
พม่า ไทยและมาเลเซีย: ยุตกิารค้ามนุษย์ คุ้มครองผู้เสียหาย  

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ จัดให้พม่าอยู่อันดบัตํ?าสุด 

แต่อันดับของไทยและมาเลเซียยงัไม่เหมาะสมตามความเป็นจริง  

 

 (กรุงเทพฯ 1 กรกฎาคม 2559) — พม่า ไทย 

และมาเลเซียลม้เหลวในการแกปั้ญหาการคา้มนุษยแ์ละคุม้ครองผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยใ์นปีทีIผา่นมา ฟอร์ตีLฟายไรต ์

(Fortify Rights) กล่าวในวนันีL  รายงานสถานการณ์การคา้มนุษยป์ระจาํปีชองกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (Trafficking 

in Persons (TIP) report) ไดล้ดระดบัพม่าลงไปตํIาสุดตามขอ้มูลทีIเป็นจริง 

ถือเป็นสถานะของประเทศทีIมีการละเมิดมากสุดในโลก 

แต่กลบัลม้เหลวในการประเมินความพยายามการแกปั้ญหาการคา้มนุษยข์องไทยและมาเลเซีย   

 นายจอห์น แครีI  (John Kerry) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา 

เปิดตวัรายงานฉบบันีL ทีIกรุงวอชิงตนัดีซีเมืIอวานนีL  โดยลดระดบัพม่าจาก อนัดบัสอง ถูกจบัตามอง (Tier 2 Watch-List) 

เป็นอนัดบัสาม (Tier 3)  ส่วนของไทยไดเ้พิIมระดบัจาก Tier 3 เป็น Tier 2 Watch List และยงัคงสถานะของมาเลเซียทีIระดบั 

Tier 2 Watch List การจดัอนัดบัในปีนีLพิจารณาจากความพยายามและการปฏิบติัของรัฐบาลในการแกปั้ญหาการคา้มนุษย ์

ช่วงระหวา่งวนัทีI 1 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 

 “การลดระดบัของพม่าเป็นเรืIองทีIควรทาํมาก่อนนีLแลว้ 

รัฐบาลทหารพม่าเป็นหนึIงในผูส้นบัสนุนการคา้มนุษยที์Iเลวร้ายสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต”้ แมทธิว สมิธ (Matthew 

Smith) ผูอ้าํนวยการบริหาร ฟอร์ตีLฟายไรตก์ล่าว “กองทพัพม่ายงัเป็นสถาบนัทีIขาดการปฏิรูป 

และยงัคงใชแ้รงงานบงัคบัโดยไม่มีการลงโทษผูก้ระทาํผดิ ตอ้งมีการดาํเนินงานเพิIมขึLนเพืIอยติุการปฏิบติัดงักล่าว"  

 กองทพัพม่า กองกาํลงัคุม้ครองชายแดน และกองกาํลงักลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ลว้นใชแ้รงงานบงัคบัในปี 2558 

ยกตวัอยา่งเช่น ฟอร์ตีLฟายไรตจ์ดัทาํรายงานกรณีกองทพัพม่าขู่สงัหารพลเรือนชาวยะไข่ 

บงัคบัใหข้นส่งอาวธุและเสบียงอาหารในพืLนทีIทีIมีการขดักนัดว้ยอาวธุในรัฐยะไข่ 

และใหข้ดุหลุมศพสาํหรับทหารทีIเสียชีวติระหวา่งการสูร้บในช่วงเดือนธนัวาคม 2558 และมกราคม 2559  

 ฟอร์ตีLฟายไรตย์งัจดัทาํรายงานทีIแสดงใหเ้ห็นการดาํเนินงานของขบวนการอาชญากรรมขา้มชาติทีIร่วมมือกบัทาง

การในพม่าและไทย เพืIอขนส่งเหยืIอการคา้มนุษยห์ลายหมืIนคนทีIเป็นชาวโรฮิงญา ทัLงผูช้าย ผูห้ญิง และเดก็ 

ซึI งหลบหนีจากพม่าในปี 2558   

 รัฐบาลพม่ายงัคงปฏิเสธไม่ใหช้าวโรฮิงญากวา่ลา้นคนไดรั้บสญัชาติ และยงัจาํกดัพืLนทีIชาวมุสลิมกวา่ 120,000 

คนส่วนใหญ่เป็นชาวโรฮิงญา โดยใหอ้ยูใ่นค่ายกกักนักวา่ 40 แห่ง ยิIงเพิIมความเสีIยงทีIจะตกเป็นเหยืIอการคา้มนุษย ์

พลเรือนกวา่ 100,000 คนในรัฐกะฉิIนและฉานยงัคงเป็นผูพ้ลดัถิIน 

เนืIองจากการขดักนัดว้ยอาวธุบริเวณพรมแดนประเทศพม่า-จีน 

กลุ่มคนเหล่านีL มีความเสีIยงอยา่งมากทีIจะตกเป็นเหยืIอการคา้มนุษยเ์ช่นกนั 

 การเพิIมระดบัใหก้บัรัฐบาลไทยในปีนีLจาก Tier-3 เป็น Tier-2 Watch List ถือวา่เร็วเกินไป ฟอร์ตีLฟายไรตก์ล่าว  

 ในเดือนพฤษภาคม 2558 

ช่วงทีIกลุ่มผูค้า้มนุษยท์อดทิLงเรือทีIขนส่งผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวโรฮิงญาและบงัคลาเทศหลายพนัคนอยูก่ลางทะเล 

ส่งผลใหท้างการไทยเพิIมมาตรการคุม้ครองบริเวณชายแดน และปฏิเสธไม่ใหผู้เ้สียหายขึLนฝัIง 



การไม่ใหค้วามสาํคญัต่อการคุม้ครองผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยข์องไทย 

ส่งผลใหมี้ผูเ้สียชีวติจาํนวนมากแมจ้ะระบุจาํนวนไม่ไดใ้นกลางทะเล 

 จนถึงวนันีL  ทางการไทยยงัคงใชน้โยบาย “ช่วยเหลือเพืIอส่งต่อ” หรือ “ผลกัดนัเรือออกจากฝัIง” 

กรณีทีIผูลี้Lภยัเดินทางมาถึงทางเรือ ทาํใหเ้กิดความเสีIยงต่อชีวติของพวกเขา 

และไม่สามารถคุม้ครองผูที้Iอาจเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยไ์ด ้ 

 ในปี 2558 มีรายงานข่าววา่ทางการไทยยงัแทรกแซง และสัIงยติุการสอบสวนของเจา้พนกังานตาํรวจ 

กรณีการสอบสวนการคา้มนุษยช์าวโรฮิงญาและพลเมืองบงัคลาเทศ 

และไม่ใหก้ารคุม้ครองต่อผูเ้สียหายทีIเสีIยงภยัในระหวา่งการไต่สวนคดีการคา้มนุษยค์รัL งใหญ่สุดของประเทศ 

แมว้า่คณะรัฐมนตรีจะมีมติทีI 11/พ.ศ.2559 เมืIอเดือนมีนาคม 2559 

ใหก้ารคุม้ครองโดยอตัโนมติัต่อพยานในคดีคา้มนุษยภ์ายใตก้ารดูแลของกระทรวงยติุธรรม 

และรับรองสถานภาพทางกฎหมายเป็นการชัIวคราวใหก้บัผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์

แต่ทีIผา่นมายงัไม่มีการปฏิบติัตามเงืIอนไขดงักล่าว  

 ทางการไทยยงัคงกกัตวัผูลี้Lภยัและผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวโรฮิงญาโดยไม่มีกาํหนดในสภาพทีIไร้มนุษยธรร

ม อยูใ่นสถานทีIพกัทีIขาดสิIงอาํนวยความสะดวก หรือไม่กอ็ยูใ่นทีIพกัพิงของหน่วยงานของรัฐ 

เจา้หนา้ทีIของไทยชีLแจงกบัฟอร์ตีLฟายไรตว์า่ 

กระบวนการคดักรองผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยมี์ลกัษณะทีIกระทาํโดยขาดการคดักรองทีIเหมาะสม 

เป็นเหตุใหผู้เ้สียหายบางส่วนถูกจาํแนกอยา่งไม่ถูกตอ้งวา่เป็น “ผูเ้ขา้เมืองผดิกฎหมาย”  

 “ปี 2558 นบัเป็นปีทีIเลวร้ายเป็นประวติัการณ์ในแง่การคา้มนุษยใ์นไทย การปฏิบติัของทางการไทยโดยตรงต่อ 

“วกิฤตเรือมนุษย”์ ก่อใหเ้กิดความสัIนสะเทือนไปทัLงภูมิภาคในปีทีIแลว้” แมทธิว สมิธกล่าว 

“ในช่วงหลายเดือนทีIผา่นมาทางการไทยทาํใหเ้กิดความกา้วหนา้ทีIสาํคญักจ็ริง แต่การเพิIมระดบัประเทศ 

เมืIอเทียบกบัการดาํเนินงานในปี 2558 ถือวา่เร็วเกินไป และเป็นการส่งสญัญาณทีIผดิใหก้บัรัฐบาล” 

 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ควรลดระดบัมาเลเซียไป Tier-3 

ซึI งความจริงมาเลเซียควรอยูใ่นระดบันีLตัLงแต่ปีทีIแลว้ และจนถึงทุกวนันีLกค็วรอยูใ่นระดบัดงักล่าว 

เนืIองจากลม้เหลวในการป้องกนัการคา้มนุษย ์การคุม้ครองผูเ้สียหาย และการดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผดิ  

 มาเลเซียยงัลม้เหลวในการสอบสวนอยา่งเป็นผล กรณีเครือข่ายการคา้มนุษยที์Iดาํเนินการในประเทศของตน 

แมที้Iผา่นมามีการคน้พบหลุมศพจาํนวนมากในบริเวณทีIใชก้กัตวัเหยืIอการคา้มนุษยใ์นมาเลเซียในปี 2558  

 ช่วงทีIผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยห์ลายพนัคนถูกทอดทิLงอยูก่ลางทะเล 

ในระหวา่งวกิฤตเรือมนุษยเ์มืIอเดือนพฤษภาคม 2558 ทางการมาเลเซียยนิยอมใหพ้วกเขาขึLนฝัIงในทา้ยทีIสุด 

หลงัจากทีIก่อนหนา้นัLนมีการลากจูงเรือหลายลาํจากน่านนํLามาเลเซียไปสู่น่านนํLาสากล 

เป็นเหตุใหป้ระชาชนหลายร้อยคนเสีIยงทีIจะเสียชีวติ และเรียกเสียงประณามจากนานาชาติ 

 ทางการมาเลเซียยงัคงกกัตวัผูลี้Lภยัและผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวโรฮิงญาหลายพนัคนไวโ้ดยไม่มีกาํหนด 

โดยใหอ้ยูใ่นสถานทีIทีIขาดสิIงอาํนวยความสะดวก ผูลี้LภยัชาวโรฮิงญาทีIไม่มีสถานภาพหลายหมืIนคนในมาเลเซีย 

เสีIยงทีIจะถูกควบคุมตวัโดยพลการ และไดรั้บการปฏิบติัมิชอบในรูปแบบอืIน  

 ตามขอ้มูลในรายงานสถานการณ์การคา้มนุษย ์“ผูลี้Lภยัและผูแ้สวงหาทีIพกัพิงทีIขึLนทะเบียนแลว้กวา่ 150,000 

คนในมาเลเซีย ยงัไม่ไดรั้บการจดัสถานะอยา่งเป็นทางการ หรือไม่ไดรั้บอนุญาตใหข้อใบอนุญาตทาํงาน 

ส่งผลใหพ้วกเขาเสีIยงทีIจะตกเป็นเหยืIอการคา้มนุษย”์  



 ผูลี้Lภยัและผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวโรฮิงญาในมาเลเซียแจง้ต่อฟอร์ตีLฟายไรตว์า่ 

พวกเขาไม่กลา้ร้องเรียนต่อทางการมาเลเซียเมืIอเกิดกรณีการปฏิบติัมิชอบ การเอาเปรียบ หรือการคา้มนุษย ์

เนืIองจากกลวัวา่จะถูกกกัตวัไว ้ 

 ในรายงานสถานการณ์การคา้มนุษยเ์มืIอปีทีIแลว้ สหรัฐฯ เพิIมระดบัมาเลเซียขึLนเป็น Tier-2 Watch List 

ซึI งชดัเจนวา่เพืIอใหม้าเลเซียมีคุณสมบติัเขา้เป็นสมาชิกความตกลงหุน้ส่วนยทุธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพืLนแปซิฟิก (Trans-

Pacific Partnership (TPP) trade agreement) เนืIองจากกฎหมายสหรัฐฯ กีดกนัไม่ใหรั้ฐบาลประเทศ Tier-3 

เขา้ร่วมในความตกลงการคา้ดงักล่าว ในเดือนกมุภาพนัธ์ สหรัฐฯ ยงัผา่นกฎหมายอนุญาตใหรั้ฐบาลประเทศ Tier-3 

สามารถเขา้ร่วมเป็นหุน้ส่วนในความตกลง TPP ได ้

 ในปี 2558 มาเลเซียไดล้ดจาํนวนการสอบสวนคดีการคา้มนุษย ์

และมีการสัIงลงโทษบุคคลเพียงเจด็คนในความผดิเกีIยวกบัการคา้มนุษย ์ 

 “การเพิIมระดบัของมาเลเซียในปีทีIแลว้ถือเป็นรอยด่างดาํ 

เมืIอคาํนึงถึงความพยายามในการแกปั้ญหาการคา้มนุษยใ์นประเทศดงักล่าว การรักษาระดบัของมาเลเซียไวที้I Tier-2 Watch 

List อีกปีหนึIง เท่ากบัวา่รัฐบาลสหรัฐฯ ทาํความผดิพลาดซํL าซอ้น” แมทธิว สมิธกล่าว “สหรัฐฯ 

ควรใชโ้อกาสนีL เพืIอกดดนัมาเลเซียใหพ้ยายามอยา่งจริงจงัเพืIอแกปั้ญหาการคา้มนุษย”์  

 การคา้มนุษยห์มายถึง “การเป็นธุระจดัหา พามาจากหรือส่งไปยงัทีIใด จดัใหอ้ยูอ่าศยั หรือรับไวซึ้Iงบุคคลใด” 

โดยข่มขู่ ใชก้าํลงับงัคบั ลกัพาตวั ฉอ้ฉล หลอกลวง ใชอ้าํนาจโดยมิชอบ “เพืIอการแสวงหาประโยชน”์ 

การใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรูปแบบถือเป็นการคา้มนุษย ์ 

 รายงานสถานการณ์การคา้มนุษยเ์ป็นการจดัอนัดบัความพยายามของรัฐบาล ในการแกปั้ญหาการคา้มนุษย ์

ตามมาตรฐานทีIกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยข์องสหรัฐฯ (Trafficking Victims 

Protection Act) ของสหรัฐฯ รัฐบาลในประเภท Tier 1 ถือวา่ปฏิบติัตามมาตรฐานขัLนตํIาสุดได ้ส่วนใน Tier 2 

หมายถึงมีความพยายามอยา่งจริงจงัทีIจะปฏิบติัตามมาตรฐานขัLนตํIานัLน ส่วน Tier 2 "Watch List" 

หมายถึงประเทศทีIตอ้งถูกจบัตามองเป็นพิเศษ และประเทศ Tier 3 

หมายถึงรัฐบาลทีIไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรฐานขัLนตํIาของสหรัฐฯ ไดเ้ลย 

และไม่ไดมี้ความพยายามในการดาํเนินงานอยา่งจริงจงั  

 ประเทศใน Tier-3 จะถูกมาตรการแทรกแซงลงโทษ เป็นไปตามความเห็นของประธานาธิบดีสหรัฐฯ  

 ในวนัทีI 22 มีนาคม 2559 นายแมทธิว สมิธไดใ้หก้ารต่อคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็น 

คณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผูแ้ทนราษฎรสหรัฐฯ เขาเสนอใหพ้ม่า ไทย และมาเลเซียอยูใ่นระดบั Tier-3 

ไปอีก 12 เดือน โดยมีการชีLแจงใหเ้ห็นวา่พม่า ไทย 

และมาเลเซียไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรฐานขัLนตํIาในการขจดัการคา้มนุษยใ์นปี 2558 

ซึI งเป็นเงืIอนไขทีIกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยข์องสหรัฐฯ 

ฟอร์ตีLฟายไรตไ์ดตี้พิมพเ์ผยแพร่และเสนอความเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาํนวน 14 หนา้ใหก้บัทางคณะอนุกรรมการ 

 “รัฐบาลส่วนใหญ่ใหค้วามใส่ใจต่อรายงานสถานการณ์การคา้มนุษยอ์ยา่งจริงจงั และ 

การจดัอนัดบัทีIไม่ถูกตอ้งยอ่มส่งผลกระทบต่อผูเ้สียหาย” แมทธิว สมิธกล่าว 

“เราหวงัวา่รายงานในปีนีLจะเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดปฏิบติัการในเชิงบวกจากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ รวมทัLงสหรัฐฯ ดว้ย”  
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