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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องกระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุ ษย์ในแรงงานภาคการประมงของประเทศ
ไทย มีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุ ษย์ ในแรงงานภาค
การประมงของประเทศไทย และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบ ลักษณะ วิธกี าร เครือข่าย การลักลอบค้ามนุ ษย์ใน
แรงงานภาคการประมงของไทย โดยเก็บข้อมูลจากแรงงานต่างด้าวทีเ่ ป็ นผูใ้ ช้แรงงานในภาคการประมงของ
ไทย ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาครและระนอง จานวน 114 คนด้วยแบบสอบถาม สัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่
หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งและตัว แทนผู้ ป ระกอบการภาคเอกชนในธุ รกิจ การประมง ผลการวิจ ัย พบว่ า
กระบวนการและเส้นทางการเข้ามาทางานเริม่ จากการติดต่อกลุ่มคนทีต่ ้องการเข้ามาใช้แรงงานในเมืองไทย
ผ่านนายหน้าที่มหี ลากหลายและมีเจ้าหน้าที่รฐั เข้ามาพัวพันร่วมขบวนการเป็ นขุมเครือข่ายใหญ่มอี ทิ ธิพล
ช่องทางการเข้าเมืองส่วนใหญ่เป็ นการหลบหนีเข้าเมืองตามเส้นทางธรรมชาติ รูปแบบการเดินทางโดยมากจะ
มาเป็ นกลุ่ม โดยมีนายหน้าฝั ง่ ไทย คอยจัดส่ งกลุ่มแรงงานกระจายไปยังเป้ าหมาย ผ่านการหลอกลวง การ
สร้างหนี้ การบังคับขูเ่ ข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว ภายใต้เงื่อนไขทางานก่อน พอมีรายได้จะถูกหักค่าขนส่ง ค่า
นายหน้ า ทาให้ต้องถูกกักตัวเพื่อทางานแลกเงิน ในส่วนของแนวทางป้ องกันและปราบปรามการลักลอบ
การค้ามนุษย์ทส่ี าคัญคือการแก้ไขปั ญหาในเชิงโครงสร้างโดยการบูรณาการทัง้ ความคิดและวิธกี ารปฏิบตั ขิ อง
ทุ ก ภาคส่ ว นทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ทัง้ นี้ ก ฎหมายต้ อ งสามารถบัง คั บ ใช้ ไ ด้ อ ย่ า งจริง จัง กับ นายหน้ า
ผูป้ ระกอบการ และการทุจริตคอร์รปั ชันของเจ้
่
าหน้าทีร่ ฐั
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ABSTRACT
This research is about procedures and routes of human trafficking in groups of the labors
working in a fishery sector in Thailand. The objectives of the research were 1) to study procedures
and routes of human trafficking for workforce in Thai fishery industry and 2) to study patterns,
features, processes, and networks of the human trafficking. The data were collected by
questionnaires from 114 alien fishery labors working in the area of Samutsakhon province and
Ranong province. In addition, the data collection of the research was conducted by in-depth
interviews from concerned officials, and representatives from fishery entrepreneurs. As for the result
of the research, it was found that the first procedure starts when various kinds of Thai brokers
contact groups of foreign labors who desire to have unpermitted work in Thailand. Additionally, some
concerned officials illegally involve in the procedure as a network of influential organized crime
groups. Most ways the labors trek across the border for migrant smuggling are by natural routes,
mostly traveling in group. After that, the Thai brokers distribute the illegal labors to targets by way of
deception, excessive debt, coercion, false imprisonment, and detainment under the work condition
that a payment will be deducted for transport and brokers’ commission. In terms of measures to
prevent and suppress human trafficking, it is essential to solve structural problems by integrating
thoughts and practices of all parties, including both government and private sectors. Importantly, a
law must be strictly enforced on the brokers, entrepreneurs, and corrupt officials.
Keywords: human trafficking, the labors working in a fishery
1. บทนา
ด้วยความตระหนักในความสาคัญของปั ญหาการลักลอบค้ามนุ ษย์ในแรงงานภาคการประมงของ
ประเทศไทยการย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงาน เป็ นช่องทางหนึ่งทีท่ าให้แรงงานย้ายถิ่นเข้าไปเป็ นเหยื่อของ
การค้ามนุษย์ขา้ มชาติ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการย้ายถิน่ ข้ามชาติในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ทงั ้
1
ในฐานะที่ประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง จึงมีโอกาสมากที่สถานการณ์ ปัญหา
การค้ามนุษย์ขา้ มชาติในประเทศไทยจะมีความรุนแรงและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ดังจะเห็นได้จากรายงานการค้า
มนุษย์ประจาปี พ.ศ.2553 (Trafficking in Persons Report) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ทีจ่ ดั
กลุ่มให้ประเทศไทยโดยลดระดับจากระดับ 3 (Tier 3) เป็ นระดับ 3 บัญชีรายชื่อประเทศที่ดาเนินการไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานขัน้ ต่ าของกฎหมายสหรัฐอเมริกาและไม่มคี วามพยายามแก้ไขปั ญหา (Tier 3 Watch
List) เพราะเห็นว่า ประเทศไทยยังเป็ นทัง้ ประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของการค้ามนุ ษย์ เพื่อการ
1

กฤตยา อาชวนิชกุล และพันธุท์ พิ ย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, คาถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐ. 2548
ไทยในการจัดการปัญหามิ ติสขุ ภาวะและสิ ทธิ ของแรงงานข้ามชาติ , (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม).
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บังคับใช้แรงงานและการบังคับค้าประเวณี ซึง่ รัฐบาลไทยไม่ได้ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานขัน้ ต่ าอย่างเต็มทีใ่ นการ
ขจัดปั ญหาการค้ามนุ ษย์ แม้จะนาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ มาบังคับใช้อย่าง
ต่อเนื่องตัง้ แต่ พ.ศ.2551 และมีการจัดฝึ กอบรมให้ความรู้เพื่อรณรงค์เพิ่มจิตสานึกเกี่ยวกับปั ญหาการค้า
มนุ ษย์กต็ าม แต่การแก้ปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการบังคับค้าประเวณี ยังไม่มคี วามคืบหน้าเพียงพอ
2
ทาให้สถานการณ์การค้ามนุษย์ขา้ มชาติยงั รุนแรงอยู่ ประกอบกับการศึกษาทีผ่ ่านมามักศึกษาจากแรงงานที่
ย้ายถิ่นข้ามชาติ แต่ การศึกษาจากเหยื่อการค้ามนุ ษย์ยงั ไม่ชดั เจนนัก จึงอาจทาให้เกิดองค์ความรู้ในการ
แก้ปัญหาจากัด
ประเทศไทยถือเป็ นประเทศทีม่ กี ารย้ายถิน่ ข้ามชาติของประเทศเพื่อนบ้านมาอาศัยอยู่จานวนมาก
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศบริเวณพรมแดนระหว่างประเทศที่ เอื้ออานาจ นโยบาย เปิ ดช่องทางผ่านแดน
ระหว่างประเทศ ทาให้ประเทศไทยกลายเป็ นจุดศูนย์กลางของการย้ายถิน่ ข้ามชาติในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ ทัง้ ถู กต้องตามกฎหมาย การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยพบว่ าในปี 2551 มีจ านวน
ประชากรจากประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา ย้ายถิ่นเข้ามายังประเทศไทย ทีม่ กี ารรายงานตัวขึน้ ทะเบียนต่อ
3
กระทรวงแรงงานถึง 668,576 คน และในปี พ.ศ.2552 มีจานวนเพิม่ ขึน้ เป็ น 1,314,382 คน แรงงานข้ามชาติ
จากประเทศเพื่อบ้านที่ย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศไทย ส่วนมากเป็ นแรงงานไร้ทกั ษะฝี มอื เครือข่ายที่เป็ นผู้
ช่ ว ยเหลือ อาศัย ข้อ ได้เ ปรีย บในเรื่อ งช่ อ งว่ า งของนโยบายหรือ กฎหมาย ที่เ ป็ น กลไกของรัฐ แสวงหา
ผลประโยชน์จากผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ทาให้ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจานวนหนึ่งตกเป็ นเหยื่อของเครือข่ายที่เป็ นผู้
ช่วยเหลือหรือนายหน้า (Agents) หรืออาจเรียกว่านักค้ามนุ ษย์ขา้ มชาติ (Transnational Human Trafficker)
และเข้าสูก่ ระบวนการค้ามนุ ษย์ขา้ มชาติ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2543 เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการศึกษาและแก้ไขปั ญหา
4
กระบวนการค้ามนุษย์ขา้ มชาติทเ่ี กิดขึน้ ในประเทศไทยและในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความรุนแรง
ของปั ญหาการค้ามนุ ษย์ข้ามชาติมแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ดังจะเห็นได้จากสถิติจาวนคนไทยที่ตกเป็ นเหยื่อของ
กระบวนการค้ามนุษย์ขา้ มชาติ เมื่อย้ายถิน่ ฐานไปต่างประเทศ ซึง่ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมันคงของ
่
มนุ ษย์ได้ทาการช่วยเหลือและรับไว้ดูแล ตัง้ แต่ 2548-2550 พบว่าในปี พ.ศ.2548 มีคนไทยที่ตกเป็ นเหยื่อ
จานวน 207 คน ในปี พ .ศ.2549 และในปี พ.ศ.2550 มีจ านวน 147 คน และจานวน 298 คนตามลาดับ
สอดคล้องกับข้อมูลของสานักงานตารวจแห่งชาติคอื จานวนคนต่างชาติทเ่ี ป็ นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุ ษย์
ข้ามชาติในประเทศไทย ได้ช่วยเหลือและรับไว้ ตัง้ แต่ปี 2548-2550 มีจานวนคนต่างชาติทต่ี กเป็ นเหยื่อ 286
5
คน ในปี พ.ศ.2549 และพ.ศ.2550 มีจานวน 396 คน และจานวน 222 คน ตามลาดับ

2

พัทฐกร ศาสนะสุพนิ ธ์, กระบวนการย้ายถิ่นข้ามชาติของผู้ย้ายถิ่นที่ตกเป็ นเหยื่อการค้ามนุ ษ ย์ , วารสารวิ จ ยั
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น. ปี ท่ี 1 ฉบับที่ 1 เมษายน – มิถุนายน 2554.
3
สานักบริหารแรงงานต่างด้า, ข้อมูลคนต่างด้าวที่ ได้รบั อนุญาตทางานใหม่ทวราชอาณาจั
ั่
กร, 2552.
(ออนไลน์), แหล่งทีม่ า: http://www.policy.doe.go.th/ebookdoc/020400009731_1.pdf. เข้าถึงข้อมูลเมือ่ วันที่ 4 เมษายน
2562.
4
โครงการความร่วมมือสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง (UNIAP), พันธกิจใน
การสนับสนุนและประสานงานเครือข่ายต่อการค้ามนุษย์, วารสาร UNIAP ประเทศไทย, 2548.
5
กองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดต่อเด็กและสตรี (บก.ปดส.), สถิ ติคดีการค้ามนุษย์ (1 กรกฎาคม 2551 –
31 ตุลาคม 2551), กรุงเทพมหานคร: สานักงานตารวจแห่งชาติ, 2551.
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จากสถานการณ์ดงั กล่าวทาให้รฐั บาลไทยได้ตระหนักถึงความรุนแรง ของปั ญหาการลักลอบค้า
มนุษย์ ในแรงงานภาคการประมงของไทยมากขึน้ การศึกษากระบวนการค้ามนุษย์ทม่ี ลี กั ษณะการดาเนินงาน
แบบเครือข่ายและมุ่งทาความเข้าใจปรากฏการณ์การย้ายถิน่ ข้ามชาติ ที่ทาให้ผยู้ า้ ยถิ่นตกเป็ นเหยื่อการค้า
มนุษย์ว่ามีกระบวนการอย่างไร และมีเส้นทางอย่างไรในการลักลอบค้ามนุ ษย์ ในแรงงานภาคการประมงของ
ไทย จะทาให้มคี วามเข้าใจเครือข่ายการลักลอบค้ามนุ ษย์ในประเทศไทยว่ามีรูปแบบอย่างไร เพื่อหาแนวทาง
ช่วยเหลือผูเ้ ป็ นเหยื่อให้ปลอดภัยได้ และเสนอแนวทางในการป้ องกันการลักลอบค้ามนุ ษย์ในแรงงานภาคการ
ประมงของไทยต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุ ษย์ในแรงงานภาคการประมงของประเทศ
ไทย
2.2 เพื่อศึกษารูปแบบ ลักษณะ วิธกี าร เครือข่าย การลักลอบค้ามนุ ษย์ในแรงงานภาคการประมง
ของไทย

3. ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากร ระเบียบวิธีวิจยั จะเป็ นการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มแรงงานไทยและแรงงานต่างด้า ว
(เมียนมา) ทีเ่ ป็ นผู้ใช้แรงงานในภาคการประมงของไทย ทัง้ ทีท่ างานบนเรือและโรงงานประมง ในเขตพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาครและระนอง จานวน 114 คน โดยการตอบแบบสอบถาม 2) กลุ่มเจ้าหน้าที่หน่ วยงาน/
องค์กรภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องและตัวแทนผูป้ ระกอบการภาคเอกชนในธุรกิจการประมง จานวน 10 คน
ขอบเขตเชิ งทฤษฎี ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุ ษย์ในแรงงานภาค
ประมงของไทย อันประกอบไปด้วย 1) เหยื่อวิทยา (victim ology) 2) เครือข่ายความสัมพันธ์ในทางสังคม
(social network) 3) การลักลอบค้ามนุษย์ (human trafficking)
ขอบเขตเชิ งพื้นที่ วิจยั ศึกษาในพืน้ ที่ 2 จังหวัดในเขตทีม่ กี ารใช้แรงงานภาคประมงและมีอาณา
เขตติดต่อทางทะเลและมีแรงงานต่างด้าวย้ายถิน่ เข้ามาประกอบอาชีพเป็ นแรงงานในภาคประมงจานวนมาก
ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระนอง

4. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ขัน้ ตอนที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาข้อมูลเบือ้ งต้นจากหน่วยงานของรัฐทัง้ ระดับส่วนกลาง ส่วนท้องถิน่ และ
กลุ่มภาคธุรกิจ และชุมชนที่มสี ่วนเกี่ยวข้องในพืน้ ที่ศกึ ษา รวมทัง้ ศึกษาเอกสาร หนังสือ ทบทวนแนวคิด
ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ขัน้ ตอนที่ 2 ผู้วิจยั ได้ทาการสารวจพื้นที่และเก็ บข้อมูลเบื้อ งต้นในพื้นที่จงั หวัดสมุท รสาครและ
จังหวัดระนอง
ขัน้ ตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือวิจยั โดยใช้ขอ้ มูลจากหน่ วยงานของรัฐทัง้ ระดับส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น
และกลุ่มภาคธุรกิจประมง และชุมชนทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องในพืน้ ทีศ่ กึ ษา รวมทัง้ ศึกษาเอกสาร หนังสือ ทบทวน
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แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้รวมถึงข้อมูลทีไ่ ด้จากการสารวจพืน้ ทีแ่ ละข้อมูลจากการเก็บ
ข้อมูลเบือ้ งต้น
ขัน้ ตอนที่ 4 เก็บข้อมูลจากกลุ่มแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว (เมียนมา) ทีเ่ ป็ นผู้ใช้แรงงานใน
ภาคการประมงของไทย ทัง้ ทีท่ างานบนเรือและโรงงานประมง ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาครและระนอง
ขัน้ ตอนที่ 5 จัดการสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) เจ้าหน้าทีห่ น่ วยงาน/องค์กรภาครัฐที่
เกีย่ วข้องและตัวแทนผูป้ ระกอบการภาคเอกชนในธุรกิจการประมง
ขัน้ ตอนที่ 6 วิเคราะห์และเขียนรายงาน

5. ผลการวิ จยั
งานวิจยั เรื่องกระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุ ษย์ในแรงงานภาคการประมงของประเทศ
ไทย ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ กี ารเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยกาหนดผูต้ อบแบบสอบถามจากแรงงานภาคการประมง
สัญชาติ ไทย และเมียนมา ในเขตจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระนอง จานวนทัง้ สิน้ 400 ตัวอย่าง แต่เมื่อลง
พืน้ ที่ปรากฏข้อจากัดในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัว รายงานวิจยั ฉบับนี้จงึ กาหมดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
เหลือเพียง 114 คน โดยผูว้ จิ ยั จะนาเสนอข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ดงั กล่าวข้างต้น โดยแบ่งเป็ น 3 ส่วนคือ
ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม สภาพการทางานของแรงงานภาคการประมงของประเทศไทย และ
กระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมงของประเทศไทย

1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1: ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลทัวไป
่

N = 114
จานวน

ร้อยละ

ชาย
หญิง

57 คน
57 คน

50.0
50.0

ต่ากว่า 20 ปี
20 – 25 ปี
26 – 30 ปี
31 – 35 ปี
36 – 40 ปี
41 – 50 ปี

10 คน
38 คน
43 คน
10 คน
9 คน
4 คน

8.8
33.3
37.7
8.8
7.9
3.5

ประเทศพม่า
ประเทศไทย

113 คน
1 คน

99.1
0.9

เพศ

อายุ

สถานที่เกิ ด
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ประเภทของเอกสารประจาตัว
หนังสือเดินทางชัวคราว
่
(Temporary Passport)
ใบอนุญาตทางาน
ใบ ทร. 38/1
ใบ ต.ท. 8 (ใบแทนใบอนุญาต
ทางาน)
หนังสือสาคัญประจาตัว (Certificate
of Identity)
หลักฐานทางการแพทย์/บันทึกการ
ตรวจสุขภาพ
เอกสารอื่นๆ
วิ ธีการเก็บเอกสารประจาตัว
เก็บไว้กบั ตัวเอง
นายจ้างเก็บเอาไว้
นายหน้าเก็บไว้
อื่น ๆ
ประเภทที่อยู่อาศัย
อาศัยทีพ่ กั ในโรงงาน
อาศัยอยู่บา้ นเช่า/ห้องเช่า
อาศัยอยู่บา้ นเพื่อน

2 คน

ประเภทที่อยู่อาศัย
น้อยกว่า 3 คน
3 – 5 คน
6 – 10 คน
มากกว่า 10 คน
สถานที่ทางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
เรือประมง
อื่นๆ

105 คน

33.5

104 คน
94 คน

33.2
30.0

5 คน

1.6

2 คน

0.6

2 คน

0.6

1 คน

0.3

98 คน
10 คน
3 คน
3 คน

86.0
8.8
2.6
2.6

6 คน
106 คน

5.3
93.0
1.8

18 คน
38 คน
53 คน
5 คน

15.8
33.3
46.5
4.4

96 คน
16 คน
2 คน

84.2
14.0
1.8

ข้อมูลทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างเป็ นเพศชายและเพศหญิงมีจานวนเท่ากัน เป็ นเพศชาย จานวน 57 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50.0 เพศหญิง จานวน 57 คน คิดร้อยละ 50.0 โดยอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปี
จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.7 ช่ว งอายุ 20–25 ปี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 ในส่วนสถานที่
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เกิดส่วนใหญ่เกิดในประเทศพม่าจานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 99.1 ประเทศไทย จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 0.9 ส่วนประเภทของเอกสารประจาตัวส่วนใหญ่ คือ หนังสือเดินทางชัวคราว
่
(Temporary Passport)
จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.5 ใบอนุ ญาตทางาน จานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.2 และใบ ทร.
38/1 จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.0 โดยมีวธิ กี ารเก็บเอกสารประจาตัว คือ เก็บไว้กบั ตัวเอง จานวน 98
คน คิดเป็ นร้อยละ 86.0 นายจ้างเก็บเอาไว้ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.8 ในส่วนของประเภททีอ่ ยู่อาศัย
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บา้ นเช่า/ห้องเช่า จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.0 อาศัยทีพ่ กั ในโรงงาน จานวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.3 โดยจานวนทีอ่ ยู่อาศัยร่วมกัน คือ 6–10 คน จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.5 3–5 คน
จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.3 และสถานทีท่ างานส่วนใหญ่ คือ ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป จานวน
96 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.2 เรือประมง จานวน16 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.0

2. สภาพการทางานของแรงงานภาคการประมงของประเทศไทย
ตารางที่ 2: สภาพการทางานของแรงงานภาคการประมงของประเทศไทย
ข้อมูลทัวไป
่
จานวน
ประเภทของงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตอาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง
12 คน
ชาแหละ แกะ ล้าง
16 คน
ผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง
62 คน
ล้างห้องเย็น
2 คน
อื่นๆ
10 คน
ประเภทของงานในเรือประมง
ไต้ก๋งเรือ
0 คน
แรงงานรับจ้าง
15 คน
อื่นๆ
1 คน
อายุงานของผูท้ างานในเรือประมง
น้อยกว่า 1 ปี
0 คน
1 – 5 ปี
6 คน
6 – 10 ปี
10 คน
มากกว่า 10 ปี
0 คน
อายุที่เริ่มงานของผูท้ างานในเรือประมง
น้อยกว่า 20 ปี
6 คน
20 – 25 ปี
6 คน
26 – 30 ปี
0 คน
31 – 35 ปี
3 คน

N = 114
ร้อยละ
11.8
15.7
60.8
2.0
9.8
0.0
93.8
6.2
0.0
37.5
62.5
0.0
37.5
37.5
0.0
18.7
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36 – 40 ปี
1 คน
6.2
ช่วงเวลาในการทางาน
กะกลางวัน
35 คน
30.7
กะกลางคืน
57 คน
50.0
หลังเลิกเรียน
3 คน
2.6
วันหยุดสุดสัปดาห์ อื่นๆ
4 คน
3.5
ผูท้ ไ่ี ม่ตอบคาถาม
15 คน
13.2
สภาพการทางานของแรงงานภาคการประมงของประเทศไทย เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ประเภทของงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปของผู้ท่ที างานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปส่วนใหญ่ คือ
ผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.8 ชาแหละ แกะ ล้าง จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 15.7 ผลิตอาหารสาเร็จรูปแช่แข็ง จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.8 ส่วนประเภทของงานในเรือประมง
ของผู้ทท่ี างานในเรือประมงส่วนใหญ่ คือ แรงงานรับจ้าง จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.8 ในขณะทีอ่ ายุ
งานของผู้ท่ที างานในเรือประมงส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 6–10 ปี จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.5 1–5 ปี
จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 อายุงานของผูท้ างานในเรือประมงโดยเฉลีย่ คือ 7 ปี (6.93) ส่วนอายุทเ่ี ริม่
ทางานของผูท้ างานในเรือประมงโดยเฉลีย่ คือ 23 ปี (23.25) โดยอายุทเ่ี ริม่ ทางานในเรือประมงของผูท้ ท่ี างาน
ในเรือประมงส่วนใหญ่ คือ น้อยกว่า 20 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 20–25 ปี จานวน 6 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 37.5 31–35 ปี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.7 ทัง้ นี้ช่ วงเวลาในการทางานส่วนใหญ่ คือ กะ
กลางคืน จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.0 กะกลางวัน จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.7 ผู้ท่ไี ม่ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.2 วันหยุดสุดสัปดาห์ อื่นๆ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.5
หลังเลิกเรียน จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.6 ตามลาดับ

3. กระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมงของประเทศ
ไทย
ตารางที่ 3: กระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมงของประเทศไทย
ส่วนเบี่ยงเบน
กระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์ใน ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
ระดับ
แรงงานภาคการประมงของประเทศไทย
(̅)
(S.D.)
1.ท่านทราบถึงเครือข่ายการค้ามนุ ษย์ในแรงงานภาค
2.88
0.380
ไม่ทราบ
การประมง
2.ท่านทราบถึงกระบวนการและเส้นทางการลักลอบ
2.66
0.707
ไม่ทราบ
ค้ามนุษย์
3.ท่านทราบถึงบุคคลทีเ่ ป็ นเหยื่อของการค้ามนุษย์
2.53
0.833
ไม่ทราบ
4. ท่ า นทราบหรือ ไมว่ า กระบวนการค้า มนุ ษ ย์เ ป็ น
1.51
0.813
ทราบ
เรื่องผิดกฎหมาย
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กระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์ใน
แรงงานภาคการประมงของประเทศไทย
5. ท่านทราบหรือไม่ว่ามีการค้ามนุ ษย์ในภาคการ
ประมงของไทย
6. ท่ านทราบว่ ามีก ารลัก ลอบนาเข้าแรงงานงาน
ประมง
7.ท่านทราบถึงบุคคลหรือบริษทั ทีม่ ส่ี ่วนเกีย่ วข้องกับ
การลักลอบนาเข้าแรงงานประมง
8. ท่า นทราบถึง ขัน้ ตอนและรูป แบบการลักลอบ
นาเข้าแรงงานประมง
9. ท่า นทราบถึง ปั ญ หาที่เ กิด ขึ้นจากการลักลอบ
นาเข้าแรงงานประมง
รวม

ค่าเฉลี่ย
(̅)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับ

2.12

0.912

ไม่แน่ใจ

2.36

0.848

ไม่ทราบ

2.90

0.444

ไม่ทราบ

2.59

0.635

ไม่ทราบ

2.41

0.738

ไม่ทราบ

2.44

0.701

ไม่ทราบ

สาหรับคาถามกระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุ ษย์ในแรงงานภาคการประมงของประเทศ
ไทย ทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ ได้แก่ ท่านทราบถึงบุคคลหรือบริษทั ทีม่ ส่ี ่วนเกีย่ วข้องกับการลักลอบนาเข้าแรงงาน
ประมง (มีค่าเฉลีย่ 2.90) ท่านทราบถึงเครือข่ายการค้ามนุ ษย์ในแรงงานภาคการประมง (มีค่าเฉลีย่ 2.88)
ท่านทราบถึงกระบวนการและเส้น ทางการลักลอบค้ามนุ ษย์ (มีค่าเฉลี่ย 2.66) ท่านทราบถึงขัน้ ตอนและ
รูปแบบการลักลอบนาเข้าแรงงานประมง (มีค่าเฉลีย่ 2.59) ท่านทราบถึงบุคคลทีเ่ ป็ นเหยื่อของการค้ามนุ ษย์
(มีค่าเฉลี่ย 2.53) ท่านทราบถึงปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการลักลอบนาเข้าแรงงานประมง (มีค่าเฉลีย่ 2.41) ท่ าน
ทราบมีการลักลอบนาเข้าแรงงานงานประมง (มีค่าเฉลีย่ 2.36) ท่านทราบหรือไม่ว่ามีการค้ามนุ ษย์ในภาคการ
ประมงของไทย (มีค่าเฉลีย่ 2.12) ท่านทราบหรือไม่ว่ากระบวนการค้ามนุษย์เป็ นเรื่องผิดกฎหมาย (มีค่าเฉลีย่
1.51) ตามลาดับ

4. สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษากระบวนการ เส้นทาง รูปแบบ ลักษณะ วิธกี าร และเครือข่าย การลักลอบค้ามนุ ษย์ใ น
แรงงานภาคการประมงของประเทศไทย สรุปผลได้ว่าการค้ามนุ ษย์เกิดจากปั จจัยทางด้านเศรษฐกิจเป็ น
ประเด็นสาคัญ นันคื
่ อความยากจน การว่างงาน และยังมีปัจจัยทางด้านสังคมวัฒนธรรม คือการมีค่านิยมการ
ได้ทางานแบบไม่ใช้แรงงานแต่มรี ายได้สงู เป็ นสาเหตุให้ถูกขบวนการค้ามนุษย์หลอกลวงได้งา่ ย การค้ามนุษย์
ในประเทศไทยทากันเป็ นขบวนการ มีเ ครือข่า ยขนาดใหญ่ มีค นเกี่ยวข้องหลายฝ่ ายตัง้ แต่ ฝัง่ ต้นทางคือ
บรรดานายหน้าซึ่งอาจเป็ นทัง้ คนรู้จกั พูดจาภาษาเดียวกัน สื่อสารกันได้ อยู่หมู่บ้านเดียวกันหรือการถูก
ล่อลวงด้วยวิธกี ารต่างๆ ทีเ่ รียกกันว่าเป็ น กลุ่มนายหน้าทัง้ ชาวเมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนามเป็ นผูท้ า
หน้าทีห่ ลักในการรวบรวมเหยื่อตามจานวนทีน่ ายหน้าฝั ง่ ไทยต้องการ มาจนถึงนายหน้าฝั ง่ ไทย ซึง่ มีอยู่หลาย
ประเภท ประกอบด้วย 1) นายหน้าซึง่ เป็ นคนในชุมชนซึง่ เป็ นจุดผ่านหรือจุดพักของการอพยพเคลื่อนย้าย
เหยื่อ 2) นายหน้านาพาข้ามพรมแดน 3) นายหน้านาพาเหยื่ออพยพไปยังพืน้ ที่ต่างๆ ทีม่ คี วามต้องการ 4)
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นายหน้ า ที่ท าหน้ า ที่จ ัด ส่ ง เหยื่ อ อพยพไปยัง โรงงานต่ า งๆ โดยตรง 5) นายหน้ า เจรจาเจ้า หน้ า ที่ร ัฐ 6)
นายหน้าทาบัตร ทาเอกสารปลอม 7) นายหน้าพาไปโรงพยาบาล 8) นายหน้าเงินกู้ 9) นายหน้าส่งเงินกลับ
บ้าน และ 10) นาย sub-contractor ซึง่ มีการทางานร่วมกันอย่างเป็ นระบบมาก
วิธกี ารเดินทางเข้าสูป่ ระเทศโดยส่วนมากจะเดินทางเท้ามาทางเส้นทางธรรมชาติขา้ มชายแดนเข้ามา
ในประเทศ หลังจากนัน้ มีการนาเข้าพืน้ ทีช่ นั ้ ในโดยพาหนะทีห่ ลากหลายไม่ว่าจะเป็ น รถจักรยานยนต์ รถยนต์
ส่วนตัว รถโดยสารประจาทาง หรือแม้แต่รถทีต่ กแต่งคล้ายรถของทางราชการ เส้นทางการเข้ามาทางานใน
ประเทศไทยทัง้ ทีถ่ ูกและผิดกฎหมาย สาหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติ “เมียนมา” ช่องทางการเข้าสู่ประเทศ
ไทยของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจะผ่านแก๊งนายหน้าชาวเมียนซึง่ ทากันเป็ นขบวนการ ช่องทางการ
เข้าเมืองโดยส่วนใหญ่เป็ นการหลบหนีเข้าเมืองเดินทางจาก จ.ท่าขีเ้ หล็ก ประเทศเมียนมา เข้ามาทางแนว
ชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เครือข่ายค้ามนุษย์กลุ่มนี้ประสานงานกันอยู่ทงั ้ ทางฝั ง่ ไทยและเมียนมา วิธกี าร
คือ นายหน้าฝั ง่ เมียนมาจะทาการติดต่อกลุ่มคนทีต่ ้องการเข้ามาใช้แรงงานในเมืองไทย ครอบคุมอาณาเขต
ตัง้ แต่กรุงเนปิ ดอร์ ลงมาทางตอนใต้ ศูนย์กลางใหญ่อยู่ท่ี จ.เมาะลาไย ในส่วนของนายหน้ามีทงั ้ ชาวมอญ ,
กะเหรีย่ ง, ชิน, คะเชน, เมียนมา, ยะไข่ ร่วมขบวนการ มีเจ้าหน้าทีร่ ฐั เข้ามาพัวพันร่วมขบวนการ และถือเป็ น
ขุมเครือข่ายใหญ่มอี ทิ ธิพล ทัง้ นี้ขบวนการค้าแรงงานกลุ่มนี้ นิยมส่งแรงงานสัญชาติเมียนมา ไปยังบริเวณ
เกาะสอง ซึง่ อยู่ใต้สุดติดกับจังหวัดระนอง จะมีเรือคอยอานวยความสะดวกโดยทาเป็ นเรือบรรทุ กสินค้าบัง
หน้า หรือเรือหางยาวข้ามฟากเส้นทาง ระนอง - เกาะสอง เป็ นต้น จากนัน้ จะมีนายหน้าฝั ง่ ไทยลักษณะอยู่ใน
คราบ คนขับรถเมล์ มอเตอร์ไซค์รบั จ้างเรือรับจ้าง ฯลฯ คอยจัดส่งกลุ่มแรงงานเมียนมาไปยังเป้ าหมาย เช่น
อาเภอหัวหิน อาเภอชะอา จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ อาเภอมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยขบวนการค้ามนุษย์
จะใช้หนึ่งในเจ็ดด่านพรมแดนเข้าสู่ประเทศไทยจากกัมพูชาและเมียนมา ซึ่งได้แก่ด่านที่ปอยเปต – อรัญ
ประเทศ เกาะกง – หาดเล็ก และด่วนเล็ม – บ้านแหลมทางฝั ง่ กัมพูชา และเกาะสอง - ระนอง ทีคิ – พุน้ าร้อน
พญาตองซู – ด่านเจดียส์ ามองค์ และเมียวดี – แม่สอด ทางฝั ง่ เมียนมา

5. อภิ ปรายผลการวิ จยั
การประมงถือว่าเป็ นธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่สาคัญและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล
เป็ นผลให้ความต้องการจานวนแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัว ของธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องมี
เพิม่ สูงขึน้ แต่ในขณะเดียวกันสภาพการทางานของอุตสาหกรรมประมงถือว่าเป็ นงานทีห่ นัก เสีย่ งอันตราย
และต้องออกทะเลค่อนข้างยาวนาน จึงทาให้แรงงานไทยส่วนใหญ่เลือกทีจ่ ะปฏิเสธงาน เป็ นผลให้เกิดวิกฤติ
ขาดแคลนแรงงาน จึงต้องอาศัยการนาเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านทัง้ แบบมีใบอนุ ญาตตามกฎหมาย
และแบบหลบหนีเข้าเมือง จึงทาให้มกี ารเอาเปรียบแรงงานในเรื่องของค่าจ้างและการบังคับใช้แรงงานอย่าง
รุนแรง การทางานบนเรือประมงมีจานวนหลายลา ทีไ่ ม่มสี วัสดิการดูแลเมื่อเจ็บป่ วย มาตรฐานการทางานต่ า
โดยไม่ได้รบั การคานึงถึงความปลอดภัย โดยทีแ่ รงงานส่วนใหญ่อยู่ในสภาวะต้องอดทนจายอมและไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งได้ นอกจากนี้ยงั มีกระทาทารุณทางเพศ การมีคนหายตัวไปหลายกรณีทเ่ี ชื่อมโยงกับการล่อลวงและ
ลักพาตัวเพื่อนามาขายและบังคับเป็ นแรงงานทาสบนเรือประมง จากการสารวจท่าเรือเดินทะเล ข้อมูลส่วน
ใหญ่ในเอกสารรายงานขององค์กรภาคเอกชนท้องถิน่ (Local NGOs) และรายงานขององค์กรนานาชาติท่ี
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เกีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์ รวมถึงรายงานการวิจยั ของสุภางค์ จันทวานิชและคณะ ปรากฏตรงกันว่ามีปัญหา
การค้ามนุษย์อย่างรุนแรงทีม่ ปี รากฏ การใช้แรงงานเด็กภาคประมง เหตุการณ์แรงงานภาคประมงจานวนมาก
ทีห่ ลบหนีมาขอความช่วยเหลือทัง้ จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จนปั ญหาดังกล่าวถูกเปิ ดเผยออกมา
ในสังคมวงกว้าง อย่างไรก็ดกี ารบังคับใช้กฎหมายและการดาเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุ ษย์ในสถานการณ์
ปั จจุบนั เป็ นไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ โดยหน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายได้กาหนดยุทธศาสตร์การปฏิบตั ิงานแบบ
บูรณาการ มุ่งเน้นให้มที มี งานคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ และเพิม่ ความพยายามใน
การสืบสวนขยายผลเพื่อดาเนินคดีกบั ผู้กระทาผิดให้ค รบขบวนการตัง้ แต่กลุ่มของนายหน้า ผู้นาพา ผูร้ บั ผู้
ควบคุ ม ผู้ค้า รวมถึง ผู้ใ ช้บ ริก ารหรือ ลูก ค้า และให้มีก ารดาเนิน คดีก ับผู้ก ระท าผิดให้ค รบถ้ว นทุก ตัว บท
กฎหมายทาให้สามารถลงโทษผูก้ ระทาผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ได้เพิม่ มากขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธน
7
สุน ทร สว่ า งสาลี และสมิห รา จิต ตลดากร (2561) ที่ท าการศึก ษาเรื่อ งการนานโยบายการป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ไปปฏิบตั เิ ชิงบูรณาการในเขตพืน้ ที่จงั หวัดสระแก้ว พบว่า มาตรการและความเข้มข้น
ในการบังคับใช้กฎหมายของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมมีนโยบายที่ชดั เจนว่ากรณีการ
พิจารณาปล่อยตัวชัวคราวผู
่
ต้ ้องหาคดีทเ่ี กีย่ วข้องกับการค้ามนุ ษย์ให้พจิ ารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิ ดขึน้
หากมีการปล่อยตัวชัวคราว
่
มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการดาเนินคดี มีการจัดทาโครงการ
PATROL โดยได้จดั ตัง้ ศูนย์ประสานงานชายแดนระหว่ างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา
ลาวและเมียนมา เพื่อประสานการปฏิบตั แิ ละเพิม่ ประสิทธิภาพการป้ องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
โดยใช้ระบบบริหารจัดการคดีและสานักงานข่าวกรองเข้ามาเป็ นตัวช่วยในการวิเคราะห์เครือข่ายอาชญากรรม
ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีดา้ นการดาเนินคดี มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลกันในทวิ
ภาคี จัดตัง้ คณะทางานร่วมกันเพิม่ ช่องทางในการแลกเปลีย่ นข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนรวม
ไปถึงการกาหนดมาตรการยึดทรัพย์ทส่ี าคัญคือการส่งเสริมการบูรณาการการทางานในเรื่องการดาเนินคดีให้
มีอานาจหน้าทีเ่ พิม่ มากขึน้
ปั ญหาการค้ามนุ ษย์ส่วนหนึ่งมาจากความสมัครใจของผู้เข้ามาทางานเองโดยคิดเพียงว่าขอเข้ามา
ทางานก่อน ทัง้ ที่รู้ว่าอาจต้องเผชิญกับปั ญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือแม้แต่การเข้าสู่กระบวนการค้า
มนุษย์สอดคล้องกับแนวคิดว่าด้วยปั จจัยทีเ่ ป็ นสาเหตุทาให้เกิดกระบวนการค้ามนุ ษย์ในประเทศไทย ว่าด้วย
เรื่องของปั จจัยผลักดัน คือ (1) ความยากจน ปั ญหาความยากจนเกิดจากความแตกต่าง ของการพัฒนา
เศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง เป็ นปั จจัยสาคัญทีผ่ ลักดันให้
กลุ่มคนยากจนจากประเทศเพื่อนบ้านตัดสินใจหนีสภาพความอดอยากแร้นแค้น โดยใช้ประเทศไทยเป็ นช่อง
ทางเข้ามาแสวงหาโอกาส ซึง่ นักค้ามนุษย์กใ็ ช้ความยากจนเป็ นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์จากเพื่อนมนุ ษย์
ด้วยกัน และ (2) ปั จจัยด้านการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองภายใน ประเทศเป็ นแรงกดดันที่
ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามาในประเทศไทย เพื่อความอยู่รอด
และต้องการมีชวี ติ ทีด่ กี ว่า เช่น สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านทีย่ งั มีความขัดแย้ง
6

สุภางค์ จันทวานิชและคณะ, การใช้แรงงานเด็กภาคประมง ต่อเนื่ องประมง เกษตรกรรมและคนรับใช้ในบ้าน
จังหวัดสมุทรสาคร, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วจิ ยั การย้ายถิน่ แห่งเอเชียสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559).
7
ธนสุนทร สว่างสาลี และสมิหรา จิตตลดากร, การนานโยบายการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปปฏิบตั เิ ชิง
บูรณาการในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดสระแก้ว, วารสารวิ จยั และพัฒนาวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปี ท่ี 13 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2561.
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มีการสูร้ บของชนกลุ่มน้อย มีการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน มีการบังคับเกณฑ์แรงงานโดยไม่มคี ่าตอบแทน และ
บังคับโยกย้ายประชากรออกจากถิน่ ทีอ่ ยู่เดิม ทาให้ไม่สามารถหางานทาในภูมลิ าเนาเดิมของตนได้
ข้อค้นพบจากการวิจยั ถึงความพยายามอย่างที่สุดของรัฐบาลในการป้ องกันและปราบปรามการ
ลักลอบค้ามนุ ษย์มคี วามสอดคล้องกับ รายงานการค้ามนุ ษย์ประจาปี พ.ศ. 2562 โดยสานักงานเพื่อการ
ตรวจสอบและต่อสูก้ บั การค้ามนุ ษย์ ทีก่ ล่าวว่ารัฐบาลไทยมีความพยายามอย่างมีนัยสาคัญในการดาเนินการ
ตามมาตรฐานขัน้ ต่ าอย่างเต็มที่ในการขจัดปั ญหาการค้ามนุ ษย์ แต่ในรายงานดังกล่าวได้มกี ารระบุถึงการ
ทุจริตและการสมรู้ร่วมคิดของเจ้าหน้าที่รฐั ที่ส่งผลทาให้การค้ามนุ ษย์สะดวกมากขึน้ และยังคงบ่อนทาลาย
ความพยายามในการปราบปรามการค้ามนุษย์ องค์การนอกภาครัฐบางแห่งทราบถึงการทุจริตที่มอี ยู่มากมาย
จึงลังเลทีจ่ ะร่วมงานกับรัฐบาลหรือหน่ วยงานบางหน่ วยงานในบางคดี แม้ว่าเจ้าหน้าทีจ่ ะดาเนินคดีกบั ไต้ก๋ง
บางรายในปี ก่อนๆ แต่เจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายบางรายลังเลทีจ่ ะสอบสวนไต้ก๋งทีเ่ ข้าใจว่ามีความเกีย่ วข้อง
กับนักการเมือง ซึง่ ตรงกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ว่ายังคงมีการทุจริตคอร์รปั ชันในกลุ
่
่มเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ซึง่ ถือเป็ นจุดอ่อนสาคัญของการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง
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