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ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมง
ทะเล เป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีร่ า้ ยแรง แม้วา่ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ จะได้เรียกร้องให้รฐั บาล
แก้ปญ
ั หาดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง แต่ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้ กระทัง่ นานาชาติและประเทศผูซ้ อื้ สินค้า ทีส่ ำ� คัญคือประเทศ
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ได้กดดันประเทศไทยโดยใช้มาตรการบังคับทางการค้า จึงมีผลท�ำให้รัฐบาลไทย
ให้ความสนใจในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559–2560)
รัฐบาลได้ตรากฎหมาย ออกกฎระเบียบปฏิบัติ และตั้งหน่วยงานต่างๆ ขึ้นมาเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ในกิจการ
ประมงอย่างจริงจัง จนเป็นผลให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ดีขึ้นในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาและติดตามสถานการณ์ของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) พบว่า
นายหน้าค้ามนุษย์ทงั้ ในประเทศต้นทาง โดยเฉพาะกัมพูชา เมียนร์มา และลาว และผูป้ ระกอบการกิจการประมงบางส่วน
ยังคงพยายามหลีกเลีย่ งกฎหมาย โดยใช้รปู แบบต่างๆ เช่น การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบ
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบจากความไม่รู้หรือความยากจนของประชาชนจาก
ประเทศดังกล่าว ทีถ่ อื ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่า
ด้วยเหตุนี้จึงท�ำให้ประชากรจากทั้งสามประเทศอพยพและหลั่งไหลเพื่อเข้ามาหางานท�ำในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก
และมีไม่น้อยที่ยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกแสวงหาประโยชน์ โดยไม่เป็นธรรม
นอกจากนี้ยังพบว่า แม้เจ้าหน้าที่จะได้ปราบปรามจับกุมด�ำเนินคดีผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้มากขึ้น
แต่ยังมีข้อจ�ำกัดในการด�ำเนินคดี และการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จ�ำนวนมาก ยังไม่ได้รับการชดใช้ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และการเยียวยาทางด้านจิตใจเท่าที่ควร เนื่องจากยังมีข้อจ�ำกัด
ทั้งในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศไทย และประเทศต้นทาง
ทางมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา โดยโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เห็นถึงความจ�ำเป็น
ในการจัดท�ำชุดข้อมูลเพือ่ ศึกษาถึงอุปสรรค ข้อจ�ำกัดเเละความส�ำเร็จในการบังคับใช้กฎหมายเเละการด�ำเนินคดีคา้ มนุษย์
ในประเทศไทย โดยการรวบรวมสถิติการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งใน
ระดับส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และในพืน้ ทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงเก็บรวบรวมรายงานการด�ำเนิน
กระบวนการทางคดี สภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ต้ังแต่ขั้นตอน
การรับแจ้งเหตุ การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ตลอดทั้งขั้นตอนคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหาย รวมถึงปัจจัย
ที่ส่งผลให้ผู้เสียหายต้องตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อศึกษาถึงสาเหตุ
ทีแ่ ท้จริงทีท่ ำ� ให้ผเู้ สียหายเข้าสูก่ ระบวนการค้ามนุษย์ เพือ่ ให้ทกุ ฝ่ายหาทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป จึงได้จดั ท�ำรายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559–2560 ขึ้น
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ส่วนที่ 1
ภารกิจขององค์กรและวัตถุประสงค์ในการจัดท�ำรายงาน

อธิบายภารกิจของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา และโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ตลอดจน
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในการติดตามสถานการณ์และจัดท�ำรายงานปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย เน้นเฉพาะ
แรงงานในงานภาคเกษตรและคดี
ภารกิจของมูลนิธิเพื่ อสิทธิมนุษยชนและการพั ฒนา1

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation หรือ HRDF)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย
และสันติภาพ ตลอดจนเสริมสร้างมาตรฐานและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ปฏิญญา
ค�ำประกาศ และจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในแต่ละด้าน เช่น สิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง สิทธิอันเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นต้น
ปัจจุบัน มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ด�ำเนินงานด้านรณรงค์และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่แรงงานข้ามชาติ ผ่านแต่ละกิจกรรมซึ่งรับผิดชอบโดยโครงการยุติธรรมเพื่อแรงงานข้ามชาติ (Migrant Justice
Programme หรือ MJP) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเชียงใหม่ โครงการคลินิกกฎหมายแรงาน (Labor Law
Clinic หรือ LLC) ในพื้นที่จังหวัดตาก และโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (Anti–Labour Trafficking
Project หรือ ALT) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของแต่ละโครงการมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
แก่แรงงานข้ามชาติตลอดจนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงาน นายจ้าง หน่วยงาน
เอกชน หรือองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานข้ามชาติที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพื่อร่วมกันขจัดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
ภารกิจของโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เริ่มด�ำเนินงานเมื่อ ปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 ให้สามารถเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุตธิ รรม ทัง้ ทางแพ่งและทางอาญา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ภาคประชาสังคมอื่น รวมถึงการจัดท�ำคู่มือและจัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับทนายความและองค์กรพัฒนาเอกชน
ซึ่งสนับสนุนและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานยังจัดท�ำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์และการบังคับใช้กฎหมายในแต่ละปี

1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
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เพื่อรายงานสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ รวบรวมแนวนโยบายของรัฐ ผลการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมทั้งจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแก้ไขนโยบายและกฎหมายให้มีความเท่าทันต่อสถานการณ์
และการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำรายงานปัญหาด้านนโยบายและกฎหมายในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2559–2560

โครงการต่อต้านค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จัดท�ำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อน�ำเสนอปัญหาด้านนโยบายและกฎหมาย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยประเมินสถานการณ์
ในกลุม่ แรงงานข้ามชาติทเี่ ป็น “ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย เน้นเฉพาะกลุม่ แรงงานในงานภาคเกษตร
และคดี ช่วงปี 2559–2560” และแสดงผลข้อมูลทั้งเชิงสถิติและเชิงคุณภาพที่ผ่านการเปรียบเทียบและวิเคราะห์กับ
พืน้ ฐานทางกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายภายในประเทศทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินคดีกบั ผูซ้ งึ่ ถูกกล่าวหา
ว่ากระท�ำความผิด การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาในรูปแบบ
ตัวเงิน และสิทธิทจี่ ะได้รบั หลักประกันทางกฎหมาย ทัง้ นี้ เพือ่ น�ำมาสูก่ ารจัดท�ำข้อเสนอแนะในด้านนโยบายและกฎหมาย
ที่มีผลเป็นการแก้ไขและปรับปรุงให้หน้าที่ของรัฐ ในการคุ้มครองปกป้องและท�ำให้สิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เกิดผลได้จริง

2 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

ส่วนที่ 2
ภาพรวมของรายงาน

อธิบายวิธกี ารจัดท�ำรายงาน และอธิบายภาพรวมของเนือ้ หารายงานฉบับนีท้ งั้ หมด ซึง่ ประกอบด้วย 1. สถานการณ์
ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย สถิติการด�ำเนินคดีต่อผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ สถิติ
การให้ความคุม้ ครองสวัสดิภาพ และสถิตกิ ารเยียวยาผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบตัวเงิน ตลอดจนปัจจัยทีท่ ำ� ให้
การด�ำเนินงานของเจ้าหน้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ หรือลดลง 2. มาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินคดีผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดค้ามนุษย์และคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ 3. การด�ำเนินคดีกับผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ สิทธิในทางคดีของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 4. การคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ สิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาในรูปแบบตัวเงิน และสิทธิของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับหลักประกันทางกฎหมาย 5.บทสรุปและข้อเสนอแนะ
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจและรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั งิ านและระดับก�ำกับดูแลนโยบายของทัง้ ภาครัฐและบางส่วน
องค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งด�ำเนินงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างน้อย 15 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร2 ในช่วงระหว่างปี 2559–2560
เพือ่ น�ำข้อมูลดังกล่าวมาแสดงผลเป็นสถานการณ์ปญ
ั หาการค้ามนุษย์ในแต่ละจังหวัด ซึง่ เป็นทีเ่ กิดเหตุ หรือมีปจั จัยเสีย่ ง
ต่อการเอื้อให้เกิดการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ หรือเป็นจังหวัดที่มีสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เปิดด�ำเนินการ นอกจากนี้ โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ยังรวบรวมข้อเท็จจริง
จากการสัมภาษณ์ทนายความและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แล้วน�ำข้อมูลทั้งสองส่วนมาวิเคราะห์ เพื่อหาปัจจัย
ที่มีผลท�ำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมาย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือลดลง
และหาปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ ก ารคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละการใช้ สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมของผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือลดลง
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ยังทบทวนนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการป้องกัน
การปราบปรามผู้กระท�ำความผิด การคุ้มครองสวัสดิภาพและหลักประกันทางกฎหมายผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตลอดจนรวบรวมปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ จากการสัมภาษณ์บุคคลเหล่านั้นโดยตรง และจาก
การสรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 25613
เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์วา่ ท้ายทีส่ ดุ แล้ว รัฐไทยได้ดำ� เนินการโดยใช้มาตรการทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ตุลาการ และบริหาร เพือ่ คุม้ ครอง

2 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี หนองคาย สระแก้ว ชลบุรี ระนอง สงขลา ปทุมธานี นนทบุรี

กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี
30 มีนาคม พ.ศ. 2561 โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยการสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนา จัดการประชุมเพือ่ รับฟังความเห็นจากหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน ต่อร่างฉบับที่ 1 ของรายงานปัญหาด้านนโยบาย
และกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2559–2560 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร

3 เมื่อวันที่
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ปกป้อง เคารพ และรับรองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้หรือไม่ และข้อเสนอแนะใดจะส่งเสริมรัฐให้ท�ำหน้าที่
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จึงแบ่งรายงานฉบับนี้ออกเป็น 5 บท ประกอบด้วย
1. สถานการณ์ ป ั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ใ นประเทศไทย สถิ ติ ก ารด� ำ เนิ น คดี ต ่ อ ผู ้ ซึ่ ง ถู ก กล่ า วหาว่ า กระท� ำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์ สถิติการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถิติการเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในรูปแบบตัวเงิน ตลอดจนปัจจัยทีท่ ำ� ให้การด�ำเนินงานของเจ้าหน้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้ หรือลดลง โดยรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั งิ านและระดับก�ำกับดูแลนโยบาย ของทัง้ ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
ซึ่งด�ำเนินงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ อย่างน้อย 15 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร ช่วงระหว่างปี 2559–2560 ทางโครงการประสงค์จะใช้ขอ้ มูล
และความเห็นของเจ้าหน้าที่ทั้งสองกลุ่ม ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ด�ำเนินการตามนโยบายและผู้บังคับใช้กฎหมาย
ซึง่ ออกโดยรัฐบาล ว่ามีปจั จัยทางนโยบายและปัจจัยทางกฎหมายใดบ้าง ทีท่ ำ� ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถด�ำเนินการตามนโยบาย
และบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือปัจจัยทางนโยบายและกฎหมายใดบ้าง ที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่
สามารถด�ำเนินการตามนโยบายและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อยลง โดยท้ายที่สุดแล้ว ข้อมูลตลอดทั้ง
ความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์จะถูกรวบรวมและวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแนะทางนโยบายและกฎหมาย
รวมอยู่ในบทที่ 5 ต่อไป
2. มาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินคดีผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่า
กระท�ำความผิดค้ามนุษย์และคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ โดยศึกษาและรวบรวมมาตรฐานกฎหมาย
ระหว่างประเทศ อันเป็นที่มาของการอนุวัติการกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินคดีผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่า
กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ และคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ค.ศ. 2000 และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Palermo Protocol
หรือ พิธสี ารพาเลอโม) เพือ่ วิเคราะห์วา่ รัฐไทยได้ดำ� เนินการโดยการอนุวตั กิ ารให้มกี ฎหมายภายในประเทศเข้ามาจัดการ
ปัญหาค้ามนุษย์ ต้องตรงกับมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ ซึ่งปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนกฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ เป็นกฎหมายหลักในการด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่
ควบคูไ่ ปกับการบังคับใช้กฎหมายอืน่ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในกลุม่ แรงงานข้ามชาติ เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ตลอดจนอธิบายกระบวนการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ และ
การคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยย่อ
3. นโยบายและกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินคดีกบั ผูซ้ งึ่ ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดค้ามนุษย์ สิทธิในทาง
คดีของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ สิทธิในกระบวนการยุตธิ รรมของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ส�ำรวจและรวบรวม
นโยบายทีน่ ำ� มาสูก่ ารออกกฎหมาย การวางแนวปฏิบตั งิ าน และการก�ำกับองค์กรบังคับใช้กฎหมายเฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
การป้องกัน ปราบปราม และการด�ำเนินคดีผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดค้ามนุษย์ ทบทวนกฎหมายซึ่งให้อำ� นาจ
เจ้าหน้าทีใ่ นการบังคับใช้เพือ่ ด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิด และทบทวนกฎหมายซึง่ รับรองสิทธิในทางคดีของผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสิทธิในการด�ำเนินคดีอาญาต่อผู้กระท�ำความผิดค้ามนุษย์ และทบทวนสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และท้ายที่สุดแล้ว คือ การทบทวนการบังคับใช้กฎหมายในการด�ำเนินคดีกับ
ผู้กระท�ำความผิดค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นผลผลิตโดยตรงของการออกนโยบายและอนุวัติการกฎหมาย ว่าเจ้าหน้าที่สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และการทบทวนกระบวนการรับรองสิทธิในทางคดี และสิทธิ
4 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

ในกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยรับฟังความเห็นจากทนายความและผู้เสียหายประกอบกัน
ว่าในทางปฏิบัติแล้ว สิทธิข้างต้นของผู้เสียหาย สามารถด�ำเนินการได้ผลจริงหรือไม่อย่างไร ซึ่งทั้งหมดจะได้รับ
การวิ เ คราะห์ และอธิบายในรูปแบบของปัจจัยที่ท�ำให้การบังคับใช้กฎหมายในส่วนนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
มีประสิทธิภาพน้อยลง
4. การคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่ีจะได้รับ
การชดเชยเยียวยาในรูปแบบตัวเงิน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับหลักประกันทางกฎหมาย
ส�ำรวจและรวบรวมนโยบายที่น�ำมาสู่การออกกฎหมาย การวางแนวปฏิบัติงาน และการก�ำกับองค์กรบังคับใช้กฎหมาย
เฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองสวัสดิภาพของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงการวางแนวนโยบายในการด�ำเนินงาน
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ การชดเชยเยียวยาในรูปแบบตัวเงิน
และการรับรองสิทธิทจี่ ะได้รบั หลักประกันทางกฎหมาย ช่วงปี 2559–2560 โดยทบทวนกฎหมายซึง่ ให้อำ� นาจเจ้าหน้าที่
ในการด�ำเนินการดังกล่าว และรวบรวมเป็นการเฉพาะถึงพระราชบัญญัตติ ลอดจนแนวปฏิบตั ิ ทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ สียหายจาก
การค้ามนุษย์สามารถใช้สทิ ธิขา้ งต้นได้ และท้ายทีส่ ดุ แล้ว คือ การทบทวนการบังคับใช้กฎหมายในการคุม้ ครองสวัสดิภาพ
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การรับรองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาในรูปแบบ
ตัวเงิน และการรับรองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับหลักประกันทางกฎหมาย ว่าเจ้าหน้าที่รัฐสามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตระหนักถึงสิทธิของตนเองหรือไม่
และเพราะเหตุใด ซึง่ ทัง้ หมดจะได้รบั การวิเคราะห์และอธิบายในรูปแบบของปัจจัยทีท่ ำ� ให้การบังคับใช้กฎหมายในส่วนนี้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีประสิทธิภาพน้อยลง
5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ ภายหลังจากการทบทวนนโยบาย กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถบังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือมีประสิทธิภาพน้อยลง แล้วโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จะน�ำข้อมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์กับมาตรฐานทางกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศ เพื่อส�ำรวจว่ารัฐไทย
ด�ำเนินการคุม้ ครอง ปกป้อง เคารพ และรับรองซึง่ สิทธิของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ อันพึงมีพงึ ได้ตามกรอบกฎหมาย
เบื้องต้นหรือไม่ และจัดท�ำข้อเสนอแนะที่มีต่อทั้งหน่วยงานรัฐ ทนายความ องค์กรภาคประชาสังคม และตัวผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์เอง เพื่อปรับปรุงให้การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในอนาคตมีประสิทธิภาพตามหลัก
การใช้อ�ำนาจรัฐ และวางอยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนที่มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นศูนย์กลาง
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บทที่ 1
สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย สถิติการด�ำเนินคดี
ต่อผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
สถิติการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถิติการเยียวยาผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ในรูปแบบตัวเงิน ตลอดจนปัจจัยที่ท�ำให้การด�ำเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือลดลง

อธิบายสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย สถิติการด�ำเนินคดีต่อผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิด
ฐานค้ามนุษย์ สถิติการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถิติการเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รูปแบบตัวเงิน
และอธิบายปัจจัยท�ำให้การด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือลดลง
ข้อมูลส่วนสถานการณ์ปญ
ั หาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย สถิตกิ ารด�ำเนินคดี สถิตกิ ารให้ความคุม้ ครองสวัสดิภาพ
สถิตกิ ารเยียวยาผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบตัวเงิน และปัจจัยท�ำให้การด�ำเนินงานของเจ้าหน้าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้ หรือลดลงนี้ ทัง้ หมดได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีร่ ฐั และเจ้าหน้าทีจ่ ากองค์กรพัฒนาเอกชนในพืน้ ที่ 15 จังหวัด
ซึง่ นอกจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั การอ้างอิงว่าน�ำมาจากเอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานราชการแล้ว ส่วนทีเ่ หลือคือข้อมูลทีไ่ ด้รบั
การประเมินและน�ำเสนอโดยเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้สมั ภาษณ์ ณ ช่วงเวลาระหว่างปี 2559–2560 เท่านัน้ ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวมิใช่
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งหมด
รายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้
่ ปรากฏข้อมูล
1.1 สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในแต่ละจังหวัดของทุกภูมิภาค ซึง
่ พ
่ี บการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ หรือมีสถานคุม
ว่าเป็นสถานทีท
้ ครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้ง
ั อยู่

ภาคเหนือ พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดพิษณุโลก สถานการณ์ปญ
ั หาการค้ามนุษย์ยงั คงอยู่
ในทิศทางเดิมของการประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ชว่ งก่อนปี 2559 คือ อัตราส่วนของผูเ้ สียหายจากการค้าประเวณี
ยังคงสูงกว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ประเภทอื่น อย่างไรก็ตาม ภายหลังผู้กระท�ำความผิดปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
การกระท�ำความผิดที่กระท�ำต่อกลุ่มผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน4 โดยการเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการหลายอย่าง
เพื่อมิให้การกระท�ำนั้นครบองค์ประกอบในความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึง่ รวมถึงการท�ำให้เป็นกระบวนการจ้างงานโดยมิชอบ5 อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีการบังคับใช้แรงงาน
ในบริเวณอ�ำเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคเกษตรที่ถูกหลอกให้เข้ามาท�ำงาน
ภายใต้เงื่อนไขการท�ำงานที่แตกต่างจากการตกลงกับนายจ้างในครั้งแรก นอกจากนี้ ยังพบกรณีเด็กรับใช้ในบ้าน

4 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
5 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

6 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

ถูกท�ำร้ายร่างกายโดยนายจ้าง แต่ดว้ ยเหตุทเี่ ป็นคดีแรกซึง่ เกิดขึน้ และพืน้ ทีเ่ กิดเหตุอยูภ่ ายในบ้านนายจ้างท�ำให้มปี ญ
ั หา
6
ในการรวบรวมพยานหลักฐาน
จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่บางส่วนให้ข้อมูลว่ายังไม่พบการกระท�ำความผิดซึ่งเป็นการค้ามนุษย์ด้วยการบังคับ
ใช้แรงงานอย่างชัดเจนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับพฤติการณ์การแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบในลักษณะอื่น7
เฉพาะจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ซึ่ ง โดยพื้ น ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น เส้ น ทางผ่ า นเข้ า สู ่ พื้ น ที่ ข องเมื อ งเศรษฐกิ จ ชั้ น ใน
เช่น กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่เน้นใช้มาตรการป้องกันจัดการกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
โดยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเป็นคณะท�ำงานชื่อว่า “ทีมจัดระเบียบสังคม”
ท�ำหน้าทีต่ รวจสถานประกอบการทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดการค้ามนุษย์ ตรวจการใช้แรงงานเด็ก และตรวจการใช้แรงงาน
ข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม ชุดปฏิบัติการดังกล่าวยังไม่อาจตรวจการใช้งานแรงงานรับใช้ในบ้านได้ นอกจากจะมีการแจ้ง
ขอความช่วยเหลือหรือมีหมายจากศาล8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย สถานการณ์ปัญหา
การค้ามนุษย์ยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาคเหนือ คือ พบผู้เสียหายจากการค้าประเวณีในอัตราส่วนที่สูงกว่า
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลุ่มอื่น ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี9 และยังไม่พบกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ซึง่ เป็นแรงงานข้ามชาติซงึ่ ถูกบังคับใช้แรงงาน ปัจจุบนั มีองค์กรพัฒนาเอกชน (บ้านพักใจ) ซึง่ ได้รบั งบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาล มาร่วมท�ำกิจกรรมกับภาครัฐ เช่น จัดอบรมให้ความรู้แก่แรงงานไทย ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท�ำงาน
ในภาคประมงในพื้นที่อื่นของประเทศไทย อันเป็นการสร้างมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานประมง
เสริมจากมาตรการของรัฐอีกทางหนึ่ง
แม้จะยังไม่มีเหตุการค้ามนุษย์ต่อแรงงานข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นการบังคับใช้แรงงาน แต่เจ้าหน้าที่บางส่วน
ให้ความเห็นว่า ควรจัดโครงสร้างการปฏิบัติงานแบบศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับอ�ำเภอ ในพื้นที่
เฉพาะทีม่ คี วามเสีย่ งหรือมีพบเหตุคา้ มนุษย์สงู ขึน้ เป็นการเฉพาะ เพือ่ น�ำเจ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั ิ
งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง10
ภาคตะวันออก พื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนและเป็นเมืองเศรษฐกิจของ
ภาคตะวันออกพบเหตุการค้ามนุษย์น้อยมาก ซึ่งอัตราส่วนของผู้เสียหายจากการค้าประเวณียังสูงกว่าผู้เสียหายกลุ่มอื่น
แต่พบผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานบ้างในจังหวัดชลบุรี11 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการด�ำเนินมาตรการป้องกัน
การค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง12 สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่จึงกลายเป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่บางส่วนให้ความเห็นว่าภายหลังจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติที่เข้ามา

6 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
8 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559
9 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
10 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560
11 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
12 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
7 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
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ในลักษณะนี้เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากรัฐไทยอนุญาตให้ใช้เอกสารเข้าเมืองได้หลายรูปแบบ13 แรงงานข้ามชาติบางส่วน
จึงลักลอบเดินทางเข้าไปในพื้นที่อื่น ท�ำให้ภาคตะวันออกกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการส่งต่อแรงงานข้ามชาติ ที่ประสงค์
จะเดินทางไปท�ำงานยังพื้นที่ชั้นใน และอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพื้นที่ปลายทาง โดยเฉพาะในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร หรือบางจังหวัดในภาคใต้ของไทย เช่น จังหวัดระนอง และจังหวัดสงขลา
ปัจจุบันพบว่า มีเด็กซึ่งเป็นลูกของแรงงานข้ามชาติบางส่วนติดตามผู้ปกครองเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
แล้วใช้วิธีการเดินเร่ขอเงินจากนักท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยวเป็นคนให้เงินแก่เด็กเอง14 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ท�ำให้
ผู้พบเห็นบางคนเข้าใจว่าเด็กถูกน�ำมาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ภาคใต้ พื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดสงขลา สถานการณ์การค้ามนุษย์โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
มีอัตราส่วนที่สูงกว่าภาคอื่นๆ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่พบว่าพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นจังหวัดต้นทางให้แรงงานข้ามชาติ
ซึ่งเข้ามาท�ำงานเป็นลูกจ้างในเรือประมงเดินทางไปยังจังหวัดอื่นหรือในน่านน�้ำต่างประเทศอีกด้วย15 สาเหตุที่ท�ำให้
ภาคใต้พบสถานการณ์การค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติสูงกว่าพื้นที่อื่น ส่วนหนึ่งมาจากการความเหลื่อมล�้ำทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศเมียนร์มา ประกอบกับสภาพชายแดนที่ติดกัน
เป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร ท�ำให้แรงงานจากประเทศดังกล่าวสามารถเดินทางและเข้ามาท�ำงานเป็นลูกจ้างใน
ธุรกิจภาคประมงและประมงทะเลต่อเนื่องได้ง่าย และยังกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
จากการบังคับใช้แรงงานอีกด้วย
ปัจจุบัน ลักษณะการค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน เปลี่ยนเป็นรูปแบบ
เป็น “การท�ำงานใช้หนี้” ด้วยเงื่อนไขของการจ้างงานที่นายจ้างระบุว่าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทนลูกจ้างทุกอย่าง
ท�ำให้นายจ้างบางส่วนต้องหักเงินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกจากค่าจ้าง ลูกจ้างที่อยากออกไปท�ำงานที่อื่นแต่ไม่มี
เงินชดใช้นายจ้างก็ไม่สามารถขอเลิกจ้างงานได้16 และหลายกรณีนำ� มาสูก่ ารบังคับหักเงินค่าจ้างเพือ่ จ่ายเป็นค่านายหน้า
หรือค่าด�ำเนินการอื่นซึ่งมิอาจหักออกจากเงินค่าจ้างได้ตามกฎหมายแรงงาน
ภาคกลาง พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี พบว่ามีกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในหลากหลายกลุ่มหากแบ่งตามรูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เนื่องจาก
พื้นที่ในเขตนี้ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งของสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท�ำให้บางส่วนของแรงงานข้ามชาติ
ซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการบังคับใช้แรงงานในกิจการประมง ถูกส่งตัวมาเข้ารับการคุ้มครองหรือ
รอส่งตัวกลับประเทศต้นทางยังสถานคุ้มครองฯ ดังกล่าว17

13
14
15
16
17

เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อปี พ.ศ. 2559
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อปี พ.ศ. 2559
สถานคุ้มครองสัวสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

8 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

้ ชาติ ของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทไ่ี ด้รบ
1.2 อายุ เพศ สัญชาติ เชือ
ั ความช่วยเหลือ
จากเจ้าหน้าที่ และได้รับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์

จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ และส่งให้หน่วยงานซึ่งดูแลก�ำกับนโยบายรวมรวมเพื่อน�ำเสนอเป็นรายงานประจ�ำแต่ละปี โดยเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระบุว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ ยังคงพบมาก
ในกลุ่มที่มาจากประเทศลาว ประเทศเมียนร์มา และประเทศกัมพูชา ส่วนใหญ่ยังเป็นเด็ก รวมถึงคนชายขอบอย่าง
ชาวเขา18
ข้อมูลจากรายงานผลการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจ�ำปี 255919
จัดท�ำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จ�ำแนกรายละเอียดของจ�ำนวนผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
โดยแบ่งตาม อายุ เพศ สัญชาติ เชือ้ ชาติ ของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทไี่ ด้รบั การส่งตัวเข้าสูก่ ระบวนการคัดแยกบุคคล
ซึง่ อาจเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และได้รบั การคุม้ ครองจากสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนี้
จ�ำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งได้รับการคัดแยกและระบุว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งหมด
824 คน แบ่งเป็นชาย 411 คน และหญิง 413 คน ในจ�ำนวนนี้เป็นคนไทย 333 คน เมียนร์มา 238 คน ลาว 58 คน
กัมพูชา 52 คน เวียดนาม 127 คน ฟิลปิ ปินส์ 4 คน ศรีลงั กา 1 คน และอุซเบกิสถาน 1 คน และไม่ทราบสัญชาติอกี 10 คน
จากจ�ำนวนข้างต้น มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งหมด 561 คน ประสงค์เข้ารับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แบ่งเป็นชาย 290 คน หญิง 271 คน โดยเป็นคนไทย 207 คน เมียนร์มา 175 คน
ลาว 55 คน กัมพูชา 24 คน โรฮิงญา 9 คน เวียดนาม 86 คน ฟิลิปปินส์ 4 คน และศรีลังกา 1 คน
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หญิงกลุ่มใหญ่ที่สุด จ�ำนวน 120 คน เป็นคนไทย ส่วนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาย
กลุ่มใหญ่ที่สุด จ�ำนวน 126 คน เป็นชาวเมียนร์มา ตามด้วยชาวเวียดนาม จ�ำนวน 83 คน
ส่วนผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ซงึ่ เป็นแรงงานข้ามชาติทถี่ กู แสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานกลุม่ ใหญ่
ที่สุด คือ ชาวเมียนร์มา จ�ำนวน 159 คนจากทั้งหมด 304 คน ตามมาด้วยชาวเวียดนาม จ�ำนวน 86 คน ซึ่งเป็นทั้งหมด
ของชาวเวียดนามที่เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองในประเทศไทย
ในปี 2560 รัฐบาลไทยจึงได้ด�ำเนินการสืบสวนขยายผลด้วยการซักถามและคัดแยกบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์โดยทีมสหวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการด�ำเนินคดีกับคดีด้านแรงงาน ซึ่งผลการด�ำเนินการไม่พบว่า
เข้าข่ายเป็นคดีค้ามนุษย์ อันส่งผลให้จ�ำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ลดลง โดยเฉพาะชาวเมียนร์มาในคดีค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน ซึ่งปรากฎว่าในเหลือเพียง 39 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 8220

ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). รายงานผลการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 92–93.
20 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2561). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 17–18
18
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์21
ปี

จ�ำนวน

2559
2560

824
455

เพศ
ชาย
411
88

หญิง
413
367

ไทย
333
327

เมียนมา
238
53

สัญชาติ
กัมพูชา
52
26

ลาว
58
30

อื่นๆ
143
19

สัญชาติ

ไทย
เมียนมา
ลาว
กัมพูชา
อินโดนีเชีย
เวียดนาม
มาเลเชีย
ยูกันดา
รวม

รูปแบบการแสวงหาประโยชน์ (จ�ำแนกตาม เพศ/อายุ)
การบังคับใช้แรงงาน
การค้าประเวณี
หรือบริการ
18 ปี
18 ปี
0–14 ปี 15–17 ปี
0–14 ปี 15–17 ปี
ขึ้นไป
ขึ้นไป
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ
1 31
85
4
3
3
2 10
1 18 9 6 1 59 13
1
17
1
2
3
16 1
9
51
2 1
3
1 32 2 112 0 9 21 14 6 4 137 15
33
114
9
35
10
152
156
197

การน�ำคนมาขอทาน

รวม

ตารางที่ 2 จ�ำนวนผู้เสียหายที่อยู่ในความดูแลในสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์22

18 ปี
ขึ้นไป
ช ญ ช ญ ช ญ
1 3
1 132
119
21
1 1
22
9
51
3
3
2 4
1
6
1 360
7

0–14 ปี 15–17 ปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2561). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 17
22 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2561). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 38
21

10 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

1.3 สถิติการด�ำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ในแต่ละ
ประเภทของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

จากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า
กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ และส่งให้หน่วยงานซึง่ ดูแลก�ำกับนโยบายรวมรวมเพือ่ น�ำเสนอเป็นรายงานประจ�ำแต่ละปี
โดยเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานีบางส่วนให้ขอ้ มูลได้ เช่น สถิตกิ ารด�ำเนินคดีในพืน้ ทีน่ บั จากช่วงปี 2555
ถึงปี 2560 มีจ�ำนวนสูงขึ้น กล่าวคือใน 2555 มีการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ 2 คดี ปี 2556 มีการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ 3 คดี
ปี 2557 มีการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ 8 คดี ปี 2558 มีการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ 8 คดี ปี 2559 มีการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์
5 คดี และปี 2560 มีการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ 6 คดี23
ข้อมูลอย่างเป็นทางการปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่งจัดท�ำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ปี 255924 จัดท�ำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ�ำแนกรายละเอียดคดีค้ามนุษย์
ที่พบและท�ำการสืบสวนสอบสวน ตลอดจนจ�ำนวนผู้กระท�ำความผิด ดังนี้
จ�ำนวนคดีค้ามนุษย์ที่พบและท�ำการสืบสวนสอบสวน ทั้งหมด 333 คดี เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปี 2558 ซึ่ง 75 คดี
เป็นผูก้ ระท�ำความผิดค้ามนุษย์จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน โดยมี 43 คดี เป็นการบังคับ
ใช้แรงงานในภาคประมง
จ�ำนวนผู้กระท�ำความผิดค้ามนุษย์ซึ่งถูกจับกุมและฟ้องร้อง ทั้งหมด 600 คน เป็นคนไทย 462 คน เมียนร์มา
35 คน กัมพูชา 26 คน และสัญชาติอื่นอีก 36 คน ทั้งนี้ ในรายงานระบุว่า รัฐไทย โดยเจ้าหน้าที่ทั้งในระดับก�ำกับ
ดูแลนโยบายและปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้นในการด�ำเนินการ บางคดีเช่น คดีค้ามนุษย์ในกลุ่มโรฮิงญา มีจ�ำนวน
ผู้ถูกจับกุมมากถึง 296 คน
ในปี 2560 รัฐไทยสามารถสืบสวนปราบปรามจับกุมคดีค้ามนุษย์ได้ จ�ำนวน 302 คดี พร้อมผู้ต้องหาจ�ำนวน
427 คน แต่ยังคงพบรูปแบบในการแสวงหาประโยชน์จากผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ซึ่งมีจ�ำนวน 255 คดี เมื่อเปรียบเทียบกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ที่มีเพียง 21 คดี เท่านั้น

ปี

รวม

2559
2560

333
302

ตารางที่ 3 สถิติการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์25
รูปแบบการค้ามนุษย์
ผล
ค้า สื่อลามก ประโยชน์
แรงงาน
เป็
น
ทาส
ขอทาน
แรงงาน
ประเวณี
ประมง
ทางเพศ
244
3
–
–
8
32
43
246
7
2
–
26
14
7

ขูดรีด/
อื่นๆ
3
–

เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
24 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 57–58
25 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2561). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 16
23
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1.4 สถิติการจ่ายเงินเพื่ อชดใช้เยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในแต่ละประเภท
ของการแสวงประโยชน์โดยมิชอบ

ไม่ปรากฏข้อมูลจากการให้สมั ภาษณ์ แต่ขอ้ มูลอย่างเป็นทางการปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึง่ จัดท�ำโดยกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 255926 และปี 256027 จ�ำแนกรายละเอียดแหล่งที่มาของเงิน ที่ใช้
ในการชดเชยเยียวยาผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ แต่มไิ ด้แบ่งจ�ำแนกให้เห็นว่า ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในแต่ละประเภท
ของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในแต่ละสัญชาติ ได้รบั การชดเชยเยียวยาเป็นจ�ำนวน
เงินเท่าไร จากแหล่งที่มาใด และสามารถเข้าถึงการชดเชยเยียวยาได้จริงหรือไม่
ตารางที่ 4 เงินชดเชยเยียวยาที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับ28
ประเภทของค่าทดแทน
และค่าตอบแทน
เงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 35
ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
ค่าจ้าง–ค่าแรงค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายระหว่างการคุ้มครองพยาน

2559

2560

5,808,566.90 บาท (648 ราย)

5,641,579 บาท (760 ราย)

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

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

่ ส
1.5 ช่วงระยะเวลาทีม
ี ถิตก
ิ ารด�ำเนินจ�ำนวนคดีสง
ู สุดของแต่ละปีและนโยบายของรัฐ
ในช่วงระยะเวลานั้น

ไม่ปรากฏข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ และไม่พบข้อมูลอย่างเป็นทางการปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่งจัดท�ำ
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2559 และปี 2560

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 120
27 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2561). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 44
28 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2561). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 44
26

12 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

่ ำ� ให้เกิดการด�ำเนินคดีหรือการชดเชยเยียวยาผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
1.6 ปัจจัยทีท
และน�ำมาสู่การบันทึกสถิติคดีและจ�ำนวนเงินซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับ
การชดเชยเยียวยา

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานพบว่า การก�ำหนดนโยบายโดยรัฐบาลช่วงปี 2559–2560 ให้การแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ29 เป็นปัจจัยส�ำคัญที่เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามนโยบายทั้งในส่วนการป้องกัน
การค้ามนุษย์ การปราบปรามการค้ามนุษย์ การด�ำเนินคดีกับผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิด ตลอดจนการคุ้มครอง
และแสวงหาหลักประกันสิทธิตามกฎหมายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพิ่มสูงขึ้น
นโยบายดังกล่าวน�ำมาสู่การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย การเพิ่มโทษทางอาญา การวางแนวทางใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าที่ในการคัดแยกบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การประสานงานของเจ้าหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน
และระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การคัดแยกซ�้ำในกลุ่มบุคคลหรืออาจเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ และการอบรมให้กบั เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั งิ านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
การด�ำเนินมาตรการป้องกัน และการติดตามการด�ำเนินคดี เหล่านี้ ล้วนเป็นปัจจัยย่อยอันเกิดจากการด�ำเนินงาน
ตามปัจจัยใหญ่ ซึ่งถือเป็นนโยบายจากรัฐบาลส่วนกลาง ที่มีผลท�ำให้การจับกุมและด�ำเนินคดีต่อผู้ซึ่งถูกกล่าวหา
ว่ากระท�ำความผิดการคุ้มครองสวัสดิภาพ การชดเชยเยียวยาในรูปแบบตัวเงินและการรับรองสิทธิอันเป็นหลักประกัน
ทางกฎหมายให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานและระดับก�ำกับดูแลนโยบายของทั้งภาครัฐและ
บางส่วนขององค์พัฒนาเอกชน โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพบข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทั้งสองภาคส่วน ซึ่งเป็นข้อจ�ำกัดร่วมของทุกพื้นที่ที่เป็นองค์กรส่วนหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมิได้เกิดขึ้น
แต่เฉพาะการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติซึ่งถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในภาคเกษตรเท่านั้น หากแต่
เพราะโครงสร้างซึ่งมาจากการออกนโยบายและกฎหมาย ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
ที่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่จริงหรือขาดแคลน ล้วนแต่เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลระบุ
ว่าท�ำให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ยังไม่ลุล่วง เช่น ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งที่ปฏิบัติงาน
ในสถานแรกรับและสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในบางกรณี
เช่น ระหว่างการคัดแยกบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปัญหาการขาดแคลนล่ามประจ�ำและการจ้างล่าม
เป็นรายครั้ง และที่ส�ำคัญคือ ปัญหาการก�ำหนดนโยบายเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ได้เกิดขึ้นและตั้งอยู่
บนข้อเท็จจริงที่มิได้สะท้อนมาจากพื้นที่ของผู้ปฏิบัติงาน ท�ำให้กลไกตามนโยบายบางส่วนยังคงไม่สามารถด�ำเนินการ
ได้ผล อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การก�ำหนดจ�ำนวนคดีหรือจ�ำนวนผูถ้ กู จับกุมในความผิดฐานค้ามนุษย์ และการด�ำเนินการ
ในกรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ได้ตระหนักว่าตนเองเป็นเหยื่อ เป็นต้น
รายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้
การก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายส่วนการปราบปรามการค้ามนุษย์
เจ้าหน้าทีบ่ างส่วนให้ขอ้ มูลว่า นโยบายดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อจ�ำกัดในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่จริง อีกทั้งรัฐยังไม่สามารถบริหารงานบุคคลให้ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ตามนโยบายนั้นได้
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เช่น ข้อจ�ำกัดในโครงสร้างการปฏิบตั งิ านของศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ซึง่ แทบไม่มบี ทบาท
ในการด�ำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน30 การจัดล�ำดับตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ที่มีมากกว่าการเน้นให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ความถี่และประสิทธิภาพในการ
ตรวจสถานประกอบการ เพราะยังรวมถึงการตรวจนับจ�ำนวนการจับกุม หรือสถิติการด�ำเนินคดี ซึ่งท�ำให้การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานถูกแทรกแซง เป็นต้น31
เจ้าหน้าที่บางส่วนให้ข้อมูลว่า ระบบงานแบบบัญชาการ ท�ำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
บางครั้ง ต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความจริงที่เกิดขึ้น เช่น การจับกุมผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
ตามแนวนโยบาย32 ท�ำให้ประสิทธิภาพการด�ำเนินคดีด้วยหลักการค้นหาความจริงและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ลดลง ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิของการปฏิบัติหน้าที่และการพิจารณาคดีของพนักงานอัยการและศาลด้วย33
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและการเพิ่มโทษทางอาญา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ข้อมูลว่า ผลจากการแก้ไข
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ทัง้ 2 ครัง้ โดยเฉพาะการขยายค�ำนิยามของการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ34 ตลอดจนการตราพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ท�ำให้จ�ำนวนคดีที่
เกี่ยวเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ลดน้อย และการด�ำเนินคดีในชั้นศาลรวดเร็วขึ้น
นอกจากนี้ การก�ำหนดโทษอาญาทีส่ งู ขึน้ และการบังคับใช้มาตรการยึดทรัพย์ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2541 อย่างเคร่งครัด ท�ำให้เจ้าของสถานประกอบการเกิดความเกรงกลัวต่อการบังคับใช้กฎหมาย
จ�ำนวนคดีคา้ มนุษย์ในบางพืน้ ทีจ่ งึ ลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุทกี่ ฎหมายสามารถเปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
มีประสิทธิภาพสูงสุด
ความเห็นแย้งระหว่างหน่วยงานซึง่ เข้าร่วมกระบวนการคัดแยกบุคคลซึง่ อาจเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการด�ำเนินคดีหรือไม่ด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ คือความเห็นแย้งระหว่าง
ของหน่วยงานในระหว่างเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นทีมสหวิชาชีพจะปฏิบัติตามความเห็น
ของพนักงานสอบสวนเป็นหลัก พนักงานสอบสวนจึงมีอำ� นาจชีข้ าดในการระบุวา่ บุคคลนัน้ เป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
หรือไม่ สาเหตุส่วนหนึ่งที่ท�ำให้หน่วยงานซึ่งเข้าร่วมกระบวนการมีความเห็นแย้ง คือ พื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่มี
ต่อกฎหมายและการปรับใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงไม่ตรงกัน35

ส�ำนักงานอัยการสูงสุด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
31 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
32 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
33 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559
34 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และส�ำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
35 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559
30

14 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

ปัจจุบันเอกสารซึ่งใช้ในการระบุว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ กลายเป็นพยานหลักฐาน
ทีถ่ กู ใช้ในศาล และบางกรณี ทนายความของผูก้ ระท�ำความผิดน�ำมาตัง้ ค�ำถามถึงข้อเท็จจริงทีผ่ เู้ สียหายให้การในภายหลัง
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีที่มีเจ้าหน้าที่บางส่วนระบุความเห็นแย้งลงไปว่า
ผู้เข้าสู่กระบวนการคัดแยกมิใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์36
การวางแนวทางใช้ดลุ พินจิ ของเจ้าหน้าทีใ่ นการคัดแยกบุคคลซึง่ อาจเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการบางส่วนให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาตัวชี้วัดหรือปัจจัยที่เกิดแก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ซึง่ น�ำมาสูก่ ารชีใ้ ห้เห็นว่าบุคคลกลุม่ ดังกล่าวอาจเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น การตรวจบัตรประจ�ำตัว หรือเอกสาร
ประจ�ำตัวและใบอนุญาตท�ำงาน หากแรงงานข้ามชาตินั้นไม่มีเอกสารข้างต้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์37 ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการคัดแยกบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อไป
การประสานงานของเจ้าหน้าที่ระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน บางพืน้ ที่ เจ้าหน้าทีร่ ะดับนโยบายและระดับปฏิบตั กิ ารเริม่ สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐระหว่างชายแดน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และให้การสนับสนุนด้านล่าม38 ซึ่งจะน�ำมาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การป้องกันเหตุค้ามนุษย์ การสนับสนุนงานด้านปราบปราม และการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การจับกุมแรงงานข้ามชาติซึ่งลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการให้ข้อมูลว่า
มาตรการส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คือ การปราบปรามขบวนการนายหน้า39
โดยเฉพาะในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน ผลการจับกุมบุคคลทีเ่ ข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รบั อนุญาตของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ตรวจคนเข้าเมือง เป็นปัจจัยที่ท�ำให้จ�ำนวนคดีค้ามนุษย์ลดน้อยลง40 อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
เช่น บางพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพียง 6 คน แต่ต้องท�ำงาน 24 ชั่วโมง ยังคงเป็นข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้
มาตรการนี้ต้องได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่มากขึ้น41
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการบางส่วนให้ข้อมูลว่า สถานการณ์การบริหารราชการปัจจุบัน ท�ำให้มีเจ้าหน้าที่ทหาร
เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มากขึ้น ทั้งการสนับสนุนบุคลากร จัดหาสถานที่ และ
การดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งได้ผลดีที่สุด
ในความเห็นของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ คือ การที่ประชาชนตระหนักถึงปัญหาและความร้ายแรงของสถานการณ์
การค้ามนุษย์42
การคัดแยกซ�้ำในกลุ่มบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ และเพื่อปกป้องผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กและสตรี มิให้ตกเป็นผู้เสียหายซ�้ำ
(Re–victimization) เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในบางพื้นที่ จึงน�ำกระบวนการคัดแยกซ�้ำ

36
37
38
39
40
41
42

ทนายความ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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ในกลุ่มบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มาบังคับใช้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ที่ต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ
ต้นทาง โดยที่ผ่านมาพบว่ามาตรการดังกล่าวสามารถค้นหาตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้มากขึ้น เช่น กรณีพบ
ผู้เสียหายจากการค้าประเวณีจากจังหวัดสุพรรรณบุรี จากกลุ่มแรงงานข้ามชาติซึ่งก�ำลังจะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศ
ลาว ณ ชายแดนจังหวัดหนองคาย43 ส่วนผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์โดยการบังคับใช้แรงงาน ก็เป็นอีกกลุม่ หนึง่ ทีถ่ กู ค้น
พบว่าเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์จากกระบวนการคัดแยกบุคคลซึง่ อาจเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในรอบทีส่ อง44
การอบรมให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันรัฐบาลเน้นให้มีการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องปฏิบัติงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต�ำรวจซึ่งมักถูกคาดหวังให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระท�ำความผิด
ฐานค้ามนุษย์ องค์ประกอบความผิด เละกระบวนการคัดแยกบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์45
อย่างไรก็ตาม ด้วยภารกิจงานที่หลากหลายและการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ตามระบบการบริหารงานราชการ
ยังท�ำให้กระบวนการอบรมที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ได้รับการประเมินว่าควรได้รับการปรับปรุงโดยเน้นให้เจ้าหน้าที่มี
ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับความผิดฐานค้ามนุษย์และหลักสิทธิมนุษยชนมากขึน้ โดยเฉพาะการปฏิบตั ติ อ่ ผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ปัญหาโครงสร้างภายในหน่วยงานยังเป็นส่วนที่เจ้าหน้าที่บางส่วน
ให้ข้อมูลว่าผู้ปฏิบัติงานบางคนไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ท�ำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ46
การปราบปรามการทุจริต เจ้าหน้าที่ยังเห็นว่ามาตรการเร่งรัดปราบปรามการทุจริตและป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นเข้าไปข้องเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์ ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพ47
การติดตามผลการด�ำเนินคดี ระบบนี้จะด�ำเนินการเฉพาะต่อคดีค้ามนุษย์ที่มีผู้มีอิทธิพลมาเกี่ยวข้องเท่านั้น
ซึง่ ท�ำให้ประสิทธิภาพและความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั งิ านและสือ่ สารระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละส่วนของกระบวนการป้องกัน
ปราบปราม และการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้เสียหายในการติดตามคดี
ด้วยเช่นกัน48
1.7 ความสอดคล้องของสถิติท่ีได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการโดยรัฐและระดับ
ความรุ น แรงของสถานการณ์ ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ว่ า มี ช่ อ งว่ า งระหว่ า งสถิ ติ แ ละ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ หากมี ปัจจัยใดท�ำให้เกิดช่องว่างนั้น

ไม่ปรากฏข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ และไม่พบข้อมูลอย่างเป็นทางการปรากฏในรายงานประจ�ำปี ซึ่งจัดท�ำ
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2559

43
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เจ้าหน้าที่ต�ำรวจคนเข้าเมือง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ทนายความ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อปี พ.ศ. 2559
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

16 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ

อันเกีย่ วเนือ่ งกับนโยบายป้องกัน ปราบปราม ด�ำเนินคดีกบั ผูซ้ งึ่ ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิด การเยียวยา
และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตร
สืบเนื่องจากสภาพปัญหาเดิมของการจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างไม่เป็นระบบ และการขาดการพัฒนา
คุณภาพธุรกิจและชีวติ แรงงานในกลุม่ กิจการเกษตร โดยเฉพาะในภาคประมงทะเลและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งประมง
ทะเลท�ำให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ซงึ่ เป็นแรงงานข้ามชาติทที่ ำ� งานในภาคเกษตร กลายเป็นกลุม่ เป้าหมายส�ำคัญ
ของการด�ำเนินนโยบายเพื่อลดปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกระดับของรัฐไทย นับตั้งแต่ช่วงปี 2559–2560 รัฐไทย
ด�ำเนินการให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ ตลอดทัง้ ท�ำข้อตกลงร่วมกับประเทศในภูมภิ าคอาเซียนและประเทศ
อื่นหลายฉบับ อันน�ำมาสู่การออกกฎหมายและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ดังกล่าว ซึ่งรวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ข้างต้น ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินนโยบายนี้ของรัฐไทย
เช่นกัน
ในปี 2559 รัฐไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ส�ำคัญ 2 ฉบับ คือ อนุสัญญา
องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยกรอบเชิ ง ส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น งานความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย
ฉบับที่ 18749 และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 255950 ซึ่งจะน�ำมาสู่
การปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับเนื้อหาในอนุสัญญาดังกล่าว โดยเฉพาะการก�ำหนดเงื่อนไข
ค่าจ้างทีเ่ ป็นธรรม การคุม้ ครองสุขภาพ การจัดสวัสดิการ สภาพการท�ำงานและทีพ่ กั บนเรือทีเ่ หมาะสมให้แก่ลกู จ้าง
เป็นต้น
ในปี 2560 รัฐไทยร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน ด�ำเนินการทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การท�ำงานในภาคประมงและสถานการณ์การแรงงานบังคับเป็นการเฉพาะ โดยก�ำหนดขั้นตอนที่จะให้สัตยาบัน
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศอีก 2 ฉบับภายในปี 2561 คือ อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท�ำงานภาคประมง อันมีสาระส�ำคัญก�ำหนดให้นายจ้างของลูกจ้างในกิจการประมง
ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน และก�ำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและชีวอนามัยให้แก่แรงงาน
ซึ่งท�ำงานในภาคประมง เช่น ก�ำหนดขนาดและคุณภาพของที่พัก ก�ำหนดมาตรฐานสถานที่ท�ำงาน ระยะเวลา
การท�ำงาน ตลอดจนการรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างอย่างครบถ้วน ส่วนอีกหนึ่งฉบับ คือ พิธีสารปี ค.ศ. 2014
ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ซึ่งขณะนี้ รัฐไทยก�ำลังด�ำเนินการยกร่างกฎหมาย 2 ฉบับขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 48
50 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 48
49
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เพือ่ อนุวตั กิ ารเป็นกฎหมายภายในตราสารข้างต้น ประกอบด้วย ร่างพระราชก�ำหนดคุม้ ครองแรงงานในภาคประมง
พ.ศ….(อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน)51 และร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันการใช้แรงงาน
บังคับ พ.ศ…(อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา)52
นอกจากนี้ รัฐไทยยังสานต่อการเข้าร่วมกระบวนการบาหลี ภายหลังลงนามในอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วย
การต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ โดยเฉพาะสตรี แ ละเด็ ก และให้ ก ารรั บ รองแผนปฏิ บั ติ ก ารดั ง กล่ า วเมื่ อ ปี 2558
ด้วยการน�ำสัตยาบันสารเพือ่ ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฉบับนีม้ อบแก่เลขาธิการอาเซียน ในปี 2559 และภายในปี 2560
ผู้แทนของรัฐไทยยังเข้าร่วมการประชุมลักษณะ Working Group 2 ครั้ง อันเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานภายใน
หลังลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว เพื่อหารือกับประเทศอื่นและผู้แทนภาคเอกชนในการป้องกันและปราบปราม
การใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่การผลิตของกิจการ
เฉพาะกรอบกฎหมายภายในประเทศซึ่งด�ำเนินการไปแล้ว รัฐไทยออกและปรับปรุงกฎหมายอย่างน้อย
2 ฉบับ อันเป็นผลมาจากการด�ำเนินนโยบายปรับปรุงการบริหารแรงงานต่างด้าว ตามแผนแม่บทในการบริหารจัดการ
แรงงาน ปี 2560–2563 53 คื อ การแก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 54 และการออก
พระราชก�ำหนดการน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 255955 ด้วยการห้ามเด็ดขาดมิให้ใช้แรงงาน
เด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ด้วยการเพิ่มบทลงโทษแก่นายจ้างที่จ้างคนงานอายุต�่ำกว่า 15 ปี หรือจ้างคนงานอายุต�่ำกว่า
18 ปี ให้ท�ำงานที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย โดยมีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี และหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท
หรือไม่เกิน 800,000 บาท ต่อการจ้างงานลูกจ้าง 1 คน ส่วนพระราชก�ำหนดนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
การบริหารจัดการบริษัทนายหน้าจัดหางานทั้งระบบ และป้องกันมิให้แรงงานข้ามชาติถูกแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ หรือตกเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ หรือตกเป็นแรงงานขัดหนี้ ตลอดทัง้ ลดค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการ
ทั้งหมดของแรงงานข้ามชาติลง ผลจะเป็นการเอื้อให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาและท�ำงานอยู่ในราชอาณาจักร
อย่างถูกกฎหมายมากขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 48
52 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 14
53 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 12
54 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 15
55 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 15
51

(2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(2561). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

18 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

บทที่ 2
มาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินคดีผู้ซ่ง
ึ ถูกกล่าวหาว่า
กระท�ำความผิดค้ามนุษย์และคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์

ทบทวนและอธิบายมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวกับการด�ำเนินคดี
กับผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ตลอดทั้งการเยียวยาและการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ รวมถึงบางส่วนของการป้องกัน การด�ำเนินคดี และการเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และอธิบายเจตนารมณ์ของมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ ซึ่งน�ำมาสู่การออกแบบ
ภาพรวมการด�ำเนินคดีและการเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ว่ากระบวนการทั้งหมดนั้นสอดคล้อง
กับหลักการข้างต้นหรือไม่ อย่างไร
2.1 กรอบกฎหมายระหว่างประเทศตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil Rights and Political
Rights: ICCPR)56

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ International Covenant on Civil Rights
and Political Rights (ICCPR) เป็นกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญต่อการก�ำหนดหน้าที่
ให้รฐั ซึง่ ผูกพันตนด้วยการรับรองกติกา อนุวตั กิ ารให้แต่ละข้อบทในกติกานัน้ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายภายในประเทศ
เช่นเดียวกัน การก�ำหนดความผิดฐานค้ามนุษย์และการขอให้รัฐเยียวยาหรือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ เป็นผลส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนากรอบกฎหมายตามข้อบทที่ 8 ของกติกาฉบับนี้ ซึ่งมีเจตนารมณ์รับรอง
หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิในชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพในการเคลื่อนไหว หรือด�ำรงชีพอยู่ของบุคคลมิให้ถูก
พรากไปด้วยการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าโดยบุคคลใดก็ตาม โดยห้ามมิให้น�ำบุคคลลงเป็นทาส หรือ
จะบังคับใช้บุคคลตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาสหรือจะถูกเกณฑ์แรงงานหรือบังคับใช้แรงงานมิได้
ข้อบทดังกล่าวน�ำมาสูก่ ารตีความเชือ่ มโยงกับกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับอืน่ และท�ำให้
รัฐไทย ในฐานะรัฐภาคีของกติการะหว่างประเทศฉบับนี้ มีหน้าที่ต้องเคารพ ปกป้อง คุ้มครอง และท�ำให้สิทธิของบุคคล
ดังกล่าวเกิดขึน้ จริง โดยการใช้มาตรการทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ตุลาการ และบริหาร เข้ามาจัดการเพือ่ มิให้บคุ คลต้องถูกลดทอน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิในชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพในการเคลื่อนไหว หรือการด�ำรงชีพอยู่

56

ไทยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539
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กรณี ก ารคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลในบริ บ ทของการตกเป็ น ผู ้ เ สี ย หายจากค้ า มนุ ษ ย์ ก็ เ ช่ น เดี ย วกั น รั ฐ ไทย
ใช้ทั้งมาตรการการออกกฎหมายและการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ทั้งกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ การจัดตั้ง
แผนกคดีคา้ มนุษย์ขนึ้ ในระบบศาลยุตธิ รรม ตลอดทัง้ การพัฒนานโยบาย ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทัง้ ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ เพื่อท�ำให้หน้าที่ของรัฐในการเคารพ ปกป้อง คุ้มครอง และท�ำให้สิทธิของบุคคลมิให้ตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และท�ำให้สิทธิของบุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้วได้รับการเยียวยา และ
น�ำตัวผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไป
2.2 กรอบกฎหมายระหว่างประเทศตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2000 (United Nations Convention against
Transitional Organized Crime 2000)57

ด้วยความส�ำคัญของสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์และหน้าที่ที่รัฐไทยพึงปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ
จึงน�ำมาสู่การอนุวัติการตราสารระหว่างประเทศอันเป็นพื้นฐานทางกฎหมายที่น�ำมาสู่การจัดรูปแบบการป้องกัน
ปราบปรามผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ตลอดจนเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างน้อยใน
2 ฉบับ คือ อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (United
Nations Convention against Transitional Organized Crime 2000) และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและ
ลงโทษ การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก )Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational
Organization Crime 2000 หรือ Palermo Protocol) ที่ตราขึ้นมาเพื่อเสริมการบังคับใช้อนุสัญญาฉบับดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เฉพาะแต่เนือ้ หาตามพิธสี ารพาเลอโมเท่านัน้ ทีม่ บี ทบัญญัตกิ ำ� หนดให้รฐั มีหน้าทีใ่ นการคุม้ ครองสวัสดิภาพ
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000
เป็นกรอบความร่วมมือทางกฎหมายที่ก�ำหนดมาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่กระท�ำ
โดยองค์กรอาชญากรรม ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันและเข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาดังกล่าวตลอดจนด�ำเนินการให้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 เป็นกฎหมายอนุวัติการ ทั้งด้านการป้องกัน การสืบสวน
สอบสวนและการด�ำเนินคดีเกีย่ วกับความผิดทีก่ ำ� หนดไว้ในอนุสญ
ั ญา 4 ฐาน คือ การมีสว่ นร่วมในกลุม่ องค์กรอาชญากรรม
การฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท�ำความผิด การทุจริตคอรัปชั่นและการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
อาชญากรรมร้ายแรงที่อนุสัญญาได้นิยามว่า หมายถึงความผิดที่มีโทษจ�ำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป ซึ่งหมายความ
รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หากความผิดดังกล่าวมีลักษณะข้ามชาติและเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรม
นิยามของความผิดฐานค้ามนุษย์ตามอนุสัญญาฉบับดังกล่าว จึงสามารถพิจารณาได้จากข้อ 2 (ข) ซึ่งบัญญัติว่า
“อาชญากรรมร้ายแรง หมายถึงกระท�ำที่เป็นความผิดซึ่งสามารถลงโทษโดยการท�ำให้สูญเสียเสรีภาพขั้นสูงสุดเป็นเวลา
อย่างน้อย 4 ปีหรือโดยโทษที่รุนแรงกว่า” อันสอดคล้องกับนิยามความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายภายในประเทศ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการยื่นสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชิทจี่ ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และเริม่ มีผลบังคับใช้กบั ประเทศไทยในวันที่ 16 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2556
57
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ซึ่งนิยามค�ำว่า “องค์กรอาชญากรรม” ไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 ว่า “องค์กรอาชญากรรม หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสร้างโดยสมคบกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนมีการก�ำหนดบทบาทของสมาชิก
อย่างแน่นอนหรือมีความต่อเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม่ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระท�ำความผิดฐานใดฐานหนึ่ง
หรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจ�ำคุกขั้นสูงตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปหรือกระท�ำความผิดตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”
และบัญญัติอัตราโทษในความผิดฐานค้ามนุษย์ตามมาตรา 5258 และมาตรา 5359 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 ให้ผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 12 ปี ปรับตั้งแต่ 400,000 บาท
ถึง 1,200,000 บาท โดยอัตราโทษจะเพิ่มขึ้นหากการกระท�ำต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี ผู้มีการพิการ มีจิตฟั่นฟือน
ไม่สมประกอบ หรือผู้กระท�ำเป็นนิติบุคคล
2.3 กรอบกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยพิ ธีสารเพื่ อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and
Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational
Organization Crime 2000)60

พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เป็นตราสารระหว่างประเทศ
ทีบ่ ญ
ั ญัตขิ นึ้ เพือ่ เสริมอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพือ่ การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทจี่ ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000
ซึ่งประเทศไทยอนุวัติการกฎหมายภายในประเทศ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
เป็นกฎหมายหลักทีม่ วี ตั ถุประสงค์ให้หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนสามารถด�ำเนินการให้สอดคล้องกับพิธสี ารดังกล่าวด้วย
การก�ำหนดมาตรการป้องกัน สืบสวนสอบสวน ฟ้องร้องด�ำเนินคดีต่อผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
และก�ำหนดมาตรการเยียวยาตลอดจนคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และนับเป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศฉบับแรกทีก่ ำ� หนดให้รฐั ด�ำเนินทัง้ 2 มาตรการโดยมีผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์เป็นศูนย์กลางในการด�ำเนินงาน
เฉพาะส่วนการด�ำเนินคดีกับผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ พิธีสารฉบับนี้ขยายความเพิ่มเติม
จากนิยามของค�ำว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามอนุสัญญาข้างต้น ซึ่งนอกจากอัตราโทษที่ก�ำหนดแล้ว ในพิธีสาร
ยังบัญญัติถึงองค์ประกอบของความผิดฐานค้ามนุษย์ไว้อย่างชัดเจนในข้อ 3 ความว่า
“เพื่อความมุ่งประสงค์ของพิธีสารนี้
(ก) ให้ “การค้ามนุษย์” หมายถึงการจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคล
ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก�ำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง
ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้อ�ำนาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ
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ดู มาตรา 52 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ดู มาตรา 53 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ไทยลงนามเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2544
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หรือมีการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอ�ำนาจ ควบคุมบุคคลอื่นเพื่อ
ความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จาก
การค้าประวณีของบุคคลอืน่ หรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอืน่ การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคน
ลงเป็นทาสหรือการกระท�ำอื่นเสมือนเอาคนลงเป็นทาส การท�ำให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย
(ข) ให้ถือว่าไม่สามารถยกความยินยอมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ให้กับการแสวงประโยชน์โดยเจตนา
ดังที่ระบุไว้ในวรรค (ก) ของข้อนี้ มาเป็นข้ออ้างในกรณีที่มีการใช้วิธีการใดๆ ที่ระบุไว้ในวรรค (ก)
(ค) ให้ถือว่าการจัดหา การขนส่ง การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งเด็กเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหา
ประโยชน์ เป็น “การค้ามนุษย์” แม้ว่าไม่มีการใช้วิธีการใดๆ ที่ระบุไว้ในวรรค (ก) ของข้อนี้
(ง) เด็ก หมายถึงบุคคลใดที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี”
โดยเนือ้ หาจ�ำแนกให้เห็นรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือประเภทของการค้ามนุษย์ไว้อย่างน้อย
7 ประเภท ประกอบด้วย การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่น การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
ในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส การกระท�ำอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส
การท�ำให้ตกอยู่ใต้บังคับ และการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย ซึ่งหมายความว่ากฎหมายภายในของแต่ละประเทศจะ
อนุวตั กิ ารและก�ำหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์รวมถึงความผิดประเภทอืน่ นอกจากทัง้ 7 ประเภททีร่ ะบุไว้ในพิธสี ารก็ได้
ส่วนข้อ 6 ของพิธสี าร ก�ำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือและคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ไว้หลายประการ
เช่น การคุม้ ครองความเป็นส่วนตัวและเอกลักษณ์ของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ การคุม้ ครองให้การด�ำเนินคดีเกีย่ วกับ
ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความลับ การประกันว่าระบบกฎหมายภายในของรัฐ บัญญัติมาตรการที่จัดให้ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์สามารถเข้าถึงกระบวนการพิจารณาคดีในศาล และให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้มีโอกาส
แจ้งให้ทราบถึงข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ระหว่างพิจารณาคดี โดยการร้องขอนั้นต้องไม่กระทบต่อ
สิทธิของจ�ำเลย นอกจากนี้ รัฐยังต้องร่วมมือกับองค์กรเอกชนหรือองค์กรอื่น จัดให้มีมาตรการฟื้นฟูสภาพทางร่างกาย
ทางจิตใจ และทางสังคมให้แก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น การจัดหาทีพ่ กั ทีเ่ หมาะสม การให้คำ� ปรึกษาและการแจ้ง
สิทธิ การให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ทางจิตวิทยา และด้านวัตถุอื่น การให้โอกาสผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในการท�ำงาน การศึกษา และการฝึกอบรม ตลอดจนต้องประกันว่ากลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็กหรือ
สตรีตอ้ งได้รบั การคุม้ ครองเป็นพิเศษ โดยรัฐต้องจัดให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์อยูใ่ นราชอาณาจักรอย่างปลอดภัยและ
มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนผ่านทางระบบกฎหมายภายในของตนได้
ในข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 9 ของพิธีสารฉบับเดียวกันยังก�ำหนดมาตรการเสริมเพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
มีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากรัฐ ทั้งการประกันสิทธิในการอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวโดยชอบด้วยกฎหมาย สิทธิที่จะ
ได้รับการส่งกลับไปยังประเทศต้นทางอย่างปลอดภัย และสิทธิที่จะเข้าถึงมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ซึ่งจัดท�ำโดยรัฐ
นั้นอีกด้วย
เนื้อหาของมาตรการป้องกัน สืบสวนสอบสวน ฟ้องร้องด�ำเนินคดีต่อผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิด
ฐานค้ามนุษย์ และก�ำหนดมาตรเยียวยาตลอดจนคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่ปรากฏอยู่ในพิธีสาร
ฉบับนี้ ได้รบั การอนุวตั กิ ารไว้ในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมอีก
2 ฉบับในปี 2558 และ 2560 ซึ่งต่อมากลายเป็นกฎหมายหลักด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ตลอดทัง้ เยียวยาและคุม้ ครองสวัสดิภาพของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ของประเทศไทย พร้อมกันนี้ ด้วยความก้าวหน้า
ในการใช้มาตรการทางนิติบัญญัติเพื่อคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิในชีวิตร่างกายเช่นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รัฐไทย
22 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

ยังด�ำเนินการให้มกี ฎหมายวิธพี จิ ารณาความคดีคา้ มนุษย์โดยเฉพาะ ซึง่ ปรากฏในพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีคา้ มนุษย์
พ.ศ. 2559 รายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้
2.4 กรอบกฎหมายภายในประเทศตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่ มเติมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

หากพิจารณาจากข้อผูกพันในฐานะรัฐภาคีตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ ค.ศ. 2000 และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก รัฐไทยถือว่า
ประสบความส�ำเร็จในการอนุวัติการตราสารระหว่างประเทศทั้งสองฉบับมาเป็นกฎหมายภายใน โดยมีพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 วางบทบัญญัติการกระท�ำความผิดทางอาญาให้ครอบคลุมการกระท�ำ
ทีเ่ ข้าข่ายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ยงิ่ ขึน้ และบัญญัตมิ าตรการในการให้ความช่วยเหลือด้านอืน่ และคุม้ ครองสวัสดิภาพ
ที่เหมาะสมแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติการตามกฎหมาย
สามารถใช้ดุลพินิจเฉพาะด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ รวมถึงบัญญัติให้มีคณะบุคคลหลักเป็นผู้พิจารณาก�ำหนด
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามและการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย
คณะกรรมการประสานและก�ำกับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับจังหวัด นอกจากนี้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังสามารถใช้สิทธิในการเยียวยาทั้งจากงบประมาณซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐโดยตรง และจากผู้กระท�ำความผิดโดยการเรียกร้องจากกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่งและ
ทางอาญาอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ภายในปี 2558–2560 รัฐไทยด�ำเนินการปฏิรูปกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์หลายฉบับ โดยเฉพาะกลุ่มกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อแรงงานรวมถึงสตรีและเด็ก ซึ่งเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจและการด�ำเนินธุรกิจบางประเทศ
เช่น กิจการประมงทะเลและกิจการต่อเนื่องประมงทะเล กิจการรับเหมาก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นการรับเหมาช่วง
และกิจการประเภทอื่นๆ ของเอกชน ดังนั้น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จึงได้รับ
การแก้ไขเพิ่มเติมในสาระส�ำคัญหลายประการตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255861 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256062 ส่งผล
เป็นการขยายการรองรับสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้กว้างขึ้นมากกว่าที่ก�ำหนดไว้ในกรอบกฎหมายระหว่าง
ประเทศ น�ำมาสู่การก�ำหนดโทษที่เพิ่มสูงขึ้นต่อตัวผู้กระท�ำความผิดซึ่งรวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และมีผล
บางประการเป็นการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีรายละเอียดสังเขปดังต่อไปนี้

61
62

ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่27 มกราคม 2560
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(1) เพิม่ บทลงโทษส�ำหรับการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ทเี่ ป็นเหตุให้ผถู้ กู กระท�ำได้รบั อันตรายสาหัส ในอัตรา
โทษจ�ำคุกตั้งแต่ 8 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 800,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท63 ตลอดทั้งเพิ่มบทลงโทษ
จ�ำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต ส�ำหรับการกระท�ำผิดที่เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ำถึงแก่ความตาย64
(2) แก้ไขนิยาม “การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” ให้รวมถึง “การเอาคนลงให้มีลักษณะคล้ายทาส”65
(3) แก้ไขนิยาม “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ให้รวมถึง “การยึดเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัวและน�ำภาระหนี้
มาเป็นสิ่งผูกมัด”66
(4) แก้ไขนิยาม “การกระท�ำ” ให้รวมถึง “การใช้อ�ำนาจครอบง�ำบุคคลที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อย”
(5) ให้อ�ำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ ปิดสถานประกอบกิจการชั่วคราวและพักใบอนุญาตประกอบกิจการส�ำหรับ
การประกอบธุรกิจ กรณีพบการกระท�ำความผิดในสถานประกอบกิจการนัน้ การฝ่าฝืนค�ำสัง่ ปิดสถานประกอบ
กิจการชั่วคราวหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการส�ำหรับผู้ประกอบการจะท�ำให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการ
ต้องรับโทษจ�ำคุก 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท67
(6) ให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสว่ามีการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยหากกระท�ำโดยสุจริตจะได้รับ
ความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา68
(7) แก้ไขสัดส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปคม.) โดยยกเลิกข้อก�ำหนด
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งออก69
(8) เพิ่มความคุ้มครองแก่เด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะการคุ้มครองจากการให้ท�ำงานหรือให้บริการที่เป็น
อันตรายอย่างร้ายแรงและมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการ หรือใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี70
2.5 กรอบกฎหมายภายในตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559

นอกจากการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 รวม 2 ฉบับแล้ว
รัฐไทยยังด�ำเนินการโดยใช้มาตรการนิตบิ ญ
ั ญัตเิ ข้าเปลีย่ นแปลงโครงสร้างฝ่ายตุลาการ ด้วยการออกกฎหมายวิธสี บัญญัติ
ส�ำหรับใช้พิจารณาคดีค้ามนุษย์ คือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 255971 ให้แยกการด�ำเนินคดีและ
พิจารณาคดีค้ามนุษย์ออกจากกระบวนการพิจารณาคดีอาญาปกติ และใช้การด�ำเนินคดีอาญาแบบระบบไต่สวนต่อ

ดู มาตรา 53/1 (1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
64 ดู มาตรา 53/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
65 ดู มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
66 ดู มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
67 ดู มาตรา 16/2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
68 ดู มาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
69 ดู มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
70 ดู มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2560
71 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
63

24 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

ผูซ้ งึ่ ถูกด�ำเนินคดีในความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนดเงือ่ นไขทีเ่ คร่งครัดในการปล่อยชัว่ คราว
ผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย เปลีย่ นแปลงกระบวนการพิจารณาโดยศาลสามารถพิจารณาจากข้อเท็จจริงในส�ำนวนคดีของพนักงาน
อัยการเป็นหลัก ตลอดจนรับรองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการเอื้อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว มีสิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทน และสิทธิอื่นของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกระบวนการยุติธรรม
ในฐานะพยาน ซึ่งมีรายละเอียดสังเขป ดังนี้
(1) ก�ำหนดให้มีวิธีพิจารณาคดีส�ำหรับคดีค้ามนุษย์และคดีที่เกี่ยวเนื่องกับคดีค้ามนุษย์ เป็นระบบไต่สวน72 โดย
มีสาระส�ำคัญ คือ ศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงเป็นหลัก และจัดวางบทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องฝ่ายอืน่
ทีเ่ กีย่ วข้องจึงเป็นไปลักษณะของการช่วยศาลค้นหาความจริง โดยศาลสามารถแต่งตัง้ บุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อช่วยด�ำเนินการดังกล่าวได้73
(2) ก�ำหนดให้มีกระบวนการพิจารณาคดีที่อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มากขึ้น เช่น
การสืบพยานก่อนพิจารณาคดี การไต่สวนมูลฟ้อง การสืบพยานโดยการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะ
การประชุ ม ทางจอภาพจากสถานที่ แ ห่ ง อื่ น ซึ่ ง อยู ่ ใ นประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ และการก� ำ หนดให้ มี
การสืบพยานต่อเนื่อง74
(3) เพิ่มความเข้มงวดในการใช้มาตรการทางอาญาต่อผู้ถูกกล่าวหา โดยเฉพาะการก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัด
ในการพิจารณาค�ำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยซึ่งเกี่ยวพันกับเครือข่ายหรือองค์กร
อาชญากรรม เป็นผู้มีอิทธิพลหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเพื่อค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์75 นอกจากนี้ ยังวางมาตรการการป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยที่ถูกปล่อยตัว
ชัว่ คราว เช่น การใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัว76 และหากถ้าผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลยหลบหนีไปในระหว่าง
ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว อายุความจะถูกขยายออกไปโดยไม่มีก�ำหนดตลอดระยะเวลาที่หลบหนีนั้น77
หรือหากจ�ำเลยประสงค์จะอุทธรณ์คำ� พิพากษาต่อศาล จ�ำเลยต้องมาแสดงตัวต่อพนักงานศาลขณะยืน่ อุทธรณ์
มิฉะนั้น ศาลจะมีค�ำสั่งไม่รับอุทธรณ์78 เป็นต้น
(4) ยกเว้นหลักการพิจารณาคดีที่เปิดเผย โดยก�ำหนดให้ศาลสามารถพิจารณาคดีและสืบพยานลับหลังจ�ำเลย
ได้ด้วยการเพิ่มข้อยกเว้นให้กว้างกว่าหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 79
หรือก�ำหนดให้ศาลงดการพิจารณาคดีที่จ�ำเลยรับสารภาพว่ากระท�ำความผิดตามค�ำฟ้องได้ เว้นแต่คดีนั้น
มีโทษขั้นต�่ำจ�ำคุกตลอดชีวิต ให้ศาลฟังพยานหลักฐานโจทก์จนกว่าจะพอใจว่าจ�ำเลยกระท�ำความผิดจริง
และก�ำหนดให้ศาลสามารถอ่านค�ำพิพากษาลับหลังจ�ำเลยได้80 เป็นต้น
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ดู มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
ดู มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
ดู มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
ดู มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
ดู มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
ดู มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
ดู มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
ดู มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
ดู มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
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(5) ก�ำหนดให้จัดตั้งศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ และให้ศาลดังกล่าวมีอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์
ซึ่งคู่ความอุทธรณ์มายังศาลอุทธรณ์ โดยก�ำหนดระยะเวลาในการอุทธรณ์ต้องไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่
อ่านค�ำพิพากษาหรือถือว่าได้อ่านค�ำพิพากษา หากไม่ยื่นภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีเป็นที่สุด
(6) ก�ำหนดให้ใช้ระบบขออนุญาตฎีกาตามปัญหาส�ำคัญแห่งคดี81 หากคูค่ วามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ประสงค์จะยืน่ ฎีกา
คดีตอ่ ศาลฎีกา คูค่ วามต้องแสดงให้ชดั แจ้งถึงเหตุทจี่ ะท�ำให้ศาลฎีกาสมควรรับคดีนนั้ ไว้พจิ ารณา โดยเหตุนนั้
ต้องมีลกั ษณะหนึง่ ลักษณะใด ดังต่อไปนี้ (ก) เป็นปัญหาทีเ่ กีย่ วพันกับประโยชน์สาธารณะ (ข) เมือ่ ค�ำพิพากษา
หรือค�ำสัง่ ของศาลอุทธรณ์แผนกคดีคา้ มนุษย์ได้วนิ จิ ฉัยข้อกฎหมายทีส่ ำ� คัญขัดกันหรือขัดกับแนวบรรทัดฐาน
ของค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลฎีกา (ค) ค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ได้
วินจิ ฉัยข้อกฎหมายทีส่ ำ� คัญซึง่ ยังไม่มแี นวค�ำพิพากษาหรือค�ำสัง่ ของศาลฎีกามาก่อน (ง) เมือ่ ค�ำพิพากษาหรือ
ค�ำสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ขัดกับค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งอันถึงที่สุดของศาลอื่น (จ) เพื่อเป็น
การพัฒนาการตีความกฎหมาย (ฉ) เมือ่ จ�ำเลยต้องค�ำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดีคา้ มนุษย์ให้ประหาร
ชีวิต หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต หรือ (ช) เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วอาจมีผลเปลี่ยบแปลง
สาระส�ำคัญในค�ำพิพากษา
(7) ก�ำหนดให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์มสี ทิ ธิได้รบั ค่าสินไหมทดแทน แม้มไิ ด้รอ้ งขอมาในค�ำฟ้อง82 และก�ำหนด
ให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์มสี ทิ ธิได้รบั ค่าเสียหายเชิงลงโทษ โดยการพิจารณาฝ่ายเดียวของศาล ถ้าปรากฏ
ว่าในการกระท�ำความผิดมีการกระท�ำทารุณกรรม หน่วงเหนี่ยวกักขัง ท�ำร้ายร่างกาย หรือกดขี่ข่มเหง
โดยขาดมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยศาลอาจค�ำนึงถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ เช่น
ความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น ผลประโยชน์ที่จ�ำเลยได้รับ และฐานะทางการเงินของจ�ำเลย
ตลอดจนประวัติการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของจ�ำเลย ประกอบการพิจารณาออกค�ำสั่งนั้น83
อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อถกเถียงถึงสิทธิบางประการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่อาจไม่ได้รับการรับรอง
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ เช่น สิทธิในการเริ่มต้นฟ้องคดีอาญาโดยตรงของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และสิทธิ
ของจ�ำเลย โดยเฉพาะสิทธิในการเข้าถึงการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม เช่น สิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว สิทธิที่จะ
ได้รับการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีขอ้ บังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธพี จิ ารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. 2559 ซึง่ ก�ำหนดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
การสืบพยานผ่านจอภาพ ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นไม่อาจน�ำพยานมาเบิกความได้ เจ้าหน้าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชน
แห่งหนึ่งซึ่งให้ข้อมูลว่า แม้ข้อบังคับนี้จะอ�ำนวยความสะดวกให้คู่ความในการสืบพยานในคดีค้ามนุษย์ แต่พบว่า
มีการร้องขอให้สบื พยานผ่านจอภาพในคดีฟอกเงินทีม่ คี ดีคา้ มนุษย์เป็นคดีมลู ฐานในลักษณะขอสืบพยานโดยศาลจังหวัด84
โดยสืบพยานผ่านจอภาพ ซึ่งทั้งคู่ความและพยานต้องมีความพร้อมในการมาเบิกความที่ศาลจึงจะสามารถด�ำเนินการ
สืบพยานได้ แต่ท้ายที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ไม่สามารถน�ำตัวพยานมาได้ การทดลองสืบพยานผ่านจอภาพในคดีดังกล่าว
จึงไม่ประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อจ�ำกัดหลายประการของการด�ำเนินการตามข้อบังคับข้างต้น
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ดู มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
ดู มาตรา 13 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
ดู มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
ดู คดีค้ามนุษยย์เลขที่ คม1–2/2560
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กระบวนการด�ำเนินคดีและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ตามกรอบกฎหมายภายในประเทศ

จากการทบทวนกรอบกฎหมายระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายภายในประเทศ ซึ่งเป็นมาตรฐานหลัก
ในการก�ำหนดวิธีการด�ำเนินคดีกับผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ การเยียวยาและการคุ้มครอง
สวัสดิภาพแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานพบว่า รัฐไทยได้ดำ� เนินการเคารพ
ปกป้อง คุม้ ครอง และรับรองให้สทิ ธิของบุคคลในฐานะผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์และแม้แต่ผถู้ กู กล่าวหาว่ากระท�ำ
ความผิด เกิดผลขึ้นจริงด้วยการออกแบบกระบวนการด�ำเนินคดีและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ในรายละเอียดดังนี้
สาระส�ำคัญของการด�ำเนินคดีคา้ มนุษย์ ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
สามารถแบ่งได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดและส่วนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ซึง่ เริม่ ตัง้ แต่การคัดแยกบุคคลซึง่ อาจเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงาน
รัฐและ/หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าบุคคลนั้นถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตามรูปแบบ
ที่ก�ำหนดครบตามองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 โดยผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ ซึ่งหาก
มีความจ�ำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงเพิม่ หรือเพือ่ คุม้ ครองป้องกันภัยแก่บคุ คลทีม่ เี หตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ เป็นผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ มาตรา 29 บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองชั่วคราวได้
แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและหากต้องขยายระยะเวลา พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องยื่นค�ำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีค�ำสั่ง
อนุญาต โดยศาลสามารถสั่งให้ขยายระยะเวลาในการให้ความคุ้มครองได้แต่ต้องไม่เกินเจ็ดวันและอาจจะก�ำหนด
เงื่อนไขไว้ด้วยก็ได้
กระบวนการคัดแยกดังกล่าวมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ต่อการปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่ ด้วยสถานะของผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ในคดีอาญา ซึ่งเป็นทั้งพยานและอาจเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการจะน�ำไปสู่การด�ำเนินคดี
อาญาตามระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ส่วนตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เอง นอกจากได้รับการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐเบื้องต้น ยังเปิดทางให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ของตน
ตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและตามกลไกการชดเชยจากรัฐได้ด้วย
บนพื้ น ฐานของการไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การคั ด แยกและเป็ น ผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์
โดยความเห็นของพนักงานสอบสวนและความเห็นชอบของจากตัวแทนหน่วยงานรัฐและหรือภาคประชาสังคม
ไม่วา่ จะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติจะได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐในทุกด้านรวมถึงได้รบั ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
และด�ำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 33ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็น
ชาวต่างชาติ มักถูกจัดให้อยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ภายใต้การดูแลของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ตามมาตรา 34 ประกอบกับมาตรา 35 และโดยแนวปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแล ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคนจะได้รับการแจ้งสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระท�ำ
ความผิดและมีสิทธิได้รับการเยียวยาเบื้องต้นจากรัฐเป็นเงินตามพระราชบัญญัติต่างๆ เป็นต้น
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ส่ ว นการด� ำ เนิ น คดี อ าญากั บ ผู ้ ก ระท� ำ ความผิ ด เป็ น ไปตามกระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญาปกติ
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คือ พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมา
พิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธ์ของผู้ถูกกล่าวหาในความผิดฐานค้ามนุษย์ และเนื่องจากความผิดฐานค้ามนุษย์
เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หากมีหรือมีเหตุอันควร
เชื่อว่ามีการกระท�ำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายดังกล่าว หัวหน้าของพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่หรือ
หน่วยงานนั้นต้องรีบรายงานไปยังส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2552 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2554
ในชั้นสอบสวน ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่พนักงานสอบสวนในฐานะพยานบุคคลว่า มีการกระท�ำความผิด
เกิดขึ้นหรือไม่และอย่างไร ซึ่งอาจมีการแจ้งข้อหากล่าวหาเพิ่มหากพบข้อมูลว่าผู้ต้องหาอาจกระท�ำความผิดอาญา
ฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับความผิดฐานค้ามนุษย์ดว้ ย หลังจากนัน้ พนักงานสอบสวนจะรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดเป็นส�ำนวน
คดีอาญาและให้ความเห็นว่าควรสัง่ ฟ้องหรือสัง่ ไม่ฟอ้ งผูต้ อ้ งหาในความผิดอาญาทีส่ อบสวนแล้วส่งให้พนักงานอัยการ
หากพนักงานอัยการมีความเห็นว่าควรด�ำเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือสั่งฟ้องผู้ต้องหาในความผิดฐานค้ามนุษย์และ
หรือความผิดอาญาฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง คดีดังกล่าวก็จะถูกส่งเข้าพิจารณาโดยศาล
ก่อนปี 2559 กระบวนการในชั้นศาลเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยใช้ระบบ
กล่าวหาเช่นเดียวกับการด�ำเนินคดีอาญาในความผิดฐานอื่น แต่หลังจากการมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 คดีค้ามนุษย์ ซึ่งหมายความถึง คดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม ต้องตกอยู่ภายใต้
การบังคับใช้ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งมาตรา 8 บัญญัติให้วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ต้องใช้ระบบไต่สวน
โดยศาลมีบทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากพยานทุกประเภทแทนการวางตัวเป็นกลางและรับฟังข้อต่อสู้ของ
คู่ความทั้งสองฝ่าย โดยในมาตรา 13 ถึง 15 บัญญัติให้ศาลสามารถสั่งให้จ�ำเลยจ่ายค่าสินไหมทดแทนแม้ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์มิได้ร้องขอและไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะยื่นค�ำร้องเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทน
ตามมาตรา 44/1 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตลอดจนก�ำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษให้ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ได้อีกด้วย
โดยปกติ หลังจากด�ำเนินกระบวนการในชั้นศาลเท่าที่จ�ำเป็นจนเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยความร่วมมือจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จะด�ำเนินการส่งผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์กลับภูมิล�ำเนาหรือคืนสู่สังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รูปแบบการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการดูแลจิตใจภายในสถานคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก็ถูกนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของการเยียวยาที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิได้รับ
แม้มิใช่ตัวเงินแต่เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถป้องกันมิให้บุคคลนั้นตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซ�้ำอีก
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บทที่ 3
การด�ำเนินคดีกับผู้ซ่ง
ึ ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
สิทธิในทางคดีของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

อธิบายภาพรวมของการด�ำเนินคดีตอ่ ผูซ้ งึ่ ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ สิทธิในทางคดีของผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3.1 นโยบายที่ก�ำหนดกฎหมาย แนวปฏิบัติ และก�ำกับองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่ง
่ วข้องกับการด�ำเนินคดีผซ
เกีย
ู้ ง
ึ่ ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ การรับรอง
สิทธิในทางคดีของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสิทธิในการฟ้องคดีและสิทธิ
ในการเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ และสิทธิในฐานะพยานในคดีค้ามนุษย์

รายละเอียดส่วนนโยบายดังกล่าวได้รับการก�ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ซึ่งจัดท�ำโดยหน่วยงานรัฐที่ด�ำเนินงานเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือเยียวยา
และคุม้ ครองสวัดภิ าพของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ซึง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ ปี 2557 โดยแผนปฏิบตั กิ ารดังกล่าวประกอบ
ด้วย 24 มาตรการที่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายครอบคลุมงานด�ำเนินคดี การคุ้มครอง
การป้องกัน และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เฉพาะงานด�ำเนินคดี มีตัวอย่างมาตรการเช่น การก�ำหนดตัวชี้วัด
ทีช่ ดั เจนในการวัดความคืบหน้าของกระบวนการฟ้องร้องด�ำเนินคดี ซึง่ เป็นผลการท�ำงานในชัน้ พนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ และศาล การจัดตั้งคณะท�ำงานเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟ้องร้องด�ำเนินคดีค้ามนุษย์เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพของกระบวนการทางกฎหมายและการแลกเปลีย่ นข้อมูล เพือ่ ให้การฟ้องร้องด�ำเนินคดีมปี ระสิทธิภาพ
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การให้ความคุ้มครองและสนับสนุนด้านการเงินอย่างเหมาะสมแก่ผู้เสียหายและพยานในคดี
ค้ามนุษย์ในช่วงเวลาของการฟ้องร้องด�ำเนินคดี เป็นต้น85
ในปี 2559 รัฐไทยด�ำเนินการให้นโยบายเกีย่ วกับการด�ำเนินคดีกบั ผูซ้ งึ่ ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
เป็นไปในแนวทางที่ท�ำให้การกระท�ำความผิดดังกล่าวเป็นการก่ออาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูงแต่ได้ผลตอบแทนต�่ำ86
โดยวางมาตรการให้มีการออกกฎหมายส�ำหรับใช้ระบบวิธีพิจารณาคดีโดยเฉพาะส�ำหรับความผิดฐานค้ามนุษย์และ
ความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเก่าโดยเพิ่มโทษทางอาญาให้สูงขึ้น87 (รายละเอียดปรากฏในบทที่ 2)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 32
86 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 54
87 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 46
85
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ส่งผลให้มผี ถู้ กู ลงโทษเนือ่ งจากกระท�ำความผิดมากขึน้ โดยในปี 2559 มีจำ� นวนผูถ้ กู ลงโทษ 268 คน เพิม่ ขึน้ จากปี 2558
คิดเป็นร้อยละ 30.7 (205 คน) และยิง่ เพิม่ สูงขึน้ มากขึน้ ในปี 2560 เนือ่ งจากมีผถู้ กู กล่าวหาถูกด�ำเนินคดีเป็นจ�ำนวนมาก
ในกรณีค้ามนุษย์โรฮิงญา (คดีปาดังเบซาร์) รวมถึง 707 คน88 ปรับปรุงระบบการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาให้มีทั้งหน่วยงานเฉพาะและมีบุคลากรซึ่งเชี่ยวชาญในการฟ้องร้องด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ โดยการจัดตั้ง
แผนกคดีค้ามนุษย์ขึ้นในศาลอาญากรุงเทพมหานคร89 จัดตั้งส�ำนักงานคดีค้ามนุษย์ในส�ำนักงานอัยการสูงสุด90 จัดตั้ง
ศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ และยกระดับศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นเป็นหน่วยงาน91
จัดสรรงบประมาณในปี 2560 จ�ำนวน 307.35 ล้านบาท ให้แก่หน่วยงานดังกล่าวโดยรวมถึงมุ่งอบรมเจ้าหน้าที่ในระดับ
ปฏิบัติการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ดุลพินิจทางกฎหมายเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณเพียง 62.33 ล้านบาท
ถึงร้อยละ 307.35 พร้อมกับก�ำหนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบเพื่อด�ำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการกระท�ำความผิด โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐจ�ำนวน 10 รายถูกสอบสวนทางวินัย ในจ�ำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกไล่ออกจาก
ราชการ 1 ราย และลดปริมาณคดีทคี่ า้ งพิจารณาด้วยการเร่งรัดระยะเวลาสอบสวน ส�ำหรับคดีคา้ มนุษย์ซงึ่ เกิดขึน้ ภายใน
ราชอาณาจักร เหลือเฉลี่ยเพียงคดีละ 72 วัน ในปี 2559 และ 69 วันในปี 2560 เทียบกับค่าเฉลี่ย 118 วันที่พนักงาน
สอบสวนใช้ในการรวบรวมพยานหลักฐานและท�ำความเห็นในคดีค้ามนุษย์ในปี 2558 และเหลือเพียง 86 วัน ในคดี
ค้ามนุษย์ซงึ่ เกีย่ วข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ เทียบกับ 191 วันในปี 2560 ปรับปรุงระบบการใช้ดลุ พินจิ ในการพิจารณา
ออกค�ำสั่งของพนักงานอัยการ โดยอัยการสูงสุดวางแนวทางก�ำกับการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือเลื่อนนัด
ส่งตัวผูต้ อ้ งหาของพนักงานอัยการเจ้าของส�ำนวนคดีตอ้ งเคร่งครัดขึน้ ตลอดทัง้ เร่งให้พนักงานอัยการพิจารณาสัง่ ส�ำนวน
และยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลโดยเร็ว ต่อมาภายหลังจากมีส�ำนักงานคดีค้ามนุษย์ อัยการสูงสุดยังมีค�ำสั่งให้ส�ำนวนคดี
ค้ามนุษย์ทุกคดีต้องผ่านการพิจารณาและออกค�ำสั่งโดยส�ำนักงานดังกล่าว92 ในปี 2560 พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบ
ส�ำนวนยังได้รบั ค�ำสัง่ ให้ไม่ควรอนุญาตให้มกี ารเลือ่ นนัดส่งตัวผูต้ อ้ งหา เกินกว่า 3 เดือนและไม่เกิน 3 ครัง้ และให้พจิ ารณา
คัดค้านการประกันในชั้นพิจารณาของศาล หากเห็นว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ส่งผลให้
ในปี 2559 พนักงานอัยการโดยเฉลี่ยใช้เวลาเพียง 37.59 วันในการด�ำเนินการและลดลงมาเป็น 28.81 วันในปี 2560
และลดระยะเวลาในชั้นพิจารณาคดีของศาล ซึ่งภายในปี 2559 มีจ�ำนวนคดีที่ได้รับการพิจารณาและศาลมีค�ำพิพากษา
ภายในระยะเวลา 1 ปีจ�ำนวน 295 คดีจากทั้งหมด 330 คดี คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับปี 255893

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 6
89 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 88
90 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 87
91 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 87
92 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 68
93 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 61
88

(2561). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

30 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

และยิ่งลดน้อยลงมาในปี 2560 โดยคดีร้อยละ 62.37 (310 คดี) ใช้เวลาในการพิจารณาเพียง 6 เดือนเท่านั้น94
กระบวนการดังกล่าวเป็นผลงานที่รัฐไทยพิจารณาว่าท�ำให้การฟ้องร้องด�ำเนินคดีมีประสิทธิภาพดีขึ้น พร้อมทั้ง
ระบุปัจจัยส�ำคัญที่น�ำมาสู่ความสัมฤทธิ์ผลของการด�ำเนินการครั้งนี้ ประกอบด้วย การออกข้อสั่งการที่ชัดเจนและ
การสนับสนุนอย่างสร้างสรรค์จากนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งสร้างแนวทางการประสานความร่วมมือและ
ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานร่วมของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย การสนับสนุนด้านงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้นจากรัฐบาล
ค�ำแนะน�ำจากประธานศาลฎีกาเพือ่ เร่งรัดพิจารณาคดีและการจัดตัง้ แผนกคดีคา้ มนุษย์ การสร้างระบบฐานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน การก�ำหนดเป้าหมายอย่างเป็นระบบในการสืบสวน จับกุม และด�ำเนินคดีกับผู้เป็นตัวการส�ำคัญ และ
การตัดแรงจูงใจให้ผู้กระท�ำความผิดเห็นว่าการค้ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงและไม่มีผลตอบแทน95
นอกจากนี้ รัฐไทยยังอธิบายถึงมาตรการเพิ่มเติมอีกหลายประการ ที่สนับสนุนให้การด�ำเนินคดีกับผู้ซึ่งกระท�ำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิบัติตามนโยบายซึ่งออกโดยคณะอนุกรรมการเฉพาะ
กิจ ทีม่ ผี แู้ ทนระดับสูงจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 9 คนเข้ามาร่วมติดตามและก�ำกับดูแลการด�ำเนินคดีคา้ มนุษย์ สนับสนุน
ให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย แก้ไขอุปสรรคเกี่ยวกับการคัดแยก
และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การเพิ่มมาตรการจัดการการเงินของผู้กระท�ำความผิด โดยสืบสวน
เส้นทางการเงินและยึดอายัดทรัพย์สินในคดีค้ามนุษย์กว่า 9 คดี มีมูลค่าถึง 87,504,023 บาท96 การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้พนักงานฝ่ายปกครองตรวจสอบและสั่งปิดสถานประกอบกิจการที่พบว่าเกิดการกระท�ำความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ การอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายรวมถึงเจ้าของสถานประกอบการ การคุ้มครองพยานในคดี
ค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 254697 การจัดตั้งและการปฏิบัติงานของคณะท�ำงาน
ปราบปรามอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตทีเ่ กีย่ วข้องกับการละเมิดเด็กและเยาวชน (Thailand Internet Crimes Against
Children–TICAC) โดยมีเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำการเต็มเวลา 5 คน และเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจชุดปฏิบตั กิ ารอีก 43 คน ทีม่ ศี กั ยภาพ
พัฒนาเป็นหน่วยงานถาวรในอนาคต เป็นต้น98
3.2 ข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติและองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่ในการน�ำตัว
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องมาด�ำเนินการ
ผูซ
้ ง
ึ่ ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดอืน

จากกรอบการด�ำเนินคดีและการเยียวยาแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์พบว่า ฐานทางกฎหมายซึง่ ท�ำให้เจ้าหน้าที่
รัฐสามารถด�ำเนินการสอบสวนคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ คือ การกระท�ำความผิดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งในฐานความผิดดังกล่าวอาจมีฐานความผิดอื่นร่วมด้วย เช่น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 61
95 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 55
96 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 69
97 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 74–75
98 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 70
94

(2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(2560). รายงานผลการด�ำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดยเฉพาะความผิดเกีย่ วกับเพศ ความผิดต่อชีวติ ร่างกาย และความผิดต่อเสรีภาพ
ความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และความผิดอาญาฐานอื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541
พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจากทั้งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษ ยังเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งมีรับผิดชอบในการค้นหาข้อเท็จจริงทั้งในส่วนการหาตัวบุคคลผู้ซึ่งกระท�ำความผิด และ
เริ่มต้นกระบวนการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ตลอดทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่จากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พนักงาน
อัยการ และศาล ตามอ�ำนาจหน้าทีซ่ งึ่ ถูกบัญญัตขิ นึ้ ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการมีสว่ นร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
ทั้งนี้ ในการเริ่มต้นด�ำเนินคดีอาญา ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้
ด�ำเนินคดีอาญากับผู้กระท�ำความผิดเอง หรือพนักงานสอบสวน อาจเริ่มต้นท�ำการสอบสวนคดีขึ้นเองก็ได้ภายหลัง
มีการรวบรวมพยานหลักฐาน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั เจ้าหน้าทีร่ ฐั จะด�ำเนินการให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ โดยการสนับสนุน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เป็นบุคคลซึง่ ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผูก้ ระท�ำความผิดโดยตรง99
3.3 ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติท่ีก�ำหนดถึงสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ทั้งสิทธิในการด�ำเนินคดีซ่ง
ึ อยู่ในฐานะโจทก์หรือพยาน และพิ จารณาว่าหน่วยงานใด
่ ห
่ ามกฎหมายดังกล่าวในการจัดการให้สท
ของรัฐทีม
ี น้าทีต
ิ ธิเหล่านัน
้ ของผูเ้ สียหายจาก
การค้ามนุษย์บรรลุผล

ในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ซึง่ เป็นแนวทางหลักในการด�ำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์กบั ผูซ้ งึ่ ถูกกล่าวหา
วางบทบาทให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีฐานะเป็นพยานและมีสิทธิเบิกความเป็นพยานเพื่อให้ข้อเท็จจริงต่อศาล
พนักงานอัยการ และพนักงานสอบสวนว่าตนถูกกระท�ำการอันเป็นการละเมิดสิทธิตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 อย่างไรบ้าง และนอกจากสิทธิที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตลอดทั้ง
บุคคลในครอบครัวจะได้รบั การคุม้ ครองความปลอดภัยจากพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวในมาตรา 36
แล้ว ยังมีสิทธิได้รับการคุ้มครองในฐานะพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 ซึ่งสนับสนุน
การรักษาความปลอดภัยทีเ่ ข้มงวดด้วยการจัดเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจดูแลความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง จัดให้มกี ารติดกล้องวงจรปิด
ในทุกสถานคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และระหว่างการพิจารณาและการสอบสวน เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
และนักสังคมสงเคราะห์จะร่วมเดินทางกับพยานเพื่อไปยังศาลหรือสถานีต�ำรวจ โดยระหว่างการเบิกความ หากพยาน
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่เกิดความหวาดกลัวเพราะเผชิญหน้ากับจ�ำเลยในศาล สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อเบิกความในห้องที่เป็น
สัดส่วนได้ ส่วนการเบิกความของพยานซึ่งเป็นเด็ก จะจัดให้มีห้องที่แยกเป็นสัดส่วนอยู่แล้ว ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 และมาตรา 172 ถึง มาตรา 181 ยังบัญญัติให้มีนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา
หรือบุคคลที่เด็กร้องขอร่วมอยู่ด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏอยู่ในบทที่ 4)

99

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

32 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

ส่วนสิทธิในฐานะผู้เริ่มต้นคดีเพื่อเรียกร้องให้ผู้กระท�ำความผิดต้องรับโทษหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนนั้น
ปัจจุบันยังไม่มีคดีซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษโดยตรงต่อพนักงานสอบสวนโดยปราศจาก
การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐ หรือทนายความ ทั้งนี้ หากเกิดมีกรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ประสงค์จะใช้สิทธิ
ดังกล่าว อาจต้องพิจารณาว่ากระบวนการไต่สวนของศาลจะด�ำเนินไปในแนวทางใดตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 เพราะด้วยบทบัญญัติหลักที่ให้ศาลแสวงหาข้อเท็จจริงจากส�ำนวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการเป็นหลัก
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประกันสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในมาตรา 41
ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ยังบัญญัติให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิ
ได้รับการยกเว้น ไม่ถูกด�ำเนินคดีในความผิดอาญาอันเกี่ยวเนื่องกับสภาพการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เว้นแต่
พนักงานสอบสวนจะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
คนเข้าเมือง ความผิดอาญาบางฐานเกีย่ วกับการปลอมหรือใช้เอกสารปลอม และการแจ้งความเท็จตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการติดตอ ชักชวน
แนะนําตัว ติดตามหรือรบเราบุคคลเพื่อคาประเวณีและการเขาไปมั่วสุมในสถานการคาประเวณีเพื่อคาประเวณี
และความผิดฐานเปนคนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว เป็นต้น
ส่วนมาตรา 54 และมาตรา 56 ของพระราชบัญญัติป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ยังก�ำหนด
โทษทางอาญาส�ำหรับผู้ซึ่งใช้ก�ำลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระท�ำการอันมิชอบประการอื่น เพื่อมิให้
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือพยานไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาล
เพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพื่อให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือ
เบิกความในการด�ำเนินคดีแก่ผู้กระท�ำความผิด โดยผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการบันทึก
ภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียงหรือสิ่งอื่นที่สามารถแสดงได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3.4 ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย การใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของ
เจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเน้นถึงประสบการณ์ของ “ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์” และพิ จารณาว่าขัน
ี ระสิทธิภาพ
้ ตอนใดมีประสิทธิภาพและขัน
้ ตอนใดไม่มป
ในการปกป้อง คุ้มครองและท�ำให้สิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เกิดผลขึ้นจริง
ในขั้นตอนการด�ำเนินคดี ซึ่งประกอบด้วย
่ ำ� ให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์สามารถใช้สท
(1) สถานการณ์และปัจจัยทีท
ิ ธิในทางคดีของตน
และได้รับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดช่วงระยะเวลาการด�ำเนินงานตามนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ระหว่างปี 2559–2560
รัฐไทยรายงานผลการปฏิบตั งิ านและความส�ำเร็จด้านการด�ำเนินคดีกบั ผูซ้ งึ่ ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดด้วยตัวเลขการ
ด�ำเนินคดีทเี่ พิม่ ขึน้ และระยะเวลาทีใ่ ช้ในการด�ำเนินคดีลดลงอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน
พบว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากทั้งเจ้าหน้ารัฐและทนายความให้ใช้สิทธิในทางคดี
ของตนเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเป็นค่าจ้างค้างจ่ายและสิทธิประโยชน์อื่นตามกระบวนยุติธรรมด้านแรงงาน
ค่าใช้จ่ายและเงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และเงินช่วงเหลือตามกฎหมายอื่น
(รายละเอียดปรากฏในบทที่ 4) เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
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เป็นอย่างดี แต่การใช้สทิ ธิในการด�ำเนินคดีอาญาในฐานะโจทก์นนั้ ยังไม่ได้รบั การสนับสนุนเท่าทีค่ วร เนือ่ งจากผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ส่วนใหญ่จึงเข้าให้การในฐานะพยานเท่านั้น
ส่ ว นสถานการณ์ แ ละปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ ผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ส ามารถใช้ สิ ท ธิ ใ นทางคดี และได้ รั บ สิ ท ธิ
ในกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และปัจจัยที่ท�ำให้การเข้าถึงสิทธิดังกล่าวของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ไม่มีประสิทธิภาพ ปรากฏรายละเอียดดังนี้
สถานการณ์การใช้สิทธิทางคดีของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากทางทนายความ
ในมุมมองของทนายความพบว่าหากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีทนายความเข้าร่วมค้นหาพยานหลักฐานกับพนักงาน
อัยการ จะช่วยเสริมการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการรวบรวมข้อเท็จจริงอันเป็นการเฉพาะของคดีค้ามนุษย์นั้นได้ดีขึ้น
และสามารถเตรียมความพร้อมให้กบั ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในการเข้าเบิกความในศาลได้มากขึน้ 100 อย่างไรก็ตาม
ผลพวงอย่างหนึง่ จากการด�ำเนินคดีตามค�ำสัง่ ซึง่ ถูกก�ำหนดมาจากส่วนกลาง ท�ำให้พยานหลักฐานในการพิสจู น์ตอ่ ชัน้ ศาล
ไม่มีน�้ำหนักเพียงพอ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางส่วนกลับค�ำให้การ เป็นต้น101
การจัดตั้งส�ำนักงานคดีค้ามนุษย์และศาลแผนกคดีค้ามนุษย์ เมื่อพิจารณาประกอบกับการจัดการบริหารงาน
ยุติธรรมใหม่ ทั้งการจัดแบ่งแผนกคดีค้ามนุษย์ทั้งในส่วนส�ำนักงานอัยการสูงสุดและศาล เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
เชื่อว่าจะท�ำให้การใช้สิทธิในทางคดีของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น102
การจัดให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสม103 จะเป็นการเสริมสร้างความ
มั่นใจและคลายความกังวลให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จนน�ำมาสู่การด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบตั กิ ารให้ความเห็นว่า ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ปญ
ั หาผูเ้ สียหายหลบหนีจากสถานคุม้ ครองฯ ลดลง ส่วนหนึง่ มาจากการด�ำเนินการ
อย่างรวดเร็วของพนักงานสอบสวน ซึ่งในขั้นตอนดังกล่าว ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ในฐานะพยานที่จะให้ข้อมูลซึ่ง
ประสบมากับเจ้าหน้าที่ รวมถึงมีผลต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งด�ำเนินการในฐานะโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ
ด้วย104 ซึง่ การคุม้ ครองทีด่ ำ� เนินการโดยรัฐนัน้ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทุกด้านและการพาผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ไปชีส้ ถานทีเ่ กิดเหตุ การชีต้ วั ผูก้ ระท�ำความผิด การสอบสวน การเบิกความทีศ่ าล เป็นต้น105 ดังนัน้ แล้ว เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำ
สถานคุ้มครองฯ จึงมีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลือผู้เสียหายและเร่งรัดการด�ำเนินการทางคดีแก่ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์โดยการติดตามผ่านทางหน่วยงานต่างๆ ซึง่ รับผิดชอบตามกระบวนการนัน้ เช่น การติดตามเรือ่ งค่าจ้าง
ค้างจ่าย โดยประสานกับพนักงานตรวจแรงงาน เป็นต้น

ทนายความ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
102 ทนายความ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
103 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
104 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
105 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
100
101

34 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และการท�ำส�ำนวนการสอบสวนให้เชื่อมโยงไปถึง
ผูก้ ระท�ำความผิดคนอืน่ เช่น นายจ้าง106 อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนยังคงประสบกับปัญหาการบริหารงานภายใน
มากที่สุด เพราะระบบงานสืบสวนและงานสอบสวนซึ่งแยกส่วนงานกัน ท�ำให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
ล่าช้า อันส่งผลไปยังการด�ำเนินคดีสว่ นอืน่ ล่าช้า ซึง่ รวมถึงการใช้สทิ ธิทางคดีของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ดว้ ยในฐานะ
โจทก์และพยานล่าช้าด้วยเช่นกัน107 เช่น บางกรณีพนักงานสอบสวนสอบข้อเท็จจริงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ล่าช้า
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2–3 เดือน แม้เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองฯ จะท�ำหนังสือเร่งรัดให้สอบข้อเท็จจริงผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์แล้วก็ตาม108
การเผชิญหน้ากับการข่มขู่คุกคาม หรือแม้แต่การเผชิญหน้ากับตัวผู้กระท�ำความผิด ท�ำให้ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ไม่กล้าหรือสูญเสียความมั่นใจ หวาดกลัวในการใช้สิทธิของตน109
้ ชาติของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทีม
่ ีผลต่อ
3.5 ปัจจัยเรื่องอายุ เพศ สัญชาติ เชือ
การได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และการด�ำเนินคดีทั้งโดยเฉพาะในคดีอาญา

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน พบว่าอายุ เพศ สัญชาติ และเชื้อชาติของผู้เสียหาย ไม่ส่งผลอย่าง
มีนยั ยะส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ได้รบั การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ ส่วนผลต่อการด�ำเนินคดีทงั้ คดีอาญา
คดีแพ่ง และคดีแรงงานนั้น เด็กหรือสตรีและผู้ชายซึ่งเป็นผู้ใหญ่จะมีข้อจ�ำกัดซึ่งแตกต่างกัน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการให้ข้อมูลว่าความแตกต่างเรื่องอายุและเพศมีส่วนในการให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะการให้ข้อเท็จจริงกับ
ทนายความและเจ้าหน้าที110
่ ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์บางส่วนของบางประเภทของการค้ามนุษย์ เช่น การค้าประเวณี
หรือในระยะหลัง การท�ำงานในเรือประมงหรืองานภาคเกษตรอืน่ ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์มกั มีทศั นคติวา่ เป็นการท�ำ
เพือ่ ช่วยเหลือครอบครัว บางรายคิดว่าตนเองเป็นหนีบ้ ญ
ุ คุณกับนายจ้างหรือนายหน้าทีช่ ว่ ยส่งตนมาท�ำงานในประเทศไทย
ซึ่งความเชื่อเช่นนี้มักท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลุ่มดังกล่าวไม่ประสงค์ด�ำเนินคดีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
จากผู้กระท�ำความผิด111
ความไม่แน่นอนเรือ่ งอายุของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ซงึ่ เป็นคนข้ามชาติ
มักไม่ทราบอายุทแี่ ท้จริงของตนเองหรือปลอมแปลงเอกสารเข้ามา ท�ำให้มผี ลต่อการด�ำเนินคดีในความผิดฐานค้ามนุษย์
อย่างมีนัยยะส�ำคัญ ในกลุ่มเด็ก แม้จะตัดประเด็นการให้ความยินยอมออก แต่ยังคงมีความก�้ำกึ่งของผลการตรวจ
มวลกระดูก และความมัน่ ใจ ความสามารถ และความยินยอมในการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ดว้ ย112

ทนายความ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
108 สถานคุ้มครองสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
109 สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560
110 ทนายความ สัมภาณ์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
111 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
112 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
106
107
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3.6 ปัจจัยการด�ำเนินงานของรัฐบาลในประเทศต้นทางของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
หรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามนโยบายของเจ้าหน้าที่
การบังคับใช้กฎหมาย และการใช้ดุลพิ นิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

ปัจจัยภายนอกเช่นรัฐบาลประเทศต้นทางของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่ให้
ข้อเสนอแนะและแสดงข้อห่วงกังวลต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรัฐบาลใน
ประเทศต้นทางของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากเมียนร์มา ลาว และกัมพูชา ตลอดจนรัฐบาลต่างประเทศอย่าง
สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ท�ำให้โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานพบว่า ข้อเสนอแนะ
และรายงานจากรัฐบาลหรือองค์กรดังกล่าวข้างต้น มีผลให้เจ้าหน้าที่ทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติการ ประสานงาน
เพือ่ หาความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต้นทางของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์มากขึน้ แต่เฉพาะในแง่ของการป้องกันและ
การคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เท่านั้น ในส่วนของการด�ำเนินคดี ยังเป็นการยากที่พนักงาน
สอบสวนจะได้ข้อมูลหรือความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐในต่างประเทศ จึงท�ำให้การสอบสวนคดีค้ามนุษย์ซึ่งเป็น
อาชญากรรมข้ามชาติไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าที่ควร รายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้
การจัดท�ำข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านป้องกันและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการหลายคนให้ข้อมูลว่า ข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งน�ำมาปฏิบัติในหน่วยงานรัฐ
ตามแนวชายแดน เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การด�ำเนินคดีตอ่ ผูก้ ระท�ำความผิดมีประสิทธิภาพขึน้ โดยเฉพาะในกระบวนการ
ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร การแจ้งความคืบหน้าทางคดี ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าในระยะยาวจะท�ำให้จ�ำนวนคดีลดน้อยลง113
เช่น ศูนย์ประสานงานชายแดนเพือ่ ต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย/เมียนมาร์ หรือ Border Coorperation Against Trafficking
in Persons (Bcatip)114 การปฏิบัติตามความร่ วมมื อ ระหว่ า งประเทศไทยกั บลาว ซึ่ ง ไม่ ไ ด้ เ น้ นความร่ ว มมื อ
เฉพาะการต่อต้านการค้ามนุษย์ หากรวมถึงประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศทั่วไป เช่น ปัญหาการค้ายาเสพติด
ปัญหาการลักลอบขายอาวุธ ภายใต้คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด หรือ Border Liaison Office (BLO)115
หรือการจัดประชุม Case Manager Meeting (CMM)116 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกติดตามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐไทยส่งตัวกลับไปยังประเทศต้นทาง โดยเจ้าหน้าที่จากประเทศดังกล่าวจะน�ำภาพถ่ายผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์มาแสดงว่าถึงภูมิล�ำเนาแล้วโดยสวัสดิภาพ โดยก�ำหนดระยะเวลาในการติดตามผลและรายงานผล
ทุก 3 เดือน เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี ส่วนกรณีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คนไทย จะมีการติดตามและประเมินผล
ทุก 3 เดือน จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะไม่ตกเป็นเหยื่อซ�้ำอีก117

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
115 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
116 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
117 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
113
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หากเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในเชิงการด�ำเนินคดี ตัวอย่างเช่น คดีอมั บน เจ้าหน้าทีพ่ บว่าไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศอินโดนีเซียได้ ส่วนกฎหมายในประเทศไทยก็ไม่สามารถบังคับใช้ในประเทศอินโดนีเซีย
ได้อยู่แล้ว ดังนั้นในคดีนี้ จึงมีเพียงแต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นที่น�ำมาอยู่ในส�ำนวนการสอบสวน 118
เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ ารบางส่วนให้ความเห็นว่า ในเชิงการป้องกันมิให้บคุ คลซึง่ อาจตกเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
เข้ามาในประเทศไทยยังไม่มีผลการปฏิบัติงานที่ก้าวหน้า ประเทศต้นทางบางประเทศสนใจเพียงแต่สิทธิที่ผู้เสียหาย
ของประเทศตนจะได้รับเท่านั้น119
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการบางส่วนให้ความเห็นว่า แนวนโยบายซึ่งก�ำหนดมาจากความต้องการหรือข้อสะท้อน
จากมาตรวัดระหว่างประเทศอย่างมาตรฐาน IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ท�ำให้ความเป็น
อิสระของผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดขึ้นจริง120
3.7 คดีตัวอย่าง
คดีกันตัง

ข้อเท็จจริงแห่งคดี121
เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2558 ฮอตไลน์ของมูลนิธอิ สิ รา ได้รบั แจ้งจากลูกเรือว่าต้องการขึน้ มาจากเรือเนือ่ งจากไม่ได้
รับค่าจ้างจากการท�ำงาน มูลนิธอิ สิ ราได้ประสานศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล (บ้านสุขสันต์) จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือ จนกระทั้งสามารถ
ช่วยเหลือลูกเรือได้จ�ำนวน 13 คน
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่ได้ให้ลูกเรือจ�ำนวน 3 ราย เข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์โดยทีมสหวิชาชีพ โดยผลการคัดแยกในครั้งนั้นปรากฎ “ไม่พบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์” และ
ลูกเรือทัง้ 3 ราย ไม่ประสงค์ทจี่ ะอยูใ่ นพืน้ ทีก่ นั ตัง เจ้าหน้าทีไ่ ด้พาลูกเรือไปพักทีศ่ นู ย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล (บ้านสุขสันต์)
จังหวัดสงขลา
ช่วงเดือน ตุลาคม มูลนิธอิ สิ ราได้รบั แจ้งจากลูกเรืออีกครัง้ และได้ประสานไปยังกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (DSI) เพือ่
เข้าช่วยเหลือลูกเรือจ�ำนวน 12 ราย เบื้องต้นได้มีการคัดแยกลูกเรือก่อนจ�ำนวน 7 ราย แล้วด�ำเนินการคัดแยกต่ออีก
จ�ำนวน 5 ราย พบว่าลูกเรือทั้งหมดตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในภายหลังเจ้าหน้าที่ได้น�ำตัวลูกเรือที่ผ่าน
กระบวนการคัดแยกและพบว่าไม่ตกเป็นผู้เสียหายมาด�ำเนินการคัดแยกซ�้ำใหม่อีกครั้ง และพบว่าทั้งหมดตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์122

เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
120 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
121 ข้อมูลจากโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มูลนิธิเพื่อนสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
122 ผลการคัดแยกในครั้งแรกนั้นพบว่า ลูกเรือไม่ยอมพูดความจริงกับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ล่ามเป็นคนของนายหน้า
ประกอบกับลูกเรือมีเอกสารการท�ำงานที่ถูกต้อง จึงท�ำให้ทีมสหวิชาชีพประเมินว่าไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
118
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โดยผู้เสียหายทั้ง 15 ราย ต้องท�ำงานใช้หนี้ที่เกิดจากค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าใช้บริการ ในราคาที่สูงกว่า
ท้องตลาด ทั้งยังมีการคิดดอกเบี้ยที่เกิดจากหนี้ จนท�ำให้ผู้เสียหายไม่สามารถช�ำระหนี้ให้หมดสิ้นได้
ประเด็นคดีแรงงาน
จากข้อสังเกตและยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินคดี ทนายความผู้เสียหายเลือกที่จะไม่ด�ำเนินคดีแรงงานไปพร้อมกับ
คดีอาญา ด้วยระยะเวลาการด�ำเนินคดีแรงงานสั้นกว่าการด�ำเนินคดีอาญา และเกรงว่าผลการพิพากษาคดีแรงงาน
อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินคดีอาญา ประกอบกับผู้เสียหายให้การว่าได้รับค่าจ้างจากนายจ้างแล้ว และได้ส่งเงิน
ให้กับนายหน้าเอง
ประเด็นการด�ำเนินคดีอาญา
พนักงานอัยการจังหวัดตรัง โจทก์ โจทก์ร่วม และผู้เสียหายจ�ำนวน 15 ราย ยื่นฟ้องนางเมซอและพวกอีก
9 ราย และห้างหุ้นส่วนแพปลาบุญลาภ นิติบุคคล มีนายสมพรหรือโกหนั่ง จิโรจน์มนตรี หุ้นส่วนผู้จัดการ ในข้อหา
ค้ามนุษย์ โดยเป็นธุระจัดหา จัดให้อยู่อาศัย รับไว้ซึ่งบุคคลใด หรือหน่วงเหนี่ยวกักขัง และข่มขู่ใช้ก�ำลังบังคับหลอกลวง
ผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบบั ง คั บ ใช้ แ รงงาน จนผู ้ เ สี ย หาย
มีความหวาดกลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ นอกจากนี้นายไพวงค์ ไชยพลฤทธิ์ ยังถูกฟ้องในข้อหาว่า
กระท�ำความผิดในข้อหามีอาวุธปืนไม่ทราบขนาดและชนิด จ�ำนวน 1 กระบอก พร้อมกระสุนไม่ทราบขนาดและจ�ำนวน
ที่แน่ชัด อันเป็นอาวุธและเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมาย
ผลของคดี
ศาลชั้นต้นได้มีค�ำพิพากษาลงโทษจ�ำเลยจ�ำนวน 6 ราย123 คือ นายสมพล จิโรจน์มนตรี นางสมจิต ศรีสว่าง
นายไพวงค์ ไชยพลฤทธิ์ นายเมมิว นางสาวกัลยาณี ชุมอิน และนายประวิทย์ กิ้มซ้าย คนละ 14 ปีและให้ชดใช้
ค่าเสียหายให้กบั ผูเ้ สียหาย รวมเป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,992,000 บาท ส�ำหรับห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดบุญลาภการประมง ศาล
พิพากษาปรับเป็นเงิน จ�ำนวน 600,000 บาท นอกจากนี้นายไพวงค์ ไชยพลฤทธิ์ยังต้องรับโทษในข้อหาความผิดฐาน
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงต้องรับโทษจ�ำคุกเพิ่มอีก 1 ปี ด้วยเหตุที่นางสมจิต ศรีสว่างหรือเมซอ
นายไพวงค์ ไชยพลฤทธิ์ นายเมมิวและนางสาวกัลยานี ชุมอิน ที่ได้กระท�ำการในลักษณะของนายหน้าโดยการชักชวน
ผู้เสียหายมาท�ำงานเป็นลูกเรือประมงที่แพปลาของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดบุญลาภการประมงโดยมีนายสมพล จิโรจน์มนตรี
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ในการนี้ผู้เสียหายทั้ง 15 รายได้พักอาศัยอยู่ในบริเวณที่เมซอจัดไว้ให้โดยมีผู้ควบคุม กังขังเพื่อ
ไม่ให้ผู้เสียหายหลบหนีออกไป ทั้งยังสร้างภาระหนี้สินที่เกินความเป็นจริง เพื่อบังคับให้ผู้เสียหายท�ำงานเป็นลูกเรือของ
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดบุญลาภการประมง โดยมีนายประวิทย์ กิ้มซ้าย ไต้ก๋งเป็นผู้สั่งให้ผู้เสียหายท�ำงาน ส่วนกรณีของนาย
สมพล จิโรจน์มนตรีหรือโกหนั่ง มีฐานะเป็นนายจ้างของผู้เสียหาย เนื่องจากเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
และมีหน้าที่ในการจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้เสียหาย โดยนายสมพลได้ยินยอมให้นางเมซอและพวกอยู่ร่วมด้วยทุกครั้ง
ในส�ำนักงานในขณะจ่ายเงิน ดังนัน้ นายสมพลย่อมรูเ้ ห็นการกระท�ำซึง่ กันและกันของผูก้ ระท�ำความผิดทัง้ หมดจึงนับเป็น
ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์รว่ มกัน อีกทัง้ การกระท�ำของนายสมพลนับเป็นการกระท�ำในหน้าทีเ่ พือ่ ด�ำเนินกิจการของห้างหุน้ ส่วนฯ
จึงถือได้ว่าการกระท�ำของนายสมพล ย่อมผูกพันต่อห้างหุ้นส่วนฯ ด้วย
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38 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนลงโทษจ�ำเลยทัง้ 6 ราย124 ได้แก่ เมซอหรือนางสมจิตร ศรีสว่าง นายไพวงค์ ไชยพลฤทธิ์
นายสมพล จิโรจน์มนตรี นายเมมิว นางสาวกัลยาณี ชุมอิน และนายวิชยั เรียบร้อย มีความผิดอาญาฐานข่มขืนใจผูอ้ นื่ โดย
มีอาวุธ ฐานหน่วงเหนีย่ วกักขังผูอ้ นื่ หรือกระท�ำด้วยประการใดให้ผอู้ นื่ ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ฐานเอาคนลงเป็นทาส
และฐานร่วมกันค้ามนุษย์โดยร่วมกันกระท�ำตัง้ แต่สามคนขึน้ ไป จ�ำคุกคนละ 10 ปี และให้รว่ มกันชดใช้คา่ สินไหมทดแทนกับ
ผูเ้ สียหายเป็นเงิน 1,992,000 บาท และปรับห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัดบุญลาภการประมง 500,000 บาท นอกจากนี้ นายไพวงค์
ไชยพลฤทธิ์ต้องรับโทษตามความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก 1 ปี รวมจ�ำคุก 11 ปี เนื่องจาก
ค�ำเบิกความของผู้เสียหายเกี่ยวกับพฤติกรรมชักชวน หน่วงเหนี่ยว กักขัง สร้างหนี้ของนางสมจิตร ศรีสว่าง จ�ำเลยที่ 1
และนายไพวงศ์ ไชยพลฤทธิ์ จ�ำเลยที่ 2 มีความสอดคล้องกันและตรงไปตรงมา เชื่อได้ว่าเป็นความจริง
การให้ยืมเงินและให้ที่พักไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือตามที่อ้าง อีกทั้งฝ่ายจ�ำเลยเป็นผู้เสนอให้ผู้เสียหายอาศัย
ใช้ บ ริ ก ารต่ า งๆ และยื ม เงิ น เพื่ อ ให้ ผู ้ เ สี ย หายตกเป็ น หนี้ ทั้ ง ยั ง ไม่ เ คยแสดงบั ญ ชี ห นี้ ค ้ า งช� ำ ระให้ ดู จึ ง มิ ใ ช่ เ รื่ อ ง
ทางการค้าทั่วไประหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ และเป็นการสร้างภาระหนี้เกินจริงเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการจัดหาแรงงาน
อีกทั้งจ�ำเลยที่ 1, 2 ก็ได้รับประโยชน์จากค่าแรงของผู้เสียหายจึงเป็นการร่วมกันกระท�ำความผิด อีกทั้งนายสมพล
จิ โ รจน์ ม นตรี และห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ� ำ กั ด บุ ญ ลาภการประมงได้ รั บ ประโยชน์ จ ากนางเมซอ ในการจั ด หาแรงงาน
และนางเมซอกั บ สามี ไ ด้ รั บ เงิ น ค่ า จ้ า งที่ น ายสมพล จิ โ รจน์ ม นตรี และห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ� ำ กั ด บุ ญ ลาภการประมง
จ่ายให้กับผู้เสียหาย อีกทั้งนายสมพล จิโรจน์มนตรี และห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บุญลาภการประมง ประกอบกิจการประมง
มานานย่อมทราบปัญหาเรือ่ งการบังคับใช้แรงงาน และต้องใช้ความระมัดระวังในเรือ่ งการรับแรงงาน อีกทัง้ การรับแรงงาน
จากนางเมซอ ก็เพื่ออาศัยประโยชน์ในการควบคุมแรงงาน หากไม่มีผลประโยชน์ร่วมคงไม่ยอมให้นางเมซอและ
นายไพวงศ์ เข้ามาอยู่ในบริเวณพื้นที่ของตน
ส�ำหรับในกรณีของนายวิชัย เรียบร้อย (จ�ำเลยที่ 4) ที่มีพฤติกรรมท�ำร้ายร่างกายผู้เสียหาย ยังพบว่ามีหลักฐาน
ติดต่อกับนางเมซอ จะเห็นได้ว่าการกระท�ำของนายวิชัย ไม่ใช่การท�ำหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป เนื่องจาก
นายวิชัย ไม่มีอ�ำนาจใดๆ จะหน่วงเหนี่ยว กักขัง และใช้ก�ำลังประทุษร้ายผู้เสียหาย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
นายวิชัย ร่วมกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
ส่วนนายประวิทย์ กิ้มซ้าย ที่ใช้ปืนขู่แรงงานบนเรือเพื่อเป็นการระงับเหตุประกอบกับแรงงานเมาสุรา และเป็น
การกระท�ำที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว จึงรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการบังคับใช้แรงงาน ให้พิพากษายกฟ้อง
กรณีของจ�ำเลยที่ท�ำหน้าที่เป็นไต้ก๋งที่ท�ำงานอยู่บนเรือนั้นไม่มีหลักฐานว่ามีส่วนร่วมกับการกระท�ำความผิด
ให้พิพากษายกฟ้อง
คดีระนอง

ข้อเท็จจริงแห่งคดี125
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 พนักงานเจ้าหน้าที่โดยการก�ำกับของผู้บังคับการภูธรจังหวัดระนอง ผู้บังคับ
การเฉพาะกิจทหารราบที่ 25 กองก�ำลังเทพสตรี และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้รว่ มกันเข้าตรวจเรือประมงและตรวจสอบ
สภาพความเป็นอยูข่ องลูกเรือประมงชาวกัมพูชาบนเรือประมงจ�ำนวน 3 ล�ำ ทีไ่ ด้ออกไปท�ำการประมงในน่านน�ำ้ ประเทศ
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อินโดนีเชียและได้เข้าจอดเทียบท่าเรือเอกชน พื้นที่ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระนอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับ
แจ้งว่ามีเรือ 2 ใน 3 ล�ำมีการบังคับใช้แรงงาน ได้แก่ เรือ ก. นาวามงคลชัย8 และเรือ ก. นาวามงคลชัย 1 ซึ่งหลังจาก
ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ท�ำการตรวจและช่วยเหลือลูกเรือประมงแล้วได้ด�ำเนินกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ในเรือ ก นาวามงคลชัย 1 ได้จำ� นวน 11 ราย และเรือ ก นาวามงคลชัย 8 ได้จำ� นวน 4 ราย รวมทัง้ หมดเป็น 15 ราย
ประเด็นการด�ำเนินดคีแรงงาน
ศาลแรงงานภูเก็ตได้นัดไกล่เกลี่ยระหว่างนายจ้างและผู้เสียหายผ่านวิดีโอจอภาพไปยังศาลจังหวัดระนอง ทั้งนี้
ศาลได้ก�ำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายให้กับผู้เสียหายรวมระยะเวลา 13 เดือน เป็นจ�ำนวนเงิน 65,000 บาท
ประเด็นการด�ำเนินดคีอาญา
พนักงานอัยการศาลจังหวัดระนอง ได้ยื่นฟ้องนายบรรจบ แก่นแก้ว ไต้ก๋งเรือ ก. นาวามงคลชัย 8 นายเรืองชัย
ผิวงาม ไต้ก๋งเรือ ก. นาวามงคลชัย 1 และนายสมชาย เจตนาพรส�ำราญ เจ้าของกิจการแพปลา ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ร่วมกันค้ามนุษย์ตงั้ แต่ 3 คนขึน้ ไป โดยบังคับใช้แรงงาน ร่วมกันข่มขืนใจผูอ้ นื่ ให้กระท�ำ
การใด ไม่กระท�ำการใดหรือจ�ำยอมต่อสิ่งใดโดยท�ำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพของผู้ถูกข่มขืนใจ
หรือโดยใช้ก�ำลังประทุษร้าย หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นหรือกระท�ำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
ผลของคดี
ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากไม่พบว่าการกระท�ำของจ�ำเลยทั้งสองไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์รูปแบบ
การบังคับใช้แรงงาน ดังนี้ การที่ผู้เสียหายลงเรือประมงที่มีอุปกรณ์หาปลาและอวนอยู่ในเรือก่อนนั้น ผู้เสียหายควรจะ
ทราบว่าเรือล�ำดังกล่าวเป็นเรือประมงทีต่ อ้ งออกหาปลาไม่ใช่เรือโดยสาร การทีผ่ เู้ สียหายลงเรือโดยไม่ได้ทกั ท้วงแต่อย่างใด
ประกอบกับก่อนนั้นมีเจ้าหน้าที่สอบถามผู้เสียหายถึงสมัครใจในการท�ำงานบนเรือ ถือว่าผู้เสียหายตกลงยินยอม
เปลี่ยนแปลงลักษณะการท�ำงานจากตัดหัวปลาเป็นการท�ำงานบนเรือประมงเรื่องระยะเวลาการท�ำงานที่ได้มีการอ้างว่า
ต้องท�ำงานวันละ 22 ชั่วโมงต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลา 13 เดือนและผู้เสียหายได้รับประทานอาหารเพียงวันละ 2 มื้อ
หากพิจารณาถึงสภาพร่างกายของคนทัว่ ไป การท�ำงานหนักติดต่อกันเป็นเวลานานร่างกายต้องอ่อนเพลียและไม่สามารถ
ทนต่อสภาพการท�ำงานและความเป็นอยูแ่ บบนัน้ ได้สว่ นกรณีทผี่ เู้ สียหายไม่ได้รบั เงินค่าจ้างครบตามสัญญาจ้างหรือไม่นนั้
ต้องพิจารณาตามกฎหมายแรงงานและศาลเห็นว่าเหตุทผี่ เู้ สียหายแจ้งความเพือ่ ด�ำเนินคดีกบั จ�ำเลยเพียงต้องการค่าจ้าง
ค้างจ่ายและค่าท�ำงานล่วงเวลาเท่านั้น
คดีโรฮิงญา

ข้อเท็จจริงแห่งคดี126
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 ได้ปฏิบัติการจับนายอนัส หะยีมะแซ ในขณะที่น�ำ
นายมูฮมั หมัด นูอสิ ลาม ผูเ้ สียหายในคดีมาส่งให้กบั นายอับดุล มูงนั ซึง่ เป็นญาติของผูเ้ สียหาย โดยผูเ้ สียหายได้ถกู ล่อลวง
จากขบวนการนายหน้าให้เดินทางไปท�ำงานที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 7,000 ริงกิต (ประมาณ 70,000
บาท) ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถผ่อนช�ำระเป็นงวดๆ ได้เมื่อเดินทางไปถึงประเทศมาเลเซียและได้งานท�ำ ผู้เสียหาย
จึงตกลงเดินทางไปยังประเทศมาเลเชีย ผู้เสียหายเดินทางโดยเรือล�ำใหญ่ ซึ่งมีชาวโรฮิงญาร่วมเดินทางด้วยประมาณ

126

รายงานสรุปการด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือคดีโรฮิงญา

40 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

350 คน เรือได้ออกเดินทางใช้เวลา 6 วัน 6 คืน เมื่อมาถึงประเทศไทยมีการถ่ายคนลงเรือเล็ก นั่งเรือต่อมาอีกประมาณ
2 ชั่วโมง และต่อเรือหางยาวล�ำละ 10 คน ผ่านร่องน�้ำอุยลู จังหวัดสตูล มาถึงป่าชายเลน จากนั้นก็เดินเท้าเข้าไปในป่า
โดยมีคนคุมซึ่งเป็นชาวโรงฮิงญา 8 คนถือไม้และพร้า ส่วนผู้คุมคนไทย 4 คน ถือปืนสั้น และปืนยาว คอยคุมตลอด
เส้นทาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็มาถึงบ้านของนายหน้า มีอยู่ประมาณ 3–4 หลัง พักอยู่ที่บ้านนั้น
เป็นเวลา 3–4 วัน โดยมีการแยกให้เด็กและผู้หญิงไปอยู่รวมกันที่บ้านนายหน้า ส่วนผู้ชายจะอยู่ในแคมป์กลางป่า
ที่ห่างออกไปประมาณ 30 นาที ซึ่งมีคนอยู่ก่อนแล้วประมาณ 128 คน
ประเด็นการดดำเนินคดีอาญา
พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา มีความเห็นสั่งฟ้องนายอานัส หะมีมะแซต่อศาลจังหวัดสงขลาในความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ความผิดต่อชีวิต ร่างกายและเสรีภาพ
ตามประมวลกฎหมายอาญาตลอดทั้งความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
ผลการด�ำเนินคดี127
ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจ�ำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ความผิดต่อเสรีภาพตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดฐานน�ำพาคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พระราช
บัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และพิพากษาลงโทษให้จ�ำคุกจ�ำเลยเป็นเวลา 22 ปี 6 เดือน พร้อมทั้งชดใช้ค่าสินไหม
ให้กับชาวโรฮิงญา เป็นเงินจ�ำนวน 126,900 บาท
เนือ่ งจากการตรวจสอบของต�ำรวจพบว่าจ�ำเลยเคยส่งภาพเรือให้หวั หน้าเครือข่าย ก่อนมีเรือล�ำเลียงชาวโรฮิงญา
เข้ามาใน จังหวัดสงขลา และก่อนจะถูกจับกุมจ�ำเลยโทรศัพท์ติดต่อกับผู้ร้ายที่รับเงินค่าไถ่เป็นระยะ และนัดหมายว่า
ให้ไปส่งโรฮิงญาที่ใด จะเห็นได้ว่าลักษณะการกระท�ำของจ�ำเลยเป็นการกระท�ำที่มีผู้ร่วมขบวนการหลายคนและ
มีการแบ่งหน้าที่กันท�ำ โดยมีการสมคบคิดวางแผนกันมาเป็นอย่างดีจึงท�ำให้เป็นการยากที่บุคคลภายนอกจะล่วงรู้
อีกทัง้ ค�ำกล่าวอ้างของจ�ำเลยทีว่ า่ เพือ่ นของจ�ำเลยฝากคนต่างด้าวมาส่งทีห่ าดใหญ่ โดยข้ออ้างของจ�ำเลยทีก่ ล่าวว่ามีเพือ่ น
จากมาเลเชียโทรมาขอร้องให้ช่วยนั้น จ�ำเลยก็ไม่ได้มีหลักฐานมาน�ำสืบเพื่อยืนยันค�ำกล่าวอ้าง เป็นการกล่าวอ้างลอยๆ
ไม่มนี ำ�้ หนักจึงถือว่าเป็นการน�ำสืบโดยปราศจากข้อสงสัย และศาลอุทธรณ์ได้พพิ ากษายืนตามศาลชัน้ ต้น เนือ่ งจากคดีนี้
มีลกั ษณะป็นอาชญากรรมข้ามชาติและมีผเู้ สียหายเป็นจ�ำนวนมากตามพฤติการณ์ยอ่ มต้องกระท�ำเป็นลักษณะขบวนการ
มีผู้สมคบคิดหลายคนโดยกระท�ำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งต้องมีการแบ่งหน้าที่กันทั้งในและนอกราชอาณาจักร
มีการใช้โทรศัพท์ติดต่อซึ่งกันและกันระหว่างผู้ร้ายที่รับเงินค่าไถ่กับจ�ำเลยทั้งวันก่อนเกิดเหตุและวันเกิดเหตุซึ่งรายการ
โทรศัพท์มีความสอดคล้องกันรวมถึง รายการโทรศัพท์ของญาติผู้เสียหายที่ติดต่อกับผู้ร้ายด้วย อีกทั้งจ�ำเลยยังบันทึก
ชื่อของผู้ร้ายที่รับเงินค่าไถ่ว่า “บ่าวยี่หาบ” ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมคุ้นเคยและติดต่อกันมาก่อน
ข้อเท็จจริงทั้งหมดย่อมบ่งชี้ได้ว่าจ�ำเลยรู้จักและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดครั้งนี้ ทั้งนี้ศาลฎีกาได้กลับ
ค�ำพิพากษายกฟ้อง ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ จ�ำเลยไม่ได้เป็นผู้น�ำพาผู้เสียหาย (ชาวโรฮิงญา) เข้ามาในราชอาณาจักร
และจ�ำเลยไม่ได้มีส่วนในการจัดหาที่พัก ไม่ได้เรียกเงินและไม่ได้ท�ำร้ายร่างกายผู้เสียหาย แม้จะปรากฎข้อเท็จจริงว่า
มีการใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีจ่ นพบว่าจ�ำเลยกับพวกเป็นผูร้ ว่ มขบวนการการน�ำชาวโรฮิงญาล�ำเลียงไปยังมาเลเชีย โดยกระท�ำ
ความผิดตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา และสตูล อีกทั้งข้อมูลปรากฎว่ามีการติดต่อระหว่างญาติของผู้เสียหายกับ
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กลุ่มขบวนการ และระหว่างจ�ำเลยกับกลุ่มขบวนการ รวมถึงผู้ที่ไปรับเงินจากญาติของผู้เสียหาย แต่ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้
ปรากฎข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่าเป็นการติดต่อกันเพื่อน�ำพาชาวโรฮิงญาล�ำเลียงไปยังมาเลเชียหรือไม่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเข้าจับกุมจ�ำเลย ไม่ปรากฎพฤติการณ์วา่ จ�ำเลยบังคับข่มขูผ่ เู้ สียหาย เพือ่ เป็นข้อบ่งชีว้ า่ จ�ำเลย
มิใช่สจุ ริตชน นอกจากนีก้ ารให้การของจ�ำเลยในชัน้ พนักงานสอบสวนทีก่ ล่าวว่า มีชาวมาเลเชียร้องขอให้ไปรับผูเ้ สียหาย
มาส่งที่สถานนีขนส่งหาดใหญ่ เป็นข้อเท็จจริงเดียวกันในขณะน�ำสืบต่อสู้ของจ�ำเลยในชั้นศาล แสดงให้เห็นว่าจ�ำเลย
ไม่มีโอกาสเสกสรรค์ปั้นแต่งข้อเท็จจริงเพื่อสร้างพยานหลักฐาน น�ำเชื่อว่าค�ำกล่าวอ้างในขั้นจับกุมเป็นไปด้วยความสัตย์
และมีน�้ำหนักสามารถโต้แย้งข้อเท็จจริงของฝั่งอัยการได้

42 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

บทที่ 4
การคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
สิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท่จ
ี ะได้รับการชดเชยเยียวยา
ในรูปแบบตัวเงิน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่จะได้รับหลักประกันทางกฎหมาย

อธิบายภาพรวมและมาตรการของรัฐทีด่ ำ� เนินการเพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ สนับสนุน
สิทธิชดเชยเยียวยาในรูปแบบตัวเงิน และพัฒนากฎหมายเพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับแจ้ง
สิทธิที่ตนพึงมีพึงได้ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย มีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิ
ในการท�ำงาน มีสิทธิที่จะเข้าถึงล่าม และมีสิทธิเข้ารับการคุ้มครองพยาน พร้อมทั้งอธิบายสถานการณ์สิทธิเหล่านั้น
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ภายในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของไทย
่ �ำหนดข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติ และก�ำกับองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมาย
4.1 นโยบายทีก
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สิทธิของผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์จะได้รบ
ั การชดเชยเยียวยาในรูปแบบตัวเงิน สิทธิของผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับหลักประกันทางกฎหมาย

รายละเอียดส่วนนโยบายซึ่งก�ำหนดข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติ และก�ำกับองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับการชดเชยเยียวยา
ในรูปแบบตัวเงิน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับหลักประกันทางกฎหมาย ปรากฏอยู่ในเนื้อหา
ส่วน “การคุ้มครอง” ของแผนปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และรายงานประจ�ำปีของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2559 และปี 2560 โดยรัฐให้ประกันว่าจะด�ำเนินการรับรอง
สิทธิดังกล่าวของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่เลือกปฏิบัติ และค�ำนึงถึงความละเอียดอ่อน
ทางเพศสภาพ ประโยชน์สูงสุดของเด็ก และยึดผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าว
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยับยัง้ ความเสีย่ งมิให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ตกเป็นเหยือ่ ซ�ำ้ และช่วยให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์
สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ โดยรัฐด�ำเนินการนโยบายอันประกอบด้วย 11 มาตรการหลักตลอดช่วงปี 2559–2560
ด้วยผลจากการได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จ�ำนวน 115.8 ล้านบาทในปี 2559 และเพิ่มขึ้นในปี 2560 ซึ่งมี
รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
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รัฐด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์128 ผ่านกระบวนการน�ำบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์เข้าสู่กระบวนการคัดแยกและให้ความคุ้มครองทั้งทางกายภาพและด้านจิตใจ ภายใต้แผนการเยียวยา
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งด�ำเนินการโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในปี 2559 มีบุคคล
จ�ำนวน 824 คน ได้รับการคัดแยกและระบุว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และมีจ�ำนวน 561 คนประสงค์จะเข้ารับ
การคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งในจ�ำนวนดังกล่าว แบ่งเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ซึ่งมีสัญชาติไทย 333 คน และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติอีก 481 คน 129
ส่วนปี 2560 มีจำ� นวนผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทถี่ กู ค้นพบลดลงเหลือเพียง 455 คน โดยมีผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ที่ประสงค์จะเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพจากสถานคุ้มครองฯ 360 คน แบ่งเป็นบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย 132 คน
และเป็นบุคคลซึ่งเป็นชาวต่างชาติอีก 228 คน จากรายงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี 2560 มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จ�ำนวน 111 คนได้รับการส่งกลับภูมิล�ำเนาหรือส่งตัวไปยังประเทศที่สาม ขณะที่
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 71 คน ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดอยู่ในความคุ้มครองของสถานคุ้มครองฯ เป็นระยะเวลา 3–6
เดือนก่อนถูกส่งตัวกลับภูมิล�ำเนาหรือประเทศที่สาม130 แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐที่จะจัดการให้ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์กลับคืนสู่สังคมโดยเร็ว
คณะกรรมการประสานและก�ำกับการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีมติให้หน่วยงานซึ่ง
ด�ำเนินการเกีย่ วกับกระบวนการคัดแยกบุคคลซึง่ อาจเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ น�ำแบบฟอร์มซึง่ ได้รบั การปรับปรุง
ใหม่มาใช้ในกระบวนการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2559131 ส่งผลให้มีการคัดแยกบุคคลกว่า 824 กรณี ซึ่งรัฐไทย
ชีแ้ จงว่า แบบฟอร์มนีไ้ ด้รบั การปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทท่ี มี สหวิชาชีพต้องจัดการในช่วงระหว่างกระบวนการ
คัดแยกฯ โดยเน้นอธิบายข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสถานะต่างกัน เช่น บุคคลที่เป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และบุคคลที่มิใช่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ในรายงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ปี 2559 ยังระบุวา่ รัฐไทย
ยังคงให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับการจัดท�ำแนวปฏิบัติส�ำหรับหน่วยงานต่างๆ และการอบรมทีมสหวิชาชีพ เพื่อช่วย
ให้กระบวนการคัดแยกฯ มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บุคคลซึ่งได้รับความช่วยเหลือหรือการระบุว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รับความช่วยเหลืออย่าง
เฉพาะด้านและครอบคลุม132 จากรัฐไทย ด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย จากเจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ทีจ่ ะจัดให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์
แต่ละคนเข้ารับแผนฟื้นฟูรายบุคคล และเข้ารับการดูแลโดยตรงตลอดทั้งกระบวนการจาก Case Manager ทั้งก่อน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 90
129 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 92–93.
130 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 38.
131 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 104.
132 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 98–106.
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44 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

และหลังการส่งกลับ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการเยียวยาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดทั้ง
สร้างความมั่นคงทางอาชีพและจิตใจอันเป็นมาตรการหนึ่งที่ป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อซ�้ำ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รัฐ
ยังจัดกิจกรรมนันทนาการ133 และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตและการกลับเข้าสู่สังคม134 ให้แก่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ควบคูก่ นั ระหว่างอยูใ่ นแผนฟืน้ ฟู โดยผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ยงั มีสทิ ธิได้รบั ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
จากทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและทนายความ135 ซึ่งเป็นผลมาจากการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับองค์การ
ระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน ที่สนับสนุนงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกันในประเด็นต่างๆ ทั้งนี้
ในรายงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2560 ระบุว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ด�ำเนินการยกร่างระเบียบการจัดตั้งสถานคุ้มครองเอกชน เพื่อการช่วยเหลือและคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2560 แล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยอนุญาตให้องค์กร
พัฒนาเอกชนทีจ่ ดทะเบียนเป็นองค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์136 สามารถขอจัดตัง้ สถานคุม้ ครอง
เพื่อดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้
นอกจากนี้ รัฐไทยยังมีความก้าวหน้าในการส่งเสริมโอกาสท�ำงานและสร้างรายได้ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ด้วยการก�ำหนดมาตรการจัดหางานให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคน ซึ่งกรมการจัดหางานจะด�ำเนินการให้
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งอยู่ในสถานคุ้มครองฯ มีสิทธิท�ำงานทั้งภายในสถานคุ้มครองฯ และนอกสถานคุ้มครองฯ
อย่างถูกกฎหมายภายใน 15 วัน ท�ำให้ภายในปี 2559 มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จ�ำนวน 139 คนออกไปท�ำงาน
นอกสถานคุ้มครองฯ โดยจ�ำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 149 คนในปี 2560137 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการฝึกอาชีพให้
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการยกเลิกข้อจ�ำกัดเรื่องประเภทของงานที่ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถท�ำได้
ส่วนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อื่น หากไม่มีข้อจ�ำกัดด้านสุขภาพ การด�ำเนินคดี การฟื้นฟู หรือการฝึกอาชีพ สามารถ
รับงานมาท�ำภายในสถานคุ้มครองฯ ได้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คนละ 3,000–3,500
บาทต่อปี138 ส่วนบุคคลซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดข้างต้น แต่ผา่ นการอบรมและประสงค์จะท�ำงาน ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์มมี าตรการส่งเสริมการมีงานท�ำให้แก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์กลุม่ ดังกล่าว ซึง่ เป็นการสนับสนุน
เงินให้วันละ 300 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน หากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีงานท�ำ กระบวนการจ่ายเงิน
ข้างต้นจะยุติลง โดยภายในปี 2560 มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จ�ำนวน 24 คนได้รับเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นจ�ำนวน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 101.
134 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 101.
135 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 102.
136 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 42.
137 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 41
138 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 40
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583,800 บาท139 ควบคู่กับมาตรการข้างต้น รัฐไทยยังด�ำเนินมาตรการผ่อนผันให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และ
พยานในคดีค้ามนุษย์อยู่ในประเทศไทยได้ โดยขยายระยะเวลาจากการอนุญาตให้อยู่ได้ 1 ปีหลังจากคดีสิ้นสุด ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันที่ 15 มีนาคม 2559140 เป็น 2 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ธันวาคม 2559141 โดยปี 2560
ที่ผ่านมา มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวบังคลาเทศ 1 ราย ประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรภายหลังจากคดีสิ้นสุดลง
โดยประกอบอาชีพในโรงงานท�ำน�้ำแข็ง
ความก้าวหน้าอีกประการ คือ การคุ้มครองพยานที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วยการน�ำพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มาบังคับใช้อย่างเข้มงวด ท�ำให้ในปี 2560 มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เข้ารับการคุ้มครองตามโปรแกรมคุ้มครองพยานเป็นจ�ำนวนถึง 52 คน เป็นชาวไทย 41 คน ชาวต่างชาติอีก 11 คน
โดยรัฐใช้งบประมาณสูงกว่าเกือบสองเท่าตัว (4,256,466 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับการคุ้มครองพยานซึ่งเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ในปี 2559 ทีม่ จี ำ� นวนผูเ้ ข้ารับการคุม้ ครองกว่า 254 คน (2,904,139.94 บาท) เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
รูปแบบการให้ความคุ้มครองจากเดิมที่จะจัดพยานโดยเฉพาะชาวโรฮิงญาอยู่ในสถานคุ้มครองฯ แต่ต่อมาปรับให้พยาน
ที่มีความส�ำคัญต่อคดีย้ายมาอยู่ในสถานที่ปลอดภัย (Safe House) แทน142
ส่วนมาตรการเยียวยาและชดเชยนั้น นับเป็นการวางนโยบายใหม่ส�ำหรับรัฐไทยที่เร่งให้เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการ
ทางกฎหมายเร่งรัดให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ได้รบั เงินชดเชยเยียวยาทัง้ จากผูก้ ระท�ำความผิดและจากรัฐ ในรายงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ แบ่งการใช้สทิ ธิเรียกร้องเงินชดเชยเยียวยาออกเป็น 5 ช่องทาง
คือ ค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างค้างจ่ายและเงินอืน่ ค่าตอบแทนผูเ้ สียหายในคดีอาญา เงินตามกองทุนเพือ่ การป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึง่ ทัง้ 5 ช่องทางมีตวั เลขแสดงถึงความก้าวหน้าในการเยียวยาให้แก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่ละฉบับ143 พร้อมทั้งก�ำลังจัดท�ำแนวทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ซึ่งหมายถึง
เงินชดเชยเยียวยา) ในแต่ละช่องทาง และมีความคืบหน้าที่จะเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตลอดทั้งบทบัญญัติที่เกี่ยวกับกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกและเพิ่มสิทธิให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประเมินเพื่อก�ำหนด
จ�ำนวนเรียกร้องเอาแก่ผู้กระท�ำความผิดหรือรัฐได้144 รวมถึงก�ำหนดแนวทางบังคับคดีตามค�ำพิพากษาเฉพาะส่วน
ค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์145 อีกด้วย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 41
140 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 40
141 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 31
142 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 43
143 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 44
144 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 44
145 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 41
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46 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

ภายหลังจากด�ำเนินมาตรการเยียวยาและชดเชยแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์แล้ว ทัง้ หมดจะได้รบั การประเมิน
เพื่อส่งตัวกลับคืนสู่ภูมิล�ำเนาและตั้งรกรากใหม่ ซึ่งในปี 2559 รัฐไทยโดยความร่วมมือจากส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
แห่งสหประชาชาติ หรือ The UN Refugee Agency และองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ
International Organization for Migration (IOM) ตลอดทั้งรัฐต้นทางและครอบครัวของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ด�ำเนินการส่งตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จ�ำนวน 243 คน กลับสู่ภูมิล�ำเนา โดยรัฐไทยให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษ
แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นชาวโรฮิงญา และชาวบังคลาเทศ ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์คืนสู่สังคมและไม่ให้กลับเป็นผู้เสียหายซ�้ำ ซึ่งรัฐไทยรับรองว่า ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ทั้ง 76 จังหวัด ด�ำเนินการประเมินกระบวนการคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกราย ทุกระยะ
3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมจัดการรายกรณี (Case Manager Meeting หรือ CMM)
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนร์มา เพื่อติดตามสถานะของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และเพื่อแลกเปลี่ยน
แนวทางการท�ำงานระหว่างเจ้าหน้าที่อีกด้วย146
นอกจากนโยบายที่รัฐไทยด�ำเนินการโดยตรงต่อกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้ว ยังมีมาตรการที่มอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้เพื่อคุ้มครองผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อันประกอบด้วย
การแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ ซึ่งในปี 2559 กระทรวงมหาดไทยให้สัญชาติไทยแก่ผู้ไม่มีสัญชาติ 8,145 คน พร้อมทั้ง
ให้สิทธิเด็กต่างชาติที่เกิดในประเทศไทยอยู่ในราชอาณาจักรได้โดยชอบด้วยกฎหมายทันที นอกจากนี้ ยังมีแผนการ
ที่จะออกมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เด็กต่างชาติที่เกิดในประเทศไทยสามารถขอสัญชาติได้ 147 ที่ส�ำคัญ ในรายงานของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2559 ยังรายงานถึงตัวเลขของชาวโรฮิงญาและชาวอุยกูร์
ซึ่งมิใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ว่ามีผู้หญิงและเด็กจ�ำนวน 152 คน
อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขณะที่ผู้ชายจ�ำนวน 100 คนอยู่ภายใต้
การดูแลของส�ำนักงานต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง148 ตามหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยธรรม
พร้อมกันนี้ ตลอดช่วงปี 2559 รัฐไทยยังจัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งด�ำเนินงาน
ทัง้ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงและสนับสนุนการต่อต้านการค้ามนุษย์ เช่น การอบรมล่ามและผูป้ ระสานงานด้านภาษา ซึง่ ภายใน
ปี 2559 มีลา่ มจ�ำนวน 115 คน ซึง่ ใช้งานใน 7 ภาษา คือ เมียนร์มา กัมพูชา ลาว โรฮิงญา เวียดนาม อาหรับ และมาลายู
เข้ารับการอบรมซึง่ จัดขึน้ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กร
ช่วยเหลือเด็ก ในปี 2560 มีจ�ำนวนล่ามที่เข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นอีก 97 คน เป็นล่ามที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 67 คน
รวมทั้ง 2 ปี ขณะนี้มีล่ามที่พร้อมปฏิบัติงานจ�ำนวน 251 คน149 และในปี 2559 ยังจัดให้มีจัดอบรมผู้ประสานงาน
ด้านภาษา ของกระทรวงแรงงาน จ�ำนวน 64 คน ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการว่าจ้างล่ามแปลภาษาเมียนร์มา ลาว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2560. หน้า 45
147 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 116
148 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 116
149 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 43
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และกัมพูชา เพื่อให้ประจ�ำการ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า–ออกเรือประมง 32 ศูนย์ทั่วประเทศ 150 การอบรม
ให้ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งเน้นให้ความรู้เรื่องกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ น�ำไปปฏิบัติ
ได้จริง151 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์ จ�ำนวน 229 คน ทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานคุม้ ครองฯ ด้วยหลักสูตรพัฒนามาตรฐาน
การคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์152 และการจัดอบรมเจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน153 เป็นต้น
ท้ายที่สุด รัฐไทยยังคงประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดปี
2559–2560 โดยร่วมงานกับองค์กรเฟรนดอ์นิเตอร์เนชนั่แนล (Friends International) องค์การระหว่างประเทศเพื่อ
การโยกย้ายถนิ่ฐาน (IOM) ส�ำานกังาน ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ส�ำนักงานกฎหมายเอส อาร์
(SR Law) องค์กรช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) มูลนิธิ เอ-ทเวนตี้ วัน (A21) มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนา (HRDF) ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล (Stella Maris) และมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (Focus)
เป็นต้น154
4.2 ข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติและองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่รับรองสิทธิ
ที่จะได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

หมวด 4 โดยเฉพาะมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และระเบียบ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจาก
การกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552 (หรือระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ)
เป็นบทบัญญัติและแนวปฏิบัติหลักที่ก�ำหนดสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครอง
สวัสดิภาพจากรัฐไทย ซึ่งสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพที่มิใช่ตัวเงิน และอยู่บนพื้นฐานของการค�ำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ความปลอดภัย สภาพร่างกาย จิตใจ ความแตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ และประเพณี
วัฒนธรรม โดยเจ้าหน้าที่ประจ�ำสถานคุ้มครองฯ และเจ้าหน้าที่อื่นจะด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสีย
หายจากการค้ามนุษย์อย่างน้อย 8 ประการ คือ จัดสรรอาหาร ที่พัก ให้การรักษาพยาบาล บ�ำบัดฟื้นฟูทางร่างกายและ
จิตใจ ให้การศึกษา ให้การฝึกอบรม ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลำ� เนาของผู้นั้น
และด�ำเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่น เช่น พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ทนายความ เจ้าหน้าที่คุ้มครองพยาน
และเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น
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สิทธิตามกฎหมายดังกล่าว ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ และไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานคุ้มครองฯ หรือไม่ ย่อมมีสิทธิและสามารถเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ให้การคุ้มครองสิทธินั้นแก่ตนได้
ส่วนรายละเอียดในสถานคุ้มครองฯ ปัจจุบัน บุคคลซึ่งมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองฯ มี 2 ประเภท
คือ บุคคลซึ่งทีมสหวิชาชีพประเมินว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่ได้รับการส่งมาจากหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชน และบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งมีสิทธิอยู่ใน
สถานคุม้ ครองตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และผูป้ ระสบปัญหา
ทางสังคม เช่น คนขอทาน คนเร่รอน โดยเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นผู้ชายและมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพราะไม่สามารถให้อยู่ร่วม
กับบุคคลอื่นที่บ้านพักเด็กและครอบครัว
นอกจากนี้ ในหมวด 4 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวและระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ยังประกันสิทธิอื่นของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย มีสิทธิที่จะ
ท�ำงาน มีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การแจ้งสิทธิตามกฎหมายของตน มีสทิ ธิทจี่ ะเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และสิทธิ
ที่จะได้รับการส่งตัวกลับประเทศต้นทางหรือประเทศที่สามอย่างปลอดภัยอีกด้วย
4.3 ข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติและองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมีหน้าที่รับรองสิทธิ
ที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาในรูปแบบตัวเงินของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เฉพาะสิทธิทจี่ ะได้รบั การชดเชยเยียวยาในรูปแบบตัวเงินของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ตามสถิตแิ ละรายละเอียด
ที่แสดงกระบวนการเรียกร้องเงินชดเชยเยียวยา ซึ่งได้รับการจัดเก็บและปรากฏอยู่ในรายงานของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างปี 2559–2560 พบว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิได้รับเงินชดเชย
เยียวยา หรือ “ค่าสินไหมทดแทน” จากผู้กระท�ำความผิด 3 ช่องทาง คือ ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 35 แห่ง
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเชิงลงโทษตามมาตรา
13–15 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 และค่าจ้างค้างจ่ายและเงินอื่นตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ส่วนเงินทีผ่ เู้ สียหายจากการค้ามนุษย์มสี ทิ ธิได้รบั จากรัฐมี 2 ช่องทาง คือ ค่าสินไหมทดแทน
ตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทนผูเ้ สียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จา่ ยแก่จำ� เลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และเงินจากกองทุน
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
อย่างไรก็ตาม ยังมีกระบวนการอื่นซึ่งหากพิจารณาจากกรอบนิยามของค�ำว่าค่าสินไหมทดแทนอย่างกว้างตาม
ข้อ 6 (6) ของอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ช่องทางในการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังรวมถึงสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา 44/1
แห่งประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา สิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทน ตามบรรพ 2 ลักษณะ 5 ว่าด้วยละเมิด
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิทจี่ ะเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนยุตธิ รรม
พ.ศ. 2558 และสิทธิทจี่ ะเข้าถึงทรัพย์สนิ อันซึง่ รัฐยึดหรืออายัดได้จากผูก้ ระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งปัจจุบัน
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังไม่สามารถเข้าถึงหรือขอกันทรัพย์สินหรือเงินซึ่งรัฐยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว มาเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่จะชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้
ในกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นอกจากมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แจ้งสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทน
อันเนื่องมาจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้ว ในข้อ 15 ของระเบียบกระทรวง
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การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ยังก�ำหนดให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งมีสิทธิและประสงค์จะเรียกค่า
สินไหมทดแทน สามารถเข้าร่วมในกระบวนการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนได้ โดยฐานในการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนนัน้
ให้พิจารณาจากเหตุที่ได้รับความเสียหาย หรือได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ ชื่อเสียง ทรัพย์สิน
หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ตลอดจนความเสียหายอื่นใดที่อาจค�ำนวณเป็นเงินได้
่ มีหน้าที่รับรองสิทธิ
4.4 ข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติและองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึง
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับหลักประกันทางกฎหมาย

โดยหลัก ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสิทธิตามกฎหมายที่ตนมี ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ฯ ซึง่ รวมถึง
สิทธิในการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากทั้งรัฐและเอกชน สิทธิที่จะได้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
สิทธิทจี่ ะได้ทำ� งานระหว่างอยูใ่ นราชอาณาจักร สิทธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองพยาน และสิทธิทจี่ ะเข้าถึงล่ามอย่างมีคณ
ุ ภาพ
เฉพาะสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 บัญญัติว่าให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้ความช่วยเหลือ
แก่บคุ คลผูซ้ งึ่ เป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรือ่ งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการด�ำเนินคดี
เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ก�ำหนด
ให้เจ้าหน้าที่จัดให้ค�ำปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ได้รบั ความช่วยเหลือทางกฎหมายตลอดทัง้ กระบวนการไม่วา่ ทางคดีอาญา แพ่ง หรือปกครอง
หากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นชาวต่างชาติ จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา 33 ประกอบกับมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งบัญญัติ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อาจด�ำเนินการผ่อนผันให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว
โดยพิจารณาระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ข้อ 13 ประกอบกับประกาศกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ส�ำหรับผู้เสียหายจากกระท�ำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ที่อนุญาตให้เฉพาะคนต่างด้าวที่พนักงาน
สอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 และผู้นั้นสมัครใจยินยอมเข้ารับความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพในหน่วยงานของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินหนึ่งปี (เดิมก�ำหนดอยู่ไม่เกินหกเดือน) และหากมีความจ�ำเป็น
ตามข้อเท็จจริงแห่งคดี ให้สามารถขอขยายระยะเวลาได้อีกครั้งละไม่เกินหนึ่งปี โดยสิทธิที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เสียหายพ้นจากการให้ความช่วยเหลือตามมาตรา 33 ไม่มาตาม
หมายเรียกของศาล ต้องโทษตามค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก ออกนอกเขตท้องที่จังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือถูก
เพิกถอนสิทธิให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย
นอกจากนี้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และพยานในคดีค้ามนุษย์ยังมีสิทธิได้รับการคุ้มครองในฐานะพยาน
ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประกอบกับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
พยาน พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ฯ ข้อ 14 พนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะต้อง
จัดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ว่าผู้นั้นจะพักอยู่ที่ใด ก่อน ขณะ หรือหลัง
การด�ำเนินคดี พร้อมกันนี้ให้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วย
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ต่อมา มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึง่ เป็นพยานทีส่ บื พยานก่อนการฟ้องคดีหรือ
ระหว่างการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ โดยพนักงานอัยการสามารถส่งความเห็นการเป็นพยานของคนต่างด้าว และส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ สามารถส่งความเห็นของพนักงานสอบสวนส�ำหรับผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี และหาก
มีความจ�ำเป็นตามข้อเท็จจริงแห่งคดีให้สามารถขอขยายระยะเวลาได้ครัง้ ละไม่เกินหนึง่ ปี อันเป็นมาตรการทางปกครอง
ทีเ่ สริมให้การเรียกร้องสิทธิของผูเ้ สียหายตามกระบวนการยุตธิ รรมมีประสิทธิภาพด้วยพยานทีเ่ กีย่ วข้องในคดีไม่ถกู พราก
หลักประกันที่ส่งเสริมสิทธิในการได้รับค่าสินไหมทดแทน
ภายหลังมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ขยายสิทธิในการคุ้มครองถึงบุตรของ
ผู้เสียหาย ผู้เสียหาย พยาน และบุตรของพยาน ให้สามารถพ�ำนักและท�ำงานเป็นระยะเวลาสองปีภายหลังจากการสอบ
พยานเสร็จสิ้น และสามารถต่ออายุได้อีกหนึ่งปี นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังปรับปรุงให้กระบวนการขออนุญาตอยู่ใน
ราชอาณาจักรไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว จากเดิมใช้เวลา 45 วัน เป็น 10 วัน
สิทธิทจี่ ะได้ทำ� งานระหว่างอยูใ่ นราชอาณาจักร เมือ่ ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ได้รบั สิทธิในการอยูใ่ นราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราวแล้ว ในข้อ 13 วรรค 2 ของระเบียบฉบับเดียวกันยังก�ำหนดให้หากเจ้าหน้าที่เห็นควรให้ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ซงึ่ ประสงค์จะท�ำงาน ให้ดำ� เนินการตามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าว ซึง่ มติคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ขยายขอบเขตของการท�ำงานของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวมถึงพยานให้สามารถ
ท�ำงานได้ทุกประเภท จากเดิมตามประกาศคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2556 ในเรื่องเดียวกัน อนุญาตให้ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์และพยานท�ำงานในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้แรงงานเป็นจ�ำนวนมากกับงานรับใช้ในบ้านเท่านั้น
ส่วนผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ซงึ่ อยูใ่ นสถานคุม้ ครองและไม่ประสงค์จะท�ำงาน เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดให้มกี ารฝึกอบรบวิชาชีพ
และทักษะขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต155 ส่วนผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ซงึ่ เป็นผูห้ ญิง และ
ไม่ประสงค์ออกจากที่พัก จะได้รับอนุญาตให้ท�ำงานในร้านค้าที่พัก เช่น ร้านท�ำผมหรือร้านจ�ำหน่ายของที่ระลึก เป็นต้น
สิทธิที่จะเข้าถึงล่าม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ สามารถสื่อสารและ
รับรู้รับทราบถึงสิทธิของตนได้ ในข้อ 5 ของระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ก�ำหนดให้
ระหว่างทีเ่ จ้าหน้าทีแ่ จ้งรายละเอียดเกีย่ วกับสิทธิของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทพี่ งึ ได้รบั การคุม้ ครองในแต่ละขัน้ ตอน
ทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังการช่วยเหลือ ขอบเขตระยะเวลาในการด�ำเนินการช่วยเหลือ วิธกี ารปฏิบตั ติ วั และสิทธิหน้าที่
ของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทราบ และหากผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ไม่เข้าใจภาษาไทยหรือไม่สามารถพูด ไม่ได้ยนิ
ไม่สามารถสื่อสารได้ ให้เจ้าหน้าที่จัดล่าม หรือล่ามภาษามือให้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). รายงานผลการด�ำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของประเทศไทย ประจ�ำปี 2559. หน้า 8

155

Trafficking in Persons Report: Challenges on Law and Policy 2016-2017 51

4.5 ขัน
ั ต
ิ ามนโยบาย การบังคับใช้กฎหมาย และการใช้ดล
ุ พิ นจ
ิ ของ เจ้าหน้าที่
้ ตอนการปฏิบต
ในการบังคับใช้กฎหมาย ในการปกป้อง คุ้มครอง และท�ำให้สิทธิของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ในขัน
้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ การรับรองสิทธิ
้ ตอน การคุม
ของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทจ
ี่ ะได้รบ
ั การชดเชยเยีวยาในรูแบบตัวเงิน เเละการรับรอง
้ จริง
่ี ะได้รบ
สิทธิของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทจ
ั หลักประกันทางกฎหมาย เกิดขึน
(1) สถานการณ์ แ ละปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ บุ ค คลได้ รั บ การส่ ง ตั ว และเข้ า สู่ ก ระบวนการคั ด แยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายหลังจากโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า
สถานการณ์ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับการส่งตัวและเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ ยังคง
มีความท้าทายด้วยแต่ละพื้นที่ที่มีข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและ
ส่งผลต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แตกต่างกันด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
การท�ำงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมและภาครัฐ ท�ำให้สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ได้เร็วขึ้น ทั้งการน�ำตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ออกจากพื้นที่ และความรวดเร็วในการประสานงานกับล่าม
อย่างไรก็ตาม การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและทีมสหวิชาชีพด้วยกันเองยังมีขอ้ จ�ำกัด เนือ่ งจากบางหน่วยงาน
มิได้เตรียมพร้อมส�ำหรับภารกิจซึง่ ต้องปฏิบตั งิ านกลางคืน156 หรือในคดีคา้ มนุษย์ซง่ึ เกีย่ วกับผูม้ อี ทิ ธิพลอาจท�ำให้เจ้าหน้าที่
ไม่กล้าที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ก็ยากที่จะคาดหวังให้ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ให้ข้อเท็จจริงกับผู้ปฏิบัติงานได้157 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่บางท่านยังให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันยังไม่มีระบบ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ
องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการอบรมที่ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการ158 แนวทางการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในปัจจุบันยังเน้น
อบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว เจ้าหน้าที่มักพบกับข้อจ�ำกัดที่
มากกว่าความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจ�ำลองสถานการณ์หรืออธิบายข้อจ�ำกัดและ
ให้เจ้าหน้าทีท่ ดลองแก้ไข159 หรืออาจต้องพัฒนาหลักสูตรตามความยากง่ายของกฎหมายและการด�ำเนินการ โดยเฉพาะ
คดีค้ามนุษย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ160
การสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มิใช่จะสามารถกระท�ำได้เฉพาะการก�ำหนดเรื่องเงินรางวัลน�ำจับ
แต่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในเพื่อสร้างโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การมอบหมายงาน
ตามความสามารถ การสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ปฏิบตั งิ านหรือเข้าร่วมการอบรมตามความสนใจหรือความสามารถของ

เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทนายความ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
158 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
159 ทนายความ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
160 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น161
การก�ำหนดเป้าหมายในการค้นหาความเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ ปัจจุบนั มีการตัง้ ข้อสังเกตจากเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติงานว่า มีความพยายามจะหาความเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้แก่บุคคลทั่วไปจนมากเกินไปหรือไม่
เพราะแท้จริงแล้ว ความเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ขนึ้ อยูก่ บั ข้อเท็จจริงทีบ่ คุ คลนัน้ ประสบ162 ซึง่ เจ้าหน้าทีบ่ างท่าน
ให้ความเห็นว่า เพราะปัจจุบันมีการยึดโยงสถานะของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กับการมีสิทธิ หรือความสามารถ
ที่เจ้าหน้าที่รัฐจะรับบุคคลนั้นเข้ามาอยู่ในความคุ้มครองตามมาตรา 33 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ กระบวนการระหว่างการเข้าช่วยเหลือบุคคลซึง่ อาจเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ในบางพื้นที่ อาจยังเป็นการก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม เช่น หากเจ้าหน้าที่ (ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ) พิจารณา
แล้วว่าบุคคลนั้นน่าจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ควรเข้ารับการคุ้มครองได้ บุคคลนั้นก็ควรได้รับการคุ้มครองก่อน
ภายหลังหากผู้เสียหายประสงค์จะด�ำเนินคดี ก็ให้น�ำตัวมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน163 เป็นต้น แต่หากยังใช้
กระบวนการตามแนวปฏิบัติในปัจจุบัน จะท�ำให้พนักงานสอบสวนมีเวลาน้อยมากในการพิจารณาว่าบุคคลนั้นเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่
การจัดการกับบุคคลซึ่งมิใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ปัจจุบันสถานการณ์ตรวจหาการช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ และการส่งตัวเข้ารับการคัดแยกยังคงเป็นหน้าที่หลักของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บางกรณีอาจมีผู้เข้ารับกระบวนการคัดแยกฯ ประมาณ 100 คน แต่พบว่า
มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพียง 30 กว่าคน เป็นต้น ยังไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการจัดการต่ออย่างไรกับบุคคลซึ่งไม่ใช่
ผู้เสียหายแต่อาจถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมายอื่น
อย่างไรก็ตาม ในพืน้ ทีช่ ายแดนทีจ่ ดั ตัง้ ศูนย์ปฏิบตั งิ านในการคัดกรองคนเข้าเมือง ซึง่ เริม่ ปฏิบตั งิ านตัง้ แต่ปี 2553
โดยต่อมาในปี 2557 จึงขยายโดยกลายเป็นโมเดลจัดตั้งศูนย์คัดกรองทั่วประเทศที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
เริ่มจัดท�ำสถิติการเข้าออกประเทศไทยของคนลาวบางคนที่พบว่าเดินทางเข้าออกประเทศไทยบ่อยผิดปกติ โดยใช้
ค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติที่ 377/2549 ก�ำหนดว่า เมื่อคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่ได้มาเพื่อการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ต้องหาวีธีการปฏิเสธเพื่อไม่ให้กลุ่มคนเหล่านั้นเดินทาง
เข้าประเทศโดยไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึง่ เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานต�ำรวจตรรวจคนเข้าเมืองไทยได้หารือ
กับทางรัฐบาลลาวถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และปรับแนวทางการปฏิบตั งิ าน โดยให้ศนู ย์คน้ หากลุม่ เป้าหมายและตรวจคัดกรอง
เด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีที่ใช้หนังสือเดินทางใหม่ หรือเดินทางมาคนเดียว หรือไม่สามารถตอบค�ำถามเจ้าหน้าที่ได้
หรือผูห้ ญิงทีเ่ ดินทางเข้าออกประเทศไทยทุก 30 วัน ซึง่ ขณะนีม้ ปี ระมาณ 500 คน โดยเจ้าหน้าทีจ่ ะสอบถามรายละเอียด
ในการเดินทาง เช่น วัตถุประสงค์ในการเดินทาง สถานที่พัก เจ้าของสถานที่พัก จากนั้นจะด�ำเนินการเก็บข้อมูลบุคคล
ทีผ่ เู้ ดินทางอ้างถึงเพือ่ สอบถามถึงรายละเอียดต่อไป และหากพบความผิดปกติในการให้ขอ้ มูลข้างต้น เจ้าหน้าทีจ่ ะปฏิเสธ
ไม่ให้เข้ามาในประเทศ เนื่องจากเสี่ยงต่อการกระท�ำความผิด แต่หากไม่พบความผิดปกติ เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้เข้ามา
โดยจัดท�ำประวัติส่วนบุคคลของผู้นั้นไว้และประสานให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจด�ำเนินการตรวจสอบต่อไป164

เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
162 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
163 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
164 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
161
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การคานอ�ำนาจหรือตรวจสอบการใช้อำ� นาจของเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในระดับท้องถิน่ หากมีกรณีทเี่ จ้าหน้าทีร่ ะดับ
ปฏิบัติงานในท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือพบว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เจ้าหน้าที่ก็จะประสานงาน
ให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจากส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจากกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.)
หรือทหารเข้ามาจัดการคดีต่อไป165 ทั้งนี้ เพื่อลดแรงกดดันและช่วยให้บุคคลซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงว่าอาจเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
(2) สถานการณ์และปัจจัยที่ท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการแยกประเภทตาม
รูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพบว่า เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการยังคงพบความท้าท้ายที่หลากหลาย
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการคัดแยกฯ ปัจจัยหลักที่ท�ำให้กระบวนการดังกล่าวประสบความส�ำเร็จหรือล้มเหลว
มีหลายประการ เช่น ความยินยอมเข้าเป็นส่วนหนึง่ ในการกระท�ำความผิดของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ หรือผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์เองไม่คิดว่าตนเองเป็นเหยื่อ ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมปฏิบัติการ ล่าม ระยะเวลาในการ
คัดแยก และคุณภาพในการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การปฏิบัติงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันรูปแบบการค้ามนุษย์
บางรูปแบบ เช่น การค้าประเวณี ใช้กระบวนการชักจูงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่แยบยลขึ้น โดยอาศัยประโยชน์
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการล่อลวง เช่นเดียวกับรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการการบังคับใช้แรงงานทีเ่ พิม่ มากขึน้
โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตร ซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่จะรับข้อมูลเท็จจากนายจ้างหรือนายหน้า
เกี่ยวกับเงื่อนไขการท�ำงาน โดยต่อมาภายหลังผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พบว่าเงื่อนไขการท�ำงานจริงไม่ตรงตามที่
ตกลงไว้ แต่รูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยการบังคับเด็กขอทาน ส่วนใหญ่ที่ผู้ปฏิบัติงานพบจะมีแค่กลุ่มผู้เสี่ยง
จะตกเป็นผูเ้ สียหายแต่ไม่พบว่ามีการกระท�ำความผิดครบองค์ประกอบ เว้นแต่จะเป็นเด็ก ภายหลังแก้ไขพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 จึงพบว่าบางกรณีว่าเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ในรูปแบบ
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยการอื่นใด
ปัจจุบันขนาดและจ�ำนวนของทีมสหวิชาชีพซึ่งปฏิบัติการร่วมกันจะขึ้นอยู่กับจ�ำนวนผู้เข้ารับการคัดแยกและ
ความร้ายแรงของการกระท�ำความผิด เช่น กรณีที่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการใช้แรงงานประมง
จะมีเจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานจัดหางาน หรือกรมประมง เข้าร่วมกระบวนการคัดแยกฯ ด้วย166 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ
การบางท่านให้ความเห็นว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานส�ำคัญมาก ซึ่งปัจจุบันยังขาดการแลกเปลี่ยนและ
ส่งข้อมูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ และแม้ปจั จุบนั ทีมสหวิชาชีพมีเจ้าหน้าทีห่ ลากหลายขึน้ แต่ยงั ไม่มเี จ้าหน้าทีจ่ ากองค์กร
พัฒนาเอกชนเข้าร่วมกระบวนการคัดแยกฯ อย่างเป็นประจ�ำ167

ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
166 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
167 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
165

54 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

การใช้ทีมสหวิชาชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการสอบข้อเท็จจริง หรือค้นหาความจริง ซึ่งจะมีประสิทธิภาพ
หากแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญและทราบวัตถุประสงค์ในการท�ำงานร่วมกัน168 ในมุมมองของทนายความ รูปแบบ
การค้ามนุษย์โดยการบังคับใช้แรงงานมีความซับซ้อนมากที่สุด และจากการปฏิบัติงานพบว่า เจ้าหน้าที่จากกระทรวง
แรงงานมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น169
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า แท้จริงแล้วกระบวนการคัดแยกฯ ดังกล่าวมิใช่ขั้นตอนที่จ�ำต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย แต่เป็นการใช้ดลุ พินจิ ของเจ้าหน้าทีใ่ นการจะพิจารณาใช้กระบวนการคัดแยกกรณีทผี่ เู้ สียหายไม่ทราบหรือ
ไม่ยอมรับว่าตนเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์170
ส่วนรายละเอียดในกระบวนการคัดแยกฯ เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบัตกิ ารให้ขอ้ มูลว่า ปัจจุบนั ยังใช้แบบฟอร์มคัดแยก
เป็นหลัก ประกอบกับการสัมภาษณ์บุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยจะมีนักสังคมสงเคราะห์ร่วมกับ
ทีมสหวิชาชีพถามค�ำถามต่อบุคคลนั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ และอาจจะ
มีล่ามจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่ช่วยในการแปลภาษา เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขช่วยในการตรวจสุขภาพ
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และมีบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นสถานแรกรับในการคุ้มครองผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์เบือ้ งต้นส�ำหรับบางพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มสี ถานคุม้ ครองฯ หรือให้บคุ คลนัน้ พักอาศัยอยูช่ ว่ งก่อนทีจ่ ะมีการประเมินว่า
เป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ ส่วนเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจะด�ำเนินการสอบสวนเบือ้ งต้นจากข้อมูลทีไ่ ด้โดยการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ ารในพืน้ ทีช่ ายแดนอธิบายวิธกี ารในการคัดแยกฯ ว่า เจ้าหน้าทีจ่ ะคัดกรองบุคคลตามแบบ
ฟอร์มฯ ส่วนจะเข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่พนักงานสอบสวนจะเป็นผูช้ ขี้ าด โดยทางเจ้าหน้าทีจ่ ะพยายามคุม้ ครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้มากที่สุดตามสิทธิที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการท่านหนึ่ง
ให้ความเห็นว่า การมีองค์กรภาคเอกชนปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดน ช่วยลดความหวาดกลัวให้กับเด็กกัมพูชา
ซึ่งอาจหวาดระแวงเจ้าหน้าที่จนท�ำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถพูดคุยกับเด็กหรือคนกลุ่มนั้นได้โดยตรง แต่กับเจ้าหน้าที่จาก
องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น จาก องค์กรเฟรนด์ (Friends–International) ท�ำให้คนกัมพูชาหรือเด็กจะรู้สึกคุ้นเคยและ
ท�ำให้การสอบสวนข้อเท็จจริงแต่ละครัง้ มีประสิทธิภาพหรือได้ขอ้ มูลมากกว่าการทีเ่ จ้าหน้าทีส่ อบข้อเท็จจริงเอง เจ้าหน้าที่
จึงรู้สึกว่าองค์กรพัฒนาเอกชนมีความส�ำคัญมากในแง่การสร้างบรรยากาศผ่อนคลายให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จึงไม่อยากจ�ำกัดประโยชน์ขององค์กรพัฒนาเอกชนเฉพาะการให้การสนับสนุนด้านล่ามเพียงด้านเดียว171
ปัจจุบันกระบวนการสอบข้อเท็จในระหว่างกระบวนการคัดแยกฯ มีความส�ำคัญมาก เพราะด้วยรูปแบบ
การค้ามนุษย์ทซี่ บั ซ้อน ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์แต่ละคนของแต่ละคดีจงึ ต้องใช้วธิ กี ารและมีขอ้ ควรระวังแตกต่างกัน
เจ้าหน้าที่จึงต้องปรับรูปแบบการสัมภาษณ์ให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น จัดให้มีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว การสัมภาษณ์กลุ่ม
การสัมภาษณ์แบบตรวจสอบข้อมูลกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คนอื่น172 อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ทีมสหวิชาชีพ
เห็นพ้องกันให้ใช้เพียงนักสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการคัดแยกฯ เท่านั้น เพราะเห็นว่าจะท�ำให้ได้ข้อมูลจากผู้เสียหาย
โดยเฉพาะที่เป็นเด็กมากกว่าใช้ทั้งทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกฯ

เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทนายความ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
170 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
171 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
172 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
168
169
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ทนายความผู้ซึ่งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่า สาเหตุที่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ไม่ไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ ส่วนหนึ่งเพราะต้องด�ำเนินการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ภายในระยะเวลาที่จ�ำกัด173 การติดต่อญาติของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่อยู่ประเทศไทยจะท�ำให้เป็นอีกทางหนึ่ง
ที่ท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถพูดคุยกับบุคคลไว้วางใจได้และอาจให้ข้อมูลมากขึ้น
ภายในหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมทีมสหวิชาชีพเอง ยังพบความไม่เป็นอิสระของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ทั้งจากระบบการปฏิบัติงานซึ่งถูกผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติงานและในระหว่างทีม
สหวิชาชีพ ที่ต้องรับผิดชอบในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
งาน จึงส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการรวบรวมพยานหลักฐาน บางคดี พยานหลักฐานที่รวบรวมมาในชั้นต้น
ไม่เพียงพอแก่การพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท�ำความผิดจริง เมื่อพนักงานอัยการไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่ต้น ท�ำให้ต้องรับส�ำนวนการสอบสวนมา แต่ไม่อาจแสวงหาพยานหลักฐาน
มากพอที่จะท�ำให้ศาลเชื่อว่าเป็นการค้ามนุษย์174
ในการปฏิบัติงานของทนายความเองพบว่า เอกสารที่เกี่ยวกับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กลายเป็น
พยานหลักฐานทีถ่ กู น�ำไปใช้ในการถามค้านของทนายความจ�ำเลย ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้ในขณะนัน้ อาจขัดหรือแย้งกับข้อเท็จจริง
ภายหลังที่ผู้เสียหายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้175
นอกจากนี้ ยังเกิดกรณีที่มีความเห็นแย้งระหว่างพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่อื่น ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์หรือไม่ โดยแนวปฏิบัติจะยึดความเห็นของพนักงานสอบสวนเป็นหลัก แต่จะหมายเหตุความเห็นแย้ง
ไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบข้อเท็จจริงเพิ่ม ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงเพิ่มต้องแจ้งเป็นหนังสือไปยังพนักงานสอบสวน176
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นความท้าทายส�ำหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด
ฐานค้ามนุษย์ตอ่ ไป คือ กรณีเอกสารการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วน177 จะท�ำให้
ประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริงลดลง ทนายความหรือแม้แต่พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการซึ่งต้องน�ำ
ข้อเท็จจริงนัน้ มาใช้ตอ่ สูใ้ นศาลย่อมได้รบั ผลกระทบจากการน�ำเสนอพยานหลักฐานทีไ่ ม่สมบูรณ์ และยากมากทีจ่ ะท�ำให้
สมบูรณ์ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของสายอาชีพนั้น178
ระบบการให้ความช่วยเหลือด้านล่ามในกระบวนการคัดแยกบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เฉพาะในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ล่ า มภาษาลาวจากส� ำ นั ก งานต� ำ รวจตรวจคนเข้ า เมื อ ง 179
แต่บางกรณีทเี่ กิดเหตุในเวลากลางคืนไม่สามารถติดต่อล่ามได้ ท�ำให้เจ้าหน้าทีต่ อ้ งเลือกใช้คนทีส่ ามารถสือ่ สารภาษานัน้ ได้
แต่มิใช่ล่ามที่ได้รับการรับรองหรือผ่านการอบรม180 เช่นเดียวกับจังหวัดพิษณุโลก บางกรณีไม่มีล่าม ต้องใช้ล่ามภาษา

173 ทนายความ

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
174 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
175 ทนายความ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
176 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
177 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560
178 ทนายความ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
179 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
180 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560
56 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

เมียนมาแทนหรือให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นล่าม181
ในจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั งิ านเน้นท�ำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน ซึง่ ให้การสนับสนุนเรือ่ งล่าม
เป็นหลัก182 แต่บางกรณีต้องอาศัยหน่วยงานทหารเพื่อการสนับสนุนล่ามเพิ่มเติม183
ในพืน้ ทีส่ ว่ นกลางอย่างจังหวัดปทุมธานี ล่ามและระยะเวลาในการคัดแยกฯ มีสว่ นส�ำคัญมาก โดยเฉพาะผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานประมง ซึ่งหากเพิ่งได้รับการช่วยเหลือมา ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะยังไม่อยาก
ให้ขอ้ มูลกับเจ้าหน้าทีป่ ระกอบกับยังไม่ไว้วางใจล่าม184 ดังนัน้ จึงต้องใช้ระยะเวลาระยะหนึง่ จึงจะสามารถให้ขอ้ เท็จจริง
ได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่มีการจ้างล่ามประจ�ำสถานคุ้มครองฯ185 ล่ามที่ใช้เป็นล่ามเมียนร์มาที่ผ่านการอบรมจาก
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด แต่เมื่อมีคดีซึ่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นชาวกัมพูชา
มาเข้ารับการคุ้มครอง ปรากฏว่าทางสถานคุ้มครองฯ ไม่สามารถจัดหาล่ามได้186 ท�ำให้คัดแยกไม่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด นอกจากนี้ เนื่องจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ ท�ำให้
เกิดปัญหาในการสื่อสารระหว่างที่พักอาศัยอยู่ สถานคุ้มครองเคยใช้บริการล่ามที่เป็นแรงงานข้ามชาติเหมือนกันกับ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่ไม่มีเอกสารรับรองท�ำให้มีปัญหาในการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ส่วนล่ามในภาษาอื่น เช่น ล่ามโรฮิงญา ส่วนใหญ่ล่ามจะเป็นชาวโรฮิงญาที่พอจะพูดภาษาไทยได้ ไม่ใช่ล่าม
ที่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้ ท�ำให้ข้อความที่แปลมาบางส่วนความหมายผิดเพี้ยนไป และเจ้าหน้าที่
ไม่สามารถตรวจสอบได้187 นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีย่ งั ต้องพบกับความแตกต่างทางด้านภาษาของกลุม่ แรงงานข้ามชาติเอง
ท�ำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถใช้ล่ามคนเดียวกันได้ แม้จะเป็นบุคคลซึ่งมาจากประเทศเดียวกันก็ตาม
ปัญหาเรื่องความยินยอมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ยังเป็นการตีความกฎหมายที่ยากส�ำหรับเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะในระยะแรก มักจะพบเจอในกลุม่ ผูเ้ สียหายจากการค้าประเวณี ซึง่ ตกอยูภ่ ายใต้การบังคับใช้กฎหมาย 2 ฉบับ
โดยกฎหมายแต่ละฉบับท�ำให้บคุ คลนัน้ มีสถานะทางกฎหมายทีต่ า่ งกันสิน้ เชิง คือ พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากหญิง
ดังกล่าวอายุต�่ำกว่า 18 ปี แม้ยินยอมมาค้าประเวณี เจ้าหน้าที่จะพิจารณาว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ทั้งนี้
โดยมองในแง่การให้ความคุ้มครองแก่เด็กมากกว่ามุ่งเน้นน�ำตัวมาลงโทษ188
อุปสรรคหลักในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสถานที่ งบประมาณ ตัวผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์เอง โดยเฉพาะกรณีท่ีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่คิดว่าตนเองเป็นเหยื่อ189 ซึ่งเป็นปัญหาที่พบมาก
ในปัจจุบันระหว่างกระบวนการคัดแยกฯ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการให้ข้อมูลว่าเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งข้อจ�ำกัด

ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
182 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
183 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
184 องค์กรพัฒนาเอกชน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
185 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อ ตุลาคม พ.ศ. 2559
186 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
187 ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2559
188 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
189 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
181
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เรื่องระยะเวลา ความไว้วางใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ประสิทธิภาพในการสอบข้อเท็จจริง และการเข้าคัดแยก
บุคคลซึ่งแม้มีความเสี่ยงแต่ยังไม่ถูกกระท�ำครบองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์190
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่า ในบางกรณีไม่มีสถานที่ส�ำหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงต้องท�ำ ณ สถานที่
ที่ช่วยเหลือกลุ่มบุคคลนั้นมา ประกอบกับกรอบเวลาที่ต้องด�ำเนินการอย่างจ�ำกัด หรือหากมีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จ�ำนวนมากก็จะท�ำให้มีสถานที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับกระบวนการดังกล่าว191 ตัวอย่างเช่น ช่วงระยะเวลา
ที่มีการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองซึ่งเป็นชาวโรฮิงญามาเป็นจ�ำนวนมาก เจ้าหน้าที่ต้องน�ำตัวทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการ
คัดแยกฯ ณ เกิดเหตุ192 หรือหากมีการใช้สถานที่ที่มิใช่ที่เกิดเหตุ ก็จะเป็นสถานีต�ำรวจ หรือส�ำนักงานของฝ่ายปกครอง
ณ ที่ว่าการอ�ำเภอ เป็นต้น193
กรณีทผี่ เู้ สียหายจากการค้ามนุษย์เป็นผูห้ ญิง จะใช้พนักงานสอบสวนทีเ่ ป็นผูห้ ญิงในการเข้าร่วมคัดแยกผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ แต่มีข้อสังเกตว่า ในพื้นที่ต่างจังหวัดมักใช้นักสังคมสงเคราะห์ในการถามค�ำถามผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์มากกว่า
ปัญหาที่ไม่มีหน่วยงานใดสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานช่วงคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท�ำให้
บางครั้งต้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นครั้งคราว194 โดยเฉพาะส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ซึ่งไม่มี
งบประมาณสนับสนุนในเรือ่ งค่าใช้จา่ ยระหว่างท�ำการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ หรือกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส�ำหรับผู้ที่ถูกส่งตัวมาคัดแยก195
ในบางกรณี เจ้าหน้าที่พบตัวบุคคลซึ่งเสี่ยงอาจเป็นผู้เสียหายแต่ยังไม่ถูกกระท�ำครบองค์ประกอบความผิด
ยังไม่ครบ เช่น บุคคลนั้นยังไม่ถูกขูดรีด ยังไม่ถูกหลอกลวง หรือยังไม่ถูกข่มขู่ เป็นต้น196
(3) สถานการณ์และปัจจัยที่ท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถเข้าถึงสิทธิท่ีจะได้รับ
การคุ้มครองสวัสดิภาพ

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานพบว่าผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์เข้ารับการคุม้ ครองสวัสดิภาพมากขึน้
โดยเฉพาะในกลุม่ ทีศ่ กึ ษา ซึง่ เป็นแรงงานข้ามชาติอนั เป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในงานภาคเกษตร ส่วนปัจจัยทีท่ ำ� ให้
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพมากขึ้น คือ การที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีโอกาส
ได้อยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย และเข้ารับการคุ้มครองจากสถานคุ้มครองฯ ซึ่งจะท�ำให้ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์เข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาจากรัฐในรูปแบบตัวเงินจากทั้งผู้กระท�ำความผิดและจากรัฐ
ส่วนข้อจ�ำกัดยังคงเป็นปัญหาการบริหารจัดการภายในสถานคุ้มครองฯ กรณีที่ไม่มีล่าม และจ�ำนวนเจ้าหน้าที่
ทีไ่ ม่เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านในช่วงเวลาทีม่ ผี เู้ สียหายจากการค้ามนุษย์เข้ารับการคุม้ ครองเป็นจ�ำนวนมาก รายละเอียด
ปรากฏดังต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
192 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
193 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
194 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
195 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559
196 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
190
191

58 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

การเข้าถึงสิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการชดเชยเยียวยาในรูปแบบที่มิใช่
ตัวเงิน เป็นกระบวนการที่ด�ำเนินการโดยสถานคุ้มครองฯ เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ปี 2559 สถานคุ้มครองฯ ในจังหวัด
พิษณุโลกต้องจัดสรรเจ้าหน้าที่ 1 คนให้สามารถดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถึง 10 คน โดยตามแผนการฟื้นฟู
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รายบุคคลนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการจนครบทุกขั้นตอนประมาณ 2 ปี ซึ่ง 3
ใน 10 คนเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน โดยปกติ เจ้าหน้าที่จะจัดให้มีกระบวนการประเมินสภาพร่างกายและ
จิตใจของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์กอ่ น และเสริมด้วยกระบวนการฝึกอาชีพ เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์
มีรายได้และป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อซ�้ำอีก นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมเยี่ยมบ้าน โดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบ
ความเป็นอยู่ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกระยะ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน197
เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ ารบางส่วนให้ความเห็นว่า กระบวนการดังกล่าวจะให้ผลดีหากผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
เข้าไปอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินคดี อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ก็ต้องอธิบายให้ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์เข้าใจถึงกระบวนการด�ำเนินคดีและกระบวนการคุ้มครองทั้งหมดก่อน และต้องยอมรับการตัดสินใจของ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะเข้ารับการคุ้มครองหรือไม่ก็ได้198 ซึ่งหากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ประสงค์เข้ารับ
การคุ้มครอง ทางสถานคุ้มครองฯ ต้องประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพื่อส่งตัวกลับออกไป แต่สิทธิที่ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์พึงมีพึงได้นั้น ย่อมเกิดขึ้นแล้ว เพียงแต่จะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหน เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลไม่อาจ
ทราบได้ เพราะภายหลังจากออกจากสถานคุ้มครองฯ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้องประสานงานให้ทางส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดด�ำเนินการตามสิทธิของตนเอง199
เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ ปัจจุบันสถานคุ้มครองฯ ก�ำลังจัดท�ำ
ห้องรับรองส�ำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ต้องอยู่รวมกันเป็นครอบครัว เพื่อรองรับความต้องการของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์บางส่วน และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ในอนาคตจะมีการใช้ระบบคีย์การ์ดเข้าออก
ในสถานคุ้มครองฯ200
เจ้าหน้าที่จากองค์กรพัฒนาเอกชนให้ข้อมูลว่า การเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ออกไปอยู่ใน
สถานรับรองขององค์กรพัฒนาเอกชน ส่งผลให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รู้สึกเป็นอิสระมากขึ้น เนื่องจากกฎระเบียบ
น้อยกว่าสถานคุม้ ครองฯ ของรัฐมาก201 และมีเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ เป็นคนเชือ้ ชาติเดียวกับผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์คอยสร้าง
ความคุน้ เคย และอธิบายกระบวนการต่างๆ ให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์รบั ทราบอย่างเป็นระยะ แต่ตอ้ งมีการคัดกรอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะเข้ามาอยู่ในสถานคุ้มครองฯ หรือความดูแลของเจ้าหน้าที่พัฒนาเอกชน โดยค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เองเป็นหลัก

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
199 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
200 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
201 องค์กรพัฒนาเอกชน สัมภาณ์เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
197
198
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ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการให้ความเห็นต่อการรักษาความปลอดภัยของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ที่อยู่ในสถานคุ้มครองฯ บางครั้งเจ้าหน้าที่จ�ำต้องย้ายผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปยังสถานคุ้มครองฯ อื่น
หากพบว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีพฤติกรรมรุนแรงหรือก่อความไม่สงบภายในสถานคุ้มครองฯ โดยสองสถาน
คุ้มครองฯ จะสลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อลดความขัดแย้ง หรือเพื่อลดความแออัดในสถานคุ้มครองฯ202
ส่วนกระบวนการหรือกิจกรรมที่ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนสนับสนุนให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ท�ำ อาจจะ
ไม่ตรงกับความสนใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคน จึงจ�ำเป็นต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป203
(4) สถานการณ์และปัจจัยที่ท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับ
การชดเชยเยียวยาจากผู้กระท�ำความผิดและจากรัฐ

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานพบว่า สถานการณ์และปัจจัยทีท่ ำ� ให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์สามารถ
เข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาจากผู้กระท�ำความผิดและจากรัฐ ในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน ทั้งที่เป็นค่าสินไหม
ทดแทน ค่าเสียหายเชิงลงโทษ และค่าจ้างค้างจ่ายและเงินอื่น และเงินจากกองทุนหรือตามพระราชบัญญัติต่างๆ
มีแนวโน้มที่จะได้รับการด�ำเนินการในทางที่ดีขึ้น ด้วยผลจากการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ให้มีความชัดเจนทั้งนิยามของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และการบังคับใช้แรงงาน ตลอดทั้ง
การตรากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ซึ่งเพิ่มช่องทางให้ทั้งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระท�ำความผิด และเปิดช่องทางให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจก�ำหนดค่าไหมทดแทนตลอดทั้ง
ค่าเสียหายเชิงลงโทษได้ แม้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ร้องขอ อย่างไรก็ตาม ทนายความและเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งคอย
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เสียหายเข้าถึงสิทธิดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้
ความเข้าใจของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ตอ่ การเรียกค่าสินไหมทดแทน เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ ารให้ขอ้ มูล
ว่า หากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นคนไทย ส่วนใหญ่จะไม่ประสงค์เรียกค่าสินไหมทดแทน เพราะประสงค์จะ
กลับภูมิล�ำเนาโดยเร็ว แต่หากเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นชาวต่างชาติมักจะได้รับการแจ้งสิทธิและได้รับการ
อธิบายจากเจ้าหน้าที่โดยละเอียด ตลอดทั้งได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในการด�ำเนินการเรียกเงินตามกฎหมาย
ต่างๆ จึงท�ำให้มีอัตราส่วนการใช้สิทธิที่สูงกว่าในกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนไทย และการที่ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ไม่ประสงค์จะเรียกค่าสินไหมทดแทน ปัจจุบนั ก็ไม่อาจทราบได้วา่ แท้จริงแล้วผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ไม่เข้าใจหรือไม่ประสงค์จะเรียก204
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้าถึงสิทธิในการได้รับ
ค่าสินไหมทดแทน โดยแนวปฏิบัติ เจ้าหน้าที่จะประเมินผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ก่อนก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน ส่วนองค์ประกอบของผู้ที่ก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนจะเป็นทีมสหวิชาชีพ
ซึ่งอาจมีองค์กรพัฒนาเอกชนด้วย หากเข้ามาช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตั้งแต่ต้น205 ซึ่งหากกระบวนการ

202 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
203 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
204 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
205 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
60 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

ดังกล่าวเกิดขึ้น ณ ขณะที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ในระหว่างการคุ้มครองของสถานคุ้มครองฯ เจ้าหน้าที่อาจ
ใช้อ�ำนาจตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง
เพิม่ เติมเกีย่ วกับอายุของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์206 ตลอดจนสอบถามถึงความยินยอมของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ในการเข้ารับการคุ้มครอง และภายหลังจากการเรียกค่าสินไหมทดแทนแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้า
ด้านคดีและให้ค�ำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก
จากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจว่าผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิเข้าถึงการช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งเป็นการชดเชยเยียวยาทั้งในรูปแบบ
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินโดยละเอียด ประกอบด้วย การให้การศึกษา การรักษาพยาบาล อาหาร ที่พัก การท�ำงาน
และการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดตลอดจนเรียกค่าสินไหมทดแทน207
อย่างไรก็ตาม บางกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ด�ำเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพราะ
ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีความเสียหายเกิดขึน้ นอกจากนี้ กรณีทเี่ ด็กยินยอมเข้าสูก่ ระบวนการค้ามนุษย์ ซึง่ มักเกิดในกรณี
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี ก็ไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าทีจ่ ะเรียกค่าสินไหมทดแทนให้เด็ก บางกรณี
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก็เรียกเงินสูงเกินจริง เพราะอยากได้เงินมิใช่เพราะอยากใช้สิทธิ208
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในจังหวัดสระแก้วให้ข้อมูลว่า การประเมินเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการใช้สทิ ธิในกระบวนการยุตธิ รรมของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ หน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำส�ำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพียงแต่ประสานงานและชี้ช่องทางในการเรียกร้องสิทธิให้กับผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ ซึง่ หากกรณีนี้ ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์เป็นคนไทยก็สามารถด�ำเนินการเองได้ แม้จะอายุตำ�่ กว่า 18 ปีกต็ าม209
อย่างไรก็ตาม ทัง้ เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำสถานคุม้ ครองฯ และเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
จังหวัดยังมีบทบาทส�ำคัญในการติดตาม ประสานงาน และเร่งรัดการด�ำเนินงานกับหน่วยงานรัฐอื่นที่ผู้เสียหายเรียกค่า
สินไหมทดแทนไป เช่น ประสานงานกับส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ พนักงานอัยการ
เป็นต้น210
ความสามารถในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของจ�ำเลยแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งมีความส�ำคัญ
ไม่น้อยกว่าประสิทธิภาพของกฎหมายในการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์211
การปรับเปลี่ยนวิธีพิจารณาคดี จากระบบกล่าวหาเป็นระบบไต่สวน ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ท�ำให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น แต่ประเด็นส�ำคัญคือจ�ำเลยรับสารภาพ
เป็นส่วนใหญ่ ท�ำให้อาจยังไม่มีการเบิกความหรือสืบพยานถึงความเสียหายที่เป็นมูลเหตุในการเรียกค่าสินไหมทดแทน
แก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ จึงเป็นข้อท้าทายกับเจ้าหน้าทีแ่ ละทนายความต่อไปว่า จะปรับแนวทางการต่อสูค้ ดีอย่างไร
ให้โจทก์สามารถน�ำสืบให้ศาลเห็นถึงความเสียหายนีไ้ ด้แม้จำ� เลยจะรับสารภาพตัง้ แต่ตน้ เพราะหากไม่อาจน�ำข้อเท็จจริง

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อเดือน มีนาคม 2559
208 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
209 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
210 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
211 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
206
207
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เข้าสู่การพิจารณาได้ครอบคลุมกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด จะท�ำให้ศาลไม่สามารถก�ำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ได้212
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานบางท่านให้ความเห็นว่า พนักงานอัยการยังไม่คุ้นชินกับระบบไต่สวนตามกฎหมายนี้ แต่ยัง
มีข้อดีที่ว่าศาลสามารถควบคุมหรือสอบถามจากพยานได้โดยตรง213
การใช้มาตรการตามมาตรา 29 พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และการใช้
กลไกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546214 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพแก่ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ยังเป็นมาตรการส�ำคัญที่ผ่อนปรนให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ผ่อนคลาย
และให้เวลาแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการให้ข้อเท็จจริงอันมีประโยชน์หรือบิดเบือนน้อยที่สุดแก่เจ้าหน้าที่
กระบวนการอธิบายและชี้แจงท�ำความเข้าใจกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ของแต่ละสถานคุ้มครองฯ ยังเป็นปัจจัย
ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ประสงค์จะอยู่ใช้สิทธิหรืออยู่ในการเป็นพยาน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่
รูปคดีมากกว่า215
กระบวนการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
และตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ซึ่งถือเป็นขั้นตอนส�ำคัญในการเข้าถึงและการได้รับ
การชดเชยเยียวยาจากผู้กระท�ำความผิดของผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการบางท่านเข้าใจว่ายังเป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากส่วนกลางที่จะต้องด�ำเนินการและประเมิน
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ โดยจะมีเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจหรือพนักงานสอบสวนเป็นผูป้ ระเมินจ�ำนวน
ค่าสินไหมทดแทนมาเบือ้ งต้น แต่ปจั จุบนั ยังไม่มรี ะเบียบหรือกฎเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน ในจังหวัดอุดรธานี
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์สว่ นใหญ่ทเี่ จ้าหน้าทีใ่ ห้ความช่วยเหลือไม่ประสงค์จะเรียกค่าสินไหมทดแทน เพราะประสงค์
จะเดินทางกลับภูมิล�ำเนามากกว่า216
ประสิทธิภาพในการบังคับคดี เพือ่ ด�ำเนินการให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ได้รบั เงินอันเป็นค่าสินไหมทดแทน
จากผู้กระท�ำความผิด ปัจจุบันทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ยังไม่มีระเบียบกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ฯ ออกมาก�ำหนดหรือรับรองบทบาทหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีใ่ นการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายในชั้นบังคับคดี ส่วนประสิทธิภาพในการสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อน�ำไปใช้ทางคดี
ยังคงต้องได้รับการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้แก่หน่วยงานหนึ่ง เพราะบางกรณีข้อเท็จจริง
อาจไม่ตรงกัน217 นอกจากนี้ นักกฎหมายของกระทรวงฯ เองก็ไม่มคี วามเชีย่ วชาญในการด�ำเนินการบังคับคดี เจ้าหน้าที่
อาจต้องจ้างทนายความภายนอกเพือ่ ด�ำเนินการแทน และส่วนกระบวนการบังคับคดีเองก็เรียกว่ายังใช้ไม่ได้ผล เนือ่ งจาก
มีความยุ่งยากและผู้กระท�ำความผิดบางคนไม่มีทรัพย์สินมากพอให้บังคับคดี218 โดยเฉพาะในคดีที่ผู้ถูกด�ำเนินคดี
เป็นนายหน้า ซึ่งอาจเป็นชาวต่างชาติที่มาจากประเทศเดียวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือนายหน้าชาวไทย
ที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแต่ไม่ใช่นายจ้างหรือผู้สั่งการ เป็นต้น

ทนายความ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
214 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
215 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
216 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
217 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
218 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
212
213

62 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

(5) สถานการณ์และปัจจัยที่ท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้มีส่วนร่วมในการเรียกร้อง
สิทธิจะได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ และสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาจากผู้กระท�ำความผิด
และจากรัฐ

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพบว่า สถานการณ์และปัจจัยที่ท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ได้มสี ว่ นร่วมในการเรียกร้องสิทธิจะได้รบั การคุม้ ครองสวัสดิภาพ และสิทธิทจี่ ะได้รบั การชดเชยเยียวยาจากผูก้ ระท�ำความ
ผิดและจากรัฐ พบได้จากการก�ำหนดหลักการยึดผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นศูนย์กลางในการฟื้นฟู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ส่วนโอกาสที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จะเข้าร่วมก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนที่รัฐจะด�ำเนินการเรียกร้องให้แก่ตนนั้น มีแนวโน้มถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ด้วยการรับฟังทั้งความต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตลอดทั้งนักกฎหมาย และทนายความในบางกรณี
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่บางส่วนให้ข้อมูลว่ายังมีข้อจ�ำกัดเรื่องการสื่อสาร เช่น ไม่มีล่าม จึงท�ำให้ไม่สามารถสอบถาม
ความเข้าใจ ความต้องการของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทงั้ หมดและตลอดระยะเวลาได้ รายละเอียดปรากฏดังต่อไปนี้
การมีสว่ นร่วมในกระบวนการคุม้ ครองสวัสดิภาพ เป็นการมีสว่ นร่วมโดยผ่านการประเมิน เจ้าหน้าทีจ่ ะประเมิน
สภาพจิตใจผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนโดยนักจิตวิทยา ซึ่งหากประเมินแล้วไม่ผ่าน ต้องท�ำการประเมินซ�้ำ และ
หากผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจจะต้องส่งต่อโรงพยาบาล219 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานบางท่านให้ความเห็นว่า วิธีการ
ที่จะท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีส่วนร่วมได้ หมายความรวมถึง การมีทางเลือกอื่นในการให้ความคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยแนวทางการคุ้มครองควรเน้นเป็นการบรรเทาทุกข์และตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างแท้จริง220
การมี ส ่ ว นร่ ว มในกระบวนการก� ำ หนดค่ า สิ น ไหมทดแทน เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารให้ ค วามเห็ น ว่ า
การเรียกร้องสิทธิให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยหน่วยงานซึ่งรักษา
การตามพระราชบัญญัติฉบับนั้นจะเป็นผู้ด�ำเนินการให้ผู้เสียหาย221 ส่วนกระบวนการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน
โดยปกติเจ้าหน้าที่จะด�ำเนินการปรึกษาหารือในรูปแบบการประชุมของคณะอนุกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัด222 หรือการประชุมทีมสหวิชาชีพ ส่วนกระบวนการเรียกค่าสินไหมทดแทนนั้น ยังคงเป็นหน้าที่
ของพนักงานอัยการ อย่างไรก็ตาม ในระบบการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน มักจะเป็นการก�ำหนดโดยไม่มีส่วนร่วม
จากองค์กรภาคเอกชน
ปัจจัยส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่อาจมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ เนื่องจากไม่สามารถสื่อสาร
กับเจ้าหน้าที่ ตัวอย่างเช่น ล่ามในพื้นที่พิษณุโลกมีเพียง 1 คนเท่านั้น นอกจากจ�ำนวนจะไม่เพียงพอแล้ว เจ้าหน้าที่
ที่ใช้งานล่ามคนดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าล่ามแปลถูกต้องครบถ้วนหรือไม่223

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
221 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
222 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
223 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
219
220
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ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯก�ำหนดกรอบที่ใช้ในการค�ำนวนค่าสินไหม
ทดแทน โดยยึดตามหลักกฎหมายละเมิดและพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นรายกรณีไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับ
นโยบายให้ความเห็นว่า เป็นเพราะการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนโดยใช้หลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดจะเป็นการจ�ำกัดสิทธิ
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เกินไป ดังนั้น จึงเหมาะสมแล้วที่จะก�ำหนดไว้เป็นแนวทางอย่างกว้าง ส่วนจ�ำนวนเงิน
ซึ่งเป็นค่าเสียหายส่วนใหญ่จะผ่านการสอบถามความต้องการ หรืออยู่บนความเสียหายจริงที่เกิดกับตัวผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ เช่น ค่าเดินทางที่จ่ายไป ทรัพย์สินที่สูญหาย224 ซึ่งกลายเป็นแนวปฏิบัติของสถานคุ้มครองฯ บางแห่ง
มาตลอด
การแจ้งให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทราบถึงความคืบหน้าในการด�ำเนินคดีและการด�ำเนินการตามแผนคุม้ ครอง
เจ้าหน้าที่ เป็นวิธีการหนึ่งที่ท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังคงรู้สึกมีส่วนร่วมในแผนการคุ้มครองสวัสดิภาพ
เช่น สถานคุม้ ครองฯ ชาย จะแจ้งให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทราบอาทิตย์ละครัง้ ระหว่างการแจ้ง เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดให้
มีการพูดคุยหารือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ประจ�ำสถานคุ้มครองฯ และตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ประสบการณ์
ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พบเจอหลังออกไปท�ำงานนอกสถานคุ้มครองฯ เป็นต้น225
นอกจากนี้ การมีสว่ นร่วมของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในฐานะพยานของคดี โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม
และการทบทวนข้อเท็จจริงทีผ่ เู้ สียหายจากการค้ามนุษย์เคยให้ไปกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจก่อนขึน้ เบิกความในฐานะพยาน226
เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ยึดโยงให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีความรู้สึกตนเองเป็นบุคคลส�ำคัญต่อการท�ำให้
การด�ำเนินคดีต่อผู้กระท�ำความผิดประสบผลส�ำเร็จ
(6) สถานการณ์และปัจจัยที่ท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับ
หลักประกันทางกฎหมาย

สิทธิที่จะได้รับการแจ้งสิทธิ โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พบความก้าวหน้าถึงกระบวนการ
แจ้งให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทราบถึงสิทธิและการท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้าถึงกระบวนการนั้น
โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ปรากฏข้อมูลว่าทางสถานคุ้มครองฯ จะแจ้งสิทธิให้ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ทราบ ตลอดจนแจ้งกฎระเบียบในการอยู่ในสถานคุ้มครองฯ ด้วย ซึ่งสิทธิที่แจ้ง นอกจากสิทธิที่ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์มสี ทิ ธิจะได้รบั ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
แล้ว ยังรวมถึงสิทธิอนื่ เช่น ความประสงค์ในการศึกษา การรักษาพยาบาล อาหาร ทีพ่ กั การท�ำงาน227 โดยกระบวนการ
ดังกล่าว ทางสถานคุม้ ครองจะแจ้งแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์กอ่ นเข้ารับกระบวนการคุม้ ครอง และเป็นกระบวนการ
ที่ต้องกระท�ำก่อนกระบวนการแรกรับ ภายหลังจากแจ้งสิทธิแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะสอบถามผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
อีกครั้งว่า ประสงค์จะเข้ารับการคุ้มครองหรือไม่228

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
226 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
227 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อเดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
228 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
224
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64 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

เจ้าหน้าทีเ่ ห็นว่ามีความส�ำคัญอย่างมากทีต่ อ้ งอธิบายขัน้ ตอนในกระบวนการยุตธิ รรม และหน้าทีข่ องแต่ละบุคคล
ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทราบ229 เพราะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่จะไม่คุ้นเคยกับระบบ หรือไม่ทราบ
หน้าที่ของบุคคลซึ่งท�ำหน้าที่ในแต่ละขั้นตอน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการยังให้ความเห็นว่า ปัจจัยหลัก
ในการประกันสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ให้ผลมากกว่าหลักประกันซึ่งเป็นข้อกฎหมาย คือ การท�ำให้
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์เชือ่ มัน่ ในกระบวนการยุตธิ รรม เพราะหากผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์เชือ่ มัน่ ในกระบวนการ
ที่ด�ำเนินโดยรัฐแล้วจะท�ำให้สถานการณ์การใช้สิทธิประการอื่นของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นไปได้ด้วยดี
ปัญหาหลักที่พบปัจจุบัน คือ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระบุว่าทราบสิทธิของตน แต่ประสงค์จะใช้สิทธิหรือไม่
อย่างไร ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังไม่ทราบ230
สิทธิทจี่ ะได้รบั ความช่วยเหลือทางกฎหมาย โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานพบว่าสถานการณ์การให้
ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผเู้ สียหายยังพบข้อจ�ำกัดหลายประการ ทัง้ จ�ำนวนเจ้าหน้าทีแ่ ละทนายความทีไ่ ม่เพียงพอ
และศักยภาพการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งกระบวนการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
โดยปกติ เจ้าหน้าที่ประจ�ำสถานคุ้มครองฯ จะแจ้งให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับ
ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และจะให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้ข้อมูลแก่
เจ้าหน้าที่ก่อน โดยกระบวนการสอบข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นการสอบข้อเท็จจริงร่วมกันหลายฝ่าย231 อย่างไรก็ตาม
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยนิติกรของสถานคุ้มครองฯ แม้มีขอบเขตหน้าที่หลากหลายและครอบคลุม
โดยเริ่มตั้งแต่การสอบข้อเท็จจริง การเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และให้เข้าใจ
กระบวนการด�ำเนินคดี232 อย่างไรก็ตาม ในบางช่วง สถานคุ้มครองฯ ต้องรองรับกับจ�ำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่มากจนไม่ได้สัดส่วนกับจ�ำนวนนิติกร เช่น มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์ 300 คน แต่มีนิติกร
ปฏิบัติงานในช่วงนั้นเพียง 1 คน233
ในสถานคุม้ ครองฯ ซึง่ มีระบบการดูแลผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์แบบ Case Manager เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ าร
ให้ขอ้ มูลว่าเป็นประโยชน์กบั ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เนือ่ งจากผูท้ ำ� หน้าทีเ่ ป็น Case Manager จะเป็นผูป้ ระสานงาน
หลักให้กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยจะประสานงานกับนิติกรของส่วนรัฐและทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์234 และท�ำให้ภาพรวมผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้าถึงสิทธิในการได้รับ
ความช่วยเหลือทางกฎหมายทั่วถึงขึ้น
ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความ โดยที่ทนายความเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการให้ความเห็นว่า เป็นประโยชน์แก่ทั้งสถานคุ้มครองและตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เอง
อย่างไรก็ตาม ในการท�ำงานร่วมกันต้องได้รบั อนุญาตอย่างเป็นทางการจากปลัดกระทรวงฯ ก่อน235 ส่วนการแบ่งบทบาท

ส�ำนักงานอัยการสูงสุด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
231 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
232 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
233 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
234 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
235 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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หน้าทีร่ ะหว่างเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำสถานคุม้ ครองฯ กับทนายความ เป็นไปในแนวทางทีใ่ ห้สถานคุม้ ครองฯ เป็นผูม้ บี ทบาทหลัก
ในการด�ำเนินงาน ส่วนองค์กรพัฒนาเอกชนจะสนับสนุนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การท�ำงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ236 ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในลักษณะดังกล่าว เช่น องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยก
ย้ายถิ่นฐาน หรือ International Organisation for Migration (IOM) มูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) ส�ำนักงานกฏหมาย
เอสอาร์ (SR Law)
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่า เรื่องสิทธิในการมีทนาย หรือสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทน
จากประสบการณ์การการท�ำงานที่ผ่านมา ทนายความจะเน้นการท�ำคดีในไปเชิงตรวจสอบเอากับผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์และเจ้าหน้าที่รัฐ แต่มิได้ตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปมากกว่า
การเข้าร่วมด�ำเนินคดีอาญากับพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ237 หรือแม้แต่หน่วยงานรัฐเองก็เพิ่งจะเริ่ม
ให้ความสนใจกับสิทธิในการเรียกค่าสินไหมอย่างครบทุกขั้นตอนเมื่อ 2–3 ปีที่ผ่านมา238
ส่วนกลไกเดิมของการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย เช่น การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายจากสภาทนายความ
เจ้าหน้าทีใ่ ห้ความเห็นว่า ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์อาจไม่ทราบว่ามีองค์กรอิสระเช่นนีใ้ ห้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม
ยังคงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องส่งเสริมให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้าถึงกลไกนี้ด้วย239
สิทธิที่จะได้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน พบว่า
การที่รัฐไทยอนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ท�ำให้ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์อยู่ในสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถเข้าร่วมหรือใช้สิทธิในทางคดีทั้งตามกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญา แพ่ง และแรงงานได้ และยังส่งผลให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์มสี ทิ ธิทจี่ ะท�ำงานระหว่างรอกระบวน
การดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ประจ�ำสถานคุ้มครองฯ ชาย ให้ความเห็นว่า เนื่องจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้า
ครอบครัว โดยมากจึงประสงค์จะท�ำงานเพื่อส่งเงินให้ครอบครัว เจ้าหน้าที่จากสถานคุ้มครองฯ จึงประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อด�ำเนินการให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ถึง 3 เดือน และหลังจากนั้นจึงประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานเพื่อ
น�ำผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด�ำเนินการขอใบอนุญาตท�ำงาน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 วัน ถึง 1 เดือน
ในส่วนของสถานคุม้ ครองหญิง เจ้าหน้าทีใ่ ห้ขอ้ มูลว่า กระบวนการขออนุญาตให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์อยูใ่ น
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เป็นหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องรวบรวมข้อมูลและประวัติของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ส่งไปยังกองต่อต้านการค้ามนุษย์ พร้อมกับค�ำร้องขอฯ เมื่อกระทรวงมหาดไทยอนุญาต ทางเจ้าหน้าที่จึง
น�ำตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไปท�ำบัตรทีส่ �ำนักงานเขตหรืออ�ำเภอ ซึ่งเป็นบัตรประจ�ำตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักร 2 ปี ขยายคราวละ 6 เดือน240

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
238 เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
239 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
240 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
236
237
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สิทธิที่จะได้ท�ำงานระหว่างอยู่ในราชอาณาจักร โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน พบว่า สถานการณ์
การใช้สิทธิในการท�ำงานของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะส�ำคัญนับตั้งแต่มีมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการท�ำงาน
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไว้ดังนี้
โดยหลักสาเหตุทจี่ ะท�ำให้หลักประกันเหล่านีป้ ระสบผลส�ำเร็จ คือ ต้องบังคับใช้กบั กลุม่ ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ทีเ่ ป็นแรงงานข้ามชาติทเี่ ข้ามาในประเทศไทยเพราะประสงค์จะหารายได้และหางานท�ำ หากระยะเวลาในการด�ำเนินคดี
ล่าช้าจะท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เครียด เพราะไม่สามารถท�ำงานได้และไม่สามารถกลับประเทศได้241 ดังนั้น
จึงควรให้สิทธิในการท�ำงานกับคนกลุ่มนี้เป็นอันดับแรก
ส่วนขั้นตอนก่อนที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะสามารถออกไปท�ำงานนอกสถานคุ้มครองฯ ได้ ต้องผ่าน
กระบวนการแรกรับ กระบวนการสอบข้อเท็จจริง และผ่านการประเมินจากสถานคุ้มครองฯ ก่อน ซึ่งผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์จะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าทีว่ า่ ตนสนใจงานประเภทใด หลังจากนัน้ ทางสถานคุม้ ครองฯ จะเชิญนายจ้างมาเพือ่ ท�ำ
ข้อตกลงและอนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ออกไปท�ำงาน ทั้งนี้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้องผ่านการอบรม
และผ่านการชีแ้ จงถึงลักษณะงาน ทัง้ จากเจ้าหน้าทีแ่ ละจากนายจ้างโดยตรง เฉพาะผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทปี่ ระสงค์
จะท�ำงานโดยพักค้างกับนายจ้าง ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน “ไม่หลบหนี ไม่เสี่ยงภัย และให้ความร่วมมือ”
เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำสถานคุม้ ครองฯ ให้ความเห็นว่า ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ทเี่ ป็นหญิงจะมีความเสีย่ งมากกว่าชาย
ทั้งอาจถูกคุกคามจากขบวนการนายหน้า และผู้ที่อาจแสวงหาประโยชน์ซ�้ำซ้อนจากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนั้น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จึงต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนออกจากสถานคุ้มครองฯ เพื่อไปท�ำงาน242 ที่ผ่านมา
พบว่าผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ออกไปท�ำงานและพักค้างบ้านนายจ้างได้ โดยกลับมายังสถานคุม้ ครองฯ เป็นครัง้ คราว243
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่บางส่วนให้ความเห็นว่า ความประสงค์ของนายจ้างปัจจุบันอาจยังต้องการแรงงานไร้ฝีมือ
ซึง่ การขยายสิทธิให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์อยูใ่ นราชอาณาจักรได้และระหว่างนัน้ สามารถท�ำงานได้จงึ ไม่ใช่แนวทาง
ที่ถูกต้องส�ำหรับการเยียวยา244 สิ่งที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้องการอาจเป็นเรื่องทักษะการท�ำงานมากกว่า
นอกจากนี้ มีการให้ข้อมูลว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางรายที่อยู่ในสถานคุ้มครองของเอกชน เจ้าหน้าที่
ประสานงานโดยวาจาให้ผู้เสียหายออกไปท�ำงานนอกสถานที่ได้245
สิทธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองพยาน โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานพบว่าผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์และ
บุตร ซึ่งรวมตลอดถึงพยานและบุตรของพยาน มีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายหลายฉบับจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้นซึ่งแตกต่างกันออกไป ขณะนี้ หน่วยงานจากส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ และส�ำนักงานคุ้มครองพยาน เป็นองค์กรดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่พยานในคดีค้ามนุษย์
โดยจัดระบบและวิธกี ารในการคุม้ ครองตามล�ำดับ กรณีพยานจ�ำเป็นต้องได้รบั การคุม้ ครองตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง

องค์กรพัฒนาเอกชน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
243 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
244 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
245 องค์กรพัฒนาเอกชน สัมภาณ์เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560
241
242
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พยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546246 จะมีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมประเมินเพื่อตรวจสอบองค์ประกอบ
และความเป็นไปได้ในการเข้ารับการคุม้ ครองของพยานเบือ้ งต้น ซึง่ โดยแนวปฏิบตั ิ นักสังคมสงเคราะห์จะเป็นผูป้ ระเมิน
ความเสี่ยงในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งการขอคุ้มครองพยานโดยจะมีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจคอย
ให้ความคุ้มครองเมื่อต้องออกนอกสถานคุ้มครอง เป็นต้น247
อย่างไรก็ตาม ปัญหาในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ คือ การเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณของ
หน่วยงาน เนื่องจาก ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารรับรองตัวตน ท�ำให้
การเบิกจ่ายมีปัญหาในการพิสูจน์ นอกจากนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามารับรองตัวตนของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
แม้จะมิใช่การรับรองจากกระทรวงมหาดไทยก็ตาม248
ความยินยอมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องได้รับการพิจารณา เนื่องจากเมื่อเข้าสู่
กระบวนการคุ้มครองพยานแล้ว ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือพยานจ�ำต้องถูกจ�ำกัดสิทธิบางประการ เช่น สิทธิ
ในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เป็นต้น249
กรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็ก เจ้าหน้าที่จะใช้กลไกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546250
สิทธิที่จะมีล่ามอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพบว่า สิทธิในการเข้าถึงและ
ได้รบั สิทธิทจี่ ะมีลา่ มอย่างมีประสิทธิภาพของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ซงึ่ เป็นแรงงานข้ามชาติ ยังคงมีขอ้ จ�ำกัดอยูม่ าก
ทั้งจ�ำนวนล่าม ความหลากหลาย ความถูกต้อง และค่าใช้จ่าย
โดยเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการให้ข้อมูลว่า ล่ามในแต่ละพื้นที่มีข้อจ�ำกัดไม่เหมือนกัน แต่จุดร่วมประการหนึ่ง
ที่พบ คือ การขาดซึ่งทรัพยากรและงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพล่าม เช่น ล่ามจากต่างจังหวัดยังไม่มีโอกาสเข้ารับ
การอบรมโดยส่วนกลางเพราะปัญหาด้านงบประมาณ ล่ามไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
แม้จะมีการจัดการอบรมให้แก่ล่ามก่อนปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม ล่ามไม่สามารถส�ำรองไว้ให้เรียกใช้ในกรณีฉุกเฉินได้
ล่ามไม่สามารถตรวจสอบประวัติได้ บ่อยครั้งเกิดการแทรกแซงจากขบวนการนายหน้า251
ปั จ จุ บั น ในแต่ ล ะหน่ ว ยงานจะขอรั บ การสนั บ สนุ น ล่ า มจากหน่ ว ยงานรั ฐ ด้ ว ยกั น เช่ น ส� ำนั ก งานต� ำ รวจ
ตรวจคนเข้าเมืองให้การสนับสนุนล่ามกับส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น252

ส�ำนักงานคุ้มครองพยาน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
248 ส�ำนักงานคุ้มครองพยาน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
249 ส�ำนักงานคุ้มครองพยาน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
250 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
251 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
252 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
246
247
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ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายจากส่วนกลางก็ให้ข้อมูลว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์มีความพยายามที่จะจัดอบรมล่ามให้ได้ปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะล่ามภาษาเวียดนาม ลาว เขมร เมียนร์มา
แต่ยงั มีขอ้ จ�ำกัดทีว่ า่ สถานคุม้ ครองฯ เองก็ยงั ไม่มลี า่ มประจ�ำ กรณีฉกุ เฉิน เช่น ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ปว่ ย เจ้าหน้าที่
ไม่ทราบอาการ ไม่สามารถวินจิ ฉัยโรคได้ บางกรณีเมือ่ ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหากไม่มกี ารสือ่ สารทีช่ ดั เจนพอ ก็จะท�ำให้
เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้กระท�ำความผิด เป็นต้น253
ข้อจ�ำกัดเรือ่ งงบประมาณในการจ้างล่ามประจ�ำยังคงเป็นปัญหาให้กบั เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ด�ำเนินการในพืน้ ที่ โดยเฉพาะ
อัตราค่าตอบแทนของรัฐจะน้อยกว่าภาคเอกชน แต่ปัจจุบันมีความพยายามที่จะจัดท�ำคู่มือแปลภาษาให้เจ้าหน้าที่
ใช้เพือ่ สือ่ สารเบือ้ งต้นกับผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ หรือบางสถานคุม้ ครองฯ ได้รบั การสนับสนุนล่ามจากองค์กรพัฒนา
เอกชน เช่น องค์กรแรงงานระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐาน หรือ International Organisation for Migration
(IOM) เป็นต้น
้ ชาติของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่มีผล
4.6 ปัจจัยเรื่องอายุ เพศ สัญชาติ เชือ
ต่อสิทธิจะได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ และสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาจาก
ผู้กระท�ำความผิดและจากรัฐ

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานพบว่า สัญชาติและเชือ้ ชาติของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในบางกรณี
มีผลต่อการรับการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลนั้น เช่น กลุ่มโรฮิงญา หรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นแรงงาน
ข้ามชาติ โดยเฉพาะในการเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและการปรับตัวเข้ากับเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองฯ หรือแม้แต่
ชุมชนในบริเวณโดยรอบ เพราะเคยเกิดปัญหากรณีผู้ชาวโรฮิงญาที่ต้องมาอยู่ในสถานคุ้มครองภาคเหนือแล้วไม่สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นได้254
นอกจากนี้ ในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่พบว่าจะต้องเพิ่มการรักษา
ความปลอดภัยของตัวผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์มากขึน้ ทัง้ ระมัดระวังการติดต่อเข้าเยีย่ มจากทัง้ หน่วยงานราชการและ
ญาติ เนื่องจากเคยมีเหตุการณ์ที่นายหน้าเข้ามาในสถานคุ้มครองฯ เพื่อจะเอาตัวผู้เสียหายจากการค้าประเวณี หรือ
จากการบังคับใช้แรงงานออกไปจากสถานคุ้มครองฯ255

สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
254 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
255 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
253
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4.7 ปัจจัยการด�ำเนินงานของรัฐบาลในประเทศต้นทางของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
หรือองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามนโยบายของเจ้าหน้าที่
การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย และการใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
เพื่ อรับรองสิทธิจะได้รบ
ั การคุม
้ ครองสวัสดิภาพ และสิทธิทจ
ี่ ะได้รบ
ั การชดเชยเยียวยา
ในรูปแบบตัวเงิน และสิทธิที่จะได้รับหลักประกันทางกฎหมาย

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพบว่า ปัจจัยภายนอกซึ่งมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามนโยบายของ
เจ้าหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมาย และการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นข้างต้น จะอยู่ใน
รูปแบบการประสานความร่วมมือในการส่งตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับภูมิล�ำเนา ณ ประเทศต้นทาง และ
การติดตามผลภายหลังจากกลับคืนสู่ภูมิล�ำเนาแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อตกลงระหว่างรัฐเรื่องการส่งตัวกลับและการติดตามผลการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ ข้อตกลงที่จัดท�ำขึ้นและลงนามโดยรัฐมนตรี ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการประสานส่งตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
กลับภูมลิ ำ� เนา โดยมีสำ� นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดเป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินการ256 ใน
ทางปฏิบัติ นักสังคมสงเคราะห์จะติดต่อไปยังกองต่อต้านการค้ามนุษย์เพื่อด�ำเนินการส่งตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
กลับ เฉพาะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนไทย จะมีการประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อพิจารณาผลการประเมินจาก
การออกเยี่ยมบ้านก่อน และหาแนวทางช่วยเหลือ/ป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อซ�้ำ257 หากเกิดกรณีตกเป็นเหยื่อซ�้ำจะส่งตัว
ไปเข้ารับการคุ้มครองที่สถานคุ้มครองฯ อื่น
ในจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการให้ข้อมูลว่าในการส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกครั้ง
ทางเจ้ า หน้ า ที่ ส ่ ว นกลางจะประสานมาทางส� ำ นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของจั ง หวั ด และบ้ า นพั ก เด็ ก
และครอบครัว เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งคณะท�ำงานของเจ้าหน้าที่ของ
จังหวัดสระแก้วก็จะเดินทางไปกับผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ดว้ ยจนถึงสถานคุม้ ครองของทางประเทศต้นทาง (กัมพูชา)
เมื่อไปถึงที่หมาย เจ้าหน้าที่จะถ่ายรูปเพื่อเก็บเป็นหลักฐานว่ามีการจ่ายค่าจ้างตามที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
มีสิทธิที่จะได้รับจริง ซึ่งระหว่างนั้นจะมีการประสานงานระหว่างศูนย์การประสานงานชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อแจ้ง
ว่าจะมีการส่งตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับด้วย258
กระบวนการส่ ง กลั บ ปกติ จ ะด� ำ เนิ น การหลั ง จากที่ ผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ผ ่ า นครบทุ ก กระบวนการ
ทั้งกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ กระบวนการด�ำเนินคดี ยกเว้นการรับค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากต้องรอให้ศาล
มีค�ำพิพากษาก่อน ซึ่งบางกรณี รัฐต้นทางของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะก�ำหนดหลักเกณฑ์รับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ไว้แตกต่างกัน เช่น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวเมียนร์มา ต้องให้สถานทูตเมียนร์มารับรองก่อน
ว่าถือสัญชาติเมียนร์มาจริง จึงสามารถส่งตัวกลับได้259

ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
257 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
258 ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560
259 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
256
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน รวบรวมบทสรุปและข้อเสนอแนะต่อปัญหาด้านนโยบายและกฎหมาย
ในการป้องกันและปราปบรามการค้ามนุษย์ ปี 2559–2560 ดังนี้
บทที่ 1 สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย สถิติการด�ำเนินคดีต่อผู้ซึ่ง
ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ สถิติการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพ
และสถิติการเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบตัวเงิน ตลอดจนปัจจัย
ที่ท�ำให้การด�ำเนินงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือลดลง
บทสรุป

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐและบางส่วนของหน่วยงานพัฒนาเอกชนแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ปัญหา
การค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะในภาคเกษตร ยังคงพบได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัญหา
การค้ามนุษย์ในประเด็นอื่น เช่น การค้าประเวณี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการด�ำเนินนโยบายป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์อย่างต่อเนือ่ งของรัฐบาล แต่ขอ้ จ�ำกัดอีกส่วนมาจากลักษณะทางกายภาพของงานเกษตรทีม่ คี วามหลากหลาย
ทัง้ งานเกษตรในพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ทพี่ บในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกิจการประมงในพืน้ ทีภ่ าคใต้
และบางส่วนของภาคกลาง ท�ำให้งา่ ยต่อนายจ้างหรือนายหน้าทีจ่ ะให้ขอ้ มูลเท็จหรือข้อมูลการจ้างงานทีไ่ ม่ตรงกับสภาพ
การจ้างงานที่เป็นจริง อันน�ำมาสู่การสร้างภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกจ้าง หรือบางส่วนเป็นหนี้อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ซึ่งพบมากในกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้
สร้างความซับซ้อนในการค้นหาข้อเท็จจริงโดยทีมสหวิชาชีพและบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรม และบางกรณียงั น�ำมา
สู่ปัญหาการแสวงหาพยานหลักฐานในพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งมีลักษณะปิดและไม่มีพยานบุคคล
นอกจากนี้ โดยสภาพที่ตั้งของแต่ละจังหวัด ความส�ำคัญในทางเศรษฐกิจ บทบาทของสถานคุ้มครองฯ และ
ความร่วมมือของการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและบางส่วนขององค์กรพัฒนาเอกชน ล้วนแต่มีผลท�ำให้
สถิติคดีการค้ามนุษย์ในงานเกษตรได้รับการบันทึกไว้แตกต่างกัน กล่าวคือ แม้ในพื้นที่จังหวัดติดชายแดนประเทศ
เพื่อนบ้านและมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมหลายประเภท
ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการค้ามนุษย์เกิดขึ้นมากที่สุด ดังนั้น โครงสร้างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และนโยบายของรัฐที่มีต่อพื้นที่ดังกล่าว จึงควรเร่งด�ำเนินมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์มากกว่าการปราบปรามการค้า
มนุษย์ หรือจังหวัดทีม่ สี ถานคุม้ ครองฯ ด�ำเนินการอยูแ่ ต่มผี เู้ สียหายจากการค้ามนุษย์เข้ารับการคุม้ ครองสวัสดิภาพจ�ำนวน
มากเป็นพิเศษเฉพาะกลุ่ม ย่อมต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงสถานที่ และมอบหมายให้บุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันเป็นผู้ด�ำเนินงาน โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวไทย
ชาวต่างชาติ หรือผู้เสียหายจากการค้าประเวณีและการบังคับใช้แรงงาน เป็นต้น ส่วนความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาสังคมทั้งรูปแบบหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ หรือการให้สถานที่รองรับผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยหนุนเสริมให้การด�ำเนินนโยบายในทุกด้านของรัฐต่อการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ระหว่างปี 2559–2560 จ�ำนวนชาวต่างชาติซึ่งได้รับการระบุว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และบุคคล
ที่เข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพในสถานคุ้มครองฯ มีสัดส่วนครึ่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ที่เป็นชาวไทย ในขณะที่กลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาร์และเวียดนาม
ส่วนกลุ่มใหญ่ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นเพศหญิงเป็นชาวไทย อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนคดีค้ามนุษย์ที่ได้รับ
การสอบสวนและด�ำเนินคดี ยังคงพบว่าเป็นการกระท�ำความผิดด้านการค้าประเวณีมากกว่าครึ่งหนึ่งของคดีทั้งหมด
แม้ในปี 2560 จ�ำนวนผูก้ ระท�ำความผิดในการแสวงหาประโยชน์รปู แบบอืน่ จะเพิม่ สูงขึน้ ด้วยผลจากการจับกุมขบวนการ
ค้ามนุษย์ในชาวโรฮิงญาก็ตาม
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานยังพบว่า สถิติการจ่ายเงินเพื่อชดใช้เยียวยาให้แก่ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ทงั้ หมดได้รบั การบันทึกไว้ตามแหล่งทีม่ าของเงิน ซึง่ เงินจากกองทุนเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ยังคงมีสถิติการเบิกจ่ายมากที่สุด ตามด้วยเงินซึ่งเป็นค่าจ้างค้างจ่ายและเงินอื่นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
อย่างไรก็ตาม รัฐไทยยังไม่มีการบักทึกข้อมูลโดยจ�ำแนกตามประเภทของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือ
ตามสัญชาติของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ทั้งนี้ ยังไม่มีข้อมูลแสดงช่วงความถี่ของการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดในแต่ละปี และความสอดคล้องของ
สถิติที่ได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการโดยรัฐไทย และระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ว่า
มีช่องว่างระหว่างสถิติและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่
ท้ายทีส่ ดุ แล้ว ภายหลังจากทีร่ ฐั ไทยด�ำเนินนโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนให้ความคุม้ ครอง
สวัสดิภาพผูเ้ สียหายต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2557 ยังคงปรากฏข้อมูลจากการให้สมั ภาษณ์ของเจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ ารและ
ระดับก�ำกับดูแลนโยบายช่วงระหว่างปี 2559–2560 ถึงข้อกังวลว่า บางส่วนของนโยบายดังกล่าวมิได้จัดท�ำมาจาก
พื้นฐานข้อเท็จจริงในการด�ำเนินงานแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะการก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินคดีและค้นหาผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ สร้างข้อจ�ำกัดในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และไม่ได้มีผลเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลซึ่งเข้าสู่
กระบวนการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์แต่อย่างใด ขณะเดียวกัน ข้อจ�ำกัดเดิม เช่น ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
โดยเฉพาะส่วนงานป้องกันการค้ามนุษย์ หรือการขาดแคลนบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะ
นักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงาน ปัญหา
การขาดแคลนงบประมาณในงานสนับสนุนบางส่วน เช่น ระหว่างกระบวนการคัดแยกบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ยังคงมีอยู่และพบในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ข้อจ�ำกัดดังกล่าวกลายเป็นปัจจัยที่จ�ำกัดการปฏิบัติการ
ของเจ้าหน้าทีใ่ ห้ดำ� เนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิด และคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์มปี ระสิทธิภาพน้อยลง
อย่างไรก็ตาม ยังมีผลซึ่งมาจากการด�ำเนินนโยบายดังกล่าวที่กลายเป็นปัจจัยให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำ
ความผิด และคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(ฉบับ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งให้อ�ำนาจแก่เจ้าหน้าที่ใช้มาตรการทางปกครองเพื่อป้องกันหรือยับยั้งปัญหาการค้ามนุษย์ใน
สถานประกอบการได้ นอกจากการเพิม่ โทษทางอาญาในความผิดฐานค้ามนุษย์ซงึ่ เจ้าหน้าทีใ่ ห้ความเห็นว่าน่าจะเป็นเหตุ
ให้บุคคลยับยั้งหรือหวาดกลัวต่อการกระท�ำความผิดแล้ว การขยายนิยามและระบุองค์ประกอบของค�ำว่าการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ และการบังคับใช้แรงงานให้ชัดเจนขึ้น ท�ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ดุลพินิจด�ำเนินคดี
หรือคัดแยกบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รอบคอบยิ่งขึ้น ประกอบกับการวางแนวทางการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ระหว่างการคัดแยกบุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การคัดแยกซ�้ำในกลุ่มบุคคลซึ่งอาจเป็น
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ การอบรมให้เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ เพิม่ ศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน การวางระบบติดตามการด�ำเนินคดี
72 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

และการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐและองค์กรพัฒนาสังคมทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ ล้วนเป็นปัจจัย
ทีท่ ำ� ให้การปฏิบตั กิ ารของเจ้าหน้าทีใ่ ห้ดำ� เนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำความผิด และคุม้ ครองสวัสดิภาพผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเห็นว่า รัฐไทยควรประเมินเพื่อปรับระบบการก�ำหนดนโยบายที่ใช้
วางแนวทางในการออกกฎหมาย ก�ำหนดแนวปฏิบัติ และก�ำกับองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยใช้กระบวนการที่ยึดโยง
กับสภาพการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ และค�ำนึงถึงความจ�ำเพาะเจาะจงของสถานที่ตั้งในแต่ละ
จังหวัด ซึ่งให้ผลในการปฏิบัติตามนโยบายที่แตกต่างกันระหว่างพื้นที่ นอกจากนี้ ควรยกเลิกมาตรการก�ำหนดเป้าหมาย
ในการด�ำเนินคดีอันไม่สอดรับกับข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ปัญหาค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้น และควรเร่งด�ำเนินการเพื่อขจัด
ข้อจ�ำกัดซึ่งเป็นช่องว่างในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน เพิ่มศักยภาพหรือ
เพิม่ บุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านกฎหมาย และวางแนวทางสนับสนุนการท�ำงานร่วมกับองค์กร
พัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพอื่น ซึ่งสามารถหนุนเสริมให้การก�ำหนดนโยบายสามารถปฏิบัติได้จริงในรูปแบบ
การท�ำงานเชิงบูรณาการ
บทที่ 2 มาตรฐานกฎหมายระหว่ า งประเทศและกฎหมายภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การด�ำเนินคดีผู้ซ่ึงถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดค้ามนุษย์และคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
บทสรุป

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 8 รับรองหลักการห้ามเอาคนลงเป็นทาสและ
ห้ามการเกณฑ์แรงงาน ซึ่งปรากฏว่ารัฐไทยในฐานะรัฐภาคีใช้มาตรการทั้งด้านนิติบัญญัติ ตุลาการ และบริหารเข้ามา
รับรองสิทธิของบุคคลในข้อบทดังกล่าวด้วยการออกกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ ควบคู่กับการด�ำเนินนโยบาย
และการอนุวัติการพันธกรณีระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และด�ำเนินคดีกับผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดควบคู่กัน โดยเฉพาะส่วนป้องกันและปราบปรามการกระท�ำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์ตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2000 ซึง่ รัฐไทยอนุวตั ิ
การให้ความหมายขององค์กรอาชญากรรม และอัตราโทษ โดยเฉพาะโทษทางอาญาในความผิดฐานค้ามนุษย์ ขั้นต�่ำ
จ�ำคุก 4 ปี สอดคล้องกับนิยามและลักษณะอาชญากรรมร้ายแรงตามอนุสัญญาดังกล่าว ส่วนพิธีสารเพื่อป้องกันปราบ
ปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมการบังคับใช้อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2000 นั้นรัฐไทยรับรองโดยอนุวัติการให้มีกฎหมายภายใน คือ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึง่ บัญญัติองค์ประกอบของกฎหมายสองส่วนที่จ�ำเป็น
ต่อการด�ำเนินคดีผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ และการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม
สาระส�ำคัญซึ่งท�ำให้รัฐไทยเป็นประเทศที่มีมาตรการทางนิติบัญญัติเป็นหลักประกันในการจัดการกับอาชญากรรม
ค้ามนุษย์ได้อย่างก้าวหน้า ส่วนหนึ่งเพราะการก�ำหนดให้ความหมายของการค้ามนุษย์ หรือนิยามค�ำว่าการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ สอดคล้องและครอบคลุมยิ่งกว่าพิธีสารฉบับดังกล่าว
เมื่อพิจารณาเนื้อหาของกรอบกฎหมายภายใน คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานพบว่า นอกจากกฎหมายจะวางบทบัญญัตคิ รอบคลุมการด�ำเนินคดี
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กับผู้กระท�ำความผิดแล้ว ยังเน้นกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และสนับสนุนให้
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้าถึงการชดใช้เยียวยาในรูปแบบตัวเงินทั้งจากรัฐและผู้กระท�ำความผิด โดยก�ำหนด
แนวปฏิบตั สิ ำ� หรับเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารไว้ในระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ พร้อมทัง้ ประกัน
สิทธิอื่นที่ส่งเสริมให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวโดยชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิที่จะเข้าถึง
มาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ และมีสิทธิที่จะได้รับการส่งกลับประเทศต้นทางหรือประเทศที่สามอย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ เมื่อรูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเปลี่ยนตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งงาน
ภาคประมงและกิจการต่อเนื่องประมงทะเล ตลอดทั้งงานเกษตรในพื้นที่ขนาดใหญ่ กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงซึ่งแรงงาน
ข้ามชาติหรือแม้แต่แรงงานไทยอาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ รัฐไทยจึงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ในปี 2558 และปี 2560 ในประการส�ำคัญคือ แก้ไขนิยามค�ำว่าบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
ให้หมายความรวมถึงการยึดเอกสารส�ำคัญประจ�ำตัวและน�ำภาระหนี้มาเป็นข้อผูกพัน ตลอดทั้งก�ำหนดใช้มาตรการ
นิติบัญญัติก�ำหนดให้วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์แยกออกจากวิธีพิจารณาความอาญาทั่วไป โดยมุ่งให้รัฐท�ำหน้าที่ค้นหา
ความจริงผ่านการปฏิบตั งิ านของพนักงานอัยการและศาลในระบบไต่สวน และประกันสิทธิของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ให้เข้าถึงค่าสินไหมทดแทนและค่าเสียหายเชิงลงโทษได้ง่ายขึ้น ด้วยการให้ศาลใช้ดุลพินิจก�ำหนดได้ และจัดให้มี
ทั้งศาลและอัยการซึ่งปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในคดีค้ามนุษย์เท่านั้น โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้สิทธิที่จะบังคับคดีเอากับเงินหรือทรัพย์สินของผู้กระท�ำความผิด อย่างไรก็ตาม
ยังมีข้อโต้แย้งซึ่งการประกันสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมส�ำหรับจ�ำเลย โดยเฉพาะการก�ำหนดเงื่อนไข
ปล่อยชั่วคราวที่ยกเว้นหลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผย ก�ำหนดระบบอนุญาตฎีกา และให้ศาลสามารถงดการพิจารณา
ได้หากจ�ำเลยรับสารภาพ
แม้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ซึ่งต่อมามีข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 มาก�ำหนดแนวทางการสืบพยานในคดีผ่านจอภาพ จะยังคงมีผลบังคับใช้และสมวัตถุประสงค์
ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่งานยุตธิ รรมและสนับสนุนการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาส�ำหรับผูเ้ สียหายจาก
การค้ามนุษย์จนถึงปัจจุบัน แต่ยังมีบางคดีที่ศาลมีค�ำพิพากษาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากจ�ำเลยให้การรับสารภาพ แต่มิได้
ก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากมิได้รับการร้องขอและ
ไม่มีข้อเท็จจริง
ข้อเสนอแนะ

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน เห็นว่า รัฐไทยด�ำเนินการอนุวตั กิ ารให้มกี ฎหมายภายในซึง่ รับรองสิทธิ
มนุษยชนในบริบทและความหมายของการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างครบถ้วน ทั้งการด�ำเนินคดีกับผู้ซึ่ง
ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิด การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การก�ำหนดระบบกฎหมายภายใน
ให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์เข้าถึงการชดเชยเยียวยาทัง้ จากผูก้ ระท�ำความผิดและรัฐ ตลอดทัง้ มีขอ้ กฎหมายอืน่ ซึง่ เป็น
หลักประกันให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ใช้สิทธิอันพึงมีพึงได้ของตน อย่างไรก็ตาม โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานเห็นว่า ระบบกฎหมายภายในยังควรต้องคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมส�ำหรับผู้ซึ่งถูกกล่าว
หาว่ากระท�ำความผิดด้วย การใช้มาตรการทางกฎหมายอันมีผลเป็นการลิดรอนเสรีภาพของบุคคลจ�ำเป็นต้องกระท�ำ
อย่างจ�ำกัดและให้สทิ ธิผถู้ กู กล่าวหาต่อสูค้ ดีอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้มาตรการด้านนิตบิ ญ
ั ญัตสิ ามารถควบคุมระหว่างการป้องกัน
และปราบการค้ามนุษย์และการคุ้มครองสิทธิของบุคคล

74 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

บทที่ 3 การด�ำเนินคดีกับผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ สิทธิในทาง
คดี ข องผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ สิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรมของผู้ เ สี ย หาย
จากการค้ามนุษย์
บทสรุป

แผนปฏิบตั กิ ารเร่งด่วนเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นแนวนโยบายหลักทีร่ ฐั ไทยใช้ดำ� เนินการเพือ่
ป้องกัน ด�ำเนินคดี คุ้มครอง และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน มาตั้งแต่ปี 2557 เฉพาะส่วนการด�ำเนินคดีผู้ซึ่ง
ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์และการรับรองสิทธิในทางคดีของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ นโยบายนี้
ก�ำหนดให้ออกกฎหมาย วางแนวปฏิบัติ และก�ำกับองค์กรผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อท�ำให้การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรม
ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ได้ผลตอบแทนต�่ำ ด้วยวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ น�ำมาสู่การออกกฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
ทีเ่ คร่งครัดต่อการด�ำเนินคดีกบั จ�ำเลย มีการขยายผลเพือ่ ยึดหรืออายัด อ�ำนวยความสะดวกแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์
ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาแม้มิได้ร้องขอต่อศาล ตลอดทั้งเพิ่มโทษทางอาญา
ในความผิดฐานค้ามนุษย์จนมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต ส่วนการบังคับใช้กฎหมายเอง รัฐไทยเพิ่มมาตรการทั้งจัดตั้ง
หน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อด�ำเนินการเป็นพิเศษในกรมสอบสวนคดีและส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ จัดให้มีส�ำนักงานคดี
ค้ามนุษย์ในส�ำนักงานอัยการสูงสุด จัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญากรุงเทพมหานคร และจัดตั้งศาลอุทธรณ์แผนก
คดีคา้ มนุษย์ รวมถึงเร่งรัดการด�ำเนินคดีมใิ ห้ลา่ ช้าทัง้ ในชัน้ สัง่ คดีของพนักงานอัยการ และชัน้ รวบรวมพยานหลักฐานของ
พนักงานสอบสวน ด้วยมาตรการดังกล่าวที่ด�ำเนินการควบคู่กับการปราบปรามการทุจริต การเพิ่มมาตรการให้ฝ่าย
ปกครอง และการด�ำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ ท�ำให้จ�ำนวนคดีค้ามนุษย์
เพิ่มสูงขึ้น และพบจ�ำนวนผู้กระท�ำความผิดมากขึ้น โดยเฉพาะในคดีค้ามนุษย์โรฮิงญา ซึ่งสามารถสืบสวนสอบสวน
จนพบผู้กระท�ำความผิดมากถึง 296 คน
อย่างไรก็ตาม โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ยังไม่พบมาตรการที่ชัดเจนซึ่งส่งเสริมให้ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะสิทธิในการเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการเพื่อด�ำเนินคดี
กับผูก้ ระท�ำความผิด มาตรการปัจจุบนั ยังคงอยูใ่ นกรอบการรับรองสิทธิทจี่ ะได้อยูใ่ นราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย
เป็นการชั่วคราว สิทธิที่จะไม่ถูกด�ำเนินคดีอาญาในบางฐานความผิด สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว
สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองพยาน สิทธิที่จะให้การเป็นพยาน สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย ส่วนสิทธิที่จะ
ได้รับค่าสินไหมทดแทนก็ยังมีข้อจ�ำกัดต่อการเข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินของจ�ำเลยที่รัฐยึดหรืออายัดว่า พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ยังไม่เปิดช่องทางให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้าถึงเพื่อน�ำมาชดเชย
เป็นค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้
อย่างไรก็ตาม นโยบาย การออกกฎหมาย และการวางแนวปฏิบตั ดิ งั กล่าวน�ำมาสูก่ ารก�ำหนดกรอบการด�ำเนินคดี
ที่มีรัฐเป็นผู้ด�ำเนินการหลัก ซึ่งโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพบว่ามีปัจจัยบางส่วนท�ำให้เจ้าหน้าที่ระดับ
ปฏิบัติการด�ำเนินคดีกับผู้ซ่ึงถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือการจัดให้มี
ส�ำนักงานคดีค้ามนุษย์ในส�ำนักงานอัยการสูงสุด การจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ในศาลอาญากรุงเทพมหานคร การจัดตั้ง
ศาลอุทธรณ์แผนกคดีค้ามนุษย์ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ การจัดให้
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสมและการลดระยะเวลาที่ใช้ในการสอบสวนหรือ
สั่งคดีลง ลดจ�ำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่อยู่ในสถานคุ้มครองฯ ได้ นอกจากนี้ แผนคุ้มครองสวัสดิภาพของ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการสนับสนุนและดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างใกล้ชิดเมื่อต้องเข้าสู่
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กระบวนการยุติธรรม และการมีทนายความเข้าร่วมกระบวนการตั้งแต่ชั้นสอบสวน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังคงให้ความร่วมมือต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาล จนจบกระบวนการ
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยบางส่วนท�ำให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการด�ำเนินคดีกับผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�ำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อยลง กล่าวคือ การขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ โดยเฉพาะพนักงานสอบสวน ท�ำให้ในบางคดีพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานล่าช้า หรือรวดเร็ว
จนขาดการค้นหาความจริงในบางส่วน โดยเฉพาะการกระท�ำความผิดค้ามนุษย์ในกิจการประมง ทีห่ ลายคดียงั ไม่สามารถ
ด�ำเนินการกับนายจ้างหรือบุคคลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนการได้ นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนยังขาดการสนับสนุนและ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างประเทศเมื่อต้องด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
และแม้ว่าปัจจัยด้านอายุ เพศ หรือสัญชาติของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะไม่ส่งผลต่อการด�ำเนินคดีต่อผู้ซึ่งถูกกล่าว
หาว่ากระท�ำความผิดอย่างมีนัยยะส�ำคัญ แต่สภาพจิตใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และความหวาดกลัวเมื่อ
ต้องเผชิญหน้ากับพยานหรือจ�ำเลย อาจท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้การขัดแย้งจนสร้างผลเสียกับรูปคดีได้
ข้อเสนอแนะ

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเห็นว่า รัฐไทยควรปรับปรุงนโยบายส่วนที่เกี่ยวกับการด�ำเนินคดี
กับผู้ซึ่งกระท�ำความผิด โดยต้องยกเลิกการด�ำเนินมาตรการก�ำหนดเป้าหมายในการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ต่อแต่ละพื้นที่
โดยปรับระบบตัวชี้วัดในการด�ำเนินคดีให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ซึ่งพบสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวควรประกอบด้วยตัวชี้วัดในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพที่วางอยู่พื้นฐานของ
การส่งเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการประกันสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมของผู้ถูกกล่าวหา
รัฐไทยยังควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีช่องทางที่จะแสวงหาความร่วมมือในการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ที่มีลักษณะ
การกระท�ำความผิดที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อให้การสอบสวนคดีนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
นอกจากนี้ รัฐไทยควรใช้มาตรการนิติบัญญัติปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถน�ำเงินหรือทรัพย์สินมาชดใช้เป็นค่าสินไหมทดแทนแก่ตน
ตลอดทัง้ ส่งเสริมสิทธิในการเป็นโจทก์รว่ มของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ และสิทธิทจี่ ะได้รบั ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
กรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการ
บทที่ 4 การคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สิทธิของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ทจ
ี่ ะได้รบ
ั การชดเชยเยียวยาในรูปแบบตัวเงิน และสิทธิของผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับหลักประกันทางกฎหมาย
บทสรุป

แผนปฏิบตั กิ ารเร่งด่วนเพือ่ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นแนวนโยบายหลักทีร่ ฐั ไทยใช้ดำ� เนินการเพือ่
ป้องกัน ด�ำเนินคดี คุม้ ครอง และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน มาตัง้ แต่ปี 2557 เฉพาะส่วนการคุม้ ครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การรับรองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาในรูปแบบตัวเงิน และการรับรองสิทธิที่จะ
เข้าถึงหลักประกันทางกฎหมายนั้น นโยบายนี้ก�ำหนดให้ออกกฎหมาย วางแนวปฏิบัติ และก�ำกับองค์กรผู้บังคับใช้
กฎหมายโดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นหลัก โดยเจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือแก่
76 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยไม่เลือกปฏิบัติ ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก ความเปราะบางเรื่องเพศ และยึด
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์เป็นศูนย์กลาง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้องกันมิให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ตกเป็นเหยือ่ ซ�ำ้
และเพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ ด้วยหลักการข้างต้น น�ำมาสู่การวาง 11 มาตรการ
ทีใ่ ช้ดำ� เนินการตลอดปี 2559–2560 ซึง่ รัฐด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ดว้ ยการน�ำบุคคล
ซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู้ซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หากพบหรือมีการระบุว่าบุคคลใด
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่จะจัดให้บุคคลนั้นเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยเฉพาะใน
สถานคุ้มครองฯ ซึ่งเปิดด�ำเนินการใน 8 พื้นที่ทั่วประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนผู้อยู่ในสถานคุ้มครองฯ ลดน้อยลง
ในปี2560 แม้จะมีการปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ในกระบวนการคัดแยกฯให้เจ้าหน้าที่สามารถด�ำเนินการกับบุคคล
ทีเ่ ข้ากระบวนการได้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ สาเหตุสว่ นหนึง่ มาจากนโยบายทีร่ ฐั มุง่ ขยายผลและด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำ
ความผิดมากกว่า และเร่งรัดให้ส่งตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับประเทศต้นทางหรือประเทศที่สามเร็วขึ้น
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคนยังคงได้รับการสนับสนุน
ให้เข้าแผนการฟื้นฟูรายบุคคลที่ควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ Case Manager และได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพอย่าง
ครอบคลุมและตามความต้องการเฉพาะด้าน ทั้งนี้ เพื่อประกันมิให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตกเป็นเหยื่อซ�้ำ และ
สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ
นอกจากมาตรการซึ่งเน้นฟื้นฟูเยียวยาสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แล้ว รัฐไทย
ยังส่งเสริมให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์เข้าถึงสิทธิทจี่ ะได้รบั การชดเชยเยียวยาในรูปแบบตัวเงิน ตามแหล่งทีม่ าของเงิน
ทั้งจากรัฐและผู้กระท�ำความผิดอย่างน้อย 5 ช่องทาง และตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ใน
ประเทศไทย ยังมีสิทธิท�ำงานทั้งในและนอกสถานคุ้มครองฯ มีสิทธิได้รับการคุ้มครองในฐานะพยาน มีสิทธิได้รับ
ความช่วยเหลือทางกฎหมายทั้งจากหน่วยงานรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือด้านล่ามและ
ผู้ประสานงานด้านแรงงาน รวมทั้งมีสิทธิอยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการชั่วคราว ซึ่งครอบคลุมถึง
พยานและครอบครัวของบุคคลทั้งสองกลุ่มอีกด้วย
ยิง่ ไปกว่านัน้ เพือ่ พัฒนาและประกันว่าสิทธิของผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ จะได้รบั การด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน รัฐไทยจึงยังคงด�ำเนินการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน
เป็นระยะ รวมตลอดทั้งล่าม และบุคคลซึ่งสามารถสื่อสารภาษาเดียวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ ส่วนแผน
การลดความเสีย่ งแก่บคุ คลซึง่ อาจเป็นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์นนั้ นอกจากรัฐไทยจะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
แก่คนบางกลุ่ม เช่น โรฮิงญาและอุยกูร์แล้ว แผนการให้สัญชาติไทยแก่กลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กต่างชาติและชาวเขา
ก็ยังได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับแผนการส่งผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับไปยังประเทศต้นทางหรือ
ประเทศที่สามอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและรัฐบาลของประเทศนั้นๆ ท�ำให้
เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามประเมินผลการคุ้มครองสวัสดิภาพได้ทุก 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์พบว่า รัฐไทยด�ำเนินการให้มีข้อกฎหมายซึ่งคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ประกันสิทธิทจ่ี ะได้รบั การชดเชยเยียวยาในรูปแบบตัวเงิน และสิทธิทจี่ ะได้รบั หลักประกันทางกฎหมาย
อย่างครบถ้วน
ทั้งนี้ นโยบาย การออกกฎหมาย และการวางแนวปฏิบัติข้างต้นน�ำมาสู่การก�ำหนดกรอบการคุ้มครองสวัสดิภาพ
การชดเชยเยียวยาในรูปแบบตัวเงิน และการประกันสิทธิทางกฎหมาย ที่มีรัฐเป็นผู้ด�ำเนินการหลัก ซึ่งโครงการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานพบว่า มีปัจจัยที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการด�ำเนินการดังกล่าวกับผู้เสียหายจากการค้า
มนุษยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือลดลง โดยสามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็น 6 ขั้นตอน คือ
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ขั้นตอนที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการส่งตัวและเข้าสู่กระบวนการคัดแยกผู้ซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพบว่า การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและองค์กร
ภาคเอกชน การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับท้องถิ่นและระดับกลาง แนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนในการจัดการกับบุคคลซึ่งไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นปัจจัย
ที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการด�ำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน
ข้อจ�ำกัดของการปฏิบตั งิ านในระยะเวลาฉุกเฉิน ความไม่พร้อมของงานสนับสนุน เช่น งานล่าม การใช้หลักสูตรการอบรม
ทีย่ งั ไม่สอดคล้องกับความต้องการเพิม่ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และการก�ำหนดเป้าหมายในปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงในพื้นที่ กลายเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานด�ำเนินการเพื่อน�ำบุคคลเข้าสู่กระบวนการ
คัดแยกผู้ซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้มีประสิทธิภาพน้อยลง
ขัน้ ตอนทีผ่ เู้ สียหายจากการค้ามนุษย์ได้รบั การแยกประเภทตามรูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โครงการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพบว่า ประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วยงานซึ่งปฏิบัติการในทีมสหวิชาชีพยังคงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญ ที่ท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับการแยกประเภทตามรูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
อย่างถูกต้อง และตลอดระยะเวลา 2 ปี หน่วยงานผู้รับผิดชอบปรับเปลี่ยนการท�ำงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่ก�ำหนด
โดยรัฐส่วนกลาง โดยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยการให้
ความสนับสนุนด้านล่ามและการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายตลอดจนการประสานเป็นอย่างดีจากองค์กรพัฒนาเอกชน
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ท�ำให้การด�ำเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าวท�ำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ลดน้อยลงเช่น ขาดการแลกเปลีย่ นข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินคดีและการคุม้ ครองสวัสดิภาพจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ยังคงต้องให้เวลาแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการปรับตัวเพื่อให้ข้อมูลและการติดต่อญาติเพื่อสร้างความไว้วางใจ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าทีย่ งั คงพบความไม่เป็นอิสระในการปฏิบตั งิ าน และเอกสารทีใ่ ช้ในชัน้ นีถ้ กู ใช้โต้แย้งโดยฝ่ายตรงข้าม
ในชัน้ ศาล ซึง่ บางส่วนหากระบุรายละเอียดไม่ครบถ้วนก็จะส่งผลเสียต่อรูปคดี เจ้าหน้าทีย่ งั คงพบเจอปัญหาการกระจายงาน
และข้อจ�ำกัดของล่าม รวมถึงปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีผู้เสียหายไม่มีเอกสารแสดงตัวบุคคล หรือกรณีที่ล่าม
ประสงค์จะเข้าร่วมอบรมแต่ขาดงบประมาณสนับสนุน ปัญหาความยินยอมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และปัญหา
ด้านสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการคัดแยกฯ
ขั้นตอนที่ท�ำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ โครงการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพบว่า แม้ในปี 2560 จ�ำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เข้ารับคุ้มครองสวัสดิภาพ
ในสถานคุ้มครองจะลดน้อยลง แต่ยังคงมีจ�ำนวนชาวต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติเกินกว่าครึ่งเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าว ซึ่งปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เองยินยอมเข้ารับการฟื้นฟูเยียวยาจนกระทั่งได้รับ
การส่งตัวกลับประเทศต้นทางหรือประเทศที่สาม ประกอบกับปัจจัยทางกฎหมายที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้รับ
การประกันสิทธิให้อยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการชั่วคราว และมีสิทธิท�ำงาน และยังเปิดโอกาส
ให้ออกไปพักกับสถานคุม้ ครองฯ ทีด่ ำ� เนินการโดยองค์กรภาคเอกชนได้ดว้ ย ส่วนปัจจัยทีท่ ำ� ให้เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ าร
ด�ำเนินการตามขั้นตอนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อยลง คือ ยังไม่มีล่ามประจ�ำแต่ละสถานคุ้มครองฯ และยังขาด
เจ้าหน้าทีบ่ างต�ำแหน่งในการปฏิบตั งิ าน เช่น นักกฎหมาย พยาบาล หรือแม้แต่ปจั จัยทีม่ าจากผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์
เอง เช่น การแสดงความก้าวร้าวหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม ระหว่างอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้น การขาดความสามารถในการสื่อสาร และความแตกต่างทางวัฒนธรรม

78 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

ขัน้ ตอนทีผ่ เู้ สียหายจากการค้ามนุษย์สามารถเข้าถึงสิทธิทจี่ ะได้รบั การชดเชยเยียวยาจากผูก้ ระท�ำความผิดและรัฐ
โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์พบว่า ภายหลังจากการแก้ไขเพิ่มพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 ด้วยการขยายค�ำนิยามและองค์ประกอบของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงาน
ท�ำให้ขอบเขตผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือและชดเชยเยียวยากว้างมากขึ้น จ�ำนวนการเงินที่ถูกใช้
เพือ่ ชดเชยเยียวยาทัง้ จากผูก้ ระท�ำความผิดและรัฐก็เพิม่ สูงขึน้ เช่นกัน นอกจากนี้ การก�ำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในบังคับคดีเอาค่าสินไหม
ทดแทนตามพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. 2559 ยังเป็นปัจจัยใหม่ทที่ ำ� ให้แนวทางการบังคับคดีคา้ มนุษย์
มีหน่วยงานผู้รับผิดชอบชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ทนายความและนักกฎหมายยังคงมีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุน
การใช้สิทธิดังกล่าวของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในขณะที่ปัจจัยส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรณีนี้
คือ การสร้างความเข้าใจให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์และการใช้แนวทางคุม้ ครองสวัสดิภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
กับผูท้ ปี่ ระสงค์จะเรียกร้องให้ผกู้ ระท�ำความผิดชดเชยเยียวยาให้กบั ตน ตลอดทัง้ การขยายระยะเวลาคุม้ ครองสวัสดิภาพ
ให้แก่บุคคลซึ่งอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 ก็ยังเป็นบทบัญญัตทิ สี่ ำ� คัญต่อการคุม้ ครองสิทธิและให้อำ� นาจเจ้าหน้าทีไ่ ด้ดำ� เนินงานอืน่ เท่าทีจ่ ำ� เป็น
ด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีส่วนปัจจัยที่ท�ำให้ประสิทธิภาพการด�ำเนินการของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติลดน้อยลง เช่น ยังขาด
การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสถานคุ้มครองฯ เพื่อส่งเสริม
สิทธิในการเรียกร้องจากผู้กระท�ำความผิดและรัฐ ผู้กระท�ำความผิดไม่มีความสามารถที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ยังขาดการน�ำสืบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีจ�ำเลยให้การรับสารภาพ หรือแม้แต่ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร
ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ต้องใช้ระบบไต่สวนในการด�ำเนินคดีคา้ มนุษย์ยงั ต้องได้รบั การพัฒนา ซึง่ ต้องอาศัยแนวปฏิบตั ทิ มี่ ผี ลบังคับ
เป็นการทั่วไป โดยรัฐยังต้องพิจารณาถึงกระบวนการก�ำหนดค่าสินไหมทดแทนที่ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์แน่ชัด
ตลอดจนประสิทธิภาพในการบังคับคดี และประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในชั้นบังคับคดี
ที่รัฐไม่อาจสนับสนุนให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตลอดกระบวนการได้
ขั้นตอนที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสวัสดิภาพและสิทธิที่จะได้รับการชดเชย
เยียวยาในรูปแบบตัวเงิน โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานพบว่า นอกจากปัจจัยทีม่ าจากแนวปฏิบตั ซิ งึ่ ก�ำหนด
ไว้ในระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้ว ตลอดช่วงปี 2559–2560 แนวโน้มที่รัฐ
จะส่งเสริมให้ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์มสี ว่ นร่วมในการเข้ารับการคุม้ ครองสวัสดิภาพมีมากขึน้ และอยูใ่ นหลายรูปแบบ
ทั้งการสอบถามความยินยอม การประเมินสุขภาพจิต การใช้แผนการฟื้นฟูรายบุคคล การแจ้งความคืบหน้าในทางคดี
และการด�ำเนินการอื่นที่เกี่ยวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้ได้รับทราบ การให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือ
ทนายความเข้าร่วมก�ำหนดค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ำกัดเรือ่ งล่าม ยังคงเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้เจ้าหน้าที่
ด�ำเนินการให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมตลอดทั้งกระบวนการไม่ได้
ขั้นตอนที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สามารถเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับหลักประกันทางกฎหมาย โครงการพบว่า
รัฐไทยมีความก้าวหน้าในการแจ้งสิทธิที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์พึงมีพึงได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ทไี่ ม่ประสงค์ใช้สทิ ธิ เนือ่ งจากไม่ทราบแนวทางการใช้สทิ ธิ หรือยังขาดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
อย่างเป็นระบบ ขณะที่สิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย ยังคงพบปัญหา
ทัง้ จ�ำนวนนักกฎหมายและทนายความไม่เพียงพอ ท�ำให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตลอดทัง้ กระบวนการ โดยเฉพาะ
กรณีทจี่ ำ� เป็นต้องด�ำเนินการเพือ่ เรียกร้องเงินชดเชยเยียวยาทัง้ จากผูก้ ระท�ำความผิดและรัฐ ซึง่ จ�ำต้องมีนกั กฎหมายหรือ
ทนายความที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ส่วนสิทธิที่จะได้อยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย
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เป็นการชั่วคราวนั้น ยังคงเป็นปัจจัยทางกฎหมายที่ท�ำให้การด�ำเนินการทั้งหมดต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด�ำเนิน
ไปอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม บางกรณีที่รัฐไทยส่งตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับประเทศต้นทางหรือประเทศ
ทีส่ ามทันทีหลังจากเสร็จสิน้ การสืบพยานล่วงหน้า หรือส่งตัวบุคคลทีม่ ใิ ช่ผเู้ สียหายจากการค้ามนุษย์กลับประเทศต้นทาง
ทันที จ�ำเป็นต้องได้รับการทบทวนให้มีการประเมินถึงผลกระทบหรือความจ�ำเป็นที่บุคคลนั้นอาจต้องอยู่เพื่อประโยชน์
ในการด�ำเนินคดี
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะได้รับโอกาสในการท�ำงาน และได้รับการคุ้มครองในฐานะ
พยาน โดยรัฐเลือกใช้กลไกทางกฎหมายทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์นนั้ โดยเฉพาะการแยกเพศ และค�ำนึง
ถึงความเปราะบางเรื่องศาสนา อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเข้าถึงล่ามอย่างมีประสิทธิภาพ ยังคงเป็นข้อท้าทายหลัง
ที่พบในกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ ในตลอดทั้งกระบวนการ
ข้อเสนอแนะ

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพบว่า รัฐไทยด�ำเนินการโดยใช้มาตรการทางนิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการในการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ประกันสิทธิที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาในรูปแบบ
ตัวเงิน และประกันสิทธิที่จะได้รับหลักประกันทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างครบถ้วน
อย่างไรก็ตาม โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงานเห็นว่า ยังมีแนวปฏิบตั บิ างประการสมควรได้รบั การก�ำหนดหรือ
ปรับปรุง เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการรวบรวมกรอบทางกฎหมายทั้งตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายระดับพระราชบัญญัติอื่น เพื่อจ�ำแนก
ช่องทางและวิธกี ารเรียกเงินอันเป็นค่าชดเชยเยียวยาทีผ่ เู้ สียหายจากการค้ามนุษย์มสี ทิ ธิได้รบั ตามหลักเกณฑ์ในกฎหมาย
ฉบับนั้น ทั้งนี้ ควรก�ำหนดให้มีวิธีการประเมินถึงความเป็นไปในการเรียกค่าชดเชยเยียวยาตามกฎหมายแต่ละฉบับ
และเพื่อให้การด�ำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเห็นว่า รัฐไทย
ควรก�ำหนดแนวทางการบูรณาการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ต้องบังคับคดีเอากับทรัพย์สิน
ของผู้กระท�ำความผิด โดยจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประสานงานกับองค์กรวิชาชีพ เช่น สภาทนายความ หรือองค์กรพัฒนา
เอกชนอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในการบังคับคดี เพื่อด�ำเนินการให้สิทธิที่จะเข้าถึงการชดเชยเยียวยาของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์เกิดผลได้จริง

80 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และปัญหาด้านนโยบาย กฎหมาย ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2559-2560

