พม่ า ไทยและมาเลเซีย: ยุตกิ ารค้ ามนุษย์ คุ้มครองผู้เสี ยหาย
รายงานสถานการณ์ การค้ ามนุษย์ ของสหรั ฐฯ จัดให้ พม่ าอยู่อันดับตํา? สุด
แต่ อันดับของไทยและมาเลเซียยังไม่ เหมาะสมตามความเป็ นจริ ง
(กรุ งเทพฯ 1 กรกฎาคม 2559) — พม่า ไทย
และมาเลเซี ยล้มเหลวในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ในปี ทีIผา่ นมา ฟอร์ตL ีฟายไรต์
(Fortify Rights) กล่าวในวันนีL รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจําปี ชองกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (Trafficking
in Persons (TIP) report) ได้ลดระดับพม่าลงไปตํIาสุ ดตามข้อมูลทีIเป็ นจริ ง
ถือเป็ นสถานะของประเทศทีIมีการละเมิดมากสุ ดในโลก
แต่กลับล้มเหลวในการประเมินความพยายามการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยและมาเลเซี ย
นายจอห์น แครีI (John Kerry) รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริ กา
เปิ ดตัวรายงานฉบับนีLทีIกรุ งวอชิงตันดีซีเมืIอวานนีL โดยลดระดับพม่าจาก อันดับสอง ถูกจับตามอง (Tier 2 Watch-List)
เป็ นอันดับสาม (Tier 3) ส่ วนของไทยได้เพิIมระดับจาก Tier 3 เป็ น Tier 2 Watch List และยังคงสถานะของมาเลเซียทีIระดับ
Tier 2 Watch List การจัดอันดับในปี นีLพิจารณาจากความพยายามและการปฏิบตั ิของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
ช่วงระหว่างวันทีI 1 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559
“การลดระดับของพม่าเป็ นเรืI องทีIควรทํามาก่อนนีLแล้ว
รัฐบาลทหารพม่าเป็ นหนึIงในผูส้ นับสนุนการค้ามนุษย์ทีIเลวร้ายสุ ดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้” แมทธิว สมิธ (Matthew
Smith) ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร ฟอร์ตL ีฟายไรต์กล่าว “กองทัพพม่ายังเป็ นสถาบันทีIขาดการปฏิรูป
และยังคงใช้แรงงานบังคับโดยไม่มีการลงโทษผูก้ ระทําผิด ต้องมีการดําเนินงานเพิIมขึLนเพืIอยุติการปฏิบตั ิดงั กล่าว"
กองทัพพม่า กองกําลังคุม้ ครองชายแดน และกองกําลังกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ล้วนใช้แรงงานบังคับในปี 2558
ยกตัวอย่างเช่น ฟอร์ตL ีฟายไรต์จดั ทํารายงานกรณี กองทัพพม่าขู่สงั หารพลเรื อนชาวยะไข่
บังคับให้ขนส่ งอาวุธและเสบียงอาหารในพืLนทีIทีIมีการขัดกันด้วยอาวุธในรัฐยะไข่
และให้ขดุ หลุมศพสําหรับทหารทีIเสี ยชีวติ ระหว่างการสู ร้ บในช่วงเดือนธันวาคม 2558 และมกราคม 2559
ฟอร์ตL ีฟายไรต์ยงั จัดทํารายงานทีIแสดงให้เห็นการดําเนินงานของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติทีIร่วมมือกับทาง
การในพม่าและไทย เพืIอขนส่ งเหยือI การค้ามนุษย์หลายหมืIนคนทีIเป็ นชาวโรฮิงญา ทัLงผูช้ าย ผูห้ ญิง และเด็ก
ซึIงหลบหนีจากพม่าในปี 2558
รัฐบาลพม่ายังคงปฏิเสธไม่ให้ชาวโรฮิงญากว่าล้านคนได้รับสัญชาติ และยังจํากัดพืLนทีIชาวมุสลิมกว่า 120,000
คนส่ วนใหญ่เป็ นชาวโรฮิงญา โดยให้อยูใ่ นค่ายกักกันกว่า 40 แห่ง ยิงI เพิIมความเสีI ยงทีIจะตกเป็ นเหยือI การค้ามนุษย์
พลเรื อนกว่า 100,000 คนในรัฐกะฉิI นและฉานยังคงเป็ นผูพ้ ลัดถิIน
เนืIองจากการขัดกันด้วยอาวุธบริ เวณพรมแดนประเทศพม่า-จีน
กลุ่มคนเหล่านีLมีความเสีI ยงอย่างมากทีIจะตกเป็ นเหยือI การค้ามนุษย์เช่นกัน
การเพิIมระดับให้กบั รัฐบาลไทยในปี นีLจาก Tier-3 เป็ น Tier-2 Watch List ถือว่าเร็ วเกินไป ฟอร์ตL ีฟายไรต์กล่าว
ในเดือนพฤษภาคม 2558
ช่วงทีIกลุ่มผูค้ า้ มนุษย์ทอดทิLงเรื อทีIขนส่ งผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาและบังคลาเทศหลายพันคนอยูก่ ลางทะเล
ส่ งผลให้ทางการไทยเพิIมมาตรการคุม้ ครองบริ เวณชายแดน และปฏิเสธไม่ให้ผเู ้ สี ยหายขึLนฝัIง

การไม่ให้ความสําคัญต่อการคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ของไทย
ส่ งผลให้มีผเู ้ สี ยชีวติ จํานวนมากแม้จะระบุจาํ นวนไม่ได้ในกลางทะเล
จนถึงวันนีL ทางการไทยยังคงใช้นโยบาย “ช่วยเหลือเพืIอส่ งต่อ” หรื อ “ผลักดันเรื อออกจากฝัIง”
กรณี ทีIผลู ้ L ีภยั เดินทางมาถึงทางเรื อ ทําให้เกิดความเสีI ยงต่อชีวติ ของพวกเขา
และไม่สามารถคุม้ ครองผูท้ ีIอาจเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ได้
ในปี 2558 มีรายงานข่าวว่าทางการไทยยังแทรกแซง และสังI ยุติการสอบสวนของเจ้าพนักงานตํารวจ
กรณี การสอบสวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาและพลเมืองบังคลาเทศ
และไม่ให้การคุม้ ครองต่อผูเ้ สี ยหายทีIเสีI ยงภัยในระหว่างการไต่สวนคดีการค้ามนุษย์ครัLงใหญ่สุดของประเทศ
แม้วา่ คณะรัฐมนตรี จะมีมติทีI 11/พ.ศ.2559 เมืIอเดือนมีนาคม 2559
ให้การคุม้ ครองโดยอัตโนมัติต่อพยานในคดีคา้ มนุษย์ภายใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรม
และรับรองสถานภาพทางกฎหมายเป็ นการชัวI คราวให้กบั ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
แต่ทีIผา่ นมายังไม่มีการปฏิบตั ิตามเงืIอนไขดังกล่าว
ทางการไทยยังคงกักตัวผูล้ L ีภยั และผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาโดยไม่มีกาํ หนดในสภาพทีIไร้มนุษยธรร
ม อยูใ่ นสถานทีIพกั ทีIขาดสิI งอํานวยความสะดวก หรื อไม่กอ็ ยูใ่ นทีIพกั พิงของหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าทีIของไทยชีLแจงกับฟอร์ตL ีฟายไรต์วา่
กระบวนการคัดกรองผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์มีลกั ษณะทีIกระทําโดยขาดการคัดกรองทีIเหมาะสม
เป็ นเหตุให้ผเู ้ สี ยหายบางส่ วนถูกจําแนกอย่างไม่ถูกต้องว่าเป็ น “ผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมาย”
“ปี 2558 นับเป็ นปี ทีIเลวร้ายเป็ นประวัติการณ์ในแง่การค้ามนุษย์ในไทย การปฏิบตั ิของทางการไทยโดยตรงต่อ
“วิกฤตเรื อมนุษย์” ก่อให้เกิดความสันI สะเทือนไปทัLงภูมิภาคในปี ทีIแล้ว” แมทธิว สมิธกล่าว
“ในช่วงหลายเดือนทีIผา่ นมาทางการไทยทําให้เกิดความก้าวหน้าทีIสาํ คัญก็จริ ง แต่การเพิIมระดับประเทศ
เมืIอเทียบกับการดําเนินงานในปี 2558 ถือว่าเร็ วเกินไป และเป็ นการส่ งสัญญาณทีIผดิ ให้กบั รัฐบาล”
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ควรลดระดับมาเลเซี ยไป Tier-3
ซึIงความจริ งมาเลเซียควรอยูใ่ นระดับนีLตL งั แต่ปีทีIแล้ว และจนถึงทุกวันนีLกค็ วรอยูใ่ นระดับดังกล่าว
เนืIองจากล้มเหลวในการป้องกันการค้ามนุษย์ การคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย และการดําเนินคดีกบั ผูก้ ระทําผิด
มาเลเซียยังล้มเหลวในการสอบสวนอย่างเป็ นผล กรณี เครื อข่ายการค้ามนุษย์ทีIดาํ เนินการในประเทศของตน
แม้ทีIผา่ นมามีการค้นพบหลุมศพจํานวนมากในบริ เวณทีIใช้กกั ตัวเหยือI การค้ามนุษย์ในมาเลเซียในปี 2558
ช่วงทีIผเู ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์หลายพันคนถูกทอดทิLงอยูก่ ลางทะเล
ในระหว่างวิกฤตเรื อมนุษย์เมืIอเดือนพฤษภาคม 2558 ทางการมาเลเซียยินยอมให้พวกเขาขึLนฝัIงในท้ายทีIสุด
หลังจากทีIก่อนหน้านัLนมีการลากจูงเรื อหลายลําจากน่านนํLามาเลเซียไปสู่ น่านนํLาสากล
เป็ นเหตุให้ประชาชนหลายร้อยคนเสีI ยงทีIจะเสี ยชีวติ และเรี ยกเสี ยงประณามจากนานาชาติ
ทางการมาเลเซี ยยังคงกักตัวผูล้ L ีภยั และผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาหลายพันคนไว้โดยไม่มีกาํ หนด
โดยให้อยูใ่ นสถานทีIทีIขาดสิI งอํานวยความสะดวก ผูล้ L ีภยั ชาวโรฮิงญาทีIไม่มีสถานภาพหลายหมืIนคนในมาเลเซีย
เสีI ยงทีIจะถูกควบคุมตัวโดยพลการ และได้รับการปฏิบตั ิมิชอบในรู ปแบบอืIน
ตามข้อมูลในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ “ผูล้ L ีภยั และผูแ้ สวงหาทีIพกั พิงทีIขL ึนทะเบียนแล้วกว่า 150,000
คนในมาเลเซีย ยังไม่ได้รับการจัดสถานะอย่างเป็ นทางการ หรื อไม่ได้รับอนุญาตให้ขอใบอนุญาตทํางาน
ส่ งผลให้พวกเขาเสีI ยงทีIจะตกเป็ นเหยือI การค้ามนุษย์”

ผูล้ L ีภยั และผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาในมาเลเซียแจ้งต่อฟอร์ตL ีฟายไรต์วา่
พวกเขาไม่กล้าร้องเรี ยนต่อทางการมาเลเซียเมืIอเกิดกรณี การปฏิบตั ิมิชอบ การเอาเปรี ยบ หรื อการค้ามนุษย์
เนืIองจากกลัวว่าจะถูกกักตัวไว้
ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์เมืIอปี ทีIแล้ว สหรัฐฯ เพิIมระดับมาเลเซียขึLนเป็ น Tier-2 Watch List
ซึIงชัดเจนว่าเพืIอให้มาเลเซียมีคุณสมบัติเข้าเป็ นสมาชิกความตกลงหุน้ ส่ วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพืLนแปซิฟิก (TransPacific Partnership (TPP) trade agreement) เนืIองจากกฎหมายสหรัฐฯ กีดกันไม่ให้รัฐบาลประเทศ Tier-3
เข้าร่ วมในความตกลงการค้าดังกล่าว ในเดือนกุมภาพันธ์ สหรัฐฯ ยังผ่านกฎหมายอนุญาตให้รัฐบาลประเทศ Tier-3
สามารถเข้าร่ วมเป็ นหุน้ ส่ วนในความตกลง TPP ได้
ในปี 2558 มาเลเซียได้ลดจํานวนการสอบสวนคดีการค้ามนุษย์
และมีการสังI ลงโทษบุคคลเพียงเจ็ดคนในความผิดเกีIยวกับการค้ามนุษย์
“การเพิIมระดับของมาเลเซียในปี ทีIแล้วถือเป็ นรอยด่างดํา
เมืIอคํานึงถึงความพยายามในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศดังกล่าว การรักษาระดับของมาเลเซียไว้ทีI Tier-2 Watch
List อีกปี หนึIง เท่ากับว่ารัฐบาลสหรัฐฯ ทําความผิดพลาดซํLาซ้อน” แมทธิว สมิธกล่าว “สหรัฐฯ
ควรใช้โอกาสนีLเพืIอกดดันมาเลเซียให้พยายามอย่างจริ งจังเพืIอแก้ปัญหาการค้ามนุษย์”
การค้ามนุษย์หมายถึง “การเป็ นธุระจัดหา พามาจากหรื อส่ งไปยังทีIใด จัดให้อยูอ่ าศัย หรื อรับไว้ซI ึงบุคคลใด”
โดยข่มขู่ ใช้กาํ ลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อาํ นาจโดยมิชอบ “เพืIอการแสวงหาประโยชน์”
การใช้แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบถือเป็ นการค้ามนุษย์
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์เป็ นการจัดอันดับความพยายามของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
ตามมาตรฐานทีIกาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ (Trafficking Victims
Protection Act) ของสหรัฐฯ รัฐบาลในประเภท Tier 1 ถือว่าปฏิบตั ิตามมาตรฐานขัLนตํIาสุ ดได้ ส่ วนใน Tier 2
หมายถึงมีความพยายามอย่างจริ งจังทีIจะปฏิบตั ิตามมาตรฐานขัLนตํIานัLน ส่ วน Tier 2 "Watch List"
หมายถึงประเทศทีIตอ้ งถูกจับตามองเป็ นพิเศษ และประเทศ Tier 3
หมายถึงรัฐบาลทีIไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานขัLนตํIาของสหรัฐฯ ได้เลย
และไม่ได้มีความพยายามในการดําเนินงานอย่างจริ งจัง
ประเทศใน Tier-3 จะถูกมาตรการแทรกแซงลงโทษ เป็ นไปตามความเห็นของประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ในวันทีI 22 มีนาคม 2559 นายแมทธิว สมิธได้ให้การต่อคณะอนุกรรมการรับฟังความเห็น
คณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐฯ เขาเสนอให้พม่า ไทย และมาเลเซียอยูใ่ นระดับ Tier-3
ไปอีก 12 เดือน โดยมีการชีLแจงให้เห็นว่าพม่า ไทย
และมาเลเซี ยไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานขัLนตํIาในการขจัดการค้ามนุษย์ในปี 2558
ซึIงเป็ นเงืIอนไขทีIกาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ
ฟอร์ตL ีฟายไรต์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ และเสนอความเห็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจํานวน 14 หน้าให้กบั ทางคณะอนุกรรมการ
“รัฐบาลส่ วนใหญ่ให้ความใส่ ใจต่อรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์อย่างจริ งจัง และ
การจัดอันดับทีIไม่ถูกต้องย่อมส่ งผลกระทบต่อผูเ้ สี ยหาย” แมทธิว สมิธกล่าว
“เราหวังว่ารายงานในปี นีLจะเป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดปฏิบตั ิการในเชิงบวกจากรัฐบาลประเทศต่าง ๆ รวมทัLงสหรัฐฯ ด้วย”
สํ าหรับข้ อมูลเพิมB เติม โปรดติดต่ อ
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