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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
1.1 ความเป็ นมาและขอบเขตของการศึกษา
อนุสญ
ั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศทีว่าด้วยแรงงานบังคับสองฉบับ คือ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.
&,-% (ฉบับที $,) และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. &,01 (ฉบับที &%0) มีส่วนสําคัญในการแก้ไขปั ญหา
แรงงานบังคับและเป็ นส่วนหนึงในบรรดาอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศทีมีการให้สตั ยาบันอย่างกว้างขวางมาก
ทีสุดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดีพบว่ามีช่องว่างในการดําเนินการให้เป็ นไปตามอนุสญ
ั ญาฯ ซึงทําให้
จําเป็ นต้องมีการพิจารณากําหนดมาตรการเพิมเติมเพือทีจะทําการปราบปรามแรงงานบังคับในรู ปแบบต่างๆ

ทีปรากฏใน

ปั จจุบนั ได้อย่างมีประสิ ทธิผลและยังยืน
ดังนั@น ในการประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศในเดือนมิถุนายน พ.ศ. $001 ผูแ้ ทนในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
รับรองพิธีสารประกอบอนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. &,-% (พ.ศ. 2557) ซึงเป็ นตราสารประกอบอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
แรงงานบังคับ ค.ศ. &,-% (พ.ศ. 2473) และข้อแนะว่าด้วยแรงงานบังคับ (มาตรการเสริ ม) ค.ศ. $%&' (ฉบับที $%-) ทีอธิบาย
และให้แนวทางในการปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาฉบับที $, และพิธีสารฯ ดังกล่าว
ประเทศไทยให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฉบับที $, และ &%0 ในปี พ.ศ. $0&$ และรัฐบาลได้รับรองและดําเนินมาตรการหลายอย่าง
เพือจัดการแก้ไขปั ญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ตลอดช่วงเวลาสองสามทศวรรษทีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้รัฐบาล
จะได้พยายามอย่างมากแล้ว

ความเห็นจากกลไกติดตามและตรวจสอบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

การศึกษาและรายงานเมือเร็ วๆนี@

ตลอดจน

ก็ยงั ชี@ให้เห็นถึงสภาพการทํางานทียําแย่และการละเมิดทีแรงงานทักษะตําต้องเผชิญ

(โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ) ในภาคอุตสาหกรรมบางประเภททีมีการใช้แรงงานเข้มข้น เช่น ภาคการประมงและการแปรรู ป
อาหารทะเล
ในบริ บทเช่นนี@เองและด้วยการเป็ นส่วนหนึงในการสนับสนุนวัตถุประสงค์หลักทีจะสร้างความเข้มแข็งให้กบั กรอบ
กฎหมายและการกํากับดูแลของประเทศไทยทีเกียวกับแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิงในอุตสาหกรรม
การประมงและอาหารทะเล

การศึกษานี@มีจุดมุ่งหมายทีจะประเมินกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีมีอยูข่ องประเทศไทย

ตลอดจนการดําเนินการในทางปฏิบตั ิ โดยเปรี ยบเทียบกับข้อกําหนดต่างๆ ของอนุสญ
ั ญาฉบับที $, และพิธีสารประกอบ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. &,-%
การศึกษานี@มีจุดมุ่งหมายทีจะพิจารณาว่ากรอบกฎหมายและการกํากับดูแลของไทยสอดคล้องกับของพิธีสารฯ ฉบับใหม่น@ ี
มากน้อยเพียงใดและมีความจําเป็ นหรื อไม่ทีจะต้องมีการปรับแก้หรื อเพิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายไทยให้เป็ นไปตาม
ข้อกําหนดในพิธีสารฯ โดยมุ่งเน้นศึกษาถึงช่องว่างของกฎหมาย การศึกษานี@และกระบวนการปรึ กษาหารื อไตรภาคีจะช่วย
ประเมินความพร้อมของประเทศไทยสําหรับการให้สตั ยาบันพิธีสารฯ
นอกจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารแล้ว ยังมีการวิเคราะห์กฎหมายเปรี ยบเทียบระหว่างกฎหมายและนโยบายทีเกียวข้อง
มากทีสุดกับพันธกรณี หลักทีกําหนดในพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับ ได้แก่ การมีนโยบายและแผนปฏิบตั ิการของประเทศ
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เพือการป้ องกันและปราบปรามแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ การมีมาตรการป้ องกัน การมีมาตรการในการระบุตวั และ
คุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย มาตรการดูแลให้ผเู ้ สี ยหายเข้าถึงการเยียวยา เช่น ค่าชดเชย และความร่ วมมือระหว่างประเทศ
นอกจากนี@ ผูว้ จิ ยั ยังได้วเิ คราะห์คาํ นิยามทางกฎหมายทีเป็ นอยูข่ องแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ และการตีความและการ
นําไปใช้ในทางปฏิบตั ิเนืองจากมีความเกียวข้องกับการพัฒนานโยบายทีมีประสิ ทธิผลและการดําเนินมาตรการให้เป็ นไป
ตามเป้ าหมาย ท้ายนี@มีการจัดสนทนากลุ่มทีมีฝ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องมาเข้าร่ วมเพือตรวจสอบยืนยันผลการศึกษาทีได้จากการ
วิเคราะห์กฎหมายเปรี ยบเทียบและแสดงความเห็นให้ขอ้ มูลเกียวกับการดําเนินการตามกฎหมายทีกําลังพิจารณา
ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ได้รับการนําเสนอบนฐานของความเข้าใจทัวไปทีว่าสํานักงานแรงงานระหว่างประเทศไม่มี
อํานาจภายใต้ธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศทีจะให้คาํ ตีความตราสารต่างๆ

ทีรับรองโดยทีประชุมใหญ่

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรื อประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและการปฏิบตั ิของประเทศกับตราสารเหล่านี@
และนําเสนอโดยไม่มีอคติต่อความเห็นทีอาจจะมีการให้ไว้โดยกลไกติดตามและตรวจสอบขององค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ
ข้ อค้ นพบทีส7 ําคัญ – ช่ องว่ างและอุปสรรค
การศึกษาวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ดาํ เนินมาตรการเชิงบวกเพือปรับปรุ งกรอบกฎหมายและการกํากับดูแล
เพือป้ องกันและจัดการกับปั ญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ และเสริ มสร้างความคุม้ ครองสิ ทธิของแรงงานทีรวมถึงภาค
การประมงด้วย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาอุปสรรคทีสมควรได้รับการพิจารณาแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิงในเรื องของการ
บังคับใช้บทบัญญัติกฎหมาย และการดําเนินมาตรการและนโยบายบางประการ อุปสรรคเหล่านี@เกียวข้องกับสามประเด็น
หลักๆ ดังต่อไปนี@:
• คํานิยามทางกฎหมายและการคัดแยกผูเ้ สี ยหาย:

การศึกษานี@พบว่าผูม้ ีส่วนเกียวข้องในการป้ องกันและบรรเทา

ปั ญหาการค้ามนุษย์ประสบปั ญหาในการคัดแยกกรณี ทีมีการแสวงหาประโยชน์วา่ จะเข้าข่ายการค้ามนุษย์แรงงาน
เป็ นการละเมิดสิ ทธิแรงงานตามกฎหมายแรงงานกันแน่

หรื อว่า

ปั ญหานี@มีผลต่อการดําเนินการตามบทบัญญัติทางกฎหมายและ

มาตรการทีเกียวข้อง อาทิ การคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย การให้ความช่วยเหลือ และการเข้าถึงค่าชดเชย ซึงจะใช้ได้แต่กบั บุคคลที
ได้รับการคัดแยกว่าเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์เท่านั@น
นอกจากนี@แล้ว แรงงานบังคับไม่ได้ ถือว่ าเป็ นฐานความผิดภายใต้กฎหมายไทย ซึงอาจเป็ นอุปสรรคต่อการคัดแยก สอบสวน
และดําเนินคดีในกรณี ทีมีการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานอย่างรุ นแรงทีไม่ได้เป็ นผลจากการค้ามนุษย์ แต่ก็ไม่เข้าข่ายกรณี
ค้ามนุษย์ หรื อกรณี ทีองค์ประกอบของการค้ามนุษย์ยงั ไม่ชดั เจน เมือพิจารณา แรงงานบังคับ ตามทีนิยามในอนุสญ
ั ญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที

$, เป็ นแนวคิดทีมีขอบเขตทีกว้างกว่าการค้ามนุษนย์ และผูก้ ระทําความผิดที

เกียวกับกรณี แรงงานบังคับมักจะมีการดําเนินการหลายวิธีการ การไม่มีมาตรการทีชัดเจนในการลงโทษแรงงงานบังคับทุก
รู ปแบบอาจส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการคัดแยกและการคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายและการเข้าถึงการเยียวยาทีเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ ซึงเป็ นไปตามข้อกําหนดภายใต้อนุสญ
ั ญาฯ ฉบับที $, และพิธีสารเสริ มฯ
การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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นอกจากนี@ยงั พบอีกด้วยว่าในทางปฏิบตั ิ “แรงงานขัดหนี@” มักเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญในการคัดแยกผูเ้ สี ยหายจากการค้า
มนุษย์ ถึงแม้วา่ ประเด็นนี@จะยังไม่มีการบัญญัติภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีมีอยูใ่ นเวลานี@ อย่างไรก็ตาม การเสนอ
แก้ไขกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทีกําลังอยูใ่ นการพิจารณาของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายทีจะ
อุดช่องว่างนี@ดว้ ยการขยายคํานิยามแรงงานบังคับให้รวมถึง ”การยึดเอกสาร” และ “การทําให้บุคคลตกอยูใ่ นสภาวะเป็ น
แรงงานขัดหนี@” เป็ นส่วนหนึงของวิธีการบังคับขู่เข็ญบุคคลให้ตกเป็ นผูเ้ สี ยหายการค้ามนุษย์เพือเป็ นแรงงานบังคับ
• การติดตามตรวจสอบและกํากับดูแลการจัดหางาน:

การศึกษานี@พบว่าการติดตามตรวจสอบการจัดหางานและ

นายหน้าเพือป้ องกันการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับยังต้องมีการพิจารณาและส่งเสริ มมากขึ@น แม้วา่ พระราชกําหนดการนํา
คนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. $00, จะแสดงถึงความก้าวหน้าจากกรอบการกํากับดูแลเดิม แต่การป้ องกัน
การจัดหางานทีฉ้อฉลหลอกลวงและการคุม้ ครองแรงงานจากการถูกเอารัดเอาเปรี ยบทีอาจนําไปสู่การเป็ นแรงงานขัดหนี@น@ นั
จะต้องอาศัยการบังคับใช้พระราชกําหนดดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิผล
นอกจากนี@ พระราชกําหนดดังกล่าวไม่ได้กาํ หนดให้มีการจัดตั@งกลไกการร้องทุกข์ หรื อช่องทางสําหรับการร้องทุกข์เกียวกับ
การเอารัดเอาเปรี ยบและละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติในระหะว่างการจัดหางาน
สอบสวนคดีเกียวกับแสวงหาประโยชน์ต่างๆ

ทีอาจเป็ นอุปสรรคต่อการคัดแยกและ

นอกจากนี@พระราชกําหนดนี@ยงั ครอบคลุมแต่เฉพาะแรงงานทีผ่านการจัดหา

ตามข้อตกลงทวิภาคีกบั ประเทศต้นทาง และนายหน้าจัดหางานทีมีใบอนุญาตจากรัฐเท่านั@น
ในบริ บทเช่นนี@ การติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิของนายจ้างและนายหน้าจัดหางาน ตลอดจนการจัดการลงโทษอย่าง
เหมาะสมสําหรับการปฏิบตั ิทีไม่ถูกต้อง

จะต้องอาศัยการปฏิบตั ิหน้าทีอย่างเข้มแข็งและประสานความร่ วมมือระหว่าง

หน่วยงานทีเกียวข้องทั@งหมด ตลอดจนระหว่างหน่วยงานรัฐทีอยูใ่ นประเทศไทยกับประเทศต้นทาง
• การประสานงานและการทํางานร่ วมกันระหว่างฝ่ ายต่างๆ ที เกี ยวข้อง: การวิเคราะห์ ได้แสดงให้เห็ นว่ามี การ
ประสานงานและการร่ วมมื อกันดี ข@ ึนระหว่างฝ่ ายต่างๆ ที เกี ยวข้องในระดับปฏิ บตั ิการ เช่น ระหว่างหน่ วยงานบังคับใช้
กฎหมาย และระหว่างหน่วยงานรัฐกับองค์กรประชาสังคม อย่างไรก็ตาม ยังจําเป็ นต้องมีการร่ วมมือและประสานงานกัน
มากขึ@นในระดับนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์เพือการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานและแรงงาน
บังคับ นโยบายและยุทธศาสตร์ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของ
มนุษย์ (พม.)และกระทรวงแรงงานดูจะมีแนวทางในการจัดการประเด็นอาชญากรรมและการคุม้ ครองแรงงานแยกออกจาก
กัน แทนทีจะใช้แนวทางทีเป็ นองค์รวมเพือแก้ปัญหาทั@งในมิติทางอาญาและตลาดแรงงานทีเกี ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงาน
บังคับ และการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน
ในบริ บทเช่นนี@ การมีมาตรการเพือเพิมการติดตามตรวจสอบและประเมินนโยบายและการดําเนินการอาจเป็ นประโยชน์
ในการทบทวนและปรับปรุ งยุทธศาสตร์ทีมีอยูเ่ พือพัฒนาการจัดการกับการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับอย่างตรงเป้ าหมาย
มากขึ@น
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5

International
Labour
Office

สรุปและข้ อเสนอแนะ
โดยภาพรวม กฎหมายและข้อบังคับของไทยดูจะเป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนดโดยอนุสญ
ั ญาฉบับที $, และพิธี
สาร ค.ศ. 2014 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ยงั สามารถพิจารณาทีจะทําให้กรอบกฎหมายและสถาบันเข้มแข็งขึ@นไปอีกได้เพือให้มี
กระบวนการยุติธรรมทีดีข@ ึนและการให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ สี ยหายจากกรณี แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบได้ดีข@ ึน
รัฐบาลควรดําเนินการแก้ไขพ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพือให้รวมถึงองค์ประกอบทีเป็ น “แรงงาน
ขัดหนี@” และ “การยึดเอกสาร” และพิจารณาให้กฎหมายครอบคลุมถึงตัวชี@วดั อาจจะเป็ นแรงงานบังคับอืนๆ อย่างเช่น การไม่
ยอมจ่ายค่าจ้างหรื อการหักค่าจ้างทีผิดปกติเพือให้เป็ นฐานความผิดหรื อเป็ นองค์ประกอบของการทําความผิดฐานค้ามนุษย์
รัฐบาลควรเพิมความพยายามในการจัดการกับปั ญหาตลาดแรงงานทีเป็ นปั ญหาเชิงระบบทีเพิมความเสี ยงของการแสวงหา
ประโยชน์ดา้ นแรงงานและแรงงานบังคับ เพือลดช่องว่างระหว่างการดําเนินการทางอาญาและความยุติธรรมด้านแรงงานใน
กรณี การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ

โดยเฉพาะอย่างยิงเพือดูแลให้ผเู ้ สี ยหายของการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานและ

แรงงานบังคับได้รับความคุม้ ครอง ช่วยเหลือ และชดเชย อย่างเหมาะสมเพียงพอสําหรับความทุกข์ทรมานทีได้ประสบ เพือ
การนี@รัฐบาลควรพยายามสร้างความร่ วมมือและประสานงานอย่างเข้มแข็งระหว่างทุกฝ่ ายทีเกียวข้องในการป้ องกันและ
จัดการปั ญหาการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ และการละเมิดกฎหมายแรงงาน ทั@งในระดับปฏิบตั ิการและนโยบาย เพือประกันว่า
ผูก้ ระทําผิดจะถูกดําเนินคดีและผูเ้ สี ยหายทั@งหมดได้รับความคุม้ ครองและความช่วยเหลืออย่างมีประสิ ทธิผล
รัฐบาลควรเพิมความพยายามในการรวบรวม

วิเคราะห์

และเผยแพร่ ขอ้ มูลรายละเอียดทีเชือถือได้เกียวกับการค้ามนุษย์

แรงงานบังคับ และการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน เพือกําหนดยุทธศาสตร์และนโยบายทีมีเป้ าหมายเพือจัดการกับปั ญหา
รากเหง้าทีเพิมความเสี ยงของการแสวงหาประโยชน์ และเพือประเมินความคืบหน้า
นอกจากนี@ รัฐบาลควรเพิมความพยายามในการประสานงาน ติดตามตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย เพือให้มีการ
ดําเนินการตามกฎระเบียบข้อบังคับเกียวกับการจัดหาแรงงานข้ามชาติ

การติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายของ

นายจ้าง นายหน้า และบริ ษทั จัดหางาน และการจัดการลงโทษอย่างเหมาะสมในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ดังนั@น เพือจัดการกับประเด็นต่างๆ เหล่านี@ และเพือยืนยันการให้คาํ มันของรัฐบาลไทยทีจะป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์และแรงงานบังคับ ให้ความคุม้ ครองและช่วยเหลือผูเ้ สี ยหาย และนําผูก้ ระทําผิดมาดําเนินคดี รัฐบาลควรพิจารณาให้
สัตยาบันพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับของไอแอลโอ
การให้สตั ยาบันจะทําให้นานาประเทศได้มองเห็นความพยายามดําเนินการทีสําคัญของรัฐบาลและจะทําให้ได้มีการสนทนา
แลกเปลียนกับหน่วยงานกํากับดูแลของไอแอลโอเกียวกับมาตรการต่างๆ การให้สตั ยาบันพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับจะยัง
ช่วยวางแนวทางสําหรับการพัฒนานโยบายและความช่วยเหลือทางวิชาการ ทั@งในประเทศไทยและทัวโลก และจะสนับสนุน
การส่งเสริ ม ความคุม้ ครองและความเคารพต่อสิ ทธิและหลักการต่างๆ ทีระบุในพิธีสารและอนุสญ
ั ญาฉบับที $, อีกด้วย
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บทที7 1 แนวทางการศึกษา
1.1 ความเป็ นมา
ในช่วงสองสามทศวรรษทีผ่านมา ประเทศไทยได้มีความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสูงและต่อเนือง โดยการส่งออกของ
ภาคการประมงและอาหารทะเล สิ นค้าอุตสาหกรรม และการเกษตร มีส่วนสําคัญในการสร้างความเติบโตดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีภาพของการพัฒนาทางสังคม-เศรษฐกิจทีดูเป็ นบวกก็ตาม แต่การศึกษาและรายงานจํานวนมาก
ในช่วงทีผ่านมาไม่นานได้ช@ ีให้เห็นถึงสภาพการทํางานทีตํากว่ามาตรฐานและการข่มเหงเอารัดเอาเปรี ยบแรงงานทักษะตํา
โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติตอ้ งประสบในบางส่วนของอุตสาหกรรมทีใช้แรงงานเข้มข้นของประเทศ
ในส่วนของภาคการประมงพาณิ ชย์ มีรายงานระบุถึงประเด็นต่างๆ เช่น การขาดแคลนแรงงานไทยทีเต็มใจทํางานบน
เรื อประมง การมีแรงงานข้ามชาติทกั ษะตําในจํานวนมากทีมาจากประเทศเพือนบ้าน และปั ญหาอุปสรรคในการติดตาม
ตรวจสอบและกํากับดูแลการจ้างงานและสภาพการทํางานในภาคนี@ ว่าเป็ นปั จจัยบางส่วนทีร่ วมก่อให้เกิดภาวะเสี ยงอย่างสูง
ต่อการทีแรงงานจะถูกข่มเหงทารุ ณและแสวงหาประโยชน์1
ข้อกล่าวหาเรื องแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ทีเกิดกับแรงงานในภาคการประมงและการแปรรู ปอาหารทะเลและได้รับ
การรายงานในสื อและช่องทางต่างๆ

นั@นได้ก่อให้เกิดแรงกดดันและการตรวจสอบเป็ นอย่างมากในระดับระหว่างประเทศ

รวมถึงจากผูซ้ @ือ ผูค้ า้ ปลีก และกลุ่มผูบ้ ริ โภค ทีเรี ยกร้องให้รัฐบาลดําเนินมาตรการเพิมการกํากับดูแลและปรับปรุ งการจัดหา
งานและสภาพการทํางานของภาคประมงนี@
เพือแก้ไขปั ญหาทีสําคัญนี@ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ร่ วมกับรัฐบาลไทยและตัวแทนนายจ้างและตัวแทน
ลูกจ้างต่างๆ

ได้ดาํ เนินโครงการต่ อต้ านรู ปแบบการทํางานที ไม่เป็ นที ยอมรั บในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทย

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป มีจุดมุ่งหมายทีจะขจัดการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยเฉพาะ
แรงงานข้ามชาติในภาคการประมงและการแปรรู ปอาหารทะเลของไทย ซึงจะเป็ นการส่งเสริ มการเคารพสิ ทธิข@ นั พื@นฐานใน
การทํางาน
โครงการนี@ให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับการจัดการปั ญหาแรงงานบังคับบนเรื อประมงโดยอาศัยวิธีการต่างๆ ทีเอื@อต่อกัน เช่น
การปรับปรุ งกรอบกฎหมายและการกํากับดูแลของไทยให้เป็ นไปตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพือให้เสริ มต่อวัตถุประสงค์หลักเรื องการเสริ มสร้างกรอบกฎหมายและการกํากับดูแลของไทยเกียวกับแรงงานบังคับและ
การค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล การศึกษานี@จึงมุง่ ทีจะประเมินกฎหมายและข้อบังคับทีมีอยู่
ของประเทศ ตลอดจนการดําเนินการในทางปฏิบตั ิ โดยเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานระหว่างประเทศหลักว่าด้วยแรงงานบังคับ

1

ดูตวั อย่างเช่น: Robertson, P.: Trafficking of fisherman in Thailand (Bangkok, International Organization for Migration, 2011).
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สองชุด คือ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. &,-% (ฉบับที$,) และพิธีสารค.ศ. 2014 (ต่อไปนี@จะเรี ยกว่า “พิธีสารแรงงาน
บังคับ”) ของอนุสญ
ั ญาดังกล่าว
การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างนั@นทําเพือทีจะพิจารณาว่ากรอบกฎหมายและการกํากับดูแลของไทยจะเอื@อให้
บทบัญญัติของพิธีสารแรงงานบังคับสามารถเกิดผลได้เพียงใด และกฎหมายและการปฏิบตั ิในปั จจุบนั จะต้องได้รับการแก้ไข
หรื อเสริ มเพิมอย่างไรเพือให้เป็ นไปตามข้อกําหนดขั@นตํา ด้วยการระบุประเด็นหลักๆ ทีอาจต้องมีการแก้ไข การศึกษานี@และ
การปรึ กษาหารื อไตรภาคีจะช่วยในการพิจารณาความพร้อมของประเทศในการให้สตั ยาบันพิธีสารดังกล่าว
ด้วยเหตุทีมีการรายงานเกียวกับการกระทําทารุ ณร้ายแรงโดยเฉพาะต่อแรงงานข้ามชาติ และกรณี แรงงานบังคับและการค้า
มนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงและการแปรรู ปอาหารทะเลของไทย

ดังนั@นก็จะมีการให้ความสนใจเป็ นพิเศษต่อกฎหมาย

ข้อบังคับ และมาตรการอืนทีเกียวข้องกับสภาพการทํางานและการจ้างงานของแรงงานบนเรื อประมงและในอุตสาหกรรม
การแปรรู ปอาหารทะเล
วัตถุประสงค์ของการศึกษามีดงั ต่อไปนี@:
• ศึกษาและรวบรวมกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ทีเกียวข้องกับการป้ องกันและบรรเทาปั ญหาแรงงาน
บังคับและการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงและแปรรู ปอาหารทะเล
• ระบุช@ ีวา่ บทบัญญัติในอนุสญ
ั ญาฉบับที $, และพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับมีอยูใ่ นกฎหมาย ข้อบังคับ และวิธี
ปฏิบตั ิทีมีอยูข่ องไทยหรื อไม่ และอย่างไร
• ระบุช@ ีช่องว่างในกฎหมายและแนวปฏิบตั ิของไทยเกียวกับข้อกําหนดเฉพาะของพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับที
จะต้องมีการจัดการแก้ไขเพือให้มีความสอดคล้องกับพิธีสารฯ
• เสนอแนะสิ งทีต้องมีการเปลียนแปลงเพือให้มีความสอดคล้องกับพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับและนําไปสู่การให้
สัตยาบัน
1.3 พิธีสารประกอบอนุสัญญาว่ าด้ วยแรงงานบังคับ ค.ศ. '()*
ในการประชุมครั@งที &%- ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. $001 ทีประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศให้การรับรองพิธีสารของ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. &,-% รวมถึงข้อแนะว่าด้วยแรงงานบังคับ (มาตรการเสริ ม) ค.ศ. $%&' (ฉบับที $%-) ซึง
เสริ มทั@งอนุสญ
ั ญาและพิธีสาร และให้แนวทางสําหรับการนําไปดําเนินการ
แม้วา่ อนุสญ
ั ญาฉบับที $, และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. &,01 (ฉบับที &%0) จะได้มีส่วนสําคัญในการ
ต่อต้านการใช้แรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานในทุกรู ปแบบและยังอยูใ่ นกลุ่มตราสารของไอแอลโอทีได้รับการให้
สัตยาบันอย่างกว้างขวางทีสุด แต่ช่องว่างในการดําเนินการก็ทาํ ให้ตอ้ งมีมาตรการเพิมเติมเพือจะได้ทาํ การปราบปรามการใช้
แรงงานบังคับมีประสิทธิผลและยังยืนในทุกรู ปแบบของปัญหาทีปรากฏในปั จจุบนั
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ดังทีระบุในอารัมภบทของพิธีสารฯ

มีแรงงานจํานวนมากขึ@นทีถูกแสวงหาประโยชน์ในภาคธุรกิจเอกชน

โดยใน

อุตสาหกรรมบางภาคและแรงงานบางกลุ่ม (โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ) ตกอยูใ่ นภาวะเสี ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงานมาก
เป็ นพิเศษ นอกจากนี@ การค้ามนุษย์เพือเป็ นแรงงานบังคับทีอาจรวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เป็ นเรื องทีสร้างความ
กังวลในระดับระหว่างประเทศมากขึ@นเรื อยๆ ซึงจําเป็ นต้องมีการดําเนินการเฉพาะทีมีเป้ าหมายชัดเจน
เพือทีจะจัดการแก้ไขปั ญหาช่องว่างเหล่านี@ พิธีสารจึงกําหนดพันธกรณี เฉพาะสําหรับการป้ องกันแรงงานบังคับ ให้ความ
คุม้ ครองแก่ผเู ้ สี ยหายและให้พวกเขาเข้าถึงการเยียวยา เช่น ค่าชดเชย และเน้นความเชือมโยงระหว่างแรงงานบังคับกับการค้า
มนุษย์ พันธกรณี หลักเหล่านี@มีอยูใ่ นข้อที & ของพิธีสารซึงกําหนดต่อไปอีกว่าประเทศภาคีตอ้ งมีนโยบายและแผนปฏิบตั ิการ
โดยมีการปรึ กษาหารื อกับองค์กรนายจ้างและองค์กรแรงงาน และมีการดําเนินการอย่างเป็ นระบบเพือเพิมผลของมาตรการ
ต่อต้านการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
บทบัญญัติในพิธีสารฯ และแนวทางทีให้ไว้ในข้อแนะให้รายละเอียดมากขึ@นเกียวกับข้อกําหนดในการป้ องกัน การคุม้ ครอง
การเข้าถึงการเยียวยา การบังคับใช้กฎหมาย และความร่ วมมือระหว่างประเทศ และให้คาํ อธิบายชี@แจงว่ามาตรการอะไรทีถือ
ว่ามีประสิ ทธิผล ตัวบทของตราสารทั@งสองฉบับ ตลอดจนอนุสญ
ั ญาฉบับที $, มีอยูใ่ นภาคผนวก )-h ของรายงานฉบับนี@
1.4 ระเบียบวิธีวจิ ยั และข้ อจํากัดของการวิเคราะห์
การศึกษานี@ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ การวิเคราะห์สถานการณ์แบบสรุ ป และการวิเคราะห์ทีถีถ้วนครอบคลุมมากขึ@น
เกียวกับช่องว่างระหว่างพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับกับกฎหมายและการปฏิบตั ิทีเป็ นอยูข่ องไทย
การวิเคราะห์สถานการณ์ให้ภาพรวมของปั ญหาการใช้แรงงานบังคับในประเทศในแง่ระดับและลักษณะของปั ญหา
ตลอดจนกลุ่มแรงงานและภาคอุตสาหกรรมหลักๆ ทีมีความเสี ยง และยังกล่าวถึงกรอบเชิงสถาบันทีเกียวข้องในการป้ องกัน
และปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมประมงและแปรรู ป

อาหารทะเล การวิเคราะห์สถานการณ์อาศัยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เป็ นหลักโดยมุ่งเน้นรายงานและการศึกษาของ
ไอแอลโอและฝ่ ายอืนทีเกียวข้อง ข้อมูลสถิติของรัฐ ตลอดจนข้อคิดเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลของไอแอลโอทีทําขึ@นจาก
ข้อมูลทีได้รับจากรัฐบาลไทยและภาคีทางสังคมต่างๆ
การวิเคราะห์ช่องว่างใช้แนวทางและตารางแม่แบบทีพัฒนาโดยไอแอลโอสําหรับการประเมินกฎหมายและข้อบังคับของ
ประเทศเปรี ยบเทียบกับพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับ การศึกษาเริ มต้นด้วยการทบทวนกฎหมาย นโยบายและข้อบังคับทีมีอยู่
ของไทยทีเกียวกับการป้ องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ

และแนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานในภาคประมงและอาหาร

ทะเลเป็ นการเฉพาะ เพือจัดทําผังเชือมโยงตราสารทีเกียวข้องทีจะต้องพิจารณาในการวิเคราะห์
จากนั@นก็เป็ นการวิเคราะห์กฎหมายเชิงเปรี ยบเทียบระหว่างกฎหมายและนโยบายทีเกียวข้องทีสุดกับข้อกําหนดในพิธีสารว่า
ด้วยแรงงานบังคับ จุดมุ่งหมายคือการสํารวจหาช่องว่างในการปฏิบตั ิในเรื องพันธกรณี หลักทีระบุในพิธีสาร ค.ศ. $%&' นัน
คือ

การกําหนดนโยบายและแผนปฏิบตั ิการของประเทศเพือการป้ องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและการค้า

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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มนุษย์ การกําหนดมาตรการป้ องกัน การกําหนดมาตรการในการคัดแยกและคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย มาตรการดูแลผูเ้ สี ยหายใน
การเข้าถึงการเยียวยา เช่น ค่าชดเชย และความร่ วมมือระหว่างประเทศ2
นักวิจยั ยังได้ใช้ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์กฎหมายเชิงเปรี ยบเทียบเพือสร้างชุดคําถามเบื@องต้นทีจะใช้ในการประเมินเชิง
คุณภาพโดยการจัดสนทนากลุ่ม ตารางทีเสร็ จสมบูรณ์ทีประกอบด้วยผังแสดงกฎหมายทีเกียวข้อง ผลการวิเคราะห์กฎหมาย
เชิงเปรี ยบเทียบและคําถามสําหรับการสนทนากลุ่มซึงอยูใ่ นภาคผนวก ' ของรายงานฉบับนี@
มีการจัดสนทนากลุ่มเป็ นเวลา - วันโดยมีฝ่ายทีเกียวข้องต่างๆ เข้าร่ วม เช่น ตัวแทนนายจ้างและตัวแทนลูกจ้าง ตัวแทนจาก
ภาคประชาสังคม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงสาธารณสุข วัตถุประสงค์หลักของการจัดสนทนากลุม่ คือการตรวจสอบยืนยันผลทีได้จากการวิเคราะห์กฎหมาย
เชิงเปรี ยบเทียบและให้นกั วิจยั ได้รับรู ้ความคิดเห็นต่างๆ เกียวกับการดําเนินการในทางปฏิบตั ิของกฎหมายทีกําลังศึกษา
ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ได้รับการนําเสนอบนฐานของความเข้าใจทัวไปทีว่าสํานักงานแรงงานระหว่างประเทศไม่มี
อํานาจภายใต้ธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศทีจะให้คาํ ตีความตราสารต่างๆ

ทีรับรองโดยทีประชุมใหญ่

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรื อประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและการปฏิบตั ิของประเทศกับตราสารเหล่านี@

2

พันธกรณี ทีกําหนดไว้ในพิธีสารมีดงั นี@
•
พัฒนานโยบายและแผนปฏิบัตกิ ารของประเทศเพือการปราบปรามการใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิ ทธิ ผลและต่อเนือง
ซึงจะต้องอาศัยการ
ดําเนินการอย่างเป็ นระบบของเจ้าหน้าที นโยบายและแผนปฏิบตั ิการระดับประเทศจะได้รับการพัฒนาโดยมีการปรึกษาหารือกับองค์ กรนายจ้ าง
และองค์ กรแรงงาน
•
กําหนดมาตรการเฉพาะสํ าหรับจัดการปัญหาการค้ ามนุษย์ ทเี7 ป็ นแรงงานบังคับ
กําหนดมาตรการป้องกันการใช้แรงงานบังคับ
•
o
ให้การศึกษาและข้อมูลแก่ประชาชน โดยเฉพาะผูท้ ีถือว่าอยูใ่ นภาวะเสี ยงเป็ นพิเศษ เพือป้ องกันไม่ให้ตกเป็ นผูเ้ สี ยหายของการใช้
แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
o
ให้การศึกษาและข้อมูลแก่นายจ้างเพือป้ องกันไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกียวข้องในการใช้แรงงานบังคับ
o
ดําเนินการดูแลให้
มีการบังคับใช้กฎหมายทีเกียวข้องกับการป้ องกันการใช้แรงงานบังคับ
รวมถึงกฎหมายแรงงานตามทีเหมาะสม
ครอบคลุมแรงงานทุกคนในทุกภาคของเศรษฐกิจ และ
การตรวจแรงงานและการดําเนินการอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการตามกฎหมายดังกล่าวมีความเข้มแข็ง
o
คุม้ ครองบุคคล โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ จากการกระทําทีเอาเปรี ยบและการหลอกลวงในกระบวนการจัดหางาน
o
ส่งเสริ มการใช้ความระมัดระวังอย่างแข็งขันโดยทั@งภาครัฐและเอกชนเพือป้ องกันและจัดการความเสี ยงของการใช้แรงงานบังคับและ
การค้ามนุษย์ และ
o
จัดการสาเหตุรากเหง้าและปัจจัยทีทําให้เกิดความเสี ยงของการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
•
กําหนดให้มีมาตรการทีมีประสิ ทธิ ผลเพือการคัดแยก ปล่ อยตัว คุ้มครอง ฟืk นฟูผ้ ูเสี ยหายทัkงหมดของการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในรู ปแบบอืนๆ
•
ดูแลให้ผเู ้ สี ยหายของแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ทุกคนไม่วา่ จะมีสถานภาพทางกฎหมายหรื อสถานะพํานักในเขตแดนประเทศอย่างไร มีการ
เข้ าถึงการเยียวยาทีเ7 หมาะสมและมีประสิ ทธิผล เช่น ค่าชดเชย
• ดําเนินมาตรการทีสอดคล้องตามหลักการพื@นฐานของระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ เพือดูแลให้พนักงานเจ้าหน้าทีมีสิทธิ ทีจะไม่ดาํ เนินคดี
หรื อลงโทษผูเ้ สี ยหายของแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
• ความร่ วมมือระหว่ างประเทศ เพือป้ องกันการใช้แรงงานบังคับทุกรู ปแบบ รวมถึงการค้ามนุษย์
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และนําเสนอโดยไม่มีอคติต่อความเห็นทีอาจจะมีการให้ไว้โดยกลไกติดตามและตรวจสอบขององค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ
บทที7 l การวิเคราะห์ สถานการณ์ : ความแพร่ หลายของแรงงานบังคับกับอุตสาหกรรมประมงและแปรรู ปอาหารทะเลของ
ไทย
l.' ลักษณะและระดับของปัญหาการใช้ แรงงานบังคับและการค้ ามนุษย์ ในประเทศไทย
จากการประมาณการล่าสุดของไอแอลโอ มีคนกว่า && ล้านคนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคตกเป็ นผูเ้ สี ยหายของแรงงานบังคับ
คิดเป็ นสัดส่วนเกินครึ งของจํานวนทั@งหมดทัวโลก (ร้อยละ 0j)3 และผลกําไรผิดกฎหมายจากการใช้แรงงานบังคับในเอเชียแปซิฟิคมีค่าประมาณ 0&.k พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ต่อปี ในจํานวนนี@ &-.' พันล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นผลกําไรทีเกิดขึ@นใน
ภาคการเกษตร การผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการประมง4 และเกิดจากการไม่จ่ายค่าจ้าง การไม่แจ้งภาษี และ
ไม่จ่ายสมทบหลักประกันทางสังคม ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม ในระดับประเทศ ระดับปั ญหาการใช้แรงงานบังคับยังเป็ นภาพทีไม่ชดั เจนนัก ส่วนใหญ่เนืองจากอุปสรรคใน
การคัดแยกตัวผูเ้ สี ยหาย การประสานงานในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการหาหลักฐานเอาผิดกับผูก้ ระทําผิด โดยเฉพาะใน
กรณี ทีเกียวกับการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน
จากข้อมูลในรายงานประเทศว่าด้วยการค้ามนุษย์ พ.ศ. $001 ของรัฐบาลไทย5 มีการสอบสวนกรณี การค้ามนุษย์ $k% กรณี ใน
ปี นั@น นําไปสู่การดําเนินคดี &&0 คดี และตัดสิ นโทษจําเลย &%' คน
ในจํานวนคดีท@ งั หมด $k% คดีทีมีการสอบสวนพบว่า มีคดีทีเกียวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ จํานวน $$$ คดี และคดีที
เป็ นการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน จํานวน '1 คดี (โดยในจํานวนดังกล่าว เป็ นการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานในภาค
ประมง จํานวน && คดี) และ คดีทีเป็ นการบังคับให้ขอทาน && คดี จากจํานวนคดีทีมีการดําเนินคดีท@ งั หมด นั@นพบว่า เป็ นคดี
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ จํานวน &%$ คดี คดีทีเป็ นการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานจํานวน 1 คดี และ คดีทีเป็ นการบังคับ
ให้ขอทานจํานวน j คดี อย่างไรก็ดีรายงานไม่ได้ให้ขอ้ มูลเกียวกับจํานวนกรณี การค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงทีมีการ
ดําเนินคดี
ในส่วนของการคัดแยกผูเ้ สี ยหาย ในปี พ.ศ. $001 รายงานระบุวา่ มีการคัดแยกผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ท@ งั หมด 0,0 คน (เป็ น
ชาย $&0 คน และหญิง -k% คน) ซึงถูกคัดแยกในประเทศไทย โดยผูเ้ สี ยหายทั@งหมด เป็ นคนสัญชาติไทยจํานวน $1' คน ลาว
&%k คน เมียนมา k- คน และ กัมพูชา $, คน และอืนๆ อีก &%& คน ผูเ้ สี ยหายทีได้รับการคัดแยกส่วนใหญ่ (จํานวน -k% คน) มี
อายุตากว่
ํ า &k ปี
สถิติตวั เลขเหล่านี@แสดงให้เห็นว่า จํานวนคดีและผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์เพือแสวงหาประโยชน์จากแรงงานทีสามารถคัด
แยกได้ยงั มีอตั ราค่อนข้างตํา โดยเฉพาะเมือคํานึงถึงมาตรการต่างๆ ทีรัฐบาลได้ดาํ เนินการในช่วงไม่กีปี ทีผ่านมา รวมถึงการ
3

ILO: ILO Global Estimate of Forced Labour - Results and Methodology (Geneva, 2012).
ILO: Profits and Poverty - The Economics of Forced Labour (Geneva, 2014).
5
กระทรวงการต่ างประเทศของไทย: รายงานประเทศว่ าด้ วยการค้ ามนุษย์ พ.ศ.
(2014 Trafficking in Persons Country Report) (กรุงเทพฯ, lnn()
4
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ออกกฎหมายใหม่ๆ และนโยบายต่างๆ นอกจากนี@ ข้อเท็จจริ งทีว่ามีกรณี การแสวงหาประโยชน์จากแรงงานจํานวนมากใน
ภาคการประมงและแปรรู ปอาหารทะเล (ทีมีแรงงานข้ามชาติราว $%%,%%% คน) ทียังทะยอยปรากฏอย่างต่อเนืองตามรายงาน
ข่าวและการเผยแพร่ ขององค์กรพัฒนาเอกชน

ก็เป็ นตัวชี@วดั ทีสําคัญว่าจําเป็ นต้องมีมาตรการเพิมเติมสําหรับการคัดแยก

ผูเ้ สี ยหาย การป้ องกัน และขจัดการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์เพือแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน ทีมีประสิ ทธิผล
ยิงขึ@น
2.2 กลุ่มแรงงานและภาคเศรษฐกิจทีม7 คี วามเสี7ยงเป็ นพิเศษ
การแสวงหาประโยชน์จากแรงงานในประเทศไทยมีลกั ษณะสอดคล้องกับแบบแผนทีเกิดทัวโลกและในภูมิภาค คือ มีมากใน
ภาคการผลิตทีมีการจ้างแรงงานทักษะตําหรื อไร้ฝีมือ ในอุตสาหกรรมทีเป็ นไปตามฤดูกาล (ทีความต้องการแรงงานมีลกั ษณะ
ขึ@นลง) และในภาคการผลิตทีสภาพการทํางานทีตํากว่ามาตราฐานและการบังคับใช้กฎหมายทีไม่เพียงพอ เช่น
• การเกษตร
• การประมง
• การก่อสร้าง
• อาหาร รวมถึงการแปรรู ปและบรรจุหีบห่ออาหารทะเล
• การผลิตสิ นค้า
• อุตสาหกรรมทางเพศและความบันเทิง
ภายในภาคการผลิตและการบริ การเหล่านี@และภาคอืนๆ ทีมักมีการใช้แรงงานบังคับ แรงงานบางประเภทมีความเสี ยงสูงทีจะ
ตกเป็ นผูเ้ สี ยหายของการแสวงหาประโยชน์และการกดขีทารุ ณ

กลุ่มแรงงานทีมีความเสี ยงมากทีสุดในประเทศไทยคือ

แรงงานไร้ฝีมือจากชนบท กลุ่มชาติพนั ธุ์ ชาวเขา และแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจากลาว กัมพูชา และเมียนมา
ปั จจัยทีเพิมความเสี ยงให้กบั กลุ่มคนเหล่านี@ซึงถูกแสวงหาประโยชน์น@ นั มีจาํ นวนมาก ซับซ้อน และสัมพันธ์กนั เช่น การเลือก
ปฏิบตั ิและการกีดกันทางสังคม ความคุม้ ครองทีจํากัดภายใต้กฎหมายของประเทศ ช่องทางจํากัดในการเข้าถึงการศึกษา การ
จ้างงานหรื อโอกาสทางเลือกในชีวติ การกํากับดูแลแรงงานย้ายถินทีไม่มีประสิ ทธิผล เป็ นต้น
ในส่วนของแรงงานข้ามชาติน@ นั ภาวะเสี ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์มกั จะเพิมมากขึ@นในกรณี ทีการจัดหางานผ่านนาย
หน้าทีไม่อยูภ่ ายใต้การกํากับควบคุม บริ ษทั จัดหางานทีผิดกฎหมาย หรื อเครื อข่ายการจัดหางานทีไม่เป็ นทางการ ภาวะเช่นนี@
เพิมความเสี ยงทีแรงงานจะถูกบังคับให้ตอ้ งจ่ายค่าจัดหางานในราคาทีไม่เป็ นธรรม ซึงก็จะไปเพิมภาวะเสี ยงต่อการตกเป็ น
แรงงานขัดหนี@ นอกจากนี@ ในกรณี ของแรงงานทีมีสถานะการย้ายถินในรู ปแบบทีไม่ปกติ ข้อจํากัดในการแสวงหาโอกาสอืน
ในชีวติ และโอกาสเป็ นไปได้ทีจะต้องตกอยูใ่ นสภาพขึ@นต่อนายจ้างอย่างมาก ก็ยงเพิ
ิ มความเสี ยงทีจะถูกแสวงหาประโยชน์
มากขึ@นไปอีก
ภาวะเสี ยงของแรงงานข้ามชาติตอ่ การตกอยูใ่ นสภาพแรงงานบังคับ

โดยเฉพาะในภาคการประมง

ได้รับการเน้นให้

ความสําคัญโดยคณะกรรมการผูเ้ ชียวชาญว่าด้วยการปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาและข้อแนะของไอแอลโอ (ILO Committee of
การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'

12

International
Labour
Office

Experts on the Application of Conventions and Recommendations - CEACR) ซึงเป็ นหน่วยงานทีมีหน้าทีติดตามตรวจสอบ
การดําเนินการตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานบังคับฉบับต่างๆ
ในข้อสังเกตปี พ.ศ. $00j ว่าด้วยการดําเนินการของประเทศไทยตามอนุสญ
ั ญาฉบับที $, (ในภาคผนวก j ของรายงานฉบับนี@)
คณะกรรมการดังกล่าวกล่าวถึงรายงานจากผูร้ ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ ด้วยสิ ทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติที
แสดงข้อห่วงใยเกียวกับแบบแผนการแสวงหาประโยชน์ทีเกิดขึ@นกับแรงงานข้ามชาติจาํ นวนมากในประเทศไทย โดยเฉพาะ
แรงงานข้ามชาติทีมีสถานะการเข้าเมืองทีไม่ปกติ6

คณะกรรมการดังกล่าวยังได้กล่าวถึงการศึกษาขององค์การระหว่าง

ประเทศเพือการโยกย้ายถินฐาน (International Organization for Migration - IOM) ทีระบุวา่ กระบวนการจัดหาแรงงาน
สําหรับแรงงานข้ามชาติในภาคการประมงยังมีลกั ษณะไม่เป็ นทางการอยูม่ าก ซึงมักนําไปสู่การกดขีทารุ ณแรงงาน
ในเรื องนี@ คณะกรรมการดังกล่าวเน้นยํ@าความสําคัญของการดําเนินมาตรการทีมีประสิทธิผล “เพือดูแลให้ระบบการจ้างงาน
แรงงานข้ามชาติจะไม่พาพวกเขาไปอยูใ่ นสถานการณ์ทีมีภาวะเสี ยงยิงขึ@น โดยเฉพาะในทีทีพวกเขาต้องเผชิญกับการปฏิบตั ิที
กดขีเอารัดเอาเปรี ยบ อย่างเช่น การไม่จ่ายค่าจ้าง การขาดอิสรภาพ และความรุ นแรงทางกายภาพและทางเพศ” คณะกรรมการ
ระบุวา่ หากไม่มีการแก้ไขการปฏิบตั ิเหล่านั@น อาจนําไปสู่สถานการณ์ของการกดขีทารุ ณทีอาจเป็ นการใช้แรงงานบังคับ
2.3 การแสวงหาประโยชน์ จากแรงงาน แรงงานบังคับ และการค้ ามนุษย์ ในภาคการประมงของไทย
ในช่วงไม่กีปี มานี@ ไอแอลโอ องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนได้ทาํ การศึกษาวิจยั จํานวนมากเกียวกับสภาพ
การทํางานและสถานการณ์การแสวงหาประโยชน์ทีประสบโดยแรงงานในภาคการประมงของไทย ในปี พ.ศ. $00j รายงาน
ของไอแอลโอเน้นให้เห็นว่าการใช้แรงงานข้ามชาติทีขาดการฝึ กฝนและไม่ได้รับข้อมูลดีพอ
ทะเลเป็ นเวลาหลายเดือน

สภาพการทํางานทีล่อแหลมและขาดสุขอนามัย

การโดดเดียวของแรงงานใน

และช่องว่างในการกํากับดูแลและความไม่มี

ประสิ ทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เป็ นปัจจัยสําคัญส่วนหนึงของการเกิดขึ@นของแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในภาค
การประมงโดยทัวไป7
รายงานนั@นยังระบุดว้ ยว่าเจ้าของเรื อมักบังคับให้ลูกเรื อทํางานเป็ นเวลายาวนานโดยไม่มีเวลาพักผ่อนประจําสัปดาห์และได้
ค่าแรงตํามาก ทั@งทีเป็ นงานทีอันตรายและหนัก แต่มาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัยก็มกั ถูกละเลย ลูกเรื อถูกบังคับให้
ทํางานในสภาพอากาศทีเลวร้าย ใช้งานเครื องยนตร์กลไกทีอันตรายและไม่มีชุดป้ องกันทีเหมาะสมทีจะป้ องกันพวกเขาจาก
แสงแดดและนํ@าทะเล
ในทํานองเดียวกัน การสํารวจของไอแอลโอเกียวกับการปฏิบตั ิในการจ้างงานและสภาพการทํางานในภาคการประมงของ
ไทยได้ให้ความรู ้ความเข้าใจอย่างมากเกียวกับวิธีการจัดหาแรงงานข้ามชาติมาเป็ นลูกเรื อ สภาพการทํางาน และแบบแผน
ของการแสวงหาประโยชน์ รวมถึงแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์8
6

ILO: Observation (CEACR) – รับรองเมือ7 ปี 2556, เผยแพร่ ในการประชุ ม ILC ครัkงที7 103 (2557), อนุสัญญาว่ าด้ วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473)
(ลําดับที7 29) – ประเทศไทย (ให้ สัตยาบันพ.ศ. 2512).
7
ILO: Caught at Sea: forced labour and trafficking in fisheries (Geneva, 2013).
8
ILO Tripartite Action to Protect Migrants within and from the GMS from Labour Exploitation (TRIANGLE); Asian Research Center for Migration,
Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University: Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector (Bangkok, 2013).
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การศึกษาของไอแอลโอระบุวา่ อุตสาหกรรมประมงของไทยได้มีการเปลียนแปลงอย่างสําคัญในโครงสร้างการจ้างงานและ
สภาพการทํางานตั@งแต่ภยั พิบตั ิทางธรรมชาติครั@งใหญ่ในปลายทศวรรษ

&,k%

ก่อให้เกิดการลดลงอย่างมากของจํานวน

แรงงานไทยทีเต็มใจจะทํางานบนเรื อประมง ซึงก็ส่งผลทําให้ภาคนี@ตอ้ งพึงพาแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพือนบ้านอย่าง
มาก หลักๆ คือจากเมียนมาและกัมพูชา อย่างไรก็ตาม กระทังในหมู่แรงงานข้ามชาติเองก็ตาม ความปรารถนาทีจะทํางานบน
เรื อประมงก็ตาํ (โดยเฉพาะเนืองจากอัตราค่าแรงตําและสภาพการทํางานทียําแย่) ซึงนําไปสู่ความเสี ยงทีเพิมขึ@นของการจัดหา
งานทีหลอกลวงและบังคับขู่เข็ญโดยเฉพาะกับแรงงานข้ามชาติทีไม่มีเอกสาร
ในประเด็นนี@ การศึกษาดังกล่าวระบุวา่ ราวหนึงในสามของลูกเรื อแรงงานข้ามชาติทีอยูใ่ นการสํารวจของไอแอลโอในปี พ.ศ.
$00j ได้รับการจัดหางานโดยนายหน้าทีเรี ยกเก็บเงินสําหรับการจัดการเดินทางและหานายจ้าง ซึงเพิมความเสี ยงต่อการถูก
แสวงหาประโยชน์และการตกเป็ นแรงงานขัดหนี@9 และถึงแม้วา่ แรงงานอาจจะตกลงกับนายหน้าโดยสมัครใจ แต่ก็มกั ลงเอย
ด้วยการตกอยูใ่ นสถานการณ์ทีตนไม่สามารถออกจากงานได้เนืองจากมีหนี@ติดค้างอยู่ การศึกษาของไอแอลโอยังระบุดว้ ยว่า
เกือบหนึงในสีของแรงงานทีอยูใ่ นการสํารวจทีอาศัยนายหน้าต้องเผชิญกับการถูกหักค่าแรงเพือจ่ายค่าธรรมเนียมในการ
จัดหางาน

และหลายคนทีอ้างว่าได้จ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหางานไปตั@งแต่ตน้ ก็ทาํ เช่นนั@นด้วยการขอยืมเงินจาก

ครอบครัว นายจ้างหรื อนายหน้าจัดหางาน และดังนั@นก็อยูใ่ นสภาพมีหนี@สินเช่นกัน10
การเอารัดเอาเปรี ยบทีแรงงานข้ามชาติตอ้ งประสบระหว่างการจัดหางานและการกดขีทารุ ณระหว่างการจ้างงานบนเรื อ
ประมงในประเทศไทยก็ได้รับการเน้นยํ@าเช่นกันโดยคณะกรรมการ CEACR ในข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในปี พ.ศ.
$00j เกียวกับการดําเนินการตามอนุสญ
ั ญาฉบับที $, ของประเทศไทย11 คณะกรรมการระบุวา่ “ลักษณะการเคลือนย้ายไป
เรื อยๆ ของการทํางานประมงและการต้องออกจากฝังเป็ นเวลานานๆ เป็ นอุปสรรคต่อการคัดแยกผูเ้ สี ยหายทีทํางานภายใต้
สภาพแรงงานบังคับ” และเรี ยกร้องให้รัฐบาลดําเนินมาตรการ “เพือดูแลให้แรงงานข้ามชาติ (โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ประมง)

ได้รับความคุม้ ครองอย่างเต็มทีจากการปฏิบตั ิและสภาพทีกดขีทารุ ณทีเท่ากับเป็ นการบังคับใช้แรงงาน”

คณะกรรมการยังเรี ยกร้องให้รัฐบาลไทยมีมาตรการทีเข้มข้นขึ@น “เพือบังคับใช้กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ต่อผูท้ ีมุ่งแสวงหาประโยชน์จากลูกเรื อทีเป็ นแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนดูแลให้มีการลงโทษผูท้ ีทําให้แรงงานเหล่านี@ตอ้ งตก
อยูใ่ นสภาพของแรงงานบังคับ”

9

ILO Tripartite Action to Protect Migrants within and from the GMS from Labour Exploitation (TRIANGLE); Asian Research Center for Migration,
Institute of Asian Studies, Chulalongkorn University: Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector (Bangkok, 2013), p. 46-50.
10
เพิง7 อ้ าง.
11
ILO: Observation (CEACR) - รับรองเมือ7 ปี 2556, เผยแพร่ ในการประชุ ม ILC ครัkงที7 103 (2557), อนุสัญญาว่ าด้ วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473)
(ลําดับที7 29) – ประเทศไทย (ให้ สัตยาบันพ.ศ. 2512).
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บทที7 3 การวิเคราะห์ ช่องว่ าง: พิธีสารว่ าด้ วยแรงงานบังคับของไอแอลโอกับอุตสาหกรรมการประมงและแปรรู ปอาหารทะเล
ของไทย
3.1 สรุปกฎหมายทีเ7 กีย7 วข้ อง
กฎหมายหลักบางส่วนทีเกียวข้องกับการป้ องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
การประมงและแปรรู ปอาหารทะเล มีเช่น:
• พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. $0'&
• กฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. $001
• พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. $00& (แก้ไขเพิมเติมพ.ศ. $00k)
• พระราชบัญญัติวธิ ีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. $00,
• พระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. $00,
ประเด็นสําคัญของกฎหมายเหล่านี@สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี@
- พระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. lnh': ให้ความคุม้ ครองแก่แรงงานในเรื องอายุข@ นั ตําสําหรับการจ้างงาน ค่าจ้าง
จํานวนชัวโมงการทํางาน การทํางานล่วงเวลา และยังให้อาํ นาจเจ้าหน้าทีของกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานในการตรวจ
แรงงานและบังคับใช้กฎหมาย
แม้วา่ พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานจะครอบคลุมแรงงานทุกคนในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน

โดยไม่คาํ นึงถึง

สถานะการย้ายถินหรื ออาชีพ แต่มาตรา $$ ก็ระบุวา่ แรงงานในบางภาค (เช่น การเกษตร การขนสินค้าบรรทุกทางเรื อ การ
ขนส่ง และการประมง) อาจได้รับความคุม้ ครองทีต่างออกไปตามทีกฎกระทรวงระบุ
- กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. lnno: กําหนดมาตรฐานขั@นตําสําหรับการคุม้ ครองแรงงานใน
อุตสาหกรรมประมง โดยห้ามการจ้างงานเด็กอายุตากว่
ํ า &k ปี บนเรื อประมง ( ข้อ ') และกําหนดให้ตอ้ งมีช่วงเวลาพักผ่อน
และมีสญ
ั ญาจ้างงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ข้อ 0 และ j ตามลําดับ) แรงงานทุกคนในภาคการประมง (ไม่ข@ ึนกับจํานวน
แรงงานประมงและลูกเรื อบนเรื อ) ล้วนมีสิทธิได้รับค่าแรงขั@นตํา ช่วงเวลาพัก และวันหยุดประจําเดือนและประจําปี ทีได้รับ
ค่าจ้าง
กฎกระทรวงดังกล่าวได้ประกาศใช้แทนกฎกระทรวงฉบับที &% (พ.ศ. $0'&) ทีจํากัดการคุม้ ครองแรงงานในบทบัญญัติบาง
มาตราของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานและไม่ครอบคลุมเรื อประมงทีมีลูกเรื อน้อยกว่า $% คนหรื อทําประมงนอกน่านนํ@า
ของไทยเป็ นเวลานานกว่าหนึงปี
- พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ. lnn' (ฉบับที7 l พ.ศ. lnnp): พระราชบัญญัติน@ ียดึ ตามการใช้ภาษา
ในพิธีสารของสหประชาชาติเพือป้ องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรี และเด็ก (พ.ศ. $0'-) โดยให้
นิยามทางกฎหมายสําหรับการค้ามนุษย์วา่ การเป็ นธุระ “จัดหา ซื@อ ขาย จําหน่าย พามาจากหรื อส่ งไปยังทีใด หน่วงเหนียว
กักขัง จัดให้อยูอ่ าศัย หรื อรับไว้ซึงบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กาํ ลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อาํ นาจโดยมิชอบ หรื อโดย
การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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ให้เงินหรื อผลประโยชน์อย่างอืนแก่ผปู ้ กครองหรื อผูด้ ูแลบุคคลนั@น เพือให้ผปู ้ กครองหรื อผูด้ ูแลให้ความยินยอมแก่ผกู ้ ระทํา
ความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลทีตนดูแล” เพือวัตถุประสงค์ของ “การแสวงหาประโยชน์” พระราชบัญญัติฉบับ
นี@ขยายนิยามทางกฎหมายเดิมของการค้ามนุษย์ให้รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์
ทีมีผเู ้ สี ยหายทีเป็ นผูช้ าย
พระราชบัญญัติฉบับนี@ยงั ยอมรับหลักการของการไม่ดาํ เนินคดีต่อผูเ้ สี ยหายการค้ามนุษย์สาํ หรับการกระทําความผิดสื บเนือง
บางอย่างทีพวกเขาอาจถูกบังคับให้ตอ้ งทํา

เช่น

การละเมิดกฎระเบียบการเข้าประเทศและมีเอกสารประจําตัวปลอม

พระราชบัญญัติกาํ หนดให้มีการจัดตั@งคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ซึงประกอบด้วยฝ่ ายต่างๆ

ที

เกียวข้อง มีหน้าทีกําหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พระราชบัญญัติฉบับแก้ไข พ.ศ. $00k ให้เจ้าหน้าทีมีอาํ นาจปิ ดหรื อระงับการดําเนินกิจการทีเกียวข้องกับการค้ามนุษย์ได้ และ
ยังให้ความคุม้ ครองแก่ผแู ้ จ้งเหตุโดยไม่ตอ้ งรับผิดทั@งทางแพ่งและทางอาญา
- พระราชบัญญัตวิ ธิ ีพจิ ารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. lnn(: กําหนดขั@นตอนพิเศษสําหรับการดําเนินคดีคา้ มนุษย์ จัดตั@งแผนกคดีคา้
มนุษย์ข@ ึนในศาลอุทธรณ์โดยมีหน้าทีจัดการคดีคา้ มนุษย์ เพิมความยืดหยุน่ คล่องตัวในการไต่สวนพิจารณาคดี (เช่น อนุญาต
ให้มีการเบิกความโดยอาศัยการถ่ายทอดภาพและเสี ยงในลักษณะการประชุมทางจอภาพได้)
ช่องทางในการเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนทั@งในกระบวนการทางอาญาและทางแพ่ง

ให้ผเู ้ สี ยหายการค้ามนุษย์มี

และกําหนดระบบให้ความคุม้ ครองแก่

พยานและผูเ้ สี ยหายและยอมรับสิ ทธิในการคุม้ ครองการไม่ระบุตวั ตน
- พระราชกําหนดการนําคนต่ างด้ าวมาทํางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ. lnn(: กําหนดกฎเกณฑ์สาํ หรับการจัดหาแรงงาน
ข้ามชาติโดยมีวตั ถุประสงค์เพือป้ องกันการค้ามนุษย์ การลักลอบนําคนเข้าประเทศและการจ้างงานทีผิดกฎหมาย ตลอดจน
เพิมความคุม้ ครองสําหรับแรงงานข้ามชาติ พระราชกําหนดกํากับดูแลการดําเนินงานของกิจการจัดหางาน (บริ ษทั จํากัดหรื อ
มหาชนจํากัด) และกําหนดหน้าทีรับผิดชอบหลายประการให้กบั นายหน้าจัดหางาน (ผูร้ ับอนุญาต) และนายจ้างทีนําแรงงาน
ข้ามชาติเข้ามาในประเทศเพือการจ้างงานภายใต้บนั ทึกความเข้าใจทีลงนามกับประเทศต้นทาง
3.1.1

กรอบเชิงสถาบันเกีย7 วกับการป้ องกันและปราบปรามการใช้ แรงงานบังคับและการค้ ามนุษย์ ในประเทศไทย

ตารางต่อไปนี@เป็ นการสรุ ปหน้าทีรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐหลักๆ

ทีเกียวข้องในการป้ องกันและปราบปรามการใช้

แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคประมง อย่างไรก็ตาม ควรหมายเหตุวา่ แม้วา่ อํานาจหน้าที
ของหน่วยงานต่างๆ

มีการกําหนดอย่างชัดเจนภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของประเทศ

แต่การแบ่งหน้าทีและการ

ประสานงานในทางปฏิบตั ิไม่ได้มีความชัดเจนเสมอไป

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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หน่วยงาน
กรมการจัดหางาน

หน้าทีทีเกียวข้อง
•

(กระทรวงแรงงาน
•

ขึ@นทะเบียน กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบ

ความเห็นเพิมเติม
•

บนเรื อประมง การตรวจใบอนุญาต

การจ้างงานของแรงงานข้ามชาติท@ งั หมดใน

ทํางานเป็ นหน้าทีของตํารวจนํ@าและ

ประเทศไทย รวมถึงแรงงานในภาคประมง

กองทัพเรื อ

ออกใบอนุญาตทํางาน ต่ออายุใบอนุญาตทํางาน
อนุญาตการเปลียนนายจ้าง และตรวจสถานที
ทํางานหาแรงงานทีไม่มีเอกสาร

•

รับและสอบสวนข้อร้องเรี ยนทีเกียวกับการ
จัดหางาน

กรมสวัสดิการและ

•

บังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน

•

ไม่มีส่วนร่ วมในการตรวจเรื อประมง

คุม้ ครองแรงงาน

กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมง

ในทะเล เนืองจากเป็ นหน้าทีของ

(กระทรวง

ทะเล และกฎหมายอืนทีเกียวกับการคุม้ ครอง

ตํารวจนํ@าและกองทัพเรื อ

แรงงาน)

แรงงานและสภาพการทํางาน
•

•

กรมฯ อาจสนับสนุนการทํางานของ

มีหน้าทีสอบสวนการละเมิดสิ ทธิแรงงานที

ตํารวจนํ@าและกองทัพเรื อได้ดว้ ยการ

เกิดขึ@นบนเรื อประมงภายใน -% วันนับจาก

ประเมินว่าสภาพการทํางานและการ

รับคําร้อง

จ้างงานบนเรื อประมงเป็ นไปตาม
กฎหมายหรื อไม่

กระทรวงการ

•

ประสานงานการดําเนินงานต่างๆ เพือต่อต้าน

พัฒนาสังคมและ

การค้ามนุษย์ รวมถึงประสานงาน

ความมันคงของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระหว่าง

มนุษย์

หน่วยงานต่างๆ ทีจัดตั@งขึ@นภายใต้กฎหมาย
ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
•

บังคับใช้กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ รวมถึงอํานาจในการตรวจค้น

•

มีหน้าทีป้ องกันการค้ามนุษย์และให้ความ
ช่วยเหลือและความคุม้ ครองแก่ผเู ้ สี ยหาย (ทั@ง
ไทยและต่างชาติ)

•

ประสานงานกับตํารวจในระหว่างการพิจารณา
คดีและกับองค์กรอืนๆ ทีเกียวข้องในการให้
ความคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย (เช่น องค์กรเอกชน)

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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กองบังคับการ

•

ปราบปรามการค้า

เข้าตรวจค้น ระบุตวั และสอบสวนกรณี การค้า

•

มนุษย์ โดยเฉพาะในพื@นที “ล่อแหลม”

ความรับผิดชอบในการสอบสวน
อาชญากรรมทีเกิดขึ@นบนเรื อประมง

มนุษย์

และในน่านนํ@าของไทยเป็ นหน้าทีของ
ตํารวจนํ@าและกองทัพเรื อ

ตํารวจนํ@า

•

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลักในทะเล

•

มีหน้าทีปราบปรามอาชญากรรมทีเกิดขึ@นใน
น่านนํ@าบริ เวณชายฝังของไทย (ภายในระยะ &$

•

•

•

ไม่มีอาํ นาจสอบสวนและดําเนินคดี
อย่างเป็ นทางการ

•

เมือพบกรณี ทีน่าจะเป็ นการค้ามนุษย์

ไมล์ทะเลจากฝัง)

จะต้องส่งต่อให้หน่วยงานอืนทําการ

ตรวจค้นเรื อเพือสอดส่องและปราบปรามการ

สอบสวนและดําเนินคดีซึงอาจส่งผล

ก่ออาชญากรรมรวมถึงการค้ามนุษย์

จํากัดการติดตามคดีจนเสร็ จสิ@น

งคับใช้กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการค้า

กระบวนการ

มนุษย์
กองทัพเรื อ

•

•

•

ปราปบรามอาชญากรรมทีเกิดขึ@นในระยะเกิน

•

เช่นเดียวกับตํารวจนํ@า กองทัพเรื อไม่มี

&$ ไมล์ทะเลจากชายฝัง

อํานาจสอบสวนและดําเนินคดีคา้

ตรวจค้นเรื อเพือสอดส่องและปราบปรามการ

มนุษย์อย่างเป็ นทางการ เมือพบกรณี

ก่ออาชญากรรมรวมถึงการค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์ จะต้องส่งต่อให้

กองทัพเรื อและตํารวจนํ@ามีหน้าทีบังคับใช้

หน่วยงานอืนทําการสอบสวน

กฎหมายเดียวกันในเขตอํานาจของตนเอง
•

บังคับใช้พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์

กรมเจ้าท่า

•

•

หน่วยงานหลักดูแลการขึ@นทะเบียนและ

•

แม้วา่ กรมเจ้าท่าจะมีหน้าทีดูแลความ

ตรวจสอบเรื อประมง และออกเอกสาร “ลูกเรื อ”

ปลอดภัยของลูกเรื อ แต่การสอบสวน

ให้กบั ลูกเรื อไทยบนเรื อประมงไทย

การค้ามนุษย์เป็ นหน้าทีของทหารเรื อ

ออกใบอนุญาตทํางานสําหรับการจ้างงานบน

•

เอกสาร “ลูกเรื อ” บันทึกระยะเวลาที
ลูกเรื ออยูบ่ นเรื อประมง แต่ไม่ถือว่า

เรื อประมง

เป็ นการขึ@นทะเบียนแรงงานหรื อ
ใบอนุญาต
•

กรมเจ้าท่าไม่มีหน้าทีตรวจสอบ
เรื อประมงในทะเล หน้าทีดังกล่าว
เป็ นของตํารวจนํ@าและกองทัพเรื อ

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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ศูนย์ควบคุมการ

•

แจ้งเข้า – ออก
เรื อประมง

ตรวจสอบเรื อเพือดูแลให้มีการขึ@นทะเบียนเรื อ

•

ลูกเรื อและแรงงานประมงอย่างถูกต้อง
•

หากเอกสารไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าทีสามารถ

เจ้าหน้าทีศูนย์ฯ ไม่มีอาํ นาจตรวจสอบ
การจ้างงานและสภาพการทํางาน

•

หากได้รับแจ้งจากแรงงานประมงถึง

ดําเนินการจัดการด้านเอกสารให้ถูกต้อง

ปั ญหาด้านกฎหมายแรงงาน ศูนย์ฯ จะ

เรี ยบร้อยได้

ประสานงานกับกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน
•

สําหรับกรณี ทีเกียวข้องกับแรงงาน
ข้ามชาติทีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
ศูนย์ฯ จะส่งต่อกรณี ดงั กล่าวไปยัง
สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

สํานักงานตรวจคน

•

เข้าเมือง
•

บังคับใช้กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการค้า

•

เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองมีอาํ นาจ

มนุษย์ ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับเกียวกับ

ตรวจสอบสถานทีทํางานทุกประเภท

การตรวจคนเข้าเมืองทั@งหมด

ในเรื องทีเกียวกับการตรวจคนเข้า

ติดตามตรวจสอบคนทํางานต่างชาติท@ งั หมดที

เมือง

เข้าและออกจากประเทศ รวมถึงแรงงานประมง
•

มีอาํ นาจจับกุมและส่งตัวแรงงานข้ามชาติที
ไม่ได้ข@ ึนทะเบียน (รวมถึงแรงงานประมง) กลับ
ประเทศ

กระทรวง

•

สาธารณสุข
•

เกียวข้องในการออกและต่อใบอนุญาตทํางาน

•

ถึงแม้วา่ แรงงานข้ามชาติทีมีสถานะ

สําหรับแรงงานข้ามชาติโดยการตรวจสุขภาพที

ถูกกฎหมายจะต้องทําการตรวจ

เป็ นเงือนไขบังคับ

สุขภาพ แต่ยงั มีแรงงานข้ามชาติทีไม่มี

มีหน้าทีให้การฝึ กอบรมด้านโภชนาการและ

เอกสารในภาคการประมงอยูใ่ น

สุขอนามัยให้กบั เจ้าของเรื อและไต้ก๋งเรื อ

สัดส่วนทีสูงมาก

3.2 สรุปข้ อค้ นพบ
ข้อค้นพบของการศึกษามาจากการประเมินสองส่วนหลัก คือการวิเคราะห์กฎหมายเชิงเปรี ยบเทียบสําหรับกฎหมาย ข้อบังคับ
และนโยบายทีเกียวข้องโดยเทียบกับข้อกําหนดในพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับ และการปรึ กษาหารื อกับฝ่ ายต่างๆ ทีเกียวข้อง
โดยกระบวนการจัดสนทนากลุ่ม รายละเอียดเกียวกับวิธีการทีกล่าวนส่ วน 1.4 ของรายงานนี@
ทั@งการวิเคราะห์กฎหมายเชิงเปรี ยบเทียบและการสนทนากลุ่มเชิงคุณภาพมีการพิจารณาข้อกําหนดหลักๆ ของพิธีสารฯ นัน
คือ การกําหนดนโยบายและแผนปฏิบตั ิการของประเทศเพือป้ องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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การกําหนดมาตรการป้ องกัน การกําหนดมาตรการในการระบุตวั และคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย มาตรการดูแลผูเ้ สี ยหายให้เข้าถึงการ
เยียวยา เช่น ค่าชดเชย และความร่ วมมือระหว่างประเทศ เนื@อหาในส่วนต่อไปนี@เป็ นข้อค้นพบหลักของการประเมินในหัวข้อ
เหล่านี@ นอกจากนี@ เนืองจากว่านิยามทางกฎหมายและแนวคิดทางกฎหมายมีความสําคัญต่อการกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินการป้ องกันและปราบปรามแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์อย่างมีประสิ ทธิผลและมีเป้ าหมาย

ผูว้ จิ ยั จึงได้วเิ คราะห์

นิยามทางกฎหมายทางกฎหมาย การนําไปใช้และตีความในทางปฏิบตั ิดว้ ย
).l.' นิยามทางกฎหมาย
การวิเคราะห์ กฎหมายเชิงเปรียบเทียบ
ก) นิยามทางกฎหมายของแรงงานบังคับตามอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที7 l(
อนุสญ
ั ญาฉบับที $, ทีประเทศไทยให้สตั ยาบันในปี พ.ศ. $0&$ ให้นิยามทางกฎหมายของแรงงานบังคับหรื อการเกณฑ์
แรงงานว่าเป็ น “งานหรื อบริ การทุกชนิด ซึงเกณฑ์เอาจากบุคคลใดๆ โดยการขู่เข็ญการลงโทษ และซึงบุคคลดังกล่าวนั@นมิได้
สมัครใจทีจะทําเอง” นิยามนี@ได้มีการนํามาใช้อีกครั@งในพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับ 12
แรงงานบังคับจึงเป็ นสิ งตรงข้ามกับงานทีมีคุณค่าและหมายถึงสถานการณ์ทีบุคคลถูกบังคับขู่เข็ญให้ทาํ งานโดยไม่สมัครใจ
ด้วยการใช้ความรุ นแรงหรื อการข่มขู่ หรื อด้วยวิธีการทีซับซ้อนกว่า เช่น หนี@คา้ งสะสม การยึดเอกสารประจําตัว หรื อการขู่
จะแจ้งเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง การปฏิบตั ิเช่นนี@มกั เกิดขึ@นตรงชายขอบของตลาดแรงงานทีการกํากับดูแลและการบังคับใช้
กฎหมายทีอ่อนแอและแรงงานแทบไม่มีหรื อไม่มีโอกาสรวมตัวจัดตั@งหรื อแสวงหาความคุม้ ครองจากการถูกละเมิดสิ ทธิ
ตามอนุสญ
ั ญาฉบับที $, ประเทศทีให้สตั ยาบันมีพนั ธกรณี ตอ้ งปราบปรามการใช้ แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบ (มาตรา &(&))
และอนุสญ
ั ญายังระบุวา่ การใช้แรงงานบังคับ “จะต้องถูกลงโทษเช่ นการกระทําความผิดทางอาญา” และบทลงโทษตาม
กฎหมายนั@น “พอเพียงอย่ างแท้ จริงและใช้ บังคับอย่ างเข้ มงวด” (มาตรา $0)
ในประเด็นนี@ หน่วยงานกํากับควบคุมของไอแอลโอได้ถือว่าประเทศต่างๆ ควรดําเนินมาตรการทีจําเป็ นเพือทําให้กฎหมาย
ของตนถีถ้วนครอบคลุมและเหมาะสมสําหรับการลงโทษผู้กระทําการแสวงหาประโยชน์ จากแรงงานบังคับ

และทําให้การ

ปฏิบตั ิเช่นนั@นยุติลง13 เพือดําเนินการดังกล่าว ประเทศต่างๆ ควรพิจารณาบริ บทของประเทศ และ ระบบกฎหมายของ
ประเทศเพือให้ครอบคุลมรู การกระทําทีเกียวกับการบังคับใช้แรงงานในทุกรู ปแบบ และเพือเป็ นการประกันว่าการกระทําดัง
ว่านั@นจะต้องได้รับการลงโทษภายใต้กฎหมายทีเหมาะสม คณะกรรมการ CEACR ยังได้ระบุดว้ ยว่า:
“ถึงแม้ ต้องการจะให้ เป็ นตามวัตถุประสงค์ กต็ าม แต่ บทบัญญัติเฉพาะที ทําให้ การใช้ แรงงานบังคับเป็ นการกระทําความผิดที
มีบทลงโทษอย่ างเหมาะสมนัEนก็ไม่ จาํ เป็ นเสมอไปทีจะทําให้ บทบัญญัติในมาตรา FG ของอนุสัญญาบังเกิดผล ในการ

12

มาตรา ' วรรค ) พิธีสารประกอบอนุสัญญาว่ าด้ วยแรงงานบังคับ ค.ศ. '()*
ILO: Eradication of forced labour - General Survey concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), และอนุสัญญาว่ าด้ วยการขจัดแรงงานบังคับ
ค.ศ. 1957 (ลําดับที 105) (Geneva, 2007), ย่ อหน้ า 136.
13

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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ประเมินการดําเนินการตามอนุสัญญาฉบับที FI คณะกรรมการขอคํารับรองจากรัฐบาลต่ างๆ (...) ว่ ามีบทบัญญัติทลี+ งโทษ
ผู้กระทําความผิดฐานใช้ แรงงานบังคับ” 14
ดังนั@น บทบัญญัติต่างๆ จึงสามารถถูกใช้ในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะอย่างยิงเมือถูกตีความร่ วมกับบทบัญญัติอืนทีเกียวกับ
การค้ามนุษย์ การบังคับขูเ่ ข็ญ การข่มขู่คุกคามหรื อใช้ความรุ นแรง และสภาพการทํางานทีตํากว่ามาตรฐาน เป็ นต้น
เป้ าประสงค์ก็คือการดูแลให้มีหลักประกันว่าลักษณะและระดับของปั ญหาทีประสบในทางปฏิบตั ิในแต่ละประเทศนั@นได้รับ
การพิจารณา และกฎหมายมุ่งเป้ าไปทีปั ญหาเหล่านี@ดว้ ยการกําหนดบทลงโทษอย่างเหมาะสม ท่ามกลางมาตรการอืนๆ15
เมือพิจารณาถึงจุดเกาะเกียวระหว่างการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ คณะกรรมการ CEACR ได้มีขอ้ สังเกตว่าแรงงานบังคับ
ตามนัยแห่งอนุสญ
ั ญาฯ ฉบับที $, นั@นเป็ นแนวคิดทีครอบคลุมกว้างกว่าการค้ามุนษย์ และดังนั@นจึงมีความสําคัญสําหรับ
ประเทศต่างๆทีควรมีมาตรการต่างๆทีชัดเจนโดยพิจารณาจากหลักการว่าด้วยการตีความกฎหมายอาญาทีต้องเคร่ งครัด16
ข) นิยามทางกฎหมายภายใต้ กฎหมายไทย
ภายใต้กฎหมายไทย แรงงานบังคับไม่ได้ถูกกําหนดให้เป็ นฐานความผิดโดยตัวของมันเอง อย่างไรก็ตาม กฎหมายป้ องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. $00& ก็กาํ หนดให้การค้ามนุษย์เพือวัตถุประสงค์ของการแสวงหาประโยชน์เป็ นความผิด
ตามมาตรา ' ของกฎหมายนี@ การ “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” หมายความว่า “การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
การผลิตหรื อเผยแพร่ วตั ถุหรื อสื อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรู ปแบบอืน การเอาคนลงเป็ นทาส การนําคนมา
ขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรื อบริ การ การบังคับตัดอวัยวะเพือการค้า หรื อการอืนใดทีคล้ายคลึงกันอันเป็ นการขูดรี ด
บุคคล ไม่วา่ บุคคลนั@นจะยินยอมหรื อไม่ก็ตาม” มาตราเดียวกันนี@นิยาม “การบังคับใช้แรงงานหรื อบริ การ” ว่า “การข่มขืนใจ
ให้ทาํ งานหรื อให้บริ การ โดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวติ ร่ างกาย เสรี ภาพ ชือเสี ยง หรื อทรัพย์สินของบุคคลนั@นเอง
หรื อของผูอ้ ืน โดยขูเ่ ข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กาํ ลังประทุษร้าย หรื อโดยทําให้บุคคลนั@นอยูใ่ นภาวะทีไม่สามารถขัดขืน
ได้”
นอกจากการค้ามนุษย์ทีเป็ นความผิดทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญาของไทยยังกําหนดความผิดฐานการเอาคนลงเป็ นทาส
(มาตรา -&$) ขณะทีกฎหมายคุม้ ครองแรงงานมีบทบัญญัติวา่ ด้วยสภาพการทํางาน รวมถึงจํานวนชัวโมงการทํางาน ค่าจ้าง
และค่าจ้างทํางานล่วงเวลา ตลอดจนบทบัญญัติทีห้ามการใช้แรงงานเด็ก
ในด้านการมีบทลงโทษอย่างเหมาะสมสําหรับการใช้แรงงานบังคับตามทีกําหนดในอนุสญ
ั ญาฉบับที $, การยอมรับว่าการ
ใช้แรงงานบังคับเป็ นรู ปแบบหนึงของการแสวงหาประโยชน์ภายใต้กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. $00&
แสดงถึงความคืบหน้าจากกฎหมายเดิมก่อนหน้านี@ทียอมรับแต่เพียงการค้ามนุษย์ทีมีผเู ้ สี ยหายเป็ นผูห้ ญิงเพือวัตถุประสงค์

14

เพิง7 อ้ าง, ย่ อหน้ า 137, เชิงอรรถ 319.
เพิง7 อ้ าง, ย่ อหน้ า 138.
16 16
ดูตวั อย่ าง ILO: Observation (CEACR)- adopted 2010, published 100th ILC session (2011), Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Peru
(Ratification: 1960).
15
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ของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเท่านั@นว่าเป็ นความผิดอาญา17 อย่างไรก็ตาม การไม่ กาํ หนดให้ การใช้ แรงงานบังคับเป็ น
ฐานความผิดอาจเป็ นข้ อท้ าทายทีส7 ําคัญต่ อการคัดแยก สอบสวน และดําเนินคดีกบั กรณีทเี7 ป็ นการแสวงหาประโยชน์ จาก
แรงงานอย่ างร้ ายแรงทีไ7 ม่ ได้ เป็ นผลจากการค้ ามนุษย์ หรือกรณีทอี7 งค์ ประกอบเรื7องการค้ ามนุษย์ ไม่ ชัดเจน เมือ7 พิจารณา
แรงงานบังคับ ตามทีน7 ิยามในอนุสัญญาองค์ การแรงงานระหว่ างประเทศฉบับที7 l( เป็ นแนวคิดทีม7 ขี อบเขตทีก7 ว้ างกว่ าการค้ า
มนุษนย์ และผู้กระทําความผิดทีเ7 กีย7 วกับกรณีแรงงานบังคับมักจะมีการดําเนินการหลายวิธีการ การไม่ มมี าตรการทีช7 ัดเจนใน
การลงโทษแรงงงานบังคับทุกรู ปแบบอาจส่ งผลต่ อประสิทธิภาพการคัดแยกและการคุ้มครองผู้เสียหายและการเข้ าถึงการ
เยียวยาทีเ7 หมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามทีก7 าํ หนดไว้ ในอนุสัญญาฯ ฉบับที7 l( และพิธีสารเสริม
นอกจากนี@ กฎหมายและนโยบายปั จจุบนั ดําเนินการกับกรณี การค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ในเชิงแรงงานในวิธีการ
ทีแยกออกจากกันโดยมุ่งเน้นไม่วา่ จะเป็ นในมุมมองยุติธรรมทางอาญาหรื อการคุม้ ครองแรงงาน โดยไม่มีวธิ ีการทีครอบคลุม
รอบด้านเพือแก้ไขปั ญหาการใช้แรงงาบังคับทั@งทีเป็ นดําเนินการในด้านยุติธรรมทางอาญาและด้านแรงงาน
ในบริ บทนี@ การบังคับใช้กฎหมายเพือป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึงใช้แนวทางยุติธรรมทางอาญา อยูภ่ ายใต้อาณัติ
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ในขณะทีการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน
และการลงโทษในความผิดทีเกียวกับการแสวงหาประโยชน์ในเชิงแรงงานอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของกรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน อย่างไรก็ดีในกรณี แรงงานประมง การบังคับใช้กาํ หมายอาญา การป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
และคุม้ ครองแรงงานอยูภ่ ายใต้อาณัติของตํารวจนํ@า และทหารเรื อ ดังนั@นการไม่มีแนวทางการบังคับใช้กฎหมายทีครอบคลุม
และสอดคล้องกันอาจก่อให้เกิดข้อท้าทายเพิมเติมในการคัดแยกผูเ้ สี ยหายจากการถูกบังคับใช้แรงงาน ซึงอาจไม่ใช่ผเู ้ สี ยหาย
จากการค้ามนุษย์ และการลงโทษการบังคับใช้แรงงานในทุกรู ปแบบทีเกิดขึ@นในประเทศ

การสนทนากลุ่ม
เจ้าหน้าทีบังคับใช้กฎหมายระบุในระหว่างการสนทนากลุ่มว่า เจ้าหน้าทีและหน่วยงานทีมีหน้าทีคัดแยก สอบสวน และ
ดําเนินคดีกรณี การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับนั@นปฏิบตั ิหน้าทีของตนตามนิยามทางกฎหมายทีกําหนดในกฎหมายที
เกียวข้อง
ในประเด็นนี@ ตัวแทนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติและภาคประชาสังคมระบุวา่ กฎหมายในปัจจุบนั และนิยามทางกฎหมาย
ของการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับมีปัญหาสําหรับการคัดแยกผูเ้ สี ยหายและคดี โดยเฉพาะกรณี การแสวงหาประโยชน์จาก
แรงงาน ผูเ้ ข้าร่ วมระบุวา่ มักประสบปั ญหาอยูเ่ สมอในการประเมินว่าสถานการณ์ทีมีการแสวงหาประโยชน์หนึงๆ เข้าข่าย
เป็ นการค้ามนุษย์เพือแรงงานบังคับหรื อว่าเป็ นเพียงการละเมิดกฎหมายแรงงาน ซึงส่งผลต่อการดําเนินมาตรการป้ องกันและ
คุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย ตลอดจนการเข้าถึงการเยียวยาและค่าชดเชยของผูเ้ สี ยหาย

17

พระราชบัญญัตมิ าตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ าหญิงและเด็ก พ.ศ. lnh*
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ผูเ้ ข้าร่ วมยังเน้นด้วยว่าประเด็น “แรงงานขัดหนี@” มักมีส่วนสําคัญในการคัดแยกผูเ้ สี ยหาย ในเรื องนี@ ผูเ้ ข้าร่ วมระบุวา่ ร่ างแก้ไข
พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้รับการเสนอเข้าสภานิติบญั ญัติแห่งชาติและกําลังอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
จุดมุ่งหมายหนึงของร่ างแก้ไขดังกล่าวคือการขยายนิยามทางกฎหมายในปั จจุบนั ของแรงงานบังคับภายใต้มาตรา ' ให้รวม
“การยึดเอกสารสําคัญประจําตัว” และ “การนําภาระหนี@ของบุคคลหรื อของผูอ้ ืนมาเป็ นสิ งผูกมัดโดยมิชอบ” เป็ นวิธีการ
บังคับให้บุคคลถูกบังคับใช้แรงงานด้วย
ในประเด็นของการกําหนดให้การใช้แรงงานบังคับเป็ นความผิดโดยตัวของมันเอง

ผูเ้ ข้าร่ วมระบุวา่ หากจะมีการพิจารณา

กําหนดความผิดใดๆ ก็จาํ เป็ นจะต้องพิจารณาว่าบทบัญญัติดงั กล่าวจะอยูใ่ นกฎหมายแพ่ง แรงงาน หรื ออาญา และจะมี
บทลงโทษอย่างไร
3.2.2

นโยบายและแผนปฏิบัตกิ ารแห่ งชาติ

การวิเคราะห์ กฎหมายเชิงเปรียบเทียบ
ตามมาตรา & ของพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับ ประเทศภาคีจะต้องกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการของประเทศในการ
ปราบปรามการใช้ แรงงานบังคับอย่ างมีประสิ ทธิ ผลและต่ อเนืองโดยมีการปรึกษาหารือกับองค์กรนายจ้ างและองค์ กรลูกจ้ าง
ที จะเป็ นการดําเนินการอย่ างเป็ นระบบของเจ้ าหน้ าที ต่ างๆ ที เกียวข้ องและด้ วยการประสานงาน (ตามความเหมาะสม) กับ
องค์ กรนายจ้ างและองค์ กรลูกจ้ าง ตลอดจนกลุ่มอืนๆ ที เกียวข้ อง นอกจากนี E มาตรการต่ างๆ (...) จะต้ องรวมถึงมาตรการ
เฉพาะในการจัดการปัญหาการค้ ามนุษย์ เพือเป็ นแรงงานบังคับอีกด้ วย
ประเทศไทยได้มีนโยบายหลายอย่างเพือแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์เพือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและแรงงาน
การแสวงหาประโยชน์จากแรงงานในภาคการประมง

รวมถึง

ตลอดจนมีนโยบายเฉพาะในการจัดการปั ญหาการทําประมงทีผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) เป็ นต้นว่า นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ. $00' - $00,) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ และแผนปฏิบตั ิการ
ในการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. $00, ตลอดจนแผนการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคการ
ประมง พ.ศ. $00, ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
แผนปฏิบตั ิการและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลครอบคลุมประเด็นต่างๆ จํานวนมากเกียวกับการป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ เช่น การเสริ มสร้างความรู ้และเครื องมือสําหรับการตรวจแรงงานทีมุ่งเน้นเรื องการค้ามนุษย์ และการจัดตั@ง
หน่วยตรวจแรงงานทีประกอบด้วยหลายหน่วยงานเพือจัดการกับปัญหาการทําประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม และรู ปแบบการทํางานทียอมรับไม่ได้ในภาคการประมง อย่างไรก็ตาม นโยบายต่างๆ ทีมีอยูไ่ ม่มีการอ้างถึงว่าได้
ผ่านการปรึ กษาหารื อกับองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างมาก่อนหรื อไม่
ในส่วนของมาตรการเฉพาะในการปราบปรามการค้ามนุษย์เพือวัตถุประสงค์ของการใช้แรงงานบังคับ

รัฐบาลได้มีพ.ร.บ.

ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. $00& ทีเอาผิดกับการค้ามนุษย์เพือวัตถุประสงค์ของการใช้แรงงานบังคับและการ
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แสวงหาประโยชน์จากแรงงาน

ซึงแสดงถึงความคืบหน้าจากกฎหมายเดิมทีเกียวกับการค้ามนุษย์ทีเอาผิดแต่เพียงการค้า

มนุษย์ทีมีผเู ้ สี ยหายเป็ นผูห้ ญิงเพือวัตถุประสงค์ของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเท่านั@น
การสนทนากลุ่ม
นโยบายทีพ7 ฒ
ั นาขึนk มาจากการปรึกษาหารือกับตัวแทนนายจ้ างและตัวแทนลูกจ้ าง: ตัวแทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมันคงของมนุษย์ช@ ีแจงในระหว่างการสนทนากลุ่มว่าทั@งองค์กรภาคประชาสังคมและตัวแทนนายจ้างและตัวแทน
ลูกจ้าง มีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายและการร่ างกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ความร่ วมมือและการประสานงานในระหว่ างการวางนโยบายและการดําเนินการ: ผูเ้ ข้าร่ วมในการสนทนากลุ่ม “ผูบ้ งั คับใช้
กฎหมาย” ตลอดจนตัวแทนจากภาคประชาสังคมระบุวา่ ความร่ วมมือและการประสานงานในการกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินการดีข@ ึนอย่างมากสําหรับนโยบายปราบปรามการค้ามนุษย์และรู ปแบบการทํางานทียอมรับไม่ได้ ทีคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) นํามาใช้ในช่วงเวลาไม่นานมานี@ ตัวแทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเห็นด้วยว่ามีการเปลียนแปลง
ทัศนคติในหน่วยงานของตนเกียวกับการคัดแยกคดีคา้ มนุษย์และการคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย

ซึงช่วยให้มีความร่ วมมือระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ดีข@ ึน
อย่างไรก็ตาม จากการสนทนากลุ่มได้ความว่าระดับการประสานงานความร่ วมมือของเจ้าหน้าทีในระดับปฏิบตั ิการดูจะมีสูง
กว่าในบรรดาหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ขณะทีในระดับกระทรวง อํานาจหน้าทีดูเหมือนจะต่างกันชัดเจนและไม่ทบั ซ้อน
กัน ในแง่น@ ี นโยบายและยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ทีกล่าวถึงมุ่งเน้นแนวทางความยุติธรรมทางอาญา/ การต่อต้านการค้ามนุษย์
หรื อทีแนวทางด้านการคุม้ ครองแรงงาน

มากกว่าทีจะเป็ นแนวทางทีถีถ้วนครอบคลุมทีมุ่งเป้ าไปทีการค้ามนุษย์และการ

ละเมิดสิ ทธิแรงงานเพือจัดการปัญหาการค้ามนุษย์เพือการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานและแรงงานบังคับ
ติดตามและประเมินนโยบายและแผนปฏิบัตกิ ารของประเทศในการจัดการปัญหาการค้ ามนุษย์และแรงงานบังคับ: ตัวแทน
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์อา้ งถึงรายงานประจําปี ทีทําร่ วมกับหน่วยงานทั@งหมดทีเกียวข้องใน
การป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีขอ้ มูลเพิมเติมเกียวกับการประเมินนโยบายและมาตรการโดย
มุ่งเน้นแผนยุทธศาสตร์
3.2.3

การป้ องกัน

การวิเคราะห์ กฎหมายเชิงเปรียบเทียบ
มาตรา $ ของพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับกําหนดให้ประเทศภาคีตอ้ งมีมาตรการในการป้ องกันการใช้แรงงานบังคับ เช่น
• ให้การศึกษาและข้อมูลแก่ประชาชน โดยเฉพาะผูท้ ีถือว่าอยูใ่ นภาวะเสี ยงเป็ นพิเศษ เพือป้ องกันไม่ให้พวกเขาตก
เป็ นผูเ้ สี ยหายของแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
• ให้การศึกษาและข้อมูลแก่นายจ้างเพือป้ องกันไม่ให้พวกเขามีส่วนเกียวข้องในการใช้แรงงานบังคับ
• ดําเนินการดูแลให้

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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o มีการบังคับใช้กฎหมายทีเกียวข้องกับการป้ องกันการใช้แรงงานบังคับ รวมถึงกฎหมายแรงงานตามความ
เหมาะสม ครอบคลุมแรงงานทุกคนในทุกภาคของเศรษฐกิจ และมีการเสริ มความเข้มแข็งให้กบั การ
ตรวจแรงงานและกิจกรรมอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินการตามกฎหมาย
o คุม้ ครองบุคคล โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ จากการกระทําทีกดขีเอารัดเอาเปรี ยบและฉ้อฉลใน
กระบวนการจัดหางาน
o ส่งเสริ มการดําเนินการอย่างรอบคอบโดยทั@งภาครัฐและเอกชนเพือป้ องกันและจัดการความเสี ยงของการ
ใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ และ
o จัดการสาเหตุรากเหง้าและปัจจัยทีทําให้เกิดความเสี ยงของการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
นโยบายและกฎหมายทีรัฐบาลไทยนํามาใช้มีเนื@อหาและบทบัญญัติจาํ นวนมากว่าด้วยการป้ องกันการค้ามนุษย์และการ
คุม้ ครองสิ ทธิแรงงาน เป็ นต้นว่า มาตรการในการเสริ มสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าทีบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนโครงการริ เริ ม
ในการเสริ มสร้างความร่ วมมือกับประเทศต้นทางเพือดูแลให้มีการจัดหาแรงงานและการย้ายถินทีปลอดภัยขึ@น
พ.ร.บ.คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. $0'& ให้ความคุม้ ครองสิ ทธิแรงงานในด้านค่าแรง อายุข@ นั ตําสําหรับการจ้างงาน จํานวนชัวโมง
ทํางาน วันหยุดประจําปี และการทํางานล่วงเวลา เป็ นต้น ขณะทีกฎหมายนี@ครอบคลุมแรงงานทั@งหมดทั@งคนไทยและต่างชาติ
แต่ก็อาจมีการออกกฎกระทรวงพิเศษเพือคุม้ ครองงานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรื อขนถ่ายสิ นค้าเรื อเดิน
ทะเล งานทีรับไปทําทีบ้าน งานขนส่ง และงานอืนตามทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา (มาตรา $$)
ในประเด็นนี@ กฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. $001 กําหนดให้แรงงานทั@งหมดในภาคการ
ประมง ไม่วา่ จะมีจาํ นวนแรงงานประมงและลูกเรื อบนเรื อประมงเท่าใด มีสิทธิได้รับค่าแรงขั@นตํา เวลาพัก และวันหยุด
ประจําเดือนและประจําปี ทีได้รับค่าจ้าง นายจ้างยังมีหน้าทีต้องให้สญ
ั ญาจ้างงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับแรงงานทุกคน และ
ห้ามการจ้างบุคคลอายุตากว่
ํ า &k ปี บนเรื อประมง ในอุตสาหกรรมการแปรรู ปอาหารทะเลก็มีการห้ามการจ้างงานบุคคลทีมี
อายุตากว่
ํ า &k ปี ภายใต้กฎกระทรวงกําหนดสถานทีทีห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึงเป็ นเด็กอายุตากว่
ํ าสิ บแปดปี ทํางาน พ.ศ. $00,
ทีประกาศใช้ในเดือนมกราคม พ.ศ. $00,
อย่างไรก็ตาม ถึงจะมีการให้ความคุม้ ครองแก่แรงงานภายใต้กฎหมายทีมีอยูแ่ ละมีความพยายามของรัฐบาลทีจะเพิมศักยภาพ
ของหน่วยงานทีเกียวข้องแล้วก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายก็ยงั คงอ่อนแอ โดยเฉพาะอย่างยิงในด้านการตรวจแรงงานในภาค
การผลิต เช่น ภาคประมงและการแปรรู ปอาหารทะเล และการคัดแยกคดีคา้ มนุษย์ แรงงานบังคับ และการแสวงหาประโยชน์
จากแรงงานทีกระทําต่อแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมเหล่านี@ การบังคับใช้กฎหมายมีอุปสรรคจากการมีล่ามจํานวนจํากัด
สําหรับการสนับสนุนการตรวจแรงงานและการสัมภาษณ์แรงงานเบื@องต้น ตลอดจนการขาดช่องทางทีเป็ นทางเลือกให้กบั
แรงงานข้ามชาติทีจะร้องทุกข์เกียวกับการกระทํากดขีทารุ ณและการละเมิดสิ ทธิแรงงาน
ในส่วนของการป้ องกันการจัดหางานทีมีการหลอกลวง

รัฐบาลได้ออกพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับ

นายจ้างในประเทศ พ.ศ. $00, ซึงกําหนดกฎเกณฑ์สาํ หรับการจัดหาแรงงานข้ามชาติและกํากับดูแลการดําเนินการของ
กิจการจัดหาแรงงานด้วยการกําหนดหน้าทีต่างๆ ให้กบั นายหน้าจัดหางานและนายจ้าง เช่น การต้องมีสญ
ั ญาจ้างงานเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร

และยังห้ามไม่ให้นายหน้าเรี ยกเก็บหรื อรับค่าธรรมเนียมทีเป็ นเงินหรื อทรัพย์สินอืนจากแรงงานข้ามชาติ
การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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(มาตรา $0($)) โทษของการละเมิดบทบัญญัติน@ ีคือ จําคุกไม่เกิน & ปี และจ่ายค่าปรับ 0 เท่าของเงินหรื อทรัพย์สินทีเรี ยกเก็บ
จากแรงงาน (มาตรา 0$)
อย่างไรก็ตาม พระราชกําหนดดังกล่าวก็ไม่ได้กาํ หนดให้มีกลไกการร้องเรี ยนหรื อช่องทางอืนใดสําหรับการแจ้งการทารุ ณ
และละเมิดสิ ทธิของแรงงานข้ามชาติในระหว่างการจ้างงาน

นอกจากนี@

พระราชกําหนดนี@ไม่ได้เปิ ดโอกาสให้แรงงาน

สามารถเปลียนงานได้ในกรณี เกิดการทารุ ณหรื อแสวงหาประโยชน์โดยนายจ้าง การมีบทบัญญัติเกียวกับเรื องนี@โดยเฉพาะจะ
สามารถช่วยลดความเสี ยงทีจะถูกแสวงหาประโยชน์อนั เกิดจากการทีแรงงานต้องพึงพานายจ้างมากขึ@น

ซึงยังอาจเป็ น

อุปสรรคต่อการคัดแยกกรณี การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ ตลอดจนการร้องเรี ยนเรื องการถูกทารุ ณอีกด้วย
ประการสุดท้าย พระราชกําหนดนี@ครอบคลุมแต่เฉพาะแรงงานทีผ่านการจัดหาตามบันทึกความเข้าใจทีลงนามกับประเทศ
ต้นทาง และนายหน้าจัดหางานทีได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเท่านั@น ดังนั@น อาจจําเป็ นต้องมีมาตรการเพิมเติมเพือให้มีการ
คุม้ ครองแรงงานทุกคนจากการหลอกลวงในการจัดหางาน และมีการคัดแยกกรณี สอบสวน และลงโทษในกรณี การละเมิดที
กระทําโดยนายหน้าทีไม่ได้รับอนุญาตและกิจการจัดหางานทีไม่ได้ถูกควบคุม
การสนทนากลุ่ม
มาตรการในการให้ ข้อมูลและการศึกษาแก่ แรงงานและนายจ้ าง:

ตัวแทนจากภาคประชาสังคมและสหภาพเล่าถึงโครงการ

ริ เริ มทีองค์กรของทั@งสองได้ดาํ เนินการ (หรื อร่ วมดําเนินการ) สําหรับการป้ องกันการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ ผูเ้ ข้าร่ วม
กล่าวถึงกิจกรรมการให้ขอ้ มูลเกียวกับการบังคับใช้กฎหมายและสิ ทธิของแรงงานทีมุ่งเป้ าไปทีนายจ้างและแรงงานใน
อุตสาหกรรมการประมงเป็ นการเฉพาะ ผูเ้ ข้าร่ วมบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวส่งผลเชิงบวก คือ สภาพการทํางานและสุขอนามัย
โดยเฉพาะในบริ เวณท่าเรื อดีข@ ึน

และยังเน้นว่ากิจกรรมการให้ขอ้ มูลเป็ นเวทีทีดีเยียมสําหรับการพัฒนาการสื อสารพูดคุย

ระหว่างนายจ้างและแรงงาน และเป็ นช่องทางให้คนทั@งสองกลุ่มได้หยิบยกปั ญหาต่างๆ ขึ@นมาพูดคุยกัน
ตัวแทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงานให้ขอ้ มูลเกียวกับการฝึ กอบรมทีจัด
ให้กบั แรงงานข้ามชาติเมือมาถึงประเทศไทย

ตลอดจนเอกสารแผ่นพับระบุกฎเกณฑ์และสิ ทธิพ@ืนฐานทีแจกจ่ายให้กบั

แรงงานตามสถานทีทํางานต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ข้าร่ วมก็ระบุวา่ ปั ญหาเรื องภาษายังคงเป็ นอุปสรรคสําคัญสําหรับการให้
ข้อมูลและการศึกษาแก่แรงงานข้ามชาติ และบอกว่ายังมีล่ามจํานวนไม่เพียงพอสําหรับเรื องนี@
เสริมความเข้ มแข็งให้ กบั การตรวจแรงงานและการบังคับใช้ กฎหมาย: ผูเ้ ข้าร่ วมในการสนทนากลุ่ม “ผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย” ให้
ข้อมูลเกียวกับการฝึ กอบรมเกียวกับการป้ องกันการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับทีจัดให้กบั เจ้าหน้าทีของหน่วยงานที
เกียวข้อง เช่น พนักงานผูต้ รวจแรงงาน กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และกองทัพเรื อ
อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ข้าร่ วมเน้นว่า ถึงแม้จะมีการดําเนินกิจกรรมเสริ มสร้างศักยภาพโดยประสานงานกับทุกหน่วยงานทีเกียวข้อง
แล้วก็ตาม ความเข้าใจประเด็นและนิยามทางกฎหมายในหมู่เจ้าหน้าทีและหน่วยงานต่างๆ ก็มีระดับทีแตกต่างกันไป ซึงอาจ
ส่งผลต่อการคัดกรองผูเ้ สี ยหายอย่างมีประสิ ทธิภาพและการเข้าถึงมาตรการความคุม้ ครองและการเยียวยา

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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มาตรการในการกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการจัดหางาน: ผูเ้ ข้าร่ วมระบุวา่ พระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางาน
กับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. $00, เพิงถูกนํามาใช้ในปี นี@ และดังนั@นจึงยังไม่ทนั ได้มีการประเมินการนํามาใช้ในทางปฏิบตั ิ
อย่างไรก็ตาม ตัวแทนจากกระทรวงแรงงานระบุวา่ ปั ญหาท้าทายหลักอย่างหนึงในการดําเนินการตามพระราชกําหนดใหม่น@ ี
คือการติดตามตรวจสอบกิจการจัดหางานและนายหน้าต่างๆ เพือให้มีการปฏิบตั ิทีถูกต้องและความร่ วมมือ
ผูเ้ ข้าร่ วมบางคนยังระบุดว้ ยว่าจําเป็ นต้องมีมาตรการเพิมเติมเพือให้ขอ้ มูลและการศึกษาแก่แรงงานข้ามชาติในเรื องการจัดหา
งานทีถูกต้องเป็ นธรรม ตลอดจนความเสี ยงทีจะถูกแสวงหาประโยชน์ และสิ ทธิและหน้าทีของพวกเขาในระหว่างย้ายถินหา
งานทํา
3.2.4

การคุ้มครองผู้เสียหาย

การวิเคราะห์ กฎหมายเชิงเปรียบเทียบ
มาตรา - ของพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับระบุวา่ ประเทศภาคีจะต้อง
ดําเนินมาตรการที มีประสิ ทธิ ผลเพือการคัดแยก ปล่ อย คุ้มครอง และฟื8 นฟูผ้ เู สียหายจากการบังคับใช้ แรงงานบังคับ ตลอดจน
การให้ ความช่ วยเหลือและสนับสนุนในรู ปแบบอืนๆ
ในประเด็นนี@ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. $00& มีบทบัญญัติหลายข้อว่าด้วยมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือ ความคุม้ ครอง และการฟื@ นฟูแก่ผเู ้ สี ยหายการค้ามนุษย์ ซึงรวมถึงบทบัญญัติวา่ ด้วยการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและ
การฟื@ นฟูทางกายและจิตใจ ความคุม้ ครองทางกฎหมาย และความช่วยเหลือทางวัตถุ เช่น การให้ทีพักพิง อาหาร และการ
ฝึ กอบรม
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติเหล่านี@ก็ครอบคลุมแต่เฉพาะบุคคลทีได้รับการคัดแยกว่าเป็ นผูเ้ สี ยหายการค้ามนุษย์เท่านั@น ดังนั@น
การดําเนินการและบังคับใช้มาตรการคุม้ ครองภายใต้พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จึงขึ@นอยูก่ บั การระบุช@ ีกรณี
และคัดแยกผูเ้ สี ยหายการค้ามนุษย์ให้ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเท่านั@น ซึงอาจสร้างปั ญหาในกรณี แรงงานบังคับทีองค์ประกอบ
ทีเป็ น (หรื อความเชือมโยงกับ) การค้ามนุษย์ไม่ชดั เจนหรื อไม่ปรากฏ
ในส่วนของมาตรการคุม้ ครองสําหรับผูเ้ สี ยหายการค้ามนุษย์ทีเป็ นแรงงานข้ามชาติ

พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์กาํ หนดว่าผูเ้ สี ยหายการค้ามนุษย์ (ทีได้รับการระบุตวั เช่นนั@น) อาจได้รับอนุญาตเป็ นการชัวคราวให้อยูใ่ นประเทศไทย
ในระหว่างการดําเนินคดีทางกฎหมาย ขณะรับการรักษาทางการแพทย์หรื อเรี ยกร้องค่าชดเชย ในช่วงเวลานี@ ผูเ้ สี ยหายอาจ
ได้รับอนุญาตให้ทาํ งานได้ เมือสิ@นสุดกระบวนการ ผูเ้ สี ยหายทีเป็ นแรงงานข้ามชาติทีไม่มีสิทธิอยูใ่ นประเทศภายใต้กฎหมาย
ตรวจคนเข้าเมืองหรื อนโยบายจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติจะถูกส่งตัวกลับประเทศหรื อภูมิลาํ เนาเดิม
ควรหมายเหตุในเรื องนี@ไว้วา่ ตามแนวทางทีให้ไว้ในข้อเสนอแนะของไอแอลโอฉบับที $%- ผูเ้ สี ยหายทีเป็ นแรงงานข้ามชาติ
ควรได้มีระยะเวลาในการไตร่ ตรองและการฟื@ นฟูเพือจะได้ทาํ การตัดสิ นใจอย่างมีขอ้ มูลเกียวกับมาตรการคุม้ ครองและการมี
ส่วนร่ วมในกระบวนการทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ผูเ้ สี ยหายทุกรายควรได้รับความคุม้ ครองและความช่วยเหลือ โดยไม่
การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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ขึ@นกับความเต็มใจให้ความร่ วมมือในกระบวนการต่างๆ และการส่งตัวกลับประเทศควรเป็ นไปโดยสมัครใจ (ย่อหน้าที 0
และ &&)
การสนทนากลุ่ม
การคัดแยกผู้เสียหาย: ผูเ้ ข้าร่ วมทีเป็ นตัวแทนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและภาคประชาสังคมระบุวา่ ถึงแม้วา่ จะมีมาตรการ
คุม้ ครองผูเ้ สี ยหายอยูก่ ็ตาม

แต่ก็ใช้ได้แต่กบั บุคคลทีได้รับการคัดแยกผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์เท่านั@น

ในประเด็นนี@

ผูเ้ ข้าร่ วมระบุวา่ ธรรมชาติของการปรับเปลียนไปเรื อยๆ ของการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับและการแสวงหาประโยชน์จาก
แรงงาน และระดับความเข้าใจ (และการตีความ) เกียวกับนิยามทางกฎหมายทางกฎหมายทีแตกต่างกันก็มกั สร้างปั ญหาให้กบั
การคัดกรองผูเ้ สี ยหาย
ในส่วนของมาตรการเสริ มความเข้มแข็งให้กบั การคัดแยกผูเ้ สี ยหาย

ผูเ้ ข้าร่ วมจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้ขอ้ มูล

เกียวกับการผึกอบรมทีจัดให้กบั พนักงานตรวจแรงงาน ตํารวจ ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง และกองทัพเรื อ ในการคัดแยก
ผูเ้ สี ยหาย

ผูเ้ ข้าร่ วมยังให้ขอ้ มูลเกียวกับแนวทางและรายการตรวจสอบทีใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในกิจกรรม

เสริ มสร้างศักยภาพ ตลอดจนในการใช้ระบุช@ ีกรณี การค้ามนุษย์
ตัวแทนจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานระบุวา่ ด้วยความร่ วมมือกับไอแอลโอ กรมฯ ได้จดั ทําแบบตรวจเพือช่วย
พนักงานตรวจแรงงานในการคัดแยกกรณี การบังคับใช้แรงงาน ตลอดจนการส่งต่อกรณี การค้ามนุษย์ไปยังหน่วยงานอืนที
เกียวข้อง
การคุ้มครองผู้เสียหายและความร่ วมมือในกระบวนการพิจารคดี: ในส่วนของการคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย ผูเ้ ข้าร่ วมทั@งหมดเห็น
ตรงกันว่าผูเ้ สี ยหาย-พยานหรื อผูเ้ สี ยหายการค้ามนุษย์ทีให้ความร่ วมมือในการดําเนินคดีมีช่องทางเข้าถึงความคุม้ ครอง ความ
ช่วยเหลือ ทีพักพิงทีจัดการโดยรัฐหรื อองค์กรเอกชนและการให้คาํ ปรึ กษาทางกฎหมาย ในกรณี เช่นนี@ ผูเ้ สี ยหายทีเป็ น
แรงงานข้ามชาติอาจได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นประเทศไทยได้เป็ นเวลาถึงสองปี (ขึ@นกับระยะเวลาในการดําเนินคดี) และอาจ
ได้รับอนุญาตให้ทาํ งานบางประเภทได้

บุคคลทีได้รับการคัดแยกว่าเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับความคุม้ ครอง

จากการถูกดําเนินคดีสาํ หรับการกระทําผิดบางอย่างทีอาจได้ทาํ ไปโดยสื บเนืองมาจากการเป็ นผูเ้ สี ยหายการค้ามนุษย์

เช่น

การละเมิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองและครอบครองเอกสารประจําตัวปลอม
อย่างไรก็ตาม

ตัวแทนจากภาคประชาสังคมระบุวา่ ผูเ้ สี ยหายทีเป็ นแรงงานข้ามชาติทีไม่เต็มใจให้ความร่ วมมือในการ

ดําเนินคดีโดยปกติแล้วก็จะถูกส่งกลับประเทศและการดําเนินคดีกเ็ ป็ นอันยุติ ในเรื องนี@ ผูเ้ ข้าร่ วมระบุวา่ ผูเ้ สี ยหายทีเป็ น
แรงงานข้ามชาติจาํ นวนมากลังเลทีจะให้ขอ้ มูลเบื@องต้นและให้ความร่ วมมือในการดําเนินคดี

เนืองจากเกรงกลัวภัยจาก

เจ้าหน้าทีและนายจ้าง หรื อกลัวการถูกตีตราทั@งในไทยและประเทศบ้านเกิด ผูเ้ ข้าร่ วมยังระบุดว้ ยว่าปั ญหาด้านภาษาเนืองจาก
มีล่ามจํานวนจํากัดเป็ นอุปสรรคในการคัดแยกผูเ้ สี ยหาย ในการให้ขอ้ มูลเกียวกับสิ ทธิและขั@นตอนต่างๆ และในการขอความ
ร่ วมมือ ในเรื องนี@ ผูเ้ ข้าร่ วมระบุวา่ รัฐบาลจะมีนโยบายใหม่เพือให้สามารถจัดหาผูช้ ่วยด้านภาษาภายใต้พ.ร.บ.การทํางานของ
คนต่างด้าวเพือเสริ มการคัดกรองผูเ้ สี ยหายและให้ความคุม้ ครองแก่แรงงานข้ามชาติ (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน $00,)
การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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3.2.5

การเข้ าถึงการเยียวยา เช่ น ค่ าชดเชย

การวิเคราะห์ กฎหมายเชิงเปรียบเทียบ
มาตรา ' ของพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับกําหนดให้ประเทศภาคีตอ้ ง:
ดูแลให้ ผ้ เู สี ยหายของแรงงานบังคับและการค้ ามนุษย์ ทุกคน

โดยไม่ ว่าจะมีสถานภาพทางกฎหมายหรื อสถานะการพํานัก

อาศัยในประเทศอย่ างไร มีการเข้ าถึงการเยียวยาทีเ+ หมาะสมและมีประสิทธิผล เช่ น ค่ าชดเชย ประเทศภาคีจะต้ องดําเนิน
มาตรการที จําเป็ นเพือดูแลให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที มีสิทธิทจี+ ะไม่ ดาํ เนินคดีหรือลงโทษผู้เสียหายของแรงงานบังคับหรื อการ
เกณฑ์ แรงงานสําหรั บการมีส่วนเกียวข้ องในการกระทําผิดกฎหมายที พวกเขาจําต้ องทําโดยเป็ นผลโดยตรงจากการตกอยู่
ภายใต้ แรงงานบังคับหรื อการเกณฑ์ แรงงาน ตามหลักการพืนE ฐานของระบบกฎหมายของประเทศ
ในประเทศไทย พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ สี ยหายได้มี
ช่องทางต่างๆ ในการเข้าถึงการเยียวยาโดยศาล เช่น การสามารถยืนคําร้องร่ วมกับอัยการได้ การยืนฟ้ องคดีต่างหากในศาล
แพ่งหรื อศาลอาญา และการเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนด้วยการฟ้ องร้องทางอาญาและแพ่ง
ในส่วนของบทลงโทษผูก้ ระทําผิด นอกจากโทษทางอาญาแล้ว พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ยงั กําหนดความ
รับผิดทางอาญาของนิติบุคคล และพ.ร.บ.ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. $00k ให้เจ้าหน้าทีมีอาํ นาจระงับการดําเนินกิจการเป็ นการ
ชัวคราวและพักใบอนุญาตของกิจการทีเกียวข้องกับการค้ามนุษย์ได้ในทันที
ในส่วนของผูเ้ สี ยหายทีเป็ นแรงงานข้ามชาติ พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กาํ หนดว่าผูเ้ สี ยหายการค้ามนุษย์อาจ
ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นประเทศไทยได้เป็ นการชัวคราวในระหว่างการดําเนินคดีหรื อการเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทน นอกจากนี@
กฎหมายนี@ยงั มีบทบัญญัติทีไม่เอาผิดกับผูเ้ สี ยหายทีจําต้องกระทําความผิดเกียวกับการเข้าเมือง การให้ขอ้ มูลเท็จ และการ
ปลอมแปลงหรื อใช้เอกสารเดินทางปลอม
อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงการเยียวยา สิ ทธิในค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนการไม่ถูกเอาผิดเป็ นมาตรการทีครอบคลุมแต่เฉพาะ
บุคคลทีได้รับการระบุวา่ เป็ นผูเ้ สี ยหายการค้ามนุษย์เท่านั@น

ในเรื องนี@

การดําเนินการและบังคับใช้พ.ร.บ.ป้ องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้องให้มีประสิทธิผลจึงขึ@นอยูก่ บั การคัดแยกผูเ้ สี ยหายทีมีประสิ ทธิผล

ซึง

อาจเป็ นปั ญหา โดยเฉพาะในกรณี ของแรงงานบังคับทีองค์ประกอบทีเป็ น (หรื อความเชือมโยงกับ) การค้ามนุษย์ไม่ชดั เจน
หรื อไม่ปรากฏ
การสนทนากลุ่ม
การเข้ าถึงความยุตธิ รรม: ตัวแทนจากสํานักงานอัยการสูงสุดระบุวา่ ระบบการดําเนินคดีสาํ หรับการดําเนินคดีคา้ มนุษย์ได้
เปลียนจากระบบกล่าวหาเป็ นระบบไต่สวน18 ซึงเปิ ดโอกาสให้ผพู ้ ิพากษามีบทบาทในการสอบสวนคดีและรวบรวมหลักฐาน
18

ในระบบกล่ าวหา ตัวแทนของแต่ ละฝ่ ายโต้ เถียงหักล้ างกัน โดยทีบ7 ทบาทของผู้พพิ ากษาคือการดูแลหลักการของความเทีย7 งธรรม และวางตัวเป็ นกลางจนกว่ า
จะทําการตัดสิ นคดี ในระบบไต่ สวน ศาลมีบทบาทในการหาข้ อเท็จจริงด้ วยการไต่ สวนทัkงสองฝ่ ายและพยาน และแสวงหาหลักฐานหรือการวิเคราะห์ เพิม7 เติม
ตามทีเ7 หมาะสม
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มากขึ@นในการดําเนินคดีคา้ มนุษย์ ผูพ้ ิพากษาจะพิจารณาคดีจากการสอบสวนคดีจากอัยการและอาจมีคาํ ถามพยานโดยตรง
ในระหว่างการพิจารณาคดีในศาล

ในขณะทีกรณี ดงั กล่าวอาจตีความได้วา่ อัยการอาจมีบทบาทในการดําเนินคดีทีลดลง

อย่างไรก็ดีความรับผิดชอบของอัยการในระหว่างการสอบสวนนั@นจะมีมากขึ@น

เนืองจากคุณภาพของการสอบสวนนั@นถือ

เป็ นหัวใจสําคัญของความสําเร็ จในการดําเนินคดีคา้ มนุษย์
การเข้ าถึงค่ าชดเชย: ตัวแทนจากภาคประชาสังคมชี@ให้เห็นถึงแนวทางและทัศนคติทีต่างกันอย่างชัดเจนในเรื องการชดเชย
ให้กบั ผูเ้ สี ยหายการค้ามนุษย์เพือแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับด้านแรงงาน

โดยระบุวา่ ขณะทีการชดเชยสําหรับผูเ้ สี ยหาย

ของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศมักจะเป็ น “ค่าสิ นไหมทดแทนสําหรับความทุกข์ทรมานทีได้ประสบ” แต่ในกรณี ของการ
แสวงหาประโยชน์ดา้ นแรงงาน การชดเชยมักจะถูกมองว่าเป็ นการตกลงจ่ายค่าจ้างทีค้างจ่ายเท่านั@น เขาระบุวา่ ในสถานการณ์
ทีนายจ้างและแรงงานทีถูกแสวงหาประโยชน์มาศาลเพือเจรจาตกลงเรื องค่าจ้างทีค้างจ่าย แรงงานมักจะตกเป็ นฝ่ ายเสี ยเปรี ยบ
โดยจําต้องยอมรับเงินในจํานวนทีน้อยกว่าทีควรได้ และจะไม่ได้รับการชดเชยสําหรับการสูญเสี ยหรื อการบาดเจ็บใดๆ
3.2.6

ความร่ วมมือระหว่ างประเทศ

การวิเคราะห์ กฎหมายเชิงเปรียบเทียบ
มาตรา 0 ของพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับกําหนดว่า
ประเทศภาคีจะต้ องร่ วมมือกันเพือการป้ องกันและขจัดการใช้ แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบ
ประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการควบคุมดูแลการย้ายถินของแรงงานและมาตรการในการแก้ไขปั ญหา
การค้ามนุษย์กบั ประเทศต้นทางหลักๆ เช่น ลาว กัมพูชา และเมียนมา ประเทศไทยยังเป็ นหนึงในภาคีหกประเทศทีมีการลง
นามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่ วมมือในระดับอนุภูมิภาคเพือต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น@ าํ โขง ซึงเป็ น
ความริ เริ มทีมีชือว่า ความร่ วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น@ าํ โขง (COMMIT)
นอกจากนี@ แม้วา่ พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จะไม่มีบทบัญญัติเกียวกับความร่ วมมือระหว่างประเทศ แต่ก็
กําหนดให้มีการจัดตั@งคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ
ปกค.) หน้าทีหนึงของคณะกรรมการชุดนี@คือการร่ วมมือและประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศในการ
ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
การสนทนากลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่ วมในการสนทนากลุ่มทั@งสามกลุ่มให้ตวั อย่างของการร่ วมมือระหว่างประเทศของหน่วยงานหรื อองค์กรของตนกับ
ประเทศต้นทางหลักๆ ยกตัวอย่างเช่น ตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวถึงการทํางานร่ วมกับเมียนมาทีกําลังทําอยู่ ซึง
ต่อไปจะทําแบบเดียวกันนี@กบั กัมพูชาและลาว

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'

30

International
Labour
Office

ตัวแทนจากภาคประชาสังคมกล่าวถึงการร่ วมงานกับเครื อข่ายนักกฎหมายในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ในการคุม้ ครองและ
ส่งเสริ มสิ ทธิของแรงงานข้ามชาติ

ตัวแทนจากกระทรวงพม.และกระทรวงแรงงานกล่าวถึงบันทึกความเข้าใจทีลงนามกับ

ประเทศเพือนบ้าน (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ตลอดจนข้อตกลงทวิภาคีระหว่างกระทรวงแรงงานของไทยกับกระทรวง
แรงงานของกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
สําหรับเรื องหลักๆ ทีจําเป็ นต้องมีการเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศ ผูเ้ ข้าร่ วมส่วนใหญ่เน้นถึงปัญหาด้านภาษาเนืองจาก
การมีล่ามจํานวนจํากัดในประเทศไทย ผูเ้ ข้าร่ วมระบุวา่ จําเป็ นต้องมีมาตรการเพิมเติมทางด้านความร่ วมมือระหว่างประเทศ
เพือขจัดปั ญหานี@ในการป้ องกันและบรรเทาปั ญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ การคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม

บทที7 h สรุป ข้ อเสนอแนะและความมุ่งหวังในการให้ สัตยาบัน
ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ทีได้รับการสนับสนุนด้วยข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสาร
และการสนทนากลุ่ม ระบุวา่ ประเทศไทยได้ดาํ เนินมาตรการเชิงบวกจํานวนมากเพือปรับปรุ งกรอบกฎหมายและการกํากับ
ดูแลในการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ รวมถึงในภาคประมง
มาตรการเชิงบวก

เช่น

การกําหนดให้การค้ามนุษย์เพือแรงงานบังคับเป็ นความผิด

(ด้วยการออกพ.ร.บ.ป้ องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ ในปี พ.ศ. $00&) การกําหนดนโยบายของประเทศในการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
รวมถึงนโยบายทีมุ่งเป้ าไปทีภาคการประมงเป็ นการเฉพาะ
ทะเล

การทบทวนแก้ไขกฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมง

และการปรับปรุ งกฎหมายเกียวกับการจัดหาแรงงานข้ามชาติทีรวมถึงการห้ามเรี ยกเงินหรื อทรัพย์สินเป็ นค่าธรรวม

เนียมในการจัดหางาน
โดยรวมแล้ว การวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า กฎหมายและข้อบังคับของไทยสอดคล้องกับมาตรฐานทีกําหนดโดยอนุสญ
ั ญา
ฉบับที $, และพิธีสารปี ค.ศ. $%&' กรอบกฎหมายและการกํากับดูแลสอดรับกับข้อกําหนดหลักของพิธีสารฯ นันคือ การ
กําหนดนโยบายและแผนปฏิบตั ิการของประเทศในการป้ องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ การ
กําหนดมาตรการป้ องกัน การกําหนดมาตรการในการระบุช@ ีตวั และคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย มาตรการดูแลให้ผเู ้ สี ยหายเข้าถึงการ
เยียวยา เช่น ค่าชดเชย และความร่ วมมือระหว่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ กรอบกฎหมายทีเข้มแข็งดูจะเป็ นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ แต่ก็ยงั คงมีปัญหาอุปสรรคต้องแก้ไข
เกียวกับการบังคับใช้บทบัญญัติบางข้อ ตลอดจนการดําเนินมาตรการและนโยบายบางส่วน มีคาํ อธิบายอุปสรรคเหล่านี@อย่าง
ละเอียดในเนื@อหาส่วนถัดไปนี@
4.1 ช่ องว่ างและอุปสรรคหลัก
นิยามทางกฎหมายและการคัดแยกผู้เสียหาย: กรอบกฎหมายในปัจจุบนั มีบทบัญญัติทีลงโทษผูก้ ระทําความผิดฐานค้ามนุษย์
รวมถึงการค้ามนุษย์แรงงาน

และกําหนดการให้ความคุม้ ครองแก่ผเู ้ สี ยหาย

การเข้าถึงการเยียวยาและสิ ทธิในการเรี ยก
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ค่าชดเชยของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้และดําเนินการตามบทบัญญัติดงั กล่าวทีจะให้ได้ผล
ขึ@นอยูก่ บั การตีความนิยามทางกฎหมายตามกฎหมายต่างๆ อย่างเหมาะสมและการคัดกรองผูเ้ สี ยหายทีมีประสิทธิภาพ
ในเรื องนี@ ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์ระบุวา่ เจ้าหน้าทีบังคับใช้กฎหมายและฝ่ ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการป้ องกันและบรรเทา
ปั ญหาการค้ามนุษย์ประสบความยากลําบากในการประเมินว่าสถานการณ์ทีมีการแสวงหาประโยชน์หนึงๆ จะเข้าข่ายการค้า
มนุษย์เพือแรงงานบังคับหรื อว่าเป็ นเพียงการละเมิดกฎหมายแรงงานเท่านั@น ซึงจะส่งผลต่อการดําเนินมาตรการป้ องกันและ
คุม้ ครองผูเ้ สี ยหายในทางปฏิบตั ิ

ตลอดจนการเข้าถึงการเยียวยาและค่าชดเชย

โดยเฉพาะอย่างยิงเนืองจากว่าบทบัญญัติ

ดังกล่าวภายใต้กฎหมายไทยใช้ครอบคลุมแต่เฉพาะบุคคลทีได้รับการระบุวา่ เป็ นผูเ้ สี ยหายการค้ามนุษย์เท่านั@น
ข้อค้นพบยังระบุดว้ ยว่าการบังคับใช้กฎหมายและการคัดกรองผูเ้ สี ยหายมักมีอุปสรรคจากการมีล่ามจํานวนจํากัดในการช่วย
การตรวจแรงงานและการสัมภาษณ์แรงงานเบื@องต้น ตลอดจนการขาดช่องทางทางเลือกอืนสําหรับแรงงานข้ามชาติทีจะแจ้ง
หรื อร้องเรี ยนการทารุ ณและละเมิดสิ ทธิแรงงาน

ซึงเป็ นปั ญหาโดยเฉพาะอย่างยิงในภาคทีมีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ

จํานวนมากรวมถึงกรณี ภาคการประมงและการแปรรู ปอาหารทะเล
นอกจากนี@ การไม่ถือว่าการใช้แรงงานบังคับเป็ นความผิดโดยตัวของมันเองภายใต้กฎหมายไทยอาจเป็ นอุปสรรคต่อการคัด
แยก การสอบสวน และการดําเนินคดีกบั กรณี ทีเป็ นการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานอย่างรุ นแรงทีไม่ได้เป็ นผลจากการค้า
มนุษย์ หรื อกรณี ทีองค์ประกอบทีเป็ นการค้ามนุษย์ไม่ชดั เจน ช่องว่างในข้ดกฎหมายนี@อาจเป็ นอุปสรรคต่อการคัดแยกและ
การคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายทีมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงการเข้าถึงการเยียวยาทีเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ ตามทีกําหนดภายใต้
อนุสญ
ั ญาฯ ฉบับที $, และพิธีสารเสริ ม
จากการศึกษาพบว่า “แรงงานขัดหนี@” มักเป็ นประเด็นสําคัญในการคัดแยกผูเ้ สี ยหายการค้ามนุษย์ ถึงแม้วา่ ประเด็นนี@จะยังไม่
ถูกครอบคลุมภายใต้กฎหมายทีมีอยูใ่ นเวลานี@ก็ตาม การเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทีกําลังอยูใ่ น
การพิจารณาของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติมีจุดมุง่ หมายทีจะขยายนิยามทางกฎหมายของแรงงานบังคับโดยให้รวมถึง “การยึด
เอกสาร” และ “การทําให้บุคคลเป็ นแรงงานขัดหนี@” เป็ นส่วนหนึงของวิธีการบังคับขูเ่ ข็ญบุคคลให้ตกเป็ นแรงงานบังคับ
ด้วยสภาพการณ์เช่นนี@ รัฐบาลสามารถพิจารณาปรับปรุ งกรอบกฎหมายและสถาบันให้เข้มแข็งขึ@นได้เพือให้มีการดําเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรมทีดีข@ ึนและการคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายทีดีข@ ึน โดยเฉพาะในกรณี การค้ามนุษย์เพือการแสวงหาประโยชน์
ด้านแรงงานและแรงงานบังคับ
รัฐบาลควรดําเนินการแก้ไขพ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพือให้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบทีเป็ น “แรงงานขัด
หนี@” และ “การยึดเอกสาร” และพิจารณาให้กฎหมายครอบคลุมถึงตัวชี@วดั โทีอาจชี@ถึงแรงงานบังคับอืนๆ อย่างเช่น การไม่
ยอมจ่ายค่าจ้างหรื อการหักค่าจ้างนอกจากทีกฎมายอนุญาต ให้เป็ นความผิดเฉพาะหรื อเป็ นองค์ประกอบของการทําความผิด
ฐานค้ามนุษย์
รัฐบาลควรเพิมความพยายามในการจัดการกับปั ญหาตลาดแรงงานทีเป็ นปั ญหาเชิงระบบทีเพิมความเสี ยงของการแสวงหา
ประโยชน์ดา้ นแรงงานและแรงงานบังคับ เพือลดช่องว่างระหว่างการดําเนินการทางอาญาและความยุติธรรมด้านแรงงานใน
การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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กรณี การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ

โดยเฉพาะอย่างยิงเพือดูแลให้ผเู ้ สี ยหายของการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานและ

แรงงานบังคับได้รับความคุม้ ครอง ช่วยเหลือ และชดเชย อย่างเหมาะสมเพียงพอสําหรับความทุกข์ทรมานทีได้ประสบ
ประการสุดท้าย รัฐบาลควรเพิมความพยายามในการรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ ขอ้ มูลรายละเอียดทีเชือถือได้เกียวกับ
การค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ และการแสวงหาประโยชน์ดา้ นแรงงาน เพือกําหนดยุทธศาสตร์และนโยบายทีมีเป้ าหมายเพือ
จัดการกับปั ญหารากเหง้าทีเพิมความเสี ยงของการแสวงหาประโยชน์ และเพือประเมินความคืบหน้า
ติดตามและกํากับดูแลการจัดหางาน: พิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับยอมรับถึงความเชือมโยงระหว่างแรงงานบังคับ การค้า
มนุษย์ และการหลอกลวงในการจัดหางาน โดยกําหนดให้มีการใช้มาตรการป้ องกันทีรวมถึงการคุม้ ครองบุคคลโดยเฉพาะ
แรงงานข้ามชาติ จากการหลอกลวงในการจัดหางานและเอาเปรี ยบ (มาตรา $ (ง))
ในบริ บทเช่นนี@

การวิเคราะห์ช@ ีวา่ จําเป็ นต้องมีการเสริ มความเข้มแข็งให้กบั การติดตามตรวจสอบการดําเนินการและ

กระบวนการจัดหางานโดยหน่วยงานทีเกียวข้องในประเทศไทย
การออกพระราชกําหนดการนําคนต่างด้าวมาทํางานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. $00, แสดงถึงความก้าวหน้าจากกรอบการ
กํากับดูแลเดิม โดยกําหนดหน้าทีต่างๆ ให้กบั นายหน้าและนายจ้าง เช่น การต้องมีสญ
ั ญาจ้างงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและ
การห้ามเรี ยกเงินหรื อทรัพย์สินจากแรงงานข้ามชาติเป็ นค่าธรรมเนียม
อย่างไรก็ตาม การป้ องกันการจัดหางานทีหลอกลวงและการคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติจากการถูกเอารัดเอาเปรี ยบในระหว่าง
การจัดหางาน (ทีอาจนําไปสู่สถานการณ์ของการค้ามนุษย์และ/หรื อแรงงานบังคับ) จะต้องอาศัยการบังคับใช้และการนําพระ
ราชกําหนดดังกล่าวมาใช้อย่างมีประสิ ทธิผล
นอกจากนี@ พระราชกําหนดดังกล่าวไม่ได้กาํ หนดให้มีการจัดตั@งกลไกการร้องทุกข์หรื อช่องทางสําหรับการแจ้งหรื อร้องเรี ยน
เกียวกับการเอารัดเอาเปรี ยบและละเมิดสิ ทธิแรงงานข้ามชาติในการทํางาน นีอาจเป็ นอุปสรรคต่อการคัดแยกและสอบสวน
กรณี การแสวงหาประโยชน์ต่างๆ พระราชกําหนดนี@ยงั ครอบคลุมแต่เฉพาะแรงงานทีผ่านการจัดหาตามบันทึกความเข้าใจที
ลงนามกับประเทศต้นทาง และนายหน้าจัดหางานทีมีใบอนุญาตจากรัฐเท่านั@น ดังนั@น อาจจําเป็ นต้องมีมาตรการเพิมเติม
เพือให้มีการคุม้ ครองแรงงานทุกคนจากการหลอกลวงในการจัดหางาน และมีการคัดแยก สอบสวน และลงโทษในกรณี การ
ละเมิดทีกระทําโดยนายหน้าทีไม่ได้รับอนุญาตและกิจการจัดหางานทีไม่ได้ถูกกํากับควบคุม
รัฐบาลควรเพิมความพยายามในการประสานงาน ติดตามตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายทั@งในระหว่างหน่วยงานรัฐใน
ประเทศ ตลอดจนระหว่างหน่วยงานรัฐในประเทศกับของประเทศต้นทาง เพือให้มีการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับเกียวกับการจัดหางาน การติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายของนายจ้าง นายหน้า และบริ ษทั จัดหางาน
และการจัดการลงโทษอย่างเหมาะสมในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การประสานงานและการทํางานร่ วมกันระหว่ างฝ่ ายต่ างๆ ทีเ7 กีย7 วข้ อง: การวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่ามีการประสานงานและ
การร่ วมมือกันดีข@ ึนระหว่างฝ่ ายต่างๆ ทีเกียวข้องในระดับปฏิบตั ิการ เช่น ระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (สํานักงาน

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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ตํารวจแห่งชาติ ผูต้ รวจแรงงาน เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง และกองทัพเรื อ) และระหว่างหน่วยงานรัฐกับองค์กรประชา
สังคม
อย่างไรก็ตาม ยังจําเป็ นต้องมีการร่ วมมือกันมากขึ@นในระดับนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เพือการ
แสวงหาประโยชน์ดา้ นแรงงานและแรงงานบังคับ

นโยบายและยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์

(พม.)

และกระทรวงแรงงานดูจะมุง่ เน้นแง่มุมของกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาหรื อไม่ กก็ ารคุม้ ครองแรงงาน แทนทีจะใช้แนวทางทีครอบคลุมทีมุ่งเป้ าทีการค้ามนุษย์และการละเมิดสิ ทธิ
แรงงานเพือจัดการทั@งมิติดา้ นอาญาและด้านแรงงานของการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
ดังนั@น ดังทีได้ระบุขา้ งต้นและด้วยความซับซ้อนของปั ญหาการค้ามนุษย์ การแสวงหาประโยชน์ดา้ นแรงงาน และแรงงาน
บังคับ

รัฐบาลควรพยายามสร้างความร่ วมมือและประสานงานอย่างเข้มแข็งระหว่างทุกฝ่ ายทีเกียวข้องในการป้ องกันและ

จัดการปั ญหาการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ และการละเมิดกฎหมายแรงงาน ทั@งในระดับปฏิบตั ิการและนโยบาย เพือประกันว่า
ผูก้ ระทําผิดจะถูกดําเนินคดีและผูเ้ สี ยหายทั@งหมดได้รับความคุม้ ครองและความช่วยเหลืออย่างมีประสิ ทธิผล
นอกจากนี@

มาตรการในการเพิมการติดตามตรวจสอบและประเมินนโยบายและการดําเนินการอาจเป็ นประโยชน์ในการ

ทบทวนและปรับปรุ งแนวทางต่างๆ ทีมีอยูเ่ พือการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาการจัดการแก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์และ
แรงงานบังคับ (รวมถึงการป้ องกันและการคุม้ ครองและช่วยเหลือผูเ้ สี ยหาย)
4.2 ประโยชน์ จากการให้ สัตยาบันพิธีสารว่ าด้ วยแรงงานบังคับของไอแอลโอ
ดังทีกล่าวมาข้างต้น กฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับสอดคล้องกับ
มาตรฐานต่างๆ ทีกําหนดไว้ในพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับ ถึงแม้การบังคับใช้และดําเนินการอาจจะยังมีปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ทีต้องแก้ไขก็ตาม ดังนั@น รัฐบาลไทยควรพิจารณาให้สตั ยาบันพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับเพือทีจะจัดการแก้ไขเรื อง
เหล่านี@อย่างลงลึกและความเข้มข้นมากขึ@น
การให้สตั ยาบันจะเป็ นการตอกยํ@าและเสริ มเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงาน
บังคับ ให้การคุม้ ครองและช่วยเหลือผูเ้ สี ยหาย และนําผูก้ ระทําผิดมาดําเนินคดี และยังจะทําให้นานาประเทศได้มองเห็น
ความพยายามดําเนินการของรัฐบาลในการปรับปรุ งกฎหมาย นโยบายและการปฏิบตั ิในเรื องดังกล่าว
นอกจากนี@ การให้สตั ยาบันพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับจะเอื@ออํานวยการสนทนาแลกเปลียนกับกลไกติดตามและตรวจสอบ
ของไอแอลโอเกียวกับมาตรการต่างๆ
ประเทศ

ในเรื องการนํามาตรฐานระหว่างประเทศไปใช้ในกฎหมายและแนวทางปฏิบตั ิของ

ระบบการกํากับดูแลของไอแอลโอมุ่งให้ความสําคัญกับการสนทนาทีต่อเนืองกับรัฐบาลและภาคีทางสังคมต่างๆ

เพือสร้างความเข้าใจทีดีข@ ึนเกียวกับนัยต่างๆ

ของมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในบริ บทเฉพาะของแต่ละประเทศ

เพือทีจะก้าวข้ามอุปสรรคและแก้ไขปั ญหาทีเผชิญอยู่

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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เพือการนี@ กลไกกํากับดูแลของไอแอลโอยังเปิ ดโอกาสให้มีความช่วยเหลือทางวิชาการจากไอแอลโอในการช่วยส่งเสริ มและ
ดําเนินการตามข้อตกลงทีให้สตั ยาบัน อาจมีการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาศักยภาพ การฝึ กอบรม
คําแนะนําทางวิชาการ การร่ างและปรับปรุ งกฎหมาย
การให้สตั ยาบันพิธีสารว่าด้วยแรงงานบังคับอย่างกว้างขวางจะช่วยนําทางการพัฒนานโยบายและการปฏิบตั ิทวโลก
ั
และจะ
ร่ วมหนุนเสริ มความพยายามทีมีอยูใ่ นการจัดการแก้ปัญหาแรงงานบังคับ การเอาคนเป็ นทาสในยุคสมัยใหม่และการค้ามนุษย์

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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ภาคผนวก 1 - ตารางวิเคราะห์ ช่องว่ างของกฎหมาย: กรอบของกฎหมายไทยและพิธีสารว่ าด้ วยแรงงานบังคับ
กฎหมายระหว่ าง
ประเทศ
อนุสัญญาฉบับที7
29

ประเด็นที7พจิ ารณา

กฎหมาย กฎ หรือมาตรการ
กระทรวง/หน่ วยงาน/
ภายในประเทศที7มีหรือที7เห็น
สถาบันที7มีหน้ าที7ในการใช้
เกีย7 วกับประเด็นที7พจิ ารณา
บังคับกฎหมาย
- กระทรวงพัฒนาสังคม
- ภายใต้กฎหมายไทย แรงงาน
นิยาม แรงงานบังคับ
และความมันคงมนุษย์
บังคับ มิได้กาํ หนด “แรงงาน
(ข้ อ 2(1) “งานหรือ
บังคับ” ตามนิ ยามของ
- กระทรวงแรงงาน
บริการที7บังคับให้ บุคคล
อนุสญ
ั ญา ให้เป็ นฐานความผิด
ใดๆ ทําภายใต้ การข่ มขู่
ทางอาญา อย่างไรก็ดี ภายใต้
ว่ าจะลงโทษและโดยที7
พระราชบัญญัติป้องกันและ
บุคคลนัkนมิได้ ทําด้ วยใจ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
สมัคร”)
2551 ได้มีการกําหนดนิ ยาม คํา
ว่า “การแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ” ให้มีขอบเขตกว้าง
โดยรวมถึง การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ การเอาคน
ลงเป็ นทาส การบังคับใช้
แรงงานหรื อบริ การ และการ
อืนอันเป็ นการขูดรี ดบุคคล

รายละเอียดมาตรการที7ใช้ หรือที7
เห็นในการใช้ บังคับมาตรการ
ดังกล่ าว
- นิ ยามคําว่า “การบังคับใช้
แรงงานหรื อบริ การ”ตามม. 4
พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
กําหนดเฉพาะโทษการค้า
มนุษย์เพือประโยชน์แรงงาน
บังคับ

ช่ องว่ างหลักที7พบโดยการวิเคราะห์
กฎหมายเปรียบเทียบ

คําถามที7ใช้ ในการ
สั มภาษณ์ กลุ่ม

- แม้วา่ พ.ร.บ.ป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 จะกําหนดนิ ยาม “การ
บังคับใช้แรงงานหรื อบริ การ”
แต่ในนิ ยามดังกล่าวโดยลําพัง
มิได้มีโทษทางอาญาหรื อมี
บทลงโทษดังเช่นความผิดอาญา
อืนตามกฎหมายไทย ดังนั@นจึง
อาจเป็ นอุปสรรคในการคัดแยก
หรื อระบุผเู้ สี ยหาย และการฟ้ อง
คดีแรงงานบังคับทีมิได้เป็ นผล
จากการค้ามนุษย์

1. นิ ยาม “การบังคับใช้
แรงงานหรื อบริ การ”
ภายใต้ พ.ร.บ.ป้ องกัน
และปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 (และ
การตีความ) สามารถ
ช่วยให้การสอบสวน
และการดําเนิ นคดีคา้
มนุษย์ในรู ปแบบ
แรงงานบังคับมี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
หากเป็ นกรณี ของ
แรงงานบังคับทีมิใช่
เป็ นผลจากการค้า
มนุษย์จะเป็ นเช่นไร
เพราะเหตุใดจึงเป็ น
เช่นนั@น

- นอกจากนี@ พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้กาํ หนดนิ ยาม การ
บังคับใช้แรงงานหรื อบริ การ
(แรงงานบังคับ) ว่า “การข่มขืน
ใจให้ทาํ งานหรื อให้บริ การโดย
ทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อ
ชี วิต ร่ างกาย เสรี ภาพ ชื อเสี ยง
การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'

36

พิธีสารฉบับที7 29
ข้ อ 1 (ข้ อแนะฉบับ
ที7 l*) วรรค 1 และ
2)

นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
แห่ งชาติเพือ7 การ
ปราบปรามแรงงาน
บังคับในทุกรู ป
แบบอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพและ
ต่ อเนื7อง โดยผ่ านการ
ป้องกันและการ
คุ้มครองผู้เสี ยหายและ
การเข้ าถึงค่ าชดเชย
เยียวยา แผนและ
นโยบายควรทําขึนk โดย
การปรึกษากับองค์ กร
นายจ้ างและองค์ กร
ลูกจ้ าง

หรื อทรัพย์สินของบุคคล
นั@นเองหรื อของบุคคลอืน โดย
ขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้
กําลังประทุษร้าย หรื อทําให้
บุคคลนั@นอยูใ่ นภาวะทีไม่
สามารถขัดขืนได้”
- นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
มาตรการในการป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2554-2559 กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมันคงมนุษย์
- แผนป้ องกันปราบปรามการค้า
มนุษย์ สํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ พ.ศ. 2559
- ประกาศกรมประมง เรื อง
แผนปฏิบตั ิการระดับชาติวา่
ด้วยการป้ องกัน ยับยั@งและขจัด
การทําการประมงทีผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม พ.ศ. 2558-2562
ฯ
- แผนปฏิบตั ิการปราบปราม
การค้ามนุษย์ในภาคประมง
พ.ศ. 2559 ของกรมตํารวจ
- อนุกรรมเรื องแรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ และแรงงานต่าง
ด้าว ภายใต้

- คณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ (คสช.)
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงการ
ต่างประเทศ
- ศาลฎีกา
- อัยการสู งสุ ด
- กระทรวงยุติธรรม
- กองทัพเรื อ (ซึ งกํากับ
ศูนย์บญั ชาการแก้ไข
ปั ญหาการทําประมงผิด
กฎหมายและการใช้
แรงงานในรู ปแบบที
ยอมรับไม่ได้)
- สํานักงานตํารวจ
- กรมประมง

- แผนปฏิบตั ิการและนโยบายที
รัฐบาลกําหนดครอบคลุม
ประเด็นการป้ องกันและการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ต่างๆ
ซึ งรวมถึงการค้ามนุษย์ในภาค
ประมงทะเล ซึ งรวมถึง
ประเด็นต่างๆ ดังนี@
การเสริ มสร้างความรู้
และเครื องมือการทํางาน
สําหรับพนักงานตรวจ
แรงงานโดยมุ่งเน้นการ
ป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
การจัดตั@งศูนย์บญั ชาการ
แก้ไขปั ญหาการทํา
ประมงผิดกฎหมายและ
การใช้แรงงานใน
รู ปแบบทียอมรับไม่ได้

- ประเทศไทยมีการออกนโยบาย
แห่ งชาติและแผนปฏิบตั ิการเพือ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์มากมายแต่จากการศึกษา
แผนต่างๆ เห็นว่ายังไม่สามารถ
ระบุได้วา่ รัฐบาลให้ความสําคัญ
กับความร่ วมมือและการ
ปรึ กษาหารื อกับภาคประชา
สังคมในการพัฒนาแผนและ
นโยบายป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'

2. รัฐบาลได้มีการ
ปรึ กษาหารื อกับองค์กร
นายจ้างและองค์กร
ลูกจ้างในช่วงทีพัฒนา
นโยบายและ
แผนปฏิบตั ิการ
แห่ งชาติเพือแก้ปัญหา
การค้ามนุษย์และ
แรงงานบังคับหรื อไม่
องค์กรนายจ้างและ
องค์กรลูกจ้างมีส่วน
ร่ วมในช่วงทีมีการเริ ม
ใช้แผนดังกล่าวหรื อไม่
3. นโยบายและ
แผนปฏิบตั ิการ
แห่ งชาติมีการควบคุม
ตรวจสอบและวัดผล
อย่างไร
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4. ในระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ มีความ
ร่ วมมือกันอย่างไรใน
การใช้บงั คับและ
ปฏิบตั ิการตามนโยบาย
และแผนปฏิบตั ิการ
แห่ งชาติเพือต่อต้าน
การค้ามนุษย์

คณะกรรมการนโยบายเพือ
แก้ไขปั ญหาการค้ามนุษย์และ
การทําประมงผิดกฎหมาย ที
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน
- คําสังหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ ที 10/2558 เรื อง
การแก้ไขปั ญหา IUU
- คณะกรรมการนโยบายการ
จัดการปั ญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ ซึ งแต่งตั@ง
โดยประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ ฉบับที 73/2557

มาตรการเฉพาะในการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์
เพือวัตถุประสงค์
แรงงานบังคับ

- พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 และฉบับแก้ไขเพิมเติม
ในปี พ.ศ. 2558

- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์

5. อะไรคือความท้าทาย
หลักของการทํางาน
ของหน่วยตรวจ
แรงงานพิเศษเพือ
ต่อต้านการทําประมง
โดยผิดกฎหมายและ
การใช้แรงงานใน
รู ปแบบทีไม่อาจ
ยอมรับได้ ซึ ง
ประกอบด้วยหลาย
หน่วยงาน (ซึ งนําโดย
ทหารเรื อ)
6. กระทรวงแรงงาน
- พระราชบัญญัติฯ มีบทบัญญัติ - พระราชบัญญัติน@ ี บญั ญัติโทษ
กระทรวงพัฒนาสังคม
ครอบคลุมประเด็นการป้ องกัน การค้ามนุษย์เพือวัตถุประสงค์
แรงงานบังคับและการแสวงหา
และความมันคงมนุษย์
และการปราบปรามการค้า
ประโยชน์ดา้ นแรงงาน ซึ งแสดงให้ และคณะกรรมการ
มนุษย์ต่างๆ ซึ งรวมถึงการ
เห็นความก้าวหน้าของกฎหมายซึ ง ป้ องกันและปราบปราม
ป้ องกัน การปราบปราม การ
ในอดีตรับรองกฎหมายกําหนดโทษ การค้ามนุษย์ประสาน
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เข้าถึงค่าชดเชยเยียวยา และ
การคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย
- ภายใต้พระราชบัญญัติฯ มีการ
จัดตั@งคณะกรรมการป้ องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
เพือทําหน้าทีตามกฎหมายซึ ง
รวมถึงการให้คาํ แนะนํา
พัฒนานโยบายและกลยุทธ์
ออกคําแนะนําและตรวจสอบ
การใช้บงั คับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศเกียวกับการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ (มาตรา 15 และ
16)
- ภายใต้พระราชบัญญัติฯ มีการ
จัดตั@งคณะกรรมการประสาน
และกํากับการดําเนิ นงาน
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ เพือทําหน้าทีตาม
กฎหมายซึ งรวมถึงการเตรี ยม
และตรวจสอบการใช้บงั คับ
ตามแผนภายใต้
พระราชบัญญัติ “เพือให้การ
บังคับใช้กฎหมายเกิด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด” (มาตรา
22 และ 23)

เฉพาะการค้ามนุษย์ในสตรี เพือ
ประโยชน์ในการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ
อย่างไรก็ดี จําเป็ นทีจะต้องเพิม
ประสิ ทธิ ภาพกลไกใช้บงั คับ
กฎหมายต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง
ความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน เช่น
ในขณะที กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์ ยังคงเป็ น
หน่วยงานหลักในการป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์แต่สาํ หรับ
กรณี การค้ามนุษย์เพือแสวงหา
ประโยชน์ดา้ นแรงงานจะเป็ นต้อง
ร่ วมมือกับกระทรวงแรงงาน
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ความร่ วมมือกันเพือใช้
บังคับนโยบายและ
มาตรการป้ องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์อย่างไร
7. คณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ซึง
ประกอบด้วยหน่วยงาน
ต่างๆ มีการประสาน
ความร่ วมมือกัน
อย่างไรในการ
ดําเนิ นการทีเกียวข้อง
กับการค้ามนุษย์เพือ
วัตถุประสงค์ในการ
แสวงหาประโยชน์ดา้ น
แรงงานหรื อแรงงาน
บังคับ
8. คณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ทาํ การ
ตรวจสอบการใช้บงั คับ
กฎหมายป้ องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์อย่างไร
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พิธีสารฉบับที7 29
ข้ อ 2(a) – (f) (ข้ อ
แนะฉบับที7 l*)
วรรค 3, 8 และ 13
(a))

มาตรการป้ องกันซึ ง
รวมถึงการให้ขอ้ มูล
การศึกษา และการ
สร้างคามตระหนัก

- มาตรา 23(3) พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 และฉบับ
แก้ไขเพิมเติมในปี พ.ศ. 2558
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ
ว่าด้วยหลักฐานในการรับ
นักเรี ยนนักศึกษาเข้าเรี ยนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 และมติ
คณะรัฐมนตรี เรื อง การศึกษา
สําหรับบุคคลทีไม่มีหลักฐาน
ทางทะเบียน 2548 และ
กฎกระทรวงได้ให้การศึกษา
แก่นกั เรี ยนโดยไม่นาํ ข้อจํากัด
เกียวกับหลักฐานทางทะเบียน
หรื อสัญชาติของนักเรี ยนเป็ น
เงือนไขในการรับนักเรี ยน
- มาตรา 19 - 20 พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534

การเสริ มสร้างศักยภาพ
และทําให้กฎหมายที

- พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 โดย

การป้องกัน
- กระทรวงพัฒนาสังคม - ภายใต้กฎหมายป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
และความมันคงมนุษย์
คณะกรรมการประสานและ
- กระทรวงการ
กํากับการดําเนิ นงานป้ องกัน
ต่างประเทศ
และปราบปรามการค้ามนุษย์ มี
- กระทรวงมหาดไทย
อํานาจหน้าทีในการรวบรวม
- คณะกรรมการประสาน
และกํากับการรณรงค์เพือให้
และกํากับการ
ข้อมูลและให้การศึกษาแก่
ดําเนิ นงานป้ องกันและ
สังคมในเรื องทีเกียวกับการ
ปราบปรามการค้า
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์
มนุษย์
- ประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิ การและมติ
คณะรัฐมนตรี รับรองการศึกษา
ถ้วนหน้าโดยไม่ตอ้ งคํานึ งถึง
สถานภาพทางกฎหมาย หรื อ
การจํากัดว่าต้องเป็ นพลเมือง
ไทย
- พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร์
พ.ศ. 2534 ได้รับรองการจด
ทะเบียนเกิดโดยถ้วนหน้า
(สําหรับผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยและ
คนต่างชาติทีมีถินทีอยูใ่ น
ประเทศไทย)
- กระทรวงแรงงาน
- มาตรา 22 พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้

- แม้วา่ บทบัญญัติตาม พ.ร.บ.
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 จะมีมาตรการ
ป้ องกัน ซึ งรวมถึงการส่ งเสริ มการ
สร้างความตระหนักและแลกเปลียน
ข้อมูล พระราชบัญญัติฯ และ
กฎหมายทีเกียวข้องอืนๆ ดูจะ
สอดคล้องกับพิธีสารฯ อย่างไรก็
ตามไม่มีบทบัญญัติทีพูดถึง
มาตรการสร้ างความตระหนักและ
การแลกเปลียนข้อมูลทีมุ่งเน้นกับ
ลูกจ้างหรื อกลุ่มแรงงานทีเสี ยงต่อ
การถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบเป็ นการเฉพาะเป็ นการเฉพาะ

9. ท่านได้ทราบถึง
มาตรการของรัฐที
รณรงค์เพือสร้างการ
ตระหนักโดยมุ่งหมาย
สื อสารกับนายจ้างหรื อ
กลุ่มแรงงานทีเสี ยงต่อ
การถูกแสวงหา
ประโยชน์หรื อไม่ (เช่น
แรงงานข้ามชาติ)

- มาตรา 22 พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อาจ

10. พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงานให้การ
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เกียวข้อง โดยเฉพาะ
กฎหมายแรงงานมีการ
คุม้ ครองทีครอบคลุม

เฉพาะทีเกียวกับ อายุข@ นั ตําใน
การจ้างแรงงาน การคุม้ ครอง
แรงงานผูเ้ ยาว์ และชัวโมง
ทํางานตามกฎหมาย วันหยุด
ตามประเพณี วันหยุดประจําปี
วันหยุดประจําสัปดาห์ และการ
ทํางานล่วงเวลา
- กฎกระทรวง คุม้ ครองแรงงาน
ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
และกฎกระทรวงอืนๆ เช่น
กฎกระทรวงฉบับที 14 พ.ศ.
2555 ซึ งคุม้ ครองแรงงานบ้าน

อํานาจกระทรวงแรงงานออก
กฎกระทรวง กําหนดการ
คุม้ ครองแก่แรงงานเกษตร
แรงงานประมงทะเล งานขน
ถ่ายสิ นค้าเรื อเดินทะเล งาน
บรรทุกและงานอืนทีกําหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา ให้มีการ
คุม้ ครองทีแตกต่างไปจาก
พระราชบัญญัติได้
- มาตรา 139 พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ให้อาํ นาจพนักงานตรวจ
แรงงานเข้าไปในสถาน
ประกอบกิจการ ในระหว่าง
เวลาทํางานปกติเพือตรวจ
แรงงาน หมวด 12 ของ
พระราชบัญญัติฯ ได้ให้สิทธิ
แก่ลูกจ้างในการยืนคําร้องแก่
พนักงานตรวจแรงงานในการ
ตรวจแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการทีอาจมีการ
ละเมิดกฎหมายแรงงาน
- กฎกระทรวง คุม้ ครองแรงงาน
ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
ออกแทนกฎกระทรวงฉบับที
10 ซึ งให้การคุม้ ครองทีจํากัด
แก่แรงงานประมงทะเล น้อย

ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าขอบเขต
การคุม้ ครองภายใต้กฎกระทรวง
มีมาตรฐานขั@นตําไปกว่าตัว
พระราชบัญญัติฯ หรื อไม่
- พนักงานตรวจแรงงานมีอาํ นาจ
เข้าไปตรวจสถานประกอบ
กิจการในเวลาทํางาน อย่างไรก็ดี
สถานประกอบกิจการบาง
ประเภท เช่น ไนต์คลับ สถานที
นวด คาราโอเกะและสถาน
ประกอบกิจการทีไม่เป็ นทางการ
ต่างๆ พนักงานตรวจแรงงาน
อาจมีโอกาสเข้าไปตรวจแรงงาน
น้อยกว่า ซึ งทําให้ไม่มีการตรวจ
ระบุหรื อคัดแยกผูท้ ีอาจเป็ น
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ใน
รู ปแบบการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบทางเพศหรื อการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ด้านแรงงาน
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คุม้ ครองแก่แรงงานทุก
กลุ่ม ซึ งรวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติ อย่างเท่าเทียม
กันหรื อไม่ เพราะเหตุ
ใด
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การให้การฝึ กอบรมแก่
พนักงานเจ้าหน้าที
รวมถึง พนักงานตรวจ
แรงงาน

- มาตรา 23(2) พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551

- คณะกรรมการประสาน
และกํากับการ
ดําเนิ นงานป้ องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์

กว่าพระราชบัญญัติฯ และไม่
ใช้บงั คับแก่กรณี เรื อประมงทีมี
ลูกจ้างน้อยกว่า 20 คน หรื อ
เรื อประมงทีทํางานนอก
ราชอาณาจักรติดต่อกันเป็ น
เวลาเกิน 1 ปี
- ภายใต้ กฎกระทรวง คุม้ ครอง
แรงงานในงานประมงทะเล
พ.ศ. 2557 นี@ แรงงานประมง
ทะเลทุกคนไม่วา่ จะมีจาํ นวน
เท่าไรในเรื อหรื อในสถาน
ประกอบกิจการได้รับการ
คุม้ ครองค่าจ้างขั@นตํา เวลาพัก
และวันหยุดประจําปี โดยได้รับ
ค่าจ้าง และได้รับสัญญาจ้าง
งานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- นอกจากนี@ กฎกระทรวง
คุม้ ครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล พ.ศ. 2557 ยัง
ห้ามมิให้จา้ งงานเด็กทีมีอายุตาํ
กว่า 18 ปี ทํางานในเรื อประมง
ทะเล
- คณะกรรมการประสานและ
กํากับการดําเนิ นงานป้ องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ มี
อํานาจหน้าทีเตรี ยมและ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามแผน

- บทบัญญัติของพระราชบัญญัติฯ
ดูจะสอดคล้องกับข้อกําหนดตาม
พิธีสารฯ ในเรื องทีเกียวกับ
มาตรการเสริ มสร้ างศักยภาพของ
พนักงานเจ้าหน้าทีและกฎหมายดู
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11. พนักงานตรวจ
แรงงานของ กระทรวง
แรงงาน ได้รับการ
ฝึ กอบรมเกียวกับการ
ป้ องกันและการ
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การออกกฎและการ
กํากับดูแลเกียวกับ
กระบวนการการจ้าง
งานและการจัดหา
แรงงาน

- พระราชกําหนดการนําเข้า
แรงงานมาทํางานกับนายจ้าง
ในประเทศ พ.ศ. 2559
- พระราชบัญญัติแรงงานทาง
ทะเล พ.ศ. 2559

- กระทรวงแรงงาน

และคําแนะนําเกียวกับการ
สร้างศักยภาพแก่พนักงาน
เจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบในการ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์
- องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศให้การสนับสนุนการ
จัดทําหลักสู ตรอบรมเพือ
เสริ มสร้างศักยภาพการตรวจ
แรงงานในกลุ่มเสี ยงต่อ
แรงงานบังคับ และการ
ฝึ กอบรมสําหรับหน่วยตรวจ
แรงงานพิเศษซึ งประกอบด้วย
หน่วยงานต่างๆ ในการต่อต้าน
การประมงทีผิดกฎหมาย ซึ งนํา
โดยทหารเรื อ

จะสอดคล้องกับเงือนไขทีพิธีสารฯ
กําหนดในเรื องนี@

- พระราชกําหนดฯ กําหนด
เงือนไขการจ้างแรงงานข้าม
ชาติและกํากับการประกอบ
ธุรกิจจ้างแรงงานข้ามชาติ
(บริ ษทั จํากัด หรื อ บริ ษทั
มหาชนจํากัด)
- พระราชกําหนดฯ กําหนด

- พระราชกําหนดการนําเข้า
แรงงานมาทํางานกับนายจ้างใน
ประเทศ พ.ศ. 2559 ดูจะมี
บทบัญญัติทีสอดคล้องกับพิธี
สารฯ ในเรื องทีเกียวกับการจ้าง
งานและการจัดหาแรงงาน
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ปราบปรามการค้า
มนุษย์ตาม
พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้า
มนุษย์อย่างทัวถึ ง
หรื อไม่
12. พนักงานเจ้าหน้าที
ซึ งเป็ นตํารวจ ตํารวจ
นํ@า ทหารเรื อ และ
หน่วยงานทีใช้บงั คับ
กฎหมายอืนๆ ได้รับ
การฝึ กอบรมเกียวกับ
การป้ องกันและการ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์ตาม
พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้า
มนุษย์อย่างทัวถึ ง
หรื อไม่
13. ในทางใช้บงั คับ
กฎหมายตามพระราช
กําหนด บทบัญญัติที
คุม้ ครองและป้ องกันมิ
ให้มีการจัดหางานโดย
ผิดกฎหมายสามารถใช้
บังคับและคุม้ ครอง
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การส่ งเสริ มการ
เคลือนย้ายแรงงานที
ปลอดภัยและโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย

- พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติการทํางานของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 2551 และ
กฎกระทรวง
- มาตรา 28, 29 และ 31 พระราช
กําหนดการนําเข้าแรงงานมา
ทํางานกับนายจ้างในประเทศ
พ.ศ. 2559

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์
- กระทรวงการ
ต่างประเทศ
- กระทรวงมหาดไทย

หน้าทีของผูไ้ ด้รับใบอนุญาต - แต่พระราชกําหนดฯ มีขอบเขต
และนายจ้าง ซึ งรวมถึงการ
ใช้บงั คับเพียงการจ้างแรงงาน
กําหนดให้ใช้สญ
ั ญาจ้างงานที
ข้ามชาติทีจดทะเบียนตาม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
บันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศต้นทางของ
- พระราชกําหนดฯ กําหนดห้าม
แรงงาน และกรณี ผไู้ ด้รับ
มิให้ผไู้ ด้รับใบอนุญาตเรี ยก
อนุญาตตามกฎหมาย ดังนั@นจึง
เงินหรื อทรัพย์สินจากแรงงาน
สมควรมีมาตรการทีจําเป็ น
ข้ามชาติ (มาตรา 25(2)) และ
เพิมเติมเพือประกันความ
ตามมาตรา 52 การฝ่ าฝื น
คุม้ ครองแรงงานทุกคนจากการ
มาตรา 25(2) ผูก้ ระทําต้อง
จ้างงานทีหลอกลวง และการ
ได้รับโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี
กระทําทีแม้เป็ นผูจ้ ดั หาแรงงาน
และปรับไม่เกิน 5 เท่าของ
และเพือให้สามารถระบุ
จํานวนเงินหรื อทรัพย์สินที
ตรวจสอบและลงโทษการ
เรี ยกกับแรงงานข้ามชาติ
กระทําความผิดของบริ ษทั จัดหา
งานทีมิได้รับอนุญาตตาม
กฎหมาย
- พระราชกําหนดไม่มีบทบัญญัติที
- ข้อกําหนดสําหรับหนังสื อ
อนุญาตให้ลูกจ้างสามารถเปลียน
เดินทาง เอกสารทีใช้ในการ
งานได้ในกรณี ทีมีการละเมิดและ
เดินทางและใบอนุญาตทํางาน
การแสวงหาประโยชน์โดย
ทีถูกต้อง
นายจ้าง
- โทษสําหรับบุคคลทีลักลอบ
หรื อนําเข้าคนต่างด้าวเข้ามาใน - ภายใต้วรรค 7 ประกาศคณะ
รักษาความสงบเรี ยบร้ อย
ประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
แห่ งชาติฉบับที 70/2557
- ประเภทการทํางานของคนต่าง
เกียวกับการอนุญาตผ่อนผันการ
ด้าวทีได้รับอนุญาตตาม
อยูแ่ ละทํางานของแรงงานข้าม
กฎหมายทีมีขอบเขตมากขึ@น
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แรงงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
เพราะเหตุใด
14. จากประสบการณ์
ของท่าน อะไรคือข้อ
ท้าทายหรื ออุปสรรคใน
การใช้บงั คับพระราช
กําหนดนี@

15. ในกรณี ทีลูกจ้างมี
เข้าเมืองโดยมิได้รับ
อนุญาต หรื อทํางาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่สงสัยว่าอาจจะเป็ น
ผูเ้ สี ยหายจากการค้า
มนุษย์เพือแสวงหา
ประโยชน์ดา้ นแรงงาน
แรงงานบังคับ หรื อการ
ละเมิดด้านแรงงาน
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การสนับสนุนการ
กระทําโดยสุ จริ ตของ
ภาคมหาชนและ
ภาคเอกชน

- ประกาศของคณะรักษาความ
สงบเรี ยบร้อยแห่ งชาติฉบับที
70/2557 ว่าด้วยมาตรการ
แก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์
- บันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลราชอาณาจักรไทยและ
เมียนมาร์ ว่าด้วยความร่ วมมือ
ในการจ้างแรงงาน
- บันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลราชอาณาจักรไทยและ
สาธารณประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาวว่าด้วยความ
ร่ วมมือในการจ้างแรงงาน
- บันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลราชอาณาจักรไทยและ
ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วย
ความร่ วมมือในการจ้าง
แรงงาน
- บันทึกความร่ วมมือระหว่าง
กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน
และกิจการประเภท
อุตสาหกรรมผ้าในจังหวัดตาก
ว่าด้วยการป้ องกันและ
แก้ปัญหาการค้ามนุษย์และ
แรงงานสัมพันธ์

ชาติได้ ใบอนุญาตอาจถูก
ยกเลิกได้ ถ้าแรงงานข้ามชาติมี
ปั ญหาทางจิตใจหรื อมีโรคที
กระทรวงสาธารณสุ ขห้ามมิให้
ทํางาน หรื อมีสภาพร่ างกายทีไม่
เหมาะสมทีจะทํางาน ข้อกําหนด
ดังกล่าวอาจเป็ นอุปสรรค
ขัดขวางมิให้แรงงานข้ามชาติ
เข้าถึงการรักษาพยาบาล ในกรณี
ทีการเจ็บป่ วยดังกล่าวเป็ นผล
จากการถูกละเมิดหรื อแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ

- มาตรา 28, 29 และ มาตรา 31
พระราชกําหนดฯ กําหนดให้ผู้
ได้รับใบอนุญาต หรื อนายจ้าง
มีหน้าทีรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการส่ งกลับแรงงานข้าม
ชาติเมือสิ@ นสุ ดสัญญา
- ประกาศคณะรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยแห่ งชาติ ฉบับที
70/2557 กําหนดให้มีการจด
ทะเบียนแรงงานข้ามชาติจาก
ประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และ
การออกเอกสารสําหรับ
แรงงานข้ามชาติทีเข้าเมืองไม่
ถูกต้อง

- กระทรวงแรงงาน

ไม่มี

ไม่มี
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อืนๆ โดยนายจ้างเป็ น
ผูก้ ระทําละเมิด ในกรณี
นี@ เช่นมีมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิเป็ นอย่างไรต่อ
ลูกจ้างดังกล่าว

ไม่มี
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การนําเสนอปั ญหา
สาเหตุตน้ ตอและปั จจัย
เสี ยงทีทําให้เกิด
แรงงานบังคับ

มาตรการป้ องกันอืนๆ

- บันทึกความร่ วมมือระหว่าง
กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน
และอุตสาหกรรมอ้อย จังหวัด
กําแพงเพชร เพือป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหาการใช้แรงงานเด็ก
และแรงงานบังคับในกิจการ
ประเภทอ้อย
- บันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลราชอาณาจักรไทยและ
เมียนมาร์ ว่าด้วยความร่ วมมือ
ในการจ้างแรงงาน
- บันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลราชอาณาจักรไทยและ
สาธารณประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาวว่าด้วยความ
ร่ วมมือในการจ้างแรงงาน
- บันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลราชอาณาจักรไทยและ
ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วย
ความร่ วมมือในการจ้าง
แรงงาน

- มาตรา 16(5) และ 23(4)
พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการ
ต่างประเทศ

- ความร่ วมมือระหว่างประเทศ
ต้นทางของแรงงานข้ามชาติ
เพือให้มีการจ้างงาน การ
โยกย้ายแรงงาน และการ
กลับคืนสู่ถินฐานทีปลอดภัย
มากขึ@น
- ข้อกําหนดเกียวกับการตรวจ
ลงตรา ใบอนุญาตทํางาน การ
ประกันสุ ขภาพ การสมทบ
กองทุนส่ งกลับแรงงาน ภาษี
และข้อกําหนดเกียวกับสัญญา
จ้างงาน

- คณะกรรมการประสาน
และกํากับการ
ดําเนิ นงานป้ องกันและ

- คณะกรรมการประสานและ
กํากับการดําเนิ นงานป้ องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ มี

- แม้วา่ รัฐบาลจะมีมาตรการเพือ
แก้ปัญหาทีสาเหตุตน้ ตอของ
แรงงานบังคับ เช่น นโยบายและ
กฎหมายเพือการกับกับการโยกย้าย
ถินฐานของแรงงานทีดีข@ ึน แต่
กระนั@นก็ดี รัฐบาลควรพิจารณา
มาตรการอืนเพิมเติม เช่น การ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
รายละเอียดทีเชื อถือได้เกียวกับ
การค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ และ
การแสวงหาประโยชน์ดา้ นแรงงาน
เพือพัฒนาเป็ นกลยุทธ์และนโยบาย
เพือแก้ไขปั ญหาทีสาเหตุตน้ ตอซึ ง
เป็ นการลดปั จจัยความเสี ยงของการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และ
เพือวัดผลการดําเนิ นงาน
ไม่มี
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ไม่มี

ไม่มี
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2551 และฉบับแก้ไขเพิมเติม
ในปี พ.ศ. 2558
- คําสังของหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบเรี ยบร้อย ฉบับที
10/2558 เกียวกับการแก้ปัญหา
การทําประมงผิดกฎหมายฯ
- ประกาศกรมประมง เรื อง
แผนปฏิบตั ิการระดับชาติวา่
ด้วยการป้ องกัน ยับยั@ง และการ
ขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562 ฯ

พิธีสารฉบับที7 29
ข้ อ 3 (ข้ อแนะฉบับ
ที7 l*) วรรค 5 -11
และ 3 (a))

มาตรการการคัดแยก
ผูเ้ สี ยหาย การปล่อย
การคุม้ ครอง การรักษา
และฟื@ นฟูผเู้ สี ยหาย
แรงงานบังคับ

- หมวด 4 พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 และฉบับ
แก้ไขเพิมเติมในปี พ.ศ. 2558

ปราบปรามการค้า
มนุษย์
- ทหารเรื อ กํากับหน่วย
ตรวจแรงงานเพือ
ต่อต้านการทําประมง
โดยผิดกฎหมายฯ ซึ ง
ประกอบด้วยหน่วยงาน
ต่างๆ รวมถึง กรม
ประมง ตํารวจนํ@า
ตํารวจ ศุลกากร
กระทรวงแรงงาน,
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์

อํานาจหน้าทีในการกํากับดู
และโครงการการศึกษาและ
วิจยั และการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพือประโยชน์ใน
การป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
- คณะกรรมการประสานและ
กํากับการดําเนิ นงานป้ องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ มี
อํานาจหน้าที รวบรวม
การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพือในการใช้บงั คับกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
- คําสังคณะรักษาความสงบ
เรี ยบร้อยแห่ งชาติ ที 10/2558
และประกาศกรมประมง ฯ
การคุ้มครองผู้เสี ยหาย
- พระราชบัญญัติฯ ดูจะมี
- กระทรวงพัฒนาสังคม - บทบัญญัติเกียวกับการ
ช่วยเหลือ การคุม้ ครอง การ
บทบัญญัติทีสอดคล้องกับพิธี
และความมันคงมนุษย์
บําบัดฟื@ นฟู ผูเ้ สี ยหาย ซึ งเข้า
สารฯ เกียวกับการคุม้ ครอง
- กระทรวงแรงงาน
ร่ วมในกระบวนการดําเนิ นดคี
ผูเ้ สี ยหาย
- กระทรวงมหาดไทย
กับผูก้ ระทําความผิด
- แต่ในทางปฏิบตั ิ บทบัญญัติ
- มาตรา 37 กําหนดให้ผเู้ สี ยหาย
ดังกล่าวใช้แก่บุคคลทีผ่านการ
อาจได้รับการผ่อนผันให้อยูใ่ น
คัดแยกและได้รับการระบุวา่ เป็ น
ประเทศไทย ในระหว่างการ
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์เท่านั@น
ดังนั@นการคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายทีมี
ดําเนิ นคดี หรื อระหว่างการ

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'

16. พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ให้การ
คุม้ ครองแก่ผเู้ สี ยหาย
จากการค้ามนุษย์ดา้ น
การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศและการ
แสวงหาประโยชน์ดา้ น
แรงงาน อีกทั@งแรงงาน
47

ได้รับความช่วยเหลือทาง
การแพทย์ ในระหว่างนั@น
ผูเ้ สี ยหายอาจได้รับอนุญาตให้
ทํางาน
- ภายใต้มาตรา 37 และ 38
กําหนดให้ผเู้ สี ยหายทีเป็ น
แรงงานข้ามชาติทีไม่มีสิทธิ
อาศัยหรื อสิ ทธิ ในได้รับการ
ผ่อนผันในอยูใ่ นประเทศ
ภายใต้กฎหมายคนเข้าเมือง
หรื อการจดทะเบียนแรงงาน
ข้ามชาติตอ้ งถูกส่ งกลับไปยัง
ประเทศต้นทางหรื อประเทศที
มีถินทีอยูท่ นั ที

มาตรการคุม้ ครองที
อาจรวมถึง การให้การ
ฝึ กอบรมแก่ผทู้ ี

- นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
มาตรการในการป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.

- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์
- สํานักงานตํารวจ

- นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
มาตรการแห่ งชาติทีออกโดย
รัฐบาลมีมาตรการเสริ มสร้ าง

ประสิ ทธิ ภาพจึงขึ@นอยูก่ บั การคัด
แยกและการระบุผเู้ สี ยหายทีมี
ประสิ ทธิ ภาพ นี คือสิ งทีท้าทาย
โดยเฉพาะในกรณี ของแรงงาน
บังคับ ทีเป็ นองค์ประกอบหนึ ง
กับ (หรื อทีเชื อมโยงกับ) การค้า
มนุษย์ทีไม่สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจนหรื อทีมิได้มีสภาพ
บังคับชัดเจน
- ดังนั@นจึงแนะนําว่าควรคํานึ งถึง
ข้อ 3 พิธีสารว่าด้วยแรงงาน
บังคับ ซึ งกําหนดให้มีมาตรการ
คุม้ ครองแก่ผเู้ สี ยหายทุกคน และ
คําแนะนําในวรรค 5(2) ข้อแนะ
ฉบับที 203 ทีกําหนดให้
มาตรการคุม้ ครอง “ไม่ควร
กําหนดเงือนไข แก่ผเู้ สี ยหายให้
ต้องรวมมือกับกระบวนการ
ดําเนิ นคดีอาญาหรื อกระบวนการ
อืนๆ” (แม้วา่ จะมิได้เป็ น
พันธกรณี ซึงต่างจากพิธีสาร)

- การให้การฝึ กอบรมแก่เจ้าหน้าทีที
เกียวข้องมิได้เป็ นเงือนไขหรื อ
ข้อกําหนดตามพิธีสารฯ แต่เป็ น

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'

บังคับทีไม่ใช่การค้า
มนุษย์อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและ
ครอบคลุมหรื อไม่
เพราะเหตุใด
17. ผูท้ ีอาจเป็ น
ผูเ้ สี ยหายจากการค้า
มนุษย์และแรงงาน
บังคับได้รับการ “คัด
แยก” อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
ภายใต้พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ เพราะเหตุ
ใด
18. จากประสบการณ์
ของท่านอะไรคือข้อท้า
ทายหรื ออุปสรรคใน
การคัดแยกและการ
คุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจาก
การค้ามนุษย์และ
แรงงานบังคับ
19. พนักงานเจ้าหน้าที
เช่น พนักงานตรวจ
แรงงานเจ้าหน้าที
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เกียวข้องในการระบุ
การกระทําทีเป็ น
แรงงานบังคับ

2554 – 2557 กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมันคงมนุษย์
- แผนการป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2559 สํานักงานตํารวจ

การพัฒนาตัวชี@ วดั
ไม่มี
แรงงานบังคับเพือช่วย
ในการคัดแยกผูเ้ สี ยหาย

การคุม้ ครองทาง
กฎหมายแก่ผเู้ สี ยหาย

ไม่มี

- พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 โดยเฉพาะหมวด 4 และ

มาตรการคุม้ ครองทีแนะนําตามข้อ
แนะฉบับที $%- อย่างไรก็ตาม มีขอ้
น่าสังเกตว่าการคัดแยกผูเ้ สี ยหายทีมี
ประสิ ทธิ ภาพเป็ นสิ งสําคัญ ด้วยเหตุ
นี@ การให้การฝึ กอบรมทีมี
ประสิ ทธิ ภาพแก่พนักงานเจ้าหน้าที
ในการคัดแยกและระบุผเู้ สี ยหายจึง
เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการ
ป้ องกันและปรามปรามแรงงาน
บังคับและการค้ามนุษย์เช่นเดียวกับ
มาตรการคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย

กระทรวงแรงงาน,
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์
และตํารวจ ทหารเรื อ
และพนักงานเจ้าหน้าที
ตรวจคนเข้าเมืองได้รับ
การฝึ กอบรมเกียวกับ
วิธีการคัดแยกผูเ้ สี ยหาย
จากการค้ามนุษย์
แรงงานบังคับ และ
เหตุการณ์หรื อการ
กระทําทีเป็ นแรงงาน
บังคับหรื อไม่

ไม่มี

ไม่มี

- พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
กําหนดให้มีการคุม้ ครองทาง
กฎหมายแก่ผเู้ สี ยหาย (และ

- การให้ความคุม้ ครองทางกฎหมาย
มิได้บญั ญัติไว้เป็ นการเฉพาะในพิธี
สาร แต่เป็ นมาตรการคุม้ ครองที
แนะนําในข้อแนะฉบับที 203

20. ประเทศไทยมีการ
พัฒนาตัวชี@ วดั เพือระบุ
การกระทําทีเป็ นการค้า
มนุษย์ท@ งั ในรู ปแบบ
การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศและการ
แสวงหาประโยชน์ดา้ น
แรงงาน และแรงงาน
บังคับหรื อไม่
21. ผูเ้ สี ยหายจากการค้า
มนุษย์หรื อแรงงาน
บังคับ (รวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติทีเป็ น

หรื อพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานตรวจแรงงานโดย
มุ่งเน้นการต่อต้านการค้า
มนุษย์

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์
- สํานักงานตํารวจ

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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ฉบับแก้ไขเพิมเติมในปี พ.ศ.
2558
- มาตรา 10, 11 และ 27
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559

- ศาลฎีกา
- อัยการสู งสุ ด

ผูเ้ สี ยหายทีเป็ นพยาน) ซึ งเข้า
ร่ วมกระบวนการดําเนิ นคดี
อาญา
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์ กําหนดให้มี
ระยะเวลาดําเนิ นคดี ทีสามารถ
ปรับเปลียนได้ตามความ
เหมาะสมและภายใต้ดุลพินิจ
ของศาล และในกรณี ที
เหมาะสมสามารถใช้การ
สื บพยานโดยการประชุมทาง
จอภาพ ภายใต้กฎหมายนี@ ศาล
มีอาํ นาจหน้าที สังให้ตาํ รวจ
แสวงหาพยานหลักฐานและ
เตรี ยมข้อมูลผูเ้ สี ยหาย เพือ
ประโยชน์ในการพิจารณา และ
ในการวินิจฉัยการปล่อยตัว
ชัวคราวจําเลยศาลต้อง
พิจารณาความเสี ยหายทีอาจ
เกิดขึ@นแก่ร่างกายและจิตใจ
ของผูเ้ สี ยหาย (มาตรา 10)
นอกเหนื อจากนี@ ต้องพิจารณา
ความปลอดภัยของพยานและ
พยานหลักฐาน เป็ นสําคัญใน
การวินิจฉัยอนุญาตปล่อยตัว
ชัวคราวจําเลย (มาตรา 11)
และแม้วา่ วรรค 1 มาตรา 27

อย่างไรก็ดี พึงเข้าใจว่าตาม ข้อแนะ
ผูเ้ สี ยหายควรได้รับการคุม้ ครองทาง
กฎหมายทุกคน โดยไม่มีเงือนไขว่า
ต้องเข้าร่ วมกระบวนการพิจารณา
คดีทางอาญาหรื อกระบวนการอืน
ใด (วรรค 5(2) และ 9 ข้อแนะฯ)

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'

ผูเ้ สี ยหาย) จะยังคง
ได้รับการคุม้ ครองทาง
กฎหมายหรื อไม่ หาก
บุคคลดังกล่าวไม่ได้ให้
ความร่ วมมือกับ
เจ้าหน้าทีในการ
ดําเนิ นคดีกบั ผูก้ ระทํา
ความผิดค้ามนุษย์หรื อ
แรงงานบังคับ
22. จากประสบการณ์
ของท่าน อะไรคือข้อ
ท้าทายหรื ออุปสรรคที
สําคัญทีทําให้ผเู้ สี ยหาย
ไม่อาจเข้าถึงการ
คุม้ ครองทางกฎหมาย
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การให้ความช่วยเหลือ
ทางวัตถุทีสําคัญแก่
ผูเ้ สี ยหาย

- หมวด 4 พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551

- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์

การให้ความช่วยเหลือ
ทางการแพทย์ และการ
ฟื@ นฟูทางด้านจิตใจแก่
ผูเ้ สี ยหาย

- หมวด 4 พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551

- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์

จะเคารพสิ ทธิ ของจําเลย ใน
การตรวจสอบพยานแต่มาตรา
ดังกล่าวก็ให้การคุม้ ครองสิ ทธิ
ทีจะไม่แสดงตัวตนของพยาน
ซึ งทําให้ตอ้ งมีการปกปิ ดชื อที
อยูแ่ ละข้อมูลพยาน
- ข้อกําหนดในการให้ความ
ช่วยเหลือ รวมถึง อาหาร ทีพัก
การศึกษา และการฝึ กอบรมแก่
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ซึง
เข้าร่ วมกระบวนการพิจารณา
คดีอาญา

- การให้การช่วยเหลือทางวัตถุ
ไม่มี
มิได้บญั ญัติไว้เป็ นการเฉพาะใน
พิธีสาร แต่เป็ นมาตรการคุม้ ครอง
ทีแนะนําในข้อแนะฉบับที 203
อย่างไรก็ดี พึงเข้าใจว่าตาม ข้อ
แนะ ผูเ้ สี ยหายควรได้รับความ
ช่วยเหลือทางวัตถุทุกคน โดยไม่
มีเงือนไขว่าต้องเข้าร่ วม
กระบวนการพิจารณาคดีทาง
อาญาหรื อกระบวนการอืนใด
(วรรค 5(2) และ 9 ข้อแนะฯ)
- ข้อกําหนดในการให้ความ
- การให้การช่วยเหลือทาง
ไม่มี
ช่วยเหลือทางการแพทย์ และ
การแพทย์ และการบําบัดฟื@ นฟู
การบําบัดฟื@ นฟูดา้ นร่ างกาย
ด้านร่ างกายและจิตใจ มิได้
และจิตใจ แก่ผเู้ สี ยหายจาก
บัญญัติไว้เป็ นการเฉพาะในพิธี
การค้ามนุษย์ซึงเข้าร่ วม
สารฯ แต่เป็ นมาตรการคุม้ ครอง
กระบวนการพิจารณาคดีอาญา
ทีแนะนําตามข้อแนะฉบับที 203
อย่างไรก็ดี พึงสังเกตตาม ข้อ
- ผูเ้ สี ยหายทีได้รับการรักษาทาง
แนะฯ ผูเ้ สี ยหายควรได้รับการ
การแพทย์อาจได้รับการผ่อน
ช่วยเหลือทางการแพทย์ และการ
ผันให้อยูใ่ นประเทศไทยเป็ น
บําบัดฟื@ นฟูดา้ นร่ างกายและจิตใจ
การชัวคราว (มาตรา 37)
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มาตรการคุม้ ครอง
เฉพาะสําหรับเด็กซึ ง
เป็ นผูเ้ สี ยหายจาก
แรงงานบังคับ

มาตรการคุม้ ครอง
เฉพาะสําหรับแรงงาน
ข้ามชาติซึงเป็ น
ผูเ้ สี ยหายจากแรงงาน
บังคับ

- พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก
พ.ศ. 2541
- มาตรา 44 ถึง มาตรา 52
พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 (การ
คุม้ ครองการใช้แรงงานผูเ้ ยาว์)
- นโยบายแห่ งชาติเพือต่อต้าน
การใช้แรงงานเด็กในรู ปแบบ
ทีเลวร้ายทีสุ ด พ.ศ. 2557 –
2563
- การแก้ไขเพิมเติม
พระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เพือเพิม
โทษการใช้แรงงานเด็ก
- หมวด 4 ของ พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะ
มาตรา 36, 37, 38 และ 41

- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์

- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์

- สิ ทธิ ของเด็กในการได้รับการ
คุม้ ครองจากแรงงานเด็กและ
การแสวงหาประโยชน์ สิ ทธิ
ในการได้รับการบําบัดฟื@ นฟู
และเข้าถึงบริ การทางสังคม
และประโยชน์สูงสุ ดของเด็ก
- อายุข@ นั ตําทีสามารถจ้าง
แรงงานได้ การป้ องกันการใช้
แรงงานเด็กโดยผิดกฎหมาย
การทําทําเบียนลูกจ้างทีเป็ น
เยาวชน และการคุม้ ครอง
พิเศษสําหรับลูกจ้างทีเป็ น
เยาวชน รวมถึงสิ ทธิ ในการ
พัฒนา
- ข้อกําหนดการคุม้ ครองและ
ความปลอดภัยของผูเ้ สี ยหาย
จากการค้ามนุษย์ (และ
ผูเ้ สี ยหายทีเป็ นพยาน) ซึ งเข้า
ร่ วมกระบวนการดําเนิ นคดี
อาญาต่อผูก้ ระทําผิด
- มาตรา 37 กําหนดให้ผเู้ สี ยหาย
จากการค้ามนุษย์อาจได้รับการ
อนุญาตผ่อนผันให้อยูใ่ น

ทุกคน โดยไม่มีเงือนไขว่าต้อง
เข้าร่ วมกระบวนการพิจารณาคดี
ทางอาญาหรื อกระบวนการอืน
ใด (วรรค 5(2) และ 9 ข้อแนะฯ)
ไม่มี

ไม่มี

- ข้อ 3 พิธีสารฯ กําหนดให้มีการ
ให้ความคุม้ ครองแก่ผเู้ สี ยหายทุก
คน อย่างไรก็ดีไม่มีขอ้ กําหนดใน
พิธีสารกําหนดให้มีการคุม้ ครอง
แก่ผเู้ สี ยหายทีเป็ นแรงงานข้าม
ชาติเป็ นการเฉพาะ กระนั@นก็ดี
ตามข้อแนะฉบับที 203. ไม่ควร
มีการกําหนดเงือนไขการให้
ความคุม้ ครอง รวมถึงเงือนไขที

23. ในกรณี ทีแรงงาน
ข้ามชาติซึงอาจเป็ น
ผูเ้ สี ยหายจากแรงงาน
บังคับหรื อการค้ามนุษย์
ไม่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที
รัฐในการดําเนิ นคดีกบั
ผูก้ ระทําผิดฐานค้า
มนุษย์ โดยหลักรัฐบาล
จะดําเนิ นการอย่างไร
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ประเทศได้เป็ นกาชัวคราวใน
ระหว่างการดําเนิ นคดี การ
รักษาทางการแพทย์ หรื อเพือ
ได้รับการชดเชย ในระหว่างนี@
ผูเ้ สี ยหายอาจได้รับอนุญาตให้
ทํางาน
- ภายใต้มาตรา 37 และ 38
กําหนดให้ผเู้ สี ยหายทีเป็ น
แรงงานข้ามชาติทีไม่มีสิทธิ
อาศัยหรื อสิ ทธิ ในได้รับการ
ผ่อนผันในอยูใ่ นประเทศ
ภายใต้กฎหมายคนเข้าเมือง
หรื อการจดทะเบียนแรงงาน
ข้ามชาติตอ้ งถูกส่ งกลับไปยัง
ประเทศต้นทางหรื อประเทศที
มีถินทีอยูท่ นั ที

มาตรการคุม้ ครองอืนๆ
ข้อ 4 (ข้อแนะฉบับ มาตรการทีทําให้มนใจ
ั
ที 203 วรรค 12
ว่าผูเ้ สี ยหายจะได้รับ
การชดเชยเยียวยา เช่น

ไม่มี

ไม่มี

- หมวด 4 พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551

ไม่มี
การเข้ าถึงค่ าชดเชยเยียวยา
- กระทรวงพัฒนาสังคม - กฎหมายให้ช่องทางต่างๆ ใน
การเข้าถึงกระบวนการชดเชย
และความมันคงมนุษย์
เยียวยา : การเรี ยกค่าสิ นไหม
- ศาลฎีกา

ให้แรงงานข้ามชาติตอ้ งเข้าร่ วม
ในกระบวนการดําเนิ นคดีอาญา
หรื อกระบวนการอืน นอกจากนี@
แรงงานข้ามชาติทีเป็ นผูเ้ สี ยหาย
ควรได้รับระยะเวลา เพือ
ตัดสิ นใจว่าจะร่ วมมือในการ
ดําเนิ นคดีหรื อไม่ (reflection and
recovery period) เพือให้โอกาสผู้
ทีอาจเป็ นผูเ้ สี ยหายในการได้รับ
ข้อมูลและตัดสิ นใจเกียวกับ
มาตรการคุม้ ครองและการ
ร่ วมมือกระกระบวนการยุติธรรม
และท้ายทีสุ ด การส่ งกลับควร
เป็ นไปโดยสมัครใจ (วรรค 5 and
11)

ไม่มี

กับแรงงานข้ามชาติ
ดังกล่าว แรงงานข้าม
ชาติดงั กล่าวจะยังคง
ได้รับการคุม้ ครองทาง
กฎหมาย การช่วยเหลือ
ด้านทีพัก การฝึ กอบรม
หรื อความช่วยเหลือ
อืนๆ ตามกฎหมาย
หรื อไม่ และในกรณี ที
แรงงานข้ามชาติเป็ น
บุคคลเข้าเมือง อยูใ่ น
ราชฯ หรื อทํางานโดย
ไม่ถูกต้อง แรงงานข้าม
ชาติดงั กล่าวจะถูกตั@ง
ข้อหาหรื อดําเนิ นคดี
ฐานเข้าเมืองหรื ออยูใ่ น
ราชฯ โดยไม่ถูกต้อง
หรื อทํางานโดยไม่มี
ใบอนุญาตฯ หรื อไม่
แรงงานข้ามชาติ
ดังกล่าวจะถูกส่ งกลับ
โดยทันทีหรื อไม่
ไม่มี

- บทบัญญัติดูจะสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดในพิธีสาร ฯ ซึ ง
กําหนดให้ผเู้ สี ยหายไม่วา่ จะ

24. อะไรคือข้อท้าทาย
หรื ออุปสรรคสําคัญ
สําหรับผูเ้ สี ยหายในการ
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และ 13 (b) และ
(c))

การชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทน

- มาตรา 13 - 15 พระราชบัญญัติ - อัยการสู งสุ ด
วิธีพิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ.
2559
- มาตรา 44/1 ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีอาญา
- พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผูเ้ สี ยหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาํ เลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544

ทดแทนโดยรวมเข้ากับฟ้ อง
ของอัยการ การฟ้ องเพือเรี ยกค่า
สิ นไหมทดแทนเป็ นคดีแยก
ออกมาในศาลแพ่งหรื อศาล
อาญา และ/หรื อการเข้าถึงการ
ชดเชยตามกองทุนของ
กฎหมาย (พระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผูเ้ สี ยหายและค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาํ เลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544)
- มาตรา 37 กําหนดให้ผเู้ สี ยหาย
อาจได้รับการอนุญาตผ่อนผัน
ให้อยูใ่ นประเทศไทยเป็ นการ
ชัวคราว ในระหว่างการ
ดําเนิ นคดี การรักษาพยาบาล
และการเรี ยกร้องค่าสิ นไหม
ทดแทน ในระหว่างนี@ ผเู้ สี ยหาย
อาจได้รับอนุ ญาตให้ทาํ งาน
- ภายใต้ พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ.
2559 และ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีอาญา ผูเ้ สี ยหาย
อาจได้รับการชดเชย โดยเรี ยก
ค่าสิ นไหมทดแทนรวมกับฟ้ อง
ของอัยการหรื อโดยผูเ้ สี ยหาย
แยกฟ้ องในศาลแพ่งหรื อใน
ศาลอาญา
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ปรากฏตัวหรื อมีสถานภาพทาง
กฎหมายเช่นไร ควรได้รับการ
ชดเชยทีเหมาะสม เช่น ค่า
สิ นไหมทดแทน
อย่างไรก็ดีในทางปฏิบตั ิ ไม่มี
ความแน่ชดั ว่าบทบัญญัติรวมถึง
แรงงานข้ามชาติทีเป็ นผูเ้ สี ยหาย
จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบทีมีสถานภาพการเข้าเมือง
หรื ออยูใ่ นประเทศโดยไม่ถูกต้อง
หรื อไม่ โดยเฉพาะเมือพิจารณา
จากบทบัญญัติพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง ซึ งบังคับให้ตอ้ ง
ส่ งกลับแรงงานข้ามชาติทีมี
สถานภาพเข้าเมืองหรื ออยูใ่ น
ประเทศโดยไม่ถูกต้องโดยทันที
- ดังนั@น บทบัญญัติของกฎหมาย
เกียวกับการคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย
และการเข้าถึงค่าชดเชยเยียวยา
ตามพ.ร.บ. ป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 จึงอาจใช้เฉพาะกับ
ผูเ้ สี ยหายทีได้รับการระบุว่าเป็ น
ผูเ้ สี ยหายโดยพนักงานเจ้าหน้าที
ตามกฎหมายเท่านั@น ดังนั@น การ
ใช้บงั คับตามมาตรการจึงขึ@นอยู่
กับประสิ ทธิ ภาพในการคัดแยก

เข้าถึงการคุม้ ครองทาง
กฎหมาย การได้รับการ
ปรึ กษาทางกฎหมาย
และการเข้าถึงการ
ชดเชยเยียวยา เช่น ค่า
สิ นไหมทดแทน จะทํา
การแก้ไขข้อท้าทาย
หรื ออุปสรรคนี@ ได้
อย่างไร
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มาตรการต่างๆ ซึ งอาจ
รวมถึง การให้ขอ้ มูล
และคําปรึ กษาแก่
ผูเ้ สี ยหายในสิ ทธิ และ
บริ การทีมีให้แก่
ผูเ้ สี ยหาย

- หมวด 4 พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551

- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์

การให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่
ผูเ้ สี ยหาย (โดยเฉพาะที
ไม่มีค่าใช้จ่าย)

- มาตรา 33 พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์

บทบัญญัติเกียวกับ
ระยะเวลารอการ
ตัดสิ นใจและการฟื@ นฟู
(reflection and
recovery period - เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

- การให้ขอ้ มูลและการให้
คําปรึ กษาแก่ผเู้ สี ยหายเกียวกับ
สิ ทธิ และบริ การโดยนักสังคม
สงเคราะห์ ภายใต้มาตรา 33
- การให้ขอ้ มูลและการให้
คําปรึ กษาแก่ผเู้ สี ยหายเกียวกับ
สิ ทธิ และบริ การโดยพนักงาน
อัยการ ภายใต้มาตรา 34
- มาตรา 33 พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 กําหนดให้มี
การคุม้ ครองทางกฎหมาย และ
การเข้าถึงการชดเชยเยียวยา
ไม่มี

และการระบุตวั ผูเ้ สี ยหาย สิ งนี@
อาจเป็ นข้อท้าทายโดยเฉพาะ
อย่างยิงสําหรับกรณี ของแรงงาน
บังคับ ซึ งเป็ นองค์ประกอบหนึ ง
(หรื อทีเชื อมโยงกับ) ฐาน
ความผิดค้ามนุษย์ในกรณี ที
พฤติการณ์บงั คับไม่ชดั เจน
หรื อไม่อาจเห็นได้อย่างชัดเจน
- การให้ขอ้ มูลและคําปรึ กษามิได้ ไม่มี
กําหนดเป็ นเงือนไขตามพิธีสารฯ
เป็ นการเฉพาะ แต่การให้ขอ้ มูล
และคําปรึ กษาเป็ นมาตรการที
แนะนําตามข้อแนะ ฉบับที 203
พระราชบัญญัติฯ ดูจะสอดคล้อง
กับคําแนะนําทีให้ในข้อแนะ
- การช่วยเหลือทางกฎหมายมิได้ ไม่มี
กําหนดเป็ นเงือนไขตามพิธีสารฯ
เป็ นการเฉพาะ แต่เป็ นมาตรการ
ทีแนะนําตามข้อแนะ ฉบับที 203
พระราชบัญญัติฯ ดูจะสอดคล้อง
กับคําแนะนําทีให้ในข้อแนะ
ไม่มี
ไม่มี
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ระยะเวลาตามกฎหมาย
ทีให้ผทู้ ีอาจเป็ น
ผูเ้ สี ยหายได้มีโอกาส
ตัดสิ นใจว่าจะเข้า
ร่ วมกับกระบวนการ
ดําเนิ นคดีของรัฐต่อ
ผูก้ ระทําความผิด
หรื อไม่ซึงในระหว่างนี@
ผูท้ ีอาจเป็ นผูเ้ สี ยหายจะ
ได้รับการเข้าถึงบริ การ
และความช่วยเหลือ
ต่างๆ ของรัฐ)
การเข้าถึงกระบวนการ
ชดเชยเยียวยาทางแพ่ง
ปกครองและทางอาญา
ในประเทศทีมีการ
ละเมิดเกิดขึ@น

- หมวด 4 พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 และฉบับ
แก้ไขเพิมเติมในปี พ.ศ. 2558
- มาตรา 13 พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ.
2559
- มาตรา 44/1 ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีอาญา

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์
- กระทรวงยุติธรรม
- ศาลฎีกา
- อัยการสู งสุ ด

- พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 กําหนดให้การมีการ
เข้าถึงการชดเชยเยียวยาและ
การชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ตามกฎหมาย มาตรา 37
กําหนดให้ผเู้ สี ยหาย อาจได้รับ
การอนุญาตผ่อนผันให้อยูใ่ น
ประเทศได้เป็ นการชัวคราว
เพือ การดําเนิ นคดี การรักษา
ทางการแพทย์ และการได้รับ
การชดเชย ในระหว่างนี@
ผูเ้ สี ยหายอาจได้รับอนุญาตให้
ทํางาน
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- พิธีสารมิได้กาํ หนดให้มีการ
ไม่มี
เข้าถึงการชดเชยทางแพ่ง
ปกครองและอาญา ในประเทศที
มีการละเมิดเกิดขึ@นไว้เป็ นการ
เฉพาะ แต่เป็ นมาตรการทีแนะนํา
ในข้อแนะ ฉบับที 203
พระราชบัญญัติฯ ดูจะสอดคล้อง
กับคําแนะนําทีให้ในข้อแนะ
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การเข้าถึงโปรแกรม
การชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทน

- พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผูเ้ สี ยหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาํ เลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544

- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์
- กระทรวงยุติธรรม

โทษหนักขึ@นแก่
ผูก้ ระทําความผิด
(นอกเหนื อจากโทษ
ทางอาญาปกติ) เช่น
การยึดทรัพย์สินและ
ความรับผิดทางอาญา
ของนิ ติบุคคล

- มาตรา 53 พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551

- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์
- ศาลฎีกา
- สํานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

- มาตรา 14 พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ.
2559
- พระราชบัญญัติ ป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
พ.ศ. 2542

- ภายใต้ พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ.
2559 และ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีอาญา
ผูเ้ สี ยหายอาจได้รับการชดเชย
โดยเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทน
รวมกับฟ้ องของอัยการหรื อ
โดยผูเ้ สี ยหายแยกฟ้ องในศาล
แพ่งหรื อในศาลอาญา
ไม่มี
ไม่มี
- การชดเชยเยียวยาภายใต้
พระราชบัญญัติค่าตอบแทน
ผูเ้ สี ยหายและค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จาํ เลยในคดีอาญา
พ.ศ. 2544 (ความรับผิดภายใต้
กฎหมายมหาชน)
- พิธีสารมิได้กาํ หนดให้มีการ
ไม่มี
- มาตรา 53 พระราชบัญญัติ
กําหนดโทษทีหนักขึ@นแก่
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
ผูก้ ระทําความผิดไว้เป็ นการ
มนุษย์ พ.ศ. 2551 กําหนด
เฉพาะ แต่เป็ นมาตรการทีแนะนํา
ความรับผิดทางอาญาของนิ ติ
ในข้อแนะ ฉบับที 203
บุคคล (โทษจําคุกและปรับ)
พระราชบัญญัติฯ ดูจะสอดคล้อง
- ภายใต้มาตรา 14
กับคําแนะนําทีให้ในข้อแนะ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 ศาลมี
อํานาจและมีดุลพินิจในการให้
“ค่าเสี ยหายเชิ งลงโทษ” แก่
ผูเ้ สี ยหายในความผิดร้ ายแรง
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ความเป็ นไปได้ที
เจ้าหน้าทีรัฐจะไม่
ดําเนิ นคดีกบั ผูเ้ สี ยหาย
ต่อการกระทําทีเป็ น
เหตุทาํ ให้ผเู้ สี ยหายตก
เป็ นเหยือของแรงงาน
บังคับ

ข้อ 5 (ข้อแนะฉบับ ความร่ วมมือระหว่าง
ที 203 วรรค 14)
ประเทศในกลุ่ม
ประเทศสมาชิ กเพือ
บรรลุเป้ าหมายการ
ป้ องกันและปราบปราม
แรงงานบังคับ

- มาตรา 41 พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551

- มาตรา 16(4) และ 23(5)
พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559
- บันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลราชอาณาจักรไทยและ
สาธารณประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาวว่าด้วยความ

- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์
- สํานักงานตํารวจ
- สํานักงานอัยการสู งสุ ด

-

-

- การไม่ดาํ เนิ นคดีกบั ผูเ้ สี ยหาย
ในฐานความผิดทีทําให้
ผูเ้ สี ยหายตกเป็ นเหยือเช่น ฐาน
เข้าเมืองโดยไม่ถูกต้อง การ
ปลอมหรื อการใช้หนังสื อ
เดินทางปลอม

ความร่ วมมือระหว่ างประเทศ
คณะกรรมการประสาน ไม่มี
และกํากับการ
ดําเนิ นงานป้ องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์
รัฐบาลไทย
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมันคงมนุษย์
กระทรวงแรงงาน

- พิธีสารมิได้กาํ หนดให้มีการ
หลักการไม่ดาํ เนิ นคดีกบั
ผูเ้ สี ยหายในฐานความผิดทีทําให้
ผูเ้ สี ยหายตกเป็ นเหยือไว้เป็ นการ
เฉพาะ แต่เป็ นมาตรการทีแนะนํา
ในข้อแนะ ฉบับที 203
พระราชบัญญัติฯ ดูจะสอดคล้อง
กับคําแนะนําทีให้ในข้อแนะ

25. ในทางปฏิบตั ิ
ผูเ้ สี ยหาย (รวมถึง
แรงงานข้ามชาติทีเป็ น
ผูเ้ สี ยหาย) ได้รับการ
คุม้ ครองโดยไม่ถูก
ดําเนิ นคดีสาํ หรับการ
กระทําทีถูกบังคับหรื อ
ต้องทําอันเนื องจากการ
เป็ นผูเ้ สี ยหายจาก
แรงงานบังคับ (เช่น
ความผิดทีเกียวกับการ
เข้าเมืองโดยไม่ถูกต้อง
การปลอมหรื อถือ
หนังสื อเดินทางปลอม)
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หรื อไม่ เพราะเหตุใด

- แม้วา่ พระราชบัญญัติฯ มิได้
กําหนดให้มีความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศในระหว่างรัฐ
ภาคีไว้เป็ นการเฉพาะแต่
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติฯ
ได้กาํ หนดให้ประเทศไทยมีการ
ทําให้ความร่ วมมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศ
- นอกจากนี@ ประเทศไทยได้ลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาล

26. จากประสบการณ์
ของท่าน อะไรคือข้อ
ท้าทายหรื ออุปสรรค
สําคัญในการทําความ
ร่ วมมือระหว่างประเทศ
เพือป้ องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์และแรงงาน
บังคับ และจะ
ดําเนิ นการแก้ไข
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ความร่ วมมือระหว่าง
รัฐสมาชิ กกับองค์การ
ระหว่างประเทศและ
องค์การระดับภูมิภาค
เพือบรรลุเป้ าหมายการ
ป้ องกันและปราบปราม
แรงงานบังคับ

ร่ วมมือในการต่อต้านการค้า
มนุษย์โดยเฉพาะในสตรี และ
เด็ก 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
- บันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลราชอาณาจักรไทยและ
ราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วย
ความร่ วมมือในการขจัดการค้า
มนุษย์โดยเฉพาะในสตรี และ
เด็ก และการช่วยเหลือ
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
วันที 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
- บันทึกความเข้าใจระหว่าง
รัฐบาลราชอาณาจักรไทยและ
เมียนมาร์ ว่าด้วยความร่ วมมือ
ในการต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะในสตรี และเด็ก
- บันทึกความเข้าใจ COMMIT
ในอนุภูมิภาคลุ่มนํ@าโขง เพือ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ วันที 29
ตุลาคม พ.ศ. 2547
- มาตรา 16(4) และ 23(5)
พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 และฉบับแก้ไขเพิมเติม
ในปี พ.ศ. 2558

ประเทศทีเป็ นต้นทางเช่น
อุปสรรคดังกล่าว
ประเทศลาว กัมพูชา และพม่า
อย่างไร
เกียวกับความร่ วมมือทางแรงงาน
และการต่อต้านการค้ามนุษย์
- และประเทศไทยเป็ นประเทศ
หนึ งในหกประเทศทีเป็ นภาคีใน
บันทึกความเข้าใจอนุภูมิภาคลุ่ม
นํ@าโขง เพือต่อต้านการค้ามนุษย์
(COMMIT)

- กระทรวงการ
ต่างประเทศ

- คณะกรรมการ
ประสานและกํากับการ
ดําเนิ นงานป้ องกันและ
ปราบปรามการค้า
มนุษย์

- มีหน้าทีอันรวมถึงการ
ประสานความร่ วมมือกับ
“องค์กรต่างประเทศ” เพือ
ป้ องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์
- คณะกรรมการประสานและ
กํากับการดําเนิ นงานป้ องกัน

- ความร่ วมมือระหว่างรัฐสมาชิ ก ไม่มี
กับองค์การระหว่างประเทศและ
องค์การระดับภูมิภาคมิได้
กําหนดเป็ นเงือนไขตามพิธีสารฯ
เป็ นการเฉพาะ แต่เป็ นมาตรการ
ทีแนะนําตามข้อแนะ ฉบับที 203
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และปราบปรามการค้ามนุษย์
ต้องติดตามผลและรายงานการ
ปฏิบตั ิการพันธกรณี ระหว่าง
ประเทศ รวมถึงความร่ วมมือ
กับ “องค์กรต่างประเทศ” ใน
เรื องทีเกียวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
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ภาคผนวก l – การอภิปรายกลุ่มย่อย: รายชื7อผู้เข้ าร่ วม
วันที7 ' หน่ วยงานพันธมิตรและองค์ กรภาคประชาสังคม
&. นางพัฒนา พันธุฟัก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน
$. นางเพียงภาพ วิทยชํานาญกูล
ทีปรึ กษาปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
-. นางวิไลวรรณ โกยแก้วพริ@ ง
นักวิชาการแรงงานชํานาญการอาวุโส
สํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน
'. นางสาวจูเลีย บอร์จิอานนีบาโท ทีปรึ กษาของโครงการการต่อต้านการใช้แรงงานในรู ปแบบทียอมรับไม่ได้ใน
อุตสาหกรรมการประมงและอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
0. ผูแ้ ทนจากมูลนิธิเพือสิ ทธิมนุษยชนและการพัฒนา
j. ผูแ้ ทนจากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
วันที7 l – การบังคับใช้ กฎหมาย
&. นางพัฒนา พันธุฟัก

ผูอ้ าํ นวยการสํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน
$. นางเพียงภาพ วิทยชํานาญกูล
ทีปรึ กษาปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
-. นางสาวจูเลีย บอร์จิอานนีบาโท ทีปรึ กษาของโครงการการต่อต้านการใช้แรงงานในรู ปแบบทียอมรับไม่ได้ใน
อุตสาหกรรมการประมงและอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
'. ผูแ้ ทนจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
0. ผูแ้ ทนจากสํานักงานอัยการสูงสุด
j. ผูแ้ ทนจากกรมการปกครอง
1. ผูแ้ ทนจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน, กระทรวงแรงงาน
k. ผูแ้ ทนจากกรมจัดหางาน, กระทรวงแรงงาน
,. ผูแ้ ทนจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
&%. ผูแ้ ทนจากกองปราบปรามการค้ามนุษย์
&&. ผูแ้ ทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ
&$. ผูแ้ ทนจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
&-. ผูแ้ ทนจากกองทัพเรื อ
&'. ผูแ้ ทนจากกรมประมง
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วันที7 ) – เจ้ าหน้ าทีจ7 ากภาครัฐบาลและกระทรวงต่ างๆ
&. นางพัฒนา พันธุฟัก
ผูอ้ าํ นวยการสํานักประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน
$. นางเพียงภาพ วิทยชํานาญกูล
ทีปรึ กษาปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
-. นางสาวจูเลีย บอร์จิอานนีบาโท ทีปรึ กษาของโครงการการต่อต้านการใช้แรงงานในรู ปแบบทียอมรับไม่ได้ใน
อุตสาหกรรมการประมงและอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
'. ผูแ้ ทนจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
5. ผูแ้ ทนจากสํานักงานประกันสังคม
j. ผูแ้ ทนจากกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน, กระทรวงแรงงาน
7. ผูแ้ ทนจากกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน, กระทรวงแรงงาน
8. ผูแ้ ทนจากกระทรวงสาธารณสุข
9. ผูแ้ ทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์
10. ผูแ้ ทนจากกองกฎหมาย, กระทรวงแรงงาน
11. ผูแ้ ทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน, กระทรวงแรงงาน

ภาคผนวก ) - อนุสัญญาฉบับที7 l(: อนุสัญญาว่ าด้ วยการเกณฑ์ แรงงานหรือแรงงานบังคับ
ทีประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ซึงคณะประศาสน์การของสํานักงานแรงงานระหว่างประเทศได้จดั ให้มีการประชุมกันขึ@น ณ นครเจนีวา และได้
ประชุมกันในสมัยประชุมทีสิ บสี เมือวันที10 มิถุนายน ค.ศ. 1930 และ
โดยได้ตกลงรับข้อเสนอบางประการ เกียวกับการเกณฑ์แรงงานหรื อแรงงานบังคับ ซึงเป็ นเรื องทีหนึง ของระเบียบ
วาระการประชุมในสมัยประชุมนั@น และ
โดยได้กาํ หนดให้ขอ้ เสนอเหล่านี@อยูใ่ นรู ปแบบของอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ได้รับรองอนุสญ
ั ญาต่อไปนี@ ซึงเรี ยกว่า อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรื อแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 เมือวันที
ยีสิ บแปด ของเดือนมิถุนายน ของปี คริ สศักราชหนึงพันเก้าร้อยสามสิ บ เพือการให้สตั ยาบันโดยรัฐสมาชิกของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตามความในบทบัญญัติแห่งธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
มาตรา 1
&. รัฐสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึงให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญานี@ รับจะดําเนินการระงับการใช้
การเกณฑ์แรงงานหรื อแรงงานบังคับทุกรู ปแบบ ภายในระยะเวลาทีสั@นทีสุดเท่าทีจะทําได้
(มาตรา & ($) และ (-) เป็ นบทบัญญัติเฉพาะกาลในห้วงเวลาของการเปลียนผ่านและไม่สามารถนํามาปรับใช้ได้อีกต่อไป)
มาตรา 2
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&. เพือประโยชน์แห่งอนุสญ
ั ญานี@ ให้คาํ ว่า “การเกณฑ์แรงงานหรื อแรงงานบังคับ” หมายความว่า งานหรื อ
บริ การทุกชนิด ซึงเกณฑ์เอาจากบุคคลใดๆ โดยการขู่เข็ญการลงโทษ และซึงบุคคลดังกล่าวนั@นมิได้สมัครใจทีจะทํา
เอง
2. อย่างไรก็ตาม เพือประโยชน์แห่งอนุสญ
ั ญานี@คาํ ว่า “การเกณฑ์แรงงาน หรื อแรงงานบังคับ” ไม่
หมายความรวมถึง
(ก) งานหรื อบริ การใดๆ ซึงเกณฑ์โดยการบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร สําหรับงานทีมี
ลักษณะเป็ นการทหารอย่างแทัจริ ง
(ข) งานหรื อบริ การใดๆ ซึงเป็ นส่วนหนึงของหน้าทีปกติของพลเมืองทีจะต้องปฏิบตั ิในประเทศทีมีการ
ปกครองตนเองอย่างเต็มที
(ค) งานหรื อบริ การใดๆ ซึงเกณฑ์จากบุคคลใดๆ อันเนืองมาจากคําตัดสิ นลงโทษของศาลยุติธรรม แต่วา่ งาน
หรื อบริ การดังกล่าวนี@จะต้องดําเนินไปภายใต้การกํากับดูแลและควบคุมของเจ้าหน้าทีของรัฐ และบุคคลนั@น
มิได้ถูกจ้างหรื ออยูภ่ ายใต้การจัดการของเอกชน บริ ษทั หรื อสมาคมใด
(ง) งานหรื อบริ การใดๆ ซึงเกณฑ์ในกรณี ฉุกเฉิ น กล่าวคือ ในกรณี ทีเกิดสงครามหรื อภัยพิบตั ิหรื อมีทีท่าว่าจะ
เกิดภัยพิบตั ิเช่น อัคคีภยั อุทกภัย ทุพภิกขภัย แผ่นดินไหว โรคระบาดร้ายแรง การรุ กรานของสัตว์แมลง
หรื อโรคระบาดของพืชผัก และสภาพการณ์อืนๆ ทัวไปอันอาจจะเป็ นอันตรายต่อการดํารงชีพหรื อความอยู่
ดีของประชากรทั@งหมด หรื อแต่เพียงบางส่วน
(จ) บริ การต่างๆ ของชุมชนขนาดเล็กทีสมาชิกของชุมชนนั@นดําเนินงานเพือประโยชน์โดยตรงของชุมชนนั@นเอง
ซึงอาจถือเป็ นหน้าทีพลเมืองปกติของสมาชิกในชุมชนนั@นทีจะต้องปฏิบตั ิแต่วา่ สมาชิกของชุมชนหรื อ
ผูแ้ ทนโดยตรงของเขาจะต้องมีสิทธิทีจะได้รับการปรึ กษาหารื อถึงความจําเป็ นของการบริ การเช่นว่านั@น
(มาตรา 3-24 เป็ นบทบัญญัติเฉพาะกาลในห้วงเวลาของการเปลียนผ่านและไม่สามารถนํามาปรับใช้ได้อีกต่อไป)
มาตรา 25
การเรี ยกเกณฑ์แรงงานหรื อใช้แรงงานบังคับทีผิดกฎหมาย จะต้องถูกลงโทษเช่นการกระทําความผิดทาง
อาญา และเป็ นหน้าทีของรัฐสมาชิกทีให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญานี@จะต้องทําให้แน่ใจว่า บทลงโทษตามกฎหมายนั@น
พอเพียงอย่างแท้จริ งและใช้บงั คับอย่างเข็มงวด
(บทบัญญัติสุดท้ าย)
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ภาคผนวก h - พิธีสารประกอบอนุสัญญาว่ าด้ วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (อนุสัญญาฉบับที7 l()
การประชุมสมัยสามัญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีการประชุมกันทีเจนีวาโดยคณะประศาสน์การของ
สํานักงานแรงงานระหว่างประเทศโดยประชุมกันในสมัยทีหนึงร้อยสามเมือวันที $k พฤษภาคม ค.ศ. $%&' (พ.ศ. $001) และ
ได้ตระหนักว่าแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์อนั เป็ นส่วนหนึงของสิ ทธิข@ นั พื@นฐานและแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์
ได้ละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและศักดิˆศรี ของผูห้ ญิงและผูช้ ายเด็กหญิงและเด็กชายเป็ นจํานวนล้านคน ก่อให้เกิดความยากจนที
ถาวร และขัดขวางการได้มาซึงงานทีมีคุณค่าสําหรับทุกคน และได้ตระหนักถึงบทบาทสําคัญของอนุสญ
ั ญาฉบับที $, ว่า
ด้วยแรงงานบังคับ ค .ศ. &,-% (พ.ศ. $'1-) ซึงต่อไปนี@จะเรี ยกว่า “อนุสญ
ั ญา” และอนุสญ
ั ญาฉบับที &%0 ว่าด้วยการยกเลิก
แรงงานบังคับ ค.ศ. &,01 (พ.ศ. $0%%) ในการต่อต้านการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ แต่ช่องว่างในการนําไปปฏิบตั ิ
เรี ยกร้องให้มีมาตรการต่างๆเพิม และโดยระลึกถึงคําจํากัดความของแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ภายใต้มาตรา $ ของ
อนุสญ
ั ญาครอบคลุมรู ปแบบทุกรู ปแบบและสิ งทีปรากฏของแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์และใช้กบั มนุษย์ทุกคนโดย
ปราศจากความแตกต่าง และโดยมีขอ้ สังเกตว่าช่วงของการเปลียนผ่านทีจัดให้ไว้ของอนุสญ
ั ญาฉบับที ๒๙ ว่าด้วยแรงงาน
บังคับ ค.ศ. &,-% (พ.ศ. $'1-) ได้สิ@นสุดไปแล้ว และบทบัญญัติมาตรา & วรรค $ และ - และมาตรา - ถึง มาตรา $' ไม่
สามารถนํามาปรับใช้ได้ และได้ตระหนักว่าเนื@อหาและรู ปแบบของแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ได้เปลียนแปลงไปและ
การค้ามนุษย์โดยมีจุดหมายเพือการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ซึงอาจเกียวข้องกับการแสวงประโยชน์ทางเพศได้
เป็ นประเด็นทีเป็ นความกังวลในระดับระหว่างประเทศเพิมมากขึ@นและต้องการการดําาเนินการโดยเร่ งด่วนเพือการขจัด
แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์อย่างมีประสิ ทธิภาพ และโดยมีขอ้ สังเกตว่ามีจาํ นวนคนงานทีถูกใช้เป็ นแรงงานบังคับและ
แรงงานเกณฑ์เพิมมากขึ@นในภาคเอกชนอันทําาให้มีภาคเศรษฐกิจเฉพาะหลายภาคทีมีความเปราะบางเป็ นการเฉพาะและมี
กลุ่มคนงานเฉพาะหลายกลุ่มมีความเสี ยงทีจะกลายเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ โดยเฉพาะ
แรงงานต่างด้าว และโดยมีขอ้ สังเกตว่าการปราบปรามแรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานอย่างมีประสิ ทธิภาพทําให้เกิด
ความเชือมันในการแข่งขันอย่างยุติธรรมระหว่างนายจ้างทั@งหลายเช่นเดียวกับการคุม้ ครองคนทํางาน และโดยระลึกถึง
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศทีเกียวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิงในเรื อง อนุสญ
ั ญาฉบับที k1 ว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคม
และการคุม้ ครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. &,'k (พ.ศ. $',&) อนุสญ
ั ญาฉบับที ,k ว่าด้วยสิ ทธิในการรวมตัวกันและการ
ร่ วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. &,', (พ.ศ. $',$) อนุสญ
ั ญาฉบับที &%% ว่าด้วยค่าตอบแทนทีเท่าเทียมกัน ค.ศ. &,0' (พ.ศ. $',')
อนุสญ
ั ญาฉบับที &&& ว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. &,0k (พ.ศ. $0%&) อนุสญ
ั ญา ฉบับที &-k ว่าด้วย
อายุข@ นั ตํา ค.ศ. &,k- (พ.ศ. $0&j) อนุสญ
ั ญาฉบับที &k$ ว่าด้วย การใช้แรงงานเด็กในรู ปแบบทีเลวร้ายทีสุด ค.ศ. &,,, (พ.ศ.
$0'$) อนุสญ
ั ญาฉบับที ,1 ว่าด้วยการเคลือนย้ายเพือการจ้างงาน(แก้ไข) ค.ศ. &,', (พ.ศ. $',$) อนุสญ
ั ญาฉบับที &'- ว่าด้วย
คนงานโยกย้ายถินฐาน(บทบัญญัติเสริ ม) ค.ศ. &,10 (พ.ศ. $0&k) อนุสญ
ั ญา ฉบับที &k, ว่าด้วยคนงานทํางานบ้าน ค.ศ. $%&&
(พ.ศ. $00') อนุสญ
ั ญาฉบับที &k& ว่าด้วยหน่วยงานจัดหางานเอกชน ค.ศ. &,,1 (พ.ศ. $0'%) อนุสญ
ั ญาฉบับที k& ว่าด้วยการ
ตรวจแรงงาน ค.ศ. &,'1 (พ.ศ. $',%) อนุสญ
ั ญาฉบับที &$, ว่าด้วยการตรวจแรงงาน (ภาคเกษตรกรรม) ค.ศ. &,j, (พ.ศ.
$0&$) เช่นเดียวกับ ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิ ทธิข@ นั พื@นฐานในการทํางาน ค.ศ. &,,k (พ.ศ. $0'&) และปฏิญญาว่าด้วย
ความยุติธรรมทางสังคมสําหรับโลกาภิวฒั น์ทีเป็ นธรรม ค.ศ. $%%k (พ.ศ. $00&) และโดยมีขอ้ สังเกตว่า ตราสารระหว่าง
ประเทศอืนๆโดยเฉพาะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน ค.ศ. &,'k (พ.ศ. $',&) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ
พลเมืองและสิ ทธิทางการเมืองค.ศ. &,jj (พ.ศ. $0%,) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ค.ศ. &,jj (พ.ศ. $0%,) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเรื องทาส ค.ศ. &,$j (พ.ศ. $'j,) ส่วนเสริ มอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยกเลิกทาส การค้า
ทาส และองค์กรและการปฏิบตั ิเยียงทาส ค.ศ. &,0j (พ.ศ. $',,) อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเกียวกับการต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติ ค.ศ. $%%% (พ.ศ. $0'-) และพิธีสารเพือป้ องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผูห้ ญิงและเด็ก ค.ศ.
การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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$%%% (พ.ศ. $0'-) พิธีสารต่อต้านการลักลอบนําาผูโ้ ยกย้ายถินฐานเข้าเมืองทางบก ทะเล และอากาศ ค.ศ. $%%% (พ.ศ. $0'-)
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองคนงานทีเป็ นผูโ้ ยกย้ายถินฐานทุกคนรวมถึงสมาชิกในครอบครัว ค.ศ. &,,%
(พ.ศ. $0--) อนุสญ
ั ญา ต่อต้านการทรมาณและการประติบตั ิหรื อการลงโทษอืนทีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรื อยํายีศกั ดิˆศรี
ค.ศ. &,k' (พ.ศ. $0$1) อนุสญ
ั ญาเพือขจัดรู ปแบบทุกรู ปแบบของการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ค.ศ. &,1, (พ.ศ. $0$$) และ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิของบุคคลผูพ้ ิการ ค.ศ. $%%j (พ.ศ. $0',)ได้ตดั สิ นใจให้การรับรองพิธีสารเฉพาะเพือระบุถึงช่องว่าง
ในการปฏิบตั ิของอนุสญ
ั ญาและยํ@าถึงมาตรการเพือการป้ องกัน การคุม้ ครอง และการเยียวยาเช่นการชดเชยหรื อการฟื@ นฟู
เป็ นสิ งจําเป็ นทีจะต้องทําาให้การปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์มีประสิทธิภาพและยังยืน ทั@งนี@ตาม
วาระทีสี ของการประชุมสมัยนี@ และได้ตดั สิ นใจว่าข้อเสนอนี@จะใช้รูปแบบของพิธีสารเพืออนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานบังคับ
ค.ศ. &,-% (พ.ศ. $'1-) รับรองพิธีสารนี@เมือวันที สิ บเอ็ด ของเดือนมิถุนายน ปี สองพันสิ บสี ซึงอาจถูกเรี ยกว่า พิธีสาร $%&'
สําหรับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. &,-% (พ.ศ. $'1-)
มาตรา '
&. ในการทําให้เกิดผลผูกพันภายใต้อนุสญ
ั ญาเพือปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์
รัฐสมาชิกแต่ละประเทศต้องใช้มาตรการทีมีประสิ ทธิภาพเพือป้ องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับและแรงงาน
เกณฑ์ดงั กล่าว เพือให้การคุม้ ครองและการเข้าถึงการเยียวยาทีมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสม เช่น การชดเชย
ต่อผูเ้ สี ยหาย และการลงโทษผูก้ ระทําผิดเกียวกับการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์
$. รัฐสมาชิกแต่ละประเทศต้องพัฒนานโยบายและแผนปฏิบตั ิการระดับชาติเพือการปราบปรามแรงงานบังคับและแรงงาน
เกณฑ์อย่างมีประสิ ทธิภาพและยังยืนโดยการปรึ กษาหารื อกับองค์กรนายจ้างและ
องค์กรลูกจ้าง ซึงต้องมีการดําเนินการอย่างเป็ นระบบโดยหน่วยงานผูท้ รงอํานาจและสอดประสานกับองค์กร
นายจ้างและองค์กรลูกจ้างเช่นเดียวกับองค์กร อืนๆทีเกียวข้องตามความเหมาะสม
-. คําาจําากัดความของแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ทีมีอยูใ่ นอนุสญ
ั ญาได้ถูกนํามายืนยันใหม่ และด้วยเหตุน@ ี มาตรการที
เอ่ยอ้างถึงในพิธีสารนี@ตอ้ งรวมการดําาเนินการเฉพาะเพือการต่อต้านการค้ามนุษย์เพือ
การใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์
มาตรา l
มาตรการทีใช้ในการป้ องกันการใช้แรงงานบังคับหรื อแรงงานเกณฑ์ตอ้ งรวมถึง
(ก) การให้การศึกษาและการให้ขอ้ มูลประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิงผูท้ ีอยูใ่ นกลุ่มเสี ยง เพือทีจะป้ องกันการ
ตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการใช้แรงงานบังคับหรื อแรงงานเกณฑ์;
(ข) การให้การศึกษาและการให้ขอ้ มูลนายจ้างเพือป้ องกันการเข้าไปมีส่วนในการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์;
(ค) การดําเนินความพยายามเพือให้มนใจว่
ั า:
(&) มีกฎหมายทีเกียวข้องกับการป้ องกันการใช้แรงงานบังคับหรื อแรงงานเกณฑ์ รวมถึงกฎหมายแรงงาน
ทีครอบคลุมรวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ทีนําไปใช้กบั แรงงานทุกคนและทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ
($) มีการเสริ มสร้างความเข้มแข็งในเรื องบริ การการตรวจแรงงานและบริ การอืนทีรับผิดชอบในการนํา
กฎหมายนี@ไปปฏิบตั ิ
(ง) การคุม้ ครองคนทํางานซึงใช้บริ การจัดหางานและการบรรจุเข้าทํางานโดยเฉพาะอย่างยิงแรงงานโยกย้าย
ถินฐาน ต่อการกระทําละเมิดและการฉ้อโกงทั@งหลาย
การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'
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(จ) มีการให้การสนับสนุนอย่างเต็มกําาลังเพือป้ องกันและดําเนินการต่อความเสี ยงทีจะเป็ นแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์
ทั@งจากภาครัฐและภาคเอกชน และ
(ฉ) มีการจัดการกับปั ญหาทีเป็ นรากเหง้าและปัจจัยเสี ยงต่อการเป็ นแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์
มาตรา )
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐต้องใช้มาตรการทีมีประสิ ทธิภาพในการคัดแยก การปล่อยตัว การคุม้ ครอง การฟื@ นฟูให้ผเู ้ สี ยหายทุกคน
กลับคืนสู่สภาพปกติจากการถูกใช้เป็ นแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์รวมถึงการจัดให้มีการช่วยเหลือและการสนับสนุน
ในรู ปแบบต่างๆ
มาตรา h
&. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐต้องทําให้เกิดความมันใจว่าผูเ้ สี ยหายทุกคนทีถูกใช้เป็ นแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์มีการเข้าถึง
การเยียวยาทีมีประสิ ทธิภาพ เช่นการชดเชย ตามความเหมาะสมโดยไม่ได้คาํ านึงถึงการปรากฏอยู่ หรื อสถานะทางกฎหมาย
ในอาณาเขตแห่งชาติน@ นั
$. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐต้องใช้มาตรการต่างๆทีมีประสิ ทธิภาพตามความจําเป็ นเพือให้เกิดความมันใจว่าหน่วยงานผูท้ รง
อํานาจต่างๆไม่มีสิทธิในการดําาเนินคดีหรื อกําาหนดบทลงโทษต่อผูเ้ สี ยหายจากการถูกใช้เป็ นแรงงานบังคับหรื อแรงงาน
เกณฑ์อนั เนืองจากการเข้าไปเกียวข้องกับกิจกรรมทีผิดกฎหมายซึงพวกเขาถูกบังคับให้กระทําอันเป็ นผลโดยตรงจากการถูก
บังคับใช้แรงงานหรื อเกณฑ์แรงงาน ทั@งนี@ ตามหลักการพื@นฐานของระบบกฎหมายของรัฐสมาชิกนั@น
มาตรา n
รัฐสมาชิกต้องร่ วมมือกันเพือทําให้มนใจว่
ั ามีการป้ องกันและการขจัดรู ปแบบต่างๆของการใช้แรงงานบังคับและแรงงาน
เกณฑ์
มาตรา v
มาตรการต่างๆทีนําามาปรับใช้กบั พิธีสารและอนุสญ
ั ญา ต้องถูกกําหนดไว้โดยกฎหมายและกฎระเบียบ แห่งชาติ หรื อโดย
หน่วยงานผูท้ รงอํานาจ ภายหลังมีการปรึ กษาหารื อกับองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างทีเกียวข้อง
มาตรา o
บทบัญญัติวา่ ด้วยการเปลียนผ่านของมาตรา & วรรค $ และวรรค - และมาตรา - ถึงมาตรา $' ของอนุสญ
ั ญาต้องถูกลบออก
มาตรา 8
1. รัฐสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ อาจให้สตั ยาบันพิธีสารนี@ในเวลาเดียวกับ หรื อภายหลังการให้สตั ยาบัน
อนุสญ
ั ญา โดยแจ้งให้ผอู ้ าํ นวยการใหญ่สาํ นักแรงงานระหว่างประเทศทราบเพือการจดทะเบียนอย่างเป็ นทางการ
2. พิธีสารนี@ให้มีผลใช้บงั คับเมือพ้นสิ บสองเดือน นับแต่วนั ทีการให้สตั ยาบันของรัฐสมาชิกจํานวน 2 รัฐ ได้รับการจด
ทะเบียนไว้กบั ผูอ้ าํ นวยการใหญ่แล้ว หลังจากนั@นให้พิธีสารฉบับนี@มีผลใช้บงั คับกับรัฐสมาชิกใดๆ เมือพ้นสิ บสองเดือนนับ
แต่วนั ทีการให้สตั ยาบันของตนได้รับการจดทะเบียนแล้ว และอนุสญ
ั ญาจะผูกพันรัฐสมาชิกในบทบัญญัติมาตรา 1 -7 ของ
พิธีสารนี@
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มาตรา 9
1. รัฐสมาชิกซึงได้ให้สตั ยาบันพิธีสารฉบับนี@อาจบอกเลิกการให้สตั ยาบันได้ ในเวลาใดทีมีการเปิ ดให้บอกเลิกการให้
สัตยาบันอนุสญ
ั ญาตามบทบัญญัติมาตรา 30 โดนแจ้งต่อผูอ้ าํ นวยการใหญ่สาํ นักงานแรงงานระหว่างประเทศเพือการจด
ทะเบียน
2. การบอกเลิกการให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาตามบทบัญญัติมาตรา 30 หรื อ32 จะเป็ นการบอกเลิกการให้สตั าบันพิธีสารโดยผล
ของกฎหมาย
3. การบอกเลิกการให้สตั ยาบันใดๆตามวรรค 1 หรื อ วรรค 2 ของมาตรานี@จะไม่มีผลบังคับจนครบ 1 ปี ภายหลังวันทีมีการ
จดทะเบียน
มาตรา 10
1. ผูอ้ าํ นวยการใหญ่สาํ นักแรงงานระหว่างประเทศจะต้องแจ้งให้ทุกรัฐสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศทราบ
เกียวกับการจดทะเบียนการให้สตั ยาบัน การประกาศ และการบอกเลิกการให้สตั ยาบันทั@งปวงทีรัฐสมาชิกขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศได้แจ้งต่อผูอ้ าํ นวยการใหญ่
2. ในการแจ้งให้รัฐสมาชิกทราบเกียวกับการจดทะเบียนการให้สตั ยาบันครั@งทีสอง ผูอ้ าํ นวยการใหญ่ตอ้ งแจ้งให้รัฐสมาชิก
อืนทราบถึงวันทีพิธีสารฉบับนี@มีผลบังคับใช้ดว้ ย
มาตรา 11
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่สาํ นักแรงงานระหว่างประเทศจะต้องแจ้งให้เลขาธิการสหประชาชาติทรายเกียวกับการจดทะเบียนตาม
บทบัญญัติมาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติ โดยให้รายละเอียดทั@งหมดของการให้สตั ยาบัน การประกาศ และการบอก
เลิกทั@งหลายทีมีการจดทะเบียนโดยผูอ้ าํ นวยการใหญ่
มาตรา 12
ตัวบทพิธีสารฉบับนี@ท@ งั ทีเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาฝรังเศสมีผลบังคับเท่าเทียมกัน
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ภาคผนวก n – ข้ อแนะว่ าด้ วยมาตรการส่ วนเสริมสําหรับการปราบปรามการใช้ แรงงานบังคับอย่ างมีประสิทธิภาพ ค.ศ. l*'h
การประชุมสมัยสามัญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีการประชุมกันทีเจนีวาโดยคณะประศาสน์การของ
สํานักงานแรงงานระหว่างประเทศโดยประชุมกันในสมัยทีหนึงร้อยสามเมือวันที $k พฤษภาคม ค.ศ. $%&' (พ.ศ. $001) และ
ได้มีการรับรองพิธีสาร ค.ศ. $%&' ตามอนุสญ
ั ญาแรงงานบังคับ ค.ศ. $'1- ซึงต่อไปนี@จะเรี ยกว่า “พิธีสาร” และได้พิจารณาถึง
การรับรองข้อเสนอเฉพาะเพือจัดการกับปั ญหาช่องว่างในการนําไปปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาฉบับที $, ว่าด้วยแรงงานบังคับ
ค.ศ. &,-% (พ.ศ. $'1%)ซึงต่อไปนี@จะเรี ยกว่า “อนุสญ
ั ญา” และได้ยนื ยันใหม่ถึงมาตรการในการป้ องกัน การคุม้ ครอง และการ
เยียวยา เช่น การชดเชยและการฟื@ นฟู เป็ นสิ งจําเป็ นทีจะต้องทําให้เกิดการปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์
อย่างยังยืนและมีประสิ ทธิภาพซึงดําเนินตามวาระที สี ของสมัยประชุม และได้มีการตัดสิ นใจว่าข้อเสนอนี@จะต้องเป็ น
รู ปแบบของข้อแนะซึงเสริ มอนุสญ
ั ญา และของพิธีสารรับรองข้อแนะดังต่อไปนี@เมือวันทีสิ บเอ็ดของเดือนมิถนุ ายน ปี สอง
พันสิ บสี ซึงอาจถูกเรี ยกว่า ข้อแนะว่าด้วยแรงงานบังคับ(ส่วนเสริ ม) ค.ศ. $%&' (พ.ศ. $0'1)
&. รัฐสมาชิกควรสร้างหรื อเสริ มสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง โดยการปรึ กษาหารื อร่ วมกับองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง
รวมถึงกลุ่มอืนๆทีเกียวข้องตามทีจําเป็ นในเรื อง:
(&) นโยบายและแผนปฏิบตั ิการระดับชาติพร้อมทั@งมาตรการตามเวลาทีกําหนดโดยใช้วธิ ีการทีคํานึงถึงเรื องเพศสภาวะ และ
เรื องเด็กเพือให้เกิดมีการปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ในทุกรู ปแบบอย่างมีประสิ ทธิภาพและยังยืน
โดยการป้ องกัน การคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายและการเข้าถึงการเยียวยา เช่น การชดเชยให้แก่ผเู ้ สี ยหายและการลงโทษผูก้ ระทําผิด
($) หน่วยงานผูท้ รงอํานาจ เช่น พนักงานตรวจแรงงาน ฝ่ ายตุลาการและองค์ระดับชาติต่างๆหรื อกลไกในเชิงสถาบันอืนๆซึง
เกียวข้องกับแรงงานบังคับหรื อแรงงานเกณฑ์เพือให้เกิดความมันใจว่าการพัฒนาการประสานงาน การปฏิบตั ิ การติดตามผล
และการประเมินผลนโยบายและแผนปฏิบตั ิการระดับชาติ
$. (&) รัฐสมาชิกควรจัดเก็บ วิเคราะห์และให้มีขอ้ มูลทั@งทางสถิติและข้อมูลในรายละเอียดทีสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยแยก
ตามเพศ อายุ และลักษณะอืนทีเกียวข้อง ทั@งนี@ให้เป็ นไปตามธรรมชาติและขอบเขตของแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ซึง
สามารถใช้ประเมินความก้าวหน้าในการดําเนินการได้
($) สิ ทธิส่วนบุคคล โดยคํานึงว่าต้องมีการเคารพข้อมูลส่วนบุคคล
การป้ องกัน
-. รัฐสมาชิกควรใช้มาตรการป้ องกันซึงรวมถึง
(&) การเคารพ การส่งเสริ ม และการตระหนักถึงหลักการและสิ ทธิข@ นั พื@นฐานในการทําางาน
($) การส่งเสริ มเสรี ภาพในการสมาคมและการร่ วมเจรจาต่อรองเพือให้คนงานทีมีอยูใ่ นภาวะที
เสี ยงสามารถเข้าร่ วมองค์กรของคนงานได้
(-) แผนงานเพือต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิทีเพิมความเสี ยงในการเป็ นแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์
(') ริ เริ มจัดการกับปั ญหาแรงงานเด็กและส่งเสริ มโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กทั@งเด็กหญิงและเด็กชาย เพือเป็ นเครื อง
ป้ องกันไม่ให้เด็กกลายเป็ นเหยือของการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์
(0) การดําเนินงานเป็ นขั@นตอนเพือเป็ นการตระหนักถึงพิธีสารและอนุสญ
ั ญา
'. รัฐสมาชิกควรใช้มาตรการป้ องกันอย่างมีประสิ ทธิภาพทีสุดโดยพิจารณาถึงสถานการณ์ของ
ประเทศตน เช่น
(&) มีการจัดการกับปั ญหาทีเป็ นรากเหง้าและปัจจัยเสี ยงต่อการเป็ นแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์
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($) การรณรงค์การสร้างความตระหนักรู ้ในกลุ่มเป้ าหมายโดยเฉพาะสําหรับกลุ่มทีมีความเสี ยงสูงทีจะตกเป็ นผูเ้ สี ยหายของ
การใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ เพือบอกให้พวกเขาทราบนอกเหนือจากเรื องอืนๆ คือเรื องวิธีการคุม้ ครองตนเองจาก
การถูกจ้างงานทีมีการล่วงละเมิดหรื อถูกฉ้อโกง รวมถึงการปฏิบตั ิต่างๆในการจ้างงาน สิ ทธิ และความรับผิดชอบของ
คนงานการขอรับความช่วยเหลือเมือจําเป็ น
(-) การรณรงค์การสร้างความตระหนักรู ้ในกลุ่มเป้ าหมายโดยคําานึงถึงการลงโทษการล่วงละเมิดการห้ามการใช้แรงงาน
บังคับและแรงงานเกณฑ์
(') แผนงานฝึ กทักษะสําหรับกลุม่ คนทีมีความเสี ยงเพือเพิมโอกาสในการจ้างงานและรายได้รวมทั@งเพิมศักยภาพ
(0) ขั@นตอนต่างๆทีให้เกิดความมันใจว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบแห่งชาติเกียวกับความสัมพันธ์ในการจ้างงานทีมีความ
ครอบคลุมในทุกภาคส่วนนั@นได้มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อมูลทีเกียวข้องเกียวกับเงือนไขและข้อกําหนดใน
การทํางานควรระบุไว้ให้เป็ นทีเข้าใจง่าย เหมาะสม ตรวจสอบได้ในสัญญาจ้างแรงงานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยเป็ นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบแห่งชาติหรื อข้อตกลงร่ วม
(j) การประกันสังคมพื@นฐานได้ประกอบเข้าเป็ นส่วนหนึงของการคุม้ ครองทางสังคมระดับชาติดงั ทีกําหนดไว้ในข้อแนะ
ฉบับที $%$ ว่าด้วยการคุม้ ครองทางสังคม ค.ศ. $%&$ (พ.ศ. $000) ทั@งนี@ เพือลดความเสี ยงทีจะตกเป็ นแรงงานบังคับหรื อ
แรงงานเกณฑ์
(1) การปฐมนิเทศและข้อมูลก่อนการเดินทางออกนอกประเทศและเมือเดินทางถึงประเทศเป้ าหมายของแรงงานโยกย้ายถิน
ฐานเพือให้แรงงานเหล่านี@ได้มีการเตรี ยมตัวทีจะทํางานและอยูอ่ าศัยในต่างแดนเพือสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจทีดี
ขึ@นเกียวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์เพือการบังคับใช้แรงงาน
(k) นโยบายการจ้างงานและการโยกย้ายถินฐานแรงงานทีสอคล้องกันโดยคํานึงถึงความเสี ยงทีแรงงานโยกย้ายถินฐานบาง
กลุ่มต้องเผชิญรวมถึงกลุ่มอืนทีตกอยูใ่ นสถานการณ์พิเศษ และระบุถึงโอกาสต่างๆ ทีอาจเป็ นผลให้เกิดสถานการณ์การ
บังคับใช้แรงงาน
(,) ส่งเสริ มความพยายามทีสอดประสานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้องกับหน่วยงานทีเกียวข้องในประเทศอืนๆ
เพืออํานวยความสะดวกในการโยกย้ายถินฐานอย่างปลอดภัยและเป็ นไปตามปกติ เพือป้ องกันการค้ามนุษย์ รวมทั@งความ
พยายามในการออกกฎหมาย การออกใบอนุญาต และการติดตามเฝ้ าระวัง ผูจ้ ดั หางานและหน่วยงานจัดหางาน และขจัดการ
เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหางานจากคนงานเพือป้ องกันเรื องการเป็ นแรงงานขัดหนี@ และรู ปแบบอืนๆของการบีบบังคับ
และ
(&%) ในการทําให้เกิดผลผูกพันภายใต้อนุสญ
ั ญาเพือปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ รัฐสมาชิกควรจัดให้
มีแนวทางและการสนับสนุนแก่นายจ้างและธุรกิจให้ใช้มาตรการทีมีประสิ ทธิภาพในการแยกแยะ ป้ องกัน บรรเทาและ
พิจารณาถึงวิธีการทีพวกเขาจะระบุความเสี ยงของแรงงานบังคับหรื อแรงงานเกณฑ์ในสถานทีดําาเนินธุรกิจ หรื อในการผลิต
การบริ การ หรื อการปฏิบตั ิการทีพวกเขาอาจเข้าไปเกียวข้องโดยตรง
การคุ้มครอง
0. (&) ควรมีการดําาเนินความพยายามตามเป้ าหมายเพือแยกแยะและปล่อยตัวแรงงานบังคับหรื อ
แรงงานเกณฑ์
($) ควรมีการจัดมาตรการคุม้ ครองให้แก่ผเู ้ สี ยหายจากการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ บนพื@นฐานทีว่าพวกเขามี
ความยินยอม มาตรการเหล่านี@ไม่ควรจัดทําอย่างมีเงือนไขภายใต้ความสมัครใจของผูเ้ สี ยหายทีจะร่ วมมือในการดําเนิน
กระบวนการทางอาญาหรื อกระบวนการอืนๆ
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(-) ขั@นตอนต่างๆอาจถูกนํามาใช้เพือสนับสนุนให้เกิดความร่ วมมือของผูเ้ สี ยหายในการคัดแยกและการลงโทษผูก้ ระทําาผิด
j. รัฐสมาชิกควรยอมรับบทบาทและศักยภาพขององค์กรของคนงานและองค์กรอืนทีเกียวข้องเพือสนับสนุนและช่วยเหลือ
ผูเ้ สี ยหายจากการถูกใช้เป็ นแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์
1. รัฐสมาชิกควรใช้มาตรการทีจําาเป็ นเพือให้เกิดความมันใจว่าหน่วยงานผูท้ รงอํานาจมีสิทธิทีจะไม่ดาํ เนินคดี หรื อกําหนด
บทลงโทษต่อผูเ้ สี ยหายจากการถูกใช้เป็ นแรงงานบังคับหรื อแรงงานเกณฑ์ในการทีพวกเขาเข้าไปเกียวข้องกับกิจกรรมทีผิด
กฎหมายทีพวกเขาถูกบังคับให้กระทําอันเป็ นผลโดยตรงจากการถูกบังคับใช้แรงงานหรื อการเกณฑ์แรงงานทั@งนี@เป็ นไปตาม
หลักการพื@นฐานของระบบกฎหมายของรัฐสมาชิกนั@นๆ
k. รัฐสมาชิกควรมีมาตรการเพือขจัดการกระทําาทีล่วงละเมิดและเป็ นการฉ้อโกงจากบริ การจัดหางาน
และการบรรจุเข้าทํางาน เช่น
(&) การขจัดการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดหางานจากคนงาน
($) การกําาหนดให้มีสญ
ั ญาทีโปร่ งใสทีสามารถอธิบายเงือนไขของการจ้างงานและสภาพการทํางาน
(-) มีการสร้างกลไกการร้องทุกข์ทีเพียงพอและเข้าถึงได้
(') มีการกําาหนดบทลงโทษทีเพียงพอ
(0) มีการออกกฎหมายและการออกใบอนุญาตสําหรับบริ การเหล่านี@
,. รัฐสมาชิกควรมีมาตรการคุม้ ครองอย่างมีประสิ ทธิภาพทีสุดเพือให้เป็ นไปตามความต้องการของผูเ้ สี ยหายทั@งหมดในการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและการฟื@ นฟูในระยะยาว ทั@งนี@ พิจารณาตามสถานการณ์ในประเทศ เช่น
(&) มีความพยายามตามสมควรในการคุม้ ครองความปลอดภัยของผูเ้ สี ยหายทีเป็ นแรงงานบังคับหรื อแรงงานเกณฑ์และ
ครอบครัวรวมถึงพยานตามความหมาะสม รวมถึงการคุม้ ครองจากการข่มขู่ การแก้แค้นในกรณี ทีได้ให้ความร่ วมมือใน
กระบวนการทางกฎหมาย
($) การให้ทีพักพิงอย่างพอเพียงและเหมาะสม
(-) การรักษาพยาบาลรวมถึง ความช่วยเหลือทางสภาพจิตใจและทางร่ างกายรวมถึงการจัดให้มีมาตรการฟื@ นฟูเป็ นกรณี พิเศษ
สําาหรับผูเ้ สี ยหายหรื อแรงงานเกณฑ์รวมทั@งผูท้ ีถูกกระทําความรุ นแรงทางเพศ
(') การช่วยเหลือทางวัตถุ
(0) การคุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวและอัตลักษณ์
(j) การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการจ้างงาน โอกาสทางการศึกษาและการฝึ กอบรม
&%. มาตรการเพือการคุม้ ครองสําหรับเด็กทีถูกบังคับและเกณฑ์แรงงานควรคํานึงถึงความต้องการพิเศษและประโยชน์ทีดี
ทีสุดของเด็ก ให้เป็ นไปตามการคุม้ ครองซึงกําหนดไว้ในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยรู ปแบบทีเลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. &,,,
(พ.ศ. $0'$) และควรรวมถึง
(&) การเข้าถึงการศึกษาของเด็กหญิงและเด็กชาย
($) การตั@งผูป้ กครองหรื อผูแ้ ทนคนอืนๆตามความเหมาะสม
(-) เมือไม่มีความชัดเจนเรื องอายุของบุคคล แต่มีเหตุผลทีเชือได้วา่ เขาหรื อเธออายุนอ้ ยกว่า &k ปี
การสันนิษฐานว่าเป็ นผูเ้ ยาว์ การรอการตรวจสอบอายุ
(') ความพยายามให้เด็กกลับคืนสู่ครอบครัว เมือเป็ นกรณี ทีเป็ นประโยชน์สูงสุดของเด็กควรจัดให้มีการดูแลโดยคําานึงถึง
พื@นฐานทางครอบครัว
&&. รัฐสมาชิกควรมีมาตรการคุม้ ครองอย่างมีประสิ ทธิภาพทีสุดสําาหรับแรงงานโยกย้ายถินฐานเกียวเนืองกับแรงงานบังคับ
และแรงงานเกณฑ์โดยไม่คาํ นึงถึงสถานะทางกฎหมายในเขตแดนประเทศนั@น ทั@งนี@พิจารณาตามสถานการณ์ในประเทศ โดย
ควรรวมถึง:
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(&) บทบัญญัติเกียวกับช่วงเวลาการฟื@ นฟูสู่สภาพปกติและการพิจารณาไตร่ ตรองเพือทีจะอนุญาตให้ผทู ้ ีเกียวข้องมีการ
ตัดสิ นใจเกียวกับมาตรการการคุม้ ครองและการเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการทางกฎหมายในช่วงทีบุคคลนั@นจะต้อง
ได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นดินแดนของรัฐสมาชิกทีเกียวข้องเมือมีเหตุผลทีอาจเชือได้วา่ บุคคลนั@นเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการใช้
แรงงานบังคับหรื อการเกณฑ์แรงงาน
($) บทบัญญัติทีอนุญาตให้เป็ นพลเมืองถาวรหรื อชัวคราวและการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามความเหมาะสม
(-) การอํานวยความสะดวกในเรื องการกลับคืนสู่ประเทศต้นทางอย่างปลอดภัยและโดยเป็ นไปตามความสมัครใจ
การชดเชยและเข้ าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
&$. รัฐสมาชิกควรใช้มาตรการเพือสร้างความมันใจว่าผูเ้ สี ยหายจากการใช้แรงงานบังคับหรื อการเกณฑ์แรงงานทุกคนมีการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยาอืนอย่างมีประสิ ทธิภาพและเหมาะสม เช่น การชดเชยความเสี ยหายทีเป็ นเรื อง
เฉพาะตัวและความเสี ยหายทีไม่ใช่สิงของ รวมถึง:
(&) การจัดให้ผเู ้ สี ยหายทุกคนมีการเข้าถึงศาล อนุญาโตตุลาการ และกลไกการแก้ไขปั ญหาอืนโดยตนเองหรื อผูแ้ ทน เพือ
เรี ยกร้องการเยียวยา เช่นการชดเชยและค่าเสี ยหาย ทั@งนี@เป็ นไปตามกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบตั ิแห่งชาติ
($) สร้างความมันใจว่าผูเ้ สี ยหายสามารถใช้สิทธิเพือให้ได้มาซึงการชดเชยและค่าเสี ยหายจากผูก้ ระทําผิดรวมถึงค่าจ้างค้าง
จ่ายและเงินสมทบตามกฏหมายในเรื องสิ ทธิประโยชน์การประกันสังคม
(-) ทําให้มนใจถึ
ั งการเข้าถึงแผนงานการชดเชยทีมีอยู่
(') การจัดให้มีขอ้ มูลและคําแนะนําโดยคํานึงถึงสิ ทธิตามกฎหมายของผูเ้ สี ยหายและบริ การทีมีอยูใ่ นภาษาทีพวกเขาเข้าใจได้
เช่นเดียวกับเรื องการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิงจะต้องไม่มีค่าบริ การ
(0) การจัดให้ผเู ้ สี ยหายจากการใช้แรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงานทุกคนในรัฐสมาชิกทั@งทีเป็ นคนในชาติและหรื อชาติ
อืนสามารถติดตามการบริ หารจัดการ การเยียวยาทางแพ่งและทางอาญาในประเทศสมาชิกทีเกียวข้อง โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงว่า
พวกเขาจะปรากฏตัวอยูห่ รื อมีสถานภาพทางกฎหมายในดินแดนแห่งชาติน@ นั ภายใต้ขอ้ กําหนดตามกระบวนการทีไม่ยงุ่ ยาก
ตามความเหมาะสม
การบังคับใช้
&-. รัฐสมาชิกควรมีการปฏิบตั ิเพือเสริ มสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบแห่งชาติและมาตรการ
อืนๆ รวมถึง
(&) การให้อาํ นาจตามความจําเป็ น การจัดให้มีทรัพยากรทีจําเป็ นและการฝึ กอบรมแก่กิจการตรวจแรงงานและหน่วยงานผู ้
ทรงอํานาจและองค์กรอืนๆทีเกียวข้องเพือให้พวกเขามีการบังคับใช้กฎหมายและร่ วมมือกับหน่วยงานอืนทีเกียวข้องเพือการ
ป้ องกันและการคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการใช้แรงงานบังคับและการเกณฑ์แรงงาน
($) การให้มีบทกําหนดโทษ นอกเหนือไปจากการรับโทษทางอาญา เช่น การยึดผลกําไรจากการใช้แรงงานบังคับและการ
เกณฑ์แรงงานและทรัพย์สินอืนตามกฎหมาย กฎ ระเบียบแห่งชาติ
(-) การสร้างความมันใจว่าบุคคลตามกฎหมายต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดการห้ามการใช้แรงงานบังคับและ
แรงงานเกณฑ์โดยการปรับใช้มาตรา $0 ของอนุสญ
ั ญาและข้อ (ข) ข้างต้น
(') การเสริ มสร้างความพยายามในการคัดแยกเหยือ รวมทั@งการพัฒนาตัวชี@วดั เกียวกับแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์
เพือให้พนักงานตรวจแรงงาน ตํารวจ อัยการ นายจ้าง องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง องค์กรพัฒนาเอกชน และผูป้ ฏิบตั ิ
อืนๆทีเกียวข้องได้นาํ ไปใช้
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ความร่ วมมือระหว่ างประเทศ
&'. ควรสร้างเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศให้เข้มแข็งระหว่างรัฐสมาชิกและองค์กรระหว่างประเทศทีเกียวข้องซึงจะ
ช่วยในการปราบปรามแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์ซึงกันและกันโดยรวมถึง
(&) การเสริ มสร้างความร่ วมมือกันระหว่างประเทศองค์กรทีบังคับใช้กฎหมายแรงงานเพือเพิมการ
บังคับใช้กฎหมายอาญา
($) รวบรวมสรรพกําลังสําหรับแผนงานปฏิบตั ิการระดับชาติและความร่ วมมือและความช่วยเหลือ
ทางวิชาการระหว่างประเทศ
(-) ความช่วยเหลือร่ วมกันทางกฎหมาย
(') ความช่วยเหลือร่ วมกันทางวิชาการรวมถึงการแลกเปลียนข้อมูลและการแบ่งปั นแนว
ปฏิบตั ิทีดีและการเรี ยนรู ้ในการต่อต้านแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์
------------------------ทีมา: http://ils.labour.go.th/images/stories/rec.pdf
สํานักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
ภาคผนวก 6 - CEACR Observation on the application by Thailand of the Forced Labour Convention, 1930 (No.
29), 201319
Articles 1(1), 2(1) and 25 of the Convention. Trafficking in persons. 1. Law enforcement. In its previous comments, the
Committee noted the comments made by the International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU) (now the
International Trade Union Confederation (ITUC)) expressing concern about the persistence of trafficking in persons from
and into Thailand. The Committee subsequently noted the adoption of the Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551 (2008),
as well as the detailed information provided by the Government which demonstrated the significant efforts it had made in
the fight against trafficking. It also noted the observations submitted by the National Congress of Thai Labour (NCTL)
stating that statistics had shown that the number of arrests and prosecutions related to trafficking was still low compared to
the number of offenders.
The Committee notes the Government’s response that this is due to the fact that in each case of arrest and prosecution there
is usually more than one suspect, as human trafficking cases are usually committed by organized crime or groups of
perpetrators. The Committee also notes the Government’s statement that the implementation of the Anti-Trafficking in
Persons Act involves the participation of government agencies, specialist groups and NGOs. The difficulties encountered
by the competent authorities in implementing the Act include demands from victims to be immediately repatriated and a
19

The Government was expected to provide its reply to these comments of the Committee of Experts in a report that was due not later than 1 September
2016 but had not been received at the time of closing this paper.
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lack of experienced interpreters to overcome language barriers in the prosecution process. In order to strengthen law
enforcement mechanisms, the Royal Thai Police has established strategies to prevent and combat human trafficking and has
taken measures to ensure a more effective investigation system. These measures include collaboration between law
enforcement officials and the Office of the Attorney-General and the targeting of particular locations for investigation, such
as medium and small sized factories, karaoke pubs and brothels. The Committee notes that between 2010 and 2012 there
were 162 arrests for human trafficking for the purpose of prostitution, 25 arrests for trafficking for the purpose of forced
labour or service and two arrests for human trafficking for the purpose of slavery. While taking due note of the detailed
information relating to arrests, the Committee notes an absence of information on how many of those arrested were
convicted and penalized. However, it notes the copies of nine court decisions submitted with the Government’s report,
relating to the application of the Anti-Trafficking in Persons Act. These cases involved the prosecution of 18 defendants,
resulting in 17 convictions and one acquittal, and the application of penalties of imprisonment for 15 defendants (ranging
from two to ten years) as well as the application of fines in two cases. The Committee strongly encourages the Government
to pursue its efforts to prevent, suppress and combat trafficking in persons, and to continue to provide information on
the measures taken in this regard, including measures to provide appropriate training to law enforcement officials,
border officials and the judiciary. The Committee also requests the Government to continue to provide information on
the application of the Anti-Trafficking in Persons Act in practice, including the number of arrests, as well as the number
of prosecutions, convictions, and the specific penalties applied. It further requests the Government to continue to provide
copies of court cases related to the application of the Act.
2. Protection and reintegration of victims of trafficking in persons. The Committee previously noted that the AntiTrafficking in Persons Act contained provisions relating to victim protection. The Government indicated that its labour
inspection and labour protection practices included coordination with relevant government agencies, NGOs, international
organizations and Thai embassies overseas to ensure trafficking victims’ protection, recovery and reintegration. Repatriation
programmes had been arranged with Cambodia, the Lao People’s Democratic Republic, Myanmar and the Yunnan Province
of China in order to develop effective and safe repatriation procedures.
The Committee notes the statement in the Government’s report that it has provided translation services at hotline centres in
provinces with a large number of migrant workers. Additional training was also provided to education field officers,
including with the agencies responsible for rehabilitation, support and repatriation so as to ensure integrated cooperation
among the concerned agencies. The Government states that difficulties encountered in the application of the Convention
included the limited budget to provide support to migrants during the investigation and prosecution process. The
Government also states that arrested illegal migrant workers investigated by the Centre on Suppression, Arrest and
Prosecution against Illegal Migrant Workers will be screened to assess whether they are victims of trafficking, and that any
การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'

73

detected victims of trafficking will not be prosecuted. However, since the establishment of the Centre, no victims of
trafficking for the purpose of labour exploitation have been detected. The Committee requests the Government to take
measures to strengthen mechanisms for the identification of victims of human trafficking, and to continue to provide
information on any difficulties encountered in this regard. It also requests the Government to intensify its efforts to
provide protection and assistance, including legal assistance, to victims of trafficking, and to provide information on the
number of persons benefiting from these services.
Articles 1(1), 2(1) and 25. Vulnerability of migrant workers to conditions of forced labour. In its previous comments,
the Committee noted the addendum to the report of the United Nations Special Rapporteur on the human rights of migrants
of 7 May 2011 (A/HRC/17/33/Add.1), which expressed concern regarding violations of the human rights of migrants in
Thailand, in particular the negative impact of the National Verification (NV) registration process for migrant workers.
According to the report, an estimated 1 million unregistered migrant workers were ineligible for the NV process and had
been deemed as migrants with irregular status. These unregistered migrant workers could be asked to pay bribes ranging
from 200 to 8,000 baht (THB) or more to the police in exchange for their freedom, either when stopped by the police or
when in police custody. The Special Rapporteur expressed particular concern about the pattern of arbitrary arrest, violence
and exploitation of migrants. This was exacerbated by the Prime Minister’s Order of 2 June 2010, which established a
special centre to suppress, arrest and prosecute alien workers who are working underground, and an increasing number of
cases of systematic abuse of official powers had been reported, “including the ‘sale’ of irregular migrants to various brokers
who then transfer the migrants back to their worksites for fees or who ‘resell’ or traffic the individuals to various employers
in the fishing and domestic industries”. The Committee also noted the 2011 report of the International Organization for
Migration (IOM) on trafficking of fishermen in Thailand (14 January 2011), indicating that labour recruitment processes
for migrant workers in the fishing sector remained largely informal, often leading to abuse. Many fishermen were “sold” to
fishing boat owners by brokers, having to work for long periods without receiving any wages in order to repay their debts
and could not leave or escape since fishing boats tended to be offshore for long periods of time. According to the report,
migrant fishermen, who are usually undocumented and unregistered, are often held on boats indefinitely, working and being
forcibly transferred between fishing boats, under threats of being reported to immigration authorities. The Committee also
noted the comments of the NCTL expressing concern about the lack of participation of employers’ and workers’
organizations in the implementation of the Convention in the country.
The Committee notes the Government’s statement that employers’ and workers’ organizations have participated in activities
concerning the application of the Convention, including through the working group on the resolution of child labour and
forced labour in shrimp and agriculture. It also notes the Government’s indication that measures have been taken to protect
the labour rights of migrant workers, especially those working in the fishery industry including the preparation to revise
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Ministerial Regulation No. 10 B.E. 2541 issued under the Labour Protection Act. The Government indicates that it has
undertaken continuous efforts to systematically solve the problem of migrant workers from Myanmar, Lao People’s
Democratic Republic and Cambodia working illegally in Thailand, as well as taking measures to prevent these migrant
workers from becoming victims of labour trafficking, including through developing MOUs with these countries. The
Government indicates that it is carrying out labour inspections focusing on particular areas, such as small and medium-sized
enterprises, as well as enterprises which fail to submit a report on employment and working conditions to the competent
authority and enterprises which regularly employ migrant workers, especially in the fishing and related industries. These
inspections were conducted with the cooperation of many agencies, such as the Royal Thai Navy, the Marine Police, the
Marine Department as well as NGOs. The Government indicates that 5,400 labour inspections focusing on the protection
of migrant workers, covering 408,000 workers, resulted in the identification of 117 cases of violations of the Labour
Protection Act. The Government indicates that the Prime Minister issued Order No. 68/2555 of 13 March 2012 on the
Centre on Suppression, Arrest and Prosecution against Illegal Migrant Workers in order to manage the Government’s
response to migrant workers and labour trafficking. The Centre involves the participation from the Ministries of the Interior,
Justice and Defence, as well as the Royal Thai Police, in investigating the employment of illegal migrant workers. The
Committee also notes the Government’s indication that it has taken measures to legalize the status of existing migrant
workers, by allowing these workers to register with concerned authorities, obtain an identification number, and temporarily
stay and work in Thailand while awaiting repatriation. Moreover, the Government indicates that in 2012, it implemented
programmes on human trafficking for labour exploitation, including dissemination of information in languages understood
by migrant workers, carrying out labour inspections in the fishing industry, conducting meetings with employers and
workers and cooperation with the ILO within the framework of the Tripartite Action to Protect Migrant Workers from
Labour Exploitation.
The Committee notes that the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination, in its concluding
observations of 15 November 2012, expressed concern at reports of abuse and exploitation of migrant workers, in particular
those with irregular status (CERD/C/THA/CO/1, paragraph 22). The Committee recalls the importance of taking effective
action to ensure that the system of the employment of migrant workers does not place the workers concerned in a situation
of increased vulnerability, particularly where they are subjected to abusive employer practices, such as non-payment of
wages, deprivation of liberty and physical and sexual abuse. Such practices might cause their employment to be transformed
into situations that could amount to forced labour. Particularly, the itinerant nature of work in fishing and the long periods
of time spent away from shore hamper the identification of migrant fishermen working under forced labour conditions. The
Committee therefore once again urges the Government to take the necessary measures to ensure that migrant workers,
particularly those in the fishing industry, are fully protected from abusive practices and conditions that amount to the
การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกียวกับพิธีสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ $%&'

75

exaction of forced labour. It also requests the Government to further strengthen its law enforcement mechanisms,
including measures to enforce anti-trafficking laws against those who target migrant fishermen, as well as to ensure
that sufficiently effective penalties are applied to persons who subject these workers to conditions of forced labour.
Moreover, the Committee requests the Government to continue to provide information in its next report on measures
adopted specifically tailored to the difficult circumstances faced by migrant workers, including measures to prevent and
respond to cases of abuse of migrant workers.
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