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บทคัดย่อ

	 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาและพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 

ในแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย”	ฉบับนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การค้ามนุษย ์

ในแรงงานประมงทางทะเลของประเทศไทย	ศึกษารูปแบบ	วิธีการ	กรณีศึกษาการค้ามนุษย์ในแรงงาน

ประมงทะเล	ตลอดจนมาตรการทางกฎหมายและกระบวนการการบังคับใช้	 โดยเฉพาะประเด็น 

ด้านกฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย	ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักส�าคัญในการแก้ไขปัญหา	 

เพื่อน�าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อก�าหนดแนวทางพัฒนาการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงาน

ประมงทะเลอย่างย่ังยืนและเป็นรูปธรรม	ส่งผลประเทศไทยด�าเนินการสอดคล้องมาตรฐานข้ันต�่า 

ตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์	 (Trafficking	Victims	Protection	Act-TVPA)	และได้รับ 

การจัดอันดับตาม	Trafficking	in	Persons	Report	ที่ดีขึ้นในอนาคต

	 จากการศกึษาพบประเดน็ส�าคญัในการวเิคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ในแรงงาน

ประมงทะเลของประเทศไทย	ได้แก่	บทบัญญัตขิองกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	

ทั้งในส่วนกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และกฎหมายภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้อง

กับแรงงานภาคประมงทะเล	และวิเคราะห์การด�าเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์ 

ทั้งในส่วนหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการด�าเนินคดี

	 ผลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้	ผู้เขียนได้เสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยก�าหนด

ให้การจัดท�าเอกสารที่เก่ียวข้องสามารถด�าเนินการได้โดยหน่วยงานเดียว	หรือเพียงสองหน่วยงาน	 

รวมถึงเอกสารแต่ละส่วนที่จ�าเป็นต้องมีจะต้องข้อมูลที่เช่ือมโยงกัน	ทั้งสัญญาจ้าง	ทะเบียนลูกจ้าง	 

เอกสารการจ่ายค่าจ้าง	หนังสือคนประจ�าเรือ	และน�ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงคุ้มครอง

แรงงานในงานประมงทะเล	พ.ศ.	2557	และอนุสัญญาอนุสัญญาฉบับที่	188	ว่าด้วยการท�างาน 

ในภาคประมง	ค.ศ.	2007	มาเป็นมาตรฐานขั้นต�่าในการคุ้มครองสิทธิให้แก่ลูกเรือ	และควรมีการจัด

ตั้งหน่วยงานกลางในรูปศูนย์อ�านวยการ	มีส่วนราชการที่อยู่ภายในโครงสร้างของศูนย์ฯ	ประกอบไป
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ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเลทั้งหมด	ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ	ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

มีอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมายด�าเนินการตามความจ�าเป็นเพื่อป้องกัน	ปราบปราม	ระงับ	ยับยั้ง	หรือ 

แก้ไขสถานการณ์	รวมทั้งให้มีอ�านาจสืบสวนสอบสวน	และควรมีการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน

เพือ่สร้างความตระหนกัรูใ้ห้แก่ผูป้ระกอบการให้มคีวามรบัผดิชอบต่อปัญหาให้มากข้ึนและการช่วยดูแล

สอดส่องการด�าเนินการภายในกลุ่มคนอาชีพเดียวกัน

ค�าส�าคัญ	:	การบริหารทรัพยากรมนุษย์,	การเปลี่ยนแปลง

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	

must	be	based	on	reliable,	related	facts	such	as	hire	contracts	the	employee	registration,	 
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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.

Keywords :	human	resource	management;	change	of	economic	context

บทน�า
	 ในช่วงตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2557	 เป็นต้นมา	
ประเทศไทยประสบวกิฤตทิีส่�าคญัเกีย่วกบัปัญหา
การประมง	กล่าวคือ	 เมื่อวันที่	 20	มิถุนายน	
2557	กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา	
ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์	
(Trafficking	in	Persons-TIP	Report)	ประจ�าป	ี
พ.ศ.	2557	รายงานดังกล่าวเป็นการประเมินผล
การด�าเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	ระหว่าง 
วันที่	 1	 เมษายน	2556	ถึง	31	มีนาคม	2557	
เป็นการประเมินเฉพาะประเด็นการค้ามนุษย์	
กระทรวงการต ่ างประ เทศสหรั ฐอ เมริ กา 
ได้จัดให้ไทยอยู่ในระดับที่	3	(Tier	3)	หรือระดับ
ต�่าสุดในการจัดล�าดับของรายงานดังกล่าว	
เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเห็นว่า	 ประเทศไทย 
ยั งด� า เ นินการไม ่สอดคล ้อง กับมาตรฐาน 

ข้ันต�่าตามกฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย	์
(Trafficking	Victims	Protection	Act-TVPA)	
โดยการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์
ยังมีไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับขนาดของปัญหา 
การคอร์รัปชั่นในทุกระดับยังเป็นอุปสรรคส�าคัญ	
การแก้ไขปัญหาแรงงานบงัคบัและภาวะแรงงาน
ขัดหนี้ของแรงงานต่างชาติ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 
ในภาคส่วนการค้าและประมงยังไม่เพียงพอ	 
โดยไม ่สามารถสืบสวนและด�า เ นินคดีต ่อ 
ผู้กระท�าผิด	ซึ่งรวมถึงเจ้าของเรือและผู้ควบคุม
เรือที่ใช้แรงงานต่างชาติเป็นแรงงานบังคับ	และ
ท�าให้ประเทศไทยถูกปรับลดระดับโดยอัตโนมัติ	
เน่ืองจากไทย	อยู่ในระดับที่	2	 (Tier	2	Watch	
List)	มา	4	ปีแล้ว	 (ต้ังแต่	พ.ศ.	2553)	โดยเมื่อ	
พ.ศ.	2555	และ	พ.ศ.	2556	ประเทศไทยได้รับ 
การยกเว ้นไม่ถูกลดระดับลง	 แต่ข ้อยกเว ้น 
ในการปรับลดระดับโดยอัตโนมัติตามกฎหมาย	
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TVPA	นั้นสามารถท�าได้ไม่เกิน	2	ครั้งต่อเนื่อง	 
ดังน้ันในรายงาน	 TIP	 Report	 พ.ศ.	 2557	
ประเทศไทยจึงถูกลดระดับลงมาที่ระดับที่ 	 3	 
(Tier	3)	(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย.	http://
www.thai	chamber.org/userfiles/file/)	 โดย
อตัโนมัต	ิต่อมาคณะกรรมาธกิารยโุรปด้านประมง
และทะเล	สหภาพยุโรป	(EU)	ได้ให้	“ใบเหลือง”	
เพ่ือแจ้งเตือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
เร่ืองการขาดมาตรการที่เพียงพอ	ในการต่อสู ้
กับการประมงท่ีผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	
และไร้การควบคุม	 (Illegal,	Unreported	and	
Unregulated	Fishing	หรือ	 IUU	Fishing)	เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม	 เม่ือ
เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2558	ซึ่งการใช้แรงงาน
ประมงที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เป็นประเด็น
การพิจารณาเรื่องหนึ่งของ	IUU
	 จากข้างต้น	ท�าให้รัฐบาลไทยด�าเนินการ
ขบัเคล่ือนการด�าเนินงานป้องกนัและปราบปราม
การค้ามนุษย์อย่างจริงจัง	 โดยประกาศนโยบาย	
“ขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้น	 (Zero	
Tolerance)”	 เป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 
2557	 และมีการเปล่ียนแปลงนโยบายไปสู  ่
การปฏบิตัจินเกดิผลเป็นรูปธรรม	รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์	จากเดิมในปี	พ.ศ.2557	จ�านวน	1,529.68	
ล้านบาท	เป็น	2,590.31	ล้านบาทในปี	พ.ศ.	2558	 
เพิ่ม ข้ึนร ้อยละ	 69.33	 ซึ่ งแสดงให ้ เ ห็นถึง 
ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
ให้หมดไป	 โดยงบประมาณจ�านวน	 508.40	 
ล้านบาท	หรอืร้อยละ	19	ของงบประมาณทัง้หมด	
ได้จัดสรรเพื่อจัดระบบภาคการประมงของไทย 
ให้ดีขึ้น	 เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรม
ประมงและกิจการต่อเนื่องประมงทะเล	 โดย
รัฐบาลได ้ออกมาตรการ	 และกฎระเบียบ	 
เพื่อแก้ไขต้นเหตุของปัญหาการค้ามนุษย์	และ 

ปิดจุดอ่อนของกฎหมาย	 เพื่อเพิ่มบทลงโทษ 
ผู้กระท�าความผิดและก�าหนดมาตรการคุ้มครอง 
ผู้เสียหายให้ดีขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ได้มีการ 
ตรากฎหมายใหม่	เพือ่ไม่ให้มกีารบงัคับใช้แรงงาน
ในเรือประมงและอุตสาหกรรมประมง	 รวมถึง 
ได้มีการจัดต้ังหน่วยงานเพื่อด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาที่ เกี่ยวข้องกับการท�าประมงในทะเล 
โดยเฉพาะ	จนส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการ 
ปรับระดับการด�าเนินการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์มาเป็น	 Tier	2	จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
	 จากการด�าเนินการดังกล่าว	จึงมีความ
จ�าเป็นทีจ่ะต้องศกึษาถงึแนวทางการแก้ไขปัญหา
ที่ผ่านมาของรัฐบาล	ในประเด็นด้านกฎหมาย 
และกระบวนการบังคับใช ้กฎหมาย	 ซึ่ ง ถือ 
เป็นหัวใจหลักส�าคัญในการแก้ไขปัญหา	ทั้งนี้	
เพื่อให้ความพยายามการด�าเนินการที่ผ่านมา
สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้แรงงานประมงทะเล
ที่ประเทศไทยถูกจับตามองจากนานาประเทศ	 
ถึงแม้ว ่าประเทศไทยจะได้รับการจัดอันดับ 
ในล�าดับที่ดีขึ้น	แต่ถ้าหากวิธีการแก้ไขปัญหา 
ไม ่สามารถแก ้ ไขป ัญหานี้ ได ้อย ่ างยั่ งยืน	
ประเทศไทยก็ย่อมถูกลดระดับความน่าเช่ือถือ
ลงมาได้	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในภาพรวม	และอาจส่งผลให้ถูกตัด
ความช่วยเหลอืทางด้านเศรษฐกิจอืน่ๆ	ได้อกีด้วย
หมายเหตุ
	 ตามเกณฑ์ในกฎหมาย	TVPA	เป็น	4	ระดบั	
ได้แก่	ระดับที่	1	(Tier	1)	คือ	ประเทศที่ด�าเนินการ
สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่าตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา	ทั้งด้านการป้องกันและบังคับใช้
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครอง
เหย่ือการค้ามนษุย์,	ระดับที	่2	(Tier	2)	คือ	ประเทศ
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ที่ด�าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่า
ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาแต่มีความพยายาม
ปรับปรุงแก้ไข	ระดับที่	2	 (Tier	2	Watch	List)	 
ซึ่งต้องจับตามองเป็นพิเศษคล้ายกับ	 Tier	 2	 
โดยมีจ�านวนเหยื่อการค้ามนุษย์เพ่ิมขึ้น	หรือไม่มี 
หลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลเพิ่มความพยายาม
ด�าเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์	และระดับที	่
3	 (Tier	3)	คือ	ระดับต�่าสุด	หมายถึงประเทศท่ี
ด�าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่าตาม
กฎหมายสหรัฐอเมริกา	และไม่มีความพยายาม
แก้ไข	ซึ่งสหรัฐอเมริกาอาจพิจารณาระงับการ
ให้ความช่วยเหลือ	ที่มิใช่ความช่วยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรมและการค้าได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1)	 เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การค ้า 
มนุ ษย ์ ใ นแ ร ง ง านประมงทา งทะ เ ลขอ ง
ประเทศไทย
	 2)	 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ	วิธีการ	กรณี
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการค้ามนุษย์ใน
แรงงานประมงทะเลของประเทศไทย
	 3)	 เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย
และกระบวนการการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
กับการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเล
	 4)	 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องการค้ามนุษย์ 
ในแรงงานประมงทะเล
	 5)	 เพื่อก�าหนดแนวทางพัฒนาการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเลอย่าง
ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

ระเบียบวิธีวิจัย
	 ระเบียบวิธีวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
และวิ เคราะห ์ข ้อมูลใช ้วิธี วิจัยเชิงคุณภาพ	
(Qualitative	Research)	โดยการวิจัยเอกสาร	

(Documentary	Research)	 โดยศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ	งานวิจัย	 
ตัวบทกฎหมาย	 ต�ารา	 วารสาร	 บทความ 
ที่เกี่ยวข้อง	 รวมตลอดถึงข้อมูลจากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต	ในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายและ
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบ
แรงงานประมงทะเล	สาระส�าคัญของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องทั้งกฎหมายภายในและอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ	ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 
การบังคับใช้กฎหมาย	
	 กฎหมายที่ท�าการศึกษาและวิเคราะห์ 
ภายใต ้ขอบเขตการวิจัย	 ได ้แก ่ 	 กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
ในแรงงานประมงทะเลคือ	พระราชก�าหนดการ
ประมง	พ.ศ.	2558	พระราชบัญญัติแรงงานทาง
ทะเล	พ.ศ.2558	และพระราชบัญญัติวธิพีจิารณา
การค้ามนษุย์	พ.ศ.	2559	พระราชบญัญตัป้ิองกนั
และปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	และ 
พระราชบัญญัติป ้ อ งกั นและปราบปราม 
การค้ามนุษย์	 (ฉบับที่	 3)	พ.ศ.	2560	รวมทั้ง
ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และกฎหมาย
ระหว ่างประเทศที่ เ ก่ียวข ้องกับการแก ้ ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเลคือ	
อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล	ค.ศ.	2006	
และอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้า
มนุษย์	โดยเฉพาะหญิงและเด็ก	ค.ศ.	2015

ผลการวิจัย
	 จากการศึกษาวิจัยมีประเ ด็นในการ
วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย	ดังนี้	
 1) บทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
กับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์



Vol.6 No.1 January - June 2017
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

82

	 ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาได้มีการแก้ไข
กฎหมายและตรากฎหมายใหม่ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงาน
ประมงทะเล	ทั้งการออกกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในประมงทะเล	พ.ศ.	2557	ตามความใน 
พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541	
พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	 2558	และ 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์	พ.ศ.	
2559	นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	2551	
กล่าวคือ
 กฎหมายภายในประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
กับการค้ามนุษย์
	 ในวันท่ี	26	มกราคม	2560	ได้มีการตรา 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์	 (ฉบับท่ี	3)	พ.ศ.	2560	 เพื่อปรับปรุง
บทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมต่อการ 
ป ้องกันและปราบปรามการค ้ามนุษย ์ที่ม ี
ความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	 โดยแก้ไข 
บทนิยามค�าว่า	“แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”	
และ	“การบงัคบัใช้แรงงานหรอืบรกิาร”	ให้ชดัเจน
ยิ่งขึ้น	ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์ 
การเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการ 
กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์	 และก�าหนด
ฐานความผิดซึ่งได้กระท�าต่อเด็กที่มีอายุไม่เกิน 
สิบห้าปีให้ท�างานหรือให้บริการอันอาจเป็น
อันตรายอย่างร้ายแรง	และมผีลกระทบต่อร่างกาย
หรือจิตใจ	การเจริญเติบโต	หรือพัฒนาการของ
บุคคลน้ัน	รวมท้ังแก้ไขเพิ่มเติมบทก�าหนดโทษ
ให้มีโทษหนักขึ้น	 เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบ
การกระท�าความผิดและสภาพเศรษฐกิจสังคม 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	และสอดคล้องกบัอนสุญัญาว่า
ด้วยการค้ามนษุย์	(ASEAN	Convention	against	
Trafficking	in	Persons,	especially	Women	and	
Children:	ACTIP)	อีกด้วย

	 การแก้ไขเพิ่มเติมค�านิยาม	 ส ่งผลให  ้
ค�านิยามของการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
มคีวามชดัเจนและครอบคลมุมากยิง่ข้ึน	กล่าวคือ	
	 “มาตรา	 6	 ผู ้ใดกระท�าการอย่างหนึ่ง 
อย่างใด	ดังต่อไปนี้	
	 (1)	 เป็นธุระจัดหา	 ซื้อ	 ขาย	 จ�าหน่าย	 
พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด	หน่วงเหนี่ยวกักขัง	
จัดให้อยู่อาศัย	หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด	โดยข่มขู	่
ใช ้ก�าลังบังคับ	 ลักพาตัว	 ฉ ้อฉล	 หลอกลวง	 
ใช้อ�านาจโดยมิชอบ	ใช้อ�านาจ	ครอบง�าบุคคล
ด้วยเหตท่ีุอยูใ่นภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย	จติใจ	
การศกึษา	หรอืทางอืน่ใดโดยมชิอบ	ขูเ่ขญ็ว่าจะใช้ 
กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ	หรือโดย 
ให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู ้ปกครอง	 
หรือผู ้ดูแลบุคคลน้ันเพื่อให ้ผู ้ปกครองหรือ 
ผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�าวามผิดในการ
แสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล	หรือ		
	 (2)	 เป็นธุระจัดหา	 ซื้อ	 ขาย	 จ�าหน่าย	 
พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด	หน่วงเหนี่ยวกักขัง	 
จัดให้อยู่อาศัย	หรือรับไว้ซึ่งเด็ก	
	 ถ้าการกระท�านั้นได้กระท�าโดยมีความ 
มุง่หมายเพือ่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	
ผู้นั้นกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์	
	 การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบตาม 
วรรคหน่ึง	หมายความว่า	การแสวงหาประโยชน์
จาก	การค้าประเวณี	การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุ
หรือสื่อลามก	การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ 
ในรูปแบบอื่น	การเอาคนลงเป็นทาสหรือให้มี
ฐานะคล้ายทาส	การน�าคนมาขอทาน	การตัด
อวัยวะเพื่อการค้า	การบังคับ	 ใช้แรงงานหรือ
บริการ	หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการ
ขูดรีดบุคคล	ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่
ก็ตาม	
	 การบังคับใช ้แรงงานหรือบริการตาม 
วรรคสอง	หมายความว่า	การข่มขืนใจให้ท�างาน
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หรือให้บริการโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด	 
ดังต่อไปนี้	
	 (1)	 ท�าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต	
ร่างกาย	เสรีภาพ	ชือ่เสยีง	หรอืทรพัย์สินของบุคคล
นั้นเองหรือของผู้อื่น	
	 (2)	 ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ	
	 (3)	 ใช้ก�าลังประทุษร้าย
	 (4)	 ยดึเอกสารส�าคัญประจ�าตวัของบคุคล
นัน้ไว้	หรอืน�าภาระหนีข้องบคุคลนัน้หรอืของผูอ้ืน่	
มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ	
	 (5)	 ท� า ใ ห ้ บุ ค คลนั้ น อ ยู ่ ใ น ภ า ว ะ ท่ี 
ไม่สามารถขัดขืนได้”
	 จากค�านิยามขั้นต้น	จะท�าให้การกระท�า 
ความผิดฐานค้ามนุษย์ครอบคลุมถึงการปฏิบัติ
ต่อบคุคลอืน่ในลักษณะคล้ายทาส	และการท�าให้ 
บุคคลอื่นอยู ่ในภาวะที่ไม ่สามารถขัดขืนได ้	
โดยการยึดเอกสารส�าคัญประจ�าตัวของบุคคล 
นั้นไว ้ 	 หรือโดยการน�าภาระหนี้ของบุคลนั้น 
หรือของผู ้อื่นมาเป็นส่ิงผูกมัดโดยมิชอบ	 ซึ่ง 
จะเป็นการสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ	อีกท้ังยังเป็นการปิดช่องทางในการ 
กระท�าความผิดของนายจ้าง	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรณีการจ้างแรงงานในรูปแบบแรงงานประมง
ทะเลท่ีพบว่ามีลักษณะในการกระท�าเช ่นนี้ 
เป็นจ�านวนมาก	ซึ่งจะเห็นได้จากกรณีศึกษา 
ที่ผ่านมา	โดยมักจะเกิดขึ้นกับแรงงานต่างด้าว	 
ที่นายจ ้างหรือไต ้ก ๋ ง เรือมักจะเก็บหนังสือ 
คนประจ�าเรือของลูกเรือไว้	และน�ามาใช้เป็นการ
ข่มขู ่ไม่ให้ลูกเรือหลบหนีหรือขัดขืน	การรวม 
การกระท�าในรปูแบบนีไ้ว้ในการบงัคบัใช้แรงงาน
และมีบทเพิ่มโทษให้แก่ผู้กระท�าความผิด	ย่อม 
จะสามารถท�าให้ผู ้กระท�าผิดไม่สามารถหา 
ช่องว ่างในหลบหลีกกฎหมายและยังได ้รับ 
บทลงโทษท่ีสมแก่การกระท�าความผิดที่ได้ท�า 

ลงไป	ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
ได้อีกทางหนึ่ง
	 นอกจากนี้ 	 ในส่วนของการแก้ไขการ 
ด�าเนินคดี 	 ยังได ้มีการตราพระราชบัญญัต ิ
วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์	พ.ศ.	2559	ซึ่งเป็นการ
แยกกระบวนการพิจารณาออกมาต่างหากจาก
คดีแพ่งและคดีอาญาทัว่ไป	เนือ่งจากคดีค้ามนษุย์
เป็นคดีที่มีความซับซ้อน	และส่งผลกระทบต่อ 
หลายภาคส่วนของประเทศไทย	ท�าให้การน�า 
รูปแบบ	ของการด�าเนินกระบวนวิธีพิจารณาปกติ
ในคดีทั่วไปมาใช้บังคับจึงมีความไม่เหมาะสม
และไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในสังคม
	 โดยมีการก�าหนดให้คดีที่อยู ่ในวิธีการ
พิจารณาคดีค้ามนุษย์ไม่ได้จ�ากัดอยู่เพียงแค่คดี 
ที่ เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยตรงเท่าน้ัน	 
ยังรวมถึงคดีที่มีข ้อหาความผิดอื่นท่ีมีเนื้อหา 
ข้อเท็จจริงในคดีท่ีเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับ
การกระท�าทีม่ข้ีอหาความผดิตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อีกด้วย	 
จึงนับว่าเป็นการขยายขอบเขตในการพิจารณา
คดีที่มีลักษณะการกระท�าที่เป็นการค้ามนุษย์
ให้มีความกว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น	 
แต่อย่างไรกต็าม	หากมกีารขยายขอบเขตของคดี 
ที่มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ให้กว ้างขวาง 
มากข้ึนโดยไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	 เพียงพอ 
ต่อการน�ามาช่วยวินิจฉัยคัดกรองคดีที่มีลักษณะ
เป็นการค้ามนุษย์แล้ว	ก็อาจจะน�าไปสู่ปัญหา
การใช้กฎหมายวิธีพิจารณาความผิดฉบับในบาง
กรณีได้อีกด้วย	โดยเฉพาะในกรณีที่จ�าเลยเป็น
ผู้กระท�าความผิดในฐานหลบหนีเข้าเมือง	แต่
จ�าเลยกลบัถกูฟ้องร้องด�าเนนิคดเีป็นคดีค้ามนษุย์	
ซึ่งลักษณะการด�าเนินคดีจะมีความแตกต่างกัน	
ท�าให้กระบวนการในการคัดกรองลกัษณะของคดี 
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ที่มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่รัฐ 
ทีเ่ก่ียวข้องจงึเป็นอกีกระบวนการทีส่�าคญัอย่างยิง่	
ดังน้ัน	 เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการปฏิบัติและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	จึงควรมีการก�าหนด
นยิามทีช่ดัเจน	หรอืออกเป็นแนวทางการพิจารณา
รวมถึงการจัดการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะมีการมีการน�าตัวผู้กระท�าความผิดเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม
	 นอกจากน้ี	มีการก�าหนดให้	คดีต่อไปนี้
ไม่อยู ่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 
ค้ามนุษย์ฯ	คือ	คดีท่ีอยู่ในอ�านาจของศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	3	(1)	และคดี
ที่อยู ่ในอ�านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว	
ตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ	 ครอบครัว 
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	3	(2)	โดยสภาพความ
เป็นจริงแล้ว	 เด็กและเยาวชนมักจะเป็นกลุ ่ม 
เป้าหมายของการตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์
ในล�าดับต้นๆ	อีกท้ังการกระท�าอันเป็นการค้า
มนุษย์นั้นก็น่าจะถือได้ว ่าเป็นการละเมิดต่อ
สวัสดิภาพของเด็ก	ตามที่มีการบัญญัติให้ความ
คุ้มครองไว้ใน	มาตรา	10	(4)	ประกอบมาตรา	4	
ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.
2553	 ซึ่งคดีทั้งสองประเภทนี้ถือเป ็นคดีที่มี
ลักษณะพิเศษ	และมีความจ�าเป็นต้องใช้วิธีการ
พิจารณาคดีที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างจาก
การพิจารณาคดีทั่วๆ	ไป	ดังนั้น	จึงสามารถที่จะ
น�ากระบวนการพิจารณาของคดีค้ามนุษย์ไปใช้
กับการพิจารณาคดีเยาวชนด้วย	ซึ่งรูปแบบการ
พิจารณาคดีใช้การไต่สวนซึ่งท�าให้เกิดความ
รวดเร็ว	อีกทั้งยังได้มีการก�าหนดกระบวนวิธีการ
พจิารณาคดใีห้สะดวกต่อการสบืพยาน	จนกระทัง่

ถึงการอ่านค�าพิพากษาท่ีสามารถกระท�าลับหลัง
จ�าเลยได้	ข้อดีต่างๆ	 เหล่านี้	นอกจากจะท�าให้
การพิจารณาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว	ยังช่วยลด 
ความกดดันให้แก่พยานกับผู ้เสียหายไม่ต้อง
เผชิญหน้ากับจ�าเลย	และเปิดโอกาสให้ศาล
สามารถใช้ดุลยพินิจอันจะเป็นคุณต่อผู้เสียหาย	
จึงควรถูกน�าไปใช้ในทุกศาลที่มีการพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์	 เพื่อให้การพิจารณาคดีการค้ามนุษย์
เป็นไปในรูปแบบและได้ผลที่มีประสิทธิภาพ 
อย่างเดียวกัน
	 จุดเด่นท่ีส�าคัญประการหน่ึงของพระราช-
บญัญตัวิธิพีจิารณาคดค้ีามนุษย์ฯ	คอื	การก�าหนด
ให้น�าวิธีการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนมาใช้
บังคับกับการด�าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย	์
ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบในการพิจารณา
คดีของศาลยุติธรรมไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง	 ซึ่ง 
การพิจารณาคดีในระบบไต่สวนของประเทศไทย
ในปัจจุบัน	ใช้ในการพิจารณาคดีในศาลปกครอง
เท่านั้น	 โดยเหตุผลในการเปลี่ยนรูปแบบของ 
การด�าเนินคดีของศาลในลักษณะดังกล ่าว	 
เนื่องมาจากกฎหมายมีวัตถุประสงค์ในการ 
ให้อ�านาจแก่ศาลในการค้นหาข้อเท็จจริงในคดี 
ค้ามนษุย์	เพือ่ให้เกดิความกระจ่างแก่คดีมากกว่า
ที่จะก�าหนดให้เป็นหน้าท่ีของโจทก์และจ�าเลย
ในการน�าสืบแต่เพียงอย่างเดียวเหมือนเช่น 
อย่างรูปแบบการพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม
ทั่วไป	แต่ทั้งนี้ยังได้มีการบัญญัติเปิดช่องให้
สามารถน�า	กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง	หรือ
กฎหมายวิธี	พิจารณาคดีอาญา	รวมถึงกฎหมาย
ว่าด้วยการจดัต้ังศาลแขวงและวธิพีจิารณาความ
อาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับด้วย	โดยก�าหนด
ให้สามารถน�ามาใช้เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง 
กับบทบัญญัติในกฎหมายฉบับนี้และเฉพาะ 
ในกรณีที่ ไม ่มีบทบัญญัติหรือข ้อบังคับของ
ประธานศาลฎกีามาปรบัใช้กบัคดโีดยตรงเท่านัน้	
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ซึ่งการก�าหนดให้สามารถน�ารูปแบบของการ
พิจารณาคดท่ีีแตกต่างกนัสองระบบมาใช้รวมกนั 
เช่นน้ี	 อาจจะก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 
อันเน่ืองมาจากระบบการพิจารณาที่แตกต่าง
กันได้เช่นเดียวกัน	การท่ีกฎหมายก�าหนดให้เป็น
อ�านาจของประธานศาลฎกีาในการออกข้อบงัคบั
เพ่ือน�ามาใช้ในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์นั้น 
ก็เป็นการยืดหยุ่นต่อการอุดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้น
จากการบังคับใช้กฎหมายที่เพียงพอแล้ว	ดังนั้น
จึงไม่มีความจ�าเป็นที่กฎหมายจะต้องบัญญัติ 
เปิดช่องให้น�ากฎหมายวิธีพิจารณาคดีอื่นมาใช้ 
บังคับแก่กรณีอีก	ทั้งนี้	เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน	
รวมถึงความลักล่ัน	ย้อนแย้งอันอาจเกิดขึ้นจาก 
การบงัคบัใช้กฎหมาย	ดงักล่าว	(เชษฐ	รัชดาพรรณาธกุิล	 
และกฤษฎา	แสงเจริญทรัพย์,	2559)

กฎหมายภายในประเทศที่ เ ก่ียวข ้องกับ
แรงงานภาคประมงทะเล
	 ในส ่วนการปรับปรุ งแก ้ ไขกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแรงงานประมงทะเล	 
ซ่ึงถือเป็นหัวใจหลักส�าคัญในการแก้ไขปัญหา 
การค้ามนษุย์ในภาคประมง	รฐับาลได้มุง่เน้นเรือ่ง 
ของการเพิ่มระบบตรวจสอบทั้งตั้งแต่เรือจอด 
ที่ท่า	จนเรือกลับมาเข้าท่าเรือ	ระบบการติดตาม
เรือขณะท่ีเรือออกท�าการประมง	รวมถึงการตรา
กฎกระทรวงคุ ้มครองแรงงานในประมงทะเล	
พ.ศ.	2557	เพ่ือให้การจัดการกับแรงงานในภาค
ประมง	ซึ่งมีลักษณะการท�างานที่แตกต่างจาก 
แรงงานในกิจการอื่นๆ	 ได้รับความคุ ้มครอง 
เทียบเท่ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ	
	 จากการบังคับใช้ของพระราชก�าหนดการ
ประมง	พ.ศ.	2558	แม้จะไม่ได้เป็นกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงาน
โดยตรง	แต่ได้ช่วยให้กระบวนการตรวจเรอืประมง

และโรงงานแปรรปูสตัว์น�า้	รวมทัง้สถานประกอบ
การท่ีเก่ียวข้องเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพมากข้ึน	 
เนื่องจากกฎหมายมุ ่งประสงค์ให้เรือประมง 
ทุกล�าเข้ามาอยู ่ในระบบ	 ซึ่งจะท�าให้ภาครัฐ
สามารถใช้มาตรการการควบคุม	เฝ้าระวัง	สืบค้น	
และตรวจสอบไว้อย่างเข้มงวดตัง้แต่ในเรอืประมง	
จนถึงท่าเทียบเรือ	อีกทั้ง	กฎหมายยังก�าหนด 
ให้เรอืประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่กว่า	30	ตันกรอส	
ต้องติดต้ังระบบติดตามต�าแหน่งเรอื	โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ก�าหนดพิกัดผ่านดาวเทียมทุกล�า	
และต้องผ่านการตรวจจากศูนย์ควบคุมการแจ้ง 
เรือเข้า-ออก	ของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา 
การท�าประมงผิดกฎหมาย	ท�าให้ประเทศไทย 
มีกลไกควบคุมดูแลเรือประมงที่เข้มงวดมากข้ึน 
กว่าเดิม	และยังช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถ
ติดตามเรือประมงทุกล�าได ้ตลอดเวลาและ
สามารถด�าเนินใดๆ	ที่เกี่ยวได้ทันท่วงที	พระราช- 
ก�าหนดฉบับนี้ยังท�าให้เรือที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายและเรือที่ไม่พบร่องรอยจ�านวนกว่า 
แปดพนัล�าถกูถอนใบอนุญาตการท�าประมง	ท�าให้
เรือดังกล่าวไม่สามารถท�าการประมงต่อไปได	้ 
ซึ่งถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่เรือประมง 
เหล ่า น้ีจะหลบเลี่ยงการถูกตรวจสอบจาก 
เจ ้าหน ้าที่และการใช ้แรงงานที่ ไม ่ถูกต ้อง 
ตามกฎหมายบนเรือ
	 นอกจากนี้ 	 ยังได ้ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
เกีย่วกบัคนประจ�าเรอื	ต้องมหีนงัสอืคนประจ�าเรอื
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน�้าไทย	 
ในกรณีที่คนประจ�าเรือไม่มีสัญชาติไทย	ต้อง 
ได ้รับอนุญาตให ้อยู ่ ในราชอาณาจักรตาม
กฎหมายว ่าด ้วยคนเข ้าเมือง	 และต ้องรับ 
ใบอนุญาตให้ท�างานตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ท�างานของคนต่างด้าว	 จะท�าให้เจ ้าหน้าที่ 
ตามกฎหมายฉบับน้ีมีอ�านาจในการตรวจสอบ
ไปถึงการท�างานของแรงงานในเรือประมงว่า
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มีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่อย่างไร	 ซ่ึง
จะเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์บนเรือประมง 
อีกทางหนึ่ง
	 ส ่วนการจัดการด ้านแรงงานนั้น	 กฎ
กระทรวงคุ ้มครองแรงงานในประมงทะเล	
พ.ศ.	 2557	 ได้ถูกก�าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขความ 
ไม่สอดคล้องและการขาดมาตรฐานในการจดัการ
กบัแรงงานประมง	โดยในปัจจบัุนองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ	ได้จัดท�าอนุสัญญาฉบับที่	188	
ว่าด้วยการท�างานในภาคการประมง	ค.ศ.	2007	
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	
2560	โดยกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในประมง
ทะเลได้มีการเพิ่มระดับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
ให้ได้มาตรฐานทดัเทียมกับอนสัุญญาฉบับที	่188	 
มีเพียงบางประเด็นที่ขาดอยู ่	 แต่ก็นับได้ว่ามี
การยกระดับการคุ้มครองที่มากขึ้น	นอกจากนี้ 
ในกฎกระทรวงฯ	ยังมุ่งเน้นในเรื่องการค�านวณ
และการจ่ายค่าจ้างซึ่งถือเป็นปัญหาหลักอีกหนึ่ง
ปัญหาทีแ่รงงานภาคประมงถูกละเมิดสิทธ	ิรวมถงึ
การคุม้ครองลกูเรอืทีต้่องตกค้างอยูใ่นต่างประเทศ	
ซ่ึงปัจจุบนักลายเป็นปัญหาใหญ่ให้กบัรฐับาลไทย
ที่ต้องด�าเนินการไปรับตัวลูกเรือกลับประเทศ
	 การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายเพื่อให ้
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ใน
แรงงานประมงทะเลที่สะสมมานานและมีความ
ซับซ้อน	ทั้งการเพิ่มเติมวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
ให้เป็นการเฉพาะ	กับเพิม่มาตรการในการจดัการ
แรงงานประมงให้ได้มาตรฐานสากล	รวมถึงการ
เพ่ิมระบบตรวจสอบเรอืประมง	จากการศกึษาวิจยั
เช่ือได้ว่าการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 
จะท�าให ้การด�า เนินการกับการค ้ามนุษย ์ 
ในแรงงานประมงทะเลมีประสิทธิภาพมาก 
ยิง่ขึน้	แต่อย่างไรก็ตาม	กฎเกณฑ์ทีถ่กูก�าหนดขึน้
จะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูปธรรม	ถ้าหาก

หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถ
ตอบสนองการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก�าหนดได้	
 2) การด�าเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับคดีค้ามนุษย์
	 รัฐบาลได้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อ
ให้ท�าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ในภาคประมงทะเล	ทั้งหน่วยงาน 
ที่ท�าหน ้าที่ ในการบังคับใช ้กฎหมาย	 และ 
หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในกระบวนพิจารณาคด	ี 
ซึง่หน่วยงานทัง้สองส่วนนีจ้ะท�าหน้าทีใ่นการปรบั 
ใช้กฎหมายให้เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม	ซึ่ง
หากแม้กฎหมายทีม่กีารก�าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์
อักษรมีบทบัญญัติที่ดีมาก	แต่ไม่สามารถน�ามา 
ปรับใช้ได้	 หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
บังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ	ก็ย่อมท�าให้
กระบวนการในการพยายามแก้ไขปัญหานั้น 
ไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
 หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมาย
	 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการ
ประมงผิดกฎหมาย	 (ศปมผ. ) 	 ซึ่ งน� า โดย 
กองทัพเรือ 	 ถูกจัดตั้ งขึ้นโดยค�าสั่ งหัวหน ้า 
คณะรักษาความสงบแห ่งชาติที่ 	 10/2558	 
กลายเป็นหน่วยงานหลักที่ท�างานด้านการแก้ไข
ปัญหาทีเ่กีย่วข้องการท�าประมง	รวมไปถงึปัญหา
การค้ามนุษย์ในภาคแรงงานประมง	 โดยเป็น 
การท�างานแบบบูรณาการร ่วมกันระหว ่าง 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมง
หลายหน ่วยงาน	 มีภาร กิจในการติดตาม 
ตรวจสอบ	และขจัดการท�าประมงผิดกฎหมาย	
แรงงานบังคับ	การใช้แรงงานเด็ก	รวมถึงการค้า
มนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง	มีแผนยุทธศาสตร์
ทีด่�าเนนิตามแนวทางของแผนปฏบิตักิารต่อต้าน
การค้ามนุษย์ในภาคประมง	ศปมผ.	มีอ�านาจ
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หน้าท่ีในการตรวจตราทัง้บนบก	ชายฝ่ัง	ในท่าเรอื	
และบนเรือประมง	ในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพ 
ที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากหลากหลาย 
หน่วยงานร ่วมกัน	 มีการจัดตั้งศูนย ์ควบคุม 
การแจ้งเรือเข้าออกใน	22	จังหวัดชายฝั่ง	 เพื่อ 
บันทึกและติดตามการเคล่ือนย้ายของเรือประมง
และลูกเรือ
	 การท�างานในรูปแบบการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	มีความ
ส�าคัญย่ิงในกระบวนการติดตามตรวจสอบ	 
ผู้ปฏิบัติงานประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากหลาย
หน่วยงานซ่ึงแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระหว่างกัน	 
กองทัพเรือ เป ็นฝ ่ ายจัดหาทรัพยากรและ 
เครื่องมือในการปฏิบัติการ	กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานรับผิดชอบการตรวจสัญญาการ
จ้างงานและรายชื่อลูกเรือ	กรมการจัดหางาน 
ตรวจเอกสารด ้านการจดทะเบียนแรงงาน	 
กรมเจ้าท่าและกรมประมงตรวจหนงัสอืคนประจ�า
เรือและใบอนุญาตประกอบการประมง	ในการ
ร่วมมือตรวจสอบนี้ก็เพื่อให้ได้มาซึ่งการประกัน
สวัสดิภาพของแรงงานประมง	และเพื่อสร้าง 
หลักประกันว่าจะไม่มีการใช้แรงงานเด็ก	หรือ
แรงงานบังคับ	บนเรือไทยและบนชายฝั ่งของ
ประเทศไทย
	 การจดัตัง้ศูนย์ควบคมุการแจ้งเรอืเข้าออก
ของ	ศปมผ.	ท�าให้สามารถตรวจบันทึกข้อมูลเรือ
ประมงไทยไว้ได้มากกว่าร้อยละ	90	และส่งผล 
ให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตของเรือประมง 
ที่กระผิดกฎหมายไปกว่าหมื่นล�า	ซึ่งการบังคับ 
ให้เรือประมงต้องรายงานการเข้าออกกับศูนย์
ควบคุมฯ	นับเป็นการติดตามการเคลื่อนย้าย 
ของเรือประมงท่ีมีประสิทธิภาพ	 ถือเป็นการ 
ป้องปรามและเครื่องมือหนึ่งในการบังคับใช้
กฎหมายได้เป็นอย่างดี	 ประกอบกับการจัด
ระเบียบโดยใช้ระบบตรวจสอบ	VMS	และการ

ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกที่เข้มงวด	โดยเรือ 
ที่มีลูกเรือที่ขาดเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง
จะถูกห้ามไม่ให้ออกทะเล	และช่วยให้สามารถ
ตรวจสอบเรือประมงทั้งหมดได้ตลอดเวลา	เมื่อ
พบการกระท�าความผิดใดๆ	 ที่ เกี่ยวข ้องกับ 
การค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย	 เจ้าหน้าที่ของ	ศปมผ.	สามารถ
ด�าเนินการจับกุมได้ทันที	
	 นอกเหนือจากการตรวจการเข้าออกของ
เรือประมงโดยศูนย์ควบคุมฯ	แล้ว	 เรือประมง 
ที่ ออกท�าการประมงในทะเลยั งได ้ รับการ 
ตรวจสอบจากทีมสหวิชาชีพของ	ศปมผ.	ซึ่งรวม
ถึงเรือประมงไทยที่ออกไปท�าประมงนอกน่านน�้า	
เมื่อกลับเข้าสู ่น ่านน�้าไทยก็จะถูกตรวจสอบ 
เช่นกัน	 จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ทีม 
สหวิชาชีพ	พบการกระท�าความผิดกฎหมาย	 
อาทิ	 การไม่มีใบอนุญาตท�าการประมง	หรือ
ใบอนุญาตหมดอายุ	 การไม่ท�าการบันทึกการ
ประมง	การใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย	ไม่มี
ใบอนุญาตท�างาน	ไม่มีสัญญาจ้างงาน	เป็นต้น	
ซึ่งการกระท�าความผิดเหล่านี้	 ได้ถูกเจ้าหน้าท่ี 
น�ากลับมาด�าเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด	
ส่วนเรอืประมงนอกน่านน�า้ท่ีไม่กลบัมารายงานตวั
ต่อศูนย์ควบคุมฯ	ภายในวันที่	30	มกราคม	2559	
จะถูกปรับเป็นเงินจ�านวนสองล้านบาท
	 ศปมผ.	 ได ้มีการจัดทีมสหวิชาชีพอีก	 
25	ทีม	ท�าหน้าที่เข้าตรวจสถานประกอบการ
แปรรูปสัตว์น�้า	แต่ละทีมประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ี	
10	คน	ได้แก่	 เจ้าหน้าที่จากองทัพเรือ	ต�ารวจ	
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์	พนักงานตรวจแรงงาน	 เจ้าหน้าที่ตรวจ
โรงงาน	 เจ้าหน้าที่ตรวจสวัสดิการสังคม	และ 
เจ ้าหน้าท่ีตรวจการประมง	 การตรวจสถาน
ประกอบการมีวัตถุประสงค์เพื่อกวดขันให้แต่ละ
แห่งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ทั้งกฎหมาย



Vol.6 No.1 January - June 2017
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

88

การประมง	กฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน	
ซ่ึงครอบคลุมถึงสภาพการจ้างงาน	การห้าม
การบังคับใช้แรงงาน	และอาชีวอนามัย	 รวม
ถึงกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก	
	 นอกจากนี้	ศปมผ.	ยังได้ร่วมมือกับหน่วย
อ่ืนๆ	อาทิ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	กลุ่มองค์กร
เอกชนต่างๆ	เพ่ือน�าไปสูก่ารจบักมุและด�าเนินคดี
กบัผูก้ระท�าความผดิท่ีเกีย่วข้องกบัการขบวนการ
ค้ามนุษย์ในกิจการแรงงานประมง
	 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	การประสบ
ความส�าเร็จในการด�าเนินงานของ	ศปมผ.	 เกิด
จากรูปแบบของหน่วยงาน	ที่เป็นการท�างาน 
ร่วมกันกับทุกภาคส่วน	โดยอาศัยกลไกในการ 
สั่งการจากนายกรัฐมนตรีที่ เป ็นหัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วน	และก�ากับการบริหารงานโดย
กองทัพเรือ	 ทุกหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องเข ้ามา 
มีบทบาทตามอ�านาจหน้าท่ีของตนเอง	และ
ท�างานเดินไปพร้อมๆ	กัน	จึงท�าให้การบริหาร
จัดการโดยการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน
ในคราวเดียวกันสามารถด�าเนินการได้ง่ายขึ้น	 
ซึ่งการจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีความ 
ซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่จาก
หลากหลายหน่วยงาน	ต้องอาศัยความร่วม
มือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ดังนั้น	 เมื่อมี 
ทุกหน่วยงานมาท�างานร่วมกันและมีสายการ
บังคับบัญชาสั่งการที่สั้นจึงท�าให้การแก้ปัญหา
ท�าได้ง่ายขึ้น	
	 แต่ข้อจ�ากัดของ	ศปมผ.	คือ	การที่	ศปมผ.	
เป็นเพียงหน่วยเฉพาะกิจพิเศษที่ถูกตั้งมาเพื่อให้
ท�างานแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและท�าในระยะ
สั้นเท่านั้น	เมื่อทางรัฐบาลเห็นว่า	การด�าเนินการ
กับการท�าประมงผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพ 
มากขึน้	หลงัจากทีม่กีารวางกรอบปฏบัิตใิห้ชัดเจน

ขึน้	หน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบสามารถด�าเนนิการ
ต่อได้เอง	ภารกิจของ	ศปมผ.	ก็จะถูกส่งมอบคืน 
ให ้กับหน ่วยงานหลักที่ รับผิดชอบในส ่วนที่
เกี่ยวข้องกับอ�านาจหน้าที่ของตนเช่นเดิม	
 หน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการด�าเนินคดี
	 จากนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลที่เน้นการ
เพิ่มความเข้มงวดในการด�าเนินคดีและบังคับ
ใช้กฎหมาย	ปรับเปลี่ยนมาใช้แนวทางบังคับ 
ใช้กฎหมายรูปแบบวิเคราะห์ข่าวกรองน�าการ
ปราบปราม	 โดยการมุ่งเน้นการจัดการปัญหา 
การค้ามนุษย์ที่ต้นตอ	จับกุมตัวการใหญ่	 เพื่อ
ท�าลายวงจรการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปแทน 
การจับกุมแค่ผู ้กระท�าความผิดปลายน�้า	 ซึ่ง 
การที่จะสามารถด�าเนินการได้อย่างประสบ 
ความส�าเร็จจะต ้องมีการประสานงานและ 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านยุติธรรม 
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น	 ทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน	การมีหน่วยงานที่ช�านาญ
การพิเศษมาด�าเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ	รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการในการด�าเนินคดีให้ส้ัน
กระชับและมีประสิทธิภาพ	เพื่อให้สามารถน�าตัว 
ผู้กระท�าความผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว
	 โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรมที่ส�าคัญขึ้น	 เพื่อให้ 
การด� า เนิ นค ้ ามนุษย ์ มี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพขึ้ น	 
2	หน่วยงาน	 คือ	แผนกคดีค้ามนุษย์ภายใต  ้
ศาลอาญา	และสามารถรับผิดชอบคดีที่มีปัญหา
ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้เสียหาย
และพยานจากจ�าเลยท่ีมีอิทธิพล	กับส�านักงาน
คดีค้ามนุษย์ภายในส�านักงานอัยการสูงสุด	 
ซึ่งนับต้ังแต่การจัดตั้งส�านักคดีค้ามนุษย์	ท�าให้
มีการด�าเนินการที่รวดเร็วมากข้ึน	 เนื่องจาก	
ส�านักงานจะรับผิดชอบเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับ
คดค้ีามนษุย์เท่านัน้ท�าให้การด�าเนนิการเป็นไปได้
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อย่างรวดเรว็	พนกังานอยัการจะมคีวามเชีย่วชาญ
เฉพาะด้านท�าให้การด�าเนินคดีมีความรัดกุม 
มากยิ่งขึ้น	
	 ส่วนการด�าเนนิการของแผนกคดค้ีามนษุย์
ของศาลอาญา	จากการเปรียบเทียบระยะเวลา
พิจารณาคดีในศาลชั้นต้น	จากเดิมใช้ระยะเวลา
การด�าเนินการไต่สวนและพิพากษาเสร็จสิ้น 
ในเวลามากกว่าหนึ่งป ี 	 แต่หลังจากที่มีการ
ปรบัปรงุกระบวนการพจิารณา	ได้รบัค�าพพิากษา
ภายในหกเดือน	ซึ่งรัฐบาลคาดหมายว่าเกือบทุก
คดีจะต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี	
	 การปรับปรุงการสืบสวนสอบสวนและ
ด�าเนินคดีเป็นหน่ึงในการด�าเนินงานที่รัฐบาล
พยายามปรับปรุงเพื่อให้ได ้มาตรฐานสากล	
เนื่องจากที่ผ ่านมาประสบปัญหาคดีค่ังค ้าง 
อยู ่ในกระบวนการยุติธรรมเป็นจ�านวนมาก	
การด�าเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า	ท�าให้
บางกรณีอาจน�าไปสู ่การเสียความยุติธรรม 
ในคดีไป	ซึ่งนอกจากความพยายามในการตรา
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ให้แยกออก
จากการพจิารณาคดอีาญาทัว่ๆ	ไปแล้ว	การจดัตัง้ 
หน่วยงานช�านาญพิเศษข้ึนในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมก็ส่งผลให้การจัดการกับคดี
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัด	
	 จากการศึกษาข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าผล
การด�าเนินป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ทั้งในส่วนของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องมีความก้าวหน้าไปในทางที่ดีขึ้น	
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
พิจารณาคดีค้ามนุษย์	แต่อย่างไรก็ตาม	การที่
จะสามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาค
ประมงทะเลให้เป็นรูปธรรมจะต้องอาศัยกลไก 

กฎหมายในการป ้ องกันและปราบปราม 
การกระท�าความผดิท่ีเข้มงวด	ประกอบกบัจะต้อง
มีหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าที่ในการก�ากับดูแล 
การค้ามนษุย์ในภาคประมงทัง้บนบกและในทะเล
ที่มีประสิทธิภาพ	

ข้อเสนอแนะ
 1) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 	 หลังจากที่มีการตราพระราชก�าหนด 
การประมง	พ.ศ.	2558	และกฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล	พ.ศ.	2557	ท�าให้การ
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น	และท�าให้แรงงานประเภทนี้ต้องเข้ามา
อยู่ในระบบ	เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบ
จ�านวนแรงงานและสิทธิต่างๆ	 ได้	 ซึ่งน�าไปสู ่ 
การป้องกันและปราบปรามการกระท�าอนัเป็นการ
ค้ามนุษย์	 ซึ่งมีผลสืบเน่ืองมาจากการละเมิด
แรงงาน
	 ทั้งนี้	 ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฉบับที่	188	ว่าด้วยการท�างานในภาค
ประมง	ค.ศ.	2007	ถึงแม้การออกกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล	พ.ศ.	2557	
จะท�าให้การคุ้มครองสิทธิมีมาตรฐานมากย่ิงข้ึน	
แต่ยังมีบางประเด็นที่ไม่ได้ก�าหนดให้ครอบคลุม
ถงึ	อาทิ	การตรวจสขุภาพ	การประกนัสขุภาพและ
อบุตัเิหตใุห้แก่ลกูเรือ	การให้สตัยาบนัอนสุญัญาฯ	
นอกจากจะเป็นการเพิ่มมาตรฐานของกฎหมาย
ให ้ทัดเทียมกับกฎหมายะระหว ่างประเทศ	 
ยังเป็นการแสดงถึงความตั้งใจของประเทศไทย 
ในการต ้องการแก ้ไขป ัญหาการค ้ามนุษย  ์
ต่อสายตาของนานาชาติอีกด้วย	
	 นอกจากนี้ 	 ประเด็นท่ีส�าคัญที่สุดของ 
การใช้แรงงานประมงที่น�าไปสู ่ปัญหาการค้า
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มนุษย์คือ	สภาพการจ้างที่มีลักษณะแตกต่าง 
ไปจากการใช้แรงงานในรูปแบบอื่น	และการ 
ไม่มีเอกสารในการท�างาน	ซึ่งตามกฎกระทรวง 
มีการก�าหนดให้ท�าสัญญาจ้างเอาไว้ให้พนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจสอบ	และจัดท�าทะเบียน 
การจ้าง	 โดยต้องส่งส�าเนาทะเบียนลูกจ้างให้
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบ
วันนับแต่วันเริ่มจ้าง	ลูกจ้างเข้าท�างาน	ถ้าหาก
จะการเก็บข้อมูลตรวจสอบเป็นไปอย่างครบถ้วน	
ควรก�าหนดให้นายจ้างจะต้องส่งส�าเนาสัญญา
จ้างพร้อมทั้งทะเบียนลูกจ้างให้แก่อธิบดีหรือ 
ผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมายด้วย	การท�าเช่นนี้จะท�าให้
ภาครัฐสามารถมีข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานว่า
เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่	ตั้งแต่การเริ่มจ้างงาน	
	 ส่วนมาตรการที่ เกิดขึ้นตาม	พระราช-
ก�าหนดการประมง	พ.ศ.	2558	ท�าให้เรือประมง
ทุกล�าเข้ามาอยู่ในระบบ	มีการติดตามตรวจสอบ 
ได ้ทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่ขณะก่อนเรือออกจาก 
ท่า	เรือออกท�าการประมง	และขณะกลับเข้าท่า	 
ซ่ึงเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมจะต้องจัดท�าหนังสือ
คนประจ�าเรือ	และมีให้เจ้าหน้าที่ตรวจ	ซึ่งการ
จัดท�าเอกสารเหล่านี้ที่ผ่านพบปัญหาการปลอม
แปลงเอกสาร	หรือการจัดท�าไม่ถูกต้อง	อีกท้ัง 
มีการเชื่อมโยงถึงกฎหมายหลายฉบับ	อาจมีผล
ท�าให้เกิดการลักลั่นระหว่างกฎหมายแต่ละฉบับ	
ประกอบกับหน่วยงานที่ด�าเนินการเรื่องนี้มีหลาย
หน่วยงาน	
	 ดงันัน้	หากมกีารตรากฎหมายเป็นพระราช-
บัญญัติเฉพาะเก่ียวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน
ในภาคประมงย่อมจะมีผลใช้บังคับที่ดีกว่า	และ
ก�าหนดให้การจัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถ
ด�าเนินการได้โดยหน่วยงานเดียว	หรือเพียงสอง
หน่วยงาน	รวมถึงเอกสารแต่ละส่วนที่จ�าเป็น
ต้องมีจะต้องข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน	ทั้ง	สัญญาจ้าง	
ทะเบียนลูกจ้าง	เอกสารการจ่ายค่าจ้าง	หนังสือ

คนประจ�าเรือ	 และน�ามาตรฐานที่ก�าหนดไว้ 
ในกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง
ทะเล	พ.ศ.	 2557	และอนุสัญญาอนุสัญญา 
ฉบับที่	 188	ว่าด้วยการท�างานในภาคประมง	 
ค.ศ.	2007	มาเป็นมาตรฐานขัน้ต�า่ในการคุม้ครอง
สิทธิให้แก่ลูกเรือ	การด�าเนินการเช่นนี้ย่อมจะ
สามารถช่วยป้องปราบการเกิดขึ้นของปัญหา 
การค้ามนุษย์ในแรงงานประมงทะเลให้เกิดขึ้น 
ได้ยาก	 เนื่องจากภาครัฐจะสามารถตรวจสอบ 
การด�าเนินการของนายจ้างหรือเจ ้าของเรือ 
ได้ตัง้แต่ขัน้ตอนการจ้าง	จนถงึการออกไปท�างาน
กับเรือประมง
	 ส่วนการด�าเนินวิธีพิจารณากับคดีการค้า
มนุษย์	ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้า
มนุษย์	พ.ศ.	2559	ควรจะมีการแก้ไขให้สามารถ
น�าไปใช้พิจารณาคดีการค้ามนุษย์ในทุกๆ	ศาล
ด้วย	ซึ่งรูปแบบการพิจารณาคดีใช้การไต่สวน 
ซึ่งท�าให้เกิดความรวดเร็ว	 อีกทั้งยังได้มีการ
ก�าหนดกระบวนวิธีการพิจารณาคดีให้สะดวก 
ต่อการสบืพยาน	จนกระท่ังถงึการอ่านค�าพพิากษา 
ที่สามารถกระท�าลับหลังจ�าเลยได้	 ข้อดีต่างๆ	 
เหล่านี	้นอกจากจะท�าให้การพจิารณาเป็นไปด้วย 
ความรวดเร็ว	 ยังช ่วยลดความกดดันให้แก  ่
พยานกับผู้เสียหายไม่ต้องเผชิญหน้ากับจ�าเลย	
และเปิดโอกาสให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจ 
อันจะเป็นคุณต่อผู้เสียหาย	เพื่อให้การพิจารณา
คดีการค้ามนุษย์เป็นไปในรูปแบบและได้ผล 
ที่มีประสิทธิภาพอย่างเดียวกัน	ซึ่งจะเห็นได้ว่า
หลกัจากมกีารปรบัปรงุแก้ไขกระบวนพจิารณาคดี 
การค้ามนุษย์นี้ 	 ท�าให้ประเทศไทยสามารถ 
จัดการคดีค้ามนุษย์ให้มีความรวดเร็วย่ิงข้ึน	 
และท�าให้ผู้กระท�าผิดถูกด�าเนินคดีโดยไม่ล่าช้า 
ดังที่ผ่านๆ	มา		
	 แต่อย่างไรก็ตาม	หากแม้กฎหมายท่ีมี 
การก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีบทบัญญัติ
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ที่ดีมาก	แต่ไม่สามารถน�ามาปรับใช้ได้	หรือ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย
ไม่มีประสิทธภิาพ	กย่็อมท�าให้กระบวนการในการ
พยายามแก้ไขปัญหานั้นไม่สามารถด�าเนินการ 
ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
	 2)	 ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการ
ในการด�าเนนิการของหน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่นการ
บังคับใช้กฎหมาย
	 ปัจจุบันการด�าเนินการต่อการแก้ปัญหา
ที่ เกี่ยวกับกิจการประมงมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
อย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา	ส่วนหนึ่งมีผล
มาจากการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้น	ซึ่งเมื่อ 
การด�าเนินการเป ็นไปด ้วยความเรียบร ้อย 
ศูนย์บัญชาแก้ไขปัญหาการท�าประมงท่ีผิด
กฎหมาย	(ศปมผ.)	จะเลิกด�าเนินการและส่งต่อ 
ทรัพยากร	และการปฏิบัติต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องคืน 
ให ้แก ่หน ่วยงานท่ีมีหน ้า ที่ รับผิดชอบ	 คือ	 
กรมประมง	 แต่จากการศึกษาข้างต้นจะท�า 
ให ้ เห็นได ้ว ่า 	 ป ัญหาการค ้ามนุษย ์ในการ 
ใช ้แรงงานมีความซับซ ้อนมาก	 ต ้องอาศัย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ	หน่วยงานเข้ามา
บูรณาการร่วมกัน	ดังนั้นวิธีการพัฒนาแนวทาง
การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์	หากอ�านาจหน้าที่ 
ในการด�าเนินการอยู่ในหลายๆ	หน่วยงาน	จึงควร
มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางในรูปศูนย์อ�านวยการ	
เพื่อเป็นหน่วยงานกลางด�าเนินการในเรื่องนี้
	 โดยหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น	ควรก�าหนดให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ�านวยการศูนย์ฯ	 เพ่ือการ 
สัง่การเป็นไปโดยอาศยัอ�านาจของนายกรฐัมนตรี
ทีเ่ป็นหัวหน้าทุกส่วนราชการอยูแ่ล้ว	ส่วนราชการ
ที่อยู่ภายในโครงสร้างของศูนย์ฯ	ควรจะประกอบ
ไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางทะเล
ทั้งหมด	อาทิ	กองทัพเรือ	กรมเจ้าท่า	กรมประมง	
ต�ารวจน�้า	กรมศุลกากร	และหน่วยงานข้างเคียง 
ทีมี่ส่วนเก่ียวข้อง	เช่น	กระทรวงแรงงาน	กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
เป็นต้น	โดยให้มีอ�านาจในการจัดการหรือแก้ไข
ปัญหา	ผ่านการบูรณาการขีดความสามารถ
ของหน่วยงานทางทะเลเข้าด้วยกันเพื่อป้องกัน	 
ปราบปราม	หรือแก้ไขปัญหา	 เหตุการณ์	หรือ 
การกระท�าผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผล 
กระทบต่อกิจกรรมทางทะเล	 เมื่อปรากฏว่า 
ภาวะปกตนิัน้เกนิขดีความสามารถของหน่วยงาน
ทางทะเล	หรือไม่มีหน่วยงานของรัฐใดรับผิดชอบ	
หรือต้องมีการบูรณาการในการปฏิบัติงาน
	 นอกจากนี้ 	 จะต ้องมีการก�าหนดให ้ 
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ	ที่ได้รับการแต่งตั้งมีอ�านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่ เ ก่ียวข ้องกับกิจกรรม 
ทางทะเล	 รวมถึง 	 อ�านาจด�า เนินการตาม 
ความจ�าเป็นเพื่อป้องกัน	ปราบปราม	ระงับ	ยับยั้ง	
หรอืแก้ไขสถานการณ์	รวมทัง้ให้มอี�านาจสบืสวน
สอบสวน	และในกรณทีีพ่นกังานเจ้าหน้าทีท่�าการ
สอบสวน	ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจและ
หน้าทีเ่ช่นเดียวกบัพนกังานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ทั้งนี้ 	 ให้มี
อ�านาจกระท�าการเท่าที่จ�าเป็น	ดังต่อไปนี้
	 1.	 สัง่ให้ยานพาหนะหยุด	รวมทัง้ใช้ก�าลัง
บังคับเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้ยานพาหนะนั้นหยุด
	 2.	 ขึ้นไปบนยานพาหนะนั้น	 เพื่อตรวจ
สอบเอกสารเกีย่วกบัยานพาหนะนัน้	และเอกสาร
คนประจ�ายานพาหนะนั้น
	 3.	 ค ้นยานพาหนะ	 และคนประจ�า 
ยานพาหนะที่ต้องสงสัยน้ัน	ให้รื้อหรือขนส่ิงของ 
ในเรือหรือยานพาหนะใดๆ	 เพื่อการค้น	 โดย 
ไม่ต้องมีหมายค้น	 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
ยานพาหนะ	 หรือคนประจ�ายานพาหนะนั้น 
ได้กระท�าผิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางทะเล
	 4.	 ควบคุมผู้ต้องสงสัย	ตลอดจนควบคุม
ยานพาหนะ	และสิ่งของที่จะใช้หรือได้ใช้ในการ 
กระท�าความผิด	 หรือได ้มาจากการกระท�า 
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ความผิด	ถ้าการตรวจค้นยานพาหนะหรือการ
สืบสวนสอบสวนเบื้องต้นมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
จะมีหรือได้มีการกระท�าความผิด	 ห้ามมิให้
ควบคุมยานพาหนะ	ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือ
บุคคลในยานพาหนะไว้เกินความจ�าเป็นตาม
พฤติการณ์แห่งคดี
	 5.	 ให้พ่วงยานพาหนะ	หรือให้ท�าการอื่น
เพื่อให้ยานพาหนะนั้น	ไปยังที่ซึ่งสะดวกแก่การ
ตรวจค้น	การสอบสวน	หรือการด�าเนินคดี
	 6.		 ไล่ตามยานพาหนะใดๆ	ที่กระท�า
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าความผิด
ตามกฎหมายของประเทศไทยในเขตทางทะเล	 
รวมท้ังไล่ตามจับกุมผู้ต้องสงสัยที่หนีขึ้นฝั ่งได้ 
ตามความจ�าเป็น
		 7.	 ควบคุมตัวผู้ต้องหาว่ากระท�าความ
ผิดไว้ได้ไม่เกิน	48	ชั่วโมง	นับแต่น�าตัวผู้ต้องหา
มาถึงฝั ่ง	 และมิให้นับเวลาเดินทางตามปกต ิ
ที่น�าตัวผู ้ต ้องหามาถึงฝ ั ่งเป ็นเวลาควบคุม 
ผู ้ต้องหาของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ทั้งนี้	 เมื่อการ
สอบสวนเสร็จแล้ว	ให้ท�าความเห็นว่าควรสั่งฟ้อง
หรอืไม่ฟ้อง	ส่งไปยงัพนกังานอยัการตามทีอ่ยัการ
สูงสุดก�าหนด
	 การก�าหนดเช่นนี้จะท�าให้	ไม่ว่าพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะพบการกระท�าความผิดที่ใด	ก็จะ
มีอ�านาจในการด�าเนินการให้สามารถน�าตัว 
ผู้กระท�าความผิดมาด�าเนินคดีได้
	 ในการบงัคบัใช้กฎหมายเรือ่งการค้ามนษุย์	
การบูรณาการเพียงแต่หน่วยงานภาครัฐอาจจะ
ไม่เพียงพอ	จึงควรมีการสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมประมง
และสมาคมผู้ประกอบการในกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับการท�าประมง	 เพื่อสร้างความตระหนักรู  ้
ให้แก่ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว 

ให ้ มีความรับผิดชอบต ่อป ัญหาให ้มากข้ึน	 
รวมไปถึงการอาศัยมาตรการบังคับระหว่าง 
ผู้ประกอบการกันเอง	 เพื่อให้เกิดการช่วยดูแล 
สอดส่องการด�าเนินการภายในกลุ ่มคนอาชีพ
เดียวกัน	ทั้งนี้	จะท�าให้เป็นการเสริมการท�างาน
ของหน่วยงานภาครัฐอีกทางหนึ่ง
	 นอกจากนี้ 	 จะต้องมีการแก้ไขปัญหา 
เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้า
มนุษย์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน	ทั้งการก�าหนด
โทษทีร่นุแรงกว่าผูก้ระท�าความผิดท่ีเป็นประชาชน	
รวมถงึการน�ามาตรการทางวนิยัและทางปกครอง
มาใช ้ประกอบด้วย	 ซึ่งขณะนี้ ได ้ มีการออก	
“ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี	ว่าด้วยมาตรการ
ทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้
เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย์	พ.ศ.2558”	อย่างไร
ก็ตาม	จะต้องมีการตรวจสอบการด�าเนินการ 
ของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบฯ	 
ฉบับนี้อย่างต่อเนื่องด้วย	
	 การแก ้ ไขป ัญหาการค ้ าม นุษย ์ ท่ี มี 
ความซับซ้อน	และสะสมในประเทศไทยมาเป็น
เวลานาน	จะสามารถแก้ไขให้หมดไปก็ต้อง
อาศัยการจัดการที่เป็นระบบ	ทั้งกฎหมายและ 
หน่วยงานที่ใช้บังคับกฎหมาย	 รวมไปถึงการ 
ดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการ
ด�าเนินการ	การที่กฎหมายและการด�าเนินการ 
ของ เจ ้ าหน ้ าที่ จ ะสามารถท� า ได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพน้ัน	จะต้องสามารถปิดช่องโหว่ของ
กฎหมายและการด�าเนินการให้ได้ทุกจุด	 เพื่อ 
มิให้ผู ้กระท�าความผิดน�าไปแสวงหาประโยชน์ 
ในการค้ามนุษย์	 ซึ่งเป็นการกระท�าที่ท�าลาย
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	 ละเมิดกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน	 และท�าลายภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยอีกด้วย
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