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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ป ญ หาการค า มนุ ษ ย เ ป น การละเมิ ด ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป น มนุ ษ ย อ ย า งร า ยแรง และ
การดําเนินงานตอตานการคามนุษยของประเทศไทย เปนที่จับตามองของสหรัฐอเมริกา และในเวที
ระหวางประเทศ ซึ่งสงผลกระทบตอการสงออกสินคาและภาพลักษณของประเทศไทย ผูศึกษาจึงได
ศึกษาวิเคราะหแนวทางยกระดับการตอตานการคามนุษยของไทย : กรณีศึกษารายงานการคามนุษย
ของสหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการตอตานการคามนุษยของประเทศไทยให
เกิดความยั่งยืน และแกไขปญหาการคามนุษยในอนาคตไดอยางแทจริง
จากการศึกษาวิเคราะห พบวา ประเทศไทยมีความมุงมั่นอยางเต็มที่ในการตอตานการคามนุษย
โดยรัฐบาลไดเรงรัดและผลักดันใหเกิดการดําเนินงานสําคัญที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล 5Ps ทั้งใน
ดานนโยบายและการนําไปสูก ารปฏิบัติ ดานดําเนิน คดีและการบัง คับ ใชก ฎหมาย ดานคุม ครอง
ชวยเหลือ ดานการปองกัน รวมทั้งดานความรวมมือ โดยไดผนึกกําลังประชารัฐรวมใจตานภัยการคามนุษย
ในการดําเนินงานดังกลาว รวมทั้งไดพบจุดแข็งในการตอตานการคามนุษย เชน การมีกฎหมายมา
บังคับใชเปนการเฉพาะ มีกลไกชัดเจนในการดําเนินงาน แตมีจุดออน เชน การทุจริตคอรรัปชั่นของ
เจาหนาที่ของรัฐ
สําหรับการศึกษาวิเคราะหตัวชี้วัดการคามนุษย พบวาตัวชี้วัดเปนตัวบงชี้หรือสัญญาณของ
การคามนุษย โดยประเทศไทยไดดําเนินมาตรการตางๆ ที่สอดคลองกับตัวชี้วัดดังกลาว แตยังไมไดมี
การจัดทําตัวชี้วัดเพื่อใชยกระดับการตอตานการคามนุษย ผูศึกษาจึงไดจัดทําตัวชี้วัดเพื่อยกระดับการ
ตอตานการคามนุษยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จํานวน 8 ตัวชี้วัด พรอมขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ไดแก
1. ควรนํ าตั วชี้ วัด เพื่อ ยกระดับ ที่ดี ขึ้ นของประเทศไทย ทั้ ง 8 ตั ว ที่ ได จ ากการศึก ษา
วิเคราะห ไปหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตอไป
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลระดับชาติในการตอตานการคามนุษยใหมีความยั่งยืน โดยมอบให
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานศาลยุติธรรม และ
กระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย แกไขขอขัดของในการบันทึกขอมูล ที่ไมเปน
ปจจุบัน จัดใหมีโครงสราง บุคลากร และงบประมาณอยางเพียงในการพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมี
นวัตกรรมที่ทันสมัย และสามารถนําขอมูลไปสูการแกไขปญหาการคามนุษยในอนาคตไดอยางแทจริง
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหมีความรูความเชี่ยวชาญ
เรื่องการตอตานการคามนุษยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเจาหนาที่ที่เพิ่งไดรับการแตงตั้ง/โยกยาย ใหมี
ความรูความเขาใจ ทั้งในเรื่องของกฎหมาย การสัมภาษณเพื่อบงชี้การคามนุษย และแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวของ
4. ควรติดตามประเมินผลการตอตานการคามนุษยของประเทศไทย เปนประจําทุก ป
ในทุกมิติ รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่อาจยังพบในการปฏิบัติงาน เพื่อเสนอตอคณะกรรมการระดับชาติ
ประกอบการกําหนดนโยบายและแนวทาง ในการยกระดับการตอตานการคามนุษยของประเทศไทย
ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป
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ในการจัดทํารายงานสวนบุ คคลฉบับ นี้ ผูศึก ษาขอขอบพระคุณคณะอาจารยที่ ป รึก ษา
ประกอบดวย ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร. สุภางค ฉันทวณิช เอกอัครราชทูต ดร. ธเนศ สุจารีกุล
และเอกอัครราชทูต อุม เมาลานนท ที่กรุณาใหคําแนะนํา ชี้แนะ และแกไขขอบกพรอง จนทําให
การจัดทํารายงานสําเร็จลุลวงตามที่ไดตั้งใจไว
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรรายงานการคามนุษย หรือ Trafficking
in Persons Report (TIP Report) เปนประจําทุกป ตั้ง แตป ค.ศ. 2000 เพื่อเสนอตอรัฐสภา
สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับสถานการณการคามนุษยในประเทศตางๆ ประมาณ 180 ประเทศ ทั่วโลก
สําหรับ ป ค.ศ. 2016 สหรัฐอเมริก าไดเ ผยแพร TIP Report เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ
กรุงวอชิงตัน โดยจัดระดับประเทศไทยดีขึ้นจากระดับ 3 เปนระดับ 2 ที่ตองจับตามอง (Tier 2 Watch
List) เนื่องจากเห็นถึงความพยายามและความมุงมั่นในการดําเนินงานอยางเต็มที่ของรัฐบาลไทยในการ
ตอตานการคามนุษย
ปจจัยแหงความสําเร็จของประเทศไทยในการตอตานการคามนุษยที่นําไปสูการจัดระดับทีด่ ขี นึ้
ไดแก ระดับนโยบาย ซึ่งนายกรัฐมนตรีใหความสําคัญ โดยประกาศใหการปองกันและปราบปราม
การคามนุ ษยเ ปนวาระแหง ชาติ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ ทําเนียบรัฐบาล และ มอบใหทุก
หนวยงานเรงดําเนินการเพื่อขจัดปญหาการคามนุษยใหหมดสิ้นไป (Zero Tolerance) ในระดับ
ปฏิบัติ มีการแบงภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของอยางชัดเจน ทั้งในดานการดําเนินคดีและการบังคับ
ใชกฎหมาย ดานการปองกันเพื่อมิใหก ลุมเสี่ยงตกเขาสูเ ขาขบวนการคามนุษย ดานการคุม ครอง
ชวยเหลือโดยคํานึง ถึงศัก ดิ์ศรีของความเปนมนุษย การสง เสริม ความรวมมือกับ ทุกภาคสวนตาม
แนวทาง “ประชารัฐร วมใจตานภัยการคามนุษย ” ตลอดจนการบูร ณาการและขับ เคลื่อนการ
ดําเนินงานอยางตรงเปา มุงตอบสนองตอขอเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ กลไกการทํางานภายใตการนําของรัฐบาล
ปจจุบัน และคณะรัก ษาความสงบแหงชาติ ทําใหการดําเนินงานมีคลองตัว รวดเร็ว และเด็ดขาด
จนสรางการยอมรับในเวทีระหวางประเทศ และในสายตาของสหรัฐอเมริกา
แมวาการจัดระดับของประเทศไทยใน TIP Report จะอยูในระดับที่ดีขึ้น และการ จัดระดับ
ของสหรัฐอเมริกา ไมใชเพื่อการกีดกันทางการคา แตอยางไรก็ตาม การเผยแพร TIP Report ไปทั่วโลก
ไดสงผลกระทบตอประเทศไทยโดยออม เนื่องจากสหภาพยุโรปไดรณรงคไมใหซื้อสินคาจากประเทศ
ที่มีการคามนุษย การใชแรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ ดังนั้น สหภาพยุโรปหรือคูแขงทางการคาอาจ
ใชขอมูลจาก TIP Report นําไปสูการกีดกันสินคาของไทยในที่สุด
ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรศึกษาเรื่อง “แนวทางยกระดับการตอตานการคามนุษยของไทย :
กรณีศึกษารายงานการคามนุษยของสหรัฐอเมริก า” เพื่อเพิ่ม ประสิท ธิภาพในการขับ เคลื่อนการ
ตอตานการคามนุษยใหเกิดความยั่งยืน และแกไขปญหาการคามนุษยในอนาคตไดอยางแทจริง
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมาของประเทศไทยในการตอตานการคามนุษย
1.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะหตัวชี้วัดการคามนุษยทมี่ ีผลตอการยกระดับที่ดีขึ้นของประเทศไทย
ในการตอตานการคามนุษย
1.2.3 เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับการตอตานการคามนุษยของประเทศไทย
ใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
1.3 ขอบเขตของการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตของการศึกษา
มุงศึกษาผลการดําเนินงานตอตานการคามนุษยของประเทศไทย ในชวง 3 ปที่ผานมา
เพื่อนํามาประมวลและวิเคราะหเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการตอตานการคามนุษยของประเทศไทย
โดยศึก ษาวิเ คราะหจ ากรายงานการคามนุษยของสหรัฐอเมริก า รายงานผลการดําเนินงาน และ
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานของประเทศไทย รวมทั้งศึกษาวิเคราะหตัวชี้วัดการคามนุษย ที่มี
ผลตอการยกระดับที่ดีขึ้นของประเทศไทย
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
งานศึกษาสวนบุคคลนี้ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการศึกษา ดังนี้
1) การวิจัยเอกสาร ไดแก การทบทวนแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม ที่เกี่ยวของกับ
นิยามของการคามนุษย ปจจัยและองคประกอบของการคามนุษย ตัวชี้วัดการคามนุษย และมาตรฐาน
ขั้นต่ําของสหรัฐอเมริกาในการตอตานการคามนุษย
2) การศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงานของประเทศไทย จากเอกสาร ที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย
(1) TIP Report ของสหรัฐอเมริกา ในสวนของประเทศไทย ยอนหลัง 3 ป
คือ ประจํา ป ค.ศ. 2014–2016 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเด็น ที่ถูก กลาวหา และขอเสนอแนะต อ
ประเทศไทย
(2) รายงานผลการดําเนิน งานปอ งกั นและปราบปรามการค ามนุษยของ
ประเทศไทย หรือ Annual Report ยอนหลัง 3 ป คือ ประจําป พ.ศ. 2557–2559 ซึ่งจัดทําตาม
มาตรา 40 แหง พระราชบัญ ญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และเปนขอมูล
ชุดเดียวกับที่จัดทําเปนภาษาอังกฤษ สําหรับจัดสงใหสหรัฐอเมริกา
3) รายงานความคืบหนาการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยของ
ประเทศไทย หรือ Progress Report (ผลงานสําคัญเดือนมกราคม–มีนาคม) ยอนหลัง 3 ป คือ
ประจําป พ.ศ. 2558–2560 เปนรายงานที่ประเทศไทยจัดทําเพิ่มเติมเปนฉบับที่ 2 ของทุกป เพื่อให
สหรัฐอเมริกาไดรับทราบผลการดําเนินงานที่ครบถวน เนื่องจากหวงเวลาที่สหรัฐอเมริกาจัดเก็บขอมูล
สําหรับการจัดทํา TIP Report คือ เดือนเมษายนของปกอน ถึงเดือนมีนาคมของปปจ จุบันที่จ ะ
เผยแพร TIP Report โดยประเทศไทยจะสงรายงานความคืบหนาฯ ใหสหรัฐอเมริกาประมาณปลาย
เดือนมีนาคมของปนั้นๆ
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3) การสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารระดั บ นโยบาย ผูป ฏิบั ติ ง าน และผู ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี
บทบาทสําคัญในการตอตานการคามนุษย
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
1) วิเคราะหผลการดําเนินงานตอตานการคามนุษยของประเทศไทย
2) ใชทฤษฎีแนวคิดกระบวนการคามนุษย (ปจจัยและองคประกอบของการคามนุษย)
และตัวชี้วัดการคามนุษย เพื่อวิเคราะหตัวชี้วัดที่มีผลตอการยกระดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในการ
ตอตานการคามนุษย
3) จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายจากผลการวิเคราะห และใชขอมูลจากการสัมภาษณ
เพื่อเปนแนวทางในการยกระดับของประเทศไทยในการตอตานการคามนุษย
1.4 คําถามการศึกษา
1.4.1 ตัวชี้วัดการคามนุษยใดทีม่ ีผลตอการยกระดับที่ดีขึ้นของประเทศไทยในการตอตาน
การคามนุษย
1.4.2 ข อเสนอเชิ ง นโยบายใดที่ มี ผ ลต อการยกระดั บ ของประเทศไทยในการต อต า น
การคามนุษยใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
1.5 สมมติฐานการศึกษา
การยกระดับการตอตานการคามนุษยของไทย จําเปนตองเพิ่มประสิทธิภาพในการตอตาน
การคามนุษย ทั้งในดานการดําเนินคดีและบังคับใชกฎหมาย ดานคุมครองชวยเหลือ และดานปองกัน
โดยตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
1.6 ประโยชนของการศึกษา
1.6.1 หนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบถึงตัวชี้วัดที่มีผลตอการยกระดับการตอตานการคามนุษย
ของประเทศไทย
1.6.2 ไดขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการตอตานการคามนุษย
รวมกับภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
1.7 นิยามศัพท
แนวทางยกระดั บ การต อ ต า นการค า มนุ ษ ย ข องไทย หมายถึ ง แนวทางการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตอตานการคามนุษยของประเทศไทยในมิติตางๆ เพื่อประโยชนสงู สุดที่
จะเกิดกับผูเสียหายจากการคามนุษย ไมไดหมายความเฉพาะการมุงใหสหรัฐอเมริกาจัดระดับที่ดีขึ้น
ใน TIP Report เทานั้น

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาเพื่อหาแนวทางยกระดับการตอตานการคามนุษยของประเทศไทย : กรณีศึกษา
รายงานการคามนุษยของสหรัฐอเมริกา ใชแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับตัวชี้วัดการคามนุษย
ตัวชีว้ ัดการคามนุษย1 เปนปจจัยหรือสัญญาณที่สามารถใชเพื่อระบุหรือบงชี้ ผูที่อาจตกเปน
ผูเสียหายจากการคามนุษย และสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะตองพึงสังเกตเกี่ยวกับตัวชี้วัด มีดังนี้
1) ตัวชี้วัดไมมีความหมายตายตัว ตัวชี้วัดบางตัวอาจพบในบางสถานการณหรืออาจไมพบ
ในบางสถานการณของการคามนุษย เพราะผูที่ตกเปนผูเสียหายของการคามนุษยมีปฏิกิริยาในการ
รับมือกับประสบการณที่แตกตางกัน และไมควรสันนิษฐานวาบุคคลใดจะประพฤติหรือตอบสนองใน
ลักษณะเฉพาะนั้น
2) ผูเสียหายจากการคามนุษยอาจไมปรากฏชัดเจนในครั้งแรกของกระบวนการสืบสวน
สอบสวน หากเมื่อแนใจแลววา เปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือผูที่อาจเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
ควรไดรับการปฏิบัติในฐานะเปนเหยื่อของอาชญากรรม
3) ตัวชี้วัดไมไดหมายความวา เปนกรณีการคามนุษยเสมอไป แตหากมีขอบงชี้วา อาจมี
บุคคลตกอยูในสถานการณของการคามนุษย การสืบสวนสอบสวนควรจะดําเนินการตอไปทันที
ตัวชี้วัดจึงเปนสัญญาณเบื้องตน หรือเบาะแสที่อาจนําไปสูสถานการณการคามนุษย อยางไรก็ตาม
การที่จ ะบง ชี้วาผูใดเปนผูเ สียหายจากการคามนุษย หรือบง ชี้วามีก ารคามนุษยเ กิดขึ้นหรือไมนั้น
จําเปนตองใชกฎหมายระหวางประเทศและการตีความอยางถูกตองเหมาะสมตามขอเท็จจริงของแตละ
กรณี โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัด ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดการคามนุษย
ตัวชี้วัด
1. ตัวอยางของตัวชีว้ ัด
ที่บงชี้ถึงการจัดหา
บุคคลโดยใชอุบาย
หลอกลวง
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ตัวอยางของตัวชีว้ ัด
ผูเสียหายอาจถูกหลอกลวงเกี่ยวกับ
– ลักษณะของงาน สถานที่ปฏิบัติงาน หรือนายจาง
– สภาพการทํางาน
– สาระหรือสถานะทางกฎหมายของสัญญาจาง
– การรวมญาติ หรือการอยูรวมกับครอบครัว
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ตัวอยางของตัวชีว้ ัด
– สภาพที่อยูอาศัยและสภาพความเปนอยู
– เอกสารทางกฎหมายหรือการไดรับสถานะทางกฎหมายในการโยกยายถิน่ ฐาน
– เงื่อนไขในการเดินทางและการสมัครงาน
– คาจาง/รายได
– สัญญาวาจะแตงงานหรือรับเปนบุตรบุญธรรม
– การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา
2. ตัวอยางของตัวชีว้ ัด – ความรุนแรงตอผูเสียหายจากการคามนุษย
ที่บงชี้ถึงการจัดหา – การลักพาตัว บังคับ แตง งาน บังคับ เปนบุตร บุญธรรม หรือการขายตัว
บุคคลโดยการบังคับ ผูเสียหาย
ขูเข็ญ (รวมถึงการสง – การยึดเอกสารประจําตัว
ตอ การขนสง)
– การขัดหนี้
– การแยกกักขังหรือจับตามอง
– การขมขูวาจะแจงเจาหนาที่
– การขมขูวาจะใชความรุนแรงตอผูเสียหาย
– การขมขูวาจะบอกกับครอบครัว ชุมชน หรือ ตอสาธารณะ
– ขมขูวาจะทํารายหรือใชความรุนแรงตอครอบครัวของผูเสียหาย
– การยึดเงิน
3. ตัวอยางของตัวชีว้ ัด – สถานะทางครอบครัวที่ยากลําบาก
ที่บงชี้ถึงการจัดหา – สถานะทางกฎหมาย
บุคคลโดยการแสวง – การขาดโอกาสทางการศึกษา หรือ ความสามารถในการสื่อสารดวยภาษา
ประโยชนจากความ ทองถิ่น
ออนดอย
– การขาดขอมูลที่ถูกตอง
– ถูกควบคุมโดยผูแสวงหาประโยชน
– สถานะหรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ
– ความเขาใจทางกฎหมายที่ไมถูกตอง และ/หรือทัศนคติของเจาหนาที่ของรัฐ
– สถานการณของครอบครัว
– สถานการณสวนตัว
– ภาวะดานจิตใจและอารมณ
– ความสัมพันธกับเจาหนาที่ของรัฐ และ/หรือสถานะทางกฎหมาย
– วัฒนธรรม และ/หรือความเชื่อทางศาสนา
– ความยากลําบากในอดีต
– การเดินทางที่ยากลําบาก
4. ตัวอยางของตัวชี้วัด – จํานวนวันหรือชั่วโมงการทํางานที่มากเกินไป
ที่บงชี้ถึงเงื่อนไขหรือ – สภาพความเปนอยู และ/หรือสภาพการทํางานที่เลวราย
สภาพการทํางานที่ – การทํางานอันตราย
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ตัวอยางของตัวชีว้ ัด
เสี่ยงตอการถูกแสวง – เงินเดือนนอยหรือไมไดเงินเดือน
ประโยชน
– ไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานหรือสัญญาจาง
– ไมมีการคุมครองทางสังคม (สัญญาจางประกัน สังคม เปนตน)
– คาจางที่ไมเปนธรรม
5. ตัวอยางของตัวชี้วัด – การยึดเอกสารประจําตัว
ที่บงชี้ถึงการถูก
– การขัดหนี้
บังคับเมื่อถึง
– การแยกเดี่ยว กักขัง หรือถูกจับตามอง
ปลายทาง
– การใชความรุนแรงตอผูเสียหาย
– บังคับใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด/อาชญากรรม
– บังคับใหทํางานบางอยางหรือกับลูกคาบางกลุม
– บังคับใหตอตานเพื่อนรวมงาน
– บังคับใหโกหกเจาหนาที่ของรัฐ ครอบครัว ฯลฯ
– ขมขูวาจะใสรายปายสีและแจงใหเจาหนาที่ทราบ
– ขมขูวาจะทําใหเกิดสภาพการทํางานเลวรายยิ่งขึ้น
– ขมขูวาจะใชความรุนแรงตอผูเสียหาย
– อยูภายใตอิทธิพลของผูแสวงหาประโยชนหรือผูอื่น
– ขมขูวาจะใชความรุนแรงตอครอบครัว
– หักคาจาง
– ขมขูที่จะบอกใหครอบครัว ชุมชนหรือสาธารณชนทราบ
6. ตัวอยางของตัวชี้วัด – การพึ่งพาตอผูแสวงหาประโยชน
ที่บงชี้ถึงการ
– ความยากลําบากจากการอาศัยอยูในทีท่ ี่ไมรูจักคุนเคย
แสวงหาประโยชน – เหตุผลทางเศรษฐกิจ
จากความออนดอย – สถานการณในครอบครัว
เมื่อถึงปลายทาง – ความสัมพันธกับเจาหนาที่ของรัฐและสถานะทางกฎหมาย
– ความยากลําบากในอดีต
– บุคลิกภาพสวนตัวของผูเสียหาย
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2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการคามนุษย (ปจจัยและองคประกอบของการคามนุษย)

ภาพที่ 1 กระบวนการคามนุษย
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2.2.1 ปจจัยที่ทําใหเกิดการคามนุษย
ป จ จั ย ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความเสี่ ย งต อ การตกเป น ผู เ สี ย หายของการค า มนุ ษ ย ห รื อ
การแสวงหาประโยชนในรูป แบบอื่น อาจเกี่ยวของกับ ความยากจน ความไมเ ทาเทีย มในสัง คม
การเลือกปฏิบัติ การใชความรุนแรงตอผูหญิง การเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวของเชื้อชาติ ชาติพันธุ และชนชั้น
และมักจะเกิดกับกลุมคนที่ดอยโอกาสและขาดสถานะทางสังคม เชน ผูหญิง เด็กกําพรา หรือเด็กที่ไมมี
ผูอุป การะเลี้ ยงดู แรงงานขามชาติ ผูอพยพ (โดยเฉพาะในภาวะไมป กติ ) ระหวางประเทศและ
ในประเทศ
นอกจากนี้ ยังเปนที่รับรูกันโดยทั่วไปวา การคามนุษยที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน เปนผลมาจาก
ความขัดแยง ไมวาจะเปนภายในหรือระหวางประเทศ และความขัดแยงนั้น ทําใหเกิดความเสี่ยงตอ
ตัวบุคคล กลุมคน หรือสังคม เชน ความรุนแรงทางเพศ การเลือกปฏิบัติ หรือความดอยโอกาสใน
สังคมเนื่องมาจากปจจัยทางเศรษฐกิจ การลมสลายของกฎหมายและระเบียบตางๆ
สรุปปจจัยที่ทําใหเกิดการคามนุษย ไดแก
1) ปจจัยผลัก ผูที่เสี่ยงตอการตกเขาสูขบวนการคามนุษยจะหลบหนีจาก สิ่งตางๆ
ดังตอไปนี้
– ความยากจน
– การวางงาน/การทํางานไมเต็มที่หรือการทํางานต่ํากวาระดับ
– การเลือกปฏิบัติ
– ความรุนแรงทางดานรางกาย ทางเพศ ทางจิตใจ
– ความขัดแยง/การโยกยายที่ไมพึงประสงค
2) ปจจัยดึง อุปสงคที่ทําใหเกิดการคามนุษย ไดแก
– แรงงานที่ไมตองจายคาจาง/แรงงานราคาถูก
– เหมือง เกษตรกรรม โรงงาน ประมง งานบาน
– ธุรกิจทางเพศ
– อื่นๆ : อวัยวะ อาชญากรรม เปนตน
2.2.2 ความหมายและองคประกอบของการคามนุษย
2.2.2.1 พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially
Women and Children) แนบทายอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้ง
ในลักษณะองคกร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime)
ขอ 3 ระบุวา “การคามนุษย” หมายถึง การจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดใหอยูอาศัย หรือ
การรับ ไวซึ่ง บุคคล ดวยวิธีการขูเข็ญ หรือดวยการใชกําลัง หรือดวยการบีบบัง คับในรูปแบบอื่นใด
ดวยการลักพาตัว ดวยการฉอโกง ดวยการหลอกลวง ดวยการใชอํานาจโดยมิชอบ หรือดวยการใช
สถานะความเสี่ยงภัยจากการคามนุษยโดยมิชอบ หรือมีการให หรือรับเงิน หรือผลประโยชน เพื่อใหไดมา
ซึ่งความยินยอมของบุคคลผูมีอํานาจควบคุมบุคคลอื่นเพื่อความมุงประสงคในการแสวงหาประโยชน
การแสวงหาประโยชนอยางนอยที่สุด ใหรวมถึงการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของบุคคลอื่น
หรือการแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเปนทาส
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หรือการกระทําอื่นเสมือนการเอาคนลงเปนทาส การทําใหตกอยูใตบังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจาก
รางกาย
2.2.2.2 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และที่
แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนดความผิดฐานคามนุษยไว ดังนี้
1) มาตรา 6 กําหนดองค ป ระกอบการกระทําความผิดฐานคามนุษย
ที่สําคัญไว 2 ประการ คือ
องคประกอบภายนอก ประกอบดวย
(1) กระทําการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
– เปนธุระจัดหา
– ซื้อ ขาย จําหนาย
– พามาจากหรือสงไปยังที่ใด
– หนวงเหนี่ยว กักขัง
– จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด
(2) การกระทําตามขอ 1) ไดกระทําลงโดยใชวิธีการตางๆ อยางหนึ่ง
อยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
– ขมขู
– ใชกําลังบังคับ
– ลักพาตัว
– ฉอฉล หลอกลวง
– ใชอํานาจโดยมิชอบ
– ใชอํานาจครอบงําบุคคลดวยเหตุที่อยูในภาวะออนดอยทาง
รางกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอื่นใดโดยมิชอบ
– ขูเข็ญวาจะใชกระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ
– โดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นแกผูปกครองหรือผูดูแล
บุคคลนั้นเพื่อใหผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทําความผิด
องคประกอบภายใน ประกอบดวย
(1) มีเจตนาในการกระทําผิด และ
(2) มีเจตนาพิเศษเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ (หากําไร) จาก
ผูเสียหาย
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2) มาตรา 6 วรรคสาม ได กํ า หนดความหมายของ “การแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ” วาหมายความรวมถึง
(1) การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี
(2) การผลิตหรือเผยแพรวัตถุลามกหรือสื่อลามก เชน นําตัวมาเพื่อ
แสดงภาพยนตรลามก เปนตน
(3) การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น เชน บังคับใหเตน
ระบําเปลื้องผา เปนตน
(4) การเอาคนมาเปนทาสหรือใหมีฐานะคลายทาส
(5)การนําคนมาขอทาน
(6) การตัดอวัยวะเพื่อการคา
(7) การบังคับใชแรงงานหรือบริการ
(8) การอื่นใดที่คลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล เชน ใหคนตางดาว
(ไมไดถูกบังคับ แตเดินทางเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย) นําโรตีออกไปเรตั้งแตเชาจนพลบค่ํา แตให
คาจางเปนขาว 1 หอ และเงินเพียง 20 บาท เปนตน
3) มาตรา 6 วรรคสี่ กําหนดวา “การบัง คับใชแรงงานหรือบริก าร”
หมายถึง การขม ขื นใจใหทํางานหรือใหบ ริก าร โดยใชวิธีก ารอยางหนึ่ง อยางใดหรือหลายอยา ง
ดังตอไปนี้
(1) ทําใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง
หรือทรัพยสินของบุคคลนั้นเอง หรือผูอื่น
(2) ขูเข็ญดวยประการใดๆ
(3) ใชกําลังประทุษราย
(4) ยึดเอกสารสําคัญประจําตัวของบุคคลนั้นไว หรือนําภาระหนี้
ของบุคคลนั้น หรือของผูอื่นมาเปนสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ (debt bondage)
(5) ทําใหบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได
2

2

แนวความคิดพื้นฐานของการคามนุษย คือ การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากผูเสียหาย แตเนื่องจากปจจุบันยัง
ไมมีกฎหมายใดบัญญัติความหมายของคําวา “การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” และโดยที่แนวความคิดพื้นฐานนี้
พัฒนาจากอนุสัญญาระหวางประเทศ ซึ่งใชคําวา “Exploitation” ทั้งนี้ พจนานุกรมภาษาอังกฤษไดใหความหมาย
ไวดังนี้
Oxford Dictionary และ British & World English Dictionary ใหความหมายของคําวา “การแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ” ไววา
1. การกระทําใด ๆ ตอบุคคลหนึ่งบุคคลใดอยางไมเปนธรรม เพื่อที่จะไดประโยชนจากการทํางานหรือ
น้ําพักน้ําแรงของ บุคคลนั้น
2. การอาศัยหรือการใชสถานการณหรือโอกาสเพื่อตักตวงผลประโยชนอยางไมเปนธรรมใหแกตนเอง
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus ไดใหความหมายวา คือ การใชบุคคลหนึ่งบุคลใด
อยางไมเปนธรรมเพื่อผลประโยชนของตนเอง
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ทั้งนี้ สําหรับ “เด็ก” ซึ่งหมายถึง บุคคลผูมีอายุต่ํากวา 18 ป (พิจารณา
จากอายุของผูเสียหายในวันแรกที่ตกเปนผูเสียหาย) แมจะไมมีการใชวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ตาม
ขอ 1) ขอยอย (2) หรือแมเด็กนั้นจะไดใหความยินยอมก็ถือวาเปนความผิดฐานคามนุษย
2.2.2.3 กฎหมายคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย หรือ Trafficking Victims
Protection Act (TVPA) ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2000 ไดกําหนดคํานิยามของการคามนุษยไวใน
มาตรา 103 ดังตอไปนี้
1) การบังคับขูเข็ญ หมายถึง
(1) การกระทําคุกคามที่ทําใหเกิดอันตรายรายแรง หรือกระทําดวย
ประการใดใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกาย
(2) การวางแผน ออกอุบ าย หรือรูปแบบที่ทําใหบุคคลใดเชื่อวา
การไมปฏิบัติตามจะสงผลใหเกิดอันตรายรายแรง หรือสงผลใหปราศจากเสรีภาพในรางกาย
(3) การละเมิดหรือการคุกคามโดยใชกระบวนการทางกฎหมาย
2) การคาประเวณี หมายถึง กิจกรรมทางเพศใดๆ ที่มีผลตอบแทนเปน
มูลคาใหกับหรือไดรับโดยบุคคลใด
3) การขัดหนี้ หมายถึง สถานะหรือเงื่อนไขของลูกหนี้ที่เกิดจากตกปาก
รับคําของลูกหนี้ที่จะชดใชหนี้ดวยการบริการของตนหรือของบุคคลที่อยูภายใตการควบคุมของตน
หากวามูลคาของบริการดังกลาวที่ไดรับการประเมินตามสมควร จะไมนํามาใชกับการชําระหนี้ และ
ระยะเวลาและลักษณะของบริการเหลานั้น ไมไดจํากัดและกําหนดไวอยางชัดเจน
4) การเอาคนลงเปนทาส หมายถึง สภาพความเปนทาสที่เกิดขึ้นโดยวิธี
(1) การวางแผน ออกอุบ าย หรือรูปแบบที่ทําใหบุคคลใดเชื่อวา
การไมปฏิบัติตาม จะสงผลใหเกิดอันตรายรายแรงหรือ สงผลใหปราศจากเสรีภาพในรางกาย
(2) การละเมิดหรือการคุกคามโดยใชกระบวนการทางกฎหมาย
5) การคามนุษยในรูปแบบที่รุนแรง หมายถึง
(1) การคาประเวณีที่เกิดจากการใชกําลัง บัง คับ ฉอฉล หรือการ
บังคับขมขูบุคคลที่อายุไมถึง 18 ป ใหกระทําดังกลาว หรือ
(2) เปนธุระจัดหา จัดหาที่พัก พามาจากหรือสงไปยังที่ใด จัดใหอยู
อาศัยหรือรับ ไว ซึ่ง บุคคลใด โดยใชกําลัง บัง คับ ฉอฉล หลอกลวง เพื่อวัตถุป ระสงคในการขัดหนี้
การเอาคนลงเปนทาส หรือใหมีลักษณะคลายทาส
6) การคามนุษยทางเพศ หมายถึง การจัดหา จัดหาที่พัก การขนสง
การจัดหา หรือการไดมาซึ่งบุคคลเพื่อการคาบริการทางเพศ
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2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรายงานการคามนุษย
2.3.1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และที่แกไ ข
เพิ่มเติม
ไดกําหนดไวในมาตรา 40 ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จัด ทํ า รายงานประจํ า ป เกี่ ย วกั บ สถานการณ จํ า นวนคดี การดํ า เนิน การของหน ว ยงานต า งๆ
ที่เกี่ยวของ และแนวทางการดําเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
เสนอตอคณะรัฐมนตรี
2.3.2 กฎหมายคุม ครองผูเสียหายจากการคามนุษยของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 2000
ไดกําหนดเรื่องการจัดทํารายงานการคามนุษย มาตรฐานขั้นต่ํา และหลักเกณฑไว
ดังตอไปนี้
2.3.2.1 รายงานการคามนุษย หรือ Trafficking in Persons Report (TIP Report)
เปนรายงานประจําปที่กระทรวงการตางประเทศ สหรัฐอเมริกา จะตองจัดทําตามกฎหมาย TVPA
โดยประเมิ น สถานการณ แ ละการดํ า เนิ น งานต อ ต า นการค า มนุ ษ ย ข องรั ฐ บาลประเทศต า งๆ
ทั่วโลกประมาณ 190 ประเทศ ทั้งนี้ ไดมีการจัดตั้งสํานักงานเพื่อตรวจสอบและตอสูกับการคามนุษย
กลาวคือ Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons ทําหนาที่หลักในการตรวจสอบ
และปองกันปญหาการคามนุษยทั้งภายในสหรัฐอเมริกา และประเทศตางๆ รวมทั้งจัดทํารายงานเพื่อ
เสนอตอรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถุนายนของทุกป
สหรัฐอเมริกาจัดระดับประเทศตางๆ ตามเกณฑในกฎหมาย TVPA เปน
4 ระดับ ไดแก
ระดับ 1 (Tier 1) คือ ประเทศที่ดําเนินการสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ํา
ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ทั้งดานการปองกันและบังคับใชกฎหมายตอตานการคามนุษยและ
การคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย
ระดับ 2 (Tier 2) คือ ประเทศที่ดําเนินการไมสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ํา
ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา แตมีความพยายามปรับปรุงแกไข
ระดับ 2 ที่ตองจับตามอง (Tier 2 Watch List) คลายกับ Tier 2 แตมี
จํานวนผูเ สียหายจากการคามนุษยเ พิ่ม ขึ้น หรือไมมีหลัก ฐานชัดเจนวารัฐบาลเพิ่ม ความพยายาม
ดําเนินการตอตานการคามนุษย
ระดั บ 3 (Tier 3) คื อ ระดั บ ต่ํ า สุ ด หมายถึ ง ประเทศที่ ดํ า เนิ น การ
ไมส อดคลอ งกั บ มาตรฐานขั้ นต่ํา ตามกฎหมายของสหรัฐ อเมริก า และไม มีความพยายามแกไ ข
ซึ่งสหรัฐอเมริกาอาจพิจารณาระงับการใหความชวยเหลือที่มิใชความชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและ
การคา เชน ความชวยเหลือทางทหาร นอกจากนี้ ยังอาจไมใหงบประมาณสนับสนุนแกลูกจางของ
รัฐบาลประเทศระดับ 3 ในการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนดานการศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งอาจ
คัดคานความชวยเหลือที่รัฐบาลประเทศนั้น ๆ อาจไดรับ จากสถาบันการเงินระหวางประเทศ เชน
กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ International Monetary Fund (IMF) และธนาคารโลก หรือ
World Bank
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อยางไรก็ตาม มาตรการระงับความชวยเหลือดังกลาว มิไดเ กิดขึ้นโดย
อัตโนมัติทันทีที่ประเทศใดประเทศหนึ่งไดรับการประเมิ นใหอยูในระดับ 3 เนื่องจากประธานาธิบดี
สหรัฐอเมริกา สามารถใชสิทธิ์ในการยกเวน (Presidential Waiver) มาตรการระงับความชวยเหลือ
แก ป ระเทศที่ ไ ด รั บ การประเมิ น ให อ ยู ใ นระดั บ 3 ได หากประธานาธิ บ ดี พิ จ ารณาแล ว ว า เป น
ผลประโยชนแกส หรัฐอเมริก า หรือเพื่อหลีก เลี่ยงผลกระทบทางออมตอประชากรกลุม ที่มีความ
เปราะบาง ซึ่งรวมถึงสตรีและเด็ก
นอกจากนี้ กฎหมาย TVPA ที่แกไขเพิ่มเติม เมื่อป ค.ศ. 2008 กําหนดวา
ประเทศที่ถูกจัดระดับ ในระดับ 2 ที่ตองจับตามอง ติดตอกันเปนเวลา 2 ป ปถัดไปอาจถูกปรับลด
ระดั บ ลงเปน ระดับ 3 โดยอั ตโนมั ติ เว นแตจ ะสามารถแสดงหลั ก ฐานได วา ในรอบป ที่ผ านมามี
พัฒนาการที่สําคัญที่สมควรไดรับการปรับระดับขึ้นจากระดับ 2 ที่ตองจับตามอง ใหเปนระดับ 2 หรือ
ระดับ 1 หรือมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สําหรับการยกเวนจากการถูกปรับลดระดับโดยอัตโนมัติจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยประเทศดังกลาวจะตองสามารถแสดง
แผนงานที่จะใชความพยายามเพิ่มขึ้นในการตอตานการคามนุษยและทุมเททรัพยากรเพียงพอที่จะ
ดําเนินการตามแผนงาน
2.3.2.2 มาตรฐานขั้นต่ําในการขจัดการคามนุษย หรือ Minimum Standards
for the Elimination of Trafficking in Persons หมายถึง มาตรฐานที่กําหนดไวในกฎหมาย TVPA
มาตรา 108 เพื่อใชประเมินประเทศตางๆ ไดแก
1) รัฐบาลหามไมใหมีการคามนุษย และมีการลงโทษหากมีการคามนุษย
เกิดขึ้น
2) รัฐบาลกําหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและเพียงพอตอ การค ามนุษ ย
ที่เกี่ยวของกับการแสวงประโยชนทางเพศ การคามนุษยที่มีผูเสียหายเปนเด็ก หรือการคามนุษยที่มี
การขมขืน การลักพาตัว หรือที่มีผูเสียหายเสียชีวิต
3) รัฐบาลกําหนดบทลงโทษที่รุนแรงเพียงพอตอการปองกันไมใหเกิด
การคามนุษย และสะทอนความรายแรงของความผิด
4) รัฐบาลแสดงใหเห็นถึงความพยายามอยางจริงจังและตอเนื่อง ในการ
ขจัดปญหาการคามนุษย
ทั้ง นี้ รัฐบาลประเทศใดที่ไมไดใหขอมูล แกกระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอเมริกา อาจถูกตั้งสมมติฐานวาไมไดดําเนินการตอตานการคามนุษย
2.3.2.3 หลักเกณฑ (Criteria)
สหรัฐอเมริกาใชหลักเกณฑเพื่อพิจารณาวา รัฐบาลประเทศนั้นๆ มีความ
พยายามอยางจริงจัง และตอเนื่องในการขจัดการคามนุษย ตามขอ 2.2.1.2 ขอยอย 4) ขางตน
ดังตอไปนี้
1) รัฐบาลมีการสืบสวนและดําเนินคดีตอผูกระทําผิดคามนุษย
2) รัฐบาลมีก ารคุม ครองผูเ สียหายจากการคามนุษย และชวยเหลือ
ผูเสียหายในกระบวนการสืบสวนและดําเนินคดี
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3) มีการกําหนดมาตรการปองกันการคามนุษย เชน การใหขอมูลและ
ความรูแกส าธารณชนเกี่ยวกับ สาเหตุและผลจากการคามนุษย การกําหนดอั ตลัก ษณของบุคคล
(การจดทะเบียนการเกิดและการใหสัญชาติ เปนตน) และการปองกันการใชแรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก
4) มีการรวมมือกับรัฐบาลประเทศอื่นๆ เพื่อสืบสวนและดําเนินคดีตอ
ผูกระทําผิด
5) มีการสงผูกระทําผิดฐานคามนุษยขามแดนตามกฎหมายและความตกลง
ระหวางประเทศ
6) มี ก ารเฝ า ระวั ง รู ป แบบการเข า ออกเมื อ งเพื่ อ หาหลั ก ฐานกรณี
การคามนุษย และหนวยงานบังคับใชกฎหมายไดใชประโยชนจากหลักฐานที่ไดรับในการสืบสวนและ
ดําเนินคดีตอผูกระทําผิด โดยคุมครองสิทธิของผูเสียหายในการเดินทางเขาออกประเทศของตน
7) มี ก ารสื บ สวน ดํ า เนิ น คดี และลงโทษเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ มี ส ว น
เกี่ยวของตอการคามนุษย รวมทั้งมีมาตรการที่เหมาะสมตอเจาหนาที่ของรัฐที่เพิกเฉยตอการคามนุษย
8) จํานวนผูเสียหายจากการคามนุษยที่ไมใชประชากรของประเทศนั้นๆ
มีจํานวนนอย
9) มีการติดตามประเมินความพยายามตามขอ 1) – 8) และแจงผลการ
ประเมินใหสาธารณชนทราบเปนระยะ
10) มีความคืบหนาในการแกไขปญหาการคามนุษยจากปที่แลว
11) มีความพยายามอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อลดความตองการของ
การคาเพื่อแสวงประโยชนท างเพศ และลดการมีสวนรวมของประชากรของประเทศนั้น ๆ ในการ
ทองเที่ยวเพื่อแสวงประโยชนทางเพศ

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 มาตรฐานในการดําเนินงานตอตานการคามนุษย
3.1.1 ประเทศต างๆ ทั่ ว โลก ได ดํ า เนิ น งานต อต า นการคา มนุษ ย ภายใต ก รอบการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานสากล ที่เรียกวา 5Ps ไดแก

ภาพที่ 2 มาตรฐานสากลในการตอตานการคามนุษย
1) นโยบาย (Policy) ซึ่งใหความสําคัญกับนโยบายและแผน และการประสานงาน
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
2) การปองกัน (Prevention) เปนการดําเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษย เชน การสรางความตระหนักและความเขาใจเกี่ยวกับภัยการคามนุษย การเผยแพร
ประชาสัมพันธ การสงเสริมศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของ ฯลฯ
3) การดําเนินคดี (Prosecution) รวมถึงมาตรการทางกฎหมาย การบัง คับใช
กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม เปนการดําเนินงานดานคดีและการดําเนินงานอื่น ที่เกี่ยวของกับ
กฎหมาย เชน การปรับปรุงกระบวนการบังคับใชกฎหมาย การสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดีกับ
ผูกระทําความผิด และองคกรอาชญากรรม กระบวนการทางศาล การสงผูรายขามแดน ฯลฯ
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4) การคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย (Protection) เปนการ
ดําเนินงานเพื่อใหความคุมครอง ชวยเหลือ ฟนฟูบําบัด การสงกลับและคืนสูสังคม
5) ความร ว มมื อ (Partnership) เป น ความร ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส ว น รวมถึ ง
ความรวมมือระหวางประเทศ
3.1.2 ในส ว นของประเทศไทยได ดํ า เนิ น งานต อ ต า นการค า มนุ ษ ย โดยยึ ด หลั ก
มาตรฐานสากล 5Ps ดังกลาวเชนเดียวกัน โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
เห็นชอบนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2554–
2559 ซึ่งเปนแผนระยะยาว 5 ป โดยมอบหมายใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ องคกรเอกชน
และองคก ารระหวางประเทศ ใชเ ปนแผนแมบ ทในการดําเนินงานตอตานการคามนุษย สําหรับ
แผนแมบ ท ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2560–2564 กระทรวงการพั ฒ นาสัง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย
ไดเ สนอคณะรัฐมนตรีเ พื่อใหความเห็นชอบ ภายใตวิสัยทั ศน “ประชารัฐรวมใจ ประเทศไทยไร
การค า มนุ ษ ย ” และยั ง คงกํ า หนดยุ ท ธศาสตร แ ละมาตรการครอบคลุ ม 5 ด า น ตามหลั ก
มาตรฐานสากล 5Ps ประกอบดวย
1) ยุ ท ธศาสตร ที่ 1 ด า นการพั ฒ นากลไกเชิ ง นโยบายและการขั บ เคลื่ อ น
เปาประสงคเพื่อ (1) ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ (2) พัฒนา
ระบบฐานขอมูลและองคความรูจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคามนุษยและสามารถนําไปประยุกตใช
ในการกําหนดนโยบายและการขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
2) ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการปองกัน เปาประสงคเพื่อ (1) กลุมเปาหมายทุกกลุมมี
ความรู ความเขาใจ และมีความตระหนักถึงปญหาการคามนุษยและหลักสิทธิมนุษยชน (2) การบริหาร
จัดการแรงงานขามชาติและแรงงานนอกระบบมีความชัดเจนและมีการกําหนดในกฎระเบียบอยาง
ครบถวนสมบูรณ (3) อุปสงคและอุปทานของกลุมเปาหมายที่เสี่ยงตอการกระทําผิดและการตกเปน
ผูเสียหายลดลงอยางตอเนื่องและยั่งยืน
3) ยุท ธศาสตรที่ 3 ดานการดํ าเนิน คดี เป าประสงคเ พื่อ (1) สัง คมมีค วาม
ปลอดภัยจากการคามนุษย โดยการสอดส อง ปองกั น ปราบปราม และดําเนิ นคดี คามนุ ษยที่ มี
ประสิทธิภาพและเปนธรรม ในทุกชั้นของกระบวนการยุติธรรม (2) ขอมูลคดีคามนุษยมีการรวบรวม
และจัดเก็บอยางสมบูร ณเพื่อใหการดําเนินคดีมีประสิทธิภาพ (3) เจาหนาที่ผูบัง คับใชก ฎหมายมี
ศักยภาพและมีทักษะในการดําเนินคดีคามนุษยทั้งทางแพงและทางอาญา และ (4) ภาคประชาชน
และชุมชน รวมทั้งภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศ ใหความรวมมือและใหขอ มูลในการดําเนินคดี
4) ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการคุมครองชวยเหลือ เปาประสงคเพื่อ (1) พัฒนาระบบ
การคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยที่มีประสิทธิภาพ (2) การคุมครองชวยเหลือดําเนินการภายใต
หลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย ทั้งในระบบงานยุติธรรมและระบบงานสวัสดิการสังคม (3) ผูเสียหาย
จากการคามนุษย ครอบครัว และบุคคลใกลชิดมีศักยภาพและไดรับภูมิคุมกันไมใหตกเปนผูเสียหาย
จากการคามนุษยซ้ํา
5) ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการพัฒนาความรวมมือกับภาคีเครือขาย เปาประสงค
เพื่ อ ให ภ าคี เ ครื อ ขา ยรว มมือ กั นอย างจริง จั ง ในการปอ งกัน และปราบปรามการค า มนุ ษ ย ให มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3.2 การดําเนินงานสําคัญของประเทศไทย ในชวง 3 ปที่ผานมา
ตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และที่
แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหกระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย รวมกับหนว ยงานที่
เกี่ยวของ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษยเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เปนประจําทุกป ทั้งนี้ การจัดทํารายงานดังกลาวไดนําเสนอผลงานสําคัญภายใตหลักมาตรฐานสากล
5Ps และเปนขอมูลชุดเดียวกับที่จัดสงใหสหรัฐอเมริกา3 เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดระดับใน TIP
Report โดยมีผลการดําเนินงานสําคัญในชวง 3 ปที่ผานมา กลาวคือ ในป 2557–2559 ประกอบดวย
3.2.1 ดานนโยบายและการนําไปสูการปฏิบัติ
3.2.1.1 รัฐบาลไดประกาศให “การปองกันและปราบปรามการคามนุษย” เปน
วาระแหง ชาติ เมื่อป 2557 ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยมอบนโยบายใหทุก หนวยงานที่เ กี่ยวของขจัด
การคามนุษยใหหมดสิ้นจากแผนดินไทย (Zero Tolerance)
3.2.1.2 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการเพื่อดําเนินการตอตาน
การค า มนุ ษ ย โดยในป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 ได จั ด สรรเป น เงิ น 1,529.68 ล า นบาท
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 เป น เงิ น 2,590.28 ล า นบาท (เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 69.33) และใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนเงิน 3,208.91 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 23.88)

ภาพที่ 3 จํานวนงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรสําหรับการตอตานการคามนุษย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558–2560 (ลานบาท)
3

สหรัฐอเมริกากําหนดหวงเวลาในการจัดเก็บขอมูลของประเทศตาง ๆ ในการดําเนินงานตอตานการคามนุษย เพื่อ
ใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา TIP Report กลาวคือ ตั้งแตเดือนเมษายนของ ปกอน จนถึงเดือนมีนาคมของป
ปจจุบัน (ปที่เผยแพร TIP Report) ดังนั้น ประเทศไทยจึงจัดสงรายงานผลการดําเนินงานปองกันและปราบปราม
การคามนุษยใหสหรัฐอเมริกา ปละ 2 ครั้ง ดังนี้
ฉบับแรก เปนรายงานประจําป (Annual Report) จัดเก็บขอมูลตามปปฏิทิน คือ มกราคม–ธันวาคม
(ปกอนเผยแพร TIP Report)
ฉบับสอง เปนรายงานความคืบหนา (Progress Report) จัดเก็บขอมูลของเดือนมกราคม–มีนาคม
(ปที่เผยแพร TIP Report)
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3.2.1.3 แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ไดแก
1) พระราชบัญ ญัติปองกั นและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยเพิ่มอํานาจทางปกครองในการปดสถาน
ประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว พักใชใบอนุญาตประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจหรือ
โรงงาน และหามใชยานพาหนะเปนการชั่วคราว หากพบการกระทําความผิดฐานคามนุษย และเพิ่ม
บทลงโทษแรงขึ้น เปนจําคุก 8–20 ป กรณีที่ทําใหผูเสียหายไดรับอันตรายสาหัส และหากทําใหผูเสียหาย
ถึงแกความตาย เพิ่ม โทษเปนจําคุก ตลอดชีวิต ถึง ประหารชีวิต รวมทั้ง เพิ่ม คาปรับ จาก 80,000–
200,000 บาท เปน 400,000 บาท
2) พระราชบัญ ญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับ ที่ 3)
พ.ศ. 2560 มีผ ลบังคับใชเ มื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 แกไขเพิ่ม เติมคํานิยามของการคามนุษยให
ครอบคลุมการยึดเอกสารประจําตัว และแรงงานขัดหนี้
3) พระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจาง ในประเทศ
พ.ศ. 2559 มีผ ลบังคับใชเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เพื่อใหการบริห ารจัดการบริษัท จัดหางานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และชวยปองกันแรงงานตางดาวจากการถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและ
ตกเปนผูเสียหายจากการบังคับใชแรงงานและแรงงานขัดหนี้
4) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีคามนุษย พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมในการดําเนินการกับ
คดีคามนุษยที่มีลักษณะยุงยากซับซอน
5) พระราชบัญ ญัติควบคุม การขอทาน พ.ศ. 2559 มีผ ลบังคับใชเ มื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เพื่อกําหนดมาตรการการคุมครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนขอทาน
3.2.2 ดานการดําเนินคดีและการบังคับใชกฎหมาย
3.2.2.1 สถิติการปราบปรามการคามนุษยมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป
1) การปราบปรามการคามนุษยของสํานัก งานตํารวจแหงชาติ และ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ พบวาในชวง 3 ปที่ผานมา มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกป โดยในป 2557 มีจํานวน
280 คดี ป 2558 จํานวน 317 คดี และในป 2559 จํานวน 333 คดี จํานวนผูตองหาและจํานวน
ผูเสียหายในแตละป ปรากฏตามตารางขางลางนี้
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ตารางที่ 2 จํานวนสถิติการปราบปรามการคามนุษย จํานวนผูตองหาและจํานวนผูเสียหาย จําแนก
ตามป 2557–2559

คดี
280

ป 2557
ผูตองหา ผูเสียหาย
442
595

คดี
317

จํานวน
ป 2558
ผูตองหา ผูเสียหาย
6904
9825

คดี
333

ป 2559
ผูตองหา ผูเสียหาย
600
824

สําหรับรูปแบบของการคามนุษยที่พบในประเทศไทย นับตั้งแตป
2551 ที่กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษยมีผลบังคับใช ลําดับแรก เปนการ
แสวงหาประโยชนโดยมิชอบทางเพศ รองลงไป คือ การบังคับใชแรงงาน ตามดวยการนําขอมาขอทาน
ทั้งนี้ ในจํานวนคดีคามนุษยของป 2559 จํานวน 333 คดี พบวา เปนคดีแสวงหาประโยชนทางเพศ
247 คดี คดีบังคับใชแรงงาน 75 คดี (เปนการแสวงหาประโยชนดานแรงงาน 32 คดี และเกี่ยวของกับ
แรงงานในภาคประมง 43 คดี) การนําคนมาขอทาน 8 คดี และอื่นๆ 3 คดี รายละเอียดของป 2557–
2559 ตามตารางที่ 3 ขางลางนี้
ตารางที่ 3 จํานวนคดีในป 2557–2559 จําแนกตามรูปแบบของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

2) สํานัก งานอัยการสูง สุดไดยื่นฟองคดีคามนุษย ในป 2557 จํานวน
231 คดี ป 2558 จํานวน 251 คดี และในป 2559 จํานวน 301 คดี
3) ศาลไดพิพากษาลงโทษจําเลย ในป 2558 จํานวน 205 คดี และในป
2559 จํานวน 268 คดี
3.2.2.2 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดสืบสวนสอบสวนและ
ยึดทรัพยในคดีคามนุษยในป 2559 ไดมากถึง 784 ลานบาท มากกวาทุกปที่ผานมา
4

จํานวนผูตองหาในป 2558 ที่มีจํานวนสูงมาก เนื่องจากเปนคดีสําคัญคดีโรฮีนจา ที่มีผูกระทําผิดมากถึง 296 คน
จํานวนผูเ สียหายในป 2558 ที่มีจํานวนสูงมาก เนื่องจากเปนคดีสําคัญคดีโรฮีนจาเชนเดียวกัน ที่มผี ูเสียหายจาก
การคามนุษยมากถึง 89 คน
5
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3.2.2.3 ออกระเบียบสํานัก นายกรัฐมนตรีวาดวยมาตรการทางบริหาร ในการ
ปองกันเจาหนาที่ของรัฐมิใหเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษย พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่
17 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ ในชวง 3 ป ไดดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ รวม 44 ราย จําแนกเปน ป
2557 จํานวน 7 ราย ป 2558 จํานวน 27 ราย และในป 2559 จํานวน 10 ราย
3.2.3 ดานการคุมครองชวยเหลือ
3.2.3.1 ใหการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย ทุกเพศ ทุกวัย และ
ทุก เชื้ อชาติ โดยไม เ ลือ กปฏิ บัติ ในป 2558 จํา นวน 471 ราย และในป 2559 จํานวน 561 ราย
จําแนกเปนชาย 290 ราย และหญิง 271 ราย และจําแนกสัญชาติ เปนคนไทย 207 ราย เปนคนตางดาว
354 ราย
3.2.3.2 สิ่ง ริเ ริ่ม ที่สําคัญในการชวยเหลือผูเ สียหาย คือ การจัดใหผูเสียหายได
ทํางานทั้งในและนอกสถานคุมครอง เพื่อใหผูเสียหายมีรายไดกอนเดินทางกลับภูมิลําเนาหรือประเทศ
ตนทาง ในป 2558 มีผูเสียหายทํางานรวม 47 ราย และในป 2559 มีจํานวน 196 ราย
3.2.3.3 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 อนุญ าตใหผูเสียหาย
และพยานในคดีคามนุษยที่เปนคนตางดาวอยูและทํางานในประเทศไทยไดเปนเวลา 2 ป ภายหลัง
สิ้นสุดการดําเนินคดี
3.2.3.4 สงผูเสียหายกลับคืนสูภูมิลําเนาอยางปลอดภัย จํานวน 243 คน ภายใต
การประสานงานอยางใกลชิดกับประเทศตนทาง และครอบครัวของเสียหายในประเทศไทย ไดแก
ผูเสียหายชาวกัมพูชา 22 คน เมียนมา 84 คน ลาว 98 คน เวียดนาม 24 คน และบังคลาเทศ 15 คน
นอกจากนี้ ดวยความชวยเหลือของสํานัก งานขาหลวงใหญผูลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) และ
องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นฐาน (IOM) ทําใหผูเสียหายจากการคามนุษยชาวโรฮีนจา
จํานวน 49 คน และผูหลบหนีเขาเมืองชาวโรฮีนจา จํานวน 14 คน ไดรับการชวยเหลือใหสามารถยาย
ไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม
3.2.3.5 จัดอบรมลามอยางตอเนื่อง โดยมีลามที่ผานการอบรมและขึ้นทะเบียนแลว
จํานวน 254 คน สามารถสื่อสารได 6 ภาษา จําแนกเปน เมียนมา 106 คน กัมพูชา 80 คน ลาว 14
คน โรฮีนจา 43 คน เวียดนาม 1 คน และอาหรับมลายู 10 คน
3.2.4 ดานปองกัน
3.2.4.1 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรบริหารจัดการแรงงานตางดาว
พ.ศ. 2560–2564 ประกอบดวย ยุทธศาสตร 5 ดาน ไดแก กําหนดมาตรฐานการจางแรงงานตางดาว
ภายในป 2560 ลดการพึ่งพาแรงงงานตางดาวประเภทแรงงานไรฝมือภายในป 2560 พัฒนาองคกร
เพื่อใหสามารถบริหารจัดการสถานการณเกี่ยวกับแรงงานตางดาวไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายในป
2560 สง เสริมการจางแรงงานตางดาวโดยผานระบบบันทึก ขอตกลง ภายในป 2563 และติดตาม
ประเมินผลสถานการณการบริหารแรงงาน 2 ครั้งตอป เพื่อมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล
3.2.4.2 จดทะเบีย นแรงงานตา งด าว ณ ศูน ยบ ริก ารเบ็ด เสร็จ (One Stop
Service) ระหวางวันที่ 1 เมษายน–28 กรกฎาคม 2559 มีแรงงานตางดาวพรอมบุตรหลานมา
ลงทะเบียน จํานวน 1,202,347 คน เฉพาะในภาคประมง ตั้งแตวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2559 จํานวน 45,441 คน
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3.2.4.3 ลดคาธรรมเนียมเพื่อยื่นขอใบอนุญ าตทํางาน คาตรวจรางกาย และ
คาธรรมเนียมเพื่อขอวีซา เปนตน ชวยใหแรงงานตางดาว จํานวน 1.3 ลานคน ที่มาทํางานในประเทศไทย
ประหยัดคาใชจายไดกวา 4.7 พันลานบาท
3.2.4.4 ปฏิรูประบบการจางแรงงานตางดาว เพื่อขจัดนายหนาแรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย
โดยหามการจางเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ทํางานประมงและทํางานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเลโดย
เด็ดขาด กําหนดใหตองมีชวั่ โมงพักผอนและวันหยุด มีการทําสัญญาจางงานเปนลายลักษณอักษร ใหมี
บัญชีรายชื่อลูกเรือ มีขอกําหนดเกี่ยวกับการฝกอบรมและสวัสดิการของคนงาน นอกจากนี้ ไดทบทวน
หลักเกณฑเพื่อผอนปรนใหแรงงานตางดาวสามารถเปลี่ยนนายจางได หาก (1) นายจาง ตกลงเลิกสัญญา/
ประพฤติผิดสัญญา/ถึงแกความตาย (2) นายจางตกเปนบุคคลลมละลาย (3) นายจางลวงละเมิดทางกาย
แกลูกจาง (4) นายจางไมปฏิบัติตามสัญญาหรือกฎขอบังคับดานแรงงาน และ (5) ลูกจางทํางานใน
สภาพแวดลอมที่เปนอันตราย
3.2.4.5 จัดตั้งศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานประมง หรือ Drop in Center เพื่อ
ยกระดับความเปนอยูและชวยเหลือคนงานตางดาวและครอบครัวคนงานในภาคประมง
3.2.5 ดานความรวมมือ
3.2.5.1 สวนราชการที่เกี่ยวของและภาคประชาสังคม รวม 54 หนวยงาน ไดรวมกัน
ลงนามในบันทึกขอตกลงเพื่อปองกันและปราบปรามการคามนุษย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ
ทําเนียบรัฐบาล
3.2.5.2 รั ฐ บาลได ใ ห สั ต ยาอนุ สั ญ ญาระหว า งประเทศ จํ า นวน 2 ฉบั บ คื อ
อนุสัญ ญาองคก ารแรงงานระหวางประเทศ ฉบับ ที่ 187 วาดวยกรอบเชิงสง เสริมการดําเนินงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 และอนุสัญญาอาเซียนวาดวย
การตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ASEAN Convention against Trafficking in
Persons, Especially Women and Children–ACTIP) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559
3.2.5.3 ประเทศไทยรวมกับออสเตรเลียและอินโดนีเซีย เปนเจาภาพจัดการประชุม
เจาหนาที่ระดับอาวุโสของกระบวนการบาหลี ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2559 ณ กรุงเทพฯ
เพื่อหาแนวทางในการแกไขขอทาทายเกี่ยวกับการโยกยายถิ่นฐานอยางผิดกฎหมาย ทั้งในบริบทของ
โลกและในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟก
3.3 จุดแข็งและจุดออนในการตอตานการคามนุษยของประเทศไทย
จากการศึกษาปจจัยของการคามนุษย ตัวชี้วัดการคามนุษย และจากการสัมภาษณ พบวา
ประเทศไทยมีจุดแข็งและจุดออนในการตอตานการคามนุษย สรุปไดดังตอไปนี้
3.3.1 จุดแข็ง
3.3.1.1 ประเทศไทยมีกฎหมายมาบังคับใชกับการคามนุษยเปนการเฉพาะ และ
สอดคล อ งกั บ พั น ธกรณี ร ะหว า งประเทศ เนื่ อ งจากป ญ หาการค า มนุ ษ ย มี รู ป แบบที่ ซั บ ซ อ น
กลุมเปาหมายเปลี่ยนแปลงจากผูหญิง เปนเด็กหญิงและเด็กชาย และขยายไปถึงแรงงานที่มีรางกาย
แข็ง แรง รวมถึง มีความเชื่อมโยงกับ การลักลอบเขาเมือง และการโยกยายถิ่นฐานในภาวะไมปกติ
นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษยมีเจตนารมณเพื่อใหการคุมครอง
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ชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย จึงมอบใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เปนหนวยงานรักษาการตามกฎหมาย ซึ่งแตกตางกับประเทศในกลุมสมาชิกอาเซียน ที่มีหนวยงาน
บังคับใชกฎหมายเปนหนวยงานรักษาการ
3.3.1.2 ประเทศไทยมีกลไกตางๆ ที่เอื้อตอการดําเนินงานตอตานการคามนุษย
ครบถวน ชัดเจน ทั้งดานการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดและการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
อาจกลาวไดวาเกือบจะดีที่สุดประเทศหนึ่งเลยทีเดียว ดังจะเห็นไดจากพัฒนาการและความคืบหนาใน
การตอตานการคามนุษย ตามที่ปรากฏในขอ 3.2 ขางตน กลไกสําคัญที่สะทอนพัฒนาการและความ
คืบหนา ไดแก
1) มีการจัดตั้งหนวยงานเปนการเฉพาะในทุกหนวยงานของกระบวนการ
ยุติธรรม ทั้งในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการปราบปรามการคามนุษย) กรมสอบสวน
คดีพิเศษ (ศูนยตอตานการคามนุษย) สํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานคดีคามนุษย) และศาล (แผนก
คดีคามนุษย ศาลอาญา) เพื่อใหกระบวนการดําเนินคดีและบังคับใชกฎหมายเปนไปดวยความรวดเร็ว
และมีความเชี่ยวชาญในงานตอตานการคามนุษย
2) การขยายเพิ่ม หนวยงานในการดําเนินงานเรื่องนี้ เชน กระทรวง
แรงงาน ไดเพิ่มงานในสวนของสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และกรมการจัดหางาน นอกเหนือจาก
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน การจัดตั้งศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
กองทัพเรือ นอกเหนือจากกรมประมงและกรมเจาทา รวมถึงกรมการปกครองที่มีบทบาทสําคั ญใน
การตรวจสถานที่เสี่ยงตอการคามนุษย เปนตน
3) พั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล ระดั บ ชาติ ใ นการต อ ต า นการค า มนุ ษ ย
เปนประเทศเดียวในประเทศกลุมอาเซียนที่มีระบบฐานขอมูลเรื่องนี้ โดยบันทึก ขอมูล ทั้งดานการ
ดําเนินคดีและบัง คับใชกฎหมาย และดานการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย ทั้ง นี้
สามารถออกแบบรายงานเชิงเปรียบเทียบเปนรายป ในรูปแบบแผนภาพที่วิเ คราะหขอมูล (Dash
boards) ตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ที่แสดงในรูปแบบตางๆ เชน ประเภทของการกระทําที่ผิดกฎหมาย
สัญชาติ เพศ และอายุของผูตองสงสัยและผูเสียหาย รวมทั้งสถานะคดีไมวาจะเปนในชั้นพนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ หรือศาล ขอมูลสามารถเขาถึงไดดวยระบบออนไลนโดยผานระบบอินเทอรเน็ตที่มี
มาตรการควบคุมความปลอดภัยและความเปนสวนตัว เนื่องจากความลับ ของขอมูล ซึ่งรวมไปถึง
สถานะการฟองรองดําเนินคดีและขอมูลสวนบุคคลของผูเสียหาย
ขณะนี้อยูระหวางเชื่อมโยงกับระบบทะเบียนราษฎร (เลข 13 หลัก) และ
พัฒนาระบบแผนที่เพื่อใชประกอบการประมวลผลปญหาของการคามนุษยในแตละจังหวัด โดยอยู
ระหวางพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อใชในการกําหนดความรุนแรงของปญหาการคามนุษย
3.3.1.3 รัฐ บาลได รั บ ความร ว มมื อ อย า งดี ยิ่ ง จากองค ก รพั ฒ นาเอกชน และ
องคการระหวางประเทศ จํานวนมาก โดยอาจพิจารณาสวนหนึ่งจากการประชุม “ประชารัฐรวมใจ
ตานภัยการคามนุษย” ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานตํารวจแหงชาติ
และกระทรวงแรงงาน ไดผลัดกันเปนเจาภาพ จัดประชุม อยางตอเนื่ องตั้งแตกลางป 2559 จนถึง
ปจ จุบัน รวม 8 ครั้ง ทําใหเ กิดความสัมพันธอยางไมเ ปนทางการควบคูกันไป และเอื้อตอการให
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เบาะแสหรือแจงเหตุการคามนุษย จนถึงการเขารวมปฏิบัติการเพื่อใหการชวยเหลือผูเสียหายจาก
การคามนุษยไดอยางทันทวงที
3.3.2 จุดออน
3.3.2.1 การทุจริตคอรรัปชั่น
รูปแบบของการคามนุษยที่พบในประเทศไทย พบวา เปนรูปแบบของ
การคาบริการทางเพศมากเปนลําดับ 1 ทุกป และยังคงพบเห็นสถานคาประเวณี และการคาบริการ
ทางเพศ โดยเฉพาะในสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ จึงถูกตองขอสังเกตจากสังคมไทยและบางประเทศวา
เจาหนาที่ของรัฐ โดยเฉพาะเจาหนาที่บังคับใชกฎหมายไมพบเห็นสถานคาประเวณีเปนไปไดอยางใด
จึงถูกตองขอสันนิษฐานวามีเจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษย
นอกจากนี้ การบัง คับ ใชแรงงานเปนรูป แบบที่พบมากเปนลําดับ ที่ 2
รองจากการแสวงหาประโยชนจากการคาบริการทางเพศ แตในทางกลับกัน ใน TIP Report หรือใน
เวทีระหวางประเทศ รวมถึงเวทีของการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU ประเด็น
เรื่องของการคุมครองแรงงาน และการจัดระเบียบแรงงานในเรือประมง กลับเปนประเด็นที่ถูกจับตามอง
เปนพิเศษ โดยกลาววา ประเทศไทยมีผลการดําเนินงานในการตรวจตราสถานประกอบกิจการโรงงาน
และเรือประมงเปนจํานวนหลายครั้ง กลับ พบการกระทําความผิดฐานค ามนุษยจํ านวนนอยมาก
ซึ่งไมนาจะสะทอนสภาพปญหาที่แทจริง เพราะยังมีสมมติฐานวายังมีแรงงานจํานวนมากที่ถูกบังคับใช
แรงงาน และมีเจาหนาที่ของรัฐเขาไปเรียกรับผลประโยชน
3.3.2.2 ดานบุคลากร
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดจัดอบรมพนักงาน
เจาหนาที่ตามกฎหมายไปแลว รวม 3,651 ราย แตยังคงพบปญหาเจาหนาที่โยกยายบอย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง เจาหนาที่ดานบังคับ ใชก ฎหมาย การพัฒ นาศักยภาพบุคลากรไมมีความต อเนื่อง และไมทั่วถึง
จึงขาดผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในการใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพื้นที่
3.3.2.3 ดานขอมูลและระบบฐานขอมูล
แมวาจะมีระบบฐานขอมูลระดับชาติ แตยังคงพบขอจํากัดในการบันทึก
ขอมูลใหเปนปจจุบัน ทําใหขอมูลตางๆ ตองอาศัยขอมูลจากการเก็บดวยมือ เพื่อใชเปรียบเทียบและ
ปองกันขอผิดพลาด ยังไมมีการจัดโครงสรางและบุคลากรรับผิดชอบเรื่องระบบฐานขอมูลเปนการเฉพาะ
3.3.2.4 รัฐบาลใหความสําคัญกับการจัดระดับใน TIP Report ของสหรัฐอเมริกา
มากเกินไป การแกปญหาการคามนุษยในแตละป จึงนําขอเสนอแนะของสหรัฐอเมริกาที่ปรากฏใน
TIP Report มาเปนแนวทางหลักในการแกปญหาและขับเคลื่อนงาน ในขณะที่สหรัฐอเมริกาไมไดเขามา
มีสวนรวมในการแกไขปญหาของประเทศตางๆ ที่ถูกประเมินสถานการณการคามนุษย แตกลับกัน
สหรัฐอเมริกาไดจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่ง ใหกับองคก รบางองคก ร และไดขอมูล จากองคก ร
ดังกลาวประกอบการพิจารณาจัดระดับ จึงถูกตั้งขอสังเกตวาสหรัฐอเมริกามีความจริงใจในการแกไข
ปญหาการคามนุษยรวมกับประเทศตางๆ หรือไม
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3.4 ตัวชี้วัดคามนุษยที่มีผลตอการยกระดับที่ดีขึ้นของประเทศไทย
จากการศึกษาวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของกับกระบวนการของการคามนุษย ปจจัยผลักและ
ปจจัยดึงที่นําไปสูการคามนุษย และองคประกอบของการคามนุษย ตัวชี้วัดการคามนุษย รวมถึงการ
สัมภาษณผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสําคัญในการตอตานการคามนุษย พบวา
ประเทศไทยยังไมไดมีการจัดทําตัวชี้วัดเพื่อใชวัดระดับความสําเร็จในการตอตานการคามนุษย อยางไรก็ตาม
จากแนวคิดทฤษฎีตัวชี้วัดการคามนุษยดังกลาว ผูศึกษาจึงไดศึกษาวิเคราะห ผลการดําเนินงานของ
ประเทศไทยที่ผานมาตามตัวชี้วัดการคามนุษยขางตน โดยไดจัดกลุมของตัวชี้วัด และจัดทําตัวชี้วัดเพื่อ
ยกระดับการตอตานการคามนุษยที่ดีขึ้นของประเทศไทย สรุปไดดังตอไปนี้
3.4.1 ภาพรวมของตัวชี้วัดการคามนุษย
ตัวชี้วัดการคามนุษยเปนปจจัยที่ใชบงชี้ผูที่อาจตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
ในสวนของประเทศไทยไดออกกฎหมายมาบังคับใชกับการคามนุษยเปนการเฉพาะ และมีความสอดคลอง
กับพันธกรณีระหว างประเทศ กล าวคือ พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons
Especially Women and Children) แนบทายอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองคกร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime)
ดังนั้น นิยามการคามนุษยในกฎหมายของประเทศไทย จึงถือไดวามีความเปนสากล สอดคลองกับ
พันธกรณีระหวางประเทศ เชนเดียวประเทศตางๆ ทั่วโลก
3.4.2 กลุมที่ 1
ตัวชี้วัดที่บงชี้ถึงการจัดหาบุคคลโดยใชอุบายหลอกลวง และตัวชี้วัดที่บงชี้ถึงเงื่อนไข
หรื อสภาพการทํ า งานที่ เ สี่ย งต อ การถู ก แสวงประโยชน ได แก การหลอกลวงลัก ษณะของงาน
สภาพการทํางาน สาระของสัญญาจาง คาจาง/รายได จํานวนวันหรือชั่วโมงการทํางานที่มากเกินไป
การทํางานอันตราย เปนตน พบวา
3.4.2.1 สาเหตุหลายประการที่ทําใหแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานตางดาวไมไดรับ
การคุมครองเทาที่ควร อาจเกิดจากทัศนคติของคนไทยที่มีความเห็นวา แรงงานตางดาวไมควรไดรับ
สิทธิประโยชนเทาเทียมกับแรงงานไทย นโยบายของบางสวนราชการยังคงใหสําคัญกับการคุมครอง
แรงงานที่เขาระบบถูกตองตามกฎหมาย แตปญหาการคามนุษยพบในแรงงานที่เขาเมืองไมถกู ตองตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ยังไมเคยมีการแกไขใหสอดคลองกับ
การโยกยายถิ่นฐานที่เกิดในปจจุบัน บทลงโทษไมหนัก มาตรการไมเอื้อกับแรงงาน เชน กําหนดให
ตองรายงานตัวทุก 3 เดือน เปนตน
ทั้งนี้ รัฐบาลมีความพยายามในการจดทะเบียนแรงงานตางดาว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหแรงงานที่เขาเมืองโดยไมถูกตองตามกฎหมาย และมีความเสี่ยงตอการตกเขาสู
ขบวนการคามนุษย ไดรับการดูแลและสามารถเขาถึงสิทธิอันพึงจะไดรับ รวมทั้งปองกันมิใหตกเขาสู
ขบวนการคามนุษย หรือถูกเอารัดเอาเปรียบตามกฎหมายแรงงาน รายละเอียดผลการดําเนินงาน
สําคัญปรากฏในหัวขอ 3.2.4 ดานปองกัน
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3.4.2.2 ตัวชี้วัดเพื่อยกระดับที่ดีขึ้น ไดแก
1) นายจางมีทัศนคติที่ดีตอแรงงานตางดาว โดยการสรางความรูความเขาใจ
แกนายจางเรื่องสิทธิของแรงงานตางดาว กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย เปนตน
2) เจาหนาที่ของรัฐใหก ารคุมครองแรงงานตางดาวทั้ง ที่เ ขาเมืองถู ก
กฎหมายและลักลอบเขาเมือง โดยไมเลือกปฏิบัติ
3) การออกหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เอือ้ ตอการคุมครองแรงงานตางดาว
3.4.3 กลุมที่ 2
ตัวชี้วัดการคามนุษยที่บง ชี้ถึง การจัดหาบุคคลโดยการบังคับ ขูเข็ญ และตัวชี้วัด
ที่บงชี้ถึงการถูกบังคับเมื่อถึงปลายทาง เชน การยึดเอกสารประจําตัว การขัดหนี้ การกักขัง การขมขู
การยึดเงิน การใชความรุนแรง การบังคับใหทํางานหรือเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด การหักคาจาง
เปนตน พบวา
3.4.3.1 ในทางปฏิบัติ และประเด็นที่ปรากฏใน TIP Report พบวา ในการคัดแยก
ผูเสียหายจากการคามนุษยของประเทศไทย โดยการสัมภาษณเบื้องตนเพื่อบงชี้วาผูใดเปนผูเสียหาย
จากการคามนุษยนั้ น ยัง มีจุดอ อน คื อ การตีความนิย ามของการคามนุ ษยที่ไ มตรงกัน ระหวา ง
เจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย นัก สัง คมสงเคราะห และทีมสหวิชาชีพ ในบางกรณีเกิดความขัดแยง
ระหวางหนวยงาน ผูปฏิบัติงานเกิดความสับสน และไมแนใจวาวิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่ถูกตองควรเปน
เชนใด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การยึดเอกสารประจําตัวของบุคคล หรือการกัก ขัง เพื่อบง ชี้ความเปน
ผูเสียหายจากการคามนุษย
ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดดําเนินการ
ปรับปรุงแบบสัมภาษณเบื้องตนเพื่อคัดแยกผูเสียหาย เมื่อป 2558 โดยเพิ่มตัวอยาง ขอคําถามแนวทาง
การชวยเหลือ และขอกฎหมาย ใหแกผูปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยและบงชี้การคามนุษย
นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา มนุษย (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560 โดยแกไขเพิ่มเติมนิยามของการคามนุษย เพื่อชวยแกไขปญหาเรื่องการตีความของการคามนุษย
ในประเด็นเรื่องของการบังคับใชแรงงานหรือบริการ รวมถึงการออกพระราชกําหนดการนําคนตางดาว
มาทํางานกับ นายจางในประเทศ พ.ศ. 2559 และการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 (ในสวนที่เกี่ยวของกับการคุมครองเด็ก) เพื่อชวยใหการบริหารจัดการบริษัทจัดหางานดียิ่งขึ้น
เพื่อปองกันแรงงานตางดาวจากการถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและตกเปนผูเสียหายจากการ
บังคับใชแรงงานและแรงงานขัดหนี้
3.4.3.2 ตัวชี้วัดเพือ่ ยกระดับที่ดีขึ้น ไดแก
1) การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย และทีม สหวิชาชีพ
เรื่องนิยามของการคามนุษย โดยจัดประชุมหรือสัมมนาเพื่อทําความเขาใจเรื่องนิยามของการคามนุษย
และพัฒนาความรูความสามารถในการบงชี้ใหตรงกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2) การกําชับการปฏิบัติแกเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย และทีมสหวิชาชีพ
ใหใชแบบสัมภาษณเบื้องตนเพื่อคัดแยกผูเสียหายฯ เปนแบบเดียวกันทั่วประเทศ
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3) การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา แกเจาหนาที่บังคับใช
กฎหมายและทีมสหวิชาชีพ ในการสัมภาษณเพื่อ คัดแยกผูเสียหาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพื้นที่ที่มี
การคามนุษยรุนแรง หรือมีความเสี่ยงตอการคามนุษย
3.4.4 กลุมที่ 3
ตัวชี้วัดที่บงชี้ถึงการจัดหาบุคคลโดยการแสวงประโยชนจากความออนดอย และ
ตัวชี้วัดที่บงชี้ถึงการแสวงหาประโยชนจากความออนดอยเมื่อถึงปลายทาง เชน สถานะทางครอบครัว
สถานะทางกฎหมาย การขาดโอกาสทางการศึกษา ความสัมพันธกับเจาหนาที่ของรัฐ วัฒนธรรมและ/
หรือความเชื่อทางศาสนา เปนตน พบวา
3.4.4.1 รูปแบบของการคามนุษยที่พบในประเทศไทย เปนรูป แบบของการคา
บริการทางเพศมากเปนลําดับ 1 ทุกป โดยพบผูเสียหายมีอายุนอยลง การขาดโอกาสทางการศึกษา
สถานะทางครอบครัว และคานิยมทางวัตถุ
ทั้ง นี้ รั ฐบาลไดร ณรงคป อ งกั นป ญ หาการคา มนุษ ยใ นหลายรู ป แบบ
โดยเฉพาะการอบรมใหความรูแกเด็กและสตรีกลุมเสี่ยง เพื่อปองกันภัยจากการคามนุษย การผลิตสื่อ
เพื่อรณรงคใหนักทองเที่ยวไมแสวงประโยชนทางเพศจากภาคธุรกิจทองเที่ยว นอกจากนี้ รัฐบาลได
ตระหนักถึงการโยกยายถิ่นฐานทั้งในภาวะปกติและในภาวะไมปกติ และการลักลอบเขาเมือง ที่มี
ความเสี่ยงที่จะตกเขาสูขบวนการคามนุษย โดยขยายความคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
ใหครอบคลุมถึงผูอพยพเขาเมืองผิดกฎหมายทุกคน แมวาจะไมไดเปนผูเสียหายจากการคามนุษย และ
ใหการชวยเหลือกลุมคนเปราะบางทุกกลุมที่มีความเสี่ยงตอการตกเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
รวมทั้งผูโยกยายถิ่นฐานในภาวะไมปกติ
3.4.4.2 ตัวชี้วัดเพื่อยกระดับที่ดีขึ้น ไดแก
1) การพั ฒ นาความเชี่ ยวชาญของพนัก งานสอบสวนในการบ ง ชี้ ถึ ง
การถูกแสวงหาประโยชนจากความออนดอย เชน เรื่องเพศ และอายุ โดยเฉพาะบุคคลที่มีอายุต่ํากวา
18 ป ซึ่ง ตามกฎหมายวา ดว ยการป องกั นและปราบปรามการคา มนุ ษย หากพบวา มีก ารแสวง
ประโยชนโดยมิชอบกับบุคคลที่มีอายุต่ํากวา 18 ป แมจะไมมีการกระทําในลักษณะของการถูกบังคับ
กักขัง หนวงเหนี่ยว ก็ถือไดวาบุคคลนั้นเปนผูเสียหายจากการคามนุษย
2) การกําหนดมาตรฐานในการทํางานรวมกับโรงพยาบาล ในการบงชี้
และชวยเหลือบุคคลที่ถูกแสวงประโยชนจากความออนดอย

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผูศึกษาพิจารณาเห็นวา ปญหาการคามนุษยเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยาง
รายแรง และในฐานะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนหนวยงานรักษาการ
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย และเปนหนวยประสานงานหลักในการ
ดําเนินงานตอตานการคามนุษยของประเทศไทย ดังนั้น จึงศึกษาเรื่อง “แนวทางยกระดับการตอตาน
การคามนุษยของไทย : กรณีศึกษารายงานการคามนุษยของสหรัฐอเมริกา” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการตอตานการคามนุษยของประเทศไทยใหเกิดความยั่งยืน และ
แกไขปญหาการคามนุษยในอนาคตไดอยางแทจริง
จากการศึกษาวิเ คราะหผ ลการดําเนินงาน 3 ปที่ผานมาของประเทศไทยในการตอตาน
การคามนุษย และ TIP Report ของสหรัฐอเมริกา ในสวนที่จัดระดับ ของประเทศไทย รวมทั้ง
การศึกษาวิเคราะหกระบวนการและตัวชีว้ ัดการคามนุษย ตลอดจนไดสัมภาษณผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน
และผูทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสําคัญในการตอตานการคามนุษย พบวา
4.1.1 ประเทศไทยมีความมุงมั่นอยางเต็ม ที่ในการตอตานการคามนุษย โดยรัฐบาลได
เรงรัดและผลักดันใหเกิดการดําเนินงานสําคัญที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล 5Ps ทั้งในดานนโยบาย
และการนําไปสูการปฏิบัติ เชน การจัดสรรงบประมาณ การออกกฎหมายและแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ดานการดําเนินคดีและการบังคับใชกฎหมาย โดยเพิม่
ประสิท ธิภาพในการดํา เนินคดีทั้ง เชิง ปริม าณและคุณภาพตลอดกระบวนการยุติธรรม ดานการ
คุมครองชวยเหลือ โดยใหการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย ทั้งคนไทยและคนตางดาว
โดยไมเลือกปฏิบัติ ดานการปองกัน ใหความรูความเขาใจแกประชากร กลุมเสี่ยง และการเขาถึงสิทธิ
ของแรงงาน รวมทั้งดานความรวมมือ ไดผนึกกําลังประชารัฐรวมใจ ตานภัยการคามนุษย
4.1.2 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผานมาของรัฐบาล พบวา
ยังมีจุดแข็งและจุดออนในการตอตานการคามนุษย ไดแก
4.1.2.1 จุดแข็ง คือ มีกฎหมายมาบังคับใชกับการคามนุษยเปนการเฉพาะ มีกลไก
ที่เอื้อตอการดําเนินงานที่ครบถวน ชัดเจน อาจกลาวไดวา เกือบจะสมบูรณแบบกวาหลายประเทศ
เชน การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบการตอตานการคามนุษย การพัฒนาระบบฐานขอมูล
ระดับชาติที่สามารถบันทึกและประมวลผลขอมูลไดอยางทันสมัยและเปนระบบ ซึ่งประเทศสมาชิก
อาเซียนยังไมมีประเทศใดที่พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการตอตานการคามนุษยขึ้น รวมทัง้ ประเทศไทยได
เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมและพัฒนาความรวมมือระหวางกันในการตอตานการคามนุษย
4.1.2.2 จุดออน คือ การทุจ ริตคอรรัป ชั่นของเจาหนาที่ของรัฐ ขอจํากัดดาน
บุคลากร ที่พบวา มีการโยกยายบอย ขาดผูเชี่ยวชาญและที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
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โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาระบบฐานขอมูลระดับชาติ ที่ยังมีการบันทึกขอมูล
ไมเปนปจจุบัน จึงไมสามารถเรียกใชขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายไดอยางทันการณ
และทันทวงที นอกจากนี้ รัฐบาลไดใหความสําคัญกับ TIP Report ของสหรัฐอเมริกามากเกินไป
โดยเฉพาะประเด็นที่ถูกจับตามองและขอเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงประเด็น
ทุกปขึ้นกับสถานการณการคามนุษยและผลการดําเนินงานในปนั้นๆ จึงขาดความมั่นคงและเทีย่ งตรง
4.1.3 สําหรับการศึกษาตัวชี้วัดการคามนุษยที่มีผลตอการยกระดับที่ดีขึ้นของประเทศไทย
ในการตอตานการคามนุษย ผูศึกษาไดจัดกลุมตัวชี้วัดการคามนุษยออกเปน 3 กลุม เพื่อวิเคราะหผล
การดําเนินงานตามกลุมตัวชี้วัด พบวา
4.1.3.1 รัฐบาลไดมีการดําเนินมาตรการในหลายเรื่องเพื่อแกไขปญหาการคามนุษย
โดยเฉพาะอย างยิ่ง การคุม ครองแรงงานเพื่ อให เ ข าถึ ง สิ ท ธิ ที่พึ ง จะไดรั บ การปรั บ ปรุง เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย การปองกันในรูปแบบของรณรงคใหความรูถึงภัย
ของการคามนุษย ฯลฯ
4.1.3.2 ตัวชีว้ ัดการคามนุษยเปนตัวบงชี้หรือปจจัยที่ระบุวาผูใดเปนผูเสียหายจาก
การคามนุษย ทั้งนี้ การกําหนดนิยามการคามนุษยในกฎหมายของประเทศไทย ถือไดวามีความเปน
สากล สอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ เชนเดียวประเทศตางๆ ทั่วโลก
4.1.3.3 ประเทศไทยยังไมไดมีการจัดทําตัวชี้วัดเพื่อยกระดับความสําเร็จ ในการ
ตอตานการคามนุษย จากการศึกษาวิเคราะหไดพบตัวชี้วัดเพื่อยกระดับที่ดีขึ้นได จํานวน 8 ตัวชี้วัด
ประกอบดวย
1) นายจ างมี ทั ศนคติ ที่ ดี ต อ แรงงานต า งด า ว โดยการสร า งความรู
ความเขาใจแกนายจางเรื่องสิทธิของแรงงานตางดาว และกฎหมายที่เกี่ยวของ
2) เจาหนาที่ของรัฐใหก ารคุมครองแรงงานตางดาวทั้ง ที่เ ขาเมืองถูก
กฎหมายและลักลอบเขาเมือง โดยไมเลือกปฏิบัติ
3) การออกหรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เอือ้ ตอการคุมครองแรงงานตางดาว
4) การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย และทีมสหวิชาชีพ
เรื่องนิยามของการคามนุษย เพื่อจะไดบงชี้ใหตรงกันและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
5) การกําชับการปฏิบัติแกเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย และทีมสหวิชาชีพ
ใหใชแบบสัมภาษณเบื้องตนเพื่อคัดแยกผูเสียหายฯ เปนแบบเดียวกันทั่วประเทศ
6) การแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา แกเจาหนาที่บังคับใช
กฎหมายและทีมสหวิชาชีพ ในการสัมภาษณเพื่อคัดแยกผูเสียหาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพื้นที่ที่มี
การคามนุษยรุนแรง หรือมีความเสี่ยงตอการคามนุษย
7) การพั ฒ นาความเชี่ ยวชาญของพนัก งานสอบสวนในการบ ง ชี้ ถึ ง
การถูกแสวงหาประโยชนจากความออนดอย
8) การกําหนดมาตรฐานในการทํางานรวมกับโรงพยาบาล ในการบงชี้
และชวยเหลือบุคคลที่ถูกแสวงประโยชนจากความออนดอย

29
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ประเทศไทยยังไมไดมีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อยกระดับการตอตานการคามนุษย
ใหดียิ่งขึ้น แตมีการดําเนินมาตรการเพื่อแกไขปญหาตามตัวชี้วัดที่บงชี้ถึงการคามนุษย จึงเสนอใหนํา
ตัวชี้วัดเพื่อยกระดับที่ดีขนึ้ ของประเทศไทย ทั้ง 8 ตัวชี้วัดขางตน ที่ไดจากการศึกษาวิเคราะห นําไป
หารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปฏิบัติตอไป
2) พัฒนาระบบฐานขอมูลระดับชาติในการตอตานการคามนุษย ใหมีความยั่งยืน
โดยมอบใหหนวยงานเกี่ยวของกับระบบทั้งในดานการดําเนินคดี ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานศาลยุติธรรม และหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานการคุม ครองชวยเหลือ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย แกไขขอขัดของ
ในการบันทึกขอมูลที่ไมเปนปจจุบัน โดยจัดใหมีโครงสราง บุคลากร และงบประมาณอยางเพียงในการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีนวัตกรรมที่ทันสมัย และสามารถนําขอมูลไปสูการแกไขปญหาการคามนุษย
ในอนาคตไดอยางแทจริง
3) พัฒ นาศั ก ยภาพบุค ลากรทุก ระดั บ ทุ ก หนว ยงานที่เ กี่ย วขอ ง ใหมี ค วามรู
ความเชี่ยวชาญเรื่องการตอตานการคามนุษยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่ที่เพิ่งไดรับ
การแตงตั้ง/โยกยาย ใหมีความรูความเขาใจทั้งในเรื่องของกฎหมาย การสัมภาษณเพื่อบงชี้การคามนุษย
และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
ควรติดตามประเมินผลการตอตานการคามนุษยของประเทศไทย เปนประจําทุกป
ในทุกมิติ ทั้งในการบังคับใชกฎหมาย การคุม ครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย และการ
ปองกันกลุมเสี่ยงมิใหตกเขาสูขบวนการคามนุษย รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่อาจยังพบในการปฏิบัติงาน
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการระดับชาติ ประกอบการกําหนดนโยบายและแนวทาง ในการยกระดับการ
ตอตานการคามนุษยของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตอไป
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ภาคผนวก
รายชื่อผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสําคัญในการตอตานการคามนุษย
ที่ไดขอสัมภาษณประกอบการศึกษา
1. นายไมตรี อินทุสุต
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
2. ดร. สายสุรี จุติกุล
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ ตามมาตรา 15 และ 22 แหงพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
3. นายประวิทย รอยแกว
อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด
4. พันตํารวจเอก ปญญา ปนสุข
รองผูบังคับการ กองบังคับการปราบปรามการคามนุษย
5. นางสาวชื่นชม ทองเย็น
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจําประเทศไทย
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– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2559–ปจจุบัน
ตําแหนงปจจุบัน

เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 6 กองประสานงานเยาวชน
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 6ว สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ 7ว สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
นักวิเทศสัมพันธชํานาญการ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัตหิ นาทีผ่ ูอํานวยการ
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยแหงชาติ
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

