหมด 7,188 ลำ�) มีการรายงานการเข้าออกผ่านศูนย์ PIPO การติดตามการเคลื่อนย้ายของเรือประมง
ดังกล่าว ถือเป็นทั้งการป้องปรามและเครื่องมืออันทรงพลังในการบังคับใช้กฎหมาย
ระบบการจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบตรวจสอบ VMS และการควบคุมการแจ้งเรือ
เข้ า -ออก ที่ เข้ ม งวดขึ้ น ทำ � ให้ ท างการสามารถตรวจสอบเรื อ ประมงทั้ ง หมดได้ ต ลอดเวลา และสามารถ
ดำ�เนินการได้ในทันทีหากจำ�เป็น ขั้นตอนการแจ้งเรือเข้า-ออก ที่เข้มงวดขึ้น หมายความว่า เรือที่มีลูกเรือที่
ขาดเอกสารที่ถูกต้อง จะถูกห้ามไม่ให้ออกทะเล และยังช่วยให้ทางการสามารถตรวจและจับกุมเรือประมงที่มี
การค้ามนุษย์หรือใช้แรงงานเด็กได้ด้วย การตรวจเรือที่ศูนย์ PIPO ครอบคลุมแรงงานประมงจำ�นวน 474,334 คน
ซึ่งเป็นแรงงานไทย 90,623 คน เมียนมา 152,516 คน กัมพูชา 228,701 คน ลาว 1,179 คน และสัญชาติอื่นๆ
อีก 315 คน ทั้งนี้ จากการสุ่มตรวจสอบเรือประมงจำ�นวน 2,547 ลำ� ยังไม่พบการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ
1.2.6.3 ในทะเล : การตรวจแรงงานประมงในน่านน้ำ�ไทย
นอกเหนือจากการตรวจการเข้าออกของเรือประมงโดยศูนย์ PIPO แล้ว เรือประมงในน่านน้ำ�ไทย
ยั ง ได้ รั บ การตรวจโดยที ม สหวิ ช าชี พ ของศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไ ขปั ญ หาการทำ � การประมงผิ ด กฎหมาย
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระหว่าง
เดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมายได้ร่วมกับ
กรมประมง กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ดำ�เนินการตรวจเรือประมงในน่านน้ำ�ไทยเป็นจำ�นวน 22 ครั้ง ครอบคลุมจำ�นวนเรือ 460 ลำ� และแรงงานจำ�นวน
6,578 คน ซึ่งเป็นชาวไทย 1,406 คน เมียนมา 2,678 คน กัมพูชา 2,435 คน ลาว 48 คน และคนไร้สัญชาติ
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอีก 11 คน
ในการตรวจดังกล่าว เจ้าหน้าที่พบแรงงานไม่มีเอกสาร 9 ราย และเด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ปี 4 ราย
สำ �หรั บ ด้ า นการจดทะเบียนเรือและใบอนุญาตทำ� การประมง ศู นย์ บัญ ชาการแก้ ไขปั ญ หาการทำ � การประมง
ผิดกฎหมายได้ตรวจสอบข้อมูลและกำ�หนดให้เรือที่จะออกทะเลทุกลำ�ติดใบอนุญาตประมงและทะเบียนเรือไว้
พร้อมให้ตรวจได้เสมอ จากการตรวจเรือประมงในน่านน้ำ�ไทย พบเรือจำ�นวน 8,042 ลำ� ที่มีเอกสารไม่ถูกต้อง
และถูกถอดถอนจากทะเบียน
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1.2.6.4 ในทะเล : การตรวจเรือประมงไทยนอกน่านน้ำ�ไทย
นอกจากการตรวจเรื อ ประมงในน่ า นนำ้� ไทยแล้ ว ที ม สหวิ ช าชี พ ของศู น ย์ บัญ ชาการแก้ ไขปั ญ หา
การทำ�การประมงผิดกฎหมาย ยังดำ�เนินการตรวจเรือทีเ่ ดินทางกลับจากนอกน่านน�ำ้ ประเทศไทย คือ จากเขตทะเลหลวง
หรือจากน่านน้ำ�ประเทศอื่น ตัวอย่างการกระทำ�ผิดที่พบ ได้แก่ การไม่มีใบอนุญาตทำ�การประมงนอกน่านน้ำ� หรือ
ใบอนุญาตหมดอายุ การไม่ได้ท�ำ บันทึกการทำ�ประมง และการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่มใี บอนุญาตทำ�งาน
และ/หรือ ไม่มีสัญญาจ้างงาน ทั้งนี้ เจ้าของเรือที่กระทำ�ผิดล้วนได้รับการดำ�เนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
ปัจจุบัน มีเรือประมง 76 ลำ� ที่มีใบอนุญาตทำ�การประมงในน่านน้ำ�ต่างประเทศและทะเลหลวง
ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2559 หน่วยเฉพาะกิจได้ตรวจสอบเรือที่มี
ใบอนุญาตทำ�การประมงนอกน่านน้ำ�ได้ 50 ลำ� ในขณะที่อีก 26 ลำ� ซึ่งยังอยู่ในมหาสมุทรอินเดีย จะได้รับ
การตรวจสอบเมื่อกลับเข้าสู่น่านน้ำ�ไทย ในการนี้ อธิบดีกรมการประมงได้สั่งให้เรือทุกลำ�ที่อยู่นอกน่านน้ำ�ไทย
และยังไม่ได้รายงานต่อศูนย์ PIPO แห่งหนึ่งแห่งใด กลับมายังน่านน้ำ�ไทยภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559
และหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงินจำ�นวน 2 ล้านบาท
1.2.6.5 บนชายฝั่ง : การตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ�และล้งกุ้งโดยศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การทำ�การประมงผิดกฎหมาย
ศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไขปั ญ หาการทำ � การประมงผิ ด กฎหมาย จั ด ที ม สหวิ ช าชี พ 25 ที ม เข้ า ตรวจ
สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น�้ำ แต่ละทีมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 10 คน ได้แก่ เจ้าหน้าทีจ่ ากกองทัพเรือ ตำ�รวจ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ ย์ พนั กงานตรวจแรงงาน 4 คน เจ้ า หน้า ที่ ตรวจโรงงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ตรวจการประมง การตรวจสถานประกอบการมีวัตถุประสงค์
เพือ่ กวดขันให้แต่ละแห่งกระทำ�ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมง กฎหมายด้านการคุม้ ครองแรงงาน ซึง่ ครอบคลุม
ถึงสภาพการจ้างงาน การห้ามการบังคับใช้แรงงาน และอาชีวะอนามัย รวมถึงกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ เพื่อสร้างหลักประกันว่าจะแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการช่วยเหลือ
จากการแสวงประโยชน์จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย นโยบายจึงเน้นให้
นายจ้างถูกปรับขั้นสูงสุด โดยแรงงานที่ไม่มีเอกสารจะได้รับการปฏิบัติในฐานะพยาน และจะได้รับการอำ�นวย
ความสะดวกให้เข้าสู่ก ระบวนการจดทะเบีย นเป็ นแรงงานในอุ ต สาหกรรมประมงและแปรรู ปสั ตว์ น้ำ� ตามมติ
คณะรัฐมนตรีลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จากข้อมูลที่รวบรวมได้เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559
มีการตรวจสถานประกอบการ 150 แห่ง ซึ่งในจำ�นวนดังกล่าวมี 3 แห่ง ที่ถูกสั่งปิดตามพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. 2558 และอีก 12 แห่งถูกสั่งปิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
คดีส�ำ คัญสืบเนื่องจากการตรวจแรงงานของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย
คื อ การที่ ศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไขปั ญ หาการทำ � การประมงผิ ด กฎหมายได้ ร่ ว มกั บ กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ และ
มูลนิธิเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจล้งกุ้งแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
และพบการกระทำ�ผิดพระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. 2558 จึงมีการตัง้ ข้อหาการใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน
การดำ�เนินธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาต การให้ที่พักพิงแก่คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย การเป็นนายจัดหางาน
ให้แก่แรงงานต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาต และการละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ต่อผู้ต้องสงสัย 4 ราย
ล่าสุด คดีอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมโดยสถานีต�ำ รวจภูธรเมืองสมุทรสาคร
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อีกกรณีหนึ่งคือการจับกุมเจ้าของสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ�ในจังหวัดระยอง โดยตั้งข้อหา
การให้ที่พักพิงต่อคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2516 การจ้างแรงงาน
ต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารภายใต้พระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 การจ้างงานแรงงานต่างด้าว
ในอุ ต สาหกรรมแปรรู ป สั ต ว์ น้ำ � โดยไม่ มี ใ บอนุ ญ าตภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก ารประมง พ.ศ. 2558
การละเมิ ด พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบั ญ ญั ติ โรงงาน พ.ศ. 2535 ข้ อ มู ล
ถึงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ชี้ว่าคดียังอยู่ในการพิจารณาของสำ�นักงานอัยการสูงสูด
กรณีสุดท้ายซึ่งมีความสำ�คัญไม่แพ้กัน คือการสืบสวนสอบสวนโดยเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ศูน ย์ บั ญ ชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิ ดกฎหมาย กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ และมู ล นิ ธิค วามยุ ติธรรม
สิ่งแวดล้อม ซึ่งนำ�ไปสู่การจับกุมทั้งนายจ้างและนายหน้าเป็นจำ�นวนเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้มีการจับเรือประมง
โภคาสถาพร 19, โภคาสถาพร 6, โภคาสถาพร 34 และวานิชการประมง ในช่วงระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม–
2 พฤศจิกายน 2558 ในการนี้ มีการออกหมายจับผู้ต้องสงสัยไว้ 10 ราย โดย 1 ราย ถูกจับกุมได้แล้ว

1.2.7 การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไทย
1.2.7.1 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย
ได้รับการเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และการบังคับใช้แรงงานในอุตสาหกรรม
ประมง
ศู น ย์ บั ญ ชาการแก้ ไขปั ญ หาการทำ � การประมงผิ ด กฎหมาย กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม
นำ�ร่องเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมง
ผิดกฎหมาย ในระหว่างวันที่ 18-23 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ผูเ้ ข้าร่วมการอบรม 35 คน เป็นเจ้าหน้าทีห่ น่วยเฉพาะกิจ
ที่ปฏิบัติงานในทะเลจากกองบัญชาการกองทัพเรือ กองตำ�รวจน้ำ� กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน และกองปราบปรามการค้ามนุษย์
หลักสูตร “การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และการบังคับใช้แรงงาน
ในอุตสาหกรรมประมง” ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบูรณาการงานด้านการสืบหาข้อเท็จจริง การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการเก็ บ หลั ก ฐานในกรณี ที่ มี ก ารใช้ แรงงานเด็ ก การบั ง คั บ ใช้ แรงงาน และการแสวงประโยชน์ รวมถึ ง
ตัวชี้วัดและรายการสำ�หรับตรวจสอบในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์อื่นๆ
ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงวิธีการวิเคราะห์การกระทำ�ผิดฐานค้ามนุษย์
การบังคับใช้แรงงาน และอื่นๆ ในกรอบของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
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ในทะเล

1.2.7.2 หลักสูตรการฝึกอบรมว่าด้วยการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และการบังคับใช้แรงงาน

ในการฝึกอบรมนำ�ร่องดังกล่าว หลักสูตรการฝึกอบรม “การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และ
การบังคับใช้แรงงานในทะเล” ได้รบั การออกแบบโดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์ และกระทรวงแรงงาน ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประสานและกำ�กับการดำ�เนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รระดั บ ชาติ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งหลั ก สู ต รการอบรม
ที่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่รัฐไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและสามารถจัดการกับปัญหาค้ามนุษย์ได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วครอบคลุ ม เนื้ อ หาด้ า นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ แ ละ
การคุม้ ครองแรงงาน ผูเ้ ข้าร่วม ได้แก่ เจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย เช่น เจ้าหน้าทีจ่ ากกองทัพเรือ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ตำ�รวจน้ำ� กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สำ�นักงานอัยการสูงสุด และ
หน่วยงานอืน่ ๆ ทีร่ บั ผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายบริเวณชายฝัง่ และในน่านน�้ำ ไทย ผูท้ ผี่ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวจะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ชำ�นาญการ ซึ่งมีอำ�นาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ 2558 การอบรมตามหลักสูตร
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นเวลา 8 วัน และอีกสองครั้งมีก�ำ หนดจะจัดขึ้น
ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2559 สำ�หรับผูเ้ ข้าร่วมอีกราว 120 คน โดยจะมีการดำ�เนินการอบรมต่อเนือ่ งไปทุกปี

1.2.8 การขจัดการใช้แรงงานเด็กในห่วงโซ่อุปทานการแปรรูปอาหารทะเล
เพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในจากห่วงโซ่อุปทานการแปรรูปอาหารทะเล รัฐบาลจึงประกาศกฎกระทรวง
ซึ่ ง จะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นวั น ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 กำ � หนดให้ ส ถานประกอบการต่ อ ไปนี้ ห้ า มจ้ า งเด็ ก อายุ
ต่ำ�กว่า 18 ปี ได้แก่ สถานประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ�ตามพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2558 และ
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นข้อกำ�หนดที่เพิ่มขึ้นจากที่มีการห้ามการใช้แรงงานเด็ก
อายุต่ำ�กว่า 18 ปีในเรือประมงตามกฎระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557

1.3 การตรวจแรงงาน
เพือ่ สร้างหลักประกันว่าแรงงานทัง้ หมดจะได้รบั ความคุม้ ครอง และเข้าถึงสวัสดิการตามกฎหมายและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ กรมการจัดหางานจึงดำ�เนินมาตรการตรวจตราสถานประกอบการดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.3.1 การตรวจแรงงานภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
ในปี พ.ศ. 2558 กรมการจัดหางานได้เข้าตรวจสถานประกอบการ 4,939 แห่ง และพบนายจ้าง 984 ราย
ที่กระทำ�ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ให้ที่พักพิงหรือจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสาร เป็นต้น ในจำ�นวนนี้
นายจ้าง 555 ราย ถูกปรับตามข้อกำ�หนดในพระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เป็นเงินรวม
จำ�นวน 6,432,600 บาท ในขณะที่นายจ้างอีก 428 ราย ถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดี
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1.3.2 การตรวจแรงงานในสถานประกอบการ
ในปี พ.ศ. 2558 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานคาดว่ามีสถานประกอบการในประเทศไทยทั้งหมด
351,058 แห่ง และตั้งเป้าหมายจะเข้าตรวจจำ�นวน 40,000 แห่งหรือร้อยละ 11.4 ของสถานประกอบการทั้งหมด
ทีจ่ ดทะเบียนไว้ การตรวจนี้ ครอบคลุมธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภททัว่ ประเทศ โดยมุง่ เน้นธุรกิจทีม่ คี วามเสีย่ งต่อ
การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมประมงและการแปรรูปสัตว์น�้ำ
อุตสาหกรรมอ้อย/น�้ำ ตาล สิ่งทอและเสื้อผ้า โรงงานสับปะรด ไซต์ก่อสร้าง และอื่นๆ ที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว
ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสถานประกอบการ 44,858 แห่ง ซึ่งมากกว่า
ที่ตั้งเป้าไว้ (40,000) ถึงร้อยละ 12.5 พนักงานตรวจแรงงานได้ออกคำ�สั่งที่เป็นมาตรการแก้ไข 5,506 ฉบับ
โดยมีสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม 4,843 แห่ง และอีก 663 แห่ง ที่ยังไม่ปฏิบัติตาม ได้ถูกตั้งข้อหาฟ้องร้อง
ดำ�เนินคดี สำ�หรับคำ�ร้องของแรงงานต่างด้าวที่ยื่นต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในกรณีที่นายจ้างปฏิบัติ
มิชอบด้วยกฎหมาย กรมฯ ได้ออกคำ�สั่ง 7,078 คำ�สั่ง ส่งผลให้นายจ้างจำ�นวน 15,237 ราย ถูกปรับให้ชดใช้
ค่าแรงและค่าชดเชยเป็นจำ�นวนรวม 325,807,521 บาท
ในคำ�ฟ้องต่อสถานประกอบการ 663 คดี ตามทีไ่ ด้กล่าวมานี้ เป็นการกระทำ�ผิดเกีย่ วข้องกับการใช้แรงงานเด็ก
33 แห่ง เป็นกรณีไม่จา่ ยค่าแรง 126 แห่ง และเป็นความผิดเกีย่ วข้องกับการจ่ายค่าชดเชย 30 แห่ง และอีก 485 แห่ง
เป็นข้อหาเล็กๆ น้อยๆ เช่น ขาดกฎการทำ�งานทีช่ ดั เจน ขาดการรายงานสภาพการจ้างงานและสิง่ แวดล้อม ค่าปรับ
ทั้งหมดรวมเป็นเงินจำ�นวน 8,399,150 บาท สำ�หรับในกรณีการใช้แรงงานเด็ก 33 คดีนั้น มี 22 คดี ที่เกิดขึ้น
ในโรงงาน และตั้งค่าปรับตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองแรงงานเป็นจำ�นวนรวม 240,700 บาท อีก 11 คดี
เป็นการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำ�กว่า 18 ในเรือประมง ตั้งค่าปรับไว้ 21,500 บาท ทั้งนี้ รัฐบาลไทยตระหนักว่า
บทลงโทษต่อการใช้แรงงานเด็กนั้นยังไม่เพียงพอ จึงออกระเบียบใหม่ให้มีการลงโทษสูงสุดตามพระราชบัญญัติ
คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ปรั บ 100,000 บาทต่ อ การละเมิ ด หนึ่ ง ราย) โดยเริ่ ม บั ง คั บ ใช้ เมื่ อ วั น ที่
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

1.4 แรงงานไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.4.1 การจัดหาจัดจ้างแรงงานจากต่างประเทศผ่านข้อตกลงระหว่างรัฐ
เพื่อลดความเสี่ยงของแรงงานไทยไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์จากการใช้บริการบริษัทจัดหางานเถื่อน
กระทรวงแรงงานได้เพิ่มข้อตกลงระหว่างรัฐ ให้รัฐดำ�เนินการจัดหางานเป็นทางเลือกสำ�หรับผู้หางานแทนนายหน้า
ค้ า แรงงานผิ ด กฎหมาย ในการนี้ รั ฐ ได้ เ ปิ ด ช่ อ งทางสำ � หรั บ การไปทำ � งานในต่ า งประเทศอย่ า งถู ก กฎหมาย
มีประสิทธิผล เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า อีกทั้งยังลดความเสี่ยงที่จะถูกแสวงประโยชน์ในต่างประเทศ ประเทศที่ร่วม
ในข้อตกลง ได้แก่ประเทศที่ได้รับการคัดสรรว่ามีชื่อเสียงด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างยุติธรรม และมีกลไก
การคุ้มครองแรงงานที่ดี เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิสราเอล เป็นต้น
แรงงานไทยจำ�นวน 10,777 คน ได้รับการอำ�นวยความสะดวกให้ได้ทำ�งานในประเทศที่กระทรวงแรงงาน
แนะนำ� สามารถประหยัดรายจ่ายในกระบวนการจัดหาได้ถึง 2,057,916,696 บาท
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ตารางที่ 23 : จำ�นวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการจัดหาจัดจ้างผ่านข้อตกลง G-to-G
ข้อมูลเมื่อ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ประเทศปลายทาง

จำ�นวน (คน)

ค่าใช้จ่าย
ผ่านหน่วยงานรัฐ
(บาท)

1

อิสราเอล

4,971

75,000

300,000

225,000

1,118,475,000

2

เกาหลีใต้

5,116

20,244

180,000

159,756

817,311,696

3

ญี่ปุ่น

276

15,000

300,000

285,000

78,660,000

4

ไต้หวัน

414

15,000

120,000

105,000

43,470,000

จำ�นวนคนทั้งหมด

10,777

ค่าใช้จ่าย
ผ่านนายหน้า
(บาท)

จำ�นวนเงิน
ที่ประหยัดได้
(บาท)

จำ�นวนเงิน
ที่ประหยัดได้ทั้งหมด
(บาท)

จำ�นวนเงินที่ประหยัดได้

2,057,916,696

1.4.2 การจัดตั้งสำ�นักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (สรต.)
สำ � นั ก บริ ห ารแรงงานไทยไปต่ า งประเทศทั้ ง 10 แห่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นจั ง หวั ด นครราชสี ม า บุ รี รั ม ย์ อุ ด รธานี
ขอนแก่น ชัยภูมิ เชียงราย ลำ�ปาง สมุทรสาคร สุโขทัย และหนองคาย สำ�นักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ บูรณาการกลุ่มผู้ให้บริการทั้งหมดเข้าด้วยกัน และลดความเสี่ยงต่อการถูกล่อลวง
โดยผู้ค้ามนุษย์ เนื่องจากแรงงานสามารถเข้าถึงบริการที่จำ�เป็นทั้งหมดได้เอง (เช่น การจัดการธุรกรรม การบริการ
สุขภาพ การจัดหางาน และขัน้ ตอนทีจ่ �ำ เป็นอืน่ ๆ ในการไปทำ�งานต่างประเทศ) นอกจากนี้ สำ�นักบริหารแรงงานไทย
ไปต่ า งประเทศยั ง สร้ า งหลั ก ประกั น ว่ า แรงงานไทยจะสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ กำ � หนดพื้ น ฐานสำ � หรั บ การทำ � งาน
ในต่ า งประเทศได้โดยง่าย ระบบดังกล่าวเป็ นการป้ อ งกั นการค้ า มนุ ษ ย์ โดยขจั ด ความจำ � เป็ นในการแสวงหา
ความช่วยเหลือจากนายหน้าค้าแรงงาน
กิจกรรมเพื่ออำ�นวยความสะดวกในการไปทำ�งานในต่างประเทศ ได้แก่

•• การรับใบสมัครและอำ�นวยความสะดวกต่อการเข้าทำ�งานหรือฝึกงานในต่างประเทศ

•• การบันทึกข้อมูลแรงงานลงในฐานข้อมูล และจดทะเบียนผู้ที่ต้องการไปทำ�งานต่างประเทศ
•• การจัดหางานในต่างประเทศโดยหน่วยงานรัฐ

•• การประสานงานกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการทำ�หนังสือเดินทาง ตรวจสุขภาพ และตรวจ
ประวัติบุคคล
•• การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยก่อนการเดินทาง
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สิ่งพิมพ์และการรณรงค์ผลักดันนโยบาย ได้แก่

•• การส่งเสริมการเข้าถึงสำ�นักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระดับภูมิภาค
•• การรณรงค์เพื่อการทำ�งานในต่างประเทศอย่างปลอดภัย

•• การให้ข้อมูลแก่แรงงานที่กำ�ลังหางานทำ�ในต่างประเทศ นายหน้าจัดหางาน นายจ้าง และสาธารณชน
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2558 มีผู้เข้ามารับบริการจากสำ�นักบริหารแรงงานไทยไป
ต่างประเทศ 52,264 คน และ 22,371 คน ได้รับการจ้างงานในต่างประเทศ

1.4.3 การตรวจบริษัทจัดหางาน
1.4.3.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้แก่แรงงานไทยในต่างประเทศ
เพื่อคุ้มครองแรงงานไทยโดยการจัดระเบียบบริษัทจัดหางานอย่างเข้มงวด มีการออกใบอนุญาต
จัดหางานในต่างประเทศตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2528 ให้แก่บริษัทจัดหางาน
จำ�นวน 145 แห่ง ตามข้อกำ�หนดในพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถือใบอนุญาตจะต้องวางเงินประกันให้แก่รัฐจำ�นวน
5,000,000 บาท เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้หางานจะมีกองทุนสำ�หรับฟื้นฟูและเยียวยาในกรณีเกิดปัญหาฉุกเฉิน
กรมการจัดหางานได้เพิ่มประสิทธิผลของกลไกการรายงาน เช่น ดำ�เนินขั้นตอนการรับคำ�ร้องจาก
ผูห้ างาน แบบบูรณาการ ใช้กระบวนสืบสวนและค้นหาข้อเท็จจริงจากแรงงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง รวบรวมหลักฐาน
และเขียนรายงานเพื่อฟ้องร้องดำ�เนินคดีต่อผู้ละเมิดกฎหมาย เป็นต้น ข้อมูลต่อไปนี้แสดงให้เห็นจำ�นวนบริษัท
จัดหางานที่มิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและได้รับการลงโทษ
ตารางที่ 24 : เปรียบเทียบจำ�นวนบริษัทจัดหางานที่ถูกลงโทษในปี พ.ศ. 2557 และ 2558
จำ�นวนบริษัทจัดหางานที่ถูกลงโทษ
ในปี 2557

จำ�นวนบริษัทจัดหางาน
ที่ถูกลงโทษในปี 2558

ระงับใบอนุญาตชั่วคราว

1

3

เพิกถอนใบอนุญาต

1

-

ดำ�เนินคดีอาญา

3

7

บทลงโทษ

1.4.3.2 การฟ้องร้องดำ�เนินคดีต่อนายหน้าค้าแรงงานและบริษัทจัดหางานเถื่อน
คำ � ร้ อ งเรี ย นของแรงงานไทยที่ ทำ � งานในต่ า งประเทศ และการตรวจนายหน้ า ค้ า แรงงานกั บ
บริษัทจัดหางานที่ไม่ได้จดทะเบียนระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2558 ส่งผลให้เกิดการดำ�เนินคดี
ต่อนายหน้าเถื่อนทั้งหมดเป็นจำ�นวน 73 คดี
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ตารางที่ 25 : นายหน้าค้าแรงงานที่ถูกดำ�เนินคดี ในปี พ.ศ. 2558
นายหน้าค้าแรงงานที่ถูกดำ�เนินคดี
(คน)

จำ�นวนคดี

ผู้เสียหาย
(แรงงานไทยที่ทำ�งานในต่างประเทศ)

68

73

287

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติรับผิดชอบการดำ�เนินคดี
46 คดี กองบังคับการกองปราบปรามรับผิดชอบอีก 25 คดี และสถานีตำ�รวจนครบาลรับผิดชอบ 2 คดี ในข้อหา
หลอกลวงผู้อ่ืนว่าจะสามารถหางานหรือสามารถส่งไปฝึกงานที่ต่างประเทศได้ โดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไป
ซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน บทลงโทษภายใต้พระราชบัญญัติจัดหางานและพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2528
คือ จำ�คุก 3-10 ปี ปรับ 60,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำ� ทั้งปรับ

1.4.4 เพิ่มจำ�นวนพนักงานตรวจแรงงาน
1.4.4.1 การขอเพิ่มบุคลากรในการตรวจแรงงาน
เพื่อสร้างหลักประกันว่า จะไม่มีแรงงานตกเป็นผู้เสียหายแรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ และสิทธิ
ของแรงงานจะได้รับความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2531 และกฎกระทรวงว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 จึงมีความจำ�เป็นต้องมีเจ้าพนักงานตรวจแรงงานเพื่อตรวจตรา
ดูแลการบังคับใช้กฎหมาย แต่อุปสรรคที่สำ�คัญที่สุดประการหนึ่งก็คือ จำ�นวนพนักงานตรวจแรงงานมีจำ�นวน
ไม่เพียงพอที่จะติดตามตรวจสอบการคุ้มครองสิทธิแรงงานได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
กระทรวงแรงงานจึงมุ่งที่จะเพิ่มจำ�นวนพนักงานตรวจแรงงานที่มีศักยภาพในการระบุและส่งต่อกรณี
การบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยมุ่งเพิ่ม
จำ�นวนพนักงานตรวจแรงงานภายใต้กรมการจัดหางาน รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานดังกล่าวให้สามารถ
ระบุกรณีที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นการค้ามนุษย์และส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เหมาะสมได้
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีพนักงานตรวจแรงงานทั้งหมดจำ�นวน 821 คน ตามมาตรฐาน
ของ ILO กำ�หนดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน 1 คน ต่อแรงงาน 15,000 คน ซึ่งหมายความว่าประเทศไทย
ควรต้องมีพนักงานตรวจแรงงานทั้งหมดเป็นจำ�นวน 1,482 คน ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงต้องการพนักงาน
ตรวจแรงงาน 894 คน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ILO ในขณะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขอเพิ่ม
อัตราพนักงานตรวจแรงงานอีก 419 คน ทั้งนี้ กรมการจัดหางานมีพนักงานตรวจแรงงานที่มีอำ�นาจหน้าที่ภายใต้
พระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 อยู่จำ�นวน 471 คน
ล่ า สุ ด กระทรวงแรงงานยื่ น ขอเพิ่ ม จำ � นวนพนั ก งานตรวจแรงงาน 419 คน จากคณะรั ฐ มนตรี
และได้รบั การอนุมตั โิ ดยหลักการเป็น 286 คน ซึง่ ประกอบไปด้วย 128 คน สังกัดกรมการจัดหางาน 128 คน สังกัด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และอีก 30 คน สังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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นอกจากนี้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีศักยภาพในบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป รัฐบาลจึงให้มี
การประสานความร่วมมือจากหลายฝ่าย รวมถึงจากกระทรวงและหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย เช่น ศูนย์บญ
ั ชาการ
แก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และกรมประมง
เป็นต้น เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเหล่านี้ได้เข้ารับการฝึกอบรมและรับคู่มือในการตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ล่าสุด รัฐบาลจึงมีเจ้าหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจที่มีภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จำ�นวน 316 คน และอีก 253 คน ทำ�งานภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการทำ�งาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
ตารางที่ 26 : จำ�นวนพนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
และกรมการจัดหางาน
จำ�นวนพนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จากหน่วยงานอื่น

821

324

จำ�นวนพนักงานตรวจแรงงานของกรมการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน

จากหน่วยงานอื่น

471

253

รวม
1,145
รวม
724

1.4.4.2 การสร้างศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงานได้รบั การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในประเด็นแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี้
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานร่วมกับศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมายและ ILO พัฒนา
“หลักสูตรฝึกอบรมพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ
ประเภทกลุ่ ม เสี่ ย ง” สำ � หรั บ การฝึ ก อบรมให้ พ นั ก งานตรวจแรงงานมี ค วามรู้ เ ฉพาะทาง ในการเข้ า ตรวจ
สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง มีการจัดการอบรมหลักสูตรนี้แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การ
ประมงผิดกฎหมาย กระทรวงแรงงาน กองบังคับการตำ�รวจน้ำ� กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมศุลกากร 94 คน
และจะมีการจัดการอบรมขึ้นอีก 4 ครั้ง ในปีต่อไปสำ�หรับผู้เข้าร่วมอีก 185 คน
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังร่วมกับ ILO ริเริ่มโครงการ “ต่อต้านรูปแบบการทำ�งานที่ไม่เป็น
ที่ ย อมรั บ ในอุ ต สาหกรรมประมงและอาหารทะเล” เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ก ลไกบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
และปรับปรุงมาตรฐานนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ� และเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐและพนักงานตรวจแรงงานในการระบุและดำ�เนินการกับปัญหาการค้ามนุษย์และ
การละเมิดสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนการร่างแผนงาน
ซึ่งรวมถึงงานส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการสังคม และการช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูกละเมิดสิทธิแรงงานด้วย
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กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมกับ ILO ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมง
ผิดกฎหมาย กองบังคับการตำ�รวจน้ำ� และกรมประมง จัดการฝึกอบรมสร้างศักยภาพให้แก่พนักงานตรวจแรงงาน
จำ�นวน 57 คน โดยจะมีการอบรมเพิ่มให้แก่พนักงานตรวจแรงงานอีก 65 คน ในปลายเดือนมกราคม พ.ศ. 2559
แผนภูมิที่ 8 แสดงกรอบการแก้ไขปัญหาของกระทรวงแรงงาน ในประเด็นแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
แผนภูมิที่ 8 : กรอบการแก้ไขปัญหาของกระทรวงแรงงาน

แรงงานตางดาวไดรับการคุมครอง
อยางทั่วถึงและยุติธรรม

นําแรงงานตางดาว
เขาสูระบบ

ปรับปรุงแกไขกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ

บังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัด

การสรางศักยภาพภาพเจาหนาที่รัฐ
เพิ่มจํานวนพนักงานตรวจแรงงาน

ติดตามผลและรายงาน

1.5 การควบคุมดูแลชายแดน
สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง ในฐานะที่มีอำ�นาจหน้าที่หลักในการควบคุมช่องทางเข้าเมืองทั่วประเทศ จึงมี
บทบาทที่สำ�คัญในการต่อต้านการค้ามนุษย์ สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบด่านตรวจคนเข้าเมือง 120 ด่าน
ซึ่งเป็นด่านทางภาคพื้นดิน 37 ด่าน ท่าเรือ 54 แห่ง และท่าอากาศยานอีก 29 แห่ง สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ได้มอบหมายให้สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำ�เนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันไม่ให้แรงงานทั้งที่ย้ายถิ่น
แบบถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีเอกสาร ตกเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์
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สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ร่วมกับสำ�นักงานศาลยุตธิ รรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ศู น ย์ ต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ข องกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ หน่ ว ยงานสหประชาชาติ
(โดยเฉพาะอย่างยิ่ง UNODC) และองค์กรภาคประชาสังคมอีกหลายองค์กร ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่งาน
ควบคุมการเข้าออกเมืองตามชายแดน เพื่อป้องกันการข้ามแดนของผู้ค้ามนุษย์และผู้ต้องสงสัย รวมถึงบุคคลที่มี
ความเสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์
ยุทธศาสตร์การป้องกันดังกล่าว รวมถึง การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานต่างด้าวผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ
การฝึกอบรม การตรวจตรา คัดแยก และ/หรือ สัมภาษณ์ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติไทยที่เดินทางข้ามแดนซึ่งมีเหตุ
ให้สงสัยว่าอาจเกีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์ หรือบุคคลเปราะบางทีอ่ าจตกเป็นผูเ้ สียหายการค้ามนุษย์ ในปี พ.ศ. 2558
บุคคลที่ได้รับการสัมภาษณ์ ณ ช่องทางเข้าเมืองมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก
ตารางที่ 27 : จำ�นวนบุคคลที่ได้รับการสัมภาษณ์ที่ช่องทางเข้าประเทศ จำ�แนกตามสัญชาติ

ปี

เมียนมา
(คน)

ลาว
(คน)

กัมพูชา
(คน)

เวียดนาม
(คน)

อื่นๆ
(คน)

รวม
(คน)

2557
(เมษายน-ธันวาคม)

865

4,559

17,657

1,145

1,110

25,336

2558
(มกราคม-ธันวาคม)

16,481

21,010

30,351

1,294

6,521

108,093

รั ฐ บาลได้ ดำ � เนิ น มาตรการป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ ด็ ก หรื อ ผู้ เ ยาว์ จ ากประเทศเพื่ อ นบ้ า นตกอยู่ ใ นความเสี่ ย ง
ต่อการเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ผูเ้ ข้าเมืองทีต่ กอยูใ่ นความเสีย่ งส่วนใหญ่เป็นเด็กหรือผูเ้ ยาว์ และจะถูกปฏิเสธ
มิให้เดินทางเข้าราชอาณาจักร หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคัดแยกด้วยกระบวนการสัมภาษณ์ที่ชายแดน
ด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศเพื่อนบ้าน สำ�นักงานตรวจคน
เข้าเมืองได้จัดตั้งฝ่ายคัดกรองบุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์ (สตรีและเด็ก) ในด่านตรวจคน
เข้าเมือง 16 จังหวัด โดยมีการคัดกรองทัง้ ผูถ้ กู ส่งกลับและผูท้ ปี่ ระสงค์เดินทางเข้าเมือง อย่างเข้มงวด ด้วยเครือ่ งมือ
คัดแยกผู้เสียหายการค้ามนุษย์ จำ�นวนผู้ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง แสดงไว้
ในตารางที่ 28 ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 28 : ผู้ประสงค์จะเข้าประเทศกลุ่มเสี่ยงที่ถูกปฏิเสธการเข้าเมืองในปี พ.ศ. 2558
ประเทศต้นทาง
เดือน

เมียนมา
(คน)

ลาว
(คน)

กัมพูชา
(คน)

เวียดนาม
(คน)

อื่นๆ
(คน)

รวม
(คน)

มกราคม

2

35

1

4

-

42

กุมภาพันธ์

-

114

-

6

1

121

มีนาคม

6

79

-

43

1

129

เมษายน

-

81

-

77

-

158

พฤษภาคม

5

115

-

3

-

123

มิถุนายน

18

91

-

-

-

109

กรกฎาคม

7

52

1

40

63

109

สิงหาคม

--

68

1

17

69

155

กันยายน

15

218

--

4

42

279

ตุลาคม

-

101

1

7

50

159

พฤศจิกายน

10

119

2

14

34

179

ธันวาคม

5

220

-

17

44

286

รวม

68

1,293

6

232

304

1,903

สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองยังมีรายละเอียดของบุคคลทีอ่ ยู่ในบัญชีดำ� บัญชีเฝ้าระวัง และผู้ท่มี ีหมายจับในมือ
ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำ�คัญสำ�หรับเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองคนต่างชาติที่เดินทางเข้าและออกประเทศ
จำ�นวนผู้ต้องสงสัยทั้งหมดที่ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ เพิกถอนการอนุญาตให้พำ�นักในประเทศ และอยู่ในบัญชี
เฝ้าระวังของรัฐนั้น เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากภายในเวลา 1 ปี ตามที่แสดงไว้ในแผนภูมิที่ 9 โดยบุคคลในบัญชี
เฝ้าระวังเป็นกลุ่มเดียวที่มีจำ�นวนลดลง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของรัฐบาลและการตัดสินใจอันมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นว่าผู้ต้องสงสัยรายใดควรถูกปฏิเสธการเข้าเมือง แทนที่จะเพียงบรรจุรายชื่อไว้ในบัญชีเฝ้าระวัง
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แผนภูมิที่ 9 : ปฏิบัติการต่อคนต่างชาติที่ต้องสงสัย
หรือเป็นผู้กระทำ�ผิดในคดีทางเพศ ตามฐานข้อมูล
บัญชีเฝาระวังลดลงเนื่องจาก
รัฐบาลเพิกถอนการอนุญาต
ใหการพํานักหรือปฏิเสธการเขาเมือง

700

+221%
617

+421%

600

511

2557

500

2558

400
300
-49%

200
100

64

98

82
42

12

0

192

+433%

เพิกถอนการอนุญาต
ใหพํานักในประเทศ

ปฏิเสธการเขาเมือง

บัญชีเฝาระวัง

รวม

2. มาตรการสำ�คัญในการลดความเปราะบางของกลุม่ เสีย่ ง โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
2.1 มาตรการป้องกันเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก
รายงาน 2558 Finding on the Worst Forms of Child Labor ของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้ระบุว่า
ประเทศไทยเป็น 1 ใน 13 ประเทศ จากทั้งหมด 140 ประเทศ ที่มีความก้าวหน้าในงานด้านการขจัดรูปแบบ
ที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็กอย่างเด่นชัด นอกจากการปรับปรุงแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยการห้ามจ้างงานผู้เยาว์ที่อายุต่ำ�กว่า 18 ปี ในภาคประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ�แล้ว
รัฐบาลยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ�การสำ�รวจการใช้แรงงานเด็กเพื่อเก็บข้อมูลสถานการณ์เด็ก
ที่ทำ�งานอยู่ทั่วประเทศ

2.1.1 การสำ�รวจการใช้แรงงานเด็กระดับชาติ
ในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงแรงงานและสำ � นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด ทำ � แนวทางการสำ � รวจ
เพื่อแสดงให้เห็นสถานการณ์ของเด็กที่ทำ�งานอยู่ในงานหลายประเภท โดยกระบวนการเก็บข้อมูลเริ่มต้นขึ้น
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 และคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
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การสำ�รวจการใช้แรงงานเด็กนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. จั ด ทำ � แบบสอบถามสำ � หรั บ เด็ ก ที่ อ ยู่ ภ าคอุ ต สาหกรรมอ้ อ ย/น้ำ � ตาล และทำ � การสำ � รวจนำ � ร่ อ ง
ใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2559
2. สำ�รวจเด็กที่ทำ�งานในอุตสาหกรรมอ้อย/น้ำ�ตาล ในระหว่างปลายเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2559
และทำ � การวิ เ คราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในเดื อ นเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยได้ รั บการสนั บ สนุ น
ทางวิชาการจาก ILO
3. จัดตั้งระบบการสำ�รวจการใช้แรงงานเด็กทั่วประเทศร่วมกับ ILO โดยเริ่มต้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559

2.1.2 การสร้างหลักประกันว่าจะไม่มีแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมอ้อย/น้ำ�ตาล
รัฐบาลไทยได้จัดทำ�การสำ�รวจเพื่อเก็บข้อมูลในโรงงานและสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อย/น้ำ�ตาล
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าไม่มเี ด็กถูกใช้แรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว กระทรวงแรงงานร่วมกับสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ
มีแผนปฏิบัติการที่จะสำ�รวจเด็กที่ทำ�งานในอุตสาหกรรมอ้อย/น้ำ�ตาล ใน 47 จังหวัด ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม พ.ศ. 2559 ข้อมูลจากการสำ�รวจจะนำ�มาแสดงไว้ในรายงานที่จะส่งให้แก่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ
เพื่อยื่นขอการเพิกถอนอุตสาหกรรมอ้อย/น้ำ�ตาล ออกจากบัญชีรายชื่อสินค้าที่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงาน
บังคับ (TVPRA List)

2.1.3 บริการสายด่วนพร้อมล่ามสำ�หรับแรงงานต่างด้าว
กระทรวงแรงงานจั ด ตั้ ง บริ ก ารสายด่ ว น (hotline) เพื่ อ สนั บ สนุ น กลไกรั บ คำ � ร้ อ งของกระทรวงฯ
สายด่วน 1546 จัดตั้งขึ้นสำ�หรับแรงงานต่างด้าวที่พูดภาษาอังกฤษและแรงงานต่างด้าวจากเมียนมาและ กัมพูชา
โดยให้คำ�ปรึกษาทางกฎหมายด้วยล่าม 3 ภาษา คือ อังกฤษ เมียนมา และกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2558 มีการ
ร้องเรียน 30 ครั้ง ผ่านบริการสายด่วน 1546 ดังต่อไปนี้
•• ไม่ได้รับอนุญาตให้หยุดพักผ่อนประจำ�ปี 1 กรณี

•• ต้องทำ�งานยาวนานเกินระยะเวลาทำ�งานปกติ 1 กรณี
•• นายจ้างปฏิเสธไม่จ่ายค่าแรงล่วงเวลา 2 กรณี

•• ไม่ได้รับอนุญาตให้หยุดงานในวันหยุดประจำ�ชาติ 3 กรณี
•• ได้รับค่าแรงต่ำ�กว่าค่าแรงขั้นต่ำ� 4 กรณี
•• ได้รับค่าแรงประจำ�เดือนล่าช้า 5 กรณี

•• ไม่มีระเบียบของสถานที่ทำ�งาน 1 กรณี

•• ร้ อ งเรี ย นมากกว่ า 1 ประเด็ น (เช่ น ไม่ อ นุ ญ าตให้ ล าป่ ว ย, ถู ก ตั ด ค่ า แรง, ไม่ มี อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น เพื่ อ
ความปลอดภัยในการทำ�งาน) 13 กรณี
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ทั้งนี้ สายด่วน 1546 จัดล่ามไว้ 21 คน สำ�หรับการบริการใน 18 จังหวัด ที่มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว
จำ�นวนมาก ได้แก่ กรุงเทพฯ ตาก ปัตตานี ภูเก็ต ระนอง ระยอง สงขลา สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี ชุมพร
กาญจนบุรี เชียงราย ตราด นครปฐม นราธิวาส มุกดาหาร สระแก้ว และหนองคาย
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 สายด่วน 1694 ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกรมการจัดหางาน เมื่อปี พ.ศ. 2557
สำ � หรั บ แรงงานไทยและนายจ้ า งที่ ต้ อ งการปรึ ก ษาปั ญ หา ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ใหม่ ใ ห้ ส ามารถตอบสนองต่ อ
ความต้องการของแรงงานต่างด้าวจาก 4 ประเทศเพื่อนบ้าน คือเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนามได้ด้วย
สายด่วนนี้ให้บริการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ้างงานในประเทศและต่างประเทศ การคุ้มครองผู้หางาน และ
ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับอาชีพ การรับงานมาทำ�ที่บ้าน การจ้างแรงงานต่างชาติ รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
สายด่วน 1694 จัดล่ามไว้จ�ำ นวน 6 คน คือล่ามภาษาอังกฤษ 2 คน กัมพูชา 2 คน และเมียนมา 2 คน ในปี พ.ศ. 2558
สายด่วน 1694 ได้รบั กรณีรอ้ งทุกข์ 42 กรณี และได้สง่ ต่อเรือ่ งไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ตารางที่ 29 : จำ�นวนผู้ใช้บริการสายด่วน (คน) จำ�แนกตามสัญชาติ

สัญชาติของผู้ใช้บริการ

สายด่วน 1546 เพื่อการคุ้มครองแรงงาน
สายด่วน 1694 ของกรมการจัดหางาน
(เริ่มให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2558)

เมียนมา

9,967

ลาว

4,381

กัมพูชา

10,711

เวียดนาม

2

ชาวต่างชาติไม่ทราบสัญชาติที่พูดภาษาอังกฤษ
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950

ไทย

79,494

รวม

105,505
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2.2 การจัดตั้งศูนย์อำ�นวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สตรี และเด็ก (ศสต.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดตั้งศูนย์อำ�นวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สตรี
และเด็ก ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานต่อต้านการค้ามนุษย์ และ
ลดความเปราะบางของเด็ ก และสตรี จ ากการตกเป็ น ผู้ เ สี ย หายการค้ า มนุ ษ ย์ สำ � นั ก งานใหญ่ ข อง ศสต.ตั้ ง อยู่
ในสำ�นักงานกระทรวงฯ และยังมีสำ�นักงานภูมิภาคอยู่ในสำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ทุกจังหวัด ศูนย์อำ�นวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สตรี และเด็ก เป็นศูนย์ประสานงานที่เก็บข้อมูลเด็กและสตรี
ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในอนาคต ศูนย์อำ�นวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สตรี และเด็ก มีแผนการ
จะเพิ่มภารกิจในการบริหารจัดการข้อมูลเด็กและสตรีทุกรายที่ได้รับการคุ้มครองจากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
การดำ�เนินการของศูนย์อำ�นวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สตรี และเด็ก ทั้งในส่วนกลางและระดับ
จังหวัด ต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้แก่ การปรับปรุง
แบบสัมภาษณ์ในการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ การเพิม่ จำ�นวนล่าม การเพิม่ จำ�นวนพนักงานสอบสวนหญิง
การปรับปรุง MOU และเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การปรับปรุงมาตรฐานของบ้านพักฉุกเฉิน
สำ�หรับผู้เสียหายการค้ามนุษย์ และการป้องกันมิให้บุคคลที่อยู่ในความเสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายค้ามนุษย์
เดินทางเข้าประเทศ (รายละเอียดอยู่ภายใต้หัวข้อ “การคุ้มครอง” ในรายงานฉบับนี้)

2.2.1 การสร้างความตระหนักต่อสื่อมวลชน
ศูนย์อำ�นวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สตรี และเด็กจัดการสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่
สือ่ มวลชนในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์หลากรูปแบบ เช่น การบังคับให้เด็กขอทาน
การค้ามนุษย์เข้าสู่บริการทางเพศ และแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์ เป็นต้น วัตถุประสงค์ของ
การสัมมนา คือเพือ่ ให้สาธารณชนมีความตระหนักและเข้าใจในปัญหาเกีย่ วกับการค้ามนุษย์มากขึน้ ผ่านการนำ�เสนอ
ของสื่อ และเพื่อให้สื่อมวลชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้วยการติดตามตรวจสอบเบาะแสของ
การเกิดเหตุค้ามนุษย์ การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 110 คน

2.3 มาตรการป้องกันเพื่อขจัดสื่อลามกอนาจารเด็ก
2.3.1 การแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญาเพือ่ เพิม่ ความผิดเกีย่ วกับสือ่ ลามกอนาจารเด็ก
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 เพิ่มความผิดเกี่ยวกับ
สื่อลามกอนาจารเด็ก กำ�หนดนิยามเฉพาะอันครอบคลุมของสื่อลามกอนาจารเด็ก และกำ�หนดโทษทางอาญา
ต่อการกระทำ�ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการมีสื่อดังกล่าวไว้ในครอบครอง นับแต่ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
7 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้มีการตั้งข้อหาดำ�เนินคดี 2 คดี โดยหน่วยเฉพาะกิจด้านอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต
ต่อเด็ก ซึ่งมีอำ�นาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

รายงานผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

111

2.3.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนสื่อลามกอนาจารเด็ก
คดีแรกเป็นคดีที่หน่วยตำ�รวจกลางออสเตรเลีย ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ สืบสวนหาตัวชาวออสเตรเลีย
ที่เคยล่วงละเมิดเด็กและเคยถูกจำ�คุกในอินโดนีเซียก่อนที่จะถูกเนรเทศกลับออสเตรเลีย และต่อมาได้เดินทาง
มาทำ�งานเป็นครูอยู่ในจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยเฉพาะกิจ
ด้านอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ และกองบังคับการปราบปราม
การกระทำ�ผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้เฝ้าดูบุคคลดังกล่าวอยู่หลายวัน ก่อนจะกระทำ�การจับกุม
และดำ�เนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามคำ�ขอของรัฐบาลออสเตรเลีย
อี ก คดี ห นึ่ ง เป็ น คดี ที่ ห น่ ว ยสื บ สวนความมั่ น คงแห่ ง มาตุ ภู มิ สหรั ฐ ฯ ได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ กั บ
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ หน่ ว ยเฉพาะกิ จ ด้ า นอาชญากรรมทางอิ น เตอร์ เ น็ ต สำ � นั ก งานตำ � รวจแห่ ง ชาติ และ
กองบัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 5 เพือ่ จับกุมชายชาวอเมริกนั วัย 67 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากทีส่ บื ทราบข้อมูล
ว่าชายดังกล่าวได้กระทำ�การอนาจารต่อเด็กชาย และเผยแพร่ภาพเปลือยของเด็กเหล่านัน้ ทางเฟซบุค๊ ในการจับกุม
ทางการได้ พ บภาพของผู้เ สียหายในคอมพิวเตอร์ ข องผู้ ต้ อ งสงสั ย ล่ า สุ ด เจ้ า หน้ า ที่ ตำ �รวจกำ �ลั ง อยู่ ในระหว่ าง
สัมภาษณ์ผู้เสียหายเพื่อทำ�สำ�นวนคดี โดยผู้ต้องสงสัยอาจถูกตั้งข้อหาทั้งในการครอบครองและผลิตสื่อลามก
อนาจารเด็กและการกระทำ�ผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 หน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้ประสานงานกับกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ในอีกคดีหนึ่ง เนื่องจากศูนย์เพื่อเด็กหายและเด็กที่ถูกแสวงประโยชน์แห่งชาติ (National Center
for Missing and Exploited Children หรื อ NCMEC) ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รเอกชนสหรั ฐ ฯ ที่ ร ณรงค์ ต่ อ ต้ า น
การละเมิดทางเพศและการค้าเด็ก ได้ติดตามการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารของเด็กรายหนึ่งและพบว่ามาจาก
IP address ของนักวิชาการทางพุทธศาสนา ซึ่งเชื่อว่าพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ
หน่วยเฉพาะกิจด้านอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 5
จึงได้สบื สวนจนพบตัวผูต้ อ้ งสงสัยทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ หลังจากทีไ่ ด้ขอหมายจับจากศาลแล้ว กองบังคับการปราบปราม
การกระทำ�ผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลย สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำ�นักงานพิสูจน์หลักฐานตำ�รวจ
จึงได้เข้าบุกจับตัวและกูข้ อ้ มูลภาพอนาจารเด็กซึง่ ถ่ายโดยผูต้ อ้ งสงสัยและอัพโหลดจากแหล่งอืน่ ได้จากคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวของผู้ต้องสงสัยในที่พัก ทั้งนี้ ผู้เสียหายบางรายในภาพ เป็นเด็กที่อาศัยในแถบใกล้เคียงนั้นเอง ผู้ต้องสงสัย
ถูกตั้งข้อหาครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญาที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 24)
พ.ศ. 2558 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ คดีดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจจาก
สหราชอาณาจักรเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์

2.4 มาตรการป้องกันการค้าเด็กเพื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศ
กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งชุดเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด 76 ชุด และ
ในระดับอำ�เภอ 878 ชุด ชุดเฉพาะกิจดังกล่าวมีหน้าที่ปราบปรามการค้าเด็กเพื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศ
ซึ่งการกระทำ�ผิดด้านนี้มักพบในร้านอาหารและร้านคาราโอเกะ ในปี พ.ศ. 2558 ชุดเฉพาะกิจได้ดำ�เนินการจับกุม
ผู้ต้องสงสัยถึง 18 ครั้ง ใน 12 จังหวัด และมีการตั้งข้อหากับผู้ต้องสงสัย 30 คน ซึ่งได้แก่เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ
และนายหน้าที่จัดหาเด็กมาเพื่อการบริการทางเพศ ล่าสุดมีการดำ�เนินคดีต่อผู้ต้องสงสัยจำ�นวน 3 คดี ในขณะที่
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อีก 15 คดี กำ�ลังอยูใ่ นระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิม่ เติม ปฏิบตั กิ ารของชุดเฉพาะกิจนีส้ ง่ ผลให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด
สั่งปิดธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ไปจำ�นวนหนึ่ง และสามารถช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นเด็กจำ�นวน
32 คน จำ�แนกตามสัญชาติได้ดังนี้
ตารางที่ 30 : เด็กที่ถูกค้าเพื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศที่ได้รับการช่วยเหลือ
จำ�นวน
(คน)

สัญชาติ
ลาว

14

กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่

5

เมียนมา

6

ไทย

7

รวม

32

2.4.1 กลไกร้องเรียนของศูนย์ด�ำ รงธรรม
ศูนย์ดำ�รงธรรมได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เพิ่มศักยภาพและทรัพยากรของศูนย์ให้เป็นหน่วยประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน เช่น การฉ้อราษฎร์บงั หลวง การคุม้ ครองเด็ก การแสวงประโยชน์รปู แบบต่างๆ และการค้ามนุษย์
ผู้รับผิดชอบในศูนย์ดำ�รงธรรมจังหวัด ได้แก่ข้าราชการภายใต้กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนในระดับอำ�เภอ ได้แก่ นายอำ�เภอ รองนายอำ�เภอ ผู้ช่วยนายอำ�เภอ เป็นต้น เมื่อมี
การร้องเรียนมายังศูนย์ดำ�รงธรรม เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะพิจารณาและส่งต่อให้แก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือกระทรวงแรงงาน เป็นต้น

2.4.2 การตรวจธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เพื่อการแสวงประโยชน์
ทางเพศ
ในปีงบประมาณ 2558 กระทรวงมหาดไทยได้จดั สรรงบประมาณจำ�นวน 6 ล้านบาท สำ�หรับงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเน้นการสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดและอำ�เภอ เช่น นายอำ�เภอ
ฯลฯ และในปีงบประมาณ 2559 (เริม่ ต้นตัง้ แต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558) งบประมาณได้เพิม่ ขึน้ เป็น 19,103,900 บาท
หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 218 มีการจัดสรรงบประมาณจำ�นวน 8,043,900 บาท ใช้ในการจัดตั้งและดำ�เนินงาน
ของชุดเฉพาะกิจ และอีก 11,060,000 บาท ในการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และเนือ่ งจากมีการค้ามนุษย์
เพื่อการแสวงประโยชน์ทางเพศแอบแฝงอยู่ในธุรกิจบันเทิง เช่น ร้านคาราโอเกะ บาร์ และสถานบันเทิงต่างๆ
กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งให้มีการเข้าตรวจการประกอบการธุรกิจที่อาจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ดังกล่าวนี้
อย่างเข้มงวดทัว่ ประเทศ ซึง่ หากพบว่ามีการละเมิดกฎหมาย ก็จะมีค�ำ สัง่ ให้หยุดประกอบการและเพิกถอนใบอนุญาต
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ตารางที่ 31 : ผลของการเข้าตรวจธุรกิจที่มีความเสี่ยงโดยกระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2558
การดำ�เนินการ

สถานบันเทิง

ร้านเหล้า

ธุรกิจเสี่ยงอื่นๆ

รวม

จำ�นวนธุรกิจทั้งหมด
ที่ได้รับการตรวจ

18,254

77,363

47,128

142,745

จำ�นวนธุรกิจที่ถูกกฎหมาย

18,240

76,829

46,918

141,987

140

-

140

การสั่งปิด
ภายใต้อำ�นาจของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

-

การดำ�เนินคดี

-

391

210

601

การระงับใบอนุญาตชั่วคราว

12

1

-

13

การเพิกถอนใบอนุญาต

2

2

-

4

2.5 มาตรการป้องกันเพื่อขจัดการท่องเที่ยวเพื่อมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า (กก.) ร่ ว มกั บ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน ในการดำ�เนินมาตรการขจัดการท่องเที่ยว
เพือ่ มีเพศสัมพันธ์กบั เด็กใน 30 จังหวัดท่องเทีย่ ว ของประเทศไทย โดยกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬาจัดการฝึกอบรม
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งมาตรการป้ อ งกั น การแสวงประโยชน์ จ ากเด็ ก และการคุ้ ม ครองเด็ ก ในเครื อ ข่ า ยการท่ อ งเที่ ย ว
ซึง่ ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าทีร่ ฐั ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรเอกชน ในปี พ.ศ. 2558 มีการจัดการฝึกอบรม 4 ครัง้
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 647 คน และยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการท่องเที่ยวทางเพศซึ่งมีเด็กๆ เข้าร่วม
ในแต่ละกิจกรรม เป็นจำ�นวน 1,000 คน นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังรับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบมัคคุเทศก์ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับรัฐ เพื่อลดโอกาสการแสวงประโยชน์ทางเพศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อีกด้วย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดการสัมมนาเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อสร้าง
ความตระหนักเรื่องการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและการแสวงประโยชน์ทางเพศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมี
ผู้เข้าร่วมจำ�นวน 200 คน จากจังหวัดสมุทรสาคร น่าน บุรีรัมย์ และชุมพร เป็นต้น ทั้งนี้ เครือข่ายดังกล่าว
มีการแจกจ่ายสื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวและภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดต่อไป
ในปี พ.ศ. 2558 กองบังคับการตำ�รวจท่องเที่ยวได้รายงานต่อสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ถึงการกระทำ�ผิด
ที่อาจเกี่ยวข้องกับการแสวงประโยชน์ทางเพศ 18 กรณี
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3. การบูรณาการความพยายามในการขจัดปัญหาคนขอทาน
3.1 การควบคุมและจัดระเบียบคนขอทาน
เพื่อแก้ไขปัญหาคนขอทาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งฝ่ายงานเฉพาะกิจ
ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย คือ หน่วยการข่าว ซึ่งมีภารกิจเก็บข้อมูลกรณีการบังคับขอทาน
หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่เฉพาะ และหน่วยปฏิบัติการที่มีเจ้าหน้าที่คัดแยกผู้เสียหายการบังคับขอทานจากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ก่อนที่จะส่งต่อให้แก่หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งต่อต่อผู้เสียหายและผู้ที่ไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วแต่กรณี
แผนแนวทางปฏิบัติการจัดระเบียบบุคคลขอทานไทย/ตางดาว
ชุดทีมขาว และ
OSCC (1300)
แจง

สรุปผล
เสนอที่ประชุม
ติดตาม
ประเมินผล
คืนสูครอบครัว
และชุมชน

ทีม A
ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบ
บุคคลขอทาน ประกอบดวย
ตำรวจ (นครบาล) (กกสต.)/
พม./เทศกิจ (กทม.)/NGO

หนวยพยาบาล
(1669)

สถานที่คัดกรอง
บานมิตรไมตรี
กรุงเทพฯ

อาหาร/น้ำดื่ม/นมเด็ก

- ใหการอุปการะ
- คุมครองสวัสดิภาพ
- ขยายผลเหยื่อคามนุษย
- ฟนฟูปรับสภาพรางกายและจิตใจ
- ใหการศึกษา
- ฝกอาชีพ
- จัดหางาน

ทีม B
ชุดคัดกรองสอบประวัติ
สอบขอเท็จจริง ประกอบดวย
ตำรวจ/พม./เทศกิจ (กทม.)/ตม./
สาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต)/
NGO (ลาม) มูลนิธิตางๆ

- ขอทานไทย/ตางดาว
- คามนุษย
- ขอทานไทย
- คามนุษย

สถานทีน่ ำสงตามกลุม เปาหมาย
- ส.แรกรับคนไรทพ่ี ง่ึ นนทบุรี
- ส.คนไรทพ่ี ง่ึ หญิงธัญบุรี
- ส.คนไรทพ่ี ง่ึ ชายธัญบุรี
- ส.แรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บานภูมเิ วท)
- ส.คุม ครองและพัฒนาอาชีพชายปทุมธานี
- ส.คุม ครองและพัฒนาอาชีพ (บานเกร็ดตระการ)
- บานพักเด็กและครอบครัว
- บานมิตรไมตรี (พม.)
- บานอุน ใจ (กทม.)
- รพ.กายและจิต

ขอทาน
ตางดาว
(ไมเปนเหยื่อ
คามนุษย)

ตม.
แนะนำ
บริการ
สวัสดิการ
สังคม
สงกลับ
ภูมิลำเนา

นับแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 การจัดระเบียบคนขอทานได้ครอบคลุมขอทานจำ�นวน 3.648 คน ซึง่ แบ่งเป็น
ขอทานไทย 2,410 คน และต่างชาติ 1,238 คน ในการดำ�เนินการดังกล่าวยังไม่พบกรณีที่เป็นการค้ามนุษย์
หลังจากมีการคัดแยกและช่วยเหลือคนขอทานได้แล้ว ขอทานเหล่านี้ได้รับการส่งตัวไปยังศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ ทีมสหวิชาชีพได้เข้าสัมภาษณ์และวิเคราะห์ความต้องการเป็นรายกรณี เพื่อจัดทำ�แผนฟื้นฟู
สมรรถภาพรายบุคคล (Individualized Rehabilitation Program หรือ IRP) ให้เหมาะสมกับความต้องการ
เฉพาะของแต่ละบุคคล ตัวอย่างที่โดดเด่นของ IRP คือ “ต้นแบบธัญบุรี” ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเน้นทั้ง
การฟื้นฟูสุขภาพจิต กาย และสังคม รวมถึงส่งเสริมทักษะที่จำ�เป็นต่อการมีโอกาสทางอาชีพต่อไป วัตถุประสงค์
ของกระบวนการฟื้นฟูดังกล่าวคือ เพื่อสร้างหลักประกันว่าบุคคลจะสามารถพึ่งตนเองได้ มีทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับ
การทำ�งาน และเป็นการป้องกันมิให้กลับไปเป็นขอทานอีก
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นอกจากนี้ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการบั ง คั บ ขอทานและการขอทานในระยะยาว รั ฐ บาลไทยยั ง อยู่ ใ นระหว่ า ง
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ข อทาน พ.ศ. 2484 โดยกฎหมายดั ง กล่ า วกำ � ลั ง อยู่ ใ นการพิ จ ารณาของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ราวเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อประกันว่า บุคคลที่บังคับ จ้าง หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นขอทาน จะได้รับโทษหนักขึ้น
หากเป็นการกระทำ�กับเด็ก คนชรา ผู้ป่วย ผู้พิการ หรือหญิงมีครรภ์ รวมถึงหากเป็นการจัดการให้บุคคลมากกว่า
2 คนขึ้นไป เป็นคนขอทาน หรือหากมีการซื้อตัวผู้เป็นขอทานจากนอกประเทศไทย นอกจากนี้ กฎหมายใหม่
ยังกำ�หนดให้คนขอทานได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพจากรัฐ

4. การรับรองสัญชาติไทยให้แก่สมาชิกของชนกลุ่มน้อย คนไร้สัญชาติ
และบุคคลบนพื้นที่สูง
เนื่องจากบุคคลที่ไร้สัญชาติไทยเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกค้ามนุษย์ หนึ่งในมาตรการป้องกัน
คือการลดความเปราะบางของสมาชิกกลุ่มชาติพันธุ์ บุคคลไร้รัฐ และบุคคลบนพื้นที่สูง กระทรวงมหาดไทย
จึงได้ให้อำ�นาจนายอำ�เภอ สามารถเร่งรัดกระบวนการรับรองสัญชาติได้โดยไม่ต้องรอการขออนุมัติจากกระทรวง
(ดูตารางที่ 32)
ตารางที่ 32 : จำ�นวนบุคคลไร้สัญชาติที่ได้รับการรับรองสัญชาติโดยกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2556-2558
ปี

2556

2557

2558

รวม

จำ�นวนบุคคลไร้รัฐที่ได้รับ
การรับรองสัญชาติ (คน)

6,983

5,667

8,038

20,688

ในระหว่างเดือนมกราคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มีบุคคลไร้รัฐได้รับการรับรองสัญชาติไทยจำ�นวน
8,038 คน ในขณะที่ในปี 2557 มีเพียง 5,667 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 หรือ 2,371 คน กระบวนการดังกล่าว
ช่วยให้ประชากรกลุ่มชาติพันธ์ บุคคลไร้รัฐ และประชากรบนพื้นที่สูง สามารถเข้าถึงสิทธิและสถานะทางกฎหมาย
ได้รวดเร็วขึ้น
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ด้านความร่วมมือ (Partnership)
ดั ง ที่ ก ล่ า วไว้ ใ นมาตรฐานขั้ น ต่ำ � ตามกฎหมายคุ้ ม ครองเหยื่ อ ค้ า มนุ ษ ย์ แ ละตั ว ชี้ วั ด อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การประสานความร่วมมือเป็นองค์ประกอบที่สำ�คัญของประเทศไทยในความพยายามแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
ให้เกิดประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ในขณะทีป่ ระเทศไทยยังประสานความร่วมมือทีม่ อี ยูต่ อ่ ไปอย่างต่อเนือ่ ง ในปี 2558 รัฐบาล
ให้ความสำ�คัญกับการสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ประเทศที่ได้รับผลกระทบและที่เกี่ยวข้อง และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อผลิตผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
ตัวอย่างของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์และผลลัพธ์จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นในการปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ตามนโยบาย การป้องกัน การคุ้มครอง และการดำ�เนินคดีตลอดทั้งปี 2558 ได้กล่าวถึงไว้แล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้
วัตถุประสงค์ของหัวข้อนี้ คือ เพื่อกล่าวถึงความริเริ่มในการประสานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ของ
ประเทศไทย ซึง่ เป็นกรอบในการดำ�เนินงานทัง้ 5 ด้าน (5 Ps) และส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทช่ี ว่ ยลดปัญหาการค้ามนุษย์
โดยการแก้ไขที่ระบบ ความร่วมมือเหล่านี้เป็นทั้งเวทีสำ�หรับหารือและเป็นกรอบในการดำ�เนินงานเพื่อแก้ปัญหา
การค้ า มนุ ษ ย์ แ ละปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ต้ น ตอของปั ญ หา ความร่ ว มมื อ หลั ก ๆ ประกอบด้ ว ย 1) ความร่ ว มมื อ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 2) ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของการอพยพทางทะเล
ที่ผิดกฎหมาย 3) ความร่วมมือภายใต้กระบวนการบาหลี และ 4) ความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน

1. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม (Public-PrivateCivil Society Partnership – PPCP)
สถานการณ์ดา้ นการค้ามนุษย์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป ส่งผลให้ประเทศไทยต้องค้นหาและใช้แนวทางแบบบูรณาการ
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ความร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งและองค์ ก รต่ า งๆ จึ ง มี
ความจำ�เป็นอย่างยิ่งในการสร้างเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการรับมือกับความซับซ้อนของปัญหาค้ามนุษย์
ในปี 2558 การประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมมีดังต่อไปนี้

1.1 ให้ภาคธุรกิจมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หาการค้ามนุษย์ในภาคประมง (มาตรการ TFFA)
เนื่องจากหลายกรณี นายจ้างและเจ้าของสถานประกอบการถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ค้ามนุษย์และใช้แรงงาน
บังคับในภาคประมง ภาคธุรกิจจึงมีความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว ในปี 2558 กระทรวงการ
ต่างประเทศ ได้ประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการและบริษัทในอุตสาหกรรมประมงและการแปรรูป
สัตว์น้ำ�อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าวให้มีความรับผิดชอบ
ต่อปัญหามากขึ้น รวมทั้งจัดทำ�มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ปัญหาค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ
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ผลที่เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือครั้งนี้ตัวอย่างหนึ่งคือ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง และบริษัท
ไทยยูเนี่ยนโฟรซเซ่นฟู้ด ได้ประกาศความริเริ่มใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กล่าวคือ
นับตัง้ แต่ปี 2559 เป็นต้นไป สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งและบริษทั ไทยยูเนีย่ นโฟรซเซ่นฟูด้ จะนำ�สถานประกอบการ
แปรรูปสัตว์น้ำ�เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงงาน เพื่อสามารถดูแลให้มั่นใจว่าจะเกิดความโปร่งใสตลอดสายการผลิต
ของตน การดำ�เนินงานตามมาตรการนี้ สมาคมสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง สามารถมั่นใจได้ว่าสายการผลิต
ของผู้ประกอบการแปรรูปกุ้งเบื้องต้นจะปลอดจากการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ สมาชิกของสมาคม ที่ไม่ปฏิบัติตามและยังคงจ้างเหมา
สถานประกอบการแปรกุ้งเบื้องต้นจากภายนอก จะถูกตัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกสมาคมฯ และหมดโอกาสในการ
ส่งผลิตภัณฑ์กุ้งออกนอกประเทศ บริษัทไทยยูเนี่ยนโฟรชเช่นฟู้ด ก็ดำ�เนินการด้วยแนวทางเดียวกัน
นอกจากนี้ ส มาคมอาหารแช่ เ ยื อ กแข็ ง และบริ ษั ท ไทยยู เ นี่ ย นโฟรซเซ่ น ฟู้ ด ยั ง ทำ � งานเป็ น ภาคี ร่ ว มกั บ
กระทรวงแรงงานและมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน องค์การพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน
ในระดับสากล เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมในการชดเชยให้แก่เจ้าของสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ�เบื้องต้น
เหล่านี้ รวมทั้งลูกจ้างทั้งชาวไทยและต่างด้าวที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว

1.2 คณะทำ�งานความร่วมมือภาครัฐเอกชนและประชาสังคม (Public-Private-Civil
Society Partnership Working Group: PPCP-WG)
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ส่งเสริมสิทธิแรงงาน ยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกัน
ในเรือ่ งของความสมดุลระหว่างการจ้างงานและการให้สวัสดิการแรงงาน ซึง่ ทางออกทีย่ งั่ ยืนสำ�หรับการหาจุดสมดุลนี้
จะต้องมาจากการหารือร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากแต่ละฝ่ายขาดความไว้วางใจและยังไม่มี
ตัวกลางที่ดี อย่างไรก็ตามการมีเวทีหารือร่วมกันในเรื่องดังกล่าวมีความสำ�คัญต่อการส่งเสริมสิทธิด้านแรงงาน
และการคุ้มครองแรงงาน ความยั่งยืนของภาคธุรกิจ และยังมีความสำ�คัญต่อการป้องกันและการควบคุมดูแล
ปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมบางประเภทอีกด้วย
กระทรวงการต่างประเทศมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะส่งเสริมการหารือร่วมกันในรูปแบบไตรภาคี
และสร้างความไว้วางใจระหว่างภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมในงานการต่อต้านการค้ามนุษย์และการใช้แรงงาน
บังคับ
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 กระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการแห่งชาติ
ด้านการประชาสัมพันธ์และกิจการทางกฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการนโยบายด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และ
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน
ภาคเอกชน 12 หน่วยงาน และองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศ 7 องค์กร วัตถุประสงค์ของการประชุมนี้คือ
1) เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ได้รว่ มกันทบทวนความก้าวหน้า และความท้าทาย
ในการต่อต้านการประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม และการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง
และอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งในประเทศไทย 2) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นทั ศ นะและความคาดหวั ง เกี่ ย วกั บ บทบาท
ของแต่ละภาคส่วน และ 3) เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมและความร่วมมือในการแก้ไขอุปสรรคและข้อขัดข้องที่มีอยู่
และบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน มีดังต่อไปนี้

•• จัดตั้งคณะทำ�งานชื่อว่า คณะทำ�งานความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคม พีพีซีพี เพื่อให้ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทำ�งานในรูปแบบที่ประสานความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาด้านแรงงาน
ในอุตสาหกรรมประมง การค้าหญิงและเด็ก รวมถึงการคุม้ ครองและสวัสดิการผูเ้ สียหาย มีการแต่งตัง้ ผูป้ ระสานงานกลาง
จากผูเ้ ข้าร่วมในแต่ละภาคส่วน เพือ่ รับผิดชอบในการประสานงานและแลกเปลีย่ นข้อมูลทีจ่ �ำ เป็น รวมถึงความคืบหน้า
ของการดำ�เนินงานของแต่ละภาคส่วนต่อไป
•• มูลนิธิศูนย์ผู้อภิบาลทางทะเล เสนอแนะให้มีการจัดตั้งศูนย์แรกรับ ที่ดำ�เนินงานโดยสะพานปลา
ซึ่งจะให้บริการแก่คนงาน ในด้านข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการทำ�งานและสิทธิตามกฎหมายขั้นพื้นฐาน ให้คนงานเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพเบื้องต้น และเป็นพื้นที่ให้คนงานสามารถสะท้อนปัญหาของตน และเจรจากับนายจ้างเกี่ยวกับ
ปัญหาด้านการจ้างงานและปัญหาแรงงานทีเ่ กีย่ วข้อง ศูนย์แรกรับนีม้ ตี น้ แบบอยูแ่ ล้วในจังหวัดสงขลา ซึง่ เป็นผลลัพธ์
จากความร่วมมือระหว่างศูนย์ผู้อภิบาลทางทะเล บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ และองค์การสะพานปลาสงขลา
ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•• หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก หน่ ว ย อยู่ ร ะหว่ า งพิ จ ารณาข้ อ เสนอแนะของการประชุ ม ครั้ ง นี้ ผู้ แ ทน
ทุกหน่วยงานและองค์กรให้การสนับสนุนแนวคิดในการจัดตั้งคณะทำ�งาน PPCP และการพัฒนาศูนย์แรกรับเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายต่อไป
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการทำ�ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และการค้ามนุษย์
ในภาคประมงและอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�
การประมงผิดกฎหมาย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานจำ�นวน 36 หน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงานรัฐบาล
12 แห่ง (เช่น กรมเจ้าท่าและกรมประมง) ผู้ประกอบการด้านอาหารทะเล (เช่น สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และองค์กรพัฒนาเอกชน 3 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำ�เนินธุรกรรมให้ถูกต้องตาม
พระราชกำ�หนดการประมง พ.ศ. 2558 และร่วมมือกันต่อต้านการทำ�ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม และการค้ามนุษย์ ในภาคประมงและอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้หลักประกันว่ามีห่วงโซ่การผลิตที่สะอาด ไม่ซื้อวัตถุดิบสัตว์น้ำ�ที่มาจากการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานจากการค้ามนุษย์ หรือการ
แสวงประโยชน์ แรงงาน ประธานคณะกรรมการร่ ว มสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย สภาอุ ต สาหกรรมไทย
สมาคมธนาคารไทยร่วมกับสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทย ซึ่งประกอบด้วยสมาคม 8 สมาคม ประกอบด้วย
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำ�เร็จรูป สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคม
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้ำ�ไทย และสมาคมการประมง
แห่งประเทศไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์ในวันเดียวกันว่า ภาคธุรกิจมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับภาครัฐและองค์กร
ภาคประชาสังคม ในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และการค้ามนุษย์
ในภาคประมงและอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลโดยเร็วที่สุด
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2. ความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาการอพยพทางทะเลที่ผิดกฎหมาย
ประเทศไทยมีสถานะเป็นประเทศทางผ่านของเส้นทางการอพยพในมหาสมุทรอินเดีย รัฐบาลไทยจึงเป็น
ผู้นำ�ในการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศที่ได้รับผลกระทบและประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการแก้ปัญหา
การอพยพทางทะเลที่ ผิ ด กฎหมายในภู มิ ภ าคอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ครอบคลุ ม และยั่ ง ยื น ยิ่ ง ขึ้ น บทบาท
ของประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจสรุปได้ดังต่อไปนี้
ประการแรก ประเทศไทยได้ริเริ่มและเป็ นเจ้ า ภาพการประชุ ม พิ เ ศษเรื่ อ งการอพยพอย่ า งผิ ด กฎหมาย
ในมหาสมุทรอินเดีย ครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 (29 พฤษภาคมและ 3 ถึง 4 ธันวาคม 2558) การประชุมดังกล่าวเกิดขึน้
เป็นครั้งแรก โดยมีผู้แทนจากรัฐบาลของประเทศที่ได้รับผลกระทบและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องได้แก่ UNHCR IOM UNODC และ ASEAN ร่วมหารือกันอย่างเปิดเผยถึงมาตรการที่ครอบคลุม
ในการแก้ปัญหาระดับภูมิภาค ตั้งแต่จากต้นตอของปัญหาที่ประเทศต้นทาง จนถึงการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
เข้าเมือง และเครือข่ายค้ามนุษย์ที่ประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง การประชุมทั้งสองครั้ง
ยังส่งผลให้เกิดนโยบายที่เข้มแข็ง และมีการยอมรับที่จะแก้ไขปัญหา ผลที่เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งแรก
ในเดือนพฤษภาคม 2558 คือ มาตรการที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด
รวมถึงการทลายเครือข่ายลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองและค้ามนุษย์ ส่งผลให้จำ�นวนผู้อพยพเข้าเมือง
ผิ ด กฎหมายในภู มิ ภ าคในช่ ว งไตรมาสสุ ด ท้ า ยของปี 2558 ลดลงอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ซึ่ ง ได้ รั บ การชมเชยจาก
UNHCR และสื่อมวลชน เช่น รอยเตอร์ตีพิมพ์ความก้าวหน้าเรื่องนี้
ในการประชุม ครั้งที่ 2 ประเด็นที่ได้รับความสำ�คัญอย่างมาก คือการป้องกันในประเทศต้นทาง สำ�หรับงาน
ด้านการป้องกัน ประเทศไทยจัดทำ�สื่อรณรงค์มัลติมีเดียระดับภูมิภาค เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยง
และอันตรายของการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยที่ประเทศไทยได้ของบประมาณ ในการดำ�เนินการ
เป็ น จำ� นวน 100,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ โครงการรณรงค์ นี้ ยั ง เป็ น การส่ ง สั ญ ญาณไปถึ ง เครื อ ข่ า ยอาชญากรรม
ในภูมิภาค ถึงความจริงจังของประเทศไทยในการขจัดขบวนการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานและการค้ามนุษย์
ประเด็นสำ�คัญอีกประการหนึ่ง ในการประชุมครั้งที่ 2 นี้ รวมถึงการส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเพื่อลดปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้อพยพเดินทางออกจากบ้านเกิด
ระหว่างการประชุมพหุภาคีทั้งสองครั้งตามที่กล่าวมาข้างต้น ประเทศไทยได้จัดการหารือในการประชุม
กลุ่มย่อยระหว่างประเทศที่ได้รับผลกระทบทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย บังคลาเทศ เมียนมา อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย โดยให้ความสำ�คัญกับการแสวงหามาตรการที่เป็นรูปธรรม ที่ทั้ง 5 ประเทศ ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
สามารถดำ� เนิ น การแก้ปัญหาร่วมกันได้ ในวัน ที่ 1 กุ ม ภาพั นธ์ 2559 ประเทศไทยจะจั ด การประชุ ม ระหว่ าง
5 ประเทศ เรื่องการอพยพที่ผิดกฎหมายในมหาสมุทรอินเดียอีกครั้ง เพื่อหารือเรื่องร่างวาระสำ�หรับปฏิบัติการ
ที่จะครอบคลุมถึงแนวทางในการปฏิบัติการ ซึ่งทั้ง 5 ประเทศสามารถเริ่มต้นดำ�เนินการได้ทันที คาดว่าที่ประชุม
จะสามารถจัดตั้งกลไกที่เหมาะสมสำ�หรับการติดตามการดำ�เนินงานดังกล่าวด้วย ที่ประชุมยังมีภาคีระดับสากล
ซึ่งมีบทบาทสนับสนุนรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วย
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3. กระบวนการบาหลี
ประเทศไทยเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งประเทศหนึ่งของกระบวนการบาหลีวา่ ด้วยการลักลอบขนผูโ้ ยกย้ายถิน่ ฐาน
การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติท่ีเกี่ยวข้อง ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2545 และมี บ ทบาทนำ � มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นเรือ่ งการค้ามนุษย์ นับตัง้ แต่ปี 2552 เป็นต้นมา ประเทศไทยรับหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสานงาน
กิ จ กรรมภายใต้ ก ระบวนการบาหลี ใ นการตอบสนองด้ า นนโยบายและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย และมี ส่ ว นร่ ว ม
อย่างแข็งขันในกิจกรรมต่างๆ ของคณะทำ�งานกระบวนการบาหลีเรื่องการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนผู้โยกย้าย
ถิ่ น ฐาน รวมทั้ ง เป็ น ประธานร่ ว มคณะกรรมการร่ า ง “Bali Process Policy Guides on Criminalizing
Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants” ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เมื่อปี 2557
ในปี 2558 ประเทศไทยได้จัดเวทีและการประชุมและสัมมนาหลายครั้งในเรื่องการต่อต้านการค้ามนุษย์ เช่น
การสัมมนากระบวนการบาหลีระดับภูมิภาคเรื่องการค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน์ด้านแรงงาน แนวทางนโยบาย
กระบวนการบาหลีในการคัดแยกและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และคณะทำ�งานกระบวนการบาหลี
เรื่องการค้ามนุษย์ ประเทศไทยยังเป็นเจ้าภาพร่วมกับรัฐบาลอินโดนีเซียและออสเตรเลียในการจัดการประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลุ่มเฉพาะกิจของกระบวนการบาหลี (Bali Process Ad Hoc Group Senior Officials
Meeting: AHG SOM) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2559 ในกรุงเทพฯ
บทบาทนำ�และความจริงจังของประเทศไทยในการแก้ปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมายและ
การจัดทำ�มาตรฐานของวิธีการต่างๆ เพื่อเอาผิดอาชญากรรมค้ามนุษย์ การคัดแยกและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ แสดงให้เห็นความพยายามของประเทศไทยในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งในระดับชาติ
และระดับภูมิภาค ในทางกลับกัน กระบวนการบาหลีและความร่วมมือในระดับสากลที่เกิดขึ้นภายใต้กระบวนการนี้
ก็ช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
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4. อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะหญิงและเด็ก
(ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially
Women and Children - ACTIP)
ในวั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2558 ผู้ นำ � ประเทศอาเซี ย นสั่ ง ทั้ ง 10 ประเทศได้ ล งนาม รั บ รองอนุ สั ญ ญา
ว่าด้วยการค้ามนุษย์แห่งอาเซียน (ASEAN Convention against Trafficking in Persons, Especially Women
and Children - ACTIP) ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 17 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
อนุสัญญาฉบับนี้แสดงให้เห็นความตั้งใจจริงของประเทศอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
และคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาฯ ฉบับนี้ กำ�หนดกรอบกฎหมายในระดับ
ภูมิภาคที่สอดคล้องกับเครื่องมือทางด้านกฎหมายในระดับสากล รวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรและพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญาฯ เพื่อป้องกันปราบปรามและลงโทษ
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และแผนปฏิบตั กิ ารสหประชาชาติเพือ่ ขจัดการค้ามนุษย์ เนือ้ หาหลักของอนุสญ
ั ญาฯ
ฉบับนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างประเทศอาเซียนในการป้องกัน คุ้มครองผู้เสีย
หายและดำ�เนิ นคดีผู้ก ระทำ �ผิดค้ามนุษย์ นอกจากนี้ เนื้ อหาในอนุสั ญญาฯ ยั งมีความก้า วหน้ าไปกว่ าพิธีสาร
ต่อท้ายอนุสัญญาฯ เพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ไปอีก 1 ขั้น
คือ อนุสัญญาอาเซียน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นตอของการค้ามนุษย์ เช่น ความยากจน ปัจจัยเสี่ยง และปัจจัย
ผลักดันอื่นๆ รวมทั้งเน้นกำ�หนดมาตรการเพื่อลดโอกาสที่เหยื่อการค้ามนุษย์จะตกเป็นเหยื่อซ้ำ� อนุสัญญาว่าด้วย
การค้ามนุษย์แห่งอาเซียน ยังกำ�หนดเงื่อนไขที่จะลงลงโทษผู้ค้ามนุษย์อย่างหนัก รวมถึงลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติ
มิชอบ และมีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์
นอกจากอนุสัญญาว่าด้วยการค้ามนุษย์แห่งอาเซียนแล้ว ยังมีการจัดทำ�แผนปฏิบัติการต่อต้าน การค้ามนุษย์
แห่งอาเซียน (ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Person – APA) เพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
ทั้ ง ด้ า นอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน การรั บ รองแผนปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า วนี้ จะช่ ว ยให้ ป ระเทศอาเซี ย นสามารถสร้ า ง
ความเข้มแข็งให้กับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงการควบคุมด่านตรวจคนเข้าเมืองตามชายแดน
ระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกัน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการดำ�เนินคดีกับผู้กระทำ�ผิดในกรณีที่เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์
ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่เกี่ยวข้องกำ�ลังดำ�เนินงานตามแผนและนโยบายของอนุสัญญาว่าด้วย
การค้ามนุษย์แห่งอาเซียน ตัวอย่างเช่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องด้านกระบวนการ
ยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์ฯ ได้แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยให้เพิ่ม
นิยามของการค้ามนุษย์ ให้รวมถึงการกระทำ�ที่คล้ายทาส หรือการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ ไม่ว่าจะโดยความยินยอม
หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการใช้อำ�นาจโดยมิชอบหรือแสวงประโยชน์จากสถานภาพที่เปราะบาง กฎหมายดังกล่าว
จะผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี 2559
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ตารางเปรียบเทียบความก้าวหน้าทีี่ส�ำ คัญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ก่อนปี 2558 และระหว่างปี 2558
ความก้าวหน้า

ก่อนปี 2558

ระหว่างปี 2558

1. ความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและกฎหมาย
1.1 งบประมาณสำ�หรับ
การต่อต้านการค้ามนุษย์

• 1,529,680,000 บาท
ในปีงบประมาณ 2558
(1 ตุลาคม 2557 –
30 กันยายน 2558)

1.2 การประพฤติมิชอบ
และการมีส่วนร่วม
ของเจ้าหน้าที่
กับขบวนการค้ามนุษย์

• เจ้าหน้าทีจ่ �ำ นวน 29 คนถูกลงโทษทัง้ ทางวินยั
• ในปี 2556 มีกรณีเจ้าหน้าที่
และอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้า
มีส่วนร่วมกับการค้ามนุษย์
มนุษย์นอกจากนีอ้ ดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วน
1 กรณี และในปี 2557
จังหวัด (อบจ.) ถูกลงโทษจำ�คุก 22 ปี 6 เดือน
มี 5 กรณีซึ่งเกี่ยวข้องกับ
และถูกสัง่ ให้จา่ ยค่าชดเชยความเสียหายแก่ผเู้ สีย
เจ้าหน้าที่จ�ำ นวน 7 คน
หายจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา
• เจ้าหน้าที่สามารถใช้อิทธิพล
และตำ�แหน่งหน้าที่ทางราชการ • สำ�นักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาตรการทางการ
บริหารเพื่อเข้มงวดกับการที่เจ้าหน้าที่ราชการ
ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
เข้าไปมีส่วนร่วมกับการค้ามนุษย์ซึ่งมีผลบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2558
ได้โดยง่าย

1.3 ระบบฐานข้อมูลด้าน
การค้ามนุษย์แบบบูรณา
การระหว่างหน่วยงาน

• ไม่เคยมีมาก่อน

1.4 พระราชกำ�หนด
การประมง พ.ศ. 2558

• พระราชกำ�หนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมี
• พระราชบัญญัติการประมง
ฉบับที่แล้วไม่ได้กล่าวถึงการแก้ ผลบังคับใช้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558
ไม่เพียงแต่กล่าวถึงปัญหาการทำ�ประมง
ปัญหาการทำ�ประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
ไร้การควบคุม เท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายเพื่อ
และไร้การควบคุม
และการค้ามนุษย์ในภาคประมง ขจัดแรงงานบังคับทุกรูปแบบและปรับปรุง
สวัสดิการและสภาพการทำ�งานของคนงาน
ในเรือประมงทั้งบนฝั่งและในทะเล

• 2,081,890,000 บาท ในปีงบประมาณ 2559
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
• นอกจากนี้ ศปมผ. (พร้อมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จำ�นวน 508,400,000 บาท เพื่อแก้ปัญหา
การทำ�ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม และการค้ามนุษย์ในภาค
ประมงและอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเล

• ดำ�เนินการแล้วโดยเชื่อมข้อมูลเกี่ยวกับ
คดีค้ามนุษย์ตลอดทุกขั้นตอน
ในกระบวนการยุติธรรม
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1.5 พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558
(ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่)

• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
• ขาดคำ�นิยามตามกฎหมาย
ที่สำ�คัญ บทลงโทษเบา และไม่ การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 และกฎระเบียบอืน่ ๆ
สำ�หรับบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้ให้
ให้อำ�นาจเจ้าหน้าที่
อำ�นาจเจ้าหน้าที่ในการปิดสถานประกอบการ
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
ในทันที หรือสั่งให้หยุดดำ�เนินการเป็น
การชั่วคราว หรือยึดใบอนุญาตสถานประกอบ
การหากมีหลักฐานว่ามีการค้ามนุษย์ มีการเพิ่ม
บทลงโทษให้สูงขึ้นจากจำ�คุก 4 - 10 ปี เป็น
8 - 20 ปี และค่าปรับเพิ่มขึ้นจาก 80,000 200,000 บาทเป็นไม่เกิน 400,000 บาท
ในกรณีที่การค้ามนุษย์ทำ�ให้ผู้เสียหายตาย
ผู้กระทำ�ผิดจะต้องโทษจำ�คุกตลอดชีวิตหรือ
ประหารชีวิต
• คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
ด้านกระบวนการยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี
อยู่ระหว่างดำ�เนินการเพื่อกำ�หนดคำ�นิยาม
ทางกฎหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึง
การแสวงประโยชน์ แรงงานขัดหนี้ แรงงาน
บังคับ การใช้แรงงานเด็ก และ/หรือ
สภาพแวดล้อมการทำ�งานที่เป็นอันตราย
• คณะกรรมการเฉพาะกิจยังอยู่ระหว่าง
ร่างบทบัญญัติใหม่ เพื่อกำ�หนดให้การใช้
แรงงานเด็กอายุต่ำ�กว่า 15 ปี ในงานอันตราย
หรือในสภาพการทำ�งานที่เลวร้ายและอาจเป็น
อันตรายต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก ซึ่งรวม
ถึงการทำ�งานทุกประเภทในเรือประมงและใน
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ�
เป็นการค้ามนุษย์รูปแบบหนึ่ง

1.6 พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์

• ไม่เคยมีมาก่อน

• ร่างพระราชบัญญัติได้รับการเห็นชอบ
ในหลักการโดยคณะรัฐมนตรีและจะเข้าสู่
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559
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• พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อเร่งรัด
ให้กระบวนการยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์ดำ�เนิน
ไปอย่างรวดเร็ว และเพิ่มจำ�นวนคดีที่พิพากษา
เสร็จสิ้นอย่างโปร่งใสภายในเวลาอันสั้น รวมทั้ง
เพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายและพยาน
ในระหว่างให้การในชั้นศาล กฎหมายฉบับนี้
ยังป้องกันการหลบหนีประกันของผู้ต้องหาด้วย

1.7 มีการให้ค่าตอบแทน
เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ผู้แจ้ง
เหตุกรณีการค้ามนุษย์
และ/หรือ ให้หลักฐานแก่
เจ้าหน้าที่ซึ่งจะนำ�ไปสู่
การจับกุมผู้ต้องหาที่หนี
ประกัน

• ไม่เคยมีมาก่อน

1.8 แก้ไขประมวล
กฎหมายอาญา ว่าด้วย
การครอบครองสื่อลามก
อนาจารเด็ก

• พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
• ขาดบทลงโทษที่ชัดเจน และ
กฎหมายอาญาฉบับที่ 24 มีผลบังคับใช้เมื่อ
ขาดคำ�นิยามที่ชัดเจนว่าด้วย
วันที่ 7 ธันวาคม 2558 ซึ่งช่วยเพิ่ม
สื่อลามกเด็กในประมวล
กฎหมายอาญา ทำ�ให้ผกู้ ระทำ�ผิด การคุ้มครองเด็กอายุต่�ำ กว่า 18 ปี
สามารถหาประโยชน์จากช่อง • ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา
ว่างในกฎหมายในการล่วง
มีการดำ�เนินคดีเกี่ยวกับสื่อลามกเด็กจำ�นวน
ละเมิดเหยื่อที่เป็นเด็ก
2 คดี ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้
ในประเทศไทย

1.9 ผ่านพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การดำ�เนินคดีค้ามนุษย์

• กฎหมายฉบับเดิมขาดเครื่องมือ • พระราชบัญญัติฉบับแก้ไขใหม่ เพิ่มเครื่องมือ
ทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพที่ ทางกฎหมายเพื่อให้สำ�นักงานป้องกันและ
จะช่วยให้สำ�นักงานป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน ใช้มาตรการทางอาญา
และกระบวนการทางแพ่ง ในการยึดทรัพย์สนิ
ปราบปรามการฟอกเงิน
ของบุคคลใดทีไ่ ด้รบั ครอบครองหรือใช้ประโยชน์
บังคับใช้กฎหมายป้องกันและ
จากทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำ�ความผิด
ปราบปรามการฟอกเงิน
มูลฐานของการฟอกเงินภายใต้กฎหมายฉบับนี้
ในการเอาผิดกับผู้ค้ามนุษย์
• เป็นแหล่งข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับความ
เชื่อมโยงของเครือข่ายอาชญากรรม ซึ่งจะนำ�
ไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในการรวบรวม
ข่าวกรอง และเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำ�หรับ
รัฐบาล ในการขัดขวางปฏิบัติการทางการเงิน
ของเครือข่ายค้ามนุษย์

• ค่าตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจมาจากกองทุน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โดยจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2559 เป็นต้นไป
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2. การดำ�เนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย
• หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพิม่ พูนความร่วมมือ
• หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
2.1 ใช้แนวทาง
ระหว่างกัน และกับองค์กรประชาสังคมมาก
พยายามประสานงานกับ
การข่าวกรอง
ยิ่งขึ้น(ทั้งในประเทศและนอกประเทศไทย)
องค์กรชุมชน
นำ�การปราบปรามและ
องค์กรประชาสังคม และหน่วย เพื่อรวบรวมข่าวกรองสำ�หรับนำ�มาใช้
ประสานความร่วมมือ
เป็นแนวทางในปฏิบัติการเพื่อปราบปราม
ให้มากขึ้นเพื่อปราบปราม งานบังคับใช้กฎหมาย
ขบวนการค้ามนุษย์และ “ตัวการใหญ่”
ในประเทศอื่น
การค้ามนุษย์
เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
• หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังทำ�งานร่วมกัน
แต่งานส่วนใหญ่ยังอยู่กับตำ�รวจ อย่างใกล้ชดิ กับสำ�นักงานปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อสืบสวนคดีทั้งทางอาญาและการเงิน
• หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประสานความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานในประเทศอื่นๆ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรอง เพื่อให้ได้
หลักฐานที่สามารถเอาผิดผู้กระทำ�ผิดได้
• หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมหันมาใช้
แนวทางการดำ�เนินคดีที่ให้ผู้เสียหาย
เป็นศูนย์กลางเพือ่ เร่งรัดการดำ�เนินคดีคา้ มนุษย์
• ผลที่เกิดขึ้นคือ ประเทศไทยได้ทำ�การสืบสวน
คดีค้ามนุษย์จ�ำ นวน 317 คดี จับกุมผู้ต้องหา
547 คน และช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ได้
720 คน (เมื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวน 280 คน
412 คน และ 595 คน ในปี 2557 นับว่าเพิ่ม
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด)
• ตัวอย่างหนึ่ง คือ ในคดีค้ามนุษย์ที่หัวไทร
มีการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไว้ตั้งแต่เริ่ม
ต้นการดำ�เนินคดี รวมถึงบัญชีธนาคารจำ�นวน
163 บัญชี รวมเป็นเงิน 68 ล้านบาท บ้าน
สถานที่ประกอบธุรกิจ ที่ดิน และยานพาหนะ
จำ�นวนทัง้ สิน้ 11 รายการ มูลค่า 150 ล้านบาท
ส่วนการยึดทรัพย์ในคดีปาดังเบซาร์ มีทรัพย์สนิ
ถูกยึดทั้งหมด 303 รายการ ซึ่งได้แก่
บัญชีธนาคาร ที่ดิน บ้าน เรือ รถยนต์ และ
ธุรกิจ รวมมูลค่าราว 210 ล้านบาท
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2.2 จัดตัง้ แผนก
คดีคา้ มนุษย์
ในศาลอาญา
ในกรุงเทพมหานคร

• ไม่เคยมีมาก่อน ดังนั้นคดีทุกคดี • แผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญา
ไม่ว่าจะเป็นคดีค้ามนุษย์หรือไม่ ในกรุงเทพมหานคร เริ่มดำ�เนินการ
จะต้องดำ�เนินคดีไปในแนวทาง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558
เดียวกัน
• เนือ่ งจากศาลเห็นความสำ�คัญของการมีหน่วยงาน
ที่มีผู้พิพากษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านคดี
ค้ามนุษย์ เพื่อเร่งรัดการดำ�เนินคดีให้รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ลดภาระ
และลดระยะเวลาของผู้เสียหาย(และพยาน)
• ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2558
แผนกคดีค้ามนุษย์ภายใต้ศาลอาญา ได้รับทำ�
คดีค้ามนุษย์จ�ำ นวน 22 คดี รวมถึงคดี
หัวไทร – ปาดังเบซาร์ ซึ่งมีการพิพากษา
ลงโทษแล้ว 1 คดี
• ประธานศาลฎีกาได้โอนคดีปาดังเบซาร์จาก
ศาลนาทวีมายังแผนกคดีคา้ มนุษย์ของศาลอาญา
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหา
ที่มีอิทธิพลสามารถแทรกแซงการดำ�เนินคดี
ในพืน้ ทีภ่ าคใต้ และเพือ่ เร่งรัดให้การพิพากษาคดี
ในชั้นศาลเร็วขึ้น เนื่องจากมีบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในเรื่องค้ามนุษย์
• ศาลจะดำ�เนินการพิจารณาคดีปาดังเบซาร์
อย่างต่อเนื่องระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม
2559 (โดยมีการพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อเดือน
ธันวาคม 2558 และมกราคม 2559) มีการ
เตรียมห้องสืบพยานพิเศษ เพือ่ ช่วยให้ผเู้ สียหาย
ไม่จำ�เป็นต้องเผชิญหน้ากับผู้ต้องหา นอกจากนี้
ยังมีบริการล่ามเตรียมไว้ให้ผู้เสียหายและพยาน
ในกรณีที่จำ�เป็นต้องใช้

2.3 จัดตั้งสำ�นักงาน
คดีค้ามนุษย์ในสังกัด
สำ�นักงานอัยการสูงสุด

• ในปี 2547 สำ�นักงานอัยการ
สูงสุด ได้จัดตั้ง ศูนย์ต่อต้าน
การค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ
ซึ่งอยู่ภายใต้ส�ำ นักงาน
ต่างประเทศ เพื่อดำ�เนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
แต่ศูนย์ดังกล่าวมีบุคลากรและ
งบประมาณจำ�กัด

• สำ�นักงานอัยการสูงสุดเห็นความสำ�คัญของการ
มีหน่วยงานเชีย่ วชาญเฉพาะ เพือ่ ทำ�งานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น รวมถึงสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
กรมสืบสวนคดีพิเศษ และศาล จึงได้จัดตั้ง
สำ�นักงานคดีค้ามนุษย์ ซึ่งเริ่มดำ�เนินงาน
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558
• หลังจากที่ได้เริ่มดำ�เนินการ กรมฯ ได้ทำ�คดี
และสั่งฟ้องคดีค้ามนุษย์จ�ำ นวน 15 คดี
ที่รับมาจากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ
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3. การคุ้มครอง
3.1 การปฏิรูกระบวนการ • แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นฉบับเดิม • มีการเพิ่มคำ�ถามในแบบสัมภาษณ์เพื่อช่วยให้
การสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลที่จำ�เป็น และช่วย
มีจ�ำ นวนคำ�ถามไม่มากพอ
คัดแยกผู้เสียหาย
ให้เจ้าหน้าที่สามารถตัดสินได้อย่างรวดเร็วและ
ทีจ่ ะช่วยเจ้าหน้าที่ให้สามารถ
จากการค้ามนุษย์
ถูกต้องว่าผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นผู้เสียหายหรือไม่
ตัดสินใจว่าผู้ถูกสัมภาษณ์
รวมถึงการปรับปรุงแบบ
เป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ มีการชีแ้ จงคำ�นิยามตามกฎหมายไว้อย่างชัดเจน
สัมภาษณ์เพื่อคัดแยก
กำ�หนดให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลในการตัดสินใจ
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ หรือไม่ ดังนั้นข้อมูลที่มี
ของตน และมีส่วนให้เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
ความสำ�คัญจึงไม่ปรากฏ
ที่มีรายละเอียดมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือ
ในแบบสัมภาษณ์
ผู้ถูกสัมภาษณ์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มุ่งเน้นไปที่การให้บริการ
3.2 เพิ่มโอกาสในการ
เพื่อตอบสนองความต้องการ
จ้างงานและการหารายได้
ขั้นพื้นฐาน มีบริการฝึกอาชีพ
สำ�หรับผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์ทไ่ี ม่มสี ญ
ั ชาติไทย ให้โอกาสด้านการจ้างงาน
และหารายได้เป็นบางส่วน
ระหว่างอยูใ่ นสถาน
คุม้ ครอง

• ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอาชีพให้มีคุณภาพ
และมีความหลากหลายมากขึ้น เพิ่มโอกาส
ในการสร้างรายได้ภายในสถานคุ้มครองให้แก่ผู้
ที่ไม่สามารถออกไปทำ�งานข้างนอกได้
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย และปรับปรุง
ช่องทางขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้เสียหาย

3.3 เปิดโอกาสให้ผเู้ สียหาย • ตามปกติ ผู้เสียหายเหล่านี้
จะถูกส่งกลับภูมิลำ�เนา
ที่ไม่มีสัญชาติไทย
ที่ประเทศต้นทาง
ที่ให้ความร่วมมือ
ในการดำ�เนินคดี
ที่มีความประสงค์จะ
พำ�นักและทำ�งานอยู่ใน
ประเทศไทย สามารถทำ�ได้
อย่างถูกกฎหมาย

• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงมหาดไทย
และกระทรวงแรงงาน เพื่อศึกษาหาช่องทางที่
จะอนุญาตให้ผู้เสียหายซึ่งให้ความร่วมมือ
ในการเป็นพยานและให้หลักฐานในการดำ�เนินคดี
ในชั้นศาล สามารถอาศัยและทำ�งานอยู่ใน
ประเทศไทยชั่วคราวโดยมีระยะเวลาที่ยาวขึ้น
(เดิม 6 เดือน อาจเพิ่มขึ้นเป็น 1 - 2 ปี)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จะนำ�ข้อเสนอนี้เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม 2559

4. การป้องกัน
4.1 การปฏิรูประบบ
การจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว (ในภาพรวม)
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• ที่ผ่านมาอุปสรรคอยู่ที่ค่าใช้จ่าย • ปรับปรุงให้กระบวนการจดทะเบียนมีค่าใช้จ่าย
ที่ถูกลง ใช้เวลาน้อยลงและมีความสะดวก
ในการจดทะเบียนที่
มากขึ้นสำ�หรับแรงงานต่างด้าวที่มาจดทะเบียน
ค่อนข้างสูง เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ทำ�ให้แรงงานต่างด้าวเลือกที่จะ
ไม่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย
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4.2 การปฏิรูประบบ
การจดทะเบียนแรงงาน
ต่างด้าว (ในภาคประมง)

ก่อนปี 2558

ระหว่างปี 2558

• ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อนบ้านในการป้องกัน
การอพยพแรงงานต่างด้าว
ที่ผิดกฎหมายยังมีไม่เพียงพอ

• มีการจัดทำ�บันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่มี
ประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อเพิ่มจำ�นวนแรงงาน
ต่างด้าวที่มาทำ�งานในประเทศไทยผ่านช่องทาง
MOU เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่คนเข้าเมือง
ผิดกฎหมายจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
แผนการในอนาคตคือ จะรับคนงานต่างด้าว
ทั้งหมดผ่าน MOU เพื่อขยายการคุ้มครอง
คนกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุด และทำ�ให้นายหน้า
ค้าแรงงานที่ผิดกฎหมายไม่มีโอกาสหรือ
มีโอกาสน้อยมากที่จะมีบทบาทในการจัดหา
แรงงานข้ามชาติตามชายแดน

• เนือ่ งจากจำ�นวนแรงงานต่างด้าว • ทำ�งานร่วมกับรัฐบาลในต่างประเทศ
อย่างใกล้ชิดเพื่อจัดหาแรงงานภาคประมง
ในภาคประมงมีไม่เพียงพอ
ผ่านกระบวนการ MOU และแก้ปัญหาการ
ต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ
ขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมประมง
ภาคธุรกิจ จึงส่งผลให้มีการใช้
โดยอนุญาตให้แรงงานในเรือประมงและ
แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย
รวมทั้งแรงงานบังคับ
ในสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ�สามารถ
การค้ามนุษย์ และการใช้
เปลีย่ นนายจ้างได้อย่างอิสระ เพื่อเพิ่มอำ�นาจ
แรงงานเด็กในภาคประมง
ต่อรองของแรงงาน
และในสถานประกอบการ
• ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึง 10
แปรรูปสัตว์น้ำ�เป็นจำ�นวนมาก
มกราคม 2559 มีแรงงานต่างด้าว
• แรงงานในภาคประมงที่ไม่ได้
ในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น�้ำ จำ�นวน 1,412 คน
จดทะเบียนและไม่มีเอกสาร
และแรงงานต่างด้าวในเรือประมงจำ�นวน
ประจำ�ตัวที่ทำ�งานในทะเลและ 1,341 คน ที่ใช้สิทธิน์ ี้เปลี่ยนนายจ้าง
บนฝั่ง มีความเปราะบางต่อการ • แรงงานต่างด้าวที่ทำ�งานในเรือประมงถูกจ้าง
ถูกแสวงประโยชน์จากนายจ้าง
โดยผ่าน MOU ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล
และไม่ได้รบั การคุม้ ครองภายใต้ ประเทศต้นทางมีจำ�นวนมากขึน้ มีการขยาย
กฎหมายคุ้มครองแรงงานและ
ระยะเวลาการจดทะเบียนสำ�หรับแรงงาน
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารที่ศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ มติ ครม.
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 อนุมัติให้เปิด
จดทะเบียนสำ�หรับแรงงานที่ไม่มีเอกสาร
ในภาคอุตสาหกรรมประมงจากเมียนมา ลาว
และกัมพูชา ปีละ 2 ครั้ง (ในปี 2558 และ
2559)
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ก่อนปี 2558

ระหว่างปี 2558

• เดิมทีมีจำ�นวนพนักงานตรวจ • มีการเพิ่มจำ�นวนพนักงานตรวจแรงงานอย่าง
4.3 เพิ่มจำ�นวน
มีนัยสำ�คัญเพื่อตรวจแรงงานไทยและนายจ้าง
แรงงานไม่เพียงพอที่จะทำ�การ
พนักงานตรวจแรงงาน
เมื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวน ตรวจแรงงานอย่างละเอียดและ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เพิ่ม
จำ�นวนพนักงานตรวจแรงงานทั้งหมดเป็น
ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งใน
สถานประกอบการ
ประเด็นที่เกีย่ วกับนายจ้างและ 1,145 คน รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับ
ในประเทศไทยที่ได้รับ
การมอบหมายมาจากหน่วยงานอื่น
สภาพการทำ�งานของลูกจ้าง
การตรวจเป็นประจำ�ทุกปี
ส่วนกรมการจัดหางาน เพิ่มจำ�นวนพนักงาน
โดยมีพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจแรงงานเป็น 724 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
จำ�นวน 599 คน ภายใต้
จากภายในกรมและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
มอบหมายจากกระทรวงอืน่ ๆ นอกจากนี้
คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติการเพิ่มพนักงาน
ตรวจแรงงาน 286 คนภายใต้กระทรวงแรงงาน
4.4 จัดทำ�มาตรการ
ด้านการป้องกัน
เพื่อแก้ปัญหา
การใช้แรงงานเด็ก

• คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง
• ขาดคำ�นิยามตามกฎหมาย
ที่ชัดเจนในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านกระบวนการยุติธรรมในคดีค้ามนุษย์
อยูร่ ะหว่างการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
หลายฉบับ
จัดทำ�คำ�นิยามให้ชัดเจนและตรงกัน คาดว่า
จะผ่านการพิจารณาของ สนช. ภายในปี 2559
• กระทรวงแรงงานร่วมกับสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ
กำ�ลังจัดทำ�การสำ�รวจระดับชาติเรือ่ งแรงงานเด็ก
• กระทรวงแรงงานกำ�ลังจัดทำ�การสำ�รวจเรื่อง
การใช้แรงงานเด็กในโรงงานอ้อย/น�้ำ ตาล
ทั่วประเทศ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าไม่มีโรงงาน
อ้อย/น้ำ�ตาล ใช้แรงงานเด็ก

• มีการตรวจแรงงานที่เข้มงวดขึ้นภายใต้การนำ�
• ขาดการตรวจแรงงาน
4.5 เพิ่มมาตรการ
ของ ศปมผ. มีศูนย์ตรวจเรือเข้า-ออก กระจาย
ที่ครอบคลุม และขาดกลไก
ทางกฎหมายเพื่อแก้
ทางกฎหมาย รวมถึงการบังคับ อยู่ท่วั ประเทศ มีการตรวจเรือประมงทั้งใน
ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก
ในอุตสาหกรรมประมงและ ใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
น่านน�้ำ ไทย นอกน่านน้ำ�ไทย และมีการตรวจ
เพื่อปราบปราม
การแปรรูปสัตว์น�้ำ
สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น�้ำ รวมทั้งล้งกุ้ง
การใช้แรงงานเด็ก
• กฎกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับ
ในอุตสาหกรรมประมงและ
การห้ามใช้แรงงานเด็กอายุต�่ำ กว่า 18 ปี
การแปรรูปสัตว์น�้ำ
ในธุรกิจประมงและอาหารทะเลอย่างเด็ดขาด
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มกราคม 2559
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ก่อนปี 2558

ระหว่างปี 2558

• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
4.6 มีหลักสูตรการอบรม • เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน สำ�นักงานตำ�รวจ
ในทะเลยังขาดศักยภาพและ
ระดับชาติ เพื่อเสริมสร้าง
แห่งชาติ ร่วมกับ ILO ได้จัดทำ�หลักสูตร
อำ�นาจหน้าที่ในการตรวจ
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่
การฝึกอบรมระดับชาติเรื่อง “การป้องกัน
แรงงาน และบังคับใช้กฎหมาย
ศปมผ. และเจ้าหน้าที่
ปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก
เพื่อเอาผิดผู้กระทำ�ผิด
บังคับใช้กฎหมาย
และแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมง”
จากหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ • แต่ละหน่วยงานทำ�งานแยกกัน
ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ในทะเล ด้านประมง และ
ประสานและกำ�กับการดำ�เนินงานป้องกันและ
ด้านแรงงาน ให้มีความรู้
ปราบปรามการค้ามนุษย์
ความเข้าใจประเด็น
เรื่องการค้ามนุษย์ และ
• มีการจัดการอบรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 – 18
มีอ�ำ นาจหน้าที่ในฐานะ
มกราคม 2559 โดยจะมีการอบรมอีก 2 ครั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่
ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม สำ�หรับ
เพื่อบังคับใช้กฎหมาย
กลุ่มเป้าหมาย 120 คน ผู้เข้าร่วมที่ผ่าน
ที่เกี่ยวข้อง
การอบรม จะมีอำ�นาจหน้าที่ภายใต้กฎหมาย
หลายฉบับ เช่นพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2551 ฯลฯ
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
4.7 จัดตั้งศูนย์อ�ำ นวยการ • การประสานงานระหว่าง
ของมนุษย์จัดตั้งศูนย์อ�ำ นวยการแก้ไขปัญหา
หน่วยงานรัฐในการทำ�งาน
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์ สตรี และเด็ก ขึ้นในเดือน
ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่เป็น
สตรี และเด็ก (ศสต.)
เหยื่อการค้ามนุษย์ยังไม่เข้มแข็ง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ในสำ�นักงานกระทรวง
ทีก่ รุงเทพฯ เพือ่ เป็นหน่วยงานกลางประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอนาคต ศสต.
มีแผนการจะเพิ่มภารกิจในการบริหารจัดการ
ข้อมูลเด็กและสตรีทกุ รายทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครอง
จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ทัว่ ประเทศ
4.8 เพิ่มมาตรการควบคุม • บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการ
เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ รวมถึงเด็ก
การเข้าเมืองโดยใช้เครื่อง
ที่เดินทางเพียงลำ�พัง สามารถ
มือคัดแยกผู้เสียหายจาก
เดินทางข้ามชายแดนและตก
การค้ามนุษย์ที่ละเอียด
เป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
ครอบคลุม
เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศ
และการแสวงประโยชน์ในรูป
แบบอื่นๆ

• สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมืองนำ�เครื่องมือ
การคัดแยกผู้เสียหายค้ามนุษย์ที่ปรับปรุงโดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ไปใช้ในการประเมินและสัมภาษณ์
บุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ (เช่น
ผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำ�พัง ฯลฯ)
ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางด่านคนเข้าเมือง
ที่เป็นทางการ
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ความก้าวหน้า

ก่อนปี 2558

ระหว่างปี 2558

4.9 การป้องกันอาชญากร • ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยจำ�นวน • สำ�นักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยความร่วมมือ
ของรัฐบาลต่างประเทศ ตำ�รวจสากล
หนึ่งสามารถเดินทาง
คดีล่วงละเมิดทางเพศ
สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ได้เพิกถอนใบอนุญาต
เข้าประเทศไทยได้
ไม่ให้ก่อเหตุใน
และล่วงละเมิด/แสวงประโยชน์ การพำ�นักในประเทศไทยของชาวต่างชาติ
ประเทศไทย
ที่ต้องสงสัยหรือเป็นผู้กระทำ�ผิดในคดีทางเพศ
ทางเพศเด็กและสตรีได้
เป็นจำ�นวนมากขึน้ กว่า 3 เท่า ของปีที่ผ่านมา
โดยใช้ช่องว่างทางกฎหมาย
(192 รายในปี 2557 และ 617 ในปี 2558)
ที่มีอยู่
โดยในจำ�นวนทัง้ หมด 617 รายนี้ มี 64 ราย ที่
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตการพำ�นักในประเทศไทย
และอีก 511 ราย ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง และ
มี 42 รายที่ถูกบรรจุรายชื่อไว้ในบัญชีเฝ้าระวัง
4.10 มาตรการปราบ
ปรามการค้ามนุษย์เพื่อ
แสวงประโยชน์ทางเพศ

• กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งชุดเฉพาะกิจป้องกัน
• สถานประกอบการที่มีความ
เสี่ยงในการค้ามนุษย์ยังไม่ได้รับ และปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด
76 ชุด และในระดับอำ�เภอ 878 ชุด
การตรวจ ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ชุดเฉพาะกิจฯ ได้ดำ�เนินการจับกุมผู้ต้องสงสัย
ถึง 18 ครั้ง ใน 12 จังหวัด โดยมีการจับกุมผู้
ต้องสงสัย 30 คน และมีการตั้งข้อหา
กับเจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ และนายหน้า
ที่จัดหาเด็กมาเพื่อการบริการทางเพศ ซึ่งอยู่
ระหว่างสืบสวนและดำ�เนินคดี และสามารถ
ช่วยเหลือคุม้ ครองเหยือ่ ทีเ่ ป็นเด็กจำ�นวน 32 คน

• สถานประกอบการที่มีความ
4.11 มาตรการปราบ
ปรามสถานประกอบการที่ เสี่ยงไม่ได้รับการตรวจตรา
มีความเสี่ยงในการแสวง
ประโยชน์ทางเพศ
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• ชุดเฉพาะกิจฯที่ได้รับการแต่งตั้งโดยกระทรวง
มหาดไทย ทำ�การตรวจสถานประกอบการที่มี
ความเสี่ยงทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้
จดทะเบียน เช่น บาร์คาราโอเกะ สถานบันเทิง
ร้านขายสุรา ฯลฯ และได้ออกคำ�สั่งให้สถาน
ประกอบการจำ�นวน 140 แห่ง ปิดดำ�เนินการ
ภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50
พ.ศ. 2502 โดยมีสถานประกอบการจำ�นวน
601 ราย อยู่ระหว่างดำ�เนินคดี อีก 13 ราย
ถูกยึดใบอนุญาตชั่วคราว และ 4 รายถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต
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4.12 ความพยายาม
เชิงบูรณาการเพื่อแก้
ปัญหาคนขอทาน

• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
• มาตรการในการแก้ปัญหา
มนุษย์ ได้ใช้แผนฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคล
ขอทานยังไม่เท่าทันกับ
ตาม “ต้นแบบธัญบุรี” เพื่อใช้แนวทาง
สถานการณ์ปัจจุบัน และไม่
แบบบูรณาการในการแก้ปัญหาคนขอทาน
สามารถแก้ปัญหาได้
ในระยะยาว คนขอทานที่ได้รับ แผนงาน IRP แบบบูรณาการนี้ จัดทำ�ขึ้นโดย
ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล
การบำ�บัดฟื้นฟู มักจะกลับไป
ครอบคลุมบริการทุกด้านตั้งแต่การฟื้นฟู
ขอทานอีก
สุขภาพจิต สุขภาพกาย และสังคม และทักษะ
อาชีพที่จำ�เป็นต่อการมีโอกาสทางอาชีพต่อไป

4.13 แก้ไขพระราช
บัญญัติคนขอทาน
พ.ศ. 2484

• การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนี้จะสามารถ
• พระราชบัญญัติคนขอทาน
ช่วยคุ้มครองกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง
พ.ศ. 2484 ไม่ตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และไม่ ทีจ่ ะตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ประกันว่า บุคคลที่บังคับ จ้าง หรือสนับสนุน
ตระหนักว่าการขอทาน
เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข ให้ผู้อื่นขอทาน จะได้รับโทษหนักขึ้น
หากเป็นการกระทำ�กับเด็ก คนชรา ผู้ป่วย
ด้วยแนวทางแบบบูรณาการ
ผู้พิการ หรือหญิงมีครรภ์ รวมถึงหากเป็นการ
เพื่อแก้ปัญหาได้
จัดการให้บุคคลมากกว่า 2 คนขึ้นไป เป็นคน
อย่างมีประสิทธิผล
ขอทาน หรือหากมีการนำ�ตัวผู้เป็นขอทาน
เข้ามาจากนอกประเทศไทย นอกจากนี้
กฎหมายใหม่ยังกำ�หนดให้คนขอทานได้รับ
การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพจากรัฐ

4.14 ปรับปรุงการเข้าถึง
สิทธิและบริการ โดยการ
ให้สัญชาติไทยแก่คนไร้รัฐ

• กระบวนการที่ใช้เวลานาน
เนื่องจากระบบราชการ

• รัฐบาลตระหนักว่าระบบราชการที่ล่าช้า
อาจทำ�ให้บุคคลไร้รัฐมีความเสี่ยงต่อการตก
เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ กระทรวงมหาดไทย
จึงเร่งรัดขั้นตอนให้เร็วขึ้น ทำ�ให้สามารถ
ให้สัญชาติไทยแก่ประชากรจำ�นวน 6,690 คน
ระหว่างเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558
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ประมวลภาพงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำ�ปี ๒๕๕๙ “ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยการค้ามนุษย์”
วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล

ประมวลภาพการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในสถานคุ้มครองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

