รายงานการศึกษาส่วนบุคคล
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เรื่อง แนวทางเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ
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ของสหรัฐอเมริกา และพระราชบัญญัติป้องกัน
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ต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ
Trafficking Victims Protection Act 2000
ของสหรัฐอเมริกา และพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

จัดทาโดย นายศิระ สว่างศิลป์
รหัส 6009

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 6 ปี 2557
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ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
และศึกษา Trafficking Victims Protection Act 2000 (TVPA) ของสหรัฐอเมริกา เพื่อนาเสนอ
“ข้อเสนอเชิงนโยบาย” ประกอบการพิจารณาวางมาตรการเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย เนื่องจากการค้ามนุษย์ทาลายคุณค่าทางเสรีภาพและศักดิ์ศรี
ขั้ น พื้ น ฐานของความเป็ น มนุ ษ ย์ และโดยที่ ส หรั ฐ อเมริ ก ายึ ด ถื อ และปกป้ อ งคุ ณ ค่ า ดั ง กล่ า วโดย
ปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศของตนและนานาประเทศ
โดยใช้ TVPA ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Children และการจัดทา Trafficking in
Persons Report (TIP Report) โดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ เพื่อรายงานสถานการณ์การค้า
มนุษย์ประจาปีในประเทศต่างๆ จานวน 188 ประเทศ เสนอต่อรัฐสภา ซึ่งเปรียบเสมือนคู่มือกากับ
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคู่กับการ
ใช้วิธีทางการทูตเพื่ อโน้มน้าวประเทศต่างๆ ให้ร่วมมือกับสหรัฐฯ และดาเนินนโยบายให้ประสาน
สอดคล้ องกัน เพื่อบู ร ณาการการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับสากล อนึ่ง รัฐ บาลของแต่ล ะ
ประเทศยังสามารถนาเอาข้อเสนอแนะใน TIP Report ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงสถานการณ์
ภายในประเทศได้ด้วย ทั้งนี้ TIP Report จัดระดับการดาเนินการของแต่ละประเทศเป็น Tier1 Tier2
Tier2 Watch list และ Tier3 โดย TIP Report ประจาปี ค.ศ. 2014 (ครอบคลุมช่วงระยะเวลา
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557) จัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทยในระดับ Tier3 (ภายหลังจากที่ไทยอยู่ในระดับ Tier2 Watch list เป็นระยะเวลาสี่ปี
ติดต่อกัน) ซึ่งมีสาระสาคัญคือ แม้ว่าไทยจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลการต่อต้านการค้ามนุษย์และ
การดาเนินคดี แต่ไทยล้มเหลวในการไขข้อบกพร่องที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการต่อต้านการค้ามนุษย์
และยั งไม่ดาเนิน การเพียงพอกับ ความรุนแรงของปัญหา ซึ่งแม้ว่ากระบวนการต่อจากนี้ไปจะเป็น
กระบวนการภายในโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาจจะไม่พิจารณาระงับความช่วยเหลือที่มิใช่ความ
ช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการค้า (non-humanitarian and nontrade-related foreign assistance) โดยคานึงถึงประโยชน์ของสหรัฐฯ หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบ
ทางอ้อมต่อประชากรกลุ่มที่มีความเปราะบางซึ่งรวมถึงสตรีและเด็กก็ตาม แต่ไทยควรใช้ข้อเสนอแนะ
ใน TIP Report และข้อบทใน TVPA ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อต้านการค้ามนุษย์ มาประกอบการพิจารณาประยุกต์ใช้ตามสมควรแก่การแก้ไขสถานการณ์การค้า
มนุษย์ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งผู้ศึกษา
พบว่า การจะบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น นอกจากตัวบท
กฎหมายจะต้องมีความชัดเจนในแง่ของคาจากัดความ มีบทกาหนดโทษที่เหมาะสมกับความรุนแรง
ของปัญหา มีการบูรณาการสรรพกาลังและกาหนดบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนทั้งใน
เชิงป้ องปรามและป้ องกัน แล้ ว การสร้างความตระหนักรู้และการส่งเสริมการมีส่ ว นร่ว มของภาค

จ
ประชาชน และภาคธุร กิจ ผู้ประกอบการ เพื่อสั มฤทธิ์ผลของการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้า
มนุษย์ในลักษณะ 360 องศา มีความสาคัญยิ่งควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหา
การค้ามนุษย์เป็นปัญหาสังคมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและบูรณาการ อันจะ
นามาซึ่งการปกป้องคุณค่าทางเสรีภาพและศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผลประโยชน์
ร่วมที่ยั่งยืนของทั้งไทยและสังคมโลกบนพื้นฐานของ human security approach สืบไป
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้เกิดจากแรงบันดาลใจในช่วงเวลาที่ผู้ศึกษาปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน นาโดยนายวิชาวัฒน์
อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ได้ดาเนินการในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ของ
ไทยอย่ างต่ อเนื่ อ งเพื่ อให้ ภ าคส่ ว นต่างๆ ของสหรัฐ อเมริก าเห็ นถึ งความพยายามของไทยในการ
ดาเนินการต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณสถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้จัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารหารทูต รุ่นที่ 6 ปี
2557 และขอขอบคุณเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ได้ให้ความกรุณาอนุมัติให้ผู้ศึกษาสมัครเข้า
รับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าวอันนามาซึ่งโอกาสในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย เพื่อนาเสนอ “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” ประกอบการ
พิจารณาเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยตามที่เห็นเหมาะสมต่อไป
ซึ่ ง ผู้ ศึ ก ษาขอขอบคุ ณ เอกอั ค รราชทู ต เพ็ ญ ศั ก ดิ์ ชลารั ก ษ์ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เอกอั ค รราชทู ต
จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล ในความกรุณาเกี่ยวกับข้อชี้แนะอัน
เป็นประโยชน์ต่อการจัดทารายงานฉบับนี้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ ที่นี้ด้วย
นอกจากนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิของศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ
สานักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศาลอาญา และกองบัญชาการปราบปรามการค้ามนุษย์ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ได้สละเวลาอันมี
ค่า รวมทั้ ง ความกรุ ณ าในการให้ สั ม ภาษณ์ เ กี่ ย วกั บ ประเด็น ต่ า งๆ อั น เป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ
การศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย และ
ขอขอบคุณคุณอิงอร ธรรมรัตนนนท์ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในการ
สนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TVPA ด้วย
ท้ายที่สุดนี้ ผู้ ศึกษาขอขอบคุณผู้ อานวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ว โรปการ
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทุกท่าน ที่ได้ดาเนินการจัดการอบรมตั้งแต่วันเปิดการอบรม
จนถึงวันปิดการอบรมทั้งในและนอกสถานที่ในประเทศและต่างประเทศด้วยความเป็นมืออาชีพอัน
นามาซึ่งความสาเร็จตามเป้าประสงค์ของการจัดการอบรม มา ณ โอกาสนี้
ศิระ สว่างศิลป์
สิงหาคม 2557
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
1.5 นิยามศัพท์
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
บทที่ 3 ผลการศึกษา
3.1 การดาเนินการของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
การค้ามนุษย์
3.2 ความแตกต่างระหว่างการค้ามนุษย์ (Human Trafficking) และการลักลอบ
ขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (Human Smuggling) และกฎหมายไทยในเรื่อง
ดังกล่าว
3.3 การค้ามนุษย์กับองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) และ
อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime)
3.4 กฎหมาย TVPA และ TVPRAs
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
ความหมายของการค้ามนุษย์ตามเอกสารอ้างอิงและกฎหมายแม่บทในเรื่องดังกล่าวของ
ไทยและสหรัฐอเมริกามีดังนี้
คณะกรรมการจัดทาพจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า
“หมายถึงการกระทาที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา ขนส่ง จัดส่ง โยกย้าย ลักลอบจ้าง กักขัง ให้
ที่พักอาศัย หรือรับบุคคลด้วยวิธีการอันมิชอบด้ว ยกฎหมาย โดยการข่มขู่ใช้กาลังบังคับ ลักพาตัว
ล่อลวง ฉ้อฉล ใช้อานาจหรื อตาแหน่งในทางมิช อบ ต่อบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อ หรือการให้ เงินหรือ
ผลประโยชน์หรือการ ก่อหนี้ผูกพันเพื่อให้ผู้ปกครอง หรื อผู้ดูแลยินยอมให้บุคคลอยู่ใต้การควบคุม
บังคับของผู้ค้ามนุษย์”
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 6 บัญญัติว่า
“ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (1) เป็นธุระ
จัดหา ซื้อ ขาย จาหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่ง
บุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อานาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือ
ผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่
ผู้กระทาความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ (2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ จาหน่าย
พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก ผู้นั้นกระทาความผิด
ฐานค้ามนุษย์”
สหรัฐอเมริกานิยามการค้ามนุษย์ว่าหมายถึง
“all acts involved in the recruitment, abduction, transport, harboring,
transfer, sale or receipt of persons; within national or across international borders;
through force, coercion, fraud or deception; to place persons in situations of slavery
or slavery-like conditions, forced labor or services, such as forced prostitution or
sexual services, domestic servitude, bonded sweatshop labor or other debt
bondage"1 (Public Law 106-386).
The Trafficking Victims Protection Act 2000 ได้กาหนดนิยามรูปแบบที่ร้ายแรงของ
การค้ามนุษย์ ว่า

1

Nicole F. Bromfield, The Hijacking of Human Trafficking Legislation During its Creation, A U.S.
Public Policy Study (VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2010), p.11.

2
“a. sex trafficking in which a commercial sex act is induced by force, fraud,
or coercion, or in which the person induced to perform such an act has not attained
18 years of age; or b. the recruitment, harboring, transportation, provision, or
obtaining of a person for labor or services, through the use of force, fraud, or
coercion for the purpose of subjection to involuntary servitude, peonage, debt
bondage, or slavery. A victim need not be physically transported from one location
to another in order for the crime to fall within these definitions.”
United Nations Convention against Transnational Organized Crime นิยาม
ความหมายของการค้ามนุษย์ว่า
“การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่
เข็ญ หรือด้วยการใช้กาลังหรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใดด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง
ด้วยการหลอกลวง ด้ว ยการใช้อานาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ ยงภัยจากการค้า
มนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่งความยินยอมของบุคคล ผู้
มีอานาจ ควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่างน้อย
ที่สุด ให้รวมถึงการแสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่นหรือการแสวงประโยชน์ทางเพศ
ในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระทาอื่นเสมือนการ
เอาคนลงเป็นทาส การทาให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย”2
จากตัวอย่างคานิยามดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมที่เป็นจุดร่วมของการค้าทาส
ในรูปแบบใหม่3 (Modern Day Slaves) หรืออาจเรียกในอีกนัยหนึ่งคือ de facto condition of
being enslaved”4 เนื่องจากการค้าทาสในสมัยดั้งเดิมมิได้รวมถึงการค้ามนุษย์ในลักษณะของการ
แสวงประโยชน์ ท างเพศ การใช้ แ รงงานบั ง คั บ การก่ อ หนี้ ผู ก พั น และการใช้ แ รงงานเด็ ก 5 ทั้ ง นี้
สหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีบารัค โอบามาก็ได้กล่าวย้าอย่างชัดเจนว่าการค้ามนุษย์ก็คือการค้า
ทาสยุคใหม่6 นอกจากนี้ การค้ามนุษย์ยังมีความหมายแตกต่างจากการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
2

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 25552559 (บริษัท อีเล็ฟแว่นคัลเลอร์ จากัด 2553), หน้า 2.
3
เรื่องเดียวกัน, หน้า 11.
4
Neil Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law (Oxford University Press, 2012), p.49.
5
Anne T. Gallagher, The International Law of Human Trafficking (Cambridge University Press,
2010), p.55.
6
“It ought to concern every person, because it is a debasement of our common humanity. It
ought to concern every community, because it tears at our social fabric. It ought to concern
every business, because it distorts markets. It ought to concern every nation, because it
endangers public health and fuels violence and organized crime. I’m talking about the injustice,
the outrage, of human trafficking, which must be called by its true name -- modern slavery."
Available from http://www.state.gov/j/tip.

3
(smuggling) เนื่องจากการค้ามนุษย์เป็นการกระทาต่อเหยื่อโดยเหยื่อมิได้สมัครใจเพื่อการนาเหยื่อลง
เป็นทาสและใช้ประโยชน์จากเหยื่อ7 ขณะที่การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานมีเรื่องความสมัครใจของผู้
ถูกลักลอบอยู่ด้วย อย่างไรก็ดี ประเด็นเรื่องความสมัครใจหรือความยินยอมของเหยื่ออาจทาให้เกิด
ความทับซ้อนในการพิจารณาว่าการใดเป็นการค้ามนุษย์หรือการใดเป็นการลักลอบขนผู้โยกย้ายย้าย
ถิ่นฐานซึ่งผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในบทที่ 3 ต่อไป
อนึ่ง สหประชาชาติประเมินจานวนผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ว่ามีประมาณสองล้านสี่
แสนคน และเป็นอาชญากรรมที่ทารายได้สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากการค้ายาเสพติด 8 ขณะที่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization) ประเมินจานวนคนที่ต้องใช้
ชีวิตเยี่ยงทาสสมัยใหม่ที่ประมาณยี่สิบถึงยี่สิบเจ็ดล้านคนทั่วโลก และการค้ามนุษย์ทารายได้มหาศาลที่
ปีละประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบพันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการค้ามนุษย์เพื่อการค้าประเวณีมีรายได้
ประมาณปีละเก้าสิบพันล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ การค้ามนุษย์ถือเป็น non-traditional threat
ต่อระเบียบโลกและมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติภายใต้ Protocol to Prevent, Suppress
and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the
United Nations Convention against Transnational Organized Crime และโดยที่ปัญหา
การค้ามนุษย์เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และวิถีชีวิต ของผู้คนและสังคมในหลายระดับและเกี่ยวข้องกับ
ทุกประเทศทั่วโลกอันสื บเนื่องจากจานวนประชากรโลกที่เพิ่มสู งขึ้นจากร้อยละ 0.6 ในช่ว ง ค.ศ.
1820-1913 เป็ น ร้ อ ยละ 1.4 ในช่ ว ง ค.ศ. 1913-20129 และความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ของอั ต ราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งในภูมิภาคยุโรป และอเมริกา มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 225 ในขณะที่ภูมิภาค
เอเชียมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 62 ในปี 201210 ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอพยพย้าย
ถิ่นเพื่อแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก โดยในส่วนของประเทศไทยซึ่ง
มีความได้เปรียบในเชิ งภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์ (geopolitics) และยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มแม่น้าโขงและเป็นประเทศจุดศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ
CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) จึงเป็นประเทศจุดหมาย (destination country)
ของการเข้ามาแสวงโอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพลเมืองจาก CLMV โดยเฉพาะ
การเข้ามาประกอบอาชีพที่มีลักษณะ 3Ds ได้แก่ difficult, dirty และ dangerous ซึ่งแรงงานไทยไม่
นิยมรวมทั้งการเป็นประเทศทางผ่าน (transit country) ของการค้ามนุษย์จากจีน รัสเซีย อุซเบกิซ
สถาน เพื่ อ ไปเป็ น แรงงานบั ง คั บ และแรงงานในธุ ร กิ จ บริ ก ารทางเพศทั้ ง ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ11 ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเป็นประเทศต้นทาง (country of origin)
7

Louise Shelley, Human Trafficking, A Global Perspective (Cambridge University Press, 2010), p.8.
บันดาล บัวแดง, การค้ามนุษย์ในโลกไร้พรมแดน (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยนเรศวร
2556), หน้า 5.
9
Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century (The Belknap Press of Harvard University
Press, 2014), p.79.
10
Ibid., p.61.
11
Wikipedia, Human Trafficking in Thailand [Online], Available from http://en.wikipedia.org/
wiki/Human_trafficking_in_Thailand.
8

4
ของแรงงานไทยเองที่หลั่งไหลไปแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในประเทศต่าง
ๆ ทั่วโลกด้วยเช่นกัน12 สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผลให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยมีความ
สลับซับซ้อนเกี่ยวโยงกับมิติทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม และเกี่ยวข้องกับหลายประเทศและ
หลายภูมิภาค
โดยที่ปัญหาการค้ามนุษย์บั่นทอนคุณค่าทางเสรีภาพ (values of freedom) และศักดิ์ศรี
ขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ (basic human dignity) เป็นค่านิยมสากล (universal values) ซึ่ง
นอกจาก กลไกสิทธิมนุษยชนภายใต้ Human Rights Commission (HRC) จะให้ความสาคัญในการ
ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาของแต่ละประเทศแล้ว 13 สหรัฐอเมริกาเองก็ให้ความสาคัญและ
แสดงออกซึ่งอุดมการณ์ทางสิทธิมนุษยชน (Human Rights/Universalistic Ideologies) บทบาทใน
การปกป้องค่านิยมสากลดังกล่าวทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างชัดเจน โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวเน้นย้าว่า “ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นประเด็นด้านศีลธรรม
และเป็นเรื่องของค่านิยมสากลซึ่งจาเป็นต้องนาผู้กระทาผิดมารับผิดชอบและลงโทษ”14 และปรากฏ
ใน National Security Strategy ของสหรัฐอเมริกา15 รวมทั้งเอกสารของคณะกรรมาธิการการ
ต่างประเทศ รัฐสภาสหรัฐฯ ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 2014 เกี่ยวกับการให้ความสาคัญต่อปัญหา
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย16 นอกจากนี้ ในเอกสารของ United States Conference of
Catholic Bishops ในโอกาสการแถลงต่อ Subcommittee on Africa, Global Health, Global
Human Rights, and International Organizations on Effective Accountability : Tier
Ranking in the Fight Against Human Trafficking เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 กล่าวถึงการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในบริบทของสหรัฐอเมริกาความว่า “Human trafficking is a horrific
crime against the basic dignity and rights of the human person…In the end, we must
work together – Church, state, and community – to eliminate the root causes and
markets that permit traffickers to flourish and to make whole the survivors of this
crime…” โดยสหรัฐอเมริกาดาเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ผ่านช่องทางการทูตและการพัฒนา
ดังจะเห็นได้จากการมีบทบาทสาคัญในฐานะประเทศผู้นาเสนอ Draft Protocol to Combat
International Trafficking in Women and Children, Supplementary to the United
Nations Convention against Transnational Organized Crime ในการประชุม First Session
12

Siroj Sorajjakool, Human Trafficking in Thailand, Current issues, Trends, and the Role of The
Thai Government (Silkworm Books, 2013), p.33-41.
13
คณะผูแ้ ทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา, โทรเลข, ที่ GVA/273/2557, 10 เมษายน 2557.
14
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, โทรเลข, ที่ WAS 226/2557, 12 เมษายน 2557.
15
National Security Strategy Archive, The National Security Strategy Report [Online], May 2010,
Available from http://nssarchive.us.
16
U.S. Government Printing Office Keeping America Informed, Re-Balancing The Rebalance:
Resourcing U.S. Diplomatic Strategy in The Asia-Pacific Region [Online], Available from
http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CPRT-113SPRT87269/CPRT-113SPRT87269/contentdetail.html.
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of the Ad Hoc Committee ของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 199817 โดยมีวัตถุประสงค์
หลักสามประการคือ (1) ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าเด็กและสตรี
(2) ปกป้องและช่วยเหลือคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์ และ (3) ส่งเสริมและเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างรัฐภาคีเพื่อการตาม (1) และ (2)18 ซึ่งต่อมาร่าง Protocol ดังกล่าวได้รับการรับรองใน
การประชุมที่เมือง Palermo เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2000 และสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมาย
The Trafficking Victims Protection Act 2000 (TVPA) ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ามนุษย์เพื่อการบริการทางเพศ การเอาคนลงเป็น
ทาสหรือการกระทาอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ทั่วโลกโดยผ่าน
กระบวนการป้องกัน กระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ การดาเนินคดีและการบังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อลงโทษผู้ค้ามนุษย์ 19 ทั้งนี้ TVPA ให้อาณัติรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศ) จัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศต่างๆ จานวน 188 ประเทศเป็นรายปี
(The Trafficking in Persons Report – TIP) ซึ่งสหรัฐอเมริกาถือว่า TIP ที่กระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ จัดทาขึ้น เป็นเครื่องมือและ road map ในการผลักดันให้สหรัฐฯ และรัฐบาล
ของประเทศอื่น ๆ มีความรับผิดชอบในการดาเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษ ย์ภายในประเทศตน
และระหว่างประเทศ 20 โดยจัดอันดับสถานการณ์และความร้ายแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ในแต่ละ
ประเทศเป็นสี่ประเภทคือ Tier1 Tier2 Tier2 Watch List และ Tier321 ซึ่งรายงาน ปี ค.ศ. 2014
(ครอบคลุมสถานการณ์การค้ามนุษย์ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557) ซึ่ง
ประกาศเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ไทยถูกลดอันดับจาก Tier2 Watch List ในปี 2013 เป็น
Tier3 ซึ่งแม้การที่สหรัฐอเมริกาจะใช้ Tier เป็นเครื่องมือในการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ใน
ลักษณะที่เป็น unilateral approach ก็ตาม แต่การจัดอันดับดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบไม่เพียงต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศในทางสังคมระหว่างประเทศเท่านั้น แต่ส่งผลในทางอ้อมต่อสินค้าส่งออกของ
ไทยโดยเฉพาะสินค้าประมงด้วย ทั้งนี้ ไทยควรใช้โอกาสดังกล่าวเพิ่มพูนการดาเนินการแก้ไขปัญหา
อย่ างเร่ งด่ว นและเข้มข้น ยิ่ งๆ ขึ้ น ไป ทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริมสร้างภาพลั กษณ์ของประเทศและปกป้อง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพื่อปกป้องคุณค่าทางเสรีภาพและศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานของความเป็น
มนุษย์อันถือเป็นผลประโยชน์ร่วมที่ยั่งยืนของไทยและสังคมโลกบนพื้นฐานของ human security
approach สืบไป
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษากฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา [Trafficking Victims
Protection Act 2000 (TVPA) และกฎหมายลูกบท] ในฐานะที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ยึดมั่น
อุดมการณ์ทางสิทธิมนุษยชนและดาเนินนโยบายปกป้องสิทธิมนุษยชนและค่านิยมสากลอย่างแข็งขัน
โดยปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศตนเองและในนานาประเทศ
เพื่อปกป้องและธารงไว้ซึ่งหลักการดังกล่าว โดยใช้ TVPA ซึ่งสอดคล้องกับเป็นพิธีสารว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก (Protocol to
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children)
และเปรียบเสมือนตัวกากับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับอาชญากรรมการค้ามนุษย์
เป็นเครื่องมือควบคู่กับการใช้วิธีทางการทูตเพื่อกดดันประเทศต่างๆ ให้ร่วมมือกั บสหรัฐอเมริกาและ
ดาเนินนโยบายให้ประสานสอดคล้องกันเพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับสากล
1.2.2 เพื่อศึกษามาตรฐานขั้นต่าภายใต้กฎหมายดังกล่าว และความหมายของ Tiers ต่างๆ
1.2.3 เพื่อศึกษากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และพันธกรณีที่ไทยมีในการต่อต้าน
การค้ามนุษย์
1.2.4 เพื่อศึกษากฎหมายแม่บทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทยในการต่อต้านการค้า
มนุษย์ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
บังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นตัวชี้วัดสาคัญของการจัดทา TIP report ของสหรัฐอเมริกา
1.2.5 เพื่อประมวลและสังเคราะห์ข้อมูลนาเสนอ “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” ในภาพรวม
สาหรับกระทรวงการต่างประเทศ (ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักและรับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒ นากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่ อนเป้าประสงค์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะ
พิจารณาใช้ประโยชน์ประกอบการพิจารณาวางมาตรการเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ
ใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยอันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระยะยาวต่อไป
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาสอดคล้องกับการที่รัฐ บาลจะปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ตามแผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจาปี 2556 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2556 (ภาคผนวก ก) รวมทั้งยุทธศาสตร์ของไทยต่อภูมิภาคอาเซียนซึ่งไทยต้องการผลักดัน
วาระของประชาชนและเร่งดาเนินการเกี่ยวกับประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์อีกด้วย22
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 รายงานการศึกษาฯ จะศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายแม่บทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในบริบทของการปราบปรามการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาและไทย รวมทั้งปัญหาของการบังคับใช้
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยเพื่อโยงไปสู่การศึกษา และจัดทา “ข้อเสนอเชิง
นโยบาย” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ
22

กระทรวงการต่างประเทศ, โทรเลข, ที่ 0200.5/ว.361/2557, 29 พฤษภาคม 2557.
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ไทย โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านการค้า
มนุษย์ บทบาทและโครงสร้างอานาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้า
มนุษย์เปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย
1.3.2 วิธีดาเนินการศึกษาประกอบด้วยการศึกษานโยบาย ตัวบทกฎหมาย อานาจหน้าที่
ของหน่วยงานต่างๆ โดยรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อาทิ เอกสาร บทความวิชาการ บท
ทัศนะวิจารณ์ การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประเด็นปัญหาการบังคับ
ใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย
1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา
รายงานการศึกษาฯ จะนาเสนอ “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” ในภาพรวมของการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดประการหนึ่งที่
สหรัฐอเมริกาใช้ประเมินผลและจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจาปีแบบรายประเทศ อีก
ทั้งยังตอบสนองต่อพันธกิจหลักและนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในแง่การ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกของประเทศไทยต่อประชาคมโลก และเสริมสร้างความเชื่อมั่นของ
ประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาในระดับสากลอันจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่
ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทยสืบไป
1.5 นิยามศัพท์
“TVPA” หมายถึง Trafficking Victims Protection Act 2000
“TVPRAs” หมายถึง Trafficking Victims Protection Reauthorization Acts
“พระราชบัญญัติ” หมายถึง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551
“Palermo Protocol” หมายความว่า Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, especially Women and Children
“TIP Report” หมายถึง The Trafficking in Persons Report ซึ่งจัดทาโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ Trafficking Victims Protection Act 2000
“Tier” หมายถึง การจัดระดับการดาเนินการของแต่ละประเทศต่อปัญหาการค้ามนุษย์
ภายใต้มาตรฐานขั้นต่าในการขจัดการค้ามนุษย์ที่ระบุใน TVPA

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
รายงานการศึกษาฉบับนี้ใช้แนวคิดหลักประกอบการดาเนินการศึกษาได้แก่ คุณค่าทาง
เสรีภาพ (values of freedom) และศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ (basic human
dignity) ซึ่งเป็นค่านิยมสากล (universal values) ที่ประชาคมระหว่างประเทศมีพันธกรณีที่จะต้อง
ปกป้องคุ้มครองหลักการดังกล่าวภายใต้กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และความตกลง
ระหว่า งประเทศที่เ กี่ ย วข้ อง โดยเฉพาะอนุสั ญ ญาและพิ ธี ส ารสหประชาชาติว่ า ด้ว ยการป้ อ งกั น
ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะหญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จั ดตั้งในลักษณะองค์กร โดยสหรัฐอเมริกายึดถือทฤษฎีคุณค่าทาง
อุดมการณ์ของหลั กสิ ทธิม นุ ษยชนและค่านิยมสากล (Human Rights / Universalistic
Ideologies)23 รวมทั้งจัดระเบียบเพื่อกากับดูแลและติดตามการปกป้องคุณค่าทางอุดมการณ์ของหลัก
สิทธิมนุษยชนและค่านิยมสากลดังกล่าวโดยใช้ Tiers ต่าง ๆ ที่กาหนดขึ้นเป็นตัวชี้วัดและประเมิน
ประสิทธิผลของการดาเนินการของแต่ละประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ อนึ่ง ไทยอาจพิจารณา
ข้อเสนอแนะใน TIP Report และข้อบทใน TVPA ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนศักยภาพการ
บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทย
ตามที่เห็นสมควรต่อไป
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการศึกษา จะค้นคว้าและใช้ข้อมูลเอกสาร ตัวบทกฎหมาย และบทสัมภาษณ์
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.2.1 Trafficking Victims Protection Act 2000 (TVPA) ในฐานะกฎหมายแม่บทของ
สหรัฐอเมริกาในการต่อต้านการค้ามนุษย์และ Trafficking Victims Protection Reauthorization
Acts (TVPRAs) ในฐานะกฎหมายลูกบทของ TVPA
2.2.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ในฐานะกฎหมาย
แม่บทในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย และกฎหมายข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 เอกสารราชการ ได้แก่ โทรเลขประสานงานและรายงานการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
2.2.4 บทสั มภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุ ฒิ ได้แก่ (1) ผู้ อานวยการศูนย์ ปฏิบั ติการป้อ งกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ (2) ผู้อานวยการศูนย์
23
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ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ สานักงานอัยการสูงสุด (3) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
(4) ผู้ แทนศูน ย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (5) ผู้แทนกองบัญชาการปราบปราม
การค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) และ (6) ผู้แทนสถาบัน Thailand Institute of Justice (TIJ)
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
2.3.1 ในวงจรและเส้นทางการค้ามนุษย์ ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศ
ทางผ่ า น และประเทศปลายทาง ปั ญหาการค้ ามนุษ ย์ที่เ กิด ขึ้น ในประเทศไทยหรือ คาบเกี่ย วกั บ
ประเทศไทยจึงมีความหลายหลากและสลับซับซ้อนทั้งในแง่ของมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
และเกี่ยวโยงกับหลายประเทศทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ซึ่งกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของ
ไทยควรได้รับการปรับปรุงทั้งในแง่เนื้อหาและกลไกการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับลักษณะปัญหาของการค้ามนุษย์ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ เป็น non-traditional
threats ต่อระเบียบโลกอันเป็น Global Issue ที่ส่งผลทั้งต่อประเทศไทยและสังคมโลกโดยรวม
2.3.2 การค้ามนุษย์บั่นทอนคุณค่าทางเสรีภาพและศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์
ซึ่งเป็น universal values ที่สหรัฐอเมริกาให้ความสาคัญและปกป้องหลักการดังกล่าวตั้งแต่อดีตกาล
ดังจะเห็นได้จาก Virginia Bill of Rights ลงวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1776 ซึ่งถือว่ามีความสาคัญมาก
ในประวัติศาสตร์การสร้างชาติอเมริกา ความว่า “That all men are by nature equally free
and independent, and have certain inherent rights, of which, when they enter into a
state of society, they cannot by any compact deprive or divest their posterity;
namely the enjoyment of life and liberty, with the means of acquiring and
possessing property, and pursuing and obtaining happiness and safety.”24 นอกจากนี้
The Thirteen Amendment ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกายังได้ระบุห้ามการค้าทาสและการถูกใช้
แรงงานโดยมิได้สมัครใจ (involuntary servitude) และถือเป็นหลักกฎหมายซึ่งสหรัฐอเมริกา
ดาเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ในยุคปัจจุบันผ่านการผลักดัน Protocol to Prevent, Suppress
and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the
United Nations Convention against Transnational Crime และการบังคับใช้กฎหมาย The
Trafficking Victims Protection Act 2000 (TVPA) อีกทั้งการที่สหรัฐอเมริกามีอุดมการณ์ชัดเจน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการปกป้องคุณค่าทางสิทธิมนุษยชนและนามาซึ่งการที่ประเทศไทยได้รับ
การจัดลาดับอยู่ใน Tier2Watch List มาเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกันซึ่งปี ค.ศ. 2013 เป็นปีสุดท้ายที่ไทย
สามารถคงอยู่ในระดับดังกล่าว ซึ่งในปี ค.ศ. 2014 สหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ทั่วโลกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2014 โดยลดระดับ ประเทศไทยลงไปที่ระดับ Tier3 ซึ่ง
แม้ จ ะยั ง ไม่ เ ห็ น ผลกระทบในเชิ ง รู ป ธรรมจากการที่ อ าจถู ก สหรั ฐ ฯ พิ จ ารณาระงั บ การให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ ที่ มิ ใ ช่ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ มนุ ษ ยธรรมและความช่ ว ยเหลื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ การค้ า (nonhumanitarian and non-trade-related foreign assistance) ณ ขณะนี้ก็ตามเนื่องจาก
24
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ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีเวลา 90 วันในการพิจาณาว่าจะดาเนินมาตรการระงับความช่วยเหลือ
ข้างต้นเพียงใดหรือไม่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา (ซึ่งในปี 2013
สหรัฐอเมริกามิได้ดาเนินมาตรการใดๆ ต่อจีน รัสเซีย และอุซเบกิสถาน ซึ่งอยู่ในระดับ Tier3) แต่มี
หลักฐานของผลกระทบในทางอ้อมในเชิงจิตวิทยาของผู้บริโภคสินค้าประมงของไทยซึ่งบริษัทผู้นาเข้า
สินค้าบริโภครายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Walmart ซึ่งถือเป็น world largest retailer และ
Costco ซึ่งถือเป็น warehouse membership club leader ได้พิจารณาเพ่งเล็ง supply chains
ในส่วนของอาหารปลาป่นสาหรับเลี้ยงกุ้งในฟาร์มกุ้งของบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งมีข้อเท็จจริง
ว่ามีการใช้แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงอันเป็นการดาเนินการทาง social audits อันอาจ
นามาซึ่งการงดนาเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งจากประเทศไทยซึ่งมีปริมาณการส่งออกสูงที่สุดในโลกโดยมี
มูลค่ากว่าแสนล้านบาทต่อปี (ซึ่งในปี ค.ศ. 2012 Walmart ได้ระงับการนาเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งจาก
บริษัท ณรงค์ซีฟู้ด เนื่องด้วยปัญหาการใช้แรงงานเด็ก25) นอกจากนี้ อาจมีความเป็นไปได้ที่ประเทศ
ไทยอาจจะถูกตัดความช่วยเหลือด้านงบประมาณสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา
และวัฒนธรรมกับสหรัฐอเมริกาด้วย 26 ดังนั้น สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการปกป้องคุณค่าทางเสรีภาพและ
ศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นค่านิยมสากลและเป็น shared value of people ซึ่ง
ประเทศไทยและทุกประเทศมีพันธกรณีที่ต้องร่วมกันปกป้องเพื่อประโยชน์สุขของพลเมืองของตนและ
พลเมืองโลก (Global Citizen) สืบไป
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บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 การดาเนินการของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
3.1.1 มิติการต่อต้านการค้ามนุษย์ประกอบด้วย 5Ps
5Ps ได้แก่ การป้องกัน (prevention) การคุ้มครอง (protection) การดาเนินคดี
(prosecution) การมีนโยบาย (policy) และการประสานความเป็นหุ้นส่วนในการแก้ไขปัญหา
(partnership) ซึ่งการแก้ไขปัญหาในแต่ละมิติควรที่จะต้องสอดรับกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
แก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบและยั่ ง ยื น อย่ า งไรก็ ดี สหรั ฐ อเมริ ก าประสงค์ ที่ จ ะเห็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของไทยในการดาเนินคดีต่อผู้กระทาความผิดซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้กระทา
หรื อมีส่ ว นเกี่ย วข้องกับ การกระทาความผิ ดส่ งผลให้ ไทยต้องรีบแก้ไขปัญหาดังกล่ าวอย่างจริงจัง
นอกจากนี้ การที่ไทยเสนอ P ที่ 6 หรือ Pathway ahead27 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นนิมิตหมายอันดีและ
เป็นการแสดงเจตจานงที่ไทยจะมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแต่ละมิติ ซึ่งความตั้งใจดังกล่าวจะปู
ทางไปสู่การแก้ไขป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรากเหง้าของปัญหา (root causes) และ
เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดไปอย่างแท้จริงเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์
อันจะเป็นการดาเนินการใน “เชิงคุณภาพ” ควบคู่กับการดาเนินการบังคับคดีเพื่อการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ ประเทศไทยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเห็นชอบนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2554-2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน ตามหลักบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วน เพื่อเป็นการระดมสรรพกาลังและความคิดเห็นจากปัญหาและอุปสรรคในการทางานทุกระดับ
และให้บ รรลุ ความมุ่งหวังร่ วมกันตามเจตนารมณ์ของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษ ย์ พ.ศ. 2554-2559 โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลักในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานกลาง ในการประสานการขับเคลื่อนการดาเนินงานใน
ห้าด้าน คือ การป้องกัน การดาเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการ
ขับเคลื่อน และการพัฒนาและบริหารข้อมูล และภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ และมาตรการดังกล่าวได้
มีการแต่งตั้งองค์กรกลุ่ มที่สาคัญเพื่อ เป็นกลไกบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการ
27

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, โทรเลข, ที่ WAS 265/2557, 1 พฤษภาคม 2557.
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ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปค
ม.) ตามมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีอานาจหน้าที่ (1) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการกาหนด
นโยบายเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ (2) สั่ ง การและก ากั บ ดู แ ลให้ มี ก าร
ศึกษาวิจัยและจัดทาข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
นอกจากนี้ ยังจัดตั้งคณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน โดยมี อ านาจหน้ า ที่ (1) จั ด ท าและก ากั บ การด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผน
ประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่ น ชุมชนและ
ประชาสังคม ให้ส อดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (2) จัดทาและกากับการดาเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (3) จัดให้มีและกากับการดาเนิน การตามโครงการรณรงค์และการให้การศึกษา
กับประชาชนทั่วไป (4) จัดให้มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ยุ ท ธศาสตร์ มาตรการในการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ทั้ ง นี้ ยั ง ได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการตามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง ห้ า ด้ า น ได้ แ ก่ คณะอนุ ก รรมการป้ อ งกั น
คณะอนุกรรมการดาเนินคดี คณะอนุกรรมการคุ้มครองช่วยเหลือ คณะอนุกรรมการพัฒนากลไกเชิง
นโยบายและการขับเคลื่อน และคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารข้อมูล เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อน
และบูรณาการการดาเนินงานตามมาตรการของแต่ละประเด็นในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ รายงานผลต่อคณะกรรมการ ปคม. และคณะกรรมการ ปกค. ต่อไป28
อนึ่ ง คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ได้ มี ค าสั่ ง ฉบั บ ที่ 73/2557 ลงวั น ที่ 25
มิถุนายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
(กนร.) และและคาสั่งที่ 74/2557 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 แต่งตั้งอนุกรรมการประสานงานการ
จั ด การปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า วและการค้ า มนุ ษ ย์ (อกนร.) เพื่ อ สนั บ สนุ น การท างานของ กนร.
(ภาคผนวก ข) ซึ่งหากพิเคราะห์แล้วจะเห็นว่า กนร. และ อกนร. มีความคล้ายคลึงกับ ปคม. และ
ปกค. ภายใต้พระราชบัญญัติฯ หากแต่ กนร. และ อกนร. จัดตั้งขึ้นในสภาวการณ์พิเศษเพื่อดาเนิน
ภารกิจแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นการเร่งด่วนและมีสถานะกึ่งชั่วคราว โดยสามารถยุบเลิกหรือ
ปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสมเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะ
ปกติ
3.1.2 บทบาทของกระทรวงการต่ า งประเทศในฐานะหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก
รับผิดชอบยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อนเป้าประสงค์
หนึ่ ง ในห้ า ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ได้ แ ก่
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นากลไกเชิ ง นโยบายและการขั บ เคลื่ อ นเป้ า ประสงค์ ซึ่ ง กระทรวงการ
ต่างประเทศเป็ น เจ้ า ภาพหลั กร่ ว มกั บกระทรวงพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของมนุ ษย์ มีห น้า ที่
28

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 25552559, หน้า 27-28.
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รับผิดชอบการส่งเสริมและขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ ทั้งในและต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในและระหว่างประเทศ เป็น
กลุ่มเป้าหมาย สาหรับมาตรการ/กลยุทธ์ สามารถจาแนกได้ ดังนี้
1) เสริมสร้างความร่วมมือสาหรับการเจรจาระดับทวิภาคีกับประเทศที่มีสถานะ
ต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางในเรื่องการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย การจัดส่งแรงงานไทยไปทางาน
ต่างประเทศ การหาตลาดแรงงานสาหรับผู้หญิง
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและ
ระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยอย่างแข็งขันและต่อเนื่อง
3) เสริมสร้างและเพิ่มพูนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภูมิภาค
4) ดาเนินขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประเทศไทย
สามารถให้สัตยาบันพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
(Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women
and Children) (สถานะล่าสุด: ไทยได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมใน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และมีผลใช้บังคับแล้ว ส่งผลให้ไทยมีกฎหมายอนุวัติการและ
สามารถให้สัตยาบันพิธีสารฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 255629)
5) ทบทวนและประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อพัฒ นากระบวนงานให้ ส อดคล้ องกับสถานการณ์และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
6) ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นามาตรการ และเพื่ อ ขจั ด ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ
กระบวนการค้ามนุษย์
7) ส่งเสริมศักยภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางมาตรการและ
การดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายประชาคมที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง สืบเสาะ
ติดตาม และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งการติดตามเฝ้าระวัง ควบคุมบุคคล หรือนิติ
บุคคลผู้กระทาความผิดจากการกระทาผิดซ้า30
3.1.3 ความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยลงนามในกรอบการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
ประเทศไทยมีความตกลงเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งใน
ระดับ ทวิภาคี และพหุภาคี รวมแล้วไม่ต่ากว่า 10 ฉบับ (ภาคผนวก ค) อันสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของ
ไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุ ษ ย์ อย่ า งไรก็ ดี ในส่ ว นของความร่ ว มมื อ ในเชิ ง หุ้ น ส่ ว นกั บ สหรั ฐ อเมริ ก าในการป้ อ งกั น และ
29

เอกสารประกอบการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
เอกอัครราชทูต Luis Cdebaca วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี., หน้า 45.
30
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 25552559, หน้า 22-23.
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ปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งยังไม่ปรากฏในรูปแบบความตกลงใดๆ ในปัจจุบัน นั้น ผู้เขียนมีความเห็น
ว่า ในเมื่อสหรัฐอเมริกาให้ความสาคัญกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ไทยก็ควรพิจารณาจัดทาความ
ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเพื่อการปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยอาจพิจารณาจากต้นแบบของความ
ร่ว มมือไตรภาคีร ะหว่างสหรัฐ อเมริกาและไทย ซึ่งส านักงานความร่ว มมือเพื่อการพัฒ นาระหว่าง
ประเทศ (ส.พ.ร.) และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้จัดทาข้อตกลง (Letter of
Agreement – LOA) เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือที่รัฐบาลสหรั ฐฯ ให้แก่รัฐบาลไทยในการสนับสนุน
การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงอาชญากรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดย
LOA ประกอบด้วยแผนงาน วงเงินงบประมาณ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานดังกล่าว ทั้งนี้
รัฐบาลสหรัฐฯ โดย Narcotics Affairs Section (NAS) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Transnational
Crime Affairs Section (TCAS) จะทาหน้าที่บริหารความร่วมมือที่ให้แก่ไทย โดยผ่านช่องทางของ
ส.พ.ร. โดยแผนงานหลักที่รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ความร่วมมือแก่ไทย คือ การป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด การควบคุมพืชเสพติด และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด เช่น การพิจารณาคดี
ยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามทุจริตในราชการ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์31
3.1.4 การดาเนินนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง
ซึ่งมีสัดส่วนของแรงงานต่างด้าวถึงร้อยละ 99 ประเทศไทยได้ดาเนินการที่สาคัญๆ
ดังนี้
3.1.4.1 การจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมง โดยเป็นโครงการนาร่องในพื้นที่ 7
จังหวัด คือ สมุทรสาคร ระยอง ตราด ชุมพร สงขลา ระนอง และสตูล โดยเบื้องต้นได้เปิดให้แรงงาน
ต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองที่ลักลอบทางานประมงที่มีนายจ้างอยู่ในปัจจุบันมาจดทะเบียน โดยเปิดรับ
จดทะเบียนปีละสองครั้ง ๆ ละสามเดือน ปัจจุบันมีแรงงานจานวน 4,250 คน ได้รับใบอนุญาตทางานแล้ว
3.1.4.2 จัดทาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสาหรับสถานประกอบการแปรรูปสัตว์
น้าเบื้องต้นในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย (Good Labor Practices
Guidelines for Primary Processing Workplaces in the Shrimp and Seafood Industry of
Thailand – GLP/PPW) ซึ่งได้ประกาศใช้เมื่อเดือนกันยายน 2556 โดยจัดทาขึ้นบนพื้นฐานกฎหมาย
แรงงานของไทยและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เน้นประเด็นการใช้แรงงานบังคับ การใช้
แรงงานเด็ก เสรีภาพในการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบการ การ
ไม่เลือกปฏิบัติ ค่าจ้าง ชั่วโมงการทางาน ค่าชดเชย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทางานและสวัสดิการ อนึ่ง ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทา GLP สาหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น้า และ GLP สาหรับเรือประมง
3.1.4.3 เพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น การตรวจแรงงานประมง โดยจั ด ทาโครงการตรวจ
เรือประมงและแรงงานประมงแบบบูรณาการระหว่างตารวจน้า กระทรวงแรงงาน กรมประมง กรม
เจ้าท่า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2557
31

วัฒนวิทย์ คชเสนี. การวิเคราะห์บทบาทของไทยในการเป็นหุ้นส่วนกับประเทศพัฒนาแล้ว เพื่อให้ความร่วมมือ
แก่ประเทศที่สาม (ความร่วมมือไตรภาคี). รายงานการศึกษาส่วนบุคคล สถาบันเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 2555, หน้า 29-30.
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3.1.4.4 อนึ่ ง มี ข้ อ สั ง เกตว่ า ส่ ว นหนึ่ ง ของปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
อุตสาหกรรมประมงเกิดจากการที่แรงงานประมงบางส่วนไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน เนื่องจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ไม่ครอบคลุมการคุ้มครองแรงงานประมงใน
งานประมงทะเลที่มีจานวนลูกจ้างน้อยกว่ายี่สิบคน และไม่ครอบคลุ มเรือประมง ที่ไปดาเนินการ
ประจาอยู่นอกราชอาณาจักรติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ซึ่งผู้ค้ามนุ ษย์อาจสบช่องในการใช้ประโยชน์
จากช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อหลี กเลี่ ยงการตรวจแรงงานและความรับผิดตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน
3.1.5 การดาเนินงานด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3.1.5.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center – OSCC) เป็นโทรศัพท์
สายด่วนหมายเลข 1300 เพื่อรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสังคมรวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อ
นาไปสู่การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในประเทศไทย โดยมี
ล่ามภาษาเพื่อนบ้านให้บริการ และเปิดดาเนินงานตลอด 24 ชั่วโมง
3.1.5.2 การดาเนินงานให้ ความช่ว ยเหลื อผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุษย์โ ดย (1)
อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างการและจิตใจ รวมทั้งการฝึกอาชีพและ
ทักษะ (2) อนุญาตให้ผู้เสียหายออกไปทางานนอกบ้านพักเมื่อมีความพร้อม (3) การดาเนินคดีเพื่อ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหายจากภาครัฐ และจากผู้กระทาผิดฐานค้ามนุษย์
3.1.6 การดาเนินงานด้านการป้องกัน
รัฐบาลไทยมีมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกรณีการค้า
มนุษย์ในรูปแบบการบังคับใช้แรงงาน ได้แก่ (1) การส่งเสริมการจ้างงานโดยภาครัฐ โดยเฉพาะการ
นาเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ความตกลงทวิภาคี (2) การส่งเสริมการไปทางาน
ในต่างประเทศของแรงงานไทยโดยรัฐเป็นผู้จัดส่งเอง เช่น การส่งแรงงานไทยไปทางานตามข้อตกลง
ไทย-อิสราเอล (3) การเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
โดยเฉพาะในสถานประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใช้แรงงานต่างด้าวเป็นจานวนมาก และ (4) การ
ป้องกันเพื่อลดการแสวงประโยชน์ทางเพศจากเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว
อนึ่ง รัฐบาลไทยควรพิจารณาการเข้าเป็นภาคี Migrant Workers Convention
1990 ซึ่งมีข้อบทในเชิงป้องกันการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงาน เช่น ข้อ 11 กาหนดมิให้นาแรงงานลงเป็น
ทาส เป็นต้น
3.1.7 การสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคม
3.1.7.1 ความร่วมมือที่สาคัญ อาทิเช่น (1) ความร่วมมือกับผู้บังคับใช้กฎหมาย
โดยเฉพาะการให้เบาะแสสาคัญว่าพบกรณีการค้ามนุษย์ซึ่งจะนาไปสู่การช่วยเหลือผู้เสียหายและการ
จับกุมผู้กระทาผิด (2) ความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ และ (3) ความร่วมมือกับภาครัฐในระดับนโยบาย โดยมีตัวแทนภาคประชาสังคมเป็นสมาชิกใน
คณะกรรมการ ปกค.32
32

กระทรวงการต่างประเทศ, โทรเลข, ที่ 1002/ว 251/2557, 8 เมษายน 2557.
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3.1.7.2 ในส่วนของการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาตินั้น
สานักงานตารวจแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานกลางตารวจสากลแห่งประเทศไทย (Interpol Thailand)
ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ภายใต้ชื่อ “Turn Back Crime Public
Awareness” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยเป็นการสัมมนาร่วมกับภาคเอกชน และภาคธุรกิจ
การเงิน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเสริมสร้าง
ศักยภาพในการทางานของภาครัฐ โดยสานักงานตารวจสากลพยายามที่จะสนับสนุนประเทศสมาชิก
ทั้งหมด 190 ประเทศ จัดโครงการรณรงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ ในอนาคตของประชาคมอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติจะเป็นเจ้าภาพใน
การจัดอบรมเรื่องที่ตนเชี่ยวชาญ อาทิเช่น ประเทศไทยรับจะจัดการอบรมในเรื่องการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ฟิลิปปินส์จะรับจัดการอบรมในเรื่องการค้ามนุษย์ และสิงคโปร์จะรับจัดอบรม
ในเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น33
3.1.8 สถานะล่าสุดของการดาเนินการของไทยต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์34
จากข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 ไทยได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 P
อย่างบูรณาการกับหน่วยงานไทย ซึ่งประกอบไปด้วย (1) การดาเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย
(Prosecution and Law Enforcement) เพิ่มขึ้นเป็น 674 คดี ในจานวนนี้ มีการฟ้องร้องผู้กระทา
ผิด 483 ราย (จาก 56 ราย ในปี 2555) ลงโทษผู้ กระทาผิด 225 ราย (จาก 49 รายในปี 2555)
ดาเนินคดีบริษัทจัดหางาน 15 บริษัท (ถอนใบอนุญาต 2 บริษัท พักใบอนุญาต 4 บริษัท และดาเนิน
คดีอาญา 9 บริษัท) และดาเนินคดีกับนายหน้าเถื่อน 155 คดี (2) การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือ
(Protection and Rehabilitation) มีการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
จานวนกว่า 600 คน เป็นเงินรวมกว่า 6 ล้านบาท (3) การป้องกัน (Prevention) ได้มีการปรับปรุง
และขยายการตรวจแรงงานให้ครอบคลุมพื้นที่และสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในภาคการประมง
มีการจัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงใน 7 จังหวัด เพื่อให้กระบวนการด้านแรงงานเป็นไปตาม
กฎหมาย (4) นโยบายและกลไก (Policy) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณพิเศษกว่า 190 ล้านบาทเพื่อ
ดาเนินกิจกรรมเชิงรุกด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (5) ความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ และระหว่างประเทศ (Partnership with involved agencies, other countries and
international organizations) มีการจัดทา MOU กับองค์การเอกชน ภาคประชาสังคมและประเทศ
เพื่อนบ้านในลุ่มน้าโขงเพื่อร่วมมือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และอยู่ระหว่างการเจรจา
MOU เพิ่มเติมกับหลายประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
3.1.9 มาตรการเร่งด่วน
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจาปี 2556 ตามที่กระทรวงการ

33
34

เดลินิวส์ (14 มิถุนายน 2557).
กระทรวงการต่างประเทศ, สถานะล่าสุดของการดาเนินการของไทยต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ [ออนไลน์],
แหล่งที่มา http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/28/46634.
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พัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และมอบหมายให้ห น่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในหัวข้อสาคัญ 9 ข้อ คือ
1) การค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงาน
2) การดูแลแรงงานที่เสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์
3) การปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) ระบบการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
5) การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดี
6) การอนุญาตให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจักรและทางานได้เป็นการชั่วคราว
[ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551]
7) การค้ามนุษย์กับการท่องเที่ยว
8) การให้ข้อมูลและภาพลักษณ์ของประเทศไทย
9) ทรัพยากรในการดาเนินงานตามแผนแม่บทเร่งด่วน
อย่างไรก็ดี ในส่วนของการปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ นั้น ยังรอการพิจารณาร่ว มกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้เขียนจะได้นาเสนอการศึกษา
TVPA ของสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาหากจะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ
ในอนาคตต่อไป
3.2 ความแตกต่างระหว่างการค้ามนุษย์ (Human Trafficking) และการลักลอบขนผู้โยกย้าย
ถิ่นฐาน (Human Smuggling) และกฎหมายไทยในเรื่องดังกล่าว
โดยที่ปั ญหาการค้ามนุ ษย์มีความคาบเกี่ยวกับการลั กลอบขนผู้โ ยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งศูนย์
ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ สานักงานอัยการสูงสุด กาหนดความแตกต่างของการค้ามนุษย์
และการลักลอบขน ผู้โยกย้ายถิ่นฐานไว้อย่างละเอียด (ภาคผนวก ง) ซึ่งประเด็นสาคัญประการหนึ่งซึ่ง
นักวิชาการยังมีความเห็นที่แตกต่างกันคือ ประเด็นความยินยอมของเหยื่อ (consent) ซึ่งการค้า
มนุษย์ เป็นกรณีที่เหยื่อไม่ยินยอมที่จะถูกพามาแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ หรือแม้จะยินยอม ในครั้ง
แรกแต่ความยินยอมดังกล่าวมักมีสาเหตุหรือเหตุผลอยู่เบื้องหลัง เช่น ถูกหลอกลวงเกี่ ยวกับสภาพที่
แท้จริงของงานที่ต้องทา ถูกบังคับ อยู่ในภาวะจาเป็น ต้องยอมตามไม่สามารถขัดขืนได้ ขณะที่การ
ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน เกิดจากความยินยอมหรือสมัครใจของผู้ที่ถูกนาพาข้ามแดนมา ผู้รับจ้าง
พาข้ามแดนเป็นผู้ที่ทาหน้าที่อานวยความสะดวก หรือช่วยให้ผู้ที่ประสงค์ข้ามแดน สามารถเดินทางไป
ยังประเทศปลายทางสมตามความต้องการ อย่างไรก็ดี ในประเด็นนี้ ศาสตราจารย์วิทิต มันตราภรณ์
ได้ให้ความเห็นในการเสวนาในหัวข้อ “ประเทศไทยกับปัญหาข้ามชาติ : ปัญหาสิทธิมนุษยชน” ใน
หลักสูตรนั กบริหารการทูต กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 24 มิถุ นายน 2557 ว่าไม่ควรนา
ประเด็นของความยินยอมเข้ามาอยู่ในองค์ประกอบทั้งในกรณีของการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐาน เพราะเป็นเรื่องของ absolute protection แต่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
เป็นสาคัญว่ามีการ exploit ในเชิงค้ามนุษย์หรือไม่ ดังนั้น แม้จ ะสมัครใจให้ได้รับการขนย้ายถิ่นหรือ
ตกเป็นผู้เสียหายแต่หากถูกแสวงประโยชน์ในเชิงค้ามนุษย์ ย่อมถือเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ทั้งสิ้น
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ซึ่งในเรื่องนี้ผู้เขียนมีความเห็นว่า โดยที่กฎหมายไทยที่ใช้บังคับกับการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้
โยกย้ายถิ่นฐานมีความแตกต่างกัน (ภาคผนวก จ) และสภาพของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานถือ
เป็น irregular migration รูปแบบหนึ่ง35 จึงส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อความเบี่ยงเบนโดยเฉพาะสภาพ
และลักษณะปัญหาระหว่างการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานอาจมีความปะปนกัน
เนื่องจากการยินยอมที่จะให้ลักลอบขนผู้ โยกย้ายถิ่นฐานอาจเกิดจากสภาวะกดดันจากความยากจน
การขาดโอกาสที่จะได้รับการจ้างงาน ปัญหาวิกฤติด้านมนุษยธรรม ปัญหาคอรัปชั่น รวมทั้งการข่มขู่ผู้
ที่ยินยอมว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 36 ดังจะเห็นได้จากปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของชาวโรฮีนจา
(ชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในบริเวณตอนเหนือของรัฐอาระกัน (Arakan) หรือเมืองยะไข่ในเมียนมาร์ซึ่งมี
เขตพื้นที่ติดกับประเทศบังคลาเทศ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องจากได้รับอิทธิพล
จากพ่อค้าชาวอาหรับที่เดินทางมาค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลายาวนาน และมีภาษา
เป็นของตัวเองคือภาษาอินดิค (Indic) ที่มีความคล้ายคลึงกับภาษาเบงกาลีที่ใช้พูดกันในประเทศบัง
คลาเทศและอินเดีย ชาวโรฮีนจาลี้ภัยอย่างผิดกฎหมายและอพยพมาจากประเทศบังคลาเทศในสมัยที่
พม่าตกอยู่ ภ ายใต้อาณานิ คมของจั กรวรรดินิยมอังกฤษ ทาให้ ประชาชนชาวโรฮีนจาไม่ได้รับการ
รวมเข้าเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองของพม่า ส่งผลให้ไม่ได้รับสัญชาติพม่า และไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ
รวมทั้งถูกเลือกปฏิบัติในทุกระดับจากรัฐบาลซึ่งรวมถึงสิทธิในการนับถือศาสนา การศึกษา สิทธิในการ
รักษาโรค ถูกบังคับให้ใช้แรงงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อไป
ประกอบอาชีพได้ทาให้ประสบสภาวะยากจนมาก ไม่ได้รับการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน รัฐบาล
พม่าไม่ยอมรับชาวโรฮีนจาเป็นประชาชนพม่าและชาวพม่าก็ไม่ยอมรับชาวโรฮีนจาด้วยเช่นกัน) 37 ซึ่ง
แม้ ช าวโรฮี น จาจะจ่ า ยเงิ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การลั ก ลอบเข้ า เมื อ งแต่ เ มื่ อ เข้ า เมื อ งแล้ ว มี ก ารใช้ แ รงงาน
(exploitation) ก็เข้าข่ายการค้ามนุษย์ได้ อีกทั้งถือว่าเป็นการแสวงประโยชน์โดยมิชอบ 38 อันมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ดังจะเห็นได้จากผู้
หลบหนีเข้าเมืองของชาวโรฮีนจาจานวนมากซึ่งหลบหนีปัญหาความรุนแรงทางเชื้อชาติเข้าสู่ประเทศ
ไทยเพื่อผ่านไปยังประเทศมาเลเซีย แม้ว่าไม่ใช่ปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งหมดแต่ก็มิได้หมายความว่าจะ
ไม่ตกอยู่ ในข่ายการค้ามนุ ษย์ โ ดยสิ้ นเชิง นอกจากนี้ ผู้ เขียนยังเห็ นอีกว่า ปัญหาความกดดันด้าน
มนุษยธรรมในกรณีของชาวโรฮีนจาถือเป็นปัญหาระดับสากลเนื่องจากประชาคมโลกและโดยเฉพาะ
สั ง คมนั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในสหรั ฐ อเมริ ก าให้ ค วามส าคั ญ และติ ด ตามสถานการณ์ ข องปั ญ หาด้ า น
มนุษยธรรมอย่างใกล้ชิด ยกตัวอย่างจากพาดหัวข่าวหน้า 1 ของหนังสือพิมพ์ Washington Post
ฉบับวันที่ 9 พฤษภาคม 2014 หัวข้อ “Health care elusive for Burma’s refugees” โดยกล่าวถึง
สภาพแร้นแค้นด้านการสาธารณสุขของชาวโรฮีนจาที่อาศัยอยู่ที่เมือง Sittwe ของพม่า ได้รับบริการ
ทางสาธารณสุขในลักษณะต่ากว่ามาตรฐานและมีกรณีกลับกลายว่าแทนที่คนไข้กลุ่มนี้จะได้รับการ
รักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่กลับต้องเสียชีวิตด้วยการรักษาที่อาจมีเงื่อนงาซึ่งอธิบายไม่ ได้แน่ชัด
35

Neil Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law, p.36.
Ibid., p.48.
37
อริยพร โพธิใส, โรฮิงญากับการค้ามนุษย์, จุลนิติ 6,2(มีนาคม-เมษายน 2552): 115-116.
38
เรื่องเดียวกัน, หน้า 117.
36
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ว่าเกิดจากความจงใจของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ส่งมาจากทางการหรือไม่ จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นอยู่
ณ ปัจจุบัน แม้ความยินยอมของเหยื่อที่จะเดินทางข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายเพื่อแสวงหาโอกาส
ที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของงานและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ แต่หากความยินยอมดัง กล่าวเกิดขึ้นจากสภาวะ
กดดันและแรงผลักทางมนุษยธรรม ก็ไม่น่าจะถือได้ว่าความยินยอมในลักษณะดังกล่าวเป็น “ความ
ยินยอมโดยแท้” อันจะทาให้เข้าไปอยู่ในกรอบของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน หากแต่ไม่น่าจะ
ถือว่าเหยื่อมีความยินยอมและควรที่จะเข้าไปอยู่ในกรอบของการค้ามนุษย์ ซึ่งสะท้อนความเป็นจริงที่
เกิดขึ้นมากกว่า
อนึ่ง โดยที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันและเข้าเป็นภาคี Protocol to Prevent, Suppress
and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the
United Nations Convention against Transnational Organized Crime เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2556 ขณะที่ไทยลงนามใน Protocol Against The Smuggling of Migrants By Land, Sea And
Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized
Crime เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2544 แต่ยังมิได้ให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคีพิธีสารฉบับดังกล่าว อีกทั้ง
กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ยังคงใช้บังคับกฎหมายตรวจคน
เข้าเมืองเป็นหลักซึ่งหากไทยสามารถออกกฎหมายเพื่อรองรับพันธกรณีในพิธีสารต่อต้านการลักลอบ
ขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการเข้าเป็นภาคีพิธีสารฉบับดังกล่าว ก็จะช่วยให้การแยกแยะการกระทาและ
การบังคับใช้กฎหมายมีความชัดเจนต่อปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของกลุ่มคนจากประเทศเพื่อนบ้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะช่วยให้การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของไทยรวมทั้งการนาเสนอรายงานความคืบหน้าของการดาเนินการในแต่ละปีเป็นไปได้อย่างชัดเจน
โดยไม่ถูกนาประเด็นการลักลอบขนโยกผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาเจือปน และยังแสดงออกถึงความตั้งใจจริง
ของไทยในการสร้าง Human Security ควบคู่กับการสร้างเสริม State Security ด้วย
3.3 การค้ามนุษย์กับองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) และอาชญากรรมข้ามชาติ
(Transnational Crime)
โดยที่การค้ามนุษย์มีความเกี่ยวเนื่องกับองค์กรอาชญากรรม และอาชญากรรมข้ามชาติ
(รายละเอียดขององค์กรอาชญากรรม และอาชญากรรมข้ามชาติ ปรากฏตามภาคผนวก ฉ) ซึ่งคาบ
เกี่ยวกับอานาจการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันแบ่งได้เป็น
1) การค้ามนุษย์ที่มิใช่อาชญากรรมข้ามชาติ (เกิดในราชอาณาจักร) จะเป็นอานาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมี MOU แก้ไขปัญหาความทับซ้อนของ
อานาจหน้าที่ระหว่างกัน
2) การค้ามนุษย์ที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ (มีการกระทาคาบเกี่ยวกับนอกราชอาณาจักร)
อานาจหน้าที่จะเป็นของพนักงานอัยการ ซึ่งในประเด็นอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่คาบเกี่ยวกันใน
คดีการค้ามนุษย์ ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงในบทสัมภาษณ์ด้วยต่อไป
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3.4 กฎหมาย TVPA และ TVPRAs
3.4.1 TVPA : ความเป็นมาและสาระสาคัญ
โดยที่สหรัฐอเมริกามีบทบาทนาในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเป็นผู้นาเสนอ
ร่าง Palermo Protocols39 อย่างไรก็ดี โดยที่ Palermo Protocols ขาดอานาจบังคับใช้และกลไก
ในการติดตามตรวจสอบ (monitoring) ว่าประเทศสมาชิก Palermo Protocols ปฏิบัติตาม
หลั กเกณฑ์ต่างๆ ใน Protocols หรือไม่อย่างไร 40 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีส ารเพื่อป้อ งกันและ
ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก จึงเป็นที่มาของ TVPA โดยถือ
เป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกาฉบับแรกที่ครอบคุลมการปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ อีกทั้งเป็นกฎหมายฉบับต้นแบบสาหรับนานาประเทศ โดยสะท้อนประเด็นการ
ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และทัศนคติร่วมของกลุ่มสิทธิสตรี กลุ่มอนุรักษ์ นิยม
คริสเตียน และกลุ่มองค์กรสิทธิมนุษยชน อันได้แก่ ทัศนคติในเรื่องพฤติกรรมทางเพศ โสเภณี หลัก
คุณธรรม ความเบี่ยงเบนทางเพศ นโยบายคนเข้าเมือง อัตลักษณ์ของสตรีเพศ และการสาธารณสุข 41
และ TVPA ยังเป็นส่วนหนึ่งของ “crime bill” ฉบับใหญ่คือ The Victims of Trafficking and
Violence Protection Act of 2000 (VTVPA) โดยวัตถุประสงค์ของ TVPA มุ่งเน้นการปราบปราม
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าประเวณี การนาคนลงเป็นทาส ทั้งที่เกิดขึ้นในดินแดนสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ ผ่านกระบวนการป้องกัน กระบวนการลงโทษ และการบวนการบังคับใช้กฎหมาย
ต่อผู้กระทาการค้ามนุษย์ รวมทั้งการคุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์42
สาหรับสาระสาคัญของ TVPA ประกอบด้วย
3.4.1.1 TVPA เป็นกฎหมายที่ครอบคลุ มความผิดฐานค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การค้ า มนุ ษ ย์ เ พื่ อ แสวงประโยชน์ ท างเพศและการบั ง คั บ ใช้ แ รงงานทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักสามประการคือ การป้องกัน (Prevention)
การคุ้มครอง (Protection) และการฟ้องคดี (Prosecution) สรุปได้ดังนี้43
1) การป้องกัน : TVPA กาหนดการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ
ในการยกร่างกฎหมายป้องกันปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ในลักษณะข้ามชาติ ส่งเสริมการ
สืบสวน การฟ้องร้องคดีผู้ค้ามนุษย์ และโครงการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ในโครงการที่เน้ นเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์ TVPA เปรียบเหมือนแผนยุทธศาสตร์ของ
สหรัฐอเมริกาในการแก้ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
39

Neil Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law, p.40.
Mary Catherine Hendrix, Enforcing the U.S. Trafficking Victims Protection Act in Emerging
Markets: The Challenge of Affecting Change in India and China, 43 Cornell Int’l L.J. 173 (2010):
178-179.
41
Neil Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law, p.7-8.
42
Ibid., p.11.
43
รุ่งโรจน์ แจ่มพิทยากรณ์, มาตรการพิเศษในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีค้ามนุษย์กรณีแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 70-73.
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2) การคุ้มครอง : TVPA ให้การคุ้มครองแก่เหยื่อโดยให้สิทธิพานัก
ชั่วคราว (T-Visas) ตามมาตรา 107 (C) (3) และวางยุทธศาสตร์หลัก (key strategy) เพื่อปราบปราม
การค้าหญิงและเด็กโดยปกป้องคุ้มครองผู้เสียหาย ดึงผู้เสียหายเข้ามาเป็นพันธมิตรเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข่าวสารข้อมูลของกระบวนการค้ามนุษย์
3) การฟ้องคดี : TVPA ได้แยกนิยามคาว่า “รูปแบบการค้ามนุษย์ที่
รุนแรง” (severe forms of trafficking in person) กับ “การค้ามนุษย์ทางเพศ” (sex trafficking)
รวมทั้งให้คานิยาม “กิจกรรมในทางเพศพาณิชย์” และ “การทาให้ตกอยู่ใต้บังคับโดยไม่สมัครใจ”
(involuntary servitude) ดังนี้44
(1) “รูปแบบการค้ามนุษย์ที่รุนแรง” หมายถึง (ก) กิจกรรมทาง
เพศพาณิชย์ในการค้าทางเพศซึ่งได้ถูกกระทาลงโดยการใช้กาลัง การฉ้อโกง การบังคับ หรือการค้า
มนุษย์ทางเพศที่ได้กระทาลงต่อบุคคลที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี หรือ (ข) การจัดหา การจัดให้อยู่อาศัย
การขนส่ง การจัดให้ หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลเพื่อการใช้แรงงานหรือการบริการด้วยวิธีการใช้กาลัง การ
ฉ้อโกง หรือการบังคับโดยมีวัตถุประสงค์ในการทาให้ตกอยู่ภายใต้บังคับโดยไม่สมัครใจ ให้มีสภาพเป็น
ข้ารับใช้ การผูกพันด้วยภาระหนี้สิน หรือเพื่อเอาคน ลงเป็นทาส
(2) “การค้ามนุษย์ทางเพศ” หมายถึง การจัดหา การจัดให้อยู่
อาศัย การขนส่ง การจัดให้ หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจการทางเพศพาณิชย์
(3) “กิจกรรมในทางเพศพาณิชย์” หมายถึง กิจกรรมทางเพศใด ๆ
ที่ได้กระทาลงอันเนื่องมาจากมีการให้หรือรับสิ่งมีค่าโดยบุคคล ใด ๆ ก็ตาม
(4) “การทาให้ตกอยู่ใต้บังคับโดยไม่สมัครใจ” หมายถึง สภาวะ
ของการใด ๆ ที่ได้กระทาลงโดยวิธีการ (ก) การใช้อุบาย วิธีการ หรือแผนการใด ๆ โดยเจตนาที่จะทา
ให้บุคคลเชื่อว่าหากไม่เข้าสู่หรื อยอมอยู่ต่างต่อเนื่องในสภาวะเช่นว่า บุคคลนั้นเองหรือบุคคลอื่นจะ
ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือถูกทาให้ปราศจากซึ่งอิสรภาพ หรือ (ข) การใช้หรือข่มขู่ว่าจะใช้
กระบวนการทางกฎหมายในทางที่มิชอบ
3.4.1.2 บทกาหนดโทษ
TVPA มาตรา 112 กาหนดโทษจาคุกในความผิดค้ามนุษย์ในระดับสูงคือ
ตั้งแต่ยี่สิบปีถึงตลอดชีวิตหากการกระทาผิดมีเหตุฉกรรจ์ หรือผู้เสียหายถึงแก่ความตาย มีการลักพา
ตัวหรือพยายามลักพาตัว มีการล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรง หรือพยายามฆ่า ในส่วนของความผิด
ฐานค้ามนุษย์ทางเพศหากไม่ปรากฏว่ามีการใช้กาลัง การฉ้อโกง หรือการบังคับขู่เข็ญ หรือบุคคลที่ถูก
ค้ามีอายุเกินกว่าสิบสี่ปีในขณะที่ความผิดได้ถูกกระทาลง ผู้กระทาผิดต้องระวางโทษปรับหรือจาคุกไม่
เกินยี่สิ บปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ และศาลอาจลงโทษจาคุกมากกว่าที่กาหนดเพียงใดก็ได้จนถึงจาคุก
ตลอดชีวิต หากปรากฏว่ามีการใช้กาลัง การฉ้อโกง การบังคับขู่เข็ญ หรือหากบุคคลที่ถูกค้าเป็นเด็กที่
มีอายุไม่เกินสิบสี่ปีในขณะที่ความผิดได้ถูกกระทาลง นอกจากนี้ TVPA ยังได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับ
เอกสารในกรณีบุคคลที่ทาลาย ปิดบัง เอาไปเสีย ริบไว้ ยึดเอาไว้ซึ่งหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นใดที่
44

ทรงพล พันธุ์วิชาติกุล, ความผิดฐานค้ามนุษย์ตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 และผลกระทบหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคี (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), หน้า 177.

22
มีลักษณะเดียวกันกับหนังสือเดินทาง เอกสารการเดินทาง หรือเอกสารสาหรับระบุตัวบุคคลอื่นใดที่
ออกให้โดยราชการของบุคคลอื่นใดเพื่อการกระทาผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษปรับหรือจาคุกไม่
เกินห้าปี หรือ ทั้งจาทั้งปรับ รวมทั้งศาลสามารถริบทรัพย์สินของผู้กระทาผิดได้ด้วย45
3.4.1.3 การจัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons
Report – TIP Report) และรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ46
TVPA กาหนดให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทารายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ (TIP Report) เป็นรายงานประจาปีเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน เพื่อเสนอต่อรัฐสภา
สหรั ฐ ฯ เกี่ยวกับ สถานการณ์การค้ามนุษย์และการดาเนินการของรัฐ บาลประเทศต่าง ๆ ทั่ว โลก
จานวนกว่า 188 ประเทศ โดยจัดระดับเป็น Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watch List และ Tier 3 ตาม
มาตรฐานขั้นต่าในการขจัดการค้ามนุ ษย์ที่ระบุใน TVPA โดยเป็นการประเมินความคืบหน้าการ
ดาเนินการของแต่ละประเทศเปรียบเทียบกับการดาเนินการของประเทศนั้นๆ ในปีที่ผ่านมา โดยแต่
ละ Tier หมายความดังนี้
1) Tier 1 หมายถึง ประเทศที่รัฐบาลดาเนินการโดยสอดคล้ องกับ
มาตรฐานขั้นต่าในการขจัดการค้ามนุษย์ตาม TVPA
2) Tier 2 หมายถึง ประเทศที่ดาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้น
ต่า แต่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสาคัญในการปรับปรุงแก้ไข
3) Tier 2 Watch List คล้ายกับ Tier 2 แต่มีเหยื่อการค้ามนุษย์จานวน
มากหรือเพิ่มขึ้นมาก หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าได้ใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นในการต่อต้านการค้ามนุษย์
4) Tier 3 หมายถึง ประเทศที่ดาเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้น
ต่า และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสาคัญ
ประเทศที่อยู่ใน Tier 3 อาจถูกสหรัฐฯ พิจารณาระงับการให้ความ
ช่ ว ยเหลื อ ที่ มิ ใ ช่ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ มนุ ษ ยธรรมและความช่ ว ยเหลื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ ก ารค้ า (nonhumanitarian and non-trade-related foreign assistance) รวมทั้งสหรัฐฯ อาจพิจารณาไม่ให้
งบประมาณสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศดังกล่าวในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้าน
การศึกษาและวัฒ นธรรม รวมทั้งสหรัฐฯ อาจคัดค้านความช่วยเหลือ (ยกเว้นความช่วยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรมและความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการค้า และบางความช่วยเหลือด้านการพัฒนา) ที่รัฐบาล
ประเทศดังกล่าวอาจได้รับจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
และธนาคารโลก ทั้งนี้ มาตรการระงับความช่ว ยเหลื อดังกล่ าวจะมิได้เกิดขึ้นโดยอัต โนมัติทันทีที่
ประเทศใดประเทศหนึ่ งได้รั บ การประเมิน ให้ อ ยู่ใ น Tier3 เนื่องจากประธานาธิบ ดีส หรัฐ ฯ (โดย
ปรึกษาหารือภายในกับหน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐฯ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ
USAID เป็นต้น) สามารถใช้สิทธิในการยกเว้นมาตรการระงับความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ ได้รับการ
ประเมินให้อยู่ใน TIER 3 ดังกล่าวได้ หากประธานาธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่สหรัฐฯ
หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบทางอ้อมต่อประชากรกลุ่มที่มีความเปราะบางซึ่งรวมถึงสตรีและเด็ก โดยการ
45
46

Neil Boister, An Introduction to Transnational Criminal Law, p.74.
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้, เอกสาร non-paper, ธันวาคม 2556.
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พิจารณาดังกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเป็นกระบวนการภายในของสหรัฐฯ เอง อย่างไรก็ดี
การดาเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยมิควรยึดถือ Tiers เป็นเป้าประสงค์หลักในการดาเนินการ
เพื่อยกระดับประเทศไทยในสายตาของสหรัฐอเมริกาหรือประชาคมโลกเกี่ยวกับการดาเนินการเพื่อ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือเพื่อเป้าประสงค์ทางการพาณิชย์เพื่อรักษาภาพลั กษณ์ของสินค้าไทยใน
สายตาผู้ บ ริ โ ภค เนื่ องจากการประเมิ นหรื อชี้วั ดตาม Tier มีลั กษณะแบบปีต่อ ปีและมิไ ด้เป็ น
หลักประกันว่าการต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้ Tier จะสามารถดาเนินการเป็นไปได้อย่างยั่งยืนหาก
ระบบและกลไกการบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิภาพ ในทางกลับกันโดยที่ปัญหาการค้ามนุษย์ถือ
เป็น non-traditional threat และเป็น global issue ที่ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออุดมการณ์
และคุณค่า ทางสิ ทธิ มนุ ษยชน ภาครัฐ จึ งควรปรับ ปรุงศักยภาพของกลไกการดาเนินการเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการปกป้อง
คุณค่าทางเสรี ภาพ ศักดิ์ศรี ขั้น พื้น ฐานของความเป็นมนุษย์ และค่านิยมสากลให้เป็นที่แพร่หลาย
รวมทั้งสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในฐานะ stakeholders และเป็น collective
security เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลสู่รัฐบาลและ
จากรุ่น สู่รุ่ นอันจะน ามาซึ่งความผาสุกและความมั่นคงทางสั งคมและเศรษฐกิจทั้งต่อประเทศไทย
ประเทศเพื่อนบ้าน และทุกภูมิภาคของโลกสืบไป
ในส่วนของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะจัดทารายงานและจัดพิมพ์บัญชี
รายชื่อสินค้าจากประเทศต่างๆ ที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ มีเหตุผลเชื่อว่า ผลิตโดยการใช้แรงงานเด็ก
หรือแรงงานบังคับ (List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor) เพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชนเพื่อให้ตระหนักถึงการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในการผลิตสินค้าจากประเทศ
นั้นๆ และผลักดันให้ประเทศเหล่านั้นแก้ไขปัญหา ปัจจุบันมีสินค้ากว่า 130 รายการ จาก 74 ประเทศ
อยู่ ในบั ญชี ร ายชื่ อสิ น ค้ า ดัง กล่ า ว โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐ ฯ ได้ร ะบุสิ น ค้า ของไทยจานวน 5
รายการ คือ กุ้ง เสื้อผ้า (ผลิตจากแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ) อ้อย สื่อลามก (ผลิตจากแรงงาน
เด็ก) ปลา (ผลิตจากแรงงานบังคับ)
3.4.1.4 มาตรฐานขั้นต่า (Minimum Standard) และหลักเกณฑ์พิจารณา
47
(Criteria) ปรากฏตามมาตรา 108 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลอเมริกันจะ
นาไปใช้ในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ48 ดังนี้
1) มาตรฐานขั้นต่าในการขจัดการค้ามนุษย์ซึ่งใช้กับรัฐบาลของประเทศ
ที่เป็นต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่ร้ายแรง ได้แก่
(1) รัฐบาลควรห้ามการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่ร้ายแรง และลงโทษ
การกระทาการค้ามนุษย์ดังกล่าว
(2) เมื่อรับทราบว่ามีการกระทาการค้ามนุษย์ด้านเพศที่ เกี่ยวข้อง
กับการบังคับ หลอกลวง ขู่เข็ญ หรือเป็นกรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นเด็กที่ไม่สามารถให้
47
48

เรื่องเดียวกัน.
วันชัย รุจนวงศ์ และคณะ, การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2)
(กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548), หน้า 57.
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ความยินยอมอย่างแท้จริงได้ หรือเป็นกรณีการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืนหรือการลักพาตัว
หรือก่อให้เกิดความตาย รัฐบาลควรมีบทลงโทษที่ได้สัดส่วน เพียงพอเหมาะสมกับอาชญากรรมที่
ร้ายแรงดังกล่าว
(3) เมื่อรับทราบว่ามีการกระทาการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่ร้ายแรง
รัฐบาลควรมีบทลงโทษที่เข้มงวดเพียงพอที่จะป้องปรามและสะท้อนความรุนแรงของการกระทาผิด
การค้ามนุษย์ดังกล่าวได้
(4) รัฐ บาลควรมีความพยายามที่จริงจังและต่อเนื่องในการขจั ด
การค้ามนุษย์ในรูปแบบที่ร้ายแรง
2) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความพยายามที่จริงจังและต่อเนื่องในการ
ขจัดการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่ร้ายแรง ได้แก่
(1) รัฐบาลมีความเข้มแข็งในการสืบสวนสอบสวนและดาเนินคดีต่อ
ผู้กระทาผิดค้ามนุษย์หรือไม่
(2) รัฐ บาลได้ให้ การคุ้มครองผู้ เสี ยหาย และให้ การสนับสนุนให้
ผู้เสียหาย ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนและดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิดหรือไม่
(3) รัฐบาลมีการดาเนินมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์หรือไม่
(4) รั ฐ บาลมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ ประเทศต่ า งๆ ในการสื บ สวน
สอบสวนและดาเนินคดีผู้กระทาความผิดค้ามนุษย์หรือไม่
(5) รัฐบาลได้มีการส่งผู้กระทาความผิดค้ามนุษย์ข้ามแดนเพื่อให้
ได้รับการดาเนินคดีหรือไม่
(6) รัฐบาลได้ตรวจการเดินทางเข้า-ออกเมืองเพื่อแสวงหาหลักฐาน
การค้ามนุษย์และการบังคับใช้กฎหมายอย่างแข็งขันเมื่อพบหลักฐานดังกล่าวหรือไม่
(7) รัฐบาลมีความแข็งขัน (โดยเปรียบเทียบกับกาลังทางทรัพยากร
ของรัฐบาล) ในการสืบสวนสอบสวนและดาเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออานวยความ
สะดวกการค้ามนุษย์หรือไม่
(8) ร้อยละของจานวนผู้เสียหายที่มิใช่พลเมืองของประเทศดังกล่าว
มีจานวนมากหรือไม่
(9) รัฐบาลมีการติดตามความคืบ หน้าในการดาเนินการอย่างเป็น
ระบบหรือไม่
(10) รัฐบาลมีความคืบหน้าในการดาเนินการเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
หรือไม่
(11) รัฐบาลได้ดาเนินการหรือไม่เพื่อลดอุปสงค์สาหรับการกระทาที่
เกี่ยวกับเพศพาณิชย์ และการเข้าร่วมในการท่องเที่ยวค้าประเวณีระหว่างประเทศโดยผู้ถือสัญชาติของ
ประเทศตน
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ทั้ ง นี้ มาตรา 134 ให้ อ านาจประธานาธิ บ ดี ที่ จ ะพิ จ ารณาให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่ต่างประเทศโดยตรงหรือโดยผ่านองค์การเอกชน องค์การระหว่างประเทศ ในการดาเนิน
กิจการ ดาเนินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับให้ประเทศเหล่านั้นบรรลุมาตรฐานขั้นต่า49
3.4.2 Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2003 (TVPRA
50
2003)
รั ฐ สภาสหรั ฐ ฯ ได้ อ อกกฎหมาย TVPRA 2003 (P.L.108-193) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการขจั ด การค้ า มนุ ษ ย์ โ ดยก าหนดการเผยแพร่ เ อกสารข้ อ มู ล เพื่ อ กระตุ้ น เตื อ น
นักท่องเที่ยวให้ทราบว่าการท่องเที่ยวเชิงใช้บริการทางเพศ (sex tourism) มีความผิดตามกฎหมาย
และได้ ส ร้ า งกลไกเพื่ อ ให้ เ หยื่ อ การค้ ามนุ ษย์ ส ามารถฟ้ อ งร้ อ งผู้ ค้ า มนุ ษ ย์ใ นศาลมลรั ฐ ได้ รวมทั้ ง
กาหนดให้อัยการสูงสุดจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับความพยายามในการขจัดการค้ามนุษย์
3.4.3 Trafficking Victims Protection Reauthorization Act (TVPRA 2005)51
รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ออกกฎหมาย TVPRA 2005 (P.L.109-164) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อขยายขอบข่ายการปกป้องคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะต่อ
เหยื่ อ ซึ่ ง เป็ น คนชาติ ส หรั ฐ ฯ และเหยื่ อ ซึ่ ง เป็ น คนต่ า งชาติ ที่ พ านั ก อยู่ ใ นสหรั ฐ ฯ อย่ า งถาวร
(permanent resident) โดยกาหนดโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามการค้า
มนุษย์ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับมลรัฐ การให้บริการช่วยเหลือเหยื่ออย่างครบวงจรซึ่งรวมถึงการ
ตั้งถิ่นฐาน และการขยายเขตอานาจศาล (extraterritorial jurisdiction) ให้ครอบคลุมการพิจารณา
คดีต่อพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วย
3.4.4 Trafficking Victims Protection Reauthorization Act 2008 (TVPRA
52
2008)
TVPRA 2008 หรือ The William Wilberforce Trafficking Victims
Protection Reauthorization Act 2008 มีผลใช้บังคับในปี ค.ศ. 2008 ถึงปี ค.ศ. 2011 เป็น
กฎหมายที่กาหนดแนวทางในการนากฎหมาย TVPA 2000 มาใช้บังคับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและให้
สามารถนาทรัพยากรของรัฐบาลกลาง พร้อมทั้งก่อตั้งหน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ทางเพศในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ
บทบาทของ TVPRA 2008 ที่สาคัญ ได้แก่
1) ขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงเหยื่อที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาและ
ผู้ที่พานักอยู่ในสหรัฐฯ อย่างถาวร ที่ถูกผู้ค้ามนุษย์กระทาในลักษณะรูปแบบการค้ามนุษย์ที่รุ นแรง
(severe forms of trafficking in person) โดยให้สามารถเข้าโครงการต่างๆ ที่จัดไว้ตามกฎหมาย
ฉบับนี้
49

เรื่องเดียวกัน, หน้า 58.
Alliance To End Slavery & Trafficking, Summary of the Trafficking Victims Protection Act (TVPA)
and Reauthorizations [Online], Available from http://www.endslaveryandtrafficking.org/
fy2014/Relevant-Authorization-Statutes.php.
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เรื่องเดียวกัน.
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50

26
2) เพิ่มบทบัญญัติคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส เช่น การคุ้มครองเหยื่อมิให้ถูก
แก้แค้น โดยเพิ่มการคุ้มครองแก่ญาติ (พ่อแม่หรือพี่น้องที่ยังมิได้จดทะเบียนสมรสและอายุต่ากว่าสิบ
แปดปี) ของคนต่างด้าวที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ หรือกรณีเหยื่อไม่ให้ความร่วมมือในการสืบสวน
หรือการฟ้องร้องคดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงภายใน (Department
of Homeland Security) มีอานาจที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของ วีซ่าเพื่อให้เหยื่อมีสิทธิพานักใน
สหรัฐฯ หรือการคุ้มครองเยียวยาเหยื่อ เป็นต้น
3) ปรับปรุงแก้ไขบทนิยามของ “การล่อลวงให้เป็นทาส” ดังนี้
(1) ผู้ใด (ก) ลักพาตัวหรือเอาไปซึ่งบุคคลใดโดยมีเจตนาที่จะขายบุคคลนั้น
เพื่อเอาคนลงเป็นทาสหรือให้รับใช้โดยไม่ สมัครใจหรือปราศจากความยินยอม (ข) ล่อลวงหรือชักพา
บุคคลใดเดินทางไปต่างประเทศโดยพาหนะใดหรือสถานที่อื่นใดโดยเจตนาให้บุคคลนั้นเป็นทาสหรือ
ส่งออกนอกประเทศเพื่อเอาคนลงเป็น ทาส (ค) ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางหรือแทรกแซงหรือ
ป้องกันมิให้สามารถบังคับใช้ได้ตามบทบัญญัตินี้ ผู้กระทาความผิดต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินยี่สิบปี
หรือมีโทษปรับหรือทั้งจาทั้งปรับ
(2) ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้จะต้องถูกจาคุกตลอดชีวิตหรือทั้งจาทั้งปรับหาก
(ก) การฝ่าฝืนเป็นเหตุให้เหยื่อถึงแก่ความตาย หรือ (ข) การฝ่าฝืนดังกล่าวซึ่งรวมถึงการลักพาตัว การ
พยายามลักพาตัว การล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะที่รุนแรง หรือพยายามฆ่า
4) สร้ า งความเป็น เอกภาพของกฎหมายในการปราบปรามการค้า มนุ ษย์ ของ
กฎหมายรัฐบาลกลางและกฎหมายระดับมลรัฐในบริบทของ TVPA 2000 TVPRA 2003 TVPRA
2005 และกฎหมายที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรม ความว่า
(1) ไม่ยินยอมให้มีการตีความว่าการค้าประเวณีเป็นการจ้างงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง
(2) ให้ถือว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เหนือกว่ากฎหมายอาญาของรัฐบาล
กลางและกฎหมายต่างๆ ของมลรัฐ
5) กาหนดภารกิจต่าง ๆ ของรัฐบาลกลางสหรัฐ ฯ (federal) เช่น การจัดทา
รายงานประจาปีว่าด้วยสถานการณ์การค้ามนุษย์ การส่งเสริมมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้า
เด็ก มาตรการตรวจสอบการออกหนังสือเดินทางเพื่อการเดินทางมาท่องเที่ยวทางเพศ และกาหนด
มาตรการในการพิจารณาตรวจลงตรา เป็นต้น
3.4.5 Trafficking Victims Protection Reauthorization Act 2013 (TVPRA
53
2013)
กาหนดห้ามให้หน่วยงานด้านความช่วยเหลือของสหรัฐฯ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
ในประเทศที่ใช้ทหารเด็ก กาหนดบทลงโทษผู้ค้ามนุษย์ซึ่งยึดเอกสารแสดงตนของเหยื่อเพื่อให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากเหยื่อ กาหนดโปรแกรมให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน
เรื่องด่วนเพื่อการคุ้มครองเด็กที่ประสบเคราะห์กรรมจากภัยพิบัติมิให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เช่น
53
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กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเฮติ ให้อานาจ TIP Office ในการสร้างกลไกความร่วมมือเชิง
หุ้นส่วนกับต่างประเทศเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าเด็ก เพิ่มศักยภาพการบังคับใช้
กฎหมายในการปราบปรามการท่องเที่ยวทางเพศโดยขยายเขตอานาจศาลเพื่อพิจารณาคดีบุคคล
สัญชาติอเมริกันที่พานักในต่างประเทศซึ่งใช้ประโยชน์จากเด็กในเชิงเพศพาณิชย์
3.5 หน่วยงานของสหรัฐอเมริกา ภายใต้ TVPA และ TVPRAs
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ ภายใต้ TVPA และ TVPRAs ปรากฏตามแผนผังตารางใน
ภาคผนวก ช และมีบทบาทอานาจหน้าที่ตามรายละเอียดในภาคผนวก ซ โดยประกอบด้วยหน่วยงาน
และภารกิจ ของต่างๆ ซึ่งสะท้อนการบูรณาการการดาเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์โดยหลอมรวมและเอื้อต่อกระบวนการบังคับใช้กฎหมายลงไปในทุกภาคส่วนราชการและภาค
ส่ ว นของสั ง คมอั น ส่ ง ผลให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ข อง
สหรัฐอเมริกาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.5.1 The President’s Interagency Task Force to Monitor and Combat
Trafficking (PITF)
มีสถานะเป็นองค์กรระดับคณะรัฐมนตรี ทาหน้าที่ประสานความพยายามระดับ
รัฐบาลกลางในการปราบปรามการค้ามนุษย์
3.5.2 Senior Policy Operating Group (SPOG)
ก่อตั้งขึ้นภายใต้ TVPRA 2003 ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานที่อยู่
ภายใต้ PITF โดย SPOG ทาหน้าที่ประสานนโยบายระหว่างหน่ว ยงานและองค์กรร่วมต่างๆ
(interagency policy) ศึกษาค้นคว้าวิจัย และจัดทาแผนที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ
และการบังคับใช้ TVPA
3.5.3 กระทรวงการต่างประเทศ (Department of State)
ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แก่ Office
to Monitor and Combat Trafficking in Persons / Bureau of Population, Refugees, and
Migration (PRM) / Bureau of Democracy Human Rights, and Labor (DRL) / Bureau of
Diplomatic Security / Office of Global Women’s Issues (GWI) / Bureau of Consular
Affairs และ Human Smuggling and Trafficking Center
3.5.4 กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice)
ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ได้ แ ก่
สานักงานอัยการสูงสุด / Child Exploitation and Obscenity Section (CEOS) / Civil Rights
Division ซึ่งมีหน่วยงานสาคัญคือ Federal Bureau of Investigation (FBI) ทาหน้าที่สืบสวน
สอบสวนอาชญากรรมค้ามนุษย์ และเป็นหน่วยงานร่วมในหน่วยเฉพาะกิจเพื่อปราบปรามการค้า
มนุษย์
3.5.5 กระทรวงแรงงาน (Department of Labor)
แบ่งออกเป็น Labor Bureau of International Labor (ILAB) / Wage and
Hour Division (WHD) เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแรงงานฉบับ The Fair Labor Standards
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Act (FLSA) / The Migrant and Seasonal Agricultural Workers Protection Act (AWPA) /
Office of the Inspector General (DOL OIG) / Employment and Training Administration
/ Bureau of International Labor Affairs (ILAB)
3.5.6 กระทรวงบริการสาธารณสุขและชุมชน (Department of Health and
Human Services – HHS)
ดาเนินการภายใต้ Anti-Trafficking Persons Division (Anti-Trafficking in
Persons Program) ได้แก่ Rescue and Restore Campaign / Rescue and Restore Program
/ National Human Trafficking Resource Center (NHTRC) และ Trafficking Victim
Assistance Program
3.5.7 กระทรวงคมนาคม (Department of Transportation – DOT)
ดาเนินการเกี่ยวกับ Training on Human Trafficking Awareness /
Transportation Leaders Against Human Trafficking / แนวร่วมระหว่างกระทรวงคมนาคมและ
กระทรวงความมั่นคงภายในภายใต้ “Blue Campaign” ได้แก่ แนวร่วมกับ Amtrak ในฐานะผู้
ให้บริการคมนาคมขนส่งทางรถไฟทั่วสหรัฐฯ ในการฝึกฝนพนักงานเพื่ อเป็นหูเป็นตาและรายงานการ
พบเห็นพฤติกรรมค้ามนุษย์ และ “Blue Lightning” ได้แก่ แนวร่วมกับสายการบินพาณิชย์ของ
สหรัฐฯ เพื่อสร้างศักยภาพและทักษะทั้งด้านการสังเกตและทักษะทางคอมพิวเตอร์ในการระบุและ
รายงานการพบพฤติกรรมการค้ามนุษย์ต่อหน่วยงานรัฐบาลกลางแบบ real time
3.5.8 กระทรวงความมั่นคงภายใน (Department of Homeland Security –
DHS)
ประกอบด้ ว ยการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายคนเข้ า เมื อ งและศุ ล กากรโดยหน่ ว ยงาน
Human Smuggling and Trafficking Unit / Child Exploitation/Operation Predator ซึ่งเป็น
การปฏิบัติการโดย U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) Homeland
Security Investigation (HIS) ร่วมกับ FBI, National Center for Missing and Exploited
Children – NCMEC, กระทรวงยุติธรรม และ Internet Crimes against Children Task Forces
(ICAC) / United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) / Federal Law
Enforcement Training Center (FLETC) / U.S. Customs and Border Protection และ Blue
Campaign
3.5.9 กระทรวงกลาโหม (Department of Defense – DOD)
ดาเนินการภายใต้ Combating Trafficking in Persons (CTIP) Program Office
ซึ่งยึดนโยบาย zero tolerance ต่ออาชญากรรมค้ามนุษย์
3.5.10 กระทรวงมหาดไทย (Department of Interior)
ดาเนิ น การโดยประสานกับหน่ว ยงานอื่ นๆ ในการป้องกัน การค้ามนุษย์ต่อชาว
อินเดียนแดง และประสานร่วมกับรัฐบาลกลาง มลรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และกลุ่มชนเผ่าอินเดียนแดง
เพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อชาวอินเดียนแดง นอกจากนี้ ยังร่วม กับผู้ตรวจการ
ระดับมลรัฐของเกาะกวมและ Northern Mariana Island เพื่อช่วยเหลือในการสืบสวนสอบสวนคดี
ค้ามนุษย์
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3.5.11 กระทรวงเกษตร (Department of Agriculture – USDA)
ดาเนินการภายใต้ Consultative Group to Eliminate the Use of Child
Labor and Forced Labor in Imported Agricultural Products
3.5.12 กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education (ED)
ดาเนินการภายใต้ Office of Safe and Drug-Free Schools เนื่องจากเล็งเห็นว่า
การค้ามนุษย์มักจะเกี่ยวโยงกับเด็กในวัยเรียนโดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งถือกลุ่ม
เสี่ยงสาคัญต่อการถูกหลอกลวงเพื่อการค้ามนุษย์เนื่องด้วยเทคโนโลยีการติดต่อ สื่อสารสมัยใหม่ หรือ
แม้กระทั่งบนถนนหนทาง ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และรวมถึงการใช้เด็กหญิงด้วยกันเองเป็นตัว
ล่ อ ลวงเด็ ก หญิ ง คนอื่น ๆ เข้ า มาสู่ ก ารถูก ค้ า มนุ ษ ย์ ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การเพื่ อต่ อ ต้ า นปราบปราม
ประกอบด้วย
1) การเข้าถึงชุมชนของโรงเรียน ผู้นาโรงเรียน เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาการค้ามนุษย์
2) ช่ ว ยเหลื อ โรงเรี ย นเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ที่
เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และความสาคัญของบทบาทของโรงเรียนในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
สนับสนุนการให้ข้อมูลต่อบุคลากรของโรงเรียนที่ทาหน้าที่รักษาความปลอดภัย และตารวจโรงเรียน
3) พัฒนาและเผยแพร่เอกสารข้อมูลเพื่อการต่อต้านปราบปรามการค้ามนุษย์ผ่าน
ช่องทางสารสนเทศต่างๆ อาทิเช่น website “Readiness and Emergency Management for
Schools” และจัดทา fact sheet เกี่ยวกับ Human Trafficking of Children in the United
States
3.5.13 U.S. Agency for International Development (USAID)
โดยการด าเนิ น การในด้า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และสนับ สนุ น กิจ กรรมต่า งๆ
ภายใต้ Counter-Trafficking In Persons Program / Counter-Trafficking in Persons Campus
Challenge / Counter-Trafficking in Persons Policy ทั้งนี้ USAID ได้เผยแพร่ C-TIP Field
Guide เมื่อเดือนเมษายน 2013 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กากับดูแล ติดตามและประเมินผล
การดาเนินการของ USAID ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรทั้งของ USAID เองและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ มีความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อการขยายขอบข่ายการ
ดาเนินการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นแนวทางต่อบุคลากรของ USAID ในการรายงานพฤติกรรม
ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นการค้ามนุษย์ของบุคลากรด้วยกันเอง คู่สัญญาของ USAID เพื่อนาไปสู่การสืบสวน
สอบสวนต่อไป ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าลักษณะการดาเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงระบบ check and
balance และการสร้างความโปร่งใส (transparency) และการตรวจสอบได้ (accountability) และ
เปรียบเสมือนจุดสกัดหรือจุดตรวจทั้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร คู่สัญญา และองค์กร USAID
เองในลักษณะ 360 องศา อันเป็นมาตรการที่ช่วยลดโอกาสของผู้ที่จะกระทาหรือกระทาการค้ามนุษย์
มิให้ขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆ / USAID’s Counter-Trafficking Code เป็นกรอบการฝึกอบรม
บุคลากรของ USAID เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาในด้านจริยธรรมเพื่อมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ โดยยึดถือ The Federal Acquisition Regulation (FAR) และ TVPA เป็นแม่บทในการ
พิจารณาจัดจ้างและปฏิบัติงานร่วมกับคู่สัญญาของ USAID อีกทั้งยังกาหนดให้เป็นหน้าที่ที่จะต้อง
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รายงานเมื่อพบเห็นหรือรับทราบพฤติกรรมการค้ามนุษย์อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ซึ่ง
ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการวางระบบการสอดส่องและเป็นหูเป็นตาให้กับ USAID อันจะช่วยลดโอกาสของ
บุคลากรและคู่สัญญาที่ประสงค์จะใช้ภารกิจของ USAID บังหน้าหรือแอบแผงเพื่อยุ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
3.5.14 U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC or Commission)
มีส านั กงานตั้งอยู่ใน 53 แห่ งทั่ว สหรัฐ ฯ ทาหน้าที่ภายใต้ Anti-Discrimination
Laws เพื่อสืบสวนสอบสวนและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นกับเหยื่อการค้ามนุษย์จากการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติ สีผิว ต้นกาเนิด เพศ ศาสนา อายุ ความพิการ และพันธุกรรม อันจะนามาซึ่งการ
ยุติความขัดแย้งและการจ่ายเงินชดเชยหรือการทดแทนในรูปแบบอื่นแก่เหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่ งถือเป็น
กลไกและมาตรการที่สาคัญในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อมิให้ถูกซ้าเติมทางสังคม
3.5.15 นอกจากหน่ ว ยงานจ านวน 14 หน่ ว ยที่ ก ล่ า วมา แล้ ว หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอีก 4 หน่วยงาน
ได้แก่ Domestic Policy Council (DPC), National Security Council (NSC),
Office of Management and Budget (OMB) และ Office of the Director of National
Intelligence (ODNI)
โดยสรุปแล้ว TVPA และกฎหมายลูกบท เป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับพิธีสารว่า
ด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ และเกี่ยวโยงกับอนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ดังนี้54
1) เป็ น การบู ร ณาการกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่ า งประเทศเพื่ อ ครอบคลุ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างกลมกลืนมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการสรรพ
กาลังจากทุกภาคส่วนของสหรัฐอเมริกา (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา
และผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนท้องถิ่น)
2) TVPA แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของบทบาทของสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ใน
การปฏิบัติต่อผู้ เสียหายจากการค้ามนุษย์ เสนอมาตรการคุ้มครอง บาบัด ฟื้ นฟู ทางเลือกสาหรับ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3) ครอบคลุมมาตรการป้องกันปัญหา การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานระดับมลรัฐและ
ระดับท้องถิ่นทั้งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศที่จะปฏิบัติการช่วยเหลือ ปกป้อง เสนอทางเลือก
ทางออก รวมถึงสร้างเกณฑ์ในการชี้วัดบุคคลที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
4) เป็นกฎหมายที่สามารถดาเนินการได้ทั้งต่อผู้ค้ามนุษย์รายใหญ่และรายย่อย รวมทั้งมี
มาตรการติดตาม ดูแลปกป้องผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อันเป็นตัวอย่างที่ดีในการออกกฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยในเวลาต่อมา
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3.6 ภาพลักษณ์สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยตามรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์
ของสหรัฐอเมริกา
สาระส าคัญของรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐ อเมริกา ปี 2557 55 ระบุว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านของการค้ามนุษย์เพื่อนามาเป็นแรงงานและ
ค้าประเวณี และประมาณว่ามีแรงงานอพยพประมาณสองถึงสามล้านคนในประเทศไทย โดยเหยื่อค้า
มนุษย์หลายหมื่นคนที่ พบในไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านที่ถูกบังคับ ขู่เข็ญหรือ
ล่อลวงมาเพื่อการแสวงประโยชน์บังคับใช้แรงงานในภาคการประมง ตัดเย็บเสื้อผ้า โรงงาน คนทางาน
งานบ้าน การนาคนมาขอทาน และการค้าประเวณี นอกจากนี้ ยังรวมถึงการคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามแนวชายแดนเพื่อให้ผู้เข้าเมืองจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไม่มีเอกสารหลักฐานสามารถข้าม
ชายแดนมายังประเทศไทยและตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในที่สุด รายงานยังระบุด้วยว่ารัฐบาลไทย
ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่าอย่างเต็มที่ในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ และยังไม่ได้แสดงหลักฐาน
ให้เห็นชัดเจนเพียงพอว่า ได้เพิ่มความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ด้วย
เหตุผลดังกล่าว ประเทศไทยจึงถูกลดระดับดับจาก Tier2 Watch List ลงเป็น Tier3 เนื่องด้วย
ประเทศไทยมิไ ด้ ดาเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกับ มาตรฐานขั้ นต่ า และไม่ ได้ ใ ช้ค วามพยายามอย่า งมี
นัยสาคัญ ทั้งนี้ ภาคแรงงานประมงซึ่งแรงงานจานวนมากเป็นแรงงานต่างด้าวจากพม่า กัมพูชา และ
ไทยเอง ถูกค้าแรงงานตามเรือประมงไทยที่แล่นในน่านน้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกน่านน้า
โดยมีข้อเท็จจริงว่าแรงงานเหล่านี้ต้องอยู่บนเรือกลางทะเลนานหลายปีโดยไม่ได้รับค่าแรง ถูกบังคับให้
ทางานวันละ 18-20 ชั่วโมงเป็นเวลาเจ็ดวันต่อสัปดาห์ รวมทั้งถูกข่มขู่และทุบตี ซึ่งการค้ามนุษย์ใน
ลักษณะนี้ ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แรงงานชาวพม่าและกัมพูช าไม่เต็มใจที่ จะทางานในอุตสาหกรรม
ประมงของไทยเนื่องจากสภาพการทางานที่เสี่ยงอันตรายและสภาพความเป็นอยู่ที่โดดเดี่ยวซึ่งทาให้
พวกเขาเสี่ยงที่จะถูกแสวงประโยชน์ได้ง่ายขึ้น และต่อมารัฐบาลไทยได้ประกาศแผนนาเข้าแรงงานบัง
คลาเทศเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นจากสาเหตุดังกล่าว แต่ก็มีรายงานว่าผู้แสวงที่พักพิง
ชาว โรฮีนจาจากพม่าถูกลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อผ่านไปมาเลเซียและถูกขายเพื่อการบังคับใช้
แรงงานโดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ทั้ งพลเรื อนและทหารได้ รั บผลประโยชน์ จ ากการด าเนิ นการดั ง กล่ า ว
นอกจากนี้ การขาดการบูรณาการข้อมูลการค้ามนุษย์ระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องดาเนินคดี (ฟ้องกลับ) จากผู้ต้อง
สงสัยหรือจาเลยซึ่งศาลจาหน่ายคดี เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ การใช้
เวลาในการพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ที่กินเวลาไม่ต่ากว่าสามปีหรือมากกว่านั้น การโยกย้ายสับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์บ่อยครั้งเกินไปทาให้ขาดความ
เชี่ยวชาญและความต่อเนื่อง การที่ผู้ต้องสงสัยซึ่งได้รับการประกันตัวชั่วคราวในชั้นศาลมีพฤติกรรม
ข่มขู่คุกคามผู้เสียหาย และไม่มีรายงานผลการสอบสวน การฟ้องร้องหรือการพิจารณาคดีเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกรณีผู้แสวงหาแหล่งพักพิง (asylum seekers) ชาวโรฮีนจา
ซึ่งถูกบั งคับ ใช้ แรงงานในภาคการประมงของประเทศไทย ทั้งหมดนี้ ทาให้ ศักยภาพการบังคับใช้
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กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้อยประสิทธิภาพลงและส่งผลให้ผู้กระทาความผิดไม่
ต้องรับโทษ (impunity) อนึ่ง รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกายังระบุด้วยว่า การ
ทุจ ริ ตอัน เกี่ย วโยงกับ การค้ามนุ ษย์ที่แพร่ห ลายและการประสานงานที่ขาดประสิ ทธิภ าพระหว่าง
หน่วยงานยังคงเป็นอุปสรรคต่อความคืบหน้าในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ สถานการณ์การค้า
มนุษย์ในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเมษายน 2557 จากรายงานของที่ประชุมบริหารศูนย์
ปฏิบั ติการเฝ้ าระวังและรั บแจ้งเหตุแห่ งชาติ พบว่ามีการจับกุมดาเนินคดีการค้ามนุษย์ ในรูปแบบ
การค้าประเวณีมากที่สุด56
3.7 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.7.1 กฎหมายสารบัญญัติ
ประกอบด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่ง
ถือเป็นกฎหมายแม่บทว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ส่วนกฎหมายสารบัญญัติฉบับ
อื่นๆ ที่คาบเกี่ยวกับการกระทาผิดฐานค้ามนุษย์ ได้แก่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้ า ประเวณี พ.ศ. 2539 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการมีส่ วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ซึ่งโดยที่กฎหมายสาร
บัญญัติที่เกี่ยวข้องหรือคาบเกี่ยวกับการบังคับใช้ต่อการกระทาความผิดค้ามนุษย์มีจานวนมากฉบับ
และเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ การบังคับใช้กฎหมายให้ตรงต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
การค้ามนุษย์ซึ่งมีความสลับซับซ้อน เกี่ยวโยงกับทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งอาจเป็นการกระทาใน
ลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ จึงขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่งเป็น
หน้าด่านหน้าในการเผชิญกับปัญหาข้อเท็จจริงว่าจะบังคับใช้กฎหมายฉบับใดเพื่อให้ตรงกับข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้นมากที่สุด ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ตารวจขาดความรู้ความเข้าใจการกระทาความผิดค้ามนุษย์
อย่างถ่องแท้ย่อมส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการรวบรวมพยานหลักฐานในเบื้องต้นเกิด
ความคลาดเคลื่อนอันส่งผลต่อรูปคดีและอาจทาให้ผู้กระทาผิดไม่ต้องรับโทษในการกระทาผิดฐานค้า
มนุษย์เลยก็ได้ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูต Luis CdeBaca ตาแหน่ง Ambassador-at-Large และ
ผู้อานวยการ Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons กระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ ได้เคยตั้งประเด็นเกี่ยวกับการระบุถึงกฎหมายที่ฝ่ายไทยใช้ในการตั้งข้อหาและลงโทษผู้กระทา
ผิดที่เกี่ยวข้องกับกรณีการค้ามนุษย์ซึ่งสืบเนื่องจากประเด็นของกฎหมายสารบัญญัติหลายฉบับที่คาบ
เกี่ยวกับกรณีการค้ามนุษย์57

56
57

ไทยรัฐ (21 พฤษภาคม 2557).
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, โทรเลข, ที่ WAS 265/2557, 1 พฤษภาคม 2557.
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3.7.2 กฎหมายวิธีสบัญญัติ
(ซึ่ ง ใช้ ใ นการพิ จ ารณาคดีที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า มนุ ษย์ ) ประกอบด้ ว ยประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ในส่วนของอานาจสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจและพนักงาน
อัยการ) พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (ในส่วนของอานาจสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ) นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการดาเนินการทาง
อาญาฉบับอื่นๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535
3.7.3 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 255158
1) พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก
พ.ศ. 2540 ยังมิได้กาหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระทาเพื่อแสวงประโยชน์โดยมิชอบจาก
บุคคลที่มิได้จากัดแต่เฉพาะหญิงและเด็กและกระทาด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การนา
บุคคลเข้ามาค้ าประเวณีในหรือส่ งไปค้านอกราชอาณาจักร บังคับใช้แรงงาน บริการหรือขอทาน
บังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้าหรือการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบประการอื่น ซึ่งในปัจจุบัน ได้กระทา
ในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมากยิ่งขึ้น และ
2) ไทยได้ล งนามอนุสั ญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่
จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
ผู้หญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กร จึงสมควรกาหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระทาดังกล่าวเพื่อให้ก ารป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสาร
จัดตั้งกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งปรับปรุงการช่วยเหลือและคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายให้เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหาย
จากเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 ซึ่งพระราชบัญญัติฯ มุ่งเน้นการปกป้องคุ้มครองเหยื่อซึ่งเป็นหญิงและเด็กเป็นส าคัญ
รวมทั้งเพื่ออนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กร และพิ ธีส ารเพื่อ ป้ องกั น ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุ ษย์ โดยเฉพาะผู้ ห ญิงและเด็ ก
เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร โดยเน้น
ประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายนั้น ผู้เขียนเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศไทยมีกฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ขึ้นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี โดยที่ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์มิได้เป็นเหตุผลหลักของการออกกฎหมายฉบับนี้ ย่อมส่งผลให้การบังคับ
ใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยยังไม่บรรลุประสิทธิผลเท่าที่ควรอันทาให้
ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นมากนักในสายตาของสหรัฐอเมริกา

58

เหตุผลแนบท้ายพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551.
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3.7.4 ลักษณะสาคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551
แบ่งได้เป็นห้าส่วน คือ
1) ส่วนฐานความผิดและบทกาหนดโทษ ได้แก่ มาตรา 4 มาตรา 6 และมาตรา 8
ถึงมาตรา 14 และมาตรา 52 ถึงมาตรา 56
2) ส่วนกลไกในการกากับดูแล และกลไกการปฏิบัติ ได้แก่ มาตรา 15 ถึงมาตรา
21 ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) และมาตรา 22 ถึงมาตรา 25
ว่าด้วยคณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.)
3) อานาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ มาตรา 27 ถึงมาตรา 32 และ
4) การช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ได้แก่ มาตรา
33 ถึงมาตรา 41
5) กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แก่ มาตรา 42 ถึง
มาตรา 51
3.7.5 หน่ ว ยงานของไทยภายใต้ ก ารด าเนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
จากเอกสารประกอบการประชุ ม รายงานสถานการณ์ ก ารค้ า มนุ ษ ย์ ข อง
สหรัฐอเมริกาประจาปี 2556 และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทาโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ สามารถจาแนกหน่วยงานของไทยตามอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ภายใต้บริบทของกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน เป็น
สองส่วนหลักคือ
1) การบั งคั บ ใช้ก ฎหมาย (การตรวจการ การจั บกุ มผู้ กระท าผิ ด การสื บสวน
สอบสวน การฟ้องคดี การพิจารณาคดีและลงโทษ) ประกอบด้วย สานักงานตารวจแห่งชาติ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ สานักงานอัยการสูงสุด สานักงานศาลยุติธรรม กระทรวงแรงงาน (ในส่วนของการ
ตรวจแรงงาน) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ในส่วนของการดาเนินการต่อการท่องเที่ยวเพื่อซื้อ
บริ ก ารทางเพศ) ต ารวจน้ า กรมประมง กรมเจ้ า ท่ า และกองทั พ เรื อ (ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรมประมงและการตรวจเรือ) ทั้งนี้ ในส่วนอุตสาหกรรมประมงซึ่งมีแรงงานต่างด้าวอยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 99 อนึ่ง มีข้อสังเกตว่าอานาจบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเขตทาง
ทะเลขึ้นอยู่กับระยะของเขตทางทะเลอันได้แก่ ตารวจน้า และกรมเจ้าท่า (ทะเลอาณาเขต 12 ไมล์
ทะเล และเขตต่อเนื่อง 24 ไมล์ทะเล) กองทัพเรือ และกรมประมง (ตั้งแต่ทะเลอาณาเขต 12 ไมล์
ทะเล ออกไปถึงเขตทะเลหลวง) ซึ่งแสดงถึงเขตอานาจดาเนินการที่ทับซ้อนกันโดยปัจจุบันมีศูนย์
ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ซึ่งตั้งขึ้นตามมติสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2540 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2540 อัน
เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.
2536 โดย ศรชล. เริ่มดาเนิน การเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2541 โดยมีภารกิจประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยต่างๆ ในการป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายในทะเล ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ
ทางทะเลในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยในส่วนที่คาบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
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ได้แก่ การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การกระทาผิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน แต่มิได้ครอบคลุม
ถึงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างชัดเจนเนื่องจากพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีผลบังคับในปี พ.ศ. 2551 ภายหลังการก่อตั้ง ศรชล. ถึง 10 ปี
ดังนั้น การตรวจพบการค้ามนุษย์จึงเป็นประเด็นรองหรือคาบเกี่ยวกับการตรวจตราตามกฎหมายอื่นๆ
2) การช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์ ได้ แ ก่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการ
สูงสุด สานักงานศาลยุติธรรม และ กระทรวงมหาดไทย
ทั้ ง นี้ มี ข้ อ สั ง เกตว่ า คณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
(คณะกรรมการ ปคม.) และคณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ตามที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3.2.1 ซึ่งทาหน้าที่กากับดูแลและ
ประสานการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น ทั้งคณะกรรมการ ปคม. และคณะกรรมการ
ปกค. ไม่มีอานาจสั่งการบังคับบัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับอานาจหน้าที่ในการ
บังคับใช้กฎหมายแต่อย่างใด (จะมีอานาจสั่งการก็เพียงแต่การให้มีการศึกษาวิจัยและจัดทาข้อมูลแบบ
บูรณาการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ซึ่งใช้ประโยชน์ในฐานะข้อมูล
สนับสนุนการดาเนินการเท่านั้น) นอกจากนี้ การมีทั้งคณะกรรมการ ปคม. และคณะกรรมการ ปกค.
มีความแตกต่างจาก TVPA 2000 ซึ่งกาหนดให้หน่วยงาน The President’s Interagency Task
Force to Monitor and Combat Trafficking (PITF) ตามข้อ 3.6.1 เป็นหน่วยงานระดับชาติ
หน่วยงานเดียวในการประสานการดาเนินการในระดับรัฐบาลกลางในการปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่ง
รวมหน่วยงานที่มีอานาจบังคับใช้กฎหมายในระดับมลรัฐและระดับท้องถิ่นเข้าไว้ด้วย รวมทั้งมีการ
ประสานงานเชื่อมโยงการปฏิบัติหน้าที่และการติดตามผลการปฏิบัติ (monitor) อย่างเป็นเครือข่าย
และเป็นระบบชัดเจน (ข้อ 3.6.2 ถึงข้อ 3.6.15)
3.8 สรุปบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้ามนุษย์ในประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย
(รายละเอียดบทสัมภาษณ์ปรากฏตามภาคผนวก ฌ)
จากการสัมภาษณ์ (1) ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2) ผู้ อานวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์
ระหว่างประเทศ สานักงานอัยการสูงสุด (3) ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา (4) ผู้แทนศูนย์
ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (5) ผู้แทนกองบัญชาการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ป
คม.) และ (6) ผู้แทนสถาบัน Thailand Institute of Justice (TIJ) สามารถสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
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3.8.1 การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
3.8.1.1 ข้อดีของพระราชบัญญัติฯ คือมุ่งคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์เป็นหลัก แต่
ยังมีปัญหาของคานิยามที่ไม่ครอบคลุมสภาวการณ์ที่เป็น vulnerability59 (ภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการตก
เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์)
3.8.1.2 การบังคับใช้กฎหมายซึ่งได้ระบุฐานความผิดไว้นั้น การดาเนินคดีภายใต้
พระราชบัญญัติฯ ยังต้องปรับใช้กฎหมายวิธีสบัญญัติ ซึ่งได้แก่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 16-2060 สาหรับขั้นตอนการดาเนินคดีแบ่งได้เป็นขั้นตอนการเข้าช่วยเหลือเหยื่อ การ
จับกุมผู้กระทาความผิด และการสอบสวนเบื้องต้น ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ตารวจ และเมื่อเหยื่อมาแจ้งความร้องทุกข์แล้ว การคัดแยกเหยื่อเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ
เยียวยาตกเป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนขั้นตอน
การดาเนินคดีในชั้นต่อไปโดยใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น จะมีเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตารวจ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ
พนักงานอัยการ โดยขึ้นกับข้อเท็จจริงและลักษณะของการกระทาความผิดซึ่งแบ่งเป็น
1) คดีค้ามนุษย์ที่มิใช่อาชญากรรมข้ามชาติ คือ การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้น
ในราชอาณาจักร อานาจหน้าที่จะเป็นของเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะเป็น
ผู้รับแจ้งเหตุ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษและสานักงานตารวจแห่งชาติได้ทา MOU ระหว่างกันแต่
MOU มิได้ระบุว่าหากเกิดกรณีทับซ้อนกันของอานาจการสอบสวน หน่วยงานใดจะเป็นหน่วยที่มี
อานาจตัดสินใจ ทางปฏิบัติในปัจจุบันพบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจจะสอบสวนเมื่อมีการแจ้งความร้องทุกข์
และขณะเดี ย วกั น หากกรมสอบสวนคดี พิ เ ศษเห็ น ว่ า เป็ น คดี เ ล็ ก ก็ จ ะส่ ง เรื่ อ งให้ ก องบั ง คั บ การ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นผู้ดาเนินการ
2) คดีค้ามนุษย์ที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติและเข้าองค์ประกอบของ
องค์ก รอาชญากรรมข้ ามชาติ คื อ มี การกระท าความผิ ดฐานค้ ามนุษ ย์ (ลงมื อกระท าแล้ ว ) นอก
ราชอาณาจักร ซึ่งอานาจการสอบสวนจะเป็นของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 20 ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์ก ร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 โดยต้องเข้าเงื่อนไขของการกระทาอันเป็นไปตามองค์ประกอบของ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามที่กล่ าวไว้ในข้อ 3.3.4 ด้ว ย ทั้งนี้มีข้อสั งเกตว่าพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 เข้ามาเติมเต็ม
59

Vulnerability ตามความหมายของ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) หมายความถึง
poverty, unemployment, inequality, humanitarian emergencies (armed conflicts/natural
disasters), sexual violence, gender discrimination, social exclusion, marginalization, culture of
tolerance against women, youth and children.
60
มาตรา 16 ว่าด้วยอานาจศาล พนักงานอัยการ และอานาจพนักงานฝ่ายปกรองหรือตารวจ
มาตรา 17 ว่าด้วยผูม้ ีอานาจสืบสวนคดีอาญา
มาตรา 18 ว่าด้วยผูม้ ีอานาจสอบสวนความผิดเกิดขึ้นในท้องที่เดียวกัน
มาตรา 19 ผู้มีอานาจสอบสวน กรณีความผิดเกี่ยวพันกันหลายท้องที่
มาตรา 20 ผู้มีอานาจสอบสวนกรณีความผิดนอกราชอาณาจักร
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแม้จะมีกาหนดนิยามของคาว่า
องค์กรอาชญากรรม แต่ก็มิได้มีข้อบทที่จะดาเนินการกับองค์กรอาชญากรรมดังกล่าว
3) คดีค้ามนุษย์ที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ แต่ไม่เข้าองค์ประกอบของ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ คือ มีการกระทา ความผิ ดฐานค้ามนุษ ย์ (ลงมือกระทาแล้ ว ) นอก
ราชอาณาจักรแต่ไม่เข้าองค์ประกอบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อานาจสอบสวนจะเป็นของ
พนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20
นอกจากนี้ โดยที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง/คาบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 อาทิเช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งการหยิบยกขึ้นปรับใช้จะ
หยิบยกเป็นกรณีๆ ในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินการ เช่น หากผู้เสียหายเป็นเด็กก็จะพิจารณาปรับ
ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเป็นลาดับแรก โดยศาลจะพิจารณาพิพากษาลงโทษโดยใช้กฎหมายที่มี
โทษสูงสุด และจะปรับใช้พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535
เมื่อมีความจาเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ การปรับใช้กฎหมายหลายฉบับ
ต่อข้อเท็จจริงก็มีข้อดีคือ หากพิจารณาว่าจาเลยมิได้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์แต่มีความผิดตาม
กฎหมายฉบับอื่น ก็ยังสามารถพิพากษาลงโทษในความผิดฐานอื่นนั้นได้ การมีกฎหมายหลายฉบับ
เกี่ยวข้องกันจึงเป็นเครื่องมือสาหรับศาลในการพิจารณาปรับใช้ตามแต่กรณี
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าปัญหาการค้า มนุษย์มีความซับซ้อน และมีความเป็น
อาชญากรรมข้ามชาติได้ด้วย อีกทั้งเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ (ทั้งสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ)
และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยราชการ ดังนั้น การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์นอกจากจาต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างหน่ วยงานแล้ว และด้วยความเป็นเทคนิค
ทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะจึงจะสามารถบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.8.1.3 โดยที่ปัญหาการค้ามนุษย์มีความซับซ้อนตามที่กล่าวมาแล้ว การแสวงหา
พยานหลักฐานก็มีความสาคัญต่อรูป คดีมากด้วยเช่นกัน ซึ่งอุปสรรคประการหนึ่งในชั้นศาลคือ การ
สืบพยานของไทยใช้ระบบกล่าวหา ซึ่งอาจทาให้การพิจารณาคดีในชั้นศาลไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เนื่องจากหากพยานหลักฐานไม่ชัดเจน ศาล
ก็จาต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัย แก่จาเลยซึ่งส่งผลให้ผู้กระทาผิดไม่ถูกลงโทษ (impunity) อันมี
สาเหตุจากปัญหาทางเทคนิคของกระบวนการพิจารณาคดี ดังนั้น ทางออกในประเด็นดังกล่าวคือ หาก
ประธานศาลฎีกาซึ่งรักษาการตามพระราชบัญญัติฯ และมีอานาจออกข้อบังคับ จะออกข้อบังคับ
เกี่ยวกับการสืบพยานในคดีค้ามนุษย์ โดยให้อานาจผู้พิพากษาใช้ระบบไต่สวนควบคู่กับระบบกล่าวหา
ได้ ผู้พิพากษาก็จะสามารถสืบพยานเพิ่มเติมได้เองหรือส่งประเด็นก็ได้อันจะช่วยให้ข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานที่จะได้รับเป็นที่กระจ่างปราศจากข้อสงสัยอันจะนาไปสู่การพิพากษาลงโทษจาเลยใน
ความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างถูกต้องเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น
3.8.1.4 การสื บ พยานคดี อ าญาในลั ก ษณะการประชุ ม ทางจอภาพ ( video
conference) ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุม
ทางจอภาพ พ.ศ. 2556 ซึ่งให้อานาจศาลสามารถดาเนินการสืบพยานบุคคลในกรณีการค้ามนุษย์ที่อยู่
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นอกศาลได้โดยมีเหตุจาเป็นอาทิเช่น ผู้เสียหายหรือพยานเดินทางกลับประเทศของตนแล้ว พยาน
เจ็บป่วย หรือมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี หรือมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ หรือมีเหตุจาเป็น
อย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ แต่ข้อบังคับยังมิได้กาหนดรายละเอียดของรูปแบบ ขั้นตอน และ
วิธีการในการสืบพยานในลักษณะการประชุมทางจอภาพในต่างประเทศซึ่งถือเป็นก้าวใหม่ของการ
สืบพยาน และจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล
ใหญ่ ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ที่อาจจะต้องทาหน้าที่นี้ในอนาคต นอกจากนี้ ควรสร้าง fast track ใน
กระบวนการดาเนินคดีเพื่อให้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
อันจะเป็นผลดีทั้งต่อสวัสดิภาพของผู้เสียหาย และพยานด้วย
3.8.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
3.8.2.1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถือเป็น focal point ในเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์ แต่มี
บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มี authority และหน่วยบังคับใช้กฎหมายได้แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่างหน่วยต่างเป็นอิสระจากกันทาให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย และต่างปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายคนละฉบับที่ให้อานาจแต่
ละหน่วยงาน และส่งผลไปถึงการจัดทาฐานข้อมูล (database) ซึ่งไม่สามารถบูรณาการข้อมูลการ
ดาเนิน การปราบปรามการค้ามนุษ ย์ได้อย่างแท้จริงและกระทบต่อการกาหนดนโยบายปราบปราม
การค้ามนุษย์ในภาพรวม
3.8.2.2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปค
ม.) และคณะกรรมการประสานและกากับ การด าเนิน งานป้ องกัน และปราบปรามการค้า มนุ ษ ย์
(คณะกรรมการ ปกค.) โดย ปคม.มีบทบาทด้านนโยบาย และ ปกค. มีบทบาทกากับดูแลการปฏิบัติ
แต่ เ ห็ น ว่ า ภารกิ จ ของคณะกรรมการทั้ ง สองยั ง ไม่ ชั ด เจนและมี ค วามทั บ ซ้ อ น ดั ง นั้ น การตั้ ง
คณะกรรมการทั้งสองชุดจึงเปรียบเสมือนเป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ของไทยในการปราบปราม
การค้ามนุษย์ ซึ่งแตกต่างจาก The President’s Interagency Task Force to Monitor and
Combat Trafficking (PITF) ซึ่งก่อตั้งภายใต้ TVPA 2000 โดยเป็นคณะกรรมการที่มีสถานะเป็น
องค์กรระดับคณะรัฐมนตรี (cabinet-level) และเป็นคณะกรรมการเพียงชุดเดียวที่ทาหน้าที่ประสาน
ความพยายามในระดับรัฐบาลกลางในการปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งส่งผลให้ดาเนินการเป็นไปอย่าง
บู ร ณาการ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายแม่ บ ทฉบั บ เดี ย วกั น อี ก ทั้ ง TVPA
กาหนดให้พนักงานอัยการเข้ามามีบทบาทร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการสอบสวนการค้ามนุษย์โดยทา
หน้าที่ให้คาแนะนาเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ตรงตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ขณะที่ไทยมีห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย และต่างมีกฎหมายให้ อานาจ
ต่างกัน พนักงานอัยการจะเข้ามาทาหน้าที่ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจทาการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และ
ส่งสานวนไปยังพนักงานอัยการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจมีภารกิจมากอยู่แล้วและมุ่งเน้นภารกิจปราบปราม
มากกว่าภารกิจช่วยเหลือคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ (ทาให้ขยายผลการปราบปรามไม่ถึงต้นตอเนื่องจาก
เหยื่อมักไม่อยากให้ความร่วมมือหรือให้การที่เป็นประโยชน์) นอกจากนี้ ปัญหาคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และการขาดทัศนคติในเชิงหุ้นส่วนของการบังคับใช้กฎหมายเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการ
บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย
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3.8.2.3 การจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดาเนิน การต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ดังเช่น
ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) น่ าจะช่ว ยต่อการยกระดั บ
ความสาคัญของปัญหาและก่ อให้เกิดการบูรณาการสรรพกาลังเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.8.3 ประเด็นอื่นๆ
3.8.3.1 การจัดทาฐานข้อมูล (data base) อย่างมีบูรณาการมีความสาคัญมาก
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถแชร์ข้อมูลในเรื่องคดีเพื่อการติดตามพัฒนาการของคดีได้
ตั้งแต่ต้นจนจบ ได้แก่ การจับกุม-การรวบรวมพยานหลักฐาน-การส่งฟ้อง-การพิจารณาตัดสินคดี-การ
ติดตามว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศตนยังกลับเข้ามาขายแรงงานอีก
หรือไม่ หรือพัวพันกับนายหน้าคนใด เป็นต้น
3.8.3.2 การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ให้แก่สังคม เพื่อลด
demand การใช้แรงงานเถื่อน หรือการแสวงประโยชน์ทางเพศโดยมิชอบ เป็นต้น

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ประเทศไทยกับการดาเนินการเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ประเทศไทยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการระดับชาติ จัดทาความตกลงและ
ความร่วมมือในกรอบการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี
ภูมิภาคและสากล ดาเนินนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงซึ่งเป็น
ภาคส่วนที่สุ่มเสี่ยงสูงต่อการค้ามนุษย์เนื่องจากมีสัดส่วนแรงงานภาคประมงเป็นแรงงานต่างด้าวถึง
ร้อยละ 99 ดาเนินงานด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สร้างความร่วมมือกับ
ภาคประชาสั ง คม รวมทั้ ง ก าหนดแผนแม่ บ ทเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามที่ได้นาเสนอในรายละเอียดตามข้อ 3.2 ซึ่งการดาเนินการทั้งหลาย
เหล่านี้แสดงถึงเจตจานงอันมุ่งมั่นของประเทศไทยในการแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์ทั้งที่ดาเนินการอยู่
ในปัจจุบันและจะดาเนินการต่อไป (pathway ahead) อนึ่ง แม้จะยังไม่สามารถขจัดปัญหาการค้า
มนุษย์ให้หมดสิ้นไปในปัจจุบันเนื่องจากภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศต้นทาง ประเทศ
ทางผ่าน และประเทศปลายทาง ของเครือข่ายการค้ามนุษย์ อีกทั้งความสลับซับซ้อนของการค้ามนุษย์
ซึ่งมักกระทาในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แต่ก็ถือได้ว่าการดาเนินการของประเทศไทย
ได้ช่วยให้บรรเทาปัญหาลงได้ในระดับหนึ่งตามศักยภาพในปัจจุบัน ดังนั้น การแก้ ปัญหาการค้ามนุษย์
ในระยะยาวจึงขึ้นกับความเข้มแข็งของระบบกลไกการบังคับใช้กฎหมายและความเป็นบูรณาการใน
ทุก มิ ติ การลดการทุ จ ริ ตคอรั ป ชั่ น ของเจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ และการปรั บ ขั้น ตอนและกระบวนการ
ดาเนินคดีให้รวดเร็วยิ่ งขึ้นโดยคานึงถึงสวัส ดิภาพและความปลอดภัยของผู้ เสียหายหรือเหยื่อของ
การค้ามนุษย์เป็นสาคัญ นอกจากนั้น การเสริมสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนและการดึงภาค
ธุรกิจผู้ประกอบการในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาการค้ามนุษย์ (stakeholders) ให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในลักษณะ public-private partnership และ corporate governance
จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งภายใต้ human security approach ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพการบังคับ
ใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็น non-traditional
threats ที่เป็น global issue อันเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนของสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น
ระดับประเทศ ระดับ ภูมิภ าค และระดับสากล ซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ร่วมของไทยและสั งคมโลก
โดยรวม
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4.1.2 วัตถุประสงค์และลักษณะเด่นของ Trafficking Victims Protection Act
2000
มีนั ย ต่อการเพิ่ม ศักยภาพการบัง คับใช้พ ระราชบั ญญั ติป้อ งกัน และปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายระบบ common law ซึ่งอาจนา
กระบวนวิธีทางกฎหมายภายใต้ TVPA มาปรับใช้กับกระบวนวิธีทางกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของไทยซึ่งใช้ระบบ civil law ไม่ได้ทั้งหมด หากแต่เจตนารมณ์ของ TVPA โครงสร้าง
และภารกิจของหน่วยงานภายใต้ TVPA สะท้อน good practices ในแง่บทบาทของหน่วยงานต่างๆ
ควบคู่ กับ การบั ง คั บ ใช้ก ฎหมาย อัน ถือ เป็น รูป แบบที่ไ ทยอาจพิจ ารณาปรั บใช้กั บ การเสริม สร้ า ง
ศักยภาพของไทย ดังนี้
4.1.2.1 วัตถุประสงค์และลักษณะเด่นของ TVPA 2000 และพระราชบัญญัติ
กฎหมายทั้ ง สองฉบั บ มี ขึ้ น เพื่ อ อนุ วั ติ ก ารพั น ธกรณี ตามอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ เ พื่ อ ต่ อ ต้ า น
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้า
มนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่
จัดตั้งในลักษณะองค์กร โดย TVPA มีวัตถุประสงค์หลักสามประการคือ การป้องกัน (Prevention)
การคุ้มครอง (Protection) และการดาเนินคดี (Prosecution) และเปรียบเสมือนมาตรกากับนโยบาย
ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับอาชญากรรมการค้ามนุษย์ และเป็นเครื่องมือควบคู่กับการใช้วิธี
ทางการทูต เพื่อกดดัน ประเทศต่ างๆ ให้ ร่ว มมือกับสหรัฐ อเมริก าและดาเนิ นนโยบายให้ ประสาน
สอดคล้องกันเพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับสากล ลักษณะเด่นของ TVPA
และกฎหมายลู กบทประกอบด้ว ย (ก) เป็น การบูรณาการกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศเพื่อครอบคลุมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างกลมกลืนมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการบูรณาการสรรพกาลังจากทุกภาคส่วนของสหรัฐอเมริกา อันได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนท้องถิ่น ตามที่ได้นาเสนอในข้อ 3.5
(ข) TVPA แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนของบทบาทของสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ในการปฏิบัติ
ต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เสนอมาตรการคุ้มครอง บาบัด ฟื้นฟู ทางเลือกสาหรับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ (ค) ครอบคลุมมาตรการป้องกันปัญหา การพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานระดับมลรัฐ
และระดั บ ท้อ งถิ่น ทั้ ง ในสหรั ฐ อเมริ ก าและต่ า งประเทศที่ จะปฏิ บัติ ก ารช่ ว ยเหลื อ ปกป้ อ ง เสนอ
ทางเลือก ทางออก รวมถึงสร้างเกณฑ์ในการชี้วัดบุคคลที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ
(ง) เป็นกฎหมายที่สามารถดาเนินการได้ทั้งต่อผู้ค้ามนุษย์รายใหญ่และรายย่อย รวมทั้งมีมาตรการ
ติดตาม ดูแลปกป้องผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นกฎหมายที่มีความสมดุล
ทั้งในด้านการป้องกัน การคุ้มครอง และการดาเนินคดี
ในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ มีขึ้น
เพื่อกาหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระทาตามอนุสัญญาและพิธีสารเพื่อให้การป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธี
สาร จัดตั้งกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และปรับปรุงการช่วยเหลือและคุ้ มครอง
สวัส ดิ ภ าพผู้ เสี ย หายให้ เหมาะสมโดยคานึ งถึง ประโยชน์สู ง สุ ดของผู้ เ สี ยหายเป็นส าคัญ ซึ่ง แม้ว่ า
พระราชบัญญัติจะมีจุดเด่นในด้านการป้องกันและคุ้มครองผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ แต่
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เนื้อหาของพระราชบัญญัติมีความเข้มข้นน้อยกว่า TVPA ในแง่ของการบูรณาการสรรพกาลังจากทุก
ภาคส่วนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนท้องถิ่น อันถือว่าเป็นภาคส่วนสาคัญ
ที่ช่วยเสริมศักยภาพในการต่อต้านการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติยังขาดการบูรณาการใน
แง่ของอานาจการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดาเนินการทั้งต่อผู้ค้ามนุษย์รายใหญ่และรายย่อย ดังจะเห็นได้
จากอานาจการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานยังมีความทับซ้อนกันและภายใต้ข้อกฎหมายที่แยก
ต่างหากจากกัน และต้องแก้ไขโดยใช้การดาเนินการเชิงนโยบายและบันทึกความเข้าใจระหว่าง
หน่วยงานซึ่งนอกจากจะขึ้นกับแต่ละองค์กรแล้ว ยังขึ้นกับทัศนคติและความรู้ความเชี่ยวชาญของ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานเป็นสาคัญ ประสิทธิภาพการบังคับใช้พระราชบัญญัติจึงขึ้นกับแต่ล ะ
หน่วยงานและตัวเจ้าหน้าที่มากกว่าประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการดังเช่น TVPA
ดังนั้น แม้ว่าวัตถุประสงค์ของ TVPA และพระราชบัญญัติจะมีความ
คล้ายคลึงกัน คืออนุวัติการพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่
จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
ผู้หญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กร แต่ก็มีความแตกต่างกันในมุมของการบังคับใช้ซึ่ง TVPA 2000 มีความเป็นทั้งกฎหมายภายใน
ของสหรัฐอเมริกาและความเป็นสากล หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บทของการต่อต้านการค้า
มนุษย์อันสืบเนื่องจากบริบทที่ยาวนานทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ให้ความสาคัญกับการทา
หน้าที่ปกป้องคุณค่าทางเสรีภาพ (values of freedom) และศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์
(basic human dignity) เป็นค่านิยมสากล (universal values) ซึ่งถือเป็นคุณค่าทางอุดมการณ์ของ
หลักสิทธิมนุษยชนและคุณค่าของความเป็นค่านิยมสากล (Human Rights / Universalistic
Ideologies) ที่สหรัฐอเมริกาใช้เป็นทฤษฎีและหลักการจัดระเบียบเพื่อกากับดูแลและติดตามการ
ปกป้องคุณค่าทางอุดมการณ์ของหลักสิทธิมนุษยชนและค่านิยมสากลดังกล่าว ประกอบกับการที่
TVPA กาหนด Tiers ต่างๆ เป็นตัวชี้วัดและประเมินประสิทธิผลของการดาเนินการของแต่ละประเทศ
ในการต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง แม้ จ ะสะท้ อ นการปกป้ อ งคุ ณ ค่ า ดั ง กล่ า วในลั ก ษณะ unilateral
approach แต่ก็ถือได้ว่า TVPA และกฎหมายลูกบทมีความสมบูรณ์แบบทั้งในแง่เนื้อหาสาระและ
โครงสร้ า งของกลไกการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอั น น่ า จะถื อ เป็ น บรรทั ด ฐานระหว่ า งประเทศ
(International Norm) ที่ไทยควรนามาประกอบการพิจารณาเพื่อประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
พระราชบัญญัติในอนาคตตามที่ได้ระบุไว้ในแผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจาปี 2556 เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของ
ไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.1.2.2 ข้ อ บทในพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ค วรได้ รั บ การพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย
1) คาจากัดความ : ควรขยายให้ครอบคลุมภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์ (vulnerability ซึ่งกินความถึง poverty, unemployment, inequality,
humanitarian emergencies (armed conflicts/natural disasters), sexual violence, gender
discrimination, social exclusion, marginalization, culture of tolerance against women,
youth and children) รวมทั้งกรณี debt bondage และ involuntary servitude เพื่อให้การ
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ดาเนินการเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์เข้าถึงรากเหง้าของปัญหา (root causes) อันเป็นการดาเนินการ
ใน “เชิงคุณภาพ” ควบคู่กับการดาเนินการทางสถิติจานวนคดีในแต่ละปีเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิผลสืบไป
2) บทกาหนดโทษจาคุก : บทกาหนดโทษในความผิดฐานการค้ามนุษย์
ของไทยกับบทกาหนดโทษในความผิดของการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างกันมาก
สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานที่แตกต่างกันในการต่อต้านการค้ามนุษย์ซึ่งควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข
เนื่องจาก การกระทาการค้ามนุษย์เป็นความผิดทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอันเป็นการละเมิด
ต่ออุดมการณ์และคุณค่าทางสิทธิมนุษยชน บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทยจึงควรได้รับการปรับปรุง
ให้สอดรับกับคุณค่าทางสิทธิมนุษยชนและลักษณะที่แท้จริงของปัญหาด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา 52 ของ
พระราชบัญญัติกาหนดระวางโทษตามความผิดที่ได้กระทาต่อผู้เสียหายหรือเหยื่อโดยแบ่งเป็นสาม
ระดับคือ จาคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบปี / หกปีถึงสิบสองปี / แปดปีถึงสิบห้าปี นั้น ควรได้รับการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับอาชญากรรมการค้ามนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งทาลายคุณค่าทางเสรีภาพ
และศักดิ์ศรีขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเปรียบเทียบได้กับ TVPA มาตรา 112 กาหนดโทษ
จาคุกในความผิดค้ามนุษย์ในระดับสูงคือ ตั้งแต่ยี่สิบปีถึงตลอดชีวิตหากการกระทาผิดมีเหตุฉกรรจ์
หรือผู้เสียหายถึงแก่ความตาย มีการลักพาตัวหรือพยายามลักพาตัว มีการล่วงละเมิดทางเพศอย่าง
รุนแรง หรือพยายามฆ่า ในส่วนของความผิดฐานค้ามนุษย์ทางเพศหากไม่ปรากฏว่ามีการใช้กาลัง การ
ฉ้อโกง หรือการบังคับขู่เข็ญ หรือบุคคลที่ถูกค้ามีอายุเกินกว่าสิบสี่ปีในขณะที่ความผิดได้ถูกกระทาลง
ผู้กระทาผิดต้องระวางโทษปรับหรือจาคุกไม่เกินยี่สิบปี หรือทั้งจาทั้งปรับ และศาลอาจลงโทษจาคุก
มากกว่าที่กาหนดเพียงใดก็ได้จนถึงจาคุกตลอดชีวิต หากปรากฏว่ามีการใช้กาลัง การฉ้อโกง การ
บังคับขู่เข็ญ หรือหากบุคคลที่ถูกค้าเป็นเด็กที่มีอายุไม่เกินสิบสี่ปีในขณะที่ความผิดได้ถูกกระทาลง
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สหรั ฐ อเมริ ก าถื อ ว่ า ความผิ ด ฐานค้ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น ความผิ ด อาญาร้ า ยแรง (felony)
นอกจากนี้ TVPA ยังได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับเอกสารในกรณีบุคคลที่ทาลาย ปิดบัง เอาไปเสีย ริบ
ไว้ ยึดเอาไว้ซึ่งหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันกับหนังสือเดินทาง เอกสารการ
เดินทาง หรือเอกสารสาหรับระบุตัวบุคคลอื่นใดที่ออกให้โดยราชการของบุคคลอื่นใดเพื่อการกระทา
ผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษปรับหรือจาคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจาทั้งปรับ รวมทั้งศาลสามารถริบ
ทรัพย์สินของผู้กระทาผิดได้ด้วย
4.1.2.3 บทบาทของหน่ ว ยงานภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ หมวด 2 ของ
พระราชบัญญัติกาหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปค
ม.) ก ากั บ ดู แ ลด้า นนโยบาย และคณะกรรมการประสานและก ากั บ การด าเนิน งานป้ องกั น และ
ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ก ากั บ ดู แ ลด้ า นการปฏิ บั ติ อย่ า งไรก็ ดี โดยที่
คณะกรรมการทั้งสองคณะไม่มีอานาจสั่งการการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ จึงขึ้นอยู่กับ
การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอานาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเป็นสาคัญ อย่างไรก็ดี โดยที่
คณะกรรมการทั้งสองคณะไม่มีอานาจสั่งการการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์จึงขึ้นอยู่กับ
การประสานงานของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอานาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเป็ นสาคัญ (อนึ่ง สถานะการ
ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติในปัจจุบัน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 73/2557 ลงวันที่ 25
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มิถุนายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
(กนร.) โดยเพิ่ ม องค์ ป ระกอบปลั ด กระทรวงต่ า งๆ เป็ น จ านวนมากเนื่ อ งจากยั ง ไม่ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะรัฐ มนตรี รวมทั้งเพิ่มผู้ แทนระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และฉบับที่ 74/2557 แต่งตั้ง
อนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (อกนร.) ซึ่งน่าส่งเสริม
ต่อการบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แต่โดยที่ กนร. มีสถานะเป็นคณะกรรมการเฉพาะกาลโดยสามารถยุบเลิก หรือปรับปรุงองค์ประกอบ
และอานาจหน้าที่ได้ตามความเหมาะสมเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ จึงต้องติดตามผล
การดาเนินการในห้วงเวลานี้อย่างใกล้ชิดต่อไป)
ในส่วนของ TVPA 2000 มาตรา 105 กาหนดให้มี The President’s
Interagency Task Force to Monitor and Combat Trafficking (PITF) มีสถานะเป็นองค์กร
ระดับคณะรัฐมนตรี (cabinet-level) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติ (ปคม.) และ TVPRA 2003 ได้กาหนดให้มี Senior Policy
Operating Group (SPOG) ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ PITF โดย SPOG
ทาหน้าที่ประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานและองค์กรร่วมต่างๆ (interagency policy) ศึกษา
ค้นคว้าวิจัย และจัดทาแผนที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ และการบังคับใช้ TVPA ซึ่งมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับคณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ (ปกค.) หากแต่บทบาทสาคัญยิ่งประการหนึ่งของ SPOG ซึ่งผู้เขียนเล็งเห็นคือ บทบาทใน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยการบังคับใช้ TVPA ซึ่งถือเป็นหัวใจของการปฏิบัติการต่อปัญหาการค้ามนุษย์
อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า ควรโอนอานาจหน้าที่
และบทบาทในการค้นคว้าวิจัยจาก ปคม. ซึ่งเป็นคณะกรรมการใหญ่และดาเนินบทบาทเชิงนโยบาย
เป็นหลัก ไปที่ ปกค. และสร้างองค์กร Think Tank เพื่อวิเคราะห์วิจัยการดาเนินการในภาพรวมต่อ
ปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อครอบคลุมทุกๆ มิติซึ่งรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายด้วย ทั้งนี้ เพื่อ ปกค.
สามารถนาเสนอมาตรการในการเพิ่มศักยภาพการต่อต้านการค้ามนุษ ย์อย่างเป็นรูปธรรมให้ ปคม.
พิจารณาให้ความเห็นชอบและนาไปสู่การขยายผลในการปฏิบัติต่อไป
4.1.2.4 ระยะเวลาการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริง
ตามมาตรา 29 เนื่องจากประสบปัญหาในทางปฏิบัติจากข้อจากัดของระยะเวลาที่จะสามารถขอให้
บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายอยู่ในความคุ้มครอง (ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง) ซึ่งเป็นประเด็น
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน และการจะขอขยายระยะเวลาให้การคุ้มครอง
ที่เกินกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง ต้องมีความจาเป็นเพียงพอที่ศาลจะอนุญาตและหากจะอนุญาตก็ได้ไ ม่เกินเจ็ด
วัน ทั้ งนี้ ผู้ เ สี ย หายหรื อ เหยื่ อ การค้า มนุ ษ ย์มี ค วามส าคั ญ ต่อ กระบวนการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ
ปราบปรามการค้ามนุษย์เนื่องด้วยการมีระยะเวลาคุ้มครองผู้เสียหายหรือเหยื่อที่มากขึ้นจะช่วยต่อการ
แสวงหาข้อเท็จจริงในรายละเอียดอันจะช่วยให้สามารถขยายผลการดาเนินการเพื่อปราบปรามผู้ค้า
มนุษย์รายใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ TVPA ในบริบทของการ
คุ้มครองผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ จะเห็นได้ว่า TVPA ให้การคุ้มครองผู้เสียหายหรือเหยื่อ
โดยให้สิทธิพานักชั่วคราว (T-Visas) ตาม มาตรา 107 (C) (3) และวางยุทธศาสตร์หลัก (key
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strategy) เพื่อปราบปรามการค้าหญิงและเด็กโดยปกป้องคุ้มครองผู้เสียหายโดยดึงผู้เสียหายเข้ามา
เป็นพันธมิตรเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารข้อมูลของกระบวนการค้ามนุษย์
4.1.3 การพิ จ ารณาความเหมาะสมในการจั ด ตั้ ง องค์ ก รกลางเพื่ อ ป้ อ งกั น แล ะ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
การบูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์น่าจะเป็นแนวทาง
หนึ่ งที่จ ะช่ว ยเสริ มสร้ างศักยภาพของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายมากกว่าการ
กระจายอานาจหน้าที่ไปยังหลากหลายหน่วยงานเนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุ ษย์
ต้องพึ่งพาการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหลักซึ่งปัญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหาและ
อุปสรรคใหญ่หลวงต่อประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ ดังนั้น การกระจาย
ภารกิจ การต่อต้านการค้ามนุ ษย์ ไปยังหลายหน่ว ยงานนอกจากจะทาให้ ศักยภาพในการบังคับใช้
กฎหมายด้อยประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคอรัปชั่นได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย และโดย
ที่อาชญากรรมการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ทารายได้เป็นลาดับสองรองจากอาชญากรรมค้ายาเสพ
ติด ประกอบกับภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศไทยมีความเอื้ออานวยต่ออาชญากรรมค้ามนุษย์ อี กทั้ง
การค้ามนุษย์มีความสลับซับซ้อนและมักกระทาในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมีมิติ
ความมั่นคงระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากการค้ามนุษย์บ่อนทาลายคุณค่าทางเสรีภาพและ
ศัก ดิ์ ศ รี ขั้ น พื้ น ฐานของความเป็ น มนุ ษ ย์ อั น เป็ น หลั ก การสากลซึ่ งทุ ก ประเทศต้ องปกป้ อ งภายใต้
พันธกรณีระหว่างประเทศ อาชญากรรมค้ามนุษย์จึงถือเป็น non-traditional threat ประเภทหนึ่ง
และมีความเป็น global issue/justice ซึ่งประเทศไทยในฐานะสมาชิกสหประชาชาติและภาคี
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่ อ
ป้ อ งกั น ปราบปรามและลงโทษการค้ า มนุ ษ ย์ โดยเฉพาะผู้ ห ญิ ง และเด็ ก เพิ่ ม เติ ม อนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ต้องร่วมดาเนินการกับ
นานาประเทศรวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นของกระบวนการภายในประเทศเพื่อประสิทธิผลของการต่อต้าน
การค้ามนุษย์อันจะนามาซึ่งความผาสุกของพลเมืองโลกสืบไป
การดาเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยภายใต้กฎหมายแม่บท
คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ พ.ศ. 2551 ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายและเหยื่อการค้ามนุษย์ควบคู่กับการดาเนิ นคดีกับผู้กระทาความผิด
ภายใต้กลไกการประสานงานและการให้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระทรวงการ
พัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น focal point ของการประสานการดาเนินการ นั้น
อาจทาให้การดาเนินการเชิงรุกเพื่อจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งมีความสลับซับซ้อน เป็น nontraditional threat และเป็นประเด็น global issue ไม่สามารถบรรลุประสิทธิผลเท่าที่ควร และเมื่อ
คานึงว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) จะก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2015
ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน และจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายทุน แรงงาน และ
บริการ ระหว่างประเทศสมาชิกอย่างเสรี อันอาจเป็นปัจจัยผลักดันให้ปัญหาการค้ามนุษย์ในภูมิภาค
ทวีความรุนแรงขึ้น ประเด็นต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นข้อควรคานึงเพื่อการเพิ่มศักยภาพทั้งต่อการรับมือ
และการดาเนิน การเชิงรุ กต่อปั ญหาการค้ามนุษย์ของไทยในอนาคต ทั้งนี้ หากจะมีการพิจารณา
ปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ตามมาตรการเร่งด่วนของ
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รัฐบาล การพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดตั้งองค์กรเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์เพื่อบูรณาการอานาจหน้าที่ และสรรพกาลังของหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิ ภ าค และท้ องถิ่น เข้า มาเป็ น หนึ่ง เดี ยว เพื่อ ให้ เกิ ด comprehensive approach และ
collaborative network จึงเป็นหนทางหนึ่งที่ผู้เขียนมีความเห็นว่าน่าจะเป็นผลดีต่อศักยภาพการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกมิติ (ซึ่งรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายด้วย) รวมทั้งจะมีส่วนช่วยในการ
ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาใน TIP Report ซึ่งระบุไว้ด้วยว่า การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยยังไม่เพียงพอต่อขนาดของปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศ
ไทย อีกทั้งปัญหาคอรัปชั่นในทุกระดับ บั่นทอนความสาเร็จของความพยายามต่างๆ ในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุ ษย์ (Anti-trafficking law enforcement efforts remained
insufficient compared with the size of the problem in Thailand, and corruption at all
level hampered the success of these efforts) โดยผู้เขียนพิจารณาเปรียบเทียบกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของประเทศไทยซึ่งมีองค์กรกลางที่มีอานาจหน้าที่เป็นการเฉพาะ ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2519 และมีพัฒนาการเรื่อยมาจวบจนปัจจุ บันและอยู่ภายใต้
สังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งหลั กการและเหตุผล และโครงสร้างของสานักงาน ป.ป.ส. น่าจะเป็น
ทางเลือกหนึ่งในการเสนอแนวทางเพื่อการจัดตั้งองค์กรกลางในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งองค์กรกลางดังกล่าวน่าจะเป็นผลดีต่อการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนี้
1) เป็นการบูรณาการอานาจหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเข้า
ด้วยกันเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและสะท้อนถึงการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิผล (efficiency management)
2) เพื่อแยกปั ญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนเกี่ยวโยกับ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ความมั่นคง และกระทบต่อภาพลักษณ์ทาง
สังคมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ออกจากปัญหาสังคมอื่นๆ ที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กากับดูแลอยู่ในปัจจุบัน [ตัวอย่างสายด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ หรือ “OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” ซึ่งครอบคลุม 4 ประเด็นหลักและมีสถิติในช่วง
9 มิถุนายน 2556 ถึง 13 มกราคม 2557 จานวน 3,500 เรื่อง คือ การค้ามนุษย์ (ร้อยละ 5.63) การ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม (ร้อยละ 9.03) แรงงานเด็ก (ร้อยละ 0.49) การกระทาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ และคนพิการ (ร้อยละ 45.83) ส่วนที่เหลือร้อยละ 39.03 เป็นปัญหาสังคมอื่นๆ เช่น เด็ก
เร่ร่อน เด็กกาพร้า คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ คนหาย และยาเสพติด เป็นต้น]
3) เพื่อกระจายอานาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปสู่ส่วน
ภูมิภาค อันจะเอื้อต่อการกระจายสรรพกาลังเพื่อเข้าถึงปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้สะดวกรวดเร็วรวมทั้ง
จะเป็นหน่วยงานทางานเคียงข้างกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อ
เข้าถึงประชาชนและปัญหาในพื้นที่อย่างทั่วถึงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อประสิทธิภาพในการให้ความ
ช่วยเหลือและคุ้มครองเหยื่อ และการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนาตัวผู้กระทาผิดทั้งรายใหญ่และ
รายย่อยมาลงโทษให้ได้อย่างทันกาลและได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทาได้
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4) สามารถมีอัตรากาลังเจ้าหน้ าที่ในจานวนที่เหมาะสมกับการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาในเชิงรุก และสามารถสร้างความเชี่ยวชาญและความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ อันจะเป็น
แรงจูงใจที่สาคัญต่อบุคลากรขององค์กรและจะนามาซึ่งศักยภาพและความเข้มแข็งในการบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้นไปในระยะยาว
5) รองรับพันธกิจและพันธกรณี รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในฐานะองค์กรกลางที่เป็น
counterpart ภายใต้ ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP) and Regional
Plan of Action (RPA) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี ค.ศ. 2014
4.1.4 การพิจารณาเข้าเป็นภาคี Protocol against the Smuggling of Migrants
by Land, Sea and Air หรือ Smuggling of Migrant Protocol
ซึ่งมีผ ลใช้ บั งคับ เมื่ อวันที่ 28 มกราคม 2004 ทั้งนี้ เพื่อให้ การดาเนิน การแก้ไ ข
ปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันโดยเฉพาะ
ประเด็นความยินยอมของเหยื่อ และกฎหมายภายในที่ใช้บังคับกับกรณีที่เกิดขึ้นก็มีความแตกต่างกัน
(ตามที่กล่าวแล้ ว ในข้อ 3.3) เพื่อให้ การดาเนินการต่อปัญหาเป็นไปอย่างชัดเจนสอดคล้ องกับ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อปรับใช้กฎหมายให้ถูกต้องตรงฉบับ รวมทั้งเพื่อให้การช่วยเหลือและคุ้มครอง
เหยื่อ และการนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษเป็นไปตามกฎหมายเฉพาะเรื่องอีกด้วย
4.1.5 การพิจารณาเข้าเป็นภาคี Migrant Workers Convention 1990 ในฐานะที่
เป็นสนธิสัญญา
ซึ่งจะช่วยป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองแรงงานต่างด้าวอีกทางหนึ่งตามที่กล่าว
ไว้ในข้อ 3.2.6
4.1.6 การพิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เพื่อให้กฎหมายคุ้มครองแรงงานครอบคลุมแรงงานประมงอย่างทั่วถึงตามที่กล่าวไว้
ในข้อ 3.2.4.4
4.1.7 การจัดตั้งหน่วยยามฝั่ง (coast guard) ภายใต้การพิจารณาของสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ
เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาความทับซ้อนของเขตอานาจของหน่วยงานต่างๆ ในเขต
ทางทะเลตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.7.5 (ก) อันจะนามาซึ่งหน่วยงานบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเลซึ่งรวมถึงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ดังเช่น ที่สหรัฐอเมริกามีหน่วยยามฝั่ง
ซึ่งมีอานาจหน้าที่ครอบคลุมถึงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วย
4.1.8 การพิจารณาจัดทาความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเพื่อการปราบปรามการค้า
มนุษย์
โดยอาจพิจารณาจากต้นแบบของความร่วมมือไตรภาคีระหว่างสหรัฐอเมริกาและ
ไทย ซึ่งสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (ส.พ.ร.) และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้
จัดทาข้อตกลง (Letter of Agreement – LOA) เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือที่รัฐบาลสหรัฐฯ ให้แก่
รัฐบาลไทยในการสนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงอาชญากรรมอื่นที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.2.3
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4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการศึกษาในบทที่ 3 และสรุปผลการศึกษาในข้อ 4.1.1-4.1.8 ผู้เขียนขอ
น าเสนอข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ดังนี้
4.2.1.1 ด้านการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
1) พิจารณาปรับปรุง พระราชบัญญัติป้อ งกันและปราบปรามการค้ า
มนุ ษย์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับคาจากัดความ บทกาหนดโทษจาคุก บทบาทของ
หน่ ว ยงานภายใต้พ ระราชบั ญญัติ ระยะเวลาการคุ้ มครองชั่ ว คราวเพื่ อประโยชน์ใ นการแสวงหา
ข้อเท็จจริง
2) พิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
3) พิจารณาจัดให้มีกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จากการถูกฟ้องกลับในกรณีที่ศาลพิจารณาจาหน่ายคดีเพื่อเป็น
ภูมิคุ้มกันให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านดังกล่าว
4) พิจารณาเข้าเป็นภาคี Protocol against the Smuggling of
Migrants by Land, Sea and Air หรือ Smuggling of Migrant Protocol ภาคี Migrant Workers
Convention 1990 เพื่อเพิ่มน้าหนักการดาเนินการของไทยในการป้อ งกันและแก้ไขปัญหาในเชิง
multilateral approach
4.2.1.2 ด้านการปรับปรุงองค์กร
1) พิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
2) พิจารณาจัดตั้งหน่วยยามฝั่ง (coast guard) เพื่อบูรณาการการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลซึ่งรวมถึงภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วย
4.2.1.3 ด้านส่งเสริมความร่วมมือ
พิจารณาจัดทาความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาเพื่อการปราบปรามการค้า
มนุษย์ เพื่อสร้าง partnership กับสหรัฐอเมริกา ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้
ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
4.2.1.4 ด้านอื่นๆ
พิจารณาจัดทา database การค้ามนุษย์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล จากทุก
หน่วยงานอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดาเนินคดี และการที่จะสามารถนาข้อมูลที่ชัดเจนและ
ครบถ้วนไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ต่อไป
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
การเสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้น จ าต้องเสริมสร้างการมี ส่ ว นร่ว มของภาคประชาชน และภาคธุรกิ จ
ผู้ประกอบการในฐานะ non-state actor ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่ง ถือเป็น
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รูปแบบของ “voluntary corporate responsibility” ที่สอดคล้องกับหลักการ UN Global
Compact61 ควบคู่กับการดาเนินการทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อสร้างทัศนคติในเชิงหุ้นส่วนในการบังคับ
ใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างบูรณาการและเป็นไปในลักษณะ 360 องศา ดังนี้
4.2.2.1 เสริ มสร้างความตระหนักรู้แก่ภ าคประชาชน (social awareness)
เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์และความร้ายแรงของปัญหาการค้ามนุษย์ที่บ่อน
ทาลายคุณค่าดังกล่าว และต้องปลูกฝังค่านิยมมิให้มองเพียงผลประโยชน์ที่ตนได้รับจากแรงงานคน
ต่างด้าวซึ่งเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ทั้งที่รู้และไม่รู้มาเพื่อรับใช้ในครัวเรือนหรือในสถานบริการต่างๆ
ทั้งนี้ เมื่อเปรีย บเทีย บความตระหนักรู้ของภาคประชาชนสหรัฐ อเมริกาต่อปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่ง
รวมถึงประเด็น domestic servitude คือ zero tolerance และถือว่าการค้ามนุษย์เป็น high-risk
crime และเป็นความผิดอาญาร้ายแรง (felony) ซึ่งผู้กระทาความผิดต้องถูกนาตัวมาลงโทษตาม
กฎหมายอย่างเคร่ งครั ดอัน เป็ นปั จจัยส าคัญที่เสริมศักยภาพของภาครัฐ ในการบังคับใช้กฎหมาย
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพราะเมื่อไม่มีความต้องการแรงงานเถื่อนที่ได้จากการค้ามนุษย์
เพื่อรั บใช้ในครั ว เรื อนหรือความต้องการในลั กษณะดังกล่าวเป็นเพียงส่ว นน้อยในสังคม ภาครัฐ ก็
สามารถใช้สรรพกาลังที่มีอยู่ดาเนินการเชิงรุกเพื่อขยายผลการปราบปรามไปสู่ผู้กระทาผิดรายใหญ่
เพื่อตัดวงจรการค้ามนุษย์ได้ต่อไป
4.2.2.2 เสริ ม สร้า งการมีส่ ว นร่ ว มของภาคธุร กิจผู้ ประกอบการให้ เ พิ่ มมากขึ้ น
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงซึ่งมีสัดส่วนแรงงานต่างด้าวร้อยละ 99 ซึ่งมีตัวอย่างที่ดีของการ
จัดทาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสาหรับสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้าเบื้องต้นในอุตสาหกรรม
แปรรูปกุ้งและอาหารทะเลในประเทศไทย (Good Labor Practices Guidelines for Primary
Processing Workplaces in the Shrimp and Seafood Industry of Thailand – GLP/PPW)
ซึ่งประกาศใช้เมื่อเดือนกันยายน 2556 ตามข้อ 3.2.4.2 นอกจากนี้ การจัดให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก
ในพื้นที่โดยเฉพาะการประมงในน่านน้าเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดังตัวอย่าง
ของ “แสมสารโมเดล” ในภาคผนวก ฌ มีส่วนช่วยทั้งในแง่ของการบรรเทาปัญหาและทาให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวซึ่งส่งผลดีต่อ
ศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายด้วยเนื่องจากทาให้สามารถขยายผลไปสู่ผู้กระทาผิดทั้งรายย่อยและ
รายใหญ่ต่อไป
4.2.2.3 พิจารณาปรับใช้แนวทางที่เป็น “good practices” ของหน่วยงาน
สหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย ได้แก่
1) แนวทางตัวอย่างของกระทรวงคมนาคมตามข้อ 3.6.7 ซึ่งสร้างแนว
ร่วมระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงความมั่นคงภายในภายใต้ “Blue Campaign” ได้แก่
แนวร่วม กับ Amtrak ในฐานะผู้ให้บริการคมนาคมขนส่งทางรถไฟทั่วสหรัฐฯ ในการฝึกฝนพนักงาน
เพื่อเป็นหูเป็นตาและรายงานการ พบเห็นพฤติกรรมค้ามนุษย์ และ “Blue Lightning” ได้แก่ แนว
ร่วมกับสายการบินพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพื่อสร้างศักยภาพและทักษะทั้งด้านการสังเกตและทักษะทาง
61

Business should support and respect the protection of international proclaimed human rights
and make sure that they are not complicit in human rights abuses, eliminate all forms of
forced and compulsory labor and abolish child labor.
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คอมพิวเตอร์ในการระบุและรายงานการพบพฤติกรรมการค้ามนุษย์ต่อหน่วยงานรัฐบาลกลางแบบ
real time
2) แนวทางของกระทรวงมหาดไทยตามข้อ 3.6.10 ซึ่งให้การดูแลและ
คุ้มครองแก่ชาวอินเดียนแดงซึ่งถือเป็นชนกลุ่มน้อยในสหรัฐอเมริกามาปรับใช้กับการดูแลและคุ้มครอง
ชาวเขาเผ่าต่างๆ บนพื้นที่สูงของไทยซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
3) แนวทางของกระทรวงเกษตรตาม ข้อ 3.6.11 ซึ่งดาเนินการภายใต้
Consultative Group to Eliminate the Use of Child Labor and Forced Labor in
Imported Agricultural Products โดยเป็นการดาเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันจัดทาข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรเกี่ยวกับแนวทางในการลดความเป็นไปได้ต่อสินค้าเกษตรที่นาเข้าจากต่างประเทศซึ่ง
ผลิตโดยการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ และภายในหนึ่งปีนับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรได้รับข้อเสนอแนะแนวทาง รัฐมนตรีจะต้องพิจารณาตัดสินขั้นสุดท้ายและทาการเผยแพร่
แนวทางดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัจจุบัน ได้ประกาศแนวทางดังกล่าวอย่างเป็น
ทางการแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2011
4) แนวทางของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารตามข้ อ 3.6.12 ซึ่ ง ด าเนิ น การ
ภายใต้ Office of Safe and Drug-Free Schools เนื่องจากเล็งเห็นว่า การค้ามนุษย์มักจะเกี่ยวโยง
กับ เด็ก ในวัย เรี ย นโดยเฉพาะเด็ก ที่ไ ม่ไ ด้อ าศั ยอยู่ กับ บิด ามารดาซึ่ง ถือ กลุ่ ม เสี่ ยงส าคัญ ต่อ การถู ก
หลอกลวงเพื่อการค้ามนุษย์เนื่องด้วยเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารสมัยใหม่ หรือแม้กระทั่งบนถนน
หนทาง ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และรวมถึงการใช้เด็กหญิงด้วยกันเองเป็นตัวล่อลวงเด็กหญิงคน
อื่นๆ เข้ามาสู่การถูกค้ามนุษย์ ทั้งนี้ การดาเนินการเพื่อต่อต้านปราบปรามประกอบด้วย
(1) การเข้าถึงชุมชนของโรงเรียน ผู้นาโรงเรียน เจ้าหน้าที่ นักเรียน
และผู้ปกครอง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาการค้ามนุษย์
(2) ช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการค้า
มนุษย์ที่เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน และความสาคัญของบทบาทของโรงเรียนในการแก้ไขปัญหา
รวมทั้งสนับสนุนการให้ข้อมูลต่อบุคลากรของโรงเรียนที่ทาหน้าที่รักษาความปลอดภัย และตารวจ
โรงเรียน
(3) พัฒนาและเผยแพร่เอกสารข้อมูลเพื่ อการต่อต้านปราบปราม
การค้ามนุษย์ผ่านช่องทางสารสนเทศต่างๆ อาทิเช่น website “Readiness and Emergency
Management for Schools” และจัดทา fact sheet เกี่ยวกับ Human Trafficking of Children
in the United States
4.2.2.4 ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศของไทย ควรเพิ่ มบทบาทรวมทั้ง
เตรียมความพร้อมเพื่อเสริมศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ ดังนี้
1) ให้ความรู้เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศตาม
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ พ.ศ.
2556 ซึ่งจะเป็นบทบาทเดียวกับ Bureau of Diplomatic Security ของกระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึ่งทาหน้าที่สืบสวนสอบสวนอาชญากรรมการค้ามนุษย์โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มี

51
อานาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรทางการทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ใ น
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกเมื่อมีความชัดเจนในเรื่องของรูปแบบ ขั้นตอน และ
วิธีการในการดาเนินการ เนื่องจากบุคลากรทางการทูตจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ด้วย
2) บรรจุเนื้อหาวิชา “บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การทูตในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ” ลงในหลักสูตรอบรมข้าราชการออกประจาการทุกระดับ หลักสูตรนัก
บริหารการทูต และการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่กงสุลประจาสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ประจาปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และองค์ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศซึ่งอาจเกี่ยวข้อง
กับประเด็นการค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาติ อานาจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในฐานะหน่วยงาน
ร่วมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทักษะการสังเกตหลักฐานของผู้ขอรับการตรวจลง
ตราซึ่งอาจเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ความเข้าใจเกี่ยวกั บการใช้อานาจในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และที่สาคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อตัวเจ้าหน้าที่การทูตโดยตรงคือ การปฏิบัติต่อคนรับใช้ในครัวเรือนโดยไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้น
ต่าของรัฐผู้รับโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่ งอาจเข้าข่าย domestic servitude อันถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายภายในของรัฐผู้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา และประเทศตะวันตก
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ภาคผนวก ก
แผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ประจาปี 2556
เมื่ อ วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบ แผนแม่ บ ทเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจาปี 2556 ตามที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) กระทรวงคมนาคม (กรมเจ้าท่า) กระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครองและผู้ ว่าราชการจังหวัด) กระทรวงยุติธ รรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) กระทรวงแรงงาน
(กรมการจั ด หางาน และกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน) ส านั ก ง บประมาณ ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) สานักงานตารวจแห่งชาติ (สานักงานตรวจคน
เข้าเมือง กองบังคับการตารวจน้า กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
และกองบั งคับ การตารวจท่องเที่ย ว) ส านักงานอัยการสู งสุ ด ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิกส์ และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พม.
เร่งดาเนินการตามแผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ประจ าปี 2556 และให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดาเนินการใช้จ่ายหรื อปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าวโดยด่วนตามความเห็นของ
สานักงบประมาณ ส่วนเรื่องอัตรากาลังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ ให้หน่วยงานดังกล่าวทั้งหมด รายงานผลการดาเนินงานและ
ความคืบหน้าให้ พม. ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และมอบหมายให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กากับดูแลและบูรณาการการดาเนินการการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสด้วย
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งประสานกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อกาหนดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนในการจัดทาศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) ได้
โดยด่วน และสามารถส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไปได้โดยเร็วสาระสาคัญของแผน
แม่บทเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจาปี 2556
ประกอบด้วยหัวข้อสาคัญ 9 ข้อ ดังนี้
1. การค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงาน
2. การดูแลแรงงานที่เสี่ยงต่อการถูกค้ามนุษย์
3. การปรั บปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ระบบการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดี
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6. การอนุญาตให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจักรและทางานได้เป็นการชั่วคราว [ตามมาตรา
37 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551]
7. การค้ามนุษย์กับการท่องเที่ยว
8. การให้ข้อมูลและภาพลักษณ์ของประเทศไทย
9. ทรัพยากรในการดาเนินงานตามแผนแม่บทเร่งด่วน
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ภาคผนวก ข
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 73/2557 และ 74/2557
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 73/2557
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
เพื่อให้การบริหารราชการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว
ทั้งระบบ และปัญหาการค้ามนุษย์เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการ ลดผลกระทบต่อ
ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา จึงให้ยกเลิกคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 59/2557 และ
ใช้คาสั่งดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์
(กนร.) ประกอบด้วย
1.1 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ - ประธานกรรมการ
1.2 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) - รองประธานกรรมการ
1.3 ปลัดกระทรวงแรงงาน - รองประธานกรรมการ
1.4 ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - รองประธานกรรมการ
1.5 ปลัดกระทรวงกลาโหม - กรรมการ
1.6 ปลัดกระทรวงมหาดไทย - กรรมการ
1.7 ปลัดกระทรวงการคลัง - กรรมการ
1.8 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ - กรรมการ
1.9 ปลัดกระทรวงยุติธรรม - กรรมการ
1.10 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ - กรรมการ
1.11 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข - กรรมการ
1.12 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - กรรมการ
1.13 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กรรมการ
1.14 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม - กรรมการ
1.15 ปลัดกระทรวงคมนาคม - กรรมการ
1.16 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - กรรมการ
1.17 ผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติ - กรรมการ
1.18 ผู้อานวยการสานักงบประมาณ - กรรมการ
1.19 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ - กรรมการ
1.20 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - กรรมการ
1.21 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - กรรมการ
1.22 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - กรรมการ
1.23 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - กรรมการ
1.24 ผู้บัญชาการทหารบก - กรรมการ
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1.25 ผู้บัญชาการทหารเรือ - กรรมการ
1.26 ผู้บัญชาการทหารอากาศ - กรรมการ
1.27 ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ - กรรมการ
1.28 เลขาธิการกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร - กรรมการ
1.29 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ - กรรมการ
1.30 เสนาธิการทหาร - กรรมการและเลขานุการ
1.31 เจ้ากรมยุทธการทหาร - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.32 อธิบดีกรมการจัดหางาน - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการมีอานาจดังนี้
2.1 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็กต่อ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2.2 อานวยการ กากับดูแล ติดตามผลการดาเนินการตามนโยบายการแก้ ปัญหา
แรงงานต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การดาเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ และรายงานผลต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2.3 พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบ ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ และมาตรการที่
เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
2.4 พิจารณาสนับสนุนให้ทบทวนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.5 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และคณะทางาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตาม
ความจาเป็น
2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย
3. คณะกรรมการตามคาสั่งนี้ สามารถยุบเลิก หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจหน้าที่
ได้ตามความเหมาะสม เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ
คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 74/2557
เรื่ อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญ หาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์
เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวทั้งระบบ การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเอกภาพ
และเกิดผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึ งให้ยกเลิกคาสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 60/2557 และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (อกนร.) เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ (กนร.) โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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1. องค์ประกอบ
1.1 เสนาธิการทหาร - ประธานอนุกรรมการ
1.2 อธิบดีกรมการจัดหางาน - รองประธานอนุกรรมการ
1.3 อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ - ประธานอนุกรรมการ
1.4 เสนาธิการทหารบก - อนุกรรมการ
1.5 เสนาธิการทหารเรือ - อนุกรรมการ
1.6 เสนาธิการทหารอากาศ - อนุกรรมการ
1.7 ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนกลาโหม - อนุกรรมการ
1.8 รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ - อนุกรรมการ
1.9 ผู้ อ านวยการศูน ย์ ประสานการปฏิ บั ติที่ 2 กองอ านวยการรั กษาความมั่น คง
ภายในราชอาณาจักร - อนุกรรมการ
1.10 อธิบดีกรมการปกครอง - อนุกรรมการ
1.11 อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน - อนุกรรมการ
1.12 อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ - อนุกรรมการ
1.13 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - อนุกรรมการ
1.14 อธิบดีกรมประมง - อนุกรรมการ
1.15 อธิบดีกรมเจ้าท่า - อนุกรรมการ
1.16 อธิบดีกรมควบคุมโรค - อนุกรรมการ
1.17 อธิบดีเอเชียตะวันออก - อนุกรรมการ
1.18 อธิบดีกรมอาเซียน - อนุกรรมการ
1.19 อธิบดีกรมอนามัย - อนุกรรมการ
1.20 ปลัดกรุงเทพมหานคร - อนุกรรมการ
1.21 ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการและผู้สูงอายุ - อนุกรรมการ
1.22 ผู้บัญชาการสานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ - อนุกรรมการ
1.23 ผู้บัญชาการสานักงานตรวจคนเข้าเมือง - อนุกรรมการ
1.24 ผู้อานวยการสานักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน - ผู้ช่วยเลขานุการ
2. อานาจหน้าที่
2.1 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าว การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการใช้แรงงานเด็กต่อ
คณะกรรมการ
2.2 ประสานงาน ติดตามการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ การจัดทารายงาน ให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2.3 พิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการ และมาตรการที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการ
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2.4 พิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการและแก้ไข
ปั ญ หาแรงงานต่ า งด้ า วและการค้ า มนุ ษ ย์ ให้ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก่ อ นเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
2.5 ก ากั บ การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งพันธกรณีระหว่างประเทศ
2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
3. คณะอนุกรรมการตามคาสั่งนี้ สามารถยุบเลิก หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอานาจ
หน้าที่ได้ตามความเหมาะสม เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ
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ความตกลงระหว่างประเทศที่ไทยลงนามในกรอบการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
1. ความตกลงระดับทวิภาคี
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือในการขจัดการค้าเด็กและสตรีและการช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546
บัน ทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ งราชอาณาจักรไทยกับรัฐ บาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เมื่อ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2548
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า ว่า
ด้วยความร่วมมือเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552
ความตกลงระหว่างรัฐ บาลแห่ งราชอาณาจักรไทยกับรัฐ บาลสาธารณรัฐ สั งคมนิยม
เวียดนาม ว่าด้วยความร่วมมือในการขจัดการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กและการช่วยเหลือ
เหยื่อการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551
2. ความตกลงระดับพหุภาคี
ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and
Children ปี 2547
The Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters among LikeMinded ASEAN Member Countries ซึ่งไทยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 (อนึ่ง สาหรับ
กลไกในกรอบอาเซียน ไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทา Regional Plan of Action to Combat
Trafficking in Persons ซึ่งสอดคล้องและสะท้อนความพยายามระดับภูมิภาคเพื่อสนับสนุนแผน
ระดับโลก United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons และ
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์ (ASEAN Convention on Trafficking in Persons)
บันทึกความเข้าใจประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้า
มนุษย์ ซึ่งรัฐบาลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงจานวนหกประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน พม่า ลาว เวียดนาม
และไทย ลงนามร่วมกันในคราวประชุมระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (Coordinated
Mekong Ministerial Initiative Against Trafficking : COMMIT)
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ
องค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime – UNTOC)
โดยประเทศไทยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556
พิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
(Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women
and Children) โดยประเทศไทยให้สั ตยาบันเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 (อนึ่ง ประเทศไทยอยู่
ระหว่างเริ่มต้นกระบวนการภายในประเทศ เพื่อการเข้าเป็นภาคีพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบ
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ขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานโดยทางบก ทะเล และอากาศ – Protocol Against the Smuggling of
Migrants by Land, Sea and Air) ซึง่ ไทยได้ลงนามไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2544)
กองทุนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
(United Nations Voluntary Trust Fund for Trafficking in Persons, especially women
and children) จั ด ตั้ งขึ้ น ในปี 2553 โดยเป็น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนปฏิ บัติ ก ารระดั บโลกแห่ ง
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (UN Global Plan of Action to Combat
Trafficking in Persons) เพื่อให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรม กฎหมาย และการเงิน แก่ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์
กรอบกระบวนการบาหลี ประเทศไทยและออสเตรเลี ย ได้ ร่ ว มจั ด การประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการว่าด้วยการให้สัตยาบันและการอนุวัติการอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารด้านการค้ามนุษย์และการลักลอบขอผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
(Bali Process Workshop on the Ratification and Implementation of UNTOC and its
Two Protocols) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการนาอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ไปปรับใช้ในทาง
ปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 110 คน จาก 24 ประเทศสมาชิก รวมทั้งมุ่งสร้างความเข้าใจ
เกี่ย วกับ ประเด็น ดัง กล่ าวให้ กับ หน่ว ยงานไทยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น การสนับ สนุ นกระบวนการให้
สัตยาบันอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ซึ่งไทยดาเนินการอย่างเข้มข้นตลอดปี 2556
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ความแตกต่างระหว่างการค้ามนุษย์ (Human Trafficking)
และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน (Human Smuggling)
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ สานักงานอัยการสูงสุด กาหนดความแตกต่าง
ของการค้ามนุษย์และการลักลอบขน ผู้โยกย้ายถิ่นฐานดังนี้
1. การค้ามนุษย์เป็นความผิดต่อบุคคล (crime against person) ในขณะที่การลักลอบขน
ผู้ย้ายถิ่นฐานเป็นความผิดต่อรัฐ (crime against state)
การค้ามนุษย์ เป็นการนาพา ชักพา บังคับหลอกลวง นาตัวเหยื่อมาแสวงหาประโยชน์
ในรูปแบบต่างๆโดยเหยื่อเหล่านั้นไม่ได้เต็มใจหรือยินยอม
การลั กลอบขนผู้ โ ยกย้ายถิ่นฐาน ทั้งผู้ รับจ้า งนาพาหรือบุ คคลที่ ถูกน าพามาต่ างสม
ประโยชน์ด้วยกัน ทั้งสองฝ่ายโดยฝ่ายหนึ่งได้เดินทางเข้าประเทศตามที่ต้องการ ในขณะที่อีกฝ่า ยหนึ่ง
ก็ได้ประโยชน์เป็นเงินหรือวัตถุอย่างอื่นเป็นการตอบแทน
2. ความยินยอมของบุคคลที่ถูกนาพา (consent)
การค้ามนุษย์ เป็นกรณีที่เหยื่อไม่ยินยอมที่จะถูกพามาแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ หรือ
แม้จ ะยิ น ยอม ในครั้ ง แรกแต่ค วามยิ นยอมดังกล่ าวมักมีส าเหตุห รือ เหตุ ผ ลอยู่ เบื้อ งหลั ง เช่ น ถู ก
หลอกลวงเกี่ยวกับสภาพที่ แท้จริงของงงานที่ต้องทา ถูกบังคับ อยู่ในภาวะจาเป็น ต้องยอมตามไม่
สามารถขัดขืนได้
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน เกิดจากความยินยอมหรือสมัครใจของผู้ที่ถูกนาพาข้าม
แดนมา ผู้รับจ้างพาข้ามแดนเป็นผู้ที่ทาหน้าที่อานวยความสะดวก หรือช่ วยให้ผู้ที่ประสงค์ข้ามแดน
สามารถเดินทางไปยังประเทศปลายทางสมตามความต้องการ
3. วัตถุประสงค์ในการนาพา (purpose of movement)
การค้ามนุษย์ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงตั้งแต่เริ่มต้นคือ การพาเหยื่อไปแสวงหาประโยชน์
ยังสถานที่ที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้กระทามีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อนาผู้ที่มีความประสงค์
ข้ามแดน ข้ามแดนที่ตกลงกันไว้เท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาที่จะแสวงหาประโยชน์อื่นใด นอกเหนือ ไป
จากค่าจ้างตอบแทนที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
4. จุดหมายปลายทาง (destination)
การค้ามนุษย์เกิดขึ้นได้ทั้งภายในประเทศ หรือเกิดขึ้นระหว่างประเทศ โดยเหยื่อไม่
สามารถจะเลือกหรือเรียกร้องว่าจะไปอยู่หรือทางานในสถานที่ใดก็ได้
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน เกิดได้เฉพาะระหว่างประเทศเท่านั้น วัตถุประสงค์หลัก
เพียงอย่างเดียวคือ การพาคนจากประเทศหนึ่งเข้าไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
และเมื่อสามารถพาข้ามแดนไปได้แล้วผู้รับจ้างก็หมดภารกิจ ผู้ที่ถูกพาข้ามแดนจะเดินทางไปที่ใด
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเอง

65
5. การเสาะแสวงหา และการแนะนาชักชวน (recruitment and procurement)
นักค้ามนุษย์ (trafficker) จะเป็นผู้ออกไปทาการแสวงหาเองและเมื่อพบเหยื่อ จะใช้
วิธีการต่างๆ เช่น การใช้อุบายหลอกลวง ชักจูง โน้มน้าว หรือใช้กาลังบังคับเพื่อให้ได้ตัวเหยื่อมาผู้
รับจ้างขน
คนข้ามแดน (smuggler) ไม่ใช่ฝ่ายที่ริเริ่มออกไปหาผู้ที่ประสงค์ข้ามแดนโดย ผู้ที่จะ
ประสงค์ข้ามแดนจะเข้ามาติดต่อขอใช้บริการเอง
6. ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ (customer relationship)
การค้ามนุษย์ จะเกิดขึ้นระหว่างนักค้ามนุษย์ด้วยกัน หรือระหว่างนักค้ามนุษย์กับผู้ที่
ต้องการแสวงหาประโยชน์จากเหยื่อ (exploiter) เหยื่อจะไม่มีโอกาสรับรู้หรือต่ อรองราคาหรือ
ค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว คือ การนาพาข้ามแดน
ได้สาเร็จ ดังนั้น ผู้ประสงค์ข้ามแดนจะเป็นใครไม่สาคัญ เมื่อมีการตกลงกันแล้วหน้าที่เพียงประการ
เดียวของผู้รับจ้างคือ การพาข้ามแดนได้สาเร็จเพื่อที่จะได้ค่าจ้าง
7. ความรู้ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ (knowledge and control)
การค้ามนุษย์ เหยื่อจะไม่มีอานาจในการตัดสินใจ เลือกหรือต่อรองเกี่ยวกับเรื่องใดๆ
ทั้งสิ้น อนาคตและชะตาชีวิตจะขึ้นอยู่กับนักค้ามนุษย์หรือขบวนการค้ามนุษย์ที่จะเป็นผู้กาหนด
การลักลอบขนผู้ โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้ประสงค์จะเดินทางยังคงสามารถคิด ตัดสินใจหรือ
สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอย่างใดๆ ก็ได้ ตราบเท่าที่การกระทาที่ผ่านมาจะไม่อยู่ในระหว่างขั้นตอน
พาข้ามแดน
8. ผลประโยชน์ตอบแทนหรือกาไร (profit)
การค้ามนุษย์ จะแสวงหาประโยชน์โดยการนาเหยื่อไปขายเป็น ทอดๆ แต่ละทอดจะมี
การบวกค่าใช้จ่ายและกาไรเพิ่มเข้าไป
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ผู้รับจ้างได้รับค่าตอบแทน เพียงจานวนเดียว จากผู้
ประสงค์ข้ามแดนเงินจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการเจรจาแต่แรก โดยอาจรวมค่าใช้จ่าย ในการ
ปลอมเอกสารเงินติดสินบนพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยก็ได้
9. การใช้ความรุนแรง (violence)
การค้า มนุ ษย์ เมื่อ พบว่า ตัว เองต้ องตกเป็ นเหยื่ อมั กต่ อสู้ ขัด ขืน หรื อหาทางหลบหนี
วิธีการหนึ่งที่จะควบคุมหรือบังคับให้เหยื่อเหล่านี้ยอมทาตามก็คือ การใช้ความรุนแรงต่อเหยื่อ
ส่วนการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานนั้น ไม่มีความจาเป็ นใด ๆ ที่จะต้องใช้ความรุนแรง
เนื่องจากผู้รับจ้าง มิได้มีความประสงค์จะนาผู้ประสงค์ข้ามแดนมาอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของตน
10. ความเป็นไปเมื่อเดินทางถึงที่หมาย (upon the arrival)
สิ่งที่สาคัญประการสุดท้ายในการที่จะบอกว่าการกระทานั้น ๆ เป็นการค้ามนุษย์หรือ
การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน คือ ความเป็นไปหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากถึงที่หมายปลายทาง
การค้ามนุษย์ เมื่อเหยื่อถึงที่หมายปลายทางเหยื่อเหล่านั้นจะถูกขายหรือถูกบังคับให้
ทางานในสถานที่ที่กาหนดไว้ เหยื่อจะไม่มีอิสระหรือถูกควบคุมจากนักค้าหรือผู้แสวงหาประโยชน์จาก
เหยื่อเอกสารการเดินทางหรือเอกสารสาคัญอื่นๆมักจะถูกริบหรือยึดไป
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การลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานนั้น เมื่อผู้รับจ้างพาผู้ประสงค์เดินทางมาถึงที่หมาย
ปลายทางแล้วทั้งสองฝ่ายไม่มีพันธะผูกพันใดๆต่อกันอีกต่อไป
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ภาคผนวก จ
เปรียบเทียบตัวบทกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์
และการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน
1. กฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ :
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้าม ชาติ
พ.ศ. 2556
บันทึกข้อตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการกรณีการค้าเด็กและหญิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
บันทึกข้อตกลงเรื่องการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภาครั ฐและองค์กรเอกชนกรณี
การค้าเด็กและหญิง
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงเรื่ อ งแนวทางการด าเนิ น งานขององค์ ก รเอกชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ดาเนินการกรณีการค้าเด็กและหญิง
บันทึกข้อตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการกรณีการค้าเด็ก และหญิงซึ่งตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในพื้นที่ 9 จังหวัด
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน :
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 63 บัญญัติว่า “ผู้ใดนาหรือพาคนต่าง
ด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทาการด้วยประการใดๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือ
ให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 และภายในพาหนะ
นั้นมีคนต่างด้างซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของ

68
พาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนั้นได้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถรู้
ได้ว่าภายในพาหนะนั้นมีคนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ แม้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
และมาตรา 64 บัญญัติว่า “ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝื น
พระราชบัญญัตินี้ ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจาก
การจับกุม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ผู้ใดให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัย
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นรู้ว่าคนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่รู้โดยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว
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ภาคผนวก ฉ
ความหมายขององค์กรอาชญากรรม (Organized Crime)
และอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime)
องค์กรอาชญากรรม (Organized Crime)
องค์กรอาชญากรรม หมายถึงการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยมีสมาชิกจานวนมากที่
รวมตัวกันเป็นองค์กร มีลักษณะการดาเนินงานที่มั่นคงและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบและวินัย โดยจะ
ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งครอบคลุมธุรกิจในวงกว้าง
รวมทั้งการพนัน การค้าประเวณี การให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตรา ยาเสพติด การเรียกค่า
คุ้มครอง รวมทัง้ กิจกรรมอื่นๆที่ผิดกฎหมายที่กระทาโดยสมาชิกขององค์กรดังกล่าว
องค์การสหประชาชาติ ได้กาหนดคาจากัดความของคาว่า “องค์กรอาชญากรรม” ใน
อนุสัญญาต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ปี 2543 ว่าหมายถึง กลุ่มที่มีการจัด
โครงสร้ า งของบุ ค คล 3 คนหรื อมากกว่ า ที่ ดารงอยู่เ ป็ น ระยะเวลาหนึ่ง และที่ มี ก ารประสานการ
ดาเนินงานระหว่างกันโดยมีเป้าหมายในการกระทาอาชญากรรมร้ายแรงหนึ่งอย่างหรือมากกว่าหรือใน
การกระทาความผิ ดตามที่กาหนดไว้ในอนุสั ญญานี้ เพื่อให้ ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือ
ผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ ลักษณะขององค์กรอาชญากรรม
จะมีไม่มีอุดมการณ์ทางการเมือง แต่มีการจัดลาดับชั้นองค์กร มีสมาชิกจานวนจากัดหรือเฉพาะกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง มีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือใช้ความรุนแรงหรือข่มขู่และ
การติดสินบน มีการกาหนดหน้าที่และการแบ่งงานกันทาอย่างชัดเจน มีลักษณะเป็นการผูกขาด มีกฎ
ข้อบังคับระหว่างสมาชิกที่ชัดเจนรวมถึงข้อกาหนดในการปฏิบัติงานที่เป็นความลับ
จากนิยามความหมายของ องค์กรอาชญากรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่า องค์กรอาชญากรรมมี
นัยสะท้อนให้เห็นถึงการก่ออาชญากรรมที่มิได้มีอาชญากรหรือผู้กระทาความผิดเพียงคนเดียว หากแต่
มีลักษณะของการจัดระเบียบองค์กร (Organization) หรืออาจกล่าวได้อีกนัยว่าองค์กรอาชญากรรมมี
ความแตกต่างจากอาชญากรรมปกติในสองส่วน คือ
(1) ในส่วนของผู้กระทาความผิด อาชญากรรมปกติ ผู้กระทาผิดอาจมีคนเดียวหรือหลายคน
แต่ เ ป็ น ลั ก ษณะร่ ว มกั น กระท าความผิ ด เพีย งครั้ งเดี ย วหรื อ เป็ น ครั้ ง คราว ไม่ มี การจั ด ตั้ง ควบคุ ม
ตรวจสอบกันอย่างเข้มงวด ผู้กระทาส่วนใหญ่จะลงมือกระทาความผิดเอง หรือบางกรณีให้ผู้อื่นทา
แทนแต่ ก็ไ ม่ มีค วามซั บ ซ้ อ น ส่ ว น องค์ กรอาชญากรรม ผู้ ก ระท าความผิ ดหรื อร่ ว มคบคิด กระท า
ความผิดมีหลายคนและแต่ล ะคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ปกปิด
และมีการตัดตอนการรับรู้ ในข้อมูลเท่าที่จาเป็น มีระบบควบคุมอย่างเคร่งครัด มีผู้บงการใหญ่อยู่
เบื้องหลัง ผู้ลงมือทาความผิดส่วนใหญ่เป็นลูกน้องระดับล่าง
(2) ในส่วนของพฤติกรรมการกระทาความผิด อาชญากรรมปกติ มีการกระทาความผิดหรือ
วิธีก ารกระทาความผิ ดส่ ว นใหญ่มัก ไม่ มีค วามซับ ซ้อ น มี การแบ่งงานกัน ทาบ้ าง แต่ก็ไ ม่มี การจั ด
ระเบียบองค์กร และโครงการสร้างที่แน่นอน ไม่ได้มีการกระทาความผิดร่วมกันเป็นประจา ระบบการ
สื่อสารมักใช้รูปแบบการสื่อสารปกติไม่ปิดลับ ส่วนองค์กรอาชญากรรม ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
กระทาความผิดเป็นกระบวนการหรือมีรูปแบบการกระทาความผิดที่สลับซับซ้อน จัดตั้งเป็นองค์กร
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เพื่อกระทาผิดกฎหมาย ในองค์กรมีการจัดระบบป้องกันการสืบสวนลงโทษจากฝ่ายเจ้าหน้าที่อย่างดี
การสั่งการหรือการสื่อสารจะใช้ช่องทางลับหรือใช้รหัส มีการควบคุมและรักษาความลับอย่างเคร่งครัด
ผู้ใดผิดพลาดจะได้รับการลงโทษจากองค์กรอย่างรุนแรง เมื่อถูกจับกุม หากรับสารภาพ จะปกปิด
ข้อมูล ไม่ซัดทอด มีระบบตัดสัมพันธ์พยานหลักฐานที่อาจพาดพิงถึงตัวกลางใหญ่ไว้อย่างรัดกุม โดย
การจัดลาดับชั้นของผู้ร่วมกระทาความผิดด้วยการมอบหมายงานกันเป็นทอด ๆ
อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime)
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้กาหนดความหมายของ “อาชญากรรมข้ามชาติ ” ไว้ตาม
หนังสือที่ 0003.24/7505 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2542 ไว้ว่า อาชญากรรมข้ามชาติ คือ การกระทาที่มี
ประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองประเทศ ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาและกาหนดโทษไว้
กระทาร่ วมกันโดยกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปในรูปแบบขององค์กร มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ร่วมกันโดยมีการตระเตรียม การพยายามและลงมือกระทาความผิดต่อเนื่องกันจากประเทศ
หนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ แ บ่ ง ประเภทขององค์ ก รอาชญากรรมข้ า มชาติ อ อกเป็ น 10
ลักษณะ คือ
(1) การลักลอบค้ายาเสพติด (Illicit trafficking in Drugs)
(2) การลักลอบคนเข้าเมือง (Smuggling of Illegal Migrants)
(3) การค้าอาวุธ (Arms Trafficking)
(4) การลักลอบค้าอาวุธ อุปกรณ์นิวเคลียร์ (Trafficking in Nuclear Material)
(5) กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย (Transnational Criminal
Organization and Terrorism)
(6) การค้าหญิงและเด็ก (Trafficking in Women and children)
(7) การลักลอบค้าชิ้นส่วนมนุษย์ (Trafficking in Body Part)
(8) การโจรกรรมและลักลอบค้ายานพาหนะ (Theft and Smuggling of Vehicles)
(9) การฟอกเงิน (Money Laundering)
(10) การกระทาความผิดอื่นๆ (Other activities) ได้แก่
- การโจรกรรมศิลปวัตถุ
- การให้สินบนเจ้าหน้าที่ตารวจและข้าราชการอื่นๆ
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
- อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม
- อาชญากรรมทรัพย์สินทางปัญญา
- การฉ้อโกงประกันภัยทางทะเล
- การแทรกซึมเพื่อการครอบงาธุรกิจที่ถูกกฎหมาย
ทั้งนี้ อาชญากรรมข้ามชาติที่สาคัญในประเทศไทย คือ การลักลอบค้ายาเสพติด การลับ
ลอบขนผู้ย้ายถิ่น การค้าอาวุธ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การค้า
หญิงและเด็ก การโจรกรรมและลักลอบค้ายานพาหนะ การฟอกเงิน สาหรับมาตรการในการป้องกัน

71
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาองค์กรอาชญากรรมและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ มาตรการสาคัญซึ่ง
ถือเป็นมาตรการสากลที่นานาประเทศให้ การยอมรับและยึ ดถือร่วมกันเพื่อสร้างเครือข่ายการแก้ไข
ปัญหา คือ มาตรการขององค์การสหประชาชาติภายใต้อนุสัญญาต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
(United Nations Convention against Transnational Organized Crime) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2546 และมีพิธีสารแนบท้ายสามฉบั บหรือเรียกในนามว่า Palermo Protocols
ได้แก่ พิธีสารว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะการค้าหญิงและ
เด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially
Women and Children) พิธีสารต่อต้านการผลิตและลักลอบค้า อาวุธ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ และ
เครื่องกระสุนโดยผิดกฎหมาย (Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking
in Firearms, their Parts and Components Organized Crime) และพิธีสารเพื่อต่อต้านการ
ลักลอบขนย้ายถิ่นทางบก ทะเล และอากาศ (Protocol against the Smuggling of Migrants by
Land, Sea and Air) โดยประเทศไทยได้ลงนามและต่อมาได้ให้สัตยาบันเพื่อเป็นภาคีสมาชิก
อนุสัญญาต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และพิธีสารว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามและ
ลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าหญิงและเด็ก เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์สาคัญของอนุสัญญาต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ คือ การส่งเสริมความร่วมมือใน
การป้องกันและต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะจัดตั้งในลักษณะองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยที่รัฐภาคีที่เข้าเป็นสมาชิกต้องร่วมมือและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกฎหมาย
อาญา และมาตรการที่สาคัญที่สุดในการอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การกาหนดให้รัฐภาคีต้องบัญญัติให้การ
กระทาผิดที่ระบุตามอนุสัญญา เป็นความผิดตามกฎหมายอาญาภายในของรัฐภาคี โดยอนุสัญญาได้
กาหนดให้รัฐภาคีใช้มาตรการต่างๆดังนี้ในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรม
(1) การกาหนดให้การมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรมเป็นความผิด
(2) การกาหนดให้การฟอกทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมเป็นความผิด
(3) การกาหนดการฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นความผิดอาญา
(4) การกาหนดให้การขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเป็นความผิด
(5) มาตรการริบและการยึด
(6) มาตรการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
(7) มาตรการโอนตัวนักโทษ
(8) ความร่วมมือระหว่างประเทศในคดีอาญา ได้แก่ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการช่วยเหลือในการริบทรัพย์สิน และมาตรการความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน
(9) การสืบสวนสอบสวนร่วม
(10) เทคนิคการสืบสวนพิเศษ
(11) การโอนการดาเนินคดีอาญา
(12) การจัดทาทะเบียนประวัติอาชญากร
(13) มาตรการคุ้มครองพยาน
(14) การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย
(15) มาตรการที่จะขยายความร่วมมือกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
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(16) การเก็บรวบรวมการแลกเปลี่ยนและการวิ เคราะห์ข้อสนเทศเกี่ยวกับลักษณะของ
องค์กรอาชญากรรม
(17) ความช่วยเหลือด้านการฝึกอบรมและวิชาการ
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ภาคผนวก ช
แผนผังหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาภายใต้ TVPA และ TVPRAs
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ภาคผนวก ซ
รายละเอียดบทบาทหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา ภายใต้ TVPA และ TVPRAs
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสหรัฐฯ ภายใต้ TVPA และ TVPRAs ซึ่งปรากฏตามแผนผังตาราง
ในภาคผนวก ช นั้น อาจสรุปบทบาทของหน่วยงานที่สาคัญๆ พอสังเขป ดังนี้
1. The President’s Interagency Task Force to Monitor and Combat
Trafficking (PITF) ก่อตั้งขึ้นภายใต้ TVPA 2000 มาตรา 105 มีสถานะเป็นองค์กรระดับ
คณะรั ฐ มนตรี (cabinet-level) ทาหน้ าที่ประสานความพยายามในระดับรั ฐ บาลกลางในการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ และมีการประชุมประจาปีโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
เป็ น ประธาน ทั้งนี้ PITF ประกอบด้ว ยเจ้าหน้าที่ระดับสู งได้แก่ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อัยการสูงสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงบริการ
สาธารณสุขและชุมชน รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงความมั่นคงภายใน ผู้ อานวยการสานักข่าวกรอง
แห่ งชาติ ผู้ อานวยการสานั กงานสื บสวนสอบสวนระดับรัฐ บาลกลาง (Federal Bureau of
Investigation – FBI) ผู้บริหารของ U.S. Agency for International Development (USAID)
ประธานคณะกรรมการว่าด้วยการจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรมและผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ และจากสานักงบประมาณ ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ หรือ ปคม. ตามมาตรา 15 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยนายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธาน รองนายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง เป็ น ประธาน
คณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ ปกค.
ตามมาตรา 22 ของพระราชบั ญ ญั ติ ฯ เป็ น รองประธาน รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงานและ
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ด้านการป้องกัน การปราบปราม การบาบัดฟื้นฟู และการประสานงานระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปีด้านละหนึ่งคนโดยต้องเป็นภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการ ปคม.
อนึ่ง PITF ซึ่งนาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แสดงถึงการเน้นย้าว่า
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่เกี่ยวโยงกับนานาประเทศ และไม่สามารถขจัดหรือแก้ไขโดยลาพัง
แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะมีทรัพยากรและบุคลากรมากมายแต่ก็คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดย
ลาพัง จาเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภารกิจของ PITF เป็นการ
ติดตามผลในทางปฏิบัติภายใต้กรอบ TVPA อันได้แก่ การประเมินความสาเร็จ ของสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทั้งในมิติการป้องกัน การคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ การฟ้องร้องและบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ รวมทั้งการต่อต้านการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และจัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์และความ
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คืบ หน้ า ในการป้ องกัน และปราบปรามการค้ ามนุษ ย์ทั่ ว โลกเพื่ อให้ รัฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการ
ต่างประเทศพิจารณาดาเนินการอันได้แก่การกาหนดมาตรการและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา
กับรัฐบาลของประเทศที่ไม่สามารถขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ได้ตามมาตรฐานขั้นต่าภายใต้ TVPA
2. Senior Policy Operating Group (SPOG) ก่อตั้งขึ้นภายใต้ TVPRA 2003
ประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ PITF โดย SPOG ทาหน้าที่ประสานนโยบาย
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรร่วมต่างๆ (interagency policy) ศึกษาค้นคว้าวิจัย และจัดทาแผนที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ และการบังคับใช้ TVPA โดยมีการประชุมร่วมทุกสี่เดือน
โดยมีประธานในระดับ Ambassador-at-Large ซึ่งปัจจุบัน Ambassador Luis CdeBaca ซึ่งมี
ตาแหน่งเป็นหัวหน้าสานักงาน Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons ทา
หน้าที่ประธาน SPOG
3. กระทรวงการต่างประเทศ (Department of State) ประกอบด้วยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ดังนี้
3.1 Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons ก่อตั้งขึ้นภายใต้
TVPA 2000 ทาหน้าที่ดาเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ การดาเนินการด้านการทูต และการ
สนับสนุนกองทุนระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ และจัดทารายงาน ประจาปี (The
Annual Trafficking in Persons Report) ซึ่งจัดลาดับความพยายามของแต่ละประเทศในการ
ดาเนินการเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งเก็บรวมรวมข้อมูลบุคคลที่เดินทาง เข้ามาในสหรัฐฯ
ทางานและท่องเที่ยว
3.2 Bureau of Population, Refugees, and Migration (PRM) ทาหน้าที่
สนับสนุนกองทุนเพื่อจัดทาโปรแกรมการดาเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ และทา
หน้าที่สนับสนุนกองทุนเพื่อกลับคืนถิ่นและการกลับสู่ครอบครัวของเหยื่อการค้ามนุษย์
3.3 Bureau of Democracy Human Rights, and Labor (DRL) ดาเนินการด้าน
Global Program เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ใช้แรงงานและจัดการเกี่ยวกับการละเมิดกฎระเบียบแรงงาน
ซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์ด้านแรงงานด้วย
3.4 Bureau of Diplomatic Security ทาหน้าที่สืบสวนสอบสวนอาชญากรรม
การค้ามนุษย์โดยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอานาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
3.5 Office of Global Women’s Issues (GWI) ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเพิ่มกาลัง
ความสามารถของสตรีในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และมุ่งเน้นการดาเนินการในการป้องกัน
ความรุนแรงต่อเด็กหญิงและสตรีซึ่งเสริมความพยายามในการป้องกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์
3.6 Bureau of Consular Affairs ทาหน้าที่ตรวจลงตราพิเศษแก่เหยื่อค้ามนุษย์ใน
สหรัฐฯ ได้แก่ T-1 nonimmigrant visa ซึ่งอนุญาตให้เหยื่อค้ามนุษย์ พานักอยู่ในสหรัฐฯ เพื่อ
ประโยชน์ ต่อการสืบสวนสอบสวนและการดาเนินคดีต่อผู้ค้ามนุษย์ อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลสหรัฐฯ ในต่างประเทศไม่มีอานาจตรวจลงตรา T-1 visas แก่เหยื่อค้ามนุษย์แต่มีอานาจ
ตรวจลงตราแก่บุคคลในครอบครัวของเหยื่อ T (derivative) visas
3.7 Human Smuggling and Trafficking Center เป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงความมั่นคงภายใน และสานักข่าว
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กรอง โดยมีหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น (smuggling) การค้ามนุษย์ และ
ข้อมูลความมั่นคงแห่งชาติ
4. กระทรวงยุติธรรม (Department of Justice) ประกอบ ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การปราบปรามการค้ามนุษย์ ดังนี้
4.1 สานักงานอัยการสูงสุด จะจัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการดาเนินการของ
รัฐบาลในการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อเสนอต่อรัฐสภา
4.2 Child Exploitation and Obscenity Section (CEOS) ทาหน้าที่พิจารณา
ลงโทษผู้กระทาผิดฐานครอบครองสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก การค้าเด็กทางเพศ การลักพาตัวเด็ก และการ
ท่องเที่ยวเชิงเพศพาณิชย์
4.3 Civil Rights Division แบ่งออกเป็น
4.3.1 Human Trafficking Prosecution Unit (HTPU) ทาหน้าที่พิจารณา
ลงโทษในอาชญากรรมค้ามนุษย์
4.3.2 Trafficking in Persons and Worker Exploitation Task Force ทา
หน้าที่สายด่วนรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้แรงงานที่เข้าข่ายค้ามนุษย์ โดยในเวลาราชการมีล่าม
แปลหลายภาษา และหลังเวลาราชการจะมีบริการข้อความเป็นภาษาอังกฤษ สเปน รัสเซีย และแมน
ดาริน
4.3.3 Bureau of Justice Assistance (BJA) เป็นหน่วยเฉพาะกิจร่วม
ระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและองค์กรภาคประชาสังคมทั่วสหรัฐฯ
4.3.4 Office of Victims of Crime (OVC) ทาหน้าที่จัดความช่วยเหลือทาง
เทคนิคต่อหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามการค้ามนุษย์ (Anti-Human Trafficking Task Force) รวมทั้ง
สนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นหน่วยนาร่องในการช่วยเหลือ
เหยื่อค้ามนุษย์ที่เป็นผู้เยาว์
4.3.5 Bureau of Justice Statistics (BJS) ทาหน้าที่จัดระบบรายงานการค้า
มนุษย์ (Human Trafficking Reporting System – HTRS) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Northeastern
และวิเคราะห์รายงานการปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งนาเสนอโดยหน่วยงานเฉพาะกิจปราบปราม
การค้ามนุษย์
4.3.6 National Institute of Justice (NIJ) สนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย
เรื่องค้ามนุษย์ทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ
4.3.7 Office of Juvenile and Delinquency Prevention (OJJDP) โดยมี
หน่วย Internet Crimes against Children Task Forces (ICAC) เพื่อดาเนินการสืบสวนสอบสวน
การกระทาความผิดทางอินเตอร์เนตเกี่ยวกับภาพลามกของเด็ก และทาการฝึก อบรมเพื่อสร้างเสริม
ศั ก ยภาพต่ อ การปราบปรามการกระท าผิ ด เชิ ง เพศพาณิ ช ย์ ใ นเด็ ก (commercial
sexual
exploitation of children – CSEC)
4.3.8 Federal Bureau of Investigation (FBI) ทาหน้าที่สืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมค้ า มนุ ษ ย์ และเป็ น หน่ ว ยงานร่ ว มในหน่ ว ยเฉพาะกิ จ เพื่ อ ปราบปรามการค้ ามนุ ษ ย์
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นอกจากนี้ ยังปฏิบัติงานร่วมกับ Department of Justice Child Exploitation and Obscenity
Section และ The National Center for Missing & Exploitation Children ด้วย
5. กระทรวงแรงงาน (Department of Labor) แบ่งออกเป็น
5.1 Labor Bureau of International Labor (ILAB) โดยมี Office of Child
Labor, Forced Labor and Human Trafficking จัดทา
5.1.1 รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในประเทศต่างๆ
ทั่วโลก โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ List of Goods Produced by Child or Forced Labor ภายใต้ The
Trafficking Victims Protection Act 2005 หรือเรียกว่า TVPRA list ซึ่งปัจจุบันมีสินค้า 34
รายการจาก 74 ประเทศที่กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เชื่อว่ามีการผลิตโดยใช้แรงงานบังคับ แรงงาน
เด็ก หรือทั้งสองประการอันเป็นการละเมิดมาตรฐานระหว่างประเทศในเรื่องแรงงาน
5.1.2 Executive Order 13126 (1999) หรือเรียกว่า Prohibition of
Acquisition of Products Produced by Forced or Indentured Child Labor ลงนามโดย
ประธานาธิบดี Clinton เมื่อปี ค.ศ. 1999 กาหนดให้หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ละเว้นการซื้อ
สินค้าที่มีการใช้แรงงานเด็กบังคั บหรือแรงงานเด็กขัดหนี้ ซึ่งนัยในทางการค้าระหว่างประเทศจะ
หมายถึง การห้ามหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ จัดซื้อสินค้าที่นาเข้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานเด็ก
บังคับ เด็กขัดหนี้ในสินค้าประเภทนั้นๆ และระบุให้บริษัทต่างชาติที่เป็น Federal Contractors ของ
สหรัฐฯ ที่จัดส่งสินค้าให้หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ต้องรับรองว่าได้ “made a good faith effort to
determine whether forced or indentured child labor was used to produce the items
listed” และ Executive Order ยังกาหนดให้กระทรวงแรงงานจัดทาบัญชีรายชื่อสินค้า (List
Products Requiring Federal Contractor Certification as to Forced or Indentured Child
Labor pursuant to Executive Order 13126) ซึ่งตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 เป็นต้นมา สินค้าไทย
ที่ถูกระบุอยู่ในรายชื่อสินค้าดังกล่าว คือ กุ้งและเสื้อผ้า
5.1.3 กฎหมาย Trade and Development Act of 2000 กาหนดให้
กระทรวงแรงงานจัดทาข้อมูลในลักษณะรายงานประจาปีเกี่ยวกับสถานการณ์และการขจัดการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด (Finding on the Worst Forms of Child Labor) ของ
ประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) เพื่อเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐฯ
ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ใช้ประโยชน์จากรายงานฉบับต่าง ๆ ข้างต้นใน
ฐานะเครื่องมือในการสื่อสารกับรัฐบาล ภาคเอกชน และองค์กรของประเทศต่างๆ ในการเร่งแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
5.2 Wage and Hour Division (WHD) เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายแรงงาน
ฉบับ The Fair Labor Standards Act (FLSA) และ The Migrant and Seasonal Agricultural
Workers Protection Act (AWPA) เพื่อให้เกิดการจ้างงานที่เป็นธรรมและไม่มีการค้ามนุษย์
5.3 Office of the Inspector General (DOL OIG) ทาหน้าที่สืบสวนสอบสวนการ
ฉ้อฉลและการกระทาผิดต่อแรงงานต่างชาติภายใต้ The Department’s Foreign Labor
Certification (FLC) Program
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5.4 Employment and Training Administration ดาเนินการเกี่ยวกับการฝึกฝน
อาชีพ จัดทาข้อมูลตลาดแรงงาน การเตรียมความพร้อมในการทางาน เป็นต้น
5.5 Bureau of International Labor Affairs (ILAB) ให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิคต่อการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายทั่วโลก
6. กระทรวงบริการสาธารณสุขและชุมชน (Department of Health and Human
Services – HHS) ดาเนินการภายใต้ Anti-Trafficking Persons Division (Anti-Trafficking in
Persons Program) ได้แก่
6.1 Rescue and Restore Campaign โดยจัดตั้งหน่วยช่วยเหลือและฟื้นฟูใน 24
เมื อ ง 24 ภู มิ ภ าค และ 24 มลรั ฐ โดยประกอบด้ ว ยผู้ น าขององค์ ก รภาคประชาสั ง คม
สถาบันการศึกษา นักศึกษา ผู้บังคับใช้กฎหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญ เพื่อดาเนินการต่อ
ปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชนของตน
6.2 Rescue and Restore Program เป็นจุดรวมสาหรับการสร้างความตระหนักรู้
แก่สาธารณชน และเสริมสร้างการเข้าถึงเพื่อแยกแยะและทางานร่วมกับเหยื่อค้ามนุษย์
6.3 National Human Trafficking Resource Center (NHTRC) จัดสายด่วน
เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ดาเนินการโดย Polaris Project ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมภายใต้
ความร่วมมือกับกระทรวงบริการสาธารณสุข
6.4 ออก Certifications and Eligibility Letters เพื่อให้เหยื่อสามารถรับ
ประโยชน์จากความช่วยเหลือของรัฐบาลกลาง
6.5 Trafficking Victim Assistance Program เพื่อเป็นกลไกดาเนินการต่อกรณี
การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้น การโอนเรื่อง การให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน การจัดหาที่พักพิง การจัดจ้างงาน
การตรวจและบาบัดด้านสุขภาพจิต การรักษาพยาบาล การให้บริการทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เหยื่อ
สามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากการถูกใช้ความรุนแรงและการแสวงประโยชน์
7. กระทรวงคมนาคม (Department of Transportation – DOT) ดาเนินการเกี่ยวกับ
7.1 Training on Human Trafficking Awareness เพื่อสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่ลูกจ้าง
7.2 Transportation Leaders Against Human Trafficking เพื่อสร้างแนวร่วม
ของกลุ่มสมาชิกที่ให้บริการคมนาคมขนส่งในการฝึกฝนบุคลากรให้ทราบและมีส่วนช่วยในการขจัด
ปัญหาการค้ามนุษย์
7.3 แนวร่ว มระหว่างกระทรวงคมนาคมและกระทรวงความมั่นคงภายในภายใต้
“Blue Campaign” ได้แก่ แนวร่วมกับ Amtrak ในฐานะผู้ให้บริการคมนาคมขนส่งทางรถไฟทั่ว
สหรั ฐฯ ในการฝึกฝนพนักงานเพื่อเป็นหูเป็นตาและรายงานการพบเห็ นพฤติกรรมค้ามนุษย์ และ
“Blue Lightening” ได้แก่ แนวร่วมกับสายการบินพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพื่อสร้างศักยภาพและทักษะ
ทั้งด้านการสังเกตและทักษะทางคอมพิวเตอร์ในการระบุและรายงานการพบพฤติกรรมการค้ามนุษย์
ต่อหน่วยงานรัฐบาลกลางแบบ real time
8. กระทรวงความมั่นคงภายใน (Department of Homeland Security – DHS)
ประกอบด้วย
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8.1 การบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองและศุลกากรโดยหน่วยงาน
8.1.1 Human Smuggling and Trafficking Unit ทาหน้าที่สืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อที่เป็นชาวต่างชาติ รวมทั้งทาการจับกุม และใช้ Victimcentered approach เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนการกระทาความผิดค้ามนุษย์
8.1.2 Child Exploitation/Operation Predator ซึ่งเป็นการปฏิบัติการโดย
U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE) Homeland Security Investigation
(HIS) ร่วมกับ FBI, National Center for Missing and Exploited Children – NCMEC, กระทรวง
ยุติธรรม และ Internet Crimes against Children Task Forces (ICAC) ในการสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมที่ใช้ประโยชน์ทางเพศต่อเด็ก ภาพลามกของเด็ก และการท่องเที่ยวเชิงเพศพาณิชย์ต่อ
เด็ก ทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศ
8.2 United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) ทาหน้าที่
พิจารณาการตรวจลงตราวีซ่าประเภท T และ U ของเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เป็นชาวต่างชาติ
8.3 Federal Law Enforcement Training Center (FLETC) ทาหน้าที่จัดการ
อบรมฝึกฝนระยะยาวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทักษะในการระบุการกระทาที่เป็น
การค้ามนุษย์ การสืบสวนสอบสวนความผิดค้ามนุษย์ การปฏิบัติด้านการเข้าเมืองต่อเหยื่อค้ามนุษย์
รวมทัง้ พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการฝึกฝนแบบออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
8.4 U.S. Customs and Border Protection ทาหน้าที่ปกป้องและระบุผู้เป็น
เหยื่อค้ามนุษย์ที่ตรวจพบตามแนวชายแดน ท่าเรือ หรือช่องทางเข้าเมืองอื่นๆ
8.5 Blue Campaign โดย DHS มีบทบาทส่งเสริมความพยายามในการปราบปราม
การค้ามนุษย์ในการสร้างความตระหนักรู้ การอบรม การช่วยเหลือเหยื่อ และการสืบสวนสอบสวน
เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย และขยายความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่น
และรัฐบาลต่างประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชน รวมทั้งจัดทาสื่อในรูปแบบต่างๆ
เพื่อเผยแพร่การต่อต้านการค้ามนุษย์
9. กระทรวงกลาโหม (Department of Defense – DOD) ดาเนินการภายใต้
Combating Trafficking in Persons (CTIP) Program Office ซึ่งยึดนโยบาย zero tolerance ต่อ
อาชญากรรมค้ามนุษย์ โดยจัดการอบรมประจาปี แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ลูกจ้างของกระทรวงที่เป็นพล
เรือน และขยายการอบรมให้แก่ภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับกระทรวงด้วย นอกจากนี้ ยังจัดการ
สัมมนาและ workshops เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรของกระทรวงอย่างสม่าเสมออีกด้วย
10. กระทรวงมหาดไทย (Department of Interior) ดาเนินการโดยประสานกับหน่วยงาน
อื่น ๆ ในการป้ องกั น การค้ ามนุ ษย์ ต่ อ ชาวอิน เดี ยนแดง และประสานร่ ว มกับ รั ฐ บาลกลาง มลรั ฐ
หน่วยงานท้องถิ่น และกลุ่มชนเผ่าอินเดียนแดงเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นต่อชาว
อินเดียนแดง นอกจากนี้ ยังร่วม กับผู้ตรวจการระดับมลรัฐของเกาะกวมและ Northern Mariana
Island เพื่อช่วยเหลือในการสืบสวนสอบสวนคดีค้ามนุษย์
11. กระทรวงเกษตร (Department of Agriculture – USDA) ดาเนินการภายใต้
Consultative Group to Eliminate the Use of Child Labor and Forced Labor in
Imported Agricultural Products โดยเป็นการดาเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
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สถาบันการศึกษา และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันจัดทาข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรเกี่ยวกับแนวทางในการลดความเป็นไปได้ต่อสินค้าเกษตรที่นาเข้าจากต่างประเทศซึ่ง
ผลิตโดยการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ และภายในหนึ่งปีนับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรได้รับข้อเสนอแนะแนวทาง รัฐมนตรีจะต้องพิจารณาตัดสินขั้นสุดท้ายและทาการเผยแพร่
แนวทางดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัจจุบัน ได้ประกาศแนวทางดังกล่าวอย่างเป็น
ทางการแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2011
12. กระทรวงศึกษาธิการ (Department of Education (ED) ดาเนินการภายใต้ Office
of Safe and Drug-Free Schools เนื่องจากเล็งเห็นว่า การค้ามนุษย์มักจะเกี่ยวโยงกับเด็กในวัย
เรีย นโดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งถือกลุ่มเสี่ ยงสาคัญต่อการถูกหลอกลวงเพื่อ
การค้ามนุ ษย์ เนื่ องด้ว ยเทคโนโลยี การติดต่อ สื่ อสารสมัยใหม่ หรือแม้ก ระทั่งบนถนนหนทาง ใน
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ และรวมถึงการใช้เด็กหญิงด้วยกันเองเป็นตัวล่อลวงเด็กหญิงคนอื่นๆ เข้า
มาสู่การถูกค้ามนุษย์ ทั้งนี้ การดาเนินการเพื่อต่อต้านปราบปรามประกอบด้วย
12.1 การเข้าถึงชุมชนของโรงเรียน ผู้นาโรงเรียน เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในปัญหาการค้ามนุษย์
12.2 ช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยง
กับการเรียนการสอน และความสาคัญของบทบาทของโรงเรียนในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งสนับสนุน
การให้ข้อมูลต่อบุคลากรของโรงเรียนที่ทาหน้าที่รักษาความปลอดภัย และตารวจโรงเรียน
12.3 พัฒนาและเผยแพร่เอกสารข้อมูลเพื่อการต่อต้านปราบปรามการค้ามนุษย์ผ่าน
ช่องทางสารสนเทศต่างๆ อาทิเช่น website “Readiness and Emergency Management for
Schools” และจัดทา fact sheet เกี่ยวกับ Human Trafficking of Children in the United
States
13. U.S. Agency for International Development (USAID) โดยการดาเนินการใน
ด้านการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
13.1 Counter-Trafficking In Persons Program เพื่อให้เงินทุนสนับสนุนโปรแกรม
ระหว่างประเทศในการป้องกัน ปกป้องและช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ และสนับสนุนการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้ าหน้ าที่ทางกระบวนการยุติธ รรม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเงินทุนเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การปกป้องเด็ก การเพิ่มพลังขับเคลื่อนของสตรี ธรรมาภิบาล การศึกษา สาธารณสุข
และสิทธิมนุษยชน และยังสนับสนุนการจัดทาการประเมินขอบข่ายและลักษณะของการค้ามนุษย์ของ
แต่ละประเทศ รวมทั้ งการสนับสนุนความพยายามของภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กร
ระหว่างประเทศในการปราบปรามการค้ามนุษย์
13.2 Counter-Trafficking in Persons Campus Challenge โดยผ่านการกระตุ้น
ให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และเสนอ
แนวทางในการป้องกันการค้ามนุษย์เพื่อให้เกิดความซึมซาบในหมู่ปัญญาชน
13.3 Counter-Trafficking in Persons Policy เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ผลั กดัน ความพยายามและมาตรการการปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม (combat trafficking in persons – C-TIP) และขยายการเข้าไปดาเนินการในประเทศที่ถือ
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เป็นยุทธศาสตร์สาคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ผ่าน C-TIP ทั้งนี้ USAID ได้เผยแพร่ C-TIP Field
Guide เมื่อเดือนเมษายน 2013 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ กากับดูแล ติดตามและประเมินผล
การดาเนินการของ USAID ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรทั้งของ USAID เองและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของประเทศต่างๆ มีความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อการขยายขอบข่ายการ
ดาเนินการให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นแนวทางต่อบุคลากรของ USAID ในการรายงานพฤติกรรม
ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นการค้ามนุษย์ของบุคลากรด้วยกันเอง คู่สัญญาของ USAID เพื่อนาไปสู่การสืบสวน
สอบสวนต่อไป ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าลักษณะการดาเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงระบบ check and
balance และการสร้างความโปร่งใส (transparency) และการตรวจสอบได้ (accountability) และ
เปรียบเสมือนจุดสกัดหรือจุดตรวจทั้งต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร คู่สัญญา และองค์กร USAID
เองในลักษณะ 360 องศา อันเป็นมาตรการที่ช่วยลดโอกาสของผู้ที่จะกระทาหรือกระทาการค้ามนุษย์
มิให้ขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆ
13.4 USAID’s Counter-Trafficking Code เป็นกรอบการฝึกอบรมบุคลากรของ
USAID เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาในด้านจริยธรรมเพื่อมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ โดยยึดถือ
The Federal Acquisition Regulation (FAR) และ TVPA เป็นแม่บทในการพิจารณาจัดจ้างและ
ปฏิบัติงานร่วมกับคู่สัญญาของ USAID อีกทั้งยังกาหนดให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องรายงานเมื่อพบเห็นหรื อ
รับทราบพฤติกรรมการค้ามนุษย์อันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นการ
วางระบบการสอดส่องและเป็นหูเป็นตาให้กับ USAID อันจะช่วยลดโอกาสของบุคลากรและคู่สัญญาที่
ประสงค์จะใช้ภารกิจของ USAID บังหน้าหรือแอบแผงเพื่อยุ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
14. U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC or Commission)
มีสานักงานตั้งอยู่ใน 53 แห่งทั่วสหรัฐฯ ทาหน้าที่ภายใต้ Anti-Discrimination Laws เพื่อสืบสวน
สอบสวนและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นกับเหยื่อการค้ามนุษย์จากการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
สีผิว ต้นกาเนิด เพศ ศาสนา อายุ ความพิการ และพันธุกรรม อันจะนามาซึ่งการยุติความขัดแย้งและ
การจ่ายเงินชดเชยหรือการทดแทนในรูปแบบอื่นแก่เหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่ งถือเป็นกลไกและมาตรการ
ที่สาคัญในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อมิให้ถูกซ้าเติมทางสังคม
15. นอกจากหน่วยงานจานวน 14 หน่วยที่กล่าวมา แล้ว หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 4
หน่วยงาน ได้แก่ Domestic Policy Council (DPC), National Security Council (NSC), Office
of Management and Budget (OMB) และ Office of the Director of National Intelligence
(ODNI)
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ภาคผนวก ฌ
บทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้ามนุษย์ในประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพ
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย
1. นายประวิทย์ ร้อยแก้ว อัยการผู้เชี่ยวชาญ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ต่อต้าน
การค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ สานักงานอัยการสูงสุด (วันที่ 28 พฤษภาคม 2557)
1.1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีสถานะเป็น
กฎหมายสารบัญญัติประกอบด้วยบทกาหนดโทษ บทอานาจของพนัก งานเจ้าหน้าที่ และบทคุ้มครอง
ช่วยเหลือเหยื่อ โดยในชั้นการยกร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่ออนุวัติการ Palermo Protocol ซึ่งไทยลง
นามเมื่อปี พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นการคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อเป็นหลัก แต่ยังมีปัญหาของคานิยามที่ไม่
ครอบคลุมสภาวการณ์ที่เป็น vulnerability ซึ่ง United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC) กาหนดคานิยามไว้อันได้แก่ poverty, unemployment, inequality, humanitarian
emergencies (armed conflicts/natural disasters), sexual violence, gender
discrimination, social exclusion, marginalization, culture of tolerance against women,
youth and children.
อนึ่ง โดยที่พระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับเมื่อปี พ.ศ. 2551 จึงยังบังคับใช้ไม่
หมดทุกมาตราเช่น การทา wire tapping จึงยังไม่สามารถประเมินในชั้นนี้ได้ว่าพระราชบัญญัติฯ มี
จัดบกพร่องที่เด่นชัดอย่างไรหรือไม่ ส่วนมาตราที่เห็นว่าควรต้องพิจารณาแก้ไขในปัจจุบันเช่น มาตรา
29 เรื่องการคุ้มครองชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งมีอุปสรรคปัญหาในทางปฏิบัติ
เนื่องจากข้อจากัดของระยะเวลาที่จะสามารถขอให้บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายอยู่ใน
ความคุ้มครอง(ไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง) อันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคล
1.2 ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายซึ่งได้ระบุฐานความผิดไว้นั้น การดาเนินคดีต้อง
ปรับใช้กฎหมายวิธีสบัญญัติ ซึ่งได้แก่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 16-20 สาหรับ
ขั้นตอนการดาเนินคดีแบ่งได้เป็นขั้นตอนการเข้าช่วยเหลือเหยื่อ การจับกุมผู้กระทาความผิด และการ
สอบสวนเบื้องต้น ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้เป็นอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ และเมื่อเหยื่อมาแจ้งความ
ร้องทุกข์แล้ ว การคัดแยกเหยื่ อเพื่อเข้าสู่ กระบวนการช่วยเหลื อเยียวยาตกเป็นอานาจหน้าที่ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนขั้นตอนการดาเนินคดีในชั้นต่อไปโดยใช้
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิจ ารณาความอาญานั้น จะมี เ จ้า หน้ าที่ ผู้ มีอ านาจหน้า ที่ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ตารวจ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอัยการ โดยขึ้นกับ
ข้อเท็จจริงและลักษณะของการกระทาความผิด ดังนี้
1.2.1 คดีค้ามนุษย์ที่มิใช่อาชญากรรมข้ามชาติ คือการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นใน
ราชอาณาจักร ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เจ้าหน้าที่ตารวจ หรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นผู้รับแจ้ง
เหตุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตารวจมีอานาจสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา
17 ส่วนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็มีอานาจสอบสวนภายใต้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
มาตรา 21 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษและสานักงานตารวจแห่งชาติได้ทา MOU ระหว่างกันแต่ MOU
มิได้ระบุว่าหากเกิดกรณีทับซ้อนกันของอานาจการสอบสวน หน่วยงานใดจะเป็นหน่วยที่มีอานาจ
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ตัดสินใจ ทางปฏิบัติในปัจจุบันพบว่าเจ้าหน้าที่ตารวจจะสอบสวนเมื่อมีการแจ้งความร้องทุกข์ และ
ขณะเดียวกันหากกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่าเป็นคดีเล็ก ก็จะส่งเรื่องให้กองบังคับการปราบปราม
การค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นผู้ดาเนินการ
1.2.2 คดีค้ามนุษย์ที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติและเข้าองค์ประกอบขององค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ คือมีการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ (ลงมือกระทาแล้ว) นอกราชอาณาจักร
ซึ่งอานาจการสอบสวนจะเป็ นของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 20 ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ พ.ศ. 2556 โดยต้องเข้าเงื่อนไขของการกระทาอันเป็นไปตามองค์ประกอบขององค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติด้วย ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมใน
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 เข้ามาเติมเต็มพระราชบัญ ญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแม้จะมีกาหนดนิยามของคาว่าองค์กรอาชญากรรม แต่ก็มิได้มีข้อบทที่จะ
ดาเนินการกับองค์กรอาชญากรรมดังกล่าว
1.2.3 คดี ค้ ามนุ ษย์ ที่ เป็ น อาชญากรรมข้ า มชาติ แต่ไ ม่ เข้ า องค์ ป ระกอบของ
องค์ก รอาชญากรรมข้ ามชาติ คื อมี ก ารกระทา ความผิ ดฐานค้ ามนุษ ย์ (ลงมื อกระท าแล้ ว ) นอก
ราชอาณาจักรแต่ไม่เข้าองค์ประกอบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อานาจสอบสวนจะเป็นของ
พนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20
อนึ่ ง โดยที่ มี ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง/คาบเกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 อาทิเช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งการหยิบยกขึ้นปรับใช้จะหยิบยกเป็น
กรณี ๆ ในแต่ ล ะขั้ น ตอนของการด าเนิ น การ เช่ น หากผู้ เ สี ย หายเป็ น เด็ ก ก็ จ ะพิ จ ารณาปรั บ ใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเป็นลาดับแรก โดยศาลจะพิจารณาพิพากษาลงโทษโดยใช้กฎหมายที่มี
โทษสูงสุด และจะปรับใช้พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535
เมื่อมีความจาเป็นต้องรวบรวมพยานหลักฐานนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ การปรับใช้กฎหมายหลายฉบับ
ต่อข้อเท็จจริงก็มีข้อดีคือ หากพิจารณาว่าจาเลยมิได้กระทาความผิดฐานค้ามนุษย์แต่มีความผิดตาม
กฎหมายฉบับอื่น ก็ยังสามารถพิพากษาลงโทษในความผิดฐานอื่นนั้นได้ การมีกฎหมายหลายฉบับ
เกี่ยวข้องกันจึงเป็นเครื่องมือสาหรับศาลในการพิจารณาปรับใช้ตามแต่กรณี
1.3 ประเด็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
1.3.1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถือเป็น focal point ในเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์ แต่มี
บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มี authority และหน่วยบังคับใช้กฎหมายได้ แก่ สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานอัยการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ต่างหน่วยต่างเป็นอิสระจากกันทาให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างกระจัดกระจาย และต่างปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายคนละฉบับที่ให้อานาจแต่
ละหน่วยงาน และส่งผลไปถึงการจัดทาฐานข้อมูล (database) ซึ่งไม่สามารถบูรณาการข้อมูลการ
ดาเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างแท้จริงและกระทบต่อการกาหนดนโยบายปราบปราม
การค้ามนุษย์ในภาพรวม
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1.3.2 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษ ย์ (คณะกรรมการ
ปคม.) และคณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(คณะกรรมการ ปกค.) โดย ปคม. มีบทบาทด้านนโยบาย และ ปกค. มีบทบาทกากับดูแลการปฏิบัติ
แต่ เ ห็ น ว่ า ภารกิ จ ของคณะกรรมการทั้ ง สองยั ง ไม่ ชั ด เจนและมี ค วามทั บ ซ้ อ น ดั ง นั้ น การตั้ ง
คณะกรรมการทั้งสองชุดจึงเปรียบเสมือนเป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์ของไทยในการปราบปราม
การค้ามนุษย์ ซึ่งแตกต่างจาก The President’s Interagency Task Force to Monitor and
Combat Trafficking (PITF) ซึ่งก่อตั้งภายใต้ TVPA 2000 โดยเป็นคณะกรรมการที่มีสถานะเป็น
องค์กรระดับคณะรัฐมนตรี (cabinet-level) และเป็นคณะกรรมการเพียงชุดเดียวที่ทาหน้าที่ประสาน
ความพยายามในระดับรัฐบาลกลางในการปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งส่งผลให้ดาเนินการเป็นไปอย่าง
บู ร ณาการ เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และอยู่ ภ ายใต้ ก ฎหมายแม่ บ ทฉบั บ เดี ย วกั น อี ก ทั้ ง TVPA
กาหนดให้พนักงานอัยการเข้ามามีบทบาทร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจในการสอบสวนการค้ามนุษย์โดยทา
หน้าที่ให้คาแนะนาเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ตรงตาม
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ขณะที่ไทยมีห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วย และต่างมีกฎหมายให้ อานาจ
ต่างกัน พนักงานอัยการจะเข้ามาทาหน้าที่ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ตารวจทาการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และ
ส่งสานวนไปยังพนักงานอัยการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจมีภารกิจมากอยู่แล้วและมุ่งเน้นภารกิจปราบปราม
มากกว่าภารกิจช่วยเหลือคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์ (ทาให้ขยายผลการปราบปรามไม่ถึงต้นตอเนื่องจาก
เหยื่อมักไม่อยากให้ความร่วมมือหรือให้การที่เป็นประโยชน์) นอกจากนี้ ปัญหาคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และการขาดทัศนคติในเชิงหุ้นส่วนของการบังคับใช้กฎหมายเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการ
บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย
1.3.3 ความคิดที่จะจัดตั้งหน่วยงานดาเนินการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์เป็นการเฉพาะดังเช่น สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
เพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญดาเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สร้าง
ความก้าวหน้าและแรงจูงใจในสายงานอาชีพ และมีจานวนบุคลากรที่เพียงพอต่อการดาเนินภารกิจ
อย่างไรก็ดี ต้องพิจารณาด้วยว่าปัญหาการค้ามนุษย์มีปริมาณมากพอที่จะจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อ
รับผิดชอบโดยตรงหรือไม่ซึ่งเป็นประเด็นทางนโยบาย
2. นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (วันที่ 7 มิถุนายน 2557)
2.1 ประเด็นบทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติ ซึ่งนอกเหนือจากเพื่อให้มีกฎหมายมาบังคับใช้กับการค้ามนุษย์เป็นการเฉพาะแล้ว ยัง
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จึงมอบหมายให้ พม. เป็น
หน่ ว ยราชการผู้ รั กษาตามกฎหมาย เนื่องจากมีภ ารกิ จในการคุ้ มครองช่ว ยเหลื อผู้ เสี ยหายตั้งแต่
กระบวนเข้าไปคัดแยกผู้เสียหายร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย คุ้มครอง เยียวยา ฝึกอบรมอาชีพ
ให้การรักษาพยาบาลในหน่ วยงานหลักของ พม. ตลอดจนส่งกลับคืนสู่ภูมิลาเนา (มาตรา 33 ของ
พระราชบัญญัติฯ) นอกจากนี้ พม. ยังเป็นหน่วยประสานงานหลัก (focal point) ของประเทศไทยใน
การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายให้ปัญหาการค้า
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มนุ ษ ย์ เป็ น วาระแห่ ง ชาติ ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2547 (ก่ อนที่ จะประกาศใช้ กฎหมายดังกล่ า ว) แต่ไ ม่ไ ด้
หมายความว่าให้ความสาคัญกับการประสานงานและความร่วมมือมากกว่าการบังคับใช้กฎหมาย
2.2 ประเด็นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ เกิดจากปัญหา
การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน และเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ และที่สาคัญอีกประการหนึ่ง
คือ มีเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ และเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ ในทางปฏิบัติที่ผ่านมา บาง
หน่วยงานยังมีทัศนคติว่า การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นภารกิจของ พม. การขับเคลื่อนและการบูร
ณาการระหว่างหน่วยงานจึงยังมีข้อจากัดบางประการ เช่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อรองรั บ การแก้ไขปั ญหาเรื่ องนี้ เป็นการเฉพาะ แต่ห ากพิจารณาจากมาตรา 15 และ 22 แห่ ง
พระราชบัญญัติฯ ซึ่งประกอบด้ว ยรัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ จะเห็นได้ว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นภารกิจของหลายส่วนราชการตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย
2.3 ประเด็ น การพิ จารณาเพิ่ มหน่ว ยงานต่ าง ๆ จะช่ ว ยให้ การบั ง คับ ใช้ก ฎหมาย
เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่คงไม่ใช่คาตอบทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้
เพราะในทางปฏิบัติที่ถึงแม้จะไม่มีกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานักงบประมาณ
และสานักข่าวกรอง ในองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปคม. และ ปกค. แต่ในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานเรื่องนี้ ได้แต่งตั้งผู้แทนหน่วยงานดังกล่าวเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ และเข้าร่วมการประชุม
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2.4 ประเด็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ทาง พม. ได้เคยจัดประชุมทีมสหวิชาชีพใน
ลักษณะ focus group ในหลายพื้นที่ ที่ประชุมส่วนใหญ่พิจารณาเห็นว่า ยังไม่จาเป็นต้องปรับปรุง
กฎหมาย แต่อยากให้ทาคู่มือหรือแนวทางในการทางานสาหรับผู้ปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากกว่า (พม.
อยู่ระหว่างจัดทาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อให้การทางาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นปีนี้ แล้วจะจัดให้มีพิธีลงนามระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมกัน) อย่างไรก็ตาม การหารือในส่วนกลางมีประเด็นที่อาจนาไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย
คือ เรื่องนิยามของการค้ามนุษย์ และการตีความการค้ามนุษย์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการทางานตาม
มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติฯ เป็นต้น
2.5 ประเด็น การยกระดับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ใน
ฐานะ “ศูนย์ชาติ” เป็นหน่วยงานระดับสานักซึ่งผู้เขียนเห็นว่าน่าจะช่วยให้ การดาเนินภารกิจมี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากจะได้ อั ต ราเจ้ า หน้ า ที่ งบประมาณเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ ง เพื่ อ ให้ เ ป็ น
counterpart ในระดับที่เท่าเทียมกับ Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ซึ่งมีดาริจะยกระดับเป็น Bureau ในอนาคต ซึ่งผู้อานวยการศูนย์ฯ มี
ความเห็นไปในทานองเดียวกัน
3. นายวิ พ ล กิติ ทั ศนาสรชั ย ที่ ปรึ ก ษาด้ านการบริห ารงานยุ ติ ธ รรม สถาบั นเพื่ อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย (สธท. – Thailand Institute of Justice) (วันที่ 9 มิถุนายน 2557)
3.1 ประเด็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานควรมีการปรับปรุง อาทิเช่น กรณีการ
ตรวจแรงงานซึ่งบางกรณีเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานพบสิ่งบ่งชี้ (indicators) ในขณะตรวจแรงงานว่า
มีการกระทาที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ เช่น มีการริบหรือยึดหนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าวไว้ หรือ
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ก่อหนี้ผูกพันแรงงาน แต่เจ้าหน้าที่มักจะพิจารณาเฉพาะกฎระเบียบทางการจ้างแรงงานเท่านั้น แต่
มิได้รายงานหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือดาเนินการต่อสิ่ งบ่งชี้ที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์
ปัจจุบันจึงมีการเสนอให้กาหนดแบบสาหรับการตรวจแรงงานใหม่เพื่อให้มีหัวข้อเนื้อหาการตรวจ
แรงงานที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่หากพบสิ่งบ่งชี้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
3.2 การจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานเฉพาะเพื่ อ ด าเนิ น การต่ อ ปั ญ หาการค้ า มนุ ษ ย์ ดั ง เช่ น
ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) น่ าจะช่ว ยต่อการยกระดั บ
ความสาคัญของปัญหาและช่วยลดปัญหาคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ด้วย เนื่องจากเทียบเคียงกับ ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ส. จะถูก monitor จากหน่วย
ปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกา (DEA) ทาให้การคอรัปชั่นเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น
3.3 การสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ (video conference)
ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
พ.ศ. 2556 ซึ่งให้อานาจศาลสามารถดาเนินการสืบพยานบุคคลในกรณีการค้ามนุษย์ที่อยู่นอกศาลได้
โดยมีเหตุจาเป็นอาทิเช่น พยานเจ็บป่วย หรือมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากศาลที่พิจารณาคดี หรือมีถิ่นที่อยู่
ในต่ า งประเทศ หรื อ มี เ หตุ จ าเป็ น อย่ า งอื่ น อั น มิ อ าจก้ า วล่ ว งเสี ย ได้ แต่ ข้ อ บั ง คั บ ยั ง มิ ไ ด้ ก าหนด
รายละเอียดของรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการสืบพยานในลักษณะการประชุมทางจอภาพใน
ต่างประเทศซึ่งถือเป็นก้าวใหม่ของการสืบพยาน และจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมี
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ที่อาจจะต้องทาหน้าที่นี้ในอนาคต
4. พัน ตารวจโท คมวิช ช์ พั ฒ นรัฐ ผู้ อานวยการส่ ว นป้ องกัน และปราบปราม 1 ศูน ย์
ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (วันที่ 12 มิถุนายน 2557)
4.1 ประเด็ น ความทั บซ้ อนของอ านาจหน้ าที่ ของเจ้า หน้ าที่ ตารวจ และพนัก งาน
สอบสวนคดี พิ เ ศษในการด าเนิ น การต่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง ประเด็ น นี้ ป รากฏในข้ อ สงสั ย ของฝ่ า ย
สหรัฐอเมริกาใน TIP Report 2012 แต่สหรัฐฯ ก็อยากให้มุ่งเน้นการดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ (ซึ่งไม่ถึงกับรู้เห็นการกระทาแต่เป็นการทุจริตตามน้า) และสหรัฐฯ
มุ่งหวังให้กรมสอบสวนคดีพิเศษทาหน้าที่ check and balance การทาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจซึ่ง
กรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีอานาจหน้าที่นี้อยู่แล้วตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 21 (จ) ซึ่งบัญญัติว่า “คดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตารวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่ งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสัยเมื่อมี
หลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทาความผิดอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา” ซึ่งรวมถึง
การเป็นผู้ต้องสงสัยของเจ้าหน้าที่ตารวจในทุกกรณีโดยไม่จากัดเฉพาะการค้ามนุษย์เท่านั้น อนึ่ง กรม
สอบสวนคดีพิเศษมีความคล่องตัวเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก และทาหน้าที่ทั้งใน
ด้ า นการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ข่ า วสารการจั ด การประชุ ม ระหว่ า งประเทศกั บ หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น
counterpart ของกรมฯ อาทิเช่น การประชุม CJ (Cooperation Justice in Combating
Trafficking in Persons) กับพม่า เป็นต้น
นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีอานาจสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ภายใต้
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 21 ประกอบกับกฎ
กระทรวงแบ่ งส่ ว นราชการกรมสอบสวนคดี พิเศษ กระทรวงยุติธ รรม พ.ศ. 2554 ขณะเดียวกั น
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เจ้าหน้าที่ตารวจก็มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกัน ดังนั้นเพื่อลดความทับซ้อนของการดาเนินการโดยกรม
สอบสวนคดีพิเศษประสงค์ให้อานาจการสอบสวนครอบคลุมคดีการค้ามนุษย์ที่มีลักษณะอาชญากรรม
ข้ามชาติมีความซับซ้อนและมีเครือข่ายใหญ่โต จึงได้จัดทาบันทึกความตกลงความร่วมมือระหว่าง
สานักงานตารวจแห่งชาติ กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง : ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 สรุปว่าการสอบสวนคดีค้ามนุษย์ไม่
ว่าจะเริ่มโดยสานักงานตารวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ หากการสอบสวนพบว่าการค้า
มนุษย์ที่เกิดขึ้นไม่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติหรือไม่ถึงกับมีความซับซ้อน ก็จะเป็นเรื่องของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ แต่หากมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือมีความซับซ้อน
ก็จะเป็นเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษมองว่าการให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือเหยื่อเป็นเรื่องที่มีความสาคัญลาดับแรกจึงดาเนินการร่วมกับทีม “สหวิชาชีพ”เนื่องจากการ
ช่วยเหลือคุ้มครองเหยื่อเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจแข่งกับเวลาบนพื้นฐานของความปลอดภัยของเหยื่อ
เป็ น ส าคั ญ โดยข้ อ จ ากั ด ในการด าเนิ นการของกรมสอบสวนคดี พิ เศษคื อ อั ตราก าลั งของส านั ก
คดีอาญา 3 ซึ่งดูแลเรื่องการค้ามนุษย์มีอัตรากาลัง 50 คน แต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจริง 20 คน และ
โอกาสที่ผู้ต้องหาจะหลบหนีมีสูงแต่การขอฝากขังผู้ต้องหามีระยะเวลาไม่เกิน 84 วัน อีกทั้งคดีค้า
มนุษย์เป็นคดีที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก การสัมภาษณ์ผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวต่างชาติ อาทิเช่น ชาวพม่า
ซึ่งบางคดีมีผู้เสียหายจานวนมาก อีกทั้งการจัดหาล่ามก็ต้องใช้เวลาเพราะคนพม่ามีหลายชนเผ่า ภาษา
พูดก็แตกต่างกันจึงต้องจัดหาล่ามเฉพาะให้อีกซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การรวบรวมพยานหลักฐานต้อง
ดาเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ บางคดีเกี่ยวข้องกับต่างประเทศซึ่งพนักงาน
อัยการต้องเข้ามาทาหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 20 ซึ่งแม้อัยการ
สูงสุดจะมอบให้กรมฯ สอบสวนแต่ก็ต้องขอให้พนักงานอัยการเข้ามาเป็นผู้เข้ามาร่วมสอบสวนด้วยซึ่ง
ย่อมใช้เวลาในการประสานงาน อนึ่ง ปัจจุบันประธานศาลฎีกาได้ออกข้อบังคับของประธานศาลฎีกา
ว่ า ด้ ว ยการสื บ พยานคดี อ าญาในลั ก ษณะการประชุ ม ทางจอภาพ พ.ศ. 2556 หรื อ video
conference ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและต้องทาเนื่องจากผู้เสียหายที่เกิดความหวาดกลัวจากเหตุการณ์หรืออาจ
ถูกข่มขู่จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ อยากเดินทางกลับประเทศของตน แต่ข้อบังคับฯ ยังไม่ได้วางระเบียบ
ขั้น ตอน วิ ธี การของการดาเนิ น การซึ่ งต้ อ งดาเนิ น การร่ ว มกั น ระหว่ า งส านั กงานต ารวจแห่ ง ชาติ
กระทรวงการต่างประเทศ (โดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่) สานักงานศาลยุติธรรม
สานักงานอัยการสูงสุด และล่าม ซึ่งในอนาคตกระทรวงการต่างประเทศจะเข้ามามีบทบาทโดยตรงใน
ส่วนนี้ อีกทั้งยังต้องให้เกิดความกระจ่างว่าไม่เกิดกรณีการสืบพยานลับหลังผู้ต้องหาอีกด้วยเพราะมิ
เช่นนั้นศาลอาจไม่รับฟังหรือให้น้าหนักน้อย
4.2 ความเห็นต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย เห็นว่าจากการที่เข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้เป็นระยะเวลา 4 ปี สถานการณ์ในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน มีความตื่นตัว โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนเกรงว่าจะมีปัญหาการถูกกีดกัน
ทางการค้ า ส่ ว นภาครั ฐ ก็ ไ ด้ ก าหนดให้ ก ารปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น วาระแห่ ง ชาติ และ
ผู้บังคับบั ญชาทุกคนมีค วามตระหนัก มีการคาดโทษและดาเนินการทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่มีส่ว น
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ สาหรับภาคประชาสังคม (NGOs) ก็แข็งขันและมีจิตอาสาให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือชี้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ อาทิเช่น มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิส่งเสริมคุณภาพชีวิต มูลนิธิพิทักษ์
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สตรี เป็นต้น แต่ที่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่และเป็นแรงฉุดการปราบปรามการค้ามนุษย์คือ ปัญหา social
awareness ซึ่งประชาชนส่ ว นใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญและความร้ายแรงของปัญหา
เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องหรือกระทบต่อวิถีชีวิตของตนหรือสมาชิกในครอบครัวดังเช่นปัญหายาเสพติด
อีกทั้งบางครัวเรือนยังได้ใช้ประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในรูปแบบของ
คนงาน/คนรับใช้ หรือสถานบริการทางเพศซึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้ได้ประโยชน์ อนึ่ง ปัญหาการค้ามนุษย์
ที่รุนแรงของไทยคือ ปัญหาแรงงานประมงซึ่งเริ่มจากการที่ขึ้นตั้งแต่ภัยพิบัติพายุเกย์ ซึ่งลูกเรือชาว
อีสานเสียชีวิตเป็นจานวนมากและส่งผลให้ชาวอีสานไม่อยากมาทางานประมงอันนามาซึ่งการขาด
แคลนแรงงานประมง แต่คนต่างด้าวทั่วๆ ไปก็ไม่อยากทางานประมงเช่นกัน ปัจจุบันแรงงานประมง
บนเรือประมงร้อยละ 99 จึงเป็นแรงงานคนต่างด้าวเถื่อน ซึ่งโยงไปสู่ปัญหานายหน้าซึ่งผู้ประกอบการ
มักจะอ้างว่าไม่ทราบว่าแรงงานถูกเอาเปรียบเนื่องจากผู้ประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างผ่านนายหน้า และ
นายหน้ า จะเป็ น ผู้ หั ก ค่ า แรงใช้ ห นี้ แ ต่น ายหน้ า มั กไม่ ซื่ อ ตรงในการหั ก ค่ าแรง อี ก ทั้ งมี บ างกรณี ที่
นายหน้าขายแรงงานต่อให้นายหน้าคนอื่นหรือขายให้แก่เรือประมงลาอื่นโดยแรงงานเหล่านั้นไม่มี
โอกาสขึ้นฝั่งเลย มีการทาร้ายร่างกาย กดขี่ ข่มขู่แรงงานต่างด้าวเถื่อนซึ่งไม่มีทางเลือก
อย่ างไรก็ดี รู ปแบบการแก้ไขปัญหาที่น่าจะเป็นแบบอย่าง ได้ คือ “แสมสาร
โมเดล” ซึ่งภูมิรัฐศาสตร์ของตาบลแสมสารซึ่งตั้งอยู่ในอาเภอสัตหีบ บริเวณพื้ นที่ปลายติ่งของจังหวัด
ระยอง เป็นจุดที่เรือประมงในอ่าวไทยทั้งจากฝั่งตะวันออก สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เข้าจอด
เทียบท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าประมงขึ้นฝั่งและลาเลียงเข้ากรุงเทพฯ ทางรถยนต์ โดยกรมสอบสวนคดี
พิเศษได้จัด workshop ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2555 ร่วมกับผู้ ประกอบการประมงในน่านน้า
เพื่อให้เกิดการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและบริหารข้อมูลแรงงานต่างด้าว” เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวโดยจัดทาประวัติลูกเรือประมงในเครือ ทาแฟ้มเรือประมง ร่วมทุนซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ลูกเรือเพื่อทราบถึงการขึ้น-ลงเรือประมงเพื่อออกทะเล เป็นต้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการดาเนินการ
ของกรมฯ ซึ่งให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงซึ่งเป็นแรงงานต่างด้านเถื่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 –
2555 รวมระยะเวลาห้าปี สามารถช่วยเหลือได้ 99 คน ขณะที่แสมสารโมเดลซึ่งผู้ประกอบการประมง
ในพื้นที่ร่วมกันตั้งศูนย์เริ่มดาเนินการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 ภายหลังการร่วม workshop โดย
นับถึงสิ้นปี 2556 รวมระยะเวลาเพียงปีกว่า ศูนย์ฯ สามารถช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ในแรงงานประมง
ได้ถึง 135 คน ถือเป็นรูปแบบการดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์ที่ประสบความสาเร็จโดย
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นภาคประชาชนที่สาคัญยิ่ง
4.3 ประเด็นกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย เห็นว่ากฎหมาย
และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบันยังดาเนินการไปได้ด้วยดี โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์) เป็น focal point ด้านงาน
เลขานุการ การบริหารจัดการและประสานงาน ส่วนการบังคับใช้กฎหมายควรให้เป็นหน้าที่ของหน่วย
บังคับใช้กฎหมายซึ่งประกอบด้วย สานักงานตารวจแห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการกระทาผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ – บก.ปคบ.) สานักงานอัยการสูงสุด และกรมสอบสวนคดีพิเศษ อย่างไรก็ดี
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ควรได้รับการยกระดับเป็นสานัก แต่ไม่ผ่านความ
เห็นชอบของ ก.พ.ร. ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบความยุ่งยากซับซ้อนระหว่างปัญหาการค้ามนุษย์กับปั ญหา
ยาเสพติด ปั ญหายาเสพติดมี ความยุ่งยากซับซ้อ นกว่ามาก เพียงแต่ ห ากเจ้า หน้าที่ของรัฐ ให้ การ
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สอดส่อง ไม่คอรัปชั่น ก็จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ ที่สาคัญอย่างยิ่งคือ
ต้องสร้างความตระหนักแก่ภาคประชาชน และผู้ประกอบการให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
ประเด็นที่ควรปรับปรุงในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์คือ ควร
สร้าง fast track ในกระบวนการดาเนินคดีเนื่องจากผู้เสียหายส่วนใหญ่ประสงค์จะเดินทางกลับ
ประเทศโดยเร็วที่สุด รวมทั้งประเด็นการขาดบูรณาการสถิติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลต่อการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด ซึ่งปัจจุบันกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มี
โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเพื่อจัดทา software ในเรื่องคดีเพื่อการติดตาม
พัฒนาการของคดีตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนความคือตั้งแต่การจับกุม -การรวบรวมพยานหลักฐาน-การ
ส่งฟ้อง-การพิจารณาตัดสินคดี-การติดตาม (monitor) ว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่เดินทาง
กลับประเทศไปแล้วยังกลับเข้ามาขายแรงงานอีกหรือไม่ หรือพัวพันกับนายหน้าคนใด เป็นต้น ซึ่งคาด
ว่าจะสามารถเปิดใช้การ software ได้ในภายใน ปี 2557
5. นายสุรจิต ศรีบุญมา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา (วันที่ 17 มิถุนายน 2557)
ประเด็นอานาจสืบพยาน กระบวนการพิจารณาคดีของประเทศไทยใช้กฎหมายระบบ
civil law ซึ่งใช้ระบบกล่าวหา (Accusatorial System) [แตกต่างจากระบบของสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้
กฎหมายระบบ common law และใช้ระบบไต่สวน (Inquisitorial System)] ซึ่งในการพิจารณาคดี
การค้ามนุษย์ในส่วนของการสืบพยาน ศาลต้องบังคับใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 5 ว่าด้วยพยานหลักฐาน โดยมาตรา 227 เกี่ยวกับการชั่งน้าหนักพยานหลักฐานและการยก
ประโยชน์แห่งความสงสัย ระบุ ให้ศาลใช้ดุลยพินิจชั่งน้าหนักพยานหลักฐานทั้ง ปวง อย่าพิพากษา
ลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทาผิดจริงและจาเลยเป็นผู้กระทาความผิดนั้น และเมื่อมีความ
สงสั ยตามสมควรว่าจาเลยกระทาผิ ดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสั ยนั้นให้ จาเลย ซึ่งการ
สืบพยานในคดีการค้ามนุษย์จาต้องได้หลักฐานชัดเจนศาลจึงจะสามารถพิพากษาลงโทษได้ มิฉะนั้น
ศาลต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยแก่จาเลย ตัวอย่างเช่น ผู้ถูกกล่าวหาว่าทาการค้ามนุษย์กับเด็ก
อายุต่ากว่า 18 ปี หากการที่ผู้เสียหายคนดังกล่าวสามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยมีการระบุใน
หลักฐานการเข้าเมืองว่ามีอายุมากกว่า 18 ปี ศาลจะไม่สืบพยานโดยเฉพาะเจ้ าหน้าที่ตารวจตรวจคน
เข้าเมืองเป็นการเพิ่มเติมและจะถือพยานเอกสารการเข้าเมืองซึ่งระบุว่าผู้เสียหายมีอายุมากกว่า 18 ปี
เป็นสาคัญเนื่องจากระบบกล่าวหาหากอัยการไม่นาสืบให้ศาลสิ้นข้อสงสัยว่าผู้เสียหายดังกล่าวมีอายุ
ต่ากว่า 18 ปีหรือไม่ ศาลก็จะยกประโยชน์แห่งความสงสัยดังกล่าวแก่จาเลย ส่งผลให้จาเลยไม่ต้องรับ
โทษความผิ ด ฐานค้ า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง มี ร ะบุ โ ทษขั้ น ต่ าในกรณี นี้ คื อ หกปี ห รื อ แปดปี ต ามแต่ ก รณี
(พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 52) และอาจถูกลงโทษใน
ความผิดฐานอื่นซึ่งอาจไม่มีระบุโทษขั้นต่าส่งผลให้จาเลยได้ รับโทษที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น อนึ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 228 ว่าด้วยอานาจในการสืบพยาน
เพิ่มเติม ระบุว่า ระหว่างพิจารณาโดยพลการหรือคู่ความฝ่ายใดร้องขอ ศาลมีอานาจสืบพยานเพิ่มเติม
จะสืบเองหรือส่งประเด็นก็ได้ ซึ่งมาตรานี้สะท้อนถึงอานาจไต่สวนโดยศาลริเริ่มเองได้เพื่อให้สิ้นกระแส
ความ อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติของศาล ศาลจะไม่ใช้อานาจตามมาตรา 228 โดยพลการเพื่อไม่ให้เกิด
กรณีที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะจาเลยทาการโต้แย้งว่าศาลใช้อานาจโดยมีอคติอันเป็นการใช้
อ านาจโดยมิ ช อบ ซึ่ ง ทางออกในประเด็ น ดั ง กล่ า วคื อ หากประธานศาลฎี ก าซึ่ ง รั ก ษาการตาม
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พระราชบัญญัติฯ และมีอานาจออกข้อบังคับ จะออกข้อบังคับเกี่ยวกับการสืบพยานในคดีค้ามนุษย์
โดยให้อานาจผู้พิพากษาใช้ระบบไต่สวนควบคู่กับระบบกล่าวหาได้ ผู้พิพากษาก็จะสามารถสืบพยาน
เพิ่มเติมได้เองหรือส่งประเด็นก็ได้อันจะช่วยให้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะได้รับเป็นที่กระจ่าง
ปราศจากข้อสงสัยอันจะนาไปสู่การพิพากษาลงโทษจาเลยในความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างถูกต้อง
เที่ยงธรรมยิ่งขึ้น
6. พันตารวจเอก ปัญญา ปิ่นสุข รองผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ กองบัญชาการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม. - วันที่ 17 มิถุนายน 2557)
6.1 บทบาทและอานาจหน้าที่ของ บก.ปคม.
บก.ปคม. เปลี่ยนชื่อจากกองบัญชาการปราบปรามการกระทาผิดต่อเด็ก เยาวชน
และสตรี (บก.ปคส.) เพื่อดาเนินภารกิจป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามกาค้ามนุษย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ
เริ่ ม ต้ น ที่ ส ถานี ต ารวจ และส่ ง เรื่ อ งต่ อ มายั ง บก.ปคม. ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง หากเป็ น คดี ที่ มี ค วาม
สลับซับซ้อนก็จะส่งต่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ดาเนินการ สาหรับในส่วนของ บก.ปคม. นั้น มี
อานาจหน้ าที่ ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญา โดยจะสื บ สวนสอบสวนคดี ความที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ การกระทาผิดเกี่ยวกับแรงงาน ความผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี รวมทั้ง
การจัดระเบียบสังคม เช่น การจัด zoning สถานบริการ เป็นต้น อนึ่ง บก.ปคม. มีนโยบายในการ
สร้างคน สร้างตารา โดยจัดการอบรมเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในแต่ละลักษณะของการค้ามนุษย์ และ
สร้างระบบโดยจะจัดทาฐานข้อมูลจากเดิมที่ใช้ระบบลงข้อมูลด้วยมือ
6.2 สถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยในปัจจุบัน
สถิติการค้ามนุษย์ในปี 2555 และ 2556 แบ่งได้เป็น
ปี 2555
สัดส่วน (%)
ปี 2556
สัดส่วน (%)
ค้าประเวณี
226
73.86
520
77.15
แรงงาน*
44
14.38
80
11.87
นาคนมาขอทาน
36
11.76
74
10.98
รวม
306
100
674
100
*คดีค้ามนุษย์เพื่อนามาเป็นแรงงานในปี 2556 จานวน 80 คดี แบ่งเป็นคดีแรงงานทั่วไป 53 คดี และ
คดีแรงงานประมง 27 คดี (แบ่งเป็นคดีแรงงานประมงในส่วนกลาง 20 คดี และในภูมิภาค 7 คดี)
จากสถิติดังกล่าวเห็นได้ว่า คดีค้ามนุษย์เพื่อค้าประเวณีมีสัดส่วนสูงกว่าคดีค้า
มนุษย์เพื่อนามาเป็นแรงงานและคดีค้ามนุษย์เพื่อนาคนมาขอทาน และการค้ามนุษย์เพื่อนามาเป็น
แรงงานประมงซึ่งมีจานวน 27 คดี จากคดีค้ามนุษย์ทั้งหมดในปี 2556 จานวน 674 คดี แต่กลับส่งผล
กระทบต่อภาพลั กษณ์ของประเทศไทยมากกว่าคดีค้ามนุษย์เพื่อค้าประเวณีเนื่องจากสื่ อมวลชน
ต่างชาติประโคมข่าวการค้ามนุษย์เพื่อนามาเป็นแรงงานประมงในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหา
แรงงานประมงมีหน่วยงานเกี่ยวข้องสามหน่วยงานหลัก คือ กรมเจ้าท่าดูแลเรื่องคนในเรือประมง/
หนังสือคนประจาเรือ กรมประมงดูแลเรื่องอาชญาบัตร และสานักงานตารวจตรวจคนเข้าเมืองดูแล
เรื่องการเดินทางเข้าออกพรมแดนและบัญชีประจาเรือ แสดงให้เห็นถึงอานาจบริหารจัดการที่ขาด
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บูรณาการ และต่างหน่วยต่างบังคับใช้กฎหมายของตนเองอันส่งผลกระทบต่อศักยภาพ ในการตัด
โอกาสการค้ า มนุ ษ ย์ ซึ่ ง กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ มี ก ลไกของศู น ย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด หรือเรียกว่า “ศูนย์จังหวัด” โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานเพื่อประสานการการทางานของหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งต้องการปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงานต้องสอดรับต่อเนื่องกันจึงจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินการ จึงอาจกล่าวได้ว่า
ระบบในการดาเนินการกับปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยยังต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บังคับใช้กฎหมาย
นอกจากนี้ เห็นว่าความร่วมมือของผู้เสียหายหรือเหยื่อมีความสาคัญมากในการ
ดาเนินการกับปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาในทางปฏิบัติที่ประสบคือ ผู้เสียหายที่ตารวจเข้าไปช่วยเหลือ
มักไม่อยากมีสถานะเป็นผู้เสียหานเนื่องจากเขาเข้ามาแสวงหาโอกาสที่ดีขึ้น เมื่อมีการกระทาที่เขารู้สึก
ว่ากระทบต่อความเป็นอยู่ของเขาซึ่งเขาเคยชินและยอมรับสภาพที่เป็นอยู่เพื่อแลกกับการได้รับค่าจ้าง
เป็นเงินบาทซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเงินสกุลที่บ้านเขา เขาจึงไม่อยากถูกคัดแยกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์เนื่องจากจะถูกส่งตัวกลับภูมิลาเนาตามมาตรา 38 (แต่หากไม่เป็นผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติ
เข้ามาทางไหนก็จะถูกส่งกลับทางนั้นเท่านั้นซึ่งโอกาสจะเดินทางกลับเข้ามาอีกมีสูงมาก) จึงต้องมีการ
จูงใจตามมาตรา 41 คือ ไม่ดาเนิน คดีกับผู้เสียหายในความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมือง หรือความผิด
อื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้ อย่างไรก็ดี ก็ยังติดขัดที่มาตรา 33 คื อ การที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือ หรือส่งตัวผู้เสียหายกลับภูมิลาเนา จะต้องแจ้งสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายก่อนด้วยซึ่งหากผู้เสียหายไม่ยินยอมก็ไม่สามารถดาเนินการต่อไป
ได้เนื่องด้วยเป็นประเด็นของหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งอาจต้องมีการพิจารณาปรับแก้ต่อไป สาหรับมาตรา
29 ของพระราชบัญญัติ เจ้าหน้าที่ตารวจมักประสบปัญหาในทางปฏิบัติในกรณีของผู้เสียหายที่เป็น
เด็กต่ากว่า 18 ปี ซึ่งหากผู้เสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมอายุของตน หรือผู้ประกอบการเป็นคนเพิ่มเติมอายุ
ให้เกินกว่า 18 ปี และมักจะพิสูจน์ได้ยากในกรณีที่ผู้เสียหายสามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยมี
การระบุในหลักฐานการเข้าเมืองว่ามีอายุมากกว่า 18 ปี ศาลจะไม่สื บพยานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ตารวจตรวจคนเข้าเมืองเป็นการเพิ่มเติมและจะถือพยานเอกสารการเข้าเมืองซึ่งระบุว่าผู้เสียหายมี
อายุมากกว่า 18 ปีเป็นสาคัญ (สอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของนายสุรจิตฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
ในศาลอาญา) หรือแม้จะมีการนาหลักฐานความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจมวลกระดูกแต่
ก็เป็นเพียงความเห็นที่ไม่อาจนามาลบล้างพยานเอกสารคือหลักฐานการเข้าเมืองได้ เนื่องจากระบบ
กล่าวหาหากอัยการไม่นาสืบให้ศาลสิ้นข้อสงสัยว่าผู้เสียหายดังกล่าวมีอายุต่ากว่า 18 ปีหรือไม่ ศาลก็
จะยกประโยชน์แห่งความสงสัยดังกล่าวแก่จาเลย ส่งผลให้จาเลยไม่ต้องรับโทษความผิดฐานค้ามนุษย์
ซึ่งมีระบุโทษขั้นต่าในกรณีนี้คือหกปีหรือแปดปีตามแต่กรณี (พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 52) และอาจถูกลงโทษในความผิดฐานอื่นซึ่งอาจไม่มีระบุโทษขั้นต่า
ส่งผลให้จาเลยได้รับโทษที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น อีกทั้งระยะเวลาในการจัดให้ผู้เสียหาย
อยู่ในความคุ้มครองชั่วคราวมีระยะเวลาเพียงเจ็ดวันและขอขยายได้ไม่เ กินเจ็ดวันซึ่งเป็นข้อจากัดใน
การรวบรวมพยานหลั กฐาน นอกจากนี้ อานาจที่จะจัดให้ ผู้ เสี ยหายอยู่ในความคุ้มครองเป็นการ
ชั่วคราว เป็นอานาจของ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ซึ่งการแต่งตั้งไม่ได้อยู่ที่สานักงานตารวจแห่งชาติแต่
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อยู่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ ดังนั้น มาตรา 29 และ
มาตรา 33 (ประเด็นความยินยอมของผู้เสียหาย) จึงมีปัญหาในทางปฏิบัติ
การแก้ไขปั ญหาข้างต้นจึงต้องใช้ความร่ว มมือระหว่างประเทศเข้ามาช่ว ยใน
กระบวนการเพื่อสร้าง contact person ระหว่างกัน เช่น บันทึกความเข้าใจระหว่างตารวจไทยกับ
ตารวจ และ NGOs ของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยให้ตารวจในอีกฝั่ งหนึ่งสามารถเข้าไปสื บ
ข้อเท็จจริงได้มากขึ้น เช่น สอบถามอายุที่แท้จริงจากบิดามารดาของผู้เสียหาย อีกประเด็นที่อยาก
เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาปรับแก้คือ การที่มาตรา 33 กาหนดให้ต้องส่งผู้ที่ถูกคัดแยกว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้าสถานพักพิงซึ่งในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงคือ บ้าน
เกร็ดตระการ นั้น อาจทาให้ความรู้สึกของผู้เสียหายที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ลดน้อยลง ซึ่ง
หากปรับแก้ไขว่าให้สามารถนาผู้เสียหายไปพักพิงในพื้นที่ของจังหวัดที่ผู้เสี ยหายมีภูมิลาเนาอยู่ใกล้
จังหวัดดังกล่าวและทาการสืบพยานไว้ล่วงหน้า ก็อาจสร้างความรู้สึกให้ผู้เสียหายอยากกลับบ้านมาก
ยิ่งขึ้นอันอาจนามาซึ่งความร่วมมือที่ดีขึ้นที่จะได้รับจากผู้เสียหาย
อนึ่ง ปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศร้อยละ 60 มีสาเหตุจาก
ปัญหาครอบครัวและความฟุ้งเฟ้อ และในส่วนของการค้ามนุษย์เพื่อนามาเป็นแรงงานประมงและ
ค้าประเวณีนั้ น ต้องเพิ่มศักยภาพการตัดวงจรนายหน้าค้ามนุษย์ซึ่งปัจจุบันนายหน้าค้ามนุษย์ใน
แรงงานประมงส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า และนายหน้าค้ามนุษย์เพื่อค้าประเวณีนายหน้าส่วนใหญ่เป็นชาว
ลาว ซึ่งกฎหมายที่จะต้องบังคับใช้ควบคู่กับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อ
ศั ก ยภาพในการตั ด วงจรการค้ า มนุ ษ ย์ แ บบถอนรากถอนโคน คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากนี้ ความรู้ สึ ก ของคนไทยส่ ว นใหญ่ ยัง คงมองว่ าการค้า มนุ ษย์ ก็
เหมือนกับการค้าประเวณี และไม่เข้าใจว่าผลกระทบของปัญหาการค้ามนุษย์คืออะไร ดังนั้น จึงต้อง
เร่งสร้างองค์ความรู้และดึงให้ประชาชนเข้ามาเป็นหูเป็นตา โดยสรุปแล้วหัวใจของการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์คือ “ความร่วมมือ”
6.3 ความเห็นต่อบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการเสริมสร้างศักยภาพ
การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : เห็นว่า กต. ต้องเตรียมรับอานาจหน้าที่
ในการสืบพยานล่วงหน้านอกสถานที่ (pre-trial) โดยต้องฝึกทักษะและเทคนิคการซักถามเพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริงเชิงลึก รวมทั้งบทบาทในการจัดทาความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เนื่องจากส่วนใหญ่ของการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
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ตาแหน่งปัจจุบัน
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