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มุมมองตอ่สถานการณป์ัญหา 
และความพยายามในการแกไ้ขปัญหาคา้มนุษยข์องในประเทศไทย พ.ศ. 2557-2558 

ตอ่กรณี ปัญหาคา้มนุษยด์า้นแรงงาน 

 
 
ภายหลังจาก กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐลดอันดับไทยจาก Tier 2 Watch List ไป 

Tier 3 ในรายงานสถานการณ์การคา้มนุษยป์ระจ าปี 2557 ซึง่เทา่กบัเกาหลเีหนือ อหิรา่น 
มาเลเซยี รัสเซยี ซมิบับเว โดยระบไุทยเป็นตน้ทาง-ปลายทาง ทางผ่านคา้มนุษย ์คา้ประเวณี 
บังคบัใชแ้รงงานโดยเฉพาะภาคประมง ละเมดิแรงงานขา้มชาต ิ(พมา่ กัมพชูา ลาว) ซึง่ทางการ

ไทยยังแกไ้ขปัญหาดังกลา่วไมไ่ดภ้ายใน 2 ปีทีผ่่านมา จงึถกูปรับลดลงไปอยู ่Tier 3 รัง้ทา้ยสดุ 
 

ปัจจุบนัแมว้า่ รัฐบาลไทยจะเรง่ด าเนนิการใชก้ฎหมายอยา่งเขม้ขน้ มกีารแกไ้ขกฎหมาย

ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์และมคีวามเขม้ขน้ตอ่เนื่องในการแกปั้ญหาการคา้มนุษยแ์ละเนน้
การปราบปรามการทจุรติคอรรั์ปชัน่ทกุรปูแบบอยา่งจรงิจัง โดยเฉพาะการทจุรติของเจา้หนา้ทีรั่ฐ
ทีเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วกับการคา้มนุษย ์รวมถงึการจัดท ารายงานสรปุผลการแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย ์

เพือ่เสนอตอ่รัฐบาลสหรัฐฯ ในชว่งกอ่นรัฐบาลสหรัฐจะออกรายงานการคา้มนุษยอ์กีครัง้ในชว่ง
เดอืนมถินุายน 2558 นี้ แตย่ังมปีระเด็นทีน่่าสนใจตดิตามเป็นอยา่งยิง่ กรณปัีญหาการคา้มนุษย์
ดา้นแรงงาน 

จากการท างานของเครอืขา่ยปฏบิัตกิารตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์หรอื Anti Human 
Trafficking in Thailand (ATN) และ มลูนธิเิครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน (LPN) 

มองเห็นสภาพการณ์ปัญหา และจากการเฝ้าตดิตามการท างานของหน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง และ
รวมถงึการไดร้ว่มลงมอืปฏบิัตกิารด าเนนิการชว่ยเหลอืผูต้กเป็นผูเ้สยีหายจากการถกูคา้มนุษย ์
และการชว่ยเหลอืคุม้ครองสวัสดภิาพในกรณีทีเ่ป็นแรงงานขา้มชาต ิและแรงงานลกูเรอืประมง

ไทย ตกเป็นเหยือ่จากการถกูคา้มนุษย ์ โดยสรปุคอื 
 

1. ประเทศไทยยงัด าเนนิการอยา่งลา่ชา้ โดยเฉพาะในสว่นทีร่ะบวุา่เจา้หนา้ทีรั่ฐมสีว่นสมรู ้
รว่มคดิในการคา้มนุษยแ์ละความพยายามยังนอ้ยมากในการด าเนนิคดแีละพพิากษา
ลงโทษเจา้หนา้ทีฉ่อ้ฉลในคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้มนุษย ์ 

2. ประเทศไทยยงัขาดประสทิธภิาพหรอืความพยายามในการด าเนนิคดแีละพพิากษา
ลงโทษผูก้ระท าความผดิฐานคา้มนุษย ์รวมทัง้ผูท้ ีท่ าใหเ้หยือ่ตอ้งถกูบังคบัใชแ้รงงานใน
ภาคธรุกจิการคา้และการสง่ออกของไทย    

3. ประเทศไทยใหค้วามส าคัญในระดับปลานกลางตอ่สทิธแิละความปลอดภัยของแรงงาน
ทีเ่สีย่งและหรอืตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษย ์ 

4. ประเทศไทยมคีวามลา่ชา้ในการสอบสวนคดอีาญากรณีทีก่ารสอบสวนการใชแ้รงงาน
บง่ชีว้า่มกีารบังคับใชแ้รงงาน  และคา้มนุษย ์ซึง่รวมถงึการทีน่ายจา้งหรอืนายหนา้จัดหา
แรงงานบงัคบัหนี้อยา่งมนัียส าคัญ  

5. ประเทศไทยยงัใหค้วามส าคัญนอ้ยมากกับบทบาททีส่ าคัญและการมสีว่นรว่มในการ
จัดการปัญหาขององคก์รพัฒนาเอกชนดา้นแรงงานขา้มชาต ิและองคก์รทีท่ างานแกไ้ข
ปัญหาการคา้มนุษยไ์ทย ขณะเดยีวกนัในกรณีการด าเนนิการชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการ

ถกูคา้มนุษยใ์นกลุม่เปราะบางพเิศษ กลุม่คนขา้มชาต ิสว่นใหญ ่การเขา้ถงึและสามารถ
ชว่ยเหลอืไดเ้กดิจากองคก์รพัฒนาเอกชนเสยีเป็นสว่นใหญ ่

6. ในกรณีแรงงานขา้มชาตทิีต่กเป็นผูเ้สยีหายจากการถกูคา้มนุษย ์ยังขาดกลไกลา่มภาษา
ทีม่ปีระสทิธภิาพ ดังนัน้ หน่วยงานรัฐตอ้งมลีา่มทีม่หีนา้ทีคุ่ม้ครองแรงงานขา้มชาตอิยา่ง
จรงิจัง 
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7. หน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการท างานแกไ้ขปัญหาคา้มนุษย ์ขาดการท างานเชงิรกุ ยัง
มุง่เนน้การท างานเชงิรับ ซึง่ท าใหข้าดประสทิธภิาพในการเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายทีต่กเป็น
ผูเ้สยีหายจากการถกูคา้มนุษย ์

8. การท างานเชงิรับของหน่วยงานภาครัฐในสว่นของ   "การบรหิารจัดการ การคุม้ครอง
ชว่ยเหลอื ด าเนนิการทางดา้นคดคีวาม  ตา่งชาตวิพิากษ์วา่มแีตค่วามลา่ชา้ ยดืเยือ้ ขาด

และไมค่ านงึถงึการมสีว่นรว่มของผูเ้สยีหายและครอบครัว   นี้ยังไมนั่บเรือ่ง การน าไปสู่

คดคีวามและ การบังคับใชก้ฎหมายตา่งๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 
9. กระบวนการและคุม้ครองชว่ยเหลอืเหยือ่การคา้มนุษยข์าดการมสีว่นรว่มและท าความ

เขา้ใจกับครอบครัวและชมุชน(กรณีเหยือ่ทีเ่ป็นคนไทย) 

10. ประเทศไทยใครค่รวญและตอ้งคดิกระบวนทัศนค์ดิใหม ่เรือ่ง  "การคุม้ครองเหยือ่หรอื

ผูเ้สยีหายจากการถกูคา้มนุษย ์และแมไ้มใ่ชค่า้มนุษยก์็ตาม อาจถกูละเมดิสทิธเิรือ่งอืน่  
ตอ้งดแูลใหม้ทีศิทาง   คนท างานตอ้งชดัเจนเรือ่งการ  คุม้ครอง มใิชเ่ฉพาะการคุม้ครอง
ผูเ้สยีหายจากการถกูคา้มนุษยเ์ทา่นัน้    กรณีคนไทยทีเ่ดนิทางไปท างานยงัตา่งแดน 

มองเห็นชดัเจนตอ่เรือ่งนี ้  ซึง่อนาคต แนวการปฏบิตัทิีด่ตีอ่ผูป้ระสบปัญหาและผูเ้สยีหาย
จากการถกูคา้มนุษย ์ใหเ้ป็นรปูแบบและชดัเจนตอ่การปฏบิัตทิีค่ านงึศักดิศ์รคีวามเป็น
มนุษยม์ากขึน้ 

11. กรณีผูเ้สยีหายจากกระบวนการคา้มนุษยใ์นเรอืประมง ในกระบวนการสอบคดัแยก มี
ความพเิศษของปัญหา และจ าเป็นจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับลักษณะงาน และ

สภาพการท างาน ซึง่ผูท้ ีส่มัภาษณ์มคีวามเขา้ใจและไมเ่พยีงพอ 

12. ระบบกลไกในการเขา้ถงึการคุม้ครองกรณเีป็นเหยือ่ในตา่งประเทศนัน้ยงัความใสใ่จเรือ่ง

ความปลอดภัยของเหยือ่เป็นส าคัญ และการประสานงานเพือ่ใหเ้หยือ่มคีวามรูส้กึปลอดภัย 
และไวว้างใจยังไมม่ใีนกรณีเหยือ่อยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ 

13. กรณีลกูเรอืประมงในประเทศอนิโดนเีซยีทีต่กเป็นเหยือ่ของกระบวนการคา้มนุษย ์และ

ถกูกระท าความรนุแรง ถกูปลอดทิง้เป็นเวลายาวนานหลายปี (5-20 ปี) ขาดระบบและ
แผนในการจัดการปัญหาทีช่นัเจนในการคุม้ครอง และใหค้วามชว่ยเหลอื กรณผีูป้ระสบ

ปัญหา และขาดการเยยีวยา  

14. ขาดหน่วยงานเฉพาะกจิในการใหค้วามชว่ยเหลอืในกรณีฉุกเฉนิ และในกรณีทีพ่บผู ้

ประสบปัญหาจ านวนมากในตา่งประเทศ (ลกูเรอืประมงอนิโดนเีซยี ) เหยือ่จากสถาน
ประกอบการเรอืไทยในประเทศไทย  ไดแ้ก ่ไทย พมา่ และกัมพชูา ทัง้นี้ยงัไมม่แีนวทาง
ทีช่ดัเจนในการทีจ่ะแสดงความรับผดิชอบของภาครัฐ และจะผลักดันในเกดิการแกไ้ข

ปัญหาในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้เนื่องจาก ผูเ้สยีหายและผูไ้ดรั้บผลกระทบมี
หลายประเทศ  

 

ขอ้เสนอตอ่รฐับาลไทย สภานติบิญัญตั ิสภาปฏรูิปแหง่ชาต ิสถานประกอบการ และ
อุตสาหกรรมประมงไทย และนอกนา่นน า้ไทย 

1. ตอ้งเรง่แกไ้ขปัญหาอยา่งเรง่ดว่นตอ่กรณีสถานการณ์ปัญหาใน 14  ขอ้ขา้งตน้ 

2. ตอ้งเรง่พจิารณาออกกฎหมายหรอืแกไ้ขกฎหมายใหม้โีทษหนักขึน้ ทัง้อาญา และทาง
แพง่ 

3. ตอ้งเรง่พจิารณาอยา่งเรง่ดว่นในการใหแ้กไ้ขกฎกระทรวงแรงงานฉบบัที ่10 วา่ดว้ยการ
ใชแ้รงงานในเรอืประมงและเรอืทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  ให ้
ผูป้ระกอบการหรอืนายจา้งตอ้งท าหนังสอืสญัญาวา่จา้งทีช่ดัเจน โดยระบกุารท างาน 

อัตราคา่จา้ง ระยะเวลาจา้ง รวมถงึระเบยีบ รายละเอยีดการท างานตา่งๆ ทีว่า่จา้งตอ่ผูท้ี่
ถกูจา้ง และผูว้า่จา้งกบัผูถ้กูจา้งตอ้งรับรูช้ ือ่สกลุ ทีอ่ยู ่ และผูถ้กูจา้งตอ้งรูช้ ือ่สกลุ ทีอ่ยู ่
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ชือ่บรษัิทของผูว้า่จา้ง ทีถ่กูตอ้ง โดยมหีน่วยงานรัฐ หรอืหน่วยงานพเิศษทีจั่ดตัง้ข ึน้มา
รับรอง 

4. ผูป้ระกอบการหรอืนายจา้งตอ้งมสีวัสดกิาร และอปุกรณ์ความปลอดภัยใหก้ับผูถ้กูจา้งทกุ

คน 

5. ผูป้ระกอบการตอ้งท าการวา่จา้งอยา่งถกูกฎหมายโดยไมม่คีา่หัวหรอืคา่จัดหา และมเีวลา

ท างานอยา่งชดัเจน 

6. ตอ้งเรง่พจิารณาออกกฎหมายบงัคับใหผู้ป้ระกอบการทีจ่ะน ารัฐบาลตอ้งออกกฎหมาย
บังคบัผูป้ระกอบการประมงทีจ่ะน าบคุคลออกจากนอกราชอาณาจักรไทยทกุคน ตอ้งมี
หน่วยงานของรัฐสมัภาษณ์ถงึความยนิยอมทีจ่ะไปท างานนัน้ๆ หรอืไม ่กอ่นใหอ้อกจาก

ราชอาณาจักรไทยโดยหน่วยงานรัฐรับรอง 

7. ตอ้งเรง่พจิารณาตัง้หน่วยงานเฉพาะพเิศษทีช่ว่ยเหลอืแรงงานทีอ่ยูน่อกราชอาณาจักร

ไทย โดยทีญ่าตแิละผูอ้อกนอกราชอาณาจักรสามารถตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืได ้
โดยตรง 

8. การชว่ยเหลอืคุม้ครองสวัสดภิาพส าหรับ  “คนตกเรอื”  และสว่นหนึง่เป็น “ผูเ้สยีหายจาก
การถกูคา้มนุษย”์ ตอ้งจัดใหม้รีะบบการจัดการทีด่ ีมกีระบวนการชว่ยเหลอืเยยีวยาคน
สองกลุม่ และครอบครัวโดยเนน้ผูป้ระสบปัญหาเป็นศนูยก์ลาง 

9. กรณีการด าเนนิการชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายและคดคีวาม ตอ้งมกีารบรูณาการรว่มทัง้
ภาครัฐ และองคก์รพัฒนาเอกชนทีม่สีว่นสนับสนุนด าเนนิการชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจาก

การถกูคา้มนุษย ์

10. พจิารณาทบทวนการบรหิารจัดการระบบ “กองทนุคา้มนุษย”์ ใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ

แกไ้ขปัญหาทีแ่ทจ้รงิ และเนน้กระบวนการมสีว่นรว่มมากกวา่ทีด่ าเนนิการในปัจจบุัน ซึง่
ขณะนี้รัฐบาลไทยจะมกีารเพิม่งบประมาณกองทนุเป็นสองเทา่ตัวจากปี 2557  ประมาณ 
400 กวา่ลา้นบาท  จากตดิตามสงัเกตไมเ่ห็นตัวชีวั้ดทีส่ามารถชีช้ดัไดว้า่ เกดิจาก

ความส าเร็จการแกไ้ขปัญหาคา้มนุษยท์ีเ่กดิจากกองทนุคา้มนุษยเ์ป็นการเฉพาะ  หาก
เกดิจากปัจจัยอืน่ทีรั่ฐไมไ่ดใ้หค้วามส าคัญ 

 

อยา่งไรก็ตาม ตอ่ประเด็นการคา้มนุษยใ์นรปูแบบอืน่ๆ  ทีน่่าสนใจอันดบัรองลงมาคอื การ

บังคบัคา้ประเวณี และคา้มนุษยใ์นกลุม่ผูห้ญงิ และเด็ก ยังมคีวามรนุแรงในสถานการณ์ปัญหา 
และส าคัญทีส่ดุ  “สว่ย คอรรั์ปชัน่ คอืจุดออ่นการแกไ้ขปัญหาคา้มนุษยใ์นทกุรปูแบบของ
ประเทศไทย 

วันนี้ ยังเชือ่วา่ การแกไ้ขปัญหาของรัฐเป็นเพยีงแคก่ารเริม่ตน้ มกีารเปลีย่นแปลงในเชงิ
ระบบไมม่ากนัก การกระตุน้เตอืนหน่วยงาน เจา้หนา้ทีรั่ฐทีเ่กีย่วขอ้งใหม้หีนา้ทีบ่ทบาทเชงิรกุ มี

การปฏบิัตกิารท างานอยา่งจรงิจัง และความกลา้หาญในทางวชิาชพี และไมเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ 
“สว่ย”  นี้คอื เรือ่งแรกทีรั่ฐบาลไทย ตอ้งการจัดการอยา่งเรง่ดว่น   

 

ขอขอบคณุ 

นายสมพงค ์ สระแกว้   
มลูนธิเิครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน (LPN) 
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