ความเห็นจากพุทธณี กางกั3น
ผู้เชี8ยวชาญด้ านสิ ทธิมนุษยชนไทย ฟอร์ ตฟี3 ายไรต์ (Fortify Rights)
โครงการสั มมนาวิชากร
"1 ปี วิกฤติผู้อพยพชาวโรฮิงญา: การอพยพย้ ายถิน8 อย่ างไม่ ปกติในอ่ าวเบงกอลและทะเลอันดามัน"
ยุตกิ ารกักตัวและคืนความยุตธิ รรมให้ กบั ผู้เสี ยหายจากการค้ ามนุษย์
วันพุธที8 8 มิถุนายน 2558
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
ท่านผูม้ ีเกียรติซ2 ึงเข้าร่ วมเวทีสมั มนา “1 ปี วิกฤติผอู ้ พยพในทะเลอันดามัน" ขอบคุณที2ท่านเข้าร่ วมงานในวันนีE
เพื2อนร่ วมงานและดิฉนั ที2ฟอร์ตE ีฟายไรต์ขอบคุณที2ท่านให้ความสนใจ
และความกังวลต่อปั ญหาสิ ทธิมนุษยชนที2สาํ คัญประเด็นนีE
ในวันนีE ดิฉนั จะเน้นการอภิปรายถึงสถานการณ์ของเหยือ2 การค้ามนุษย์ที2เป็ นชาวโรฮิงญา หลังเดือนพฤษภาคม
2558 “วิกฤตเรื อมนุษย์” และสิ ทธิและการเยียวยาของพวกเขาที2ได้รับตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของไทย
แม้วา่ ที2ดิฉนั จะพูดจะเน้นที2เหยือ2 การค้ามนุษย์ที2เป็ นชาวโรฮิงญา และความกังวลอย่างต่อเนื2องที2มีต่อประชากรกลุ่มนีEในไทย
แต่เราพึงตระหนักว่าในบรรดาเหยือ2 การค้ามนุษย์และเหยือ2 ของวิกฤตเรื อมนุษย์ครัEงนีE
ยังประกอบไปด้วยผูท้ ี2มีสญ
ั ชาติบงั คลาเทศจํานวนมาก
ในขณะที2เหยือ2 การค้ามนุษย์ที2เป็ นชาวบังคลาเทศสามารถเดินทางกลับไปบังคลาเทศ
ด้วยความสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตบังคลาเทศ
แต่สาํ หรับเหยือ2 การค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาซึ2งไร้สญ
ั ชาติที2มาจากพม่าและบังคลาเทศ
พวกเขาไม่มีทางเลือกในการเดินทางกลับบ้านเกิด ส่ งผลให้ชาวโรฮิงญาหลายร้อยคนยังคงอยูใ่ นประเทศไทย
โดยถูกกักตัวไว้และมีความไม่แน่นอนของชีวติ
ฟอร์ตE ีฟายไรต์มีขอ้ เสนอแนะหลายประการต่อรัฐบาลไทย รวมทัEงหน่วยงานที2เกี2ยวข้องให้:
•   ยุติการกักตัวอย่างมิชอบต่อผูล้ E ีภยั ชาวโรฮิงญาและเหยือ2 การค้ามนุษย์
•   ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี ที211/พ.ศ.2559
ซึ2งรวมถึงการให้การคุม้ ครองพยานโดยอัตโนมัติสาํ หรับพยานที2เกี2ยวข้องในคดีคา้ มนุษย์
รวมทัEงให้การคุม้ ครองด้านกฎหมายเป็ นการชัว2 คราวกับเหยือ2 การค้ามนุษย์
•   สนับสนุนให้ผเู ้ ป็ นเหยือ2 การค้ามนุษย์ที2พลัดพรากจากกันในไทยและในภูมิภาค ได้มีโอกาสอยูร่ ่ วมกัน
•   สนับสนุนชาวโรฮิงญาให้สามารถเข้าถึงขัEนตอนการขอสิ ทธิดา้ นที2พกั พิง
•   สนับสนุนให้เหยือ2 การค้ามนุษย์มีโอกาสในการทํางานและมีเสรี ภาพในการเดินทาง
•   ยุติการส่ งตัวกลับอย่างไม่เป็ นทางการ
•   สอบสวนตามข้ออกล่าวหาว่ามีการข่มขู่ คุกคาม และขู่เข็ญต่อพยานในคดีคา้ มนุษย์
•   สนับสนุนความร่ วมมือภูมิภาคเพื2อต่อต้านการค้ามนุษย์ต่อไป
•   สนับสนุนให้เหยือ2 การค้ามนุษย์ได้รับค่าชดเชย
•   ดําเนินการสอบสวนและหาทางเอาผิดต่อผูท้ าํ ความผิดด้านการค้ามนุษย์ต่อไป
ดิฉนั ได้เริ2 มศึกษาในประเด็นนีEตE งั แต่เดือนตุลาคม 2558 จนถึงปั จจุบนั
ข้อมูลต่อไปนีEมาจากการรับฟังความเห็นโดยตรงของเหยือ2 การค้ามนุษย์และผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักอื2น ๆ

รวมทัEงข้อมูลที2รวบรวมจากการเข้าเยีย2 มที2พกั พิงและสถานกักกันคนต่างด้าวของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ข้อมูลจากสิ2 งพิมพ์ต่าง ๆ และการสังเกตการณ์ระหว่างการพิจารณาคดีการค้ามนุษย์
ซึ2งเราได้ดาํ เนินการมาเป็ นเวลาหลายเดือน
ข้ อมูลพืน3 ฐาน
ทางการไทยได้ตรวจพบหลุมฝังศพจํานวนมากเป็ นครัEงแรกที2เขาแก้ว ตําบลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา เมื2อต้นปี
2558 ผูเ้ สี ยชีวติ เป็ นเหยือ2 การค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาและบังคลาเทศ
เป็ นเหตุให้รัฐบาลไทยเริ2 มปราบปรามเครื อข่ายผูค้ า้ มนุษย์ในภาคใต้ และเริ2 มเข้มงวดการผ่านเข้าออกบริ เวณด่านพรมแดน
ส่ งผลให้ผคู ้ า้ มนุษย์ตดั สิ นใจทิEงเรื อซึ2งมีชาวโรฮิงญาและชาวบังคลาเทศหลายพันคนไว้กลางทะเล
โดยอ้างว่าไม่ได้เป็ นเจ้าของ “ไก่ดาํ ” ซึ2 งเป็ นคําดูถูกที2พวกเขาใช้เรี ยกผูล้ E ีภยั ชาวโรฮิงญาและบังคลาเทศ
การค้ามนุษย์และการลักลอบนําเข้าชาวโรฮิงญาและชาวบังคลาเทศไปมาเลเซียโดยผ่านประเทศไทย
ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ มาเลเซียเป็ นประเทศมุสลิมซึ2งมีเศรษฐกิจเข้มแข็ง มีโอกาสในการหางานทํา
และมีชุมชนชาวโรฮิงญาตัEงอยู่ จึงนับเป็ นเป้าหมายสําคัญของผูล้ E ีภยั ชาวโรฮิงญา
ส่ งผลให้ขบวนการข้ามชาติที2มีขนาดใหญ่ให้ความสําคัญกับเส้นทางอพยพจากพม่าและบังคลาเทศในช่วง 10 ปี ที2ผา่ นมา
เป็ นการแสวงหาประโยชน์จากความยากลําบากของชาวโรฮิงญาในพม่าซึ2งต้องเผชิญกับการปฏิบตั ิมิชอบอย่างร้ายแรง
และถูกบังคับให้ตอ้ งหลบหนีจากถิ2นฐานบ้านเกิด
การปฏิบตั ิมิชอบต่อชาวโรฮิงญาในพม่ารุ นแรงมากสุ ดในปี 2555 มีเหตุการณ์เกิดขึEนสองครัEง
เป็ นการโจมตีของกลุ่มต่อต้านมุสลิมซึ2งได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ภายหลังเหตุรุนแรงดังกล่าว
รัฐบาลได้เพิ2มความเข้มงวดต่อชาวโรฮิงญา จํากัดเสรี ภาพในการเดินทาง การแต่งงาน และการคลอดบุตร ในปั จจุบนั
รัฐบาลพม่ายังกักตัวชาวโรฮิงญากว่า 140,000 คนในค่ายกักกันที2แออัดยัดเยียดกว่า 40 แห่ง มีสภาพชีวติ ยากลําบาก
เนื2องจากไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างเพียงพอ
ปั จจัยเหล่านีEกระตุน้ ให้ชาวโรฮิงญาหลบหนีออกจากบ้านเกิดของตนเอง
ในหลายภาคเศรษฐกิจของไทยและมาเลเซียมีความต้องการแรงงานราคาถูกสู งมาก
ทัEงนีEเพื2อลดต้นทุนการผลิตและอุดช่องว่างเนื2องจากขาดแคลนแรงงานในวัยทํางาน บริ บททางเศรษฐกิจภูมิภาคเช่นนีE
ส่ งผลให้เกิดขบวนการค้ามนุษย์ที2จดั ตัEงเป็ นองค์กรอาชญากรรม
มีนายหน้าและผูด้ าํ เนินการจํานวนมากและปฏิบตั ิงานในช่วงตอนเหนือของอ่าวเบงกอลลงมาจนถึงคาบสมุทรมาเลเซีย
ภาคเศรษฐกิจใต้ดินที2เข้มแข็งเป็ นปั จจัยกระตุน้ การค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา
ค่าใช้จ่ายในการพาชาวโรฮิงญาหนึ2งคนจากพม่ามาไทยอยูท่ ี2ประมาณ 26,000 บาท ในประเทศไทย
การเคลื2อนย้ายชาวโรฮิงญาและบังคลาเทศหลายพันคนจากระนองมาเขาแก้วและปาดังเบซาร์
ต้องพึ2งพาการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นมืออาชีพ และการใช้เส้นสายกับเจ้าหน้าที2ระดับสู ง
ซึ2งเจ้าหน้าที2หลายคนมีส่วนร่ วมในการค้ามนุษย์ดว้ ย บุคคลอื2น ๆ อาจไม่สนับสนุนการค้าเช่นนีEอย่างจงใจ
ไม่วา่ จะเป็ นเจ้าของร้านขายของชําซึ2งเป็ นผูข้ ายปลาและผักให้กบั กลุ่มเหยือ2 การค้ามนุษย์
ขบวนการค้ามนุษย์เหล่านีEมีค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ทัEงที2เกี2ยวข้องกับเรื อเล็ก เรื อใหญ่ นํEามัน รถกระบะ
ค่าติดสิ นบนเจ้าหน้าที2ไทย ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่ายกักกัน กลุ่มติดอาวุธ ผูข้ นส่ ง นายหน้า ผูป้ ระสานงาน
รวมทัEงการจ่ายให้กบั เจ้านายและ “เจ้านายใหญ่” ค่าใช้จ่ายเหล่านีEเป็ นเหตุให้มีการจัดตัEงตลาดการค้าผูล้ E ีภยั ชาวโรฮิงญา
เพื2อให้มีรายได้และมีกาํ ไร โดยขบวนการค้ามนุษย์จะคิดค่าใช้จ่าย 60,000-100,000 ต่อเหยือ2 การค้ามนุษย์หนึ2งคน

การเดินทางแต่ละครัEงจากพม่าไปมาเลเซียผ่านไทย ต้องมีการขนส่ งบุคคลอย่างน้อย 350-400
คนเพื2อให้เกิดผลกําไรในการดําเนินงาน
ผูค้ า้ มนุษย์และนายหน้าใช้วธิ ีการหลอกลวง ลักพาตัว และยุทธวิธีอื2น ๆ เพื2อหาคนมาใส่ เรื อให้เต็ม
ในบางกรณี ตอ้ งใช้เวลาถึงสามเดือนกว่าจะหาคนมาขึEนเรื อได้ถึง 400-500 คน
เกินจํานวนคนที2เรื อสามารถรองรับได้อย่างปลอดภัย ผูท้ ี2ถูกนําตัวขึEนเรื อตัEงแต่ช่วงแรก ๆ
ได้รับการปฏิบตั ิที2โหดร้ายและถูกจํากัดสิ ทธิต่าง ๆ เป็ นเวลานานโดยผูค้ า้ มนุษย์
มีการบังคับให้ตอ้ งนัง2 อยูใ่ นท่วงท่าที2เมื2อยล้า ผลกระทบด้านสุ ขภาพที2เกิดขึEนเรืE อรังไปจนถึงช่วงที2ขE ึนฝั2ง
หลายคนเสี ยชีวติ ระหว่างอยูใ่ นค่ายกักกันในไทย
เราได้เก็บข้อมูลการปฏิบตั ิมิชอบของผูค้ า้ มนุษย์ในหลายรู ปแบบต่อชาวโรฮิงญาระหว่างอยูใ่ นทะเลของไทย
ไม่วา่ จะเป็ นการซ้อมทรมาน การไม่ยอมให้กินอาหารหรื อดื2มนํEา ไม่ให้มีพEืนที2และไม่ให้เคลื2อนไหว การสังหาร
การทอดทิEงดูแลส่ งผลให้เสี ยชีวติ จากสาเหตุที2ป้องกันได้ และการข่มขืนกระทําชําเรา รวมทัEงการทําร้ายทางเพศ
พยานซึ2งให้ปากคําระหว่างการไต่สวนคดีในไทยในคดีที2เราเข้าร่ วมรับฟัง ต่างบอกเล่าถึงการปฏิบตั ิมิชอบที2เกิดขึEนเหล่านีE
เพื2อนร่ วมงานดิฉนั ที2ฟอร์ตE ีฟายไรต์ได้บนั ทึกข้อมูลจากปากคําของชาวโรฮิงญา 10
กว่าคนที2เดินทางไปจนถึงมาเลเซีย หลังจากถูกลักลอบนําเข้าผ่านประเทศไทย บางคนสามารถหลบหนีจากค่ายกักกันได้
แต่ส่วนใหญ่สามารถหาเงินจํานวนมากพอจ่ายเป็ นค่าไถ่ตวั เพื2อให้สามารถเดินทางต่อไปยังมาเลเซีย
ตามการให้ปากคําระหว่างการพิจารณาของศาลในไทย ผูค้ า้ มนุษย์จะยอมปล่อยตัวผูห้ ญิงชาวโรฮิงญาที2 “ยินยอม”
มีเพศสัมพันธ์กบั พวกเขา ในลักษณะที2เป็ นการข่มขืนกระทําชําเรา
พยานยังระบุวา่ เหยือ2 ชาวโรฮิงญาบางคนซึ2งทํางานให้กบั ผูค้ า้ มนุษย์ ทัEงการทํากับข้าว การขนนํEา ฯลฯ
จะได้รับการตอบแทนโดยสามารถเดินทางอย่างปลอดภัยต่อไปยังมาเลเซีย
ขอบเขตปั ญหาการค้ามนุษย์ในไทยและผลกระทบที2เกิดขึEน
เป็ นสิ2 งที2ประชาคมระหว่างประเทศรับรู ้กนั ช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนปี ที2แล้ว
หลังจากทางการไทยได้พบหลุมศพจํานวนมาก และเริ2 มการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อผูถ้ ูกกล่าวหาว่าค้ามนุษย์ อย่างไรก็ดี
จากการศึกษาและสังเกตในช่วงแปดเดือนมานีE ดิฉนั กล่าวได้อย่างมัน2 ใจว่า
เหตุการณ์การค้ามนุษย์ในทะเลอันดามันจนถึงตอนนีE ไม่ได้มีแนวโน้มในเชิงบวกทัEงหมด
การปฏิบัตขิ องประเทศไทยต่ อเหยื8อการค้ ามนุษย์
การค้ามนุษย์ในทะเลอันดามันเริ2 มลดลงตัEงแต่ปีที2แล้ว อย่างไรก็ดี
เราต้องตระหนักว่ารัฐบาลพม่าไม่ได้แก้ปัญหาที2สาเหตุที2รากเหง้า
ซึ2งเป็ นปั จจัยผลักดันให้ชาวโรฮิงญาจํานวนมากหลบหนีออกจากพม่า
มีหลักฐานว่าในปั จจุบนั พวกเขากําลังแสวงหาเส้นทางการอพยพสายใหม่ ยกตัวอย่างเช่น เมื2อเดือนเมษายน 2559 ที2ผา่ นมา
รายงานข่าวของไทยระบุวา่ เจ้าหน้าที2ตาํ รวจชุมพรได้จบั กุมชาวโรฮิงญา 14
คนซึ2งถูกนําเข้าประเทศไทยผ่านเส้นทางบนบกในเมืองเมาะละแหม่ง ผ่านพม่า และจังหวัดกาญจนบุรีของไทย
ก่อนจะมาถึงด่านตรวจของตํารวจชุมพร ตามรายงานข่าวดังกล่าว ชาวโรฮิงญาแต่ละคนต้องจ่ายเงิน 15,000
บาทให้กบั นายหน้าเป็ นค่าเดินทาง
ดิฉนั ต้องการเน้นสามประเด็นหลักเกี2ยวกับสถานการณ์และการปฏิบตั ิต่อเหยือ2 การค้ามนุษย์ 1)
กลไกคัดกรองเหยือ2 การค้ามนุษย์และการกักตัวเหยือ2 การค้ามนุษย์ 2)

การปฏิบตั ิของรัฐบาลไทยภายหลังวิกฤตเรื อมนุษย์เมื2อเดือนพฤษภาคม 2558 และ 3)
การสอบสวนและดําเนินคดีในความผิดฐานค้ามนุษย์
กระบวนการคัดกรองด้ านการค้ ามนุษย์ และการกักตัวเหยื8อการค้ ามนุษย์
ทีมสหวิชาชีพจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน2 คงของมนุษย์
และกระทรวงยุติธรรม จะทําหน้าที2คดั กรองผูท้ ี2คาดว่าจะเป็ นเหยือ2 การค้ามนุษย์ในไทย
ในเบืEองต้นเรากังวลกับกระบวนการนีE เนื2องจากทราบว่าทางการไทยคัดแยกกลุ่มชาวโรฮิงญาแบ่งเป็ นกลุ่มต่าง ๆ กัน
แม้วา่ พวกเขาจะเดินทางมาในเรื อลําเดียวกันและมีประสบการณ์เหมือนกัน
แต่ทางการไทยกลับเห็นว่าบางส่ วนเป็ นเหยือ2 การค้ามนุษย์ และบางส่ วนเป็ น “ผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมาย”
เมื2อตระหนักถึงข้อบกพร่ องของกระบวนการคัดกรอง
ทางการไทยจึงปรับปรุ งเนืEอหาของแบบสอบถามที2ใช้ในการประเมินผูท้ ี2คาดว่าจะเป็ นเหยือ2 การค้ามนุษย์ อย่างไรก็ดี
ทางการไทยไม่ได้ใช้แบบสอบถามชุดใหม่เพื2อทําการคัดกรองซํEาคนที2เคยผ่านขัEนตอนนีEไปแล้ว
ส่ งผลให้ยงั ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่ องที2เกิดขึEนในอดีตได้
กระบวนการคัดกรองมีส่วนสําคัญในการจําแนกแนวทางปฏิบตั ิต่อชาวโรฮิงญาในไทย
โดยผูท้ ี2จดั ว่าเป็ นเหยือ2 การค้ามนุษย์มกั จะได้รับการกักตัวในสถานที2พกั พิงของรัฐบาลที2มีสภาพดีกว่า
เมื2อเทียบกับชาวโรฮิงญาที2ถูกจัดกลุ่มว่าเป็ น “ผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมาย”
ซึ2งจะต้องถูกกักตัวโดยไม่มีเวลากําหนดในสถานกักกันคนต่างด้าวของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองที2ขาดความพร้อม
เหยือ2 การค้ามนุษย์ที2เป็ นชาวโรฮิงญาทุกคน ไม่วา่ จะถูกจัดกลุ่มเป็ นเหยือ2 การค้ามนุษย์ หรื อ
“ผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมาย” ต่างต้องถูกกักตัวในสถานกักกันคนต่างด้าวของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
หรื อในสถานที2คุม้ ครองของรัฐ จนถึงปั จจุบนั มีชาวโรฮิงญาประมาณ 400 คนซึ2งถูกกักตัวไว้ในไทย อย่างไรก็ดี
จํานวนชาวโรฮิงญาในสถานกักกันคนต่างด้าวและสถานที2คุม้ ครองของรัฐแต่ละแห่ง มักถูกเคลื2อนย้ายสถานที2บ่อย ๆ
ไม่เป็ นที2ชดั เจนว่าทางการใช้หลักปฏิบตั ิใดในการคัดเลือกชาวโรฮิงญาที2จะต้องถูกย้ายจากที2หนึ2งไปยังอีกที2หนึ2ง
ส่ วนใหญ่ดูเหมือนจะขึEนอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที2ที2เกี2ยวข้อง
สถานกักกันคนต่างด้าวของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง มักได้รับการออกแบบเพื2อการพักอาศัยเพียงไม่เกิน 15 วัน
อย่างไรก็ดี ชาวโรฮิงญาหลายคนถูกกักตัวที2นี2เป็ นเวลานานกว่าหนึ2งปี
ต้องทนกับสภาพที2ไร้มนุษยธรรมและตํ2ากว่ามาตรฐานสากล
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน2 คงของมนุษย์เป็ นหน่วยงานบริ หารที2พกั พิง
และสภาพของที2พกั พิงมีลกั ษณะแตกต่างกันไป ขึEนอยูก่ บั ทัศนคติและการบริ หารงานของผูเ้ ป็ นหัวหน้าศูนย์
ส่ วนใหญ่ผชู ้ ายจะถูกกักตัวไว้ในสถานกักกันคนต่างด้าวของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ส่ วนผูห้ ญิงและเด็กส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นที2พกั พิงเหล่านีE ทําให้มีการแยกครอบครัวออกจากกัน
รัฐบาลไทยและสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผลู ้ E ีภยั แห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for
Refugees - UNHCR) ได้ทาํ ความตกลงเป็ นพิเศษ
เพื2อสนับสนุนการขอสิ ทธิไปพํานักอาศัยในประเทศที2สามของเหยือ2 การค้ามนุษย์ที2เป็ นชาวโรฮิงญา
ไม่วา่ บุคคลดังกล่าวจะถูกจัดสถานะเป็ นเหยือ2 การค้ามนุษย์หรื อ “ผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมาย” โดยทางการไทย
รัฐบาลสหรัฐอเมริ กาให้ทุนสนับสนุนองค์การระหว่างประเทศเพื2อการโยกย้ายถิ2นฐาน (International Office of Migration IOM) และ UNHCR ในขัEนตอนขอสิ ทธิไปพํานักอาศัยในประเทศที2สาม แต่มีเพียงไม่กี2ประเทศ โดยปั จจุบนั มีเพียงสหรัฐฯ

และนิวซีแลนด์ ซึ2งได้รับผูล้ E ีภยั ชาวโรฮิงญาเข้าประเทศเพียงจํานวนน้อยเท่านัEน
ส่ วนผูล้ E ีภยั ชาวบังคลาเทศไม่อยูใ่ นกลุ่มที2จะจัดให้ไปประเทศที2สาม
และจะถูกบังคับส่ งกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตนเอง
การขอสิ ทธิไปพํานักอาศัยในประเทศสหรัฐฯ ไม่ใช่ตวั เลือกที2เหยือ2 การค้ามนุษย์ที2เป็ นชาวโรฮิงญาบางคนต้องการ
เนื2องจากพวกเขาต้องการไปอยูก่ บั ครอบครัวในมาเลเซียมากกว่า ส่ วนคนอื2นต้องการอยูใ่ นภูมิภาคนีE
เพื2อให้ใกล้กบั บ้านเกิดของตนเองในพม่า การเดินทางไปอยูใ่ นสหรัฐฯ เป็ นเรื2 องที2เกิดขึEนโดยสมัครใจ
และเหยือ2 การค้ามนุษย์ซ2 ึงเลือกจะไปอยูใ่ นประเทศที2สามอาจต้องเผชิญกับสภาพที2ถูกกักตัวโดยไม่มีกาํ หนดในไทย
ในบางกรณี เหยือ2 การค้ามนุษย์หายตัวไปจากที2พกั พิงหรื อสถานกักกันเหล่านีE ทางการไทยอ้างว่าพวกเขา
“หลบหนี” ฟอร์ตE ีฟายไรต์ได้เก็บข้อมูลพบว่า ทางการไทยได้ขนย้ายชาวโรฮิงญาที2ถูกกักตัว
และนําไปมอบให้กบั ขบวนการค้ามนุษย์ควบคุมตัว
ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 ทางการระบุวา่ มีผลู ้ E ีภยั ชาวโรฮิงญากว่า 40 คนที2 “หลบหนี”
ไปจากที2พกั พิงและสถานที2กกั กัน บางส่ วนถูกจับตัวกลับมาโดยเร็ ว บางส่ วนเดินทางไปถึงมาเลเซีย ส่ วนคนอื2น ๆ
อาจตกเป็ นเหยือ2 การค้ามนุษย์อีก ในวันที2 22 พฤษภาคม 2559 ผูล้ E ีภยั 21 คนหลบหนีจากสถานที2กกั กันในจังหวัดพังงา
ตํารวจตามจับตัวผูช้ ายกลับมาได้ 14 คน และยิงจนเสี ยชีวติ ไปหนึ2งคน
ฟอร์ตE ีฟายไรต์เรี ยกร้องรัฐบาลไทยให้สอบสวนว่าการใช้กาํ ลังถึงขัEนเสี ยชีวติ ครัEงนีEชอบด้วยเหตุผลหรื อไม่ พ.ต.อ.โชติ
ชิดไชย รองผูบ้ งั คับการตํารวจภูธรจังหวัดพังงา แจ้งต่อสื2 อมวลชนว่าด.ต.ทินกร หนูสวัสดิj ผบ.หมู่
ตม.จว.พังงากําลังถูกสอบสวนตามข้อร้องเรี ยนเกี2ยวกับการวิสามัญฆาตกรรมครัEงนีE
การปฏิบัตขิ องรัฐบาลไทยภายหลังวิกฤตเรื อมนุษย์ เมื8อเดือนพฤษภาคม 2558
รัฐบาลไทยได้ดาํ เนินมาตรการเพื2อพิสูจน์ความพยายามในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะในรายงานการค้ามนุษย์ประจําปี ของรัฐบาลสหรัฐฯ
รวมทัEงมาตรฐานสหภาพยุโรปในการแก้ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (illegal,
unreported, and unregistered - IUU) ในปั จจุบนั ไทยถูกจัดให้อยูใ่ นอันดับ Tier 3 ตามรายงาน TIP ของสหรัฐฯ
ซึ2งเป็ นอันดับตํ2าสุ ด และทางสหภาพยุโรปได้ออกคําเตือนประเทศไทยต่อกรณี การทําประมงผิดกฎหมาย
การจัดอันดับเช่นนีEอาจส่ งผลกระทบร้ายแรงด้านเศรษฐกิจและชื2อเสี ยงของไทย เป็ นเหตุให้ทางการให้ความสําคัญกับเรื2 องนีE
ฟอร์ตE ีฟายไรต์ยนิ ดีกบั โอกาสที2เข้าร่ วมการเจรจากับเจ้าหน้าที2ระดับสู งของไทย
เพื2อพูดคุยถึงทางออกต่อปั ญหาที2เกิดขึEนอย่างกว้างขวาง ทัEงการค้ามนุษย์ การปฏิบตั ิมิชอบต่อสิ ทธิของผูเ้ ข้าเมือง
และการทําประมงผิดกฎหมาย
ในช่วงปี ที2ผา่ นมา รัฐบาลไทยได้จดั ตัEงศาลอาญาแผนกคดีคา้ มนุษย์
และเร่ งรัดให้สาํ นักงานอัยการสู งสุ ดดําเนินการเพื2อสนับสนุนประสิ ทธิภาพของระบบยุติธรรมทางอาญาของประเทศ
รัฐบาลยังได้เริ2 มจัดทําร่ างพระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ เมื2อเดือนพฤษภาคม 2558
โดยมีเป้าหมายเพื2อปรับปรุ งประสิ ทธิภาพและความรวดเร็ วในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและการสอบปากคําในคดีคา้
มนุษย์ อย่างไรก็ดี การปฏิบตั ิเหล่านีEอาจส่ งผลให้มีการลดสิ ทธิในเชิงขัEนตอนปฏิบตั ิของจําเลยในคดี
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ประเทศไทยได้เริ2 มการไต่สวนคดีครัEงใหญ่ต่อจําเลย 91 คน
รวมทัEงเจ้าหน้าที2ตาํ รวจและเจ้าหน้าที2ทหารซึ2งถูกกล่าวหาว่าค้ามนุษย์ผลู ้ E ีภยั ชาวโรฮิงญาและพลเมืองชาวบังคลาเทศ
ฟอร์ตE ีฟายไรต์ยงั คงเฝ้าสังเกตการณ์การพิจารณาคดีเหล่านีE ซึ2งคาดว่าจะใช้เวลาอีกหนึ2งปี

รัฐบาลไทยยังมีมติคณะรัฐมนตรี เมื2อช่วงต้นปี นีE เพื2อให้เหยือ2 การค้ามนุษย์มีโอกาสในการทํางาน
และมีเสรี ภาพในการเดินทาง มติคณะรัฐมนตรี ที211/พ.ศ.2559
กําหนดให้กระทรวงยุติธรรมเป็ นผูจ้ ดั ให้มีการคุม้ ครองพยานในคดีคา้ มนุษย์ รวมทัEงการเร่ งรัดกระบวนการออกเอกสาร
อย่างเช่น ใบอนุญาตทํางานให้กบั เหยือ2 การค้ามนุษย์ เพื2อให้สามารถอยูอ่ าศัยในประเทศไทยได้อย่างเสรี ไม่เกินหนึ2งปี
โดยสามารถต่ออายุได้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้ออกกฎกระทรวงช่วงปลายเดือนเมษายน 2559
เพื2อรองรับการปฏิบตั ิตามมติครม.นีE อย่างไรก็ดี ที2ผา่ นมายังไม่มีการปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงดังกล่าว
แต่ทางที2พกั พิงของรัฐบางแห่งได้เริ2 มอนุญาตให้เหยือ2 การค้ามนุษย์สามารถทํางานภายนอกได้อย่างเงียบ ๆ ในช่วงกลางวัน
โดยเหยือ2 การค้ามนุษย์เหล่านีEจะมีรายได้ประมาณ 280 บาทต่อวัน ซึ2งตํ2ากว่าอัตราค่าจ้างขัEนตํ2า 300 บาทต่อวันของไทย
นอกจากนีE ยังมีขอ้ กังวลต่อกรณี การนําบุคคลไปส่ งที2ชายแดนอย่างไม่เป็ นทางการ (soft deportation)
ซึ2งเป็ นความพยายามของทางการไทยที2จะผลักดันหรื อบังคับส่ งกลับเหยือ2 การค้ามนุษย์จากสถานกักกันคนต่างด้าวและสถา
นที2พกั พิงต่าง ๆ ไปยังบริ เวณพรมแดนไทย-พม่าอย่างไม่เป็ นทางการ
แม้จะอยูใ่ ต้การจับตามองของประชาคมระหว่างประเทศ ทางการไทยได้ลกั ลอบส่ งกลับเหยือ2 การค้ามนุษย์
ซึ2งมักเป็ นเหตุให้พวกเขาตกไปอยูใ่ นมือของผูท้ ี2เอาเปรี ยบได้อีก
การส่ งกลับอย่างไม่เป็ นทางการเช่นนีEเชื2อว่าเกิดขึEนโดยความร่ วมมือระหว่างเจ้าหน้าที2กบั นายหน้าผูค้ า้ มนุษย์
การสอบสวนและดําเนินคดีในความผิดฐานค้ ามนุษย์
ทางการไทยได้ทาํ การสอบสวนและตัEงข้อหาผูก้ ระทําผิดจํานวนมาก ในฐานความผิดการค้ามนุษย์และข้อหาอื2น ๆ
ที2เกี2ยวข้องตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
นับแต่เกิดวิกฤตเมื2อเดือนพฤษภาคม 2558 อย่างไรก็ดี การข่มขู่และคุกคาม การทุจริ ตและปั ญหาอื2น ๆ
ได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการสอบสวนและการพิจารณาคดี
มีขอ้ กล่าวหาว่าพยานบางคนถูกกดดันไม่ให้ให้การเป็ นปรปั กษ์ต่อผูค้ า้ มนุษย์ ตัวอย่างเช่น
จําเลยในคดีถูกกล่าวหาว่าติดสิ นบนจําเลย เพื2อให้ปฏิเสธที2จะไม่มาให้การในศาล ในคดีหนึ2ง
ล่ามได้แจ้งกับพยานที2เป็ นชาวโรฮิงญาให้หยุดกล่าวหาผูค้ า้ มนุษย์ที2มีอิทธิพล เพื2อแลกกับเงินจํานวน 400,000 บาท
พยานบางส่ วนได้กลับคําให้การระหว่างการพิจารณาในศาล
โดยระบุวา่ ล่ามเป็ นผูส้ งั2 การให้พวกเขาให้การเท็จกับเจ้าหน้าที2ตาํ รวจระหว่างการสอบปากคําเบืEองต้น
เพื2อหลีกเลี2ยงการถูกดําเนินคดีในข้อหาเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและอื2น ๆ การให้ขอ้ มูลเท็จเช่นนีE
อาจทําให้พยานบางส่ วนถูกตัEงข้อหาเบิกความอันเป็ นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาลตามมาตรา 177
ของประมวลกฎหมายอาญา
ข้อกล่าวหาว่ามีการข่มขู่พนักงานสอบสวนและพยานคนสําคัญในคดี รวมทัEงหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดี
ทําให้เกิดความกังวลต่อกระบวนการพิจารณาและผลลัพธ์ที2จะเกิดขึEน
ฟอร์ตE ีฟายไรต์ได้พดู คุยกับที2ปรึ กษาระดับสู งของรัฐบาลเพื2อให้เห็นความจําเป็ นที2จะต้องให้การคุม้ ครองพยาน
รวมทัEงบทบาทของกระทรวงยุติธรรมที2จะคุม้ ครองพยานซึ2งให้ปากคําในคดี
แม้จะให้ความเห็นชอบต่อ มติคณะรัฐมนตรี ที211/พ.ศ.2559
ซึ2งกําหนดให้พยานในคดีคา้ มนุษย์ได้รับการคุม้ ครองพยานจากกระทรวงยุติธรรม แต่กย็ งั ไม่มีการคุม้ ครองพยานเกิดขึEน
ยกตัวอย่างเช่น
ที2ผา่ นมาพยานอย่างน้อยสองคนมีทางเลือกในการคุม้ ครองเพียงแค่การพักค้างคืนที2สถานีตาํ รวจระหว่างการพิจารณาคดีเท่า

นัEน ซึ2งสําหรับผูท้ ี2ตอ้ งทํางานเลีEยงดูครอบครัว การพักอยูก่ บั ตํารวจเป็ นเรื2 องที2ไม่สะดวก นอกจากนัEน
มีพยานเพียงไม่กี2คนที2เข้าถึงการคุม้ ครองพยาน
แม้จะอ้างว่ามี “การปราบปราม” ผูค้ า้ มนุษย์ในไทย
แต่ทางการไทยก็ยงั ไม่สามารถเปิ ดโปงหรื อทําลายเครื อข่ายขบวนการค้ามนุษย์ได้ทE งั หมด
แม้จะมีผถู ้ ูกกล่าวหาในคดีคา้ มนุษย์ชาวโรฮิงญากว่า 100 คน จากข้อมูลที2เรารวบรวมได้
แต่เชื2อว่ายังคงมีผคู ้ า้ มนุษย์จาํ นวนมากที2ไม่ถูกจับกุม และบางส่ วนหลบหนีไปยังประเทศอื2น พล.ต.ต. ปวีณ พงศ์สิรินทร์
รองผูบ้ ญั ชาการตํารวจภูธรภาค 8 หัวหน้าชุดสอบสวนในคดีคา้ มนุษย์ที2สาํ คัญของไทย แจ้งกับฟอร์ตE ีฟายไรต์วา่
ตํารวจวางแผนจะให้มีการออกหมายจับเพิ2มเติมตามพยานหลักฐานที2รวบรวมได้ แต่ทางการไทยไม่ได้ออกหมายจับเพิ2มเติม
หลังจากพล.ต.ต. ปวีณต้องหลบหนีออกจากประเทศ เนื2องจากถูกข่มขู่จากบุคคลที2เขาเรี ยกว่าเป็ น “ผูม้ ีอิทธิพล”
พันธกรณีตามกฎหมายและข้ อเสนอแนะสํ าหรับประเทศไทย
ประเทศไทยควรยุติการกักตัวผู้ลภี6 ยั และเหยือ; การค้ ามนุษย์ ในสถานกักกันคนต่ างด้ าวของสํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
และศูนย์ พกั พิงของรั ฐ
กฎหมายระหว่างประเทศห้ามการกักตัวบุคคลโดยพลการ อย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย และอย่างไม่มีกาํ หนด
รวมทัEงผูซ้ 2 ึงไม่ใช่คนชาติ รัฐอาจจํากัดสิ ทธิที2จะมีอิสรภาพของผูเ้ ข้าเมืองได้ตามหลักเกณฑ์ที2เป็ นข้อยกเว้น
ภายหลังการประเมินบุคคลอย่างละเอียดเป็ นรายกรณี แล้ว การกักตัวใด ๆ ต้องทําเพราะจําเป็ นและได้สดั ส่ วน
เพื2อเป้าประสงค์ที2ชอบด้วยกฎหมาย การกระทําโดยไม่คาํ นึงถึงมาตรการที2เป็ นการบังคับหรื อจํากัดสิ ทธินอ้ ยกว่า
แต่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ อาจถือเป็ นการควบคุมตัวโดยพลการ โดยเฉพาะอย่างยิง2
การกักตัวเหยือ2 การค้ามนุษย์อย่างต่อเนื2องโดยไม่มีเป้าประสงค์ที2ชอบด้วยกฎหมายหรื อจําเป็ น จะเป็ นการละเมิดข้อ 9
ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political RightsICCPR) ซึ2งไทยเป็ นรัฐภาคี เมื2อเร็ ว ๆ นีE ประเทศไทยยังได้ให้สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรี และเด็ก (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children - ACTIP)
ข้อ 14(8) ของอนุสญ
ั ญา ACTIP กําหนดว่ารัฐภาคีไม่อาจกักตัวเหยือ2 การค้ามนุษย์โดยไม่ชอบด้วยเหตุผลได้
ฟอร์ตE ีฟายไรต์ยงั ขอให้รัฐบาลไทยรําลึกด้วยว่า กรณี ที2รัฐควบคุมตัวบุคคล รัฐย่อมมีหน้าที2ดูแลบุคคลนัEนด้วย
ประเทศไทยจึงมีความรับผิดชอบไม่เพียงต้องดูแลให้การตัดสิ นใจที2จะควบคุมตัวบุคคลชอบด้วยกฎหมายเท่านัEน
แต่ตอ้ งดูแลให้การปฏิบตั ิและสภาพความเป็ นอยูข่ องผูถ้ ูกควบคุมตัว สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศตามข้อ 10
ของกติกา ICCPR ด้วย
ประเทศไทยควรปฏิบัติตามมติคณะรั ฐมนตรี ท1ี; 1/พ.ศ.2559 โดยไม่ ชักช้ า
มติคณะรัฐมนตรี ที211/พ.ศ.2559 กําหนดให้มีการคุม้ ครองพยานโดยกระทรวงยุติธรรม
สําหรับพยานในคดีคา้ มนุษย์ รวมทัEงการจัดการด้านเอกสารอย่างรวดเร็ ว อย่างเช่น การออกใบอนุญาตทํางาน
เพื2อให้เหยือ2 การค้ามนุษย์สามารถอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยได้อย่างเสรี ไม่นอ้ ยกว่าหนึ2งปี และสามารถต่ออายุได้
ซึ2งมีลกั ษณะสอดคล้องกับข้อ 16(7) ของอนุสญ
ั ญา ACTIP
ที2กาํ หนดให้ตอ้ งมีการคุม้ ครองเหยือ2 และพยานไม่ให้ถูกข่มขู่และคุกคาม
ประเทศไทยมีความรับผิดชอบต้องคุม้ ครองสิ ทธิที2จะมีเสรี ภาพในการเดินทาง ตามที2กาํ หนดในข้อ 12 ของกติกา
ICCPR ข้อ 14(10) ของอนุสญ
ั ญา ACTIP ยังเรี ยกร้องให้ไทยให้ความดูแลและสนับสนุนเหยือ2 การค้ามนุษย์ ในแง่ที2อยูอ่ าศัย

การรักษาพยาบาล และการจ้างงาน ไทยยังเป็ นรัฐภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR)
ซึ2งกําหนดให้มีสิทธิในการทํางานตามข้อ 6
ฟอร์ตE ีฟายไรต์กระตุน้ อย่างจริ งจังให้ประเทศไทยปฏิบตั ิตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศ
ทัEงนีEโดยการปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที2สนับสนุนมติครม.
ประเทศไทยควรสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้มาอยูร่ ่ วมกันอีกระหว่างอยูใ่ นไทย และประสานงานกับ
UNHCR และรัฐบาลในภูมิภาค
เพื2อสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวที2อยูใ่ นหลายประเทศได้มีโอกาสอยูร่ ่ วมกันอีกโดยไม่ชกั ช้า
ผูล้ E ีภยั ชายโรฮิงญาและเหยือ2 การค้ามนุษย์ได้ถูกพลัดพรากจากครอบครัวโดยไม่จาํ เป็ นระหว่างอยูใ่ นไทยและประเ
ทศอื2น ๆ ในภูมิภาค การแยกเด็กออกจากพ่อแม่ที2ถูกกักตัว เป็ นการละเมิดข้อ 10 ของกติกา ICESCR ที2ยอมรับว่า
ครอบครัวเป็ น “หน่วยรวมของสังคมที2เป็ นพืEนฐานและเป็ นธรรมชาติ” และกําหนดให้รัฐภาคีจดั ให้มี
“การคุม้ ครองและช่วยเหลืออย่างกว้างขวางที2สุดเท่าที2จะทําได้”
ประเทศไทยยังควรจัดให้ ชาวโรฮิงญาเข้ าถึงขัน6 ตอนการแสวงหาทีพ; กั พิง
ฟอร์ตE ีฟายไรต์ยงั ขอให้รัฐบาลไทยรําลึกด้วยว่าสิ ทธิในการแสวงหาและได้รับที2พกั พิงในประเทศอื2นเพื2อให้พน้ จา
กภัยคุกคาม เป็ นสิ ทธิมนุษยชนขัEนพืEนฐาน บุคคลซึ2งหลบหนีการปราบปรามในประเทศของตน
มีสิทธิในการแสวงหาและได้รับที2พกั พิงในต่างประเทศ เป็ นการคุม้ ครองตามข้อ 14 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน
รัฐทุกแห่งรวมทัEงประเทศไทยต้องดูแลให้บุคคลทุกคนที2ตอ้ งการได้รับที2พกั พิง
สามารถเข้าถึงขัEนตอนปฏิบตั ิเพื2อการประเมินคําขอมีที2พกั พิงอย่างเต็มที2 อย่างเป็ นผล และอย่างเป็ นธรรม
เพื2อให้ชาวโรฮิงญาเข้าถึงขัEนตอนการแสวงหาที2พกั พิงอย่างเป็ นผล
การกําหนดขัEนตอนปฏิบตั ิที2เหมาะสมในการจําแนกเหยือ2 การค้ามนุษย์ จึงเป็ นขัEนตอนที2จาํ เป็ นตามข้อ 14 ของอนุสญ
ั ญา
ACTIP
ประเทศไทยควรยกเลิก “การส่ งกลับอย่ างไม่ เป็ นทางการ” (“soft deportations”) โดยทันที
แม้ขอ้ 15 ของอนุสญ
ั ญา ACTIP กําหนดให้มีการส่ งตัวเหยือ2 การค้ามนุษย์กลับไปยังถิ2นที2อยูถ่ าวรของตน
แต่การเดินทางกลับต้องเป็ นช่องทางอย่างเป็ นทางการ นอกจากนัEน
ต้องให้ความสําคัญอย่างเหมาะสมต่อความปลอดภัยของเหยือ2 อันที2จริ งแล้ว สอดคล้องกับหลักการไม่ส่งกลับ (nonrefoulement) ซึ2งเป็ นส่ วนหนึ2งของกฎหมายจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ และมีผลบังคับใช้ต่อรัฐทุกแห่ง
ฟอร์ตE ีฟายไรต์ยงั ขอให้รัฐบาลไทยรําลึกด้วยว่า
เป็ นสิ2 งต้องห้ามที2จะส่ งตัวเหยือ2 ที2ถูกคุกคามกลับไปอยูใ่ นเงืEอมมือของผูซ้ 2 ึงคุกคามเขา
ประเทศไทยควรสอบสวนตามข้ อกล่ าวหาว่ ามีการข่ มขู่ คุกคาม และขู่เข็ญต่ อพยานในคดีค้ามนุษย์
พระราชบัญญัติคุม้ ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ของไทย
กําหนดให้มีมาตรการคุม้ ครองเป็ นพิเศษต่อพยานในคดีเกี2ยวกับอาชญากรรมที2ทาํ เป็ นองค์กร และห้ามการเปิ ดเผยข้อมูลใด
ๆ ที2จะคุกคามต่อความปลอดภัยของพยาน กติกา ICCPR, อนุสญ
ั ญา ACTIP, อนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน (Convention
Against Torture), อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิในทุกรู ปแบบต่อสตรี (Convention on the Elimination of All

Forms of Discrimination Against Women-CEDAW), อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพื2อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
(Convention Against Transnational Organized Crime - UNTOC)
และอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองมิให้บุคคลสู ญหาย (International Convention for the Protection of All
Persons from Enforced Disappearance) ซึ2งไทยเป็ นรัฐภาคีทE งั สิE น
จึงควรให้การคุม้ ครองพยานตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ฟอร์ตE ีฟายไรต์ขอให้รัฐบาลไทยรําลึกด้วยว่า
การใช้เงินเป็ นเครื2 องล่อใจให้พยานเบิกความเท็จ เป็ นสิ2 งต้องห้ามตามข้อ 9 ของอนุสญ
ั ญา ACTIP
ประเทศไทยควรร่ วมมือกับรั ฐในอาเซียนอื;น ๆ เพือ; ป้ องกันการค้ ามนุษย์
อนุสญ
ั ญา ACTIP กําหนดแนวทางให้ไทยควรร่ วมมือกับชาติอื2น ๆ ในภูมิภาคเพื2อป้องกันการค้ามนุษย์
รวมทัEงความร่ วมมือข้ามพรมแดน ความช่วยเหลือด้านกฎหมายระหว่างรัฐภาคี การส่ งตัวเป็ นผูร้ ้ายข้ามแดน
ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และความร่ วมมือในการยึดคืนทรัพย์สินที2ใช้เพื2อการค้ามนุษย์
นอกจากนัEน ฟอร์ตE ีฟายไรต์เสนอแนะว่า
ประเทศไทยควรจัดทําโครงสร้างการประสานงานเพื2อส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
เป็ นไปตามข้อ 23 ของอนุสญ
ั ญา ACTIP
ประเทศไทยควรสนับสนุนให้ เหยือ; การค้ ามนุษย์ ได้ รับค่ าชดเชย
เหยือ2 การค้ามนุษย์อาจขอรับค่าชดเชยได้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ตามพรบ.ดังกล่าว เหยือ2 ของอาชญากรรมในไทยสามารถขอรับค่าชดเชยในรู ปแบบต่าง ๆ
รวมทัEงการรักษาพยาบาลและการฟืE นฟูเยียวยาจิตใจ ข้อ 14(13) ขออนุสญ
ั ญา ACTIP
ยังกําหนดให้ไทยต้องจัดให้มีกลไกด้านกฎหมาย
เพื2อช่วยให้เหยือ2 การค้ามนุษย์สามารถขอรับค่าชดเชยต่อความเสี ยหายที2เกิดขึEนได้ นอกจากนัEน มาตรา 22(2) ของพรบ.นีE
ยังกําหนดให้ตอ้ งคืนทรัพย์สินที2ถูกเวนคืนไปให้กบั เหยือ2 การค้ามนุษย์ และ/หรื อเจ้าของทรัพย์สินตามกฎหมาย
ประเทศไทยควรดําเนินการสอบสวนและหาทางเอาผิดต่ อผู้ทาํ ความผิดด้ านการค้ ามนุษย์ ต่อไป
การค้ามนุษย์เป็ นสิ2 งต้องห้ามตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที2จดั ตัEงในลักษ
ณะองค์กร และพิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี และเด็ก (Protocol to
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ซึ2งไทยเป็ นรัฐภาคีทE งั สองฉบับ
นอกจากนัEนยังมีการคุม้ ครองสิ ทธิของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ตามข้อบัญญัติในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) ซึ2งมีผลบังคับใช้ต่อทุกชาติ ในฐานะเป็ นกฎหมายจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ
นอกจากนัEน ตามข้อ 16(2) ของอนุสญ
ั ญา ACTIP
ประเทศไทยควรลงโทษกรณี ที2มีการทุจริ ตและการขัดขวางความยุติธรรมในรู ปแบบใดอันส่ งผลให้เกิดการค้ามนุษย์
ฟอร์ตE ีฟายไรต์กระตุน้ ให้ประเทศไทยป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ด้วยการรณรงค์ผา่ นสื2 อมวลชน
รวมทัEงการร่ วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาคธุรกิจ

