แถลงการณ์ สําหรั บเผยแพร่ ทันที
ประเทศไทย: คดีค้ามนุษย์ ถูกขัดขวาง หัวหน้ าพนักงานสอบสวนต้ องซ่ อนตัว
รัฐบาลไทยควรรื- อฟื- นการสอบสวนคดีการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาและชาวบังคลาเทศ
(กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี. 9 ธันวาคม 2558) หัวหน้าพนักงานสอบสวนและพยานสําคัญในคดีคา้ มนุษย์ครั-งใหญ่
ซึQงเกีQยวข้องกับผูก้ ระทําความผิดจํานวนมากในไทย ต้องหลบหนีออกนอกประเทศภายหลังถูกขู่ฆ่า องค์กรฟอร์ติฟายไรท์
กล่าวในวันนี- เนืQองจากมีขอ้ กล่าวหาว่าเจ้าหน้าทีQระดับสู งของรัฐบาลสังQ ให้ยตุ ิการสอบสวน
ภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าทีQระดับสู งจํานวนมาก
พล.ต.ต. ปวีณ พงศ์สิรินทร์ รองผูบ้ ญั ชาการตํารวจภูธรภาค 8
หัวหน้าพนักงานสอบสวนพร้อมทั-งพนักงานอัยการร่ วมกันเปิ ดโปงขบวนการค้ามนุษย์ ส่ งผลให้มีการจับกุมผูต้ อ้ งสงสัย 91
คนในปี 2558 เขาแจ้งต่อองค์กรฟอร์ติฟายไรท์วา่ เขาถูกคุกคามเอาชีวติ และในปั จจุบนั ต้องหลบซ่อนตัว
ในการฟ้องคดีน- ีมีชืQอ พล.ต.ต. ปวีณเป็ นพยานปากสําคัญ
ทีQจะขึ-นให้การเอาผิดพนักงานเจ้าหน้าทีQและผูต้ อ้ งหาทีQเป็ นพลเรื อนในคดีอาญาทีQเกีQยวข้องกับการค้ามนุษย์ทีQกระทําต่อชาวโ
รฮิงญามุสลิมกว่า 100 คน ซึQงส่ วนใหญ่มาจากพม่าและบังคลาเทศ เจ้าหน้าทีQทีQถูกกล่าวหามีท- งั ข้าราชการจากกองทัพบก
กองทัพเรื อ ตํารวจ และกองอํานวยการรักษาความมันQ คงภายในประเทศซึQงเป็ นหน่วยงานภายใต้สาํ นักนายกรัฐมนตรี
และดูแลงานด้านความมันQ คงภายในประเทศ รวมทั-งเจ้าหน้าทีQปกครองในท้องถิQน นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
และเจ้าหน้าทีQอาํ เภอ
“การไต่สวนคดีน- ีเป็ นบททดสอบพันธกิจของไทยในการยุติการค้ามนุษย์ และมีแนวโน้มทีQดูไม่ดีเท่าไร” เอมี สมิธ
(Amy Smith) ผูอ้ าํ นวยการบริ หารองค์กรฟอร์ติฟายไรท์กล่าว “พล.ต.ต.
ปวีณและพนักงานสอบสวนควรได้รับการสนับสนุนในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย
ไม่ใช่ถูกบังคับให้ตอ้ งหลบซ่อนตัว"
พล.ต.ต. ปวีณแจ้งกับองค์กรฟอร์ติฟายไรท์วา่ ชีวติ เขาตกอยูใ่ ต้อนั ตรายอย่างมาก
และระบุวา่ ทีQผา่ นมาเจ้าหน้าทีQระดับสู งของรัฐบาลพยายามขัดขวางและหาทางยุติการสอบสวน
เพืQอตัดตอนไม่ให้มีการเปิ ดโปงว่ายังมีเจ้าหน้าทีQระดับสู งกว่านั-นเกีQยวข้องกับการกระทําความผิดหรื อมีส่วนสนับสนุน
“เดิมเรามีแผนการสอบสวนแหล่งทีQมาของเงินทุน เพืQอให้ได้หลักฐานทีQสมบูรณ์มากขึ-นจากหลักฐานทีQเรามีอยู”่
พล.ต.ต. ปวีณกล่าวกับองค์กรฟอร์ติฟายไรท์ “ถ้าเราสามารถสอบสวนคดีน- ีต่อไป
ผมเชืQอว่าจะพบความเชืQอมโยงมากขึ-นระหว่างเจ้าหน้าทีQระดับสู งกับการค้ามนุษย์”
มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลไทยไม่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณทีQจาํ เป็ นต่อการสอบสวน
เจ้าหน้าทีQระดับสู งของรัฐบาลมักจะเตือนพนักงานสอบสวนให้ยตุ ิการสอบสวนเจ้าหน้าทีQทหาร
ทั-งยังเลืQอนขั-นเจ้าหน้าทีQซQ ึงมีส่วนเกีQยวข้องกับการกระทําความผิดให้มีตาํ แหน่งงานสู งขึ-น

ในขณะทีQลดตําแหน่งพนักงานสอบสวนซึQงทําหน้าทีQของตนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ปั จจุบนั มีผตู ้ อ้ งหาทีQถูกออกหมายจับและยังหลบหนีอยูก่ ว่า 60 คน
“ยังคงมีเจ้าหน้าทีQของไทยจํานวนมากทีQทาํ งานด้วยความซืQอตรง
และต้องการนําตัวผูค้ า้ มนุษย์มาลงโทษตามกฎหมาย แต่พวกเขาถูกขัดขวาง” เอมี สมิธกล่าว
“จนกว่ารัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มทีQต่อการสอบสวนความผิดของเจ้าหน้าทีQทีQมีส่วนร่ วมในการค้ามนุษย์
การดําเนินงานทีQผา่ นมาก็จะกลายเป็ นแค่การแสดงฉากหนึQงเท่านั-นเอง”
เจ้าหน้าทีQตาํ รวจอีกรายหนึQงซึQงมีส่วนร่ วมในการสอบสวนกล่าวกับองค์กรฟอร์ติฟายไรท์วา่ ผูม้ ีอิทธิพล
นักการเมือง และเจ้าหน้าทีQทหารและตํารวจ “ใช้อาํ นาจของตนเพืQอขัดขวางการสอบสวน” ในหลายรู ปแบบ
มีท- งั การข่มขู่พนักงานสอบสวนและพยานในคดี
ทีQผา่ นมามีการแจ้งข้อหาอาญาอย่างน้อยสองคดีต่อผูค้ า้ มนุษย์ซQ ึงถูกกล่าวหาว่าข่มขู่พยาน
พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติสงัQ การให้ยา้ ยพล.ต.ต.
ปวีณไปดํารงตําแหน่งเป็ นรองผูบ้ ญั ชาการศูนย์ปฏิบตั ิการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.จชต.)
ซึQงเป็ นพื-นทีQทีQมีความขัดแย้งและอยูภ่ ายใต้อาํ นาจควบคุมของกองทัพไทย และยังเป็ นฐานทีQมนัQ ของกลุ่มผูค้ า้ มนุษย์
ในวันทีQ 5 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ต. ปวีณได้ลาออกจากราชการ
เนืQองจากความกังวลด้านความปลอดภัยขั-นร้ายแรง
“การสอบสวนของตํารวจในคดีการค้ามนุษย์ กลายเป็ นการขัดขวางผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
(ข้าราชการและผูม้ ีสายสัมพันธ์ทางการเมือง) ในภาคใต้ พวกเขา (สังQ ย้าย) ครั-งนี-เพืQอทําให้เกิดปั ญหากับผม” พล.ต.ต.
ปวีณกล่าวกับองค์กรฟอร์ติฟายไรท์ “ในสามจังหวัดภาคใต้ มีตาํ รวจหลายนายทีQถูกสังหาร ผมไม่ได้ตอ้ งการเป็ นแบบนั-น”
การไต่สวนคดีได้เริQ มขึ-นในวันทีQ 10 พฤศจิกายน 2558 ทีQศาลอาญากรุ งเทพฯ ปั จจุบนั มีจาํ เลย 91
คนประกอบด้วยบุคคลทีQมีสญ
ั ชาติไทย พม่า และบังคลาเทศ
ซึQงถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกีQยวข้องกับการลักลอบนําบุคคลจากพม่าและบังคลาเทศมาไทย
เพืQอกักตัวไว้เรี ยกค่าไถ่ในสภาพทีQเลวร้าย และยังให้การช่วยเหลือเพืQอให้บุคคลเดินทางต่อไปยังมาเลเซีย
พวกเขาเป็ นจําเลยตามข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่ วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
พ.ศ. 2556 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติอาวุธปื น เครืQ องกระสุ นปื น. วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิQ งเทียมอาวุธปื น พ.ศ. 2490
และประมวลกฎหมายอาญา ซึQงมีโทษสู งสุ ดตั-งแต่การประหารชีวติ หรื อจําคุกตลอดชีวติ
จากพยานหลักฐานทีQพนักงานสอบสวนไทยรวบรวม
เชืQอว่าเจ้าหน้าทีQทหารได้รับค่าตอบแทนเป็ นเงินหลายล้านเหรี ยญสหรัฐจากขบวนการค้ามนุษย์
ซึQงถือเป็ นเพียงเศษเสี- ยวของผลกําไรทีQขบวนการเหล่านี-ได้รับจากการค้ามนุษย์
ในคําให้การต่อคณะกรรมาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐฯ ด้านกิจการต่างประเทศเมืQอเดือนเมษายน 2557
องค์กรฟอร์ติฟายไรท์กล่าวหาว่าการค้ามนุษย์โดยนําเหยือQ จากพม่าและบังคลาเทศไปมาเลเซียผ่านไทย ทําให้เกิดรายได้กว่า
250 ล้านเหรี ยญสหรัฐนับจากปี 2555
ในรายงานประจําปี การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons - TIP) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ
มีการจัดอันดับให้ไทยอยูท่ ีQระดับ Tier-3
ซึQงเป็ นระดับตํQาสุ ดสําหรับประเทศทีQไม่สามารถฟ้องร้องดําเนินคดีอย่างเป็ นผลต่อผูค้ า้ มนุษย์

ไม่สามารถให้การคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายและป้องกันการค้ามนุษย์ได้ รายงานการค้ามนุษย์ฉบับต่อไปจะมีการเผยแพร่ ในกลางปี
2559
ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเป็ นผูล้ กั ลอบนําตัวผูล้ - ีภยั ชาวโรฮิงญาจากพม่าและบังคลาเทศ
รวมทั-งชาวบังคลาเทศหลายหมืQนคนเป็ นอย่างน้อยผ่านประเทศไทยในช่วงหลายปี ทีQผา่ นมา
พยานหลักฐานในคดีน- ีประกอบด้วยผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาและบังคลาเทศจํานวน 80 คน
และศพของบุคคลทีQไม่สามารถจําแนกความเป็ นมาแต่ถูกฝังไว้บริ เวณใกล้กบั แคมป์ ของกลุ่มค้ามนุษย์จาํ นวน 36 คน
ซึQงทางการไทยค้นพบและขุดขึ-นมาเมืQอวันทีQ 1 พฤษภาคม 2558
จากการรวบรวมปากคําของประจักษ์พยานและผูเ้ สี ยหายขององค์กรฟอร์ติฟายไรท์ในช่วงกว่าสองปี ทีQผา่ นมาชี-วา่
น่าจะมีหลุมศพจํานวนมากกว่านี-ในพื-นทีQของประเทศไทย
องค์กรฟอร์ติฟายไรท์เรี ยกร้องให้ทางการไทยรื- อฟื- นการสอบสวนการค้ามนุษย์ในไทยขึ-นมาใหม่
และจัดให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอเพืQอประกันการสอบสวนอย่างสมบูรณ์ อย่างเป็ นอิสระและอย่างเป็ นผล
การคุม้ ครองพนักงานสอบสวนและพยานจะเป็ นตัวชี-วดั สําคัญของการดําเนินคดีน- ี
“โอกาสทีQจะเกิดความเป็ นธรรมในคดีน- ีข- ึนอยูก่ บั การมีส่วนร่ วมอย่างปลอดภัยของพยานและพนักงานสอบสวน”
เอมี สมิธกล่าว “ถ้ารัฐบาลไทยต้องการยุติวงจรการลอยนวลพ้นผิดซึQงแพร่ หลายในประเทศ
ก็ควรสนับสนุนให้มีการสอบสวนต่อไปและประกันให้มีการคุม้ ครองแก่บุคคลทีQเกีQยวข้องทั-งหมด”
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