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โครงการสัมมนาวชิากร 

"1 ปี วกิฤตผู้ิอพยพชาวโรฮิงญา: การอพยพย้ายถิ8นอย่างไม่ปกตใินอ่าวเบงกอลและทะเลอนัดามนั" 

ยุตกิารกกัตวัและคืนความยุตธิรรมให้กบัผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

วนัพธุที8 8 มถุินายน 2558 

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 

 ท่านผูมี้เกียรติซึ2 งเขา้ร่วมเวทีสมัมนา “1 ปี วกิฤติผูอ้พยพในทะเลอนัดามนั" ขอบคุณที2ท่านเขา้ร่วมงานในวนันีE  

เพื2อนร่วมงานและดิฉนัที2ฟอร์ตีEฟายไรตข์อบคุณที2ท่านใหค้วามสนใจ 

และความกงัวลต่อปัญหาสิทธิมนุษยชนที2สาํคญัประเดน็นีE   

 ในวนันีE  ดิฉนัจะเนน้การอภิปรายถึงสถานการณ์ของเหยื2อการคา้มนุษยที์2เป็นชาวโรฮิงญา หลงัเดือนพฤษภาคม 

2558 “วกิฤตเรือมนุษย”์ และสิทธิและการเยยีวยาของพวกเขาที2ไดรั้บตามกฎหมายระหวา่งประเทศและกฎหมายของไทย 

แมว้า่ที2ดิฉนัจะพดูจะเนน้ที2เหยื2อการคา้มนุษยที์2เป็นชาวโรฮิงญา และความกงัวลอยา่งต่อเนื2องที2มีต่อประชากรกลุ่มนีE ในไทย 

แต่เราพึงตระหนกัวา่ในบรรดาเหยื2อการคา้มนุษยแ์ละเหยื2อของวกิฤตเรือมนุษยค์รัE งนีE  

ยงัประกอบไปดว้ยผูที้2มีสญัชาติบงัคลาเทศจาํนวนมาก 

ในขณะที2เหยื2อการคา้มนุษยที์2เป็นชาวบงัคลาเทศสามารถเดินทางกลบัไปบงัคลาเทศ 

ดว้ยความสนบัสนุนจากสถานเอกอคัรราชทูตบงัคลาเทศ 

แต่สาํหรับเหยื2อการคา้มนุษยช์าวโรฮิงญาซึ2งไร้สญัชาติที2มาจากพม่าและบงัคลาเทศ 

พวกเขาไม่มีทางเลือกในการเดินทางกลบับา้นเกิด ส่งผลใหช้าวโรฮิงญาหลายร้อยคนยงัคงอยูใ่นประเทศไทย 

โดยถูกกกัตวัไวแ้ละมีความไม่แน่นอนของชีวติ  

 ฟอร์ตีEฟายไรตมี์ขอ้เสนอแนะหลายประการต่อรัฐบาลไทย รวมทัEงหน่วยงานที2เกี2ยวขอ้งให:้  

•   ยติุการกกัตวัอยา่งมิชอบต่อผูลี้Eภยัชาวโรฮิงญาและเหยื2อการคา้มนุษย ์
•   ปฏิบติัตามมติคณะรัฐมนตรีที211/พ.ศ.2559 

ซึ2 งรวมถึงการใหก้ารคุม้ครองพยานโดยอตัโนมติัสาํหรับพยานที2เกี2ยวขอ้งในคดีคา้มนุษย ์

รวมทัEงใหก้ารคุม้ครองดา้นกฎหมายเป็นการชั2วคราวกบัเหยื2อการคา้มนุษย ์ 

•   สนบัสนุนใหผู้เ้ป็นเหยื2อการคา้มนุษยที์2พลดัพรากจากกนัในไทยและในภูมิภาค ไดมี้โอกาสอยูร่่วมกนั 

•   สนบัสนุนชาวโรฮิงญาใหส้ามารถเขา้ถึงขัEนตอนการขอสิทธิดา้นที2พกัพิง  
•   สนบัสนุนใหเ้หยื2อการคา้มนุษยมี์โอกาสในการทาํงานและมีเสรีภาพในการเดินทาง  
•   ยติุการส่งตวักลบัอยา่งไม่เป็นทางการ  
•   สอบสวนตามขอ้อกล่าวหาวา่มีการข่มขู่ คุกคาม และขู่เขญ็ต่อพยานในคดีคา้มนุษย ์ 

•   สนบัสนุนความร่วมมือภูมิภาคเพื2อต่อตา้นการคา้มนุษยต่์อไป  

•   สนบัสนุนใหเ้หยื2อการคา้มนุษยไ์ดรั้บค่าชดเชย 
•   ดาํเนินการสอบสวนและหาทางเอาผดิต่อผูท้าํความผดิดา้นการคา้มนุษยต่์อไป 

ดิฉนัไดเ้ริ2มศึกษาในประเดน็นีEตัEงแต่เดือนตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบนั 

ขอ้มูลต่อไปนีEมาจากการรับฟังความเห็นโดยตรงของเหยื2อการคา้มนุษยแ์ละผูใ้หข้อ้มูลหลกัอื2น ๆ 



รวมทัEงขอ้มูลที2รวบรวมจากการเขา้เยี2ยมที2พกัพิงและสถานกกักนัคนต่างดา้วของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 

ขอ้มูลจากสิ2งพิมพต่์าง ๆ และการสงัเกตการณ์ระหวา่งการพิจารณาคดีการคา้มนุษย ์

ซึ2 งเราไดด้าํเนินการมาเป็นเวลาหลายเดือน  

 

ข้อมูลพื3นฐาน 

 ทางการไทยไดต้รวจพบหลุมฝังศพจาํนวนมากเป็นครัE งแรกที2เขาแกว้ ตาํบลปาดงัเบซาร์ จงัหวดัสงขลา เมื2อตน้ปี 

2558 ผูเ้สียชีวติเป็นเหยื2อการคา้มนุษยช์าวโรฮิงญาและบงัคลาเทศ 

เป็นเหตุใหรั้ฐบาลไทยเริ2มปราบปรามเครือข่ายผูค้า้มนุษยใ์นภาคใต ้และเริ2มเขม้งวดการผา่นเขา้ออกบริเวณด่านพรมแดน 

ส่งผลใหผู้ค้า้มนุษยต์ดัสินใจทิEงเรือซึ2งมีชาวโรฮิงญาและชาวบงัคลาเทศหลายพนัคนไวก้ลางทะเล 

โดยอา้งวา่ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของ “ไก่ดาํ” ซึ2 งเป็นคาํดูถูกที2พวกเขาใชเ้รียกผูลี้Eภยัชาวโรฮิงญาและบงัคลาเทศ  

 การคา้มนุษยแ์ละการลกัลอบนาํเขา้ชาวโรฮิงญาและชาวบงัคลาเทศไปมาเลเซียโดยผา่นประเทศไทย 

ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ มาเลเซียเป็นประเทศมุสลิมซึ2งมีเศรษฐกิจเขม้แขง็ มีโอกาสในการหางานทาํ 

และมีชุมชนชาวโรฮิงญาตัEงอยู ่จึงนบัเป็นเป้าหมายสาํคญัของผูลี้Eภยัชาวโรฮิงญา 

ส่งผลใหข้บวนการขา้มชาติที2มีขนาดใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัเสน้ทางอพยพจากพม่าและบงัคลาเทศในช่วง 10 ปีที2ผา่นมา 

เป็นการแสวงหาประโยชนจ์ากความยากลาํบากของชาวโรฮิงญาในพม่าซึ2งตอ้งเผชิญกบัการปฏิบติัมิชอบอยา่งร้ายแรง 

และถูกบงัคบัใหต้อ้งหลบหนีจากถิ2นฐานบา้นเกิด  

 การปฏิบติัมิชอบต่อชาวโรฮิงญาในพม่ารุนแรงมากสุดในปี 2555 มีเหตุการณ์เกิดขึEนสองครัE ง 

เป็นการโจมตีของกลุ่มต่อตา้นมุสลิมซึ2งไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐ ภายหลงัเหตุรุนแรงดงักล่าว 

รัฐบาลไดเ้พิ2มความเขม้งวดต่อชาวโรฮิงญา จาํกดัเสรีภาพในการเดินทาง การแต่งงาน และการคลอดบุตร ในปัจจุบนั 

รัฐบาลพม่ายงักกัตวัชาวโรฮิงญากวา่ 140,000 คนในค่ายกกักนัที2แออดัยดัเยยีดกวา่ 40 แห่ง มีสภาพชีวติยากลาํบาก 

เนื2องจากไม่ไดรั้บความช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมอยา่งเพียงพอ 

ปัจจยัเหล่านีEกระตุน้ใหช้าวโรฮิงญาหลบหนีออกจากบา้นเกิดของตนเอง  

 ในหลายภาคเศรษฐกิจของไทยและมาเลเซียมีความตอ้งการแรงงานราคาถูกสูงมาก 

ทัEงนีE เพื2อลดตน้ทุนการผลิตและอุดช่องวา่งเนื2องจากขาดแคลนแรงงานในวยัทาํงาน บริบททางเศรษฐกิจภูมิภาคเช่นนีE  

ส่งผลใหเ้กิดขบวนการคา้มนุษยที์2จดัตัEงเป็นองคก์รอาชญากรรม 

มีนายหนา้และผูด้าํเนินการจาํนวนมากและปฏิบติังานในช่วงตอนเหนือของอ่าวเบงกอลลงมาจนถึงคาบสมุทรมาเลเซีย   

 ภาคเศรษฐกิจใตดิ้นที2เขม้แขง็เป็นปัจจยักระตุน้การคา้มนุษยช์าวโรฮิงญา 

ค่าใชจ่้ายในการพาชาวโรฮิงญาหนึ2งคนจากพม่ามาไทยอยูที่2ประมาณ 26,000 บาท ในประเทศไทย 

การเคลื2อนยา้ยชาวโรฮิงญาและบงัคลาเทศหลายพนัคนจากระนองมาเขาแกว้และปาดงัเบซาร์ 

ตอ้งพึ2งพาการปฏิบติังานอยา่งเป็นมืออาชีพ และการใชเ้สน้สายกบัเจา้หนา้ที2ระดบัสูง 

ซึ2 งเจา้หนา้ที2หลายคนมีส่วนร่วมในการคา้มนุษยด์ว้ย บุคคลอื2น ๆ อาจไม่สนบัสนุนการคา้เช่นนีEอยา่งจงใจ 

ไม่วา่จะเป็นเจา้ของร้านขายของชาํซึ2 งเป็นผูข้ายปลาและผกัใหก้บักลุ่มเหยื2อการคา้มนุษย ์

ขบวนการคา้มนุษยเ์หล่านีE มีค่าใชจ่้ายดา้นต่าง ๆ ทัEงที2เกี2ยวขอ้งกบัเรือเลก็ เรือใหญ่ นํEามนั รถกระบะ 

ค่าติดสินบนเจา้หนา้ที2ไทย ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่ายกกักนั กลุ่มติดอาวธุ ผูข้นส่ง นายหนา้ ผูป้ระสานงาน 

รวมทัEงการจ่ายใหก้บัเจา้นายและ “เจา้นายใหญ่” ค่าใชจ่้ายเหล่านีE เป็นเหตุใหมี้การจดัตัEงตลาดการคา้ผูลี้Eภยัชาวโรฮิงญา 

เพื2อใหมี้รายไดแ้ละมีกาํไร โดยขบวนการคา้มนุษยจ์ะคิดค่าใชจ่้าย 60,000-100,000 ต่อเหยื2อการคา้มนุษยห์นึ2งคน 



การเดินทางแต่ละครัE งจากพม่าไปมาเลเซียผา่นไทย ตอ้งมีการขนส่งบุคคลอยา่งนอ้ย 350-400 

คนเพื2อใหเ้กิดผลกาํไรในการดาํเนินงาน  

 ผูค้า้มนุษยแ์ละนายหนา้ใชว้ธีิการหลอกลวง ลกัพาตวั และยทุธวธีิอื2น ๆ เพื2อหาคนมาใส่เรือใหเ้ตม็ 

ในบางกรณีตอ้งใชเ้วลาถึงสามเดือนกวา่จะหาคนมาขึEนเรือไดถึ้ง 400-500 คน 

เกินจาํนวนคนที2เรือสามารถรองรับไดอ้ยา่งปลอดภยั ผูที้2ถูกนาํตวัขึEนเรือตัEงแต่ช่วงแรก ๆ 

ไดรั้บการปฏิบติัที2โหดร้ายและถูกจาํกดัสิทธิต่าง ๆ เป็นเวลานานโดยผูค้า้มนุษย ์

มีการบงัคบัใหต้อ้งนั2งอยูใ่นท่วงท่าที2เมื2อยลา้ ผลกระทบดา้นสุขภาพที2เกิดขึEนเรืEอรังไปจนถึงช่วงที2ขึEนฝั2ง 

หลายคนเสียชีวติระหวา่งอยูใ่นค่ายกกักนัในไทย  

 เราไดเ้กบ็ขอ้มูลการปฏิบติัมิชอบของผูค้า้มนุษยใ์นหลายรูปแบบต่อชาวโรฮิงญาระหวา่งอยูใ่นทะเลของไทย 

ไม่วา่จะเป็นการซอ้มทรมาน การไม่ยอมใหกิ้นอาหารหรือดื2มนํEา ไม่ใหมี้พืEนที2และไม่ใหเ้คลื2อนไหว การสงัหาร 

การทอดทิEงดูแลส่งผลใหเ้สียชีวติจากสาเหตุที2ป้องกนัได ้และการข่มขืนกระทาํชาํเรา รวมทัEงการทาํร้ายทางเพศ 

พยานซึ2งใหป้ากคาํระหวา่งการไต่สวนคดีในไทยในคดีที2เราเขา้ร่วมรับฟัง ต่างบอกเล่าถึงการปฏิบติัมิชอบที2เกิดขึEนเหล่านีE   

 เพื2อนร่วมงานดิฉนัที2ฟอร์ตีEฟายไรตไ์ดบ้นัทึกขอ้มูลจากปากคาํของชาวโรฮิงญา 10 

กวา่คนที2เดินทางไปจนถึงมาเลเซีย หลงัจากถูกลกัลอบนาํเขา้ผา่นประเทศไทย บางคนสามารถหลบหนีจากค่ายกกักนัได ้

แต่ส่วนใหญ่สามารถหาเงินจาํนวนมากพอจ่ายเป็นค่าไถ่ตวั เพื2อใหส้ามารถเดินทางต่อไปยงัมาเลเซีย 

ตามการใหป้ากคาํระหวา่งการพิจารณาของศาลในไทย ผูค้า้มนุษยจ์ะยอมปล่อยตวัผูห้ญิงชาวโรฮิงญาที2 “ยนิยอม” 

มีเพศสมัพนัธ์กบัพวกเขา ในลกัษณะที2เป็นการข่มขืนกระทาํชาํเรา 

พยานยงัระบุวา่เหยื2อชาวโรฮิงญาบางคนซึ2งทาํงานใหก้บัผูค้า้มนุษย ์ทัEงการทาํกบัขา้ว การขนนํEา ฯลฯ 

จะไดรั้บการตอบแทนโดยสามารถเดินทางอยา่งปลอดภยัต่อไปยงัมาเลเซีย  

 ขอบเขตปัญหาการคา้มนุษยใ์นไทยและผลกระทบที2เกิดขึEน 

เป็นสิ2งที2ประชาคมระหวา่งประเทศรับรู้กนัช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนปีที2แลว้ 

หลงัจากทางการไทยไดพ้บหลุมศพจาํนวนมาก และเริ2มการฟ้องร้องดาํเนินคดีต่อผูถู้กกล่าวหาวา่คา้มนุษย ์อยา่งไรกดี็ 

จากการศึกษาและสงัเกตในช่วงแปดเดือนมานีE  ดิฉนักล่าวไดอ้ยา่งมั2นใจวา่ 

เหตุการณ์การคา้มนุษยใ์นทะเลอนัดามนัจนถึงตอนนีE  ไม่ไดมี้แนวโนม้ในเชิงบวกทัEงหมด  

 

การปฏบิัตขิองประเทศไทยต่อเหยื8อการค้ามนุษย์ 

 การคา้มนุษยใ์นทะเลอนัดามนัเริ2มลดลงตัEงแต่ปีที2แลว้ อยา่งไรกดี็ 

เราตอ้งตระหนกัวา่รัฐบาลพม่าไม่ไดแ้กปั้ญหาที2สาเหตุที2รากเหงา้ 

ซึ2 งเป็นปัจจยัผลกัดนัใหช้าวโรฮิงญาจาํนวนมากหลบหนีออกจากพม่า 

มีหลกัฐานวา่ในปัจจุบนัพวกเขากาํลงัแสวงหาเสน้ทางการอพยพสายใหม่ ยกตวัอยา่งเช่น เมื2อเดือนเมษายน 2559 ที2ผา่นมา 

รายงานข่าวของไทยระบุวา่ เจา้หนา้ที2ตาํรวจชุมพรไดจ้บักมุชาวโรฮิงญา 14 

คนซึ2งถูกนาํเขา้ประเทศไทยผา่นเสน้ทางบนบกในเมืองเมาะละแหม่ง ผา่นพม่า และจงัหวดักาญจนบุรีของไทย 

ก่อนจะมาถึงด่านตรวจของตาํรวจชุมพร ตามรายงานข่าวดงักล่าว ชาวโรฮิงญาแต่ละคนตอ้งจ่ายเงิน 15,000 

บาทใหก้บันายหนา้เป็นค่าเดินทาง  

 ดิฉนัตอ้งการเนน้สามประเดน็หลกัเกี2ยวกบัสถานการณ์และการปฏิบติัต่อเหยื2อการคา้มนุษย ์1) 

กลไกคดักรองเหยื2อการคา้มนุษยแ์ละการกกัตวัเหยื2อการคา้มนุษย ์2) 



การปฏิบติัของรัฐบาลไทยภายหลงัวกิฤตเรือมนุษยเ์มื2อเดือนพฤษภาคม 2558 และ 3) 

การสอบสวนและดาํเนินคดีในความผดิฐานคา้มนุษย ์

 

กระบวนการคดักรองด้านการค้ามนุษย์และการกกัตวัเหยื8อการค้ามนุษย์  

 ทีมสหวชิาชีพจากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั2นคงของมนุษย ์

และกระทรวงยติุธรรม จะทาํหนา้ที2คดักรองผูที้2คาดวา่จะเป็นเหยื2อการคา้มนุษยใ์นไทย 

ในเบืEองตน้เรากงัวลกบักระบวนการนีE  เนื2องจากทราบวา่ทางการไทยคดัแยกกลุ่มชาวโรฮิงญาแบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ กนั 

แมว้า่พวกเขาจะเดินทางมาในเรือลาํเดียวกนัและมีประสบการณ์เหมือนกนั 

แต่ทางการไทยกลบัเห็นวา่บางส่วนเป็นเหยื2อการคา้มนุษย ์และบางส่วนเป็น “ผูเ้ขา้เมืองผดิกฎหมาย”   

 เมื2อตระหนกัถึงขอ้บกพร่องของกระบวนการคดักรอง 

ทางการไทยจึงปรับปรุงเนืEอหาของแบบสอบถามที2ใชใ้นการประเมินผูที้2คาดวา่จะเป็นเหยื2อการคา้มนุษย ์อยา่งไรกดี็ 

ทางการไทยไม่ไดใ้ชแ้บบสอบถามชุดใหม่เพื2อทาํการคดักรองซํE าคนที2เคยผา่นขัEนตอนนีEไปแลว้ 

ส่งผลใหย้งัไม่สามารถแกไ้ขขอ้บกพร่องที2เกิดขึEนในอดีตได ้ 

 กระบวนการคดักรองมีส่วนสาํคญัในการจาํแนกแนวทางปฏิบติัต่อชาวโรฮิงญาในไทย 

โดยผูที้2จดัวา่เป็นเหยื2อการคา้มนุษยม์กัจะไดรั้บการกกัตวัในสถานที2พกัพิงของรัฐบาลที2มีสภาพดีกวา่ 

เมื2อเทียบกบัชาวโรฮิงญาที2ถูกจดักลุ่มวา่เป็น “ผูเ้ขา้เมืองผดิกฎหมาย” 

ซึ2 งจะตอ้งถูกกกัตวัโดยไม่มีเวลากาํหนดในสถานกกักนัคนต่างดา้วของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองที2ขาดความพร้อม  

 เหยื2อการคา้มนุษยที์2เป็นชาวโรฮิงญาทุกคน ไม่วา่จะถูกจดักลุ่มเป็นเหยื2อการคา้มนุษย ์หรือ 

“ผูเ้ขา้เมืองผดิกฎหมาย” ต่างตอ้งถูกกกัตวัในสถานกกักนัคนต่างดา้วของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 

หรือในสถานที2คุม้ครองของรัฐ จนถึงปัจจุบนั มีชาวโรฮิงญาประมาณ 400 คนซึ2งถูกกกัตวัไวใ้นไทย อยา่งไรกดี็ 

จาํนวนชาวโรฮิงญาในสถานกกักนัคนต่างดา้วและสถานที2คุม้ครองของรัฐแต่ละแห่ง มกัถูกเคลื2อนยา้ยสถานที2บ่อย ๆ 

ไม่เป็นที2ชดัเจนวา่ทางการใชห้ลกัปฏิบติัใดในการคดัเลือกชาวโรฮิงญาที2จะตอ้งถูกยา้ยจากที2หนึ2งไปยงัอีกที2หนึ2ง 

ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะขึEนอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ที2ที2เกี2ยวขอ้ง  

 สถานกกักนัคนต่างดา้วของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง มกัไดรั้บการออกแบบเพื2อการพกัอาศยัเพียงไม่เกิน 15 วนั 

อยา่งไรกดี็ ชาวโรฮิงญาหลายคนถูกกกัตวัที2นี2เป็นเวลานานกวา่หนึ2งปี 

ตอ้งทนกบัสภาพที2ไร้มนุษยธรรมและตํ2ากวา่มาตรฐานสากล 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมั2นคงของมนุษยเ์ป็นหน่วยงานบริหารที2พกัพิง 

และสภาพของที2พกัพิงมีลกัษณะแตกต่างกนัไป ขึEนอยูก่บัทศันคติและการบริหารงานของผูเ้ป็นหวัหนา้ศูนย ์

ส่วนใหญ่ผูช้ายจะถูกกกัตวัไวใ้นสถานกกักนัคนต่างดา้วของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 

ส่วนผูห้ญิงและเดก็ส่วนใหญ่จะอยูใ่นที2พกัพิงเหล่านีE  ทาํใหมี้การแยกครอบครัวออกจากกนั  

 รัฐบาลไทยและสาํนกังานขา้หลวงใหญ่ผูลี้Eภยัแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for 

Refugees - UNHCR) ไดท้าํความตกลงเป็นพิเศษ 

เพื2อสนบัสนุนการขอสิทธิไปพาํนกัอาศยัในประเทศที2สามของเหยื2อการคา้มนุษยที์2เป็นชาวโรฮิงญา 

ไม่วา่บุคคลดงักล่าวจะถูกจดัสถานะเป็นเหยื2อการคา้มนุษยห์รือ “ผูเ้ขา้เมืองผดิกฎหมาย” โดยทางการไทย 

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาใหทุ้นสนบัสนุนองคก์ารระหวา่งประเทศเพื2อการโยกยา้ยถิ2นฐาน (International Office of Migration - 

IOM) และ UNHCR ในขัEนตอนขอสิทธิไปพาํนกัอาศยัในประเทศที2สาม แต่มีเพียงไม่กี2ประเทศ โดยปัจจุบนัมีเพียงสหรัฐฯ 



และนิวซีแลนด ์ซึ2 งไดรั้บผูลี้Eภยัชาวโรฮิงญาเขา้ประเทศเพียงจาํนวนนอ้ยเท่านัEน 

ส่วนผูลี้Eภยัชาวบงัคลาเทศไม่อยูใ่นกลุ่มที2จะจดัใหไ้ปประเทศที2สาม 

และจะถูกบงัคบัส่งกลบัไปยงัประเทศบา้นเกิดของตนเอง  

 การขอสิทธิไปพาํนกัอาศยัในประเทศสหรัฐฯ ไม่ใช่ตวัเลือกที2เหยื2อการคา้มนุษยที์2เป็นชาวโรฮิงญาบางคนตอ้งการ 

เนื2องจากพวกเขาตอ้งการไปอยูก่บัครอบครัวในมาเลเซียมากกวา่ ส่วนคนอื2นตอ้งการอยูใ่นภูมิภาคนีE  

เพื2อใหใ้กลก้บับา้นเกิดของตนเองในพม่า การเดินทางไปอยูใ่นสหรัฐฯ เป็นเรื2องที2เกิดขึEนโดยสมคัรใจ 

และเหยื2อการคา้มนุษยซึ์2งเลือกจะไปอยูใ่นประเทศที2สามอาจตอ้งเผชิญกบัสภาพที2ถูกกกัตวัโดยไม่มีกาํหนดในไทย  

 ในบางกรณี เหยื2อการคา้มนุษยห์ายตวัไปจากที2พกัพิงหรือสถานกกักนัเหล่านีE  ทางการไทยอา้งวา่พวกเขา 

“หลบหนี” ฟอร์ตีEฟายไรตไ์ดเ้กบ็ขอ้มูลพบวา่ ทางการไทยไดข้นยา้ยชาวโรฮิงญาที2ถูกกกัตวั 

และนาํไปมอบใหก้บัขบวนการคา้มนุษยค์วบคุมตวั 

 ระหวา่งเดือนตุลาคม 2558 - พฤษภาคม  2559 ทางการระบุวา่มีผูลี้Eภยัชาวโรฮิงญากวา่ 40 คนที2 “หลบหนี” 

ไปจากที2พกัพิงและสถานที2กกักนั บางส่วนถูกจบัตวักลบัมาโดยเร็ว บางส่วนเดินทางไปถึงมาเลเซีย ส่วนคนอื2น ๆ 

อาจตกเป็นเหยื2อการคา้มนุษยอี์ก ในวนัที2 22 พฤษภาคม 2559 ผูลี้Eภยั 21 คนหลบหนีจากสถานที2กกักนัในจงัหวดัพงังา 

ตาํรวจตามจบัตวัผูช้ายกลบัมาได ้14 คน และยงิจนเสียชีวติไปหนึ2งคน 

ฟอร์ตีEฟายไรตเ์รียกร้องรัฐบาลไทยใหส้อบสวนวา่การใชก้าํลงัถึงขัEนเสียชีวติครัE งนีEชอบดว้ยเหตุผลหรือไม่ พ.ต.อ.โชติ 

ชิดไชย รองผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธรจงัหวดัพงังา แจง้ต่อสื2อมวลชนวา่ด.ต.ทินกร หนูสวสัดิj  ผบ.หมู่ 

ตม.จว.พงังากาํลงัถูกสอบสวนตามขอ้ร้องเรียนเกี2ยวกบัการวสิามญัฆาตกรรมครัE งนีE   

 

การปฏบิัตขิองรัฐบาลไทยภายหลงัวกิฤตเรือมนุษย์เมื8อเดือนพฤษภาคม  2558   

 รัฐบาลไทยไดด้าํเนินมาตรการเพื2อพิสูจนค์วามพยายามในการแกปั้ญหาการคา้มนุษย ์

สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะในรายงานการคา้มนุษยป์ระจาํปีของรัฐบาลสหรัฐฯ 

รวมทัEงมาตรฐานสหภาพยโุรปในการแกปั้ญหาการทาํประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (illegal, 

unreported, and unregistered - IUU) ในปัจจุบนั ไทยถูกจดัใหอ้ยูใ่นอนัดบั Tier 3 ตามรายงาน TIP ของสหรัฐฯ 

ซึ2 งเป็นอนัดบัตํ2าสุด และทางสหภาพยโุรปไดอ้อกคาํเตือนประเทศไทยต่อกรณีการทาํประมงผดิกฎหมาย 

การจดัอนัดบัเช่นนีEอาจส่งผลกระทบร้ายแรงดา้นเศรษฐกิจและชื2อเสียงของไทย เป็นเหตุใหท้างการใหค้วามสาํคญักบัเรื2องนีE  

ฟอร์ตีEฟายไรตย์นิดีกบัโอกาสที2เขา้ร่วมการเจรจากบัเจา้หนา้ที2ระดบัสูงของไทย 

เพื2อพดูคุยถึงทางออกต่อปัญหาที2เกิดขึEนอยา่งกวา้งขวาง ทัEงการคา้มนุษย ์การปฏิบติัมิชอบต่อสิทธิของผูเ้ขา้เมือง 

และการทาํประมงผดิกฎหมาย  

 ในช่วงปีที2ผา่นมา รัฐบาลไทยไดจ้ดัตัEงศาลอาญาแผนกคดีคา้มนุษย ์

และเร่งรัดใหส้าํนกังานอยัการสูงสุดดาํเนินการเพื2อสนบัสนุนประสิทธิภาพของระบบยติุธรรมทางอาญาของประเทศ 

รัฐบาลยงัไดเ้ริ2มจดัทาํร่างพระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์เมื2อเดือนพฤษภาคม 2558 

โดยมีเป้าหมายเพื2อปรับปรุงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการเกบ็รวบรวมพยานหลกัฐานและการสอบปากคาํในคดีคา้

มนุษย ์อยา่งไรกดี็ การปฏิบติัเหล่านีEอาจส่งผลใหมี้การลดสิทธิในเชิงขัEนตอนปฏิบติัของจาํเลยในคดี  

 ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ประเทศไทยไดเ้ริ2มการไต่สวนคดีครัE งใหญ่ต่อจาํเลย 91 คน 

รวมทัEงเจา้หนา้ที2ตาํรวจและเจา้หนา้ที2ทหารซึ2งถูกกล่าวหาวา่คา้มนุษยผ์ูลี้Eภยัชาวโรฮิงญาและพลเมืองชาวบงัคลาเทศ 

ฟอร์ตีEฟายไรตย์งัคงเฝ้าสงัเกตการณ์การพิจารณาคดีเหล่านีE  ซึ2 งคาดวา่จะใชเ้วลาอีกหนึ2งปี  



 รัฐบาลไทยยงัมีมติคณะรัฐมนตรีเมื2อช่วงตน้ปีนีE  เพื2อใหเ้หยื2อการคา้มนุษยมี์โอกาสในการทาํงาน 

และมีเสรีภาพในการเดินทาง มติคณะรัฐมนตรีที211/พ.ศ.2559 

กาํหนดใหก้ระทรวงยติุธรรมเป็นผูจ้ดัใหมี้การคุม้ครองพยานในคดีคา้มนุษย ์รวมทัEงการเร่งรัดกระบวนการออกเอกสาร 

อยา่งเช่น ใบอนุญาตทาํงานใหก้บัเหยื2อการคา้มนุษย ์เพื2อใหส้ามารถอยูอ่าศยัในประเทศไทยไดอ้ยา่งเสรีไม่เกินหนึ2งปี 

โดยสามารถต่ออายไุด ้ปลดักระทรวงมหาดไทยยงัไดอ้อกกฎกระทรวงช่วงปลายเดือนเมษายน 2559 

เพื2อรองรับการปฏิบติัตามมติครม.นีE  อยา่งไรกดี็ ที2ผา่นมายงัไม่มีการปฏิบติัตามกฎกระทรวงดงักล่าว 

แต่ทางที2พกัพิงของรัฐบางแห่งไดเ้ริ2มอนุญาตใหเ้หยื2อการคา้มนุษยส์ามารถทาํงานภายนอกไดอ้ยา่งเงียบ ๆ ในช่วงกลางวนั 

โดยเหยื2อการคา้มนุษยเ์หล่านีEจะมีรายไดป้ระมาณ 280 บาทต่อวนั ซึ2 งตํ2ากวา่อตัราค่าจา้งขัEนตํ2า 300 บาทต่อวนัของไทย  

 นอกจากนีE  ยงัมีขอ้กงัวลต่อกรณีการนาํบุคคลไปส่งที2ชายแดนอยา่งไม่เป็นทางการ (soft deportation) 

ซึ2 งเป็นความพยายามของทางการไทยที2จะผลกัดนัหรือบงัคบัส่งกลบัเหยื2อการคา้มนุษยจ์ากสถานกกักนัคนต่างดา้วและสถา

นที2พกัพิงต่าง ๆ ไปยงับริเวณพรมแดนไทย-พม่าอยา่งไม่เป็นทางการ 

แมจ้ะอยูใ่ตก้ารจบัตามองของประชาคมระหวา่งประเทศ ทางการไทยไดล้กัลอบส่งกลบัเหยื2อการคา้มนุษย ์

ซึ2 งมกัเป็นเหตุใหพ้วกเขาตกไปอยูใ่นมือของผูที้2เอาเปรียบไดอี้ก 

การส่งกลบัอยา่งไม่เป็นทางการเช่นนีE เชื2อวา่เกิดขึEนโดยความร่วมมือระหวา่งเจา้หนา้ที2กบันายหนา้ผูค้า้มนุษย ์ 

 

การสอบสวนและดาํเนินคดใีนความผดิฐานค้ามนุษย์  

 ทางการไทยไดท้าํการสอบสวนและตัEงขอ้หาผูก้ระทาํผดิจาํนวนมาก ในฐานความผดิการคา้มนุษยแ์ละขอ้หาอื2น ๆ 

ที2เกี2ยวขอ้งตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 

นบัแต่เกิดวกิฤตเมื2อเดือนพฤษภาคม 2558 อยา่งไรกดี็ การข่มขู่และคุกคาม การทุจริตและปัญหาอื2น ๆ 

ไดส่้งผลกระทบต่อกระบวนการสอบสวนและการพิจารณาคดี  

 มีขอ้กล่าวหาวา่พยานบางคนถูกกดดนัไม่ใหใ้หก้ารเป็นปรปักษต่์อผูค้า้มนุษย ์ตวัอยา่งเช่น 

จาํเลยในคดีถูกกล่าวหาวา่ติดสินบนจาํเลย เพื2อใหป้ฏิเสธที2จะไม่มาใหก้ารในศาล ในคดีหนึ2ง 

ล่ามไดแ้จง้กบัพยานที2เป็นชาวโรฮิงญาใหห้ยดุกล่าวหาผูค้า้มนุษยที์2มีอิทธิพล เพื2อแลกกบัเงินจาํนวน 400,000 บาท   

 พยานบางส่วนไดก้ลบัคาํใหก้ารระหวา่งการพิจารณาในศาล 

โดยระบุวา่ล่ามเป็นผูส้ั2งการใหพ้วกเขาใหก้ารเทจ็กบัเจา้หนา้ที2ตาํรวจระหวา่งการสอบปากคาํเบืEองตน้ 

เพื2อหลีกเลี2ยงการถูกดาํเนินคดีในขอ้หาเขา้เมืองอยา่งผดิกฎหมายและอื2น ๆ การใหข้อ้มูลเทจ็เช่นนีE  

อาจทาํใหพ้ยานบางส่วนถูกตัEงขอ้หาเบิกความอนัเป็นเทจ็ในการพิจารณาคดีต่อศาลตามมาตรา 177 

ของประมวลกฎหมายอาญา  

 ขอ้กล่าวหาวา่มีการข่มขู่พนกังานสอบสวนและพยานคนสาํคญัในคดี รวมทัEงหวัหนา้พนกังานสอบสวนในคดี 

ทาํใหเ้กิดความกงัวลต่อกระบวนการพิจารณาและผลลพัธ์ที2จะเกิดขึEน 

ฟอร์ตีEฟายไรตไ์ดพ้ดูคุยกบัที2ปรึกษาระดบัสูงของรัฐบาลเพื2อใหเ้ห็นความจาํเป็นที2จะตอ้งใหก้ารคุม้ครองพยาน 

รวมทัEงบทบาทของกระทรวงยติุธรรมที2จะคุม้ครองพยานซึ2งใหป้ากคาํในคดี  

 แมจ้ะใหค้วามเห็นชอบต่อ มติคณะรัฐมนตรีที211/พ.ศ.2559 

ซึ2 งกาํหนดใหพ้ยานในคดีคา้มนุษยไ์ดรั้บการคุม้ครองพยานจากกระทรวงยติุธรรม แต่กย็งัไม่มีการคุม้ครองพยานเกิดขึEน 

ยกตวัอยา่งเช่น 

ที2ผา่นมาพยานอยา่งนอ้ยสองคนมีทางเลือกในการคุม้ครองเพียงแค่การพกัคา้งคืนที2สถานีตาํรวจระหวา่งการพิจารณาคดีเท่า



นัEน ซึ2 งสาํหรับผูที้2ตอ้งทาํงานเลีEยงดูครอบครัว การพกัอยูก่บัตาํรวจเป็นเรื2องที2ไม่สะดวก นอกจากนัEน 

มีพยานเพียงไม่กี2คนที2เขา้ถึงการคุม้ครองพยาน 

 แมจ้ะอา้งวา่มี “การปราบปราม” ผูค้า้มนุษยใ์นไทย 

แต่ทางการไทยกย็งัไม่สามารถเปิดโปงหรือทาํลายเครือข่ายขบวนการคา้มนุษยไ์ดท้ัEงหมด 

แมจ้ะมีผูถู้กกล่าวหาในคดีคา้มนุษยช์าวโรฮิงญากวา่ 100 คน จากขอ้มูลที2เรารวบรวมได ้

แต่เชื2อวา่ยงัคงมีผูค้า้มนุษยจ์าํนวนมากที2ไม่ถูกจบักมุ และบางส่วนหลบหนีไปยงัประเทศอื2น พล.ต.ต. ปวณี พงศสิ์รินทร์ 

รองผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธรภาค 8 หวัหนา้ชุดสอบสวนในคดีคา้มนุษยที์2สาํคญัของไทย แจง้กบัฟอร์ตีEฟายไรตว์า่ 

ตาํรวจวางแผนจะใหมี้การออกหมายจบัเพิ2มเติมตามพยานหลกัฐานที2รวบรวมได ้แต่ทางการไทยไม่ไดอ้อกหมายจบัเพิ2มเติม 

หลงัจากพล.ต.ต. ปวณีตอ้งหลบหนีออกจากประเทศ เนื2องจากถูกข่มขู่จากบุคคลที2เขาเรียกวา่เป็น “ผูมี้อิทธิพล”  

 

พนัธกรณตีามกฎหมายและข้อเสนอแนะสําหรับประเทศไทย 

ประเทศไทยควรยติุการกกัตัวผู้ลี6ภยัและเหยื;อการค้ามนุษย์ในสถานกกักนัคนต่างด้าวของสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

และศูนย์พกัพงิของรัฐ  

 กฎหมายระหวา่งประเทศหา้มการกกัตวับุคคลโดยพลการ อยา่งไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และอยา่งไม่มีกาํหนด 

รวมทัEงผูซึ้2 งไม่ใช่คนชาติ รัฐอาจจาํกดัสิทธิที2จะมีอิสรภาพของผูเ้ขา้เมืองไดต้ามหลกัเกณฑที์2เป็นขอ้ยกเวน้ 

ภายหลงัการประเมินบุคคลอยา่งละเอียดเป็นรายกรณีแลว้ การกกัตวัใด ๆ ตอ้งทาํเพราะจาํเป็นและไดส้ดัส่วน 

เพื2อเป้าประสงคที์2ชอบดว้ยกฎหมาย การกระทาํโดยไม่คาํนึงถึงมาตรการที2เป็นการบงัคบัหรือจาํกดัสิทธินอ้ยกวา่ 

แต่สามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้อาจถือเป็นการควบคุมตวัโดยพลการ โดยเฉพาะอยา่งยิ2ง 

การกกัตวัเหยื2อการคา้มนุษยอ์ยา่งต่อเนื2องโดยไม่มีเป้าประสงคที์2ชอบดว้ยกฎหมายหรือจาํเป็น จะเป็นการละเมิดขอ้ 9 

ของกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-

ICCPR) ซึ2 งไทยเป็นรัฐภาคี เมื2อเร็ว ๆ นีE  ประเทศไทยยงัไดใ้หส้ตัยาบนัต่ออนุสญัญาอาเซียนวา่ดว้ยการต่อตา้นการคา้มนุษย ์

โดยเฉพาะสตรีและเดก็ (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children - ACTIP) 

ขอ้ 14(8) ของอนุสญัญา ACTIP กาํหนดวา่รัฐภาคีไม่อาจกกัตวัเหยื2อการคา้มนุษยโ์ดยไม่ชอบดว้ยเหตุผลได ้ 

 ฟอร์ตีEฟายไรตย์งัขอใหรั้ฐบาลไทยรําลึกดว้ยวา่ กรณีที2รัฐควบคุมตวับุคคล รัฐยอ่มมีหนา้ที2ดูแลบุคคลนัEนดว้ย 

ประเทศไทยจึงมีความรับผดิชอบไม่เพียงตอ้งดูแลใหก้ารตดัสินใจที2จะควบคุมตวับุคคลชอบดว้ยกฎหมายเท่านัEน 

แต่ตอ้งดูแลใหก้ารปฏิบติัและสภาพความเป็นอยูข่องผูถู้กควบคุมตวั สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศตามขอ้ 10 

ของกติกา ICCPR ดว้ย 

 

ประเทศไทยควรปฏบิัติตามมติคณะรัฐมนตรีที;11/พ.ศ.2559 โดยไม่ชักช้า 

 มติคณะรัฐมนตรีที211/พ.ศ.2559 กาํหนดใหมี้การคุม้ครองพยานโดยกระทรวงยติุธรรม 

สาํหรับพยานในคดีคา้มนุษย ์รวมทัEงการจดัการดา้นเอกสารอยา่งรวดเร็ว อยา่งเช่น การออกใบอนุญาตทาํงาน 

เพื2อใหเ้หยื2อการคา้มนุษยส์ามารถอาศยัอยูใ่นประเทศไทยไดอ้ยา่งเสรีไม่นอ้ยกวา่หนึ2งปี และสามารถต่ออายไุด ้

ซึ2 งมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัขอ้ 16(7) ของอนุสญัญา ACTIP 

ที2กาํหนดใหต้อ้งมีการคุม้ครองเหยื2อและพยานไม่ใหถู้กข่มขู่และคุกคาม  

 ประเทศไทยมีความรับผดิชอบตอ้งคุม้ครองสิทธิที2จะมีเสรีภาพในการเดินทาง ตามที2กาํหนดในขอ้ 12 ของกติกา 

ICCPR ขอ้ 14(10) ของอนุสญัญา ACTIP ยงัเรียกร้องใหไ้ทยใหค้วามดูแลและสนบัสนุนเหยื2อการคา้มนุษย ์ในแง่ที2อยูอ่าศยั 



การรักษาพยาบาล และการจา้งงาน ไทยยงัเป็นรัฐภาคีของกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และวฒันธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) 

ซึ2 งกาํหนดใหมี้สิทธิในการทาํงานตามขอ้ 6 

ฟอร์ตีEฟายไรตก์ระตุน้อยา่งจริงจงัใหป้ระเทศไทยปฏิบติัตามมาตรฐานกฎหมายระหวา่งประเทศ 

ทัEงนีE โดยการปฏิบติัตามกฎกระทรวงที2สนบัสนุนมติครม.  

 ประเทศไทยควรสนบัสนุนใหส้มาชิกในครอบครัวไดม้าอยูร่่วมกนัอีกระหวา่งอยูใ่นไทย และประสานงานกบั 

UNHCR และรัฐบาลในภูมิภาค 

เพื2อสนบัสนุนใหส้มาชิกในครอบครัวที2อยูใ่นหลายประเทศไดมี้โอกาสอยูร่่วมกนัอีกโดยไม่ชกัชา้  

 ผูลี้Eภยัชายโรฮิงญาและเหยื2อการคา้มนุษยไ์ดถู้กพลดัพรากจากครอบครัวโดยไม่จาํเป็นระหวา่งอยูใ่นไทยและประเ

ทศอื2น ๆ ในภูมิภาค การแยกเดก็ออกจากพอ่แม่ที2ถูกกกัตวั เป็นการละเมิดขอ้ 10 ของกติกา ICESCR ที2ยอมรับวา่ 

ครอบครัวเป็น “หน่วยรวมของสงัคมที2เป็นพืEนฐานและเป็นธรรมชาติ” และกาํหนดใหรั้ฐภาคีจดัใหมี้ 

“การคุม้ครองและช่วยเหลืออยา่งกวา้งขวางที2สุดเท่าที2จะทาํได”้  

 

ประเทศไทยยงัควรจดัให้ชาวโรฮิงญาเข้าถงึขั6นตอนการแสวงหาที;พกัพงิ  

 ฟอร์ตีEฟายไรตย์งัขอใหรั้ฐบาลไทยรําลึกดว้ยวา่สิทธิในการแสวงหาและไดรั้บที2พกัพิงในประเทศอื2นเพื2อใหพ้น้จา

กภยัคุกคาม เป็นสิทธิมนุษยชนขัEนพืEนฐาน บุคคลซึ2งหลบหนีการปราบปรามในประเทศของตน 

มีสิทธิในการแสวงหาและไดรั้บที2พกัพิงในต่างประเทศ เป็นการคุม้ครองตามขอ้ 14 ของปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

รัฐทุกแห่งรวมทัEงประเทศไทยตอ้งดูแลใหบุ้คคลทุกคนที2ตอ้งการไดรั้บที2พกัพิง 

สามารถเขา้ถึงขัEนตอนปฏิบติัเพื2อการประเมินคาํขอมีที2พกัพิงอยา่งเตม็ที2 อยา่งเป็นผล และอยา่งเป็นธรรม 

เพื2อใหช้าวโรฮิงญาเขา้ถึงขัEนตอนการแสวงหาที2พกัพิงอยา่งเป็นผล 

การกาํหนดขัEนตอนปฏิบติัที2เหมาะสมในการจาํแนกเหยื2อการคา้มนุษย ์จึงเป็นขัEนตอนที2จาํเป็นตามขอ้ 14 ของอนุสญัญา 

ACTIP 

 

ประเทศไทยควรยกเลกิ “การส่งกลบัอย่างไม่เป็นทางการ” (“soft deportations”) โดยทนัท ี 

 แมข้อ้ 15 ของอนุสญัญา ACTIP กาํหนดใหมี้การส่งตวัเหยื2อการคา้มนุษยก์ลบัไปยงัถิ2นที2อยูถ่าวรของตน 

แต่การเดินทางกลบัตอ้งเป็นช่องทางอยา่งเป็นทางการ นอกจากนัEน 

ตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งเหมาะสมต่อความปลอดภยัของเหยื2อ อนัที2จริงแลว้ สอดคลอ้งกบัหลกัการไม่ส่งกลบั (non-

refoulement) ซึ2 งเป็นส่วนหนึ2งของกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ และมีผลบงัคบัใชต่้อรัฐทุกแห่ง 

ฟอร์ตีEฟายไรตย์งัขอใหรั้ฐบาลไทยรําลึกดว้ยวา่ 

เป็นสิ2งตอ้งหา้มที2จะส่งตวัเหยื2อที2ถูกคุกคามกลบัไปอยูใ่นเงืEอมมือของผูซึ้2 งคุกคามเขา  

 

ประเทศไทยควรสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการข่มขู่ คกุคาม และขู่เขญ็ต่อพยานในคดค้ีามนุษย์ 

 พระราชบญัญติัคุม้ครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ของไทย 

กาํหนดใหมี้มาตรการคุม้ครองเป็นพิเศษต่อพยานในคดีเกี2ยวกบัอาชญากรรมที2ทาํเป็นองคก์ร และหา้มการเปิดเผยขอ้มูลใด 

ๆ ที2จะคุกคามต่อความปลอดภยัของพยาน กติกา ICCPR, อนุสญัญา ACTIP, อนุสญัญาต่อตา้นการทรมาน (Convention 

Against Torture), อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัในทุกรูปแบบต่อสตรี (Convention on the Elimination of All 



Forms of Discrimination Against Women-CEDAW), อนุสญัญาสหประชาชาติเพื2อการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติ 

(Convention Against Transnational Organized Crime - UNTOC) 

และอนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองมิใหบุ้คคลสูญหาย (International Convention for the Protection of All 

Persons from Enforced Disappearance) ซึ2 งไทยเป็นรัฐภาคีทัEงสิEน 

จึงควรใหก้ารคุม้ครองพยานตามหลกักฎหมายระหวา่งประเทศ ฟอร์ตีEฟายไรตข์อใหรั้ฐบาลไทยรําลึกดว้ยวา่ 

การใชเ้งินเป็นเครื2องล่อใจใหพ้ยานเบิกความเทจ็ เป็นสิ2งตอ้งหา้มตามขอ้ 9 ของอนุสญัญา ACTIP 

 

ประเทศไทยควรร่วมมือกบัรัฐในอาเซียนอื;น ๆ เพื;อป้องกนัการค้ามนุษย์  

 อนุสญัญา ACTIP กาํหนดแนวทางใหไ้ทยควรร่วมมือกบัชาติอื2น ๆ ในภูมิภาคเพื2อป้องกนัการคา้มนุษย ์

รวมทัEงความร่วมมือขา้มพรมแดน ความช่วยเหลือดา้นกฎหมายระหวา่งรัฐภาคี การส่งตวัเป็นผูร้้ายขา้มแดน 

ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย และความร่วมมือในการยดึคืนทรัพยสิ์นที2ใชเ้พื2อการคา้มนุษย ์

นอกจากนัEน ฟอร์ตีEฟายไรตเ์สนอแนะวา่ 

ประเทศไทยควรจดัทาํโครงสร้างการประสานงานเพื2อส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศในการแกปั้ญหาการคา้มนุษย ์

เป็นไปตามขอ้ 23 ของอนุสญัญา ACTIP 

 

ประเทศไทยควรสนับสนุนให้เหยื;อการค้ามนุษย์ได้รับค่าชดเชย  

 เหยื2อการคา้มนุษยอ์าจขอรับค่าชดเชยไดต้ามพระราชบญัญติัค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่าทดแทนและค่าใชจ่้ายแก่

จาํเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ตามพรบ.ดงักล่าว เหยื2อของอาชญากรรมในไทยสามารถขอรับค่าชดเชยในรูปแบบต่าง ๆ 

รวมทัEงการรักษาพยาบาลและการฟืE นฟูเยยีวยาจิตใจ ขอ้ 14(13) ขออนุสญัญา ACTIP 

ยงักาํหนดใหไ้ทยตอ้งจดัใหมี้กลไกดา้นกฎหมาย 

เพื2อช่วยใหเ้หยื2อการคา้มนุษยส์ามารถขอรับค่าชดเชยต่อความเสียหายที2เกิดขึEนได ้นอกจากนัEน มาตรา 22(2) ของพรบ.นีE  

ยงักาํหนดใหต้อ้งคืนทรัพยสิ์นที2ถูกเวนคืนไปใหก้บัเหยื2อการคา้มนุษย ์และ/หรือเจา้ของทรัพยสิ์นตามกฎหมาย  

 

ประเทศไทยควรดาํเนินการสอบสวนและหาทางเอาผดิต่อผู้ทาํความผดิด้านการค้ามนุษย์ต่อไป  

 การคา้มนุษยเ์ป็นสิ2งตอ้งหา้มตามอนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติที2จดัตัEงในลกัษ

ณะองคก์ร และพิธีสารวา่ดว้ยการป้องกนั ปราบปราม และลงโทษการคา้มนุษย ์โดยเฉพาะสตรีและเดก็ (Protocol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ซึ2 งไทยเป็นรัฐภาคีทัEงสองฉบบั 

นอกจากนัEนยงัมีการคุม้ครองสิทธิของผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยต์ามขอ้บญัญติัในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 

(Universal Declaration of Human Rights) ซึ2 งมีผลบงัคบัใชต่้อทุกชาติ ในฐานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหวา่งประเทศ 

นอกจากนัEน ตามขอ้ 16(2) ของอนุสญัญา ACTIP 

ประเทศไทยควรลงโทษกรณีที2มีการทุจริตและการขดัขวางความยติุธรรมในรูปแบบใดอนัส่งผลใหเ้กิดการคา้มนุษย ์

ฟอร์ตีEฟายไรตก์ระตุน้ใหป้ระเทศไทยป้องกนัและแกปั้ญหาการคา้มนุษย ์ดว้ยการรณรงคผ์า่นสื2อมวลชน 

รวมทัEงการร่วมมือกบัองคก์รพฒันาเอกชนและภาคธุรกิจ  

 


