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บทคัดย่อ

 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน

แรงงานประมงทะเลของประเทศไทย” ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การค้ามนุษย์

ในแรงงานประมงทางทะเลของประเทศไทย ศกึษารปูแบบ วธิกีาร กรณศีกึษาการค้ามนุษย์ในแรงงาน

ประมงทะเล ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการการบังคับใช้ โดยเฉพาะประเด็น 

ด้านกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักส�าคัญในการแก้ไขปัญหา  

เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก�าหนดแนวทางพัฒนาการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ในแรงงานประมงทะเลอย่างยัง่ยนืและเป็นรปูธรรม ส่งผลประเทศไทยด�าเนินการสอดคล้องมาตรฐาน

ขั้นต�่าตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection Act - TVPA) และ

ได้รับการจัดอันดับตาม Trafficking in Persons Report ที่ดีขึ้นในอนาคต

  จากการศึกษาพบประเด็นส�าคัญในการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์

ในแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย ได้แก่ บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ ทั้งในส่วนกฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และกฎหมายภายใน

ประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงานภาคประมงทะเล และวเิคราะห์การด�าเนินการของหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

กับคดีค้ามนุษย์ทั้งในส่วนหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ 

ในการด�าเนินคดี

  ผลจากการศกึษาวจิยัครัง้นี ้ผูเ้ขียนได้เสนอแนวทางการพฒันากฎหมายทีเ่กีย่วข้องโดยก�าหนด

ให้การจัดท�าเอกสารที่ เกี่ยวข ้องสามารถด�าเนินการได้โดยหน่วยงานเดียว หรือเพียงสอง 

หน่วยงาน รวมถึงเอกสารแต่ละส่วนที่จ�าเป็นต้องมีจะต้องข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน ทั้ง สัญญาจ้าง  

ทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ่ายค่าจ้าง หนังสือคนประจ�าเรือ และน�ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ใน 

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และอนุสัญญาอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่า

ด้วยการท�างานในภาคประมง ค.ศ. 2007 มาเป็นมาตรฐานขัน้ต�า่ในการคุม้ครองสิทธใิห้แก่ลูกเรือ และ 
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ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานกลางในรูปศูนย์อ�านวยการ มีส่วนราชการที่อยู่ภายในโครงสร้างของศูนย์ฯ 

ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเลทั้งหมด ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ที่ได้

รับการแต ่ งตั้ งมีอ� านาจหน ้าที่ ตามกฎหมายด�า เนินการตามความจ�า เป ็น เพื่ อป ้องกัน  

ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง หรือแก้ไขสถานการณ์ รวมทั้งให้มีอ�านาจสืบสวนสอบสวน และควรมีการ

สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการให้มีความรับผิดชอบ

ต่อปัญหาให้มากขึ้นและการช่วยดูแลสอดส่องการด�าเนินการภายในกลุ่มคนอาชีพเดียวกัน

ABSTRACT

 The study titled “A Study and Guideline Development for the Resolution of Human 

Trafficking of Fishing Labor at Sea” was designed to ascertain the situation of the fishing 

labor trafficking in the case of Thailand. Also, the study attempted to investigate the patterns, 

methods, serious instances of fishing labor trafficking and legal measures as well as law 

enforcement as far as the human trafficking of fishing labor at sea was concerned. Legal 

issues and law enforcement were focused simply because they were the key to the success 

of solving the fishing labor trafficking problems, Expectedly the findings derived from the 

study could be used for analytical purposes with a view to developing the guidelines as to 

the solution of the fishing labor trafficking problems in a sustainable and concrete manner, 

This implies that Thailand’s operation would be in line with the minimum standard of Trafficking 

Victims Protection-TV PT and it would probably lead to the ranking upgrading according to 

the Trafficking in Persons Report in the near future. 

 As a result of the study, the researcher has discovered some important issues that 

could be put in use for the analysis of guidelines deemed highly necessary for the solution 

of fishing labor trafficking problems in Thailand. These issues include a provision pertaining 

to the solution of human trafficking problems- both internal laws relating to human trafficking 

and internal laws relating to labor in the on-sea fishing sector. Moreover, the researcher 

analyzed the way the agencies concerned with the human trafficking work

 Apart from what has been said, the researcher has offered guidelines for the solution 

of human trafficking problems with regard to fishing labor at sea. That is to say, all laws 

concerned should be developed or revised in such a way that all documents concerned 

should be prepared by a single unit or by a couple of units. Each section of the documents 
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must be based on reliable, related facts such as hire contracts the employee registration, 

the payroll documents. A list of names of persons in charge of each boat. Moreover, the 

standards stipulated in the ministerial laws concerning the protection of fishing labor at sea 

B.E. 2557 and the Convention no. 188 concerning the work in fishing sector should be used 

as the minimum standard for the protection of the rights of boat crews. A law enforcement 

agency should be established as a center and functions as the directorate with an eye to 

supervising all governmental units concerned with various kinds of marine activities; the 

staff members of the center should be authorized to take action in the prevention and the 

suppression as well as in the investigative activities pertaining to the wrongdoings about 

the human trafficking of fishing labor at sea along with other matters concerned. Finally, 

efforts should be made to create the public and private sectors’ cooperation in tackling the 

human trafficking problems. In addition, the government should create the awareness of 

the problems on the part of the entrepreneurs so that they could become the government’s 

eyes and ears as far as the operation of the entrepreneurs’ fishing businesses is concerned.

บทน�า

ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา 

ประเทศไทยประสบวิกฤติที่ส�าคัญเกี่ยวกับ

ปัญหาการประมง กล่าวคือ เมื่อวันที่  20  

มิถุนายน 2557 กระทรวงการต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์

การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons–TIP 

Report) ประจ�าปี พ.ศ. 2557 รายงานดังกล่าว

เป ็นการประเมินผลการด�า เนินการด ้าน 

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 

2556 ถึง 31 มีนาคม 2557 เป็นการประเมิน

เฉพาะประเด็นการค้ามนุษย์ กระทรวงการ 

ต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดให้ไทยอยู 

่ในระดับที่ 3 (Tier 3) หรือระดับต�่าสุดในการ 

จัดล�าดับของรายงานดังกล ่าว เนื่องจาก

สหรัฐอเมริกาเห็นว่า ประเทศไทยยังด�าเนินการ

ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมาย

คุม้ครองเหยือ่การค้ามนษุย์(TraffickingVictims

Protection Act- TVPA) โดยการบังคับใช้

กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ยังมีไม่เพียงพอ

เมื่อเทียบกับขนาดของปัญหาการคอร์รัปชั่นใน

ทุกระดบัยงัเป็นอปุสรรคส�าคญั การแก้ไขปัญหา

แรงงานบังคับและภาวะแรงงานขัดหนี้ของ

แรงงานต่างชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคส่วน

การค้าและประมงยงัไม่เพยีงพอ โดยไม่สามารถ

สืบสวนและด�าเนินคดีต่อผู้กระท�าผิด ซึ่งรวมถึง

เจ ้าของเรือและผู ้ควบคุมเรือที่ ใช ้แรงงาน 
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ต่างชาตเิป็นแรงงานบงัคับ และท�าให้ประเทศไทย

ถูกปรับลดระดับโดยอัตโนมัติ เนื่องจากไทย  

อยู่ในระดับที่ 2 (Tier 2 Watch List) มา 4 ปีแล้ว 

(ตั้งแต่ พ.ศ. 2553) โดยเมื่อ พ.ศ. 2555 และ  

พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้รับการยกเว้นไม่ถูก

ลดระดับลง แต่ข้อยกเว้นในการปรับลดระดับ

โดยอัตโนมัติตามกฎหมาย TVPA นั้นสามารถ

ท�าได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อเนื่อง ดังนั้นในรายงาน  

TIP Report พ.ศ. 2557 ประเทศไทยจึงถูก 

ลดระดบัลงมาทีร่ะดบัที ่3 (Tier 3) (สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย. http://www.thai chamber.

org/userfiles/file/ ) โดยอัตโนมัติ ต่อมาคณะ

กรรมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเล สหภาพ

ยุโรป (EU) ได้ให้ “ใบเหลือง”เพ่ือแจ้งเตือน

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเรื่องการขาด

มาตรการที่เพียงพอ ในการต่อสู้กับการประมง 

ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ

ควบคมุ (Illegal, Unreported and Unregulated 

Fishing หรอื IUU Fishing) เพ่ืออนรุกัษ์ทรพัยากร

ประมงและสิ่งแวดล้อม เม่ือเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2558 ซึ่งการใช้แรงงานประมงที่ไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมายก็เป็นประเด็นการพิจารณาเรื่อง

หนึ่งของ IUU

 จากข้างต้น ท�าให้รฐับาลไทยด�าเนนิการ

ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์อย่างจริงจัง โดยประกาศนโยบาย 

“ขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น (Zero 

Tolerance)” เป ็นวาระแห ่งชาติตั้ งแต ่ป ี  

พ.ศ.2557 และมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่

การปฏิบัติจนเกิดผลเป ็นรูปธรรม รัฐบาล 

ได้จดัสรรงบประมาณเพ่ือป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์ จากเดิมในปี พ.ศ. 2557 จ�านวน 

1,529.68 ล้านบาท เป็น 2,590.31 ล้านบาท 

ในปี พ.ศ.2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.33 ซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงความส�าคัญในการแก้ไขปัญหา 

การค้ามนุษย์ให้หมดไป โดยงบประมาณจ�านวน 

508.40 ล ้านบาท หรือร ้อยละ 19 ของ 

งบประมาณท้ังหมด ได้จัดสรรเพื่อจัดระบบ 

ภาคการประมงของไทยให้ดีขึ้น เพื่อขจัดการค้า

มนุษย ์ในอุตสาหกรรมประมงและกิจการ 

ต่อเน่ืองประมงทะเล โดยรฐับาลได้ออกมาตรการ 

และกฎระเบยีบ เพือ่แก้ไขต้นเหตขุองปัญหาการ

ค้ามนุษย์ และปิดจุดอ่อนของกฎหมาย เพื่อ 

เพิ่มบทลงโทษผู้กระท�าความผิดและก�าหนด

มาตรการคุ้มครองผู้เสียหายให้ดีขึ้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ได้มีการตรากฎหมายใหม่ เพื่อไม่ให้มี

การบงัคบัใช้แรงงานในเรอืประมงและอตุสาหกรรม

ประมง รวมถึงได ้มีการจัดตั้ งหน ่วยงาน 

เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ 

ท�าประมงในทะเลโดยเฉพาะ จนส่งผลให้

ประเทศไทยได้รับการปรับระดับการด�าเนินการ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์

มาเป็น Tier 2 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 จากการด�าเ นินการดังกล ่าว จึงมี 

ความจ�าเป็นท่ีจะต้องศกึษาถงึแนวทางการแก้ไข

ป ัญหาท่ีผ ่านมาของ รัฐบาล ในประเด็น 

ด ้านกฎหมายและกระบวนการบังคับใช ้

กฎหมาย ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักส�าคัญในการ 

แก้ไขปัญหา ทั้งนี้ เพื่อให้ความพยายามการ

ด�าเนนิการทีผ่่านมาสามารถแก้ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ ้มค่ากับ 

งบประมาณที่เสียไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
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ใช้แรงงานประมงทะเลที่ประเทศไทยถูกจับตา

มองจากนานาประเทศ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะ

ได้รับการจดัอนัดบัในล�าดบัทีด่ข้ึีน แต่ถ้าหากวธิี

การแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

อย่างยั่งยืน ประเทศไทยก็ย่อมถูกลดระดับ 

ความน่าเชื่อถือลงมาได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาพรวม และ

อาจส่งผลให้ถูกตัดความช่วยเหลือทางด้าน

เศรษฐกิจอื่นๆ ได้อีกด้วย

หมายเหตุ

 ตามเกณฑ์ในกฎหมาย TVPA เป็น  

4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 (Tier 1) คือ ประเทศ 

ที่ด�าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่า 

ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ทั้งด้านการ

ป้องกันและบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้า

มนุษย์และการคุ ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์, 

ระดับที่ 2 (Tier 2) คือ ประเทศที่ด�าเนินการไม่

สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมาย

สหรฐัอเมรกิาแต่มคีวามพยายามปรบัปรงุแก้ไข 

ระดับที่ 2 (Tier 2 Watch List) ซึ่งต้องจับตามอง

เป็นพิเศษคล้ายกับ Tier 2 โดยมีจ�านวนเหยื่อ 

การค้ามนษุย์เพิม่ขึน้ หรอืไม่มหีลกัฐานชดัเจนว่า

รัฐบาลเพิ่มความพยายามด�าเนินการต่อต้าน 

การค้ามนุษย์ และระดับที่ 3 (Tier 3) คือ ระดับ

ต�า่สดุ หมายถงึประเทศทีด่�าเนนิการไม่สอดคล้อง

กับมาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

และไม่มีความพยายามแก้ไข ซึ่งสหรัฐอเมริกา

อาจพจิารณาระงบัการให้ความช่วยเหลอื ทีม่ใิช่

ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการค้าได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การค้า

มนุษย์ในแรงงานประมงทางทะเลของประเทศไทย

 2) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการ กรณี

ศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์ใน

แรงงานประมงทะเลของประเทศไทย

 3) เพือ่ศกึษาถงึมาตรการทางกฎหมาย

และกระบวนการการบังคับใช ้กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง

ทะเล

 4) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค 

ในการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเกีย่วข้องการค้ามนุษย์

ในแรงงานประมงทะเล 

 5) เพื่อก�าหนดแนวทางพัฒนาการ 

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมง

ทะเลอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ระเบียบวิธีวิจัย

 ระเบยีบวธิวีจิยัในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

และวิเคราะห์ข ้อมูลใช ้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยการวิจัยเอกสาร 

(Documentary Research) โดยศึกษาและ

รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ งานวิจัย 

ตัวบทกฎหมาย ต�ารา วารสาร บทความท่ี

เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงข้อมูลจากเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต ในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายและ

กระบวนการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในรูปแบบแรงงาน

ประมงทะเล สาระส�าคัญของกฎหมายที่

เกี่ยวข้องท้ังกฎหมายภายในและอนุสัญญา
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ระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค

การบังคับใช้กฎหมาย 

  กฎหมายที่ท�าการศึกษาและวิเคราะห์

ภายใต้ขอบเขตการวิจัย ได้แก่ กฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน

แรงงานประมงทะเลคือ พระราชก�าหนดการ

ประมง พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติแรงงานทาง

ทะเล พ.ศ.2558 และพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณา

การค้ามนษุย์ พ.ศ.2559 พระราชบญัญตัป้ิองกนั

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า

มนษุย์ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2560 รวมทัง้ประกาศและ

ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และกฎหมายระหว่าง

ประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้า

มนุษย์ในแรงงานประมงทะเลคือ อนุสัญญาว่า

ด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ.2006 และอนสุญัญา

อาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดย

เฉพาะหญิงและเด็ก ค.ศ. 2015

ผลการวิจัย

จากการศึกษาวิจัยมีประเด็นในการ

วเิคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ใน

แรงงานประมงทะเลของประเทศไทย ดังนี้ 

	 1)	 บทบญัญัตขิองกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

กับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

 ในช่วงสองสามปีทีผ่่านมาได้มีการแก้ไข

กฎหมายและตรากฎหมายใหม่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั

การแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ในแรงงานประมง

ทะเล ทั้งการออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน

ในประมงทะเล พ.ศ. 2557 ตามความในพระราช

บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราช

ก�าหนดการประมง พ.ศ.2558 และพระราช

บัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 

นอกจากน้ียงัมกีารแก้ไขพระราชบญัญตัป้ิองกนั

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551  

กล่าวคือ

 กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับการค้ามนุษย์

  ในวันท่ี 26 มกราคม 2560 ได ้ม ี

การตราพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2560 เพือ่ปรบัปรงุ

บทบัญญัติบางประการท่ีไม ่ เหมาะสมต่อ 

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มี

ความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยแก้ไข 

บทนิยามค�าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” 

และ “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ให้

ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ 

หลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่อง

มาจากการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ และ

ก�าหนดฐานความผดิซึง่ได้กระท�าต่อเดก็ทีม่อีายุ

ไม่เกินสิบห้าปีให้ท�างานหรือให้บริการอันอาจ

เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง และมีผลกระทบต่อ

ร่างกายหรอืจติใจ การเจรญิเตบิโต หรอืพัฒนาการ

ของบุคคลนั้น รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนด

โทษให้มีโทษหนักขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับ 

รปูแบบการกระท�าความผดิและสภาพเศรษฐกจิ

สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และสอดคล้องกับ

อนุสัญญาว่าด ้วยการค้ามนุษย์ (ASEAN 

Convention against Trafficking in Persons, 

especially Women and Children: ACTIP)  

อีกด้วย
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 การแก้ไขเพ่ิมเติมค�านิยาม ส่งผลให้ค�า

นิยามของการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์มี

ความชัดเจนและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ 

  “มาตรา 6 ผู้ใดกระท�าการอย่างหน่ึง

อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย  

พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง 

จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ 

ใช้ก�าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง  

ใช้อ�านาจโดยมิชอบ ใช้อ�านาจ ครอบง�าบุคคล

ด้วยเหตุที่อยู ่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย 

จิตใจ การศกึษา หรอืทางอืน่ใดโดยมชิอบ ขูเ่ขญ็

ว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ 

หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก ่

ผูป้กครอง หรือผูด้แูลบคุคลนัน้เพือ่ให้ผูป้กครอง

หรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�าวามผิด 

ในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล 

หรือ   

(2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�าหน่าย  

พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง 

จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก 

  ถ้าการกระท�านั้นได้กระท�าโดยมี

ความมุ่งหมายเพ่ือเป็นการแสวงหาประโยชน์

โดยมิชอบ ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

 การแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบตาม

วรรคหนึง่ หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์

จาก การค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุ

หรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศใน

รปูแบบอืน่ การเอาคนลงเป็นทาสหรอืให้มฐีานะ

คล้ายทาส การน�าคนมาขอทาน การตัดอวัยวะ

เพือ่การค้า การบงัคบั ใช้แรงงานหรอืบรกิาร หรอื

การอืน่ใดทีค่ล้ายคลงึกนัอนัเป็นการขดูรดีบคุคล 

ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการตาม

วรรคสอง หมายความว่า การข่มขนืใจให้ท�างาน

หรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด  

ดังต่อไปนี้ 

 (1)  ท�าให้กลัวว่าจะเกดิอนัตรายต่อชวีติ 

ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของ

บุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น 

 (2)  ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ 

 (3)  ใช้ก�าลังประทุษร้าย

 (4)  ยึดเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของ

บุคคลน้ันไว้ หรือน�าภาระหน้ีของบุคคลน้ันหรือ

ของผู้อื่น มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ 

 (5)  ท�าให้บุคคลน้ันอยู ่ในภาวะท่ีไม่

สามารถขัดขืนได้”

  จากค�านิยามขั้นต้น จะท�าให้การกระท�า 

ความผิดฐานค้ามนุษย์ครอบคลุมถึงการปฏิบัติ

ต่อบุคคลอื่นในลักษณะคล้ายทาส และการ

ท�าให้บคุคลอืน่อยูใ่นภาวะท่ีไม่สามารถขดัขนืได้ 

โดยการยึดเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของบุคคล

น้ันไว้ หรือโดยการน�าภาระหน้ีของบุคลน้ันหรือ

ของผู ้อื่นมาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ ซึ่งจะ

เป็นการสอดคล้องกบัอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

อกีทัง้ ยงัเป็นการปิดช่องทางในการกระท�าความ

ผิดของนายจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่กรณกีารจ้าง

แรงงานในรูปแบบแรงงานประมงทะเลท่ีพบว่า

มีลักษณะในการกระท�าเช่นนี้เป็นจ�านวนมาก  

ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีศึกษาที่ผ่านมา โดยมักจะ

เกิดขึ้นกับแรงงานต่างด้าว ท่ีนายจ้างหรือไต้ก๋ง

เรือมักจะเก็บหนังสือคนประจ�าเรือของลูกเรือไว้ 
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และน�ามาใช้เป็นการข่มขู่ไม่ให้ลูกเรือหลบหนี

หรือขัดขืน การรวมการกระท�าในรูปแบบนี้ไว้ใน

การบังคับใช้แรงงานและมีบทเพิ่มโทษให้แก ่

ผูก้ระท�าความผดิ ย่อมจะสามารถท�าให้ผูก้ระท�า

ผิดไม่สามารถหาช่องว่างในหลบหลีกกฎหมาย

และยังได้รับบทลงโทษที่สมแก่การกระท�า 

ความผิดทีไ่ด้ท�าลงไป ซึง่จะสามารถแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ได้อีกทางหนึ่ง

  นอกจากนี้ ในส่วนของการแก้ไขการ

ด�าเนินคดี ยังได้มีการตราพระราชบัญญัติวิธี

พจิารณาคดค้ีามนษุย์ พ.ศ.2559 ซึง่เป็นการแยก

กระบวนการพิจารณาออกมาต่างหากจากคดี

แพ่งและคดีอาญาทั่วไป เนื่องจากคดีค้ามนุษย์

เป็นคดีที่มีความซับซ้อน และส่งผลกระทบต่อ

หลายภาคส่วนของประเทศไทย ท�าให้การน�า 

รปูแบบ ของการด�าเนนิกระบวนวธิพีจิารณาปกติ

ในคดีทั่วไปมาใช้บังคับจึงมีความไม่เหมาะสม

และไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริง

ในสังคม

  โดยมีการก�าหนดให้คดีที่อยู่ในวิธีการ

พจิารณาคดค้ีามนษุย์ไม่ได้จ�ากดัอยูเ่พยีงแค่คดี

ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยตรงเท่านั้น  

ยังรวมถึงคดีที่มีข้อหาความผิดอื่นที่มีเนื้อหา 

ข้อเท็จจริงในคดีที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ

การกระท�าที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย ์

อีกด้วย จึงนับว่าเป็นการขยายขอบเขตในการ

พิจารณาคดีที่มีลักษณะการกระท�าที่ เป ็น 

การค้ามนษุย์ให้มคีวามกว้างขวางและครอบคลมุ

มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการขยาย

ขอบเขตของคดีที่มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ 

ให ้กว ้างขวางมากขึ้นโดยไม ่มีหลักเกณฑ์ 

ท่ีชัดเจน เพียงพอต่อการน�ามาช่วยวินิจฉัย 

คัดกรองคดีท่ีมีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์แล้ว  

ก็อาจจะน�าไปสู ่ป ัญหาการใช ้กฎหมายวิธี

พิจารณาความผิดฉบับในบางกรณีได้อีกด้วย 

โดยเฉพาะในกรณทีีจ่�าเลยเป็นผูก้ระท�าความผดิ

ในฐานหลบหนีเข้าเมือง แต่จ�าเลยกลับถูกฟ้อง

ร้องด�าเนินคดีเป็นคดีค้ามนุษย์ ซึ่งลักษณะ 

การด�าเนินคดีจะมีความแตกต่างกัน ท�าให้

กระบวนการในการคัดกรองลักษณะของคดีที่มี

ลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่รัฐ 

ท่ีเกี่ยวข้องจึงเป็นอีกกระบวนการท่ีส�าคัญอย่าง

ยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการปฏิบัติ

และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงควรมีการ

ก�าหนดนยิามทีช่ดัเจน หรอืออกเป็นแนวทางการ

พิจารณารวมถึงการจัดการอบรมให้ความรู้กับ

เจ้าหน้าท่ีก่อนท่ีจะมีการมีการน�าตัวผู้กระท�า

ความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

นอกจากนี้ มีการก�าหนดให้ คดีต่อไปนี้

ไม่อยู ่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 

ค้ามนษุย์ฯ คอื คดทีีอ่ยูใ่นอ�านาจของศาลอาญา

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามกฎหมายว่า

ด้วยการจดัตัง้ศาลอาญาคดทุีจริตและประพฤติ

มิชอบตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 (1) และคดี

ที่อยู่ในอ�านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว 

ตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครวั

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ ครอบครัวตาม

ทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา 3 (2) โดยสภาพความเป็น

จรงิแล้ว เดก็และเยาวชนมกัจะเป็นกลุม่เป้าหมาย

ของการตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในล�าดับ

ต้นๆ อีกทั้งการกระท�าอันเป็นการค้ามนุษย์นั้นก็
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น่าจะถือได้ว่าเป็นการละเมิดต่อสวัสดิภาพของ

เด็ก ตามที่มีการบัญญัติให้ความคุ้มครองไว้ใน 

มาตรา 10 (4) ประกอบมาตรา 4 ของพระราช

บัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

ซึ่งคดีทั้งสองประเภทนี้ถือเป็นคดีที่มีลักษณะ

พเิศษ และมคีวามจ�าเป็นต้องใช้วธิกีารพจิารณา

คดทีีม่คีวามเฉพาะตวัแตกต่างจากการพจิารณา

คดทีัว่ๆ ไป ดงันัน้ จงึสามารถทีจ่ะน�ากระบวนการ

พิจารณาของคดค้ีามนษุย์ไปใช้กบัการพจิารณา

คดีเยาวชนด้วย ซึ่งรูปแบบการพิจารณาคดีใช้

การไต่สวนซึง่ท�าให้เกดิความรวดเรว็ อกีทัง้ยงัได้

มีการก�าหนดกระบวนวิธีการพิจารณาคดีให้

สะดวกต่อการสืบพยาน จนกระทั่งถึงการอ่าน 

ค�าพิพากษาที่สามารถกระท�าลับหลังจ�าเลยได้ 

ข้อดต่ีางๆ เหล่านี ้นอกจากจะท�าให้การพจิารณา

เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ยังช่วยลดความกดดัน

ให้แก่พยานกับผู้เสียหายไม่ต้องเผชิญหน้ากับ

จ�าเลย และเปิดโอกาสให้ศาลสามารถใช้

ดุลยพินิจอันจะเป็นคุณต่อผู้เสียหาย จึงควรถูก

น�าไปใช้ในทกุศาลทีม่กีารพจิารณาคดค้ีามนษุย์ 

เพื่อให้การพิจารณาคดีการค้ามนุษย์เป็นไปใน

รปูแบบและได้ผลทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างเดยีวกนั

  จุ ด เด ่นที่ ส� าคัญประการหนึ่ งของ 

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ฯ คือ 

การก�าหนดให้น�าวิธีการพิจารณาคดีในระบบ

ไต่สวนมาใช้บังคับกับการด�าเนินคดีความผิด

ฐานค้ามนษุย์ ถอืได้ว่าเป็นการเปลีย่นรปูแบบใน

การพจิารณาคดขีองศาลยตุธิรรมไปจากเดมิโดย

สิ้นเชิง ซึ่งการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนของ

ประเทศไทยในปัจจบุนั ใช้ในการพิจารณาคดใีน

ศาลปกครองเท่านั้น โดยเหตุผลในการเปลี่ยน 

รูปแบบของการด�าเนินคดีของศาลในลักษณะ 

ดงักล่าว เน่ืองมาจากกฎหมายมวีตัถปุระสงค์ใน

การให้อ�านาจแก่ศาลในการค้นหาข้อเท็จจริงใน

คดีค้ามนุษย์ เพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่คดี

มากกว่าทีจ่ะก�าหนดให้เป็นหน้าทีข่องโจทก์และ

จ�าเลยในการน�าสืบแต่เพียงอย่างเดียวเหมือน

เช ่นอย ่างรูปแบบการพิจารณาคดีในศาล

ยุติธรรมทั่วไป แต่ทั้งนี้ยังได ้มีการบัญญัติ 

เปิดช่องให้สามารถน�า กฎหมายวิธีพิจารณาคดี

แพ่ง หรือกฎหมายวิธี  พิจารณาคดีอาญา  

รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและ

วธิพีจิารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บงัคบั

ด้วย โดยก�าหนดให้สามารถน�ามาใช้เพียงเท่าที่

ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้

และเฉพาะในกรณีที่ ไม ่มีบทบัญญัติหรือ 

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกามาปรับใช้กับคดี

โดยตรงเท่าน้ัน ซึ่งการก�าหนดให้สามารถน�า 

รูปแบบของการพิจารณาคดีที่แตกต่างกัน 

สองระบบมาใช้รวมกันเช่นน้ี อาจจะก่อให้เกิด

ปัญหาในทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากระบบ 

การพิจารณาที่แตกต่างกันได้เช ่นเดียวกัน  

การท่ีกฎหมายก�าหนดให ้ เป ็นอ�านาจของ

ประธานศาลฎกีาในการออกข้อบงัคบัเพือ่น�ามา

ใช้ในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์น้ันก็เป็นการ

ยืดหยุ่นต่อการอุดช่องว่างท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ

บังคับใช้กฎหมายท่ีเพียงพอแล้ว ดังน้ันจึงไม่มี

ความจ�าเป็นที่กฎหมายจะต้องบัญญัติเปิดช่อง

ให้น�ากฎหมายวิธพีจิารณาคดอีืน่มาใช้บงัคบัแก่

กรณีอีก ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน รวมถึง

ความลักล่ัน ย้อนแย้งอันอาจเกิดขึ้นจากการ
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บงัคบัใช้กฎหมาย ดังกล่าว (เชษฐ รัชดาพรรณาธิกลุ 

และกฤษฎา แสงเจริญทรัพย์, 2559)

กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับแรงงานภาคประมงทะเล	

ในส่วนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแรงงานประมงทะเล  

ซ่ึงถือเป็นหัวใจหลักส�าคัญในการแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ในภาคประมง รัฐบาลได้มุ่งเน้น

เร่ืองของการเพิ่มระบบตรวจสอบทั้งตั้งแต่ 

เรือจอดที่ท่า จนเรือกลับมาเข้าท่าเรือ ระบบการ

ติดตามเรือขณะที่เรือออกท�าการประมง รวมถึง

การตรากฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในประมง

ทะเล พ.ศ.2557 เพ่ือให้การจดัการกบัแรงงานใน

ภาคประมง ซึ่งมีลักษณะการท�างานที่แตกต่าง

จากแรงงานในกิจการอื่นๆ ได้รับความคุ้มครอง

เทียบเท่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญา

ระหว่างประเทศ 

 จากการบังคับใช้ของพระราชก�าหนด 

การประมง พ.ศ.2558 แม้จะไม่ได้เป็นกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงาน

โดยตรง แต่ได้ช่วยให้กระบวนการตรวจเรือ

ประมงและโรงงานแปรรูปสัตว ์น�้า รวมทั้ง 

สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายมุ ่ง

ประสงค์ให้เรือประมงทุกล�าเข้ามาอยู่ในระบบ 

ซ่ึงจะท�าให้ภาครัฐสามารถใช้มาตรการการ

ควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบไว้อย่าง

เข้มงวดตั้งแต่ในเรือประมง จนถึงท่าเทียบเรือ  

อกีทัง้ กฎหมายยงัก�าหนดให้เรอืประมงพาณชิย์

ขนาดใหญ่กว่า 30 ตันกรอส ต้องติดตั้งระบบ

ติดตามต�าแหน่งเรือ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ก�าหนดพิกัดผ่านดาวเทียมทุกล�า และต้องผ่าน

การตรวจจากศนูย์ควบคมุการแจ้งเรือเข้า – ออก 

ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมง

ผิดกฎหมาย ท�าให้ประเทศไทยมีกลไกควบคุม

ดูแลเรือประมงที่เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิม และ 

ยังช่วยให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถติดตาม 

เรือประมงทุกล�าได้ตลอดเวลาและสามารถ 

ด�าเนินใดๆ ที่เกี่ยวได้ทันท่วงที พระราชก�าหนด

ฉบับน้ียังท�าให้เรือท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

และเรือท่ีไม่พบร่องรอยจ�านวนกว่าแปดพันล�า

ถูกถอนใบอนุญาตการท�าประมง ท�าให้เรือ 

ดังกล่าวไม่สามารถท�าการประมงต่อไปได้  

ซึ่งถือเป็นการช่วยลดความเส่ียงท่ีเรือประมง

เหล่านีจ้ะหลบเลีย่งการถกูตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่

และการใช้แรงงานท่ีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

บนเรือ

 นอกจากน้ี ยังได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ 

เกี่ยวกับคนประจ�าเรือ ต้องมีหนังสือคนประจ�า

เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่าน

น�้าไทย ในกรณีที่คนประจ�าเรือไม่มีสัญชาติไทย 

ต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตาม

กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และต้องรับใบ

อนุญาตให้ท�างานตามกฎหมายว่าด้วยการ

ท�างานของคนต่างด้าว จะท�าให้เจ้าหน้าท่ีตาม

กฎหมายฉบับน้ีมีอ�านาจในการตรวจสอบไปถึง

การท�างานของแรงงานในเรอืประมงว่ามเีอกสาร

ท่ีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะเป็นการ

ป้องกันการค้ามนุษย์บนเรือประมงอีกทางหนึ่ง 

 ส่วนการจัดการด้านแรงงานนั้น กฎ

กระทรวงคุ้มครองแรงงานในประมงทะเล พ.ศ.
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2557 ได ้ถู กก� าหนดขึ้ น เพื่ อแก ้ ไขความ 

ไม่สอดคล้องและการขาดมาตรฐานในการ

จดัการกบัแรงงานประมง โดยในปัจจบุนัองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ ได้จัดท�าอนุสัญญา 

ฉบบัที ่188 ว่าด้วยการท�างานในภาคการประมง  

ค.ศ. 2007 ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ในเดอืนพฤศจกิายน 

พ.ศ. 2560 โดยกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานใน

ประมงทะเลได้มกีารเพิม่ระดบัการคุม้ครองสทิธิ

แรงงานให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับอนุสัญญา

ฉบับที่  188 มี เพียงบางประเด็นที่ขาดอยู ่  

แต่ก็นับได้ว่ามีการยกระดับการคุ้มครองที่มาก

ขึน้ นอกจากนีใ้นกฎกระทรวงฯ ยงัมุง่เน้นในเรือ่ง

การค�านวณและการจ่ายค่าจ้างซึง่ถอืเป็นปัญหา

หลักอีกหนึ่ งป ัญหาที่แรงงานภาคประมง 

ถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการคุ้มครองลูกเรือที่ต้อง

ตกค้างอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็น

ปัญหาใหญ่ให้กับรัฐบาลไทยที่ต้องด�าเนินการ

ไปรับตัวลูกเรือกลับประเทศ

 การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ในแรงงานประมงทะเลที่สะสมมานานและ 

มีความซับซ้อน ทั้งการเพิ่มเติมวิธีพิจารณาคดี

ค้ามนุษย์ให้เป็นการเฉพาะ กับเพิ่มมาตรการใน

การจัดการแรงงานประมงให้ได้มาตรฐานสากล 

รวมถึงการเพิ่มระบบตรวจสอบเรือประมง จาก

การศึกษาวิจัยเชื่อได้ว่าการปรับปรุงกฎหมาย

และกฎระเบียบจะท�าให้การด�าเนินการกับการ

ค้ามนษุย์ในแรงงานประมงทะเลมปีระสทิธภิาพ

มากยิ่ งขึ้น  แต ่อย ่างไรก็ตาม กฎเกณฑ์ 

ที่ถูกก�าหนดขึ้นจะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็น

รูปธรรม ถ้าหากหน่วยงานในการบังคับใช้

กฎหมายไม่สามารถตอบสนองการปฏิบตัใิห้เป็น

ไปตามที่กฎหมายก�าหนดได้ 

	 2)	 การด�าเนินการของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์

  รัฐบาลได้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ 

เพื่อให้ท�าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กบัการค้ามนษุย์ในภาคประมงทะเล ทัง้หน่วยงาน

ที่ท�าหน้าที่ ในการบังคับใช ้กฎหมาย และ 

หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในกระบวนพิจารณาคดี  

ซึ่งหน่วยงานทั้งสองส่วนนี้จะท�าหน้าที่ในการ

ปรบัใช้กฎหมายให้เป็นการปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม 

ซึ่งหากแม้กฎหมายท่ีมีการก�าหนดไว้เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรมบีทบญัญตัทิีด่มีาก แต่ไม่สามารถ

น�ามาปรับใช้ได้ หรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน

การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ ก็ย่อม

ท�าให้กระบวนการในการพยายามแก้ไขปัญหา

นั้นไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

 	หน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการบงัคบัใช้

กฎหมาย

 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการ

ประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ซึ่งน�าโดยกองทัพ

เรือ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติท่ี 10/2558 กลายเป็น 

หน่วยงานหลักท่ีท�างานด้านการแก้ไขปัญหาท่ี

เกี่ยวข้องการท�าประมง รวมไปถึงปัญหาการค้า

มนษุย์ในภาคแรงงานประมง โดยเป็นการท�างาน

แบบบรูณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครฐั

ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงหลายหน่วยงาน  

มีภารกิจในการติดตามตรวจสอบ และขจัด 

การท�าประมงผิดกฎหมาย แรงงานบงัคบั การใช้

แรงงานเดก็ รวมถงึการค้ามนุษย์ในอตุสาหกรรม
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ประมง มีแผนยุทธศาสตร์ที่ด�าเนินตามแนวทาง

ของแผนปฏิบัตกิารต่อต้านการค้ามนษุย์ในภาค

ประมง ศปมผ. มีอ�านาจหน้าที่ในการตรวจตรา

ท้ังบนบก ชายฝั่ง ในท่าเรือ และบนเรือประมง 

ในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพที่ประกอบไปด้วย

เจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานร่วมกัน  

มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกใน 

22 จังหวัดชายฝั่ง เพื่อบันทึกและติดตามการ

เคลื่อนย้ายของเรือประมงและลูกเรือ 

  การท�างานในรูปแบบการประสาน 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

มคีวามส�าคญัยิง่ในกระบวนการตดิตามตรวจสอบ 

ผูป้ฏบิตังิานประกอบไปด้วยเจ้าหน้าทีจ่ากหลาย

หน่วยงานซึ่งแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างกัน 

กองทพัเรอืเป็นฝ่ายจดัหาทรพัยากรและเครือ่งมอื

ในการปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงานรับผิดชอบการตรวจสญัญาการจ้างงาน

และรายชื่อลูกเรือ กรมการจัดหางานตรวจ

เอกสารด้านการจดทะเบียนแรงงาน กรมเจ้าท่า

และกรมประมงตรวจหนังสือคนประจ�าเรือ 

และใบอนญุาตประกอบการประมง ในการร่วมมอื

ตรวจสอบนีก้เ็พือ่ให้ได้มาซึง่การประกนัสวสัดภิาพ

ของแรงงานประมง และเพือ่สร้างหลกัประกนัว่า

จะไม่มีการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ  

บนเรือไทยและบนชายฝั่งของประเทศไทย

 การจัดตั้งศูนย ์ควบคุมการแจ ้งเรือ 

เข้าออกของ ศปมผ. ท�าให้สามารถตรวจบันทึก

ข้อมูลเรือประมงไทยไว้ได้มากกว่าร้อยละ 90 

และส่งผลให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตของเรือ

ประมงที่กระผิดกฎหมายไปกว่าหมื่นล�า ซึ่งการ

บังคับให้เรือประมงต้องรายงานการเข้าออก 

กับศูนย ์ควบคุมฯ นับเป ็นการติดตามการ 

เคลื่อนย้ายของเรือประมงที่มีประสิทธิภาพ  

ถือเป็นการป้องปรามและเคร่ืองมือหน่ึงในการ

บงัคบัใช้กฎหมายได้เป็นอย่างด ีประกอบกบัการ

จัดระเบียบโดยใช้ระบบตรวจสอบ VMS และ 

การควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกท่ีเข้มงวด โดย

เรือที่มีลูกเรือที่ขาดเอกสารที่ครบถ้วนและ 

ถูกต้องจะถูกห้ามไม่ให้ออกทะเล และช่วยให้

สามารถตรวจสอบเรือประมงทั้งหมดได้ตลอด

เวลา เมือ่พบการกระท�าความผดิใดๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กับการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานท่ีไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของ ศปมผ. สามารถ

ด�าเนินการจับกุมได้ทันที 

 นอกเหนอืจากการตรวจการเข้าออกของ

เรือประมงโดยศูนย์ควบคุมฯ แล้ว เรือประมง 

ท่ีออกท�าการประมงในทะเลยังได้รับการตรวจ

สอบจากทีมสหวชิาชพีของ ศปมผ. ซึง่รวมถงึเรอื

ประมงไทยท่ีออกไปท�าประมงนอกน่านน�้า เมื่อ

กลับเข้าสู่น่านน�้าไทยก็จะถูกตรวจสอบเช่นกัน 

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ 

พบการกระท�าความผิดกฎหมาย อาทิ การไม่มี

ใบอนุญาตท�าการประมง หรือใบอนุญาตหมด

อายุ การไม่ท�าการบันทึกการประมง การใช้

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาต

ท�างาน ไม่มสีญัญาจ้างงาน เป็นต้น ซึง่การกระท�า 

ความผิดเหล่านี้ ได้ถูกเจ้าหน้าที่น�ากลับมา

ด�าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ส่วน 

เรือประมงนอกน่านน�้าที่ไม่กลับมารายงานตัว 

ต่อศนูย์ควบคมุฯ ภายในวันท่ี 30 มกราคม 2559 

จะถูกปรับเป็นเงินจ�านวนสองล้านบาท

 ศปมผ. ได้มีการจัดทีมสหวิชาชีพอีก  
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25 ทีม ท�าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบการ

แปรรปูสัตว์น�า้ แต่ละทมีประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี 

10 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากองทัพเรือ ต�ารวจ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ พนักงานตรวจแรงงาน เจ้าหน้าที่ตรวจ

โรงงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสวัสดิการสังคม และ 

เจ้าหน้าที่ตรวจการประมง การตรวจสถาน

ประกอบการมวีตัถปุระสงค์เพือ่กวดขันให้แต่ละ

แห่งปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ทัง้กฎหมาย

การประมง กฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน 

ซึ่งครอบคลุมถึงสภาพการจ้างงาน การห้าม 

การบังคับใช้แรงงาน และอาชีวอนามัย รวมถึง

กฎหมายการป ้องกันและปราบปรามการ 

ค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก 

 นอกจากนี้ ศปมผ. ยังได้ร ่วมมือกับ 

หน ่วยอื่นๆ อาทิ  กรมสอบสวนคดีพิ เศษ  

กลุ่มองค์กรเอกชนต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การจับกุม

และด�าเนินคดีกับผู้กระท�าความผิดที่เกี่ยวข้อง

กับการขบวนการค้ามนุษย์ในกิจการแรงงาน

ประมง

 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การประสบ

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ ศปมผ.  

เกดิจากรปูแบบของหน่วยงาน ทีเ่ป็นการท�างาน

ร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยอาศัยกลไกในการ 

สั่ งการจากนายกรัฐมนตรีที่ เป ็นหั วหน ้า 

ส่วนราชการทุกส่วน และก�ากับการบริหารงาน

โดยกองทัพเรือ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา 

มีบทบาทตามอ�านาจหน้าที่ของตนเอง และ

ท�างานเดินไปพร้อมๆ กัน จึงท�าให้การบริหาร

จัดการโดยการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน

ในคราวเดียวกันสามารถด�าเนินการได้ง่ายข้ึน  

ซึ่ งการจัดการกับป ัญหาการค ้ามนุษย ์ที่มี 

ความซบัซ้อนและมคีวามเกีย่วข้องกบัเจ้าหน้าที่

จากหลากหลายหน่วยงาน ต้องอาศยัความร่วมมอื

จากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ัน เมื่อมีทุก

หน่วยงานมาท�างานร่วมกนัและมสีายการบงัคบั

บัญชาสั่ งการท่ีสั้นจึงท�าให ้การแก ้ป ัญหา 

ท�าได้ง่ายขึ้น 

 แต่ข ้อจ�ากัดของ ศปมผ. คือ การท่ี  

ศปมผ. เป็นเพียงหน่วยเฉพาะกิจพิเศษที่ถูก 

ตั้งมาเพื่อให้ท�างานแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและ

ท�าในระยะส้ันเท่าน้ัน เมื่อทางรัฐบาลเห็นว่า  

การด�าเนินการกับการท�าประมงผิดกฎหมาย 

มปีระสทิธภิาพมากขึน้ หลงัจากทีม่กีารวางกรอบ

ปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้น หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

สามารถด�าเนินการต่อได้เอง ภารกจิของ ศปมผ. 

กจ็ะถกูส่งมอบคนืให้กบัหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ

ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของตน 

เช่นเดิม 

 หน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการด�าเนนิคดี

 จากนโยบายเชงิรุกของรัฐบาลท่ีเน้นการ

เพิม่ความเข้มงวดในการด�าเนินคดแีละบงัคบัใช้

กฎหมาย ปรับเปลี่ยนมาใช้แนวทางบังคับใช้

กฎหมายรูปแบบวิเคราะห์ข่าวกรองน�าการ 

ปราบปราม โดยการมุ่งเน้นการจัดการปัญหา

การค ้ามนุษย ์ที่ต ้นตอ จับกุมตัวการใหญ่  

เพือ่ท�าลายวงจรการค้ามนษุย์ให้หมดสิน้ไปแทน

การจับกุมแค ่ผู ้กระท�าความผิดปลายน�้ า  

ซึ่งการที่จะสามารถด�าเนินการได้อย่างประสบ 

ความส�าเร็จจะต้องมีการประสานงานและ 

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านยุติธรรม

อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ท้ังการเชื่อมโยงข้อมูล
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ระหว่างหน่วยงาน การมหีน่วยงานทีช่�านาญการ

พิเศษมาด�าเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ รวมถึง 

การปรับปรุงกระบวนการในการด�าเนินคดีให้ 

สัน้กระชบัและมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้สามารถน�า

ตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว

 โดยในป ีที่ ผ ่ านมาได ้มี การจัดตั้ ง 

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ส�าคัญข้ึน 

เพื่อให้การด�าเนินค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพข้ึน  

2 หน่วยงาน คือ แผนกคดีค้ามนุษย์ภายใต ้

ศาลอาญา และสามารถรบัผดิชอบคดทีีม่ปัีญหา

ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหาย

และพยานจากจ�าเลยที่มีอิทธิพล กับส�านักงาน

คดีค้ามนุษย์ภายในส�านักงานอัยการสูงสุด 

 ซึ่งนับตั้งแต่การจัดตั้งส�านักคดีค้ามนุษย์ ท�าให้

มีการด�าเนินการที่รวดเร็วมากข้ึน เนื่องจาก 

ส�านกังานจะรบัผดิชอบเฉพาะคดทีีเ่กีย่วข้องกบั

คดีค้ามนุษย์เท่านั้นท�าให้การด�าเนินการเป็นไป

ได้อย่างรวดเร็ว พนักงานอัยการจะมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านท�าให้การด�าเนินคดีมี 

ความรัดกุมมากยิ่งขึ้น 

 ส่วนการด�าเนนิการของแผนกคดค้ีามนษุย์

ของศาลอาญา จากการเปรียบเทียบระยะเวลา

พจิารณาคดใีนศาลชัน้ต้น จากเดมิใช้ระยะเวลา

การด�าเนินการไต่สวนและพิพากษาเสร็จสิ้นใน

เวลามากกว่าหนึง่ปี แต่หลงัจากทีม่กีารปรบัปรงุ

กระบวนการพจิารณา ได้รบัค�าพพิากษาภายใน

หกเดือน ซึ่งรัฐบาลคาดหมายว่าเกือบทุกคดี 

จะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี 

 การปรับปรุงการสืบสวนสอบสวนและ

ด�าเนินคดีเป็นหนึ่งในการด�าเนินงานที่รัฐบาล

พยายามปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล 

เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาคดีคั่งค้างอยู่ 

ในกระบวนการยุติธรรมเป ็นจ�านวนมาก  

การด�าเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า ท�าให้บาง

กรณีอาจน�าไปสู่การเสียความยุติธรรมในคดีไป 

ซึ่งนอกจากความพยายามในการตรากฎหมาย

วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ให้แยกออกจากการ

พิจารณาคดีอาญาทั่วๆ ไปแล้ว การจัดตั้ง 

หน่วยงานช�านาญพิเศษขึ้นในทุกขั้นตอน 

ของกระบวนการยุติธรรมก็ส่งผลให้การจัดการ

กับคดีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น 

อย่างเห็นได้ชัด 

  จากการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า 

ผลการด�าเนินป้องกันและปราบปรามการ 

ค้ามนุษย์ท้ังในส่วนของการแก้ไขปรับปรุง

กฎหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความก้าวหน้าไปใน

ทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ แต่อย่างไร

ก็ตาม การท่ีจะสามารถแก ้ไขป ัญหาการ 

ค้ามนุษย์ในภาคประมงทะเลให้เป็นรูปธรรม 

จะต้องอาศัยกลไกกฎหมายในการป้องกันและ

ปราบปรามการกระท�าความผิดที่ เข ้มงวด 

ประกอบกับจะต้องมีหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่

ในการก�ากับดูแลการค้ามนุษย์ในภาคประมง 

ทั้งบนบกและในทะเลที่มีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ

		 1)	ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  หลังจากท่ีมีการตราพระราชก�าหนด 

การประมง พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงคุม้ครอง
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แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ท�าให้ 

การคุ ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลได้

มาตรฐานยิ่งขึ้น และท�าให้แรงงานประเภทน้ี 

ต้องเข้ามาอยู่ในระบบ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีส่ามารถ

ตรวจสอบจ�านวนแรงงานและสิทธิต่างๆ ได้  

ซ่ึงน�าไปสู่การป้องกนัและปราบปรามการกระท�า

อันเป็นการค้ามนุษย์ ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจาก 

การละเมิดแรงงาน

 ทั้งนี้ ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน

อนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท�างานใน 

ภาคประมง ค.ศ. 2007 ถึงแม้การออกกฎกระทรวง

คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 

จะท�าให้การคุม้ครองสทิธมิมีาตรฐานมากยิง่ขึน้ 

แต่ยงัมบีางประเดน็ทีไ่ม่ได้ก�าหนดให้ครอบคลมุ

ถึง อาทิ การตรวจสุขภาพ การประกันสุขภาพ

และอุบัติเหตุให้แก่ลูกเรือ การให้สัตยาบัน 

อนุสัญญาฯ นอกจากจะเป็นการเพ่ิมมาตรฐาน

ของกฎหมายให้ทัดเทียมกับกฎหมายะระหว่าง

ประเทศ ยัง เป ็นการแสดงถึงความตั้ งใจ 

ของประเทศไทยในการต้องการแก้ไขปัญหา 

การค้ามนุษย์ต่อสายตาของนานาชาติอีกด้วย 

นอกจากนี้  ประเด็นที่ส� าคัญที่สุด 

ของการใช้แรงงานประมงที่น�าไปสู ่ป ัญหา 

การค้ามนุษย์คือ สภาพการจ้างที่มีลักษณะ 

แตกต่างไปจากการใช้แรงงานในรูปแบบอื่น 

และการไม่มีเอกสารในการท�างาน ซึ่งตาม 

กฎกระทรวงมีการก�าหนดให้ท�าสัญญาจ้าง 

เอาไว ้ให ้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบ  

และจัดท�าทะเบียนการจ้าง โดยต้องส่งส�าเนา

ทะเบียนลูกจ ้างให ้อธิบดีหรือผู ้ ซึ่ งอธิบดี 

มอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันเริ่มจ้าง 

ลูกจ้างเข้าท�างาน ถ้าหากจะการเก็บข้อมูล 

ตรวจสอบเป็นไปอย่างครบถ้วน ควรก�าหนด 

ให้นายจ้างจะต้องส่งส�าเนาสญัญาจ้างพร้อมทัง้

ทะเบียนลูกจ้างให้แก่อธิบดีหรือผู ้ซึ่งอธิบดี 

มอบหมายด้วย การท�าเช่นน้ีจะท�าให้ภาครัฐ

สามารถมีข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานว่าเป็นไป

อย่างถูกต้องหรือไม่ ตั้งแต่การเริ่มจ้างงาน 

 ส่วนมาตรการที่เกิดขึ้นตาม พระราช

ก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ท�าให้เรือประมง

ทกุล�าเข้ามาอยูใ่นระบบ มกีารตดิตามตรวจสอบ

ได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขณะก่อนเรือออกจากท่า  

เรือออกท�าการประมง และขณะกลับเข้าท่า  

ซึง่เจ้าของเรอืหรอืผูค้วบคมุจะต้องจดัท�าหนงัสอื

คนประจ�าเรือ และมีให้เจ้าหน้าที่ตรวจ ซึ่งการ 

จัดท�าเอกสารเหล่าน้ี ท่ีผ ่านพบปัญหาการ 

ปลอมแปลงเอกสาร หรือการจัดท�าไม่ถูกต้อง  

อีกท้ังมีการเชื่อมโยงถึงกฎหมายหลายฉบับ  

อาจมีผลท�าให้เกิดการลักลั่นระหว่างกฎหมาย

แต่ละฉบับ ประกอบกับหน่วยงานที่ด�าเนินการ

เรื่องนี้มีหลายหน่วยงาน 

 ดังนั้น หากมีการตรากฎหมายเป็น 

พระราชบญัญตัเิฉพาะเกีย่วข้องกบัการคุม้ครอง

แรงงานในภาคประมงย่อมจะมีผลใช้บังคับ 

ท่ีดีกว่า และก�าหนดให้การจัดท�าเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องสามารถด�าเนินการได้โดยหน่วยงาน

เดียว หรือเพียงสองหน่วยงาน รวมถึงเอกสาร

แต่ละส่วนทีจ่�าเป็นต้องมจีะต้องข้อมลูทีเ่ชือ่มโยง

กัน ท้ัง สัญญาจ้าง ทะเบียนลูกจ้าง เอกสาร 

การจ่ายค่าจ้าง หนังสือคนประจ�าเรือ และ 

น�ามาตรฐานทีก่�าหนดไว้ในกฎกระทรวงคุม้ครอง

แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 และ
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อนุสัญญาอนุสัญญาฉบับที่  188 ว ่าด ้วย 

การท�างานในภาคประมง ค.ศ.2007 มาเป็น

มาตรฐานขัน้ต�า่ในการคุม้ครองสทิธิให้แก่ลกูเรอื 

การด�าเนินการเช่นนี้ย่อมจะสามารถช่วยป้อง

ปราบการเกิดขึ้นของปัญหาการค้ามนุษย์ใน

แรงงานประมงทะเลให้เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจาก

ภาครัฐจะสามารถตรวจสอบการด�าเนนิการของ

นายจ้างหรอืเจ้าของเรอืได้ตัง้แต่ข้ันตอนการจ้าง 

จนถึงการออกไปท�างานกับเรือประมง

 ส ่วนการด�าเนินวิธีพิจารณากับคดี 

การค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา

คดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559 ควรจะมีการแก้ไขให้

สามารถน�าไปใช้พิจารณาคดีการค้ามนุษย์ใน

ทุกๆ ศาลด้วย ซึง่รปูแบบการพจิารณาคดใีช้การ

ไต่สวนซึ่งท�าให้เกิดความรวดเร็ว อีกทั้งยังได้มี

การก�าหนดกระบวนวิธีการพิจารณาคดีให้

สะดวกต่อการสืบพยาน จนกระทั่งถึงการ 

อ่านค�าพพิากษาทีส่ามารถกระท�าลบัหลงัจ�าเลย

ได้ ข้อดีต่างๆ เหล่านี้ นอกจากจะท�าให้การ

พิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ยังช่วยลด

ความกดดันให้แก่พยานกับผู้เสียหายไม่ต้อง

เผชิญหน้ากับจ�าเลย และเปิดโอกาสให้ศาล

สามารถใช้ดุลยพินิจอันจะเป็นคุณต่อผู้เสียหาย 

เพื่อให้การพิจารณาคดีการค้ามนุษย์เป็นไปใน

รปูแบบและได้ผลทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างเดยีวกนั 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่าหลักจากมีการปรับปรุงแก้ไข

กระบวนพิจารณาคดีการค้ามนุษย์นี้ ท�าให้

ประเทศไทยสามารถจัดการคดีค้ามนุษย์ให้มี

ความรวดเร็วยิ่งข้ึน และท�าให้ผู ้กระท�าผิด 

ถูกด�าเนินคดีโดยไม่ล่าช้าดังที่ผ่านๆ มา  

 แต่อย่างไรก็ตาม หากแม้กฎหมายท่ีมี

การก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อกัษรมบีทบญัญตัิ

ที่ดีมาก แต่ไม่สามารถน�ามาปรับใช้ได้ หรือ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย

ไม่มีประสิทธิภาพ ก็ย่อมท�าให้กระบวนการ 

ในการพยายามแก้ไขปัญหาน้ันไม่สามารถ 

ด�าเนินการได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

	 2 )  ข ้อ เสนอแนะแนวทางและ

มาตรการในการด�าเนินการของหน่วยงาน 

ที่ท�าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย

 ปัจจบุนัการด�าเนินการต่อการแก้ปัญหา

ที่เกี่ยวกับกิจการประมงมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 

อย่างมากในช่วงสองปีที่ผ ่านมา ส่วนหนึ่ง 

มีผลมาจากการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้น  

ซึง่เมือ่การด�าเนนิการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

ศูนย ์บัญชาแก ้ ไขป ัญหาการท� าประมงที่ 

ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) จะเลิกด�าเนินการและ 

ส่งต่อทรพัยากร และการปฏบิตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วข้อง

คืนให้แก่หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ คือ  

กรมประมง แต่จากการศึกษาข้างต้นจะท�าให้

เห็นได้ว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ในการใช้แรงงาน

มีความซับซ้อนมาก ต้องอาศัยหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้องหลายๆ หน่วยงานเข้ามาบูรณาการ 

ร ่วมกัน ดังนั้นวิธีการพัฒนาแนวทางการ 

แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ หากอ�านาจหน้าท่ีในการ

ด�าเนินการอยู่ในหลายๆ หน่วยงาน จึงควรม ี

การจัดตั้งหน่วยงานกลางในรูปศูนย์อ�านวยการ 

เพื่อเป็นหน่วยงานกลางด�าเนินการในเรื่องนี้

 โดยหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้ ควรก�าหนดให้

นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ�านวยการศูนย์ฯ เพื่อการ

สัง่การเป็นไปโดยอาศัยอ�านาจของนายกรฐัมนตรี 
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ทีเ่ป็นหวัหน้าทกุส่วนราชการอยูแ่ล้ว ส่วนราชการ 

ทีอ่ยูภ่ายในโครงสร้างของศนูย์ฯ ควรจะประกอบ

ไปด้วยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบักจิการทางทะเล

ทั้งหมด อาทิ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง 

ต�ารวจน�้า กรมศุลกากร และหน่วยงานข้างเคียง

ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เป็นต้น โดยให้มีอ�านาจในการจัดการหรือแก้ไข

ปัญหา ผ่านการบรูณาการขดีความสามารถของ

หน่วยงานทางทะเลเข้าด้วยกันเพ่ือป้องกัน  

ปราบปราม หรือแก้ไขปัญหา เหตุการณ์ หรือ

การกระท�าผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจ 

ส่งผลกระทบต่อกจิกรรมทางทะเล เมือ่ปรากฏว่า

ภาวะปกตน้ัินเกินขดีความสามารถของหน่วยงาน

ทางทะเล หรอืไม่มหีน่วยงานของรฐัใดรบัผดิชอบ 

หรือต้องมีการบูรณาการในการปฏิบัติงาน

 นอกจากนี้  จะต้องมีการก�าหนดให  ้

เจ้าหน้าทีข่องศนูย์ฯ ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้มอี�านาจ

หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

ทางทะเล รวมถึง อ�านาจด�าเนินการตาม 

ความจ�าเป็นเพือ่ป้องกนั ปราบปราม ระงบั ยบัยัง้ 

หรือแก้ไขสถานการณ์ รวมทั้งให้มีอ�านาจ

สืบสวนสอบสวน และในกรณีที่พนักงาน 

เจ้าหน้าทีท่�าการสอบสวน ให้พนกังานเจ้าหน้าที่

มีอ�านาจและหน้าที่ เช ่นเดียวกับพนักงาน

สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา ทั้งนี้ ให้มีอ�านาจกระท�าการเท่าที่

จ�าเป็น ดังต่อไปนี้

1. สั่งให้ยานพาหนะหยุด รวมทั้งใช้

ก�าลังบังคับเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้ยานพาหนะ 

นั้นหยุด

2.  ขึน้ไปบนยานพาหนะนัน้ เพือ่ตรวจสอบ

เอกสารเกี่ยวกับยานพาหนะนั้น และเอกสาร 

คนประจ�ายานพาหนะนั้น

3. ค ้นยานพาหนะ และคนประจ�า 

ยานพาหนะที่ต้องสงสัยนั้น ให้รื้อหรือขนสิ่งของ

ในเรือหรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อการค้น โดยไม่

ต ้องมีหมายค้น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า 

ยานพาหนะ หรือคนประจ�ายานพาหนะน้ัน 

ได้กระท�าผิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเล

4. ควบคมุผูต้้องสงสยั ตลอดจนควบคมุ

ยานพาหนะ และสิง่ของทีจ่ะใช้หรอืได้ใช้ในการกระท�า 

ความผิด หรือได้มาจากการกระท�าความผิด  

ถ้าการตรวจค้นยานพาหนะหรือการสืบสวน

สอบสวนเบือ้งต้นมเีหตอุนัควรสงสัยว่าจะมหีรือ

ได้มีการกระท�าความผิด ห้ามมิให้ควบคุมยาน

พาหนะ ผู้ควบคมุยานพาหนะหรือบคุคลในยาน

พาหนะไว้เกนิความจ�าเป็นตามพฤตกิารณ์แห่งคดี

5. ให้พ่วงยานพาหนะ หรอืให้ท�าการอืน่

เพื่อให้ยานพาหนะนั้น ไปยังที่ซึ่งสะดวกแก่การ

ตรวจค้น การสอบสวน หรือการด�าเนินคดี

6. ไล่ตามยานพาหนะใด ๆ  ทีก่ระท�าหรอื

มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าความผิด 

ตามกฎหมายของประเทศไทยในเขตทางทะเล  

รวมท้ังไล่ตามจับกุมผู้ต้องสงสัยท่ีหนีขึ้นฝั่งได้

ตามความจ�าเป็น

  7.  ควบคุมตั วผู ้ ต ้ องหาว ่ ากระท� า 

ความผิดไว้ได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงนับแต่น�าตัว 

ผู้ต้องหามาถึงฝั ่ง และมิให้นับเวลาเดินทาง 

ตามปกติท่ีน�าตัวผู้ต้องหามาถึงฝั ่งเป็นเวลา

ควบคุมผู ้ต้องหาของพนักงานสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้  
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เมื่อการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้ท�าความเห็นว่า

ควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง ส่งไปยังพนักงานอัยการ

ตามที่อัยการสูงสุดก�าหนด

การก�าหนดเช่นนีจ้ะท�าให้ ไม่ว่าพนกังาน

เจ้าหน้าที่จะพบการกระท�าความผิดที่ใด ก็จะมี

อ�านาจในการด�าเนินการให้สามารถน�าตัว 

ผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดีได้

ในการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการค้า

มนุษย์ การบูรณาการเพียงแต่หน่วยงานภาครัฐ

อาจจะไม่เพยีงพอ จงึควรมกีารสร้างความร่วมมอื

กับภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคม

ประมงและสมาคมผู ้ประกอบการในกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการท�าประมง เพื่อสร้างความ

ตระหนกัรูใ้ห้แก่ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมดงั

กล่าวให้มีความรับผิดชอบต่อปัญหาให้มากข้ึน 

รวมไปถึงการอาศัยมาตรการบังคับระหว่างผู้

ประกอบการกนัเอง เพ่ือให้เกดิการช่วยดแูลสอด

ส่องการด�าเนนิการภายในกลุม่คนอาชพีเดยีวกนั 

ท้ังนี ้จะท�าให้เป็นการเสรมิการท�างานของหน่วยงาน

ภาครัฐอีกทางหนึ่ง

นอกจากนี ้จะต้องมกีารแก้ไขปัญหาเจ้า

หน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์

ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งการก�าหนดโทษที่

รุนแรงกว่าผู ้กระท�าความผิดที่เป็นประชาชน  

รวมถึงการน�ามาตรการทางวินัยและทาง

ปกครองมาใช้ประกอบด้วย ซึ่งขณะนี้ได้ม ี

การออก “ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

มาตรการทางบรหิารในการป้องกนัเจ้าหน้าทีข่อง

รัฐมิให้เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558” 

อย่างไรกต็าม จะต้องมกีารตรวจสอบการด�าเนนิการ

ของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

ฉบับนี้อย่างต่อเนื่องด้วย 

การแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ทีม่คีวาม

ซับซ้อน และสะสมในประเทศไทยมาเป็นเวลา

นาน จะสามารถแก้ไขให้หมดไปกต้็องอาศยัการ

จัดการที่เป็นระบบ ทั้งกฎหมายและหน่วยงาน 

ทีใ่ช้บงัคบักฎหมาย รวมไปถงึการดงึทกุภาคส่วน

ท่ีเกี่ยวข้องให้มีส ่วนร ่วมในการด�าเนินการ  

การท่ีกฎหมายและการด�าเนินการของเจ้าหน้าท่ี

จะสามารถท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ จะต้อง

สามารถปิดช่องโหว่ของกฎหมายและการด�าเนนิการ

ให้ได้ทุกจุด เพื่อมิให้ผู ้กระท�าความผิดน�าไป

แสวงหาประโยชน์ในการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็น 

การกระท�าท่ีท�าลายศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์ 

ละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน และท�าลาย 

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยอีกด้วย
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