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สถานการณ์ปัญหาคา้มนุษยใ์นประเทศไทย 2557 
 

นายสมพงค ์ สระแกว้   
มลูนธิเิครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน (LPN) 

17  ธันวาคม  2557 

 

 
ภายหลังจาก กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐลดอนัดับไทยจาก Tier 2 Watch List ไป Tier 3 

ในรายงานสถานการณ์การคา้มนุษยป์ระจ าปี 2557 ซึง่เทา่กบัเกาหลเีหนอื อหิรา่น มาเลเซยี รัสเซยี 
ซมิบบัเว โดยระบไุทยเป็นตน้ทาง-ปลายทาง ทางผา่นคา้มนุษย ์คา้ประเวณี บงัคับใชแ้รงงานโดยเฉพาะ
ภาคประมง ละเมดิแรงงานขา้มชาต ิซึง่ทางการไทยยงัแกไ้ขปัญหาดังกลา่วไมไ่ดภ้ายใน 2 ปีทีผ่า่นมาจงึ
ถกูปรับลดลงไปอยู ่Tier 3 
 

ปัจจบุนัแมว้า่ รัฐบาลไทยจะด าเนนิการใชก้ฎหมายอยา่งเขม้ขน้และตอ่เนือ่งในการแกปั้ญหา
การคา้มนุษยแ์ละเนน้การปราบปรามการทจุรติคอรรั์ปชัน่ทกุรปูแบบอยา่งจรงิจัง โดยเฉพาะการทจุรติของ
เจา้หนา้ทีรั่ฐทีเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วกบัการคา้มนุษย ์รวมถงึการจัดท ารายงานสรปุผลการแกไ้ขปัญหาการคา้
มนุษย ์เพือ่เสนอตอ่รัฐบาลสหรัฐฯ  

สภาพการณ์ปัญหาทีพ่บ จากการเฝ้าตดิตามการท างานของหน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้ง และรวมถงึ

การไดร้ว่มลงมอืปฏบิตักิารด าเนนิการชว่ยเหลอืผูต้กเป็นผูเ้สยีหายจากการถกูคา้มนุษย ์และการคุม้ครอง

สวัสดภิาพในกรณีทีเ่ป็นแรงงานขา้มชาต ิและแรงงานลกูเรอืประมงไทย  คอื 

 

1. ประเทศไทยยงัด าเนนิการอยา่งลา่ชา้ โดยเฉพาะในสว่นทีร่ะบวุา่เจา้หนา้ทีรั่ฐมสีว่นสมรูร้ว่มคดิใน

การคา้มนุษยแ์ละความพยายามยงันอ้ยมากในการด าเนนิคดแีละพพิากษาลงโทษเจา้หนา้ทีฉ่อ้ฉล

ในคดทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้มนุษย ์ 

2. ประเทศไทยยงัขาดประสทิธภิาพหรอืความพยายามในการด าเนนิคดแีละพพิากษาลงโทษ

ผูก้ระท าความผดิฐานคา้มนุษย ์รวมทัง้ผูท้ีท่ าใหเ้หยือ่ตอ้งถกูบงัคับใชแ้รงงานในภาคธรุกจิการคา้

และการสง่ออกของไทย    

3. ประเทศไทยใหค้วามส าคัญในระดับปลานกลางตอ่สทิธแิละความปลอดภยัของแรงงานทีเ่สีย่ง

และหรอืตกเป็นเหยือ่การคา้มนุษย ์ 

4. ประเทศไทยมคีวามลา่ชา้ในการสอบสวนคดอีาญากรณีทีก่ารสอบสวนการใชแ้รงงานบง่ชีว้า่มี

การบงัคับใชแ้รงงาน  และคา้มนุษย ์ซึง่รวมถงึการทีน่ายจา้งหรอืนายหนา้จัดหาแรงงานบงัคับหนี้

อยา่งมนัียส าคัญ  

5. ประเทศไทยยงัใหค้วามส าคัญนอ้ยกบับทบาททีส่ าคัญและการมสีว่นรว่มในการจัดการปัญหา

ขององคก์รพัฒนาเอกชนดา้นแรงงานขา้มชาต ิและองคก์รทีท่ างานแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยไ์ทย 

6. ในกรณีแรงงานขา้มชาตทิีต่กเป็นผูเ้สยีหายจากการถกูคา้มนุษย ์ยงัขาดกลไกลา่มภาษาทีม่ี

ประสทิธภิาพ ดังนัน้ หน่วยงานรัฐตอ้งมลีา่มทีม่หีนา้ทีคุ่ม้ครองแรงงานขา้มชาตอิยา่งจรงิจัง 

7. หน่วยงานรัฐทีเ่กีย่วขอ้งดา้นการท างานแกไ้ขปัญหาคา้มนุษย ์ขาดการท างานเชงิรกุ ยงัมุง่เนน้

การท างานเชงิรับ ซึง่ท าใหข้าดประสทิธภิาพในการเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายทีต่กเป็นผูเ้สยีหายจาก

การถกูคา้มนุษย ์

8. การท างานเชงิรับของหน่วยงานภาครัฐในสว่นของ   "การบรหิารจัดการ การคุม้ครองชว่ยเหลอื 
ด าเนนิการทางดา้นคดคีวาม  ตา่งชาตวิพิากษ์วา่มแีตค่วามลา่ชา้ ยดืเยือ้ ขาดและไมค่ านงึถงึการ
มสีว่นรว่มของผูเ้สยีหายและครอบครัว   นีย้งัไมนั่บเรือ่ง การน าไปสูค่ดคีวามและ การบงัคับใช ้

กฎหมายตา่งๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง 

9. กระบวนการและคุม้ครองชว่ยเหลอืเหยือ่การคา้มนุษยข์าดการมสีว่นรว่มและท าความเขา้ใจกบั

ครอบครัวและชมุชน(กรณีเหยือ่ทีเ่ป็นคนไทย) 
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10. ประเทศไทยใครค่รวญและตอ้งคดิกระบวนทัศนค์ดิใหม ่เรือ่ง  "การคุม้ครองเหยือ่หรอืผูเ้สยีหาย

จากการถกูคา้มนุษย ์และแมไ้มใ่ชค่า้มนุษยก์็ตาม อาจถกูละเมดิสทิธเิรือ่งอืน่  ตอ้งดแูลใหม้ี

ทศิทาง   คนท างานตอ้งชดัเจนเรือ่งการ  คุม้ครอง มใิชเ่ฉพาะการคุม้ครองผูเ้สยีหายจากการถกู

คา้มนุษยเ์ทา่นัน้    กรณีคนไทยทีเ่ดนิทางไปท างานยงัตา่งแดน มองเห็นชดัเจนตอ่เรือ่งนี ้  ซึง่

อนาคต แนวการปฏบิตัทิีด่ตีอ่ผูป้ระสบปัญหาและผูเ้สยีหายจากการถกูคา้มนุษย ์ใหเ้ป็นรปูแบบ

และชดัเจนตอ่การปฏบิตัทิีค่ านงึศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษยม์ากขึน้ 

11. กรณีผูเ้สยีหายจากกระบวนการคา้มนุษยใ์นเรอืประมง ในกระบวนการสอบคัดแยก มคีวามพเิศษ

ของปัญหา และจ าเป็นจะตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัลักษณะงาน และสภาพการท างาน ซึง่

ผูท้ีส่มัภาษณ์มคีวามเขา้ใจและไมเ่พยีงพอ 

12. ระบบกลไกในการเขา้ถงึการคุม้ครองกรณีเป็นเหยือ่ในตา่งประเทศนัน้ยงัความใสใ่จเรือ่งความ

ปลอดภยัของเหยือ่เป็นส าคัญ และการประสานงานเพือ่ใหเ้หยือ่มคีวามรูส้กึปลอดภยั และ

ไวว้างใจยงัไมม่ใีนกรณีเหยือ่อยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉนิ 

13. กรณีลกูเรอืประมงในประเทศอนิโดนเีซยีทีต่กเป็นเหยือ่ของกระบวนการคา้มนุษย ์และถกูกระท า

ความรนุแรง ถกูปลอดทิง้เป็นเวลายาวนานหลายปี (5-20 ปี) ขาดระบบและแผนในการจัดการ

ปัญหาทีช่นัเจนในการคุม้ครอง และใหค้วามชว่ยเหลอื กรณีผูป้ระสบปัญหา และขาดการเยยีวยา  

14. ขาดหน่วยงานเฉพาะกจิในการใหค้วามชว่ยเหลอืในกรณีฉุกเฉนิ และในกรณีทีพ่บผูป้ระสบ

ปัญหาจ านวนมากในตา่งประเทศ (ลกูเรอืประมงอนิโดนเีซยี ) เหยือ่จากสถานประกอบการเรอื

ไทยในประเทศไทย  ไดแ้ก ่ไทย พมา่ และกมัพชูา ทัง้นีย้งัไมม่แีนวทางทีช่ดัเจนในการทีจ่ะแสด

ความรับผดิชอบของภาครัฐ และจะผลักดันในเกดิการแกไ้ขปัญหาในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียง

ใต ้เนือ่งจาก ผูเ้สยีหายและผูไ้ดรั้บผลกระทบมหีลายประเทศ  

 

ขอ้เสตอ่รฐับาลไทย สภานติบิญัญตั ิสภาปฏริปูแหง่ชาต ิสถานประกอบการ และอตุสาหกรรม

ประมงไทย และนอกนา่นน า้ไทย 

1. ตอ้งเรง่แกไ้ขปัญหาอยา่งเรง่ดว่นตอ่กรณีสถานการณ์ปัญหาใน 14  ขอ้ขา้งตน้ 

2. ตอ้งเรง่พจิารณาออกกฎหมายหรอืแกไ้ขกฎหมายใหม้โีทษหนักขึน้ ทัง้อาญา และทางแพง่ 

3. ตอ้งเรง่พจิารณาอยา่งเรง่ดว่นในการใหแ้กไ้ขกฎกระทรวงแรงงานฉบบัที ่10 วา่ดว้ยการใชแ้รงงาน

ในเรอืประมงและเรอืทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  ใหผู้ป้ระกอบการหรอืนายจา้งตอ้ง

ท าหนังสอืสญัญาวา่จา้งทีช่ดัเจน โดยระบกุารท างาน อตัราคา่จา้ง ระยะเวลาจา้ง รวมถงึระเบยีบ 

รายละเอยีดการท างานตา่งๆ ทีว่า่จา้งตอ่ผูท้ีถ่กูจา้ง และผูว้า่จา้งกบัผูถ้กูจา้งตอ้งรับรูช้ ือ่สกลุ ที่

อยู ่ และผูถ้กูจา้งตอ้งรูช้ ือ่สกลุ ทีอ่ยู ่ชือ่บรษัิทของผูว้า่จา้ง ทีถ่กูตอ้ง โดยมหีน่วยงานรัฐ หรอื

หน่วยงานพเิศษทีจ่ัดตัง้ขึน้มารับรอง 

4. ผูป้ระกอบการหรอืนายจา้งตอ้งมสีวัสดกิาร และอปุกรณ์ความปลอดภยัใหก้บัผูถ้กูจา้งทกุคน 

5. ผูป้ระกอบการตอ้งท าการวา่จา้งอยา่งถกูกฎหมายโดยไมม่คีา่หัวหรอืคา่จัดหา และมเีวลาท างาน

อยา่งชดัเจน 

6. ตอ้งเรง่พจิารณาออกกฎหมายบงัคับใหผู้ป้ระกอบการทีจ่ะน ารัฐบาลตอ้งออกกฎหมายบงัคับ

ผูป้ระกอบการประมงทีจ่ะน าบคุคลออกจากนอกราชอาณาจักรไทยทกุคน ตอ้งมหีน่วยงานของรัฐ

สมัภาษณ์ถงึความยนิยอมทีจ่ะไปท างานนัน้ๆ หรอืไม ่กอ่นใหอ้อกจากราชอาณาจักรไทยโดย

หน่วยงานรัฐรับรอง 

7. ตอ้งเรง่พจิารณาตัง้หน่วยงานเฉพาะพเิศษทีช่ว่ยเหลอืแรงงานทีอ่ยูน่อกราชอาณาจักรไทย โดย

ทีญ่าตแิละผูอ้อกนอกราชอาณาจักรสามารถตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืไดโ้ดยตรง 
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8. การชว่ยเหลอืคุม้ครองสวัสดภิาพส าหรับ  “คนตกเรอื”  และสว่นหนึง่เป็น “ผูเ้สยีหายจากการถกู

คา้มนุษย”์ ตอ้งจัดใหม้รีะบบการจัดการทีด่ ีมกีระบวนการชว่ยเหลอืเยยีวยาคนสองกลุม่โดยเนน้

ผูป้ระสบปัญหาเป็นศนูยก์ลาง 

9. กรณีการด าเนนิการชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายและคดคีวาม ตอ้งมกีารบรูณาการรว่มทัง้ภาครัฐ และ

องคก์รพัฒนาเอกชนทีม่สีว่นสนับสนุนด าเนนิการชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายจากการถกูคา้มนุษย ์

10. พจิารณาทบทวน “กองทนุคา้มนุษย”์ ใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาทีแ่ทจ้รงิ และ

องคก์รพัฒนาเอกชน มสีว่นรว่มมากขึน้กวา่ปัจจบุนั 

 

ขอขอบคณุ 

 


